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وروى الترمذي عن عقبة بن عامر الجهني  ،ألنها إحدى المعوذتین ؛سورة الناس مثل الفلق "

R Q P  { لقد أنزل هللا عليَّ آ�ات لم ُیر مثلهن « :قال -صلى هللا علیه وسلم -عن النبي

S{  :إلى آخر السورة، و  ١الناس } قال »إلى آخر السورة  ١الفلق:  }4 5 6 7: 
 " .ورواه مسلم ،هذا حدیث حسن صحیح

أي مالكهم ومصلح   ١الناس:  }S R Q P { قوله تعالى:  ،�سم هللا الرحمن الرحیم "
أحدهما ألن الناس  :و�ن �ان ر��ا لجمیع الخلق ألمر�ن ،و�نما ذ�ر أنه رب الناس ،أمورهم

فأعلم  ،ألنه أمر �االستعاذة من شرهم :الثاني .معظمون فأعلم بذ�رهم أنه رب لهم و�ن عظموا

سورة   } W V U Z Y X{ :و�نما قال ،بذ�رهم أنه هو الذي �عیذ منهم
فذ�ر أنه  ،وفي الناس من �عبد غیره ،ألن في الناس ملوً�ا یذ�ر أنه ملكهم ؛٣-٢الناس:

 " وأنه الذي �جب أن �ستعاذ �ه وُ�لجأ إلیه دون الملوك والعظماء. ،إلههم ومعبودهم
وأما ما ُیذ�ر عن �عض الناس أنه ملك  ،جل وعال ملك الملوك -لكن هللا ،�عني و�ن وجد ملوك

فملك الناس وملك  ،صفاتهفي  -جل وعال -الناس أو ملك اإلنسانیة ال شك أن هذه منازعة هلل
 جل وعال. -اإلنسانیة هلل

̂  { قوله تعالى:  " والمعنى من شر  ،�عني من شر الشیطان  ٤الناس:  }] \ [
 ،وهو �فتح الواو �معنى االسم أي الموسوس ،قاله الفراء ،فحذف المضاف ،ذي الوسواس

 :�قال ،والوسوسة حدیث النفس ،و�ذا الزَّلزال والزِّلزال ،و�كسر الواو المصدر �عني الوسوسة
و�قال لهمس الصائد والكالب وأصوات  ،وسوست إلیه نفسه وسوسة وِوسَوسة �كسر الواو

 " قال ذو الرمة: فبات �ستزهو. ،الحلي وسواس
 ال، �شئزه �شئزه.

 فبات �شئزه.. "
 ثأد.

 فبــــــــــــــــــــات �شــــــــــــــــــــئزه ثــــــــــــــــــــأد و�ســــــــــــــــــــهره
 

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذؤب ................. 
 ال مشددة. 

........................ 
 

 الهضــــــــــبو تــــــــــذؤُّب الــــــــــر�ح والوســــــــــواس  
 وقال األعشى: 

ــــــــتســــــــمع  ــــــــي وسواًس  ا إذا انصــــــــرفتللحل
 

 كمــــــــــا اســــــــــتعان بــــــــــر�ٍح عشــــــــــرق زجــــــــــل 
 ،اكفلیه :إن الوسواس الخناس ابن إلبلیس جاء �ه إلى حواء ووضعه بین یدیها وقال :وقیل 

 ،اكفلیه :وقال لي ،جاء عدونا بهذا :ما هذا �ا حواء؟ قالت :فقال -علیه السالم -فجاء آدم
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وعمد إلى الولد  ،هو الذي غّرنا حتى وقعنا في المعصیة ،ألم أقل لك ال تطیعیه في شيء :فقال
أین ابني؟  ،�ا حواء :فجاء إبلیس فقال ،ا لهفقطعه أر�عة أر�اع وعلق �ل ر�ع على شجرة غیًض 

 " �ا خناس.. :فقال -السالمعلیه  -فأخبرته �ما صنع �ه آدم
 فحیَي.

