
 . الفلق رب وهي واحدة بصفة االستعاذة في جاء الفلق سورة في
 منه المستعاذ أن مع ، صفات بثالث االستعاذة في جاء الناس سورة وفي
 األمر فاخطر ، واحد أمر الثانية في منه والمستعاذ ، أمور ثالثة األولى في

 . الثالث الصفات جاءت الواحد
 وتأتيه ، االنسان خارج من تأتي أمور األولى السورة في منه المستعاذ إن: 

 يمكن قد ذلك ومثل ، ظاهرة شرورا   تكون وقد ، غيره من عليه اعتداء
 الواحد الشر بينما.  به علم إذل وتجنبه ، وقوعه قبل اتقاؤه أو منه التحرز

 على يقدر ال وما النفس هواجس تكون وقد داخليته من يأتيه الثانية في
 َوقَِبيل ه   ه وَ  يَ َراك م   ِإنَّه  : }  قوله في كما ، نراه وال يرانا الشيطان إذ ، دفعه

نَ ه م   الَ  َحي ث   ِمن    [ . 72:  األعراف{ ]  تَ َرو 
 إال خالصا   له يجد فال ، فكره ونوازع نفسه خلجات عليه يثر وقد

 . الناس إله الناس ملك الناس رب إلى واللجوء باالستعاذة
 ، الخناس الوسواس وهو ، فقط واحد شيء وهو منه المستعاذ فقابل
منه المستعاذ خطورة شدة على يدل وهذا  

 ومنطلق فتنة كل مبعث لوجدنا األمر واقع في نظرنا لو ألننا ، كذلك وهو
 مرتبط وهو.  الخناس الوسواس بسبب لوجدناه ، آجال   أو عاجال   شر كل

 . اإلنسان وجود بتاريخ



 الوسواس هذا من هي إنما ، األول اإلنسان على وقعت جناية وأول
 ما حيث رغدا   منها فخلقه ، آدم كرَّم لما تعالى اهلل أن وذلك ، الخناس

 أكال حتى الشيطان إليهما فوسوس ، الممنوعة الشجرة من إال ، شاءا
 . عدو لبعض بعضهم جميعا   منها أهبطوا حتى ، بغرور ودالهما منها
 بالوسوسة أيضا   فالحقهما وهابيل قابيل ابنيهما أتى األرض سكناهما وبعد

 . النادمين من فأصبح أخيه قتل أحدهما نفس طوَّعت حتى ،
بالوسوسة إال إليه طريق وال الشك هو ، اإلنسان على سالح أخطر أن  

 بقوله ، الشريف المصحف ونسق الناس سورة بين وهي الثانية الوجهة أما
مِ  مالك الرحيم الرحمن العالمين َرب   للَّهِ  الحمد: }  تعالى  ِإيَّاكَ  الدين يَ و 
َتِعين   َوِإيَّاكَ  نَ ع ب د   {  َعَلي ِهم   َأن  َعم تَ  الذين ِصَراطَ  المستقيم الصراط اهدنا َنس 

 [ . 2-7:  الفاتحة] 
 ، بالحمد عنها المعبر القلب في الطمأنينة بث الكريمة البداية هذه وفي

 واإلقرار بالبعث اإليمان ثم ، بالربوبية هلل واإلقرار والسعادة الرضى عنوان
 مستعينا   إليه وااللتجاء وحده هلل بالعبادة االلتزام ثم ، الدين يوم بملك هلل
 . عليهم أنعم الذين صحبة سائال   ، المستقيم الصراط مستهديا   ، به
 إياه اهلل إكرام على آدم الشيطان فحسد ، حسد إذا حاسد شر ومن: 

 . أسلفنا كما



 توبة كانت ولئن ، المحسود عن النعمة زوال إال يرضيه ال الحاسد والعدو
 َكِلَمات   رَّب هِ  ِمن آَدم   فتلقى: }  تعالى قوله في كما ، نجاته سبيل هي آدم

 [ . 72:  البقرة{ ]  َعَلي هِ  فَ َتابَ 
 الناس ملك الناس برب:  عدوك من بها تستعيذ كلمات في أيضا   فنجاتك

 الذي هو الناس وملك ، عباده يرحم الذي هو الرب ألن ، الناس إله
 . ويحرسهم ويحفظهم يحميهم

 عمومات فإن ، والتردد والذبذبة التشكيك الوسوسة مهمة كانت إذا: 
: }  قوله في كما تردد دون والمضي واليقين بالعزم المسلم تلزم التكليف

 بعض وامتدح ،[  951:  عمران آل{ ]  اهلل َعَلى فَ تَ وَكَّل   َعَزم تَ  فَِإَذا
ل وا   َصبَ رَ  َكَما فاصبر}  بهم باالقتداء وأمر بالعزم الرسل  الرسل ِمنَ  العزم أ و 
 [ . 75:  األحقاف{ ] 
 . « يربيك ال ما إال يربيك ما دع »:  وسلم عليه اهلل صلى:  وقال

 . « بشك يرفع ال اليقين » الفقيهة والقاعدة
 ، مقعدته في فينفخ الصالة في وهو ألحدكم الشيطان يأتي »:  والحديث

 أو ، صوتا   يسمع حتى ينصرف فال ، يحدث ولم أحدث أنه إليه فيتخيل
 بد ال فالعقائد ، اليقين على كلها التكاليف كانت هنا ومن. « ريحا   يجد
 األعمال إنما » النية من فيها بد ال العبادات في والفروع. اليقين من فيها

