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ِ
ِ
ِ
ب
} قُ ْل أ ُ
َعوذُ بَِر ِّ
ب ٱلْ َفلَ ِق { * } من َش ِّر َما َخلَ َق { * } َومن َش ِّر غَاس ٍق إِ َذا َوقَ َ
ت ِف ٱلْع َق ِد { * } وِمن َش ِر ح ِ
{ * } وِمن َش ِر ٱلنثّ ثف َاث ِ
اس ٍد إِ َذا َح َس َد {)(5-1
ُ
ّ َ
َ
َ
ّ
فيه تسع مسمائل:
النسمائي " عن عقبة بن عامر ،قال :أتيت النب صلى ا عليه وسلم
الول :روى
ّ
وهو راكب ،فوضعت يدي على قدمه ،فقلت :أقرئن سورة ُه ٍ
ود أقرئن سورة

ب ٱلْ َفلَ ِق { « "
يوسف .فقال ل» :ولَ ْن تَّ ْقرأ شيئاً أبلغ عند ا من } قُ ْل أ ُ
َعوذُ بَِر ِّ
وعنه قمال " :بينا أن أسي مع النب صلى ا عليه وسلم بي الح َفة والَ ِ
بواء ،إذ
ْ
ّ

َعوذُ
يتعوذ بّ } ّأ ُ
غشتنا ريح مظلمة شديدة ،فجعل رسول ا صلى ا عليه وسلم ّ
ب ٱلن ِ
تعوذ
ب ٱلْ َفلَ ِق {  ،و } أ ُ
َعوذُ بَِر ِّ
بَِر ِّ
تعوذ بما ،فما ّ
ثاس {  ،ويقول »:عقبةّ ،
متعوذ بثلهما« .قال :وععته يقرأ بما ف الصلة " وروى النَسمائي " عن عبد ا
ّ

ش وظُلْمة ،فانتظرن رسول ا صلى ا عليه وسلم َيْرج .ث ذكر
قال :أصابنا طَ ٌ
كلماً معناه :فخرج رسول ا صلى ا عليه وسلم لِيُصلِّ َي بنا ،فقال»:قُ ْل«.
فقلت :ما أقول؟ قال» :قُ ْل ُه َو ث
َحد والعوذتي حي تسي ،وحي تصبح
الُ أ َ
ثلثًِ ،
يكفك كل شيء« " " وعن عقبة بن عامر الَُه ِن قال :قال ل رسول ا
صلى ا عليه وسلم»:قُ ْل« .قلت :ما أقول؟ قال »قل } :قُ ْل ُه َو ث
َحد {
ٱلُ أ َ
ب ٱلن ِ
ثاس { ّ فقرأهن رسول ا صلى ا
ب ٱلْ َفلَ ِق { } قُ ْل أ ُ
} قُ ْل أ ُ
َعوذُ بَِر ِّ
َعوذُ بَِر ِّ
يتعوذ الناس بثلِ ِهن« " وف
يتعوذ الناس بثلهن ،أو ل ّ
عليه وسلم ،ث قال ّ ل ّ

كحديث ابن عبماس " :قل أَعوذ بِرب ِ
ب الن ِ
ثاس ،هاتي السورتي "
الفلق وقُ ْل أَعوذُ بَِر ِّ

النب صلى ا عليه وسلم كمان إذا
وف صحيح البخماري ومسلم عن عمائشة :أن ّ
ِ
ث ،فلمما اشت ّد وجعه كنت أقرأ عليه ،وأمسح
اشتكى قرأ على نفسه بل َعوذَتَ ْي ويَـْنف ع
ع
عنه بيده ،رجماءَ بركتهما .النَـ ْفث :النفخ ليس معه ريق.
النب صلى ا عليه وسلم
الثمانية :ثبت ف الصحيحي من كحديث عمائشة " :أن ّ
ِ
ييل إليه أنه
سحره
ّ
يهودي من يهود بن ُزَريْق ،يقال له لَبي ُد بن الَ ْعصم ،حت ُ
كان يفعل الشيء ول يفعله ،فمكث كذلك ما شاء ا أن يكث ّ ف غي
الصحيح :سنة ّ ث قال » :عائشة ،أُ ْشعرت ،أن ا أفتان فيما استفتيته فيه.
أتن ملكان ،فجلس أحدها عند رأسي ،والخر عند ِرجلي ،فقال الذي عند

