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د، وعىل آله وصحبه  احلمد هلل الذي أنعم وعلَّم، وصىل اهلل عىل نبّينا حممَّ
وسلَّم، أما بعد: 

اهلدايات  من  فيهام  ما  وبيان  املعّوذتني  تفسري  يف  ميسَّة  دروس  فهذه 
عىل  املعّوذتني  اشتامل  العظيمة، وبيان  اجلليلة  الكريمة، والفوائد  الربانّية 
ودرجاته، وما  الشيطان  كيد  أنواع  كلها، وبيان  الرشور  أنواع  من  التعّوذ 
به  ذ  تعوَّ ما  أفضل  كوهنام  ومعنى  املعّوذتني  بفضائل  منه، والتذكري  يعصم 
ذون كام صّح احلديث بذلك عن النبي صىل اهلل عليه وسلم، وبيان  املتعوِّ

معنى التعّوذ الصحيح النافع، وآثاره عىل املؤمن. 
وفيها بيان ما دلَّت عليه املعّوذتان من التعريف بأصول األسامء والصفات، 
وآثارها يف اخللق واألمر، وأثر ذلك عىل حال العبد يف دار االبتالء واالمتحان، 

وداللتهام عىل التنبيه عىل املقاصد العظيمة املنجية من الرشور املردية. 
ل عرش ذي احلجة من عام  وقد يسَّ اهلل تعاىل إلقاء هذه الدروس يف أوَّ
1433هــ، ثم رأيت بعد تأّمل واستشارة أن أمجع املادة العلمية وأراجعها 
العمل  هذا  يتقبل  أن  اهلل  نفعها، وأسأل  زيادة  كتاب، رجاء  يف  وأخرجها 

بقبول حسن، وأن يبارك فيه بركة من عنده إنه محيد جميد. 
عبد العزيز بن داخل املطريي

                                                                                     الرياض 
             28 من ذي احلجة 1433هـ

توطئة 





7

احلمد هلل الذي ال إله إال هو وسع كل يشء رمحة وعلاًم، ومتّت كلمته 
صدقًا وعدالً، ال مبدل لكلامته، وال مغري لسنته، وال رادَّ لفضله، ما شاَء 
أجاًل، ولكل  قَدر  قْدرًا، ولكل  يشء  لكل  يكن، جعل  مل  يشأ  مل  وما  كان 
كل  ملكوت  بيده  هدى،  ثم  خلقه  يشء  كل  وأعطى  حكمة،  منه  تقدير 
يشء، وهو عىل كل يشء قدير، تعاىل بأسامئه وصفاته عام يرشك املرشكون، 
شأن  يشغله  يشء، وال  يعجزه  يشء، وال  عليه  خيفى  اجلاهلون، ال  ويظن 
وال  النفوس،  وساوس  عليه  ختفى  فال  وأخفى،  الس  يعلم  شأن،  عن 

خطرات القلوب، وال ما كان، وال ما سيكون. 

َقْعِره، وال  يف  بحٌر ما  أرٌض أرضًا، وال  سامٌء سامًء، وال  منه  تواري  ال 
جبل ما يف َوْعِره

 
 

يف ظلم�ة اللي�ل البهي�م األلي�لي�ا من يرى م�د البعوض جناحها

وامل�ّخ يف تل�ك العظ�ام النح�لوي�رى ني�اط عروقه�ا يف نحره�ا
هب�ا متح�و  بتوب�ة  ع�ي  األولامن�ن  الزم�ان  يف  من�ي  كان  م�ا 

اللهم صلِّ عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل 
إبراهيم إنك محيد جميد.

َذتني مقدمات يف تف�سري املعوِّ
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اللهم اهدنا بالقرآن، وبام آتيت نبيك من التبيان، واجعل لنا من لدنك 
فرقانًا ونورًا نميش به عىل رصاط مستقيم.

مستقياًم،  رصاطًا  إليك  واهدنا  وفضل،  منك  رمحة  يف  أدخلنا  اللهم 
وارزقنا من لدنك رزقًا كرياًم. 

ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك املصري.
 

اأما بعد: 
األيام  نتدارسها يف هذه  املعوذتني،  ملّخصة يف هدايات  فهذه دروس 
والقول  القصد  بحسن  علينا  يمّن  أن  وجّل  عز  اهلل  ونسأل  الفاضلة، 
والعمل، وحسن الفهم والبيان، وحسن الدعوة إليه واجلهاد يف سبيله بام 

حيب، وكام حيب إنه سميع جميب. 

﴿ڇ  و  ٹ﴾،  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  والناس  الفلق  سورتا  مها  ذتان  املعوِّ
ڇ ڍ ڍ﴾. 

وتسميتهام باملعوذتني مشهورة من عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم ففي 
صحيح البخاري عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: )كان رسول اهلل صىل 
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾  ب�  نفث يف كفيه  فراشه  إىل  أوى  إذا  اهلل عليه وسلم 

وباملعوذتني مجيعًا ثم يمسح هبام وجهه وما بلغت يداه من جسده(. 

سعيد  حديث  من  والنسائي  ماجه  ابن  وسنن  الرتمذي  جامع  ويف 
اجلُريرّي عن أيب نرضة العبدي عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال: 
)كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يتعوذ من اجلاّن وعني اإلنسان حتى 

نزلت املعوذتان؛ فلام نزلتا أخذ هبام، وترك ما سوامها(. 
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ويف هذه التسمية أحاديث أخرى وآثاٌر عن الصحابة والتابعني. 

ذات فاملراد: اإلخالص والفلق والناس، كام يف صحيح  وإذا قيل املعوِّ
عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  )كان  قالت:  عنها  اهلل  ريض  عائشة  عن  مسلم 
فلام مرض مرضه  باملعّوذات؛  عليه  نفث  أهله  من  أحد  َمِرَض  إذا  وسلم 
أعظَم  نفسه ألهنا كانت  بيد  أنفث عليه وأمسحه  فيه جعلت  الذي مات 

بركًة من يدي(. 

ويف صحيح البخاري وغريه من حديث عائشة ريض اهلل عنها أن رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ عىل نفسه باملعّوذات وينفث.

قالت: )فلامَّ اشتدَّ وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها(.

وقد ورد يف األحاديث ما يفيد مواظبة النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل 
قراءة املعوذات والرقية هبا؛ ففي صحيح البخاري أيضًا من حديث َعاِئَشَة 
ريض اهلل عنها )أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان إذا أوى إىل فراشه كلَّ 

ٿ  و﴿  ٻ﴾،  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  فيهام:  فقرأ  فيهام؛  َنَفَث  ثم  يه  كفَّ مجع  ليلة 
﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾؛ ثم يمسح هبام ما استطاع  ٿ ٹ ٹ﴾، و 
من جسده؛ يبدأ هبام عىل رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 

ثالث مرات(. 

ويف هذا اللفظ ما يفيد هذا الرتتيب: جيمع كفيه، ثم ينفث فيهام، ثم يقرأ 
مبارشة، ثم يمسح جسده، فتكون الرقية عىل الكفني وما فيهام من الريق 

الذي نفثه. 
شهاب  ابن  عن  خالد  بن  ُعقيل  حديث  من  أمحد  اإلمام  مسند  ويف 
الزهري عن عروة عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: )كان رسول اهلل صىل 
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﴿ٱ ٻ ٻ  يقرأ  ثم  فيهام  فينفث  يديه  النوم مجع  أراد  إذا  اهلل عليه وسلم 
و﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾، ثم يمسح  ٿ ٿ ٹ ٹ﴾  و﴿  ٻ﴾ 

هبام وجهه ورأسه وسائر جسده(.

قال ُعقيل: )ورأيت ابن شهاب يفعل ذلك(.
ويف صحيح البخاري عن معمر أنه سأل الزهري: كيف ينفث؟ 

قال: )كان ينفث عىل يديه ثم يمسح هبام وجهه(. 

م بيانه لتبلغ الرقيُة الريَق الذي يف الكفني، ثم يمسح جسده  وهذا كام تقدَّ
بام قد ُقرئ فيه وُنِفث عليه من الريق وباطن الكفني. 

وقد ورد عن الصحابة العمل باألمرين: تقديم النفث عىل القراءة وهو 
الصحابة ال  آثار عن  النفث، ويف ذلك  القراءة عىل  تقديم  األكثر، وورد 

نطيل بذكرها.
فجاء عن ابن مسعود وحنظلة بن ِحْذَيم وغريمها تقديم النفث عىل القراءة.
وجاء عن أيب سعيد اخلدري وِعالَقة بن ُصَحار ريض اهلل عنهام تقديم 

القراءة عىل النفث.

وأسأل اهلل أن ييس دورة أخرى يف الرقية وأحكامها وطرقها وما روي 
فيها عن النبي صىل اهلل عليه وسلم والصحابة والتابعني وأئمة اإلسالم يف 
ْت هبا البلوى.  َقى التي َعمَّ ذلك فاحلاجة ماسة إىل بيان اهلدى يف مسائل الرُّ

وأرجو أن جتّل هذه الدروس جوانب مهمة تتعلَّق بام حيتاجه العبد يف 
والفضل  اخلري  وبني  بينه  حيول  ما  وأنواع  واآلفات،  الرشور  من  التعوذ 
والربكات، وبيان اهلَْدِي النبوّي يف التخلص من اآلفات والرشور وكيف 

ِت املعّوذتان عىل ذلك كله. حيّصن العبد نفَسه منها، وكيف دلَّ
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ف�سل املعوذتني
يف  وال  التوراة  يف  ينزل  مل  األمة،  هلذه  تعاىل  اهلل  من  كرامة  املعّوذتان 

اإلنجيل وال يف الزبور مثلهام. 

بل ثبت يف صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر ريض اهلل عنه أن 
ير  مل  الليلة  ُأنزلِت  آيات  تر  »أمل  له:  قال  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول 

مثلهنَّ قط؟! ﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ و ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾«.

-ويف مسند اإلمام أمحد وسنن النسائي عن عقبة بن عامر ريض اهلل عنه 
َبْعُت رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو راكٌب فوضعت يدي  قال: )اتَّ

عىل َقَدِمه؛ فقلت: أقرئني يا رسول اهلل سورة هود وسورة يوسف.

و﴿ڇ  ٿ ٿ ٹ ٹ﴾   ﴿ أبلغ عند اهلل من  »لن تقرأ شيئا  فقال: 
ڇ ڍ ڍ﴾« (. 

ويف رواية عند النسائي واحلاكم: )قال: »يا عقبة اقرأ ب� ﴿ٿ ٿ ٹ 
ٹ﴾ فإنك لن تقرأ سورة أحبَّ إىل اهلل عز وجل وأبلَغ عنده منها؛ فإن 

استطعت أن ال تفوتك فافعل« (.

ففي هذه الرواية ختصيص لسورة الفلق بمزيد فضل. 

- ويف مسند اإلمام أمحد وصحيح ابن خزيمة بسند صحيح عن عقبة 
بن عامٍر ريض اهلل عنه، قال: بينا أنا أقود برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

يف َنْقب من تلك النقاب؛ إذ قال يل: »يا عقبة! أال تركب؟!«.

قال: فأجللت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن أركَب َمْرَكبه.

ثم قال: »يا ُعَقيب ! أال تركب؟!«. 
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قال: فأشفقت أن تكون معصية.

قال: فنزل الرسول صىل اهلل عليه وسلم وركبت ُهنيَّة، ثم ركب.

هبام  قرأ  سورتني  خري  من  سورتني  أعلمك  أال  عقيب!  »يا  قال:  ثم 
الناس؟!«.

قال: قلت: بىل يا رسول اهلل.

قال: فأقرأين ﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ و﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾.

ثم أقيمت الصالة، فتقدم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقرأ هبام، ثم 
مرَّ يب؛ قال: »كيف رأيت يا عقيب؟! اقرأ هبام كلام نِْمَت، وكلام ُقْمَت«. 

قوله: »اقرأ هبام كلام نِمت«: أي كلام أردت النوم. 

اهلل  أنا أسري مع رسول اهلل صىل  بينا  أيضًا قال:  -وعن عقبة بن عامر 
فجعل  شديدة؛  وظلمة  ريح  غشيتنا  إذ  واألبواء  اجلحفة  بني  وسلم  عليه 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يتعوذ ب�)أعوذ برب الفلق( و)أعوذ برب 

ذ بمثلهام«. ذ متعوِّ ذ هبام؛ فام تعوَّ الناس( ويقول: »يا عقبة، تعوَّ

قال: )وسمعته يؤمنا هبام يف الصالة(. 

كلهم  وغريهم  والطرباين  والطحاوي  داوود  أبو  رواه  احلديث  وهذا 
أبيه عن عقبة، وهذا  املقربي عن  من طريق حممد بن إسحاق عن سعيد 
إسناد حسن وعنعنة ابن إسحاق هنا حمتملة ألنه موثق يف سعيد املقربي، 

واحلديث صححه األلباين. 

-وعن عبد اهلل بن خبيب اجلهنّي ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وسلم قال يف املعوذتني: »ما تعّوذ الناُس بأفضَل منهام«. رواه النسائي.
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-وعن فروة بن جماهد اللخمي عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم فقال يل: »يا عقبة بن عامر! صل من قطعك، وأعط 

من حرمك، واعف عمن ظلمك«.

بَن  عقبة  »يا  يل:  فقال  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أتيت  ثم  قال: 
عامر! َأملِْك لسانك، وابك عىل خطيئتك، وليسعك بيتك«.

بَن  »يا عقبة  قال: ثم لقيت رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم فقال يل: 
عامر! أال أعلمك سورًا ما أنزلت يف التوراة وال يف الزبور وال يف اإلنجيل 

وال يف الفرقان مثلهن؟!! ال يأتني عليك ليلة إال قرأهتن فيها ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ﴾ و﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ و﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾«.

قال عقبة: )فام أتت عي ليلة إال قرأهتن فيها، وحقَّ يل أن ال أَدَعهنَّ وقد 
أمرين هبن رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم(.

وكان فروة بن جماهد إذا حدث هبذا احلديث يقول: )أال َفُربَّ من ال يملك 
لسانه، أو ال يبكي عىل خطيئته، وال يسعه بيته(. رواه أمحد وصححه األلباين.

)كانوا ال  البخاري:  قال عنه  الزهاد؛  العبَّاد  بن جماهد هذا من  وفروة 
يشّكون أنه من األبدال(.

ذتني شأن رفيع، وفضائل عظيمة، وهدايات جليلة، وبركات  فللمعوِّ
كثرية، وحريٌّ باملؤمن اللبيب أن يرغب فيام رّغب فيه رسول اهلل صىل اهلل 

عليه وسلم، وأن ال حيرم نفسه من هذه الفضائل العظيمة.

وأنت ترى الناس ينساقون إىل ما ُيمدح هلم انسياقًا عجيبًا، وربام تكلفوا 
فيه التكاليف، فكالم اهلل تعاىل أحق أن ُيعّظم، وثناء النبي صىل اهلل عليه 
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وسلم أوىل أن ُينساق إليه، فهو أصدق الناس وأعلم الناس، وما ينطق عن 
اهلوى، وقد رّغب يف املعّوذتني ترغيبًا عظياًم، وكان يواظب عىل قراءهتام 
والرقية هبام ويأمر بذلك؛ فأوىل بك أن تكون ممن استجاب للرسول صىل 
اهلل عليه وسلم يف دعوته ملا فيه حياتنا ونجاتنا، ومن ذلك ترغيبه املؤّكد يف 

التعوذ هباتني السورتني العظيمتني. 

املعوذتني، وقبل  قْدَر  والنبي صىل اهلل عليه وسلم هو أحّق من عرف 
كرامة اهلل تعاىل هلذه األمة هبام، وأيقن بعظيم هذه املنّة، وبّلغ األمة بفضلها 

أبلغ بيان. 

وال ينبغي لعاقل تبلغه هذه األحاديث يف فضائل املعّوذتني ثم يزهد يف 
دراستهام والتعرف عىل ما فيهام من اهلدايات العظيمة.

قال عقبة بن عامر ريض اهلل عنه: )أمرين رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
أن أقرأ باملعوذات يف دبر كل صالة(. رواه أمحد والنسائي.

وهلام أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال لعبد اهلل بن خبيب: »ُقْل«.

قال: ما أقول؟

ثالثًا  تصبح  وحني  متيس  حني  ذتني  واملعوِّ ٻ﴾  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿« قال: 
تكفيَك من كل يشء«. 

وكان النبي صىل اهلل عليه وسلم ربام أوتر باملعوذات، وكان يقرأ هبام يف 
الصالة. 

الباب أحاديث عن عائشة وجابر بن عبد اهلل وعبد اهلل بن أنيس  ويف 
ريض اهلل عنهم. 
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فينبغي لنا أن نتعلمها ونتدبرها ونتفكر فيها حتى ننال من فضل اهلل عز 
وجل وبركاته خريًا كثريًا عظياًم مباركًا فيه، ونحّصن أنفسنا بإذن اهلل تعاىل 

من رشور عظيمة وآفات كثرية عىل نور وهدى من اهلل تعاىل.
 

نزول املعوذتني
الصحيح أن املعوذتني مدنيتان؛ ويدل عىل ذلك حديثان صحيحان: 

أن  النسائي  وسنن  مسلم  صحيح  يف  عامر  بن  عقبة  حديث  األول: 
ير  مل  الليلة  ُأنزلِت  آيات  تر  »أمل  له:  قال  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول 

مثلهنَّ قط؟! ﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ و ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾«.

وعقبة بن عامر اجلهني ممن أسلم بعد اهلجرة. 

حداثة  عىل  يدل  الليلة«  »أنزلت  له:  سلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  وقول 
نزوهلا عند التحديث. 

رسول  أن  آنفًا  املتقدم  اخلدري  سعيد  أيب  حديث  اآلخر:  واحلديث 
ُذ من اجلاّن وعنِي اإلنساِن حتى نزلت  اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان يتعوَّ

املعوذتان فلام نزلتا أخذمها وترك ما سوامها. 

وأبو سعيد اخلدري ريض اهلل عنه من صغار األنصار من لَِداِت أنس بن 
مالك وعبد اهلل بن عمر، َقِدَم النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم املدينَة وهو غالم. 

فالصحيح أن املعوذتني مدنيتان، وقد قال بذلك من املفسين والقراء: 
الثعلبي وأبو عمرو الداين وأبو معرش الطربي والبغوي وابن كثري وغريهم. 

وذهب بعض املفسين إىل أهنام مكيتان، وهو قول ضعيف ال يصح. 
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وممن قال بذلك: الزجاج والواحدي وأبو املظفر السمعاين وابن عطية 
وابن عاشور. 

ومن املفسين من حكى اخلالف ومل يرّجح. 

وأما نزول املعوذتني بسبب حادثة َسْحِر النبي صىل اهلل عليه وسلم ففيه 
لُت القوَل فيه يف كتاب مجهرة التفاسري؛ فليطالْعه من شاء.  خالف؛ وقد فصَّ

واخلالصة أنَّ احلادثة صحيحة لكن نزول املعوذتني بسبب تلك احلادثة 
فيه خالف وَلْبٌس، ينبغي توضيحه.

وَأْمَثُل ما ُيستدلُّ به عىل ذلك هو ما رواه عبُد بن محيد والطحاوي من 
طريق أمحد بن يونس عن أيب معاوية عن األعمش عن يزيد بن حّيان عن 

زيد بن األرقم قال: )َسَحَر النبيَّ صىل اهلل عليه وسلم رجٌل من اليهود. 

من  رجاًل  إن  قال:  باملعوذتني،  عليه  فنزل  جربيل  فأتاه  فاشتكى  قال: 
اليهود سحرك، والسحر يف بئر فالن.

قال: فأرسَل عليًا فجاَء بِه. 

النبي  قام  يقرأ وحيّل حتى  آية؛ فجعل  الُعَقَد وُتقرأ  فأمره أن حيلَّ  قال: 
صىل اهلل عليه وسلم كأنام ُأنِشَط من عقال(. 

وهذا احلديث رجاله ثقات، لكن ذكر نزول املعوذتني والرقية هبام من 
ذلك تفرد به أمحد بن يونس، وهو إمام ثقة، لكن خالفه مجاعة من األئمة 

الثقات رووا هذا احلديث من غري هذه الزيادة.

َفِذْكُر نزول املعوذتني هنا والرقية هبام من السحر، مما تفّرد بذكره أمحد بن 
ث هبذا احلديث  يونس وهو إمام ثقة، لكنه خولف يف هذه الزيادة فقد حدَّ
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عن أيب معاوية: أمحد بن حنبل وابن أيب شيبة وهناد بن السي ومل يذكروا 
هذه الزيادة.

واحلديث له نحو أربع طرق كلها ليس فيها ذكر هذه الزيادة.

فمن اعترب هذه الزيادة خمالفًة حكَم عليها بالشذوذ ملخالفة أمحد بن يونس 
بقية الرواة عن أيب معاوية ثم خمالفة هذه الزيادة لطرق احلديث األخرى، 

ومن اعتربها من باب زيادة الثقة صححها كام فعل األلبايّن رمحه اهلل. 

وأما حادثة َسحر اليهود للنبي صىل اهلل عليه وسلم فهي صحيحة ثابتة، 
فقد ثبت يف الصحيحني وغريمها من دواوين السنة املعروفة من حديث 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: )َسَحَر رسوَل 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم رجٌل من بني ُزريق يقال له: لبيد بن األعصم، 
حتى كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم خُييَّل إليه أنَّه يفعل اليشَء وما 
فعله، حتى كان ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا؛ ثم قال: »يا عائشة 
عند  أحدمها  فقعد  رجالن  أتاين  فيه،  استفتيُته  فيام  أفتاين  اهلل  أن  أشعرِت 

رأيس، واآلخر عند رجي؛ فقال أحدمها لصاحبه: ما وجع الرجل؟ 
فقال: مطبوب. 

قال: من طبه؟ 
قال: لبيد بن األعصم. 

قال: يف أي يشء؟ 
قال: يف مشط ومشاطة وُجّف طلع نخلة ذكر. 

قال: وأين هو؟ 
قال: يف بئر ذروان«. 
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فجاء  أصحابه  من  ناس  يف  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  فأتاها 
»يا عائشة كأّن ماءها نقاعة احلناء، أو كأن رؤوس نخلها رؤوس  فقال: 

الشياطني«.
قلت: يا رسول اهلل؛ أفال أستخرجه. 

قال: »قد عافاين اهلل؛ فكرهت أن أثّور عىل الناس فيه رشًا«. 
فأمر هبا فُدفِنَت. 

ال  صحيح  حديث  وهو  مصنفاهتم  يف  األئمة  من  مَجْع  رواه  واحلديث 
مطعن فيه. 

وعن زيد بن أرقم ريض اهلل عنه قال: )َسَحَر النبيَّ صىل اهلل عليه وسلم 
رجٌل من اليهود(. رواه أمحد وعبد بن محيد والطحاوي والطرباين؛ بإسناد 
رشط  عىل  هو  األلباين:  وقال  العراقي،  احلافظ  صححه  وقد  صحيح؛ 

مسلم.

يف احلديث األول أن الذي سحره رجل من بني زريق.

ويف احلديث الثاين: الذي سحره رجل من اليهود.

عن  وغريمها  الصحيحني  يف  صحيحة  روايات  بينته  ما  بينهام  واجلمع 
عائشة ريض اهلل عنها قالت: )سحر رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم هيوديٌّ 

من هيود بني زريق(.

أسلم  وقد  األنصار،  من  وهم  اخلزرج  من  مشهور  بطن  زريق  وبنو 
أكثرهم بعد هجرة النبي صىل اهلل عليه وسلم. 
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ففي  وسلم؛  عليه  اهلل  صىل  النبي  عهد  يف  معروف  مسجد  هلم  وكان 
صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صىل اهلل عليه وسلم سابق 

بني اخليل التي مل تضمر من ثنية الوداع إىل مسجد بني زريق.

وكان كل من األوس واخلزرج هلم حلفاء من اليهود يف اجلاهلية، وكان 
بعض األوس واخلزرج قد هتّود. 

قال ابن عباس: )كانت املرأة تكون ِمْقالتًا فتجعل عىل نفسها إن عاش 
َده ]تلتمس بذلك طول بقائه، فجاء اإلسالم، وفيهم منهم[  هلا ولد أن هتوِّ
فلام ُأجليت بنو النضري كان فيهم من أبناء األنصار؛ فقالوا: ال ندع أبناءنا؛ 
فأنزل اهلل عز وجل: ﴿ی جئ  حئ مئىئ يئ جب حب  خب مب﴾ ]البقرة: 256[ 
]فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »خريوا أصحابكم، فإن اختاروكم، 
له،  والسياق  داود  أبو  رواه  منهم«[(.  فهم  اختاروهم،  وإن  منكم،  فهم 
والطحاوي وما بني املعكوفني له، ورواه أيضًا البيهقي وابن حبان بألفاظ 

مقاربة. 

وقال جماهد: )كان ناس من األنصار مسرتضعني يف بني قريظة فثبتوا 
اإلسالم  عىل  يكرهوهم  أن  أهلوهم  أراد  اإلسالم  جاء  فلام  دينهم؛  عىل 
فنزلت ﴿ی جئ  حئ مئ﴾ ]البقرة: 256[(. رواه ابن جرير وابن أيب حاتم. 

ممن  الرضاعة،  من  أبناءهم  يريدون  أبناءنا(  ندع  )ال  اليهود:  فقول 
أرضعوهم فتهودوا من األوس واخلزرج قبل جميء اإلسالم. 

فلذلك كان لبيد بن األعصم هيوديًا وهو من بني زريق. 

ويف رواية يف صحيح البخاري أن الذي سحره لبيُد بن األعصم رجٌل 
من بني زريق، حليٌف ليهود، كان منافقًا.
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فيكون هذا اخلبيث قد مجع أوصاف اخلبث؛ فهو هيودي منافق ساحر.

ه  وقول عائشة: )حتى كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ُييَّل إليه أنَّ
يفعل اليشَء وما فعله( جاء مفسًا من رواية أخرجها البخاري يف صحيحه 
من طريق سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة ريض اهلل عنها أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ُسِحَر حتى كان 

يرى أنه يأيت النساء وال يأتيهن.

قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا.

قدح  هبا  اإلقرار  أن  وزعموا  املعتزلة،  بعُض  احلادثَة  هذه  أنكر  وقد 
قوهلم  يف  للكفار  موافقة  فيه  وأنَّ  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  النبي  عصمة  يف 
فيام حكى اهلل عنهم: ﴿ے  ۓ  ۓ     ڭ ڭ     ڭ ڭ﴾  

]الفرقان: 8[.

وأجاب أهل العلم عن إيراد املعتزلة بأن املسحور يف هذه اآلية املراد به 
ا الذي مل  الذي أصابه جنون بسبب السحر فخبَّله السحر وأذهب عقله، أمَّ
يؤثر السحر يف عقله وإدراكه ومنطقه فغري مراد هنا وال حجة هلم يف املنع 

من تصديق قوله بسبب هذا السحر. 

والسحر الذي وقع للنبي صىل اهلل عليه وسلم غري مؤثر يف عقله وتبليغه 
الرسالة بال خالف بني أهل العلم. 

جه أهل الصحيح، وال  قال السهيل )ت: 581هـ(: )احلديث ثابت خرَّ
مطعن فيه من جهة النقل، وال من جهة العقل، ألن العصمة إنام وجبت 
إليهم  فيها، وخُيَلُص  ُيبتلون  فإهنم  أبداهنم  هلم يف عقوهلم وأدياهنم، وأما 
اهلل  رسول  َذها  ُأخِّ التي  واألُخذة  والقتل،  والسموم  والرضب  باجلراحة 
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، إنام كانت يف بعض جوارحه دون بعض(ا.هـ.  صىل اهلل عليه من هذا الفنِّ

األُخَذة: السحر. 

قال ابن القيم: )اتفق أصحاب الصحيحني عىل تصحيح هذا احلديث، 
ومل يتكلم فيه أحد من أهل احلديث بكلمة واحدة، والقصة مشهورة عند 
أهل التفسري والسنن واحلديث والتاريخ والفقهاء، وهؤالء أعلم بأحوال 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأيامه من املتكلمني( ا.هـ.

يقصد باملتكلمني: املعتزلة، وهم الذين اشتهر عنهم إنكار هذه القصة.

احلادثة  هذه  ينكر  من  أصوهلم  بعض  يف  وافقهم  وَمن  املعتزلة  وِمَن 
وُنِقل  والنحاس،  ذلك اجلصاص  فعل  كام  أصاًل  السحر  إلنكاره حقيقة 

ذلك عن القايض عبد اجلبار وأيب بكر األصم.

ومنهم من أعرض عن ذكرها يف تفسريه كام فعل الزخمرشي.

واملاوردي حكى القولني وتوقف، وهو موافق للمعتزلة يف بعض أصوهلم.

وال خالف بني السلف يف ثبوت هذه القصة، كام أنه ال خالف يف أهنا 
غري مؤثرة يف تبليغه صىل اهلل عليه وسلم للرسالة.

وأما مدة لبث النبي صىل اهلل عليه وسلم مسحورًا فقد اخُتلف فيها عىل 
أقوال، والصحيح ما رواه اإلمام أمحد من حديث رباح بن زيد عن معمر 
ابن راشد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: 
)لبث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ستَة أشهر يرى أنه يأيت وال يأيت...( 

وذكرت احلديث. 
ورجاله ثقات. 
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عند  ضمرة  أيب  رواية  يف  )ووقع  الفتح:  يف  حجر  ابن  احلافظ  قال 
أمحد  عند  هشام  عن  وهيب  رواية  ويف  ليلة،  أربعني  فأقام  اإلسامعيل 
ستة أشهر، ويمكن اجلمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغري مزاجه، 

واألربعني يوما من استحكامه( ا.هـ.

وأما ما رواه عبد الرزاق يف مصنفه من طريق عطاء اخلراساين عن حييى 
بن َيْعَمر البرصّي، قال: )ُحبَس رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن عائشة 

سنة(. فال يصح. 

منكرة  زيادات  وفيها  تصّح،  ال  أمور  احلادثة  هذه  تفاصيل  يف  وروي 
اشتهرت يف بعض كتب التفسري، كاحلديث الذي يرويه حممد بن عبيد اهلل 
العرزمي عن أيب بكر بن حممد عن عمرة عن عائشة عند البيهقي يف دالئل 
احلديث  وكذلك  احلديث،  مرتوك  فالعرزمي  يصّح،  وال  وغريه  النبوة 
أيضًا،  البيهقي  عند  عباس  ابن  عن  صالح  أيب  عن  الكلبي  يرويه  الذي 
وقد مجَع الثعلبيُّ هاتني الروايتني والرواية الصحيحة املعروفة من حديث 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأدخل بعضها يف بعض وساقها مساقًا 
واحدًا اختصارًا، وشاع نقل ذلك يف كتب التفسري بعده، وقد تضمن ذلك 

السياق زيادات منكرة نّبه عليها احلافظ ابن كثري رمحه اهلل وأعىل درجته. 
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م، وهي مخس آيات باتفاق أهل العدد. سورة الفلق مدنية كام تقدَّ

قوله تعاىل: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ 

اخلطاب للنبي صىل اهلل عليه وسلم أصالًة ولكل مؤمن بالتبع.

فإن قيل: مِلَ أثبتت ﴿ٿ﴾ يف التالوة، ومل ال يبدأ القارئ بـ)أعوذ برب 
الفلق(.

َذتني  املعوِّ بن كعٍب عن  ُأيبَّ  اهلل: سألت  بن حبيش رمحه  زرُّ  قال  قيل: 
فقلت«  يل  »قيل  فقاَل:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسوَل  )سألت  فقال: 

فنحن نقول كام قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم(. رواه البخاري.

بتالوته فهي من كالم اهلل، ولو  ُأِمْرنا  الذي  القرآن  من  فكلمة ﴿ٿ﴾ 
حذفت ألوهَم ذلك استعاذة الرب جلَّ جالله، وهو متنزه عن ذلك؛ فإن 

اهلل يعيذ وال يستعيذ، وإنام َأَمر عباده باالستعاذة به. 

﴿ٿ﴾ أي: ألتجئ وأعتصم وأستجري ﴿ٹ ٹ﴾.

وحقيقة االستعاذة: َطَلُب العصمة واألمان مما خُياف منه، وخُيشى رضره. 

أي: مالكه ومدبر أمره واملترصف فيه، والَفَلُق: اسم  ﴿ٹ ٹ﴾ 
لكل ما ُيفَلُق أي: ُيشق فيخرج منه ما ُشقَّ عنه، كَفَلِق الصبح الذي ينشق 

تف�سري قول اهلل تعاىل: 
﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾
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من جوف الليل بعد اشتداد الظلمة؛ فيخرج الصبح مشعًا منترشًا باسطًا 
نوَره عىل البسيطة، بعد ما كانت الظلمة هبا حميطة، وكام ُتفَلق احلبَّة املْصَمَتة 
يأكل  الذي  األرض  نباُت  منها  فيخرج  اهلل  فيفلقها  فيها؛  خمرج  ال  التي 
الطلع  ذو  النخُل  منه  ينبت  الذي  النوى  َيفلق  وكام  واألنعام،  الناس  منه 

النضيد،قال اهلل تعاىل: ﴿إنَّ ٻٻ ٻپ﴾ ]األنعام: 95[.

وكام َيفلق للجنني الذي يف بطن أمه خمرجًا يسّهل له به خروجه فيخرج 
حيًا سلياًم تبتهج بخروجه النفوس. 

وهذه آيات يشاهدها الناس يف يومهم وليلتهم ويف طعامهم وأنعامهم 
وأنفسهم فيها عربة وتذكري وتنبيه ألمور أرشد اهلل إىل التفكر فيها. 

باملثال  تفسري  فهو  الصبح؛  ﴿ٹ﴾:  العلم:  أهل  من  قال  ومن 
لتوضيح الصورة وتقريبها للذهن ال حلرص معنى الفلق يف الصبح. 

فهو أحد معاين الفلق، لكن ال يقرص املعنى عليه؛ فإن اللفظ الواحد يف 
لغة العرب ربام دلَّ عىل معان متعددة، ومنها لفظ الفلق فإنه يدل عىل معاٍن 
الظلمة  اشتداِد  بعد  الصبَح  َيْفِلُق  فالذي  وتفكر،  تدبر  ملن  جليلة  واسعة 
فيشعُّ منه النور، ويفلق احلبة فيخرج منها النبات الذي هو أصل الطعام 
وعامده، ويفلق لألجنَّة يف بطون أمهاهتا خمرجًا فتخرج منه وحتيا بإذن اهلل: 
قادٌر عىل أن يفلق لك خمرجًا من الرشور وإن أحاطت بك من كل جانب. 

