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 ðڑ  جك حي
 

 .(1)♫والذي يظهر أهنا مدنية وقد ذكره ابن كثري  ،مَكيَّةٌ :قِيلَ ،ð ڑ

وحديث  ،هاتني السورتني حني سحره لبيد بن األعصم اليهودي ملسو هيلع هللا ىلصعىل حممد  أنزل اهلل 

ومن  ،وقد رده بعض العقالنني ؛وال يف داللته ،وال مطعن يف سنده ،«الصحيحني»السحر ثابت يف 

بكتاب  ♫ورد عليه الشيخ مقبل  ،أشهر من رده حممد رشيد رضا املرصي صاحب جملة املنار

 :َقاَلت   ،▲َعاِئَشَة  فَعن   ،«ثبوت حديث السحر وبيان بعد حممد رشيد رضا عن السلفية»يف 

َء َوَما َيْفَعُلهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصُسِحَر النَّبِيُّ  ْ ُثمَّ  ،َحتَّى َكاَن َذاَت َيْوٍم َدَعا َوَدَعا ،َحتَّى َكاَن ُُيَيَُّل إَِليِْه َأنَُّه َيْفَعُل الَّشَّ

َ أَفْتَاِِن فِيََم فِيِه ِشَفائِي» :َقاَل  ُر ِعنَْد َفَقَعَد أََحُدُُهَا ِعنَْد َرأِِْس َواآلَخ  :أَتَاِِن َرُجالَنِ  ،؟أََشَعْرِت أَنَّ اَّللَّ

ُجلِ  ،ِرْجَلَّ   ،قَاَل َلبِيُد بُْن األَْعَصمِ  ؟َوَمْن طَبَّهُ  :قَاَل  ،َمطْبُوب   :قَاَل  ؟فََقاَل أََحُدُُهَا لِْْلَخِر َما َوَجُع الرَّ

َفَخَرَج إَِليَْها  «ِر َذْرَوانَ ِِف بِئْ  :قَاَل  ؟قَاَل فَأَيَْن ُهوَ  ،َوُجفِّ طَلَْعٍة َذَكرٍ  ،ِِف ُمُشٍط َوُمَشاقَةٍ  :قَاَل  ،فِيََم َذا :قَاَل 

يَاطنِيِ » :ُثمَّ َرَجَع َفَقاَل لَِعائَِشَة ِحنَي َرَجعَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ   ؟َفُقْلُت اْستَْخَرْجَتهُ  «نَْخلَُها َكأَنَُّه ُرُءوُس الشَّ

ُ  ،لَ » :َفَقاَل  ا أَنَا فََقْد َشَفاِِن اَّللَّ ا  ،أَمَّ  .(2)ُثمَّ ُدفِنَِت البِئْرُ  «َوَخِشيُت أَْن ُيثرَِي َذلَِك َعََل النَّاِس ََشًّ

  :َقاَل  ،◙َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر  وقد جاء من حديث
ِ
َبْعُت َرُسوَل اَّللَّ َوُهَو َراكِب   ملسو هيلع هللا ىلصاتَّ

 ُسوَرَة ُهودٍ  :َفُقْلُت  ،َيِدي َعََل َقَدِمهِ  ،َفَوَضْعُت 
ِ
 :َفَقاَل  .َوُسوَرَة ُيوُسَف  ،َأْقِرْئنِي َيا َرُسوَل اَّللَّ

 ِمْن »
ِ
 ڍ ڇ ڇ]وَ  ،{1:الفلق} [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]َلْن َتْقَرأَ َشيْئًا َأبَْلَغ ِعنَْد اَّللَّ

 .(3)«{1:الناس} [ٹ ڍ

ُعْقَبَة ْبِن َعْن  جاءكام  ،يف فجر وهو يف سفر ملسو هيلع هللا ىلصفهام سورتان عظيمتان صىل هبام النبي 

  :َقاَل  ،◙ َعاِمرٍ 
ِ
َفرِ  ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت َأُقوُد بَِرُسوِل اَّللَّ َيا ُعْقَبُة َأَل ُأَعلُِّمَك » :َفَقاَل  ،َراِحَلَتُه ِِف السَّ

