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ب ٱلْ َفلَ ِق
} قُ ْل أ ُ
َع ْوْو ذُ بَِر ِّ
{)(1
ب ٱلْ َفلَ ِق { فعل بعن مفعول صفة
} قُ ْل أ ُ
َع ْوذُ { أي ألتجيء وأعتصم وأترز } بَِر ّ
مشبهة كقصص بعن مقصوص من فلق شق وفرق وهو يعم جيع الوجودات الكمكنة
فإنه تعال فلق بنور الياد عنها سيكما ما يرج من أصل كالعيون من البال والمطار
من السحاب والنبات من الرض والولد من الرحام وخص عرفا بلصبح وإطلقهم
الفلوق عليه مع قولم فلق ا تعال الليل عن الصبح على نو إطلق السلوخ على
الشاة مع قولم سلخت اللد من الشاة وتفسيه بلعن العام أخرجه ابن جرير وابن
النذر وابن أبـي حات عن ابن عباس ولفظه الفلق اللق وأخرج الطست عنه أنه فسره
بلصبح وأنشد رضي ا تعال عنه قول زهي
 :الفارج ال م مسد ول عساكره

كما يفرج غ م الظلمة الفلق

وهو مروي عن جابر بن عبد ا وماهد وقتادة وابن جبي والقرطبـي وابن زيد وعليه
فتعليق العياذ بسم الرب الاضاف إل الفلق النبء عن النور عقيب الظلكمة والسعة بعد
الاضيق والفتق بعد الرتق عدة كرية بعاذة العائذ ما يعوذ منه وانائه منه وتقوية لرجائه
بتذكي بعض نظائره ومزيد ترغيب له ف الد والعتناء بقرع بب اللتجاء إليه عز
وجل وقيل إن ف تصيص الفلق بلذكر لنه أنوذج من يوم القيامة فالدور كالقبور
والنوم أخو الوت والارجون من منازلم صباحا منهم من يذهب لناضرة وسرور ومنهم
من يكون من مطالبة ديون ف غكموم وشرور إل أحوال أخر تكون للعباد هي أشبه
شيء با يكون لم ف العاد وف تفسي القاضي أن لفظ الرب ههنا أوقع من سائر
المساء أي الت يوز إضافتها إل الفلق على ما قيل لن العاذة من الاضار تربية وهو

على تعكميم الفلق ظاهر لشكموله للكمستعيذ والستعاذ منه وعلى تصيصه بلصبح قيل
لنه مشعر بنه سبحانه قادر مغي للحوال مقلب للطوار فيزيل الكموم والكدار وقال
الرئيس بن سينا بعد أن حل الفلق على ظلكمة العدم الفلوقة بنور الوجود إن ف ذكر
الرب سرا لطيفا من حقائق العلم وذلك أن الربوب ل يستغن ف شيء من حالته عن
الرب ككما يشاهد ف الطفل ما دام مربوب ولا كانت الاهيات الكمكنة غي مستغنية
عن إفاضة البدأ الول ل جرم ذكر لفظ الرب للشارة إل ذلك وفيه إشارة أخرى من
خفيات العلوم وهو أن العوذ والعياذ ف اللغة عبارة عن اللتجاء إل الغي فلكما أمر
بجرد اللتجاء إل الغي وعب عنه بلرب دل ذلك على أن عدم الصول ليس لمر
يرجع إل الستعاذ به الفيض للخيات بل لمر يرجع إل قابلها فإن من القرر أنه ليس
شيء من الككمالت وغيها مبخول به من جانب البدأ الول سبحانه بل الكل
حاصل موقوف على أن يصرف الستعد جهة قبوله إليه وهو العن بلشارة النبوية إن
لربكم ف أيم دهركم نفحات من رحته إل فتعرضوا لا بي أن نفحات اللطاف دائكمة
وإنااللل من الستعد انتهى وف رواية عن ابن عباس أياضا وجاعة من الصحابة
والتابعي أن الفلق جب ف جهنم وأخرج ابن مردويه والديلكمي عن عبد ا بن عكمرو
بن العاص قال سألت رسول ا صلى ا عليه وسلم عن قول ا عز وجل } قُ ْل
ب ٱلْ َفلَ ِق { قال هو سجن ف جهنم يبس فيه البارون والتكبون وإن جهنم
أُ
َعوذُ بَِر ّ
لتعوذ بلل تعال منه وأخرج ابن مردويه عن عكمرو بن عنبسة قال صلى بنا رسول ا
ب ٱلْ َفلَ ِق { فقال ي ابن عنبسة أتدري ما
صلى ا عليه وسلم فقرأ } :قُ ْل أ ُ
َعوذُ بَِر ّ
الفلق قلت ا ورسوله أعلم قال بئر ف جهنم فإذا سعرت البئر فكمنها تسعر جهنم وإن
جهنم لتتأذى منه كا يتأذى ابن آدم من جهنم وأخرج ابن جرير وابن أبـي حات عن
كعب قال الفلق بيت ف جهنم إذا فتح صاح أهل النار من شدة حره وعن الكلبـي أنه

