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تم تنسيق هذه المادة يف
َّ

هاتف+965 50350077 :
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♪

المقدمة

الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،أما
بعد:
فإن اهلل  قد أنزل كتابه هداي ًة للناس ورحمة ،كما قال تعالى:
(ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬﭭﭮ) [اإلسراء.]9:
ونور ،ولكن اهلل  جعل يف بعض
فالقرآن ُك ُّله هداي ٌة ورحم ٌة
ٌ
وسوره من الخصائص والفضائل ما ليس يف غيرها؛ لحكمة بالغة
آياته ُ
قدرها بسابق علمه  ،ففاتحة الكتاب هي أعظم ُسور القرآن ،وآية
ال ُكرسي أعظم آية فيه ،وكذا اآليات التي فيها الحديث عن ذات رب
العالمين وأسمائه وصفاته الكريمة ُفضلت على غيرها لشرف ما
تعلقت به.
وأنزل اهلل  يف كتابه ثالث ُسور ،قصيرة يف آياهتا ،لكنها عظيم ٌة
يف فضلها ومدلولها وأثـرها يف حياة المسلم؛ وهي :سورة اإلخالص،
وسورة الفلق ،وسورة الناس.
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وهذه ُّالسور الثالث جمي ُعها مكية؛ أي :نزلت على نبينا محمد »

قبل هجرته إلى المدينة (.)1
المعوذات)؛
السور يف بعض النُّصوص بـُ ( :
وقد جاءت تسمية هذه ُّ

فعن عائشة ڤ« :أن النبي » كان إذا اشتكى يقر ُأ على نفسه
كنت أقر ُأ عليه ،وأمس ُح عنه
بالمعوذات ،وين ُف ُث ،فلما اشتد وج ُعه ُ
بيده ،رجاء بركتها»(.)2
التعوذ باهلل ورد يف سوريت
بالمعوذات رغم أن ُّ
السور الثالث ُ
وتسمية ُّ
تعوذاته
الفلق والناس فقط؛ ألن النبي » كان
يجمع بينها يف كثير من ُّ
ُ
وأذكاره كما سيأيت يف مسائل هذا الكتاب.
أحببت
والسنة
ُ
السور الثالث وعظيم شأهنا يف الكتاب ُّ
وألهميـة هذه ُّ
إفراد رسالة مختصرة يف بيان فضائلها ،وشرح معانيها ،وذكر أهم ما
ُيستفاد منها؛ ليتدبرها ك ُُّل مسلم ،ويلزم قراءهتا والعمل بمضموهنا،
وتعليمها ألهله وأبنائه وللمسلمين عامة.
واهلل ُ
أسأل أن ينفع هبذه الرسالة ،وأن يجزي خير الجزاء كُل من ساهم
يف إخراج هذا العمل ،ونشره بين المسلمين ،وصلى اهلل على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.
( )1المكي :ما نزل قبل الهجرة ،والمدين :ما نزل بعدها سواء نزل بمكة أم بالمدينة عام
الفتح أو عام حجة الوداع أم بسفر من األسفار [انظر :اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي .]37/1

( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2192( :

فَضْل
املعَ ِّوذات
ﭟ
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السور الثالثة مجتمعة:
أو ال :ما ورد يف فضل هذه ُّ

ﭩ

 Ťلم تنزل سور مثلهن يف الكتب السماوية السابقة:

لقيت رسول اهلل » فقال لي« :يا عقبة
فعن عقبة بن عامر قالُ :

ابن عامر ،أال أعلمك سورا ما أنزلت يف التوراة وال يف الزبور وال يف
اإلنجيل وال يف الفرقان مثلهن ،ال يأتين عليك ليلة إال قرأت هن فيها( :ﭑ

ﭒﭓﭔ) و(ﭤﭥﭦﭧ) و(ﮀﮁﮂﮃ)»(.)1
أن النبي » قال لعقبة بن عامر « :ألم تـر آيات
ويف لفظ آخر َّ
َّ
أنـزلت الليلة لم يــر مثلـه َّن قـط (:ﭤﭥﭦﭧ) ،و( ﮀﮁ
ﮂﮃ)»(.)2

 Ťكان النَّبـي » يـتـعـ َّوذ بها بعدما أ ِنزلت ،وترك الـتـعوذ
بغيرها:
ُ
رسول اهلل » يتعو ُذ من الجان وعين
فعن أبي سعيد  قال« :كان
اإلنسان حتى نزلت المعوذتان ،فلما نزلتا أخذ هبما وترك ما سواهما»(.)3
( )1أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)17452( :وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث
الصحيحة رقم.)891( :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)814( :
( )3أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)2058( :وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي
رقم.)2058( :

=
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وعن عائشة ڤ« :أن النبي » كان إذا اشتكى يقر ُأ على نفسه

كنت أقر ُأ عليه ،وأمس ُح عنه
بالمعوذات ،وين ُف ُث ،فلما اشتد وج ُعه ُ
بيده ،رجاء بركتها»(.)1

ِ
شر.
 Ťأنها حرزٌ ووقاية من كل ٍّ
فعن ُمعاذ بن عبداهلل بن ُخبيب عن أبيه  أنه قال :خرجنا يف ليلة
نطلب رسول اهلل » ليصلي لنا ،فأدركناه ،فقال:
مطر ،و ُظلمة شديدة،
ُ
أص َّليتم؟ فلم أ ُقل شي ًئا ،فقال« :قل» فلم أ ُقل شي ًئاُ ،ثم قال« :قل» فلم أ ُقل
شي ًئاُ ،ثم قال« :قل» ف ُقل ُت :يا رسول اهلل ما ُ
أقول؟ قال« :قل(:ﭑﭒﭓ

ﭔ) والمعوذتـي ِن حين تم ِسيِ ،
وحين تصبِح ،ثَلث م َّرات تك ِفيك
ِمن كل شيء»(.)2

ﭢ
ابن حجر «:$وهذا ال ُّ
يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين ،بل
= * قال ُ
ُّ
يدل على األولوية ،وال سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهما  ،وإنما اجتزأ هبما لما اشتملتا عليه
من جوامع االستعاذة من كل مكروه جمل ًة وتفصيالً » [فتح الباري .]195/10
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2192( :
( )2أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)5082( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم:
(.)4406
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السور:
ا
ثانيا :ما ورد يف فضل إحدى هذه ُّ

ﭩ

( )1ما ورد يف فضل سورة اإلخَلص:
 Ťسورة اإلخَلص تعدل ثلث القرآن يف األجر:
الدرداء ،عن النبي » ،قال« :أيعجز أحدكم أن يقرأ
فعن أبي َّ