 ڇ ڇ]وَ  ،{1:الفلق} [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ] :َقاَل  .َبََل  :ُقْلُت  «؟َخرْيَ ُسوَرَتنْيِ ُقِرَئَتا

 .(4)«؟َكيَْف َتَرى َيا ُعْقَبةُ » :َقاَل  ،َفَلَمَّ َنَزَل َصَلَّ ِِبََِم َصاَلَة اْلَغَداةِ  {1:الناس} [ٹ ڍ ڍ

إنام مها تعاويذ ورقى أنزهلا  :ويقول ،ال يثبتهام من املصحف ◙اهلل بن مسعود  وكان عبد

ُهََم ِمَن اْْلُْصَحِف  :ُقْلُت أِلَُب   :َقاَل  ،ْبِن ُحَبيْشٍ  َعْن ِزر  ف ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل عىل حممد  ِقيَل  - ،إِنَّ َأَخاَك ََيُكُّ

                                                             
 (.8/444) «تفسري القرآن العظيم» (1)

 (.2184)ومسلم  (،3228)البخاري  ،متفق عليه (2)

 ♫.لشيخنا مقبل الوادعي  (1/452) «الصحيح اْلسند»واحلديث ِف  (،453)النسائي أخرجه  (3)

 (.19342)أمحد أخرجه  (4)
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  :َقاَل  - َفَلْم ُينِْكْر  ؟اْبِن َمْسُعودٍ  :لُِسْفيَانَ 
ِ
َفنَْحُن  «َفُقْلُت  ،قِيَل ِل » :َفَقاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلصَسَأْلُت َرُسوَل اَّللَّ

 
ِ
ُهََم  :َقاَل ُسْفيَانُ  .ملسو هيلع هللا ىلصَنُقوُل َكََم َقَاَل َرُسوُل اَّللَّ َذَتنْيِ  :ََيُكُّ َوَليَْسا ِِف ُمْصَحِف اْبِن َمْسُعوٍد  ،اْْلَُعوِّ

« 
ِ
ُذ ِِبََِم احْلََسَن َواحْلَُسنْيَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َيَرى َرُسوَل اَّللَّ  ِمْن َصاَلتِهِ  ،ُيَعوِّ

ٍ
ء  ،«َوََلْ َيْسَمْعُه َيْقَرُؤُُهَا ِِف ََشْ

ََُم ُعوَذَتانِ  َق اْلَباُقوَن َكْوهَنََُم ِمَن اْلُقْرآنِ َوَتَ  ،َوَأََصَّ َعََل َظنِّهِ  ،َفَظنَّ َأهنَّ ا إِيَّاهُ  ،قَّ  .(1)َفَأْوَدُعوُُهَ

َر النبي و كلام قرأ آية  ،فأنزل اهلل إحدى عرش آية ،وعقد له إحدى عرش عقدة ملسو هيلع هللا ىلصقد ُسحِّ

َأنَّ  ،◙ اْْلَُهنِيِّ  َعاِمِر ْبَن َعابِسٍ  ْبنِ  ُعْقَبةَ فعن  ،وهي من أعظم ما يتعوذ به ،انحلت عقدة

 
ِ
ُذونَ  ،َيا اْبَن َعابِسٍ » :َقاَل َلهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل َذ بِِه اْْلَُتَعوِّ َك بَِأْفَضِل َما َتَعوَّ  :ُقْلُت  :َقاَل  «؟َأَل ُأْخِِبُ

  .َبََل 
ِ
 ڍ ڇ ڇ]وَ  ،{1:الفلق} [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]» :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اهلل

وَرَتنْيِ  ،{1:الناس} [ٹ ڍ  .(2)«َهاَتنْيِ السُّ

 [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]»فلام نزلت  ،ُيعوذ احلسن واحلسني ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي وقد 

  .(3)«امكان يعوذمها هب {1:الناس} [ٹ ڍ ڍ ڇ ڇ]وَ  ،{1:الفلق}

 » :َقاَل  ،◙ َعْن َأِب َسِعيدٍ و
ِ
ُذ ِمْن َعنْيِ اْْلَانِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اَّللَّ ْنسِ  ،َيَتَعوَّ  ،ُثمَّ َأْعنُيِ اْْلِ

