سورة الفلق
سى النب ) صلى ا عليه وسلم ( هذه السورة  ) :قل أعوذ برب الفلق ( .روى النسائي عن
عقبة بن عامر قال  :اتسبعت رسول ا ) صلى ا عليه وسلم ( وهو راكب فوضعت ِ
يدي
ُ
على قدمه فقلت  :أقرئن ي رسول ا سورة هود وسورة يوسف  ،فقال  :لن تقرأ شيئاً أبلغ
عند ا من ) قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ( .
وهذا ظاهر ف أنه أراد سورة  ) :قل أعوذ برب الفلق ) لنه كان جوابً عن قول عقبة  :أقرئن
سورة هود ال  ،ولنه َعطف على قوله  ) :قل أعوذ برب الفلق ) ) الفلق  ( 1 :قوله  :و (
قل أعوذ برب الناس ) ) الناس  ( 1 :ول يتم سورة  ) :قل أعوذ برب الفلق (.
عنونا البخاري ف ) صحيحه (  :سورة قل أعوذ برب الفلق ( بضافة سورة إل أول جلة
منها .
العوذتي (  .روى أبو داود والتمذي
وجاء ف كلم بعض الصحابة تسميتُها مع سورة الناس ) س
وأحد عن عقبة بن عامر قال  ) :أمرن رسول ا ) صلى ا عليه وسلم ( أن أقرأ بلعوذات
) بكسر الواو الشددة وبصيغة المع بتأويل اليت العوذات  ،أي آيت السورتي ( وف
رواية  ) :بلعوذتي ف دبر كل صلة (  .ول يذكر أحد من الفسرين أن الواحدة منهما
ِ
العوذة الول  ،فإضافة ) سورة ( إل
تسمى العوذة ب ِلفراد  ،وقد ساها ابن عطية سورة
) العوذة ( من إضافة السمى إل السم َ ،ووصف السورة بذلك ماز يعلها كالذي يدل
الائف على الكان الذي يعصمه من ميفه أو كالذي يُدخله ال َعاذ .
َ
وسيت ف أكثر الصاحف ومعظم كتب التفسي ) سورة الفلق ( .
الشق َش َقتَي ( ) بتقدي الشيني
وف ) التقان (  :أنا وسورة الناس تسميان ) َ
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على القافي ( من قولم خطيب ُم َشقشق ا هـ  ) .أي مستسل القول تشبيهاً له بل َفحل
الكري من ا ِلبل يـه ِدر ِ
بشق َش َق هة وهي كاللحم يبز من فيه إذا غضب ( ول أحقق وجه وصف
َ
العوذتي بذلك .
وف ) تفسي القرطب ( و ) الكشاف ( أنا وسورَة الناس تسميان ) القشقشتي ( ) بتقدي
تبئن من النفاق  ،وكذلك قال الطيب  ،فيكون اسم
القافي على الشيني ( زاد القرطب  :أي س
القشقشة مشتكاً بي أربع سور هذه  ،وسورة الناس  ،وسورة براءة  ،وسورة الكافرون .
واختلف فيها أمكية هي أم مدنية  ،فقال جابر بن زيد والسن وعطاء وعكرمة  :مكية ،
ورواه كريب عن ابن عباس  .وقال قتادة  :هي مدنية  ،ورواه أبو صال عن ابن عباس .
والصح أنا مكية لن رواية كريب عن ابن عباس مقبولة بلف رواية أب صال عن ابن
عباس ففيها متكلسم .
العصم َس َحر النب ) صلى ا
بيد بن
وقال الواحدي  :قال الفسرون  :إنا نزلت بسبب أن لَ َ
َ
عليه وسلم ( وليس ف ) الصحاح ( أنا نزلت بذا السبب  ،وبن صاحب ) ا ِلتقان ( عليه
ترجيح أن السورة مدنية وسنتكلم على قصة لبيد بن العصم عند قوله تعال  ) :ومن شر
النفاثت ف العقد ) ) الفلق . ( 4 :
وقد قيل  :إن سبب نزولا والسورة بعدها  :أن قريشاً ندبوا  ،أي ندبوا َمن اشتهر بينهم أنه
يصيب النب ) صلى ا عليه وسلم ( بعينه فأنزل ا العوذتي ليتعوذ منهم بما  ،ذكره الفخر
عن سعيد بن السيب ول يسنده .
وعدت العشرين ف عداد نزول السور  ،نزلت بعد سورة الفيل وقبل سورة الناس .
وعدد آيتا خس بلتفاق .