فحرقه �النار وذر  -علیه السالم -فجاء آدم ،اكفلیه :فأجا�ه فجاء �ه إلى حواء وقال ،فحیيَ  "
 ،�ا حواء أین ابني؟ فأخبرته �فعل آدم إ�اه :فقال -علیه اللعنة -فجاء إبلیس ،رماده في البحر

فنظر  ،اكفلیه :وقال ،فجاء �ه إلى حواء الثالثة ،�ا خناس فحیَي فأجا�ه :فذهب إلى البحر فقال
�ا خناس فحیَي  :فقال ،فجاء إبلیس فسألها فأخبرته حواء ،اإلیه آدم فذ�حه وشواه وأكاله جمیعً 

وهذا مسكنك في صدر  ،هذا الذي أردت :فجاء �ه من جوف آدم وحواء فقال إبلیس ،فأجا�ه
ذ�ر  ،فإذا ذ�ر هللا لفظ قلبه وانخنس ،یوسوس فهو ملتقم قلب ابن آدم مادام غافالً  ،ولد آدم

�هللا  ،وما أظنه �صح ،هذا الخبر الترمذي الحكیم في نوادر األصول �إسناده عن وهب بن منبه
 " تعالى أعلم.

والحكیم الترمذي مظنة لمثل  ،و�طالنه ظاهر ،خبر �اطل �عني من اإلسرائیلیات ،هذا خبر �اطل
 هذا الخبر.

�عني   ١٥التكو�ر:  }Z ] \ { ومنه قوله تعالى:  ،ألنه �ثیر االختفاء ؛وُوصف �الخناس "
إن  :وفي الخبر ،ألنه �خنس إذا ذ�ر العبُد هللا أي یتأخر :وقیل ،الختفائها �عد ظهورها ؛النجوم

 ،و�ذا ذ�ر هللا خنس أي تأخر وأقصر ،فإذا غفل وسوس ،الشیطان جاثم على قلب ابن آدم
 " وقال قتادة..

 مخّرج؟
 طالب: ................
 فالوقف ما فیه شك ظاهر. ،هذا �مكن فهمه من اللفظ

فإذا غفل  ،قتادة الخناس الشیطان له خرطوم �خرطوم الكلب في صدر اإلنسان :وقال "
 ،خنسته فخنس أي أّخرته فتأخر :�قال ،و�ذا ذ�ر العبد ر�ه خنس ،اإلنسان وسوس له

 ومنه قول أبي العالء الحضرمي أنشد رسول هللا صلى هللا علیه وسلم: ،اوأخنسته أ�ًض 
ـــــــــــاعفُ  ـــــــــــ و�ن دحســـــــــــوا �الشـــــــــــر ف  اتكرًم

 

 و�ن خنســـــــوا عنـــــــد الحـــــــدیث فـــــــال تســـــــل 
 " الدحس اإلفساد. 

 -علیه الصالة والسالم -ومر �ه النبي -علیه الصالة والسالم -ناداه النبيحدیث أبي هر�رة لما 
 فانخنست �عني تأخرت. :وهو جنب قال
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إن الشیطان واضع خطمه على قلب « :قال -صلى هللا علیه وسلم -وعن أنس أن رسول هللا "
 " وقال ابن عباس.. ،»ابن آدم، فإذا ذ�ر هللا خنس، و�ذا نسي هللا التقم قلبه فوسوس

 �قول؟ماذا مخّرج؟ 
 طالب: ................

 المقصود أن الخبر ضعیف.

ثه ومنَّاه ،العبُد خنس من قلبه فذهب إذا ذ�ر هللاَ  :وقال ابن عباس"  .و�ذا غفل التقم قلَبه فحدَّ
ألنه إذا  ؛اسمي خناسً  :وقیل ،أول ما یبدو الوسواس من قبل الوضوء :وقال إبراهیم التیمي

 وقال الراجز: ،والخنس الرجوع ،غفل العبد عن ذ�ر هللا
 اوصــــــــــــــــــــــــاحب ینــــــــــــــــــــــــتعس انتعاًســــــــــــــــــــــــ

 

 "یــــــــــــــــــــــــــــــــزداد إن حبیتــــــــــــــــــــــــــــــــه ......... 
 حییته. 

"....................... 
 

ـــــــــــــــــــــــــــه خِ   ـــــــــــــــــــــــــــزداد إن حییت  اناًســـــــــــــــــــــــــــی
̂  { وقد روى ابن جبیر عن ابن عباس في قوله تعالى:   وجهین   ٤الناس:  }[

قوله  .أنه الخارج �الوسوسة من الیقین :الثاني .أنه  الراجع �الوسوسة عن الهدى :أحدهما

إن الشیطان في صورة  :قال مقاتل  ٥الناس:  }` d c b a { تعالى: 
 { فذلك قوله تعالى:  ،خنز�ر �جري من ابن آدم مجرى الدم في العروق سلطه هللا على ذلك

d c b a `{  :صلى هللا علیه وسلم -وفي الصحیح عن النبي .٥الناس-
وروى شهر بن  ،وهذا �صحح ما قاله مقاتل ،»إن الشیطان �جري من ابن آدم مجرى الدم« :

