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كبدمكاؾؾهكاؾرحؿنكاؾرحقم

 1الكهف:  چۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  ې   چ 

على أن ىدانا لهذا القرآن العظيم وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، كما نحمده بجميع محامده 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ائ  چ ٹ ٹ ، الستشفاء بوووفقنا للتعبد بتالوتو و 

  44فصلت:  چائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

ىي مايكون و عليها  ةمن أعظم األدوية التي ينبغي للمؤمن المحافظالشرعية والرقية وكيف ال 
، وىو الزكيةالنفوس من و  الطاىرة ذكر اهلل تعالى على ألسن األبرارمن بقوارع القرآن ، وبما فيو 

في الزمان المتقدم الصالح أىلو ، فلما عز وجود ىذا  األمرالطب الروحاني ، وعليو كان معظم 
الصنف من أبرار الخليقة مال الناس إلى الطب الجسماني حيث لم يجدوا للطب الروحاني نجوعا 

النفسية األمراض  استشرتالمخلصين الصالحين، ففي األسقام لعدم المعاني التي كان يجمعها الرقاة 
، وغصت المستشفيات بجميع أنواع األمراض حديثها وجديدىا، حتى أصبح الناس متعلقين والعضوية

ۀ  ۀ  چ قولو عز وجل: ومتمسكين بتلك األسباب، والتي ال تعدو أساباً، وكأنهم لم يسمعوا قط

 ٢2اإلسزاء:  چہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ﮲  

يت يـو اقرؤوا القرآف فإنو يأ) :القائلالسالـ علي أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت سينا ٤تمد والصالة و 
ما اجتمع قـو يف بيت من بيوت اهلل يتلوف كتاب اهلل )والقائل:  ، صحيح مسلم، القيامة شفيعًا ألصحابو(

كرىم اهلل فيمن عنده(. ويتدارسونو فيما بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرٛتة وحفتهم ا١تالئكة وذ 
 .وعلي آلو وصحبو أٚتعُت
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 أىداف البحث:

 خدمة كتاب اهلل العظيم. -ٔ
 بياف ما يف القرآف من فوائد عظيمة تنفع ا١تسلمُت. -ٕ
التفسَت علم جليل ٨تتاجو يف ٚتيع جوانب حياتنا اليومية الفردية واألسرية واالجتماعية  -ٖ

 وبالطبع كل ا١تناحي.
 ١تعوذتُت من فضل كبَت وثواب عظيم.تسليط الضوء على ما يف ا -ٗ
 بياف أ٫تية الرقية الشرعية يف حياة ا١تسلم، وأثر تطبيقها يف اليـو والليلة. -٘

 خطة البحث:

 قسمت البحث إذل فصوؿ ومباحث ومطالب وىي:

 ٘تهيد ومقدمة

 الفصل األوؿ: وفيو مباحث:

 ا١تبحث األوؿ: تعريف ا١تصطلحات

 ا١تطلب األوؿ: تعريف القرآف

 ب الثاين: تعريف ا١تعوذتُتا١تطل

 ا١تطلب الثالث: تعريف األثر

 ا١تطلب الرابع: تعريف التطبيق

 ا١تبحث الثاين: بياف فضلهما وأسباب النزوؿ

 ا١تطلب األوؿ: فضل سورة الفلق
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 ا١تطلب الثاين فضل سورة الناس

 ا١تطلب الثالث: أسباب النزوؿ

 الفصل الثاين: تفسَت ا١تعوذتُت

 فسَت اإلٯتاين والعقديالتاألوؿ : حثا١تب

 الثاين: التفسَت اللغوي والبالغي حثا١تب

 الثالث: التفسَت السلوكي واألخالقي حثا١تب

 الفصل الثالث: أثر التطبيق يف حياة ا١تسلمُت

 األوؿ: اآليات الدالة على التحصُت ا١تبحث

 الثاين: األحاديث الدالة على التحصُت ا١تبحث

 فطفاؿ واألىلالثالث: وجوب تعويذ األ ا١تبحث

 أثرىا يف حياتناالرابع : ا١تبحث

 ا٠تا٘تة والنتائج

 ا١تراجع وا١تصادر

 فهرس ا١توضوعات

 ىذا وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما كثَتا.

 

 مهيدت
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فال شك وال ريب أف ىذا القرآف يهدي لليت ىي أقـو ويبشر ا١تؤمنُت ...، وىو النرباس ا١تضيء 
لبلسم الشايف والدواء الكايف ١تن صحت نيتو وقويت عزٯتتو، وكيف ال وىو كتاب اهلل العزيز الذي ال يأتيو وا

حُت قاؿ: رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  البافطل من بُت يديو وال من خلفو تنزؿ من حكيم ٛتيد، وصدؽ
: ألف حرؼ  أقوؿ )ادل( حرؼ ولكن)من قرأ حرفاً من كتاب اهلل فلو بو حسنة ، واٟتسنة بعشر أمثا٢تا ال 

 ٜٙٗٙوالـ حرؼ ، وميم حرؼ(. )صحيح اٞتامع 

من ىنا جاءت أ٫تية ىذا البحث يف ٖتليل دراسة االعتماد علي الرقية الشرعية من كتاب ربنا العزيز، 
ف وسنة رسولنا الكرمي عليو أفضل الصالة وأزكي التسليم ، ألف يف زمننا ىذا تبلد اإلحساس  ونقص اإلٯتا

 بسبب البعد عن القرآف، واالعتماد علي فطبيب األبداف غنا عن القرآف. 

وإف ا١تؤمن ا١تتأمل للقرآف ال يرضى أف ينقلب هبذا اٟتاؿ إرل ا٠تسراف ، ولديو من سور القرآف اجملمع 
تاف( علي صحة االستشفاء والعالج هبا بالدليل والربىاف القافطع ، ومن تلك السور العظيمة واٞتليلة )ا١تعوذ

اللتاف ورد فيهما من ا٢تداية الربانية، علي التعوذ من الشرور كلها  وكيد الشيطاف وشره و٫تزه و١تزه ، و١تا 
اشتملتا عليو من ا١تقاصد ا١تنجية ،و٫تا اٟتصن اٟتصُت، لذلك وجب علينا ٖتصُت األبناء هبن وتدريبهم 

 علي ا١تواظبة على تالوهتن يف كل مساء وصباح وعند النـو .

ويف ىذا اإلفطار فإننا نتساءؿ ، ما سبب بعد الناس عنهما؟ ىل اٞتهل هبا؟! أو ٣ترد عدـ التعود  
على التطبيقات القرآنية يف اٟتياة اليومية، أو لرٔتا نرجع ذلك إرل عدـ فهم معنا٫تا ؟ أو عدـ القناعة 

 بتأثَت٫تا  أصالً ؟إرل غَت ذلك . 

 من خصائص ىاتُت السورتُت العظيمتُت ،سواء منها ما ولقد جاءت التفاسَت مفصلة ومبينة لكثَت 
يتعلق ٔتعانيها ،أو أسباب نزو٢تا، أو بفوائدىا اٞتمة، أو باإلعجاز العلمي فيهما، كما أف ىناؾ تفاسَت 

معاصرة ومؤلفات عديدة وكتابات كثَتة، تناولت ىاتُت السورتُت بالتفصيل والتبُت، إال أننا دل ٧تد من تطرؽ 
طبيق ىاتُت السورتُت العظيمتُت يف حياتنا اليومية حسب تتبعينا للموضوع، ونذكر منها على سبيل إرل أثر ت

 ا١تثاؿ ال اٟتصر بعض التفاسَت اليت أفردهتا :
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  ىػٖٖٗٔ)دروس ا١تعوذتُت ( ١تؤلفو عبد العزيز بن داخل ا١تطَتي 
  ـ ٕٓٔٓ)تفسَت سورة الفلق والناس ( أٛتد بن عبد اهلل اٟتمد 
  قيمة من سوريت الفلق والناس( للشيخ صاحل بن عثيمُت رٛتو اهلل )فوائد 
 تفسَت سوريت الفلق والناس( لشيخ اإلسالـ ٤تمد بن عبد الوىاب ( 
 قرة العبنُت يف تفسَت ا١تعوذتُت( معهد آفاؽ التيسَت للتعليم عن بعد( 
  تفسَت سورة الفلق والناس ( للشيخ مصطفي العدوى(ٕٕٓٔ 
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ك

ك:ؿباحثكوػقه:كألولاكاؾغصل

كاؾؿصطؾحات:كتطرقف:كاألولكاؾؿبحث

نبدأ وال بد يف البدء من تعريف ا١تصطلحات اليت قد ٗتفى على البعض حىت يكوف وعلي بركة اهلل بسم اهلل 
 على بينة من األمر ويسهل عليو فهم مقصد الباحث.

كاؾػرآنكتطرقف:كاألولكاؾؿطؾب

، «قرأت ا١تاء يف اٟتوض»"القرء" ٔتعٌت اٞتمع والضم، يُقاؿ: كلمة "قرآف" من ا١تصدر "قرأ"، وأصلو من 
. وٝتى القرآف قرآنًا ألنو ٬تمع (ٔ)، أي دل يضمَّ رٛتها ولد«ما قرأت الناقة جنيًنا»ٔتعٌت ٚتعتو فيو، يُقاؿ: 

 . (ٕ)اآليات والسور ويضم بعضها إذل بعض

يؤخذ من قرأت، ولكنو اسم لكتاب  القرآف اسم وليس ٔتهموز ودل»وروي عن الشافعي أنو كاف يقوؿ: 
ف اآليات منو يصدؽ بعضها بعضا، ويشابو بعضها بعضا ىو مشتق من القرائن أل»الفرّاء:  وقاؿ (ٖ)«.اهلل

و"القرآف" على وزف فعالف كغفراف وشكراف، وىو مهموز كما يف قراءة ٚتهور القراء، ويُقرأ  (ٗ)«.وىي قرائن
ويعادؿ مصدر الكلمة يف السريانية كلمة "قريانا" واليت تعٍت  (٘)كثَت.بالتخفيف "قراف" كما يف قراءة ابن  

"قراءة الكتاب ا١تقدس" أو "الدرس". ورغم أف معظم الباحثُت الغربيُت يُرجعوف أصل الكلمة إذل الكلمة 
فقد وعلى كل حاؿ،  (ٙ)السريانية، إال أف غالبية علماء ا١تسلمُت يرجعوف الكلمة إذل ا١تصدر العريب "قرأ".

. ومن معاين الكلمة ا١تهمة فعل صلي اهلل عليو وسلم أصبحت الكلمة مصطلح عريب يف زمن النيب ٤تمد
القرآف: معناه القراءة يف األصل، وىو مصدُر قرأُت، أي تَػَلْوُت، »قاؿ العالّمة الطربسي:  (ٚ)القراءة نفسو.

                                                                 
(1)

 .15-1/14:ٌٍضسلبٟٔ اٌمشآْ ِٕبً٘ وزبة ،3-1/1: اٌّضٕٝ ثٓ ٌّؼّش اٌمشآْ ِجبص وزبة ،1/121(:لشأ) ِٕظٛس ثٓال اٌؼشة ٌغبْ وزبة 
(2)

 7ص 1ط - اٌؼج١ذ ع١ٍّبْ ػٍٟ - ٚوزبثخ   دفظب اٌىش٠ُ اٌمشآْ جّغ 
(3)

 161ص 1ط - ٟاٌغ١ٛط اٌذ٠ٓ جالي - اٌمشآْ ػٍَٛ فٟ اإلرمبْ 
(4)

 32ص 2ط - اٌفشاء صوش٠ب أثٛ - اٌمشآْ ِؼبٟٔ 
(5)

 502ص اٌؼ١ٍّخ، اٌىزت داس إثشا١ُ٘، ثٓ إعّبػ١ً ثٓ اٌشدّٓ ػجذ اإلِبَ األِبٟٔ، دشص ِٓ اٌّؼبٟٔ إثشاص 
(6)

 ِٛعٛػخ اٌمشآْ  
(7)

 214 ص ػط١خ، الثٓ اٌمشآْ، ػٍَٛ 
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ْرِوي عن ابن عباس، وقيل ىو مصدُر قرأُت الشيء، أي ٚتََ 
َ
للقرآف أٝتاء  (ٛ)«.ْعُت بعضُو إذل بعضوىو ا١ت

" و"اٟتكمة" و"كالـ اهلل" والذكرأخرى كثَتة، ٘تت اإلشارة إليها يف القرآف نفسو مثل "الفرقاف" و"ا٢تدى" 
و"الكتاب"، وقد أفرد ا١تؤلفوف يف علـو القرآف فصوالً لذكر أٝتاء القرآف ومعانيها. وأفرد بعضهم كتًبا 

لقرآف وصفاتو. أما مصطلح "ا١تصحف" فُيستخدـ عادًة لإلشارة إذل النسخ ا١تكتوبة مستقلة يف بياف أٝتاء ا
منو، إذ دل يكن لفظ ا١تصحف ٔتعٌت الكتاب الذي ٬تمع بُت دفتيو القرآف يف بادئ األمر، إ٪تا أفطلق ىذا 

ر أنو كالـ فارؽ االسم على القرآف بعد أف ٚتعو أبو بكر الصديق فأصبح اٝتًا لو. يُقاؿ للقرآف فرقاف، باعتبا
وقيل لفصلو ْتّجتو وأدلتو وحدوده وفرائضو وسائر معاين حكمو بُت احملق وا١تبطل،  (ٜ)بُت اٟتق والبافطل،

تَػَباَرَؾ الَِّذي نَػزََّؿ }كما ورد يف سورة الفرقاف    ، (ٓٔ)وفرقانو بينهما تبصرة احملق وٗتذيلو ا١تبطل حكًما وقضاًء،
، ويُقاؿ لو الكتاب إشارة إذل ٚتعو وكتابتو يف السطور، وذُكر   {َيُكوَف لِْلَعاَلِمَُت َنِذيرًااْلُفْرقَاَف َعَلى َعْبِدِه لِ 

، وا١تقصود بو أف ىذا القرآف   {ِإنَّا ٨َتُْن نَػزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا لَُو َٟتَاِفظُوفَ }على أنو "الذِكر" يف سورة اٟتجر:  
وموعظة ١تن اتعظ بو، ويقوؿ بعض ا١تفسرين أيًضا يف معٌت الذِّكر الذي أُنزؿ على ٤تمد ذكر ١تن تذكر بو، 

أنو ٭تتمل أمرين، أحد٫تا أف يريد بو أنو ذكر من اهلل لعباده بالفرائض واألحكاـ، واآلخر أنو شرٌؼ ١تن آمن 
 بو وَصدََّؽ ٔتا فيو. 

 . بتالوتو عبدا١تت وسلم عليو اهلل صلى ٤تمد نبيو على ا١تنزؿ تعاذل اهلل كالـ ىو:  القرآف

 . مانع جامع للقرآف التعريف وىذا

 . وغَتىم البشر كالـ:  بو خرج" :  اهلل كالـ"  فقولنا

 والتوراة كاإل٧تيل غَته على أنزؿ الذي:  بو خرج" :  وسلم عليو اهلل صلى ٤تمد نبيو على ا١تنزؿ"  وقولنا
 . والزبور

 . سيةالقد األحاديث بو خرج" :  بتالوتو ا١تتعبد"  وقولنا
                                                                 

(1)
 .اٌىشثبعٟ صبٌخ اٌش١خ ثمٍُ ِؼب١ٔٙب؟ ٟ٘ ِٚب اٌىش٠ُ اٌمشآْ أعّبء ٟ٘ ِب: ال١ِخاإلع ٚاٌجذٛس ٌٍذساعبد اإلعالِٟ اإلشؼبع ِشوض 

(1)
 15ص 1ط اٌضسلبٟٔ اٌؼظ١ُ ػجذ ِذّذ - اٌمشآْ ػٍَٛ فٟ اٌؼشفبْ ِٕبً٘ 

(10)
 122ص 1ط اٌصبثٟٛٔ ػٍٟ ِذّذ - اٌمشآْ ػٍَٛ فٟ اٌزج١بْ 
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 وكيف والصاٟتُت األنبياء من األولُت أخبار فيو ، الصاٟتُت منهج وىو ، ا١تتُت اٟتبل وىو ، ويقُت نور وىو
 الكوف ىذا يف وقدرتو اهلل معجزات ٖتكي آيات وفيو األذلُت، من وكاف اهلل بأس ذاؽ أمرىم عصى من أف

 ينطوي أف ٬تب اليت العقيدة أحكاـ وفيو ، مهُت ماء من كاف الذي اآلدمي ىذا ألصل بياف وفيو ، ا١تتُت
 ، ا١تبُت اٟتق من البافطل وتبُت اٟتراـ من ا١تباح تبُت اليت الشريعة أحكاـ وفيو ، مستكُت قلب كل عليها
 جنات ذات جنة إذل وإما ، الصاغرين من فيكوف فيها ٮتزى نار إذل إما اآلدمي ومصَت ا١تعاد بياف وفيو

 . أمُت ومقاـ وزروع وعيوف

 ورٛتة شفاء ىو ما القرءاف من وننزؿ: )  تعاذل اهلل قاؿ ، ونور تبصرة لألعمى وفيو ، للصدور شفاء فيوو 
 يقوؿ:  اآليات ىذه تفسَت يف كثَت ابن اٟتافظ قاؿٕٛ/  اإلسراء(  خساراً  إال الظا١تُت يزيد وال للمؤمنُت

 البافطل يأتيو ال الذي القرآف وىو وسلم عليو اهلل صلى ٤تمد رسولو على أنزلو الذي كتابو عن ٥ترباً  تعاذل
 القلوب يف ما يذىب:  أي(  للمؤمنُت ورٛتة شفاء)  إنو ٛتيد حكيم من تنزيل خلفو من وال يديو بُت من
 فيها ٭تصل رٛتة أيضا وىو ، كلو ذلك من يشفي فالقرآف ، وميل وزيغ وشرؾ ونفاؽ شك من أمراض من

 حقو يف شفاء يكوف فإنو واتبعو وصدقو بو آمن ١تن إال ىذا وليس ، يوف والرغبة ا٠تَت وفطلب واٟتكمة اإلٯتاف
 القرآف من ال الكافر من واآلفة وكفراً  بعداً  إال القرآف ٝتاعو يزيده فال بذلك نفسو الظادل الكافر وأما ، ورٛتة

 أولئك عمى عليهم وىو وقر آذاهنم يف يؤمنوف ال والذين وشفاء ىدى آمنوا للذين ىو قل: )  تعاذل قاؿ ،
 زادتو أيكم يقوؿ من فمنهم سورة أنزلت ما وإذا: )  تعاذل وقاؿ ، ٗٗ/  فصلت(  بعيد مكاف من يُنادوف

 . يستبشروف وىم إٯتانا فزادهتم آمنوا الذين فأما إٯتانا ىذه

 ، ٕ٘ٔ - ٕٗٔ/  التوبة(  كافروف وىم وماتوا رجسهم إذل رجسا فزادهتم مرض قلوهبم يف الذين وأما
 . كثَتة ذلك يف اتواآلي
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 بو انتفع ا١تؤمن ٝتعو إذا:  -(  للمؤمنُت ورٛتة شفاء ىو ما القرآف من وننزؿ: )  قولو يف - قتادة قاؿ
 ىذا جعل اهلل فإف يعيو وال ٭تفظو وال بو ينتفع ال:  أي ،{  خساراً  إال الظا١تُت يزيد وال}  ، ووعاه وحفظو
 . (ٔٔ)للمؤمنُت ورٛتة شفاء القرآف

 للمؤمنُت ورٛتة وىدى الصدور يف ١تا وشفاء ربكم من موعظة جاءتكم قد الناس أيها يا: )  تعاذل اهلل وقاؿ
 قل وعريب ءاعجمي آياتو فصلت لوال لقالوا أعجمياً  قرءاناً  جعلناه ولو: )  تعاذل اهلل وقاؿ ، ٚ٘/  يونس( 
 مكاف من ينادوف أولئك عمى عليهم وىو وقر آذاهنم يف يؤمنوف ال والذين وشفاء ىدى آمنوا للذين ىو

 . ٗٗ/  فصلت(  بعيد

/  البقرة(  للمتقُت ىدى فيو ريب ال الكتاب ذلك: )  تعاذل اهلل قاؿ اٟتق إذل الضالؿ من الناس ىداية وفيو
 ريب ال اٞتمع يـو وتنذر حو٢تا ومن القرى أـ لتنذر عربياً  قرآناً  إليك أوحينا وكذلك: )  تعاذل اهلل وقاؿ ، ٕ

 أمرنا من روحاً  إليك أوحينا وكذلك: )  تعاذل اهلل وقاؿ ، ٜ/  الشورى(  السعَت يف وفريق اٞتنة يف قفري فيو
 إذل لتهدي وإنك عبادنا من نشاء من بو هندي نوراً  جعلناه ولكن اإلٯتاف وال الكتاب ما تدري كنت ما

 . مستقيم صراط

 . ٖ٘ - ٕ٘/  الشورى(  األمور تصَت اهلل إذل أال األرض يف وما السماوات يف ما لو الذي اهلل صراط

