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...
سورة الفلق
مكية وآيتا أربع آيت
بسم ا الرحن الرحيم
ٍ
ب ) (3قوم فن قشِر
ق فل أقعوذ بقر ِ
ب الف قفلقق ) (1م فن قشِر قما قخلق قق ) (2قوم فن قشِر قغاسق إ قذا قوق ق
النثّ ثفا قثت ف الفعقد ) (4قوم فن قشِر قحاس ٍد إ قذا قح قس قد )(5
شرح الكلمات:
أعوذ :أي أستجي واتصن.
الفلق :أي الصبح.

من شر ما خلق :من حيوان وجاد.
غاسق إذا وقب :أي الليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب.
النفاثت :أي السواحر اللت ينفثن.
ف العقد :أي ف العقد الت يعقدنا.
حاسد إذا حسد :أي إذا أظهر حسده وأعمله.
معن اليت:
ب الف قفلقق{ 1أنه لا سحر لبيد بن معصم  2اليهودي بلدينة النب
قوله تعال }ق فل أقعوذ بقر ِ
صلى ا عليه وسلم أنزل تعال العوذتي فرقاه بما جبيل فشفاه ا تعال ولذا فالسورتن
ب الف قفلقق{ أي قل ي رسولنا أعوذ أي أستجي وأتصن برب
مدنيتان وقوله تعال }ق فل أقعوذ بقر ِ

افلق وهو ا عز وجل إذ هو فالق الصباح وفالق الب والنوى ول يقدر على ذلك إل هو
لعظيم قدرته وسعة علمه} .م فن قشِر قما قخلق قق{ أي من شر ما خلق تعال من الكائنات من
حيوان مكلف كالنسان وغي مكلف كسائر اليوانت ومن المادات أي من شر كل ذي
ٍ
ب{ أي الليل إذا أظلم والقمر
شر منها ومن سائر الخلوقات .وقوله ق
}وم فن قشِر قغاسق إ قذا قوق ق
 3إذا غاب إذ الظلم بدخول الليل أو بغياب القمر يكون مظنة خروج اليات السامة
واليوانت الفتسة والماعات التلصصة للسطو والسرقة وابتغاء الشر والفساد .وقوله تعال
}وم فن قشِر النثّ ثفا قثت ف الفعقد{ أي وتعوذ بل برب الفلق من شر الساحر وهن النساء اللت
ق
ينفثن ف كل عقدة يرقي عليها ويعقدنا والنفث هي إخراج هواء من الفم بدون ريق ولذا ورد
}وم فن قشِر قحاس ٍد 4إ قذا قح قس قد {5أي
من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر .وقوله تعال ق
وتعوذ برب الفلق من شر حاسد أي من الناس إذا حسد أي أظهره حسده فابتغاك بضر أو
أرادك بشر أو طلبك بسوء بسده لك لن السد طلب زوال النعمة هن السود وسواء
أرادها له أو ل يردها وهو شر السد.
__________
 1هذه أول العوذتي والثانية الناس وقبلهما الصمد قال فيهن رسول ا صلى ا عليه وسلم
ل يتعوذ الناس بثلهن وف صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن النب صلى ا عليه وسلم
كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بلعوذتي وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه
بيده رجاء بركتها.
 2حديث سحر لبيد بن العصم اليهودي للنب صلى ا عليه وسلم ثبت ف الصحيح
وغيها .وما رقى به جبيل النب صلى ا عليه وسلم قوله "بسم ا أرقيك من كل شيء
يؤذيك من شر حاسد وعي وا يشفيك.
 3روى التمذي وصححه عن عائشة رضي ا عنها أن النب صلى ا عليه وسلم نظر إل

القمر فقال ي عائشة استعيذي بل من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب.
 4روى النسائي عن أب هريرة أن النب صلى ا عليه وسلم قال من عقد عقدة ث نفث فيها
فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه .لذا كره بعض السلف النفث ف
الرقية وقالوا يرقى ول ينفث ,والمهور على الواز.
 5السد حرام وهو أول ذنب عصى به ا تعال إذ حسد إبليس آدم وحسد قابيل هابيل
وحقيقته تن زوال النعمة على الغي لتحصل له ,أو ل تصل وهو شر السد.

هداية اليت:
من هداية اليت:
 -1وجوب التعوذ بل والستعاذة بنابه تعال من ك موف ل يقدر الرء على دفعه لفائه أو
عدم القدرة عليه.
 -2تري النفث ف العقد إذ هو من السحر .والسحر كفر وحد الساحر ضربة بلسيف.
 -3تري السد قطعيا وهو داء خطي حل ابن آدم على قتل أخيه وحل إخوة يوسف على
الكيد له.
 -4الغبطة ليست من السد للحديث الصحيح" :ل حسد إل ف اثنتي" إذ الراد به الغبطة.

