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 الَّـِذي   4 ِمن شر الْوسواِس الْخناِس      3 ِإلَِه الناِس    2 مِلِك الناِس    1قُلْ أَعوذُ ِبرب الناِس     + 

  _6 ِمن الِْجنِة و الناِس 5يوسِوس ِفي صدوِر الناِس 
|     |     | 

شر الوسواس  : واملستعاذ منه هو  . إله الناس ،  ملك الناس ،   االستعاذة يف هذه السورة برب الناس     
 . من اجلنة والناس، الذي يوسوس يف صدور الناس، اخلناس

، ما به يدفع الشر عامة     - سبحانه - تستحضر من صفات اهللا   ،  اإلله،  امللك،   واالستعاذة بالرب 
 . س خاصةوشر الوسواس اخلنا

واإللـه هـو    . وامللك هو املالك احلاكم املتصرف    .  فالرب هو املريب واملوجه والراعي واحلامي     
وهي ال   .. وهذه الصفات فيها محاية من الشر الذي يتدسس إىل الصدور          .. املستعلي املستويل املتسلط  

 . تعرف كيف تدفعه ألنه مستور
ولكن ختصيص ذكر الناس هنا جيعلـهم       . وإله كل شيء  ،  وملك كل شيء  ،   واهللا رب كل شيء   

 . حيسون بالقرىب يف موقف العياذ واالحتماء
مع استحضـار معـاين     ،  وأمته إىل العياذ به وااللتجاء إليه      ع   يوجه رسوله  - برمحة منه  -  واهللا
فهو يأخذهم مـن    . ال قبل هلم بدفعه إال بعون من الرب امللك اإلله         ،  من شر خفي الدبيب   ،  صفاته هذه 

االختبـاء  : واخلنـوس . الصوت اخلفي : والوسوسة. ويأتيهم من حيث ال حيتسبون    ،  ال يشعرون حيث  
 . واخلناس هو الذي من طبعه كثرة اخلنوس. والرجوع

الـذي يوسـوس يف     :  " وحدد عمله  ..  " الوسواس اخلناس :  "  وقد أطلق النص الصفة أوال    
وهذا الترتيب يـثري يف احلـس اليقظـة          ..  " من اجلنة والناس  :  " مث حدد ماهيته   " . صدور الناس 

وإلدراك طريقة فعله   ؛  بعد إطالق صفته يف أول الكالم     ،  والتلفت واالنتباه لتبني حقيقة الوسواس اخلناس     
 ! تأهبا لدفعه أو مراقبته، اليت يتحقق ا شره

أن الوسواس اخلناس يوسوس يف صـدور        - بعد هذا التشويق واإليقاظ    -  والنفس حني تعرف  
، وهو كذلك الناس الذين يتدسسون إىل الصدور تدسس اجلنة        ،  وأنه هو اجلنة اخلافية   ،  لناس خفية وسرا  ا
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وقد عرفت املكمن واملـدخل   ،  النفس حني تعرف هذا تتأهب للدفاع      .. ويوسوسون وسوسة الشياطني  
 ! والطريق

ونعرف . ع احلياة ولكنا جند آثارها يف واقع النفوس وواق      ،   ووسوسة اجلنة حنن ال ندري كيف تتم      
ومـن  ،  وأن الشيطان قد أعلنها حربا تنبثق من خليقة الشر فيه         ؛  أن املعركة بني آدم وإبليس قدمية قدمية      
حلكمة  - سبحانه - فأذن فيها ،  وأنه قد استصدر ا من اهللا إذنا      ! كربيائه وحسده وحقده على اإلنسان    

، وجعل له من الذكر عـدة     ،   له من اإلميان جنة    فقد جعل . ومل يترك اإلنسان فيها جمردا من العدة      ! يراها
 ! فإذا أغفل اإلنسان جنته وعدته وسالحه فهو إذن وحده امللوم .. وجعل له من االستعاذة سالحا

الشيطان جامث على قلب ابن آدم فإذا ذكـر         :  "  ع   قال رسول اهللا  : قال ب  عن ابن عباس  
  " . )1(وإذا غفل وسوس ، اهللا تعاىل خنس
ونعرف منها ما هو أشد مـن وسوسـة         . ناس فنحن نعرف عن وسوستهم الشيء الكثري       وأما ال 

 ! الشياطني
 رفيق السوء الذي يتدسس بالشر إىل قلب رفيقه وعقله من حيث ال حيتسب ومـن حيـث ال                  

 ! ألنه الرفيق املأمون، حيترس
مهلكا ،  رض وحاشية الشر اليت توسوس لكل ذي سلطان حىت تتركه طاغية جبارا مفسدا يف األ             

 ! للحرث والنسل
 . حىت يبدو كأنه احلق الصراح الذي ال مرية فيه،  والنمام الواشي الذي يزين الكالم ويزحلقه

