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الطاب للنب صلى ا عليه وسلم ،والراد هو آحاد أمته ،وقال ابن عباس وابن جبي
والسن والقرظي وقتادة وماهد وابن زيد } :الفلق { :الصبح ،كقوله تعال:
}فالق الصباح{
]النعام [96 :وقال ابن عباس أيضا وجاعة من الصحابة والتابعي وغيهم } :الفلق
{ :جب ف جهنم ورواه أبو هريرة عن النب صلى ا عليه وسلم ،وقوله } :من شر ما
خلق { يعم كل موجود له شر ،وقرأ عمرو بن عبيد وبعض العتزلة القائلي :ب ن ا ل
يلق الشر " من ِّ
شر ما خلق " على النفي وهي قراءة مردودة مبنية على مذهب بطل،
ا خالق كل شيء ،واختلف الناس ف " :الغاسق إذا وقب " فقال ابن عباس وماهد
والسن " :الغاسق " :الليل و } وقب { معناه :أظلم ودخل على الناس ،وقال
الشاعر ]ابن قيس الرقيات[] :الديد[
إن هذا الليل قد

غسقا

واشتكيت الم والقرقا

وقال ممد بن كعب " :الغاسق إذا وقب " النهار دخل ف الليل ،وقال ابن زيد عن
العرب " ،الغاسق " سقوط الثري ،وكانت السقام والطاعو ن تيج عنده ،وقال عليه

السلم " :النجم هو الغاسق " فيحتمل أ ن يريد الثري ،و " قال لعائشة وقد نظر إل

القمر " :تعوذي بلل } من شر غاسق إذا وقب { "  ،فهذا هو "  ،وقال القتب
وغيه :هو البدر إذا دخل ف ساهوره فخسف ،قال الزهري ف " الغاسق إذا وقب ":
الشمس إذا غربت ،و } وقب { ف كلم العرب :دخل ،وقد قال ابن عباس ف
كتاب النقاش " :الغاسق إذا وقب " :ذكر الرجل ،فهذا التعوذ ف هذا التأويل نو قوله
عليه السلم وهو يعلم السائل التعوذ " :قل أعوذ بلل من شر سعي وشر قلب وشر

بصري وشر لسان وشر منيي "  ،ذكر الديث جاعة و } النفاثت ف العقد {
السواحر ،ويقال إ ن الشارة أول إل بنات لبيد بن العصم اليهودي كن ساحرات
وهن اللوات سحر ن مع أبيهم النب صلى ا عليه وسلم وعقد ن له إحدى عشرة عقدة،
فأنزل ا تعال إحدى عشرة آية بعد العقد ،هي العوذت ن ،فشفى ا النب صلى ا
عليه وسلم ،والنفث شبه النفخ دو ن تفل ريق ،وهذا النفث هو على عقد تعقد ف
خيوط ونوها على اسم السحور فيؤذى بذلك ،وهذا الشأ ن ف زمننا موجود شائع ف
صحراء الغرب ،وحدثن ثقة أنه رأى عند بعضهم خيطا أحر قد عقد فيه عقد على
فصل ن فمنعت بذلك رضاع أمهاتا ،فكا ن إذا حل جرى ذلك الفصيل إل أمه ف
الي فرضع أعاذن ا من شر السحر والسحرة بقدرته ،وقرأ عبد ا بن القاسم
والسن وابن عمر " :النافثات ف العقد "  ،وقوله تعال } :ومن شر حاسد إذا حسد
{ قال قتادة :من شر عينه ونفسه ،يريد بلنفس السعي البيث والذاية كيف قدر
لنه عدو مد متحن ،وقال الشاعر:

كل عداوة قد ترجى إفاقتها

إل عداوة من عاداك من

حسد

وعي الاسد ف الغلب لقعة نعوذ بلل من شرها ول أعدمنا ا حسدة] .الكامل[
وإذا أقراد ا نشر فضيلة

طويت أتح لا لسان حسود

والسد :ف الثنتي اللتي قال رسول ا صلى ا عليه وسلم " :حسد مستحسن
غي ضاقر "  ،وإنا هو بعث على خي ،وهذه السورة خس آيت فقال بعض
الذاق :وهي مراد الناس بقولم للحاسد إذا نظر إليهم :المس على عينيك ،وقد
غلطت العامة ف هذا فيشيو ن ف ذلك بلصابع لكونا خسة ،وأمال أبو عمرو
} حاسد {  ،والباقو ن بفتح الاء وقال السن بن الفضل :ذكر ا تعال الشر ف
هذه السورة ث ختمها بلسد ليظهر أنه أخس طبع.

