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سورة الفلق
هذه السورة والت بعدها توجيه من ا  -سبحانه وتعال  -لنبيه ] ص [ ابتداء وللمؤمني من
بعده جيعا  ,للعياذ بكنفه  ,واللياذ بماه  ,من كل موف:خاف وظاهر  ,موهول ومعلوم ,
على وجه الجال وعلى وجه التفصيل  . .وكأنا يفتح ا  -سبحانه  -ل م حاه  ,ويبسط
ل م كنفه  ,ويقول ل م  ,ف مودة وعطف:تعالوا إل هنا  .تعالوا إل المى  .تعالوا إل مأمنك م
الذي تطمئنون فيه  .تعالوا فأن أعل م أنك م ضعاف وأن لك م أعداء وأن حولك م ماوف
وهنا  . .هنا المن والطمأنينة والسلم . .
ومن ث تبدأ كل منوهما بذا التوجيه ).قل:أعوذ برب الفلق(). .قل:أعوذ برب الناس(. .
وف قصة نزولا وقصة تداولا وردت عدة آثر  ,تتفق كلوها مع هذا الظل الذي استوحناه ,
والذي يتضح من الثر الروية أن رسول ا ] ص [ استوحه ف عمق وفرح وانطلق:
عن عقبة  -ابن عامر  -رضي ا عنه  -أن رسول ا ] ص [ قال ":أل تر آيت أنزلت هذه
الليلة ل ير مثلوهن قط ? قل:أعوذ برب الفلق وقل:أعوذ برب الناس " . .

وعن جابر  -رضي ا عنه  -قال:قال ل رسول ا ] ص [ ":اقرأ ي جابر "  .قلت:ماذا
بب أنت وأمي ? قال " اقرأ:قل أعوذ برب الفلق  .وقل أعوذ برب الناس " فقرأتما  .فقال":
اقرأ بما فلن تقرأ بثلوهما " . .
وعن ذر بن حبيش قال:سألت أب بن كعب  -رضي ا عنه  -عن العوذتي  .قلت:ي أب
النذر إن أخاكابن مسعود يقول كذا وكذا ] وكان ابن مسعود ل يثبتوهما ف مصحفه ث ثب
إل رأي الماعة وقد أثبتوهما ف الصحف [ فقال:سألت رسول ا ] ص [ فقال ":قيل
ل:قل  .فقلت "  .فنحن نقول كما قال رسول ا ] ص [ وكل هذه الثر تشي بتلك
الظلل الانية البيبة . .
وهنا ف هذه السورة يذكر ا  -سبحانه  -نفسه بصفته الت با يكون العياذ من شر ما ذكر
ف السورة .
) قل أعوذ برب الفلق( . .والفلق من معانيه الصبح  ,ومن معانيه اللق كله  .بلشارة إل كل
ما يفلق عنه الوجود والياة  ,كما قال ف النعام) :إن ا فالق الب والنوى يرج الي من
اليت ومرج اليت من الي( . .وكما قال) :فالق الصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر
حسبان(. .
وسواء كان هو الصبح فالستعاذة برب الصبح الذي يؤمن بلنور من شر كل غامض
مستور  ,أو كان هو اللق فالستعاذة برب اللق الذي يؤمن من شر خلقه  ,فالعن يتناسق
مع ما بعده . .
) من شر ما خلق( . .أي من شر خلقه إطلقا وإجال  .وللخلئق شرور ف حالت اتصال
بعضوها ببعض  .كما أن لا خيا ونفعا ف حالت أخرى  .والستعاذة بل هنا من شرها

ليبقى خيها  .وا الذي خلقوها قادر على توجيوهوها وتدبي الالت الت يتضح فيوها خيها ل
شرها !
) ومن شر غاسق إذا وقب( . .والغاسق ف اللغة الدافق  ,والوقب النقرة ف البل يسيل منوها
الاء  .والقصود هنا  -غالبا  -هو الليل وما فيه  .الليل حي يتدفق فيغمر البسيطة  .والليل
حينئذ موف بذاته  .فضل على ما يثيه من توقع للمجوهول الاف من كل شيء:من وحش
مفتس يوهج م  .ومتلصص فاتك يقتح م  .وعدو مادع يتمكن  .وحشرة سامة تزحف  .ومن
وساوس وهواجس وهوم وأشجان تتسرب ف الليل  ,وتنق الشاعر والوجدان  ,ومن شيطان
تساعده الظلمة على النطلق والياء  .ومن شوهوة تستيقظ ف الوحدة والظلم  .ومن ظاهر
وخاف يدب ويثب  ,ف الغاسق إذا وقب !
) ومن شر النفاثت ف العقد( . .والنفاثت ف العقد:السواحر الساعيات بلذى عن طريق
خداع الواس  ,وخداع العصاب  ,والياء إل النفوس والتأثي والشاعر  .وهن يعقدن العقد
ف نو خيط أو منديل وينفثن فيوها كتقليد من تقاليد السحر والياء !
والسحر ل يغي من طبيعة الشياء ; ول ينشئ حقيقة جديدة لا  .ولكنه ييل للحواس
والشاعر با يريده الساحر  .وهذا هو السحر كما صوره القرآن الكري ف قصة موسى عليه
السلم:سورة طه )قالوا:ي موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى  .قال:بل ألقوا .
فإذا حبال م وعصيوه م ييل إليه من سحره م أنا تسعى  .فأوجس ف نفسه خيفة موسى .
قلنا:ل تف إنك أنت العلى  .وألق ما ف يينك تلقف ما صنعوا إن ما صنعوا كيد ساحر
ول يفلح الساحر حيث أتى .(. . .