وم ْن طَبثهُ؟ قال لَبيد
رأسي للذي عند رجلي :ما شأن الرجل؟ قالَ :مطْبوب .قال َ
ٍ
وجف ٍ
طلعة ذكر ،تت راعوفة
ومشاطة ّ
بن الَعصم .قال ف ماذا؟ قال :ف ُم ْشط ُ

ف بئر ذي أ َْوران« فجاء البئر واستخرجه " انتهى الصحيح .وقمال ابن عبماس " :أما
َشعر ِ
ت عائشة أن ا تعال أخبن بدائي« ث بعث علِياً والزبي وعمار بن سر،
َْ
فنزحوا ماء تلك البئر كأنه نقاعة الناء ،ث رفعوا الصخرة وهي الراعوفة ّ صخرة
ف ،فإذا ُم َشاطة رأس إنسان،
تت ك أسفل البئر يقوم عليها الائح ،وأخرجوا الُ ّ

وأسنان من ُم ْشط ،وإذا وتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة بلبر ،فأنزل ا

الع ْقد ،وأمر أن يُّتَّ َع ثوذ
تعال هاتي السورتي ،وها إحدى عشرة آية على عدد تلك ُ
النب صلى ا عليه وسلم ِخ ّفة،
بما؛ فجعل كلما قرأ آية انلت عقدة ،ووجد ّ
حت انلت العقدة الخية ،فكأنا أ ِ
ُنشط من ِعقال ،وقال :ليس به بس .وجعل
جبيل يَّ ْرقِي رسول ا صلى ا عليه وسلم فيقول» :بسم ا أ َْرقِيك ،من كل

ٍ
وع ْي ،وا يَ ْش ِفيك« .فقالوا :رسول ا ،أل نقتل
شيء يؤذيك ،من شر
حاسد َ
أثي على الناس َش ًرا "
البيث .فقالّ :
»أما أن فقد شفان ا ،وأكره أن َ

وذكر القشيي ف تفسيه أنه ورد ف ِ
النب
م
يد
كمان
اليهود
من
ما
غلم
أن
حماح:
الص
ً
ع
ّ
ّ
النب
صلى ا عليه وسلم ،فد َس ْ
ت إليه اليهود ،ول يزالوا به كحت أ َ
َخذ عمشماطة رأس ّ
صلى ا عليه وسلم .والشماطة )بضم اليم( :مما يس عقط من الشعر عند الشط .وأخذ
ع
بيد بن
ع ّدة من أسنمان عم ْشطه ،فأعطماهما اليهود ،فسحروه فيهما ،وكمان الذي تول ذلك لَ ع
اليهودي .وذكر نو مما تق ّدم عن ابن عبماس.
َعصم
ال ْ
ّ
الثمالثة :تق ّدم ف البقرة القول ف السحر وكحقيقته ،ومما ينشأ عنه من اللم والفماسد،
وكحكم السماكحر؛ فل معن لعمادته.
الرابعة :قوله تعمال } :ٱلْ َفلَ ِق { اختعلف فيه؛ فقيلِ :سجن ف َجهنم؛ قماله ابن عبماس.
لي أبو
وقمال أ َُ
عب بن كعب :بيت ف جهنم إذا فعتح صماح أهل النمار من كحره .وقمال العبع ّ
عبد الرحن :هو اسم من أسماء جهنم .وقمال الكلب :واد ف جهنم .وقمال عبد ا بن
ب ف النمار .النحماس :يقمال لما اطمأ ّن من
عمر :شجرة ف النمار .سعيد بن جبي :عج ُ
الرض فَـلَق؛ فعلى هذا يصح هذا القول .وقمال جمابر بن عبد ا والسن وسعيد بن
صْبح .وقماله ابن عبماس .تقول
جبي أيضماً ومماهد وقتمادة وال عقَر ِظ ّي وابن زيد :ال َفلَق ،ال ُ
وفرق الصبح .وقمال الشماعر:
العرب :هو أبي من فَـلَ ِق ال ُ
صْبح َ
ليلةً ل أَنَْها بِ ُ
لق
ت ُم ْرتَِفقاً أ َْر َعى
النجوم إل أَ ْن نَّ ثوَر ال َف ُ
َ