 إليو ٭تتكم أف الدارين ىذين يف السعادتُت أرد من كل على فيجب ، العادِّين جهد عده يستطيع ال ما وفيو
 . بأمره ويعمل

 بو اإلقرار ألزمنا والذي إلينا اهلل عهد ىو القرآف أف وا١تعجزات بالرباىُت تبُت و١تا:  حـز ابن اإلماـ يقوؿ
 ا١تصاحف يف ا١تكتوب ىو القرآف ىذا أف فيو للشك ٣تاؿ ال الذي الكافة بنقل وصح ، فيو ٔتا عملوال

 من وما: )  فيو وجدنا ألننا إليو ا١ترجوع األصل ىو فكاف فيو ١تا االنقياد وجب كلها اآلفاؽ يف ا١تشهورة
(  ٭تشروف رهبم إذل مث شيء من بالكتا يف فرفطنا ما أمثالكم أمم إال ّتناحيو يطَت فطائر وال األرض يف دآبة

 . (ٕٔ)عنده الوقوؼ فواجب هني أو أمر من القرآف يف فما ، ٖٛ/  األنعاـ

 

                                                                 
(11)

 ( . 60/  3" )  وض١ش اثٓ رفغ١ش"  
(12)

 ( . 12/  1" )  اإلدىبَ" اثٓ دضَ،  
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كاؾؿطوذتقنكتطرقف:كاؾثاـيكاؾؿطؾب

 (.الناس برب أعوذ قل) ،( الفلق برب أعوذ قل) والناس الفلق سورتا ٫تا ا١تعوذتاف

 عائشة عن البخاري صحيح ففي وسلم ليوع اهلل صلى النيب عهد من مشهورة با١تعوذتُت وتسميتهما 
 ىو قل) بػ كفيو يف نفث فراشو إذل أوى إذا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف: : )قالت عنها اهلل رضي

 (. جسده من يداه بلغت وما وجهو هبما ٯتسح مث ٚتيعاً  وبا١تعوذتُت( أحد اهلل

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف اٞتهٍت حابس أيب عن والبيهقي ، والبغوي ، والنسائي ، سعد ابن وأخرج
 برب أعوذ قل:  قاؿ ، اهلل رسوؿ يا بلى قاؿ ؟ ا١تتعوذوف بو تعوذ ما بأفضل أخربؾ حابس أبا يا:  قاؿ

 . ا١تعوذتاف ٫تا الناس برب أعوذ قل و الفلق

 .النػَِّفاؽِ  ِمنَ  تُػرْبِئَافِ  يْ أَ  اْلُمَقْشِقَشَتافِ  ٢َتَُما يُػَقاؿُ  َكافَ  اْلُمَعوَِّذتَػُْتِ  ِإفَّ : َوِقيلَ 

كاألثركتطرقف:كاؾثاؾثكاؾؿطؾب

 تعريف األثر يف اللغة : 
األثر مفرد ، واٞتمع آثار ، وأثور . ويطلق على معاف متعددة منها: بقية الشيء ، وتقدمي الشيء ، وذكر 

لراء ، لو ثالثة أصوؿ: ىػ( : " أثر " ا٢تمزة ، والثاء ، وا ٜٖ٘)ت  (ٖٔ)الشيء ، وا٠ترب . قاؿ ابن فارس
 . (ٗٔ)تقدمي الشيء ، وذكر الشيء ، ورسم الشيء الباقي 

ما بقي من رسم الشيء ، والتأثر: إبقاء األثر يف  -بالتحريك  -ىػ( : األثر ٔٔٚ)ت  (٘ٔ)وقاؿ ابن منظور
  .(ٙٔ)الشيء ، وأثر يف الشيء ترؾ فيو أثرا

 :  أثػَّرَ  - أثرىناؾ أيضاً تعريف: 
                                                                 

(13)
 ف١ٙب رٛفٟ اٌشٞ، إٌٝ أزمً صُ ّ٘زاْ فٟ ِذح ٚألبَ لض٠ٚٓ، ِٓ أصٍٗ ٚاألدة، اٌٍغخ أئّخ ِٓ اٌشاصٞ، اٌمض٠ٕٟٚ، صوش٠ب ثٓ فبسط ثٓ أدّذ اٌذغ١ٓ أثٛ: ٘ٛ 

 (.103 \ 17) إٌجالء أػالَ ع١ش فٟ رشجّخ ٌٗ اٌمشآْ، رفغ١ش فٟ اٌزأ٠ًٚ ٚجبِغ ٚاٌّجًّ، اٌٍغخ، ِمب١٠ظ ِؼجُ: ِٕٙب ِؤٌفبد ٌٗ ، ٘ـ 315 عٕخ
(14)

 .53، ص1ِؼجُ ِمب١٠ظ اٌٍغخ، وزبة اٌّٙضح، ثبة اٌّٙضح ٚاٌضبء، ط 
(15)

 فٟ خذَ اٌغشة، طشاثٍظ فٟ:  ٚل١ً ٘ـ 630 ػبَ ثّصش ٌٚذ األٔصبسٞ، صبثذ ثٓ س٠ٚفغ ٔغً ِٓ األٔصبسٞ، ِٕظٛس ثٓ ػٍٟ ثٓ ِىشَ ثٓ ِذّذ ٘ٛ 

 ربس٠خ ِٚخزصش اٌؼشة، ٌغبْ: أشٙش٘ب ِٓ وض١شح، ِصٕفبد ٌٗ اٌىزت، ثبخزصبس ِغشٜ وبْ اٌغشة، طشاثٍظ فٟ اٌمضبء ٌٟٚ صُ اٌمب٘شٖ، فٟ اإلٔشبء د٠ٛاْ

 (.265 \ 2) األػ١بْ فٛاد فٟ رشجّخ ٌٗ ٘ـ، 711 ػبَ ِصش فٟ رٛفٟ ػغبوش، الثٓ دِشك
(16)

 25، ص 1ٌغبْ اٌؼشة، ِبدح أصش، ط 
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 .  تَْأِثَتٌ  مصدر ، أَثػِّرْ  ، أَُؤثػِّرُ  ، أثػَّْرتُ (.  ْترؼ متعد ، الـز رباعي:  فعل [. ) ر ث أ] 
 الضَِّعيفِ  َغَْتِ  يف  تُػَؤثػِّرُ  الَ  فَالدُُّموعُ  اترُُكوهُ " "  يف  يُػَؤثػِّرُ  الَ  األْمرُ  َىَذا. "  أثراً  ِفيوِ  تَػَرؾَ " :  بَكاَلِموِ  ِفيوِ  أثػَّرَ ."  ٔ

 (.  جرباف.  خ جرباف". ) 
 ".  َعَليَّ  َويُػَؤثػِّرُ  َعَلْيوِ  أَُؤثػِّرُ  َصِديِقي. "  اْقِتناَعوُ  َحوَّؿَ  ، ِاْسَتمالَوُ ":  َعلْيوِ  أثػَّرَ ."  ٕ
 .(ٚٔ) أَثَراً  بِوِ  تَػَرؾَ ":  ِبوِ  أثػَّرَ ."  ٖ

 تعريف األثر يف اصطالح الفقهاء : 
ر ما يستعملو الفقهاء للداللة على بقية ال ٮترج استعماؿ الفقهاء للفظ )أثر( عن ا١تعاين اللغوية ، وأكث

الشيء ، أو ما يًتتب على الشيء ، كقو٢تم يف حكم بقية الشيء بعد االستجمار : )وأثر االستجمار 
معفو عنو ٔتحلو( . وقو٢تم يف حكم بقية الدـ بعد غسلو: وال يضر أثر الدـ بعد زوالو. ويطلقونو على ما 

أثر مضافة ، كقو٢تم: أثر عقد البيع ، وأثر الفسخ ، وأثر النكاح يًتتب على الشيء ، فيستعملوف كلمة 
(ٔٛ). 

كاؾتطبققكتطرقف:كاؾرابعكاؾؿطؾب

 :  َتْطِبيقٌ  - تطبيق

 (. فطَبَّقَ  مصدر[. )ؽ ب ط]

 ".  لِلتَّْطِبيقِ  قَابَِلةٍ  َغيػْرُ  َنظَرِيَّةٌ . "  التػَّْنِفيذِ  ٣َتَاؿِ  ِإذلَ  نَػْقَلَها ، َٕتْرِيبَػَها" :  الَقاِعَدةِ  َتْطِبيقَ  َحاَوؿَ ."  ٔ

ـ   قَانُوين   لَِنص   اٟتَااَلتِ  ِمنْ  َحاَلةٍ  ُكلِّ  بِِإْخَضاعِ  الَقانُوفِ  ٦ُتَاَرَسةُ " :  الَقانُوفِ  َتْطِبيقُ  يَػْنَبِغي."  ٕ  .(ٜٔ) َعا

 (:  ا١تصدر لغَت)  تطبيقات ٚتع:  تطبيق.ٖ

 .  فطبَّقَ  مصدر - ٔ

                                                                 
(17)

 ِؼجُ اٌغٕٟ. 
(11)

 (.111 \ 2) ثّصش اإلعال١ِخ ٌٍشئْٛ األػٍٝ اٌّجٍظ ػٓ اٌصبدسح اإلعالِٟ اٌفمٗ ِٚٛعٛػخ ،(214 \ 1) ٠ز١خاٌىٛ اٌفم١ٙخ اٌّٛعٛػخ 
(11)

 اٌغٕٟ: اٌّؼجُ 
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درِّسُ  يقـو"  ٨تويّة أو قانونية أو علميَّة لقاعدة والقضايا ا١تسائل إخضاع(  والتصوُّؼ الفلسفة)  - ٕ
ُ
 ا١ت

 ".  للقانوف فطبًقا التعليمات لتطبيق يسعى - ، النظريات على ا١تسائل بتطبيق

 .(ٕٓ) التجارب من التعّلم لتحفيز يهدؼ تعليميّ  إجراء - ٖ

 .(ٕٔ)تنفيذىاأي : الشريعة تطبيق.ٗ

بالفعل النظري وتطبيقو فعالً حىت يكوف واقعاً ٤تسوساً بعد العلم بو نظرياً،  التطبيق فهو عبارة عن القياـ
باب  البخاري:والًتتيب الصحيح ىو أف يكوف التنظَت قبل التطبيق، فإف العلم يسبق العمل كما قاؿ اإلماـ 

 فبدأ بالعلم..العلم قبل القوؿ والعمل، قاؿ اهلل تعاذل: فَاْعَلْم أَنَُّو اَل إَِلَو ِإالَّ اللَُّو. 

ك

ك

ك

ك

ك

ك

                                                                 
(20)

 اٌّؼبصش اٌؼشث١خ اٌٍغخ: اٌّؼجُ 
(21)

 فم١ٙخ ِصطٍذبد: اٌّؼجُ 
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كاؾـزولكوأدبابكػضؾؼؿاكبقان:كاؾثاـيكاؾؿبحث

كاؾؿطوذتقنكػضل:كاألولكاؾؿطؾب

 السحر دفع يف خاص تأثَت من ٢تما ٔتا، عنهما االستغناء ا١تؤمن يسع وال عظيم ا١تعوذتُت وفضل
 حاجتو من أعظم ما،هب واالستشفاء السورتُت، هباتُت االستعاذة إذل العبد حاجة وأف، الشرور وسائر والعُت

 . األمة ٢تذه تعاذل اهلل من كرامة و٫تا ا١تشرب، وا١تطعم النفس إذل

 اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي اٞتهٍت عامر بن عقبة حديث من صحيحو يف مسلم اإلماـ رواه ما
 أعوذ قلو  الفلق، برب أعوذ قل ؟ قط مثلهن ير دل الليلة أنزلت آيات تر أدل: )لو قاؿ وسلم عليو اهلل صلى
 .(ٕٕ)(الناس برب

 اهلل برسوؿ أقود أنا بينا: )قاؿ عنو اهلل رضي اٞتهٍت عامر بن عقبة حديث من أٛتد اإلماـ وروى
 اهلل رسوؿ فأجللت: قاؿ تركب؟ أال!  عقبة يا: رل قاؿ إذ النقاب تلك من نقب يف وسلم عليو اهلل صلى
 معصية، تكوف أف فأشفقت: قاؿ تركب؟ أال ! عقيب يا: قاؿ مث مركبو، أركب أف وسلم عليو اهلل صلى
 سورتُت أعلمك أال!  عقيب يا: قاؿ مث ركب، مث ىنية، وركبت وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فنزؿ: قاؿ
 قل)و ،(الفلق برب أعوذ قل) فأقرأين: قاؿ! اهلل رسوؿ يا بلى: قلت: قاؿ الناس؟ هبما قرأ سورتُت خَت من

: قاؿ يب، مر مث هبما، فقرأ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فتقدـ لصالة،ا أقيمت مث ،(الناس برب أعوذ
 .(ٖٕ)(قمت وكلما ٪تت، كلما هبما اقرأ! ؟ عقيب يا رأيت كيف

 إذا كاف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف: )عنها اهلل رضي عائشة أمنا عن البخاري اإلماـ وروى
 على أنفث فطفقت فيو، تويف الذي وجعو اشتكى افلم بيده، ومسح با١تعوذات نفسو على نفث اشتكى

 اهلل صلى الرسوؿ ألف (ٕٗ)(عنو وسلم عليو اهلل صلى النيب بيد وأمسح ينفث، كاف اليت با١تعوذات نفسو
 اليت ىي عنها اهلل رضي عائشة أمنا فكانت يديو، ٭ترؾ أف يستطيع ال أنو وا١ترض الوجع بو بلغ وسلم عليو

                                                                 
(22)

 صذ١خ ِغٍُ 
(23)

 ِغٕذ االِبَ أدّذ 
(24)

 صذ١خ اٌجخبسٞ 
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 صلى اهلل رسوؿ يدي تأخذ كانت وإ٪تا بيديها، ٘تسح تكن دل أهنا أدهبا من نولك تنفث، اليت وىي تقرأ،
 .(ٕ٘)منهما أكـر وال أفضل وال أبرؾ ال أنو تعلم ألهنا هبما؛ فتمسح وسلم عليو اهلل

 فوضعت راكبٌ  وىو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ اتَّبعتُ : )قاؿ عنو اهلل رضي عامر بن عقبة عن
 من اهلل عند أبلغ شيئا تقرأ لن: )فقاؿ. يوسف وسورة ىود سورة اهلل رسوؿ يا أقرئٍت: فقل قدمو؛ على يدي

  .(ٕٙ)الناس برب أعوذ وقل الفلق برب أعوذ قل

 نفسو على يقرأ اشتكى إذا كاف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف: "  عنها اهلل رضي عائشة وعن
 . (ٕٚ)" بركتها رجاء بيده سحوأم عليو أقرأ كنت وجعو اشتد فلما وينفث با١تعوذات

 عُت ومن اٞتاف عُت من يتعوذ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف:  قاؿ ا٠تدري سعيد أيب عن
 . (ٕٛ) ذلك سوى ما وترؾ هبما أخذ ا١تعوذتُت سورة نزلت فلما ، اإلنس

 الرقى يكره كاف أنو ومنها ، خصاؿ عشر يكره كاف وسلم عليو اهلل صلى النيب أف مسعود ابن عن
 .  (ٜٕ)با١تعوذتُت إال

 برب أعوذ قل اهلل إذل السور أحب من:  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قالت سلمة أـ عن
 .  (ٖٓ)الناس برب أعوذ قل و الفلق

 ما:  قلت ، اقرأ:  قاؿ مث وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ٔتنكيب أخذ:  قاؿ اهلل عبد بن جابر عن
 قل( : قاؿ ؟ أقرأ ما وأمي أنت بأيب قلت ، اقرأ:  قاؿ مث( الفلق برب أعوذ قل( : قاؿ ؟ وأمي أنت بأيب أقرأ

 .(ٖٔ)ٔتثلهما تقرأ ودل ،( الناس برب أعوذ

ك
                                                                 

(25)
 صذ١خ اٌجخبسٞ 

(26)
 إٌغبئٟ ٚعٕٓ أدّذ ِبَاإل ِغٕذ 

(27)
 ( . 2112)  َ  ِٚغٍُ(  4721) اٌجخبسٞ سٚاٖ 

(21)
 .ٚاٌج١ٙمٟ ، ِشد٠ٚٗ ٚاثٓ ٚدغٕٗ اٌزشِزٞ ٗأخشج 

(21)
 ِشد٠ٚٗ ٚاثٓ ، األٔجبسٞ ٚاثٓ صذ١ذٗ فٟ دجبْ ٚاثٓ ، اٌضش٠ظ ٚاثٓ ، إٌغبئٟ ٗأخشج 

(30)
 .ِشد٠ٚٗ اثٓ ٗأخشج 

(31)
 .ٚصذذٗ ُٚاٌذبو ، ٚإٌغبئٟ ، داٚد أثٛ ٗأخشج 
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ككاؾـزولكاؾثاـي:كأدبابكاؾؿطؾب

ففي أسباب النزوؿ للشيخ الواحدي: قاؿ ا١تفسروف: كاف غالـ من اليهود ٮتدـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
ليو اليهود ودل يزالوا بو حىت أخذ مشافطة النيب صلى اهلل عليو وسلم وعدة أسناف من مشطو وسلم فأتت إ

فأعطاىا اليهود فسحروه فيها، وكاف الذي توذل ذلك لبيد بن أعصم اليهودي مث دسها يف بئر لبٍت زريق 
نساءه وال يأتيهن يقاؿ ٢تا ذرواف، فمرض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وانتثر شعر رأسو ويرى أنو يأيت 

وجعل يدور وال يدري ما عراه، فبينما ىو نائم ذات يـو أتاه ملكاف فقعد أحد٫تا عند رأسو واآلخر عند 
رجليو فقاؿ الذي عند رأسو: ما باؿ الرجل؟ قاؿ: فطب قاؿ: وما فطب؟ قاؿ: سحر قاؿ: ومن سحره؟ 

: وأين ىو؟ قاؿ: يف جف فطلعة ٖتت قاؿ: لبيد بن أعصم اليهودي قاؿ: ومب فطبو؟ قاؿ: ٔتشط ومشافطة قاؿ
راعوفة يف بئر ذرواف. واٞتف: قشر الطلع والراعوفة: حجر يف أسفل البئر يقـو عليو ا١تائح. فانتبو رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ: يا عائشة ما شعرت أف اهلل أخربين بدائي، مث بعث عليًا والزبَت وعمار بن ياسر 

و نقاعة اٟتناء مث رفعوا الصخرة وأخرجوا اٞتف فإذا ىو مشافطة رأسو وأسناف فنزحوا ماء تلك البئر كأن
مشطو، وإذا وتر معقد فيو أحد عشر عقدة مغروزة باإلبر، فأنزؿ اهلل تعاذل سوريت ا١تعوذتُت فجعل كلما قرأ 

ا نشط من آية ا٨تلت عقدة ووجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم خفة حىت ا٨تلت العقدة األخَتة فقاـ كأ٪ت
عقاؿ، وجعل جربيل عليو السالـ يقوؿ: بسم اهلل أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن حاسد وعُت اهلل 
يشفيك. فقالوا: يا رسوؿ اهلل أو ال نأخذ ا٠تبيث فنقتلو فقاؿ: أما أنا فقد شفاين اهلل وأكره أف أثَت على 

من فطريق أيب جعفر الرازي عن الربيع بن  الناس شراً. ويف لباب النزوؿ للسيوفطي: وأخرج أبو نعيم يف الدالئل
أنس عن أنس بن مالك قاؿ: صنعت اليهود لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم شيئا فأصابو من ذلك وجع 
شديد فدخل عليو أصحابو فظنوا أنو ١تا بو، فأتاه جربيل با١تعوذتُت فعوذه هبما فخرج إذل أصحابو 

الفيل( وعدد آيات سورة ، الفلق  )هنما قد نزال بعد سورة وأما ترتيبهما يف النزوؿ : فإ . (ٕٖ)صحيحا
 فخمس آيات وأما عدد سورة الناس فست آيات

 .وأما ترتيبهما يف ا١تصحف : فسورة الفلق مائة وثالثة عشر ، والناس مائة وأربعة عشر
                                                                 

(32)
 اٌٛادذٞ ٌش١خ، ا إٌضٚي أعجبة 
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كؿطوذتقنأفدافكاؾكاؾثاؾثكاؾؿطؾب:

 الفلق سورة

 ٥تلوقاتو شر من بو واالستعادة( الفلق برب أعوذ قل) تعاذل هللا إذل للجوء للعباد تعليم وفيها مكّية سورة
 شر ومن( وقب إذا غاسق شر ومن) الوحشة النفس يف يثَت ألنو أظلم إذا الليل شر ومن( خلق ما شر من)

 اللتُت ا١تعوذتُت إحدى من وىي( حسد إذا حاسد شر ومن* العقد يف النفاثات شر ومن) والسحرة اٟتساد
 على الواقعة الشرور من باهلل استعاذة السورة ىذه ويف. هبما نفسو يعّوذ اهلل عليو وسلم صلى النيب كاف