واشتهر عن عبد ا بن مسعود ف ) الصحيح ( أنه كان ينكر أن تكون ) سِ
العوذتن ( من
القرآن ويقول  :إنا أُِمر رسول ا أن يتعوذ بما  ،أي ول يؤمر
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بنما من القرآن  .وقد جع أصحاب رسول ا ) صلى ا عليه وسلم ( على القراءة بما ف
الصلة وُك تبتا ف مصاحفهم  ،وصح أن النب ) صلى ا عليه وسلم ( قرأ بما ف صلته .
أغراضها
والغرض منها تعليم النب ) صلى ا عليه وسلم ( كلمات للتعوذ بل من شر ما يـُتَـ َقى شره
ِ
الوقاتت الت يكثر فيها حدوث الشر  ،والحوال الت يست أفعال
من الخلوقات الشريرة  ،و
الشر من ورائها لئل يُرمى فاعلوها بتبعاتا  ،فعلَم ا نبيئه هذه العوذة ليتعوذ با  ،وقد ثبت
أن النب ) صلى ا عليه وسلم ( كان يتعوذ بذه السورة وأختها ويمر أصحابه بلتعوذ بما ،
فكان التعوذ بما من سنة السلمي .
ِ
( قُل أَعوذُ بِر ِ ِ ِ
ِه ِ
ب َوِمن َشسِر النَـ َفا َث ِت ِف ال ُع َق ِد
ُ َس
ب ال َفلَق من َشسِر َما َخلَ َق َومن َشسِر َغاسق إ َذا َوقَ َ
وِمن َش ِر ح ِ
اس هد إِ َذا َح َس َد )
س َ
َ
المر بلقول يقتضي الافظة على هذه اللفاظ لنا الت عينها ا للنبء ) صلى ا عليه
وسلم ( ليتعوذ با فإجابتُها مرجوة  ،إذ ليس هذا القول مشتملً على شيء يُكلف به أو
يُعمل حت يكون الراد  :قل لم كذا كما ف قوله  ) :قل هو ا أحد ) ) الخلص ، ( 1 :
وإنا هو إنشاء معن ف النفس تدل عليه هذه القوال الاصة .
وقد روي عن ابن مسعود ف أنه سأل النب ) صلى ا عليه وسلم ( عن العوذتي فقال :
ِ
فقلت لكم فقولوا (  .يريد بذلك الافظة على هذه اللفاظ للتعوذ وإذ قد كانت
) قيل ل قُل ُ

من القرآن فالافظة على ألفاظها متعينة والتعوذ يصل بعناها وبلفاظها حت َكلِمة ( قُل .
والطاب ب ُقل ) للنبء ) صلى ا عليه وسلم ( وإذ قد كان قرآنً كان خطاب النب ) صلى
ا عليه وسلم ( به يشمل المة حيث ل دليل على تصيصه به  ،فلذلك أمر النب ) صلى
بعض أصحابه بلتعوذ بذه السورة ولذلك أيضاً كان سِ
يعوذ بما الَ َسن
ا عليه وسلم ( َ
والُ َسي كما ثبت ف ) الصحيح (  ،فتكون صيغة المر الوجهة إل الخاطب مستعملة ف
كل من يصح خطابُه وهو
معنَيي الطاب من توجهه إل س
معي وهو الصل  ،ومن إرادة س
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طريق من طرق الطاب تدل على قصده القرائن  ،فيكون من استعمال الشتك ف معنييه .
واستعمال صيغة التكلم ف فعل ( أعوذ ) يتبع ما يراد بصيغة الطاب ف فعل ( قل ) فهو
مأمور به لكل من يريد التعوذ با .
غيه با كما ورد أن النب ) صلى ا عليه وسلم ( كان يعوذ بلعوذتي
وأما تعوي ُذ قارئها َ
السن والسي  ،وما ُروي عن عائشة قالت  ) :إن النب ) صلى ا عليه وسلم ( كان ينفث
بلعوذات  ،فلما ثَـ ُقل كنت أنفث عليه بن وأمسح ِ
على نفسه ف الرض الذي مات فيه سِ
بيد
نفسه لبكتها (  ،فذلك على نية النيابة عمن ل يسن أن يعوذ نفسه بنفسه بتلك الكلمات
لعجز أو صغر أو عدم حفظ .
العوذ  :اللجأ إل شيء ِيقي من يلجأُ إليه ما يافه  ،يُقال  :عاذ بفلن  ،وعاذ بصن ،
وَ
بل إنه سيع عليم
ويقال  :استعاذ  ،إذا سأل غيه أن يُعيذه قال تعال  ) :فاستعِذ َ
) ) العراف  . ( 200 :وعاذ من كذا  ،إذا صار إل ما يعيذه منه قال تعال  ) :فاستعذ
بل من الشيطان الرجيم ) ) النحل . ( 98 :
َ