يف ليلة ثلث القرآن؟» قالوا :وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال(« :ﭑﭒﭓ

ﭔ)تعدل ثلث القرآن»(.)1

تعدل ُث ُلث القرآن ،أي :أن أجر قراءهتا ُ
ومعنى أنها ُ
يعدل أجر من

السورٌ ،
ففرق بين
قرأ ُث ُلث القرآن ،وليس معناه أنها ُمجزئ ٌة عن غيرها من ُّ
وضا
األجر والمثوبة ،وبين اإلجزاءً ،
فمثال لو قرأها إنسان يف الصالة ع ً
عن الفاتحة لم تصح صالته؛ ألهنا ال ُتجزئ عن الفاتحة ،واهلل أعلم(.)2

مرات:
 Ťيبنى قص ٌر يف الجنَّة لمن قرأها عشر َّ

فعن معاذ بن أنس الجهني  عن النبي »

قال« :من قرأ:

ِ
مرات بنى اهلل له قصرا يف
( ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) حتى يختمها عشر َّ
عمر بن الخطاب« :إذن نستـكثـ ُر يا رسول اهلل» ،فقال
الجنة» ،فقال ُ
رسول اهلل »« :اهلل أكثـر وأطيب»(.)3
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم (.)811
( )2انظر :تفسير جزء عم البن عثيمين (ص.)351
( )3أخرجه اإلمام أحمد رقم ،)15610( :وحسنه األلباين يف الصحيحة رقم.)589( :
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سبب لنيل مح َّبة اهلل ،
 Ťمح َّبـة ترداد قراءة سورة اإلخَلص ٌ

وسبب لدخول جنَّات النَّعيم:
ٌ
فقد كان ٌ
رجل من األنصار يؤ ُّم الصحابة ﭫ يف مسجد قباء ،وكان يقرأ
سورة اإلخالص يف كل صالة بعد قراءة الفاتحة ،فإذا ختم سورة اإلخالص
قرأ سورة غيرها بعدها ،فأخربه الصحابة ﭫ أن يقرأ بغيرها فامتنع ،فذهب
النبي »:
الصحاب ُة ﭫ إلى النبي » وأخربوه بقصة هذا الرجل ،فقال له ُّ
«يا فَلن ،ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك ،وما ِ
يحملك على لزوم
ُ
النبي »« :حبك
هذه السورة يف كل ركعة؟» فقال« :إني أح ُّبها» ،فقال له ُّ
َّإياها أدخلك الجنَّة»(.)1

الرجل الذي ي ِح ُّب أن يكثر
ويف حديث آخر قال
النبي » عن هذا َّ
ُّ
من قراءتها« :أخبروه أن اهلل يح ُّّبه»(.)2

( )2ما ورد يف فضل سورة الفلق:

 Ťسورة الفلق أحب السور إلى اهلل  وأبلغها:
أيضا« :يا عقبة بن عامر ،إنك لم
النبي » لعقبة بن عامرً 
قال ُّ

أحب إلى اهلل ،وال أبلغ عنده من (ﭤﭥﭦﭧ)»(.)3
تقرأ سورة َّ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه تعلي ًقا مجزو ًما به ،قبل رقم.)775( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)7375( :

( )3أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)17418 ( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب
والرتهيب رقم.)1485( :

معاني
اآليات
ﭟ
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أوال :معاين اآليات يف سورة ِ
اإلخَلص
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أمر من اهلل  لنبـيـه محمد » أن ُيـبلغ
 Šقوله  ( :ﭑ) :هذا ٌ
للناس ما ورد يف هذه السورة العظيمة.
 Šقوله  ( :ﭒﭓ ﭔ) :اسم اهلل األحد معناه :الواحدُ الذي
والمنـفـر ُد بصفات الكمال
ليس له نظير ،ولم ُيشارك ُه شي ٌء يف وحدانيتهُ ،
والجمال؛ فهو واحدٌ يف ذاته ال شريك له ،وواحدٌ يف أفعاله وربوبيـته،

وحق اهلل 
وواحدٌ يف أسمائه وصفاته ،وواحدٌ يف ُح ُقوقه المختصة به؛ ُّ
عباد ُته وحده ال شريك ،كما ورد يف حديث معاذ  ،عن النبي » قال:

«هل تدري ما حق اهلل على ِ
اهلل ورسو ُله أعلم ،قال« :حق اهلل
عباده» ُ
قلتُ :
على عباده أن يعبدوه ،وال يشركوا به شيئا.)1(»...
 Šقوله ( :ﭖﭗ) هذا االسم هلل  لم ُيـذكر يف القرآن
إال يف هذه السورة ،وله ثَلثة معان ،كلها حق:
األول :هو الذي ك ُملت صفاته ،وبلغت الغاية يف الجالل والكمال
والشرف والعظمة ،والغنى.
كمل يف ُسؤدده،
قال اب ُن عباس « :الصمدُ  :السيـدُ الذي قد ُ
والعظيم الذي قد ع ُظم يف عظمته،
ريف الذي قد ك ُمل يف شرفه،
والش ُ
ُ
والغني الذي قد ك ُمل يف غناه ،والجبار
والحليم الذي قد ك ُمل يف حلمه،
ُ
ُّ

والحكيم الذي
الذي قد ك ُمل يف جربوته ،والعالم الذي قد ك ُمل يف علمه،
ُ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)5967( :ومسلم يف صحيحه رقم.)30( :
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والسؤدد ،وهو
قد ك ُمل يف حكمته ،وهو الذي قد ك ُمل يف أنواع الشرف ُّ
اهلل سبحانه هذه صفته ،ال تنبغي إال له»(.)1
الثاين :هو الذي تص ُمدُ إليه
ُ
الخالئق يف حوائجها ،وتقصدُ ُه وتعتمدُ
عليه ،فجميع المخلوقات محتاج ٌة إليه.
الثالث :أنه الذي ليس له جوف ،فال يتخلل ذاتـ ُه شي ٌء  ،فال يتخلله
شراب ،وال ولـد ،وهذا لكماله وغناه ،فهذا المعنى الثالث
طعا ٌم ،وال
ٌ

ُ
يدخ ُل يف المعنى األول ضمنًا ،واهلل أعلم(.)2
 Šقوله ( :ﭙﭚ) :فيه نفي الشريك عن اهلل  فـر ًعا.
 Šوقوله  ( :ﭛﭜ) :فيه نفي الشريك عن اهلل  أص ًال؛
وهذا لكمال وحدانيته وغناه ،فال حاجة له إلى ولد ،بخالف المخلوق
الضعيف العاجز الذي يفنى ،فهو ُمحتاج إلى الولد ليعقب ُه ،ويعين ُه إذا كرب.

