سورة الفلق
مكية وآيتا خس آيت
بي يدي السورة
* سورة الفلق مكية  ،وفيها تعليم للعباد أن يلجأوا إل حى الرحن  ،ويستعيذوا بلله
وسلطانه  ،من شر ملوقاته  ،ومن شر الليل إذا أظلم  ،لا يصيب النفوس فيه من الوحشة ،
ولنتشار الشرار والفجار فيه  ،ومن شر كل حاسد وساحر  ،وهي إحدى العوذتي اللتي
كان )ص( يعوذ نفسه بما.
اللغة :
] الفلق [ الفلق  :الصبح تقول العرب  :هو أبي من فلق الصبح  ،وأصله من فلق الشيء أي
شققته  ،فكل ما إنفلق من شىء  ،من حيوان  ،وحب  ،ونوى  ،فهو فلق  ،ومنه " فالق
الصباح "  ،قال ذو الرمة  " :حت إذا ما انلى عن وجهه فلق " أي انلى الصبح عن وجهه
"
] غاسق [ الغاسق  :الليل إذا إشتد ظلمه  ،والغسق أول ظلمة الليل يقال  :غسق الليل أي
أظلم  ،قال الشاعر  :إن هذا الليل قد غسقا وإشتكيت الم والرقا
] وقب [ دخل بظلمه  ،والوقوب  :الدخول
] النفاثت [ النفث  :شبه النفخ دون تفل بلريق  ،فإذا كان معه ريق فهو التفل  ،قال
عنتة  :فان يبا فلم أنفث عليه وإن يفقد فحق له الفقود
التفسي :

] قل أعوذ برب الفلق [ أي قل ي ممد إلتجىء وأعتصم برب الصبح  ،الذي ينفلق عنه الليل
 ،وينجلي عنه الظلم  ،قال ابن عباس  ] :الفلق [ الصبح كقوله تعال ] فالق الصباح [ وف
أمثال العرب  :هو أبي من فلق الصبح  ،قال الفسرون  :سبب تصيص الصبح بلتعوذ  ،أن
إنبثاق نور الصبح بعد شدة الظلمة  ،كالثل ليء الفرج بعد الشدة  ،فكما أن النسان يكون
منتظرا لطلوع الصباح  ،فكذلك الائف يتقب مىء النجاح
] من شر ما خلق [ أي من شر جيع الخلوقات  ،من النس  ،والن  ،والدواب  ،والوام ،
ومن شر كل مؤذ خلقه ا تعال
] ومن شر غاسق إذا وقب [ أي ومن شر الليل إذا أظلم  ،وإشتد ظلمه  ،فإن ظلمة الليل
ينتشر عندها أهل الشر من النس والن  ،ولذا قالوا ف الثل ) :الليل أخفى للويل(  ،قال
الرازي  :وإنا أمر أن يتعوذ من شر الليل  ،لن ف الليل ترج السباع من آجامها  ،والوام من
مكانا  ،ويهجم السارق والكابر  ،ويقع الريق  ،ويقل فيه الغوث
] ومن شر النفاثت ف العقد [ أي ومن شر السواحر اللوات يعقدن عقدا ف خيوط  ،وينفثن
 أي ينفخن  -فيها ليضروا عباد ا بسحرهن  ،ويفرقوا بي الرجل وزوجه ] وما هم بضارينبه من أحد إل بذن ا [ قال ف البحر  :وسبب نزول العوذتي قصة " لبيد بن العصم "
الذي سحر رسول ا)ص(  ،ف مشط ومشاطة وجف  -قشر الطلع -طلعة ذكر  ،ووتر
معقود فيه إحدى عشرة عقدة  ،مغروز بلبر  ،فأنزلت عليه العوذتن  ،فجعل كلما قرأ آية
إنلت عقدة  ،ووجد ف نفسه خفة)ص(  ،حت إنلت العقدة الخية فقام فكأنا نشط من
عقال

] ومن شر حاسد إذا حسد [ أي ومن شر الاسد الذي يتمن زوال النعمة عن غيه  ،ول
يرضى با قسمه ا تعال له  ،وإنا اختصت هذه المور الربعة بلستعاذة  ،لمر أهم
الذنوب الت ينبغي التحذير منها  ،وهي الهلكة للنسان  ،وهي من الكبائر )الضرار
بللق  ،والسعى بلفساد ف الرض  ،والسحر  ،والسد( وكفى با جرائم  ،ينبغي أن
يستعيذ منها الؤمن !
البلغة :
تضمنت السورة الكرية وجوها من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :
 -1الناس الناقص بي ] فلق [ و] خلق(.
 - 2الطناب بتكرار السم ] شر [ مرات ف السورة ] من شر ما خلق [ ] ومن شر غاسق [
] ومن شر النفاثت [ إل تنبيها على شناعة هذه الوصاف.
 -3ذكر الاص بعد العام للعتناء بلذكور ] من شر ما خلق [ فإنه عموم يدخل تته شر
الغاسق  ،وشر النفاثت  ،وشر الاسد.
 -4جناس الشتقاق بي ] حاسد [ و] حسد(.
 -5توافق الفواصل مراعاة لرءوس اليت.