. ا١تصائب شرور من استعاذة وىي والسحر، واٟتسد والغاسق كالليل دفعها ٯتكنو وال ا٠تارج من اإلنساف
 .كثَتة شرور من وحده باهلل استعاذة السورة ىذه ويف

 الناس سورة

 السورة ىدؼ

* الناس برب أعوذ قل) العا١تُت برب واالحتماء اإلستجارة وفيها ا١تعوذتُت ثاين وىي مكّية سورة        
 الوسواس شر من) واٞتن اإلنس شيافطُت من وأعوانو ابليس األعداء أشد شر من( الناس إلو* الناس ملك

 الذي) الديّاف الواحد اهلل عبادة عن ويبعدوىم ليضلوىم الغواية أنواع بشىت الناس يغووف الذين( ا٠تّناس
 الداخلية اإلنساف شرور من ىي السورة ىذه يف اإلستعاذة( . والناس اٞتنة من* الناس صدور يف يوسوس

 شر وىو أال واحد شر من استعاذة السورة ىذه ويف. ا١تعايب من استعاذة وىي غَته على أـ عليو تقع اليت
 ٥تتلف معٌت على تدؿ منها كل ا١تتكررة الناس ةوكلم. واإللو وا١تلك بالرب ا١تهلكة الشيطاف وسوسة

 كلمة معٌت تدرج فقد واألخَتة بعدىا اليت الناس من أقل األوذل فالناس. وإلو وملك رب كلمة مع لتتناسب
 ىو فالرب القلة، إذل الكثرة من تدرج فقد واإللو وا١تلك الرب كلمة عكس على الكثرة إذل القلة من الناس
 فيها والدنيا هبا خاص ملك دولة لكل لكن اجملتمع يف ا١ترشدين من العديد ىناؾ كوفي وقد ا١توجو ا١ترشد
 كثر وناسو ٚتيعاً  ا٠تلق إلو فاإللو. واٞتن اإلنس من ا٠تلق لكل لو شريك ال واحد اإللو ولكن كثر ملوؾ
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 كل وليس فقط الطائعُت ا١تؤمنُت رب ىو الرب ألف أقل ناسو الربّ  وكذلك اإللو من أقل فناسو ا١تلك أما
 .مؤمنُت الناس

 بدايتو مع ويتناسب القرآف ٢تذا ختاـ خَت وىي الشريف ا١تصحف آيات هبا اختتم السورة وىذه        
 مث( نستعُت وإياؾ نعبد إياؾ( )العا١تُت رب هلل اٟتمد) بقولو الناس تعاذل اهلل هبا خافطب اليت الفاٖتة بسورة

 يستعينوف هنايتو إذل األمر بداية من كلهم وىم ٚتيعاً  العا١تُت تشملل( والناس اٞتنة من) السورة ىذه جاءت
 يف األصل ىم اٞتّنة ألف الناس على اٞتنة قدـ تعاذل اهلل أف ا١تالحظ ومن. إليو ويلجؤوف تعاذل باهلل

 .أعلم واهلل ىذا. الوسوسة

 من فطريقة بأي ىجره بعدـ نفسي وأوصي أوصيكم الذي الكرمي القرآف وختاـ اٞتزء ىذا ختاـ وىذا        
( مهجورا القرآف ىذا اٗتذوا قومي إفصلى اهلل عليو وسلم ) الرسوؿ فيهم قاؿ ٦تن نكوف وال ا٢تجر فطرؽ

 تضلوا لن بو ٘تسكتم إف ما فيكم تركتصلى اهلل عليو وسلم ) ٤تمد وقدوتنا رسولنا أوصانا كما بو ولنعمل
 وبيوتنا قلوبنا فلنحيي وا١تيت، اٟتيّ  كمثل يقرأه وال القرآف يقرأ الذي ومثل(. وسنيت اهلل كتاب أبداً  بعدي

 من ولنزداد حدوده ولنقيم بأخالقو ولنتخّلق نواىيو واجتناب أوامره واتّباع آياتو وبتدبر العظيم بالقرآف
 أمثا٢تا، بعشر واٟتسنة حسنة بو فلو حرفاً  منو قرأ فمن اٟتسنات كنز ىو العظيم القرآف ىذا ألف اٟتسنات

 العظيم الكنز وىذا كلو النعيم ىذا بعد فكيف حرؼ، وميم حرؼ والـ حرؼ ألف وإ٪تا حرؼ أدل أقوؿ ال
 رضى إذل بو يؤدي والذي ا١تسلم حياة منهج فهو يتدبره ال أو العظيم القرآف ىذا يهجر أف ألحدنا ٯتكن

 أحسنو فيّتبع القوؿ يستمع ٦تن وإياكم اهلل جعلنا هبا، ا١تؤمنُت عباده اهلل وعد اليت عدف وجنات تعاذل اهلل
 أحكامو وتطبيق العزيز كتابو لفهم ٚتيعاً  ووفقنا حدوده ويضّيع حروفو يقيم من ال القرآف حدود يقيم و٦تن

 تعاذل اهلل أحباب ىم الذين وخاصتو القرآف أىل من ونكوف الدارين بسعادة ننعم حىت ألوامره واالمتثاؿ
 وىذا.  آمُت اللهم فيو فشّفعٍت بالليل النـو حرمتو ويقوؿ القيامة يـو رآفالق ٢تم يشفع ٦تن تعاذل اهلل وجعلنا
 لكل صاحل وىو عظيم القرآف ىذا يف تعاذل اهلل ومراد النفسية واألمراض للصدور شفاء فيو العظيم القرآف
 هىذ ولكن اليسَت باألمر ليس أعماقو إذل والغوص عجائبو تنقضي وال ألمتنا ا٠تَت وفيو ومكاف زماف
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 نسأؿ تعاذل فاهلل ومعانيو آياتو ولتدبر العظيم الكنز ىذا أغوار لسرب بسيطة ٤تاولة إال ىي ما الصفحات
 باهلل إال توفيقي وما بأحكامو وعمالً  لكتابو فهماً  يزيدنا وأف عّلمنا ٔتا وينفعنا ينفعنا ما يعّلمنا وأف التوفيق
 أشرؼ للعا١تُت رٛتة ا١تبعوث على والسالـ والصالة ُتالعا١ت رب هلل اٟتمد أف دعوانا وآخر اٟتكيم العزيز

 صلى اهلل عليو وسلم. ٤تمد رسولنا ا٠تَت إذل ودليلنا أعيننا وقرة وقدوتنا وحبيبنا سيدنا وا١ترسلُت األنبياء
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كاؾؿطوذتقنكتغدقر:كاؾثاـيكاؾغصل

كواؾطػديكاإلقؿاـيكاؾتغدقر:كاألولكاؾؿطؾب

 [ٔ:الفلق{ ] ٱْلَفَلقِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  ُقلْ } 

 الكرٯتة اآليات تضمنتها اليت القرآف علـو يف ا١تباحث بأٝتاء قائمة

 (واٟتسد الرُّقي) العقائد (ٔ

 سلمة بن ٤تمد حدثنا: قاؿ النفيلي ٤تمد بن عبداهلل حدثنا: قاؿ داود أبو حدثنا: قاؿ بكر بن ٤تمد حدثنا
َنا: قاؿ عامر بن عقبة عن أبيو عن ا١تقربي سعيد أيب بن سعيد عن إسحاؽ بن ٤تمد عن  مع أِسَتُ  أنا بَػيػْ

 صلى اهلل رسوؿ فجعل شديدة، وظلمةٌ  ريحٌ  َغِشَيْتنا ِإذْ  واألَبْػَواءِ  اُٞتْحَفةِ  بُت وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 ُمتَػَعوِّذٌ  تَػَعوَّذَ  فما هِبَِما تَػَعوَّذْ  ُعْقَبةُ  يا: "ويقوؿ الناس برب وأعوذ الفلق برب أعوذ يتعوذ وسلم عليو اهلل

 صلى النيب إذل جربيل جاء: "قاؿ ٤تمد بن جعفر عن وُروي. الصالة يف هبما يؤمنا وٝتعتو: قاؿ ،"ٔتِْثِلِهَما
 من َأْستَػْرقي أف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أمرين: "عائشة وقالت". با١تعوِّذتُت فَػَرقَاهُ  وسلم عليو اهلل

". ُٛتَّى أوْ  َعُْتٍ  ِمنْ  إال رُقػَْيةَ  ال: "وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ؿقا: قاؿ بريدة عن الشعيب وروى". العُت
 حدثنا: قاؿ داود أبو حدثنا: قاؿ بكر بن ٤تمد وحدثنا. مثلو وسلم عليو اهلل صلى النيب عن أنس وعن
 ابن عن اٞتزار بن ٭تِت عن مرة بن عمرو عن األعمش حدثنا: قاؿ معاوية أبو حدثنا: قاؿ العالء بن ٤تمد
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ٝتعت: قاؿ عبداهلل عن عبداهلل امرأة زينب عن عبداهلل امرأة زينب أخي
 فكنت تقذؼ عيٍت كانت لقد واهلل ىذا؟ تقوؿ دل: قلت: قالت" ِشْرؾٌ  والّتوَلةَ  والتََّماِئمَ  الرَُّقى ِإفَّ : "يقوؿ

 ينخسها كاف الشيطاف، عمل ذلك إ٪تا: عبداهلل فقاؿ تْ َسَكنَ  رقاين فإذا يرقيٍت اليهودي فالف إذل أختلف
: يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف كما تقورل أف يكفيكِ  إ٪تا عنهما، كفَّ  رقا٫تا فإذا بيده

 ".َسَقماً  يُػَغاِدرُ  ال ِشَفاءً  ِشَفاُؤؾَ  إال ِشَفاءَ  ال الشَّايف أَْنتَ  اْشفِ  النَّاسِ  َربَّ  الَباسَ  أَْذِىبِ "

 [ٗ:الفلق{ ] ٱْلُعَقدِ  يف  ٱلنػَّفَّاثَاتِ  َشرِّ  َوِمن} 
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 الكرٯتة اآليات تضمنتها اليت القرآف علـو يف ا١تباحث بأٝتاء قائمة

 (السحر) عقائد (ٔ

 عن معمر وروى". السواحر العقد يف النفاثات: "صاحل أبو قاؿ ؛{الُعَقدِ  يف النػَّفَّاثَاتِ  َشرِّ  َوِمنْ : }تعاذل قولو
 أبو قاؿ". الرَُّقى ىذه من السحر من ٮتالط وما إياكم: "قاؿ{ الُعَقدِ  يف النػَّفَّاثَاتِ  َشرِّ  َوِمنْ : }الت أنو قتادة
ُفْثنَ  السواحر العقد يف النفاثات: بكر  للكواكب وتعظيم وِشْرؾٌ  ُكْفرٌ  فيو بكالـ ويرقونو العليل على يَػنػْ

 رقاُىّن، من ذلك أف يزعمن مث ذلك إذل التوصل يف ٭تتالوفو  القاتلة والسمـو الضارّة األدوية العليل ويُْطِعْمنَ 
 ورٔتا بذلك، ينفعن أهنن ويو٫تن عليو فينفثن نفعو يُرِْدفَ  أهنن يزعمن من وأما وتَػَلَفوُ  ضرره أَرْدفَ  ١تن ىذا

َيةُ  الوجع؛ خفة للعليل فيّتفق النافعة األدوية بعض َيْسِقيَنو  من تضمنتو ١تا ليةاٞتاى رقية ىي عنها ا١تنهيُّ  فالرُّقػْ
 وندب وسلم عليو اهلل صلى النيب هبا أمر وقد جائزة فإهنا تعاذل اهلل وبذكر بالقرآف الرقية وأما والكفر، الشرؾ
 يف الّنفاثات شر من باالستعاذة تعاذل اهلل أمر وإ٪تا. اهلل بذكر بالرقية التربؾ يف أصحابنا قاؿ وكذلك إليها،
 نفعها جواز يعتقد حيث من الدين يف عليو ضرراً  ذلك كاف بذلك نفعني بأهنن صّدؽ من ألف الُعَقدِ 

 .الضارة واألدوية السمـو سقي من ٭َتْتَػْلنَ  فيما شّرىن أخرى جهة ومن الرقية؛ بتلك وضررىا

 [٘:الفلق{ ] َحَسدَ  ِإَذا َحاِسدٍ  َشرِّ  َوِمن} 

 ةالكرٯت اآليات تضمنتها اليت القرآف علـو يف ا١تباحث بأٝتاء قائمة

 (اٟتسد) عقائد (ٔ

: قاؿ الربيع أيب بن اٟتسن حدثنا: قاؿ ٤تمد بن عبداهلل حدثنا ؛{َحَسدَ  ِإَذا َحاِسدٍ  َشرِّ  َوِمنْ : }تعاذل قولو
 عينيو شر من يقوؿ: قاؿ{ َحَسدَ  ِإَذا َحاِسدٍ  َشرِّ  َوِمنْ : }تعاذل قولو يف قتادة عن معمر عن عبدالرزاؽ أخربنا
 .ونفسو

 ابن وروى". العُت من تسًتقي أف أمرىا وسلم عليو اهلل صلى النيب أف: "عائشة روت قد: بكر أبو قاؿ
 وسلم عليو اهلل صلى النيب عن واألخبار ،"َحق   الَعُْتُ : "قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النيب أف ىريرة وأبو عباس
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: قاؿ سعيد بن يدسو  حدثنا: قاؿ زكريا بن القاسم حدثنا: قاؿ قانع ابن حدثنا متظاىرة؛ العُت بصحة
: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عباس ابن عن فطاوس عن ليث عن السّقاء إبراىيم أبو حدثنا

 ".فَاْغِسُلوا اْستُػْغِسْلُتمْ  فإذا الَعُْتُ  َلَسبَػَقْتوُ  الَقَدرَ  َيْسِبقُ  َشْيءٌ  َكافَ  فلو َحق   الَعُْتُ "

ِعُِت؛ فيتصل العائن من ينفصل شيء جهة من ىو إ٪تا العُت ضرر أف الناس بعض زعم: بكر أبو قاؿ
َ
 با١ت

 يقع ضررٌ  األوقات من كثَت يف فيتفق العائن، عند ا١تستحسن الشيء يف العُت وإ٪تا وَجْهٌل، شرّ  ىو وىذا
ِعُِت،

َ
 إذل يركن لئال لو تذكَتاً  يراه ٔتا اإلنساف إعجاب عند ذلك يفعل إ٪تا تعاذل اهلل يكوف أف ويشبو با١ت
 تكن دل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ناقة العضباء أف ُروي ما ٨تو وىو منها، بشيء يعجب وال نياالد

 وسلم، عليو اهلل صلى النيب أصحاب على ذلك فشقّ  فسبقها، هبا فسابق لو قَػُعودٍ  على أعرايب فجاء ُتسبق
نْػَيا ِمنَ  َشْيئاً  يَػْرَفعَ  ال َأفْ  اهلل َعَلى َحق  : "وسلم عليو اهلل صلى فقاؿ  عند العائن أمر وكذلك" َوَضَعوُ  إال الدُّ

 قلت جنتك دخلت إذ ولوال: }تعاذل اهلل قاؿ عليو، ويتوكل إليو فَتجع وقدرتو اهلل يذكر أف يراه ٔتا إعجابو
 ودخل: }فقاؿ بقولو، هبا إعجابو عند جنتو هبالؾ فأخرب ،[ٜٖ: الكهف{ ]باهلل إال قوة ال اهلل شاء ما

 دخلت إذ ولوال: }تعاذل قولو إذل[ ٖ٘: الكهف{ ]أبداً  ىذه تبيد أف أظن ما قاؿ لنفسو دلظا وىو جنتو
. وفاتك وقت إذل تعاذل اهلل نَِعمُ  عليك لتبقى أي ،[ٜٖ: الكهف{ ]باهلل إال قوة ال اهلل شاء ما قلت جنتك
 حجاج حدثنا: قاؿ فطالب أيب بن العباس حدثنا: قاؿ الفضل بن إٝتاعيل حدثنا: قاؿ عبدالباقي وحدثنا

 أَْعَجَبوُ  َشْيئاً  رََأى َمنْ : "وسلم عليو اهلل صلى النيب قاؿ: قاؿ أنس عن ٙتامة عن ا٢تذرل بكر أبو حدثنا: قاؿ
 .ا١توفق واهلل". َشْيءٌ  َيُضرَّهُ  دل باهلل ِإالَّ  قُػوَّةَ  ال اهلل َشاءَ  ما اهلل اهلل فَػَقاؿَ 
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كواؾبالغيكاؾؾعويكاؾتغدقر:كاؾثاـيكحثاؾؿب

ك(كاؾغؾق)ككدورةكآقاتكػيكاؾواردةكاؾؿطاـياؾؿطؾبكاألول:ك

 { ٱْلَفَلقِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  ُقلْ } 

 ({.ٔ...)ٱْلَفَلقِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  ُقلْ : }وجل عز قولو

 اشتكى قد وسلم عليو اهلل صلى النيب وكاف. الصبح وفَرؽ الصبح، فلق من أبُت ىو: يقاؿ الصبح،: الفلق
 يف فطب   بو: اآلخر فقاؿ عّلتو؟ ما: أحد٫تا فقاؿ ملكاف فأتاه واليقظاف، النائم بُت يوما فكاف شديدا شكواً 

 فاستخرج البئر، إذل نفر يف ياسر بن عمار فبعث وسلم، عليو اهلل صلى النيب فانتبو فيها، صخرة ٖتت بئر
 فكأنو قد،الع حلت حىت راحة وجد عقدة حلوا كلما فجعلوا عقدة، عشرة إحدى فيو وتراً  وكاف السحر،

 سحره الذى وكاف العقد، عدد على آية عشرة إحدى و٫تا السورتُت، هباتُت يتعوذ أف وأمر عقاؿ، من أُنِشط
 .أعصم بن لبيد

 { َوَقبَ  ِإَذا َغاِسقٍ  َشرِّ  َوِمن} 

 ({.ٖ...)َوَقبَ  ِإَذا َغاِسقٍ  َشرِّ  َوِمن: }وجل عز وقولو

 .وأغسق غسق: ويقاؿ وأظلم، ءيش كل يف دخل إذا" وقب إذا" الليل: والغاسق

 { ٱْلُعَقدِ  يف  ٱلنػَّفَّاثَاتِ  َشرِّ  َوِمن} 

 ({.ٗ...)ٱْلُعَقدِ  يف  ٱلنػَّفَّاثَاتِ  َشرِّ  َوِمن: }وجل عز وقولو

 .لبيداً  سحره الذى: يعٌت َحَسَد، ِإَذا حاسدٍ  َشرِّ  وِمنْ . سحرىن ينفثن السواحر وىن
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ك(كاؾـاس)ككورةدكآقاتكػيكاؾواردةكاؾؿطاـياؾؿطؾبكاؾثاـي:ك

 { ٱ٠ْتَنَّاسِ  ٱْلَوْسَواسِ  َشرِّ  ِمن}

 ({.ٗ...)ٱ٠ْتَنَّاسِ  ٱْلَوْسَواسِ  َشرِّ  ِمن: }وجل عز قولو

 .خنس وجل عز اهلل ذكر فإذا اإلنساف، صدر يف يوسوس إبليس

 {َوٱلنَّاسِ  ٱْٞتِنَّةِ  ِمنَ }

 ({.ٙ...)ٱلنَّاسِ وَ  ٱْٞتِنَّةِ  ِمنَ  ٱلنَّاسِ  ُصُدورِ  يف  يُػَوْسِوسُ : }وجلّ  عز قولو

 وقد وناسهم، جنتهم: الناس صدور ىف يوسوس: كقولك النسا وعلى اٞتنة على وقعت قد ىنا ىا فالناس
 قاؿ وقد اٞتن من أناس: فقالوا أنتم؟ من: فقيل فوقفوا، اٞتن من قـو جاء: ٭تّدث وىو العرب بعض قاؿ
: وعز جلّ  فقاؿ الناس، من جعلهم كما اٞتن من لنفرا فجعل{ اٞتِْنّ  ِمنَ  نَػَفرٌ  اْسَتَمعَ  أنّو: }وعز جل اهلل
 .أعلم واهلل واإلنس اٞتن من الرجاؿ فسّمى{ اٞتنّ  من ِبرَِجاؿٍ  يَػُعوُذوفَ  اإِلْنسِ  من رِجاؿٌ  كاف وأَنَّوُ }

ك(كاؾغؾق)ككدورةكآقاتكاعراباؾؿطؾبكاؾثاؾث:ك

 { ٱْلَفَلقِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  ُقلْ } 

 [ٔ{ ]قِ ٱْلَفلَ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  ُقلْ }

/  اٟتُبُليِّ  عبدالرٛتن ب أبو وقاؿ الصبح، ىو: عبداهلل بن جابر فقاؿ معناه يف العلماء اختلف قد
 أف وجب االختالؼ وقع واذا: جعفر أبو قاؿ. جهنَّم يف وادٍ  ىو: وقيل ا٠تَْلق ىو: وقيل جهنَّم، ىي/ٖٖٙ
 .الفجر يعنوف وفَػَرِقِو، الصبحِ  فَػَلقِ  ِمنْ  أبَُتُ  ُىوَ : تقوؿ والعرب القرآف، بو نزؿ الذي اللساف اذل يرجع