علم شدة ُقبح قول النصارى« :إن عيسى  ¥ابن اهلل »
وهبذا ُي ُ
ُ
المخلوق ال يرضى أن ُينسب
كبيرا ،فإذا كان
تعالى اهلل عما يقولون ع ُل ًّوا ً
ب هلل ولدٌ  ،وهو األحد الصمد الذي لم
له ولدٌ ليس من ولده ،فكيف ُيـنس ُ
يلد ولم يولد؟!

قال اهلل 

ُمبيـنًا شناعة هذا القول :ﱡ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ
( )1أخرجه ابن جرير الطربي يف جامع البيان (.)692/24
( )2انظر األقوال الثالثة يف فتاوى ابن عثيمين (.)130/8
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ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﱠ [مريم]93 – 88 :

ومن العجائب يف هذا الزمن أن بعض المسلمين -وهم يحفظون ُسورة
اإلخالص ويكـرروهنا -يهنـئون النصارى يف يوم يزعمون أنه ُولد للرحمن
فيه ،وهو ما ُيسمى بــ(الكريسماس) أو عيد رأس السنة!!
 Šقوله ( :ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ) الكفء :هو المـثـ ُيل
والنظير والنـدُّ ُ ،ي ُ
قالٌ :
فالن ُكـف ٌء لفالن؛ أي :ندٌّ له ونظير.
ورب العالمين ال ُيكافئـه أحدٌ وال ُيماثله؛ لكماله المطلق ،فال ُكفء
ُّ
له ،وال سمي له وال نظير ،بل هو  أحدٌ صمدٌ  ،ولذلك جاءت كلمة:
أي كُـفـو.
( ﭡ) نكر ًة يف سياق نفي؛ لتفيد العموم؛ أي :ليس هلل ُّ
آيات عدَّ ة يف تقرير هذا المعنى ،من ذلك:
وقد وردت ٌ
قوله  ( :ﭑ ﭒﭓﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ) [مريم ،]65:وقوله  ( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ) [البقرة ،]22 :وقوله  ( :ﭡ ﭢ ﭣ ) [الشورى،]11 :

وغيرها من اآليات.

ﭢ
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ثانيا :تفسير معاين اآليات يف سورة الفلق:
أمر من اهلل لنبـيـه محمد » أن ُيـبلغ
 Šقوله  (:ﭤ) هذا ٌ

للناس ما ورد يف هذه السورة العظيمة.
 Šقوله  (:ﭥ) االستعاذة :هي طلب العوذ وهو االعتصام
المستـعاذ منه.
باهلل  من شر ُ
فأركان االستعاذة ثَلثة:
ِ
( )2ومستعا ٌذ به؛ وهو اهلل .
ف.
المكل ُ
( )1مستع ٌيذ؛ وهو ُ
( )3مستعا ٌذ منه؛ وهو ُّ
كل الشرور واآلفات ،وشياطين اإلنس والجن.
الربوبيــة على خلقه أجمعين خل ًقا،
 Šقوله  (:ﮂ) أي :ذو ُّ
وتدبيرا.
وتصر ًفا،
و ُمل ًكا،
ً
ُّ
 Šقوله  (:ﭧ) الفلق :ك ُُّل ما خرج عن شيء بعد انشقاقه،
كما قال تعالى( :ﭔﭕﭖ)[األنعام.]95:

والمقصود به يف هذه اآلية :الصبح ،كما قال 

يف آية أخرى:

(ﭧﭨ) [األنعام.]96:
ٌ
نس
مخلوق
الصبح
ف
عظيم من مخلوقات اهلل  ،فلو اجتمع اإل ُ
ُ
ٌ

صبحا ما استطاعوا ذلك ،كما قال  ( :ﭑ
والج ُّن على أن يخلقوا
ً
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ) [القصص.]71:
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شرا ُمـعـيـنًا ،بل قال( :ﭩ
 Šقوله (:ﭩﭪﭫﭬ) :لم يذكُر ًّ

يقع من
ﭪﭫﭬ)؛ إلفادة العموم ،فيدخل يف ذلك االستعاذ ُة من كُل شر ُ
أي مخلوق ،سوا ٌء كان من الدواب أو اإلنس أو الجن ،أو غيرها من
ُ
شر ،كالرياح ،والصواعق ،وغيرها(.)1
المخلوقات مما قد
يحصل منه ٌّ
 Šقوله (:ﭮﭯﭰ)الغاس ُق :هو الليل وشدة سواده.
 Šقوله  (:ﭱﭲ) أي :إذا أقبل بما فيه من الشرور ،ففي سواد
الليل تظهر الدواب والهوام ،ويظهر أهل الشر والفساد من شياطين الجن
واإلنس ،فناسب أن ُيستعاذ باهلل  مما يحدث يف هذا الوقت خاصة.
تنبي ٌه :ثبت عن عائشة ڤ قالت :أخذ ر ُس ُ
ول اهلل » بيديُ ،ثم
فإن هذا هو
أشار إلى القمر ،فقال« :يا عائشة است ِعيذي باهلل من شر هذاَّ ،
الغاسق إذا وقب»(.)2
يتعارض مع ما تقدم من كونه
وتفسير النبي » للغاسق بأنه القمر ال
ُ
الليل وشدة سواده؛ ألن القمر هو آية ُدخول الليل وعالمته ،فإذا استعاذ من
الشر الحاصل بظهور القمر ،فهو استعاذ ٌة من الشر الموجود يف الليل(.)3
قال اب ُن القيم «:$السـ ُّر يف االستعاذة برب الفلق يف هذا الموضع؛
فإن الفـلـق هو مبدأ ظهور النور ،وبظهوره ُيطـر ُد جيش الظالم وعسكر
المفسدين يف الليل ،فيأوي ُك ُّل خبيث و ُكـ ُّل ُمـفسد إلى سربه ،وتأوي الهوام
( )1انظر :بدائع الفوائد البن القيم (.)215/2
( )2أخرجه أحمد يف مسنده رقم ،)26000( :وصححه األلباين يف الصحيحة رقم.)372( :
( )3انظر :مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم (.)506/17
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إلى أجحرهتا ،والشياطين التي انتشرت بالليل إلى أمكنتها ،فأمر اهلل تعالى
عباده أن يستعيذوا برب النُّور الذي يقه ُر ال ُّظلمة و ُيـزي ُلها ويقـهـ ُر جيشها»(.)1
 Šقوله  (:ﭶ) يحتمل معنيين:
ُ
ويدخ ُل
األولُ :هن الساحرات الاليت ينفثن يف ال ُعقد لعمل السحر،

