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} قُ ْل أ ُ
َعوذُ بَِر ِّ
ب ٱلْ َفلَ ِق { * } من َش ِّر َما َخلَ َق { * } َو من َش ِّر غَاس ٍق إِ َذا َوقَ َ
ت ِف ٱلْع َق ِد { * } و ِمن َش ِر ح ِ
{ * } و ِمن َش ِر ٱلنثّ ثف َاث ِ
اس ٍد إِ َذا َح َس َد {)(5-1
ُ
ّ َ
َ
َ
ّ
} ٱلْ َفلَ ِق { الصبح ،يقال :هو أبي من فلق الصبح .و س ي فلقا ،،لهنه يفلق عنه الليل.
و هو فعل بعن مفعول .قال الزجاج :لن الليل ينفلق عنه الصبح ،و يكون بعن
مفعول .يقال :هو أبي من فلق الصبح ،و من فرق الصبح ،و هذا قول جهور
الفسرين ،و منه قول ذي ّالرمة:
حت إذا ما انلى عن وجهه
فلق

هادئة ف أخريت الليل منتصب

و قول الخر:
بت مرتفقا أرعى النجوم ل أن ّنور الفلق
ي ليلة ل أنها ّ
و قيل :هو سجن ف جهنم .و قيل :هو اسم من أساء جهنم .و قيل :شجرة ف النار.
و قيل :هو البال و الصخور ،لهنا تفلق بلياه ،أي :تشقق .و قيل :هو التفليق بي
البال؛ لهنا تنشق من خوف ا .قال النحاس :يقال لكل ما اطمأ ّن من الرض
فلق ،و منه قول زهي:
ما زلت أرمقهم حت إذا هبطت

أيدي الركاب بم من راكس فلقا

و الراكس :بطن الوادي ،و مثله قول النابغة:
أتن و دون راكس فالضواجع

و قيل :هو الرحم تنفلق بليوان .و قيل :هو كل ما اهنفلق عن جيع ما خلق ا من
كل ش يء من هنبات ،و غيه قاله السن ،و
اليوان و الصبح و ّ
الّب و النوى ،و ّ
الشق ،فلقت
الضحاك .قال القرطب :هذا القول يشهد له الهنشقاق ،فإن الفلق ّ
فكل ما اهنفلق عن
الش يء فلقا :،شققته ،و التفليق مثله ،يقال فلقته ،فاهنفلق و تفلقّ ،
حّب ،و هنوى ،و ماء فهو فلق ،قال ا سبحاهنه:
ش يء من حيوان ،و صبح ،و ّ
ِ
اح{
صبَ ِ
}فَال ُق ٱ ِل ْ
]الهنعام [96 :وقال:
ِ
ثو ٰى{
}فَال ُق ٱ ْلَ ّ
ب َو ٱلنّ َ
أعم منه و أوسع
]الهنعام .[95 :اهنتهى .و القول ّ
الول أول؛ لن العن ،و إن كان ّ
ما تضمنه لكنه التبادر عند الطلق .و قد قيل ف وجه تصيص الفلق الياء إل أن
كل هذا العال يقدر أيضا ،أن يدفع عن
القادر على إزالة هذه الظلمات الشديدة عن ّ
العائذ كل ما يافه ،و يشاه .و قيل :طلوع الصبح كالثال ل يء الفرح؛ فكما أن
الهنسان ف الليل يكون منتظرا ،لطلوع الصباح .كذلك الائف يكون متقبا ،لطلوع
مرد بيان مناسبة ليس فيها كثي فائدة تتعلق
صباح النجاح ،و قيل :غي هذا ما هو ّ
بلتفسي.
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ذريته .و قيل :جهنم ،و ل وجه لذا
فيعم جيع الشرور .و قيل :هو إبليس و ّ
ملوقاتهّ ،
بلضار البدهنية .و قد
خصص هذا العموم
التخصيص ،كما أهنه ل وجه لتخصيص من ّ
ّ
حرف بعض التعصبي هذه الية مدافعة عن مذهبه ،و تقويا ،لباطله ،فقرءوا بتنوين" :
ّ
شر ل يلقه .و منهم عمرو بن عبيد ،و
شر " على أن» :مام »فية .و العن :من ّ
ّ

ِ
ٍِ ِ
ّب { الغاسق الليل .و الغسق الظلمة .يقال
عمرو بن عائذَ } .و من َشّر َغاسق إ َذا َوقَ َ
غسق الليل يغسق إذا أظلم .قال الفراء :يقال غسق الليل ،و أغسق إذا أظلم ،ومنه
قول قيس بن الرقيات:
إن هذا الليل قد
غسقا

