
 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

1




 
 
 
 


 


 
 
 
 

 قطب سيد
 

 

 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

2

  
 وِمن شر النفَّاثَـاِت  3 وِمن شر غَاِسٍق ِإذَا وقَب 2 ِمن شر ما خلَق 1قُلْ أَعوذُ ِبرب الْفَلَِق     + 
  _5 وِمن شر حاِسٍد ِإذَا حسد 4ِفي الْعقَِد 

 |     ||     
ابتداء وللمؤمنني من بعده     ع   لنبيه - سبحانه وتعاىل  -  هذه السورة واليت بعدها توجيه من اهللا      

على وجه اإلمجـال    ،  جمهول ومعلوم ،  خاف وظاهر : من كل خموف  ،  واللياذ حبماه ،  للعياذ بكنفه ،  مجيعا
يف مودة  ،  ويقول هلم ،  ويبسط هلم كنفه  ،  هلم محاه  - سبحانه - وكأمنا يفتح اهللا   .. وعلى وجه التفصيل  

تعالوا فأنا أعلم أنكـم     . تعالوا إىل مأمنكم الذي تطمئنون فيه     . تعالوا إىل احلمى  . تعالوا إىل هنا  : وعطف
  .. هنا األمن والطمأنينة والسالم .. ضعاف وأن لكم أعداء وأن حولكم خماوف وهنا

 أعوذ برب الناس  : قل..  "  "  أعوذ برب الفلق  : قل.  "  ومن مث تبدأ كل منهما ذا التوجيه      
 ..  " 

، تتفق كلها مع هذا الظل الـذي اسـتروحناه        ،   ويف قصة نزوهلا وقصة تداوهلا وردت عدة آثار       
 : استروحه يف عمق وفرح وانطالق ع والذي يتضح من اآلثار املروية أن رسول اهللا

لليلـة مل يـر     أمل تر آيات أنزلت هذه ا     :  " قال ع   أن رسول اهللا   ا ابن عامر  -  عن عقبة 
  ..  " )1(أعوذ برب الناس : وقل "  " أعوذ برب الفلق: قل" ؟  مثلهن قط

؟ ماذا بأيب أنت وأمي   : قلت " . اقرأ يا جابر  :  "  ع   قال يل رسول اهللا   : قال ا  وعن جابر 
 اقرأ ما فلـن   :  " فقال. فقرأما " وقل أعوذ برب الناس    " .  " قل أعوذ برب الفلق   :  " اقرأ " قال

  "  .. )2(تقرأ مبثلهما 
يا أبا املنذر إن أخاك     : قلت. عن املعوذتني  ا سألت أيب بن كعب   :  وعن ذر بن حبيش قال    

وكان ابن مسعود ال يثبتهما يف مصحفه مث ثاب إىل رأي اجلماعة وقـد              [ ابن مسعود يقول كذا وكذا      

                                                 
 .  أخرجه مالك ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي)1(
 .  أخرجه النسائي)2(
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فنحن نقول كمـا     " . فقلت .قل: قيل يل :  " فقال ع   سألت رسول اهللا  : فقال] أثبتهما يف املصحف    
  .. وكل هذه اآلثار تشي بتلك الظالل احلانية احلبيبة )1(  ع  قال رسول اهللا

|     |     | 
نفسه بصفته اليت ا يكون العياذ من شر ما ذكر يف            - سبحانه -  وهنا يف هذه السورة يذكر اهللا     

 . السورة
باإلشـارة إىل  . ومن معانيه اخللق كلـه ، بحوالفلق من معانيه الص "  .. قل أعوذ برب الفلق  " 

إن اهللا فالق احلب والنوى خيرج احلـي مـن   :  " كما قال يف األنعام، كل ما يفلق عنه الوجود واحلياة   
فالق اإلصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر       :  " وكما قال  "  .. امليت وخمرج امليت من احلي    

  "  .. حسبانا
، ستعاذة برب الصبح الذي يؤمن بالنور من شر كل غامض مسـتور            وسواء كان هو الصبح فاال    

  .. فاملعىن يتناسق مع ما بعده، أو كان هو اخللق فاالستعاذة برب اخللق الذي يؤمن من شر خلقه
وللخالئق شرور يف حاالت اتصـال      . أي من شر خلقه إطالقا وإمجاال      "  .. من شر ما خلق    " 