َذَتانِ  ا َوَتَرَك َما ِسَوى َذلَِك  ،َفَلَمَّ َنَزَلِت اْْلَُعوِّ  .(4)«َأَخَذُُهَ

َكاَن إَِذا أََوى إََِل فَِراِشِه  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ » :▲ َعْن َعائَِشةَ ف ،يقرأ ِبَم عند نومه ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

يْهِ  َ فِيِهََم  ،ُكلَّ َليْلٍَة ََجََع َكفَّ  ٿ ٿ]وَ  ،{1:اإلخالص} [ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :ُثمَّ َنَفَث فِيِهََم َفَقَرأ

ُثمَّ َيْمَسُح ِِبََِم َما  ،{1:الناس} [ٹ ڍ ڍ ڇ ڇ]وَ  ،{1:الفلق} [ٹ ٹ ٹ

اٍت  ،اْستََطاَع ِمْن َجَسِدهِ   .(5)«َيبَْدُأ ِِبََِم َعََل َرأِْسِه َوَوْجِهِه َوَما َأْقبََل ِمْن َجَسِدهِ َيْفَعُل َذلَِك َثالََث َمرَّ

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-5] 

 

 

 .[ٿ] يا حممد يف دعائك واستعاذتك ولوذك إىل اهلل  [ٿ]  :يقول اهلل  

                                                             
 (.21184)أمحد أخرجه  (1)

 (.19249)أمحد أخرجه  (2)

 .وقد تقدم ،◙  ُِأَب   َعنْ  (،21184)أمحد أخرجه  (3)

 (.3511)ابن ماجه أخرجه  (4)

 .(5119)أخرجه البخاري  (5)

 ڄ   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ] 

 [ڇ ڇ چ چ چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
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 :وكَم قيل ،والعوذ يكون من املرهوب

ًء فالق احلب والنوى أو فالق اإلصباح ،صاحب الفلق [ٹ ٹ] فقد يراد  ،سوا

هذا اليشء الذي ال  [ٹ ٹ ٿ] :فيقول ،بالفلق هنا أنه يفلق اإلصباح من الليل

 ٹ ٹ ٹ] :كام قال تعاىل ،وهو إخراج الصباح من الليل ،يستطيعه أحد من الناس

 .{69:األنعام} [ڤ ڤ

 ،والزوجة ،والبن ،واجلار ،والشيطان ،رش النفس ،مجيع الرشور :َأْي  [ڤ ڤ ڤ ٹ]

يستعيذ املسلم من مجيع  ،فهذا إمجال عظيم يف هذا الدعاء ،والشياطني ،واحليات ،والثعابني

 .الرشور واآلثام

 :وقيل ،الليل :قيل [ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] :ثم جاء التفصيل بعد اإلمجال فقال

  :َقاَلْت  ،▲ َعاِئَشةَ ففي حديث  ،القمر
ِ
 :َفَقاَل  ،َفنََظَر إََِل اْلَقَمرِ  ،بَِيِدي ملسو هيلع هللا ىلصَأَخَذ َرُسوُل اَّللَّ

 ِمْن ََشِّ َغاِسٍق إَِذا َوَقَب »
ِ
ذِي بِاَّللَّ  ؛وسمي الليل رًشا  ،(1)«َهَذا َغاِسق  إَِذا َوَقَب  ،َيا َعائَِشُة َتَعوَّ

م ،لظالمه وحصول كثري من اهلامات فيه وربام حيصل  ،وينترش فيه الشياطني ،فتفش فيه اهلوا

َأْو  ،إَِذا اْسَتْجنََح اللَّيُْل » :َقاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ  ،◙َعْن َجابٍِر ف ؛عىل اإلنسان رش عظيم فيه

يَاطنَِي َتنْتَِِشُ ِحينَئِذٍ  ،َفُكفُّوا ِصْبيَاَنُكمْ  ،ُجنُْح اللَّيْلِ  :َقاَل    َفِإَذا َذَهَب َساَعة  ِمنَ  ،َفِإنَّ الشَّ
ِ
الِعَشاء