وقيل :الفلق :البمال والصخور تنفلق بليماه؛ أي تتشقق .وقيل :هو التفليق بي البمال
والصخور؛ لهنما تتشقق من خوف ا عز وجل .قمال زهي:
ِ
الر ِ
أيدي ِّ
كاب بِِ ْم ِمن راكِ ٍ
س فَّلَ َقا
ت
حت إذا َهبَطَ ْ
ما ِزل َ
ْت أ َْرُم ُق ُهم ّ
الراكس :بطن الوادي .وكذلك هو ف قول النمابغة:
ودونِّي راكِّس فّالض ِ
ثّواج ُّع
أَتّانِّي ُ

والراكس أيضماً :المادي ،وهو الثور وسط البَـْي َدر ،تدور عليه الثّيان ف ال ِّديسة .وقيل:
الصبح
الركحم تنفلق بليوان .وقيل :إنه كل مما انفلق عن جيع مما َخلَق من اليوان و ِ
الب والنـ ََوى،وكل شيء من نبمات وغيه؛ قماله السن وغيه.
و ّ
لق ال ْلق عكلُه؛ قمال:
قمال الضحماك :ال َف ع
ِ
الع ُق ْق
س يَ ْد ُعو ُمْلِصاً َر ث
ب الْ َفل ْق س ًرا وق ْد أ ثَو َن َتْ ِوين ُ
َو ْس َو َ
قلت :هذا القول يشهد له الشتقماق؛ فإن ال َف ْلق الشق .فَل ْقت الشيء فلقماً أي شققته.
والتفليق مثله .يقمال :فَلقته فمانفلق وتَـ َفلَق .فكل مما انفلق عن شيء من كحيوان وصبح
وكحب ونَـ ًوى ومماء فهو فَـلَق؛ قمال ا تعمال:
ِ
اح{
صبَ ِ
}فَال ُق ٱ ِل ْ
]النعمام [96 :قمال:
ِ
ثو ٰى{
}فَال ُق ٱ ْلَ ِّ
ب َوٱلنّ َ
الرمة يصف الثور َالو ْكح ِش ّي:
]النعمام .[95 :وقمال ذو ّ
ِ
هاد ِيه ف أُ ْخر ِ
ت اللث ِ
يل
ََ
َح ثت إ َذا ما ْانَلَى عن وج ِهه فَّلَق
ِ
ب
ُم ْنّتَص ُ

يعن بلفلق هنما :الصبح بعينه .والفلق أيضماً :الطمئن من الرض بي الربْوتي ،وجعه؛
وخ ْلقمان .وربما قمالوا :كمان ذلك بفمالق كذا وكذا؛ يريدون الكمان
فعـ ْلقمان؛ مثل َخلَق ع
النحدر بي الربوتي .والفلَق أيضماً ِمقطرة ال َسجمان .فأمما ِ
الف ْلق )بلكسر( :فمالداهية
والمر العجب؛ تقول منه :أفلق الرجل وافتلق .وشماعر م ْفلِق ،وقد جماء ِ
بلف ْلق )أي
ع
بلداهية( .و ِ
الف ْلق أيضماً :القضيب يع َش ُق بثني ،فيعمل منه قَـ ْوسمان؛ يقمال لكل واكحدة
منهمما فِْلق .وقولم؛ جماء عبعلَ َق فعـلَق؛ وهي الداهية؛ ل عيرى عمَرى ععمر .يقمال منه:
ومر يفتلق ف عدِوه؛ أي ييت بلعجب من
أعلقت وأفلقت؛ أي جئت عبعلَق فعـلَ َقّ .
ش ّدته.
وقوله تعمالِ } :
ِ
وذريته .وقيل جهنم .وقيل :هو
إبليس
هو
قيل:
{
ق
ل
خ
ما
م
ر
ش
ن
م
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
عمام؛ أي من شر كل ذي شر خلقه ا عز وجل.
ّ
ِ
ٍِ ِ
ب { اختعلف فيه؛ فقيل :هو الليل.
المامسة :قوله تعمالَ } :ومن َشِّر َغماسق إ َذا َوقَ َ
الليل يَـ ْغ ِسق أي أظلم .قمال )ابن( قيس
والغَ َسقّ :أول ظلمة الليل؛ يقمال منهَ :غ َسق ع
الرقيمات:
الليل قد
إِ ثن َه َذا
َ
ت ال ثم والَ َرقَا
وا ْشت َك ْي ُ
غَ َسقا
وقمال آخر:
طيف ِه ٍ
والليل قَ ْد غَ َس َقا
ند لََق ْد أَبّْ َقيت ِل أ ََرقاً إِ ْذ ِجئتنا طا ِرقاً
َ
ُ