منهن.
الرجال السحرة يف ذلك ً
أيضا ،وخصت النساء بالذكر لكثرة وقوعه ُ
واألرواح الخبيثة ،التي ُ
ينفث هبا السحرة من النساء
الثاين :األن ُف ُس
ُ
والرجال ،فيكون التأنيث يف الكلمة راج ًعا للنُّـفوس النافـثـة.
ولفظ النفاثات جاء معر ًفا بـ(أل)؛ ألن كل نفاثة تكون شريرة ،وأما
الغاسق وكذلك الحاسد يف اآلية التالية جاءا دون (أل) التعريف؛
شر ،وكذلك ليس ُّ
كل حاسد يضر(.)2
ألنه ليس ك ُُّل غاسق يكون فيه ٌّ
 Šقوله  (:ﭷﭸ) جمع ُعقدة؛ وتكون بالخيط أو الشعر
أو غير ذلك مما ُيعقد و ُيربط ،وذلك أن السحرة يف العادة يقرؤون طالسم
فيها ذكر الشياطين ،واستغاثة هبم ،ثم ينفثون على كل ُعقدة من هذه ال ُعقد.
 Šقوله (:ﭺﭻﭼ) الحسد :كراهية نعمة اهلل على
الخلق ،ولو لم يتمن زوالها ،فإذا تمنى زوالها كان أشد.
 Šقوله (:ﭽﭾ) :قـيد االستعاذة بوقوع الحسد منه؛ ألن
شر ،فال محل لالستعاذة منه.
الحاسد قبل وقوع الحسد منه ال يتأتى منه ٌّ
بتصرف يسير.
( )1بدائع الفوائد (ُّ )219/2

( )2انظر :البحر المحيط ألبي حيان األندلسي (.)577/10

ثانيا :تفسير معاين اآليات يف سورة الناس:
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أمر من اهلل لنبـيـه محمد » أن ُيـبلغ
 Šقوله  (:ﮀ) هذا ٌ
للناس ما ورد يف هذه السورة العظيمة.
 Šقوله (:ﮁ) االستعاذة :هي طلب العوذ؛ وهو :االعتصام باهلل
المستـعاذ منه.
 من شر ُ
الربوبيــة على خلقه
الرب هو ذو ُّ
 Šقوله ( :ﮂ ﮃ) َّ
أجمعين خل ًقا ،و ُم ً
وتدبيرا.
وتصر ًفا،
لكا،
ً
ُّ
ورب المالئكة ،والسموات ،واألرض،
رب الناسُّ ،
واهلل ُّ 
الناس بالذكر؛ ألنهم
ورب ُكل شيء ،ولكن ُخص ُ
والشمس ،والقمرُّ ،
معظمون يف الغالب ،فأخرب تعالى أنه ر ُّبهم وإن ُعظموا ،وكذلك لمناسبة
الموسوس يف صدورهم(.)1
االستعاذة من شر ُ
 Šقوله (:ﮅﮆ) أي :وإن كان يف الناس ُملو ٌك ،فاهلل
الملك التام ،ومالك السموات واألرض ،ال
 هو مل ُكهم ومالكهم ُ
يخرج عن ملكه شي ٌء.
 Šقوله تعالى(:ﮈﮉ) المعبو ُد بحق ،خضوعًا وذ ًّ
ال
وح ًّبا وخو ًفا ورجا ًء ،ففي اآلية إثبات توحيد األلوهية.
( )1الجامع يف أحكام القرآن للقرطبي (.)260/20
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 Šقوله (:ﮋﮌﮍ) الوسوسة :هي اإللقاء بخفية،

الصدور ،سواء كان من
الـموسوس الذي يوسوس يف ُّ
والمراد من شر ُ
الجن أو من اإلنس ،كما قال تعالى( :ﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ) [األنعام ،]112 :فال
ُ
فتستعيذ باهلل منهم.
يقيك من شر الشياطين إال اهلل الذي خلقك وخلقهم
يخنس -أي :يرج ُع ويتأخر-
 Šقوله  (:ﮎ) :هو الذي
ُ
عند ذكر اهلل  ،وعند االستعاذة باهلل منه.
 Šقوله  ( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) فالشيطان
يوسوس يف صدور الناس ،وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم ،فوجب
على المسلم أن يلتجئ إلى اهلل  وأن يعتصم به ليقيه من شره.
قال الصحابي الجليل ابن عباس « :الش ُ
يطان جاث ٌم على قـلب
ُّ

ابن آدم ،فإذا سها وغفل وسوس ،وإذا ذكـر اهلل خنس»(.)1

 Šقوله ( :ﮖ ﮗ ﮘ) الجنة جمع جني ،فالشيطان
يكون من الجنة ،ويكون من الناس -كما تقدم -فعلى المسلم أنيستعيذ
باهلل  من شر شياطين الجن واإلنس  ،وأن ُيالزم قراءة هاتين السورتين
العظيمتين ويحافظ على ذلك.
ŠŠŠ
( )1أخرجه الطربي يف تفسيره (.)754/24

املسائل
والفوائد
ﭟ
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المسألة األولى
بيان المعاين اإلجمالية ،والمقاصد الكل َّيـة التي تضمنتها السور:

( أ ) سورة اإلخَلص:
ُسميت سورة اإلخالص بذلك ألهنا ُأخلصت يف بيان توحيد اهلل ،
وذلك من وجهين:
إثبات ما يليق بجالل اهلل من صفات الكمال والوحدانية ،وأنه
األولُ :
وجه إليه بالعبادة ،وطلب
إله أحدٌ صمدٌ  ،فال نجاة للعبد وال فالح له إال بالت ُّ
الحاجات منه وحد ُه ال شريك له.
الثاين :تنزي ُه اهلل  عم ا ال يليق به من الش ريك ،سوا ٌء كان
من المالئكة ،أو اإلنس ،أو الجن ،أو الجمادات.
( ب ) سورتا المعوذتين (الفلق والنَّاس)
السورة مشتملة على االستعاذة
قال العالمة ابن القيم « :هذه ُّ
الشر الداخل يف
من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي ُكلها ،وهو ُّ
اإلنسان الذي هو ُ
منشأ العقوبات يف الدنيا واآلخرة.
فسورة الفلق :تضمنت االستعاذة من الشر الذي هو ُظل ُم الغير له
بالسحر والحسد ،وهو ش ٌّر من خارج.
ب ظلم
وسورة الناس :تضمنت االستعاذة من الشر الذي هو سب ُ
شر من داخل.
العبد نفسه ،وهو ٌّ
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ُ
يدخل تحت التكليف ،وال
فالشر األول[ :يف سورة الفلق] ال