وهكذا ل تنقلب حبال م وعصيوه م حيات فعل  ,ولكن خيل إل الناس  -وموسى معوه م  -أنا
تسعى إل حد أن أوجس ف نفسه خيفة  ,حت جاءه التثبيت  .ث انكشفت القيقة حي
انقلبت عصا موسى بلفعل حية فلقفت البال والعصي الزورة السحورة .

وهذه هي طبيعة السحر كما ينبغي لنا أن نسل م با  .وهو بذه الطبيعة يؤثر ف الناس ،
وينشئ ل م مشاعر وفق إيائه  . .مشاعر تيفوه م وتؤذيوه م وتوجوهوه م الوجوهة الت يريدها
الساحر  ،وعند هذا الد نقف ف فوه م طبيعة السحر والنفث ف العقد  . .وهي شر يستعاذ
منه بل  ،ويلجأ منه إل حاه .
وقد وردت روايت  -بعضوها صحيح ولكنه غي متواتر  -أن لبيد بن العص م اليوهودي
سحر النب  -صلى ا عليه وسل م  -ف الدينة  . .قيل أيما  ،وقيل أشوهرا  . .حت كان
ييل إليه أنه يت النساء وهو ل يتيوهن ف رواية  ،وحت كان ييل إليه أنه فعل الشيء ول
يفعله ف رواية  ،وأن السورتي نزلتا رقية لرسول ا  -صلى ا عليه وسل م  -فلما استحضر
السحر القصود  -كما أخب ف رؤيه  -وقرأ السورتي انلت العقد  ،وذهب عنه السوء .
ولكن هذه الروايت تالف أصل العصمة النبوية ف الفعل والتبليغ  ،ول تستقي م مع
العتقاد بن كل فعل من أفعاله  -صلى ا عليه وسل م  -وكل قول من أقواله سنة وشريعة ،
كما أنا تصطدم بنفي القرآن عن الرسول  -صلى ا عليه وسل م  -أنه مسحور  ،وتكذيب
الشركي فيما كانوا يدعونه من هذا الفك  .ومن ث تستبعد هذه الروايت  . .وأحاديث
الحاد ل يؤخذ با ف أمر العقيدة  .والرجع هو القرآن  .والتواتر شرط للخذ بلحاديث ف

أصول العتقاد  .وهذه الروايت ليست من التواتر  .فضل على أن نزول هاتي السورتي ف
مكة هو الراجح  .ما يوهن أساس الروايت الخرى .
" ومن شر حاسد إذا حسد " . .
والسد انفعال نفسي إزاء نعمة ا على بعض عباده مع تن زوالا  .وسواء أتبع
الاسد هذا النفعال بسعي منه لزالة النعمة تت تثي القد والغيظ  ،أو وقف عند حد
النفعال النفسي  ،فإن شرا يكن أن يعقب هذا النفعال .
ونن مضطرون أن نطامن من حدة النفي لا ل نعرف من أسرار هذا الوجود  ،وأسرار
النفس البشرية  ،وأسرار هذا الوهاز النسان  .فوهنالك وقائع كثية تصدر عن هذه السرار ،
ول نلك لا حت اليوم تعليل  . .هنالك مثل ذلك التخاطر على البعد  .وفيه تت م اتصالت
بي أشخاص متباعدين  .اتصالت ل سبيل إل الشك ف وقوعوها بعد تواتر الخبار با وقيام
التجارب الكثية الثبتة لا  .ول سبيل كذلك لتعليلوها با بي أيدينا من معلومات  .وكذلك
التنوي الغناطيسي  .وقد أصبح الن موضعا للتجربة التكررة الثبتة  .وهو موهول السر
والكيفية  . .وغي التخاطر والتنوي كثي من أسرار الوجود وأسرار النفس وأسرار هذا الوهاز
النسان . . .
فإذا حسد الاسد  ،ووجه انفعال نفسيا معينا إل السود فل سبيل لنفي أثر هذا
التوجيه لرد أن ما لدينا من العل م وأدوات الختبار  ،ل تصل إل سر هذا الثر وكيفيته .
فنحن ل ندري إل القليل ف هذا اليدان  .وهذا القليل يكشف لنا عنه مصادفة ف الغالب ،
ث يستقر كحقيقة واقعة بعد ذلك !
فوهنا شر يستعاذ منه بل  ،ويستجار منه بماه

وا برحته وفضله هو الذي يوجه رسوله  -صلى ا عليه وسل م  -وأمته من ورائه إل
الستعاذة به من هذه الشرور  .ومن القطوع به أن م مت استعاذوا به  -وفق توجيوهه -
أعاذه م  .وحاه م من هذه الشرور إجال وتفصيل .
وقد روى البخاري  -بسناده  -عن عائشة  -رضي ا عنوها  -أن النب  -صلى ا عليه
وسل م  -كان إذا آوى إل فراشه كل ليلة جع كفيه  ،ث نفث فيوهما  ،وقرأ فيوهما  " ،قل هو
ا أحد "  . .و " قل  :أعوذ برب الفلق "  . .و " قل  :أعوذ برب الناس "  . .ث يسح
بما ما استطاع من جسده  ،يبدأ بما على رأسه ووجوهه  ،وما أقبل من جسده  ،يفعل ذلك
ثلث مرات  . .وهكذا رواه أصحاب السنن . . .