 { َخَلقَ  َما َشرِّ  ِمن}  
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 ا٢تاء فتكوف الذي ٔتعٌت تكوف أف و٬توز عائد، اذل ٖتتاج فال مصدراً " ما" تكوف[ ٕ{ ]َخَلقَ  َما َشرِّ  ِمن}
 .٤تذوفة عليو العائدة

 { َوَقبَ  ِإَذا َغاِسقٍ  َشرِّ  َوِمن} 

 [ٖ{ ]َوَقبَ  ِإَذا َغاِسقٍ  َشرِّ  َوِمن}

 عقيل ورَوى. بِإسناده ذكرناه وقد القمر أنو وسلم عليو اهلل صلى النيب فعن الغاسق معٌت يف العلماء تكلَّم
 الليل، الغاسق أف التفسَت أىل وأكثرُ : جعفر أبو قاؿ. غربت اذا الشمس َوَقبَ  إذا الغاسق: قاؿ الزىري عن

 ألف األقواؿ؛ فاتػََّفَقتِ  أظَلمَ  اذا َغَسقَ : يقاؿ أنو منها ُعِرؼَ  اللغة اذل ُرِجعَ  فإذا الكواكب: قاؿ من ومنهم
 وِمنْ  ا١تعٌت فصار. ليالً  االّ  يطلع يكاد ال والكواكب يكوف، بالليل والقمر الليل، دخل غربت اذا الشمس

 .يُعَرؼُ  ال َذَىبَ  َوَقبَ : قتادة وقوؿ دخل، اذا وَقبَ : يقاؿ. شيء كل فغطَّى بظلمتو َدَخلَ  اذا الليل َشرِّ 

 { ٱْلُعَقدِ  يف  ٱلنػَّفَّاثَاتِ  َشرِّ  َوِمن} 

 [ٗ{ ]ٱْلُعَقدِ  يف  ٱلنػَّفَّاثَاتِ  َشرِّ  َوِمن}

كّسرِ  ويف نفَّاثة ٚتع
ُ
 أمر وسلم عليو اهلل صلى النيب عهد يف ُكنّ  َسواِحرُ  نساءٌ  انػَُّهنَّ : يقاؿ نوافث ا١ت

َفْعنَ  أهننّ  يُو٫ِتْنَ  ألهننَّ  منهن باالستعاذة ا َيْضُرْرفَ  أو ينػْ  السحر فأما. ِبوِ  يأمثُ  ما دينو يف االنسافَ  ِٟتقَ  فرٔتَّ
 .فبافطل

 { َحَسدَ  ِإَذا َحاِسدٍ  َشرِّ  َوِمن} 

 [٘{ ]َحَسدَ  ِإَذا َحاِسدٍ  َشرِّ  َوِمن}

 يف قيل ما أوذل: جعفر أبو قاؿ. لسواحر ىنّ  وبناتو أعصم بن لبيد ىو: غَته وقاؿ اليهود، ىم: زيد ابن قاؿ
 من. لكل ىو: قاؿ قتادة قوؿ اىذ

ك(كاؾـاس)ككدورةكآقاتكاعراباؾؿطؾبكاؾرابع:ك
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 { ٱلنَّاسِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  ُقلْ }

 [ٔ{ ]ٱلنَّاسِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  ُقلْ }

 .ا٢تمزة من بدؿ والالـ واأللف أناس سيبويو عند األصل

 [ٕ{ ]ٱلنَّاسِ  َمِلكِ }

ْلِك، بُّتُ  َمِلكٌ : يقاؿ نعت
ُ
لك ا١تِْلكِ  بُّتُ  ومالك ا١ت

ُ
 .وا١ت

 .بدؿ أو نعت[ ٖ{ ]ٱلنَّاسِ  إِلَٰػوِ }

 { ٱ٠ْتَنَّاسِ  ٱْلَوْسَواسِ  َشرِّ  ِمن}

 :األعشى قاؿ كما الصدور يُوسوسُ  الذي ىو[ ٗ..{ ]ٱْلَوْسَواسِ  َشرِّ  ِمن}

 َزِجلُ  ِعْشرِؽٌ  ِبرِيحٍ  استَػَعافَ  َكَما*  انَصَرَفتْ  اذا َوْسواساً  لِْلِحْلي َتسَمعُ 

 وعز جل اهلل ذكر فاذا االنسافِ  َصدرِ  على و٬تثم يُػَوسِوسُ  أنو احدا٫تا روايتاف عباس ابن عن{ اسِ ٱ٠ْتَنَّ }
 .متفقاف والقوالف ا٩تََنَس، أفُِطيعَ  فاذا يوسوس أنو األخرى والرواية ٮَتِنُس،

 { ٱلنَّاسِ  ُصُدورِ  يف  يُػَوْسِوسُ  ٱلَِّذى}

 [٘{ ]ٱلنَّاسِ  ُصُدورِ  يف  يُػَوْسِوسُ  ٱلَِّذى}

 .مبتدأ إضمار على الرفع و٬توز النعت على خفض موضع يف

 {َوٱلنَّاسِ  ٱْٞتِنَّةِ  ِمنَ } 

: جعفر أبو قاؿ. وِحَجارةٌ  حجار مثل اٞتماعة، لتأنيث ا٢تاء وِجّنةٌ  ِجٍّت  : يقاؿ[ ٙ{ ]َوٱلنَّاسِ  ٱْٞتِنَّةِ  ِمنَ }
 يُػَوسِوُسوَف؟ ال وىم" ٱْٞتِنَّةِ " على يُعطَُفوفَ  فكيف" َوٱلنَّاسِ " وجل عز قولو عن سلماف بن علي وسألت
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 قاؿ والذي. والناس الوسواس شرّ  من الناسِ  بربِ  أعوذُ  قل: والتقدير الوسواس، على معطُوُفوفَ  ىم: فقاؿ
 :قاؿ كما كثَت حسن جائز الواو يف والتأخَت التقدمي ألف َحَسٌن؛

 ٔتُرَعِوي َعنػَْها تَ َلسْ  ِخَصاؿٍ  َثاَلثَ *  و٪َتِيَمػةً  ِغيَبةً  وُفْحشاً  َٚتَْعتَ 

 :حّسافٌ  وقاؿ

ـُ  ما ُغرِّ  َدَعائِمُ *  َىاِشمٍ  آؿِ  ِمنْ  االْسالـِ  يف زاؿَ  َوَما  وَمْفَخرُ  تُػرَا

 ويَػْقَهرُ  يُػُروؽُ  فَطودٍ  اذل رضاـٌ *  َحو٢َتُمْ  والّناسُ  السالـ جبل وىم

ُهمْ  َعِليُّ *  أُمػػّوِ  وابنُ  َجْعَفرٌ  منهم بَػَهالِيلُ    َأَٛتدُ  َوِمنػْ
ُ
 َتَخيػَّرُ ا١ت

 .اٟتقيقة على ا١تقدـ وىو وسلم، عليو اهلل صلى بالنيب بعده جاء مث ِبَعِلي   بعده جاء مث ِّتَعَفرٍ  اللفظ فبدأ

كاؾدورةكيػكاؾبقاـقظكاؾؾؿداتكؿناؾؿطؾبكاؾخاؿس:ك

 صفة تخدـفاس الفلق سورة يف أما واحد منو وا١تستعاذ( وا١تلك األلوىية الربوبية،)الناس سورة يف بو ا١تستعاذ
 (النعيمى حساـ.د)الفرؽ؟ فما أربع منو وا١تستعاذ بو للمستعاذ الربوبية وىي واحدة

 الفلق سورة :التقابل ىذا

 (ٔ) اْلَفَلقِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  ُقلْ 

 (ٕ) َخَلقَ  َما َشرِّ  ِمن

 (ٖ) َوَقبَ  ِإَذا َغاِسقٍ  َشرِّ  َوِمن

 (ٗ) اْلُعَقدِ  يف  النػَّفَّاثَاتِ  َشرِّ  َوِمن

 (٘) َحَسدَ  ِإَذا َحاِسدٍ  َشرِّ  نَومِ 
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 سورة الناس

 (ٔ) النَّاسِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  ُقلْ 

 (ٕ) النَّاسِ  َمِلكِ 

 (ٖ) النَّاسِ  إَِلوِ 

 (ٗ) ا٠ْتَنَّاسِ  اْلَوْسَواسِ  َشرِّ  ِمن

 (٘) النَّاسِ  ُصُدورِ  يف  يُػَوْسِوسُ  الَِّذي

 (ٙ) النَّاسِ  وَ  اْٞتِنَّةِ  ِمنَ 

 كلمة يف أنو ا٠تالصة. ا٠تالصة أقوؿ إليو أدخل أف قبل نص عندنا. ا١توازنة يف يلةفطو  وقفة للعلماء        
 خلق ما شر من ماذا؟ من الضوء، انفالؽ الفجر، بداية ىو والفلق الفلق برب استعاذ( الفلق برب أعوذ قل)

 ٘تس عاً ٚتي الشرور ىذه حسد، إذا حاسد شر من العقد، يف النفاثات شر من غاسق، شر من عامة، بصورة
 من واحد بلفظ االستعادة فكانت اعتقاده أو إٯتانو ٘تس وال الظاىر، يف جسمو، يف ظاىره، يف اإلنساف

 .بإٯتانو أو ببافطنو أو بعقيدتو وليس اإلنساف بظاىر الظاىري، بالشيء تتعلق ىي اليت ا١تتعددة الشرور ىذه

 شيء، لكل ا١تالك الناس ملك والتكوين، لًتبيةبا ا١تتعهد( الناس رب) ا١تريب بالرّب، استعاذ ىناؾ        
لك وصفة الًتبية صفة ذكر ىو إذف

ُ
لجأ غَته دوف ا١تعبود واإللو ا١ت

ُ
 من. صفات ثالث فذكر احملبوب إليو وا١ت

 االعتقاد يف وا٨تراؼ العقيدة يف ا٨تراؼ الوسوسة ونتيجة اٞتسم، داخل يف يكوف ىذا الوسواس، شر
 ىناؾ يكوف أف أو يؤذيو الظلمة يف شيئاً  يرى إنساناً  أف قضية من أخطر قضيةال ىذه. الدين يف وا٨تراؼ

 بثالث فاستعاذ هبذا، ىذا يقارف ال. يضره أف أو منو يناؿ أف ٭تاوؿ حاسد أو جسمو يف يؤذونو سحرة
 .اإلٯتاف يف تؤثر الوسوسة ألف اإلٯتاف وقضايا االعتقاد بقضايا يتعلق ٦تا وتعاذل سبحانو هلل صفات
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 واإللو ٯتلكو كبَت وىو لو يكوف وا١تِلك صغره منذ اإلنساف يريب ألنو بالرب بدأ بالرب؟ بدأ ١تاذا        
 من استعاذة وكلها تدرج ىناؾ كأف والوعي العقل مرحلة يف صاروا قد يكونوف وجل عز اهلل يعبدوف الذين

 كلها والشرور الشرور من يضيء الذي الفجر( الفلق رب) ىناؾ أما. اإلنساف قلب يف شيء يدخل أف
 .دنيوية

 :يقوؿ" البياف روح" كتابو يف الربوسوي إٝتاعيل ىو علمائنا ألحد النص

. الفلق رب أنو وىي واحدة بصفة مذكور األوذل السورة يف بو ا١تستعاذ أف وىي بالغة لطيفة ا١تقاـ ىذا ويف"
 منو وا١تستعاذ -( عنده ووقفوا قدماءال علمائنا ذىن يف خطر السائل ذىن يف خطر الذي السؤاؿ يعٍت) -

 بو فا١تستعاذ( الناس سورة أي) السورة ىذه يف وأما واٟتاسد والنفاثات الغاسق وىي اآلفات من أنواع ثالثة
 أف ا١تعلـو ومن الوسوسة وىي واحدة آفة منو وا١تستعاذ واإللو وا١تلك الرب وىي أوصاؼ بثالثة مذكور

 إلتفاتة التفت ىنا. )وأوفر أكثر فطلبو قبل الطالب ثناء كاف وأكثر أتّ  فيو والرغبة أىم كاف كلما ا١تطلوب
 باإلٯتاف يتعلق ا١تطلوب فألف أكثر الثناء يكوف أعلى ا١تطلوب يكوف ١تا أنو وىي إليها أشرنا ما ٨تن أخرى

 السورة ىذه ويف ا١تذكورة اآلفات من البدف سالمة ىي( الفلق) ا١تتقدمة السورة يف وا١تطلوب(. الثناء يف زاد
 الدين سالمة أف على تنبيهاً  الكرٯتتُت السورتُت نظم يف أف هبذا فظهر الوسوسة من الدين سالمة( الناس)

 تلك من البدف سالمة وأف مطلوب وأىم مرادٍ  أعظم أهنا إال واحداً  أمراً  كانت وإف الشيطاف وسوسة من
 من االستعاذة على مشتملة الناس سورة. االىتماـ يف ا١تثابة بتلك ليست متعددة أموراً  كانت وإف اآلفات

 الدنيا يف العقوبات منشأ ىو الذي اإلنساف يف الداخل الشر وىو وا١تعاصي الذنوب سبب ىو الذي الشر
 خارج من شرٌ  وىو نفسو العبد ظلم سبب ىو الذي الشر من االستعاذة تضمنت الفلق وسورة واآلخرة
 يدخل الثاين والشر كسبو من ليس ألنو عنو الكف منو يطلب وال التكليف ٖتت يدخل ال األوؿ فالشرّ 
 ".النهي بو ويتعلق التكليف ٖتت

 النػَّفَّاثَاتِ  َشرِّ  َوِمنْ ( ٖ) َوَقبَ  ِإَذا َغاِسقٍ  َشرِّ  َوِمنْ ( ٕ) َخَلقَ  َما َشرِّ  ِمنْ ( ٔ) اْلَفَلقِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  ُقلْ *)        
 الناس سورة ويف أمور ثالثة من الفلق برب استعاذ( الفلق( ٘) َحَسدَ  ِإَذا َحاِسدٍ  َشرِّ  َوِمنْ ( ٗ) اْلُعَقدِ  يف 
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 النَّاسِ  إِلَوِ ( ٕ) النَّاسِ  َمِلكِ ( ٔ) النَّاسِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  ُقلْ ) واحد أمر من اهلل صفات من صفات بثالثة استعاذ
 اللمسة فما(( ٙ) َوالنَّاسِ  اْٞتِنَّةِ  ِمنَ ( ٘) النَّاسِ  ُصُدورِ  يف  يُػَوْسِوسُ  الَِّذي( ٗ) ا٠ْتَنَّاسِ  اْلَوْسَواسِ  َشرِّ  ِمنْ ( ٖ)

 (السامرائى فاضل.د) االختالؼ؟ ىذا يف البيانية

 عمل من ليس ذكره ما كل ألف يده عمل من وليس ا١تكاره من اإلنساف على يقع فيما الفلق سورة        
 َوِمنْ ( ٕ) َخَلقَ  َما َشرِّ  ِمنْ ) عليو يقع ٦تا ألهنا حسناتو صحيفة يف تدخل وقد عليها ٭تاَسب وال اإلنساف

 منها ٯتلك ال((٘) َحَسدَ  ِإَذا َحاِسدٍ  َشرِّ  َوِمنْ ( ٗ) اْلُعَقدِ  يف  النػَّفَّاثَاتِ  َشرِّ  َوِمنْ ( ٖ) َوَقبَ  ِإَذا َغاِسقٍ  َشرِّ 
 يستعيذ ألنو أخطر الناس فسورة واآلخرة الدنيا يف عليها و٤تاسب اإلنساف عمل من فهي الناس يف أما شيئاً 
 ٭تاسب الناس سورة يف وما اإلنساف يفعلها اليت ا١تعايب شر من يوسوس الذي ا٠تناس الوسواس شر من

 من عليو يقع ما شر من األوذل ا١تعايب، شر يف والثانية ا١تصائب شر يف فاألوذل. واآلخرة الدنيا يف عليها
 .األوذل من أكرب كبَتة استعاذة إذل ٖتتاج الثانية فإذف خريناآل على ويقع يفعلو ما شر من والثانية اآلخرين

 (السامرائى فاضل.د) ؟(الفلق برب أعوذ قل) يف( ُقل)بػ تعاذل اهلل بدأ ١تاذا

 يُعِلن أف لربو حاجتو وعن بلسانو ضعفو عن صراحة يعلن أف اإلنساف من يريد تعاذل سبحانو اهلل        
 من يريد تعاذل ربنا فإذف. البشر سائر إذل مث للرسوؿ موجو ا٠تطاب. قلبو يف ْتاجتو يكتفي وال ويقوؿ

 بشعوره يكتفي وال و٭تذر ٮتاؼ ٦تا ٮتّلصو حىت إليو وحاجتو لربو ضعفو عن صراحة يعلن أف اإلنساف
 الكاذب والشعور بالنفس للعجب قتل فيو أو٢تا: نواحي من ضروري لربو حاجتو عن اإلعالف ىذا. باٟتاجة

نَسافَ  ِإفَّ  َكالَّ ) الطغياف أسباب من وىذا ءباالستغنا  حىت فليعلن( العلق( ٚ) اْستَػْغٌَت  رَّآهُ  َأف( ٙ) لََيْطَغى اإْلِ
. االستعانة من الكرب ٯتنعهم الناس من قسم ىنالك ألف عنو مستغنياً  يكوف ال ف ربو أماـ ضعفو يعلن

 بشخص استعنت إذا ألنك الطاعة ابأسب من اإلعالف ىذا يعٍت الطاعة أسباب من أنو اآلخر واألمر
 األمر ىذا تقوؿ أنت( الفلق برب أعوذ قل) اإلعالف ىذا إذف وتعصيو؟ بو تستعُت فكيف تعصيو وال تطيعو

 ٦تا اإلستعاذة. ٯتكن ال تعصيو؟ وأنت بو تستعيذ فكيف فطاعتو إذل يدعوؾ ىذا إذف بربك تستعُت أنت أي
 غياث إذل اٟتاجة بشدة شعور االستعاذة صاَحبَ  إذا خاصة العا١تُت لرب خاشعة و٬تعلها القلوب يلُت
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 العوف وتطلب بشخص وتستعيذ تستعُت أنت يعينو، من إذل باٟتاجة شعور عنده ألف يعوذ ىو ا١تستغيثُت،
 إليو، تلتجئ من إذل وتلتجئ حاجتك وتعلن تستعُت فأنت قوتك من أكرب ىو إليو باٟتاجة تشعر ألنك
 ِإينِّ  ُموَسى َوقَاؿَ ) كبَت األمر كاف إذا خاصة القلوب يلُت الشيء ىذا. تستطيع ٦تا وأكرب قوتك من أكرب

 اإلستعاذة وإ٪تا الشيطاف من ليس( غافر( ٕٚ) اٟتَِْسابِ  بِيَػْوـِ  يُػْؤِمنُ  الَّ  ُمَتَكربٍِّ  ُكلِّ  مِّن َوَربُِّكم ِبَريبِّ  ُعْذتُ 
 وشبهو وٮتشع يلُت وقلبك ربك إذل باٟتاجة الشعور يصاحبك عندما يلُت القلب ٬تعل األمر فهذا عامة
 يتشبث فميف كلب ينبحو صيب شعور مثل بربو يستعيذ عندما اإلنساف يصحب أف ينبغي أنو األوائل أحد

 نذكره والذكر بالتسبيح مأموروف و٨تن والذكر التسبيح مثل ىو مث القلوب لُت أسباب من ىذا فيكوف بأبيو،
 اْلَغاِفِلُتَ  مِّنَ  َتُكن َوالَ  َواآلَصاؿِ  بِاْلُغُدوِّ  اْلَقْوؿِ  ِمنَ  اٞتَْْهرِ  َوُدوفَ  َوِخيَفةً  َتَضرُّعاً  نَػْفِسكَ  يف  رَّبَّكَ  َواذُْكر) بلساننا

 أعوذ قاؿ لو. وحده بالشعور ال واللساف بالقوؿ بربنا نستعُت بالقوؿ التسبيح نذكر كما( األعراؼ( ٜٕ٘)
( ٜٛ) الرَِّجيمِ  الشَّْيطَافِ  ِمنَ  بِالّلوِ  فَاْسَتِعذْ  اْلُقْرآفَ  قَػرَْأتَ  فَِإَذا. )ولويق أف أمره ىو بالقوؿ أمراً  ليس ىذا باهلل

 .باالستعاذة أمر أيضاً  وُقل باالستعاذة أمرؾ ىو فاستعذ قاؿ ١تا( النحل

 أقسم حىت كبَتة عظمة للفلق فهل أشياء أربعة مقابل بالفلق تعاذل أقسم( اْلَفَلقِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  ُقلْ ) مدلوؿ ما
 (السامرائى فاضل.د)بو؟ تعاذل اهلل

 الصبح: اللغة يف الفلق(. اإلصباح فالق) كلو ا٠تَْلق ىو اللغة يف وأيضاً  الصبح أنو الفلق يف ا١تشهور        
 ألنو واضح با١تعٌت ارتبافطها فإذف ا٠تَْلق ٔتعٌت كاف إذا. اللغة حيث من ىذا فَػَلق كلو ا٠تْلق وا٠تْلق، والشقّ 