ف عنه؛ ألنه ليس من كسبـه.
ب منه الك ُّ
ُيـطـل ُ
والشر الثاين :يف سورة الناس ُ
يدخ ُل تحت التـكليف ،ويتعلـ ُق به
ُ
والشر ك ُّله يرج ُع إلى
واألول ش ُّر المصائب،
شر المعائب،
ُّ
النهي ،فهذا ُّ
ال ُعيوب والمصائب ،وال ثالث لهما.
المصيبات ،وسورة ال َّناس
فسورة الفلق تتضمن االستعاذة من شر ُ
تتضم ُن االستعاذة من شر ال ُع ُيوب التي أص ُلها ُكلها الوسوسة»(.)1
أيضا« :فـتـضمـنت هـاتـان الـ ُّسورتان االستعاذة مـن هذه
وقال ً $
المراد ،وأعمه استعاذةً،
الشرور كلها ،بأوجـز لفظ ،وأجمعه ،وأدله على ُ
ُ
شر من ُّ
المستعاذ منه فيهما»(.)2
الشرور إال دخل تحت الشر ُ
بحيث لم يبق ٌّ
قلت :فإذا عرفت هذا ،فكيف تفرط يف قراءتهما والمحافظة
عليهما؟!

ﭢ
( )1بدائع الفوائد (.)250/2
( )2بدائع الفوائد (.)204/2
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المسألة الثانية
يف بيان المواطن التي تشرع فيها قراءة المعوذات مجتمعة:



األول :بعد كل صَلة مكتوبة ،فعن عقبة بن عامر  قال« :أمرين
ِ
بالمعوذات دبــر كل صَلة» (. )1
رسول اهلل » أن أقرأ
الثاين :يف أذكار النوم ،عن عائشة ڤ« :أن النبي » كان إذا أوى
إلى فراشه كل ليلة جمع كفيهُ ،ثم نفث فيهما فقرأ فيهما( :ﭑﭒﭓ

يمسح
ﭔ)و(ﭤﭥﭦﭧ) و(ﮀﮁﮂﮃ) ،ثم
ُ
هبما ما استطاع من جسده ،يبد ُأ هبما على رأسه ووجهه وما أقبل من
جسده يفعل ذلك ثالث مرات » (. )2
الثالث :يف أذكار الصباح والمساء ،فعن ُمعاذ بن عبداهلل بن ُخبيب

نطلب
عن أبيه  أنه قال :خرجنا يف ليلة مطر ،و ُظلمة شديدة،
ُ
رسول اهلل » ليصلي لنا ،فأدركناه ،فقال :أص َّليتم؟ فلم أ ُقل شي ًئا ،فقال:
«قل» فلم أ ُقل شي ًئاُ ،ثم قال« :قل» فلم أ ُقل شي ًئاُ ،ثم قال« :قل» ف ُقل ُت :يا
رسول اهلل ما ُ
والمعوذتين حين
أقول؟ قالُ « :قل( :ﭑﭒﭓﭔ) ُ
ُتمسي ،وحين ُتصب ُح ،ثالث مرات تكفيك من كُل شيء» (. )3
( )1أخرجه أبو داود يف سننه رقم ،)1523( :وصححه األلباين يف المشكاة رقم.)969( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)5017( :
( )3أخرجه أبو داود رقم ،)5082( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)4406( :
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الرابع :يف صَلة الوتر ،عن عبد العزيز بن جريج ،قال :سألنا عائشة،

بأي شيء كان يوتر رسول اهلل »؟ قالت :كان يقرأ يف األولى :بـــ (ﮟ

ﮠﮡﮢ)  ،ويف الثانية بــ(ﭑﭒﭓ)  ،ويف الثالثة بـــ
(ﭑﭒﭓﭔ) ،والمعوذتين»(.)1
الخامس :يف الرقية الشرعية عند الشكاية من مرض ونحوه :فعن
بالمعـوذات،
عائشة ڤ« :أن النبي » كان إذا اشتكى يقر ُأ على نفسه ُ
كنت أقر ُأ عليه ،وأمس ُح عنه بيده ،رجاء
وين ُفـ ُث ،فلما اشتد وج ُع ُه ُ

بركتها»(.)2

ﭢ

( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ،)463 ( :وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي
رقم.)463( :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2192( :

المسألة الثالثة
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يف بيان المواطن التي تشرع فيها قراءة سورة اإلخَلص
خاصة دون المعوذتين:
َّ



األول :يف س َّنـة الفجر ،فعن أبي هريرة « أن رسول اهلل » قرأ يف
ركعتي الفجر ( :ﭑﭒﭓ) ،و(ﭑﭒﭓﭔ)»(.)1
الثاين :يف سنَّة المغرب ،فعـن عبداهلل بـن مسعـود  قـال« :مـا ُأحصـي
ما سمعـ ُت رسول اهلل » يقر ُأ يف الركعتين بعد المغرب ،ويف الركعتين
قبل صالة الفجر بـ(ﭑﭒﭓ) ،و(ﭑﭒﭓﭔ)»(.)2
الثالث :بعد الطواف بالكعبة خلف مقام إبراهيم  ،¥فعن جابر بن
عبد اهلل  يف صفة حج النبي »ُ ...« :ثم نـفذ إلى مقام إبراهيم ،¥
فقرأ( :ﯣﯤﯥﯦﯧ) [البقرة ،]125:فجعل المقام بينه وبين
البيت ،فكان أبي يقول :وال أعلمه ذكر ُه إال عن النبي » :كان يقرأ يف
الركعتين ( ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ) ،و(ﭑ ﭒ ﭓ)»(.)3
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)726( :
( )2أخرجه الرتمذي رقم ،)431( :وحسنـ ُه األلباين يف المشكاة رقم.)851( :
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)1218( :
* وقولهُ « :ثم نفذ إلى مقام إبراهيم» أي :بلغه ووصل إليه.
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المسألة الرابعة
يف بيان األسباب التي تحفظ المسلم من الشرور:


فالمسلم بحاجة ماسة لحفظ اهلل  له من الشرور والمخاطر التي
ُ
تحيط به يف يومه وليلته ،وقد ذكر العلماء أسبا ًبا عدة يف الوقاية من هذه
المخاطر والشرور ،ومن أبرزها ما يلي:
الصباح
السبب األول -وهو من أعظمها :-قراءة هذه المعوذات يف َّ
تأثيرا عجي ًبا يف حفظ المسلم من الشر ودفعه عنه ،وقد
والمساء ،فإن لها ً
تقدم يف هذه الرسالة ما ُّ
يدل على ذلك.
السبب الثاين :االستعاذة باهلل من الشيطان كما قال تعالى( :ﭽ
ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) [األعراف.]200:

السبب الثالث :قراءة سورة البقرة ،فعن أبي أمامة الباهلي  ،عن
فإن أخذها برك ٌة ،وتركها حسر ٌة ،وال
النبي » قال« :اقرؤوا سورة البقرةَّ ،
تستطيعها البطلة»( ،)1والبطلة :هم السحرة.
إن الشيطان ِ
ينفر من
وعن أبي هريرة  قال :قال رسول اهلل »َّ « :
البيت الذي تـقرأ فيه سورة البقرة»(.)2
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)804( :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)780( :
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السبب الرابع :قراءة خواتيم سورة البقرة ،فعن ابن مسعود  قال:
النبي »« :من قرأ باآليتين من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه»( ،)1أي:
قال ُّ
كفتا ُه من كُل ما ُيؤذيه؛ من الفزع عند النوم ،ومن الشياطين ،وغير ذلك.