الم و الرقا
و اشتكيت ّ

و قال الزجاج :قيل لليل غاسق؛ لهنه أبرد من النهار ،و الغاسق البارد ،و الغسق البد،
الشر
و لن ف الليل ترج السباع من آجامها ،و الو ّام من أماكنها ،و ينبعث أهل ّ
على العبث و الفساد ،كذا قال ،و هو :قول برد ،فإن أهل اللغة على خلفه ،و كذا
جهور الفسرين و وقوبه :دخول ظلمه ،و منه قول الشاعر:
وقب العذاب عليهم فكأنم

لقتهم نر السموم فأخدوا

أي :دخل العذاب عليهم .و يقال وقبت الشمس :إذا غابت .و قيل :الغاسق الثري.
و ذلك أهنا إذا سقطت كثرت السقام و الطواعي ،و إذا طلعت ارتفع ذلك ،و به
قال ابن زيد .و هذا متاج إل هنقل عن العرب أهنم يصفون الثري بلغسوق .و قال
الزهري :هو الشمس إذا غربت ،و كأهنه لحظ معن الوقوب ،و ل يلحظ معن
الغسوق .و قيل :هو القمر إذا خسف .و قيل :إذا غاب .و بذا قال قتادة ،و غيه.
و استدلوا بديث أخرجه أحد ،و التمذي ،و ابن جرير ،و ابن النذر ،و أبو الشيخ
ف العظمة ،و الاكم و صححه ،و ابن مردويه عن عائشة قالت :هنظر رسول ا صلى

شر هذا،
ا عليه و سلم يوما ،إل القمر لا طلع فقال " :ي عائشة استعيذي بلل من ّ

فإن هذا هو الغاسق إذا وقب " قال التمذي :بعد إخراجه حسن صحيح ،و هذا ل

يناف قول المهور؛ لن القمر آية الليل ،و ل يوجد له سلطان إلّ فيه ،و هكذا يقال
ف جواب من قال :إهنه الثري .قال ابن العراب ف تويل هذا الديث :و ذلك أن أهل
الريّب يتحينون وجبة القمر .و قيل الغاسق :الية إذا لدغت .و قيل الغاسق :كل
يضر كائنا ،ما كان ،من قولم غسقت القرحة :إذا جرى صديدها .و قيل:
هاجم ّ
عرفناك أن الراجح ف تفسي هذه الية هو ما قاله أهل
الغاسق هو السائل ،و قد ّ
الشر فيه أكثر ،و التحرز من الشرور فيه أصعّب ،و
القول ّ
الول ،و وجه تصيصه أن ّ
ِ
ِ
ِ ِ
هن
منه قولم :الليل أخفى للويلَ } .و من َشّر ٱلنــ ـفـتثَـتت ف ٱلْ ُع َقد { النفاثت ّ
السواحر ،أي :و من شر النفوس النفاثت ،أو النساء النفاثت ،و النفث النفخ ،كما
يفعل ذلك من يرق ي و يسحر .و قيل :مع ريق .و قيل :بدون ريق ،و العقد جع
أهنن كن ينفثن ف عقد اليوط حي يسحرن با ،و منه قول عنتة:
عقدة ،و ذلك ّ
فإن يبأ فلم أنفث عليه

و إن يعقد فح ّق له

العقود

وقول متمم بن هنويرة:
نفث ف اليط شبيه الرقى

من خشية النة و الاسد

النب صلى ا
ه ي :بنات لبيد العصم اليهودي ،سحرن ّ
قال أبو عبيدة :النفاثت ّ
عليه و سلم .قرأ المهور } :النفاثت { جع هنفاثة على البالغة .و قرأ يعقوب ،و
حن بن سابط ،و عيسى بن عمر) :النافثات( جع »فثة .و قرأ السن:
عبد الر ت
)النفاثت( بضم النون .و قرأ أبو الربيع) :النفثات( بدون ألف.

} و ِمن َشر ح ِ
اس ٍد إِ َذا َح َس َد { السد :تن زوال النعمة الت أهنعم ا با على
ّ َ
َ
السود .و معن } إذا حسد { :إذا أظهر ما ف هنفسه من السد ،و عمل بقتضاه،
الشر بلسود .قال عمر بن عبد العزيز :ل أر ظالا ،أشبه
و حله السد على إيقاع ّ
بلظلوم من حاسد ،و قد هنظم الشاعر هذا العن فقال:
قل للحسود إذا تنفس طعنة