 إذا حاسد شر من العقد، يف النفاثات شر من وقب، إذا غاسق شر من خلق، ما شر من) ا٠تلق نم كلو
 ما شر من) ا٠تاص إذل العاـ من وانتقل ترتيباً  رتبها ولكن خْلق فهذا اللغوي ا١تعٌت هبذا كاف إذا(. حسد
 ىذا ظالمو تكراع إذا الليل أي( وقب إذا غاسق) األخص إذل يأيت مث خلق، ما كل أي عاـ ىذا( خلق

 الليل دخل إذا أي دخل يعٍت ووقب ظالمو اعتكر إذا الليل ىو الغاسق خلق، ما ٚتلة من ألنو أخص
 كلو واضح، بشكل بعدىا ٔتا مرتبطة فهي موجود لغوي معٌت وىو ا٠تَْلق ٔتعٌت الفلق كاف إذا. البهيم ا١تظلم

 خلق، ما كل عاـ، ىذا( خلق ما شر من: )ا٠تاص إذل العاـ من فيها وانتقل بيانياً  ترتيباً  رتبها فقط فْلق
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 الليل يدخل يـو كل ألف وأقل أخص ىذا( العقد يف النفاثات شر من) أخص،( وقب إذا غاسق شر من)
 من إنتقل مفرد وحاسد ٚتع النفاثات وأقل، أخص( حسد إذا حاسد شر من) النفاثات؟، عدد كم لكن
 .متناىية بدقة فنياً  بيانياً  ترتيباً  ترتب أف مقصودة وىي البالغة قمة ىذهو  بيانياً  ترتيباً  ورتبها ا٠تاص إذل العاـ

 كاف فإذا الليل، أو الغاسق يعقب الفلق( وقب إذا غاسق شر من) الصبح ٔتعٌت الفلق كاف إذا        
 يزيل تعاذل واهلل الليل، وىو( وقب إذا غاسق شر من) واضح بعدىا ٔتا فارتبافطها الصبح ىو بالفلق ا١تقصود

 الشرور من بعده ما إزالة على قادر الليل ظلمة إزالة على والقادر الصبح بفلق ويأيت شروره ويزيل الليل ظلمة
( حسد إذا حاسد شر من) و أمره يتبُت ال ظالـ يف ا١تسحور( العقد يف النفاثات شر من) ذكرىا اليت

 الشرور كل يزيل بالفلق وجاء( وقب إذا غاسق) الليل ظلمة أزاؿ الذي. ظالـ كلو ىذا ظالـ، يف واحملسود
 كاف سواء. تعاذل باهلل اإلنساف ٢تا يستعُت الشرور، ىذه عند يزيل باهلل فاستعذ واٟتاسد ا١تسحور ظلمة
 .الليل ظالـ من الصبح يفلق كأنو الشقّ  ٔتعٌت يأيت والفلق واضح فارتبافطها الصبح أو ا٠تلق الفلق

 واحدة من بكثَت فاستعاذ الناس سورة يف أما كثَت من استعاذ مث بواحدة اإلستعاذة الفلق سورة يف*        
 (السامرائى فاضل.د)البيانية؟ اللمسة فما فقط

 أمور من استعاذ الشخص الفلق سورة أوالً . الفلق سورة يف ذكره ٦تا أخطر الناس سورة يف ذكره ما        
 حاسد شر من العقد، يف النفاثات شر من ،وقب إذا غاسق شر من خلق، ما شر من) حيلة فيها لو ليس

 شر اإلنساف على وقع إذا ٤تتسباً، صابراً  كاف إذا حسناتو صحيفة يف وقعت عليو وقعت وإذا( حسد إذا
 الدنيا يف عليها و٭تاسب سيئاتو قائمة يف تدخل الناس سورة يف. ويُثاب يصرب الشرور ىذه من أي من

 يف يوسوس الذي) اآلخرين وحق نفسو حق يف ليسيء يدفعو الذي( ا٠تناس الوسواس شر من) واآلخرة
 يف أو نفسو حق يف ذلك كاف سواء ا٠تناس الوسواس شر من ىي الشرور يف األمور كل(. الناس صدور

 القانوف فطالو إذا الدنيا يف ٭تاسب اآلخرين على اعتدى إذا. واآلخرة الدنيا يف عليها وحاسب اآلخرين حق
 الناس، برب أعوذ قل) قاؿ لذا أخطر ىي لذا. الدنيا يف العقاب يأخذ دل إذا ةاآلخر  يف عليها و٭تاسب

 دفع ىكذا ىي ا١تذكورة األمور ىذه بأف رتبها: عجيباً  ترتيباً  ورتبها أشياء ثالثة( الناس إلو الناس، ملك
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 ا٠تربة بأىل أوالً  يستعُت ٭تلها أف يعرؼ ال مشكلة لإلنساف وقعت إذا. اٟتياة تعامل يف الناس بُت الشرور
 والقضاء للسلطة يلجأ ا١تشكلة ٖتل دل فإذا ،(رب) وا١تريب وا١تعلم وا١توّجو ا١ترشد ىو والرب الرب وىم

 سورة يف تعاذل رتبها اٟتياة يف التعامل ىذا ،(اهلل) ٭تّلها العا١تُت لرب يلجأ بالقضاء ٖتل دل فإذا( ملك)
 ٭تصل عندما يوجهوؾ أو وا١تعلم وا١ترشد ا٠تربة بأىل تعُتتس فأنت وا١تعلم وا١توجو ا١ترشد ىو الرب. الناس

 الًتتيب حىت. تعاذل هلل تلجأ ٖتل، دل( ا١تلك) للقضاء تلجأ القضية ٖتل دل لكن يوجهونك مشكلة لك
 القلة من إٕتو إليو ا١تضاؼ ويف القلة إذل الكثرة من إٕتو( إلو ملك، رب،) ا١تضاؼ يف: عجيب ترتيب البياين

 الربّ  من أقل ا١تلك كثَتوف، وموجهوف مرشدوف اجملتمع يف يكوف وقد بالرب بدأ(. الناس) الكثرة إذل
 الرب من إٕتو إذف ا١تلك من أقل اإللو الدنيا؟ يف ملك كم الدنيا، يف( الدار رب نقوؿ وقد ا١توجهوف)
 كلمة) إليو ا١تضاؼ. القلة إذل الكثرة من رتبها( اإللو) األحد الواحد إذل( ا١تلك) أقل ىو ما إذل( أكثر)

 من ٣تموعة لكل يعّلمهم، من لديهم الناس من ٣تموعة لكل الناس رب: القلة إذل الكثرة من رتبها( الناس
 ناس من أكثر اإللو وناس واحد، ملك فيها الدولة ألف الرب ناس من أكثر ا١تلك ناس رهبم، فهو يعلمهم

 من إليو وبا١تضاؼ القلة إذل الكثرة من با١تضاؼ رتبها إلو ملك، رب،: ا٠تصومات يف اٟتياة ُسّنة. ا١تلك
 واحدة ذات أهنا على يدؿ حىت الناس وإلو الناس وملك الناس رب قاؿ ما بالواو يأت ودل. الكثرة إذل القلة

 استعذت إذا. واحدة لذاتٍ  أهنا أفاد الواو حذؼ عندما. ا١تغايرة تفيد قد والواو متعددة، ذوات ٖتتمل ال
 أعوذ قل) قاؿ لذا. واحدة ذات اهلل، فهو باإللو استعذت وإذا اهلل فهو با١تلك استعذت وإذا اهلل فهو بالرب
 (.الناس إلو الناس ملك الناس، برب

ْعَنا َقدْ  قَاُلواْ  آيَاتُػَنا َعَلْيِهمْ  تُػتػَْلى َوِإَذا) قالوا وإ٪تا القرآف اإلسالـ صدر يف أحد ينتقد دل          َنَشاء َلوْ  ٝتَِ
 ويف العربية اللغة يف اٞتهل جاء ١تا لكن قالوا ما مثلو قولوا ٖتداىم فلما( األنفاؿ( ٖٔ) َىػَذا ِمْثلَ  ْلَناَلقُ 

 .بشر كالـ يكوف أف ٯتكن ال القرآف ىذا بأف يقطع األسلوب يف بصراً  أويت ومن. األسئلة بدأت البالغة

ككاؾـاسكدورةكػيكبقاـقظكؾؿداتاؾؿطؾبكاؾدادس:ك
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 على والواقعة وا٠تفّية الظاىرة كلها الشرور من ةذاالستعا ٚتعتا الكرمي القرآف يف سورتاف ٫تا فا١تعوذتا      
 الظاىرة الشرور من االستعادة تضمنت الفلق فسورة. الداخل من منو تصدر واليت ا٠تارج من اإلنساف
 اإلنساف ألف بالصرب إال لذلك سبيل وال دفعها لإلنساف ٯتكن وال ا٠تارج من اإلنساف على الواقعة وا٠تفية
 تعاذل اهلل ألف حسناتو ميزاف يف ويزيد صربه على تعاذل اهلل من األجر يناؿ الشرور ىذه على صرب إذا الصابر
 من ليس ألنو عنو الكف منو يطلب وال التكليف ٖتت يدخل ال ٦تا الفلق سورة يف والشر .الصابرين ٬تزي

 عليو ٤تاسب غَت فهو كسبو

( نفسو من النابعة)الداخلية اإلنساف شرور من االستعادة سورة فهي أيدينا بُت اليت الناس ةسور  أما        
 النفس ظلم ويتجنب يدفعها أف اإلنساف يستطيع اليت وىي غَته على أو نفسو اإلنساف على تقع اليت وىي

 ىو السورة ىذه يف ا١تقصود والشر .سيئاتو صحيفة يف يكوف اإلنساف فيها وقع إذا الشرور وىذه واآلخرين
 من االستعادة ٚتعتا السورتاف.  عنو هُني ما ضمن يدخل ألنو ا١ترء عليو و٭تاسب التكليف ٖتت يدخل ٦تا

 ما) التكليف يف يدخل ال وما ،(الناس يف جاء ما) التكليف ٖتت يدخل ما.. وا٠تفية الظاىرة كلها الشرور
( الفلق) اٟتسنات سجل يدخل وما دفعو الناس ستطيعي وما( الفلق) دفعو يستطيع ال ما( .. الفلق يف جاء
 من باهلل استعاذة الفلق سورة: واحملققُت ا١تفسرين من عدد قاؿ وكما(. الناس) السيئات سجل يدخل وما

 .ا١تعايب شرور من باهلل استعاذة الناس وسورة ا١تصائب شرور

 ("ٔ)الناس برب أعوذ قل*"

 .باهلل موأعتص ألتجئ ٔتعٌت ىي لغة: باهلل أعوذ

 ا١تعٌت الختل الفعل حذؼ ولو ىنا كبَتة أ٫تية لو بالقوؿ واألمر( قل) يقوؿ بأف للرسوؿ تعاذل اهلل أمر: قل 
 عن واإلعالف اإلفصاح باب من ىي( قل) فكلمة ربو، إذل والتجائو ضعفو عن لإلفصاح( قل. )ا١تقصود
 للغرور قتل وفيها. بلسانو وينطقها وبنفس ىذه حاجتو عن يفصح وىو وعال، جلّ  ربو إذل اإلنساف حاجة

 يطلب الذي وألف إليها، شديدة حاجة يف وىو اإلعانة فطلب من أحيانا ا١ترء ٯتنعاف والغرور الِكرب ألف
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 حاجتو يُعلن أف ينبغي لكن ربو إذل باٟتاجة بالشعور اإلنساف يكتفي وال الغرور، عن ٯتتنع غَته من ا١تعونة
 .الناس من هغَت  أو الرسوؿ أكاف سواء لربو

 لديو العزيز ذؿ يرضى ريب فقلت عليو ٮتفى ليس ما إليو أتشكو قالوا        

 إذل بو يودي قد والذي اإلنساف نفس يف الذي والغرور للكرب عالج بل قتل اإلعالف ىذا يف: قل        
 باالستعاذة النطق ز٬تو  وال باللساف قو٢تا من بد ال لذلك( استغٌت رآه أف. ليطغى اإلنساف إف. )الطغياف

 أسباب من فإهنا الشرور من ليعصمنا باهلل استعنا فإذا الطاعة أسباب من القوؿ وىذا( قل) األمر دوف
 ركن إذل ليأوي ا١تستغيثُت غياث إذل باٟتاجة بالنفس شعور االستعاذة صاحب وإذا. سبحانو لو الطاعة
 .القاسية القلوب يُلُت الشعور فهذا مواله إذل باٟتاجة الشعور فهذا شديد

 ("ٖ) الناس إلو( ٕ) الناس ملك( ٔ) الناس برب أعوذ قل*"        

. ا٠تّناس الوسواس شر من الناس وبإلو الناس، ٔتلك الناس، رب: بػ ىي السورة يف ستعاذةاال        
ه الشيطاف وسوسة من واإللو وا١تلك بالربّ  جاءت منو واإلستعاذة واحد شرّ  منو فا١تستعاذ

ُ
 وىذا. لكةا١ت

 إشارة ىذا ويف. متعددة شرور من واحد بشيء اإلستعاذة كانت حيث الفلق سورة يف جاء ما ٓتالؼ
 يف نفسو يردي فقد الوساوس ٢تذه استجاب إف ألنو غَته وعلى اإلنساف على الوسوسة خطورة إذل عظيمة
 وىذه واحد بأمر منو استعاذ فقد( الفلق سورة يف جاء ما) كسبو من ليس الذي األمر أما واآلخرة، الدنيا
 .(ٖٖ)الوسوسة وخطورة البشر خطورة إذل الكرٯتتُت السورتُت ىاتُت من عظيمة بيانية لفتة

 

 : التالي الشكل على الناس سورة في الترتيب وجاء

 وليشَت لَتشده وٕتربة خربة لو ٔتن أو وعلمو ٓتربتو أوالً  يستعُت حاجة يف وقع إذا فاإلنساف. إلو ملك، رب،
(. الناس رب) بو اآليات بدأت ولذا وا١توجو وا١تعلم ا١ترشد فهو ا١تريب أي الربّ  شأف ىو وىذا يفعل ٔتا عليو

                                                                 
(33)

 اٌشبسلخ جبِؼخ فٟ ا٢داة و١ٍخ فٟ إٌذٛ اعزبر اٌغبِشائٟ صبٌخ فبضً اٌذوزٛس األعزبر 
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 التجأ نفعاً  السلطة ُٕتدي دل فإف( الناس ملك) ا١تلك أي وصاحبها السلطة إذل ٞتأ يريد فيما ينجح دل فإذا
 اإلنساف وكحاجة الًتتيب ىذا سياؽ على ىو السورة يف اآليات يف والًتتيب( الناس إلو) تعاذل اهلل إذل

 للحياة الناس ٮترج مث البداية ىي فاألجنة ومعاشهم، اإلنساف حياة مراحل يف واضح وىو. اٟتياة يف للتعامل
 ينظم وما اجملتمع إذل احتاجوا كربوا فإذا ورعاية، تربية من ٭تتاجونو ما ٢تم يقدـ الذي ا١تريب ليواجهوا
 ٣تتمع فكل وا١تلك، الربوبية بُت عموما واجملتمعات. اإللو ٭تاسبو حيث التكليف سن يأيت مث بو، عالقتهم

 الشكوؾ وٖتيطها الناس بعض على ٗتفى وقد فتتأخر األلوىية أما السلطة، إذل مث ا١تريب إذل صغاره ٭تتاج
 .تذكَت إذل وٖتتاج..  واإلٟتاد..  واألوىاـ

 من العديد ىناؾ يكوف وقد ا١توّجو ا١ترشد ىو فالربّ  القّلة إذل الكثرة من اآليات تدّرجت وقد        
 للكل واحد اإللو ولكن كثر ملوؾ فيها والدنيا واحد ملك دولة لكل لكن اجملتمع يف وا١ترّبُت ا١ترشدين

 فهو اإللو وأما أقلّ  ا١تلك كثَت، الرب) بالعدد الكلمة داللة حيث من للقلة الكثرة من السياؽ يف فانتقل
 (.واحد

 نوضحها غَتىا عن ٥تتلفة الناس من ٣تموعة تعٍت منها وكل السورة يف مرات ٖ الناس كلمة وردت        
 :يلي فيما

 .الناس كل أو الناس من واحد أو الناس من قليلة ٣تموعة على ُتطلق الناس كلمة

 اإللو وأما ا١تريب ناس نم أكرب فناسو ا١تلك أما كثَتة، أو قليلة تكوف قد الناس من ٣تموعة ُمرشد ىو والربّ  
 إذل كلو ا١تعٌت لعاد وإ٢تهم وملكهم الناس برب اآليات جاءت فلو. حتماً  األكثر وناسو الناس كل إلو فهو

 ال لذلك. الناس من ٣تموعة أي ٖتدد و١تا غَتىم يشمل أف دوف( الّرب ناس) الناس من األوذل اجملموعة
 من الناس وكلمة .٥تتلف معٌت لكل ألف صر٭تا، مذكورا إليو ا١تضاؼ تكرار من بد ال بل ىنا، الضمَت يغٍت

 فالتدرج. الكثرة إذل القّلة من واإللو وا١تلك الرب كلمة عكس على تنتقل السورة يف العديدة داللتها حيث
 فناس الكثرة، إذل القلة من فبالعكس( الناس) إليو ا١تضاؼ يف أما القلة، إذل الكثرة من بدأ الصفات يف

 .األكثر ىم اإللو وناس أكثر، ا١تلك وناس قل،أ ا١تريب
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 وإلو الناس وملك الناس برب) يقوؿ أف أصالً  ٬توز وال بينها فيما العطف بواو السورة يف اآليات تأيت ودل
 ٥تتلفة ذوات أهنم يُظنّ  ال حىت وىذا( الناس إلو* الناس ملك* الناس برب أعوذ قل) جاءت وإ٪تا( الناس
 من أكثر ا١تقصود أف يُظن ال وحىت .الواحد اإللو وىو ا١تلك وىو ا١تريب سبحانو هوف واحدة ذات ىي ألهنا

 أراد ومن الناس ملك يقصد ا١تِلك أراد ومن الناس رب يقصد الرب أراد فمن سبحانو، واحد ىو بل واحد،
 .اهلل إال إلو فال الناس إلو يقصد اإللو

 ("ٙ) والناس اٞتّنة من( ٘) الناس صدور يف يوسوس الذي( ٗ) ا٠تّناس الوسواس شر من*"

 يف كما( الوسواس من) وليس(  الوسواس شر من) باستخداـ اآلية جاءت :ا٠تّناس الوسواس شر من
 من:  قاؿ بل الشيطاف، ٭تدد دل ىنا ألنو ،"الرجيم الشيطافِ  من باهلل فاستعذ: " الشيطاف من االستعاذة

 الناس من أو اٞتِّنة من الوسواس يكوف قد.  الناس من أو ّنةاٞتِ  من: قسمُت الوسواس فجعل والناس، اٞتِّنة
 اٞتن لساف على تعاذل قاؿ كما" القاسطوف ومنا ا١تسلموف منا وأنا"  قاسطوف وفيهم صاٟتوف فيهم فاٞتِّنة

 من واألشرار الظا١تُت من نستعيذ ٨تن الناس وكذلك عموماً  اٞتِّنة من اإلستعاذة يصحّ  ال لذا اٞتن، سورة يف
 الوسواس شر من) الشر من االستعاذة بتحديد اآلية جاءت ولذا ٚتيعاً  كلهم الناس من وليس لناسا

 الذي: )األثر يف ورد فال، البشر أما منها، باالستعاذة اآلية جاءت لذلك كلو فشرّ  الشيطاف وأما( ا٠تّناس
 (أذاىم على يصرب وال ٮتالطهم ال ٦تن خَت أذاىم على ويصرب الناس ٮتالط

 يف ويسمى الوسوسة عن ينفك ال ألنو التكرار تفيد صيغة وىي فعالؿ صيغة على وسواس كلمة: سواسالو 
( كب تكرار) كبكب كلمة يف كما( وس) ا١تقطع تكرار وفيها( اَٟتَدث لتكرار ا١تقطع تكرار) اللغة

 وسواس ةكلم إذف أيضاً  ا١تبالغة تفيد فعالؿ وصيغة. اٟتدث تكرار على للداللة( حص تكرار) وحصحص
 تفيد ال ا١توسوس ألف ا١توسوس وليس الوسواس بكلمة اآلية يف التعبَت جاء وقد. والتكرار ا١تبالغة تفيد

 شر)بػ اإلستعاذة وجاءت. ا١تبالغة تفيد أف دوف الوسوسة تعًتيو الذي للشخص تقاؿ وألهنا ا١تبالغة،
 سواء الوسواس شرور كل من كوفت إ٪تا اإلستعاذة أف على للداللة فقط الوسوسة شر وليس( الوسواس