  ،َفَخلُّوُهمْ 
ِ
  ،َوَأْغلِْق َباَبَك َواْذُكِر اْسَم اَّللَّ

ِ
َوَأْوِك ِسَقاَءَك  ،َوَأْطِفْئ ِمْصَباَحَك َواْذُكِر اْسَم اَّللَّ

 
ِ
  ،َواْذُكِر اْسَم اَّللَّ

ِ
 .(2)«َوَلْو َتْعُرُض َعَليِْه َشْيئًا ،َوََخِّْر إَِناَءَك َواْذُكِر اْسَم اَّللَّ

 .إذا حصل وحل :َأْي  [ڄ ڦ]

 ؛وُسمني بالنفاثات ،رش السواحرويستعيذ من  [ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ]

ثم تنفث فيه مع قراءة  ،وإما أوتاًرا ونحو ذلك ،وإما خيًطا ،إما شعًرا  ،ألهنن يعقدن خيوًطا

فقد يقوم الساحر بمثل هذه العقد وهذا  ،وهذا من أشد أنواع السحر ،بعض الرقى والتامئم

 .أو غري ذلك ،ثم يدفن هذا السحر إما يف البحر وإما يف مقربه ،النفث

                                                             
 .(25911)أخرجه أمحد  (1)

 .(2112)ومسلم  (،3281)أخرجه البخاري  (2)

ُلاااااااااهُ    ياااااااااا َمااااااااان  أُؤاااااااااوُذ بِاااااااااِه فاااااااااياَم ُأ م 
 

  َوَمااااااااااان  أُعاااااااااااوُذ باااااااااااِه ِ  اااااااااااا ُأحااااااااااااِذُرهُ  ♣♣♣
 

هُ  اااااًم أن ااااَت كاااااِ ُ اااااُس َعظ  اااارُبُ الن    ال ََي 
 

اااااااًم أنااااااَت جاااااااابُِرهُ  ♣♣♣   َوال ََييُضااااااوَن َعظ 
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 ،ألن احلاسد يؤذي ؛ويستعاذ من رش حاسد إذا حسد [ڇ چ چ چ چ]

فاستعذ باهلل من رش كل حاسد إذا حسدك ومتنى زوال  ،إىل غري ذلك ،وربام أصاب بالعني

 :فتدرجت هذه السورة يف بيان ما يستعاذ منه .النعمة عنك

 من مجيع الرشور الستعاذة :أوال. 

 من الليل وما فيه من اهلوام والرشور :ثانيًا. 

 من السحرة واملشعوذين والكهنة والعرافني الستعاذة :ثالثًا. 

 من رش احلسدة الستعاذة :رابعًا. 

اإلسالم  حتى قال شيخ ،ألن أغلب الناس يف قلوهبم حسد ؛[ڇ چ] :وقوله

ِئيَم ُيْبِديهِ  ؛َحَسدٍ َجَسد  ِمْن  َما َخاَل  :♫ ِفيهِ  ،َلِكنَّ اللَّ فاإلنسان إذا شعر أنه  ،(1)َواْلَكِريَم ُُيْ

 ٹ] :قال تعاىل ،وأن يدعو ألخيه باخلري ،حيسد أخاه عىل ما أتاه اهلل ينبغي أن يستغفر

 َعاِئَشةَ  َعن  ف ،فهذه صفة اليهود .{45:النساء} [ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 » :َقاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َعنِ  ،▲
ٍ
ء اَلِم  ،َما َحَسَدْتُكُم اْليَُهوُد َعََل ََشْ َما َحَسَدْتُكْم َعََل السَّ

 .(2)«َوالتَّْأِمنيِ 

 :وكام قيل يف احلاسد

 هلل در احلساااااااااااااد ماااااااااااااا أعدلاااااااااااااه
 

 باااااااااااااااااااادأ بصاااااااااااااااااااااحبه فقتلااااااااااااااااااااه ♣♣♣
 

وهذا دليل عىل  ،أو العبادة فتحب أنه ُيرصف عن هذا ،احلسد يف العلم ،وأسوء احلسد

قبة ،ضعف اإليامن بل تفرح إذا رأيت أخاك مقباًل عىل العلم  ،وقلة اإلحسان ،وقلة املرا

 .قريًبا من اهلل بعيًدا عن الرشور واآلثام ،والعمل

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا
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