 . « بالنيات



 نَ ز غ   الشيطان ِمنَ  يَنَزَغنَّكَ  َوِإمَّا: }  تعالى قوله ففي الجن عدو وأما
 { العليم السميع ه وَ  ِإنَّه   باهلل فاستعذ

 كيد ألن ، ذلك ويكفيه ، باهلل منه باالستعاذة يندفع الجن شيطان فإن
 . ضعيفا   كان الشيطان

 وضع وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن ، األسلمي اهلل عبد عن وروي
 . أقول ما أدر فلم « قل »:  قال ثم صدره على يده
:  قلت.  قل:  لي قال ثم ، أحد اهلل هو:  فقلت « قل »:  لي قال ثم

 قلت.  قل لي قال ثم ، منها فرغت حتى خلق ما شر من الفلق برب أعوذ
 عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال.  منها فرغت حتى الناس برب أعوذ: 

 . « قط بمثلهن المتعوذون تعوَّذ وما.  فتعّوذ هكذا »:  وسلم
:  تعالى وقال[  64:  الحج{ ]  الصدور في التي القلوب تعمى ولكن} 
 النبي وقال[ .  54:  غافر{ ]  ببالغيه هم ما كبر إال صدورهم في إن} 

 فغاية"  القلب في وتردَّد الصدر في حاك ما اإلثم"  وسلم عليه اهلل صلى
 وقد. ، فّخه والمشكوك في المغرور نفس في بّثها وسوسته من الوسواس

:  منها التقريب من بأنواع كثيرة آثار في وسلم عليه اهلل صلى النبي قرَّبها
 بالنفث مرة وشبهها «اإِلنسان قلب إلى الشيطان يمدها كالخراطيم أنها»
 آدم ابن من يجري الشيطان إن: "  الحديث وفي.  باإِلب َساس ومرة ،

 " . قلوبكما في يقذف أن خشيت وإني الدم مجرى



 علمت كما الوسواس أصل ألنهم هنا{  الناس}  على{  الجنة}  وق دم
 لكل جعلنا وكذلك: }  تعالى قوله في الجن على اإلنس تقديم بخالف

 الناس خ بثاء ألن[  997:  األنعام{ ]  والجن اإلنس شياطين عدوا   نبيء
 تسلط من أنبياءه عصم اهلل ألن ، الشياطين من لألنبياء م خالطة أشد

 الشياطين
 كان وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن » عنها تعالى اهلل رضي عائشة عن
 هو قل}  فيقرأ ، فيهما ينفث ثم كفيه جمع ليلة كل فراشه إلى أوى إذا
 ثم ،{  الناس برب أعوذ قل}  و{  الفلق برب أعوذ قل}  و ،{  أحد اهلل

 من أقبل وما ، رأسه على بهما يبدأ جسده من استطاع ما بهما يمسح
 « مرات ثالث ذلك يفعل جسده

 اهلل ذ كر وإذا الفرح، وعند الحزن عند اإلنسان قلب في ينفث الوسواس،
 . خنس
 التأذين، يسمع ال حتى ضراط له الشيطان أدبر للصالة نودي إذا ولهذا

 التثويب قضي إذا حتى أدبر، للصالة ثوب إذا حتى أقبل النداء قضي فإذا
 لم لما كذا، اذكر كذا، اذكر: يقول ونفسه، المرء بين يخطر حتى أقبل
 إذا»: األثر في جاء ولهذا. صلى كم يدري ال الرجل يظل حتى يذكر يكن

 تتخيل التي الشياطين هي والغيالن ،«باألذان فبادروا الغيالن تغولت
 كبر فإذا ذلك أشبه ما أو عدو أو مهولة، أشياء وكأنها سفره في للمسافر
 وتضمنت وأتحرز، ء والتجي أعتصم{: أعوذ} فمعنى .انصرفت اإلنسان



 فهو: به المستعاذ فأما. ومستعيذا منه ومستعاذا به مستعاذا الكلمة هذه
 .به إال يستعاذ ال الذي الفلق رب وحده اهلل

 ،(الطغيان وهو) رهقا زادنه استعاذته أن بخلقه، استعاذ عمن اهلل أخبر وقد
 فزادوهم الجن من برجال يعوذون اإلنس من رجال كان وأنه: }فقال
 (.الجن سورة{ )رهقا

 آيات أعظم من وهو الليل، من انفلق إذا الصبح، بياض هو{: الفلق} و
 .وحدانيته على الدالة اهلل

 إلى اتبعه من وكل وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول فهو: المستعيذ وأما
 .القيامة يوم
 :أنواع أربعة فهو منه المستعاذ وأما

 وشرور واآلخرة، األولى شرور يعم وهذا{ خلق ما شر من: }قوله: األول
 .والدنيا الدين
 أي: وقب إذا الليل،: والغاسق{ وقب إذا غاسق شر ومن: }قوله: الثاني
 .الخبيثة األرواح تسلط محل وهو شيء، كل في ودخل أظلم

 فإن السحر، شر من وهذا{ العقد في النفثت شر ومن: }قوله: الثالث
 ينعقد حتى عقدة كل على وينفثن الخيوط يعقدن التي السواحر: النفاثات

 تأثير ألن واألنفس، األرواح أي مؤنث،: والنفاثات السحر، من يردن ما
 حاسد شر ومن: }قوله: الرابع .الخبيثة األنفس جهة من هو إنما السحر

 {حسد إذا



 

 
 


