* تفسي أضواء البيان ف تفسي القرآن /الشنقيطي )ت  1393هـ( مصنف و مدقق
ب ٱلنَاس { * } َملك ٱلنَاس { * } إلَـهه ٱلنَاس {)(3-1
} قُ ْل أ ُ
َعوذُ ب َر ِ
تقدم للشيخ رحة ا تعال علينا وعليه ،الاحالة على هذه السورة عند كلمه على
قوله تعال
:
}أَلَ تَـ ْعبُ ُد ْواْ إلَ ٱلَ إنَن لَ ُك ْم ِم ْنهُ نَذ ٌير َوبَشيٌ{

]هود
 ،[2 :ف سورة هود ،فقال على تلك الةية
 :فيها الدللة الواضحة على أن
المكمة العظمى الت أنزل القرآن من أجلها هي أن ةيعبد ا تعال واحده ول ةيشرك ف
عبادته شيء.

وساق الايت الماثلة لا ث قال
 :وقد أشرن إل هذا البحث ف سورة الفاتة،
وسنقضي المكلم عليه إن شاء ا تعال ف سورة الناس ،لتمكون خاتة هذا المكتاب
البارك احسن اهـ.
وإن ف هذه الاحالة منه رحة ا تعال علينا وعليه لتنبها على العان الت اشتملتها
هذه السورة المكرية ،وتوجيها لراعاة تلك الاتة.
كما أن ف تلك الاحالة تميل مسؤولية الستقصاء احيث ل ةيمكتف با قدمه ف سورة
الفاتة ،ول فيما قدمه ف سورة هود ،وجعل الستقصاء ف هذه السورة ،ومعن
الستقصاء
 :الستيعاب إل أقصى احد.
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وما أظن أاحدا ةيستطيع استقصاء ما ةيرةيده غيه ،ول سيما ما كان ةيرةيده الشيخ رحة
ا تعال علينا وعليه وما ةيستطيعه هو.
ولمكن على ما قدمنا ف البداةية
 :أنه جهد القل ووسع الطاقة .فنستعي ا ونستهدةيه
مستشدةين با قدمه الشيخ رحة ا تعال علينا وعليه ف سورت الفاتة وهود ،ث نورد
وجهة نظر ف السورتي معا الفلق والناس ،ث منهما وف نسق الصحف الشرةيف ،آمل
من ا تعال وراج توفيقه ومعونته.
أما الاحالة فالذي ةيظهر أن موجبها هو أنه ف هذه السورة المكرية اجتمعت ثلث
صفات ل تعال من صفات العظمة والمكمال
 :رب الناس ،ملك الناس ،إله الناس،
ولمكأنا لول وهلة تشي إل الرب اللك هو الله الق الذي ةيستحق أن ةيعبد واحده.
ولعله ما ةيرشد إليه مضمون سورة الخل ص قبلها
 :هو ا أاحد ،ا الصمد ،وهذا هو
منطق العقل والقول الق ،لن مقتضى اللك ةيستلزم العبودةية ،والعبودةية تستلزم التأليه
والتواحيد ف اللوهية ،لن العبد الملوك تب عليه الطاعة والسمع لالمكه بجرد اللك،
وإن كان مالمكه عبدا مثله ،فمكيف بلعبد الملوك لربه وإله،وكيف بلالك الله
الوااحد الاحد الفرد الصمد؟
وقد جاءت تلك الصفات الثلث
 :الرب اللك الله ،ف أول افتتااحية أول الصحف
:
ي ٱل َر ْحـهن ٱل َرحيم َمـهلك يَـ ْوم ٱل ِدين{
ب ٱل َْعالَم َ
}ٱ ْلَ ْم ُد ل َر ِ
]الفاتة
 ،[4-2 :والقراءة الخرى } مـلك ك
ك ةيمـ ْوكم ٱل ّكدةي كن {.
م
Page 2 of 37

hatisenang.com

وف أول سورة البقرة اول نداء ةيوجه للناس بعبادة ا تعال واحده ،لنه رب م مع بيان
الوجبات لذلك ف قوله تعال
:
َاس ٱ ْعبُ ُدواْ َربَ ُك ُم{
} َيأَيَـ َها ٱلن ُ
]البقرة
.[21 :

ث بي الوجب لذلك بقوله
:
َ
َ
ين من قَـ ْبل ُك ْم{
}ٱلذي َخلَ َق ُك ْم َوٱلذ َ
]البقرة
.[21 :
وقوله
:
س َمآء َمآء فَأَ ْخ َر َج به م َن
َنز َل م َن ٱل َ
ض ف َراشا َوٱل َ
}ٱلَذي َج َع َل لَ ُك ُم ٱلَ ْر َ
اء بنَآء َوأ َ
س َم َ
ٱلث ََم َرات رْزقا لَ ُك ْم{
]البقرة
.[22 :
وهذا كله من آثر الربوبية واستحقاقه تعال على خلقه العبادة ،ث بي موجب إفراده
واحده بذلك بقوله
:
}فَلَ تَ ْ َعلُواْ ل أَن َدادا َوأَنْـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن{
]البقرة
.[22:

Page 3 of 37

hatisenang.com

أي كما أنه ل ند له ف اللق ول ف الرزق ول ف شيء ما ذكر ،فل تعلوا ل أندادا
أةيضا ف عبادة ،وأنت م تعلمون احقيقة ذلك.
وعبادته تعال واحده ونفى النداد ،هو ما قال عنه الشيخ رحة ا تعال علينا وعليه
:
معن ل إله إل ا نفيا وإثبات.
فالثبات ف قوله تعال
:
} َوٱ ْعبُ ُدواْ ٱلَ{
]النساء
.[36 :
والنفي ف قوله
:
}فَلَ تَ ْ َعلُواْ َل أَن َدادا{
]البقرة
.[22 :

وكون الربوبية تستوجب العبادة ،جاء صريا ف قوله تعال
:
ب هـه َذا ٱلْبـيت ٱلَذ ْ
وع وآمنَـهم من َخو ٍ
َ
ف{
ج
م
ن
م
ه
م
ْع
ط
أ
ي
ٍ
ُ
ُ
}فَـ ْليَـ ْعبُ ُدواْ َر َ َ َ ْ
ِ
ِ
َ
ُ ََ
ْ ْ
َ
]قرةيش
.[4-3 :
فالوصول وصلته ف معن التعليل لوجب العبادة ،وسيأت لذلك زايدة إةيضاح إن شاء
ا تعال ف ناةية السورة.
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ب ٱلن ك
اس {  ،بضافة الرب إل الناس ،با ةيشعر بلختصا ص،
وقد جاء هنا لفظ } بكمر كّ
مع أنه سبحانه رب العالي ورب كل شيء ،كما ف أول الفاتة
:
ي{
ب ٱل َْعالَم َ
}ٱ ْلَ ْم ُد ل َر ِ
]الفاتة
.[2 :

وف قوله
:

ب ُك ِل َش ْي ٍء{
}قُ ْل أَغَ ْ َي ٱل أَبْغي َرِب َو ُه َو َر َ
]النعام
.[164 :

فالضافة هنا إل بعض أفراد العام.
وقد أضيف إل بعض أفراد أخرى كالسماوات والرض وغيها من بعض كل شيء،
كقوله
:
س َم َاوات َوٱلَ ْرض قُل ٱلُ{
}قُ ْل َمن َر َ
ب ٱل َ
]الرعد
.[16 :

