تفسي البحر الديد ف تفسي القران ال/ديد /ابن عج/ديبة )ت  1266هـ( مصنف و
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يقول الق جل جلله } :قل { ي ممد } أعوذُ برب الفلق { أي :أتصن وأستجيُ
الصبح ،كالفرق ،لهنه يفلق عنه الل/ديل ,فعل بعن مفعول .وق/ديل:
برب الفلق .والفلقُ :
هو كل ما يفلقه ا تعال ،كالرض عن النبات ,والبال عن الع/ديون ،والسحاب عن
المطار ،والب والنوى عما يرج منهما ،والبطون والفروج عما يرج منهما ،وغي
ذلك ما يفلق ويرج منه شيء .وق/ديل :هو جب ف جهنم.
وف تعل/ديق الع/دياذ بلرب ،الاضاف إل الفلق ،النبء عن النور بعد الظلمة ,وعن السعة
بعد الاض/ديق ،والفتق بعد الرتَقِ ،ع َدة كرية بعاذة العامة ما يتعوذ منه ،وإنائه منه وفَـلق
ما عقد له من السحر وانلله عنه ،وتقوية رجائه بتذكي بعض هنظائره ,ومزيد ترغ/ديب
ف العتناء بقرع بب اللتجاء إل ا تعال.
ث ذكر التعَوذ منه فقال } :من ِ
شر ما َخلَ َق { من الثقلي وغيهم ،كائناً ما كان،
وهذا كما ترى شامل لم/ديع الشرور المادية ،وال/ديواهن/دية ،والسماوية ،كالصواعق
وغيها .وإضافة الشر إل/ديه ـ أي :إل كل ما خلق ـ لختصاصه بعا َل اللق ،الؤسس
على امتزاج الراد التباينة ،وتفاص/ديل ك/ديف/دياتا التاضادة الستتبعة للكون والفساد ف عا َل
الكمة ،وأما عا َل المر فهو منزه عن العلل والسباب ،والراد به :كن ف/ديكون.

ٍِ ِ
ب { تص/ديص لبعض الشرور بلذكر ،بعد
وقوله تعال } :ومن شر َغاسق إذا َوقَ َ
اهندراجه ف/ديما قبله ،لزيدة مساس الاجة إل الستعاذة منه ،لكثرة وقوعه ،أي :ومن
شر الل/ديل إذا أظلم واشتد ظلمه ،كقوله تعال:
}إِ َ ٰل غَ َس ِق ٱلْلثْي ِل{

]السراء .[78:وأصل الغسق :المتلء .يقال :غسقت ع/دين/ديه إذا امتلت دمعاً,
و َغ َس ُق الل/ديل :اهناضباب ظلمه .وقوله } :إذا وقب { أي :دخل ظلمه ،وإنا تعَوذ من
الل/ديل لهنه صاحب العجائب ،وق/ديل :الغاسق :القمر ،ووقوبه :دخوله ف الكسوف
رسول ا صلى ا
واسوداده ،لِما روي عن عائشة رضي ا عنها أنا قالت :أخذ ُ

عل/ديه وسلم ب/ديدي ،وقال " :تعوذي بل من شر هذا الغاسق إذا وقب " وق/ديل :وقوب
القمر :ماقه ف آخر الشهر ،و ِ
النجمون يعدوهنه نساً ،ولذلك ل تستعمل السحرةُ

السحر الورث للمرض إلَ ف ذلك الوقت ،ق/ديل :وهو الناسب لسبب النزول .وق/ديل:
َ ُ
الغاسق :الثري ,ووقوبا :سقوطها ،لنا إذا سقطت كثرت المراض والطواعي .وق/ديل:
هو كل شر يعتي الهنسان ،ووقوبه هجومه ،ف/ديدخل ف/ديه الذ َكر عند الشهوة الرمة
وغيه.
ِ
الع َقد { أي :ومن شر النفوس ,أو :النساء النفاثت ،أي:
} ومن شر النفاثت ف ُ
السواحر اللت يعقدن عقداً ف خ/ديوط ،وينفثن عل/ديها ،والنفث :النفخ مع ريق ،وق/ديل:
بدون ريق ،وتعريفها إما للعهد الذهن ،وهن بنات لَبِ/ديد ،أو :للجنس ،لشمول ج/ديع
ٍ
حاسد إِذا َح َس َد { إذا
أفراد السواحر ,وتدخل بنات لَب/ديد دخولً أول/دياً } .ومن شر
أظهر ما ف هنفسه من السد وعمل بقتاضاه ،بتت/ديب مقدمات الشر ،ومبادىء

الضرار بلسود ،قولً وفعلً ،والتق/دي/ديد بذلك؛ ل َن ضرر السد قبله إنا ي/ديق بلاسد،
وقد تكلم ابن جزي هنا على السد بكل م هنقلناه ف سورة النساء ،فاهنظره ف/ديه.
الشارة :الفلق هو النور الذي اهنفلق عنه بر البوت ،وهي القباضة المدية ،الت هي
بذرة الكائنات ،فأمر ا بلتعذوذ بربا الذي أبرزها منه ،من شر كل ما يشغل عن ا،
من سائر الخلوقات ،ومن شر ما يهجم على الهنسان ،ويقو م عل/ديه من هنفسه وهواه
وغاضبه وسخطه ،ومن شر ما يك/ديده من السحرة أو الُساد .والسد مذمو م عند
الاص والعا م ،فالسود ل يسود .وحق/ديقة السد :السف على الي عند الغي ،وتن
زواله عنه ،وأما تن مثله مع بقائه لصاحبه فهي الغِبطة ،وهي مدوحة ف الكمالت،
كالعلم والعمل ،والذوق والال .وبل التوف/ديق ،وصلى ا على س/ديدن ممد وآله.