بشيء مغلق ينفلق
و ( الفلق )  :الصبح  ،وهو فَـ َعل بعن مفعول مثل ال َ
ص َمد لن الليل شبه َ
عن الصبح  ،وحقيقة ال َفلق  :النشقاق عن بطن شيء  ،واستعي لظهور الصبح بعد ظلمة
الليل  ،وهذا مثل استعارة الخراج لظهور النور بعد الظلم ف قوله تعال  ) :وأغطش ليلها
وأخرج ضحاها ) ) النازعات  ، ( 29 :واستعارة السلخ له ف قوله تعال  ) :وآية لم الليل
نسلخ منه النهار ) ) يس . ( 37 :
أسباب ظهور الصبح  ،وتصيص وصف ا بنه رب
ورب الفلق  :هو ا  ،لنه الذي خلق
َ
الفلق دون وصف آخر لن شراً كثياً يدث ف الليل من لصوص  ،وسباع  ،وذوات سوم ،
وعسر النجدة  ،وبُعد الستغاثة واشتداد آلم الرضى  ،حت ظن بعض أهل
وتعذر السي ُ ،
الضللة الليل إله الشر .
والعن  :أعوذ بفالق الصبح َمنجا ًة من شرور الليل  ،فإنه قادر على أن ينجين ف الليل من
صف ا بلصفة الت فيها تهيد
الشر كما أنى أهل الرض كلهم بن خلق لم الصبح ُ ،فو َ
ل ِلجابة .
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عطف أشياء خاصة هي مَا ِشله عموم ( من شر ما خلق ) ) الفلق  ، ( 2 :وهي ثلثة أنواع
من أنواع الشرور :
أحدها  :وقت يغلب وقوع الشر فيه وهو الليل .
والثان  :صنف من الناس أقيمت صناعتهم على إرادة الشر بلغي .
والثالث  :صنف من الناس ذُو ُخلُق من شأنه أن يبعث على إلاق الذى بن تعلق به .
وأعيدت كلمة ( من شر ) بعد حرف العطف ف هذه الملة  .وف الملتي العطوفتي عليها

مع أن حرف العطف مغن هن عن إعادة العامل قصداً لتأكيد الدعاء  ،تعرضاً ل ِلجابة  ،وهذا
من البتهال فيناسبه ا ِلطناب .
والغاسق  :وصف الليل إذا اشتدت ظلمته يقال َ :غ َسق الليل يغسق  ،إذا أظلم قال تعال ) :
إل غسق الليل ) ) السراء  ، ( 78 :فالغاسق صفة لوصوف مذوف لظهوره من معن
وصفه مثل الواري ف قوله تعال  ) :ومن آيته الوار ف البحر ) ) الشورى ( 32 :
وتنكي ( غاسق ) للجنس لن الراد جنس الليل .
وتنكي ( غاسق ) ف مقام الدعاء يراد به العموم لن مقام الدعاء يناسب التعميم  .ومنه قول
ضراً ( أي وقيتم كل ضر .
الريري ف القامة الامسة  ) :ي أهل ذا العن وقيتُم ُ
وإضافة الشر إل غاسق من إضافة السم إل زمانه على معن ) ف ( كقوله تعال  ) :بَل َمكُر
الليل والنها ِر ) ) سبأ . ( 33 :
والليل  :تكثر فيه حوادث السوء من اللصوص والسباع والوام كما تقدم آنفاً .
وتقييد ذلك بظرف ( إذا وقب ) أي إذا اشتدت ظلمته لن ذلك وقت يتحيسنه الشطَار
الليل ،
وأصحاب الدعارة و َ
العيث  ،لتح سقق غلبَة الغفلة والنوم على الناس فيه  ،يقال  :أغ َدر ُ
أغدر  ،أي صار ذا َغدر على طريق
لنه إذا اشتد ظلمه كثر الغدر فيه  ،فعب عن ذلك بنه َ
الاز العقلي .