السورة  هذه  يف  الفلق(  بـ)رب  االستعاذة  ختصيص  معاين  من  وهذا 
واختيار هذه الربوبية اخلاصة عىل ما سواها، حلسن مناسبتها ملا يستعاذ منه. 

فالذي يفلق هذه األمور العظيمة التي تتكرر كلَّ يوم يف صور شتى ال 
تعد وال حتىص؛ ال يعجزه أن يفّرج عنك كربك ويرصف عنك ما ختشى 
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من الرش والسوء، وجيعل لك فرجًا وخمرجًا.

اهلل  ج  فرَّ والصاحلني وكيف  الرسل  أنباء  من  علينا  اهلل  ُه  َقصَّ ما  وتأمل 
اهلل ألوليائه  الكرب من كل مكان فجعل  أن حييط هبم  كاد  بعدما  عنهم 

فرجًا وخمرجًا. 

ولَك يف قصة موسى وأصحابه مع فرعون وجنوده عظة وعربة؛ فإنه ملا 
تراءى اجلمعان وقال أصحاب موسى إنا مَلدركون؛ وذلك ملَّا رأوا أن البحر 
للنجاة؛  يسلكونه  طريقًا  يبرصوا  ومل  خلفهم،  وجنوَده  وفرعوَن  أمامهم 

فقالوا: ﴿پ پ﴾  ]الشعراء: 61[ فقال موسى عليه السالم: ﴿ڀڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ﴾  ]الشعراء: 62[ فهداه ربُّ الَفَلق؛ َفَفَلَق له البحَر ﴿ڤ ڤڤ 
فخرج موسى وأصحاُبه يمشون يف طرق  ڦ ڦ﴾ ]الشعراء: 63[ 
البحر حتى استتموا خارجني منه، وتبعهم فرعون وجنوده  يابسة وسط 
حتى استتموا داخلني يف البحر فانطبق عليهم؛ فنجى اهلل موسى وأصحاَبه 
فيوقنون  املؤمنون  هبا  يعترب  وآية  فرعون وجنوده وجعلهم عربة  وأهلك 
ت عليهم اخلطوب وأحاطت هبم  بأنَّ اهلل ينّجي عباَده املؤمنني مهام ادهلمَّ

الكروب؛ فربُّ الفلق قادٌر عىل أن يفلق هلم خمرجًا ينجيهم به. 

وهبذا تعلم املناسبة بني وصف املستعاذ به واملستعاذ منه؛ فإن اهلل تعاىل 
هو رب الفلق أي: مالكه واملترصف فيه فال يكون َفْلٌق إال بإذنه، وال خيرج 

يشء من يشء إال بإذنه. 

جلَّ  الفلق  ربُّ  إال  منه  ينجيه  ال  فإنه  للعبد  يعرض  ورشٍّ  بالء  وكل 
وعال؛ ألن العبد حيتاج إىل أن ُيفلق عنه هذا الرش الذي أحاط به ليخرَج 

منه سلياًم، وال يملك ذلك إال ربُّ الفلق. 
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﴿ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ هذا عام جلميع الرشور، ال خيرج عن هذا العموم يشء منها. 

واهلل تعاىل مل يأمرك باالستعاذة به إال ليعيذك، واهلل تعاىل حيبُّ أن يعيذ 
قال  الذي جيري وال جيار عليه، ولذلك  امللك اجلليل  به؛ فهو  استعاذ  من 

النبي صىل اهلل عليه وسلم لعقبة بن عامر: »يا عقبة اقرأ ب� ﴿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ﴾ فإنك لن تقرأ سورة أحبَّ إىل اهلل عزَّ وجلَّ وأبلغ عنَده منها؛ فإن 

استطعت أن ال تفوتك فافعل«. رواه النسائي واحلاكم. 

ولكن الشأن كلَّ الشأن يف تصحيِح االستعاذِة وإحساهنا؛ فإن االستعاذة 
الصحيحة هي التي تنفع العبد بإذن اهلل تعاىل، وهي التي يكون فيها صدق 
التجاء القلب إىل اهلل تعاىل، واتباع هداه فيام يأمر به العبد وينهاه، فإذا سلك 

العبد سبيل النجاة نجاه اهلل. 

وأما من يستعيذ بلسانِه وقلُبه معرٌض عن صدق االلتجاء إىل اهلل، أو 
يستعيذ بلسانه وال يتبع هدى اهلل فاستعاذته كاذبة.

استعاذته  كملت  ومن  االستعاذة،  إحسان  يف  يتفاضلون  واملسلمون 
كملت إعاذته وكان له عهد رباين: »ولئن استعاذين ألعيذنه«.

ولذلك فإنَّ االستعاذة عىل درجات: 
التي ختلَّف عنها  الباطلة، وهي االستعاذة   االستعاذة  الدرجة األوىل: 

أحد رشطي القبول من اإلخالص واملتابعة.

باهلل  يستعيذون  ألهنم  أصحاهبا،  تنفع  ال  باطلة  الرشكية  فاالستعاذة 
دعاء  وما  أندادًا،  اهلل  دون  من  ويدعون  تعاىل،  باهلل  فيرشكون  وبغريه؛ 

الكافرين إال يف ضالل.
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التعويذات  من  الناس  بعض  حيدثه  مما  البدعية  االستعاذة  وكذلك 
املبتدعة فإهنا مردودة عىل أصحاهبا؛ فال تنفعهم، وكل حمدثة بدعة، وكل 

بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار. 

الرشك  من  خلت  استعاذة  وهي  الناقصة،  االستعاذة  الثانية:  الدرجة 
والبدعة، لكنها استعاذة ناقصة ضعيفة ملا فيها من ضعف االلتجاء إىل اهلل، 
وضعف االستعانة به، والتفريط يف اتباع هداه؛ فيستعيذ أحدهم وقلبه فيه 

غفلة وهلو عن االستعاذِة.

واالستعاذُة نوع من أنواع الدعاء وقد ُروي من حديث أيب هريرة وعبد 
عليه وسلم  اهلل  النبي صىل  أن  اهلل عنهم  العاص ريض  بن  بن عمرو  اهلل 
نه  قال: »إن اهلل ال يستجيب لعبٍد َدَعاه عن ظهر قلب غافل« واحلديث حسَّ

األلبايّن رمحه اهلل. 

قال ابن القّيم رمحه اهلل يف اجلواب الكايف كالمًا معناه: الدعاء دواء نافع 
ته.  مزيل للداء لكن غفلة القلب عن اهلل تضعف قوَّ

ضعف  وجلَّ  عز  اهلل  هلدى  اتباعه  يف  لكن  بقلبه  يستعيذ  من  وكذلك 
وهتاون وتفريط فتكون استعاذته ناقصة بذلك، واالستعاذة الناقصة تنفع 

أصحاهبا بعَض النفع بإذن اهلل تعاىل. 

الدرجة الثالثة: استعاذة املتقني، وهي االستعاذة الصحيحة املتقبَّلة التي 
تنفع أصحاهبا بإذن اهلل، وهي التي تكون بالقلب والقول والعمل:

صاحبها  قلب  يف  يكون  بأن  فذلك  بالقلب؛  االستعاذة  تصحيح  فأما 
التجاء صادق إىل اهلل جل وعال، فيؤمن بأنه ال يعيذه إال اهلل، ويتوكل عىل اهلل 
وحده، وحيسن الظنَّ به، ويصرب عىل ما يصيبه حتى يفرج اهلل عنه، وال ينقض 
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استعاذته وال يضعفها باالستعجال وترك الدعاء أو التسخط واالعرتاض. 

وأما االستعاذة بالقول؛ فتكون بذكر ما يرشع من التعويذات املأثورة، 
وما يف معناها مما يصّح رشعًا.

وأما االستعاذة بالعمل؛ فتكون باتباع هدى اهلل جلَّ وعال، وال سيام فيام 
يتعلق بأمر االستعاذة. 

ولتوضيح هذا األمر يقال: 
َمن استعاذ باهلل جل وعال من رش الشيطان، فيجب عليه أن يتبع هدى 
املواضع  يف  ويسميه  اهلل  يذكر  وأن  الشيطان،  خطوات  يتبع  ال  بأن  اهلل 
إليه للعصمة من رش الشيطان وكيده؛  املأثورة، ونحو ذلك مما هدى اهلل 

فمن اتبع هدى اهلل كانت استعاذته صحيحة. 

ومن كان يستعيذ باهلل من الشيطان وهو يتبع خطوات الشيطان وُيعِرُض 
عن هدى اهلل فاستعاذته غري صحيحة. 

واملقصود أن استعاذة املتقني هي التي مجعت رشوط الصحة وهي التي 
يرتتب عليها أثرها بإذن اهلل تعاىل. 

االستعاذة  درجات  أعىل  وهي  املحسنني،  استعاذة  الرابعة:  الدرجة 
وأحسنها أثرًا، وأصحاب هذه الدرجة هم ممن أوجَب اهلل تعاىل عىل نفسه 
أن يعيذهم إذا استعاذوه، وهم الذين حققوا صفات والية اهلل تعاىل كام 
يف صحيح البخاري وغريه من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »إن اهلل قال: ]من عادى يل وليًا فقد آذنته 
باحلرب، وما تقرب إيلَّ عبدي بيشٍء أحبَّ إيلَّ مما افرتضُته عليه، وما يزال 
عبدي يتقرب إيلَّ بالنوافل حتى أحبَّه؛ فإذا أحببته كنت سمَعه الذي يسمُع 
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التي يميش هبا،  التي يبطش هبا، ورجله  به، وبرصه الذي يبرص به، ويده 
ولئن سألني ألعطينَّه، ولئن استعاذين ألعيذنَّه[«. 

يستعيذون  إهنم  حتى  بقلوهبم؛  االستعاذة  أحسنوا  الذين  هم  وهؤالء 
اتباع  وحيسنون  اهلل،  ذكر  من  ويكثرون  وعال،  جل  اهلل  يرون  كأهنم  باهلل 
هدى اهلل تعاىل؛ فرتاهم يسارعون يف اخلريات، ويتورعون عن الشبهات، 

وحيسنون التقرب إىل اهلل تعاىل بالنوافل بعد الفرائض. 

فهؤالء أولياء اهلل، الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون، واستعاذهتم 
رسيعة األثر يف الغالب، كام كانت استجابتهم هلل تعاىل رسيعة ال تردد فيها 

وال تواٍن. 

وهبذا يتبنيَّ أن الناس يتفاضلون يف االستعاذة، بل أصحاب كّل درجة 
أنفَع  استعاذته  كانت  استعاذًة  أحسن  العبد  كان  وكلام  فيها،  يتفاضلون 

وأحسَن أثرًا بإذن اهلل تعاىل. 

تعاىل  اهلل  ربوبية  ِذْكَر  فإنَّ  ٹ﴾  ﴿ٹ  بـ  االستعاذة  معنى  ْل  وتأمَّ
للفلق هلا أثر عظيم يف نفس املستعيذ املؤمن، ومن تفكر يف آثار ربوبية اهلل 
تعاىل للفلق يف عامل اخللق واألمر أورثه تفّكره من التبرّص ما يزداد به اليقني 

ويطمئّن به القلب.

احلّب  وفلق  الصبح،  فلق  ومنه  ُيفلق،  ما  لكلِّ  جامع  اسم  الفَلق  فإنَّ 
الشدائد  باألجنة، وفلق  بالنبات، وفلق األرحام  والنوى، وفلق األرض 
باملخارج؛ فال يملك هذا الفلق إال رّب الفلق جل وعال، فال يكون َفْلٌق 
ج همٌّ إال بإذنه، وال ُيفتح للعبد طريق يصل إليه به خري  إال بإذنه، وال ُيفرَّ

إال بإذن رّب الفلق الذي فلق له هذا الطريق.
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والذي فلق لألجنّة خمرجًا من غري قّوة منها عىل ذلك وال معرفة وال 
والشدائد  اهلموم  من  بك  أحاط  مما  خمرجا  لك  يفلق  أن  يعجزه  ال  تدبري 

وأنت تلجأ إليه، فهذا من آثار ربوبية اهلل تعاىل للفلق.

ومن آثارها: أنه خيرج احليَّ من امليت، وخيرج امليت من احلي، وخيرج 
به سبل  فيفلق هلم نورًا يبرصون  النور؛  الظلامت إىل  املؤمنني من  أولياءه 

السالم؛ فيتجىلَّ هلم احلقُّ كام يتجىلَّ الصبح بانفالقه من ظلمة الليل.

ه من الغشاوة؛ وهذه  والعبُد إنام يمنعه عن رؤية احلّق ما جُيعل عىل َبرَصِ
الغشاوة قد تكون بسبب اجلهل األصّل لإلنسان، كام قال اهلل تعاىل عن 
احلديث  يف  تعاىل  وقال   ]72 ]األحزاب:  ۇئ﴾  ۇئ  وئ  ﴿وئ    اإلنسان: 

القديس: »يا عبادي كلكم ضال إال من هديته، فاستهدوين أهدكم«.

وال يتجىل احلقُّ للعبد إال بأن يفلق اهلل له احلجاب الذي حيول بينه وبني 
رؤيته؛ فإذا فلق اهلل له احلجاب أبرص احلق وعرفه، فإن آمن وشكر زاده 
اهلل هدى ومعرفة باحلق، وجعل له فرقانًا يالزمه ويفلق له احلُُجَب التي 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ  تعاىل:  قال  كام  احلق  رؤية  وبني  بينه  حتول 
ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ک﴾ ]األنفال: 29[.

والباطل،  احلّق  قلوهبم بني  َيْفِرق يف  )فرقاٌن  زيد:  بن  الرمحن  قال عبد 
حتى يعرفوه وهيتدوا بذلك الفرقان(. رواه ابن جرير.

وقال تعاىل: ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ           ٴۇ﴾  ]احلديد: 28[.
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من  أن  وغريه  األزهري  منصور  كأيب  اللغة  أئمة  من  مجاعة  ذكر  وقد 
املعنى  هذا  شواهد  ومن  إشكاله،  بعد  احلق  بيان  اللغة:  يف  الفلق  معاين 
ل ما بدئ به من أمر الوحي  حديث عائشة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم أوَّ
املنام فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح.  الرؤيا الصادقة يف 

رواه البخاري.

أي: واضحة بّينة كوضوح الصبح ال تلتبس عليه. 

فبيان احلق للمؤمنني املتقني هو من آثار ربوبية اهلل تعاىل للفلق. 

اهلدى  من  يزداُد  يزل  مل  هداه؛  واتباع  اهلل  نعمِة  لُشْكر  العبُد  َق  ُوفِّ فإذا 
ومعرفة احلق حتى يبلغ الدرجات العالية؛ نسأل اهلل من فضله. 

هدى  عن  وأعرض  معرفته  نعمة  يشكر  ومل  باحلق  العبد  كَفر  إذا  وأما 
قلبه، ويكون  الشديدة عىل برصه واخلتم عىل  بالغشاوة  يعاقب  فإنه  اهلل، 

كالذين ذكر اهلل َمَثلهم يف سورة البقرة ﴿ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ﴾ ]البقرة: 17، 18[.
النار،  يستوقد  كالذي  احلق  عن  َيسأُلون  الذين  والكفار   فاملنافقون 
َ هلم كام  ﴿پ پ پ پ﴾ ]البقرة: 17[ أي: حتى عرفوا احلقَّ وتبنيَّ
به وأعرضوا عنه بعد هذا  النار ما حوهلا، ثم كفروا  له  ُتِضُء  يعرف من 
فكانت   ]17 ]البقرة:  ڀ﴾  ڀ  ﴿ڀ  أن  عقوبتهم  اهلل  فجعل  التبنّي؛ 
الظلمة الثانية أشدَّ عليهم من الظلمة األوىل، وهي ظلمٌة ال يعذرون فيها، 
ظلمة  وهي  به،  يؤاخذون  ال  جهل  ظلمة  فإهنا  األصلية  الظلمة  بخالف 
أخف من الثانية، ألن الظلمة الثانية ظلمة عقوبة وغضب، والعياذ باهلل. 
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وال يزالون يتامَدون يف اإلعراض عن هدى اهلل تعاىل ويدخلون يف ظلمة 
يرونه، وال يسمعونه،    بعد ظلمة، ويبعدون عن احلق جدًا؛ فال  بعد ظلمة 
وال ينطقون به؛ فهم يف أمور احلق ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]البقرة: 18[. 

فهذا حال املنافقني والكافرين والعياذ باهلل.

احلق  فريون  النور؛  إىل  الظلامت  من  خيرجهم  اهلل  فإن  املؤمنون  وأما 
يزالون  وال  اهلل،  هدى  ويتبعون  به  ويعملون  به  ويتكلمون  ويعرفونه 
ضوا للنور التام، ويكون  يتخلصون من الظلامت ظلمًة تلو ظلمٍة حتى يتمحَّ

ا يوم القيامة؛ نسأل اهلل من فضله. من جزائهم أن جيعَل اهلل نورهم تامًّ

وأما املسلم الذي يكون لديه نور اإلسالم وظلامت املعايص فإنه يبقى 
صاحب نور وظلمة، قد خلط عماًل صاحلًا وآخر سيئًا، فليس من الكفار 
الذين هم يف ظلامت ال يبرصون، وليس من أهل النور التام من املؤمنني 

املتقني، ويكون توفيقه عىل قدر ما معه من النور. 

وهذا نور معنوي جيعل اهلل أصله يف قلب عبده املؤمن فيضء له حتى 
وإذا  البدعة،  من  والسنة  اخلطأ،  من  والصواب  الباطل،  من  احلق  يمّيز 
وردت عليه الفتن التي تلتبس عىل املنافقني والذين ظلموا أنفسهم جعل 
الباطل،  بغرور  ينخدع  وال  الفتنة،  وقت  يف  فيثبت  به؛  هيديه  نورًا  له  اهلل 
وزخرف قول املضلني، وتزيني الشياطني، بل يسري بنور اهلل عىل هدى من 
اهلل سويًا عىل رصاط مستقيم، حتى يلقى اهللَ عز وجل وهو راٍض عنه، 

نسأل اهلل من فضله. 

واملقصود بيان أن العبد إنام حيول بينه وبني اهلداية وفعل الصواب يف 
أموره كلها ما جُيعل أمامه من الظلامت واحلجب إما فتنة له أو عقوبة له 
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عىل بعض ما اكتسب من اإلثم، ولذلك فإنَّ املؤمَن أخوُف ما خياف من 
الذنوب كام قال عل بن أيب طالب ريض اهلل عنه: )ال يافنَّ العبُد إال ذنبه، 

وال يرُجو إال ربه(.

وهذه الظلامت ال يفلقها له إال رب الفلق جل وعال. 

الرشور  وأن  واألمر،  اخللق  الفلق عام يف  أن  البيان  ص من هذا  فتلخَّ
الفلق  يفلقها هلم إال ربُّ  بالعباد وال  بأنواعها قد حتيط  احلسية واملعنوية 
تبارك وتعاىل، وإذا فلق اهلل لعبده املؤمن خمرجًا سار فيه آمنًا مهتديًا سويًا 

عىل رصاط مستقيم. 

قول اهلل تعاىل: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ 
أي: من رش مجيع املخلوقات؛ وهذا يعمُّ الرشور كلها؛ فهي استعاذة 

عامة من كل رش. 

والرشور عىل نوعني:

- رشور َحْجٍب وإمساك.

- ورشور هجوم واعتداء. 

فأما رشور اإلمساك فهي ما حُيجب بسببه عن العبد ما حيتاج إليه؛ فيقف 
هذا الرش حائال بني العبد وبني ما ينفعه. 

وهذا يكون يف األمور احلسية واألمور املعنوية. 

ه  وأما رشور االعتداء فهي الرشور التي هتجم عىل العبد فتؤذيه وترضُّ
وربام مترضه وتقتله. 
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فقد يكون يف بعض املخلوقات ما يغلب عليه النوع األول من الرشور، 
ومنها ما يغلب عليه النوع الثاين، ومنها ما جيمع النوعني، والعياذ باهلل من 

كل رش. 

ي، ووقاية حتمي؛ فغذاء  واجلسد والروح كالمها بحاجة إىل غذاء يقوِّ
هتا من العلم النافع والسلوك احلسن، وأصل ذلك  الروح ما تستمد به قوَّ

اإليامن باهلل تعاىل والعمل الصالح. 

وحتتاج إىل وقاية حتميها مما يرضها من كيد أعدائها من شياطني اإلنس 
واجلن، ومن علل النفس وأدوائها؛ فإذا حصلت هلا هذه احلامية والوقاية، 
وحصل هلا الغذاء الذي يقّوهيا: زكت النفس وَقِوَيت واستنارت بنور اهلل؛ 
فأبرصت احلقائق، وأدركت املعايل، وختلصت من الرذائل، وتطهرت من 

األدناس. 

َوِوقاية حتميه من اآلفات،  ينّميه،  وكذلك اجلسد حيتاج إىل غذاء نافع 
يِه َوِوقايٍة حتميِه، وأيام  بل كل عضو من أعضاء اجلسد حيتاج إىل مادة ُتَغذِّ
عضو من األعضاء ضعفت وقايته كان عرضًة لآلفات، وأيام عضو أحاَط 

ق وصول الغذاء إليه ضعف وأهنك وربام تلف.  به من الرش ما يعوِّ

والعبد خيشى من نوعي الرش عىل جسده وروحه: الرش الذي حيجب 
عنه ما ينفعه، والرش الذي هيجم عليه بام يرضه. 

فام حيجب عن النفس ما ينفعها هو الرشور املعنوية من اجلهل والضالل 
وعقوبات الذنوب التي ترين عىل القلب فتحجب عنه معرفة اهلدى بعدما 
أنواع من  الظلامت وخيرج من  أنواع من  العبد يف  فيدخل  كانت تبرصه؛ 

النور كلام أوغل يف الغّي والضالل واإلعراض عن هدى اهلل. 
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فتكون حاجة العبد ماسة إىل أن ُيفلق عنه هذا احلجاب الذي حيول بينه 
وبني ما ينفعه من العلم واهلدى؛ ليخرج من الظلامت إىل النور. 

ه من  وكذلك اجلسد إذا أصيب عضو من أعضائه بآفة متنع عنه ما يمدُّ
الغذاء وأسباب القوة ضعف ذلك العضو واشتكى؛ فإذا كثرت اإلصابة 
يف أعضائه أهنك ذلك اجلسد وضعف؛ فال يفلق عنه هذا احلجاب إال رب 

الفلق جل جالله. 

فإن كل عضو من أعضاء اجلسد إذا وصل إليه ما حيتاجه من الغذاء، 
وُوقي من نوعي الرش السابقني كان صحيحًا سلياًم معاىف بإذن اهلل. 

والرضر الذي خيشاه الناس راجع إىل هذين النوعني: رش حيجب عنهم 
ما ينفعهم، ورش هيجم عليهم بام يرضهم، ومن ُوِقي هذين الرشين فقد 

ُوِقي. 

املعنى  هذا  ويبنّي  أيضًا،  اجلامعة  وعىل  الفرد  عىل  يقع  عام  أمر  وهذا 
أمة  أمتي  يزال من  »ال  النبي صىل اهلل عليه وسلم:  ويزيده وضوحًا قوُل 
اهلل  أمر  يأيت  حتى  خالفهم  من  وال  خذهلم  من  يرضهم  ال  اهلل  بأمر  قائمة 
وهم عىل ذلك«. رواه الشيخان من حديث معاوية بن أيب سفيان ريض اهلل 

عنهام، وهذا لفظ البخاري. 

فاخلذالن حُيجب به سبب النرص، واملخالفة آفة هتجم عليهم، املخالفات 
عىل درجات، وتكون من أنواع من األعداء كل خيالف عىل درجته. 

ومن أصحاب الرشور من جيمع اآلفتني: اخلذالن واملخالفة، كأهل احلسد 
والبغي الذين كان ُيَظنُّ فيهم النرص والتأييد فإذا هم أهل خذالن وخمالفة. 
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فضمن اهلل تعاىل ملن يقوم بأمره أن ال يرضه من خيذله وال من خيالفه 
مهام كانت درجة اخلذالن ومهام كانت درجة املخالفة. 

َوفِْقُه هذه املسألة يفيد كل مؤمن قائم بأمر اهلل، وكل مجاعة قائمة بأمر 
فإنه  بأمر اهلل  قائم  الدعوية وغريهم؛ فكل مؤمن  اهلل كأصحاب األعامل 
يبتىل باخلذالن ويبتىل باملخالفة؛ فإذا قام بأمر اهلل كام حيب اهلل مل يرضه من 
خذله وال من خالفه؛ فإن اهلل تعاىل هيديه، وينرصه، ويفلق له سببًا لنجاته 

وعزته. 

كام قال تعاىل: ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ 
ەئ ﴾ ]الفرقان: 31[.

وقال تعاىل: ﴿گگ ڳڳ﴾ ]املنافقون: 8[، وقال: 
﴿ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ﴾ ]آل عمران: 139[.

واملؤمنون هم أتباع األنبياء يناهلم من جنس ما ينال األنبياء من االبتالء، 
وقد جعلهم اهلل أسوة لنا وأمرنا أن نقتدي هبم.

الطريق  فباهلداية يسريون يف  باهلداية والنرص،  وقد تكفل اهلل ألوليائه 
الصحيح، وبالنرص يتغلبون عىل أعدائهم ممن خذهلم وخالفهم. 

العمل،  العلم عىل  تقديم  باب  اآلية من  النرص يف  اهلداية عىل  وتقديم 
ألن اهلدايَة من ثمرات العلم، والنرَص من ثواب العمل.

والنرص له معاٍن وأسباب؛ وَنرْصُ اهللِ لعباِدِه املؤمنني َحقٌّ َوَعَد اهللُ به كام 
قال تعاىل: ﴿ ھ  ھ  ھ  ے   ے﴾ ]الروم: 47[.

فهو وعد صدق ال يتخلف، لكن قد يعّجل اهلل به، وقد يؤخره حلكمة. 
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ورشط ضامن اهلداية والنرص هو القيام بأمر اهلل؛ فإذا قام العبد بأمر اهلل 
]البقرة: 286[، فإن اهلل  عىل ما يستطيع ﴿ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾ 

يضمن اهلل له اهلداية والنرص.

وأنت إذا تأملت هذا املعنى حق التأمل؛ تبنيَّ لك أن اإلنسان إذا مل يقم 
بأمر اهلل فإنه هالك ال حمالة، ولذلك قال سفيان بن عيينة كام يف صحيح 

البخاري: )ما يف القرآن آية أشد عل من ﴿ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ﴾ ]املائدة: 68[(. 

فإذا كان العبد ال يقيم ما أنزل اهلل عليه فإنه ليس عىل يشء؛ فال ضامن 
له من اهلل، وال عهد له وال أمان، وال سبب له إىل النجاة، بل هو هالك ال 

حمالة إال أن يتوب إىل اهلل ويقوم بأمر اهلل. 

وعىل قدر ما يقوم به العبد من أمر دينه يكون نصيبه من اهلداية ومن النرص. 

القيام بأمر اهلل فهذا نصيبه من اهلداية  الناس من يكون حمسنًا يف  فمن 
والنرص أحسن النصيب ﴿ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ﴾ ]الرمحن: 60[.

العزيمة  وضعف  والرتدد  اإلساءة  بعض  اهلل  بأمر  قيامه  يف  كان  ومن 
ختلف عنه من اهلداية والنرص بقدر ما فرط وضيَّع وأساء. 

أما من ضيَّع أمر اهلل مجلًة كالكفار واملنافقني فهؤالء ليسوا عىل يشء كام 
الكتاب: ﴿ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   أهل  لكفرة  تعاىل  اهلل  قال 

ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ﴾ ]املائدة: 68[.
وعموده  اإلسالم،  األمر  »رأس  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  النبي  قال  وقد 
الصالة، وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهلل«. رواه أمحد والرتمذي وابن ماجه 
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من حديث معاذ بن جبل ريض اهلل عنه. 

ورأس األمر هو أصله، كام يقال: )رأس املال( ؛ فمن ذهب رأُس ماله 
بقي مفلسًا ال مال له، وكذلك من ذهب إسالمه فهو عىل غري يشء؛ ألن 

رأس أمره قد ذهب.

أما من صح إسالمه فمعه العهد العظيم الذي بينه وبني ربه بأن يدخله 
اجلنة وينجيه من النار فهو عىل يشء عظيم هبذا العهد. 

فاملسلم وإن عذب ببعض ذنوبه يف الدنيا أو يف قربه أو يوم القيامة فمآله 
إىل اجلنة بإذن اهلل تعاىل. 

ولو  النار  وعذاب  القرب  عذاب  يطيق  ومن  شديد،  اهلل  عذاب  ولكنَّ 
حلظات؟!. 

وأنتم ترون أن العبد إذا عذب عىل بعض ذنوبه يف الدنيا اشتدَّ ذلك عليه 
جدًا، وعرف أنه ال طاقة له به؛ فكيف حيتمل عذاب القرب وعذاب النار؟!

نسأل اهلل العافية. 

واخلالصة التي نستفيدها من هذا التصوير املقتضب ملا حيتاجه اجلسد 
ضامن  رشط  وبيان  مؤمن،  كل  حيتاجه  وما  األمة،  حتتاجه  وملا  والروح، 
اهلداية والنرص، وهو القيام بأمر اهلل، وبيان نوعي الرشور: كلُّ ذلك مهم 

يف فهم دالئل آيات هذه السورة العظيمة. 

والنبي صىل اهلل عليه وسلم كان يعّلم أصحابه إدارك املعاين وعقلها، 
ليؤثر  املعنوية ببعض الصور احلسية  وربام قرن يف أذهاهنم بعض األمور 
ذلك يف نفوسهم قوة استحضار املعنى وجالءه ووضوحه؛ كام يف مسند 
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اإلمام أمحد وصحيح مسلم من حديث عل بن أيب طالب ريض اهلل عنه أنه 
قال: )قال يل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »قل: اللهم اهدين وسددين، 

واذكر باهلدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم« (.

هبا  الرقية  يف  مهم  الفلق  سورة  تضمنتها  التي  املعاين  هذه  واستحضار 
وقوة التأثري هبا؛ فإن الرقية كالم مؤثر، وتأثريه معنوي خيلص إىل األمور 

احلسية بإذن اهلل بحسب ما يقدره اهلل من قوة هذا التأثري. 

املعاين  عقل  وقوة  بقوهتا  وإنام  وطوهلا،  بكثرهتا  الرقية  تأثري  وليس 
واستحضارها، وقوة إرادة التأثري، وال تنفع مع هذا إال إذا أذن اهلل بنفعها. 

وأنا ال أعرف عن النبي صىل اهلل عليه وسلم وال عن أحد من الصحابة 
والتابعني رقية مطولة كام يفعله بعض الناس اليوم.

اخلال�سة: 

ص منه بيان معنى االستعاذة، ومعنى ختصيص الربوبية  هذا الدرس تلخَّ
للفلق، ومناسبته لالستعاذة من أنواع الرشور كلها، وأن اهلل تعاىل هو رب 
الفلق، ال رب له سواه، وأنه ال يملك الفلق إال اهلل جل وعال، وأنه يقع 
عىل معاٍن كثرية متعددة يف اخللق واألمر، وذكرت بعض آثار ربوبية اهلل 
تعاىل للفلق يف عامل اخللق وعامل األمر، وأن تفسري بعض أهل العلم للفلق 

بأنه الصبح تفسري باملثال، وهو مسلك من مسالك التفسري املعتربة. 

 وممن نص عىل عموم معنى الفلق وأنه ال يقرص عىل فلق الصبح: ابن 
جرير الطربي وأبو إسحاق الزجاج وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم.
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عنى  أنه  عىل  داللة  وضع  ثناؤه-  -جلَّ  يكن  مل  )وملَّا  جرير:  ابن  قال 
اهلل  وكان  بعض،  دون  الفلق  ُيدعى  ما  بعَض  ٹ﴾  ﴿ٹ  بقوله: 
-تعاىل ذكره- ربَّ كلِّ ما خلق من يشء: وجب أن يكون معنيًا به كل ما 

اسمه الفلق( ا.هـ. 

اخللق،  الفلق:  )ومعنى  )ت:311ه�(:  الزجاج  إسحاق  أبو  وقال 
﴿ٻٻپ﴾   ،]96 ﴿ٹ  ٹ﴾ ]األنعام:  وجل:  عز  اهلل  قال 
]األنعام: 95[، وكذلك َفَلَق األرض بالنبات والسحاب باملطر، وإذا تأّملت 
اخللق تبنّي لك أن خلَقه أكثره عن انفالق؛ فالفلق مجيع املخلوقات وفلق 

الصبح من ذلك( ا.هـ. 

بمعنى  كالَقَبض  َمْفُعول،  بمعنى  ]َفَعٌل[  )الَفَلق  تيمية:  ابن  وقال 
املقبوض، فكل ما فلقه الرب فهو فلق(. 

وقال ابن القيم: )واعلْم أَن اخلْلَق كلَّه َفَلٌق، وذلك أن َفَلًقا ]َفَعٌل[ بمعنى 
َمفعوٍل: كَقَبٍض وَسَلٍب وَقنٍَص بمعنى َمقبوٍض وَمسلوٍب وَمقنوٍص.

واهللُ -َعزَّ َوَجلَّ - فالُِق اإلصباِح وفالُق احلبِّ والنَوى وفالُِق األرِض 
عن  واألرحاِم  املَطِر،  عن  والسحاِب  العيوِن،  عن  واجلباِل  النباِت،  عن 
ْلَمِة: َفَلًقا  ُع عن الظُّ ى الصْبُح امْلَُتَصدِّ األجنَِّة، والظالِم عن اإلصباِح، ويسمَّ

وَفَرًقا، ُيقاُل: هو أبيُض من َفَرِق الصْبَح وَفَلِقه.

وكام أنَّ يف َخْلِقه َفْلًقا وَفْرًقا؛ فكذلك أْمُره كلُّه فرقاٌن َيْفُرُق احلق والباطَل 
وهلذا  باإلصباِح،  الليِل  ظالُم  َيْفُرُق  كام  باحلَقِّ  الباطِل  ظالِم  بنَي  فَيْفُرُق 
وَأعداِئه،  أولياِئه  بنَي  الَفْرَق  نه  لَتَضمُّ فرقانا  ونرَصه  الُفْرَقاَن،  كتاَبه  ى  َسمَّ
ُه، فظهَرْت ِحكمُة االستعاذِة بَربِّ الَفَلِق  ومنه َفْلُقه البحَر ملوسى َفْلًقا وَسامَّ
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يف هذه امْلَواضِع، وَظَهَر هبذا إعجاُز القرآِن وعظمته وَجاللُته، وأنَّ العباَد 
ال َيْقدرون َقْدَره، وأنه ﴿ڱ     ں  ں  ڻ﴾ ]فصلت: 42[ (.

وتنبَّْه إىل أن قول ابن القيم فيه النّص عىل أن الفلق يعّم اخللق واألمر، 
منصور  أيب  عن  نقله  سبق  كام  اللغوي  اإلطالق  من  يؤيده  ما  له  وهذا 

األزهري، وقد تقّدم رشح ذلك. 