فرأیته  ،حوشب عن أبي ثعلبة الخشني قال: سألت هللا أن یر�ني الشیطان ومكانه من ابن آدم
له خطًما �خطم الكلب فإذا  غیر أن ،ومشاعبه في جسده ،ورجاله في رجلیه ،یداه في ید�ه

فعلى ما وصف أبو ثعلبة أنه  ،و�ذا سكت عن ذ�ر هللا أخذ �قلبه ،ذ�ر هللا خنس ونكس
 "وروي عن عبد الرحمن.. ،متشعب في الجسد أي في �ل عضو منه شعبة

 وضعفه مشهور. ،لكن هذا الخبر الموقوف على أبي ثعلبة من طر�ق شهر بن حوشب
ما أمنت  :األسود أو غیره من التا�عین أنه قال وقد �بر سنه وروي عن عبد الرحمن بن "

 " وما یؤِمنني أن یدخل. ،الزنا
نني. نني وما یؤمِّ  یؤمِّ

نني أن یدخل الشیطان ذ�ره فیوتده " وهذا  ،فهذا القول ینبئك أنه متشعب في الجسد ،وما یؤمِّ
مه إلى القلب من غیر ووسوسته هو الدعاء لطاعته �كالم خفّي �صل مفهو  :معنى قول مقاتل

أخبر أن الموسوس قد �كون من   ١١٩هود:  }: ; > {  :قوله تعالى ،سماع صوت
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وأما شیطان  ،أما شیطان الجن فیوسوس في صدور الناس ،هما شیطانان :قال الحسن ،الناس
 " و�ن من اإلنس شیاطین. ،إن من الجن شیاطین :وقال قتادة .اإلنس فیأتي عالنیة

المشكلة شیطان  ،ألن شیطان الجن �االستعاذة ینخنس ؛وشیاطین اإلنس شر من شیاطین الجن
اإلنس وأثره في الناس أشد حاشا الشیطان األكبر الذي توعد الناس أن �ضلهم و�غو�هم و�كثر 

 نسأل هللا العافیة. ،سواده في النار
هل تعوذت �اهلل من  :وروي عن أبي ذر أنه قال لرجل ،والجنفتعوذ �اهلل من شیاطین اإلنس  "

9 : ; >  { لقوله تعالى:  ؛نعم :قال ؟أومن اإلنس شیاطین :قال ؟شیاطین اإلنس
وا مُّ وذهب قوم إلى أن الناس هنا یراد �ه الجن سُ  ،اآل�ة  ١١٢األنعام:  }= < ? @

̂  _ {  :في قوله �ما سموا رجاالً  اأناسً  ] \ [ Z Y X W{  :اا ونفرً وقومً   ٦الجن، 
وذ�ر عن �عض  ،و�كون التكر�ر الختالف اللفظین ،ا على الجنةفعلى هذا �كون والناس عطفً 

 " العرب أنه..
�عني من �اب التأكید من عطف الشيء على نفسه؟  ؟لماذا �عطف الناس على الجنة وهم الجن

وهم �قابلون الجن الذین خلق الجمیع لعبادة  ،وأن الناس هم الناس من ولد آدم ،القول فیه ضعف

  }H G F E D C {   ١١٩هود:  }: ; > {  -جل وعال -هللا
 . ٥٦الذار�ات:

 :من أنتم؟ فقالوا :جاء قوم من الجن فوقفوا فقیل :وذ�ر عن �عض العرب أنه قال وهو �حدث "
من الجنة بیان  :وقوله ،الوسواس هو الشیطان :وقیل ،وهو معنى قول الفراء ،ناس من الجن
قل أعوذ برب الناس من شر  :والمعنى ،والناس معطوف على الوسواس ،أنه من الجن

فعلى هذا ُأمر �أن �ستعیذ من شر اإلنس  ،الوسواس الذي هو من الجنة ومن شر الناس
إن إبلیس  :وقیل ،والهاء لتأنیث الجماعة ،إنس و�نسي :والجنة جمع جني �ما �قال ،والجن

فعلى هذا �كون في صدور الناس  ،یوسوس في صدور الجن �ما یوسوس في صدور الناس
معنى من شر  :وقیل ،ومن الجنة والناس بیان لما یوسوس في صدره ،ا في الجمیعم� عا

وقد ثبت عن  ،وهو حدیث النفس ،الوسواس أي الوسوسة التي تكون من الجنة والناس
تجاوز ألمتي عما حدثت �ه  -عز وجل -إن هللا«أنه قال:  -صلى هللا علیه وسلم -النبي

فاهلل تعالى أعلم �المراد من  ،أخرجه مسلم ،رواه أبو هر�رة »أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم �ه
 " ذلك.