واد ف جهنم وقيل هو جهنم وهو على ما ف »الكشاف« من قولم لا اطكمأن من
الرض الفلق والكمع فلقان كخلق وخلقان وتصيصه بلذكر قيل لنه مسكن اليهود
فعن بعض الصحابة أنه قدم الشام فرأى دور أهل الذمة وما هم فيه من خفض العيش
وما وسع عليهم من دنياهم فقال ل أبل أليس من ورائهم الفلق وفسر با روى آنفا
عن كعب ومنهم الذي سحر النبـي صلى ا عليه وسلم ففي تعليق العياذ بلرب
ماضافا إليه عدة كرية بعاذته صلى ا عليه وسلم من شرهم ول يفى إن هذا ما ل
يثلج الصدر وأظن ضعف الخبار السالفة ويتجح ف نظري العن الول للفلق.
} ِم ْن َش ِّر َما َخلَ َق {)(2

ِ
َي ِم ْن َش ِر الَ ِذيْن َخلَ َقهُ ِمن الثَـ َقلَ ْ ِ
ي َو َغ ِْيِه ْم َكائِنا َما َكا َن ِم ْن
} م ْن َشِّر َما َخلَ َق { أ ْ
َ
ّ َ
اهر عكموم الش ِ ِ
ات الطَب ِ ِ ِ ِ َ ِ
َذو ِ
ِِ
اض ُه ْم
اضا ِر الْبَ َدنيَة َو َغ ِْيَها َو َز َع َم بَـ ْع ُ
َر ل ْل َكم َ
َ
َ
اع َو ال ْختيَار َو الظ ُ ُ ُ ْ ُ ّ
ِ ِ
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الستعاذة ث جعل عكمومها مدار إضافة الرب إل الفلق بلعن العام وهو ككما ترى نعم
الذي يتبادر إل الذهن أن عكمومه لشرور الدنيا وقال بعض الفاضل هو عام لكل شر
ف الدنيا والخرة وشر النس والن والشياطي وشر البساع والوام وشر النار وشر
الذنوب والوى وشر النفس وشر العكمل وظاهره تعكميم ما خلق بيث يشكمل نفس
الستعيذ ول يىب ذلك نزول السورة ليستعيذ با رسول ا صلى ا عليه وسلم وجوز
بعاضهم جعل ما مصدرية مع تويل الصدر بسم الفعول وهو تكلف مستغن عنه
وإضافة الشر إل ما خلق قيل لختصاصه بعال اللق الؤسس على امتزاج الواد التباينة
الستتبعة للكون والفساد وأما عال المر الذي أوجد بجرد أمركن من غي مادة فهو

