ِ
ِ
ٍِ ِ
َعوذُ بِر ِّ ِ
ب )َ (3وِم ْن َشِّر
ب الْ َفلَق ) (1م ْن َشِّر َما َخلَ َق )َ (2وم ْن َشِّر َغاسق إ َذا َوقَ َ
قُ ْل أ ُ َ
النثّ ثفا َث ِت ِف الْع َق ِد ) (4وِمن َش ِر ح ِ
اس ٍد إِ َذا َح َس َد )(5
ُ
َ ْ ّ َ
} قل أعوذ برب الفلق { قيل  :كل موضع من القرآن فيه قل فإنه يقدمه سؤال كقوله :
يسألونك عن النفال ونظائرها والطاب لرسول ا ) صلّى ا عليه وآله وسلّم (  ،أي قل ي
ممد  ،والراد جيع أمته } أعوذ { أمتنع وأعتصم } برب الفلق { الصبح  ،ومنه فالق
الصباح  ،وقيل  :الفجر  ،وقيل  :شجر ف جهنم  ،وقيل  :الفلق بيت ف النار إذا فتح صاح
جيع من ف النار من شدة حرته  ،وقيل  :الفلق جيع اللق  ،وقيل  :جب ف جهنم ،
وقيل  :وادي ف جهنم  ،وقيل  :الب والنوى يتعلق بلنبات } من شر ما خلق { أي من
شر جيع اللق  ،وقيل  :ما بعن الصدر أي من شر خلقه  ،وقيل  :من شر ذي شر ما
خلق والن والنس والسباع والطيور والوام  ،وقيل  :هو استعاذة من كل مكروه فانه ينزل كل
شر ف الدين والدنيا من علماء السوء وأهل البدع  ،فأمر بلستعاذة من الميع } ومن شر
غاسق إذا وقب { أي من شر الليل إذا دخل بظلمه  ،سي بذلك لظلمته  ،والراد ما يدث
الشر يقع فيه  ،والغساق
ف الليل من الشر والكروه ّ ،
وخص الليل بلذكر ل ثن الغالب من ّ
يقدمون على النايت فيه ليلذ وكذلك السباع والوام  ،أما الناس والسباع وكثي من النس
والن فشرهم ف الليل والظلمة  ،وقيل  :الغاسق القمر  ،وقيل  :الثري إذا سقطت وكانت
الشعاع تكثر ف ذلك الوقت وترتفع إذا طلعت } ومن شر النفاثت ف العقد { قيل :
السحر  ،وذكر ابو مسلم أن النفاثت ف العقد هي النساء } ومن شر حاسد إذا حسد {
قيل  :لنه عند السد الغوائل ويتمن زوال النعمة فأمر بلتعويذ منه .