وقوله
:

ب ٱلْم ْشرق وٱلْم ْغرب لَ إلَـههَ إلَ ُهو فَ َ
ٱت ْذهُ َوكيل{
َ َ
} َر َ َ
َ
]الزمل
.[9 :

وإل البيت
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ب َهـه َذا ٱلْبَـ ْيت{
}فَـ ْليَـ ْعبُ ُدواْ َر َ
]قرةيش
.[3 :

وإل البلد الرام
ب َهذه ٱلْبَـ ْل َدة{
}إ َنَآ أُم ْر ُ
ت أَ ْن أَ ْعبُ َد َر ِ
]النمل
.[91 :

وإل العرش
ب ٱل َْع ْرش ٱلْ َكري{
} َر َ
]الؤمنون
.[116 :

وإل الرسول
ك{
ك من َربِ َ
}ٱتَب ْع َمآ أُوح َي إلَْي َ
]النعام
.[106 :
وقوله
:
ك فَ َك ِْب{
} َوَربَ َ

]الدثر
 ،[3 :إل غي ذلك.

ولمكن ةيلاحظ أنه مع كل إضافة من ذلك ما ةيفيد العموم ،وأنه مع إضافته لفرد من
أفراد العموم ،فهو رب العالي ،ورب كل شيء ،ففي إضافته إل السماوات والرض
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جاء معها
}قُل ٱلُ{
]الرعد
.[16 :
وف الضافة إل الشرق والرغرب جاء
}لَ إلَـههَ إلَ ُهو فَ َ
ٱت ْذهُ َوكيل{
َ
]الزمل
.[9 :

وف الضافة إل البيت جاء
}ٱلَذ ْ
وع وآمنَـهم من َخو ٍ
َ
ف{
ج
ن
م
م
ه
م
ْع
ط
أ
ي
ٍ
ََُ ِ ُ َ َ ُ ِ ْ ْ
]قرةيش
 [4 :وهو ا سبحانه.
وف الضافة إل البلدة جاء
}ٱلَذي َح َرَم َها{

]النمل
 ،[91 :وهو ا تعال.

وف الضافة إل العرش جاء قوله تعال
:
ب ٱل َْع ْرش{
ك ٱ ْلَ َق لَ إلَـههَ إلَ ُه َو َر َ
}فَـتَـ َع َال ٱلُ ٱل َْمل ُ
]الؤمنون
.[116 :

وف الضافة إل الرسول صلى ا عليه وسل م جاء قوله
:
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ك{
ك َربَ َ
َع َ
} َما َود َ

]الضحى
 ،[3 :وغي ذلك من الضافة ،إل أي فرد من أفراد العموم يت معها ما
ةيفيد العموم ،وأن ا رب العالي.
وهنا رب الناس جاء معها } ملك ك
اس إكلمـكه ٱلن ك
ك ٱلن ك
اس { ]الناس
 ،[3-2 :ليفيد العموم
م
أةيضا .لن إطلق الرب قد ةيشارك فيه السيد الطاع ،كما ف قوله
:
} َٱتذ ْ
ا
و
أ
َحبَ َارُه ْم َوُرْهبَ َانُ ْم أ َْرَبب ِمن ُدون ٱل{
ْ
َُ ْ
]التوبة
.[31 :
وقول ةيوسف لصااحبه ف السجن
:
ك{
}ٱذْ ُك ْرن عن َد َربِ َ
]ةيوسف
 ،[42 :أي اللك على أظهر القوال ،وقوله
:

اسأَلْهُ َما َب ُل ٱلنِ ْس َوة{
} ْٱرج ْع إ َ هل َربِ َ
ك فَ ْ
]ةيوسف
 [50 :الةية.

فجاء بللك والله للدللة على العموم ،ف معن رب الناس ،فهو سبحانه رب العالي
ورب كل شيء ،ولمكن إضافته هنا إل خصو ص الناس إشعار بزةيد اختصا ص ،ورعاةية
الرب سبحانه لعبده الذي دعاه إليه ليستعيذ به من عدوه ،كما أن فيه تقوةية رجاء
العبد ف ربه بنه سبحانه بربوبيته سيحمي عبده لعبودةيته وةيعيذه ما استعاذ به منه.
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وةيقوي هذا الختصا ص إضافة الرب للرسول صلى ا عليه وسل م ف جيع أطواره منذ
البدأةين
 :بدأ اللقة وبدأ الواحي ،ف قوله
:
ٱسم ربِ َ َ
نسا َن م ْن َعلَ ٍق{
}ٱقْـ َرأْ ب ْ َ
ك ٱلذي َخلَ َق َخلَ َق ٱل َ
]العلق
 ،[2-1 :ث ف نشأته

ك َوَما قَـلَ هى{
ك َربَ َ
َع َ
} َما َود َ
]الضحى
 - [3 :إل قوله

ن{
}أَ َلْ َي ْد َك يَتيما فَ َآو هى َوَو َج َد َك َ
ضآلّ فَـ َه َد هى َوَو َج َد َك َعآئل فَأَ ْغ َ ه
]الضحى
.[8-6 :

وجعل الرغبة إليه ف السورة بعدها
ب{
} َوإ َ هل َربِ َ
ك فَ ْ
ٱرغَ ْ

]الشرح
 ،[8 :بعد تعداد النع م عليه من شرح الصدر ،ووضع الوزر ،ورفع الذكر ،ث ف
النتهى قوله
:
ك ٱلَر ْج َع هى{
}إ َن إ َ هل َربِ َ
]العلق
.[8 :

قوله تعال
 } :ملك ك
ك ٱلن ك
اس {  ،ف ميء ملك الناس بعد رب الناس ،تدرج ف التنبيه
م
على تلك العان العظام ،وانتقال بلعباد من مبدإ اليان بلرب لا شاهدوه من آثر
الربوبية ف اللق والرزق ،وجيع تلك المكائنات ،كما تقدم ف أول نداء وجه إليه م
َ
َ
ين من قَـ ْبل ُك ْم لَ َعلَ ُك ْم تَـتَـ ُقو َن ٱلَذي َج َع َل لَ ُك ُم
}ٱ ْعبُ ُدواْ َربَ ُك ُم ٱلذي َخلَ َق ُك ْم َوٱلذ َ
س َمآء َمآء فَأَ ْخ َر َج به م َن ٱلث ََم َرات رْزقا
َنز َل م َن ٱل َ
ض ف َراشا َوٱل َ
ٱلَ ْر َ
اء بنَآء َوأ َ
س َم َ
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لَ ُك ْم{

]البقرة
.[22-21 :

كل هذه الثر الت لسوها وأقروا بوجبها ،بن الذي أوجدها هو رب م ،ومن ث
ةينتقلون إل الدرجة الثانية ،وهي أن ربه الذي هذه أفعاله هو ملمكه وهو التصرف ف
تلك العوال ،وملك لمره وجيع شؤونه ،ومالك لمر الدنيا والخرة جيعا.
فإذا وصل بقراره إل هذا الدراك ،أقر له ضرورة له بللوهية وهي الرتبة النهاةية .إله
الناس أي مألوهه م ومعبوده م وهو ما خلقه م إليه،
نس إلَ ليَـ ْعبُ ُدون{
} َوَما َخلَ ْق ُ
ت ٱ ْل َن َوٱل َ
]الذارايت
.[56 :