خي مض منزه عن شوائب الشر بلرة والظاهر أنه عن بعال المر عال الردات وهم
اللئكة عليهم السلم وأورد عليه بعد غض الطرف عن عدم ورود ذلك ف لسان
الشرع أن منهم من يصدر منه شر كخسف البلد وتعذيب العباد وأجيب بن ذلك
بمره تعال فلم يصدر إل لمتثال المر ل لقصد الشر من حيث هو شر فل إيراد نعم
يرد أن كونم مردين خلف الختار الذي عليه سلف المة ومن تبعهم بل هم أجسام
لطيفة نورية ولو سلم تردهم قلنا بعدم حصر الردات فيهم كيف وقد قال كثي بتجرد
الن فقالوا إنا ليست أجساما ول حالة فيها بل هي جواهر مردة قائكمة بنفسها
متلفة بلاهية بعاضها خية وبعاضها شريرة وبعاضها كرية حرة مبة للخيات وبعاضها
دنية خسيسة مبة للشرور والفات وبلكملة ما خلق أعم من الرد على القول به وغيه
والكل ملوق له تعال أي موجد بلختيار بعد العدم إل أن الراد الستعاذة ما فيه شر
من ذلك وقرأ عكمرو بن فائد على ما ف »البحر« من شر بلتنوين وقال ابن عطية هي
قراءة عكمرو بن عبيد وبعض العتزلة القائلي بن ا تعال ل يلق الشر وحلوا ما على
النفي وجعلوا الكملة ف موضع الصفة أي من شر ما خلقه ا تعال ول أوجده وهي
قراءة مردودة مبنية على مذهب بطل انتهى وأنت تعلم أن القراءة بلرواية ول يتعي ف
هذه القراءة هذا التوجيه بل يوز أن تكون ما بدل من شر على تقدير مذوف قد
حقف لدللة ما قبله عليه أي من شر شر ما خلق.
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الغتناء بلستعاذة وادعى إل العاذة والغاسق الليل إذا اعتكر ظلمه وأصل الغسق
المتلء يقال غسقت العي امتلت دمعا وقيل هو السيلن وغسق الليل انصباب
ظلمه على الستعارة وغسق العي سيلن دمعها وإضافة الشر إل الليل للبسته له
لدوثه فيه على حد ناره صائم وتنكيه لعكموم شول الشر لكميع أفراده ولكل أجزائه.
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استعكمل ف الدخول ومنه قوله
 :وقب العذاب عليه م فكأن م

لقته م نر السموم فأخدوا

وكذا ف الغيب لا أن ذلك كالدخول ف الوقب أي النقرة والفرة وقد فسر هنا
بليء أياضا والتقييد بذا الوقت لن حدوث الشر فيه أكثر والتحرز منه أصعب
وأعسر ومن أمثالم الليل أخفى للويل وتفسي الغاسق بلليل والوقوب بدخول ظلمه
أخرجه ابن جرير وابن النذر عن ابن عباس وماهد وابن أبـي حات عن الاضحاك وروى
عن السن أياضا وإليه ذهب الزجاج إل أنه جعل الغاسق بعن البارد وقال أطلق على
الليل لنه أبرد من النهار وقال مكمد بن كعب هو النهار ووقب بعن دخل ف الليل
وهو ككما ترى وقيل القكمر إذا امتل نورا على أن الغسق المتلء ووقوبه دخوله ف
السوف واسوداده وقيل التعبي عنه بلغاسق لسرعة سيه وقطعه البوج على أن الغسق
مستعار من السيلن وقيل التعبي عنه بذلك لن جرمه مظلم وإنا يستني من ضوء
الشكمس ووقوبه على القولي الاق ف آخر الشهر والنجكمون يعدونه نسا ولذلك ل
تشتغل السحرة بلسحر الورث للكمرض إل ف ذلك الوقت قيل وهو الناسب لسبب
نزول واستدل على تفسيه بلقكمر با أخرجه المام أحد والتمذي والاكم وصححه
وغيهم عن عائشة قالت نظر رسول ا صلى ا عليه وسلم يوما إل القكمر لا طلع

فقال ي عائشة استعيذي بلل تعال من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب ومن سلم
صحة هذا ل ينبغي له العدول إل تفسي آخر وأخرج ابن أبـي حات عن ابن شهاب
أنه قال الغاسق إذا وقب الشكمس إذا غربتوكأن إطلق الغاسق عليها لمتلئها نورا
ونقبل ابن زيد عن العرب أن الغاسق الثري ووقوبا سقوطها وكانت القسام والطواعي
تكثر عن ذلك وروى تفسيه بذلك غي واحد عن أبـي هريرة مرفوعا وف الديث إذا
طلع النجم ارتفعت العاهة وف بعض الروايت زيدة عن جزيرة العرب وف بعاضها ما
طلع النجم ذات غداة إل رفعت كل آفة أو عاهة أو خفت وفيه روايت أخر فلياجع
»شرح الناوي الكبي« للجامع الصغي وقيل أريد بذلك الية إذا لدغت وإطلق
الغاسق عليها لمتلئها سيكما وقتل أريد مسها إذا دخل ف السد وأطلق عليه الغاسق
لسيلنه من نباوكل القولي ل يعول عليه وقيل هو كل شر يعتي النسان والشر
يوصف بلظلكمة والسواد ووقوبه هجومه وذكر الد الفيوزأبدي ف »القاموس« ف
مادة وقب قول ف معن الية زعم أنه حكاه الغزال وغيه عن ابن عباس ول أظن
صحة نسبته إليه لظهور أنه عورة بي القوال
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خيوط وينفثن عليها فالنفاثت صفة للنفوس واعتب ذلك لكان التأنيث مع أن تثي
السحر إنا هو من جهة النفوس البيثة والرواح الشريرة وسلطانه منها وقدر بعاضهم
النساء موصوفا والول أول ليشكمل الرجال ويتاضكمن الشارة السابقة ويطابق سبب
النزول فإن الذي سحره صلى ا عليه وسلم كان رجل على الشهور ككما ستسكمع إن