 .تكن دل أو وسوسة كانت
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 صار ا٠تنوس أف على وتدؿ مبالغة، صيغة أيضا وىي االختفاء، وىو( ا٠تنوس) من صفة: ا٠تّناس        
 قوتو ومدى عدائو مقدار يعرؼ أف على ٭ترص فإنو عدو للمرء يكوف عندما. عليها يداـو حرفة من نوعا

 ما قصارى أف عدونا عن تعاذل اهلل أخربنا وقد منو، النجاة أو عليو التغلب من ٘تكنو اليت واألساليب
 أي فعل أو قتلو ٯتكننا وال الدين يـو إذل باؽ الشيطاف ألف وسوستو ٩تنس أف ىو فعلو اإلنساف يستطيع

 يف جاء كما الوسوسة يف فنقع وننسى نغفل أف أو الشيطاف فيخنس باهلل نستعيذ وإ٪تا بو آخر شيء
 (وسوس نسي وإف خنس، اهلل ذكر إف آدـ ابن قلب على جامث الشيطاف: ديثاٟت

 ألف القلوب ترد ودل الصدور وىو الوسوسة مكاف اآلية يف ذُكر: الناس صدور يف يوسوس الذي        
 الصدر ٯتأل والشيطاف القلب، إذل الواردات تدخل فمنها للقلب، كا١تداخل وىي ، أوسع الصدور

 ٯتأل بل اإلٯتاف، نفحات تدخلو أف ٯتكن نظيفا ٦ترا خلفها تًتؾ أف دوف القلب إذل دخلت ومنو بالوسوسة
 .القلب إذل الطريق مغلقا استطاعتو قدر بالوساوس الساحة

 ا١تعتدى ىم والناس الناس من يكوف وقد اٞتِّنة من يكوف فقد قسماف الوسواس: والناس اٞتِّنة من        
 أمروا أو استعاذوا األذى عليهم وقع ١تا الناس ألف والناس اٞتِّنة رب يقل ودل ناسال رب اآلية جاء ولذا عليهم

 ألهنم الناس على اٞتنة وقدـ .الوسوسة يف األصل ىم واٞتِّنة الوسواس شر من ليخّلصهم برهبم يستعيذوا أف
 وسوسة من تكوف قد اإلنسي ووسوسة الناس، على ا١تعتدوف وىم تَػَبع، والناس الوسوسة، يف األصل ىم

 أخرى آية ويف. اإلنس صدور يف بل صدورىم يف الوسوسة تقع وال الوسوسة، يف األصل ىم واٞتِّنة. اٞتٍت
 اإلنس كفرة على كاف السياؽ ألف وذلك اٞتنّ  على اإلنس شيافطُت بتقدمي اآلية وردت الكرمي القرآف يف

 اإِلنسِ  َشَيافِطُتَ  َعُدوًّا ِنيب   ِلُكلِّ  َجَعْلَنا َذِلكَ وَكَ ) اٞتنّ  على ذكرىم تقّدـ فلذا الوسوسة اٞتن يشاركوف الذين
 األنعاـ سورة( يَػْفتَػُروفَ  َوَما َفَذْرُىمْ  فَػَعُلوهُ  َما رَبُّكَ  َشاء َوَلوْ  ُغُرورًا اْلَقْوؿِ  ُزْخُرؼَ  بَػْعضٍ  ِإذَل  بَػْعُضُهمْ  يُوِحي َواٞتِْنِّ 

 .ٕٔٔ آية

 (34)(النعيمى حسام.د)الناس؟ سورة في الناس كلمة بين الفرق ما

                                                                 
(34)

 (إٌؼ١ّٝ دغبَ.د)إٌبط؟ عٛسح فٟ إٌبط وٍّخ ث١ٓ اٌفشق ِب 
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 بعض(. الناس صدور يف) السورة يف األخَتة قبل ىي اليت الناس كلمة من متأتٍ  السؤاؿ أصل        
 صدورىم يف يوسوس ىو فإذف واٞتن اإلنس الثقلُت من ا١تخلوقُت ٔتعٌت ىنا الناس كلمة قاؿ ا١تفسرين

 حيثما الناس أف الراجح والرأي مرجوح ـالكال ىذا لكن. البشر ىم( والناس اٞتنة من) األخَتة والناس
 واٞتِّنة اإلنساف، يقابلو اٞتافّ  الثقالف، و٫تا اإلنس يقابلو اِٞتنّ  عندنا. والناس اٞتِّنة. اٞتِّنة مقابل ىي وردت
 من أفراد ىم والناس. اٞتن من أفراد وإ٪تا اٞتن كل ليس اٞتِافّ  من اجملموعة معناه اٞتِّنة ألف الناس تقابلها

 فلما ٚتيعاً  اإلنس على أو كبَتة ٣تموعة على أو اٞتمع على يطلق وقد اإلفراد على يطلق وقد س،اإلن
 .الِقّلة هبا يراد ىنا الناس كلمة أف ذلك فمعٌت ألفراد ىي اليت باٞتِّنة قابلها

( لناسا بإلو الناس، ٔتلك الناس، برب) مرات ثالث ىنا اإلستعاذة( الناس برب أعوذ قل) يقوؿ ١تا        
 يف: وىو ا١تشاىدين أحد من ورد سؤاؿ وىذا. أربعة منو وا١تستعاذ واحدة مرة فاستعاذ الفلق سورة يف أما

 بو فا١تستعاذ الفلق سورة يف أما واحد منو وا١تستعاذ وا١تلك واأللوىية الربوبية ثالث بو ا١تستعاذ الناس سورة
 الفرؽ؟ فما أربعة منو وا١تستعاذ واحد

 فالوسواس. بالثرثرة ويقـو يثرثر الذي ثرثار مثل فاعل يعٍت بالوسوسة يقـو الذي أي وسواسال ىذا        
 الغبش ىذا ومن عليو يغّبش ْتيث الصدر. عملو ٤تطة ىو الذي الناس صدور يف الشيء هبذا يقـو الذي

 ٣تاز وىذا بالقل مكاف الصدر ألف بو ٭تيط وما القلب أف يظهر حىت الصدر؟ قاؿ ١تاذا. القلب إذل يدخل
. ظاىري بشيء وليس داخلي بشيء تتعلق القلب يف أو الصدر يف اليت الوسوسة ألف ىنا اإلستعاذة. مرسل

 الناس، برب استعاذ ولذلك. الوسوسة تأيت ىنا ومن واالعتقاد باإلٯتاف يتعلق الذي ىو الداخلي والشيء
 ا١تالك وبا١تلك بالًتبية يتعهد الذي ريّب با١ت فاستعاذ خطَتة القضية ألف يعطف دل الناس إلو الناس، ملك

 األذى بينما.  الداخلية عقيدتو لو لتسلم األمر ىذا من لتنجيو( الثالث بالصفات) اإللو وبا١تعبود ا١تتصرؼ
 أظلم إذا الليل ضدؾ، شيئاً  يعملن قد النفاثات بك، ٯتكر قد حاسد) ظاىري خارجي أذى الفلق سورة يف
 واحدة صفة وإ٪تا الصفات كثرة تقتضي ال فهذه جسدية أضرار كلها( السحر ، اغَتى أو أقعى منو تأيت قد

 يؤذي الذي ألف الًتبية خالؼ. ٢تم تربيتو يف وجل عز اهلل يريده ما خالؼ ىو األذى كل ألف( رب) وىي
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 استعاذ لذا فعلي دل لكنو صحيحة تربية يًتب أف إذل أرشده تعاذل واهلل صحيحاً  تلقياً  الًتبية يتلق ودل يًتّب  دل
 والنفاثات اٟتاسد: الظلمة يف يكوف ٚتيعاً  ىؤالء عمل ألف والضوء النور انبثاؽ ىو والفلق. الفلق برب

 التملك مسألة( الناس ملك) تربية، مسألة( الناس برب) يقوؿ ١تا أيضاً  وىنا. عجيبة مناسبة فهناؾ والساحر
 .ومتسلط وقاىر ملك ا١تلك ألف والقهر

 :  رتيبالت ىذا فائدة

:  إلو ، الكبار ومع اٞتند مع عملو عادة ا١تلك مث الصغر يف تكوف الًتبية ألف تدرج ىو: إلو ملك، رب،
 أف بعد الشباب من أكثر السن يف الكبار عادة ىم وتعاذل سبحانو اهلل لعبادة نفسو يفرّغ الذي ا١تعبود
 اٞتنة من) الناس صدور يف يوسوس الذي. جاء ىنا من ىكذا جدر الت فهذا. غَتىا أو اٞتندية من يتفرغوا
 مساحة يف يدخل فهذا اٞتن وسوسة أما اإلنس، من ويكوف اٞتن من يكوف الوسواس ىذا يعٍت( والناس
 يوسوسوف؟ كيف يوسوسوف، اٞتن( . بو آمنا يقولوف العلم يف والراسخوف) ا١تتشابو يف عنو قلنا الذي الغيب

 القائل يقوؿ القيامة يـو الذي الصديق: نعرفها فنحن اإلنس وسوسة أما. بو آمنا و٨تن ا١تتشابو مساحة ىذه
ذْ  دلَْ  لَْيَتٍِت  َويْػَلىَت  يَا) ْنَسافِ  الشَّْيطَافُ  وََكافَ  َجاَءين  ِإذْ  بَػْعدَ  الذِّْكرِ  َعنِ  َأَضلٍَِّت  َلَقدْ ( ٕٛ) َخِلياًل  ُفاَلنًا َأٗتَِّ  ِلإْلِ

 ليقوموا غَتىم أو اُٟتّكاـ أو الناس بعض صدور يف وسوسوفي الذين ا١تستشاروف ،(الفرقاف( ٜٕ) َخُذواًل 
. الوسوسة ىذه من فهي وجل عز اهلل يرضي فيما تكوف ال حينما العمل هبذا يقوموا ال أو العمل هبذا

 مطلوبة فهي ا١تشورة أما الكالـ من ا٠تبيث على تطلق الوسوسة. حياتنا يف منها نعاين ٨تن اإلنس فوسوسة
 يصرّح أف اٞترأة أو الشجاعة لديو ليست ىو خافت كالـ كأهنا الوسوسة(. بينهم شورى وأمرىم) عموماً 

 للخَت وليست للشرّ  فهي منها يستعاذ داـ وما الصورة هبذه دامت ما ألف عموماً  الوسوسة يُعلن أو يقوؿ ٔتا
 يكوف الُنصح ألف وسوسة تكوف وال تذكَت أو إرشاد أو نصح فهي للخَت كانت إذا نصيحة تلك ألف

 . واضحاً 

كواألخالؼيكاؾدؾوؽيكاؾتغدقر:كاؾثاؾثكاؾؿطؾب

 بيان أن الحسد أول ذنب عصي اهلل بو   
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 [.٘قاؿ اهلل عز وجل: َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد ]الفلق:

قاؿ أىل العلم: اٟتسد أوؿ ذنب عصي اهلل بو يف األرض، وأوؿ ذنب عصي اهلل بو يف السماء، أما يف 
حسد إبليس آدـ وقاؿ: أنا خَت منو، وأما يف األرض فحُت حسد قابيل ىابيل فطوعت لو  السماء فلما

 نفسو قتل أخيو فقتلو، فأصبح من ا٠تاسرين.

 الحسد يسبب الكبائر    

قد ٭تمل اإلنساف على الكفر باهلل، وقد ٭تمل اإلنساف على قتل النفس اليت  -والعياذ باهلل-اٟتسد 
٭تمل اإلنساف على أذية من ال ٬توز لو أذيتو، وىذا ظاىر أيها األخواف! فاليهود ما  حـر اهلل إال باٟتق، وقد 

ـْ ٭َتُْسُدوَف النَّاَس َعَلى َما آتَاُىُم اللَُّو ِمْن َفْضِلِو ]النساء: [ ٗ٘كفروا إال حسداً، كما قاؿ اهلل عز وجل: َأ
 صوص.يعٍت: ٭تسدوف ٤تمداً صلى اهلل عليو وسلم، فهذا عمـو أريد بو ا٠ت

ْن وكذلك قاؿ اهلل عز وجل: َودَّ َكِثٌَت ِمْن أَْىِل اْلِكَتاِب َلْو يَػُردُّوَنُكْم ِمْن بَػْعِد ِإٯتَاِنُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا مِ 
َ ٢َتُُم اٟتَْقُّ ]البقرة: [، فاٟتسد ٭تمل على الكفر، واٟتسد ٭تمل على قتل ِٜٓٔعْنِد أَنُفِسِهْم ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػُتَّ

 ، واٟتسد ٭تمل على سائر الشرور واآلثاـ.النفس

 عظم ذنب الحسد   

اٟتسد من كبائر الذنوب والعياذ باهلل! وقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )ال ٖتسسوا، وال ٕتسسوا، وال 
 إخواناً(. -عباد اهلل-ٖتاسدوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وكونوا 

 ت كما تأكل النار اٟتطب(.وقاؿ: )إياكم واٟتسد! فإنو يأكل اٟتسنا

وقاؿ: )دب إليكم داء األمم من قبلكم: البغضاء واٟتسد، ىي اٟتالقة، ال أقوؿ: ٖتلق الشعر، 
ولكن ٖتلق الدين( أي: أف حسد ا١تسلم ا١تسلم، وبغض ا١تسلم ا١تسلم ىذه ىي اٟتالقة اليت ٖتلق الدين، 

سدؾ ىذا قد ٭تملك على أف تتكلم فيو فإنك لو حسدت إنساناً على نعمة آتاه اهلل إياىا، فإف ح
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بالبافطل، وعلى أف تسلط عليو من يؤذيو، وعلى أف تتقوؿ عليو ما ليس فيو، وىذا كلو من الشر العظيم، 
 والداء ا١تستطَت.

قاؿ اإلماـ القرفطيب رٛتو اهلل: قاؿ علماؤنا: اٟتاسد بارز اهلل عز وجل من ٜتسة أوجو: أحدىا: أنو  
و يقوؿ لو: يا رب! دلَ قسمت ىذا؟ دلَ أعطيت فالناً ومنعتٍت؟ ىذا حاؿ اٟتاسد كاره لقسمة اهلل، كأن

والعياذ باهلل! ثانياً: أنو ضاد فعل اهلل، فإف اهلل عز وجل قد أعطى فالناً من فضلو، وىذا كاره لفضل اهلل عز 
 وجل على الناس.

 ثالثاً: أنو خذؿ أولياء اهلل، أو ىو يريد خذالهنم.

ف عدوه إبليس، والعياذ باهلل! خامساً: ىذا اٟتاسد قد اتصف ٔتساوئ األخالؽ، وتعرض رابعاً: أنو أعا
 لغضب اهلل عز وجل.

قالوا: اٟتاسد ال يناؿ يف اجملالس إال ندامة، وال يف ا٠تلوة إال جزعاً و٫تاً، وال من ا١تالئكة إال بغضاً ولعنة، 
 واحًتاقاً. وال من اهلل إال مقتاً وبعداً، وال يف اآلخرة إال ناراً 

، وعربة ال  قاؿ اٟتسن البصري رٛتو اهلل: ما رأيت ظا١تاً أشبو ٔتظلـو من حاسد، نفس دائم، وحزف الـز
 تنقطع.

فاٟتاسد اٟتزف مالـز لو، ودائماً كأنو يريد أف يبكي، وكلما رأى على إنساف نعمة كأف ىذه النعمة 
 ذا، ولذلك ٕتده دائماً يف غم وىم.قد قطعت من جلده، وكأهنا قد سلبت منو، وأعطيت لفالف ى

.  قل للحسود إذا تنفس صعدة يا ظا١تاً وكأنو مظلـو فهو ظادل ويف الوقت نفسو يظهر وكأنو مظلـو

 أسباب الحسد   

 السبب األوؿ: إعجاب اٟتاسد بنفسو.

 ثاين: ازدراء احملسود.السبب ال
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هبذا الفضل الذي أوتيو فالف، فَتى يعٍت: أف اٟتاسد يرى نفسو أىالً لكل نعمة، وأنو كاف حقيقاً 
أنو ىو أوذل بو منو، فيعجب بنفسو، ويف الوقت نفسو يزدري احملسود، فيقوؿ: من ىذا حىت يؤتيو اهلل ماالً؟! 
ٌر  ومن ىذا حىت يؤتيو اهلل علماً؟! ما قيمتو؟ ما وزنو؟ ما أصلو؟ ما فصلو؟ من أبوه؟ كما قاؿ إبليس: أَنَا َخيػْ

[ وىذا إعجاب ٕٔ[ باعتبار األفضل، َخَلْقَتٍِت ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُو ِمْن فِطٍُت ]األعراؼ:ِٕٔمْنُو ]األعراؼ:
بالنفس وازدراء للمحسود، كما قيل: حسدوا الفىت إذ دل ينالوا سعيو فالناس أعداء لو وخصـو فاإلنساف إذا 

 رأى إنساناً يف نعمة فكره ىذه النعمة، فهذا حاسد والعياذ باهلل! 

 لحسد   عالج ا

 عالج اٟتسد يف أمرين اثنُت:

 األمر األوؿ: العلم.

 األمر الثاين: العمل.

أما العلم فبأف تعلم أف أقدار اهلل سلفت، وأف األرزاؽ قد قسمت، وأف اهلل عز وجل قسمها 
نَػُهْم َمِعيَشتَػُهْم يف اْٟتََياةِ  نْػَيا َوَرفَػْعَنا بَػْعَضُهْم  ْتكمتو وعلمو جل جاللو، كما قاؿ يف القرآف: ٨َتُْن َقَسْمَنا بَػيػْ الدُّ

[، والكفار األولوف ١تا جحدوا نبوة ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم جحدوىا ٕٖفَػْوَؽ بَػْعٍض َدَرَجاٍت ]الزخرؼ:
[ ٖٔحسداً، كما قاؿ عز وجل عنهم: َوقَاُلوا َلْوال نُػزَِّؿ َىَذا اْلُقْرآُف َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْريَػتَػُْتِ َعِظيٍم ]الزخرؼ:

أي: أف ٤تمداً فقَت مسكُت، فكيف يكوف نبياً و٨تن أغنياء، وعندنا األمواؿ، وعندنا البساتُت، وال يكوف 
الواحد منا نبياً؟ وبعضهم حسده ألنو صغَت يف السن، كػأيب بن خلف قاؿ: أنا شيخ كبَت، وإين أستحي من 

 يو وسلم.أف أتبع ىذا الغالـ القرشي! قاؿ ىذا ازدراًء بالنيب صلى اهلل عل

أال قل من كاف رل حاسداً أتدري على من أسأت األدب أسأت على اهلل يف ملكو حيث دل ترض 
رل ما وىب ثانياً: العمل، ٔتعٌت: أنك ٖتاوؿ أف تكسر من حدة نفسك، فلو أهنا حدثتك بازدراء إنساف 
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، فسل اهلل من فضلو أف فارفع من قدره، وأنزلو منزلتو، ولو أف نفسك حدثتك بتمٍت زواؿ النعمة عن الغَت
 يعطيك مثلما أعطاه؛ فإنو سبحانو فضلو عظيم، وخَته عميم.

 مث أيضاً لو أف نفسك حدثتك بأف تسوؽ إليو أذى، فكف ىذه النفس وداوىا.

واٟتسد جائز إذا كاف حسداً على أمر ديٍت، كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )ال حسد إال يف 
 ماالً فسلطو على ىلكتو يف اٟتق، ورجل آتاه اهلل اٟتكمة فهو يقضي هبا ويعلمها اثنتُت: رجل آتاه اهلل

 الناس(.

يعٍت: لو رأيت إنساناً صالتو حسنة و٘تنيت أف أفعل مثلما يفعل، فال بأس، ولو أين رأيت إنساناً 
غنياً ذا ماؿ،  يقرأ القرآف بصوت ندي، فتمنيت أف يعطيٍت اهلل مثلما أعطاه، فال بأس، ولو وجدت إنساناً 

وىو ينفق ذات اليمُت وذات الشماؿ يف مرضات اهلل، فتمنيت أف أعطى مثلما أعطي فال بأس، أسأؿ اهلل 
 سبحانو أف يداوي أمراض قلوبنا.