بل شيخ اإلسالم ابن تيمية له كالم يف أن الفلق يعّم اخللق واألمر. 

واملقصود أن ربوبية اهلل تعاىل للفلق ربوبّية عظيمة الَقْدِر، عظيمة اآلثار 
وتدبريه؛  وترصفه  وجل  عز  اهلل  ملك  معاين  من  وأهنا  واألمر،  اخللق  يف 
َفْلٌق إال بإذنه، وال خيرج يشء من يشء إال بإذنه، وال يكشف  فال يكون 
حجاب عن حق إال بإذنه، »يا عبادي كلكم ضاّل إال من هديته فاستهدوين 
التفصيلية يف  العامة لدين اإلسالم واهلدايات  وهذا يعّم اهلداية  أهدكم« 

شؤون العلم والعمل والدعوة، بل يف شؤون الدين والدنيا. 

فإنه إذا مل يكشف احلجاب بني العبد وبني احلق مل َيره ومل هيتِد إليه، وإذا 
مل يكشف له احلجاب بينه وبني ما ينفعه يف أمور دنياه مل هيتِد له، بل ربام 
أضاع اإلنسان من جهده ووقته وماله شيئًا كثريًا يف حتصيل ما يريد ويتعس 
عليه، وهو يف حقيقة األمر قريب املتناَول لكنَّه ال يبرصه وال هيتدي إليه. 

وال يملك هدايته لذلك إال ربُّ الَفَلِق جل وعال، ومن يضلل اهلل فال 
هادي له، ومن هيده اهلل فال مضّل له. 

باخللق  التعلق  جانب  من  كثري  عناء  من  اسرتاح  هبذا  أيقن  إذا  والعبد 
وما يرتتب عىل التعلق هبم من آثار سيئة قد تفسد الدين والعقل واملروءة 

واخللق. 
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ومن جانب آخر تقتض منه استشعار مسؤولية القيام بأمر اهلل كام حيب 
 اهلل عز وجل، وأن فالحه وسعادته وضامن أمره إنام هو بالقيام بأمر اهلل: 

﴿ہ ہ  ھ  ھ        ھ  ھ﴾ ]املائدة: 8[.

ه من خذله وال من خالفه، بل له عهد اهلداية  ومن قام بأمر اهلل مل يرضَّ
والنرص من اهلل جل وعال. 

فيكون الشأن كل الشأن؛ كيف يقوم العبد بأمر اهلل؟

واجلواب: أن العبد ال يكلف من ذلك إال ما يستطيع، وليبدأ بإصالح 
قلبه ونيته، فإنه إذا صلح القلب صلح سائر اجلسد.

ولذلك فإن العناية بالعبادات القلبية هلا أثر عظيم يف صالح العبد. 

قوله تعاىل: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ﴾  هذا يعّم مجيع الرشور، ويفيد بأن الرش 
خمتص بعامل اخللق دون عامل األمر؛ فإن اهلل تعاىل ال يكون يف أمره رش، وإنام 

يكون الرش يف بعض خملوقاته. 

ويف هذه اآلية استعاذة من مجيع الرشور؛ فال خيرج منها رّش من الرشور؛ 
فهي تشمل رش النفس، ورش سيئات األعامل، ورش الشيطان، ورش السحرة 

واحلسدة والبغاة، ورشور كل داّبة، بل ما يف الكون كله من رشور. 

وقد ذكرُت لكم أن الرشور تنقسم إىل قسمني: 

• رشور حجب وإمساك للخري.

• ورشور عدوان وهجوم بالرش. 

وأن الرشور منها رشور حسية، ومنها رشور معنوية. 
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حتمي،  ووقاية  يقّوي،  غذاء  إىل  بحاجة  كليهام  والروح  اجلسد  وأن 
فإذا حجب الغذاء أو خرقت الوقاية مل يأمن العبد من الرضر والتعرض 

لآلفات بسبب ذلك. 

وأن هذا كام يصدق عىل الفرد فهو كذلك يصدق عىل اجلامعة، وعىل ما 
يكون بني أفرادها من األوارص والروابط واملؤاخاة. 

هذه  تفسري  يف  العلم  أهل  كالم  فهم  عىل  يعني  التقسيامت  هذه  وفهم 
اآليات، ويعني عىل الرتجيح بني ما اختلف فيه من األقوال.
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﴿ ڦ﴾ التنوين هنا للتنكري املفيد للعموم، أي: من رش كل غاسٍق، 
وهذا يدل عىل أن الذي يغسق أشياء كثرية. 

ُيؤمر  كان  وسلم  عليه  اهلل  صىل  فإنه  غاسٍق  )كلُّ  جرير:  ابن  قال 
ه إذا وقب(ا.هـ. باالستعاذة من رشِّ

وقد ورد عن النبي صىل اهلل عليه وسلم وعن السلف الصالح يف تفسري 
الغاسق ما يدل عىل أنه يقع عىل أشياء متعددة جيمعها وصف الغسوق. 

بالثريا،  وفس  بالكوكب،  وفس  بالقمر،  وفس  بالليل،  الغاسق   َ فُفسِّ
وفّس بغري ذلك.

فأما تفسريه بالليل فعليه أكثر املفسين من التابعني وعلامء اللغة، وال 
تعاىل: ﴿ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ  اهلل  قال  يغِسق، وقد  الليل  أن  شك 

ڄ ڄ﴾ ]اإلرساء: 78[. 
ثالثة  للغروب،  دنّوها  وقيل:  غروهبا،  وقيل:  زواهلا،  الشمس:  دلوك 

أقوال. 

وغسق الليل فيه ثالثة أقوال أيضًا: أول ظلمته عند غروب الشمس، 
الليل واجتامعها،  اشتداد ظلمة  الشفق، وحني  العشاء عند غياب  وأول 

وذلك نصف الليل. 

تف�سري قول اهلل تعاىل: ﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴾
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بدءا  الصلوات  مواقيت  تنتظم  وهي  صحيحة  كلها  األقوال  وهذه 
ڃ    ڃ  ڃ   ڄڃ  ﴿ڄ  تعاىل:  فقال  الفجر،  صالة  سوى  وانتهاء 

چ       چ﴾ ]اإلرساء: 78[. 
إذا  »الليل  بأنه  فس  ڄ﴾  ڦ   ڦ   ڦ   ﴿ڦ    تعاىل:  اهلل  فقول 

دخل«، وهذا قول جماهد بن جرب. 

﴿ڄ﴾ أي:  وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن احلسن أن معنى 
»أقبل ودخل عىل الناس«. 

وروى عن معمر عن قتادة أن معنى ﴿ڄ﴾ أي: »غاب وذهب«. 

من  فاللفظ  االحتجاج-  عرص  أهل  من  -وهو  قتادة  قول  صحَّ  فإذا 
األضداد، فيكون لليل وقوب عند دخوله ووقوب عند ذهابه. 

فكأن الوقوب وصف حلالة دخوله وحالة خروجه. 

ومما يقّوي هذا أن املعوذتني تسن قراءهتام عند اإلصباح وعند اإلمساء. 

ومن أهل العلم من أنكر معرفة املعنى الذي ذكره قتادة؛ قال ابن جرير: 
)ولست أعرف ما قال قتادة يف ذلك من كالم العرب، بل املعروف من 

كالمها من معنى وقب: دخل(. 

وقال أبو جعفر ابن النحاس: )وقول قتادة: »وقب: ذهب« ال يعرف(. 

وقتادة من أهل عرص االحتجاج واإلسناد إليه صحيح؛ فال يدفع كالمه 
بمثل هذا النفي.

لفظ  إذا عرفنا أصل  تعاىل  اهلل  بإذن  يزول  لبس  فيها  املسألة  لكن هذه 
الوقوب عند العرب. 
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وسيأيت بيان هذه املسألة إن شاء اهلل وذكر ما يشهد لقول قتادة من كالم 
العرب، بعد متام الكالم عىل معنى الغاسق. 

فالذين فسوا الغاسق بأنه الليل منهم من تكلم يف ِعلَِّة وصف الليل 
بالغسوق واختلفوا يف ذلك عىل أقوال: 

فهو  ُيظِلم  ما  وكل  مظلم،  ألنه  غاسقًا  سمي  الليل  أن  األول:  القول 
غاسق، وكل ظلمة َغَسق. 

الفراء وابن قتيبة وابن جرير الطربي ومجاعة من اللغويني  وهذا قول 
منهم: األخفش واليامن البندنيجي وابن خالويه وغريهم.

قال ابن جرير الطربي يف تفسريه: )وقوله: ﴿ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ﴾  
يقول: ومن رّش مظلم إذا دخل، وهجم علينا بظالمه( ا.هـ.

الليل  من  ظلمة  فيه  كان  ما  كل  هو  الغاسق  أن  إىل  يذهبون  وهؤالء 
وغريه، فكل ظلمة غسق.

النهار، وهذا قول  أبرد من  الليل سمي غاسقًا ألنه  الثاين: أن  والقول 
اج فإنه قال: )قيل لليل غاسق ألنه أبرد من النهار، والغاسق: البارد،  جَّ الزَّ

ُد(.  والَغَسُق: الرَبْ

والزجاج ومن قال بقوله ممن أتى بعده ُيستدل هلم بقول اهلل تعاىل: ﴿ې 
ې  ې  ې﴾ ]ص: 57[ وقوله: ﴿ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ     
ۋ  ۋ﴾ ]النبأ: 24، 25[ قرئ بالتخفيف والتشديد. غّساقًا وغساقًا.

اق: البارد الذي حيرق من شدة برده عىل أحد األقوال،  فاحلميم: احلار، والغسَّ
وهو قول ابن عباس يف الغساق: »الزمهرير«، وقال به: جماهد وأبو العالية.
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وذلك أن أهل النار يعذبون بشدة احلر وبشدة الربد، والعياذ باهلل من 
عذابه. 

وعند هؤالء أن كل بارد فهو غاسق؛ سواء أكان مظلاًم أم غري مظلم. 

وعند األولني: كل مظلم فهو غاسق؛ سواء أكان باردًا أم غري بارد. 

وقيل غري ذلك من األقوال.

وكل طائفة من الطائفتني أصابت بعض احلق. 

وجيمع هذين القولني قول هو الصواب والتحقيق إن شاء اهلل، وهو ما 
قاله املاوردي يف تفسريه إذ قال: )أصل الغسق: اجلريان بالرضر، مأخوذ 

من قوهلم: غسقت القرحة إذا جرى صديدها(ا.هـ.

يف  أدق  لكان  الرضر(  حيتمل  )بام  قال:  لو  بالرضر(  )اجلريان  قوله: 
العبارة وأصوب. 

وهذا املعنى – إذا تأملته وجدته - جيمع األقوال التي قيلت يف تفسري 
الغاسق كلها، وهو معنى صحيح تدل عليه شواهد اللغة.

املتوسطني  مرحلة  إىل  وصل  إذا  التفسري  علم  لطالب  ينبغي  ولذلك 
أن  حياول  ثم  العرب،  عند  اللفظ  إطالقات  معرفة  عىل  حيرص  أن  فيه 
يستخرج املعنى الكل للفظ من املعاين التي حتتملها تلك اإلطالقات؛ كام 
فعل القايض املاوردي هنا، وقد أحسن يف ذلك؛ فإن العرب تقول: غَسق 

اجلرح، إذا سال صديده. 

العني وغمصها  بام خيالطه من قذى  إذا جرى دمعها  العني:  وغَسقت 
ورمصها. 
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قال العوام بن عقبة بن كعب بن زهري بن أيب سلمى يبكي عىل امرأة 
محامة  صوت  سمع  حتى  عليها  البكاء  عن  فتصربَّ  فامتت؛  يريدها  كان 

تنوح؛ فهيَّجت ما يف نفسه؛ فبكى، وأنشد يعاتب نفسه عىل البكاء: 

جت�اوب أخرى ماء عينيك َغاِس�ُق          أأن س�جعت يف بط�ن واٍد محامٌة  
محام�ة ب�كاء  تس�مع  مل  ُمف�ارقكأن�ك  إِْل�ٌف  ُزْن�َك  حَيْ ومل  بلي�ٍل 
حيّب�ه ب�يشء  َمفجوع�ًا  َت�َر  سواك ومل يعش�ق كعشقك عاشقومل 
أخو الصرب من َكفَّ اهلوى وهو َتائِقب�ىل َفَأفِ�ْق ع�ن ذك�ر لي�ىل فإن�ام    

وهذه األبيات ذكرها أبو عل القايل يف أماليه، والشاهد منها قوله: )ماء 
عينيك غاسق( أي: جاٍر بالدمع وما يصحبه من قذى العني عىل إثر البكاء 

الذي جاشت به النفس.

وَغَسُق الطعاِم عند العرب هو: ُقاَمُشه وما يكون فيه من أخالط يسّمونه 
َغَسًقا. 

وتقول العرب: َغَسَق اللبُن إذا انصبَّ من الرضع. 
وغسقت السامء إذا أمطرت وإذا أظلمت. 

وهذه املعاين مذكورة بشواهدها يف كتب اللغة. 

ويف حديث عمر موقوفًا: )وال تفطروا حتى يغِسَق الّليُل عىل الظِّراِب( 
إذا  وذلك  الصغار،  اجلبال  وهي  الظراَب  الليل  ظلمُة  تغشى  حتى  أي: 
يفطر  يتبنيَّ غروهُبا، فال  أو جبال ومل  الشمس متوارية بسبب غيم  كانت 

ل ظلمته.  الصائم حتى يغِسق الليل وهو أوَّ

وكان الربيع بن ُخَثيٍم الثوري يقول ملؤذنه يوم الغيم: »َأْغِسْق َأْغِسْق«، 
أي: ال تؤذن للمغرب حتى تبدَو ظلمُة الليل. 
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له  قصيدة  من  قديم  جاهل  وهو  احلرضمي  َجْحَدر  بن  احلارث  وقال 
يمدح فيها احلارث بن عمرو بن حجر آكل املرار الكندي جّد امرئ القيس:

س�محٍة املراف�ق  لفت�الء  ولليل كِ�ْ�ٌ يصنع البيد غاس�قه          أق�ول 

أي: أن ظلمة الليل جتعل األرض كأهنا بيداء مستوية ألن الليل يغطي 
اجلبال والشعاب بظلمته حني يغسق عليها. 

ى، وربام يكون  فتبنيَّ بذلك أن الَغَسَق يشء ينتقل وجيري، وربام يتغشَّ
فيه ما يكون من األخالط واآلفات. 

وجيمع وصف حالة دخوله أنه َيِقُب كام سيأيت رشحه إن شاء اهلل. 

وإذا تأملت هذا املعنى وجدته يصدق عىل مجيع األقوال: 

فالليل يغِسق إذا غطَّى بظلمته، ويكون معه ما يكون من الفتن واآلفات 
قالت:  عنها  اهلل  ريض  سلمة  أم  حديث  من  الصحيحني  ويف  والرشور، 
ماذا  اهلل!  »سبحان  فقال:  ليلة  ذات  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  )استيقظ 

أنزل الليلة من الفتن!! وماذا فتح من اخلزائن!! 

أيقظوا صواحبات احُلَجر؛ فربَّ كاسية يف الدنيا عاريٍة يف اآلخرة« (.

ويف الصحيحني أيضًا من حديث أسامَة بِن زيد ريض اهلل عنهام قال: 
)أرشف النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل أطم من آطام املدينة ثم قال: »هل 

ترون ما أرى؟ إين أرى مواقع الفتن خالل بيوتكم كمواقع القطر« (.

الفتن والرشور  الليل تغِسق أي: تتغشى األفق بام خيالطها من  فظلمة 
واآلفات، وذلك كل ليلة، ونحن نستعيذ باهلل من رش غسوق الليل وما 

يكون فيه من الفتن واآلفات والرشور. 
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إىل  ويدخل  فشيئًا،  شيئًا  يصيبه  من  ى  يتغشَّ ألنه  يغِسق  كذلك  ُد  والرَبْ
أعضائه دخوالً يكون فيه رشور وآفات، وقد قال عمر بن اخلطاب ريض 
اهلل عنه يف وصيته لرعّيته ملا حرَضَ الشتاء: )فإنَّ الربَد عدوٌّ رسيٌع دخوُله، 

بعيٌد خروُجه(. رواه ابن املبارك كام يف لطائف املعارف البن رجب. 

بأخالط  مصحوبًا  غسوقه  ويكون  بصديده،  سال  إذا  يغسق  واجلرح 
غري  خفيًا  يكون  وقد  حمسوسًا،  أثرها  يكون  وقد  ُترى،  ال  وقد  ُترى  قد 

حمسوس. 

حر يغِسق، واحلسد يغِسق، والعني تغسق، وسائر الرشور تغسق  والسِّ
عىل اإلنسان فيحصل بسبب ذلك من الرضر واألذى ما حيصل مما يأذُن 

اهلل به، ويعصُم اهلل من رشه من استعاذ به. 

فدلَّ هذا عىل أنَّ لفظ الغاسق يقع عىل أشياء متعددة ومن أشهرها ما 
ذكره املفسون من باب التمثيل ال احلرص. 

اهلل  صىل  النبي  عن  حديٌث  فيه  ورد  فقد  بالقمر؛  الغاسق  تفسري  وأما 
حديث  من  وغريمها  الكربى  السنن  يف  والنسائي  أمحد  رواه  وسلم  عليه 
اهلل  اهلل صىل  )أخذ رسول  قالت عائشة:  قال:  الرمحن  بن عبد  أيب سلمة 
ذي باهلل من رش هذا  عليه وسلم بيِدي فأراين القمر حني طلع؛ فقال: »تعوَّ

الغاسق إذا وقب« (. 

واحلديث أخرجه أيضًا الرتمذي واحلاكم وأبو يعىل وغريهم لكن هذا 
َد بِه أبو داووَد احلََفِري عن ابن أيب ذئب  اللفظ )فأراين القمر حني طلع( تفرَّ
الطرق األخرى وهي  لغوية مل أجدها يف  فائدة  والنسائي وفيه  عند أمحد 

معنى الوقوب يف هذا احلديث.
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نه احلافظ ابن حجر يف الفتح.  واحلديث حسَّ

وقد أشكل هذا احلديث عىل بعض أهل العلم حتى أورده الطحاوي يف 
رشح مشكل اآلثار وهلم أجوبة عنه.

وشيخ  والطحاوي  احلديث  غريب  يف  احلريب  إبراهيم  ذهب  وقد 
اإلسالم ابن تيمية ومن وافقهم إىل أن مناسبة ذكر القمر يف احلديث لآلية 

أنه آية الليل واستدلوا بقوله تعاىل: ﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  
ژ  ڑ   ڑ   ک  ک﴾ ]اإلرساء: 12[.

ويف هذا التوجيه نظر. 

َخَسف،  إذا  القمر  أي:  ڄ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ   بعضهم:  وقال 
ألهنم  غسوقه؛  ذلك  فيكون  اسودَّ  َخَسف  إذا  القمر  أن  أرادوا  وهؤالء 
فهموا من معنى الغسوق اإلظالم، والقمر إذا كسف أظلم، وهذا التعليل 
ذكره ابن قتيبة يف غريب القرآن والبغوي يف معامل التنزيل، وهو خطأ فإن 

النبي صىل اهلل عليه وسلم ملا أشار إىل القمر مل يكن منكسفًا. 

القيم  ابن  وتلميُذه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيُخ  القوَل  هذا  ضعَّف  وقد 
وأحسنا يف ذلك. 

إذا  الغاسق  بأن  القول  هذا  توجيه  يف  خالويه  ابن  قول  منه  وأغرب 
وقب: القمر إذا ذهب ضوءه، قال: )وإنام يكون ذهاُب ضوئه أمارًة لقيام 

الساعة(.

والصواب أن يقال: إن القمر غاسق من مُجَْلِة ما يغسق، ودلَّ احلديث 
النبي  أن  كام  بحواسنا؛  ندركه  نعلمه وال  رّشا عظياًم ال  لغسوقه  أن  عىل 
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صىل اهلل عليه وسلم يعلم من الرش يف الليل واخللوة فيه ما لو علمناه ما 
سار راكب بليل وحده أبدًا. 

فهذا يدل عىل أن الرشور التي يغيب عنَّا علمها وإدراكها كثرية، وهي 
قد تصيب بعض اخللق بأمر اهلل تعاىل. 

وهذا نظري ما صحَّ أن الشمس تطلع بني َقْريَنْ شيطان وتغرب بني قرين 
شيطان كام يف صحيح مسلم وسنن أيب داوود من حديث عمرو بن َعَبَسَة 

السلمي ريض اهلل عنه.

ويف صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صىل اهلل عليه وسلم 
قال: »ال حتيَّنوا بصالتكم طلوَع الشمس وال غروهَبا؛ فإهنا تطلع بني قرين 

شيطان«. 

فإذا  فارقها،  ارتفعت  فإذا  طلوعها،  عند  الشمس  يقارن  والشيطان 
استوت يف كبد السامء قارهنا، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارهنا، 

فإذا غربت فارقها.

وهذا االقرتان يكون معه رش وفتنة لبعض اخللق، ويعصم اهلل منه من 
فيه  تطلع  الذي  املوعود  اليوُم  يأيت  يوم حتى  اتبع هداه، وهذا يكون كلَّ 
الشمُس من مغرهبا، إال ما ذكر يف صبيحة ليلة القدر إن صحَّ فيه ما رواه 
ابن أيب شيبة وغريه من حديث سامك عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا: 
)إن الشيطان يطلع مع الشمس كل ليلة إال ليلة القدر، وذلك أهنا تطلع 

يومئذ بيضاء ال شعاع هلا(. 

فطلوع الشمس وغروهُبا بني قرين شيطان دليل عىل اقرتان رشٍّ بطلوعها 
وغروهبا ال ندركه، وإنام نعلم منه ما دلَّ عليه الدليل.
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فكذلك اقرتان طلوع القمر برّش ال نعلمه يكون له أثر عىل اخللق هو 
أمر من أمور الغيب نؤمن به وال نتكلم يف تعيينه وال وصفه إال بام دل عليه 

الدليل، وما ظهر لنا علمه. 

ر اهلل تعاىل من االفتتان بالشمس والقمر ومجع بينهام يف قوله  وقد حذَّ
تعاىل: ﴿ۇ  ۇ   ۆ  ۆ ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ۅ  
ۉ ۉېې ې ې ى   ىائ﴾]فصلت:37[. 

يسجد  من  ومنهم  للشمس  يسجد  من  الناس  من  أن  عىل  هذا  فدل 
للقمر، وهذا من الفتنة هبام. 

أنواعًا  الفتن  هذه  ع  وتتنوَّ التدريج؛  عىل  الناس  يف  تقع  الفتن  وبعض 
الروحية  بالرياضات  يعرف  مما  العلامء  منه  حذر  ما  ذلك  ومن  كثرية، 
كاليوجا وغريها، فإن من أصحاهبا من يتحّرى يف بعض التمرينات طلوع 
بخضوع  مصحوبة  حركات  ويؤّدون  إليها  ويتجهون  وغروهبا  الشمس 
وتأمل وصمت، ويزعمون بذلك أهنم يستلهمون الطاقة ويتخلَّصون من 

التوّتر، وهم إنام يتقربون للشياطني بذلك يف حقيقة األمر. 

وقد ذكر الرازي يف تفسريه قوالً له حظ من النظر يف معنى وصف القمر 
بأنه غاسق، وهو أنَّ القمر غاسق بَطبعه ألنه جسم مظلم غري ُمنرٍي بنفسه 
كام يقول أهل العلم بالفلك، وإنام تكون إنارته التي تظهر للناس بسبب 
ِقَبِل  َعْكِسِه إلضاءة الشمس، وهذا ظاهر ألنَّ القمر لو كانت إنارته من 

ل الشهر وآخره، وألضاَء مجيُع ما يرى منه.  نفسه ملا كان هالالً أوَّ

لكن الرازي قال إن الوقوب هو انمحاء نور القمر يف آخر الشهر. وهذا 
التفسري ال تدل عليه اللغة. 
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وقد ذكر الرازي من الفوائد أن السحرة يتحيَّنون لعمل سحر التمريض 
آخر الشهر ألجل ازدياد ظلمة القمر، والرازي له معرفة بالسحر وقد ألَّف 
فيه كتابًا ثم تاب من ذلك، فإن صحَّ ما ذكره فهذا نوع من أنواع السحر 
أخرى  أوقاتًا  منه  أخرى  ألنواع  يكون  وقد  الوقت،  هذا  فيه  يتحينون 

يتحينها السحرة وغريهم من أصحاب الرشور. 

وكان  )ت:272هـ(  البلخي  حممد  بن  جعفر  معرش  أبا  املنّجم  إن  بل 
يف  املؤلفني  من  وهو  باهلل،  املعتز  العبايس  اخلليفة  زمن  املنجمني  رئيس 
ه )مصحف القمر( قال  التنجيم والسحر وطرقه وأوقاته، ألََّف كتابًا سامَّ
ما  والسحريات  الكفريات  من  فيه  )ذكر  تيمية:  ابن  اإلسالم  شيخ  فيه 

يناسب االستعاذة منه(. 

ونسأل اهلل السالمة والعافية والثبات عىل الدين فإن أبا معرش البلخي 
ل أمره من أهل احلديث، وهو معارص ألصحاب الكتب  هذا كان يف أوَّ
ثم  الفلك،  كتب  إىل  منها  ثم  واهلندسة،  اجلَرْب  بكتب  اشتغل  ثم  الستة، 

انحرف إىل التنجيم والسحر، والعياذ باهلل. 

واملقصود أن القمر غاسق، ويف وقوبه رش عظيٍم اهلل أعلم به؛ فام جيعله 
السحرة من مواقيت أعامهلم له تعلُّق بمنازل القمر، وما يكون من اآلفات 
ٍة  والرشور التي ُتبث يف الفضاء والتي خترج من األرض يف مواقيَت مقدرَّ
له تعلق بمنازل القمر، وما تتحينه الشياطني وبعض احليوانات من أوقاٍت 
مقدرة تنترش فيها أو خترج من بياهتا له تعلق أيضًا بمنازل القمر ووقوبه 

من منزلة إىل منزلة. 

وقد َروى ابن جرير عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن الغاسق كوكب. 
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وَروى عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم أنه قال: )كانت العرب تقول: 
وقوعها  عند  تكثر  والطواعني  األسقام  وكانت  الثريا،  سقوط  الغاسق 

وترتفع عند طلوعها(. 

مرفوعًا:  عنه  اهلل  ريض  هريرة  أيب  عن  حديث  املعنى  هذا  يف  وُيْرَوى 
)النجم الغاسق( رواه ابن جرير يف تفسريه وأبو الشيخ يف العظمة كالمها 
من طريق حممد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه 
ه أيب سلمة عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عوف عن أيب هريرة ريض  عن عمِّ

اهلل عنه. 

عليه  اهلل  صىل  النبيِّ  إىل  َرْفُعه  يصحُّ  ال  احلديث  )وهذا  كثري:  ابن  قال 
وسلم( ا.هـ.

املعنى، وتفسرٌي  املعنى؛ فهو جزء من  التفسري إن صحَّ من جهة  وهذا 
باملثال للتنبيه عليه، واهلل تعاىل أعلم بام حُيِْدُث يف خلقه من الفتن والرشور، 
اهلل  فإن  اهلل  هدى  اتبع  فمن  تعاىل؛  اهلل  هدى  واتباع  اإليامن  علينا  ونحن 
له أن ال خياف وال حيزن، وأن ال يضل وال يشقى، ومن استعاذ  يضمن 

باهلل أعاذه. 

أفل:  إذا  والنجم  غاسق،  ظالمه:  يف  دخل  إذا  )الليُل  جرير:  ابن  قال 
غاسق، والقمر: غاسق إذا وقب، ومل خيصص بعض ذلك، بل عمَّ األمر 
من  باالستعاذة  يؤمر  كان  وسلم  عليه  اهلل  صىل  فإنه  غاسق  فكلُّ  بذلك، 

رّشه إذا وقب( ا.هـ. 

وقال حممد بن كعب القرظي: ﴿ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ هو النهار 
إذا دخل يف الليل. رواه ابن جرير. 
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وقال الزهري: )الغاسق إذا وقب: الشمس إذا غربت(. رواه ابن وهب 
يف جامعه. 

وقال الزخمرشي: )وجيوز أن يراد بالغاسق: األسود من احليات، ووقبه: 
رضبه ونقبه(. 

العاّم  املعنى  يشمله  لكن  السلف،  من  أحد  عن  ُيؤَثر  ال  القول  وهذا 
لآلية، ألن السمَّ جيري يف اجلسد بام حيتمله من الرضر.

وأغرب ما ذكر يف تفسري هذه اآلية هو ما ذكره أبو املظفر السمعاين، 
عن أيب بكر النقاش املفّس -وهو تلميذ ابن خزيمة-، أنه روى يف تفسريه 

ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ   قاَل:  عباس  ابن  عن  جبري  بن  سعيد  إىل  بإسناده 
َكِر إذا َدَخَل(.  ڄ﴾: )ِمن رشِّ الذَّ

ِد بن إسحاَق ابن ُخزيمَة، وقْلُت: هل  اُش: فَذَكْرُت ذلك ملحمَّ قاَل النَّقَّ
َ القرآَن هبذا؟  جَيوُز أن ُتَفسِّ

قاَل: نعم، قاَل النبيُّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأُعوُذ بَك ِمْن رَشِّ َمنِيِّي«.

وهذا التفسري استنكره بعض املفسين واستشنعوه، وهو تفسري صحيح 
من جهة املعنى. 

ابن  عن  التفسري  هذا  صحَّ  إن  لكن  مفقود  النقاش  فتفسري  كلٍّ  وعىل 
عباس فهو تنبيه منه عىل أن هذا مما يشمله اسم الغاسق.

فإن الفرج من أكثر ما يدخل الناس الناَر، ويكون بسبب الوطء املحرم 
من الرشور يشء عظيم يف اإلثم وعقوباته وما يتبع الفاحشة من تبعات 
رشور  إىل  جيّر  قد  فإنه  ويرمحه،  اهلل  يعصْمه  مل  ملن  عظيم  رشٌّ  فيها  يكون 



58

عظيمة ِمن احلمِل سفاحًا، واخلزي والعار، وربام قتل النفس بغري احلق، 
وتسلط الشياطني، وإذالل بعض الناس لبعض، إىل غري ذلك من الرشور 
م، ودخول هذا الغاسق يف  العظيمة التي كان مبدؤها إيالجًا يف فرج حمرَّ

َوْقٍب حمرم.

بل حتى الوطء املباح يف أصله قد حيصل بسببه رشور وإن كان العبد ال 
يأثم هبا، لكن قد حيصل بسببه رشٌّ وأذى، ولذلك ُسنَّ للزوجني أن يقوال 

عند اجلامع: »اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا«. 

الغاسق هي من  تفسري  السلف يف  املرويَة عن  األقواَل  أن  تعلم  وهبذا 
باب التمثيل، وهذا كثري يف تفاسري السلف. 

هنا  التنكري  ڄ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ   تعاىل:  قوله  أن  واخلالصة 
إلرادة العموم، أي: من رش كل غاسق، ما علمنا منه وما مل نعلم. 

والغاسق مقابل للفلق، فهو رش يغسق عىل العبد ويقب؛ فيمنع عنه ما 
ينفعه؛ فيحتاج العبد إىل أن يوقى رشَّ ما غسق عليه. 

وهذا الغاسق يكون يف األفق عامة، ويكون يف جسد اإلنسان، ويكون 
يف روحه، ويكون عىل الفرد، ويكون عىل اجلامعة. 

وجيمعه وصف الغاسق. 

وأشد ما خيشى رش الغاسق عند وقوبه؛ ولذلك كان النبي صىل اهلل عليه 
وسلم يأمر بكفِّ الصبيان عند بدء اإلظالم كام يف حديث جابر بن عبد اهلل 
ريض اهلل عنه، عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال: »كّفوا ِصبيانكم حتى 
تذهب َفْحَمُة -أو فورة- العشاء ساعَة هتبُّ الشياطني«. رواه البخاري يف 
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األدب املفرد من طريق محاد بن سلمة قال: حدثنا حبيٌب املعلم عن عطاء 
بن أيب رباح عن جابر، وصححه األلباين.

أنه  الزبري،  أبو  ثنا  قال:  سفيان،  ثنا  قال:  مسنده  يف  احلميدي  ورواه 
وا  سمع جابر بن عبد اهلل يقول قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »ُكفُّ
ْجل؛ فإنكم ال  َمَر بعد َهْدأة الرِّ ِصبيانكم عند َفْحَمِة العشاء، وإياكم والسَّ
تدرون ما يبثُّ اهلل من خلقه؛ فأغلقوا األبواب، وأطفئوا املصباح، وَأْكِفؤا 

اإلناء، وأوكوا السقاء«. 

عن  األرجل  انقطاع  به:  يريد  جل  الرِّ )َهْدَأُة  اخلطايب:  سليامن  أبو  قال 
امليش يف الطريق لياًل، وأصل اهلدوء: السكون(.

ويف صحيح مسلم وسنن أيب داوود من حديث جابر بن عبد اهلل ريض 
َفواشَيكم  ترسلوا  »ال  قال:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أن  عنه  اهلل 
َفْحَمُة العشاء، فإنَّ الشياطني  إذا غابت الشمس حتى تذهب  وصبيانكم 

تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء«. 

قال أبو داوود: )الفوايش ما يفشو من كل يشء(. 

وقال النووي: )قال أهل اللغة: الفوايش: كل منترش من املال كاإلبل 
والغنم وسائر البهائم وغريها، وهى مجع فاشية ألهنا تفشو أي: تنترُش يف 

األرض(.

ل سواده، وذلك بني الصالتني.  وفحمة العشاء هي: أوَّ

له، وله وقوب عند  ل الليل، والليل له وقوب عند أوَّ فهذا يف وقوب أوَّ
اشتداد ظلمته، ألن اإلظالم يزداد شيئًا فشيئًا؛ فهو يغسق مرة بعد مرة. 
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ويف صحيح البخاري من حديث عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام أن 
النبي صىل اهلل عليه وسلم: »لو يعلم الناس ما يف الَوحدة ما سار راكب 

وحده بليٍل أبدًا«.

وهذا يدّلك عىل أن النبي صىل اهلل عليه وسلم يعلم يف الليل واخللوة 
من الرشور ما لو يعلمه الناس مل يس راكب وحَده بليل أبدًا. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن هلذا احلديث سببًا؛ وهو ما أخرجه اإلمام 
أمحد واحلاكم وصححه من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: )خرج 
رجل من خيرب فتبعه رجالن، ورجٌل يتلومها يقول: ارجعا حتى أدركهام؛ 

فردَّمها.