وف إضافة اللك إل الناس من إشعار الختصا ص ،مع أنه سبحانه ملك كل شيء،
فيه ما ف إضافة الرب للناس التقدم بثه ،فهو سبحانه ملك اللك كما ف قوله
:
ْك مَ ْن تَ َشآءُ َوتُع َز َمن
ْك َمن تَ َشآءُ َوتَنزعُ ٱل ُْمل َ
ك ٱل ُْملْك تُـ ْؤت ٱل ُْمل َ
}قُل ٱللَ ُه َم َمال َ
تَ َشآءُ{
]آل عمران
.[26 :
وقوله تعال
:
ْك َولَهُ ٱ ْلَ ْم ُد{
}لَهُ ٱل ُْمل ُ
]الترغابن
.[1 :
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وقوله
:

س َم َاوات َوٱلَ ْرض{
ْك ٱل َ
}لَهُ ُمل ُ

]البقرة
 ،[107 :وقوله
:
وس{
}ٱل َْمل ُ
ك ٱلْ ُق َد ُ
]الشر
.[23 :

فهو سبحانه وتعال التفرد بللك ل شرةيك له ف ملمكه ،كما قال تعال
:
يك ف ٱل ُْملْك{
} َوقُل ٱ ْلَ ْم ُد ل ٱلَذي َلْ يَـتَخ ْذ َولَدا َوَل يَ ُك ْن لَهُ َشر ٌ
]السراء
 [111 :فبدأ بلمد أول.
ومثله قوله
:

وت ُك ِل َش ْي ٍء{
س ْب َحا َن ٱلَذي بيَده َملَ ُك ُ
}فَ ُ

]ةيس
 ،[83 :بدأ بتسبيح نفسه وتنزةيهه لعموم اللك ومطلق التصرف ونفي الشرةيك
لن ملمكه ملك تصرف وتدبي مع المكمال ف المد والتقدةيس.

وكقوله
:

ْك َو ُه َو َعلَ هى ُك ِل َش ْي ٍء قَد ٌير{
}تَـبَ َار َك ٱلَذي بيَده ٱل ُْمل ُ
]اللك
.[1 :

وبذه النصو ص ةيعل م كمال ملمكه تعال ،ونقص ملك ما سواه من ملوك الدنيا ،ونعل م
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أن ملمكه م بتمليك ا تعال إايه م كما ف قوله تعال
:
} َوٱلُ يُـ ْؤت ُم ْل َكهُ َمن يَ َشآءُ{
]البقرة
.[247 :
وقوله
:

ْك مَ ْن تَ َشآءُ{
ْك َمن تَ َشآءُ َوتَنزعُ ٱل ُْمل َ
ك ٱل ُْملْك تُـ ْؤت ٱل ُْمل َ
}قُل ٱللَ ُه َم َمال َ
]آل عمران
.[26 :

ومن العلوم أن ملوك الدنيا ملمكه م سياسة ورعاةية ،ل ملك تلك وتصرف ،وكما ف
قوله تعال
:
ْ
ْك
} َوقَ َ
ال َلُ ْم نَبيَـ ُه ْم إ َن ٱلَ قَ ْد بَـ َع َ
وت َملكا قَالُواْ أ َه
ث لَ ُك ْم طَالُ َ
َن يَ ُكو ُن لَهُ ٱل ُْمل ُ

ٱصطََفاهُ َعلَْي ُك ْم
ت َس َعة ِم َن ٱل َْمال قَ َ
َح َق بٱل ُْملْك م ْنهُ َوَلْ يُـ ْؤ َ
ال إ َن ٱلَ ْ
َعلَْيـنَا َوَْن ُن أ َ
يم{
َوَز َ
ادهُ بَ ْسطَة ف ٱلْعلْم َوٱ ْل ْسم َوٱلُ يُـ ْؤت ُم ْل َكهُ َمن يَ َشآءُ َوٱلُ َواس ٌع َعل ٌ
]البقرة
.[247 :
والدةير بلتنبيه عليه بذه الناسبة أن " برةيطانيا " تتم نظام اللمكية إل هذا الوقت
الاضر ،بدافع من هذا العتقد ،وأنه ل ملك إل بتمليك ا إايه ،وأن ملوك الدنيا
بصطفاء من ا.
والةية تشي إل ما نن بصدد بيانه ،من أن ملوك الدنيا ل يلمكون أمر الرعية لن
طالوت ملمكا ،وليس مالمكا لموال م.
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بينما ملك ا تعال ملك خلق وإياد وتصرف كما ف قوله تعال
:
ب ل َمن
ْك ٱل َ
}ل ُمل ُ
ب ل َمن يَ َشآءُ إ َنث َويَـ َه ُ
س َم َاوات َوٱلَ ْرض َيْلُ ُق َما يَ َشآءُ يَـ َه ُ
يم قَد ٌير{
ور أ َْو يُـ َزِو ُج ُه ْم ذُ ْك َران َوإ َنث َوَْي َع ُل َمن يَ َشآءُ َعقيما إنَهُ َعل ٌ
يَ َشآءُ ٱلَذ ُك َ
]الشورى
.[50-49 :

وعلي م قدةير هنا من خصائصه سبحانه وتعال ،فيتصرف ف ملمكه بعل م وعن قدرة
كاملتي سبحانه ،له ملك السماوات والرض يي وييت وهو على كل شيء قدةير.
وتظهر احقيقة ذلك إذا جاء اليوم الق ،فيتلشى كل ملك قل أو كثر ،وةيذل كل
ملك كب أو صرغر ،ول ةيبق إل ملمكه تعال ةيوم ه م برزون ،ل يفى على ا منه م
شيء ،لن اللك اليوم ل الوااحد القهار.
وف سورة الفاتة
} َمـلك يَـ ْوم ٱل ِدين{
]الفاتة
.[4 :

