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وفيها قول.ن.
أحدها :مدنية رواه أبو صال عن ابن عباس ،وبه قال قتادة ف آخرين.
والثان :مكية رواه كريب عن ابن عباس ،وبه قال السن ،وعطاء ،وعكرمة ،وجابر.
والول أصح ،ويدل عليه أ.ن رسول ا صلى ا عليه وسلم سحر وهو مع عائشة،
فنزلت عليه العوذت.ن.
فذكر أهل التفسي ف نزولاما " :أن غلماً من اليهود كان يدم رسول ا صلى ا

عليه وسلم ،فلم يزل به اليهود حت أخذ ُم َشاطة رأس رسول ا صلى ا عليه
وسلمِ ،
وع ثدة ٍ
أسنان من ُم ْشطه ،فأعطاها اليهود فسحروه فيها .وكان الذي ث
تول
ذلك لبيد بن أعصم اليهودي .ث د ثسها ف بئر لبن زريق ،يقال لا :بئر ذروان.

ويقال :ذي أروان ،فمرض رسول ا صلى ا عليه وسلم ،وانتشر شعر رأسه،

وكان يرى أنه ييت النساء وما يتيهن ،وييثل إليه أنه يفعل الشيء ،وما يفعله ،فبينا

هو ذات يوم نئم أته َملَكان ،فقعد أحدها عند رأسه ،والخر عند رجليه ،فقال
ب؟ قالُ :س ِحر .قال :ومن
ب .قال :وما طُ ث
أحدها للخر :ما بل الرجل؟ قال :طُ ث

وم َشاطة .قال :وأين هو؟
َس َحره؟ قال :لبيد بن أعصم .قال :وب طَبثه؟ قال :بُ ْشط ُ
ف ٍ
طلعة تت راعوفة ف بئر ذروان ّ والف :قشر الطلع .والراعوفة:
قال ف ُج ِّ
صخرة تت ك ف أسفل البئر إذا حفرت .فإذا أرادوا تنقية البئر جلس الن ِّقي عليها،
ِ
شعرت أن ا أخبين
فانتبه رسول ا صلى ا عليه وسلم فقال :ي عائشة أما

بدائي ،ث بعث علياً ،والزبي ،وعمار بن يسر ،فنزحوا ماء تلك البئر ،ث رفعوا
الصخرة ،وأخرجوا الُ ث
ف ،وإذا فيه ُم َشاطة رأسه ،وأسنان مشطه ،وإذا وتر معقود

فيه إحدى عشرة عقدة ]مغروزة بإلبرة ،فأنزل ا تعال العوذتي ،فجعل كلما قرأ
ِ
الع ْق َدةُ
آية انلت عقدة[ .ووجد رسول ا صلى ا عليه وسلم خ ثفة حي انلت ُ
الخية ،وجعل جبيل عليه السلم يقول :بسم ا أرقيك من كل شيء يؤذيك،
ومن حاسد وعي ،وا يشفيك .فقالوا ي رسول ا :أفل نخذ البيث فنقتله؟

فقال :تأما أن فقد شفاين ا ،وأكره أن أُثي على الناس شراً " .وقد أخرج
البخاري ومسلم ف »الصحيحي« من حديث عائشة حديث سحر رسول ا صلى
ا عليه وسلم .وقد بينا معن »أعوذ« ف أول كتابنا.
وف »الفلق« ستة أقوال.
أحدها :أنه الصبح ،رواه العوف عن ابن عباس ،وبه قال السن ،وسعيد بن جبي،
وماهد ،وقتادة ،والقرظي ،وابن زيد ،واللغويو.ن قالوا :ويقال :هذا أبي من فَـلَق الصبح
َوفَـَر َق الصبح.
والثان :أنه الَْلق ،رواه الوالب عن ابن عباس .وكذلك قال الضحاك :ال َفلَق :الَْلق

كلُه.
والثالث :نس ْجن ف جهنم ،روي عن ابن عباس أيضاً.
وقال وهب والسديّ :جب ف جهنم .وقال ابن السائب :واد ف جهنم.
والرابع :شجرة ف النار ،قاله عبد ا بن عامرو.
ب ،والنووى ،وغي ذلك .قاله
والامس :أنه ّك ُل ما انفلق عن شيء كالصبح ،والَ ُ
السن .قال الزجاج :وإذا تملت اللق َب َ.ن لك أ.ن أكثره عن انفلق ،كالرض
بلنبات ،والسحاب بلطر.
والسادس :أنه اسم من أساء جهنم ،قاله أبو عبد الرحن عبد ا بن يزيد البلي.
»خلنق« بضم الاء،
قوله تعال } :من شر ما خلق { وقرأ ابن الساميفع ،وابن يعامرّ :
وكسر الل.م .وفيه ثلثة أقوال.
أحدها :أنه عا.م ،وهو الظهر.
والثان :أ.ن شر ما خلن
إبليس وذّريته ،قاله السن.
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والثالث :جهنم ،حكاه الاوردي.
وف »الغاسق« أربعة أقوال.
أحدها :أنه القامر ،روت عائشة قالت :نظر رسول ا صلى ا عليه وسلم إل القامر،
فقال :استعيذي بلل من شره فإنه الغاسق إذا وقب ،رواه التمذي ،والنسائي ف
كتابيهاما .قال ابن قتيبة :ويقال :الغاسق :القامر إذا كسف فاسوود .ومعن »وقب«
دخل ف الكسوف.
والثان :أنه النجم ،رواه أبو هريرة عن رسول ا صلى ا عليه وسلم.
والثالث :أنه الليل ،قاله ابن عباس ،والسن ،وماهد ،والقرظي ،والفراء ،وأبو عبيد،
وابن قتيبة ،والزجاج .قال اللغويو.ن :ومعن »وقب« دخل ف كل شيء فأظلم .و
»الغسق« الظلامة .وقال الزجاج :الغاسق :البارد ،فقيل لنلويل :غاسق ،لنه أبرد من
النهار.
والرابع :أنه الثري إذا سقطت ،وكانت السقا.م ،والطواعي تكثر عند وقوعها ،وترتفع
عند طلوعها ،قاله ابن زيد.
فأما } النفاثت { فقال ابن قتيبة :هن السواحر ينفثن .أي :يَـْتـ ّفلن إذا سحر.ن،
َورقَ ْي .قال الزجاج :يَـْتـ ّف ْل َن بل ريق ،كأنه نفح .وقال ابن النباري :قال اللغويو.ن:

ث :نَـ َف َخ نفخاً ليس معه ريق ،ومعن تفل :نفخ نفخاً معه ريق .قال ذو
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وقد روى ابن أب ّسَريج »النافثات« «لف قبل الفاء مع كسر الفاء وتفيفها .وقال
بعض الفسرين :الراد بلنوـ وفاثت هاهنا :بنات لبيد بن أعصم اليهودي سحر.ن رسول
ا صلى ا عليه وسلم.
} ومن شر حاسد { يعن :اليهود حسدوا رسول ا صلى ا عليه وسلم .وقد ذكرن
وأول معصية ع ن
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ح ود السد ف ]البقرة [109:والسد :أخس الطبائعّ .
ّ
ابيل.
قابيل َه َ
الساماء َح َس ّد إبليس لد.م ،وف الرض َح َس ّد َ