. واالستعاذة باهللا هنا من شرها ليبقى خريهـا       . فعا يف حاالت أخرى   كما أن هلا خريا ون    . بعضها ببعض 
 ! واهللا الذي خلقها قادر على توجيهها وتدبري احلاالت اليت يتضح فيها خريها ال شرها

والوقب النقرة يف اجلبل يسيل منها      ،  والغاسق يف اللغة الدافق    "  .. ومن شر غاسق إذا وقب     " 
والليل حينئذ خمـوف    . الليل حني يتدفق فيغمر البسيطة    . هو الليل وما فيه    - غالبا - واملقصود هنا . املاء
ومتلصص . من وحش مفترس يهجم   : فضال على ما يثريه من توقع للمجهول اخلايف من كل شيء          . بذاته

ومن وساوس وهواجس ومهوم وأشـجان      . وحشرة سامة تزحف  . وعدو خمادع يتمكن  . فاتك يقتحم 
ومـن  . ومن شيطان تساعده الظلمة على االنطالق واإلحياء ،  شاعر والوجدان وختنق امل ،  تتسرب يف الليل  

 ! يف الغاسق إذا وقب، ومن ظاهر وخاف يدب ويثب. شهوة تستيقظ يف الوحدة والظالم
السواحر الساعيات باألذى عن طريق     : والنفاثات يف العقد   "  .. ومن شر النفاثات يف العقد     " 

وهن يعقدن العقـد يف حنـو   . اإلحياء إىل النفوس والتأثري واملشاعر   و،  وخداع األعصاب ،  خداع احلواس 
 ! خيط أو منديل وينفثن فيها كتقليد من تقاليد السحر واإلحياء

                                                 
 .  أخرجه البخاري)1(
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ولكنه خييل للحواس واملشـاعر  . وال ينشئ حقيقة جديدة هلا؛  والسحر ال يغري من طبيعة األشياء 
 " سورة طـه : لكرمي يف قصة موسى عليه السالموهذا هو السحر كما صوره القرآن ا. مبا يريده الساحر 

فإذا حباهلم وعصيهم خييل    . بل ألقوا : قال. يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى          : قالوا
وألق ما  . ال ختف إنك أنت األعلى    : قلنا. فأوجس يف نفسه خيفة موسى    . إليه من سحرهم أا تسعى    

  .. ..  " يد ساحر وال يفلح الساحر حيث أتىيف ميينك تلقف ما صنعوا إن ما صنعوا ك
أـا   - وموسى معهم  - ولكن خيل إىل الناس   ،   وهكذا مل تنقلب حباهلم وعصيهم حيات فعال      

مث انكشفت احلقيقة حني انقلبـت عصـا   . حىت جاءه التثبيت، تسعى إىل حد أن أوجس يف نفسه خيفة    
 . ورةموسى بالفعل حية فلقفت احلبال والعصي املزورة املسح

وينشئ هلم  ،  وهو ذه الطبيعة يؤثر يف الناس     . وهذه هي طبيعة السحر كما ينبغي لنا أن نسلم ا         
وعند هذا احلـد    ،  مشاعر ختيفهم وتؤذيهم وتوجههم الوجهة اليت يريدها الساحر        .. مشاعر وفق إحيائه  

 . أ منه إىل محاهويلج، وهي شر يستعاذ منه باهللا .. نقف يف فهم طبيعة السحر والنفث يف العقد
أن لبيد بن األعصم اليهودي سـحر        - بعضها صحيح ولكنه غري متواتر     -  وقد وردت روايات  

حىت كان خييل إليه أنه يأيت النساء وهـو ال يـأتيهن يف              .. وقيل أشهرا ،  قيل أياما  .. يف املدينة  ع   النيب
 ع  وأن السورتني نزلتا رقية لرسول اهللا     ،  وحىت كان خييل إليه أنه فعل الشيء ومل يفعله يف رواية          ،  رواية

 . وذهب عنه السوء، وقرأ السورتني احنلت العقد - كما أخرب يف رؤياه - فلما استحضر السحر املقصود
وال تستقيم مع االعتقاد بأن     ،   ولكن هذه الروايات ختالف أصل العصمة النبوية يف الفعل والتبليغ         