السبب الخامس :قراءة آية الكرسي ،كما ورد يف قصة أبي هريرة 
مع الشيطان وأنه قال له« :إذا أويت إلى فراشك ،فاقرأ آية الكرسي حتى
ٌ
حافظ ،وال يقربنك شيطان حتى
تختم اآلية ،فإنك لن يزال عليك من اهلل
كذوب»(.)2
النبي » ألبي هريرة« :أما إنه قد صدقك وهو
ٌ
تصبح» ،فقال ُّ
السبب السادس :قول« :ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،له الملك وله
مرة ،فعن أبي هريرة  أن
الحمد وهو على كل شيء قدير» مائة َّ
رسول اهلل » قال« :من قال( :ال إله إال اهلل ،وحده ال شريك له ،له الملك
وله الحمد ،وهو على كل شيء قدير) ،يف يوم مائة مرة ،كانت له عدل عش ِر
رقاب ،وكتِبت له مائة حسنة ،ومحيت عنه مائة سيئة ،وكانت له ِحرزا من

الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ،ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به ،إال أحد
عمل أكثر من ذلك»(.)3
السبب السابع :كثرة ذكر اهلل وهو من أنفع ما يقي المسلم من الشرور،
النبي » األمور الخمسة التي أمر اهلل  نبيه يحيى  ¥أن
فعندما ذكر ُّ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)5009( :ومسلم يف صحيحه رقم.)808( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم.)2311( :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)3293( :ومسلم يف صحيحه رقم.)2691( :
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يعمل هبن وأن يبلغهن قوم ُه من بني إسرائيل ،وكان من هذه األمور

الخمس أن قال« :وآمركم أن تذكروا اهلل فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج
العدو يف أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم
كذلك العبد ال يحرِز نفسه من الشيطان إال بذكر اهلل»(.)1

السبب الثامن :الـتَّـس ِمية ،فإن اإلكثار من قول« :بسم اهلل» يف المواطن
عظيم لحفظ العبد من الشرور والشياطين،
سبب
التي ُشرعت فيهاٌ ،
ٌ
فعن جابر بن عبد اهلل  ،أنه سمع النبي » يقول« :إذا دخل الرجل
ِ
طعامه ،قال الشيطان-أي:
بيته ،فذكر اسم اهلل عند دخولِه وعند
ألعوانه ورفقته( :-ال مبيت لكم ،وال عشاء) »(.)2
وقد صح عن النبي » أنه قالِ « :ستـر ما بين ِ
الجن وعورات بني آدم

إذا دخل الكـن ِـيـف -أي :الخالء -أن يقول :بسم اهلل»(.)3
فالـتَّـس ِمية لها ٌ
حرز من
شأن عظيم يف التوقي من الشيطان الرجيم ،والت ُّ
الـمستمر.
شره ُ
السبب التاسع :ترك فضول النظر والكالم والطعام ومخالطة الناس،
فإن الشيطان إنما يتسل ُط على ابن آدم ُ
وينال منه غرض ُه من هذه األبواب
األربعة؛ وهي أصل بالء العالم(.)4
الرتمذي رقم ،)2863( :وصححه األلباينُّ يف المشكاة رقم.)3694( :
( )1أخرجه
ُّ
( )2أخرجه مسلم يف «صحيحه» رقم.)2018( :
ين يف اإلرواء رقم.)50(:
( )3أخرجه ابن ماجه يف «سننه» رقم ،)297(:وصححه األلبا ُّ
( )4ذكر عامة هذه األسباب العالم ُة ابن القيم يف بدائع الفوائد (. )267/2
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المسألة الخامسة
تقرير ربوبية اهلل  على ِ
خلقه ،وتصرفِه بهم:



إن من أعظم األسماء هلل  اسم« :الـرب» ،فقد ورد يف كتاب اهلل يف
مقامات عديدة ،وسياقات متنوعة ،تزيد على خمسمائة مرة؛ مثل قوله
 :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ [الفاتحة ،]2:وقوله  :ﮋ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈﮊ [الشعراء ،]26:وقوله  :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮊ [يونس ،]3:وقوله ( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ) [يس.]58:

السنة يف سياقات عديدة ومتنوعة ،من
وكذلك ورد اس ُم الرب يف ُّ
الر َّب  ،)1(»وقوله »:
ذلك قوله »« :فأما الركوع فعظموا فيه َّ
«إنكم سترون ر َّبـكم ،كما ترون هذا القمر»( ،)2وقوله »« :صدقة السر
()3
السنـة.
تطفئ غضب الـ َّرب»  ،وغيرها من النُّصوص الثابتة الكثيرة يف ُّ

واهلل  ر ُّب جميع المخلوقات و ُمدب ُـرها ومال ُ
أعلم
ـكها ،وهو ُ
يصدر
بما فيها من خير وشر ،وهو وحد ُه القادر على دفع الشـر الذي
ُ
منها ،فلهذا وجب على المسلم أن يلتجئ إليه وحده ،وأن يستعيذ به،
كما ورد األمر يف المعوذتين باالستعاذة من شر جميع المخلوقات.
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)479( :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه رقم ،)554( :ومسلم يف صحيحه رقم.)633( :
( )3أخرجه البيهقي يف ُّ
الشعب رقم ،)3168( :وصححه األلباين يف الصحيحة.)1908( :
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ضاف
ب إلى اهلل  ،وال ُي ُ
الشر الذي يف المخلوقات ال ُيـنس ُ
وهذا ُّ

إليه بحال؛ ألن أفعال اهلل ُ كلها فض ٌل وعد ٌل ،وأسماءه وصفاته كلها
النبي » يقول يف دعاء االستفتاح
حسنى وكامل ٌة من كُل وجه ،ولهذا كان ُّ
يف قيام الليل« :والخير كله يف يديك ،والشر ليس إليك» (.)1