ثم قال: إن هذين شيطانان؛ فاقرأ عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
السالَم وَأْعلِْمُه أنا يف مَجِْع صدقاتنا، ولو كانت تصلح له لبعثنا هبا إليه(.

ثه، فنهى عند ذلك  النبي صىل اهلل عليه وسلم حدَّ )فلامَّ قدم عىل  قال: 
عن اخللوة(.

واملقصود أنَّ َغَسَق الليِل يكون يف األفق بعامة؛ ألن األفق يظلم بسببه 
وحيصل فيه من الرشور واآلفات والفتن ما اهلل به عليم. 

اإلنسان،  جسد  ويكون عىل  اجلامعة،  الفرد وعىل  الغسق عىل  ويكون 
أنواع  من  عليه  يغسق  فإنه  أعضائه،  بعض  عىل  يكون  بل  روحه،  وعىل 
الغواسق ما يكون معه من الرشور واألذى الذي هيجم عليه أو يمنع عنه 
أسباب ما ينفعه ما حيتاج معه إىل أن يوقى رشَّ هذا الغاسق، ويفلق عنه ما 

 . أحاط به من الرشِّ
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ومن ذلك: أن القلب له سحابة كسحابة القمر إذا غطَِّت القلَب َنِس 
اإلنساُن ما شاء اهلل أن ينسى؛ فإذا جتلَّت هذه السحابُة َذَكَر ما كان َنِسَيه. 

وقد روى الطرباين يف األوسط وأبو نعيم يف معرفة الصحابة قصة جملس 
مذاكرة مجع عمر بن اخلطاب وعل بن أيب طالب ريض اهلل عنهام، وفيه أن 

ُجل؟ وممَّ ينسى؟(. عمر سأل عليًا: )ِممَّ َيْذُكُر الرَّ

ِمَن  »ما  يقول:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسوَل  )سمعُت  عّل:  فقال 
َعَلْت  إذ  القمُر ميضٌء  بينا  القمر،  وله سحابٌة كسحابِة  إال  َقلٌب  القلوِب 
َعَلْته  إذ  حيّدث  الرجُل  وبينا  فأضاَء،  عنه  جتلَّت  إذ  فأظلم،  سحابة  عليه 

سحابة فنيس، إذ جتلَّت عنه فذكر« (. واحلديث حسنه األلباين رمحه اهلل. 

احلكيم  رواه  اللغة  أهل  كتب  يف  مشتهر  حديث  معناه  يف  وُيروى 
َطَخاة  للقلب  )إن  مرفوعًا:  عباس  ابن  عن  األصول  نوادر  يف  الرتمذي 

َكَطَخاة القمر(.

وال يصح إسناُده، لكن صح يف معناه احلديث السابق، وقد تكلم أهل 
اللغة يف تفسريه، فقال اخلليل بن أمحد: )ويف احلديث: »إن للَقلِب َطْخَأًة 
له،  َطخاٌء  فهو  شيئًا  ُألبَِس  يشٍء  وكلُّ  اليّشء،  َغِشَيه  إذا  الَقَمر«  كَطْخَأِة 

والطَّْخياُء: ُظْلمُة الَغْيِم(. ا.هـ.

يقال: َطْخَأٌة، وَطَخاة بالتسهيل، ويقال: َطْخَيٌة وطِخية وُطخية بتثليث 
ُد يف الكامل.  الطاء، كام نصَّ عليه املربِّ

والعرب تسمي الظلمة الشديدة: الطِّخية. 
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كام قال أعشى بني باهلة يف رثائه املنترش الباهل:

فاذه�ب ف�ال يبعدن�ك اهللُ منت�رش          إما س�لكت س�بياًل أنت سالكه  
اُد حرٍب ِش�هاٌب يستضاُء به ك�ام ي�يضء س�واَد الطخي�ة القمرَورَّ

فالطخية هنا: الظلمة الشديدة. 

واملقصود أن الطخية مما يشمله اسم الغاسق. 

القلب  سحابة  أن  وذلك  الغسق،  أنواع  من  نوع  هو  القلب  وطخاء 
ين والطبع واخلتم  تتغشاه فينسى العبُد ما كان يذكره، وأشدُّ من ذلك الرَّ
فإهنا إذا جعلت عىل القلب قسا وغفل عن احلق غفلة شديدة، وَعِمَي عنه 
فال يبرصه وال يريده من شدة إعراضه؛ فيكون العبد بذلك من الذين هم 

يف طغياهنم يعمهون. 

وكلام اسرتسل العبد يف املعايص واتباع خطوات الشيطان وأعرض عن 
يفقه وال هيتدي  قلبه فال  ُيطبَع عىل  قلبه حتى  ين عىل  الرَّ ازداد  هدى اهلل 

للحق، والعياذ باهلل.

وهذا حال املنافقني الذين قال اهلل فيهم: ﴿ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  
ۇ  ۆ     ۆ  ۈ     ۈ﴾ ]املنافقون: 4[.

قال َعِلُّ بُن أيب َطالٍِب ريِضَ اهللُ عنُه: )اإليامُن َيْبَدُأ مُلَْظًة بيضاَء يف القلِب، 
ُكلَّام ازداَد اإليامُن ازدادت َبياًضا حتى َيْبَيضَّ القلُب كلُّه، وإن النِّفاَق َيْبَدُأ 
مُلَْظًة سوداَء يف القلِب فكلام ازداَد النفاُق ازدادت حتى َيْسَودَّ القلُب كلُّه(. 

رواه ابُن أيب َشْيبَة يف كتاِب اإليامِن، والبيهقيُّ يف ُشعب اإليامِن.

لْمَظُة هي كالنُّْقطِة الصغريِة. والُّ
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عن  اإلعراُض  عليه:  الشياطني  وتسّلط  القلب  اسوداِد  عّلِة  وأصل 
تعاىل: ﴿ٹ ٹٹ ٹڤ ڤ ڤ  اهلل  قال  اهلل عز وجل، وقد  ذكر 
ڃ﴾  ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

]الزخرف: 36، 37[.

فأخطر ما يكون عىل اإلنسان أن يعرض عن ذكر ربه فإذا تليت عليه 
آيات اهلل نفر منها، وإذا وعظه واعظ اهلل يف قلبه أعرض عنه وأقبل عىل 

غّيه؛ فهذا هو منشأ الضالل وسببه.

وبذلك تعلم أن أصل اهلدى واخلري والفالح هو اإلنابة إىل اهلل تعاىل 
فيكون العبد مقباًل بقلبه عىل اهلل، معظاًم هلل، معظاًم لذكر اهلل، وآليات اهلل، 
فيوفَّق  كلها؛  األمور  يف  عاقبًة  وأحسن  له  خري  اهلل  هلدى  اتباعه  أن  يعلم 
العبد بسبب اإلنابة للهداية، وُيؤَتى من حسن التذكر وفهم القرآن العظيم 
ما ال يؤتاه غريه، وُيفتح له من أبواب التفكر فيه واالنتفاع به ما ال يفتح 

لغريه. 

]غافر: 13[، وقال:   وقد قال اهلل تعاىل: ﴿ھ  ھ  ے   ے  ۓ﴾ 
﴿ ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ﴾ ]الشورى: 13[، وقال: 
وقال:   ،]27 ]الرعد:  حب﴾  جب   يئ    ىئ   مئ   حئ   جئ    ی   ی    ی    ﴿ 

ں   ڱ   ڱ   ﴿ڱ   وقال:   ،]15 ]لقامن:  ں﴾  ں   ڱ   ڱ   ﴿ڱ  
ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ہ﴾ ]الزمر: 17[.

القلب  وطمأنينة  تعاىل،  اهلل  إىل  اإلنابة  بمثل  الشيطان  رش  يندفع  وال 
بذكره جل وعال واإلقبال عليه وعىل كتابه، وتعظيمه وتسبيحه ومتجيده 
واستمسك  مأوى،  أعّز  إىل  أوى  فقد  ذلك  فعل  فمن  إليه،  وااللتجاء 
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بالعروة الوثقى التي ال أوثق منها. 

اهلل  إىل  منيب  بقلب  يقرأها  أن  أذكاره  قرأ  إذا  للمؤمن  ينبغي  فلذلك 
تعاىل معّظم له، وبذلك هيدى إىل الرصاط املستقيم، ويعصم من الشيطان 
الرجيم، ويكون من أهل العبودية اخلاصة، الذين هم أولياء اهلل وصفوته 

من خلقه. 

كثرية  أشياء  عىل  يقع  كبري  معنى  له  الغاسق  أن  بيان  هنا  واملقصود 
متعددة؛ فيقع عىل األفق عامة، كام يف غسق الليل الذي يغسق عىل األفق 
فيظلم ويكون يف وقوبه -وهو أول دخوله- ما يكون من الرشور العظيمة 

والفتن واآلفات التي يصيب اهلل هبا من يشاء ويرصفها عمن يشاء. 

أو  يغشاهم رش  قد  فإنه  الناس،  من  اجلامعة  أيضًا عىل  الغسق  ويكون 
فتنة حتيط هبم فترصفهم عن احلق أو عن بعض ما ينفعهم، ويكون وقوهبا 

عليهم وقوب رش وبالء. 

ويكون الغاسق أيضًا عىل الواحد من الناس، فيغشاه من الرش يف جسده 
أو روحه ما حيجب عنه ما ينفعه أو يكون معه فتنة أو رش يصيبه بام يرضه 
بإذن اهلل، وقد يطول أمد هذا الغاسق، وقد يقرص، وقد تكثر عليه بسببه 
الفتن واآلفات والرشور وقد تقل، وقد يعظم أثرها عليه جدًا وقد خيف 

بحسب ما يقّدره اهلل عليه من ذلك كله. 

واخلالصة أننا نستعيذ باهلل من رش كّل غاسق إذا وقب، علمناه أو مل نعلمه. 

ولعل هذا الرشح والتفصيل يطلعك عىل بعض معاين عظمة هذا القرآن 
العظيم؛ فانظر ما دلت عليه هذه الكلمة من معاٍن عظيمة جامعة ألشياء 

كثرية ال نحصيها.
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قوله تعاىل: ﴿ڦ ڄ﴾ 

الوقوب  فسَّ  احلسن  وأن  اللفظ،  هلذا  وقتادة  احلسن  تفسري  تقدم 
ه بالذهاب.  بالدخول، وأن قتادة فسَّ

وقال بقول احلسن عامة املفسين، وأما قول قتادة فمن أهل العلم من 
نصَّ عىل أنه ال ُيعرف كام فعل ابن جرير والنحاس. 

وقتادة هو ابن دعامة السدويس من التابعني، يروي عن أنس بن مالك، 
يدفع  تقريبًا، فهو من أهل عرص االحتجاج وال  للهجرة  ُولَِد سنة ستني 

قوله بمثل هذا النفي العام. 

إذا غابت؛  الشمس  َوَقَبت  العرب تقول:  فإن  له؛  ولقوله شواهد تشهد 
بل روي فيه حديث مرسل عن النبي صىل اهلل عليه وسلم رواه أبو عبيد يف 
غريب احلديث عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم 

ملا رأى الشمس قد وقبت قال: »إن هذا حنُي حلِّها«، أي: صالة املغرب. 

قال أبو عبيد: )وقوله: )َوَقَبت( يعني غابت ودخلت يف موضعها( ا.هـ. 

وتقول العرب: وقبت العينان؛ إذا غارتا.

والوقوب يف اللغة: هو الدخول يف الوقبة.

وأصل هذا اللفظ )الوقبة( يطلق عىل: النُّْقَرة التي تكون يف احلََجر أو 
اجلََبل جيتمع فيها املاء. 

قال الراعي النمريي:

غائ�ُر          وعني كامء الوق�ب أرشف فوقها  الركي�ة  كأرج�اء  ِحج�اج 
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قال األصمعي: )الوقب: النقرة يف اجلبل(.

فهذا أشهر استعامالت هذا اللفظ عند العرب، ويطلقونه عىل غريها، 
بل كل نقرة تكون يف َحَجٍر أو عظم أو غريمها يسموهنا وقبة. 

جتويف  هو  العني  ووقب  وقبة،  ى  تسمَّ اإلنسان  كتف  يف  التي  فالنقرة 
عظامها ألنه كالنقرة؛ ويف خرب رسية أيب عبيدَة عامر بن اجلراح يف صحيح 
مسلم وغريه أنه أجلس ثالثة عرش رجاًل من الصحابة يف َوْقِب عني احلوت، 

وقال جابر: )ولقد رأيتنا نغرتف من وقب عينه القالَل من الدهن(. 

أوقاب،  ومجعها  وقبًا،  ى  ُتسمَّ ونحوه  اجلدار  يف  تكون  التي  ة  والُكوَّ
وقريب منها يف استعاملنا )النافذة(. 

ى وقبًا عند العرب.  واملقصود أن اخلرق املتسع الذي يكون يف اجلدار يسمَّ

وقال أبو فيد مؤرج السدويس )ت:195هـ( وهو تلميذ اخلليل بن أمحد 
الفراهيدي، يف كتاب األمثال له: )»الَوْقَبة« و »الَوْقُب«: النقرة يف احلجر 
يقولون  اخلرف«:  الشيخ  احلجر  من  والوقبة  بالوقب  »فأوىل  اجلبل،  ويف 
للشيخ الذي َكرِب وانفتح ُدُبره، وربام كان لغري الِكرَب، إذا انفتح دبره؛ خِلْلَقة 

أو لداء، إال أنه أكثُر ما يصيب الدالَِف من اهلََرم. 

وقال األسود بن يعفر، هيجو بني ُنجيح:

�ُك���ُم     َوْق�ُب          أَب�نِ���ي ُن�َج�ْي��ٍح إنَّ ُأمَّ أباُك�ُم  وإنَّ  بِش�َمْت 

قال أبو فيد: فلم أسأل أحدًا من عشريته، إال قال ما وصفت. ويقولون: 
»استه مثُل الَوْقِب يف احلَجر«( ا.هـ. 
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وذلك ألنه صار فيه مثل النقرة، وهذا إنام نذكره ملعرفة املعنى اللغوي 
هلذه اللفظة ومواضع استعامهلا يف لسان العرب، ولذلك فوائد كثرية منها 
أن طالب العلم يعرف مناسبة اختيار هذا اللفظ عىل ما سواه من األلفاظ 

املرتادفة واملتقاربة. 

فالَوْقَبُة والَوْقُب: اسامن، َوَوَقَب - فِْعٌل - أي: دخل يف الوقبة.

والوقوب مصدر؛ فهو وصف جامع حلال دخول الغاسق يف وقبته. 

وهذا يدلك عىل أن للغاسق حماًل يقب من خالله أو يقب فيه ويكون 
هو وقبه. 

فالَوْقُب قد يكون مصمتًا غري نافذ مثل النقرة التي تكون يف اجلبل أو 
ى وقبًا وهي غري نافذة لكنها جتويف قد يقب فيه ما يقب.  يف العظم تسمَّ

ة التي يف اجلدار وغريه؛ فيكون الوقوب  وقد يكون الوقب نافًذا كالكوَّ
فيه الدخول من خالله. 

وعىل هذا؛ فالليل له َوْقٌب يدخل فيه كام قال اهلل تعاىل: ﴿ڍ  ڌ   ڌ  
ڎ﴾ ]احلديد: 6[، فهذا الولوج هو وقوب الليل، أي: دخوله يف وقبته، 

أي: املوضع الذي يتغشاه الليل. 

قال عنرتة العبس:

�مَس زاَل ضحاها          ف�يُت يف وقِب الظَّالِم أقودهْم  حتَّى رأيُت الشَّ

َ به الغاسق فله موضع يدخل فيه أو يدخل من خالله هو  وكلُّ ما ُفسِّ
وقبته التي يكون وقوبه فيها أو من خالهلا. 



68

وأنت إذا تأملت أنواع الغواسق وما يكون معها من الرشور العظيمة 
علمت أن هلا حماًل تقب من خالله أو حماًل تقب فيه فإذا وقبت فيه أثرت 

ت بإذن اهلل.  ورضَّ

فالسحر الذي يترضر به اإلنسان له موضع يدخل فيه يف جسد اإلنسان 
هلا  الرشور  من  وغريها  الفتنة  وكذلك  العني،  وكذلك  روحه،  به  وتتأثر 

نت.  مواضع تدخل إليها فتؤثر بذلك وال سيام إذا متكَّ

فتأثر  الكلمة ربام دخلت موضعًا يف قلب اإلنسان فتمكنت منه  حتى 
هبا جدًا.

قال طرفة بن العبد:

اإِلَب�ر          رأي�ت الق�وايف َيتَّلِْج�َن مواجل�ًا   ه�ا  توجلََّ أْن  عنه�ا  َتَضيَّ�ُق 
والنفاق ينبت يف القلب كاللمظة الصغرية ثم يكرب ويزداد حتى يستويَل 
عىل القلب كله إذا مل ُينِِب العبُد إىل ربه ويعمل من الصاحلات ما ُيذهُب 

النفاق من القلب أو يضعفه. 

أنفسهم خوفًا شديدًا، ألهنم  النفاق عىل  السلف خيافون  كان  ولذلك 
إذا غفل عنه وأعرض عن ذكر اهلل وطال عليه األمد:  العبد  يعلمون أن 
َنِسَ وازدادت قسوة قلبه وزاد إعراضه عن ذكر اهلل، فكان ُعْرَضة الستيالء 

النفاق عىل القلب حتى يكون العبد منافقًا خالصًا، والعياذ باهلل. 

﴿ڦ  ڦ ڦ  تعاىل:  اهلل  قول  تفسري  يف  عنه  احلديث  تيس  ما  هذا 
ڦ ڄ﴾ وهي إضاءات تدّلك عىل ما وراءها من املعاين العظيمة حيث 
مجعت هذه اآلية االستعاذة من أنواع كثرية جدًا من الرشور ال حييط هبا 

إال اهلل جل وعال.
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اختلف املفسون يف املراد بـ»النفاثات يف العقد« عىل أقوال: 

القول األول: أن املراد السواحر والسحرة، وهذا قول احلسن البرصي 
رواه الطربي يف تفسريه وصححه ابن حجر يف فتح الباري. 

وهذا التفسري يقتض شمول داللة اللفظ للذكور واإلناث من السحرة. 

القول الثاين: املراد النساء السواحر، وهذا قول عبد الرمحن بن زيد بن 
اء وأبو عبيدة، ثم قال به حممد بن  أسلم، ثم قال به مقاتل بن سليامن والفرَّ

ر به ابن جرير تفسريه لآلية. إسامعيل البخاري يف صحيحه، ثم صدَّ

احلديث  ورشوح  التفسري  كتب  يف  كبرية  شهرة  القول  هذا  اشتهر  ثم 
وكتب اللغة، فأكثر العلامء إذا فسوا النفاثات قالوا: هنَّ السواحر. 

وهذا القول له خترجيان: 

التفسري  مسالك  من  مسلك  وهذا  باملثال،  تفسري  أنه  األول:  التخريج 
عند السلف، والتفسري باملثال ال يقتض حرص املراد فيه.

قول  هو  كام  اآلية  هذه  يف  يدخلون  الرجال  من  فالسحرة  هذا  وعىل 
احلسن البرصي. 

احلكُم  فيتعلَّق  الغالب،  خمرج  خرج  هنا  التأنيث  أن  الثاين:  التخريج 
بالعلَّة ال بصيغة اخلطاب، كام يف قول اهلل تعاىل: ﴿ڑ  ڑ  ک     ک   ک  

تف�سري قول اهلل تعاىل: 
﴿ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ﴾
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ک  گ     گ   گ    گ  ڳ﴾ ]النور: 4[ املحصنات هنا هنَّ العفيفاُت 
متزوجاٍت أو غري متزوجات.

بالزنى  عفيفًا  رجاًل  رمى  ومن  اإلناث،  يف  نص  ﴿ک﴾  فلفظ 
بالزنا، لكن خرج  القذف  جُيَْلد كذلك ألن علَّة احلكم واحدة وهي  فإنه 

اخلطاب خمرج الغالب، ألن أكثر ما ُيقذف النساء. 

يف  اهلل،  رمحه  العثيمني  صالح  بن  حممد  شيخنا  ذكره  التخريج  وهذا 
مواضع من دروسه، وهو ختريج جيد معترب. 

فالنفث يف العقد هنا املراد به: السحر بإمجاع السلف، واالستعاذة هنا 
تشمل سحر الرجال وسحر النساء بال خالف.

وقد ذكر بعض املف�ين خترجيًا ثالثًا لكنه باطل ال يصح، وهو أن املراد 
بالنفاثات هنا بنات لبيد بن األعصم عىل اعتبار أن السورة نزلت بسبب 
النحاس ومل  القول ذكره  النبّي صىل اهلل عليه وسلم، وهذا  َسْحر  حادثة 
ينسبه ألحد معروف، ونَسبه الواحدي أليب عبيدة معمر بن املثنى وتبعه 
عىل ذلك البغوي ثم كثر يف التفاسري نسبُة هذا القول أليب عبيدة وبعضهم 
ح هذا القول يف تفسريه،  يذكره دون عزو، حتى إن ابن جزيء الكلبي رجَّ
وهو قول ال أصل له، فالذي َسَحَر النبيَّ صىل اهلل عليه وسلم هو َلبيُد بن 
األعصم وليس بناته، وليس يف يشء من األحاديث واآلثار الصحيحة وال 

الضعيفة أن الذي سحَر النبيَّ صىل اهلل عليه وسلم بناُت لبيد. 

النساء  العقد  يف  بالنفاثات  املراد  أن  وهو  الثاين  القول  أن  واملقصود 
السواحر هو قول مجهور املفسين.
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لآلية،  تفسريه  يف  ره  صدَّ جرير  ابن  أن  القول  هذا  شهرة  سبب  ولعل 
وقبله البخاري يف صحيحه فسَّ النفاثات بالسواحر.

ڃ﴾:  ڃ  ڃ  ڄ   ﴿ڄ   )وقوله:  جرير:  ابن  قال 
السواحر الاليت ينفثن يف عقد اخليط حني يرقني عليها(. 

وبذلك قال مجاعة من أهل اللغة كأيب عبيدة والفراء وابن قتيبة والزجاج 
كلهم فسوا النفاثات بالسواحر.

مع وجود أخطاء يف نسبة هذا القول ملجاهد وعكرمة وقتادة واحلسن 
البرصي فأدى كل ذلك إىل شهرة هذا القول. 

فيها  يقع  التفاسري  بعض  أن  له  يتفطن  أن  العلم  لطالب  ينبغي  ومما 
اختصار يف حكاية األقوال وخطأ يف نسبة بعضها لقائليها وال سيام يف حال 

نسبة القول جلامعة دون ذكر نصوص أقواهلم. 

وهذا ال يدركه طالب العلم إال بمعرفة األقوال من مصادرها األصلية 
يكون  من  املفسين  من  فإن  األقوال؛  هلذه  املفسين  حكاية  يف  ينظر  ثم 
غري  باختصار  بينها  وجيمع  األقوال  حكاية  فيخترص  عنده  ظاهرًا  القول 
ألن  به  ُيْعَذُر  ما  العلامء  لبعض  يكون  وقد  ذلك،  عنه  يشيع  قد  ثم  دقيق 

اختصاره كان ألجل نقل َقْدٍر من املعنى ال إشكال فيه. 

ومن ذلك هذا املثال:

قال ابن كثري: )وقوله: ﴿ڄ  ڄ  ڃ ڃ ڃ﴾ قال جماهد 
وعكرمة واحلسن وقتادة والضحاك: »يعني السواحر«، قال جماهد: »إذا 

رقني ونفثن يف العقد«(. 
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إمجاَع  منه  يفهُم  قد  وهلة  ألول  العلم  طالب  قرأه  إذا  الكالم  وهذا 
املفسين عىل أن املراد بالنفاثات: النساء السواحر، ألنه نقل هذا التفسري 

عن هؤالء األئمة ومل يذكر قوالً غريه. 

وهذا الكالم اخترصه ابن كثري من تفسري ابن جرير لكنه كان اختصارًا 
غري دقيق، ولعلَّ مما يعتذُر له به أن ابن جرير صدر تفسريه للنفاثات بأهنن 

السواحر ثم قال: )وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل(. 

آثارًا عن هؤالء األئمة، لكن هذه اآلثار ليس فيها نّص عىل  ثم أورد 
أن املراد بالنفاثات السواحر إال ما رواه عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم. 

فاحلسن البرصي قال: )السواحر والسحرة(. 

قال:  ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڄ   ﴿ڄ   تعاىل:  قوله  تال  ملا  وقتادة 
َقى(.  اكم وما خالط السحَر من هذه الرُّ )إيَّ

َقى يف ُعَقِد اخليط(.  وجماهد قال يف تفسري النفاثات: )الرُّ

أخذة  وهي  ُأخذة،  مجع  األَُخذ  اخليط(  ُعَقد  )األَُخُذ يف  قال:  وعكرمة 
السحر. 

فهؤالء كلهم مل ينصوا عىل أن النفاثات السواحر. 

وهو  اجلعفي  يزيد  بن  جابر  فيه  وعكرمة  جماهد  إىل  اإلسناد  أن  عىل 
رافض متهم بالكذب. 

السواحر والسحرة(، خارٌج عن  )النفاثات:  البرصي  بل قول احلسن 
هذا القول. 

وجماهد وعكرمة وقتادة ال يصح أن ُينسب إليهم هذا القول. 
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وقول ابن كثري عن جماهد أنه قال: )إذا رقني ونفثن يف العقد( هذا نقل 
اه إليه اختياره للقول ثم اعتامده وحكايته عن هؤالء  باملعنى، وفيه جتّوز أدَّ

األئمة ثم تغيري الضمري ألجل أن يتناسب مع سياق الكالم. 

)الرقى يف  النفاثات:  تفسري  ابن جرير يف  رواه  فيام  ونّص كالم جماهد 
عقد اخليط(.

وابن جرير استدل بأقواهلم عىل أن هذه اآليات يف االستعاذة من رش 
السحر، وهذا القدر جممع عليه ال خالف فيه. 

فتكون  فيه،  له  يعتذر  وبذلك  أيضًا،  كثري  ابن  فهمه  ما  هو  هذا  ولعل 
عىل  زائدة  أخرى  مسألًة  الرجال  من  للسحرة  اآلية  لفظ  شمول  مسألة 

القدر الذي وقع عليه اإلمجاع. 

فابن جرير استدل بأقوال من نقل أقواهلم عىل أن املراد باآلية االستعاذة 
من رش السحرة، وهذا خُيِرج قول املعتزلة الذين ينكرون حقيقة السحر، 

وقول الفالسفة اإلسالميني يف تفسريهم لآلية كام سيأيت. 
وأما هل املراد بالنفاثات النساء السواحر فقط؟ 

أم هل يشمل اللفظ السواحر والسحرة؟ 
فهذه مسألة أخرى، وسيأيت بياهنا بإذن اهلل.

واخلالصة أن هذه املسألة وهي املراد بالنفاثات ليس فيها تفسري ُيرَوى 
عن النبي صىل اهلل عليه وسلم، وال عن أحد من الصحابة. 

وأقدم من ُأثر عنه أنه تكلم يف هذه املسألة اثنان مها: 
1: احلسن البرصي، قال: )السواحر والسحرة(. 

2: وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، قال: )السواحر(. 
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وقول احلسن البرصي أرجح من قول ابن زيد من هذه اجلهة. 
لكن قول عبد الرمحن بن زيد اشتهر شهرة كبرية.

ويمكن اجلمع بني القولني بالتخرجيني املذكورين آنفًا. 

من  أول  القول  وهذا  النفاثات،  النفوس  املراد:  أن  الثالث:  القول 
علمته ذكره الزخمرشي يف الكشاف، وذكره من باب االحتامل حيث قال: 
)النفاثات: النساء أو النفوس أو اجلامعات السواحر الاليت يعقدن عقدًا يف 

خيوط وينفثن عليها ويرقني(. 

ثم ذكره الرازي ثم ذكره عدد من املفسين من باب ذكر األقوال التي 
قيلت يف تفسري اآلية، ورجحه ابن القيم يف بدائع الفوائد وحممد بن عبد 

الوهاب يف اختصاره لتفسري املعوذتني. 

قال ابن القيم: )اجلواب املحقق أن النفاثات هنا هنَّ األرواح واألنفس 
اخلبيثة  األنفس  السحر من جهة  تأثري  النفاثات، ألن  النساء  النفاثات ال 
النفاثات هنا  فلهذا ذكرت  إنام يظهر منها؛  واألرواح الرشيرة، وسلطانه 

بلفظ التأنيث دون التذكري، واهلل أعلم( ا.هـ.

فيكون املوصوف هنا حمذوفًا، والتقدير: ومن رش النفوس النفاثات. 

وكون األنفس اخلبيثة واألرواح الرشيرة مؤثرة يف انعقاد السحر حق ال 
ُيدفع، لكن هل هذا هو املراد باللفظ؟ 

الذي يظهر يل بعُده -وإن كان اللفظ مؤنثًا- لثالثة أمور: 
اهلروب من  إرادة  إليه  قاد  وإنام  الذهن،  إىل  املتبادر  أن هذا غري  أوهلا: 

إشكال ورود اللفظ بصيغة املؤنث.
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قرون  مخسة  طيلة  املفسين  من  لوجد  الذهن  إىل  متبادرًا  كان  ولو 
قبل الزخمرشي من يتبادر إىل ذهنه هذا املعنى فيقول به أو يذكره، ثم إن 
القيم  ابن  حه  رجَّ بأن  قرنني  بعد  القول  فرتقَّى  احتامالً  ذكره  الزخمرشي 
ه القول املحقق، وابن القيم إمام له قدره يف التفسري والعربية واإلمامة  وعدَّ

يف الدين لكن هذا القول ال تظهر يل صحته.

التأثري  أن  جهة  من  احلسد  نظري  هنا  العقد  يف  النفث  أن  الثاين:  األمر 
فيهام من قبل األنفس، ومع ذلك ورد لفظ )احلاسد( بصيغة املذكر، وورد 
املتامثلني،  بني  التفريق  يلزم من  ما  فيكون يف هذا  املؤنث،  بصيغة  النفث 

وهو باطل. 

الفعل للشخص ال  املعهود يف خطاب الرشع إسناد  الثالث: أن  األمر 
للنفس، وعند إرادة إسناده للنفس يرصح بذكر النفس كام يف قوله تعاىل: 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ ]النمل: 14[، وقوله: ﴿ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
ۆئ  ۆئ  ۈئ﴾ ]النجم: 23[.

ألجل  والتأنيث  تنفث،  التي  اجلامعات  ﴿ڃ﴾  الرابع:  القول 
اجلامعة مستعمل يف اللغة صحيح، وأّول من ذكر هذا القول الزخمرشي يف 
تفسريه حيث قال: )النفاثات: النساء أو النفوس أو اجلامعات السواحر(. 

فهو ذكر هذه االحتامالت الثالث ألهنا هي املعاين التي يمكن أن يؤنث 
اللفظ ألجلها. 

كان  كلام  )ألنه  فقال:  ُبْعد  فيه  تفسريًا  الرازي  فّسه  القول  هذا  لكن 
اجتامع السحرة عىل العمل الواحد أكثر كان التأثري أشد(. وهذا التعليل 
اشتهر يف كتب التفسري املتأخرة التي تنقل كثريًا عن الرازي والزخمرشي. 
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وال ينكر أن اجتامع السحرة عىل العمل من أسباب قوة تأثريه، لكن كون 
هذا هو املراد بعيد ألنه خُيرج إرادة عمل الفرد منهم وهو كثري جدًا، وما 

جيتمع عليه السحرة من العمل قليل جدًا يف جنب ما ينفرد به كل ساحر.

واألقرب منه أن يكون اجلمع ألجل طوائف ما ينفث. 

ينفثن  النساء  من  والسواحر  ويعقدون،  ينفثون  الرجال  فالسحرة 
كام  وتعقد  تنفث  والشياطني  ويعقدون،  ينفثون  اجلن  وسحرة  ويعقدن، 
صّح يف احلديث، بل بعض احليوانات تنفث ويستخدمها بعض السحرة 

يف أعامل السحر. 

تقول:  كام  )النفاثات(  عىل  مجعها  يصح  تنفث  التي  الطوائف  وهذه 
املخلوقات، والكائنات، وذوات احلوافر، وذوات األظالف، مع أن فيها 

الذكور واإلناث، لكن ملا أريد اجلامعة أّنث اللفظ لذلك. 

وهذا القول الذي يظهر يل أنه صحيح لغًة، لكن مل أر من نصَّ عليه من 
املتقدمني يف تفسري اآلية، لكن يغني عن النص عىل ذلك اجتامعهم عىل أن 

هذه اآلية تشتمل عىل االستعاذة من رّش كل سحر نفث فيه وُعقد. 

وال شك أن االستعاذة من رش النفاثات يف العقد تشمل االستعاذة من 
رّش كل ما ينفث ويعقد، من َسَحرة اإلنس، وَسَحرة اجلن، والشياطني. 

واخلالصة: أن االستعاذة من رش النفاثات يف العقد تشمل االستعاذة 
من رشور هؤالء كلهم، ويف اآلية داللة عىل كثرة ما ينفث ويعقد، وأن 
مىض  فيام  ذكرت  وقد  منه،  باهلل  االستعاذة  يستدعي  عظياًم  رشا  لذلك 

رشوط االستعاذة الصحيحة وأهنا تكون بالقلب والقول والعمل. 
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والنفث هو: النفخ اليسري مع ريق قليل متفرق يف قطرات صغرية جدًا 
يدفعها النافث بفيه مع اهلواء.

فإن كان الريق كثريًا فهو التفل، وإن زاد فهو البصاق، وإن كان بال ريق 
فهو النفخ، وكلها تستعمل يف الرقية، واألكثر النفث. 

والسحرة ينفثون ويعقدون، ويف حديث احلسن البرصي عن أيب هريرة 
ريض اهلل عنه قال: قال رسوُل اهللِ صىل اهلل عليِه وسلَّم: »َمْن َعَقَد ُعْقَدًة 
ثم َنَفَث فيها َفقْد َسَحَر، وَمْن َسَحَر َفَقْد أرَشَك، وَمن َتعلَّق شيئا ُوكَِل إليِه« 
رواه النسائي وابن عدي والطرباين، ورواية احلسن عن أيب هريرة خمتلف 
فيها، لكن للحديث شاهد من حديث عمران بن احلصني أخرجه البزار. 

أيب  حديث  من  مسلم  صحيح  ويف  وتعقد،  تنفث  كذلك  والشياطني 
عليه  اهلل  صىل  النبي  أن  عنه  اهلل  ريض  هريرة  أيب  عن  األعرج  عن  الزناد 
ناَم،  إِذا  ُعَقٍد  َثالَث  أحِدكْم  رأِس  قافيِة  الشيطاُن عىل  »َيْعِقُد  قال:  وسلم 
بكلِّ ُعْقَدٍة يرضب عليَك لياًل طِوياًل، فإذا استيَقَظ َفَذَكَر اهللَ اْنَحلَّْت ُعْقدٌة، 
أ انحلَّْت عنُه ُعْقدتاِن، فإِذا َصىلَّ انحلَِّت الُعَقُد، فَأصَبَح َنِشيًطا  وإذا توضَّ

طيِّب النَّْفِس، َوإاِلَّ أْصَبَح َخبِيَث النْفِس كْسالَن«.