شاء ا تعال وقيل أعانه بعض النساء ولكونه مثل ذلك من عكمل النساءوكيدهن
غلب الؤنث على الذكر هنا وهو جائز على ما فصله الفاجي ف »شرح درة
الغواص« والنفث والنفخ مع ريق ككما قال الزمشري وقال »صاحب اللوامح« هو شبه
النفخ يكون ف الرقية ول ريق معه فإن كان بريق فهو تفل والول هو الصح لا نقله
ابن القيم من أنم إذا سحروا استعانوا على تثي فعلهم بنفس يازجه بعض أجزاء
أنفسهم البيثة وقرأ السن النفاثت باضم النون وقرأ هو أياضا وابن عكمر وعبد ا بن
القاسم ويعقوب ف رواية النافثات وأبو الربيع والسن أياضا النفثات بغي ألف
كالذرات وتعريفها أما للعهد أو لليذان بشكمول الشر لكميع أفرادهن وتحاضهن فيه
وتصيصه بلذكر لا روى البخاري ومسلم وابن ماجه عن عائشة رضي ا تعال عنها
قالت سحر رسول ا صلى ا عليه وسلم حت إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء ول
يكن فعله حت إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا ا ث دعا ث دعا ث قال أشعره ي
عائشة إن ا تعال قد أفتان فيكما استفتيته فيه قلت وما ذاك ي رسول ا فقال جاءن
رجلن فجلس أحدها عند رأسي والخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للذي عند
رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما وجع الرجل قال مطبوب قال من طبه
قال لبيد بن العصم قال ف أي شيء قال ف مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر قال
فأين هو قال ف بئر ذي أروان قالت فأتها رسول ا صلى ا عليه وسلم ف أنس
من أصحابه ث قال ي عائشة وا لكأن ماءها نقاعة الناء ولكأن نلها رؤس
الشياطي  ،قالت فقلت ي رسول ا أفل أحرقته قال ل أما أن فقد عافان ا تعال
وكرهت أن أثي على الناس شرا فأمرت با فدفنت وهذان اللكان على ما يدل عليه
رواية ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس ها جبيل وميكائيل عليهكما السلم
ومن حديثها ف »الدلئل« للبيهقي بعد ذكر حديث اللكي " فما أصبح رسول ا

صلى ا عليه وسل م غداً ومعه أصحابه إل البئر فدخل رجل فاستخرج جف طلعة

من ت ت الراعوثة فإذا فيها مشط رسول ا صلى ا عليه وسل م ومن مشاطة

رأسه وإذا تثال من ش ع تثال رسول ا صلى ا عليه وسل م وإذا فيها إبر مغروزة

وإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة فأته جبيل عليه السلم بملعوذتي فقال ي ممد
ب ٱلْ َفلَ ِق { وحل عقدة من شر ما خلق وحل عقدة حت فرغ منهما
} قُ ْل أ ُ
َعوذُ بَِر ّ

وحل العقد كلها وجعل ل ينزع إبرة إل وجد لا أملاً ث يد بعد ذلك راحة فقيل ي
رسول ا لو قتل ت اليهودي قال قد عافان ا تعال وما يراه من عذاب ا تعال
أشد "

وف رواية أن الذي تول السحر لبيد بن العصم وبناته فكمرض النبـي صلى ا عليه
وسلم فنزل جبيل بلعوذتي وأخبه بوضع السحر وبن سحره وب سحره فأرسل صلى
ا عليه وسلم عليا كرم ا تعال وجهه والزبي وعكمارا فنزحوا ماء البئر وهو كنقاعة
الناء ث رفعوا راعوثة البئر فأخرجوا أسنان الشط ومعها وتر قد عقد فيه إحدى عشرة
عقدة مغرزة بلبر فجاؤا با النبـي صلى ا عليه وسلم فجعل يقرأ العوذتي عليها
فكان كلكما قرأ آية انلت عقدة ووجد عليه الصلة والسلم خفة حت انلت العقدة
الخية عند تام السورتي فقام صلى ا عليه وسلم كأنا أنشط من عقال الب
والرواية الول أصح من هذه وقال المام الارزري قد أنكر ذلك الديث البتدعة من
حيث أنه يط منصب النبوة ويشك فيها وإن تويزه ينع الثقة بلشرع وأجيب بن
الديث صحيح وهو غي مراغم للنص ول يلزم عليه حط منصب النبوة والتشكيك
فيها لن الكفار أرادذوا بقولم مسحور أنه منون وحاشاه ولو سلم إرادة ظاهره فهو