وفـر ٌق بين أفعال اهلل  التي هي صفاته ،وبين مفعوالته؛ أي:

شر،
خير وفيها ٌّ
مخلوقاته ،فأفعاله  ك ُّلها حميد ٌة ،وأما مخ ُلوقاته ففيها ٌ
والشر الذي يخرج منها ُيضاف إليها ،ال إلى فعل اهلل .
ُّ
والشر ُمسندٌ يف اآلية إلى المخلوق المف ُعول ،ال
قال اب ُن القيم ُّ «:$
إلى خلق الرب الذي هو فع ُل ُه وتكوينُ ُه ،فإنه ال شر فيه بوجه ما ،فإن
الشر ال ُ
يدخ ُل يف شيء من صفاتـه وال يف أفعاله ،كما ال يلح ُق ذاته ،
ُ
المطـلـق الذي ال نقص فيه بوجه من الوجوه ،وأوصافه
فإن ذاته لها
الكمال ُ
ُ
ُ
والجالل التا ُّم ،وال عيب فيها وال نقص بوجه
المط ُلق
كذلك لها
الكمال ُ
أصال»(.)2
ما ،وكذلك أفعا ُله ُك ُّلها خيرات محضة ،ال شر فيها ً
وقال  $يف موضع آخر« :فالشر ال يضاف إلى من الخير بيديه،
وإنما ُينسب إلى المخلوق ،كقوله تعالى (:ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪﭫﭬ) ،فأمره أن يستعيذ به من الشر الذي يف المخلوق ،فهو الذي
ُيعـ ُ
يذ منه و ُينجي منه» (.)3
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)771( :
( )2بدائع الفوائد (.)210/2
( )3مختصر الصواعق المرسلة (ص.)259 :
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المسألة السادسة:
يف بيان خط ِر السحر ،وحكم تعاطيه ،وطـرق ِ
العَلج منه.



بحر ال ساحل له ،ورغم ضرره وشدة ُخطورته على الفرد
السحـ ُر ٌ
انتشارا واس ًعا بين الناس؛ وذلك ألغراض
والمجتمع إال أنه ُمنـتـش ٌر
ً
مختلفة ،كالتـفرقة بين الزوجين ،واإلضرار بالناس وغير ذلك ،فكم من
بيوت ضاعت ،وكم من عالقات زوجية ُهدمت ،وكم من ُع ُقول زالت،
وقلوب زاغت ،وأرواح ُزهقت ،وأموال ُسلبت؛ ُك ُّل ذلك بسبب السحر.
خارج من دين اإلسالم،
الساحر :فهو كافـ ٌر باهلل ،
ٌ
وأما حكم َّ
َّ
بالتقرب
ووج ُه كفره باهلل تعالى؛ ألن السحر -عاد ًة -ال يتحص ُل إال
ُّ
للشياطين ،والكفر باهلل  ،ليفعل الشياطين له مراد ُه ،كما قال اهلل :
(ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡ) [البقرة.]102:
السحرة ،فله حاالن:
وأما من يأتي َّ
َّ
الحال األولى :أن يأيت السحرة ُ
والكهان ويصدقهم يف ادعائـهم علم
تصر ًفا يف جلب النفع ،ودفع الضر بذاهتم ،فهذا
الغيب ،أو يعتقد أن لهم ُّ
له ُحكم السحرة ،فهو كافـ ٌر مثلهم ،والدليل قول النبي »« :من أتى
ِ
محمد»(.)1
عرافا فصدَّ قه بما يقول فقد كفر بما أنزل على َّ
كاهنا أو َّ
( )1أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده رقم ،)9536( :وصححه األلباين يف اإلرواء (.)2006
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والحال الثانية :أن يأيت الساحر أو الكاهن ليسأل ُه ،مع علمه بأنه ال

ضرا إال ما قدر
يعلم الغيب إال اهلل  ،وبأن الساحر ال يملك نف ًعا وال ًّ
ُ

اهلل  من ذلك وشاءه.

و ُحكم هذا القسم أنه وقع يف كبيرة من كبائر ُّ
الذنوب ،وارتكب
موبق ًة من أعظم الموبقات؛ وعرض دين ُه للضياع ُ
والخسران ،وقد جاء
عرافا فسأله عن شيء،
الوعيدُ يف هذا الصنف يف قول النبي »« :من أتى َّ
أداؤها ،ولكنه ال ُيـثاب
ب عليه ُ
لم تـقبل له صَل ٌة أربعين ليلة»( ،)1أي :يج ُ
الجرم الذي فعله.
عليها أربعين ليلة؛ وذلك لـعظم ُ
ِ
وجه لرب العالمين  وحده ال
وأما عَلج السحر :فيكون بالت ُّ
َّ
ف فيهم ،فال يحمي من
شريك له ،فهو ُمدبر جميع الخلق والمتصر ُ
السحر وال ينجي منه إال اهلل  ،ببذل هذه األسباب:

الضـر ،فهو القائل يف كتابه:
( )1مَلزمة الدعاء والتضرع هلل  ليكشف ُّ
(ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [النمل.]62:

( )2الرقية َّ
السنة عن
الشرعية بالقرآن الكريم ،وباألدعية الشرعية الثابتة يف ُّ
نبينا محمد ».
( )3استعمال األدوية المباحة التي ثبت نفعها بالسنَّة ،كالحجامة ،والعسل،
ُ
وشرب ماء زمزم ،أو ثبت نفعها بالتَّجربة ،كاالغتسال بالسدر ،واهلل أعلم.
( )4العثور على السحر وإتال ُف ُه ،فذلك من أسباب إبطال السحر وزواله.
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)2230( :
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المسألة السابعة:
يف بيان خطر الحسد والعين ،وكيفية الوقاية منهما.