 . ٢٧األعراف:  }rq p o n m l k j { ا الجتنانهم واختفائهم عن األنظار موا جن� وسُ 
و�هذا نكون قد انتهینا من هذا التفسیر العظیم في مدة  ،والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 ،ا توالى على قراءته أر�عة من طالب العلم األول والثاني ما طالت مدتهمتز�د على عشر�ن عامً 
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في الثامن عشر من الشهر السادس  -رحمة هللا علیه -ثم ُتوفي ،والثالث مكث قرا�ة سبع سنوات
ثم �عد ذلك تولى  ،شیخ عبد الرحمن بن صالح الصغّیروهو ال ،سنة عشر�ن وأر�عمائة وألف

فجزاه هللا  ،االقراءة شیخنا الشیخ سلیمان من الجزء الثامن إلى نها�ة العشر�ن في ثالثة عشر عامً 
وهذا التفسیر من أعظم التفاسیر اشتمل على بیان األحكام المستنبطة من  ،عنا أحسن الجزاء

فهو  ،وفیه فوائد عظیمة ال توجد في غیره ،غات والقراءاتوفي بیان الل ،-جل وعال -كتاب هللا
إن جمیع ما ُ�تب في تفاسیر األحكام ینطوي علیه  :و�ذا قلنا ،أعظم �تب تفسیر آ�ات األحكام

أبو عبد هللا محمد بن أحمد  -رحمة هللا علیه -والمؤلف ،هذا التفسیر فال نبعد القول في هذا
القرطبي الخزرجي األندلسي المهاجر إلى مصر المتوفى �منیة الخصیب سنة إحدى وسبعین 

و�حصاؤه  ،وفیه من الفوائد ما ال �مكن اإلحاطة �ه ،ف هذا التفسیر العظیم وتعب علیهوستمائة ألّ 
فهو  ،یح وال تمحیصعلى ما فیه من تأو�ل لبعض الصفات وجمع لبعض األحادیث من غیر تنق

ذ�ر من األحادیث الصحیحة من الصحیحین وغیرهما الشيء  ،حاطب لیل �النسبة للحدیث
ا األحادیث ما دون ذلك من الحسن وفیه أ�ًض  ،ففیه ما یز�د على اثني عشر ألف حدیث ،الكثیر

لكنها  ،تا من اإلسرائیلیاوقد تعهد في مقدمة الكتاب أال یذ�ر شیئً  ،وفیه الموضوعات ،والضعیف
 ،فبهذا نكون انتهینا من هذا الكتاب ،ا �النسبة لغیره من التفاسیرلكنها قلیلة جد�  ،وجدت فیه

والبحث جاٍر فیما �كون �عده من �تب  ،هو الذي بنعمته تتم الصالحات ،والحمد هلل على �ل حال
�ستمر ارتباطنا نأمل أن  :و�عض اإلخوان �تب �قول ،ال بد أن نستمر في التفسیر هألن ؛التفسیر

و�قترح التعلیق على تفسیر اإلمام عبد الرزاق الرسعني الحنبلي  ،�القرآن من خالل درس التفسیر
 ،ما هو �كتاب �امل ،لكنه فیه خروم �ثیرة ،هذا الكتاب ما فیه شك أنه فیه فوائد ،رموز الكنوز

البغوي أو الطبري �عني هذا ومع ذلك النیة تتجه إلى إما تفسیر ابن �ثیر أو أضواء البیان أو 
والمرّجح من خالل استقراء �عض آراء اإلخوان  ،فیها ما �فید الطلبة التيمن التفاسیر المعروفة 

 ألنه هو. ؛وشیخنا له رأ�ه نشوف ،تفسیر ابن �ثیر
 .اك خیرً �هللا �حسن إلیك لست �شیخك هللا �جز  -أحسن هللا إلیك -�شیخكم أناما  أوالً 

 علیك.ال ال، ما شاء هللا 
 وابن �ثیر مناسب، ابن �ثیر أو البغوي.

 وستكون البداءة �ه إن شاء هللا �عد العید. ،واألمر �ذلك ،لعل شیخنا یرجح أن �كون ابن �ثیر
 على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین... واللهم صلِّ 