والقراءة الخرى

} َمـهلك يَـ ْوم ٱل ِدين{
]الفاتة
.[4 :
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ف القراءتي معا إشعار بلفرق بي ملك ا وملك العباد ،كالفرق بي اللك الطلق
واللك النسب ،إذ اللك النسب ل يلك ،واللك الطلق ،فهو اللك القدوس ،والذي
بيده ملمكوت كل شيء وإليه ترجع اللئق كله م.
ومن كانت هذه صفاته ،فهو الستحق لن ةيعبد واحده سبحانه ،ول ةيشرك معه أاحد،
ةيهل بلتلبية
 :إن
وهذا هو شعار العبد ف الركن الامس من أركان السلم ،احي ّ
المد والنعمة لك واللك ل شرةيك لك.
قوله تعال
 } :إكلمـ كه ٱلن ك
اس {.
هذه هي الرتبة الثالثة ف كمال العبودةية ،وإفراد ا تعال بللوهية.
وهذا هو مل الاحالة ،الت عناها الشيخ رحة ا تعال علينا وعليه فيما ةيظهر ،لن
العبد إذا أقر بن ا تعال ربه وخالقه ،ومنع م عليه أوجده من العدم ،وربه بلنع م ،ل
رب سواه ،ث تدرج بعلمه وةيقينه إل القرار بن ربه هو مليمكه والتصرف ف أمره
واحده ،وأنه ل يلك هو نفسه مع ا شيئا ،ول يلك له أاحد من ا شيئا.
وأن كل تصرفات العال كله بمره فل ةيصل إليه خي إل بذنه ،ول ةيصرف عنه ضرر
إل بمره.
وعرف ف ةيقي
 :أنه عبد ملوك لن بيده ملمكوت السماوات والرض ،توصل بعلمه
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هذا أن من كانت هذه صفاته ،كان هو واحده الستحق لفراده بلعبادة وبللوهية،
ل إله إل هو.
فيمكون ف خاتة الصحف الشرةيف انتزاع القرار من العبد ل سبحانه بطرةيق اللزام،
بلعن الذي أرسل ا به رسله ،وأنزل من أجله كتبه ،وهو أن ةيعبد ا واحده ،وهو ما
صرح الشيخ به ف الاحالة السابقة.
وإذا كان الشيخ رحه ا ،قد نبه على مراعاة خاتة الصحف ،فإن لو رجعنا إل أول
الصحف وآخره لوجدن ربطا بدةيعا ،إذ تلك الصفات الثلث ف سورة الناس موجودة
ف سورة الفاتة ،فاتفقت الاتة مع الفاتة ف هذا العن العظي م ،إذ ف الفاتة المد
ل رب العالي ،وملك ةيوم الدةين ،فجاءت صفة الربوبية واللك واللوهية ف لفظ
الللة.
وتمكون الاتة الشرةيفة من بب عود على بدء ،وأن القرآن كله فيما بي ذلك شرح
وبيان لتقدةير هذا العن المكبي.
وسيأت لذلك زايدة إةيضاح ف النهاةية ،إن شاء ا تعال.
} من َش ِر ٱلَْو ْس َواس ْ
ٱلَنَاس {)(4
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كلها صيرغة مبالرغة من الوسوسة والنس ،بسمكون النون.
وتقدم للشيخ رحة ا تعال علينا وعليه بيان معن الوسوسة ،والوسواس لرغة وشرعا،
أي الراد عند كلمه على قوله تعال
:
س إلَْيه ٱل َ
ك َعلَ هى َش َج َرة ْ
ٱلُلْد{
ش ْيطَا ُن قَ َ
َدلَ َ
ال هي َد ُم َه ْل أ ُ
}فَـ َو ْس َو َ
]طه
 [120 :الةية.

وبي مشتقاتما وأصل اشتقاقهما ،وهو ةيدور على أن الوسوسة
 :الدةيث الفي.
والنس
 :التأخر ،كما تمكل م على ذك ف دفع إةيهام الضطراب ،احيث اجتمع العنيان
التنافيان.
لن الوسواس
 :كثي الوسوسة ،ليضل با الناس .والناس
 :كثي التأخر والرجوع عن
إضلل الناس.
وأجاب بن لمكل مقام مقال ،وأنه ةيوسوس عند غفلة العبد عن ذكر ربه ،خانس عند
ذكر العبد ربه تعال ،كما دل عليه قوله تعال
:
ين{
ش َعن ذ ْكر ٱل َر ْحَـهن نُـ َقيِ ْ
} َوَمن يَـ ْع ُ
ض لَهُ َش ْيطَان فَـ ُه َو لَهُ قَر ٌ
]الزخرف
 ،[36 :إل آخره .اهـ.

َ
ص ُدور ٱلنَاس { * } م َن ٱ ْلنَة َوٱلنَاس {)(6-5
سف ُ
} ٱلذى يُـ َو ْسو ُ
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اختلف ف الظرف هنا ،هل هو ظرف للوسواس احينما ةيوسوس ،فيمكون موجودا ف
الصدور ،وةيوسوس للقلب ،أو هو ظرف للوسوسة .وةيمكون الراد بلصدور القلوب،
لمكونا احالة ف الصدور من بب إطلق الل ،وإرادة الال على ما هو جار ف
الساليب البلغية.
وعلى احد قوله تعال
:
}فَـلْيَ ْدعُ َنديَهُ{
]العلق
 ،[17 :أطلق النادي ،وأراد من يل فيه من القوم.
وتقدم للشيخ رحة ا تعال علينا وعليه بث تعدةية الوسوسة ترة بل وترة بللم،
ففي سورة العراف
س َلَُما ٱل َ
ش ْيطَا ُن{
}فَـ َو ْس َو َ
]العراف
 ،[20 :وف طه
:
س إلَْيه ٱل َ
ش ْيطَا ُن{
}فَـ َو ْس َو َ
]طه
.[120 :

واحاصل ما ذكره ف المع بينهما أاحد أمرةين
 :إما أن احروف الر ةينوب بعضها عن
بعض ،وذكر شواهده ،وإما أن ةيمكون وسوس له ،أي لجله ووسوس إليه أي أنى إليه
ص ودوكر ٱلن ك
اس {  ،ول ةيقل
 :إل صدور الناس ،فهل
الوسوسة ،ولمكن هنا قال
 } :كف و
هو من بب نيابة احروف الر بعضها عن بعض أةيضا؟ أم هي ظرف مض؟
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والظاهر أنا ظرف ،ولمكن هل هو الظرف للوسواس ،أو ظرف للوسوسة نفسها؟
وبلنظر إل كلم الفسرةين ،فإن كلم ابن جرةير يتمل اعتبار العنيي بدون تعيي.
وأما القرطب ،واللوسي ،فصراحا با ظهر لما ووصل إليه.
فقال القرطب
 :قال مقاتل
 :إن الشيطان ف صورة خنزةير يري من مرى الدم ف العروق
سلطه ا على ذلك وذكر الدةيث " إن الشيطان ليجري من ابن آدم مرى الدم

فضيقوا ماريه ".

وقال
 :إن أب ثعلبة الشن قال
 :سألت رب أن ةيرةين الشيطان ،وممكانه من ابن آدم،
فرأةيته ةيداه ف ةيدةيه ورجله ف رجليه ومشاعيه ف جسده ،غي أن له خطما كخط م
المكلب؟ فإذا ذكر ا خنس ،وإذا سمكت عن ذكر ا أخذ بقلبه.
أما اللوسي فقد صرح بلتقسي م الذي أوردنه ،فقال
 :الذي ةيوسوس ف صدور الناس.
قيل
 :أرةيد قلوب م مازا.
وقال بعضه م
:إن الشيطان ةيدخل الصدر الذي هو بنزلة الدهليز ،فيلقي منه ما ةيرةيد
إلقاءه إل القلب وةيوصله إليه ،ول مانع عقل من دخوله ف جوف إنسان .وساق
الدةيث أةيضا " إن الشيطان يري " إل آخره.
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ومراده بملاز ما قدمنا من إطلق الل وإرادة الال.
وذكر ابن كثي عن ابن عباس وماهد أن الشيطان جاث على قلب ابن آدم ،فإذا سها
وغفل وسوس ،وإذا ذكر ا خنس.
والذي ةيظهر وا تعال أعل م
 :أن الصدر ظرف للوسواس ،وأنه ةيوقع الوسوسة ف
القلب .على ما قاله ابن عباس وماهد رحه م ا.
وف لفظ الناس هنا الضاف إليه الصدور
 :اختلف ف الراد منه ،فقيل
 :النس الظاهر
الستعمال.
وقيل
 :الثقلن
 :النس والن.
وإن إطلق الناس على الن مسموع ،كما احمكاه القرطب .قال عن بعض العرب
:
إنه كان يدث فجاء قوم من الن فوقفوا ،فقيل
 :من أنت م
 :فقالوا
 :نس من الن،
وهذا معن قول الفراء.
واستدل صااحب هذا القول بطرةيق القياس بستعمال لفظي رجال ونفر ف قوله تعال
:
ال ِمن ٱلنس يَـ ُعوذُو َن بر َج ٍ
ال ِم َن ٱ ْل ِن{
} َوأَنَهُ َكا َن ر َج ٌ َ
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]الن
 ،[6 :وقوله
:
ك نَـ َفرا ِم َن ٱ ْل ِن{
ص َرفْـنَآ إلَْي َ
} َوإ ْذ َ
]الاحقاف
.[29 :