بّ على هذا التفسي:
هذا قول ابن عبماس والضحماك وقتمادة وال ُس ّد ّ
ي وغيهمَ .
و»وقَ َ
بَ .يما عن بن ِرئبَ :س َكن .وقيل:
أظلم؛ قماله ابن عبماس .والضحماكَ :د َخ َل .قتمادةَ :ذ َه َ
نزل؛ يقمالَ :وقَب العذاب على الكمافرين؛ نَـَزل .قمال الشماعر:
وقَب العذاب عليهم ف َكأ ثَنُم َلِقتّهم نر السم ِ
ُح ِ
ص ُدوا
أ
ف
وم
ْ
ُ
ْ
ُُْ ُ ثُ
َ َ
ُ
وقمال الزجماج :قيل الليل غماسق لنه أبرد من النهمار .والغماسق :البمارد .والغَ َسق :البد؛
ِ
السبماع من آجمامهما ،والوام من أمماكنهما ،وينبعث أهل الشر على
ولن ف الليل ترج ّ
ُري؛ وذلك أهنما إذا سقطت كثرت السقمام
العيث والفسماد .وقيل :الغماسق :الث َ
والطواعي ،وإذا طلعت ارتفع ذلك؛ قماله عبد الرحن بن زيد .وقيل :هو الشمس إذا
ِ
ِ
ب { القمر :إذا دخل
ب } :إ َذا َوقَ َ
غربت؛ قماله ابن شهماب .وقيل :هو القمر .قمال ال عقتَ ّ
ِ
ف به .وكل شيء أسود فهو َغ َسق.
ف سماهوره ،وهو كمالغلف له ،وذلك إذا عخس َ
التمذي " عن عائشة :أن
غماب .وهو أصح؛ لن ف
وقمال قتمادة» :إِذا َوقَبّ إذا َ
ّ
النب صلى ا عليه وسلم نظر إل القمر ،فقال » :عائشة ،استعيذي بلل من
ّ
ب« "
شر هذا ،فإن هذا هو الغاسق إذا َوقَ َ

قمال أبو عيسى :هذا كحديث كحسن صحيح .وقمال أحد بن ييـى ثعلب عن ابن
يب يَـتَحينون َوجبة القمر .وأنشد:
العراب ف تويل هذا الديث :وذلك أن أهل الر َ
احن ث ِ
أر ِ
والقمر
الكلب
العجوز ومنها
َكرهها منها
ُ
أشياء أ ُ
ُ
الُ من َ
ُ
وهذه ِ
س َح ِر
يبوح وهذا يُستضاء بِه
ض ْم ِرز قَّ ثو َامةُ ال ث
هذا ُ
نُبما؛ لن السم يغسق منه؛ أي يسيل.
وقيل :الغماسق :الية إذا لدغت .وكأن الغماسق ع
ووقب نُبما :إذا دخل ف ِ
اللديغ .وقيل :الغماسق :كل هماجم يضر ،كمائنماً مما كمان؛ من