ك

كك

ك

 سبب ذكر النفاثات دون النفاثين   

اؿ قاؿ أىل التفسَت: إف اهلل عز وجل خص النساء بالذكر ىهنا، كما خصهن بالذكر يف القذؼ فق
[ وقد أٚتع ٗلنور:سبحانو: َوالَِّذيَن يَػْرُموَف اْلُمْحَصَناِت مُثَّ دلَْ يَْأُتوا بَِأْربَػَعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُىْم َٙتَاِنَُت َجْلَدًة ]ا

أىل العلم على أف الذي يقذؼ رجالً بالزنا، أو بالفاحشة، أف حكمو حكم من يرمي امرأة ال بد أف ٬تلد، 
اء بالذكر ألف القذؼ يف حقهن أضر؛ ألف الرجل إذا قذؼ ليس الضرر العائد عليو  لكن خص اهلل النس

 كما لو قذفت ا١ترأة.
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[ قاؿ ٗوىهنا أيضاً اهلل عز وجل خص النساء بالذكر فقاؿ: َوِمْن َشرِّ النػَّفَّاثَاِت يف اْلُعَقِد ]الفلق:
من الكيد الذي ذكره اهلل يف القرآف  ا١تفسروف: ألف السحر يف النساء أغلب، و٦تارستو بينهن أكثر، وىو

 [.ٕٛحُت قاؿ: ِإنَُّو ِمْن َكْيدُِكنَّ ِإفَّ َكْيدَُكنَّ َعِظيٌم ]يوسف:

  السحر كفر

َنٌة َفال  َا ٨َتُْن ِفتػْ و٦تارسة السحر كفر؛ ألف اهلل عز وجل قاؿ: َوَما يُػَعلَِّماِف ِمْن َأَحٍد َحىتَّ يَػُقوال ِإ٪تَّ
 [.ٜٙوألف اهلل عز وجل قاؿ: َوال يُػْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث أََتى ]فطو:[، َٕٓٔتْكُفْر ]البقرة:

[ أي: ما لو نصيب، وال ينفى ٕٓٔوقاؿ سبحانو فيمن يتعافطاه: َما لَُو يف اآلِخَرِة ِمْن َخالٍؽ ]البقرة:
 الفالح وال ينفى ا٠تالؽ بالكلية إال عمن كفر والعياذ باهلل! فالساحر كافر.

 صلى اهلل عليو وسلم: )من تعلم شيئاً من السحر قليالً أو كثَتاً كاف آخر عهده وقد قاؿ رسوؿ اهلل
 من اهلل(.

 

 

 

 خلص إلى أن ىناك فوائد تربوية عظيمة من المعوذتين أذكر منها:أ

( تربية النفس على اللجوء إذل اهلل تعاذل دائما، وىو ما يعطيو الفعل ا١تضارع أعوذ، حيث يدؿ ٔ
 رار. على الدواـ واالستم

 ( تربية النفس على قطع الطمع وا٠توؼ من أكرب القوى ا١تتصورة غَت اهلل. ٕ
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( تربية النفس على التحكم يف األحاديث النفسانية الشريرة خاصة واليت ٘تثل حالة سلبية فقط، ٖ
تفاء وذلك من خالؿ االعتصاـ بو تعاذل، واللجوء إليو، ألف فطبيعة ىذه الوساوس أهنا قابلة للخنس أي االخ

 بعد الظهور. 

( تربية النفس على االبتعاد عن الشر واالقًتاب من ا٠تَت، من خالؿ التعبَت الوارد يف السورة، من ٗ
 شر الوسواس. 

( تربية النفس على أف التعامل ليس مع األشخاص أو العناوين ٔتا ىي، وإ٪تا معها ٔتا ٘تثلو من ٘
 شره. خَت أو شر، فلم تعرب بقولو من الوسواس بل من 

( إف ىذه السورة تريب االعتصاـ اللساين، واللجوء إذل اهلل عز وجل على مستوى اللساف، من ٙ
خالؿ الدعوة إذل تكرار ىذه االستعاذة قوال، وتريب االعتصاـ الروحي الذي ٯتثل حقيقة االعتصاـ باهلل 

 تعاذل. 

بية فهي دعوة لالعتصاـ ( تريب السورة حاالت متعددة من االعتصاـ على مستوى الصفات الربو ٚ
 بو ٔتا ىو رب، ؤتا ىو ملك، ؤتا ىو إلو.

ك

ك
ك

كاؾؿدؾؿقنكحقاةكػيكاؾتطبققكأثر:كاؾثاؾثكاؾغصل
كاؾتحصقنكعؾىكاؾداؾظكاآلقات:كاألولكحثاؾؿب
 ليكوف عبده علي الفرقاف أنزؿ الذي هلل اٟتمد بعده نيب ال من علي والسالـ والصالة وحده هلل اٟتمد

 واآلخرة الدنيا لسعادة ا١تنهج نفسو وىو وا١ترسلُت األنبياء خات معجزة القرآف سبحانو وجعل نذيرا للعا١تُت



 حتليلية دراسة -املسلمني  حياة يف املعوذتني تطبيق أثر

 

 47 

 أفحكم)، وقاؿ تعاذل: ٜٗا١تائده (أىواءىم تتبع وال اهلل أنزؿ ٔتا بينهم أحكم وأف)، إليو بالتحاكم وأمرنا
 ٓ٘ا١تائدة(  يوقنوف لقـو حكما اهلل من أحسن ومن يبغوف اٞتاىلية

 سئلت وعندما بأخالقو والتخلق. ( القرآف يتدبروف أفال) وتدبره( ترتيال القرآف ورتل) بًتتيلو بحانوس وأمرنا
 شفاء ىو ما القرآف من وننزؿ)  الشفاء فيو وجعل. القرآف خلقو كاف أجابت النيب خلق عن عائشة ةالسيد
 ىجر مظاىر ومن بو تشفاءاالس إرل وأرشدنا . (مؤمنُت قـو صدور ويشف) ٕٛاإلسراء(  للمؤمنُت ورٛتة
 العالج مشروعية يف واٞتماعة السنة أىل عقيدة بياف باختصار أردنا هبذا والتداوي االستشفاء ىجر القرآف

 .االبتالءات بعض لدفع بالقرآف
 الذكر  ٝتعوا ١تا بأبصارىم ليزلقونك كفروا الذين يكاد وإف) قاؿ تعاذل: والسنة بالكتاب ثابت منها والتعوذ
 العُت مثل (باهلل إال قوة ال اهلل شاء ما قلت جنتك دخلت إذا ولوال) ، وقاؿ تعاذل:( جملنوف إنو فويقولو 

 القيم ابن يقوؿ منهج بياف و االبتالءات تلك لدفع ا١تشروعة والرقي التعويذات بياف وكذلك وا١تس والسحر
 : ا١تعاد زاد كتابو يف

 يؤىل أحد كل وما ، اآلخرة و الدنيا أدواء و ، البدنية و يةالقلب األدوية ٚتيع من التاـ الشفاء ىو القرآف
 واعتقاد تاـ وقبوؿ وإٯتاف بصدؽ دائو على ووضعو بو التداوي العليل أحسن وإذا ، بو لالستشفاء يوفق وال

 نزؿ لو الذي السماء و األرض رب كالـ األدواء تقاـو وكيف ، أبدا الداء يقامو دل شروفطو واستيفاء جاـز
 القرآف ويف إال واألبداف القلوب أمراض من مرض من فما ؟ لقطٌعها األرض على أو لصٌدعها باؿاٞت على

 .اهلل كفاه فال يكفو دل ومن ، اهلل شفاه فال القرآف يشفو دل فمن ، سببو و دوائو على الداللة سبيل
 
 : حنبل بن أٛتد اإلماـ ابن صاحل قاؿ 

 ػ.(ٖ٘)ويديك وجهك واغسل منو، اشرب: يقوؿ مث فيو، فيقرأ ماء، فيو قدحا فيأخذ اعتللت ورٔتا
 وأصحابو آلو وعلى ٤تمدٍ  نبينا على وأسلم وأصلي العا١تُت رب هلل اٟتمد): ابن باز رٛتو اهلل الشيخقاؿ 

 عز اهلل أنزلو الذي الشفاء وىذا( للمؤمنُت ورٛتةٌ  شفاءٌ  ىو ما القرآف من وننزؿ) وجل عز اهلل قاؿ أٚتعُت

                                                                 
(35)

 .(.201/ 11) إٌجالء أػالَ ع١شاٌز٘جٟ،  
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 ١تا و٢تذا أيضاً  أمراضها من األبداف وشفاء أمراضها من القلوب شفاء يشمل الكرمي لقرآفا ىذا يف وجل
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعثها اليت السرية يف معو ٦تن غَته أو سعيد أبو وسلم عليو اهلل صلى النيب أخرب

 السرية من يقرأ قارئاً  لو فطلبوا لدغ القـو ىؤالء سيد إف مث يضيفوىم فلم العرب من قوماً  فاستضافوا وسلم
 نعم قالوا قارئ من يعٍت راؽ من منكم ىل وقالوا إليهم فجاءوا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعثها اليت

 ىذا على يقرأ منهم قارئٌ  ذىب مث الغنم من شيئاً  ٢تم فجعلوا ّتعل إال لكم نرفع فال تضيفونا دل ولكنكم
 اٞتعل أعطوىم مث بريئاً  فطيباً  بسرعة قاـ يعٍت عقاؿ من نشط كأ٪تا فقاـ الكتاب بفاٖتة عليو فقرأ اللديغ

 عن وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سألوا فلما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يسألوا حىت توقفوا ولكنهم
 وىكذا رقية الفاٖتة أي أهنا يعلمك ما يعٍت بك وما للقارئ وقاؿ بسهم معكم رل واضربوا خذوا قاؿ ىذا

 معروفة ٣تربة فائدةٌ  فيو كثَت ا١ترضى على الناس هبا يقرأ اليت الناس هبا يسًتقي اليت األخرى اآليات ضبع
 وىو حرج وال بو بأس ال ىذا فإف ا١تناسبة اآليات من وبغَتىا الكتاب بفاٖتة ا١تريض على القارئ قرأ فإذا
 ا١تاء فيو يوضع مث إناء على أو ا١تاء ويشرب اءا١ت يف توضع مث باألوراؽ القرآف كتابة وأما ا١تشروعة األمور من

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن سنةً  فيو أعلم ال فهذا يشرب مث بالقرآف ا١تاء يف النفث أو يشرب مث فيو ويرج
 ىذا يصنع أف بأس ال أي بو بأس ال نقوؿ وحينئذٍ  ٣ترب أمرٌ  وىو السلف عمل من كاف ولكنو وسلم

 أف يعلم كاف إذا ذلك يفعل ال أف لو ينبغي التفل أو بالنفث ا١تاء يف يقرأ الذي ولكن بو لينتفعوا للمرضى
 .(ٖٙ)نعم؟ لو قرئ الذي ا١تريض ىذا على منو ٮتشى مرضاً  بو
 

 عن:  وغَت٫تا( ٖٕٕ/ ٕ) أصبهاف أخبار يف نعيم وأبو( ٚٔٔ ص) الصغَت ا١تعجم يف الطرباين روى فقد
 اهلل لعن: "  قاؿ فرغ فلما ، يصلي وىو عقرب وسلم عليو اهلل صلى النيب لدغت: قاؿ عنو اهلل رضي علي

( الكافروف أيها يا قل) بػ ويقرأ عليها ٯتسح وجعل ، وملحٍ  ٔتاءٍ  دعا مث ، غَته وال مصلياً  تدع ال ، العقرب
 .(ٖٚ)"(الناس برب أعوذ قل) و( الفلق برب أعوذ قل)و
 

                                                                 
(36)

 اٌضبِٓ اٌجضء -( هللا دّٗ)بصث اثٓ ِٚمبالد فزبٜٚ ِجّٛع 
(37)

  



 حتليلية دراسة -املسلمني  حياة يف املعوذتني تطبيق أثر

 

 49 

 موضع يضع فجعل:  وفيو عنو اهلل رضي سعودم ابن عن(  ٜٕ٘ٓ)  الًتمذي أخرجة فقد ، شواىد ولو
 . سكنت حىت وا١تعوذتُت(  أحد اهلل ىو قل)  ويقرأ ، وا١تلح ا١تاء يف اللدغة

ك(.ٛٗ٘) الصحيحة يف اهلل رٛتو األلباين العالمة صححو وقد
كاؾتحصقنكعؾىكاؾداؾظكاألحادقث:كاؾثاـيكاؾؿبحث

 اشتكى إذا وسلم عليو اهلل صلى اهلل سوؿر  كاف:  قالت عائشة عن:  وأٛتد ومسلم البخاري أخرج
 مث باألرض سبابتو سفياف ووضع ىكذا، بأصبعو قاؿ ، وجع أو قرحة بو كانت أو ، منو الشيء اإلنساف

 ".ربنا بإذف ، سقيمنا يشفى ، بعضنا بريقة ، أرضنا تربة ، اهلل بسم: "  وقاؿ ، رفعها
 الرقى يف جاء ما

 (الناس رب البأس اكشف: )حديث شرح
 حدثنا: أٛتد قاؿ السرح ابن و صاحل بن أٛتد حدثنا. الرقى يف جاء ما باب: ] تعاذل اهلل رٛتو ا١تصنف قاؿ
 عن ٭تِت بن عمرو عن الرٛتن عبد بن داود حدثنا: قاؿ ، وىب ابن أخربنا:  السرح ابن وقاؿ وىب ابن

 رضي جده عن أبيو عن مشاس بن قيس بن ثابت بن يوسف بن ٤تمد:  صاحل ابن وقاؿ ٤تمد، بن يوسف
 وىو:  أٛتد قاؿ ، قيس بن ثابت على دخل أنو وسلم وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن: )عنهما اهلل

 يف فجعلو بطحاف من تراباً  أخذ مث ، مشاس بن قيس بن ثابت عن الناس رب البأس اكشف: فقاؿ مريض،
[.  الصواب وىو ٤تمد، بن يوسف:  سرحال ابن قاؿ: داود أبو قاؿ(. عليو وصبو ٔتاء عليو نفث مث قدح
 بالقرآف كاف ما فالسائغ سائغ، غَت ىو ما ومنها سائغ ىو ما منها والرقى الرقى، يف باب داود أبو أورد

 غَت بلغة ٣تهولة أمور فيو أو اهلل، بغَت وتعلق شرؾ فيو كاف ما السائغ وغَت ا١تباحة، واألدعية وباألذكار
 أف) عنو تعاذل اهلل رضي مشاس بن قيس بن ثابت حديث داود أبو وأورد. معروؼ غَت بكالـ أو معروفة،

 قيس بن ثابت عن الناس رب البأس اكشف: فقاؿ مريض، وىو يعوده إليو جاء وسلم عليو اهلل صلى النيب
( عليو وصبو ٔتاء عليو نفث مث قدح، يف فجعلو بطحاف من تراباً  أخذ مث: ] )قولو. دعاء وىذا ،(مشاس بن

 على داللة فيو اٟتديث وىذا عليو، وصبو رقية، ا١تاء على نفث: يعٍت( عليو نفث: )قولو الشاىد ل٤ت[. 
 ألف ضعف؛ إسناده يف اٟتديث ىذا لكن ٢تا، ا١تريض واستعماؿ ا١تاء يف الرقية وعلى ا١تاء، يف النفث جواز
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 ابن مصنف يف صحيح أثر وأرضاىا عنها اهلل رضي عائشة عن جاء وقد مقبوؿ، وىو ٤تمد بن يوسف فيو
 ا١تاء صب وأما ا١تريض، على يصب أو ا١تريض يسقى مث ا١تاء، يف يقرأ أف بأساً  ترى ال كانت أهنا شيبة أيب

 عائشة أثر ىو ثبت والذي ثابت، غَت فيكوف ، يوسف فيها اليت الطريق ىذه من إال يأت فلم الًتاب على
 .(ٖٛ)ا١تريض على يصب وأ ا١تريض ويشربو ا١تاء، يف ينفث أف ترى كانت أهنا

 علي عن:  وغَت٫تا( ٖٕٕ/ ٕ) أصبهاف أخبار يف نعيم وأبو( ٚٔٔ ص) الصغَت ا١تعجم يف الطرباين روى
 اهلل لعن: "  قاؿ فرغ فلما ، يصلي وىو عقرب وسلم عليو اهلل صلى النيب لدغت: قاؿ عنو اهلل رضي

( الكافروف أيها يا قل) بػ ويقرأ عليها ٯتسح وجعل ، وملحٍ  ٔتاءٍ  دعا مث ، غَته وال مصلياً  تدع ال ، العقرب
 (.الناس برب أعوذ قل) و( الفلق برب أعوذ قل)و

 موضع يضع فجعل:  وفيو عنو اهلل رضي مسعود ابن عن(  ٜٕ٘ٓ)  الًتمذي أخرجة فقد ، شواىد ولو
 . سكنت حىت وا١تعوذتُت(  أحد ىواهلل قل)  ويقرأ ، وا١تلح ا١تاء يف اللدغة

 (.ٛٗ٘) الصحيحة يف اهلل رٛتو األلباين العالمة صححو وقد
 !؟ ا١تاء على والقراءة الرقية من ىذا أفليس

 ىذا ففي:  قاؿ مث( ٓٛٔ/ٗ) ا١تعاد زاد من النبوي الطب يف اهلل رٛتو القيم ابن اإلماـ اٟتديث ذكر وقد
 كماؿ من اإلخالص ورةس يف فإف ، واإل٢تي ، الطبيعي:  األمرين من ا١تركب بالدواء العالج:  اٟتديث
 ...  عنو شركة كل نفي ا١تستلزمة ، هلل األحدية ،وإثبات االعتقادي العلمي التوحيد

 شر كل تعم خلق ما شر من االستعاذة فإف ، وتفصيال ٚتلة مكروه كل من االستعاذة ا١تعوذتُت ويف:  قاؿ
 ... األرواح أو األجساـ يف كاف سواء ، منو يستعاذ
 .  واٞتن اإلنس شيافطُت منشر االستعاذة تتضمن:  الثانية والسورة

 ، وقوعها قبل الشرور من االحًتاس يف عظيم شأف و٢تما ، شر كل من االستعاذة السورتاف ٚتعت فقد
 . اهلل رٛتو كالمو إخل...  صالة كل عقب بقراءهتما عامر بن عقبة وسلم عليو اهلل صلى النيب أوصى و٢تذا

 :قاؿ مث

                                                                 
(31)

 ( اٌؼجبد اٌّذغٓ ػجذ: )  ٌٍش١خ[ ( 431] داٚد أثٟ عٕٓ ششح: )  ِذبضشح ِٓ جضء(  اٌشلٝ فٟ جبء ِب)  
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 ذكر كما ، العقرب لدغة سيما وال ، السُّمـو من لكثَت نفعاً  ا١تلح يف فإف ، فيو عيالطبي العالج وأما
 " :القانوف" صاحب قاؿ فقد ، األفطباء
 . أيضاً  غَتهُ  ،وذكره العقرب للسع الكتاف بزر مع بو ُيضمد

 تربيد إذل ٖتتاج نارية قوةٌ  لسعها يف كاف و١تا ، و٭ُتللها السمـو ٬َتذبُ  ما احمللِّلة اٞتاذبة القوة من ا١تلح ويف
 من يكوف ما أت وىذا ، وإخراج جذب فيو الذي وا١تلح اللسعة، لنار ا١تربد ا١تاء بُت ٚتع وإخراج وجذب
 .انتهى. أعلم واهلل واإلخراج واٞتذب بالتربيد الداء ىذا عالج أف على تنبيو وفيو وأسهلو، وأيسره العالج

 (.ٜٛ/ ٖ) ةالشرعي اآلداب يف مفلح ابن اإلماـ ونقلو
ك
ك
ك
ك

كواألفلكاألطغالكتطوقذكوجوب:كاؾثاؾثكاؾؿبحث
    لنفسو اإلنساف رقية أ٫تيةا١تطلب األوؿ: 

 يف نفسو يرقي أف دائماً  ينبغي سحر يصيبو أف يريد ال الذي فاإلنساف ينزؿ، أف قبل بالرقية يدفع السحر 
 وبعد ثالثاً، وا١تعوذتُت( أحد اهلل ىو لق) يقرأ الصبح صالة فبعد أمسى، إذا ا١تساء ويف أصبح، إذا الصباح
 فعل إذا فاإلنساف صالة، كل دبر الكرسي آية ويقرأ ثالثاً، وا١تعوذتُت( أحد اهلل ىو قل) يقرأ ا١تغرب صالة

 .فيو يؤثر وال سحر، يصيبو ال ىذا
 ذلك أف: فاٞتواب وسلم؟ عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصيب كيف: قيل ولو: اهلل رٛتو حجر ابن اٟتافظ قاؿ

 .ألمتو والتعليم التشريع باب من كاف
 .يعاٞتوف كيف أمتو يعلم أف أجل من: أي

 المطلب الثاني: أركان االستعاذة:
 .منو ومستعاذ بو، ومستعاذ مستعيذ،: ثالثة أركاف ٢تا االستعاذة
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 .وأنت فأنا: ا١تستعيذ أما
 .السوء عنو ويدفع و٭تميو، و٬تَته، عباده، نم شاء من يعيذ الذي العا١تُت، رب اهلل فهو: بو ا١تستعاذ وأما
 من باهلل يستعيذ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف ولذلك واآلثاـ، الشرور فجميع: منو ا١تستعاذ وأما
 والعجز واٟتزف، ا٢تم من باهلل ويستعيذ يسمع، ال ودعاء تشبع، ال ونفس ٮتشع، ال وقلب ينفع، ال علم

 نقمتو، وفجأة نعمتو، زواؿ من باهلل يستعيذ وكاف الرجاؿ، وقهر الدين لبةوغ والبخل، واٞتنب والكسل،
 .سخطو وٚتيع عافيتو، وٖتوؿ
 .القرب عذاب ومن والفقر، الكفر من باهلل يستعيذ وكاف
 ا١تسيح فتنة شر ومن وا١تمات، احمليا فتنة ومن القرب، عذاب ومن جهنم، عذاب من باهلل يستعيذ وكاف