ويف مسند اإلمام أمحد بإسناد صحيح عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل 
ُأنَثى إاِل  »ما مْن ذكٍر َوالَ  عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 
وعىل َرْأِسِه َجِريٌر َمْعُقوٌد َثاَلَث ُعَقٍد حنَي يرقُد فإِن استيقَظ فَذكَر اهلل تعاىل 
الة انحلَّْت  أ انحلَّت عْقدٌة؛ فإذا قاَم إىل الصَّ انحلَّْت ُعْقَدٌة؛ فإَِذا قام فتوضَّ

ُعَقُدُه كلُّها«.
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»َوإِْن أصبَح ومَل يْذكِر اهللَ أصبَح وُعَقدُه عليِه،  ورواه ابن حبان وزاد: 
وأصبح ثقياًل كسالنا مل ُيِصْب خرًيا«.

والبن خزيمة وابن حبان وأيب يعىل: »ما من مسلٍم وال مسلمٍة ذكٍر وال 
أنثى إال عىل رأسه َجريٌر معقوٌد حنَي يرقد . . .« احلديث. 

اجلَرير: هو احلبل املفتول.

يقطعه  أن  يريد  ألنه  أو  للتأكيد  إما  بالثالث  )التقييد  البيضاوي:  قال 
عن ثالثة أشياء الذكر والوضوء والصالة، فكأنه منع من كل واحدة منها 
الوهم  حمل  لكونه  بذلك  القفا  ختصيص  وكان  رأسه،  عىل  عقدها  بعقدة 

وجمال ترصفه وهو أطوع القوى للشيطان وأرسعها إجابة لدعوته(ا.هـ.

بقي أن نبنّي أن النفاثات فيها أربع قراءات:

اثات، وهي القراءة املشهورة وهي قراءة اجلامعة.  القراءة األوىل: النَّفَّ

القراءة الثانية: النافثات، وهي رواية لرويس عن يعقوب احلرضمي من 
طريق طيبة النرش.

روى أبو عل األهوازي يف الوجيز عن أيب بكر التاّمر أنه قال: )قرأت 
رش  )ومن  منها:  أربع  يف  علَّ  وأخذ  ختامت،  سبع  ليعقوب  ُرويس  عىل 

النافثات( (.

الشهرزوري  الكرم  أبو  رواها  قراءة  وهي  النَُّفاثات،  الثالثة:  القراءة 
القارئ عن َروح. 

والنَُّفاَثة هي ما خيرج من الفم بالنفث، واحدهتا نفاثة، واجلمع ُنَفاثات. 
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النرش  يف  اجلزري  ابن  عزاها  قراءة  وهي  النَِّفثات،  الرابعة:  القراءة 
للحسن البرصي وأيب الربيع.

وقد تكلم ابن اجلزري يف النرش يف توجيهها ورشح معانيها بام ال نطيل به. 

وزن  عىل  اثات(  )النُّفَّ وهي  خامسة،  قراءة  احللبي  السمني  وذكر 
التفاحات ونسبها للحسن البرصي، وال أصل هلا. 

ولبعض املعتزلة أقوال يف تفسري النفاثات يف العقد بأهنن النساء ينقضن 
ينفون  أهنم  ذلك  إىل  قادهم  وإنام  يصح،  ال  تأويل  وهذا  الرجال،  عزائم 

حقيقة السحر. 

وذكر الزخمرشي قوالً آخر؛ وهو أن النفاثات يف العقد النساء الكيَّادات 
الرجال  يفتّن  الاليت  أو  العقد،  يف  والنفث  بالسحر  لكيدهن  تشبيها 

بتعرضهن هلم. 

وهذا القول حُمَْدث باطل. 

وكذلك قول البيضاوي: )وقيل: املراد بالنفث يف العقد إبطال عزائم 
الرجال باحليل(. قول حمدث ال يصح. 

يؤولون  ولذلك  السحر،  حقيقة  إنكار  يف  معروف  قول  هلم  واملعتزلة 
إىل  بتأويالت ترصفها عن ظاهرها  السحر  النصوص من ذكر  يرد يف  ما 

استخدام احليل والكذب وسقي العقاقري واإلهيام ونحو ذلك. 

الغاسق  تفسري  يف  كالم  له  زمانه-  يف  الفالسفة  -رئيس  سيناء  وابن 
والنفاثات -نقله األلويس وقبله البيضاوي- بأن الغاسق: القوة احليوانية 
وما فيها من الظلمة، والنفاثات: النباتات التي تزداد طوالً وعرضًا وعمقًا، 
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البطالن،  بالُعَقد، وهو قول ظاهر  الثالثة مرموزًا هلا  فجعل هذه األبعاد 
وال أصل له عن السلف، وال تدل عليه اللغة، وهو قول حمدث.

م�ساألة لغوية:

الة يرد عىل وجهني: عىل  الة ، ومثال فعَّ اثة، عىل وزن َفعَّ النفاثات مجُع َنفَّ
املبالغة، وعىل اجلَْمع.

الصيغة  وهذه  ابة،  ونسَّ امة  وفهَّ عالمة  يقال:  فكام  األول:  الوجه  فأما 
اثة، ورجل  إذا أفردت صلحت للذكر واألنثى؛ فيصّح أن تقول: امرأة نفَّ

اثة، للمبالغة.  نفَّ

ومجع هذه الصيغة مجع تكسري ال إشكال فيه، ونظريه قول الراجز:

الباق�ي  واألج�لِّ  علم�ُت  الرواق�ي          لق�د  األج�َل  ي�ردَّ  ال  أن 

قال اجلوهري يف الصحاح: )كأنه مجع امرأة راقية أو رجل راقية باهلاء 
للمبالغة(.

للذكر واألنثى مجع تكسري معروف  الذي يصلح  املبالغة  مثاِل  َفَجْمُع 
مستعمل، لكن مجعه مجَع اإلناث املختوم باأللف والتاء غري معروف وال 

مستعمل – فيام أعلم - إال أن يكون مَجَْع اجلمع. 

مجَع  ر  املذكَّ هبا  أريد  إذا  الصيغة  هذه  جتمع  أن  الشائع  واملعروف 
وقوله:   ،]47 ]التوبة:  ې﴾  ې   ﴿ې   تعاىل:  قوله  يف  كام   تصحيٍح 
﴿ٱ ٻ  ٻ  ٻ﴾ ]املائدة: 42[ أو مجع تكسري كام يف 

املثال السابق.
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وإذا أريد هبا املؤنث مُجعت مجع املؤنث املختوم باأللف والتاء فتقول: 
ارات.  ارة، ونساء سحَّ امرأة سحَّ

الة؛  َفعَّ مثال  اثة( مجعًا عىل  )َنفَّ لفظ  أن يكون  وهو  الوجه اآلخر:  وأما 
اسة وسيَّارة. الة وخيالة ونبَّالة وعسَّ فهو كام يقال: َرجَّ

الة، وهؤالِء قوٌم َخيَّالة، أي  قال ابن السكيت: )تقول: هؤالء قوٌم َرجَّ
أصحاب خيل(. 

الَة فيها.  ويقال: َخيٌل ال َرجَّ

يصّح  ونحوها  َلة  وُمَفعِّ وَفاِعَلٍة  وفَِعاَلة  الة  َفعَّ وزن  عىل  التي  واجلموع 
االت َوفَِعاالت وَفاِعالت  أن جتمع مجعًا خمتومًا باأللف والتاء؛ فتقول: َفعَّ

وُمَفعِّالت، تريد بذلك مَجَْع اجلَْمِع. 

ڳ﴾  ڳ   ڳ          گ        گ     گ      گ   ﴿ک   تعاىل:  اهلل  -قال 
مجع،  فاجِلاَملة   ، صفر[  ]مِجَاالت  سبعّية  قراءة  ويف   ،]33  ،32 ]املرسالت: 

واجِلاَمالت مجع اجلمع.

قال اخلليل بن أمحد: )فأما قوله تعاىل : )كأّنه مِجاالٌت ُصْفٌر( فهو األْينُقُّ 
وُد من غري أن ُيفَرد الواحد، ولكْن يقال لكلِّ طائفٍة منها مِجَالٌة، واجلميُع  السُّ

مِجَاالٌت ومَجائُل(. 

)مالئكة   :]11 ]الرعد:  ڻ﴾  ﴿ڻ  تعاىل:  قوله  يف  اء  الفرَّ -وقال 
بات: مجع اجلمع(. بٌة. ومعقِّ معقِّ

﴿ڃ﴾  القراءتان:  به  جتتمع  اجلمع  مجع  اَثاِت  النفَّ بأن  والقول 
اَثٍة َوَنافَِثة، وكال اللفظني يصحُّ أن يراَد به اجلمع،  و)النافثات( ألهنام مجع َنفَّ
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الة، وكام تقول: العادية واهلادية للجامعة من اإلبل  كام تقول اخليَّالة والرجَّ
أو اخليل، وجُتمع عىل العاديات واهلاديات.

فبهذا يصّح أن يراد بالنافثة والنفاثة اجلمع، ويراد بالنفاثات والنافثات 
مجع اجلمع.

اللفظ  معنى  لشمول  موافقًا  جيده  اللغوي  التخريج  هذا  يف  واملتأّمل 
الوثنية وهم  الديانات  فكثري من أصحاب  تنفث وتعقد؛  لطوائف كثرية 
طوائف كثرية يستعملون السحر ويتقربون للشياطني وينفثون ويعقدون، 
وكذلك  كثرية،  طوائف  وهم  سحرة،  فيهم  والنصارى  اليهود  وكذلك 
بعض الفرق املنتسبة لإلسالم يشيع فيها عمل السحر ككثري من الطرق 
الصوفية الغالية، وطوائف من الرافضة، والِفرق الباطنية، وكذلك بعض 
األرض  يف  املنترشة  الكثرية  الطوائف  وهذه  للسنة،  املنتسبني  من  اجلهلة 
يشيع فيها عمل السحر، ويف اجلّن َسحرة كام روى ابن أيب شيبة بإسناده عن 
عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أنه قال يف اجلن: )هلم سحرة كسحرتكم(، 
رواه  اجلّن(  سحرة  )الغيالن  عمري:  بن  عبيد  بن  اهلل  عبد  مرسل  ويسنده 
َعايِل من  ابن أيب الدنيا يف مكايد الشيطان، وذكر النووي يف املنهاج أن السَّ

َسَحَرِة اجلّن. 

يكون  النفث  وهذا  جدًا  كثرية  وهي  وتعقد  تنفث  الشياطني  وكذلك 
لكل مسلم ومسلمة حني يرقد كام سبق بيانه.

الُعَقِد كثرية جدًا؛ وورود هذا  النفاثات يف  الطوائف  أن  تعلم  فبذلك 
فيه  املبالغة  عىل  مفرده  وبناء  الكثرة،  عىل  أدّل  اجلمع  مجع  بصيغة  اللفظ 

زيادة داللة عىل كثرة وقوع ذلك. 
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فاجتمعت الكثرتان: كثرة العدد، وكثرة وقوع الفعل. 

العقد  يف  النفاثات  رش  من  الفلق  رب  باهلل  االستعاذة  أن  واخلالصة 
تشمل االستعاذة من مجيع طوائف السحرة من اجلن واإلنس، وأنه ال حيّل 

ُعَقَد السحر إال رّب الفلق جلَّ وعال. 
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االآية: يف  باحلا�سد  • املراد 

يف املراد باحلاسد يف هذه اآلية أقوال: 

وعطاء  قتادة  قول  مفهوم  وهذا  حاسد،  كلُّ  املراد  األول:  القول 
اخلراساين، ونص عليه ابن جرير. 

قال ابن جرير: )ُأِمَر النبّي صىل اهلل عليه وسلم أن يستعيذ من رش كل 
حاسد إذا حسد(. 

وقال هبذا القول مجهور املفسين. 

القول الثاين: املراد باحلاسد هنا اليهود، وهذا قول عبد الرمحن بن زيد 
ومقاتل بن سليامن، واختاره البغوي يف تفسريه، وأما يف رشح السنة فاختار 

القول األول. 

القول الثالث: املراد به لبيد بن األعصم، ألنه هو الذي سحر النبي صىل 
املفسين  بعض  وذكره  الفراء،  قول  وهذا  وبغيًا،  حسدًا  وسلم  عليه  اهلل 

بعده. 

والقول األول هو األوىل بالصواب؛ فقوله تعاىل: ﴿چ  چ    چ  چ  
ڇ﴾؛ ﴿چ﴾ هنا نكرة، والتنكري فيه إلرادة العموم، أي: ومن رش 

كل حاسٍد.

تف�سري قول اهلل تعاىل: ﴿چ  چ     چ  چ  ڇ﴾
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 • معنى احل�سد واأنواعه: 
واحلاسد هو الذي يتمنّى زوال النعمة عن املحسود أو دوام البالء عليه؛ 
فيحسده عىل النعمة احلادثة أو حيسده عىل النعمة التي حيتاجها، وكل ذلك 

من احلسد. 

ولذلك فإن احلسد عىل نوعني: 

أحدمها: متنّي زوال النعمة املوجودة. 

والنوع اآلخر: متنّي دوام البالء. 

قال ابن القيم يف صاحب هذا النوع من احلسد: )فهو يكره أن حُيِْدَث 
اهلل لعبده نعمة، بل حيّب أن يبقى عىل حاله من جهله أو فقره أو ضعفه 
أو شتات قلبه عن اهلل، أو قّلة دينه، فهو يتمنّى دوام ما هو فيه من نقص 

وعيب( ا.هـ.
 

بالظرف: التقييد  • معنى 
واحلسد أصله صفة كامنة يف كثري من النفوس، وإذا بقي احلسد كامنا 
فإنه ال يرض، لكن ﴿چ  ڇ﴾ أي: إذا َفعل هذا الفعل وهو احلسد؛ فإنه 

يرض بإذن اهلل تعاىل. 

ولذلك أمرنا باالستعاذة من رش احلاسد إذا حسد. 

ولتقريب هذا املعنى أمّثله بمثال: 

ضاع، وهلا  يقال يف شأن املرأة: هي مرضع؛ أي إذا كان هلا ولد يف ِسّن الرَّ
ما ترضعه به.
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ويقال: هي مرضعة، إذا كانت ُترِضع بالفعل، فالصفة األوىل للقدرة 
عىل الفعل وقابلية االتصاف به، والصفة الثانية للفعل نفسه. 

ولذلك تسّمى املرأة مرضعًا وإن مل تكن مرضعة يف احلال. 

پ    پ   پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  تعاىل:  اهلل  قال 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ﴾ ]احلج: 1، 2[.
رأت  إذا  ثدهيا،  يلتقم  فهو  بالفعل  ولدها  ترضع  التي  هي  فاملرضعة 

الساعة ذهلت عن رضيعها.

وهكذا احلاسد، حسده كامن يف نفسه، فإذا رأى النعمة عىل غريه ظهر 
هذا احلسد، وخرج من نفسه وعينه سهام مسمومة عىل املحسود فتؤثر فيه 

بإذن اهلل، ومنهم من حيمله احلسد عىل الكيد والبغي. 

وأما من يكون يف نفسه وطبعه حسد كامن وإذا رأى ما يعجبه من النعمة 
عىل غريه دعا للمنعم عليه بالربكة واستعاذ باهلل من رش نفسه، فإن حسده 
ال يرضه وال يرض صاحب النعمة، ومن كان كذلك يف معاملة نفسه بكّفها 
عن احلسد، بالدعاء بالربكة وسؤال اهلل من فضله فإن صفة احلسد تضعف 
عنده حتى تضمحّل وحيّل حملها إرادة اخلري للناس وحمبة نفعهم، فيكون 

سليم الصدر طيب القلب، ال حيسد وال حيقد. 

ويثاب عىل ذلك بأنواع من الفضل العظيم؛ واهلل تعاىل حيّب من عبده 
أن ال حيسد أحدًا عىل فضل آتاه اهلل إياه؛ ولذلك فإن العبد قد ُيبتىل بام يرى 
عىل غريه من النعم، فإن حسدهم فقد كره قسمة اهلل تعاىل وترصيفه الرزق 

بني عباده. 
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وبذلك تعلم أن احلسد من أعظم الذنوب، وأنه مما يقدح يف التوحيد. 

دعا  لنفسه  مثلها  حيب  وهو  غريه  نعمًة عىل  رأى  إذا  الصالح  واملؤمن 
ألخيه بالربكة، وسأل اهللَ من فضله، فكان حرّيًا بأن يستجاب له. 

وقد قال اهلل تعاىل: ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴾ ]النساء: 32[. 

النعم  العنان يف احلسد، وإذا رأى ما يعجبه من  وأما من أطلق لنفسه 
َة احلاسدة تنمو لديه وَتْعُظُم وَيْعُظُم أثَرها  حسد أصحاهبا، فإن هذه القوَّ

حتى يكون حسودًا كثري احلسد شديد األذى. 

وهبذا تعلم أن احلاسدين عىل درجات، وأن من أهل احلسد من يكون حسده 
كثريًا شديدًا، ومنهم من يكون حسده دون ذلك، ومنهم من حيسد أحيانًا. 

فقد يكون احلسد يف طبع املرء، ويعرف من نفسه احلسد، لكنه ال حيسد 
كثريًا من الناس وإنام يقع حسده عىل فئة بعينها أو شخص بعينه. 

﴿چ   تعاىل:  قوله  يف  اآلية  يف  بالظرف  التقييد  معنى  يف  األقوال  فأظهر 
ڇ﴾ هو ما تقدم من العمل باحلسد سواء أكان العمل قلبيًا أم باجلوارح.

وقد عرّب عنه ابن القيم تعبريًا حسنًا فقال: )قد يكون الرجل يف َطْبِعه 
احلسد، وهو غافل عن املحسود الٍه عنه، فإذا خطر عىل ِذْكِره وقلبه انبعثت 
فيتأذَّى  ِقَبله،  من  احلسد  سهاَم  إليه  وَوّجهت  إليه،  قلبه  من  احلسد  نار 

املحسود بمجّرد ذلك( ا.هـ.

وبنحو هذا القول قال مجاعة من املفسين. 

قوله  يف  بالظرف  التقييد  معنى  عن  سؤاالً  املفسين  بعض  أثار  وقد 
تعاىل: ﴿ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ وقوله: ﴿چ  چ     چ  چ  ڇ﴾ 
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دون أن يكون هذا التقييد يف النفاثات. 

أن  األقوال  وأقرب  السؤال،  هذا  عىل  املفسين  أجوبة  اختلفت  وقد 
الغاسق يكون رشه عند وقوبه فإذا كفي العبد رّشه عند وقوبه فقد سلم 

منه. 

﴿چ   إال  أحدًا  يرض  ال  نفسه  يف  كامن  حسده  فإن  احلاسد  وكذلك 
ڇ﴾، ولذلك قد َيرى احلاسد صاحب نعمة وال حيسده، إما ألن نفسه 
املنعم عليه، فال  بينه وبني ذلك  أو ألنه ال عداوة  النعمة  بتلك  تتعلق  ال 

يرضه. 

وأما النفاثات يف العقد فإن النفث يف العقد هو نفسه فعٌل للسحر فيرّض، 
فهو نظري فعل احلسد ووقوب الليل.

 
احلا�سدين:  • اأنواع 

واحلاسدون كثريون، وقد أخربنا اهلل بحسد بعضهم يف كتابه الكريم، 
من  الكفار  ومنهم  الشياطني،  من  وذريته  إبليس  فمنهم  منهم؛  وحذرنا 

ک    ک   ک   ﴿ک   تعاىل:  اهلل  قال  وغريهم؛  والنصارى  اليهود 
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ  
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ﴾ ]البقرة: 109[. 

ائ   ى    ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ   ﴿ۅ   تعاىل:  وقال 
ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ  

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ﴾ ]البقرة: 105[.
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وقد روى البخاري يف األدب يف املفرد وإسحاق ابن راهويه من حديث 
»ما َحَسَدكُم  النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  عائشة ريض اهلل عنها عن 

اليهوُد عىل يشء ما حسدوكم عىل السالم والتأمني«. 

عىل  حيسدونا  ال  وهم  ُحُسد  قوم  اليهود  »إن  خزيمة:  البن  رواية  ويف 
يشء كام حيسدونا عىل السالم وعىل آمني«.

وبذلك تعلم أن احلسد منه حسد عام وحسد خاص: 

فاحلسد العام: هو حسد الكفار للمؤمنني، وحسد الشياطني لبني آدم، 
وحسد املنافقني، وحسد السحرة.

عىل  أو  نفسه  الشخص  عىل  يكون  الذي  احلسد  هو  اخلاص:  واحلسد 
طائفة بخصوصها. 

وكال النوعني فيهام رش ُيستعاذ منه، لذلك ينبغي أن يستحرض املستعيذ 
االستعاذة من احلسد كله عاّمه وخاّصه.

 
احلا�سد:  • �سر 

وههنا مسألة مهمة تتعلق بتفسري اآلية: وهي ما هو رش احلاسد؟ 

واخلالصة: أن رش احلاسد عىل نوعني:

َنْفِسِه ورش َعْينِه، قال قتادة يف تفسري قول اهلل تعاىل:  رشُّ   النوع األول: 
﴿چ  چ     چ  چ  ڇ﴾ قال: )من رّش عينه ونفسه(. 

والفرق بني النفس والعني هنا أن العني: ما كان عن معاينة وحضور، 
فيصيبه بعينه بإذن اهلل فيؤثر فيه ذلك. 
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والنفس: هي تعّلق نفس احلاسد بالنعمة التي لدى املحسود فيؤثر فيه 
ذلك بإذن اهلل. 

بل  السوء  وقول  والبغي  الكيد  من  احلسد  عن  ينشأ  ما  الثاين:  النوع 
ربام يصل األمر ببعض احلسدة إىل استعامل السحر والعياذ باهلل لإلرضار 

باملحسود؛ فهذا كله من رش احلاسد. 

وهذا الرش قد يكون يف َحْجب ما ينفع املحسود، وقد يكون يف َجْلب ما 
يرّضه، وكل ذلك من احلسد. 

رصف  يف  اجتهد  بيشء  َنْفُعه  ُيراُد  َمن  عنده  ذكر  إذا  احلسدة  فبعض 
ذلك النفع عنه حسدًا وبغيًا، وهو قد ال يسعى يف األذية والنكاية املبارشة 

وجلب الرضر، لكنه ال يوّد أن ينال هذا املحسود ما استحسنه من اخلري.

وبعض احلسدة جياوز هذا إىل إرادة اإلرضار واالجتهاد يف إيقاع األذى 
بام يستطيع من الوسائل والعياذ باهلل. 

اَد عىل درجات وأنواع كثرية يف  وأنت إذا تأملت هذا وجدت أن احلُسَّ
حسدهم. 

واالستعاذة باهلل من رش احلاسد تشتمل عىل هذه األنواع كلها: من رش 
نفسه وعينه، ومن رش بغيه وكيده، ومن رش سعيه يف رصف اخلري أو جلب 

الرض. 

فإن  صحيحة  استعاذة  احلاسد  رش  من  باهلل  العبد  استعاذة  كانت  وإذا 
اهلل يعيذه؛ ألن اهلل قد أمر باالستعاذة به من رش احلاسد إذا حسد، وهذا 
يتضمن َوْعَده جّل وعال باإلعاذة، واهلل تعاىل ال خُيلف امليعاد، وإنام يؤتى 
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العبد من قبل نفسه، ولذلك كان بعض السلف يقولون: )إنا ال نحمل هّم 
اإلجابة، وإنام نحمل هّم الدعاء(. 

نسأل اهلل تعاىل أن يعيذنا مجيعًا من رشور أنفسنا، ومن رشور أهل احلسد. 

قال ابن جرير: )ُأِمَر النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم أن يستعيذ من رش كل 
حاسد إذا حسد؛ فعانه أو سحره، أو بغاه سوءًا(. 

املراد برش  املسألة وهي مسألة  بقولني يف هذه  خرجوا  املعتزلة  وبعض 
احلاسد: 

القول األول: رش كيده وبغيه. 

والقول الثاين: رش إثمه وسامجة حاله ورأيه، وقبح ما أظهر من احلسد. 

وهذان القوالن ذكرمها الزخمرشي يف تفسريه، وسبب ذلك أن املعتزلة 
ينكرون اإلصابة بالعني والنفس.

فقوهلم األول حّق، وهو جزء من املعنى املراد، لكن ال ُيقرص عليه. 

وأما قوهلم الثاين فإنا وإن كنا ال ننكر أن احلاسد آثم، وأنَّ عمله قبيح 
وحاَله سمجة باحلسد إال أننا نرى أن هذا رش قارص عىل احلاسد ال يتعّدى 
لغريه؛ واملناسب يف هذه احلال هو سؤال العافية مما ابتل به ال االستعاذة 

منه، واآلية دلت عىل أن رش احلاسد متعدٍّ غرُي قارص.
 

احل�سد:  • حكم 
ونحن قد هنينا عن احلسد، فعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه عن النبي 
َتَداَبُروا،  َوالَ  اَسُدوا،  حَتَ َوالَ  َتَباَغُضوا،  »الَ  قال:  أنه  عليه وسلم  اهلل  صىل 
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َوالَ َتَقاَطُعوا، َوُكوُنوا ِعَباَد اهللِ إْخَوانًا، َوالَ حَيِلُّ ملُِْسلٍِم أْن هَيُْجَر أَخاُه َفْوَق 
َثاَلٍث«. رواه البخاري ومسلم، وهلام من حديث أيب هريرة نحوه. 

قال اإلمام مالك: )ال أحسب التدابر إال اإلعراَض عن أخيك املسلم 
فتدبر عنه بوجهك(. 

ويف مسند اإلمام أمحد ومصنف عبد الرزاق وجامع الرتمذي وغريها 
من حديث الزبري بن العوام ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل 
»دبَّ إليكم داُء األمم قبلكم، احلسد والبغضاء، والبغضاء  عليه وسلم: 
لِق الشعر، ولكن حتلق الدين، والذي نفس حممد  هي احلالقة، ال أقول: حَتْ
بيده ال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى حتابوا، أفال أنبئكم بام 

يثّبت ذلك لكم، أفشوا السالم بينكم«. 

السالم  أفشوا  حتاببتم؟  فعلتموه  إذا  بيشء  أنبئكم  »أفال  رواية:  ويف 
بينكم«.

ابن حبان وغريمها من حديث أيب هريرة  النسائي وصحيح  ويف سنن 
ريض اهلل عنه مرفوعًا: »ال جيتمع يف جوف َعْبٍد: اإليامُن واحلسُد«. 

اإليامن املنفي هنا: هو اإليامن الواجب، وليس أصل اإليامن. 

ويف النهي عن احلسد والتحذير منه أحاديث يف بعضها مقال كحديث: 
»إياكم واحلسد؛ فإن احلسد يأكل احلسنات كام تأكل النار احلطب«. رواه 

البخاري يف التاريخ الكبري وأبو داوود يف سننه. 

فه األلباين.  قال البخاري: ال يصح، وضعَّ

وحديث: »احلسد يطفئ نور احلسنات«. يف سنن أيب داوود، وفيه ضعف. 
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وما تقدم من األحاديث الصحيحة يف النهي عن احلسد والتحذير منه 
فيه كفاية وغنية. 

وقد نقل النووي إمجاع األمة عىل حتريم احلسد.
 

احل�سد:  • اأ�سباب 
قال البيهقي يف ُشَعِب اإليامن: )احلاسد يعترب إحسان اهلل تعاىل إىل أخيه 
املسلم إساءًة إليه، وهذا جهٌل منه، ألنَّ اإلحساَن الواقع بمكان أخيه ال 

يرضه شيئًا، فإن ما عند اهلل واسٌع(. 

وقد تكّلم بعض أهل العلم يف األسباب التي حتمُل احلاسَد عىل احلسِد؛ 
فقال الشيخ عطية سامل رمحه اهلل: )احلامل عىل احلسد أصله أمران: 

األول: ازدراء املحسود.

والثاين: إعجاب احلاسد بنفسه( ا.هـ. 

يفخر عليه،  يزدريه وال  أن ال حيقر مسلاًم وال  للمسلم  ينبغي  ولذلك 
وليعلم أن لبعض الناس خبايا من األعامل الصاحلة قد ال يدركها كثري من 
الناس، وإن مل يكن ُيعرف عنهم كثرة عبادة وصالة، وال كثرة علم وال 
ذكاء؛ فإن األسباب التي يوفِّق اهلل تعاىل هبا عباده قد تكون خفيَّة عىل كثرٍي 

من الناس. 

عىل  يقض  وبذلك  َيْزَدِره،  ومل  مسلاًم  ِقْر  حَيْ مل  حقيقة  هذا  أبرص  فمن 
نصف احلسد، ويبقى عليه النصف اآلخر، وهو اإلعجاب بنفسه واعتقاد 
فضيلتها وأهنا تستحق أن ُتكرم بام يرى أنه يليق هبا، فيبتغي بذلك الرشف 
عند عامة الناس أو عند أهل العلم والدين، وإذا استؤثر عليه بيشء من 
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م مكانه غريه انبعثت نار احلسد من قلبه، وكِره ذلك جدًا،  التكريم أو ُكرِّ
ومتنّى انتقال ذلك التكريم إليه وحرمانه من حيسده. 

فهذا ينبغي له أن ُيعالج قلبه، ويعرف قدر نفسه، وأن فضل اهلل تعاىل ال 
ُيدرك بمعصية اهلل، وإنام ُيطلب من اهلل بام هدى اهلل إليه. 

فإذا ذهب عنه إعجاُبه بنفسه واعتقاده فضيلتها ومل حيتقر غريه: مل حيسْد، 
وذلك لذهاب دوافع احلسد وأسبابه التي تثريه وحتمل عليه. 

لكن هذه الدرجة ال يبلغها إال من وفَّقه اهلل، وكان بصريًا بعيب نفسه 
مشتغاًل به عن عيوب الناس، مقبال عىل ما ينفعه ويقربه إىل اهلل، يعتقد أن 

الفضل هلل وحده يؤتيه من يشاء، وأن اهلل ذو الفضل العظيم.
 

احل�سد:  معنى  • اأ�سل 
؛  الَقرْشِ من  مشتقٌّ  احلسد  لفظ  أصل  أن  اللغة  علامء  بعض  ذكر  وقد 

ي ِحْسِدالً هلذا املعنى.  وذكروا أن الُقَراد ُسمِّ

قال ابن األعرايب )احِلْسِدُل: الُقَراُد(. قال: )ومنه ُأخذ احلََسد ألنه َيْقرِشُ 
الَقْلب كام َيْقرش الُقراد اجللد فيمتصُّ َدَمه(.

وهذا ذَكره أبو منصور األزهري وغرُيه. 

الُقراد  يقرش  كام  القلب،  يقرش  )احلسد  السنة:  رشح  يف  البغوي  وقال 
اجللد، فيمص الدم( ا.هـ. 

فكأن احلسد يلصق بقلب صاحبه كام يلصق القراد باجللد، حتى يكاد 
احلَُرق  باجللد، فيمتص دم صاحبه ويودعه من  القراد  به كام يفعل  يفعل 
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والضيق ما تضيق به حاله ويتنّكد به عيشه؛ فهذا َوْجٌه. 

َوَوْجٌه آخر: أن احلاسد تتعلَّق نفسه بصاحب النعمة كتعّلق الُقراد باجللد 
فهو دائم التفكري فيه والتذكر له، ونفسه هنمة رشهة تريد أن ُيسلب هذه 

النعمة، وأن ُتستخرج من صاحبها، كام َيستخرج الُقراد الدم ويمتصه.
 

احل�سد: عالج  يف  • اأ�سول 

وأنه  للحسد،  العلامء  وتعريف  لغة،  احلسد  معنى  تقّدم  بام  عرفنا  وقد 
متنّي زوال النعمة عن املحسود، وعرفنا أنواع احلسد. 

إىل  ووصوله  خروجه  وكيفية  انبعاثه،  ومصدر  احلسد  حقيقة  وأما 
من  يكون  أن  يصّح  الذي  وما  أثره،  مبلغ  هو  وما  فيه،  وتأثريه  املحسود 
أثره، وما الذي ال يصح؛ فهذه املسائل كلها فيها مواضع معلومة ال خُيتلف 

فيها غالبًا، وفيها مواضع اختلف فيها أهل العلم. 

حتى قال الشيخ عطية سامل يف تتمة أضواء البيان: )وأما حقيقة احلسد 
فيتعذر تعريفه منطقيًا(. 

وذكر قوَل بعضهم يف بيان حقيقته: إنه إشعاع غري مرئي ينتقل من قلب 
احلاسد إىل املحسود... إلخ ما ذكر رمحه اهلل. 

لكن ينبغي لطالب العلم أن يعرف أصوالً صحيحة يف هذا الباب حتى 
مسائل  ويفهم  فيه،  الواردة  واآلثار  النصوص  من  كثري  فهم  له  يستقيم 
مبنّيا عىل أصول صحيحة  فهاًم سلياًم  الواقع  له يف  التي تعرض  احلاالت 

بإذن اهلل، ويسلم بذلك من كثرٍي من األخطاء الشائعة يف هذا الباب. 
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هبا  اجلهل  يرضه  فال  الدقيقة  والتفصيالت  األمور  من  ذلك  عدا  وما 
بإذن اهلل، وبعضها من علم الغيب الذي ال يدركه الناس. 

ونحن إنام علينا اتباع هدى اهلل جّل وعال، وما نحتاج إىل معرفته من ذلك 
ل ببيانه، كام قال تعاىل: ﴿ې    ې   ې﴾ ]الليل: 12[.  فإن اهلل تعاىل قد تكفَّ

فإذا اتبعنا هدى اهلل أنجز اهلل لنا ما وعدنا به من السالمة من الضالل 
والشقاء واخلوف واحلزن، وهدانا سبل السالم وأخرجنا من الظلامت إىل 

النور. 

فلذلك ينبغي أن يكون عَمُلنا هو طلب هذا اهلدى من اهلل جّل وعال، 
بام فّصله يف كتابه، وبام بينه عبده ورسوله حممد صىل اهلل عليه وسلم الذي 
ورثة  هم  الذين  واإليامن  العلم  أهل  أوضحه  وبام  اهلدي،  أحسن  هديه 

األنبياء واملؤمتنون عىل هذا العلم رواية ودراية ورعاية. 

وبيان هذه األصول يستدعي بسطًا وتفصياًل ال حيتمله هذا املقام، ولعل 
اهلل يوفق حلسن بيانه يف مقام آخر. 