كان قبل هذه القصة أو مرادهم أن السحر أثر فيه وأن ما يتيه من الوحي من تيلت
السحر وهو كذب أياضا لن ا تعال عصكمه فيكما يتعلق بلرسالة وأما ما يتعلق
ببعض أمور الدنيا الت ل يبعث عليه الصلة والسلم بسببها وهي ما يعرض للبشر
فغي بعيدان ييل إليه من ذلك ما ل حقيقة له وقد قيل إنه إنا كان ييل إليه أنه
وطىء زوجاته وليس بواطىء وقد يتخيل النسان مثل هذا ف النام فل يبعد تيله ف
اليقظة وقيل إنه ييل أنه فعله وما فعله ولكن ل يعتقد صحة ما تيله فتكون اعتقاداته
عليه الصلة والسلم على السداد وقال القاضي عياض قد جاءت روايت حديث
عائشة مبينة أن السحر إنا تسلط على جسده الشريف صلى ا عليه وسلم وظواهر
جوارحه ل على عقله عليه الصلة والسلم وقلبه واعتقاده ويكون معن ما ف بعض
الروايت حت يظن أنه ييت أهله ول يتيهن وف بعض أنه ييل إليه أنه ال أنه يظهر له
من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن فإذا دن منهن أخذته أخذة السحر فلم يهتن
ول يتكمكن من ذلك ككما يعتي السحوروكل ما جاء ف الروايت من أنه عليه الصلة
والسلم ييل إليه فعل شيء ول يفعله ونوه فكمحكمول على التخيل بلبصر ل للل
تطرق إل العقل وليس ف ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة ول طعنا لهل الاضللة
انتهى وبعاضهم أنكر أصل السحر ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إل خيالت
بطلة ل حقائق لا ومذهب أهل السنة وعلكماء المة على إثباته وإن له حقيقة
كحقيقة غيه من الشياء لدللة الكتاب والسنة على ذلك ول يستنكر ف العقل أن
ا تعال يرق العادة عند النطق بكلم ملفق أو تركيب أجسام مصوصة والزج بي
قوي على ترتيب ل يعرفه إل الساحر وإذا شاهد النسان بعض الجسام منها قاتلة
كالسكموم ومنها مسقكمة كالدوية الادية ومنها ماضرة كالدوية الاضادة للكمرض ل
يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوي قتالة أو كلم مهلك أو مؤد إل التفرقة ومع

ذلك ل يلو من تثي نفسان ث إن القائلي به اختلفوا ف القدر الذي يقع به فقال
بعاضهم ل يزيد تثيه على قدر التفرقة بي الرء وزوجه لن ا تعال إنا ذكر ذلك
تعظيكما لا يكون عنده وهتويل له فلو وقع به أعظم منه لذكره لن الثل ل ياضرب عند
البالغة إل بعلى أحوال الذكور ومذهب الشاعرة أنه يوز أن يقع به أكثر من ذلك
وهو الصحيح عقل لنه ل فاعل إل ا وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها ا تعال
ول تفتق الفعال ف ذلك وليس بعاضها بول من بعض ولورود الشرع بقصوره عن
مرتبة لوجب الصي إليه ولكن ل يوجد شرع قاطع يوجب القتصار على ما قاله القائل
الول وذكر التفرقة بي الزوجي ف الية ليس بنص ف منع الزيدة وإنا النظر ف أنه
ظاهر أم ل والفرق بي الساحر وبي النبـي والول على قول الشاعرة بنه يوز خرق
العادة على يد الساحر مبي ف الكتب الكلمية وغيها من شروح الصحاح وقيل ف
الية الراد بلنفث ف العقد إبطال عزائم الرجال بليل مستعار من تليي العقد بنفث
الريق ليسهل حلها وهو يقرب من بدع التفاسي.