 ع  كما أا تصطدم بنفي القرآن عن الرسول      ،  سنة وشريعة وكل قول من أقواله      ع   كل فعل من أفعاله   
 .. ومن مث تستبعد هذه الروايـات     . وتكذيب املشركني فيما كانوا يدعونه من هذا اإلفك       ،  أنه مسحور 

والتواتر شرط لألخذ باألحاديث يف     . واملرجع هو القرآن  . وأحاديث اآلحاد ال يؤخذ ا يف أمر العقيدة       
فضال على أن نزول هاتني السورتني يف مكة هـو          . روايات ليست من املتواتر   وهذه ال . أصول االعتقاد 

 . مما يوهن أساس الروايات األخرى. الراجح
  "  .. ومن شر حاسد إذا حسد " 

وسواء أتبع احلاسد هـذا     .  واحلسد انفعال نفسي إزاء نعمة اهللا على بعض عباده مع متين زواهلا           
فإن شرا  ،  أو وقف عند حد االنفعال النفسي     ،  حتت تأثري احلقد والغيظ   االنفعال بسعي منه إلزالة النعمة      

 . ميكن أن يعقب هذا االنفعال
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وأسرار الـنفس   ،   وحنن مضطرون أن نطامن من حدة النفي ملا ال نعرف من أسرار هذا الوجود             
ك هلا حـىت    وال منل ،  فهنالك وقائع كثرية تصدر عن هذه األسرار      . وأسرار هذا اجلهاز اإلنساين   ،  البشرية

. وفيه تتم اتصاالت بـني أشـخاص متباعـدين        . هنالك مثال ذلك التخاطر على البعد      .. اليوم تعليال 
وال . اتصاالت ال سبيل إىل الشك يف وقوعها بعد تواتر األخبار ا وقيام التجارب الكثرية املثبتـة هلـا                 

وقد أصبح اآلن موضـعا     . غناطيسيوكذلك التنومي امل  . سبيل كذلك لتعليلها مبا بني أيدينا من معلومات       
وغري التخاطر والتنومي كثري من أسـرار الوجـود       .. وهو جمهول السر والكيفية   . للتجربة املتكررة املثبتة  

  .. . وأسرار النفس وأسرار هذا اجلهاز اإلنساين
ـرد  ووجه انفعاال نفسيا معينا إىل احملسود فال سبيل لنفي أثر هذا التوجيه             ،   فإذا حسد احلاسد  

فنحن ال ندري إال القليل يف      . ال تصل إىل سر هذا األثر وكيفيته      ،  أن ما لدينا من العلم وأدوات االختبار      
 ! مث يستقر كحقيقة واقعة بعد ذلك، وهذا القليل يكشف لنا عنه مصادفة يف الغالب. هذا امليدان

  .. )1(ويستجار منه حبماه ،  فهنا شر يستعاذ منه باهللا
. وأمته من ورائه إىل االستعاذة به من هذه الشرور         ع   ته وفضله هو الذي يوجه رسوله      واهللا برمح 

ومحاهم من هـذه الشـرور إمجـاال        . أعاذهم - وفق توجيهه  - ومن املقطوع به أم مىت استعاذوا به      
 . وتفصيال

كان إذا آوى إىل فراشه كل ليلة        ع   أن النيب  ل عن عائشة  - بإسناده - وقد روى البخاري  
 " و "  .. أعوذ برب الفلق  : قل " و "  .. قل هو اهللا أحد   " ،    وقرأ فيهما ،  مث نفث فيهما  ،  ع كفيه مج
ومـا  ،  يبدأ ما على رأسه ووجهه    ،  مث ميسح ما ما استطاع من جسده       "  .. أعوذ برب الناس  : قل

  .. . وهكذا رواه أصحاب السنن .. يفعل ذلك ثالث مرات، أقبل من جسده
  
 

                                                 
 حممد عبده رأي آخر يف تفسري النفاثات يف العقد وحاسد إذا حسد يف تفسريه جلزء عم فرياجـع                    لألستاذ الشيخ  )1(

  . ..ومرجعه هو ما سبق أن ذكرنا يف سورة الفيل من ميل املدرسة العقلية لتضييق نطاق الغيبيات . هناك
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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   دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع |
 .اءة من الشرك وأهلهالرب 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 العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . من قيد أسرهم واحتالهلملتحرير املسلمني وديارهم  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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