
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

مل   ولألسفالسور،  وال يعرفون املعاين التي حتملها هذه    كاملعوذتي   كثري من الناس يقرؤون قصار السور  

من السور اهلامة التي يكثر قراءهتا؛    املعوذتانف،  معانيها  عىل فتح أي كتاب تفسري ليعرفحيرص الكثري منا  

لو سألت   منالومع ذلك  معاني  اكثري  أننا  عرف،ملا    هاعن  يسأل   لألسف  ، ولكنالصغرمنذ    رددهان  مع    مل 

يف   أحدنا النفاثات  وما  وقب؟  إذا  الغاسق  هو  وما  الفلق؟  هو  فام  أرددها؟  التي  الكلامت  معنى  ما  نفسه: 

  ؟ وما أمهية هذه السورة؟ وما املواطن التي يسن فيها قراءهتا؟ وما األرسار التي فيها العقد؟

ا يف اليوم والليلة حتى  يكثر قراءهت  صىل اهلل عليه وسلَم جيد أن املعوذتي من السور التي كان  ته املتتبع لسن

الفاحتة  سورة  تنافسا  التكرار    كادتا  اليوم  كررهان  حيثيف  سبع  يف  من  فضل  هو  فام    !مرة  عرش  ة أكثر 

 وما املواطن التي تقرأ فيها؟ وما تفسري آياهتا؟   ؟املعوذتي 

ُيَر ِمْثُلُهنه  ))َقْد  م:  سالال و  ةصالقال عليه ال  متعوذ،بمثلهام  فام تعوذ  ها:  أما فضائل  ُقْل }َأْنَزَل اهللهُ َعََله آَياٍت مَلْ 

، ويف رواية عن عقبة ريض اهلل عنه قال: (([1]الفلق:  {ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ الَفَلِق }، َو  [1]الناس:  {َأُعوُذ بَِربِّ النهاسِ 

اهلل)) اهلل صىل  برسول  أقود  ل   كنت  فقال  السفر،  ناقته يف  عقبة   :عليه وسلَم  أعلمك خري سورتي  يا  أال 

فعلمني  بَِربِّ    ُقْل }  ُقِرئتا؟  النهاسِ }،  {اْلَفَلِق َأُعوُذ  بَِربِّ  َأُعوُذ  قال:  {ُقْل  فام  )) ، ويف رواية  يا عقبة تعوذ هبام 

ب  ، ((تعوذ متعوذ بمثلهام
َبْعُت َرُسوَل اهللِ َصىله اهللُ َعَلْيِه َوَسلهَم َوُهَو َراكِ ، َفَوَضْعُت وقال عقبة بن عامر: ))اته

 اهللِ ِمْن ُقْل َأُعوُذ َيِدي َعىَل َقَدِمِه، َفُقْلُت: َأْقِرْئنِي ُسوَرَة ُهوٍد َأْو ُسوَرَة ُيوُسَف. َفَقاَل: َلْن َتْقَرَأ َشْيًئا َأْبَلَغ ِعنْدَ 

َفَأَعاَدَها َعَلْيِه   {ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق }اْقَرْأ    :َقاَل   اْقَرْأ. َفَقاَل: َوَما َأْقَرُأ َيا َرُسوَل اهللهِ؟ :بَِربِّ اْلَفَلِق، وَقاَل لُِعْقَبةَ 

ا، َفَقاَل   ِمْثلَِها((  :َحتهى َقَرَأَها، َفَعَرَف َأينِّ مَلْ َأْفَرْح هِبَا ِجدًّ
ٍ
ء  . َلَعلهَك هَتَاَوْنَت هِبَا َفاَم ُقْمَت ُتَصَلِّ بََِشْ

سيجد نفسه يردد املعوذتي   صىل اهلل عليه وسلمَ   تهاملعوذتان؛ فاملتتبع لسن أما املواطن التي يسن أن تقرأ فيها  

 . عىل أقل تقدير اثنتي عرشة مرة يف اليوم الواحد ة

 املواطن:   أهم هذه  أما  

 



 

 

 

َعَلْيِه َوَسلهَم َأْن َأْقَرَأ   :دبر كل صالة؛ فعن عقبة بن عامر قال  األول: َذاِت  ))َأَمَريِن َرُسوُل اهللِ َصىله اهللُ  بِاملَُْعوِّ

 يِف ُدُبِر ُكلِّ َصاَلٍة((. 

قال:    الثاين: عنه  اهلل  روى خبيب ريض  مرات، حيث  ثالث  واملساء  الصباح  أذكار  َلْيَلٍة )) عند  يِف  َخَرْجنَا 

َفَأدْ  َلنَا، َقاَل:  َنْطُلُب َرُسوَل اهللهِ صىل اهلل عليه وسلم ُيَصَلِّ  َفَقاَل َمطرَِيٍة َوُظْلَمٍة َشِديَدٍة  َأُقْل  : ُقْل  :َرْكُتُه،  َفَلْم 

َأُقْل َشْيًئا:  ُقْل  :َشْيًئا، ُثمه َقاَل  َما َأُقوُل؟ َقاَل   :ُقْل  :َقاَل   ، َفَلْم  َأَحد   :ُقْل  :َفُقْلُت  ، ِحَي  (ُقْل ُهَو اهللهُ  َذَتْيِ َواملَُْعوِّ

اٍت َتْكِفيَك ِمْن ُكلِّ    ُُتِِْس َوُتْصبُِح َثالَث َمره
ٍ
ء  ((.  ََشْ

 َكاَن ُيوتُِر َرُسوُل اهللهِ َصىل : املوطن الثالث
ٍ
ء يف صالة الوتر، فقد سئلت السيدة َعائَِشَة ريض اهلل عنها بَِأيِّ ََشْ