ِ
صديدهما.
غسقت القركحة :إذا جرى
قولم:
ع
السمادسة :قوله تعمالَ } :وِمن َشِّر ٱلنَـ َفما َث ِت ِف ٱلْ عع َق ِد { يعن السماكحرات اللئي ين عفثْن
ِ
ي عليهما .شبه النفخ كمما يعمل من يرقِي .قمال الشماعر:
ف عع َقد اليط كحي يَـ ْرق َ
ت ف ِع ِ
ضه ِ
ِ
العاض ِه
رب ِمن النثافِثَا
أُ
َعوذُ بِ ِّ
ِ
الُْعضه

وقمال عمتَ ِّمم بن نـع َويْرة:

وقمال عنتة:

ِ
نَّ َفثْ َ
ت ف اليط َشبِيهَ
ال ُرقَى

ِ
والاس ِد
ِمن خشية الِ ِنة

ِ وإ ْن يُّ ْف َق ْد فَ ُحق لَهُ
ث َع ْليه
فإ ْن يَ ْ َبأْ فلَ ْم أَنّْ ُف ْ
ود
ال ُف ُق ُ

السمابعة :روى النَسمائي عن أب هريرة قمال :قمال رسول ا صلى ا عليه وسلم " :من
وم ْن تَّ َعلثق شيئاً ُوكِل
َع َقد ُعقدة ث نَّ َف َ
ث فيها ،فقد َس َحر ،ومن سحر فقد أَ ْش َر كَ ،
إليه " واختلِف ف الن ْفث عند الُرقَى ،فمنعه قوم ،وأجمازه آخرون .قمال عكرمة :ل
ينبغي للراقي أن ين عفث ،ول يسح ول ِ
يعقد .قمال إبراهيم :كمانوا يكرهون النفث ف
الُرقَى .وقمال بعضهم :دخلت على الضحماك وهو ِ
وجع ،فقلت :أل أ َعع ِّو َذك ي أب ممد؟
فعوذته بلعوذتي .وقمال ابن جريج قلت لعطماء :القرآن
قمال :بلى ،ولكن ل تنفث؛ ّ
ث؟ قمال :ل شيء من ذلك ولكن تقرؤه هكذا .ث قمال بعد :ان عف ِ
ث إن
يعن َفخ به أو يـعْنـ َف ع
شئت .وسئل ممد بن ِسيين عن الُرقية يـعْنفث فيهما ،فقمال :ل أعلم ُبما بسماً ،وإذا
النب صلى ا عليه وسلم كان
اختلفوا فمالماكم بينهم السنة .روت عمائشة " :أن ّ

ِ
)سْبحمان( .وعن ممد بن
ينفث ف ال ُرقية " ؛ رواه الئمة ،وقد ذكرنه ّأول السورة وف ع
النب صلى ا عليه وسلم ،فجعل ين عفث عليهما
كحماطب أن يده اكحتقت فأتت به ّأمه ّ
ويتكلم بكلم؛ زعم أنه ل يفظه .وقمال ممد بن الشعث :ذع ِهب ب إل عمائشة رضي
عين سوء ،فرقَـْت ِن ونَـ َفثَت.
ا عنهما وف ّ

وأمما مما عروي عن عكرمة من قوله :ل ينبغي للراقي أن ين عفث؛ فكأنه ذهب فيه إل أن
الع َقد مما يستعماذ به ،فل يكون بنفسه ععوذة .وليس هذا
ا تعمال جعل الن ْفث ف ع
الع َقد إذا كمان مذمومماً ل يب أن يكون النفث بل ععقد
هكذا؛ لن النفث ف ع
مذمومماً .ولن النفث ف الع َقد إنما أريد به السحر ِ
الضّر بلرواح ،وهذا النفث
ع
السح فخلف
لستصلح البدان ،فل يقماس مما ينفع بما يضر .وأمما كراهة عكرمة َ
السنة.
النب صلى ا عليه وسلم وأن
علي ّ
" قال علي رضي ا عنه :اشتكيت ،فدخل ّ
ض َر فأ ِر ِ
حن ،وإن كان متأخراً فاشفن وعافن،
أقول :الله ثم إ ْن كان أجلي قد َح َ