 .  وبائع الشهوات الذي يتدسس من منافذ الغريزة يف إغراء ال تدفعه إال يقظة القلب وعون اهللا
ويدخلون ا مـن منافـذ    ،  وا وعشرات من املوسوسني اخلناسني الذين ينصبون األحابيل وخيف       

 ! وهم شر من اجلنة وأخفى منهم دبيبا .. القلوب اخلفية اليت يعرفوا أو يتحسسوا
ومن مث يدله اهللا على عدته وجنته وسالحه يف املعركة          .  واإلنسان عاجز عن دفع الوسوسة اخلفية     

 ! الرهيبة
فهذه الصفة تدل من جهة على       ..  " اخلناس "  وهناك لفتة ذات مغزى يف وصف الوسواس بأنه       
ولكنها من جهة أخرى توحي بضعفه أمام من        . ختفيه واختبائه حىت جيد الفرصة ساحنة فيدب ويوسوس       

                                                 
 .  أخرجه البخاري معلقاً)1(
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إذا ووجـه   - سواء كان من اجلنة أم كان مـن النـاس        - فهو. وحيمي مداخل صدره  ،  يستيقظ ملكره 
فإذا :  " أو كما قال الرسول الكرمي يف متثيله املصور الدقيق        . وقبع واختفى ،  وعاد من حيث أتى   ،  خنس

  "  .. وإذا غفل وسوس، ذكر اهللا تعاىل خنس
ضعيف أمام عـدة املـؤمن يف       . فهو خناس .  وهذه اللفتة تقوي القلب على مواجهة الوسواس      

 . املعركة
. مترقب للغفلة ،  نسفهو أبدا قابع خا   . معركة طويلة ال تنتهي أبدا     - من ناحية أخرى   -  ولكنها

كما صورها القـرآن الكـرمي يف       ؛  واحلرب سجال إىل يوم القيامة     .. واليقظة مرة ال تغين عن اليقظات     
 : ومنها هذه الصورة العجيبة يف سورة اإلسراء، مواضع شىت
: قال؟  أأسجد ملن خلقت طينا   : قال،  فسجدوا إال إبليس  ،  وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم     " 

اذهـب  : قـال . الذي كرمت علي لئن أخرتين إىل يوم القيامة ألحتنكن ذريته إال قليال           أرأيتك هذا   
وأجلـب  ،  واستفزز من استطعت منهم بصوتك    . فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا       

إن . وما يعدهم الشيطان إال غرورا    ،  وعدهم،  عليهم خبيلك ورجلك وشاركهم يف األموال واألوالد      
  "  .. يهم سلطان وكفى بربك وكيالعبادي ليس لك عل

سواء عن طريق الشيطان مباشرة أو عن طريق         -  وهذا التصور لطبيعة املعركة ودوافع الشر فيها      
من شأنه أن يشعر اإلنسان أنه ليس مغلوبا على أمره فيها فإن ربه وملكـه وإهلـه                  - عمالئه من البشر  

وهو مل يسـلطه إال علـى   . رب فهو آخذ بناصيتهمسيطر على اخللق كله وإذا كان قد أذن إلبليس باحل  
الذين يغفلون عن رم وملكهم وإهلم فأما من يذكرونه فهم يف جنوة من الشر ودواعيه اخلفية فاخلري إذن                  
يستند إىل القوة اليت ال قوة سواها وإىل احلقيقة اليت ال حقيقة غريها يستند ودواعيه اخلفية فـاخلري إذن                   

والشر . يستند إىل الرب امللك اإلله    .  ال قوة سواها وإىل احلقيقة اليت ال حقيقة غريها         يستند إىل القوة اليت   
  .. يستند إىل وسواس خناس يضعف عن املواجهة وخينس عند اللقاء وينهزم أمام العياذ باهللا

 وهذا أكمل تصور للحقيقة القائمة عن اخلري والشر كما أنه أفضل تصور حيمي القلب من اهلزمية                
  .. فعمه بالقوة والثقة والطمأنينةوي

  .. . وهو املستعان املعني .. وبه الثقة والتوفيق.  واحلمد هللا أوال وأخريا

 
|     |     | 
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا   إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدعدعوة إىل  |
 .الرباءة من الشرك وأهله السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 .املناهج والقوانني واألديان إىل عدل ونور اإلسالم بادة رب العباد، ومن جورالعباد إىل ع

من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار           دعوة إىل طلب العلم الشرعي     |
 ...  أفسدوا الدين ، ولبسوا على املسلمني والرهبان الذين

 .سوء ورهباا ر وأحبا   وهل أفسد الدين إال امللوك 

 كل ارمني على اختالف مللهم وحنلـهم        دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،         |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             ة إىل اإلعداد اجلاد على كافة     دعو |
 . لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلم وأنصارهم واليهود وأحالفهم

بدين اهللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال مـن           الطائفة الظاهرة القائمة    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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