
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

 إن اهلل ملا خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه أسجد له مالئكته وأسكنه اجلنة هو وزوجه..               

باهلل غضب اهلل عليه وطرده من رمحته فحقد عىل آدم   وملا أبى إبليس أن يسجد آلدم تكربًا وحسدًا وكفرًا 

قرار حتى وسوس إليهام فأكال من الشجرة التي هنامها اهلل عنها فأهبطهام وزوجه فم هيدأ له بال ومل يِقر له  

اهلل من اجلنة وأسكنهم هذه األرض وأهبط إبليس وأمهله يف الدنيا مهلة طويلة إىل آخر عمر الدنيا ابتالء  

 .واختباراً 

ْيطاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَ }فإبليس وذريته أشد أعداء بني آدم قال تعاىل: ا إِنَّام َيْدُعوا ِحْزَبُه لَِيُكوُنوا  إِنَّ الشَّ ُذوُه َعُدوًّ
ِ اَّتَّ

ِعيِ   . {ِمْن َأْصحاِب السَّ

فقال:   وميثاقا  عهدًا  نفسه  عىل  العدو  هذا  أخذ  َبْْيِ }وقد  ِمْن  آَلتَِينَُّهْم  ُثمَّ  املُْْسَتِقيَم  اَطَك  ِِصَ ََلُْم  أَلَْقُعَدنَّ 

َأْياَم  َوَعْن  َخْلِفِهْم  َوِمْن  َشاكِِرينَ َأْيِدهيِْم  َأْكَثَرُهْم  ََتُِد  َوََل  َشاَمئِلِِهْم  َوَعْن  إخراج   {هِنِْم  الشاغل  إبليس  فشغل 

الناس من النور إىل الظلامت من التوحيد إىل الرشك ومن السنة إىل البدعة ومن الطاعة إىل املعصية يزين َلم  

اهلل أنه بْي لنا األسباب واَلسلحة  ومن رمحة  .ما يرضهم ويبغض إليهم ما ينفعهم ليكونوا معه يف نار جهنم

اَلستعاذة باهلل من رشه وقد أنزل اهلل سورة كاملة يف هذا الشأن هي  التي نتقي هبا رش هذا العدو وأعظمها

سورة الفلق والناس ومها سورتان قصيتان سهلتان َل يعجز اإلنساَن حفظها وَل تطول عليه تالوهتا وَل  

 .فهمهاميصعب 

الت هو  اهلل اَلستعاذة  هو  احلقيقي  والنافع  فالضار  وجل،  عز  اهلل  يف  الصحيحة  العقيدة  ملعنى  دقيق  فسي 

النفع  البرش او غيهم، وقد عد النبي صىل اهلل عليه وسلم الذهاب اىل من يدعي  وحده َل أحد غيه من 

ٍد والرض أو معرفة الغيب كفرا. قال:   َقُه باَِم َيُقوُل، َفَقْد َكَفَر باَِم ُأْنِزَل َعىَل ُُمَمَّ اًفا َأْو َكاِهنًا، َفَصدَّ ))َمْن َأَتى َعرَّ

 ألن املسألة مسألة اعتقاد.  هذا التشديد الكبي وَصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم((، 

 : هو املالك، والسيِّد املطاع.  أجلأ وأعتصم برب الفلق، والرب   أي  {ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق }

 



 

 

      

الفلق: أي اإلصباح، وجيوز أن يكون أعم من ذلك؛ ألن الفلق كل ما يفلقه اهلل تعاىل من اإلصباح والنور  

ْصَباِح َفالُِق }وقال:  .[95]األنعام:  {إِنَّ اهللََّ َفالُِق احْلَبِّ َوالنََّوى } :واحلب، كام قال تعاىل   ،  [96األنعام: ] {اإْلِ

َخَلَق } َما  رَشِّ  الليل أن يعيذين من رش كل ذي رش  {ِمْن  الذي فلق الصبح من ظلمة  باهلل  ، من رش أستعيذ 

احلديث  يف  جاء  بالسوء  أمارة  النفوس  بعض  ألن  جنبي  بْي  التي  نفيس  من رش  حتى  أمجعها  املخلوقات 

وِر َأْنُفِسنَا((.   ))َوَنُعوُذ بِاهللَِّ ِمْن رُشُ

َغا } َوَقَب َوِمْن رَشِّ  إَِذا  أما كونه    {ِسٍق  أنه عام َلذا وهذا،  الغاسق، قيل هو الليل، وقيل القمر، والصحيح 

ْمِس إِىَل َغَسِق اللَّْيلِ } :الليل فألن اهلل تعاىل قال اَلَة لُِدُلوِك الشَّ  .[78]اإلرساء:  {َأِقِم الصَّ

احلديث فقد جاء يف  القمر  كونه  النَّبِ   وأما  َأنَّ  َعائَِشَة  ))َيا  َعْن  َفَقاَل:  اْلَقَمِر  إِىَل  َنَظَر  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهللَُّ  َصىلَّ  يَّ 

 . ألن سلطانه يكون يف الليل((، َعائَِشُة اْسَتِعيِذي بِاهللَِّ ِمْن رَشِّ َهَذا َفإِنَّ َهَذا ُهَو اْلَغاِسُق إِذا َوقب

القمر   إذا دخل بظالمه غاسق، وكذلك  فالليل  إذا دخل،  فإنه غاسق، وَل  وإذا وقب: أي  بنوره  إذا أضاء 

 .يكون ذلك إَل بالليل

اْلُعَقدِ } يِف  اَثاِت  النَّفَّ رَشِّ  التَّفلا  {َوِمْن  ودون  النَّفخ  فوق  عائشة  ،  لنَّفث:  فعن  اخلية،  األنفس  من  ويكون 