لكن من خالصة ما ينبغي ِعْلُمه يف هذا الباب هذه األصول التي أذكرها 
بإجياز: 

األصل األول: أن احلسد َعمٌل قلبّي، التفاق العلامء عىل أنه متنّي زوال 
النعمة عن املحسود، والتمنّي عمٌل قلبي. 

وبعضهم ينسبه إىل النفس، فيقول احلسد من عمل النفس. 
اح: كام قال الطَِّرمَّ

الكاش�حه   فبيت اب�ِن قحط�اَن خ�ري البيوْت   األنف�س  حس�د  ع�ىل 
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وال تعارض بني األمرين ألن القلب ال حياة له إال بالنفس التي هي الروح. 

والقلب املّيت ليس له عمل، وإنام الذي حيسد قلب احلي ال قلب املّيت؛ 
فانبعاث احلسد هو من قلب احلاسد احلّي.  

األصل الثاين: أن احلسد فيه رّش متعٍد، ولذلك ُأمرنا باالستعاذة من رّش 
احلاسد إذا حسد، وهذا احلسد رّش يف نفسه، وقد ينتج عنه رشور متعددة 

ذات أنواع كثرية ال حييط هبا إال اهلل جّل وعال. 

وهذا يدفع قول من ُينكر أن احلسد فيه رّش متعدي. 

األصل الثالث: أن احلسد داء من األدواء، وآفة من اآلفات، يمكن أن 
يتعاىف منه احلاسد واملحسود إذا اتبعا هدى اهلل جل وعال؛ فإن اهلل تعاىل مل 

ينزل داء إال أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. 

يف  األذى  من  شيئًا  فيه  ويؤثر  باحلسد،  ُيبتىل  من  أن  الرابع:  األصل 
جسده أو روحه أو أهله أو ماله؛ فإنَّ هذا البالء يف حّقه دائٌر بني العقوبة 
فُسلِّط  غرَيه؛  َحَسَد  يكون  فقد  للمسلم،  تكفري  فيها  والعقوبُة  واالبتالء، 
عليه من حيسده، وقد يكون آذى أو ظلم فُسّلطت عليه آفات يف نفسه وما 

حيبه.

ولو ختّلص العبد من تزكيته لنفسه ومبالغته يف إحسان الظّن هبا، وتأّمل 
كم َحَسَد من مرة!! 

وكم تسبب يف أذية مسلم ونكده!!

 وكم تسبب يف رصف َنْفٍع عن إخوان له بغيًا وعدوانًا وحسدًا!!

ه من بالٍء رآه عىل بعض من ينافسهم ويساميهم!! وكم رسَّ
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ل ذلك َلَعِلَم أنه لو عوقب بكّل ذلك، لكان يف ذلك هالُكه وشقاؤه.  لو تأمَّ

وقد روى البخاري يف األدب املفرد عن أيب راشد احلُرْباين قال: أتيت 
عبد اهلل بن عمرو بن العاص، فقلت له: حّدثنا بام سمعت من رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم، فألَقى إيلَّ صحيفًة؛ فقال: )هذا ما كتب يل النبي صىل 

اهلل عليه وسلم(.

فنظرت فيها فإذا فيها: إنَّ أبا بكر الصديق ريض اهلل عنه سأل النبيَّ صىل اهلل 
عليه وسلم قال: )يا رسول اهلل! علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت(. 

الغيب  عامل  واألرض،  الساموات  فاطر  اللهم  قل:  بكر!  أبا  »يا  فقال: 
رش  ومن  نفيس،  رش  من  بك  أعوذ  ومليكه،  يشء  كل  رب  والشهادة، 
الشيطان ورشكه، وأن أقرتف عىل نفيس سوءًا، أو أجره إىل مسلم«. هذا 

لفظ البخاري يف األدب املفرد، واحلديث رواه اإلمام أمحد والرتمذي. 

صححه األلباين، وفّس قول الراوي كتب يل النبي صىل اهلل عليه وسلم 
بأنه أمر بالكتابة ألن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان ال يكتب كام هو ثابت. 

َفِمامَّ ينبغي أن حيرص عليه املؤمُن تزكيَة نفسه وتطهرَي قلبه من احلسد 
والغل واحلقد، وأن يكّف أذاه عن املسلمني. 

ألنه إن مل يفعل ذلك فال يأمن أن ُيعاقب عىل أذيته بام ال حيتمله. 

وكثرة االستغفار وتكرار التوبة وفعل اخلري من األسباب التي يدفع اهلل 
عز وجّل هبا هذه العقوبات. 

فهذا يف شأن من يكون هذا البالء يف حقهم عقوبة؛ هو رّش من جهة، 
إليه  اهلل وترضعوا  إىل  أنابوا  إذا  وابتالء هلم ألهنم  فتنة  أخرى  ومن جهة 
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لزوال  العقوبة  عنهم  ُرفعت  والعدوان  الظلم  من  صحيحة  توبة  وتابوا 
موجبها. 

ويكون ما أصاهبم من ذلك تكفريًا لسيئاهتم. 

وأما من استمرأ احلسد واألذى وهو ُيعاَقب، فيحسد ويؤذي ويعرض 
عن ذكر اهلل واتباع هداه فإنه عىل خطر أن ُيطبع عىل قلبه فال هيتدي للتوبة. 

يف  العقوبات  من  يصيبه  ما  فإن  اإلسالم  عىل  باقيا  املرء  دام  ما  لكن 
عليه  يبقى  وقد  أكثر،  عنه  اهلل  يعفو  وما  لسيئاته،  تكفري  ذنوبه  عىل  الدنيا 
من العقوبات بعد موته عذاب ال يطيقه يف قربه أو يوم القيامة أو يف النار 
فيه من  ما  قلبه وذهب  تطّهر  إال وقد  اجلنة  باهلل، حتى ال يدخل  والعياذ 

احلسد والبغضاء للمسلمني.

ومن املؤمنني املتقني من يصيبه يشء من ذلك ابتالء واختبارًا فإن اتبع 
هدى اهلل كان ذلك رفعة لدرجاته وإحسانًا من اهلل إليه أن جعل له بذلك 

سببًا حيّل عليه رضوانه. 

وأصل هذا كله أن يكون العبد راضيًا باهلل جل وعال رّبا، وأن حيسن 
الظن بربه فيام أصابه من البالء، وأن حيرص عىل الصرب والتقوى؛ فيكون 

بذلك من املحسنني الذين كتب اهلل هلم العاقبة احلسنة. 

قال اهلل تعاىل: ﴿ۋ  ۋ﴾ ]طه: 132[ وقال: ﴿ہہ  ہ  ہ 
ھ﴾ ]هود: 49[، وقال: ﴿ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ     ڻ﴾ ]يوسف: 91[ فجعل اإلحسان ألهل البالء ينال بالصرب 

والتقوى. 
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األصل اخلامس: أن احلسد من البالء، والعبد ال اختيار له يف نوع البالء 
الذي ُيبتىل به، بل اهلل تعاىل هو الذي يبتل عباده بام يشاء ومتى يشاء وكيف 
يشاء، والعبد ال يستطيع أن يدفع البالء عن نفسه، وال يكشف الرضَّ عنها، 

إنام مرّد ذلك إىل اهلل جل وعال. 

تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پڀ  ڀ    اهلل  قال 
ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ﴾ 

]يونس: 107[.

ومكابدة  العناء  من  نوع  البالء  رفع  نفسه  وتكليفه  العبد  فمحاوالت 
الشقاء، فإنه ال يرفع البالء إال اهلل، وإنام ُيطلب من العبد اتباع هدى اهلل؛ 
فريفع اهلل عنه البالء متى شاء، وكيف يشاء، وبام يشاء، ال اختيار للعبد يف 

كل ذلك. 

فالعبد بام يبذله من األسباب إنام يتعرض لنفحات اهلل ورمحته، فإن فعل 
ما هيدي اهلل إليه من األسباب النافعة كان موعودًا بأن تكون عاقبته خريًا. 

ل ما يفكر فيه هو التعرف عىل هدى اهلل  فإذا ابتل العبد ببالء فليكن أوَّ
يف هذا البالء خاصة، وما الذي حُيّب اهلل من عبده أن يفعله؟

فإنه ال خيلو حال من أحوال العبد من هدى هلل حيب أن ُيتبع. 

وهذا اهلدى من صدق يف طلبه َوَجَده، وله طرق تدل عليه وتبّينه، أمهها 
حئ   جئ    ی   ی    ﴿ی   تعاىل:  اهلل  قال  تعاىل،  اهلل  إىل  اإلنابة  صدق  وأوهلا 
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ     ﴿ وقال:   ]27 ]الرعد:  حب﴾  جب   يئ    ىئ   مئ  

ں  ڻ  ڻ  ڻ﴾ ]الشورى: 13[.
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فمتى أناب العبد إىل اهلل فهو موعود باهلداية. 

وإذا حصل عند العبد يقني أنه عىل طريق اهلدى وكان لديه نور وفرقان 
يميز به بني ما جيب عليه أن يفعله وما جيب عليه أن جيتنبه اضمحلَّ عنه 
كثرٌي من كيد الشيطان وتثبيطه وحتزينه وتيئيسه، وحل حملَّ ذلك السكينة 

والطمأنينة والرضا باهلل بل الفرح بفضله واالستبشار بنعمته وهدايته.

﴿ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ﴾ ]امللك: 22[.

ەئ   ائائ    ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ  ۅ  ﴿ۅ  
ەئ  وئ  وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  

ېئ   ىئ  ىئ﴾ ]النساء: 174، 175[.
يدل  ]النساء: 175[  تعاىل: ﴿ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ﴾  اهلل  قول 
عىل أن الرمحة والفضل حييطان هبم من كلِّ اجلوانب حتى كأهنم منغمسون 
فيها، ومن كان داخاًل يف رمحة اهلل هذا الدخول فلن يستطيع أحد من اخللق 

مهام كان أن ينزع عنه رمحة اهلل وفضله.

وهذا وعد من اهلل متحقق ال يتخلف. 

وفقه  معانيها،  وَعَقل  لها  تأمَّ من  جدًا،  كثرية  املعنى  هذا  يف  واآليات 
عظياًم،  خريًا  احلال  وصفاء  واإليامن  العلم  من  ذلك  له  أثمر  هداياهتا، 

ووجد بركات ذلك يف شؤونه كلها. 

اهلل هبا  يدفع  التي  اهلدى لألسباب  بيان  تكلم يف  َمْن وجدته  وأحسن 
رش احلاسد: ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف كتابه بدائع الفوائد؛ وهو جدير 

باملراجعة، ولوال خشية اإلطالة ألدرجته هنا. 
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األصل السادس: أن يكون املؤمن وسطًا بني الغالة واملفّرطني:

ل شأن احلسد والعني وغال فيهام حتى يغفل قلبه عن التوكل  -فمن هوَّ
عىل اهلل والرضا به والثقة يف حفظه ووقايته وإعاذته ملن يستعيذ به؛ فهذا 
عىل غري اهلدى الصحيح، بل خُيشى عليه أن يناله رّش ملخالفته هدي النبي 

صىل اهلل عليه وسلم، وضعف تعّلق قلبه باهلل جل وعال، ورضاه به. 

ن من شأن احلسد والعني، وفّرط يف حتصني نفسه بام وصَّ  -وَمن هوَّ
ما يصيبه من  التفريط  بسبب هذا  أن يصيبه  يأمن  مل  إليه،  به، وأرشد  اهلل 

الرش والبالء. 

وكلٌّ من الغايل واملفّرط عاقبتهام سيئة إال أن يعفو اهلل عنهام عفوًا من 
إن شاء اهلل  املشيئة  فإنه حتت  باقيًا عىل اإلسالم  دام  ما  املسلم  فإن  عنده؛ 

عذبه وإن شاء عفا عنه.

لكن السعيد املوّفق من يتبع هدى اهلل تعاىل يف عافيته وبالئه؛ فهذا إن 
عويف وإن ابتل كانت عاقبته حسنة، ألن له عهدًا من اهلل ال ينقضه، َوَوْعًدا 

ال خيلفه. 

وبذلك تعلم أن من الناس من يكون مفّرطا يف األذكار وحتصني نفسه، 
وهو فيام يرى الناس معاىف من البالء. 

ومنهم من يكون شديد املحافظة عىل األذكار بلسانه، ويصيبه مع ذلك 
من البالء ما يصيبه. 

يف  الكثرية  اآلفات  نظري  وذلك  كثرية،  أسباب  هلا  املحسود  فسالمة 
اهلواء والطعام والرشاب والزحام، وهي آفات يسلم منها كثري من الناس، 
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ويصيب بعضهم من ذلك ما يقّدره اهلل عليهم.

فمن استدّل بسالمة بعض أصحاب النعم مع تفريطهم يف األذكار عىل 
أن احلسد ال أثر له؛ فهو كمن يستدل بسالمة من يتعرض لتلك اآلفات 

وهو غري متحصن عىل عدم وجودها.

ويغَش  للبالء  يتعرْض  ومن  تغّر،  قد  سالمة  لكنها  يسلم،  قد  كالمها 
مظانه فال يأمننَّ أن يصيبه منه يشء، فليست سالمته دلياًل عىل عدم وجود 

البالء، وليست سالمته يف أوقات تقتض سالمته يف غريها. 

وقاية  لكنه  واآلفات؛  البالء  حلصول  موِجبًا  ليس  حتّصنه  عدم  أن  كام 
ط يف وقايته مل يأمن أن يصيبه رش وبالء.  نافعة بإذن اهلل، ومن فرَّ

األصل السابع: أن احلسد يف األصل من التأثريات الروحية التي تنطلق 
من األرواح فتصيب األرواح باألصل وتؤثر يف األجساد تبعًا، وهلا تعلُّق 
بالَقَدر من جهة تقدير البالء وأسبابه، وهذا له تقرير آخر، ورشح قد يطول. 

وإنام املقصود هنا أن احلسد إذا أصاب نفسًا غري حمصنة أثر فيها بإذن 
اهلل تعاىل. 

والنفس كالبدن يف بعض األمور؛ فكام أن يف األجسام ما هو صحيح 
بقي يف  لو ُأصيب بمرض ظاهر  بل ربام  اليسرية،  باآلفات  يتأثر  قوّي ال 

جسده قوة تقاوم البالء وتدفعه بإذن اهلل حتى ُيشفى منه. 

وإذا  تصيبه،  آفة  أدنى  مترضه  ضعيف  جسمه  يكون  من  الناس  ومن 
أصابه مرض يسري أهنكه وربام أقعده طريح الفراش أيامًا معدودة، وذلك 

لضعف مناعة جسمه يف مقابل ما أصابه من الداء. 
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فكذلك أرواح الناس، منها أرواح قوّيٌة، وفيها عزيمة عىل املقاومة؛ فال 
تستسلم لكثري من اآلفات، بل تبقى فيها قوة تقاوم البالء حتى تدفعه بإذن 

اهلل أو ختفف أثره. 

ومن الناس من يكون يف نفسه َوْهٌن َوَضْعف فإذا أصابته أدنى آفة تأثر 
هبا وتأذى وترضر، بل ربام سمع الكلمة تؤذيه فيمرض بسببها. 

بل ربام رأى من أحد الناس ترصفًا ففهمه عىل غري وجهه فتأثر بذلك 
وترضر. 

َفِمْثل هذا إذا أصابته آفاٌت من العني والسحر واحلسد والوسوسة كان 
أثرها فيه أرسع وأبلغ إال أن حيّصن نفسه باألذكار. 

وسبب ذلك وهن نفسه وضعف احتامهلا، فإن للروح قوة وطاقة كام 
للجسد، ويف الروح قوة تدافع البالء ومتانع اآلفات كام يف اجلسد. 

ولعلنا نكتفي ببيان هذه األصول السبعة يف هذا املقام، وعسى اهلل أن 
الناس  حلاجة  حسنًا  بسطًا  املسائل  هذه  بيان  فيه  يبسط  آخر  مقامًا  ييس 
لبيان اهلدى يف هذا الباب، وكثرة ما ُيلحظ من ازدياد هذه اآلفات ومعاناة 
الناس منها، وما حيصل من لبس وختليط يف بعض املسائل من بعض من 
ينتسب للرقية الرشعية فيحدث بكالمه وهنًا يف النفوس وضعفًا وهتوياًل 
الطرق  بعض  ويعّظم  واحلسد،  والسحر  العني  وأمر  واجلّن  للشياطني 
العالجية واألسباب املادية حتى تتعلق هبا بعض القلوب وتغفل عن اهلل 

جل وعال.
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والغبطة:  احل�سد  بني  • الفرق 

اهلل  صىل  النبي  قول  تفسري  يف  والغبطة  احلسد  بني  فرقوا  العلم  أهل 
عليه وسلم: »ال حسد إال يف اثنتني: رجل آتاه اهلل ماالً فسلطه عىل هلكته 
آتاه اهلل احلكم فهو يقيض هبا ويعّلمها«. متفق عليه من  يف احلق، ورجل 

حديث ابن مسعود ريض اهلل عنه. 

التي أعطيها أخوه  النعمة  يتمنّى مثل  أن  الغبطة وهو  فهذا احلسد هو 
املسلم من غري أن يتمنى زواهلا عنه. 

 

***

من اللطائف اللغوية يف سورة الفلق: أن هذه األفعال »غسق« و»نفث« 
َيْغِسُق  َغَسَق  و»حسد« جيوز يف عني مضارعها الوجهان الكس والضم: 

َوَيْغُسُق، َوَنَفَث َينِْفُث َوَينُْفُث، َوَحَسَد حَيِْسُد َوحَيُْسُد.
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﴿ڇ﴾ اخلطاب للنبي صىل اهلل عليه وسلم أصالًة، وألمته تبعًا؛ فكلهم 
مأمورون هبذه االستعاذة. 

رش  من  العصمة  هو  املستعيذ  فمقصود  وأعتصم،  أجلأ  أي:  ﴿ڇ﴾ 
املستعاذ منه. 

قال احلصني بن احلامم املري:

إن�ام  العش�رية  بأفن�اء  لُيعص�ام          وع�وذي  بالعزي�ز  الذلي�ُل  يع�وذ 

فاملستعيذ ملتجئ معتصم بمن يرجو منه العصمة مما خيافه؛ والعصمة 
هي املنََعة واحلامية، قال اهلل تعاىل: ﴿ ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾   

]هود: 43[، وقال: ﴿ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ﴾ ]يونس: 27[. 

عزة  إىل  واالفتقار  والضعف  بالذل  اإلقرار  معنى  فيها  واالستعاذة 
املستعاذ به ورمحته، وقدرته عىل عصمة من يستعيذ به. 

فهذه العبادة تستلزم عبادات جليلة أخرى، وتستلزم اإليامن بأسامء اهلل 
ورمحته  وعزته  وبرصه  وسمعه  اهلل  بعلم  فيؤمن  العليا؛  وصفاته  احلسنى 
وقدرته ولطفه وملكه وغري ذلك من أسامئه احلسنى وصفاته العليا التي 

تقتضيها عبادة االستعاذة. 

تف�سري قول اهلل تعاىل: 
﴿ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ﴾
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وقيام هذه املعاين التعبدية يف قلب املؤمن خالصًة هلل جّل وعال هو مظهر 
من مظاهر العبودية هلل جل وعال، ودليل من دالئل التوحيد 

وهبذا تعلم شيئًا من احلكمة من وجود األشياء الضارة واملؤذية، وأن 
من مقاصد ذلك أن يلتجئ العباد إىل رهبم جل وعال ويستعيذوا به. 

َلَفات عىل  ر خلوُّ العامل الدنيوي من الرشور التي ُيستعاذ منها  ولو ُقدِّ
العباد فضيلة التعبد هلل تعاىل باالستعاذة به، وفاهتم من املعارف اإليامنية 

اجلليلة ما يناسب ذلك. 

فحياة العباد وما يعرتضهم من احلوادث واالبتالءات هي ميدان عظيم 
به وبأسامئه وصفاته، وليجدوا ما  ليتعرفوا عىل رهبم جل وعال ويؤمنوا 

أخربهم به وما وعدهم به عىل لسان رسله صدقًا وحقًا. 

وهذا األمر العظيم باالستعاذة باهلل جل وعال يتضمن وعدًا كرياًم من 
اهلل جل وعال بأن يعيذ من استعاذ به. 

وذكر هذه الصفات اجلليلة )رب الناس(، )ملك الناس(، )إله الناس( 
دليل عىل إرشاد العبد إىل استحضار ما تتضمنه من املعاين اجلليلة. 

فيقوم يف قلب املستعيذ عند استعاذته من املعاين التعّبدية اجلليلة ما يدّل 
عىل صدق االلتجاء إىل اهلل تعاىل، وتعظيمه وحمبته وإجالله، فهي مظهر 

من مظاهر العبودية، وعالمة من عالماهتا.

وأنت إذا تأملت أحوال العباد وجدهتم حمتاجني بل مضطرين إىل من 
يلجؤون إليه ويستعيذون به؛ فال خيلو عبد من احلاجة إىل االستعاذة بمن 

يعيذه.
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فأما املؤمنون فيخلصون هذه العبادة هلل تعاىل لياًل وهنارًا؛ فال تلتجئ 
قلوهبم إىل غري اهلل جّل وعال.

استصحاهبا  بني  ما  ألهنم  دائمة  عبادًة  قلوهبم  يف  العبادة  هذه  فتكون 
واستصحاب حكمها. 

وأما املرشكون فاستعاذهتم فيها رشك باهلل جل وعال؛ ألهنم يستعيذون 
باهلل وبغري اهلل، كام هو حال من يستعيذ باألوثان واألولياء فيرشكهم مع 

اهلل جل وعال يف هذه العبادة العظيمة. 

الرض  عنهم  ليدفعوا  بأوليائهم  قلوهبم  تتعلق  منهم  كثريًا  جتد  فلذلك 
لدفع  الرشكية  التامئم  ويعّلقون  واألذى  واحلسد  العني  من  وحيموهم 

البالء، وهم بذلك مرشكون مستحّقون لسخط اهلل جل وعال. 

ولذلك تتسلط عليهم الشياطني بسبب رشكهم فتزيدهم عذابًا ورهقًا 
وضالالً بعيدًا؛ ألهنم خرجوا من النور إىل الظلامت باتباعهم للطواغيت 

والتجائهم إىل غري اهلل تعاىل، وإعراضهم عن ذكر اهلل جل وعال. 

وقد قال اهلل تعاىل: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ 
ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ﴾ ]الزخرف: 36، 37[.

وقال تعاىل: ﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ﴾ ]األعراف: 27[.

وقال: ﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ﴾ ]مريم: 83[.

وتسلط الشيطان عىل العبد سببه اتباعه وتوّليه واإلرشاك به؛ فإن من 
ڃ   ڄ   ڄ  ﴿ڄ   تعاىل:  اهلل  قال  كام  الشيطان؛  أرداه  الشيطان  اتبع 
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ   چ  ڇ    ڇ   ڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ڌ    ڌ  



110

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾ ]احلج: 3، 4[.
فهذا أمر مكتوب عىل من توىّل الشيطان. 

وتويل الشيطان هو مرتبة يف اتباعه من وصل إليها فهو قد َعَبد الشيطان 
من دون اهلل جّل وعال. 

والنفخ  واهلمز  النزغ  من  يتبعها  وما  بالوسوسة  يبدأ  الشيطان  فرش 
اتبع  فإذا  خطواته؛  ليتبع  العبد  يستزل  أن  بذلك  يريد  وغريها؛  والنفث 
اإلنساُن خطوات الشيطان كان للشيطان نصيب من التسلط عليه بسبب 
هذا االستزالل، وخَرق اإلنساُن من ُجنَّته ووقايته بمقدار ما مّكن للشيطان 

من التسلط عليه. 

فإذا أراد اهلل به خريًا عصمه وقذف يف قلبه التوبة واإلنابة إليه فيتذكر 
ک   ک   ژڑڑ  ژ  ﴿ڈ  تعاىل:  اهلل  قال  كام  ويستبرص؛ 
ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ   گ  کک 

ڱ﴾ ]األعراف: 22، 23[.

ه ﴿ک  ک  ک﴾ ويف القراءة األخرى )طيف من  فاملتقي إذا مسَّ
ر  ه به؛ فإنه يتذّكر؛ فإذا تذكَّ الشيطان( أي أملّ به يشء من كيد الشيطان استزلَّ
أبرص وعرف طريق اهلداية، وعرف ما جيب عليه أن يفعله، وما جيب عليه 

أن يرتكه، فيتبع رضوان اهلل جل وعال؛ وهذا هو حال املؤمن املتقي. 

وهبذا تعلم أن التذكر نجاة للعبد من كيد الشيطان:

- فيتذكر العبُد ما ينبغي هلل تعاىل من املحبة والطاعة والتسليم؛ فينفعه 
هذا التذكر؛ فيرتك ما ُيسِخط اهللَ حمبًة هلل تعاىل.
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- ويتذكر ما أعدَّ اهلل من الثواب ملن أطاعه واتبع رضوانه؛ فينفعه هذا 
التذكر؛ فيرتك معصية اهلل رجاء ثواب اهلل وعوضه.

- ويتذكر ما أعد اهلل ملن عصاه وأعرض عن ذكره من العذاب األليم 
يف الدنيا واآلخرة؛ فينفعه هذا التذكر؛ فيرتك معصية اهلل خوفًا من عذاب 

اهلل.

أكمل  البصرية  من  نصيبه  كان  وأرسع  أحسن  العبد  تذكر  كان  وكلام 
وأعظم. 

املحبة  الثالث:  القلبية  العبادات  عىل  التذكر  مدار  أن  يتبنّي  وهبذا 
واخلوف والرجاء.

فهذا هو حال املؤمن، يكون بعد التوبة خريًا منه قبلها، وأحسن بصرية، 
وأعظم هداية. 

وأما إخوان الشياطني الذين الزموا اتباع خطواهتم ومتادوا يف صحبتهم 
حتى ُعّدوا إخواهنم فإن شياطني اإلنس واجلن متّدهم أي تزيدهم من مدد 
الضالل والطغيان والغواية حتى ال ينتهوا يف ذلك عن حد من حدود اهلل 

جل وعال؛ بل يكونوا من أولياء الشيطان. 

وأنواعه،  الشيطان،  كيد  درجات  بيان  عىل  تعاىل  اهلل  بإذن  وسنأيت 
وأسباب العصمة من كيده بعد متام تفسري السورة بإذن اهلل تعاىل. 

واخلالصة مما تقّدم أن االستعاذة عبادة عظيمة جيب إخالصها هلل جل 
والصفات  احلسنى  باألسامء  اإليامن  من  تستلزم  ما  تستلزم  وأهنا  وعال، 
وقدرته  وبرصه  وسمعه  وجل  عز  اهلل  علم  بَسَعة  يؤمن  فاملستعيذ  العليا 
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ورمحته وعزته وملكه وغريها من الصفات اجلليلة التي جيد املؤمن الذي 
حيسن االستعاذة أن اإليامن هبا رضوري لتحقيق معنى االستعاذة. 

إليه  واإلنابة  به  الظن  وحسن  تعاىل  اهلل  حمبة  العبد  من  تقتض  وهي 
بيِده وحَده جل وعال؛ فيحصل  النفع والرض  أن  والتوكل عليه واعتقاد 
تقوم  ال  ما  وعال  جل  باهلل  والثقة  والطمأنينة  السكينة  من  بذلك  للعبد 
له وساوس الشيطان وال الرشوُر كلها؛ ألن اهلل تعاىل مع عباده املؤمنني 
املتقني، وهو ولّيهم الذي ينرصهم ويؤيدهم وحيفظهم، وحيبهم وحيبونه؛ 
فال خيذهلم وال يتخىل عنهم، وال يعجز عن نرصهم، وال ُيشقيهم بعبادته 
واتباع  به  اإليامن  يف  والفالح  والفوز  السعادة  أن  ُيِرهيم  بل  وتوحيده، 

رضوانه. 

﴿ڍ ڍ﴾ أي: خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم. 

عن  منهم  أحٌد  خيرج  فال  يشاء،  بام  فيهم  املترصف  ڎ﴾  ﴿ڌ 
ملكه وترصفه. 

ويتقربون  له  وخيضعون  يأهلونه  الذي  معبودهم  ڈ﴾  ﴿ڈ 
غاية  له  وخيضعون  التعظيم،  غاية  ويعظمونه  املحبة،  غاية  فيحبونه  إليه، 

اخلضوع، وهو إهلهم الذي ال إله هلم سواه. 

فهو ُمنشُئهم من العدم، ومدبر أمورهم، واملترصف فيهم، وهو منتهى 
حاجاهتم وآماهلم.

الرتتيب،  أحسن  وعال  جل  اهلل  رتبها  قد  الثالث  الصفات  وهذه 
من  كثريًا  تنتظم  عظيمة  أصوالً  اللبيب  للمؤمن  تكشف  هبا  واالستعاذة 

املسائل يف اخللق واألمر. 



113

وأسأل اهلل تعاىل أن يعني عىل بيان ذلك بيانًا حسنًا.

فأقول: ختصيص االستعاذة هبذه الصفات اجلليلة يتضمن الداللة عىل 
أمور عظيمة: 

تعاىل هو ربُّ  فاهلل  املبدأ والوالية والغاية؛  أهنا تضمنت  األمر األول: 
الذي  امللك  بالنعم، وهو  العدم؛ وأنعم عليهم  أنشأهم من  الذي  الناس 
يعجزه  ال  فيهم  املترصف  وهو  ورّضهم،  نفعهم  ويملك  أمورهم  يتوىل 
وأن  له،  رشيك  ال  وحده  يعبدوه  أن  جيب  الذي  إهلهم  وهو  منهم،  أحد 

يتوجهوا إليه بقلوهبم ودعائهم وحمبتهم وخشيتهم ورجائهم. 

فهو تعاىل: )رب الناس( )ملك الناس( )إله الناس(.
فمنه مبدؤنا بخلقه وإنعامه وفضله، وهو امللك املترصف الذي يملكنا 

ويدبر أمورنا، وإليه غاية قصدنا ومبتغانا.

وجوب  عىل  قاطعة  ُحّجة  الثالث  الصفات  هذه  أن  الثاين:  األمر 
التوحيد؛ فاهلل تعاىل هو الذي خلق الناس وأنعم عليهم ومل خيلقهم غريه 
وما هبم من نعمة فمنه جل وعال، وهو ملك الناس ال يملكهم غريه وال 
يملك رضهم ونفعهم إال هو جل وعال، فيجب أن يكون هو إله الناس 

ال يعبدون غريه. 

فاهلل تعاىل ليس له رشيك يف ربوبيته، وليس له رشيك يف امللك، فيجب 
أن ال يكون له رشيك يف األلوهية.

وعال  جل  باهلل  الرشك  يف  هو  إنام  الناس  بالء  أصل  أن  الثالث:  األمر 
يف هذه األمور الثالثة )الربوبية، وامللك، واأللوهية(، وضعف التعبد هلل 

تعاىل هبا. 
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وكل رشك فيها فإنام حصل بوسوسة الشيطان، وهذا هو حظ الشيطان 
من الناس. 

ويقع  األصغر،  والرشك  األكرب  الرشك  فيها  يقع  الثالثة  األمور  وهذه 
فيها الرشك اجلل والرشك اخلفي. 

فاملرشكون باهلل الرشَك األكرب منهم َمن يقع يف الرشك يف الربوبية بنسبة 
بعض اخللق أو النعم إىل غري اهلل جل وعال.

ويقع منهم رشك يف امللك باعتقاد النفع والرض والترصف يف غري اهلل 
جل وعال.

إليه  والتقرب  غريه  بدعاء  وعال  جل  اهلل  عبادة  يف  الرشك  منهم  ويقع 
بأنواع العبادات. 

وِمن ُعصاة املسلمني َمن يقع منه الرشك األصغر يف هذه األمور؛ إما 
بالغفلة عن نسبة النعم هلل عز وجل والغفلة عن شهود إنعامه هبا، ونسبة 
ذلك ألحد من اخللق مع هذه الغفلة؛ فيقول: لوال الطبيب الفالين هللكت، 

ويقول: ُمطِرنا بنوء كذا وكذا، ونحو ذلك من أنواع الرشك يف الربوبية. 

النفع  يف  وتسببه  ترصفه  من  الظاهر  بشهود  اخللق  بعض  بتعظيم  وإما 
والرض حتى يغفل عن ُمْلك اهلل عز وجّل وتدبريه لألمور؛ ويغلب عىل قلبه 
كان  إن  اهلل جل وعال  يطيعه يف معصية  اخللق حتى  بعض  شهود ترصف 
فاجرًا أو يغلَو فيه إن كان صاحلًا، وهذا من الرشك يف ملك اهلل جل وعال. 

وإما بتعلق القلب بغري اهلل جل وعال فيكون يف القلب نوع تأّله وتعّبد 
لغري اهلل تعاىل. 
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إنام هي  الشيطان؛ ألن عبادة غري اهلل عز وجل  إنام هو من  وكل ذلك 
عبادة للشيطان كام قال اهلل تعاىل: ﴿ ڄ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ  چ  
چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍ  ڌڌ ڎ  ڎ  ڈ ڈژ  

ژ  ڑ  ڑ کک   ک  ک  گ﴾ ]يس: 62-60[.

إبراهيم اخلليل عليه السالم ألبيه آزر: ﴿ک  ک  ک  گگ   وقال 
گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     
ے   ے   ھ   ھھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  

ۓۓ  ڭ  ڭ﴾ ]مريم: 46-44[.
ها آهلًة عبادة  فجعل إبراهيم عليه السالم عبادة أبيه لألصنام التي سامَّ

﴿ڌ   تعاىل:  قال  كام  للشيطان  عبادٌة  حقيقته  يف  الرشك  ألن  للشيطان؛ 
ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کک  گ  گ  گ  گ  
ڻ     ڻ    ڻ   ں    ں         ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ   ڳ  
ے   ھ   ھ   ھ   ھ     ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ      ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ  

ې  ې  ې﴾ ]النساء: 119-116[.
وكل رشك يف أّي نوع من هذه األنواع له آثاُرُه السيئة عىل العبد، من 

تسّلط الشياطني، ومن عقوبات الذنوب واملعايص. 

األمر الرابع: أن التعبد هلل جل وعال بام تقتضيه هذه الصفات الثالث 
أمٌر واجب، والتقصري يف ذلك ظلم من العبد لنفسه، وهذا الظلم هو منشأ 

شقاء العبد وضالله وتسلط الشياطني عليه وإضالهلم له. 
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وإذا أحسَن العبُد التعّبَد هلل تعاىل هبذه الصفات الثالث فاز فوزًا عظياًم 
وَسِعد سعادة عظيمة يف الدنيا واآلخرة. 