ي ظالاً و كأنه

مظلوم

ذكر ا سبحاهنه ف هذه السورة إرشاد رسوله صلى ا عليه و سلم إل الستعاذة من
شر كل ملوقاته على العموم ،ث ذكر بعض الشرور على الصوص مع اهندراجه تت
ّ
ضره ،و هو الغاسق ،و النفاثت ،و الاسد ،فكأن هؤلء
شره ،و مزيد ّ
العموم لزيدة ّ
الشر حقيقون بفراد كل واحد منهم بلذكر.
لا فيهم من مزيد ّ
و قد أخرج ابن مردويه عن عمرو بن عبسة قال :صلى بنا رسول ا صلى ا عليه و
ب ٱلْ َفلَ ِق { فقال " :ي ابن عبسة أتدري ما الفلق؟ " قلت:
سلم فقرأ } :قُ ْل أ ُ
َعوذُ بَِر ّ
ا ورسوله أعلم ،قال " :بئر ف جهنم " وأخرجه ابن أب حات من قول عمرو بن
عبسة غي مرفوع .و أخرج ابن مردويه عن عقبة بن عامر قال :قال ل رسول ا صلى
ب ٱلْ َفلَ ِق { هل تدري ما الفلق؟ بب ف
ا عليه و سلم " :اقرأ } :قُ ْل أ ُ
َعوذُ بَِر ّ
النار إذا فتحت سعرت جهنم " و أخرج ابن مردويه ،و الديلم ي عن عبد ا بن

جل:
عمرو بن العاص قال :سألت رسول ا صلى ا عليه و سلم عن قول ا ّ
عز و ّ
ب ٱلْ َفلَ ِق { فقال " :هو سجن ف جهنم يبس فيه البارون
} قُ ْل أ ُ
َعوذُ بَِر ّ
النب
والتكبون ،وإن جهنم ّ
لتتعوذ بلل منه " وأخرج ابن جرير عن أب هريرة عن ّ
جب ف جهنم " و هذه الحاديث لو كاهنت
صلى ا عليه و سلم قال " :الفلق ّ

صحيحة ثبتة عن رسول ا صلى ا عليه و سلم لكان الصي إليها واجبا ،،و القول
با متعينا.،
و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال :الفلق سجن ف جهنم .و أخرج ابن جرير ،و
ابن أب حات ،و ابن مردويه عن جابر بن عبد ا قال :الفلق الصبح .و أخرج ابن
جرير عن ابن عباس مثله .و أخرج ابن جرير ،و ابن النذر ،و ابن أب حات عنه قال:
النب
الفلق اللق .و أخرج ابن جرير ،و أبو الشيخ ،و ابن مردويه عن أب هريرة عن ّ
صلى ا عليه و سلم ف قوله } :و ِمن َشر َغ ِ
اس ٍق إِ
ّب { و قال :النجم هو
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الغاسق ،و هو الثري .و أخرجه ابن جرير ،و ابن أب حات من وجه آخر عنه غي
مرفوع .و قد ق ّدمنا تويل هذا ،و تويل ما ورد أن الغاسق القمر.
و أخرج أبو الشيخ عنه أيضا ،قال :قال رسول ا صلى ا عليه و سلم " :إذا
ارتفعت النجوم رفعت كل عاهة عن كل بلد "

و هذا لو صح ل يكن فيه دليل على أن الغاسق هو النجم أو النجوم .و أخرج ابن
ِ
ٍِ ِ
ّب { قال :الليل إذا
جرير ،وابن النذر عن ابن عباسَ } :و من َشّر َغاسق إ َذا َوقَ َ
أقبل .و أخرج ابن النذر عن ابن عباس } :و ِمن َشر ٱلنــ ـفـتثَـت ِ
ت ِف ٱلْ ُع َق ِد { قال:
َ
ّ
الساحرات .و أخرج ابن جرير عنه ف الية قال :هو ما خالط السحر من الرق ي .و
النب صلى ا عليه و سلم قال " :من
أخرج النسائ ي ،و ابن مردويه عن أب هريرة أن ّ

عقد عقدة ث نفث فيها فقد سحر ،و من سحر فقد أشرك ،و من تعلق شيئًا وكل
إليه " و أخرج ابن سعد ،و ابن ماجه ،و الاكم ،و ابن مردويه عن أب هريرة قال:

النب صلى ا عليه و سلم يعودن فقال " :أل أرقيك برقية رقان با جبيل؟ "
جاء ّ

فقلت :بلى بب أهنت و أم ي ،قال " :بسم ا أرقيك ،و ا يشفيك من كل داء
ت ِف ٱلْع َق ِد ،و ِمن َشر ح ِ
فيك ِمن َشر ٱلنثّ ثفّٰثَّٰ ِ
اس ٍد إِ َذا َح َس َد " فرقى با ثلث
ّ َ
ُ َ
ّ
مرات .و أخرج ابن النذر عن ابن عباس ف قوله } :و ِمن َشر ح ِ
اس ٍد إِ َذا َح َس َد {
ّ َ
َ
ّ
قال :هنفس ابن آدم وعينه.