إذا اشَتكى نَفث عىل نفسه  ))ريض اهلل عنها:   باملُعوذات، وَمسح عنه كان رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

قال: كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا    عن أيب سعيد اخلُدريف يكون من األنفس الرشيرة،  و،  ((بيده

ُثمَّ يقول:    ، بالليل كربَّ الة  َوَنْفِخهِ قام إىل الصَّ ِزِه،  مَهْ ِمْن  ِجيِم،  الرَّ ْيَطاِن  ِمَن الشَّ يِم 
اْلَعلِ ِميِع  السَّ بِاهللِ  ،  ))َأُعوُذ 

النَّفث َوَنْفثِِه(( يكون  أن  بدَّ  فال  بالشياطْي،  واستِعانة  استِعاذة  فيه  الذي  النَّفث  هنا:  به  املقصود  والنَّفث   ،

 رشكيَّة. و بأدعية معينة

عن   الزوجْي  تفريق  فتحاول  الناس  بْي  سمها  تنفث  التي  اخلبيثة  اَلنفس  هي  هنا  بالنفاثات  املراد  ولعل 

الصدي او  الرشيكْي  او  بعضهابعضهام  عىل  الصدور  وايغار  والنميمة  بالغيبة  كل   قْي  لفك  يسعون  فهم 

ولعل هذا ارجح   {وَل تعزموا عقدة النكاح}عالقة وكل عالقة بْي طرفْي جاز ان نسميها عقدة قال تعاىل: 

        ألنه من استعاذ باهلل بعد نزول املعوذات وآذاه السحر يكون اعتقاده هذا فيه انتقاص لكتاب اهلل تعاىل .

ر    {َوِمْن رَشِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ } ﴿َودَّ َكثٌِي ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب  :اِسد: ألنَّه ليس كل حاِسد يرض، قال تعاىلاحل ُنكِّ

اًرا َحَسًدا ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسِهْم﴾  وَنُكْم ِمْن َبْعِد إِياَمنُِكْم ُكفَّ   أضمره احلاِسد أَثَر ما، فإذا مل ُيظهر [109]البقرة: َلْو َيُرد 



 

 

 :فال رَضر يعود منه عىل َمن حسده بل هو الضار  لنفسه؛ َلغتاممه بنَِعم اهلل عىل غيه، قال تعاىل       

دُ ﴿  الص  بَِذاِت  َعلِيٌم  اهللََّ  إِنَّ  بَِغْيظُِكْم  ُموُتوا  ُقْل  اْلَغْيِظ  ِمَن  اأْلََناِمَل  َعَلْيُكُم  وا  َخَلْوا َعض  عمران: آل  ]  ﴾ورِ َوإَِذا 

119.] 

ر؛ فإنَّه يكون  ا الرضَّ        . ؛ أي: أظَهر حَسَده، وعمل بمقتضاه[5]الفلق:  {إَِذا َحَسدَ }أمَّ

 لك موهو    ،الناس وغيهم   فهو رب  {ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النَّاِس َملِِك النَّاِس إَِلِه النَّاسِ }افتتحها اهلل بقوله تعاىل  

دون مسائلة،   بخلقه  الكامل  والترصف  العليا  السلطة  الذي  إله الناس  أن    وهو  املستحق  معبودهم  الناس 

 يعبد وحده الذي تعلقت به قلوهبم.  

ِمْن رَشِّ اْلَوْسَواِس  }  : وكأن قائاًل يقول من أي يشء أستعيذ برب الناس ملك الناس إله الناس؟ فقال تعاىل

نَِّة َوالنَّاسِ اخْلَنَّاِس الَِّذي ُيَوْسِوُس   { يِف ُصُدوِر النَّاِس ِمَن اجْلِ

ربه  العبد عن ذكر  إذا غفل  بالرش  للعبد  اخلناس فهو يوسوس  الشيطان  باهلل من رش وسوسة  نعم نستعيذ 

فإذا ذكر اهلل خنس الشيطان أي تأخر وتقهقر ألنه يكره ذكر اهلل وخياف من ذكر اهلل وَل يطيق سامع ذكر اهلل 

باهلل النَِّداُء،والعياذ  ُقِِضَ  َفإَِذا  النَِّداَء،  َيْسَمَع  ََل  َحتَّى  اٌط،  رُضَ َلُه  ْيَطاُن،  الشَّ َأْدَبَر  اَلِة  لِلصَّ ُنوِدَي  ))إَِذا  َأْقَبَل   ، 

 وَ 
ِ
َر َبْْيَ املَْْرء

اَلِة َأْدَبَر َحتَّى إَِذا ُقِِضَ التَّْثِويُب َأْقَبَل. َحتَّى خَيْطِ َب بِالصَّ َنْفِسِه، َيُقوُل: اْذُكْر َكَذا، اْذُكْر َحتَّى إَِذا ُثوِّ

((  َكَذا، ملَِا مَلْ َيُكْن َيْذُكرُ  ُجُل إِْن َيْدِري َكْم َصىلَّ  َحتَّى َيَظلَّ الرَّ

وكام يوسوس يف صدور اإلنس فكذلك يوسوس يف صدور اجلن وإن كانوا من جنسه ألن اجلن مكلفون  

 .معه من أصحاب السعي كاإلنس فهو حريص عىل إضالَلم وإغوائهم ليكونوا 

أن نستعيذ باهلل من رش شياطْي اإلنس كام نستعيذ باهلل   مأمورون ولآلية معنى آخر صحيح أيضًا وهو أننا  

من رش شياطْي اجلن ففي اإلنس شياطْي يزينون الباطل ويدعون إىل النار كام يفعل الشيطان واحلذر منهم  

 .أشق وأشد 

 ولكم أقول ما تسمعون وأستغفر اهلل يل  

 

   