وعليه ةيمكون الوسواس الستعاذ منه ةيوسوس ف صدور الن والنس.
وقد ذكر شيخ السلم ابن تيمية هذا الوجه
 :ولمكنه رده وضعفه ،لن لفظ الناس أظهر
وأشهر ف النس ،وهو العروف ف استعمال القرآن ،ولنه على هذا ةيمكون قس م الشيء
قسما منه ،لنه يعل الناس قسي م الن ،ويعل الن نوعا من الناس اهـ .ملخصا.
وعلى كل ،فإن منهج الضواء أن ما كان متملوكان أكثر استعمالت القرآن لاحد
الاحتمالي ،فإن كثرة استعماله إايه مرجحا ،وجيع استعمالت القرآن للفظ الناس إنا
هو ف خصو ص النس فقط ،ول تستعمل ول مرة وااحدة ف احق الن مع مراعاة
استعمالا ف هذه السورة واحدها خس مرات ،احت سيت سورة الناس.
أما القياس على لفظت رجل ونفر ،فقد رده شيخ السلم ابن تيمية أةيضا بنما وردا
مقيدةين رجال من الن ،نفرا من الن.
أما على الطلق فل م ةيردا ،وهمكذا لفظ الناس فل مانع من استعماله مقيدا نس من
الن .أما على الطلق فل.
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وعليه ،فحيث ورد لفظ الناس هنا مطلقا فل ةيصح حله على الن والنس معا ،بل
ةيمكون خاصا بلنس فقط ،وةيمكون ف صدور الناس أي ف صدور النس.
وقد ذكر أبو السعود معن آخر ف لفظ الناس
 :وهو أن الناسي عن النسيان ،احذفت
الياء تفيفا لن الوسواس ل ةيوسوس إل ف احي النسيان والرغفلة.
وعليه ،ةيمكون احذف الياء كحذفها من الداع ف قوله
:
}يَـ ْوَم يَ ْدعُ ٱل َداع{
]القمر
 [6 :ونوه.

ولمكن ةيبقى على هذا القول بيان من الراد بلناسي ،أهو من النس أم من الن ،فل م
يرج الاحتمالي السابقي ،مع أن هذا القول من لوازم معن الوسواس الناس.
وةيرد على هذا القول جع الصدور وإفراد الناس ،والمع ل ةيضاف إل جع ،أي جع
الصدور ،لن الفرد ليس له جع من الصدور ،فيقابل المع بمع ،أو ةيمكتفي بلفرد
بفرد.
وقد جاء ف إضافة المع إل الثن ف قوله
:
ت قُـلُوبُ ُك َما{
صغَ ْ
}فَـ َق ْد َ
]التحري
.[4 :
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قال أبو احيان
 :واحسنه أن الثن جع ف العن ،والمع ف مثل هذا أكثر استعمال من
الثن والتثنية دون المع.
كما قال الشاعر
:
فتخالسا نفسيهما بنوافذ

كنوافذ العيط الت ل ترفع

وهذا كان القياس وذلك أن العب عن الثن بلثن ،لمكن كرهوا اجتماع تثنيتي فعدلوا
إل المع بن التثنية جع ف العن والفراد ،ل يوز عند أصحابنا إل ف الشعر.
كقوله
:
حامة بطن الواديي ترني
ةيرةيد بطن ،وغلط ابن مالك ف التسهيل إذ قال
 :ونتار الفراد على لفظ التثنية ،فتاه
غلط ابن مالك ف اختياره جواز إضافة المع إل الفرد ،كما أنه قال
 :ول يوز ذلك
إل ف الشعر ،وأنه مع الثن لمكراهية اجتماع التثنيتي ،فظهر بطلن قول أب السعود.
أما الراجح ف الوجهي ف معن الناس التقدم ذكرها .فهو الوجه الول ،وهو أن م
ٱلكن كة موٱلن ك
اس {  ،بيان لن ةيقوم بلوسوسة ،أي بيان
النس ،وأن قوله تعال
 } :كم من ْ
للوسواس الناس وأنه من كل من وسواس النة ووسواس الناس.
وةيظهر ذلك ف أمور
:
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منها
 :أن الطاب للرسول صلى ا عليه وسل م ولمته تبعا له فهو ف احق الناس
أظهر.
ومنها
 :أننا لو جعلنا الناس الول عامة لن ةيوسوس إليه كان من النة ،والناس مصدر
الوسوسة ،فيمكون من وسواس الناس من ةيوسوس ف صدور الن .وهذا بعيد.
ومنها
 :أنه لو كان لفظ الناس ةيشمل الن والنس ،لا ااحتيج إل هذا التقسي م النة
والناس ،واكتفى ف الثانية با اكتفى به ف الول ،وكان ةيمكون الذي ةيوسوس ف صدور
الناس ،ولمكن جاء بيان مل الوسوسة صدور الناس ،ث جاء مصدر الوسوسة النة
والناس ،وا تعال أعل م.
تنبيه
ذكر أبو احيان ف آخر تفسيه مقارنة لطيفة بي سورت العوذتي ،فقال
 :ولا كانت
مضرة الدةين ،وهي آفة الوسوسة أعظ م من مضرة الدنيا وإن عظمت ،جاء البناء ف
الستعاذة منها بصفات ثلث ،الرب ،واللك ،والله ،وإن اتد الطلوب.
وف الستعاذة من ثلث
 :الرغاسق ،والنفاثت ،والاسد ،بصفة وااحدة وهي الرب ،وإن
تمكثر الذي ةيستعاذ منه.
وهذه الخرى لفتة كرية ،طالا كنت تطلعت إليها ف وجهت نظر ،إاحداها
 :بي
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السورتي ،والخرى بي سورة الناس ونسق الصحف الشرةيف ،سيأت إةيرادها إن شاء
ا.
إل أنه على وجهة نظر أب احيان ،وهي أنه تعال ف سورة الفلق جاء ف الستعاذة
بصفة وااحدة وهي رب الفلق.
وف سورة الناس جاء ف الستعاذة بثلث صفات ،مع أن الستعاذ منه ف الول ثلثة
أمور ،والستعاذ منه ف الثانية أمر وااحد ،فلخطر المر الوااحد جاءت الصفات
الثلث.
وةيقال أةيضا من جهة أخرى
 :إن الستعاذ منه ف السورة الول أمور تت من خارج
النسان ،وتتيه اعتداء عليه من غيه ،وقد تمكون شرورا ظاهرة ،ومثل ذلك قد يمكن
التحرز منه أو اتقاؤه قبل وقوعه ،وتنبه إذا عل م به .بينما الشر الوااحد ف الثانية يتيه
من داخليته وقد تمكون هواجس النفس وما ل ةيقدر على دفعه ،إذ الشيطان ةيران ول
نراه ،كما ف قوله
:
ث لَ تَـ َرْو َنُ ْم{
}إنَهُ يَـ َرا ُك ْم ُه َو َوقَبيلُهُ م ْن َح ْي ُ
]العراف
.[27 :