" صفحة رقم " 628
الوقبة  :اسم النقرة ف الصخرة يتمع فيها
ومعن ( وقب ) دخل وتغلغل ف الشيء  ،ومنه َ
وخص بلتعوذ أشد أوقات الليل توقعاً لصول الكروه .
الاء  ،ووقبت الشمس غابت ُ ،
هذا النوع الثان من النواع الاصة العطوفة على العام من قوله  ) :من شر ما خلق ) ) الفلق

السحرة
ُ .(2:
وع طف ( شر النفاثت ف العقد ) على شر الليل لن الليل وقت يتحي فيه َ
إجراء شعوذتم لئل يطلع عليهم أحد .
والنفث  :نفخ مع تريك اللسان بدون إخراج ريق فهو أقل من التفل  ،يفعله السحرة إذا
وعقدوا عليه ُع َقداً ث نفثوا عليها .
وضعوا علج سحرهم ف شيء َ
فالراد ب ( النفاثت ف العقد )  :النساء الساحرات  ،وإنا جيء بصفة الؤنث لن الغالب
السحر النساء لن نساءهم ل شغل لن بعد تيئة لوازم الطعام والاء
عند العرب أن يتعاطى
َ
والنظافة  ،فلذلك يكثر انكبابن على مثل هاته السفاسف من السحر والتَكهن ونو ذلك ،
فالوهام الباطلة تتفشى بينهن  ،وكان العرب يزعمون أن الغُول ساحرة من الِن  .وورد ف
دعا له
خب هجرة البشة أن عمارة بن الوليد بن الغية اتم بزوجة النجاشي وأن النجاشي َ
السواحر فنفخن ف إحليله فصار مسلوب العقل هائماً على وجهه ولق بلوحوش .
َ
العقد )  :جع عقدة وهي ربط ف خيط أو َوتَر يزعم السحرة أنه سحر السحور يستمر
و( ُ
ما دامت تلك العقد معقودة  ،ولذلك يافون من َحلها فيدفنونا أو يبئونا ف مل ل يُهتدى
إليه  .أمر ا رسوله ) صلى ا عليه وسلم ( بلستعاذة من شر السحرة لنه ضمن له أن ل
يلحقه شر السحرة  ،وذلك إبطال لقول الشركي ف أكاذيبهم إنه مسحور  ،قال تعال :
) وقال الظالون إن تتبعون إل رجلً مسحوراً ) ) الفرقان . ( 8 :
وجلة القول هنا  :أنه لا كان الصح أن السورة مكية فإن النب ) صلى ا عليه وسلم (
مأمون من أن يصيبه شر النفاثت لن ا أعاذه منها .
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و سأما السحر فقد بسطنا القول فيه عند قوله تعال  ) :يعلِسمون الناس السحر ) ف سورة