النب صلى ا عليه وسلم» :كيف قلت«؟ فقلت
وإن كان بلء فصبن .فقال ّ
له .فَ َمسحن بيده ،ث قال» :اللهم ا ْش ِفه« فما عاد ذلك الوجع بعد " وقرأ عبد ا
بن عمرو وعبد الرحن بن سمابط وعيسى بن عمر ورويس عن يعقوب ِ
»ومن شر
ِ ِ
ورِويت عن عبد ا بن القماسم مول أب بكر الصديق
النمافثماتّ ف وزن )فماعلت( .ع
النب صلى ا عليه وسلم ف إكحدى عشرة
رضي ا عنهمما .وروي أن نسماء سحرن ّ
كن من اليهود؛ يعن
عقدة؛ فأنزل ا العوذتي إكحدى عشرة آية .قمال ابن زيدّ :
هن بنمات لَبِيد بن العصم.
السواكحر الذكورات .وقيلّ :

الثمامنة :قوله تعمال } :وِمن َش ِر كح ِ
ماس ٍد إِ َذا َكح َس َد { قد تقدم ف سورة »النسماءّ معن
ّ َ
َ
السد ،وأنه تن زو ِال نعمة السود وإن ل يصر للحماسد مثلهما .والنمافسة هي تن
فمالسد شٌر مذموم .والنمافسة مبماكحة وهي الغِبطة .وقد روي :أن
مثلهما وإن ل تزل.
ع
سد " وف الصحيحي" :
النب صلى ا عليه وسلم قمال " :الؤمن يَّغْبِ ُ
ط ،والنافق َْي ُ
ّ
حسد إل ف اثنتي " يريد ل ِغْبطَة .وقد مضى ف سورة »النسماءّ والمد ل.
ل َ
قلت :قمال العلمماء :الماسد ل يضر إل إذا ظهر كحسده بفعل أو قول ،وذلك بن
يمله السد على إيقماع الشر بلسود ،فيَـْتـبَع مسماوئه ويطلب َعثَراته .قمال صلى ا
عليه وسلم " :إِذا َح َسدت فل تَّ ْب ِغ " ...الديث .وقد تقدم .والسد ّأول ذنب
ِ
ِ
آد َم ،وكحسد
فحس َد إبليس َ
ععصي ا به ف السمماء ،وأول ذنب ععصي به ف الرضَ ،
همابيل .والماسد مقوت ْمبغوض مطرود ملعون .ولقد أكحسن من قمال:
قمابيل َ
ع
قل للحسود إذا تَّنَّ ثفس
وم
ظالاً وكأنهُ َمظْلُ ُ
طَ ْعنةً

التماسعة :هذه سورة دالة على أن ا سبحمانه خمالق كل شر ،وأمر نبيه صلى ا عليه
يتعوذ من جيع الشرور .فقمالِ } :من َشِّر َمما َخلَ َق { .وجعل خماتة ذلك
وسلم أن ّ
ِ
عدو نعمة ا .قمال بعض الكمماء:
السد ،تنبيهماً على عظمه ،وكثرة ضرره ،والماسد ّ
برز الماسد ربه من خسة أوجه :أكحدهما :أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيه.
َ
وثنيهما :أنه سماخط لقسمة ربه ،كأنه يقول :ل قسمت هذه القسمة؟ وثلثهما :أنه ضما َد
ِ
يبخل بفضل ا .ورابعهما :أنه خذل
فعل ا ،أي إن فضل ا يؤتيه من يشماء ،وهو َ
عدوه إبليس.
أوليماء ا ،أو يريد خذلهنم وزوال النعمة عنهم .وخمامسهما :أنه أعمان ّ

وقيل :الماسد ل ينمال ف المالس إل ندامة ،ول ينمال عند اللئكة إل لَعنة وبغضماء،
ول ينمال ف اللوة إل َجَزعماً وغمماً ،ول ينمال ف الخرة إل عكحْزنً واكحتاقماً ،ول ينمال من
وروي:
ا إل بعداً ومقتماً .ع
النب صلى ا عليه وسلم قمال " :ثلثة ل يُستجاب دعاؤهم :آكل الرام،
أن ّ
ومكثِر ِ
الغيبة ،ومن كان ف قلبه ِغ ُل أو حسد للمسلمي " وا سبحمانه وتعمال
ُ
أعلم.