ِب  األُوََل  يِف  َيْقَرُأ  َكاَن  َقاَلْت:  وسلم؟  عليه  األَْعىَل } اهلل  َربَِّك  اْسَم  ِب {َسبِِّح  الثهانَِيِة  َويِف  أَ } ،  َيا  َا ُقْل  ُّيه

((.  {ُقْل ُهَو اهللهُ َأَحد  } ، َويِف الثهالَِثِة ِب {اْلَكافُِرونَ  َذَتْيِ  َواملَُْعوِّ

النهبِيه صىل اهلل عليه وسلمَ املوطن الرابع َأنه  النوم، ثالث مرات، حيث روت َعائَِشَة َريض اهلل عنها    : عند 

َلْيَلٍة، َجَ  ُكله  فَِراِشِه  إََِل  َأَوى  إَِذا  فِيِهاَم َكاَن  َفَقَرَأ  فِيِهاَم  َنَفَث  ُثمه  ْيِه  َكفه َأَحد  } :َع  ُهَو اهللهُ  بَِربِّ    ُقْل } وَ  {ُقْل  َأُعوُذ 

النهاسِ } وَ   {اْلَفَلِق  بَِربِّ  َأُعوُذ  َوَما  ،{ُقْل  َوَوْجِهِه  َرْأِسِه  َعىَل  هِباَِم  َيْبَدُأ  َجَسِدِه،  ِمْن  اْسَتَطاَع  َما  هِباَِم  َيْمَسُح  ُثمه 

اٍت   ((. َأْقَبَل ِمْن َجَسِدِه، َيْفَعُل َذلَِك َثالَث َمره

سائر  من  العالج  وعند  العي،  من  والعالج  الوقاية  فعند  املعوذتان،  فيهام  ُتقرأ  التي  الطارئة  احلاالت  أما 

ُذ ِمْن اْْلَانِّ  َكاَن َرُسوُل اهللهِ صىل اهلل عليه   :َقاَل   األوجاع؛ فَعْن َأِِب َسِعيٍد اخلدري َريض اهلل عنه وسلم َيَتَعوه

ا َذَتاِن َفَلامه َنَزَلَتا َأَخَذ هِباَِم َوَتَرَك َما ِسَوامُهَ  .(( َوَعْيِ اإِلْنَساِن َحتهى َنَزَلْت املَُْعوِّ

 .التجئ وأعتصم برب الفلق أي قل :ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق 

السيايس، فلو ك احلال  يف العرف    لتي تعنيا و،  االستجارةكهي  فواالستعاذة باهلل شأهنا عظيم   حق اللجوء 

استجار بدولة ذات    واملنعة ألنه  حق اللجوء السيايس من إحدى الدول الكربى؛ لشعر باألمن   رجل  عطي أُ 

يأتوا فيه   ن وقد كان العرب يف اْلاهلية إذا نزلوا بأرض استعاذوا بسيد الوادي من اْلن الذي،  سيادة وقوة

بسيد :قائلي قومه،  أعوذ  سفهاء  رش  من  الوادي  وطغيانا هذا  رهقا  اْلن  َن   َوَأنههُ }:  فيزداد  مِّ ِرَجال   َكاَن 

نِّ َفَزاُدوُهْم َرَهًقا  َن اْْلِ نِس َيُعوُذوَن بِِرَجاٍل مِّ  .[6اْلن: ] {اإْلِ

 



 

 

 

تعاَل اهلل  يدربنا  السور حتى    ولكي  قصار  من  املعوذتي  به، جعل  االستعاذة  عند  به  الثقة  عىل  عىل  يدربنا 

  االستعاذة به منذ الصغر

 )أعوذ باهلل( معناها ألتجئ وأستعي باهلل. لكن ملاذا مل يقل قل أستعي باهلل أو ألتجئ اَل اهلل؟ 

ملاذا جاءت كلمة )قل أعوذ(؟ قالوا ألن العوذ أصله اللحم امللتصق بالعظم، وإذا أردت أن تأخذ من هذا  

 اللحم شيئا سيبقى جزء منه ملتصقا بالعظم، فهذا االلتجاء وهذا االلتصاق دائم ال ينفك عنه.  

أتت   كيف  هللسورة  وانظر  التوحيد  معنى  عىل  للداللة  وتوحيدا، اإلخالص  عبادة  هلل  القلب  لتخلص   ،

الفلق والناس،   وعىل قدر يقينك  وتطبيقا ملعنى توحيد األلوهية، ومن ثم أتى األمر باالستعاذة يف سوريت 

 باهلل وتوحيدك هلل تكن استعاذتك قوية بدفع رش كل ذي رش.  

إنام بالضارب وكذلك الفاحتة    يعني العصا ليست هي التي تؤمل   (العصا بضارهبا والفاحتة بقارئها)كام قالوا:  

 كرقية ليس لكل أحد أن يقرأ فيشفى املريض إنام الفاحتة بقارئها.  

 رقي بالفاحتة؟  تيمية رمحه اهلل قالوا أكان عمر بن اخلطاب يُ  ابنوملا سئل 

يف الفاحتة موجودة والكل حيفظها لكن أين عمر يف إيامنه، يف تقواه،  ف قال نعم هذه الفاحتة لكن أين عمر؟  

  .إخالصه، يف توحيده هلل 

 

 

 أقول ما تسمعون وأستغفر اهلل ل ولكم 

 

 

 

 

 

 

    