والتعبد هلل تعاىل هبذه الصفات اجلليلة له مقتضياته وآثاره:

- فأما اإليامن بربوبية اهلل تعاىل للناس؛ فيقتض التصديق بأنه خالقهم 
وأقدارهم  أرزاقهم  ومقّدر  ُصَورهم  ومصّور  العدم،  من  وُمنِشُئهم 
وآجاهلم، وهو املنعم عليهم بالنعم كلها؛ فام من نعمٍة دقَّت وال جّلت إال 
واهلل تعاىل هو املنعم هبا املتفضل هبا عىل عباده من غري استحقاق سابق؛ 
فيؤثر هذا يف قلب املؤمن االعرتاف بنعم اهلل جل وعال وشكرها بالقول 

والعمل. 

- وأما اإليامن بملك اهلل جل وعال للناس؛ فيقتض التصديق اجلازم بأن 
اهلل تعاىل هو الذي يملك الناس كلَّهم، ال خيرج أحٌد منهم عن ملكه، بل 
هو مالكهم الذي له مجيع معاين امللك، فهو يملك أجسادهم وأرواحهم 
ومجيع أعضائهم ومنافعهم، ويملك ترصفاهتا، ويملك تدبريها والترصف 
فيها، فال تترصف إال بإذنه، وال ينطبق جفن عىل جفن إال بإذنه، وال يتنّفس 
متنّفس إال بإذنه، وهو الذي يملك بقاءهم وفناءهم؛ فيبقيهم متى شاء، 

ويفنيهم إذا شاء، ويعيدهم إذا شاء، وهو عىل مجعهم إذا يشاء قدير.

بإذنه جل وعال، فال  -وال يملك أحد منهم لنفسه نفعًا وال رضًا إال 
يأيت باحلسنات إال اهلل، وال يدفع السيئات إال اهلل، وال جيلب النفع إال اهلل، 

وال يدفع البالء وال يرفعه إال اهلل تبارك وتعاىل. 

وهذا مما يوجب إخالص العبادة هلل وحده، ولذلك أنكر اهلل تعاىل عىل 
من يعبد غريه فقال: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   
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ٹ﴾  ٿ    ٿ   ٿ    ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
]الفرقان: 3[.

هلل  العبادة  إخالص  فتقتض  للناس؛  تعاىل  اهلل  بألوهية  اإليامن  وأما   -
وحده؛ واجتناب مجيع ما ينقُض اإلخالص أو ينقصه. 

تقتض  وألوهيته  وملكه  اهلل  بربوبية  االستعاذة  أن  اخلامس:  األمر 
يف  ما  فكل  واألمر،  اخللق  يف  جليلة  وآثارًا  عظياًم  شأنًا  هلا  وأن  تعظيمها 

الكون مبني عىل هذه الصفات الثالث العظيمة. 

فكله من خلق اهلل وإجياده، وكل خملوق يأتيه إمداُده من اهلل جل وعال 
بام حيتاج إليه وما يقدره له. 

وكل خملوق فهو حتت ترّصف اهلل وملكه ال يملكه أحد إال اهلل جل وعال. 

وكل يشء فهو عابد هلل يسبح بحمده: ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ڻ  
ڻ ڻ  ڻ﴾ ]اإلرساء: 44[.

فهذا يف عامل اخللق بدؤه وملكه وغايته هلل تعاىل وحَده ال رشيك له. 

الناس، وهو الذي يأمرهم بام  وكذلك عامل األمر: فاهلل تعاىل هو رب 
يشاء، وينهاهم عام يشاء، وحيّل هلم ما يشاء، وحيرم عليهم ما يشاء؛ كل 

ذلك من آثار ربوبيته هلم. 

وهو تعاىل ملك الناس: يثيب من يشاء، ويعاقب من يشاء، وهيدي من 
يشاء، ويضل من يشاء، ويقّرب من يشاء، ويبعد من يشاء.

وهو سبحانه احلكم العدل يف كل ذلك، فله املثل األعىل، وله األسامء 
احلسنى. 
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األمر السادس: أن مدار عمل الشيطان عىل إخالل العباد هبذه األمور 
الثالثة؛  التوحيد جتده راجعًا إىل هذه األمور  الثالثة؛ وتأمل ما يقدح يف 
من  ومنهم  يكثر،  أو  يقل  الربوبية  يف  رشك  عنده  يكون  من  الناس  فمن 

يرشك يف امللك، ومنهم من يرشك يف األلوهية، كام سبق بيانه. 

فميدان الرصاع مع الشيطان هو يف هذه األمور الثالثة؛ فمن أخلصها 
اهلل  عباد  الشيطان ورشكه، وكان من  فقد خلص من رش  هلل جل وعال؛ 

املخلصني. 

االبتالء  ملدار  بديعًا  إجيازًا  تضمنت  السورة  هذه  أن  السابع:  األمر 
واالمتحان؛ فبنيَّ اهلل للناس فيها أنه رهبم وملكهم وإهلهم، وأن عدوهم 
يتّبعوا  الرجيم، وأن سالحه هو الوسوسة، وأنه يريد منهم  الشيطان  هو 
ليكون  وإهليته  وملكه  ربوبيته  يف  وعال  جل  باهلل  يرشكوا  حتى  خطواته 

مصريهم إىل عذاب اهلل وسخطه.

بعُضه  يصّدق  لوجدته  وآخره  املصحف  أول  بني  املناسبة  تأملت  ولو 
ِل سورة البقرة أصل نشأِة جنس اإلنسان  بعًضا؛ فقد ذكر اهلل تعاىل يف أوَّ
يف هذه احلياة الدنيا ملا أهبط اهلل أبوينا وإبليس إىل األرض، وأخربهم أن 
بعضهم عدو لبعض، وَضِمَن ملن اتبع هداه أن ال خياف وال حيزن؛ فهذا 
البقرة، وذكر يف هذه السورة مصداق ذلك،  مما ذكره اهلل تعاىل يف سورة 

وميدان وسوسة الشيطان، وسالحه، وسبيل النجاة من كيده ورشه. 

والعمل،  والقول  بالقلب  وعال  جل  باهلل  باالستعاذة  يكون  إنام  وأنه 
ل هذه الدروس. وهذه هي االستعاذة الصحيحة كام سبق بيانه يف أوَّ
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اه من  األمر الثامن: أن العبد املؤمن حينام يدعو ربَّه هبذا الدعاء الذي تلقَّ
ا بربه  ا واعتصامًا قويًّ ربِّه جلَّ وعال ويتدبَّر معانيه جيد من نفسه التجاء ملحًّ
وملكه وإهله ليعيذه من رش عدوه؛ فكأنه يقول: ربِّ أنت الذي خلقتني 
يملكني  ال  ألمري  املدّبر  امللك  وأنت  سواك،  خيلقني  ومل  علَّ  وأنعمت 
عىل احلقيقة سواك، وأنت إهلي الذي أعبده ال أعبد سواه، فأعوذ بك من 
رش هذا العدو الذي يريد أن يستعبدين له من دونك، وليس له نصيب يف 

الربوبية وال يف امللك وال يستحّق شيئًا من األلوهية. 

وهذه املعاين اجلليلة متى قامت يف قلب املؤمن املوّحد وَجَد من نفسه 
انحيازًا تامًا إىل حزب اهلل، ودخوالً يف زمرة أوليائه الذين ال خوف عليهم 
وال هم حيزنون، وبراءًة من حزب الشيطان ورشكه، واستعاذة باهلل منه، 
بل يقوم يف قلبه من تفاصيل معاين االستعاذة ولطائفها ما يوقن معه بأنه 
َمَعاٍذ منيع، وحصن حصني، وعزٍّ عزيز، وهو ما دام كذلك  َأَوى إىل  قد 

فهو يف عصمة اهلل تعاىل وضامنه وأمانه. 

وإذا وقع منه تفريط وتقصري بادَر بالتوبة إىل اهلل تعاىل، وأحسن اإلنابة 
إليه وأتبع السيئة احلسنة فمحتها، وعاد إىل احلصن املنيع، وَسِلَم من كيد 

عدوه. 

فقوله تعاىل: ﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾.

فيه أن من ريض باهلل ربَّا، وريض به ملكًا، وريض به إهلا، وأحسن التعبد 
كيد كل وسواس خناس،  ُحفظ من  فقد  اجلليلة  الصفات  تعاىل هبذه  هلل 
وال  يضّل  وال  حيزن،  وال  خياف  ال  ومعّيته،  ورعايته  اهلل  حفظ  يف  وكان 

يشقى. 
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فقولك: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ فيه إقرار منك بأن اهلل تعاىل هو رّب 
الناس، وهذا اإلقرار له ما يتبعه؛ فليس هو إقرار باللسان دون أن يكون 

لذلك أثٌر عىل القلب واللسان واجلوارح. 

فإذا كنت تؤمن بأن اهلل تعاىل هو رّب الناس فليظهر أثر هذا اإليامن عىل 
عاّم شأنك وخاّصه، ويف حال الشدة والرخاء، وحال العافية والبالء. 

ومن تأمل أحوال العباد وجد أن تقصريهم يف هذا األمر يكون يف حايَلْ 
َوَدَعة نس أن اهلل تعاىل هو  الرخاء والشدة؛ فمنهم من إذا كان يف عافية 
رّب الناس، وهو وإن كان يقر بذلك بلسانه لكّن قلبه يف غفلة عن ذلك، 
وعمُله عمل الغافل الالهي عن هذه احلقيقة العظيمة وآثارها؛ فرتاه يعّظم 
باإلعراض  اهلل  أمر  ما  عىل  ويقبل  اهلل،  عّظمه  بام  ويستهني  اهلل،  حّقره  ما 
عنه من اللغو واللهو املحرم، ويعرض عام أمر اهلل باإلقبال عليه من ذكره 

وشكره وحسن عبادته، ومن حسن استامع آياته، والتفكر يف خملوقاته. 

بل جتد منهم من حيّب َمن يبغضهم اهلل، ويعّظم ما أوتوه من متاع احلياة 
الدنيا ويتمنّى أن يكون له مثُل ما أوتوا، كام حكى اهلل عّمن أعجبته زينُة 

قارون يف قوله تعاىل: ﴿ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ      ڍ  ڌ ڌڎ   ڎ  
گ   گ     گ   ک   ک   ک    ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ  

گ﴾ ]القصص: 79، 80[.
فهذا مثال لطائفتني: 

الطائفة األوىل: مل تقم بام تقتضيه ربوبية اهلل تعاىل للناس، فعّظموا شأن 
احلياة الدنيا ومتاعها وزخرفها واغرتوا هبا وغفلوا عاّم خلقهم له رب الناس. 
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والطائفة الثانية: هم أهل العلم واإليامن الذين رغبوا فيام رّغب اهلل فيه 
من فضله وثوابه، ومل تلتفت قلوهبم ملا أويت أعداء اهلل من متاع احلياة الدنيا 

وزينتها. 

فندمت  األوىل  الطائفة  وأما  حسنة،  املتقية  الطائفة  هذه  عاقبة  فكانت 
عىل خمالفتها وتقصريها وتفريطها يف جنب اهلل ومتنّيهم ما متنوا. 

قال اهلل تعاىل: ﴿ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓ  ڭ    ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ   ۉ   
ۉ   ې  ې  ې  ې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  

ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ﴾ ]القصص: 82، 83[.
وكذلك يف حال الشدة ينقسم الناس إىل ثالثة أقسام: 

إليه  ويتوبون  ويمجدونه  ويوّحدونه  اهلل  إىل  يترضعون  قسم   -
ويستعيذون به؛ فينجيهم اهلل ويتوب عليهم. 

- وقسم يلجؤون إىل غريه ويستعيذون بغريه فيحّق عليهم الغضب. 

لكن  باهلل،  استعاذهتم  وأصل  اهلل  إىل  جلوئهم  أصل  يكون  وقسم   -
يكون يف تلك االستعاذة من التفريط والتقصري وضعف التوبة ما جيعلهم 
وبني  والبالء،  العافية  بني  متقلبني  واإلحسان  اإلساءة  بني  متذبذبني 

الطمأنينة والشقاء، وهم عىل درجات يف ذلك. 

واملقصود أن إيامنك بأن اهلل تعاىل رب الناس هو إقرار منك جيب أن 
تكون له آثاره، وكلام كان العبد أحسَن قيامًا بام يقتضيه التعبد هلل تعاىل هبذا 

كان نصيبه من السعادة بآثاره أعظم. 
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النفع  بيده  الذي  وهو  الناس،  ملك  هو  تعاىل  اهلل  بأنَّ  إيامنك  وكذلك 
والرض، والعطاء واملنع، واإلحياء واإلماتة، والبدء واإلعادة، وهو الذي 
يعل من يشاء وخيفض من يشاء، ويقبض ما يشاء ويبسط ما يشاء، وهو 
يشاء،  َمن  إىل  يشاء  َمن  فيحبب  وبغضها،  وحمبتها  القلوب  يملك  الذي 
عليه  اهلل  صىل  لنبّيه  تعاىل  اهلل  قال  كام  يشاء،  من  إىل  يشاء  من  ويبّغض 

ڀ    ڀ    ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   وسلم: 
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ     ٺٿ   ٺ      ڀٺٺ  
ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ﴾ ]األنفال: 62، 63[. 

فمن شهد هذا حقيقًة علم أنَّ الفضل بيد اهلل يؤتيه من يشاء، وأثمر له 
ذلك حسن التوكل عىل اهلل جّل وعال والرضا به، ومل يستعجل شيئًا قبل 
أوانه، ومل يطلب فضل اهلل بمعصية اهلل، بل يسري بنور من اهلل عىل هدى 
من اهلل، ويصرب عىل ما ابتاله اهلل به حتى يفرج عنه، ال يتكّلف شيئًا قبل 
أوانه فيطلبه بمعصية اهلل، وال يفّرط وهيمل ويرتك ما أمر اهلل به من بذل 

األسباب املرشوعة جللب النفع ودفع الرض. 

فإذا فعل العبد ذلك كان مهتديًا باهلل متبعًا لرضوان اهلل يف هذا. 

وكذلك إيامن العبد بأن اهلل تعاىل هو إله الناس يثمر له اليقني بأّن كل 
ما ُيدعى من دون اهلل فهو باطل، وكّل تعّلٍق بغريه فهو عناء وشقاء، وكل 
ما يطلبه الناس جللب النفع أو دفع الرض بغري هدى اهلل فإنام ذلك عليهم 

وبال وشقاء. 

وأنت إذا تأّملَت ما تقّدم كله تبنّي لك بيانا جليًا أن أسعد الناس هو من 
ريض باهلل ربَّا وريض به ملكًا وريض به إهلًا؛ ألنه يسرتيح من العناء الكثري 
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والشقاء العظيم الذي وقع فيه من مل يتبع هدى اهلل يف كل ذلك. 

• فالذي يتسخط مما ابتل به مل يرض باهلل رّبا. 

• والذي يصّدق السحرة والكهنة واجلهلة فيام يزعمون من الترصفات 
إليهم  واللجوء  إليهم  بالذهاب  النفع  جلب  أو  البالء  دفع  ويستعجل 

واتباعهم فيام يأمرون به مما يسخط اهلل: مل يرَض باهلل ملكًا.

مة؛  وإن من أكثر ما يرض بالناس استعجاهلم دفَع البالء بالطرق املحرَّ
سيئة،  عليهم  ذلك  وعاقبة  اليقني  وضعف  الصرب  ضعف  دليل  هذا  فإنَّ 
وقد جرت سنة اهلل عىل أن من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه، 

وال يمكن أن ينال العبد أمرًا يكون خريًا له بمعصية اهلل. 

والعبد إذا ابتل ببالء فإن اهلل تعاىل يبنّي له ما يتقي؛ كام قال اهلل تعاىل: 
﴿ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ﴾ 

]التوبة: 115[.

 فإذا اتقى وصرب ُهدي إىل ما يسلم به من رش بالئه، وكانت عاقبته حسنة. 

وبيان ذلك: أن العبد إذا ابتل ببالء فهو إما أن يتبع هدى اهلل أو يضل 
متسبٌب عىل  يتقيه:  أن  عليه  له وأوجب  اهلل  بيَّنه  ما  يّتقي  والذي ال  عنه؛ 

نفسه بالضالل. 

• والذي ال يلجأ إىل اهلل تعاىل يف الساء والرضاء وال يدعوه وال يرجوه 
مل يرض باهلل إهلا. 

ويف األدب املفرد للبخاري والسنن من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه 
»من مل يسأِل اهللَ يغضْب عليه«. ويف  النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  أن 
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وراية عند احلاكم: »من مل يدُع اهللَ يغضْب عليه«. 

وتبنيَّ بام تقدم مناسبة االستعاذة بـ)رب الناس(، )ملك الناس(، )إله 
الناس( حلال االستعاذة من كيد كل وسواس خناس، وسيأيت يف الدرس 

القادم بإذن اهلل تعاىل مزيد بيان هلذا.
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املفسين؛  أقوال  من  الراجح  عىل  للجنس  ﴿ڑ﴾  يف  التعريف 
فيشمل كل وسواس. 

و﴿ک﴾: صفة مبالغة من اخلنوس، وهو االختفاء، وهذا يعني 
املبالغة هنا تكون ألحد هذين  أو شديد اخلنوس، ألن  أنه كثري اخلنوس 

املعنيني، الكثرة والشدة، واهلل تعاىل أعلم. 

وكذلك الوسوسة تتفاوت كثرة وشدة.

رش  فيه  التالزم  وهذا  تالزمها،  عىل  دليل  ببعضهام  الصفتني  واقرتان 
إضايف.

ففي وسوسته رش، ويف خنوسه رش، ويف كثرة وقوع الوسوسة واخلنوس 
وتتابعهام رش عظيم يستوجب االستعاذة باهلل تعاىل من رشه. 

أن  بنفسه  يستطيع  ال  العبد  أن  عىل  دليل  رشه  من  باالستعاذة  واألمر 
يعصم نفَسه من كيد الشيطان، وكل موسوس خناس. 

وإنام حيتاج إىل االستعاذة بمن يعصمه منه، وهو اهلل جل وعال وحده. 

والعمل -كام  والقول  بالقلب  تعاىل  باهلل  االستعاذَة  العبُد  أحسَن  وإذا 
ه كيد الوسواس اخلناس.  تقدم بيانه- مل يرضَّ

تف�سري قول اهلل تعاىل: 
ک   ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ﴿ژ  
گ  گ  گگ      ڳ  ڳ  ڳ﴾
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والَوسواس بالفتح هو اسم للموسوس. 

َوسواس،  فهو  ِوسواسًا  وسوس  تقول:  مصدر؛  بالكس  والِوسواس 
وهو مشتق من الوسوسة، وهي التحديث بصوت خفّي. 

قال األعشى:

          تسمع للحي وسواسًا إذا انرصفت  
ك�ام اس�تعان بري�ح ع�رشٌق زِج�ل

والَوْسَوَسة قد تكون بصوت بخفّي كام يف الشاهد السابق، وقد تكون 
مهسًا حيّس املرُء أثَرُه وال َيسمع صوَته، كام يف وسوسة النفس ووسوسة 

الشيطان لإلنسان. فهو إلقاء خفي لإلنسان. 

املوسوس ويؤكده  الوسوسة كالمًا يكرره  القيم: )وملا كانت  ابن  قال 
وسوس  فقالوا:  معناها؛  تكرير  بإزاء  لفظها  كرروا  إليه  يلقيه  من  عند 

وسوسة؛ فراَعوا تكريَر اللفظ لُيفهم منه تكرير مساّمه( ا.هـ.

بعد  االختفاء  وقيل:  االختفاء،  وهو  اخلنوس  من  ال  فعَّ واخلناس: 
الظهور؛ وهو اختفاء فيه معنى االنقباض والتواري والرجوع.

 
بالو�سوا�س اخلنا�س؟  املراد  • ما 

يف هذه املسألة قوالن:

القول األول: املراد به الشيطان؛ وهو املشهور عن ابن عباس وجماهد 
وقتادة واحلسن البرصي، وقال به مجهور املفسين. 

اجلن  وشياطني  اإلنس  شياطني  من  موسوس  كل  املراد  الثاين:  القول 
ووسوسة النفس األمارة بالسوء. 
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ابن اجلوزي يف تفسري قول اهلل تعاىل: ﴿ڳ  ڳ  ڳ﴾:  قال 
)قوله تعاىل: ﴿ڳ  ڳ  ڳ﴾ اجِلنَّة: اجلن.

ويف معنى اآلية قوالن: 

اجلنَّ  ى  فسمَّ وناسهم،  ِجنَّتهم  الناس  صدور  يف  يوسوس  أحدمها:   -
هم رجاالً يف قوله تعاىل: ﴿ ڑ  ڑ   ک  ک﴾ ]اجلن:  هاهنا ناسًا، كام سامَّ
هذا قول  ]اجلن: 1[  ٻ  پ       پ  پ﴾  تعاىل: ﴿  بقوله  نفرًا  6[، وسامهم 

الفراء. 

وعىل هذا القول يكون الوسواس موسوسًا للجن، كام يوسوس لإلنس.

من  هو  الناس،  صدور  يف  يوسوس  الذي  الوسواس:  أن  والثاين:   -
اجِلنَّة، وهم من اجلن. 

واملعنى: من رش الوسواس الذي هو من اجلن. ثم عطف قوله تعاىل: 
عىل ﴿ڑ﴾، واملعنى: من رش الوسواس، ومن رش  ﴿ڳ﴾ 

الناس، كأنه أمر أن يستعيذ من اجلن واإلنس، هذا قول الزجاج( ا.هـ.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه اهلل تعاىل-: )ومل يذكر ابن اجلوزي 
إال قولني، ومل يذكر الثالث وهو الصحيح، وهو أن قوله: ﴿ڳ  ڳ  
ڳ﴾ لبيان الَوسواس أي: الذي يوسوس من اجلنة ومن الناس يف 
نبي عدوا شياطني  أنه جعل لكل  تعاىل قد أخرب  اهلل  فإن  الناس؛  صدور 
اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعٍض زخرف القول غروًرا، وإحياؤهم 
هو وسوستهم، وليس من رشط املوسِوس أن يكون مسترًتا عن البرص؛ 

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۆ  ۆ   ۇ   ﴿ڭ   ۇ   تعاىل:  قال  ُيشاهد،  قد  بل 
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ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ   ۅ    ۋ  ۋ  
وهذا   ]21  ،20 ]األعراف:  ۈئ﴾  ۆئ   ۆئ   ۇئ      ۇئ   وئ   وئ  

كالم من ُيعرف قائله ليس شيًئا يلقى يف القلب ال ُيدرى ممن هو(ا.هـ.

الناس،  من  يكون  وقد  اجِلنَّة،  من  يكون  قد  الوسواس  أن  واخلالصة 
ونحن نستعيذ باهلل من كل ما يوسوس من اجلنة ومن الناس. 

ونفس اإلنسان توسوس؛ كام يف قوله تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ﴾ ]ق: 16[.

اهلل  حرم  ما  هويت  وإذا  ارة،  أمَّ قّوة  وفيها  رّش  فيها  اإلنسانية  والنفس 
لت لصاحبها تعّدي حدود اهلل وارتكاب ما حرم اهلل وزينت له املعصية،  سوَّ
فإذا هنى النفس عن اهلوى كان موعودًا بالثواب العظيم، وإذا أطاعها يف 

اتباع اهلوى كان متوعدًا بالعذاب األليم؛ كام قال اهلل تعاىل: ﴿ائ  ائ  ەئ  
ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ﴾ ]النازعات: 40، 41[. 
قال ابن تيمية: )فالذي يوسوس يف صدور الناس: نفوسهم وشياطني 
اجلنة  وسوسة  يتناول  اخلناس«  و«الوسواس  اإلنس،  وشياطني  اجلّن 
ووسوسة اإلنس، وإال أي معنى لالستعاذة من وسوسة اجلّن فقط مع أن 
وسوسَة نفسه وشياطني اإلنس هي مما ترضه، وقد تكون أرض عليه من 

وسوسة اجلن(.ا.هـ.

وهذا القول أطال شيخ اإلسالم يف تقريره يف رسالته يف تفسري املعوذتني 
التي كتبها وهو يف سجن القلعة يف آخر حياته رمحه اهلل، وقد أحسن يف هذا 

التقرير جدًا، وتكلم بام ال تكاد جتده يف كتب التفسري.
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خنو�س الو�سوا�س؟ �سبب  • ما 
املشهور من كالم املفسين أنه إذا ذكر اهلل خنس، وُروي عن ابن عباس 
من طريق حممد بن سعد عن آبائه: )أن الشيطان يوسوس للعبد فإذا أطيع 
الرواية، وأما من  خنس(، لكن هذا اإلسناد ضعيف ال يصح من حيث 

حيث املعنى فهو حمتَمل. 

فيكون خلنوسه سببان:

السبب األول: ذكر اهلل عز وجل، وهذا قال به مجهور املفسين وممن 
نص عىل ذلك: ابن عباس وجماهد واحلسن البرصي وقتادة.

والسبب الثاين: طاعته واالستجابة إليه، ولذلك يرتاح بعض الناس إىل 
املعصية. 

ويكون هذا يف كل شأن من الشؤون؛ يوسوس الشيطان للعبد ثم خينس 
إذا ذكر اهلل وإذا أطيع. 

قال ابن جرير: )والصواب من القول يف ذلك عندي أن يقال: إن اهلل 
-تعاىل ِذْكُره- َأَمَر نبيه صىل اهلل عليه وسلم أن يستعيذ به من رش شيطان 
أنواعها،  من  نوع  أخرى، ومل خيصَّ وسوسته عىل  وخينس  مرة  يوسوس 
وال خنوسه عىل وجه دون وجه، وقد يوسوس بالدعاء إىل معصية اهلل؛ 
فإذا أطيع فيها خنس، وقد يوسوس للنهي عن طاعة اهلل؛ فإذا ذكر العبد 
أمر ربه فأطاعه فيه وعىص الشيطاَن خنس؛ فهو يف كلتا حالتيه وسواس 

خناس، وهذه الصفة صفته( ا.هـ.
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الَو�سوا�س؟ يو�سو�س   • كيف 
روى ابن أيب شيبة وابن جرير عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه قال: 
)الشيطان جاثم عىل قلب ابن آدم؛ فإذا سها وغفل وسوس، وإذا ذكر اهلل خنس(. 

وروى ابن جرير نحو ذلك عن جماهد بن جرب.

وأصح ما روي يف ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغريمها من حديث 
الزهري عن عل بن احلسني عن صفية بنت حيي قالت: )كان رسول اهلل 
ثته ثم قمت فانقلبت؛  صىل اهلل عليه وسلم معتكفًا، فأتيته أزوره لياًل، فحدَّ
فقام معي ليقِلَبني، وكان مسكنها يف دار أسامة بن زيد، فمر رجالن من 
األنصار فلام رأيا النبي صىل اهلل عليه و سلم أرسعا، فقال النبي صىل اهلل 

عليه و سلم: »عىل رسلكام، إهنا صفية بنت حيي«.

فقاال: )سبحان اهلل يا رسول اهلل(.

قال: »إن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم وإين خشيت أن يقذف 
يف قلوبكام سوءا« -أو قال- »شيئا«. 

ويف رواية عند البخاري: »إن الشيطان يبلغ من اإلنسان مبلغ الدم وإين 
خشيت أن يقذف يف قلوبكام شيئا«.

فهو يقذف يف القلب، وهذا دليل عىل وجود اتصال له بقلب اآلدمي 
من  الشيطان  به  يقذف  ما  لتلّقي  قابل  حملٌّ  القلب  وأن  فيه،  ليقذف 
الوساوس، وإذا مل يعصم اهللُ العبَد من رش ما يلقيه الشيطان ضل وشقي. 

وقد روى أبو يعىل والثعلبي والبيهقي يف شعب اإليامن وغريهم نحوه 
من حديث أنس مرفوعًا: »إن الشيطان واضٌع َخْطَمه عىل قلب ابن آدم، 
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فإن ذكر اهلل خنس وإن نيس التقم قلبه، فذلك الوسواس اخلناس«.

لكنه ضعيف اإلسناد، وقد ضعفه ابن حجر يف الفتح. 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: )يقال: اخلناس له خرطوم، 
كخرطوم الكلب يوسوس يف صدور الناس، فإذا َذَكر العبُد ربَّه خنَس(.

ُيِرَيه  أن  ربَّه  ابن حجر: )وقد ورد يف خرب مقطوع أن رجاًل سأل  قال 
موضع الشيطان، فرأى الشيطان يف صورة ضفدع عند نغض كتفه األيس 

حذاء قلبه له خرطوم كالبعوضة.

أخرجه ابن عبد الرب بسند قوي إىل ميمون بن مهران عن عمر بن عبد 
العزيز؛ فَذَكره. 

وذكره أيضا صاحب الفائق يف مصنفه يف )مهى(، وله شاهد مرفوع عن 
أنس عند أيب يعىل وابن عدي ولفظه: إن الشيطان واضع خطمه عىل قلب 

بن آدم، احلديث. 

أن  رويم  بن  عروة  طريق  من  الرشيعة  كتاب  يف  داود  أيب  بن  وأورد 
عيسى عليه السالم سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم، قال: 
ربه  العبد  فإذا ذكر  القلب؛  ثمرة  احلية واضع رأسه عىل  مثل  برأسه  فإذا 

خنس، وإذا غفل وسوس( ا.هـ.

وقال ابن حجر أيضًا: )قال السهيل: ُوِضَع خاتم النبوة عند نغض كتفه 
املوضع  الشيطان وذلك  عليه وسلم ألنه معصوم من وسوسة  اهلل  صىل 

يدخل منه الشيطان(ا.هـ.
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وقال ابن قتيبة يف »غريب احلديث«: )يف حديث عمر بن عبد العزيز 
ابن  َقْلب  من  الشَيطان  موقع  ُيِرَيه  َأْن  سنَة  ربَّه  سَأل  رجاًل  )إن  قال:  َأنه 
آدم فرَأى فيام يرى النائم َجَسد رُجٍل مُمَّهى ُيرى داخله من خارجه ورَأى 
َأدخله من  قد  الَبُعوضة  له خرطوم كخرطوم  الشيطان يف ُصورة ِضْفدع 

منِكبه األَيس إىل قلبه ُيوْسِوس إِليه فإِذا َذكر اهلل َخنََّسُه( ( ا.هـ.

تبارك  )أن عيسى عليه السالم دعا ربه  اللخمي  وعن عروة بن رويم 
وتعاىل أن يريه موضع إبليس من بني آدم، فتجىل له إبليس، فإذا رأسه مثل 
رأس احلية، واضعًا رأسه عىل ثمرة القلب، فإذا ذكر العبد ربه عز وجل، 
خنس إبليس برأسه، وإذا ترك الذكر، مناه وحدثه(. رواه آدم بن أيب إياس 
يف تفسري جماهد، ورواه أيضًا سعيد بن منصور وابن أيب حاتم وابن املنذر 

كام يف الدر املنثور للسيوطي.

قوله تعاىل: ﴿ک   ک  گ  گ  گ﴾

أصل  هي  التي  القلوب  حمل  والصدور  الوسوسة،  حمّل  بيان  فيه  هذا 
صالح اجلوارح وفسادها. 

أي أن هذه الوسوسة حملها يف الصدور، أو منتهاها إىل ما يف الصدور.

قوله تعاىل: ﴿ ڳ  ڳ  ڳ﴾

)من( بيانية؛ لبيان أن الوسواس يكون من اجلنة ويكون من الناس. 

وهذا يبنّي أن االستعاذة هنا تشمل االستعاذة من كل وسواس خناس 
من اجلنة ومن الناس.
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وأن الوسوسة حملها يف صدور الناس.

فهل تشمل وسوسة النفس ووسوسة شياطني اجلن ووسوسة شياطني 
اإلنس. 

وتشمل أيضًا ما يوسوس به اإلنسان لغريه فإن العبد قد يوسوس لغريه 
املسلم رشًا عظياًم  أخيه  نفسه وعىل  بذلك عىل  فيجر  اهلل  بمعصية  فيأمره 
يكون عليه وزره وتبعاته، وقد يتسلسل هذا الوزر وتعظم تلك التبعات 

فرّبام ترّتب عىل الوسوسة يف األمر الواحد رشورًا عظيمة. 

فهي تشمل االستعاذة من رش وسوسة غريه له، وتشمل االستعاذة من 
وسوسته لغريه. 

وتشمل أيضًا االستعاذة مما ُيوسوُس به عنه؛ فإن العبد قد يوسوس عنه 
بأمور يكون بسببها ما يكون من الرش أو حجب اخلري فيؤثر ذلك عليه، 

ومبدأ ذلك وسوسة من الشياطني لغريه عنه. 
فشملت السورة االستعاذة من: 

1: وسوسة شياطني اإلنس واجلّن إلينا وعنَّا. 

2: ووسوسة نفوسنا لنا ولغرينا. 

وهذه الوسوسة يكون فيها من الرش العظيم بتزيني املعايص والتصديق 
بالباطل، والصد عن فعل الطاعات والتصديق باحلق ما يقرتف به العبد 
من السيئات وحيرم بسببه من اخلريات واحلسنات، وحيل عليه العقوبات 

ويعّرضه للفتن، وهذه رشور عظيمة ملن تأملها.
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ال�سيطان: كيد  • درجات 

كيد الشيطان لإلنسان عىل درجات: 

الدرجة األوىل: الوسوسة وهي أول كيده وأصله، فإذا كفي العبد رّشها 
فقد سلم من بالء وفتنة ُيبتىل هبا من ُيبتىل. 

فال  نفسها  الوسوسة  وأما  الشيطان،  وسوسة  رشَّ  ُوِقَي  من  فالسعيد 
يسلم منها تقّي وال غريه؛ فإن هذا هو أصل االبتالء يف هذه احلياة الدنيا؛ 

أيطيع اإلنسان ربه أم يطيع الشيطان؟

فالشيطان يوسوس للناس كلهم، بل جاء يف صحيح مسلم من حديث 
جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: »إن 

الشيطان حيرض أحدكم عند كل يشء من شأنه«. 

فتأّمل هذا احلديث العظيم؛ الذي يدّل عىل أمر جليل من أمور الغيب، 
وله أثر بالغ عىل الناس كلهم. 

ودخوله  ويقظته  ونومه  ورشبه  أكله  عند  آدم  ابَن  حيرُض  فالشيطان 
هبا  يوسوس  وساوس  ذلك  كل  يف  وله  ومعامالته؛  وعباداته  وخروجه 
تأثر عدوه  ينتظر  يفر،  ثم  يكر  ثم  يفر  ثم  يكر  كاملحارب  فهو  ثم خينس، 
برضباته وسقوطه رصيعًا يف أرسه حتى ينقاد له فيقتاده ويورده املهالك، 

والعياذ باهلل. 