وقد ةيثر عليه خلجات نفسه ونوازع فمكره ،فل يد له خلصا إل بلستعاذة واللجوء
إل رب الناس ملك الناس إله الناس.
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أما الوجهتان اللتان نوهنا عنهما ،فالول بي السورتي وهي ما أورده أبو احيان
 :إذ ف
سورة الفلق قال
:
ب ٱلْ َفلَق{
}قُ ْل أ ُ
َعوذُ ب َر ِ

]الفلق
 ،[1 :ورب الفلق تعادل قوله
:

ي{
ب ٱل َْعالَم َ
} َر ِ
]الفاتة
.[2 :

لنه ما من موجود ف هذا المكون إل وهو مفلوق عن غيه.
ففي الزرع
:
َو هى{
}فَال ُق ٱ ْلَ ِ
ب َوٱلنـ َ
]النعام
.[95 :

وف الزمن
:

صبَاح{
}فَال ُق ٱل ْ
]النعام
.[96 :

وف اليوانت
:
س َواح َد ٍة َو َخلَ َق م ْنـ َها َزْو َج َها َوبَ َ
}ٱلَذي َخلَ َق ُك ْم ِمن نَـ ْف ٍ
ث م ْنـ ُه َما ر َجال َكثيا
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َون َسآء{

]النساء
.[1 :
وف المادات ةيشي إل قوله تعال
:
ْ
َ
اهَا َو َج َعلْنَا م َن ٱل َْمآء
ض َكانَـتَا َرتْقا فَـ َفتَـ ْقنَ ُ
ين َك َف ُرواْ أَ َن ٱل َ
س َم َاوات َوٱلَ ْر َ
}أ ََوَلْ يَـ َر ٱلذ َ
ُك َل َش ْي ٍء َح ٍِي أَفَلَ يُـ ْؤمنُو َن َو َج َعلْنَا ف ٱلَ ْرض َرَواس َي أَن َتي َد ب ْم{
]النبياء
.[31-30 :
فرب الفلق تعادل رب العالي ،فقابلها ف الستعاذة بعموم الستعاذ منه ،من شر ما
خلق.
ث جاء ذكر الا ص بعد العام للهتمام به ،وهو من شر غاسق إذا وقب ،والنفاثت
ف العقد ،واحاسد إذا احسد.
فالستعاذ به صفة وااحدة ،والستعاذ منه عموم ما خلق جلة وتفصيل ،بينما ف السورة
الثانية جاء بلستعاذ به ثلث صفات العظمة ل تعال
 :الرب واللك والله.
فقابل الستعاذ منه وهو شيء وااحد فقط ،وهو الوسواس الناس ،وهذا ةيدل على شدة
خطورة الستعاذ منه.
وهو كذلك ،لننا لو نظرن ف واقع المر لوجدن مبعث كل فتنة ومنطلق كل شر
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عاجل أو آجل ،لوجدنه بسبب الوسواس الناس .وهو مرتبط بتارةيخ وجود النسان.
وأول جناةية وقعت على النسان الول ،إنا هي من هذا الوسواس الناس ،وذلك أن
ا تعال لا كرم آدم ،فخلقه بيده وأسجد اللئمكة له وأسمكنه النة هو وزوجه ل
يوع فيها ول ةيعرى ،ول ةيظمأ فيها ول ةيضحى ،يكلن منها رغدا احيث ما شاءا ،إل
من الشجرة المنوعة ،فوسوس إليهما الشيطان احت أكل منها ودلها برغرور ،احت
أهبطوا منها جيعا بعضه م لبعض عدو.
وبعد سمكناها الرض أتى ابنيهما قابيل وهابيل فلاحقهما أةيضا بلوسوسة ،احت
طوعت نفس أاحدها قتل أخيه فأصبح من النادمي.
وهمكذا بسائر النسان ف احياته بلوسوسة احت ةيربمكه ف الدنيا ،وةيهلمكه ف الخرة،
ولقد اتذ من الرأة جسرا لمكل ما ةيرةيد .وها هو ةيعيد المكرة ف نزع اللباس عن أبوةينا ف
النة ،فينتزعه عنهما ف ظل بيت ا الرام ف طوافه م قبل البعثة ول ةيزال ةيرغوةيه ،وعن
طرةيق الرأة ف كل زمان وممكان ليخرجه عن الستقامة كما أخرج أبوةيه من النة.
ول ةيزال يلب على النسان بيله ورجله برا بقسمه بي ةيدي ا بعزته ليرغوةينه م
أجعي.
وإن أخطر أبواب الفساد ف املتمعات لي عن الال أو الدم أو العرض ،كما ف
الدةيث ف احجة الوداع
 " :أن إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام
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كحرمة يومكم هذا " إل آخره.
وهل وجدت جناةية على وااحد منها ،إل من تثي الوسواس الناس .الله م ل.
وهمكذا ف الخرة.
وقد بي تعال الوقف جليا ف مقالة الشيطان البليرغة الصرية
:
ال ٱل َ
ش ْيطَا ُن لَ َما قُض َي ٱلَ ْم ُر إ َن ٱلَ َو َع َد ُك ْم َو ْع َد ٱ ْلَ ِق َوَو َعدتَ ُك ْم فَأَ ْخلَ ْفتُ ُك ْم
} َوقَ َ
ان إلَ أَن دعوت ُكم فٱستجبـتم ل فل تـلُومون ولُ ْ
وما َكا َن ل َعلَْي ُكم من س ْلطَ ٍ
ومواْ
َ َُْ ْ َ َْ َُْ ْ َ َ َ ُ َ ُ
ََ
ِْ ُ
َ
ت بَآ أَ ْش َرْكتُ ُمون من قَـ ْب ُل{
صرخ َي إ ِن َك َف ْر ُ
صرخ ُك ْم َوَمآ أَنتُ ْم بُ ْ
أَن ُف َس ُك ْم َمآ أ ََنْ بُ ْ
]إبراهي م
 [22 :الةية.
ولقد عل م عدو السلمي أن أخطر سلح على النسان ،هو الشك ول طرةيق إليه إل
بلوسوسة ،فأخذ عن إبليس مهمته وراح ةيوسوس للمسلمي ف دةينه م وف دنياه م،
وةيشمكمكه م ف قدرت م على الياة المكرية مستقلي عنه ،وةيشمكمكه م ف قدرت م على
التقدم والسترغلل القيقي ،بل وف استطاعته م على البداع والختاع ،ليظلوا ف
فلمكه ودائرة نفوذه ،فيبقى السلمون ةيدورون ف احلقة مفرغة ،ةيقدمون رجل وةيؤخرون
أخرى.
والتشمكك ف نتيجة عمل ل ةيقدم عليه أبدا ،بل ما ةيبنيه اليوم ةيهدمه غدا ،وقد أعلن
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عن هذه النتيجة الطية رئيس مؤتر الستشرقي ف الشرق الوسط ،منذ أكثر من
ثلثي عاما ،احينما انعقد الؤتر ف ]بيوت[ لعرض نتائج أعمال م ودراسة وأساليب
تبشيه م.
فتشمكى الؤترون من أن ل م زهاء أربعي سنة من عمله م التواصل ،ول ةيستطيعوا أن
ك
ك
ننصر مسلما ،ولمكن
ةينصروا مسلما ،وااحدا ،فقال رئيس الؤتر إذا ل نستطع أن ّ
ّ
استطعنا أن نوجد ذبذبة ف الرأي ،فقد نحنا ف عملنا.
وهمكذا منهج العدو ،تشمكيك ف قضااي السلم ليوجد ذبذبة ف عقيدة السلمي،
فعن طرةيق الياث ترة ،وعن طرةيق تعدد الزوجات أخرى ،وعن دوافع القتال ،وعن
استقاق الرقيق ،وعن وعن.
احت وجد من أبناء السلمي من ةيتخطى احدود الشك إل التصدةيق ،وأخذ ةيدعو إل
ما ةيدعو إليه العدو ،وما ذاك كله إل احصاد ونتائج الوسواس الناس.
فل غرو إذا أن تمع الصفات الليلة الثلث
 :رب الناس ،ملك الناس ،إله الناس.هذه
وجهة النظر الول بي سورت الفلق والناس.
أما الوجهة الثانية وهي بي سورة الناس ونسق الصحف الشرةيف ،بقوله تعال
:
ي
ي ٱل َر ْحـهن ٱل َرحيم َمـهلك يَـ ْوم ٱل ِدين إ َي َك نَـ ْعبُ ُد َوإ َي َك نَ ْستَع ُ
ب ٱل َْعالَم َ
}ٱ ْلَ ْم ُد ل َر ِ
َ
ت َعلَْيه ْم{
ين أَنْـ َع ْم َ
ْٱهد َن ِ
يم ص َرا َط ٱلذ َ
ٱلص َرا َط ٱل ُْم ْستَق َ
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]الفاتة
.[7-2 :
وف هذه البداةية المكرية بث الطمأنينة ف القلب العب عنها بلمد ،عنوان الرضى
والسعادة والقرار ل بلربوبية ،ث اليان بلبعث والقرار ل بلك ةيوم الدةين ،ث اللتزام
بلعبادة ل واحده واللتجاء إليه مستعينا به ،مستهداي الصراط الستقي م ،سائل صحبة
الذةين أنع م عليه م.
ث يت بعدها مباشرة ف أول سورة البقرة
ي{
} َذل َ
ْمتَق َ
ك ٱلْكتَ ُ
ب فيه ُهدى لِل ُ
اب لَ َريْ َ