} و ِمن َش ِر ح ِ
اس ٍد إِ َذا َح َس َد {)(5
َ ْ ّ َ

} و ِمن َشر ح ِ
اسد إِ َذا َح َس َد { أي إذا أظهر ما ف نفسه من السد وعكمل بقتاضاه
َ ْ ّ َ
بتتيب مقدمات الشر ومبادي الضرار بلسود قول وفعل ومن ذلك على ما قيل
النظر إل السود وتوجيه نفسه البيثة نوه على وجه الغاضب فإن نفس الاسد حينئذ
تتكيف بكيفية خبيثة با تؤثر ف السود بسب ضعفه وقوة نفس الاسد شرا قد
يصل إل حد الهلك ورب حاسد يؤذي بنظره بعي حسهد نو ما يؤذى بعد
اليات بنظرهن وذكروا أن العائن والاسد يشتكان ف أن كل منهكما تتكيف نفسه

وتتوجه نحو من تريد أذاه إل أن العائن تتكيف نفسه عند مقابلة العي والعاينة
والاسد يصل حسده ف الغيبة والاضور وأياضا العائن قد يعي من ل يسده من
حيوان وزرع وإن كان ل ينفك من حسد صاحبه والتقييد بذلك إذ ل ضرر قبله بل
قيل إن ضرر السد إنا ييق بلاسد ل غي ككما قال علي كرم ا تعال وجهه لل
در السد ما أعد له بدأ بصاحبه فقتله وقال ابن العتز
 :اصب على حسد السو

د فإن صب ك قاتله فالنار تكل
بعضها

إن ل تد ما تكله
وليعلم أن السد يطلق على تن زوال نعكمة الغي وعلى تن استصحاب عدم النعكمة
ودوام ما ف الغي من نقص أو فقر أو نوه والطلق الول هو الشائع والاسد بكل
الطلقي مقوت عند ا تعال وعند عباده عز وجل آت بب من الكبائر على ما
اشتهر بينهم لكن التحقيق أن السد الغريزي البلي إذا ل يعكمل بقتاضاه من الذى
مطلقا بل عامل التصف به أخاه با يب ا تعال ماهد أنفسه ل إث فيه بل يثاب
صاحبه على جهاد نفسه وحسن معاملته أخاه ثواب عظيكما لا ف ذلك من مشقة
مالفة الطبع ككما ل يفى ويطلق السد على الغبطة مازا وكان ذلك شائعا ف العرف
الول وه يتكمن أن يكون له مثل ما لخيه من النعكمة من غي تن زوالا وهذا ما ل
بس به ومن ذلك ما صح من قوله صلى ا عليه وسلم ل حسد إل ف اثنتي رجل
آته ا تعال ما ل وسلطه على هلكته ف الق ورجل آته ا تعال الككمة فهو
يقاضي با ويعلكمها الناس وقال أبو تام
 :ه م حسدوه ل ملومي مده
وقال أياضا

وما حاسد ف املكرمات باسد

 :وأعذر حسود ك فيما قد خصص ت به

إن العل حسن ف مثلها
السد
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جْي ِع ِج َهاتِِه ال ِطَّوال َو الْعرض َو العكمق فكأنا تنفث ف العقد الثلث ولا كانت
ْ
العلقة بي النفس النسانية والقوى النباتية بواسطة اليوانية ل جرم قدم ذكر القوى
اليوانية على القوى النباتية والشر اللزم من هاتي القوتي ف جوهر النفس هو
استحكام علئق البدن وامتناع تغذيها بلغذاء الوافق لا اللئق بوهرها وهو الحاطة
بلكوت السكموات والرض والنتقاش بلنقوش الباقية وعن بقوله تعالَ } :وِمن َشّر
حِ
اسد إِ َذا َح َس َد { النزاع الاصل بي البدن وقواه وبي النفس فالاسد هو البدن من
َ
حيث له القوتن والسود هو النفس فالبدن وبل عليها فكما أحسن حالا عند
العراض عنه وما أعظم لذهتا بلفارقة إن ل تكن تلوثت منه وقيل الغاسق إشارة إل
العدن والنفاثت إل النباتت والاسد إل اليوان ولا كان النسان ل يتاضرر عن
الجسام الفلكية وإنا يتاضرر عن الجسام العنصرية وهي إما معدن أو نبات أو حيوان
أمر بلستعاذة من شر كل منهاوكل القولي ككما ترى وا تعال أعلم

