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والفلق :الصبح ،قاله ابن عباس وجابر بن عبد ا وماهد وقتادة وابن جبي والقرطب
وابن زيد ،وف الثل :هو أبي من فلق الصبح ومن فرق الصبح ،وقال الشاعر:
ي ليلة ل أنها بت مرتقباً
وقال الشاعر يصف الثور الوحشي:
حت إذا ما انلى عن وجهه
فلق

أرعى النجوم إل أن ق ّدر الفلق
هاديه ف أخريت الليل منتصب

وقيل :الفلق :كلما يفلقه ا تعال ،كالرض والنبات والبال عن العيون ،والسحاب
عن الطر ،والرحام عن الولد ،والب والنوى وغي ذلك .وقال ابن عباس أيضا
وجاعة من الصحابة والتابعي :الفلق :جب ف جهنم ،ورواه أبو هريرة عن رسول ا
صلى ا عليه وسلم وقالوا :لا اطمأن من الرض الفلق ،وجعه فلقان .وقيل :واد ف
جهنم .وقال بعض الصحابة :بيت ف جهنم ،إذا فتح صاح جيع أهل النار من ش ّدة
حره.
وقرأ المهور } :من شر ما خلق {  ،باضافة شر إل ما ،وما عام يدخل فيه جيع من
يوجد منه الشر من حيوان مكلف وغي مكلف وجاد ،كالحراق بلنار ،والغراق
بلبحر ،والقتل بلسم .وقرأ عمرو بن فايد :من شر بلتنوين .وقال ابن عطية :وقرأ
عمرو بن عبيد ،وبعض العتزلة القائلي بن ا تعال ل يلق الشر :من شر بلتنوين،

ما خلق على النفي ،وهي قراءة مردودة مبنية على مذهب بطل ،ا خالق كل شيء،
ولذه القراءة وجه غي النفي ،فل ينبغي أن ترد ،وهو أن يكون } ما خلق { بدل من
شر شر ما خلق ،فحذف لدللة شر الول
} شر { على تقدير مذوف ،أي من ّ
عم ثنيا .والغاسق :الليل ،ووقب :أظلم ودخل على الناس ،قاله
عليه ،أطلق أول ث ّ
وزمكه الزمشري على عادته فقال :والغاسق :الليل إذا
ابن عباس والسن وماهدّ ،
اعتكر ظلمه .من قوله تعال:
}إل غسق الليل{
ومنه :غسقت العي :امتلت دمعا ،وغسقت الراحة :امتلت دما ،ووقوبه :دخول
ظلمه ف كل شيء ،انتهى .وقال الزجاج :هو الليل لنه أبرد من النهار ،والغاسق:
البارد ،استعيذ من شره لنه فيه تنبث الشياطي والوام والشرات وأهل الفتك .قال
الشاعر:
ي طيف هند لقد أبقيت ل

إذ جئتنا طارقاً والليل قد غسقا

أرقاً
وقال ممد بن كعب :النهار دخل ف الليل .وقال ابن شهاب :الراد بلغاسق:
الشمس إذا غربت .وقال القتب وغيه :هو القمر إذا دخل ف ساهوره فخسف .وف
الديث " :نظر صلى ا عليه وسلم إل القمر فقال :ي عائشة ،نعوذ بلل من

هذا ،فإنه الفاسق إذا وقب " وعنه صلى ا عليه وسلم " :الغاسق النجم " وقال
ابن زيد عن العرب :الغاسق :الثري إذا سقطت ،وكانت السقام والطاعون تيج عند
ذلك.

وقيل :الية إذا لدغت ،والغاسق سم نهبا لنه يسيل منه .والنفاثت :النساء ،أو
النفوس ،أو الماعات السواحر ،يعقدن عقدا ف خيوط وينفثن عليها ويرقي .وقرأ
المهور } :النفاثت {؛ والسن :بضم النون ،وابن عمر والسن أيضا وعبد ا بن
القاسم ويعقوب ف رواية النافثات؛ والسن أيضا وأبو الربيع :النفثات بغي ألف ،نو
الدرات .والستعاذة من شرهن هو ما يصيب ا تعال به من الشر عند فعلهن ذلك.
وسبب نزول هاتي العوذتي ينفي ما توله الزمشري من قوله :ويوز أن يراد به النساء
ذات الكيادات من قوله:
} إن كيدكن عظيم {
بتعراضهن لم،
تشبيها لكيدهن بلسحر والنفث ف العقد ،أو الليت يفت الرجال
ّ
وعراضهن ماسنهن ،كأنن يسحرنم بذلك ،انتهى.
ّ
وقال ابن عطية :وهذا النفث هو على عقد تعقد ف خيوط ونوها على اسم السحور
فيؤذي بذلك ،وهذا الشأن ف زماننا موجود شائع ف صحراء الغرب .وحدثن ثقة أنه
رأى عند بعضهم خيطا أحر قد عقدت فيه عقد على فصلن ،فمنعت من راضاع
أمهاتا بذلك ،فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إل أمه ف الي فراضع،
انتهى.
وقيل :الغاسق والاسد بلطرف ،لنه إذا ل يدخل الليل ل يكون منسوب إليه ،وكذا
كل ما فسر به الغاسق .وكذلك الاسد ،ل يؤثر حسده إذا أظهره بن يتال
للمحسود فيما يؤذيه .أما إذا ل يظهر السد ،فإنا يتأذى به هو ل السود ،لغتمامه

بنعمة غيه .قال الزمشري :ويوز أن يراد بشر الاسد إثه وساجة حاله ف وقت
حسده وإظهار أثره ،انتهى .وعم أول فقال } :من شر ما خلق {  ،ث خص هذه
لفاء شرها ،إذ ييء من حيث ل يعلم ،وقالوا :شر العداة الراجي بكيدك من حيث
ل تشعر ،ونكر غاسق وحاسد وعرف النفاثت ،لن كل نفاثة شريرة،وكل غاسق ل
يكون فيه الشر إنا يكون ف بعض دون بعض،وكذلك كل حاسد ل يضر .ورب
حسد ممود ،وهو السد ف اليات ،ومنه :ل حسد إل ف اثنتي ،ومنه قول أب
تام:
ومّا حاسد ف الركرمّات باسّد
وقال آخر:
إن الغّل حسن ف مثلهّا السّد
وقول النظور إليه للحاسد ،إذا نظر المس على عينيك يعن به هذه السورة ،لنا
خس آيت ،وعي الاسد ف الغالب واقعة نعوذ بلل من شرها.