]البقرة
 ،[2 :أي أن الدى الذي تنشده إل الصراط الستقي م ،فهو ف هذا المكتاب ل
رةيب فيه ،ث بي التقي الذي أنع م ا عليه م بقوله
:
َ
َ
ين يُـ ْؤمنُو َن بَآ
يمو َن ٱل َ
صل َة َومَا َرَزقْـنَ ُ
ين يُـ ْؤمنُو َن بٱلْغَْيب َويُق ُ
اه ْم يُـ ْنف ُقو َن وٱلذ َ
}ٱلذ َ
ك َوبٱلخ َرة ُه ْم يُوقنُو َن{
ك َوَمآ أُنْز َل من قَـ ْبل َ
أُنْز َل إلَْي َ
]البقرة
.[4-3 :

ومرة أخرى للتأكيد
 :أولئك ل سواه م على هدى من ربك وأولئك ه م الفلحون.
ث تتسل السورة ف تقسي م الناس إل القسام الثلثة
 :مؤمنيوكافرةين ومذبذبي بي
بي وه م النافقون.
ث يت النداء الصرةيح وهو أول نداء ف الصحف لعموم الناس
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َاس ٱ ْعبُ ُدواْ َربَ ُك ُم{
} َيأَيَـ َها ٱلن ُ

]البقرة
 ،[21 :وةيقي م الباهي على استحقاقه للعبادة وعلى إممكان البعث بقوله
:
َ
َ
ض ف َراشا
ين من قَـ ْبل ُك ْم لَ َعلَ ُك ْم تَـتَـ ُقو َن ٱلَذي َج َع َل لَ ُك ُم ٱلَ ْر َ
}ٱلذي َخلَ َق ُك ْم َوٱلذ َ
س َمآء َمآء فَأَ ْخ َر َج به م َن ٱلث ََم َرات رْزقا لَ ُك ْم فَلَ َتْ َعلُواْ
َنز َل م َن ٱل َ
َوٱل َ
اء بنَآء َوأ َ
س َم َ
َل أَن َدادا َوأَنْـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن{
]البقرة
.[22-21 :
وبعد تقرةير الصل وهي العقيدة ،تضي السورة ف ذكر فروع السلم ،فتشتمل على
أركان السلم كلها وعلى كثي من مسائل العاملت والهاد ،وقل من أبواب الفقه
إل وله ذكر ف هذه السورة ،ويت ما بعدها مبينا لا أجل فيها أو لا ةيذكر ضمنها.
وهمكذا احت ةينتهي القرآن بمكمال الشرةيعة وتام الدةين.
ولا جاء ف وصف التقي الهتدةين ف أول الصحف ،أن م ةيؤمنون بلرغيب ومنه اليان
بليوم الخر وما فيه من احساب وعقاب وثواب ،أمور الرغيب تستلزم اليقي ،لتتب
الزاء عليه ثواب أو عقاب.
والثواب
 :والعقاب ها نتيجة الفعل والتك.
والفعل والتك
 :ها مناط التمكليف ،لن النسان يتثل المر رجاء الثواب ،وةيمكف عن
متعلق النهي مافة العقاب.
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فلمكأن نسق الصحف ةيشي إل ضرورة ما يب النتباه إليه ،من أن القرآن بدأ بلمد
ثناء على ا با أنع م على النسان بنزاله ،وإرسال الرسول صااحبه به ،ث نقله من عال
الدنيا إل عال الخرة ،وهو العظ م قدرا وخطرا ،ث رس م له الطرةيق الذي سلمكه
الهتدون أهل النعام والرضى ،ث أوقفه عليه ليسلك سبيله م.
وهمكذا إل أن جاء به بعد كمال البيان والرشاد والداةية ،جاء به إل ناةية هذا
الصراط الستقي م ،فاستوقفه ليقول له إذا اطمأننت لذا الدةين ،وآمنت بل رب
العالي ،واعتقدت ميء ةيوم الدةين ،وعرفت طرةيق الهتدةين ورأةيت أقسام الناس الثلث
مؤمنيوكافرةين ومنافقي ،وناةية كل منه م ،فالزم هذا المكتاب ،وسر على هذا الصراط
ورافق أهل النعام ،وجانب الرغضوب عليه م والضالي ،وااحذر من مسلك النافقي
التشمكمكي ،واحاذر كل الذر من موجب ذلك كله ،وهو الوسواس الناس ،أن
ةيشمكك ف متعلقات اليان ،أو ف استواء طرةيقك واستقامته أو ف عصمة كتابك
وكماله،وكن على ةيقي ما أنت عليه ،ول تنس خطره على أبوةيك من قبل ،إذ ها ف
النة دار السلم ول ةيسلما منه ،ودللما برغرور فحاذر منه ولو ْذ ب كلما أل بك أو
مسك طائف منه،وكن كسلفك الصال إذا مسه م طائف من الشيطان تذكروا فإذا
ه م مبصرون.
وقد علمت عداوته لك من بعد ،وعداوته نشئة عن السد.
ولمكأن ارتباط السورتي ليشي إل منشأ تلك العداوة وارتباطها با التحذةير ،إذ ف
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الول
 :ومن شر احاسد إذا احسد ،فحسد الشيطان آدم على إكرام ا إايه كما
أسلفنا.
والعدو الاسد ل ةيرضيه إل زوال النعمة عن السود ،ولئن كانت توبة آدم هي سبيل
ناته ،كما ف قوله تعال
:
ٍ
اب َعلَْيه{
}فَـتَـلَ َق هى َ
آد ُم من َربِه َكل َمات فَـتَ َ
]البقرة
.[37 :