 .منها باهلل نستعيذ رورش كلها ىذه الدجاؿ،
 ، آتيك حىت أىلك تقرب ال أف علي إذل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعث علي إذل فافطمة أىديت ١تا

 على با١تاء نضح مث ، يقوؿ أف اهلل شاء ما فيو فقاؿ ، ٔتاء فدعا وسلم عليو اهلل صلى النيب فجاء:  قالت
 فإذا نظر مث ، أيضا عليها فنضح ، اٟتياء من ثوهبا يف تعثر فقامت ، فافطمة دعا مث ، ووجهو علي صدر
 قاؿ.  نعم:  فقلت ؟ عميس بنت أٝتاء:  فقاؿ ، أنا:  أٝتاء فقالت ؟ ىذا من:  فقاؿ ، البيت وراء سواد

 ، نعم:  فقلت ؟ وسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ كرامة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ابنة مع أجئت: 
 خرج مث ، إرل أىلي أحب أنكحت أف آؿ دل إين فافطمة يا:  فقاؿ ، عندي عملي ألوذل وإن بدعاء رل فدعا

 . حجره دخل حىت ٢تما يدعو زاؿ فما حجره إذل ورل مث ، أىلك دونك:  لعلي فقاؿ ،
 ال جعفر زوجها مع اٟتبشة بأرض الوقت ىذا يف كانت عميس بنت وأٝتاء ثقات، رجالو: حجر ابن قاؿ

 (  ٖٛٔ/ٕ:  العالية ا١تطالب) عميس بنت سلمى ألختها كاف ذلك لفلع ذلك، يف خالؼ
 (. ٕٕٔ/ٜ:  الزوائد ٚتع)،   الصحيح رجاؿ رجالو: ا٢تيثمي وقاؿ

 نضح مث ، يقوؿ أف اهلل شاء ما فيو فقاؿ ، ٔتاء فدعا وسلم عليو اهلل صلى النيب فجاء: ىو منو والشاىد
 .  أيضا عليها فنضح ، اٟتياء من ثوهبا يف تعثر فقامت ، فافطمة دعا مث ، ووجهو علي صدر على با١تاء
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 كل من التامة اهلل بكلمات أعيذكما)  : بقولو واٟتسُت اٟتسن يعوذ وسلم عليو اهلل صلي النيب وكاف
 عندما العُت من أبناءىا برقية فطالب أب جعفربن زوجة النيب وأوصي(    المة عُت كل ومن وىامو شيطاف

 .تصيبهم العُت أف أخربتوو  ضعيفة أجسادىم رأي
 فإف ٢تا اسًتقوا فقاؿ)  وجها لوف يف تغَت هبا عنها اهلل رضي سلمو أـ عند جارية رأي عندما النيب وحديث

 ذكر كما اٞتن من كانت والنظرة الرقية فطلب جواز علي دليل وىو الرقية فطلب تفيد واسًتقوا(  النظرة هبا
 الذى اهلل بسم)  : بقوؿ وسلم عليو اهلل صلى النيب وأوصانا عينوب اإلنساف يؤذي قد أيضا فاٞتن القيم إبن
 رأي عندما ربيعة بن عامر الصحاب وحديث اٞتن عن عوراتنا لسًت ا١تالبس خلع عند( ىو إال إلو ال

 وسقط شديدا مرضا سهل فمرض بعينو فأصابو جسمو بياض فأعجبو يتوضأ حنيف بن سهل الصحاب
 اهلل بارؾ قلت أى(  بركت أال أخاه أحدكم يقتل عالـ) وقاؿ وسلم عليو اهلل يصل النيب فنهره األرض علي

 يصبوا أف الصحابة وأمر إناء ىف فخذيو و ركبتيو ويغسل يتوضأ أف عامرا النىب وأمر فيك اهلل بارؾ أو عليك
 .اٟتاؿ ىف اهلل فشفاه سهل فوؽ ا١تاء

٠تالية من احملاذير الشرعية؛ فحكُم ٦تارستها ٥تتلف فيو، أما الرقية غَت ا١تأثورة وال واردة الكيفية شرًعا وا
ويرجع سبب ا٠تالؼ إذل أف ٦تارسة الرقية ىل ىي من جنس التداوي باألدوية واألعشاب الطبية أـ تتوقف 

 معرفتها على الشرع؟
 من واألشبو يف الرقية غَت ا١تنصوص عليها وإف كانت من الطب الروحاين إال أهنا لصيقة بالطب اٞتسماين

جهة اعتمادىا على االجتهاد والتجربة العملية، واالستعانة باهلل يف ٖتقيق نفعها، واألخذ بالتجربة البشرية 
٬توز إذا أظهرت ٧توًعا وفائدة وخلت من أي ٤تذور شرعي؛ ألف ٙترهتا حفُظ الصحة لألصحاء ودفع ا١ترض 

 عن ا١ترضى با١تداواة حىت ٭تصل ٢تم الرُبء من أمراضهم.
بن خلدوف: "كاف عند العرب من ىذا الطب كثَتًا، وكاف فيهم أفطباء معروفوف، كاٟتارث بن كلدة قاؿ ا

وغَته، والطب ا١تنقوؿ يف الشرعيات من ىذا القبيل، وليس من الوحي يف شيء، وإ٪تا ىو أمر كاف عاديًا 
 .(ٜٖ)للعرب"

                                                                 
(31)

 (.413) خٍذْٚ اثٓ ِمذِخ 
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صلى اهلل عليو -ى رسوُؿ اهلل قاؿ: "هن -ويدؿ عليو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو
، فقالوا: يا -صلى اهلل عليو وسلم-عن الرُّقى، فجاء آُؿ عمرو بن حـز األنصاريِّ إذل رسوؿ اهلل  -وسلم

رسوؿ اهلل! إنو كانت عندنا رقية نرقي هبا من العقرب، وإنك هنيت عن الرقى، قاؿ: فعرضوىا عليو، فقاؿ: 
 .(ٓٗ)فع أخاه فلينفعو"ما أرى بأًسا، َمن استطاع منكم أف ين

، -صلى اهلل عليو وسلم-واٟتديث يدؿ على أف الطب أو الرقية ال تتوقف معرفُتها على التلقي من النيب 
، وأف أي اجتهاد يف دفع الضرر ورفع البالء معرًّى من أي ٤تذور شرعي   أي: ليست فطريقها الوحي باللزـو

أخاه فلينفعو". وإف وقعت على سبب خاص وىو الرقية مقبوٌؿ نفعو، وٚتلة: "َمن استطاع منكم أف ينفع 
 من العقرب؛ فإف العربة بعمـو اللفظ ال ٓتصوص السبب، على ما ىو مقرر أصولًيا.

   .(ٔٗ)يف قصة اللديغ -رضي اهلل عنهما-ويف معرض شرح حديث ابن عباس، وأيب سعيد 
 
 

 قاؿ الشوكاين:
 تعاذل، ويلتحق بو ما كاف بالذكر والدعاء ا١تأثور وكذا غَت "ويف اٟتديثُت دليل على جواز الرقية بكتاب اهلل

 .(ٕٗ)ا١تأثور ٦تا ال ٮُتالف ما يف ا١تأثور"
قاؿ: "كنا نرقي يف اٞتاىلية،  -رضي اهلل عنو-وُيصحح ىذا القوؿ حديُث عوؼ بن مالك األشجعيِّ 

الرقى ما دل يكن فيو فقلنا: يا رسوؿ اهلل! كيف ترى يف ذلك؟ فقاؿ: اعرضوا علي رقاكم، ال بأس ب
 .(ٖٗ)شرؾ"

 .(ٗٗ)ففيو دليل على جواز الرقي والتطبب ٔتا ال ضرر فيو، وال منع من جهة الشرع"
وىذه الرقى ا١تعروضة اليت كانت ُتستعمل يف اٞتاىلية ليست توقيفية كما ال ٮتفى، فلو كاف اٞتواز ٤تصورًا 

٢تا لكونو يف معرض البياف، وتأخَته عن  -يو وسلمصلى اهلل عل-على الثابت بالوحي؛ للـز منو إنكاُر النيب 
                                                                 

(40)
 .-ػٕٗ هللا سضٟ- هللا ػجذ ثٓ جبثش دذ٠ش ِٓ( 14/116) ِغٍُ أخشجٗ 

(41)
 (.50 ،34 ص: )أظش 

(42)
 (.10/115) ٌٍشٛوبٟٔ طبس،األٚ ١ًٔ 

(43)
 .-ػٕٗ هللا سضٟ- األشجؼٟ ِبٌه ثٓ ػٛف دذ٠ش ِٓ( 4/314) داٚد ٚأثٛ ،(14/117) ِغٍُ أخشجٗ 

(44)
 (.10/115) ٌٍشٛوبٟٔ األٚطبس، ١ًٔ 
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لرقية الشفاء بنت عبد  -صلى اهلل عليو وسلم-إقراره  -بال ريب-وقت اٟتاجة ال ٬توز، ويؤكد ىذا ا١تعٌت 
، و١تا كانت رقيُتها خالية من ٤تذور شركي  أِذف ٢تا -صلى اهلل عليو وسلم-ا١تتلقاة من غَت فطريقو   (٘ٗ)اهلل

يف ٦تارستها، فقد روى اٟتاكم بالسند الصحيح: "أف رجالً من األنصار  -هلل عليو وسلمصلى ا-النيب 
، َفُدؿَّ على أف الشفاَء بنت عبد اهلل ترقي من النملة، فجاءىا فسأ٢تا أف ترقيو، فقالت:  (ٙٗ)خرجت بو ٪َتلة

فأخربه بالذي قالت  ،-صلى اهلل عليو وسلم-واهلل ما رقيُت منُذ أسلمُت، فذىب األنصاريُّ إذل النيب 
. فعرضتها عليو، فقاؿ: ارقيو،  -صلى اهلل عليو وسلم-الشفاء، فدعا رسوؿ اهلل  الشفاء، فقاؿ: اعرضي عليَّ

 ويف رواية: "الكتابة". .(ٚٗ)وعلِّميها حفصة كما علَّمتِيها الكتاب"
 
ك
ك

 حقاتـاكػيكأثرفا:كاؾرابعكاؾؿبحث
  عنها ةالعلمي ـ لكن ىل ٘تعنا فيها اليكم بعض اٟتقائقكلنا يعرؼ اف سورة الناس تبعد القلق وا٢تمو 

  سورة تبعد عنك ا٢تمـو والوساوس وا٠توؼ
النَّاِس * ِمْن َشرِّ  ختم اهلل كتابو هبا: )ُقْل أَُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس * َمِلِك النَّاِس * إِلَوِ  وىي سورة الناس اليت

النَّاِس * ِمَن اْٞتِنَِّة َوالنَّاِس( ىذه ىي آخر سورة من القرآف،و  يف ُصُدورِ اْلَوْسَواِس ا٠ْتَنَّاِس * الَِّذي يُػَوْسِوُس 
  ووساوسو؟ تساءلُت: ١تاذا ختم اهلل كتابو اجمليد هبذه السورة اليت نستعيذ من شر الشيطاف فطا١تا

طراب اإلٟتاد( يعانوف من اض تقوؿ اإلحصائيات اٟتديثة إف معظم الناس )وٓتاصة يف دوؿ الغرب و دوؿ
واالكتئاب والقلق. وحىت لدى ا١تسلمُت ٧تد مثل ىذه  نفسي ما، ويعانوف من وسوسة ما تسبب ٢تم التعاسة

  .عليهم سلبيًا ويكوف سببًا يف عدـ إحساسهم بالسعادة االضطرابات النفسية، وىي ما ينعكس
فهو أعلم ٓتلقو وأعلم  عالجًا لالضطرابات النفسية ولذلك فإف اهلل تعاذل شاء أف ٬تعل آخر سورة لتكوف

                                                                 
(45)

 الثٓ اإلصبثخ،: أظش. ٘ـ20 ٕخع رُٛف١ذ سأٞ، ٚجٛدح ٚػمً فضً راد وبٔذ اٌؼذ٠ٚخ، اٌمشش١خ خٍف ثٓ شّظ ػجذ ثٓ هللا ػجذ ثٕذ اٌشفبء: اٌصذبث١خ ٟ٘ 

 (.301-2/300) ٌىذبٌخ إٌغبء، أػالَ ،(342-4/341) دجش
(46)

 (.7/556) األص١ش الثٓ األصٛي، جبِغ ،(5/120) األص١ش الثٓ إٌٙب٠خ،. اٌجٕت غ١ش فٟ رخشط ٚلذ اٌجٕت، فٟ رخشط لشٚح  ": إٌٍّخ" 
(47)

 (.1/121) ٌألٌجبٟٔ صذ١ذخاٌ األدبد٠ش عٍغٍخ أظش ،(57-5/56) ٌٍذبوُ اٌّغزذسن، 
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النفوس. ولذلك فإنك عندما تقرأ سورة الناس وتكررىا وأنت خاشع متأمل  بنفوسهم وأعلم ٔتا يصلح ىذه
 الرائعة، فإف ىذه الكلمات وا١تعاين ستؤثر على منافطق ٤تددة يف الدماغ وتنشطها لتعطي متدبِّر كلماهتا

  .لوسوسة والتفكَت السليباألوامر إذل أجهزة اٞتسم بأف يزيل عنو التوتر وا
ستحدث تغيَتاً يف نشاط الدماغ ْتيث تساعده  كذلك فإف كلمات ىذه السورة عند تكرارىا مرات عديدة

بسهولة من الوسوسة أو الًتدد أو اٟتَتة اليت تقع هبا نتيجة ضغوط  على التفكَت اإل٬تايب والفعاؿ، وتتخلص
 ومن منا دل ٯتر بظروؼ قاسية سببت لو القلق واإلحباط ليس لديو مشاكل يف حياتو؟ اٟتياة. فمن منَّا

بتمعن وتفّكر  واالكتئاب؟ فهذه السورة العظيمة ىي عالج ١تثل ىذه االضطرابات، ولكن بشرط أف تقرأىا
أف ٭تل لك مشكلتك، ولكن  وخشوع، وأف تعتقد أف اهلل قادر على أف يبعد عنك أي ضرر وأنو قادر على

  .وسوؼ تزوؿ مشاكلك بإذنو تعاذلالتجئ إليو بقلب ٥تلص، 
ويف ا٠تتاـ علينا أف نعلم أف البشرية ٖتتاج اليـو إذل من يفتح ٢تا منافذ السكينة و ٖتتاج النفوس إذل واحات 

الراحة لتذوؽ تلك األرواح نسائم الصفوة و لتشرؽ يف دواخلها اٟتياة لكي تتوجو إذل عالجها الرباين، 
ف بو، استحثاثا لتصفية وتزكية نفسو ،و يطرؽ كل باب يستطيعو ليًتقى يف فالعبد ٭تتاج إذل كل ملطف يلط

درجات الفالح ليعلو، ألف  القرآف الكرمي أعظم ما تطمئن بو تلك القلوب و ترتاح بو تلك النفوس، وىو 
 أ٧تع ما تدفع بو ا٢تمـو و األتراح، ونقتبُس من معينو ما يسكن القلب عند اضطرابو ،و يسلي الفؤاَد يف

ڄ   ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ حزنو، وتلك ىي الرٛتة ا١تهداة ولغاية العظمى من خلق البشرية ٚتعاء 

 56الذاريات:  چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  

ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا تلك السكينة والطمأنينة اليت ورثنا ىا  من كتاب ربنا جل وعلى، قاؿ تعاذل: )
يََّة اٞتَْ  اِىِليَِّة َفأَنَزَؿ اللَُّو َسِكيَنَتُو َعَلى َرُسولِِو َوَعَلى اْلُمْؤِمِنَُت َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة التػَّْقَوى وََكانُوا يف قُػُلوهِبُِم اٟتَِْميََّة ٛتَِ

( هبذا تتنزؿ السكينة ويتنزؿ الوقار يف ىدوء لتضفي على .َأَحقَّ هِبَا َوأَْىَلَها وََكاَف اللَُّو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما
ة ا١تتحمسة ا١تتأىبة ا١تنفعلة بردا، وسالما،و فطمأنينة ،وارتياحا، فإف دؿ ذلك على شيئ فإ٪تا القلوب اٟتار 
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يدؿ على أ٫تية السكينة وأف بعض ا١تواقف ٖتتاج إذل تنز٢تا مرة بعد مرة أل٫تيتها يف ٕتاوز ذلك 
 ا١توقف_وا١توفق_ من وفقو اهلل تعاذل.

لطفو هبم، إذ أعطاىم ذلك منعة وٖتصيناً أماـ كل و ما ذاؾ إال رٛتة ومغفرة من اهلل بعباده و ت
عقبات اٟتياة و تقلباهتا، و ما ىو إال توفيقاً منو سبحانو وتعاذل إذ جعلنا من خاصة خلقو من أمة ٤تمدية 
ىي خا٘تة األمم و ٖتمل يف قلبها خا٘تة الكتب و الوحي الرباين و ىو ملهمها و مرشدىا و فيو دوائها و 

 .چ قَػْوـٍ ُمْؤِمِنُتَ  وَيَْشِف صُُدورَ  چ: من كل ما ٘تر بو قاؿ تعاذلشفائها و خالصها 

فكاف حقا علينا التمسك هبذا العالج اإل٢تي ألنو يهب لنا كل أسباب الشفاء و ذلك تصديقا وإٯتانا و ثقة 

وألنو ال ٯتكن أف تنمو شجرة بال  چ اْلُقرَْآِف مَا ُىَو ِشَفاءٌ وَرَْٛتَةٌ ِلْلمُْؤِمِنُتَ ِمَن  وَنػُنػَزِّؿُ  چ بقولو عز من قائل:
جذور و ال يثمر بستانا بال سقي وتعهد، كذلك ىي قلوب ا١تؤمنُت و صدورىم ال يكوف شفائها و نقائها 

 خَْلِفِو تَنزِيلٌ ِمْن  بػَُْتِ يََديِْو والِمْن  ال يَْأِتيِو اْلبَافِطلُ چإال إذا قصد منهاج رهبا و ٘تسكت بكتابو العزيز الذي
يدٍ ِمْن حَ   {ِكيٍم ٛتَِ

 

ك:واؾـتائجكاؾخاتؿظ

ال يسعٍت إؿ أف أخبت هلل شاكراً ومنيباً إليو سبحانو وتعاذل أف يسر رل العمل يف ىذا البحث الشيق والذي 
استفدت منو كثَتاً، والذي أسأؿ اهلل أف ينفع بو و٬تعلو يف موازين حسنايت وأف يغفر رل تقصَتي وخطأي 

 خلص فيو إذل نتائج فطيبة أوردىا كما يلي:وزللي فيو، كما يطيب رل أف أ

أ٫تية العمل بكتاب اهلل تعاذل يف كل أمورنا ا٠تاصة والعامة على سبيل الفرد واألسرة واجملتمع والدين  .ٔ
 والدنيا.

أ٫تية التحصن والرقية الشرعية ألوالدنا الذين ىو حقهم علينا وأىلينا وحىت بيوتنا يستوجب علينا  .ٕ
 تُت عليها.ٖتصينها وقراءة ا١تعوذ
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 تعليم األفطفاؿ قراءة ا١تعوذتُت وحفظها وقراءهتا ثالث مرات يف الصباح ويف ا١تساء.وجوب  .ٖ
وداللة نزو٢تا على النيب صلى اهلل عليو وسلم عندما سحر، ونزوؿ عظم ا١تعوذتُت يف حياتنا العامة  .ٗ

 سيدنا جربيل عليو السالـ هبا يعوذه هبا.
 دجالُت والسحرة، و٦تن يدعوف أهنم معاٞتُت شرعيُت.حرمة الذىاب للكهنة والعرافُت وال .٘
 أثر تطبيقها على حفظ األرواح واألنفس وا١تمتلكات . .ٙ
أثر تطبيقها على حفظ األنفس من األخالؽ السيئة واتقاء الشرور من حسد وسحر وغَته من  .ٚ

 أخالؽ سيئة تضر با١تسلمُت.
 إليو يف كل مناحي اٟتياة. وجوب االستعانة واالستعاذة برب السماوات واألرض واللجوء .ٛ
الوقاية خَت من العالج إف تعلمت وتعودت على التضرع إذل اهلل يومك وليلتك وتوجهت إليو رغبة  .ٜ

 ورىبة إليو وقاؾ شرور شيافطُت االنس واٞتن.
اثر االتباع ال االبتداع يف امور حياتنا اليومية وتتبع منهج ا١تصطفى صلوات ريب وسالمو  .ٓٔ

 يو الفالح وفيو سعادة الدنيا واآلخرة.عليو ففيو النجاة وف

 ىذا وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما كثَتا.
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 ىي وما الكرمي القرآف أٝتاء ىي ما: اإلسالمية والبحوث للدراسات سالمياإل اإلشعاع مركز   -ٓٔ
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 ١تسات بيانية، فاضل السامرائي. -ٔٔ
 أسباب النزوؿ ، الواحدي. -ٕٔ
 تفسَت ا١تعوذتُت البن تيمية. -ٖٔ
 تفسَت ا١تعوذتُت البن القيم. -ٗٔ
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