البقرة .
وإنا جعلت الستعاذة من النفاثت ل من النفث  ،فلم يقل  :إذا نفثن ف العقد  ،ل ِلشارة
النافثات وهن متعاطيات
العقد ليس بشيء يلب ضراً بذاته وإنا يلب الضر
ُ
إل أن نفثهن ف ُ
السحر  ،لن الساحر يرص على أن ل يتك شيئاً ما يقق له ما يعمله لجله إلس احتال
على إيصاله إليه  ،فربا وضع له ف طعامه أو شرابه عناصر مفسدة للعقل أو مهلكة بقصد أو
يتل با نشاط
بغي قصد  ،أو قاذورات يُفسد اختلطُها بلسد َ
بعض عناصر انتظام السم س
أعصابه أو إرادته  ،وربا أغرى به من يغتاله أو من يتجسس على أحواله ُِ
ليي لن يسألونه
السحر أن سحره ل يتخلف ول يطىء .
وتعريف ( النفاثت ) تعريف النس وهو ف معن النكرة  ،فل تفاوت ف العن بينه وبي
قوله  ) :ومن شر غاسق ) ) الفلق  ( 3 :وقوله  ) :ومن شر حاسد ) ) الفلق  . ( 5 :وإنا
أوثر لفظ ( النفاثت ) بلتعريف لن التعريف ف مثله ل ِلشارة إل أن حقيقة معلومة للسامع
مثل التعريف ف قولم  ) :أرسلها العراك ( كما تقدم ف قوله تعال  ) :المد َل ) ف سورة
الفاتة .
وتعريف ( النفاثت ) بللم إشارة إل أنن معهودات بي العرب .
عطف شر الاسد على شر الساحر العطوف على شر الليل  ،لناسبة بينه وبي العطوف
عليه مباشرًة وبينه وبي العطوف عليه بواسطته  ،فإن ما يدعو الاسد إل أذى السود أن
يتطلب حصول أذاهُ لتوهم أن السحر يزيل النعمة الت حسده عليها ولن ثوران وجدان السد
يكثر ف وقت الليل  ،لن الليل وقت اللوة وخطوِر الواطر النفسية والتفكر ف الحوال
الافة بلاسد وبلسود .
والسد  :إحساس نفسان مركب من استحسان نعمة ف الغي مع تن زوالا عنه لجل غية

على اختصاص الغي بتلك الالة أو على مشاركته الاسد فيها  .وقد يطلق اسم السد على
الغبطة مازاً .
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مثل ما لن يروق حاله ف نظره  ،وهو ممل الديث
والغبطة  :س
تن الرء أن يكون له من الي ُ
الصحيح  ) :ل َح َس َد إل ف اثنتي (  ،أي ل غبطة  ،أي ل تق الغبطة إل ف تينك
الصلتي  ،وقد بي شهاب الدين القراف الفرق بي السد والغبطة ف الفرق الثامن والمسي
والائتي .
صب الاسد وأنتَه فيحمله على إيصال الذى للمحسود بتلف أسباب
فقد يغلب
ُ
السد َ
أول أسباب النايت ف الدنيا إذ حسد أحد ابن
نعمته أو إهلكه رأساً  .وقد كان السد َ
قصه ا تعال ف سورة العقود .
آدم أخاه على أن قُبِل قربنه ول يقبل قُربن الخر  ،كما س
بلسود
وتقييد الستعاذة من شره بوقت  ) :إذا حسد ) لنه حينئذ يندفع إل عمل الشر ُ
ِ
الضر به  .والراد من السد ف
حي ييش السد ف نفسه فتتحرك له اليل والنواي للاق س
قوله  ) :إذا حسد ) حسد خاص وهو البالغ أشد حقيقته  ،فل إشكال ف تقييد السد
ب ( حسد ) وذلك كقول عمرو بن معد يكرب :
وبَ َدت ليس َ
كأنا
ُ
ِ
السماء إذا تَـبَدَى
بَد ُر
أي تلى واضحاً منياً .
ولا كان السد يستلزم كون السود ف حالة حسنة كثر ف كلم العرب الكناية عن السيد
سيء الال بلاسد  ،وعليه قول أب السود :
بلسود  ،وبعكسه الكناية عن س

حسدوا الفت أن ل ينالوا سعيه
فالقوم أعداء له وخصوم
كضرائ ِر السناء قُـل َن لوجهها
مشوم
َح َسداً وبُغضاً إنسه لَ ُ
وقول بشار بن بُرد :
إن يسدون فإن غيُ لئمهم
أهل ال َفضل قد ُح ِسدوا
قَـبلي من الناس ُ
فدام ل وَلُم َما ب وما بِِ ُم
َ
ومات أكثَـُرَن َغيظاً ِبَا َِيد
َ

" صفحة رقم " 631