فنجاتك أةيضا ف كلمات تستعيذ با من عدوك
 :برب الناس ملك الناس إله الناس،
لن الرب هو الذي ةيراح م عباده ،وملك الناس هو الذي يميه م ويفظه م ويرسه م.
وإله الناس الذي ةيتألون إليه وةيتضرعون وةيلوذون به سبحانه.
تنبيه
إذا كان هذا كله خطر الوسواس الناس من النة والناس ،وها عدو مشتك ومتبص
احاقد احاسد ،فما طرةيق النجاة منه؟
الذي ةيظهر ،وا تعال أعل م
 :أن طرةيق النجاة تعتمد على أمرةين
:
الول
 :ةيؤخذ من عمومات المكتاب والسنة.
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والثان
 :سعته من الشيخ رحة ا تعال علينا وعليه.
أما الول فهو
 :إذا كانت مهمة الوسوسة التشمكيك والذبذبة والتدد ،فإن عمومات
التمكليف تلزم السل م بلعزم واليقي والضي دون تردد كما ف قوله
:
ت فَـتَـ َوَك ْل َعلَى ٱل{
}فَإ َذا َع َزْم َ
]آل عمران
 ،[159 :وامتدح بعض الرسل بلعزم وأمر بلقتداء ب م
ص ََب أ ُْولُواْ ٱل َْع ْزم م َن ٱل َر ُسل{
}فَ ْ
ٱص ْب َك َما َ
]الاحقاف
.[35 :

وقال
 :صلى ا عليه وسل م
 " :دع ما يريبك إل ما ل يريبك ".
والقاعدة الفقيهة " اليقي ل يرفع بشك ".
والدةيث
 " :يت الشيطان لحدكم وهو ف الصلة فينفخ ف مقعدته ،فيتخيل إليه

أنه أحدث ول يدث ،فل ينصرف حت يسمع صوت ،أو يد ريا ".

ومن هنا كانت التمكاليف كلها على اليقي ،فالعقائد ل بد فيها من اليقي.
والفروع ف العبادات ل بد فيها من النية " إنا العمال بلنيات ".
والشرط ف النية الزم واليقي ،فلو نوى الصلة على أنه إن احضر فلن تركها ،ل
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تنعقد نيته ،ولو نوى صوما أنه إن شاء أفطر ،ل ةينعقد صومه.
ونص مالك ف الوطإ ،أنه نوى ليوم الشك ف ليلته الصوم غدا ،على أنه إن صح من
رمضان فهو لرمضان ،وإل فهو نفلة ،ل ةينعقد صومه ل فرضا ول نفل احت لو جاء
رمضان ل ةيعتب له منه ،وعليه قضاؤه لعدم الزم بلنية.
والج
 :لو نواه لزمه ولزمه الضي فيه ،ول يلك الروج منه بختياره.
وهمكذا العاملت ف جيع العقود مبناها على الزم احت ف الزح واللعب ،ةيؤاخذ ف
البعض كالنمكاح والطلق والعتاق.
فمن هذا كله ،كانت دوافع العزية مستقاة من التمكاليف ،ما ةيقضي على نوازع
الشك والتدد ،ول ةيبق ف قلب الؤمن جال لشك ول مل لوسوسة.
وقد كان الشيطان ةيفر من طرةيق عمر رضي ا عنه.
أما الذي كنت سعته من الشيخ رحة ا تعال علينا وعليه فقوله
 :لقد علمنا ا
كيفية اتقاء العدو من النس ومن الن.
أما العدو من النس ففي قوله تعال
:
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} َولَ تَ ْستَوي ٱ ْلَ َسنَةُ َولَ ٱل َ
َح َس ُن فَإ َذا ٱلَذي بَـ ْيـنَ َ
ك َوبَـ ْيـنَهُ
سيِئَةُ ٱ ْدفَ ْع بٱلَت ه َي أ ْ
يم{
َع َد َاوةٌ َكأَنَهُ َول َح ٌ
]فصلت
.[34 :
فدل على أن مقابلة إساءة العدو بلاحسان إليه تذهب عداوته ،وتمكسب صداقته،
ك
ماح مس ون { السيئة.
كما قال تعال
ْ } :ٱدفم ْع بكٱل كت ه مي أ ْ
وأما عدو الن ففي قوله تعال
:
َك م َن ٱل َ
يم{
ٱستَع ْذ بٱل إنَهُ ُه َو ٱل َ
} َوإ َما يَ َنزغَن َ
ش ْيطَان نَـ ْزغٌ فَ ْ
سم ُ
يع ٱل َْعل ُ
]فصلت
.[36 :
وهو ما ةيدل عليه ما تقدم من الثر من أن الشيطان ينس إذا سع ذكر ا.
وعلى قوله رحه ا
 :فإن شيطان الن ةيندفع بلستعاذة منه بل ،وةيمكفيه ذلك ،لن
كيد الشيطان كان ضعيفا.
أما شيطان النس فهو ف احاجة إل مصانعة ومدافعة والصب عليه ،كما ةيرشد إليه
قوله تعال
:
َ
ظ َعظ ٍيم{
اهآ إلَ ذُو َح ٍِ
ص َبُواْ َوَما يُـلَ َق َ
} َوَما يُـلَ َق َ
ين َ
اها إلَ ٱلذ َ
]فصلت
.[35 :
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رزقنا ا تعال وجيع السلمي احظا عظيما ف الدنيا والخرة ،إنه السؤول ،وخي
مأمول.
روى ابن كثي احدةيث أب سعيد رضي ا عنه ،أن رسول ا صلى ا عليه وسل م "
كان ةيتعوذ من أعي الن والنس ،فلما نزلت العوذتن أخذ بما وترك ما سواها "
رواه التمذي والنسائي وابن ماجه ،وقال التمذي
 :احسن صحيح.
وروي " عن عبد ا السلمي ،أن رسول ا صلى ا عليه وسلم وضع يده على
صدره ث قال " :قل " :فلم أدر ما أقول.

ث قال ل " :قل " .فقلت :هو ا أحد ،ث قال ل :قل .قلت :أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق حت فرغت منها ،ث قال ل قل .قلت :أعوذ برب الناس حت

تعوذ
فتعوذ .وما َ
فرغت منها .فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم " :هكذا ِ
التعوذون بثلهن قط " ".

والمد ل أول وآخرا ،وصلى ا وسل م على أفضل خلقه وأكرمه م عليه ،من اصطفاه
لرسالته وشرفنا ببعثته ،وخت م به رسله وكرمنا به وهدان لتباعه ،وعلى آله وصحبه
الطيبي الطاهرةين ،ومن تبعه م باحسان إل ةيوم الدةين ،وعلينا معه م أجعي .إنه سيع
ميب.
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