يب العقول واألبدان واألموال،
أمر
كبيرُ ،يـص ُ
خطير ،وضر ٌر ٌ
ٌ
الحسدُ ٌ
دخل الرجل القبر ،والجمل ِ
إن العين لت ِ
القدر» (،)1
كما قال النبي »َّ « :
وقال » « :جل من يموت ِمن أمتي بعد قضاء اهلل وقدره باألنفس»(.)2

ورغم خـطره الشديـد قـلما يسل ُم منه أحـدٌ من الـنـاس ،كما قال
ُ
ُ
شيخ اإلسالم ابن تيمية «:$الحسدُ مـر ٌض من أمراض النـفس،
ص منه إال ٌ
قليل من الناس ،ولهذا ُيـقال:
ب ،فال يخ ُل ُ
وهو مـر ٌض غال ٌ
(ما خال جسدٌ من حسد ،لكن اللئيم ُيبديه ،والكريم ُيخفـيه)»(.)3
المسل ُم باهلل من الحسد
ولشدة خطره المتقدم ناسب أن يستعيذ ُ
باستمرارُ ،
التعوذ من الحسد-
فـشرع له أن يقرأ سورة الفلق -والتي فيها ُّ
يف كُل يوم وليلة ،وكذلك عند النوم ،وبعد الصلوات الخمس المفروضة.
يعم الحاسد
قال اب ُن القيم « :$قوله( :ﭺﭻﭼﭽﭾ) ُّ
يحسدُ ون المؤمنين على ما آتاهم
من الجن واإلنس ،فإن الشيطان وحزبه ُ
إبليس أبانا آدم ،وهو عدُ ٌّو لذريته ...فاالستعاذة
اهلل من فضله ،كما حسد ُ
من شر الحاسد تتناو ُل ُهما جمي ًعا -أي :اإلنس والجن.)4(»-
( )1أخرجه الشهاب يف مسنده ( ،)1057وحسنه األلباين يف الصحيحة رقم.)1249( :
( )2أخرجه الطيالسي يف مسنده رقم ،)1868( :وحسنه األلباين يف الصحيحة رقم.)747( :
* وقوله« :باألنفس» يعني :بالعين.
( )3مجموع الفتاوى (.)124/10
بتصرف يسير.
( )4بدائع الفوائد (ُّ )235/2
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أخص من الحسد؛ ألنها
أنواع ،منها« :العـيـن» ،ولكن العين ُّ
وللحسد ٌ

أيضا ،وليس م ُ
نشأ
يب غيره بالعين ً
تقع من اإلنسان لنفسه أو لماله ،وقد ُيص ُ
ُ
هذه العين من حقد أو كُـره أو تمن لزوال النعمة ،بل تكون من إعجاب
تحصل العي ُن بغير إرادة من صاحبها ،فلذلك ُيقال:
العائن بالشيء ،وقد ُ
ُّ
(كل عائن حاسدٌ ،ولكن ليس ك ُُّل حاسد عائنًا)(.)1
وأما الوقاية من العين والحسد فتكون بمالزمة األذكار الشرعية يف
ُ
السنة،
الصباح والمساء ،وأن ُيعوذ
اإلنسان نفس ُه وأبناءه باألدعية الثابتة يف ُّ
النبي » من
فإنها كالحصن للمؤمن من هذه السهام الخطرة ،وقد أرشد ُّ

رأى ما يعج ُبـ ُه يف ماله أو مال غيره أن يدعو له بالربكة ،فقال »« :إذا رأى
أحدكم من أ ِخيه أومن ِ
نفسه أو من ماله ما ِ
فإن العين حق »(،)2
يعجبه ،فليبركه َّ
فالعمل هبذا الحديث من أسباب الوقاية من العين عن نفسه أو عن غيره.
وأما من ابتال ُه اهلل  و ُأصيب بالعين أو الحسد ،فالمشروع له أن
والسنة،
الرقية الشرعية من القرآن ُّ
ُيكثر من الدعاء بالشفاء منها ،وأن يلزم ُّ
وإن تيسر وعلم الشخص الذي أصابه بالعين ،أو غلب على ظنه،
فالمشروع له أن يطلب من أثر ُغسله أو ُو ُضوئه ،فيشربه ،ويغتسل به ،فإن
النبي »( ،)3واهلل أعلم.
هذا من أسباب عالج العين ،كما أرشد ُّ
( )1انظر :زاد المعاد ( )154/4للعالمة ابن القيم.
( )2أخرجه أحمد رقم ،)15700( :و صححه األلباين يف الصحيحة رقم.)2572( :
( )3أخرجه أبوداود رقم ،)3880( :وصححه األلباين يف الصحيحة رقم.)2522( :

õ

ُق َّر ُة ال َع ْينَني يف تَفسري اإلخالص واملعَوِّذتني

المسألة الثامنة:
يف بيان الوسوس ِة وحقيقتِـها:
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :$فالذي يـوسوس يف صدور
ُ

نفوس ُهم ،وشياطي ُن الجن وشياطي ُن اإلنس.
الناسُ :
ُ
يتناول :وسوسة الجنـة ،ووسوسة اإلنس ،وإال
واس الخناس
والوس ُ
أي معنى لالستعاذة من وسوسة الجن فقط مع أن وسوسة نفسه وشياطين
ُّ
ُ
تكون أضر عليه من وسوسة الجن»(.)1
تضره ،وقد
اإلنس هي مما ُّ
ويف بيان خطر الوسوسة وضررها على المسلم يقول شيخ
واس أص ُل ُكـل ُكـفر و ُف ُسوق وعصيان ،فهو
اإلسالم « : $الوس ُ
ُ
اإلنسان شره ُوقي عذاب جهنم ،وعذاب
أص ُل الشر كله ،فمتى ُوقي
القرب ،وفتنة المحيا والممات ،وفتنة المسيح الدجال ،فإن جميع هذه
تحص ُل بطريق الوسواس ،و ُوقي عذاب اهلل يف الدنيا واآلخرة»(.)2
إنما ُ
تلميذ ُه اب ُن القيم ُ « :$
ُ
فأصل ُكل معصية وبالء إنما هو
ويقول
الوسوسة ،فلهذا وصف ُه هبا -أي :يف سورة الناس بأنه الوسواس الخناس-؛
فشره بغير
لتكون االستعاذ ُة من شرها أهم من ُكل ُمستعاذ منه ،وإال ُّ
أيضا»(.)3
الوسوسة حاص ٌل ً
( )1مجموع الفتاوى (.)510/17
( )2بدائع الفوائد (.)258/2
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خامتة
السور الثالث ،وبيان
الموجـز لمعاين هذه ُّ
بعد هذا العـرض ُ

فضلها وما تعلـق هبا من مسائل حر ٌّي بكل ُمسلم ناصح لنفسه أن
السور الثالث يف يومه وليلته ،وأن يحرص
يحافظ على قراءة هذه ُّ
الخير
وجلسائه؛ لـيـ ُعم
على تعليم هذه الفضائل ألُسرته وأبنائه ُ
ُ
المسلمين ،فـثمر ُة العلم هي العم ُل به ،والدعو ُة إليه.
بين ُ

وأ ُ
سأل اهلل الغفور الرحيم أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين
والمسلمات األحياء منهم واألموات ،وأن يدخلنا برحمته يف عباده
الصالحين.
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه
أجمعين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ﭤ
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