كيد  من  ُيعصم  فإنه  كله؛  شأنه  يف  تعاىل  اهلل  هدى  العبد  اتبع  إذا  فأما 
حاجة  اهلل  هدى  اتباع  إىل  اإلنسان  حاجة  أن  يدلك عىل  وهذا  الشيطان، 

عظيمة متصلة دائمة ما دام حيًا. 
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وهو هدى ميّس مل جيعل اهلل فيه علينا مشقة وال حرجًا، فكلمة )بسم 
اهلل( عند الدخول وعند اخلروج وعند األكل وعند الرشب وعند اجلامع 
ونحو ذلك مما ورد من مواضع التسمية، وكثرة ذكر اهلل عز وجل كل ذلك 

مما يعصم اهلل به العبد من كيد الشيطان. 

وينبغي للعبد أن حيرص يف شؤونه كلها عىل اتباع هدى اهلل جل وعال، 
يف عباداته ومعامالته؛ ويف حبه وبغضه، ويف عطائه ومنعه، ويف سائر ما 
يعرض له من احلوادث واألحوال حيرص فيها عىل أن يتبع هدى اهلل ألن 
هذا هو الضامن الوحيد الذي ُيعصم به العبد من كيد الشيطان، فال جيد 
تطول  املعنى  هذا  يف  واإلفاضة  عليه،  به  ليتسلط  مدخاًل  عليه  الشيطان 

جدًا، ويكفينا هنا التنبيه عليه. 

وهذه الدرجة األوىل وهي درجة الوسوسة هي ميدان الرصاع والتامنع 
بني املؤمن املتقي والشيطان. 

الدرجة الثانية: التسلط الناقص، وهذا حيصل لطائفتني:

الطائفة األوىل: عصاة املسلمني؛ الذين يتبعون خطوات الشيطان حتى 
أو ترك ما أوجب اهلل؛ فيحصل للشيطان  بارتكاب ما حرم اهلل  يستزهلم 
بذلك نوع تسلط عىل العبد قد حيرمه من خري كثري ويعرضه لفتنة وعذاب 

ھ   ھ   ھ   ہ   ہ     ہ   ہ   ﴿ۀ   تعاىل:  اهلل  قال  كام  أليم، 
ھ  ے  ے  ۓ   ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴾ ]آل عمران: 155[.

فانظر كيف كانت الذنوب السابقة سببًا تسلَّط به الشيطان عليهم حتى 
ارتكبوا كبرية من الكبائر. 
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ولوال عفو اهلل عنهم هللكوا بسبب ذلك، لكن اهلل تعاىل من رمحته أن 
فتح لعباده باَب التوبة وجعل للعباد ما جيربون به تقصريهم، ويكفرون به 

من سيئاهتم، ويعودون إىل محاية اهلل وحفظه. 

قال اهلل تعاىل: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾ ]النور: 21[.
واملقصود أن الذي استزّله الشيطان إنام كان سبب ذلك خمالفته ألمر 

اهلل تعاىل وأمر رسوله صىل اهلل عليه وسلم، وقد قال اهلل تعاىل: ﴿ ڑ  
ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ﴾ ]النور: 63[.

ال  قد  لفتنة  معصيته  بسبب  ُيعّرض  أنه  العاجلة  العايص  عقوبة  فمن 
يوّفق فيها التباع هدى اهلل فيضل بذلك ضالالً أعظم من ضالله األول، 
ويعيص معصية أعظم من معصيته األوىل؛ فيعاقب عىل ذلك عقوبة أشّد 

من العقوبة األوىل؛ وهذا من االستدراج، والعياذ باهلل. 

به؛  يؤاخذنا  عنا وال  به  يتجاوز  ما  تعاىل ولطفه وكثرة  اهلل  ولوال عفو 
حلُرمنا من خري عظيم وملا تزّكت نفوسنا وال تطهرت مما هبا. 

لسخط  يعرضه  مما  احلذر  شديد  يكون  أن  العبد  عىل  جيب  هذا  ومع 
أمان  يف  فيكون  هداه؛  ويتبع  قلبه،  يف  اهلل  خشية  يعظم  وأن  تعاىل،  اهلل 

ڀ   پ      پ   پ   پ   ٻ     ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ وضامنه؛  اهلل 
ڀ﴾ ]األنعام: 82[.

عىل  الناقص،  التسلط  وهي  الدرجة  هذه  يف  الطائفة  هذه  أن  واخلالصة 
درجات متفاوتة ال حيصيهم إال من خلقهم؛ فمنهم من يعظم تسلط الشيطان 
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به  يذوق  وبالء  تسلط  ذلك  من  يصيبه  من  ومنهم  جدًا،  يرهقه  حتى  عليه 
عاقبة ما قرّص فيه من طاعة اهلل عز وجل وجترأ عىل غشيان ما حرم اهلل. 

وأصحاب هذه الطائفة هم عصاة املسلمني؛ فال يتسلط الشيطان عليهم 
تسلطًا تامًا، وال يسلمون منه سالمة تامة؛ بل هم وإياه يف تصارع وجهاد؛ 
يقوى تسلطه عليهم ويضعف بقدر ما فّرطوا فيه من اتباع هدى اهلل جل 

وعال. 

فام معهم من التوحيد واإلسالم يمنعه من التسلط التام عليهم، وما يف 
قلوهبم من حظ الشيطان باتباع خطواته َسبٌب لتسلط الشيطان عليهم. 

الطائفة الثانية: أهل البالء من املؤمنني املتقني، وهؤالء ال يتسلط عليهم 
الشيطان تسلطًا تامًا، ألهنم أولياء اهلل تعاىل، واهلل معهم يؤيدهم وينرصهم 
ما داموا عىل ما حيب من اإليامن والتقوى، لكنهم قد ُيبتلون ابتالًء بأذية 
الشياطني وكيدهم لينظر اهلل كيف يعملون، وهذا اإليذاء قد تقرص مدته 
وهو الغالب، وقد تطول، ويكون طوله إذا طال مع مالزمة الصرب والتقوى 

من عالمات بلوغ أهله مرتبة اإلحسان.

يقع  الطائفة  تلك  أن  قبلها،  التي  والطائفة  الطائفة  هذه  بني  والفرق 
التسلط عليهم عقوبة هلم عىل تفريطهم يف اتباع هدى اهلل. 

وأما هذه الطائفة فيقع عليهم يشء من التسلط واألذى ابتالء من اهلل 
عز وجل. 

وإذا أردت التفصيل يف ذلك فيقال: هذا األذى الشيطاين عىل املؤمنني 
له أنواع، ولكل نوع أمثلته وأدلته وأحواله، وحسبنا يف هذا املقام التعريف 

املوجز بذلك، وفهم يسري بإذن اهلل تعاىل لظهور أدلته: 



138

اهلل  جيعل  اإلرضار،  وحماولة  والتخويف  بالفزع  إيذاء  األول:  النوع 
رضر،  منه  يصيبهم  فال  ذلك  من  به  يعتصمون  سببًا  معه  املؤمنني  لعباده 
وإنام قد يناهلم يشء من األذى الذي حُيتمل ويذهب أثره من اخلوف أو 

الفزع أو الرهبة التي تقتضيها بغتة املوقف؛ ثم يزول ذلك. 

ومن ذلك ما حصل للنبي صىل اهلل عليه وسلم ليلة اجلن كام يف مسند 
قال:  التيَّاح  أيب  حديث  من  وغريمها  شيبة  أيب  ابن  ومصنف  أمحد  اإلمام 
سأل رجل عبد الرمحن بن خنبش ريض اهلل عنه وكان شيخًا كبريًا قد أدرك 
النبي صىل اهلل عليه وسلم: كيف صنع رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم 

حني كادته الشياطني؟

قال: )جاءت الشياطني إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من األودية، 
وحتدرت عليه من اجلبال، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن حيرق 

هبا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم(.

قال: )فرعب؛ جعل يتأخر(.

قال: )وجاء جربيل عليه السالم؛ فقال: يا حممد قل(.

قال: »ما أقول؟«.

قال: )قل: »أعوذ بكلامت اهلل التامات التي ال جياوزهن بر وال فاجر من 
رش ما خلق وذرأ وبرأ، ومن رش ما ينزل من السامء، ومن رش ما يعرج فيها، 
الليل  فتن  ما ذرأ يف األرض، ومن رش ما يرج منها، ومن رش  ومن رش 
والنهار، ومن رش كل طارق إال طارقًا يطرق بخري يا رمحن«؛ فطفئت نار 

الشياطني وهزمهم اهلل عزَّ وجل(.
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له  وتبّدهيم  الشياطني  أذى  من  شيئًا  وجد  ملن  نافعة  التعويذة  فهذه 
وتفلتهم عليه. 

ويف الصحيحني من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »إنَّ عفريتًا من اجلن تفّلت البارحة«، ويف رواية 
أن  فأردت  منه  اهلل  فأمكنني  صاليت،  عي  ليقطع  البارحة  يب  يفتك  »جاء 
إليه كلكم؛ فذكرت  تنظروا  املسجد حتى  أربطه عىل سارية من سواري 
قول أخي سليامن: ﴿ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴾ ]ص: 

35[؛ فرددته خاسئًا«.

ويف الباب أحاديث أخرى. 

النوع الثاين: أن جيد املسلم شيئًا من أذية الشياطني وتسلطهم عليه، ويف 
هذا الباب حديث لعثامن بن أيب العاص ريض اهلل عنه، وحديث خلالد بن 
اهلل عليه وسلم  النبي صىل  إىل  منامه فشكا ذلك  يفزع يف  أنه كان  الوليد 
فقال: »إن عفريتًا من اجلّن يكيدك«؛ ثم عّلمه تعويذة نحو تعويذة جربيل 

املذكورة يف حديث أيب التياح. 

وحديث خالد رجاله ثقات لكن فيه انقطاع يسري يف أصل اإلسناد.

ومثل هذا النوع يعرض لبعض أهل العلم ويف ذلك أخبار وآثار. 

النوع الثالث: النَزغات واهلَمزات والنَفخات والنَفثات التي تكون من 
الشياطني ويكون هلا رشور وآثار تستوجب االستعاذة باهلل تعاىل منها.

ڭ     ۓ     ےۓ   ے   ھ         ھ     ھ   ھ   ﴿ہ   تعاىل:  اهلل  قال  كام 
ڭ  ڭ﴾ ]فصلت: 36[.
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وقال: ﴿ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  
ک    ک   ک  ک﴾ ]اإلرساء: 53[.

فالنزغ يستعاذ باهلل من رشه، وقد َهدى اهلل عباده ألن يقولوا التي هي 
أحسن؛ فإن ذلك يذهب عنهم رشًا كثريًا من كيد الشيطان يف النزغ بينهم. 

وقال تعاىل: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  
ۀ  ہ ﴾ ]املؤمنون: 97، 98[.

ة من فِْعِل اهلَْمز،  َزة وهي امَلرَّ قال اإلمام الشنقيطي: )اهلََمَزات: مجع مَهْ
آدم  لبني  نخساهتم  الشياطني:  ومهزات  والدفع،  النخس  اللغة:  يف  وهو 

ليحّثوهم وحيضوهم عىل املعايص(ا.هـ.

ويف مسند اإلمام أمحد من حديث نافع بن جبري بن مطعٍم عن أبيه أن 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان يقول: »اهلل أكرب كبريًا واحلمد هلل كثريًا 
الشيطان  من  بك  أعوذ  إنى  اللهم  وأصياًل.  بكرًة  وبحمده  اهلل  وسبحان 

الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه«. 

ُزه؟(. قال: قلت: )يا رسول اهلل ما مَهْ

قال: »ذكر كهيئة امُلوتة«، يعني يرصع. 

قلت: )فام نفخه؟( قال: »الكرِْب«. 

ْعر«.  قلت: )فام نفثه؟( قال: »الشِّ

وروى األمام أمحد أيضًا بإسناده إىل حييى بن أيب كثري أنه قال: قال أبو سلمة 
الليل  من  قام  إذا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  )كان  الرمحن[:  عبد  ]بن 
يقول: »اللهم إين أعوذ بك من الشيطان الرجيم من مهزه ونفثه ونفخه«(. 
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من  باهلل  »تعوذوا  يقول:  اهلل عليه وسلم  اهلل صىل  قال: )وكان رسول 
الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه« (. 

قالوا: )يا رسول اهلل! وما مهزه ونفخه ونفثه؟(.

قال: »أما مهزه فهذه املوتة التى تأخذ بنى آدم، وأما نفخه فالكرب، وأما 
نفثه فالشعر«.

جاء تفسري اهلمز مسندًا ومرساًل وموقوفًا عىل أيب سلمة بن عبد الرمحن 
وعمرو بن مرة وغريمها بأنه امُلوتة التي تأخذ بني آدم. 

: الَغْشُى، وُفُتوٌر يف الَعْقل، واجلُنُوُن؛ ألَّنه  مِّ : )امُلوَتُة بالضَّ بيديُّ قال الزَّ
حَيُْدث عنه ُسكوٌن كامَلْوِت(ا.هـ.

زا  ي مَهْ وقال أبو منصور األزهري: )قال أبو عبيد: امُلوَتُة: اجلنون، ُسمِّ
ألنه جعله من النخُس واهلمز والغمز، وكل يشء َدَفعته؛ فقد مهزته.

وقال ابن شميل: امُلوتة: الذي ُيرصُع من اجلنون أو غريه ثم يفيُق.

وقال اللحياين: امُلوَتُة ِشْبه الغشية(ا.هـ.

يف  امُلوتة  وتكون  متعددة،  أشياء  عىل  يقع  لفظ  امُلوتة  أن  واخلالصة 
اجلسد ويف الروح؛ فاملوتة التي تأخذ الروح يكون بسببها الَغيْش واجلنون 
والرصع، واملوتة التي تكون يف اجلسد يكون بسببها فتور اجلسد ومخوله 

ووهنه، ومن أسباب ذلك مهز الشيطان، والعياذ باهلل من مهزه. 

وأما النفخ فتفسريه بالكرب للتمثيل، وكل ما كان بسببه كرب أو ُعجب أو 
فخٌر أو نحو ذلك فهو من نفخ الشيطان.
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َقْينة  اهلل عليه وسلم يف  النبي صىل  قال  نفخ غري ذلك؛ كام  له  ويكون 
َغنَّت: »لقد نفخ الشيطان يف ِمنَْخَرهْيا«. رواه أمحد. 

والقينة: هي األََمة اململوكة التي ُتتَّخذ للتزّين والغناء غالبًا. 

قال َأبو منصور األزهري: )إِنام قيل للُمغنّية َقْينٌة إِذا كان الغناُء صناعًة 
هلا، وذلك من عمل اإِلماء دون احلرائر(.

وقال ابن مسعود: )إن الشيطان ليطيف بالرجل يف صالته ليقطع عليه 
صالته فإذا أعياه نفَخ يف ُدُبِره فإذا أحسَّ أحدكم من ذلك شيئًا فال ينرصفنَّ 

حتى جيَد رحيًا أو يسمَع صوتًا(. رواه عبد الرزاق والطرباين.

وروى ابن أيب شيبة نحوه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام. 

ْعر الذي فيه إغواء للناس كام قال اهلل  وأما النفث فيكون بسببه قول الشِّ
تعاىل: ﴿ۇ ۆ ۆ﴾ ]الشعراء: 224[، فام ُيْلقيه الشيطان عىل 
قلوب بعض الشعراء وألسنتهم فيتكلَّمون به ويعرّبون عنه هو من معاين 
نفِث الشيطان، وقد نَطق بذلك بعض الشعراء كام قال الفرزدق يف توبته 

املشهورة:

وإِنن�ي    ريب  عاه�ْدُت  َت�َريِن  وَمق�اِم          أمَلْ  قائ�ٌم  ِرَت�اٍج  َلَب�نْيَ 
ْهَر ُمْس�لاًِم َكالِمع�ىل َحْلَفٍة ال أش�ُتُم الدَّ ُزوُر  يِفَّ  ِم�ن  خاِرج�ًا  وال 
َأْلَبن�ا وإِبلي�َس  إِبلي�ٍس  اب�َن  غ�الِموإن  كل  النَ�اِس  بَع�ذاِب  هل�م 
فَمَوهْيِ�ام م�ن  يِفَّ  يِف  َنَفث�ا  ع�ىل الناب�ح الع�اوي أش�د ِرج�اِممُه�ا 
متام�يأطعت�َك ي�ا إبليس س�بعني حجًة وت�مَّ  ش�يبي  انته�ى  فل�ام 
أنن�ي وأيقن�ت  ريب  إىل  محام�يف�ررت  املن�ون  ألي�ام  م�الٍق 
َغ�امِموَكْم ِمن ُقُروٍن قد َأطاُعوَك َأْصَبُحوا ظِ�الِل  يف  كاُن�وا  َأحاِدي�َث 
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الرتاج املراد به باب الكعبة، واملقام مقام إبراهيم. 

إبليس  ابن  وإن  )وقوله:  األدب:  خزانة  يف  البغدادي  القادر  عبد  قال 
الخ... َأْلَبنا: َسَقَيا اللََّبن، يريد أن إبليس وابنه سقيا كلَّ غالم من الشعراء 

هجاًء وكالمًا خبيثًا(ا.هـ.

يِّئ من نفث الشيطان، ولنفث الشيطان معاٍن أخرى وردت  فالشعر السَّ
يف النصوص وسبق بيان بعضها.

 النوع الرابع: التسلط الذي قد َيْعُظُم أثره ويطول َأَمُده ويقرص بحسب 
ما يقدره اهلل عز وجل من ذلك، كام قال اهلل تعاىل: ﴿ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  

يئ  جب  حب  خب      مب  ىب﴾ ]ص: 41[. وقرأ يعقوب: )بنََصب(.
َشد،  والرَّ ْشد  كالرُّ واحد  بمعنى  والنََّصب  النُّْصَب  بأن  الفراء  وقال 

واملراد به: ما أصابه من العناء والرضر. 

ومن هذا النوع ما حيصل لبعض الصاحلني من االبتالء بالسحر والعني 
أبداهنم  ُتضعف  التي  اآلفات  من  هلم  حيصل  وما  الشياطني،  وتسلط 

ويتسلط عليهم الشيطان بأنواع من األذى. 

ذلك  كان  والتقوى  الصرب  من  تعاىل  اهلل  أوجب  بام  قاموا  إن  فهؤالء 
رفعًة هلم واجتباء، ومل يرضهم كيد عدوهم شيئًا، وإنام هو أذى يتأذون به، 
ويصاحبه من لطف اهلل عز وجل هبم وتيسريه ما خيفف عنهم البالء، ثم 

تكون عاقبتهم حسنًة بإذن اهلل تعاىل. 

ڻ      ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ﴿ڳ   تعاىل:  اهلل  قال 
ڻ﴾ ]يوسف: 90[ فجعل اإلحسان ُينال بالصرب والتقوى. 
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والصرب اجلميل هو الذي ال تسخط معه. 

]آل  وئ﴾  وئ        ەئ   ەئ   ائ   ائ   ﴿ى   تعاىل:  وقال 
عمران: 120[.

ومن كان سائرا يف بالئه عىل هدى من اهلل؛ فهو يف أمان اهلل تعاىل وضامنه 
ہ  ہ   ﴿ہہ  تعاىل:  اهلل  قال  وقد  احلسنة،  العاقبة  له  حتصل  حتى 

ھ﴾ ]هود: 49[ وقال: ﴿ۋ  ۋ﴾ ]طه: 133[. 
وهؤالء ال يتمكن الشيطان منهم متكنًا تامًا ما بقي معهم اإليامن باهلل 
جل وعال والعمل الصالح، ومهام بلغ هبم األذى فإن اهلل جيعل هلم خمرجًا 

وفرجًا، واهلل تعاىل ال يديم البالء عىل عبده. 
تسلط  هو  وهذا  التام؛  واالستحواذ  التام،  التسلط  الثالثة:  الدرجة 
ألهنم  وعال،  جل  اهلل  دون  من  ولّيا  اختذوه  الذين  أوليائه  عىل  الشيطان 
اتبعوه وتولوه وأعرضوا عن ذكر اهلل جل وعال واتباع هداه حتى خرجوا 
من النور إىل الظلامت، ومن والية اهلل إىل والية الشيطان، ومن حزب اهلل 

إىل حزب الشيطان. 

فكانوا بذلك من اخلارسين والعياذ باهلل. 

قال اهلل تعاىل: ﴿ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
وئ﴾  وئ        ەئ   ەئ   ائ   ىائ   ى   ې    ې   ې  

]النساء: 119، 120[.

وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ىى   ې   ې   ﴿ې    تعاىل:  وقال 
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ    ېئ  ېئ   ۈئ   ۈئ  ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ  
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خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ    جئ   ی   یی   ی  
مب﴾ ]األعراف: 29، 30[.

فجعل سبب ضاللتهم أهنم اختذوا الشياطني أولياء من دون اهلل. 
وهذا يبنّي لك خطورة اتباع خطوات الشيطان؛ ألهنا قد تفض بالعبد 
إىل أن يتوىّل الشيطان فإذا توىّل الشيطان استحوذ الشيطان عليه فصار ولّيا 
من أولياء الشيطان، والعياذ باهلل يصّد عن سبيل اهلل، ويعادي أولياء اهلل، 
ويؤذهيم ويبسط لسانه ويده يف أهل احلق بالسوء؛ ويدعو إىل الباطل بقوله 
وعمله، ويسكت عن بيان احلق، فهو هبذه األعامل القبيحة قد صار وليًا 
للشيطان ومنارصًا له، حيب ما حيبه الشيطان، ويبغض ما يبغضه الشيطان، 
وإن مل يرصح بأنه حيب الشيطان بل ربام لعنه يف الظاهر، وأما يف حقيقة 
احلال فمقاصده وأعامله هي مقاصد الشيطان وأعامله، وغايتهم واحدة، 
عز  اهلل  سبيل  عن  وصدهم  الظلامت،  إىل  النور  من  الناس  إخراج  وهي 

وجل، وإن كانوا حيسبون أهنم مهتدون. 

فهذا بيان درجات تسلط الشيطان عىل اإلنسان، وقد ثبت يف النصوص 
ويمنّي  وَيِعُد  ويعِقُد  وينفث  وينفخ  وهيمز  وينزغ  يوسوس  الشيطان  أن 

ويغرُّ ويسّول وحيرض العبد يف شأنه كله. 

وقد أمر اهلل باالستعاذة من رش الشيطان ورشكه. 

وهبذا تعلم أن هذا األذى كثري متعدد متنوع، وأنه ال ُيعَصُم منه إال من 
َعَصَمه اهلل، وأنه ال أمان للعبد إال باإليامن والتوكل عىل اهلل جل وعال. 

ۀ  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ﴿ڱ   تعاىل:  اهلل  قال  وقد 
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾ ]النحل: 100-98[.
يف  هم  بل  الشياطني  عليهم  تتسلط  ال  رهبم  عىل  املتوكلون  فاملؤمنون 
حفظ اهلل ورعايته، واهلل معهم يؤيدهم وهيدهيم وينرصهم حتى تكون هلم 

العاقبة احلسنة. 

وبحسب ما يكون مع العبد من حتقيق لإلخالص يعُظم إيامنه ويعُظم 
توكله عىل اهلل جل وعال حتى يكون من عباد اهلل املخَلصني، وينال بذلك 

الرجيم، كام قال اهلل تعاىل: ﴿ې  ې   الشيطان  أعظم حتصني من كيد 
ې  ې  ى  ىائ  ائ   ەئ  ەئ﴾ ]اإلرساء: 65[.

ڎ       ڌ   ﴿ڌ   آلدم:  السجود  أَبى  ملا  لربه  الشيطان  قسم  يف  وقال 
کک   ک  ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  
گگ گ  گ  ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ﴾ ]احلجر: 42-39[.
بل ربام بلغ العبد يف كامل اإليامن وصدق التوكل والقوة يف احلق مبلغًا 
عظياًم حتى يفّر منه الشيطان، كام قال النبي صىل اهلل عليه وسلم لعمر بن 
اخلطاب: »والذي نفيس بيده ما لقيك الشيطان قّط سالكًا فجًا إال سلك 

فجًا غري فجك«. متفق عليه. 

الفّج: الطريق الواسع. 

أن  للمؤمن  ينبغي  الباب  هذا  يف  عظيمة  بأصول  نذّكر  أن  بنا  وحيسن 
يعتني هبا، ويفقهها حقَّ الفقه، وهي مقررة يف القرآن العظيم أحسَن تقريٍر 
ة لتنجو من  اك أن تغفل عنها وتستهني هبا، بل خذها بقوَّ اك ثم إيَّ وأبينَه، فإيَّ
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عذاب أليم وشقاء عظيم:

األصل األول: أن الشيطان عدو مبني؛ فهو بنّي العداوة كام قال تعاىل: 
﴿ڑ  ڑ  ک    ک   ک  ک﴾ ]اإلرساء: 53[.

وُتعرف عداوة الشيطان لإلنسان بام يأمر به ويزينه وبام حياول أن يصد 
ذلك  إىل  تعاىل  اهلل  نبه  كام  بمقاصدها،  األمور  يعرف  العاقل  فإن  عنه؛ 

ىئ     ىئ   ېئ   ېئ   ېئ    ۈئ   ۈئ       ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ    ﴿وئ   بقوله: 
 ،]170  ،169 ]البقرة:  ىئ﴾  مئ       حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ  

وقال: ﴿ڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ﴾ ]البقرة: 268[، وقال: ﴿ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  

ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ﴾ ]آل عمران: 175[.
فكل ما يوسوس لك به الشيطان فغايته أن يأمرك بام فيه هالكك وشقاؤك. 

األصل الثاين: أنه جيب علينا أن نتخذه عدوا كام قال تعاىل: ﴿ڦ  ڦ  
ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ﴾ ]فاطر: 6[.

يتخذه عدوًا، بل ربام  الشيطان عدّو لكنه ال  الناس من يعلم أن  فمن 
َأنَِس لوساوسه وتزيينه الباطل واملعايص وصدق ما يغره به من زخرف 
القول؛ ومن الناس من يلّقنه الشيطان دعوى التوبة بعد أن يقض هنمته من 
شهواته، وهي شهوات تتزايد وتتوالد وال يزال العبد يتبع فيها خطوات 
الشيطان ويعرض عن ذكر اهلل حتى يضّل ضالال بعيدًا إال أن يتداركه اهلل 

برمحة من عنده. 

ولو تأملت أصل البالء وجدته االستهانة باختاذ الشيطان عدوًا. 
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اتباع خطوات الشيطان كام قال تعاىل  م  الثالث: أن اهلل قد حرَّ األصل 
يف ثالثة مواضع من القرآن الكريم: ﴿وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ  

ېئ   ېئ﴾ ]البقرة: 169[.

﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ     ڀ   وقال تعاىل: 
ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ ]النور: 21[.

وقال اهلل تعاىل: ﴿ۋ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ې  ى  ى  ائ﴾ ]البقرة: 209[.

اهلل  هدى  يتبع  أن  إال  له  أماَن  وال  للعبد  ضامَن  ال  أنه  الرابع:  األصل 
جل وعال، كام قال اهلل تعاىل ملا أهبط أبوينا وأهبط إبليس إىل األرض عند 

ې   ېې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ    ۋ   ﴿ۋ   الدنيا:  احلياة  هذه  بدء 
ى  ى  ائ   ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ﴾ ]طه: 123[.

قال ابن جرير: )يقول: أنتام عدّو إبليس وذّريته، وإبليس عدّوكام وعدّو 
ذّريتكام(.

األصل اخلامس: أن اتباع هدى اهلل يفض إىل العاقبة احلسنة، ومهام يكن 
عىل العبد من كيد الشيطان ووسوسته وأذيته فإن العبد املؤمن يعان عىل 

ذلك ما دام متبعًا هلدى اهلل جل وعال عىل ما يستطيع ﴿ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ﴾ ]البقرة: 286[، كام قال تعاىل: ﴿ہ  ہ  ہ  ھ﴾ ]التغابن: 
16[، وهذا يدلك عىل يس الرشيعة وسامحتها، فال يكن يف صدر املبتىل حرج 
من فوات بعض األمور عليه، أو تعس بعض الطاعات عليه؛ فإن ذلك إذا كان 
عن غري تفريط وال تقصري فإن نيته تبلغ، وأجره يكتب له كأنه عمله، وال يؤاخذ 

العبد بام ال يطيق، وإن أطاقه غريه ممن هو يف عافية من البالء الذي هو فيه. 
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األصل السادس: أن الشيطان حيرض ابن آدم عند كل يشء من شأنه؛ فله 
وسوسة يف الشؤون كلها، وقد ثبت يف النصوص أن الشيطان يوسوس 
الشهوات  ويزّين  ويمنّي  ويعد  وخيّوف،  وينفث،  وينفخ  وهيمز  وينزغ 
املحرمة، ويثري الشبهات املحرّية، بل له ترصفات يف بعض أجساد الناس؛ 
واالستحاضة  الشيطان،  من  واحللم  الشيطان،  من  التثاؤب  أن  صحَّ  كام 
من  والغضب  الشيطان،  من  استهل  إذا  الطفل  ورصاخ  الشيطان،  من 
الشيطان، والعجلة من الشيطان، وااللتفات يف الصالة اختالس خيتلسه 
الشيطان من صالة العبد، وأن الشيطان يوهم بعض الناس أنه خرج منه 
ريح وهو مل خيرج، كام يف مسند اإلمام أمحد من حديث أيب هريرة ريض 
اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: »إن أحدكم إذا كان يف الصالة 
جاءه الشيطان فأبّس به، كام يبس الرجل بدابته، فإذا سكن له أرضط بني 
أليتيه ليفتنه عن صالته، فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فال ينرصف حتى 

يسمع صوتا أو جيد رحيا ال يشك فيه«.

أنه يبيت عىل خياشيم بني آدم، ويبول يف آذان بعضهم إىل غري  وورد 
ذلك مما ورد من ترصفات الشيطان وما أقدره اهلل عليه.

وسفرهم  منازهلم  يف  ترصفاهتم،  يف  الناس  عىل  تأثري  له  يكون  قد  بل 
من  والنسائي  داوود  أيب  سنن  يف  كام  وسوسته،  بسبب  وإياهبم  وذهاهبم 
حديث أيب ثعلبة اخلشني ريض اهلل عنه قال: )كان الناس إذا نزلوا تفرقوا 
يف الشعاب واألودية؛ فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »إن تفرقكم 
يف الشعاب واألودية إنام ذلكم من الشيطان«؛ فلم ينزلوا بعد ذلك منزال 

إال انضم بعضهم إىل بعض(.
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التفرق  الشيطان من  أقرب إىل حتقيق مقاصد  التي تكون  فالترصفات 
والتنازع والتنافر وإيذاء بعض الناس لبعض: سببه نزغ الشيطان ووسوسته 

وتزيينه. 

وقد ورد يف النصوص أيضًا بيان ما ال يقدر عليه الشيطان: فهو ال يفتح 
بابًا مغلقًا، وال حيّل وكاًء، وال يكشف إناء، وال يرى من يسمي إذا دخل 
اخلالء، وال يأكل مع من يسمي عند أكله، وال يدخل مع من يسمي عند 
يتمثل يف  إذا سمى عند اجلامع، وال  أهله  الرجل يف  يشارك  دخوله، وال 

صورة النبي صىل اهلل عليه وسلم يف املنام. 

األصل السابع: أن العبد ال ُيعذر يف خمالفته هدى اهلل جل وعال فيام ينزغ 
له به الشيطان فيطيعه عىل ذلك؛ كام يف الصحيحني من حديث مهام عن أيب 
هريرة عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: »ال ُيرِش أحُدكم إىل أخيه 
بالسالح، فإنه ال يدري لعلَّ الشيطان ينزغ يف يده فيقع يف حفرة من النار«.

وهذا دليل عىل أن نزغ الشيطان لو كان عذرًا للعبد ملا أوجب له هذا 
العذاب؛ فمن خالف هدي النبي صىل اهلل عليه وسلم ورفع السالح عىل 
أخيه ولو مازحًا فنزغه الشيطان فأصاب أخاه املسلم فال ينفعه أن يقول: 

نزغني الشيطان. 

عمل  أو  واجبة  فريضة  برتك  العبد  ُيعذر  ال  املسائل،  سائر  يف  وهكذا 
حمرم بحجة نزغ الشيطان له، ما دام العبد حارض العقل خمتارًا. 

أما ما يفعله العبد يف حال رفع القلم عنه بذهاب العقل أو النوم أو كان 
مكرهًا أو معذورًا أو بنسيان أو خطأ أو جهل يعذر يف مثله فإن املؤاخذة 

ترتفع عنه إذا كان غري مفرط وال متعّد. 
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ينبغي  اإلنسان  عىل  للتسلط  مداخل  له  الشيطان  أن  الثامن:  األصل 
للمؤمن أن حيرتز منها: كالغضِب الشديِد، والفَرِح الشديِد، واالْنِكباِب 
َفِر،  السَّ يف  ِسيَّام  وال  والَوْحدِة،  اجلامعِة،  عن  ُذوِذ  والشُّ الشَهواِت،  عىل 
يِئ، وِغْشياِن  وَنْقِل احلديِث بنَي الناِس، وَخْلوِة الرُجِل باملرأِة، والظنِّ السَّ

َيِب. َمواِضِع الرِّ

كِة  الرَبَ التسميُة يف كل شأٍن من ُشؤوِن اإلنساِن حلُصوِل  َعت  وقد رُشِ
ي العبُد إذا أكَل، وإذا رِشَب، وإذا دخل  واحِلْفِظ من كيِد الشيطاِن، فُيَسمِّ
املنِزَل، وإذا خرَج منه، وإذا َأصبَح، وإذا أْمَسى، وإذا رِكَب، وإذا جاَمع، 

وإذا دخَل اخلاَلء، وإذا أراَد النوَم. 

ويف صحيِح مسلٍم من حديِث أيب سعيٍد اخلْدِري ريِض اهللُ عنه أن النبيَّ 
فإن  اْسَتطاَع؛  ما  فْلَيْكظِْم  أحُدكم  تثاَءَب  »إذا  قال:  عليه وسلم  اهللُ  صىل 

الشيطاَن َيْدُخُل يف فِيِه«.

اِق: »إذا َتثاَوَب أحُدكم فْلَيَضْع َيَدُه عىل فِيِه؛  زَّ ويف ِرَوايٍة ألمْحََد وعبِد الرَّ
فإن الشيطاَن يدخُل مع التثاُوِب«.

وقد سمعت بعض من تاب من السحرة خيرب عن كيفية دخول الشيطان 
يف جسد اإلنسان؛ فقال: إنه يدخل مع الشهيق السيع القوي، ولعله أخذ 
يف  ملا  موافق  وهو  الشياطني،  من  معهم  يتعامل  كان  من  بعض  عن  هذا 

احلديث.

بقي أن نبنّي أن سورة الناس ست آيات يف العّد الكويف واملدين األول 
واملدين األخري والبرصي، وهي سبع آيات يف العد املّكي والعد الشامي؛ 

وا ﴿ڑ﴾ آية، ومل يعّدها األولون.  عدَّ
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 هذا، واهلل تعاىل أعلم، وأستغفر اهلل من اخلطأ والتقصري، وصىل اهلل عىل 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريًا.
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