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قوله عز وجل } :قل أعوذ برب الفلق { قال ابن عباس وعائشة " :كان غلم من
اليهود يدم النب صلى ا عليه وسلم فدبت إليه اليهود ،فلم يزالوا به حت أخذ من
مشاطة رأس رسول ا صلى ا عليه وسلم وعدة من أسنان مشطه ،فأعطاها اليهود،
فسحروه فيها ،وتول ذلك لبيد بن العصم رجل من اليهود فنزلت السورتن فيه ".
)ق( عن عائشة " أن النب صلى ا عليه وسلم سحر حت كان ييل إليه أن

يصنع الشيء ول يصنعه " وف رواية " أنه ييل إليه فعل الشيء ،وما فعله حت إذا
كان يوم ،وهو عندي دعا ا ،ودعاه ث قال أشعرت ي عائشة أن ا قد أفتان

فيما استفتيته فيه قلت :وما ذاك ي رسول ا قد جاءن رجلن ،فجلس أحدها
عند رأسي ،والخر عند رجلي ،ث قال أحدها لصاحبه ما وجع الرجل قال

مطبوب ،قال ومن طبه قال لبيد بن العصم اليهودي من بن زريق قال :فيما ذا

قال ف مشط ومشاطة ،وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال ف بئر ذروان ،ومن
الرواة من قال ف بئر بن زريق فذهب النب صلى ا عليه وسلم ف أنس من

أصحابه إل البئر فنظر إليها وعليها نل ث رجع إل عائشة فقال وا لكأن ماءها

نقاعة الناء ،ولكأن نلها رؤوس الشياطي قلت ي رسول ا فأخرجه .قال أما أن
فقد عافان ا وشفان ،وخفت أن أثيعلى الناس منه شرا " وف رواية للبخاري "
أنه كان يرى أنه ييت النساء ،ول يتيهن قال سفيان وهذا أشد ما يكون من

السحر إذا كان كذلك " عن زيد بن أرقم قال " سحر رجل من اليهود النب صلى

ا عليه وسلم فاشتكى ذلك أيما فأته جبيل فقال إن رجل من اليهود سحرك،
وعقد لك عقدا ف بئر كذا فأرسل رسول ا صلى ا عليه وسلم عليا

فاستخرجها ،فجاء با فحلها فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة فقام رسول

ا صلى ا عليه وسلم كأنا نشط من عقال ،فما ذكر ذلك لليهودي ،ول رآه

ف وجهه قط " أخرجه النسائي وروي " أنه كان تت صخرة ف البئر فرفعوا الصخرة
وأخرجوا جف الطلعة ،فإذا فيه مشاطة من رأسه صلى ا عليه وسلم وأسنان من
مشطه "  ،وقيل كان ف وتر عقد عليه إحدى عشرة عقدة وقيل كان مغروزاب بإلبر
فأنزل ا هاتي السورتي ،وها إحدى عشرة آية سورة الفلق خس آيت ،وسورة
الناس ست آيت ،فكان كلما قرأ آية انلت عقدة حت انلت العقد كلها ،فقام
النب صلى ا عليه وسلم كأنا نشط من عقال وروي " أنه لبث ستة أشهر ،واشتد
عليه ذلك ثلث ليال فنزلت العوذتن " )م( عن أب سعيد الدري
" أن جبيل أتى النب صلى ا عليه وسلم ،فقال ي ممد اشتكيت قال نعم قال

بسم ا أرقيك من كل شيء يؤذيك ،ومن شر كل نفس أو عي حاسد ا
يشفيك بسم ا أرقيك ".

)فصل وقبل الشروع ف التفسي نذكر معن الديث ،وما قيل فيه ،وما قيل ف السحر،
وما قيل ف الرقى(

قولا ف الديث إن النب صلى ا عليه وسلم سحر حت كان ييل إليه أنه يصنع
الشيء ،ول يصنعه.
السنة ،وجهور علماء المة على إثبات السحر ،وأن
قال اإلمام الازري :مذهب أهل ن
له حقيقة كحقيقة غيه من الشياء الثنابتة خلفاب لن أنكر ذلك ،ونفى حقيقته،
وأضاف ما يقع منه إل خيالت بطلة ل حقائق لا ،وقد ذكره ا ف كتابه ،وذكر
أنه ما يتعلم ،وذكر ما فيه إشارة إل أنه ما يكفر به ،وأنه يفرق بي الرء ،وزوجه وهذا
كله ل يكن أن يكون ما ل حقيقة له وهذا الديث الصحيح مصرح بثباته ،ول
يستنكر ف العقل أن ا تعال يرق العادة عند النطق بكلم ملفق أو تركيب أجسام
أو الزج بي قوي ل يعرفها إل الساحر ،وأنه ل فاعل إل ا تعال ،وما يقع من ذلك
فهو عادة أجراها ا تعال على يد من يشاء من عباده.
فإن قلت الستعاذ منه هل هو بقضاء ا ،وقدره فذلك قدح ف القدرة.
الرقى من
قلت كل ما وقع ف الوجود هو بقضاء ا وقدره ،والستشفاء بلتنعوذ ،و ن

التمذي " عن ابن أب خزامة عن
قضاء ا ،وقدره يدل على صحة ذلك .ما روى ن

أبيه قال " :سألت رسول ا صلى ا عليه وسلم فقلت ي رسول ا أرأيت رقى
نستقي با ،ودواء نتداوى به ،وتقاة نتقيها هل ترد من قدر ا شيئا ،قال :هي

التمذي :هذا حديث حسن وعن عمر نفر من قدر ا
من قدر ا تعال " " قال ن
إل قدر ا تعال.

)فصل(
وقد أنكر بعض البتدعة حديث عائشة التفق عليه ،وزعم أنه يط منصب الننبوة
بلشرع.
ويشكك فيها وأن تويزه ينع الثنقة ن
ورد على هذا البتدع بن الذي ادعاه بطل لن ال ندلئل القطعية ،والنقلية قد قامت
على صدقه صلى ا عليه وسلم ،وعصمته فيما يتعلق بلتبليغ ،والعجزة شاهدة
بذلك ،وتويز ما قام الدليل بلفه بطل.
وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا ،وهو ما يعرض للبشر فغي بعيد أن ييل إليه من أمور
الدنيا ما ل حقيقة له.
وقد قيل إنه كان ييل إليه أنه وطىء زوجاته ،وليس واطىء ،وهذا مثل ما يتخيله
اإلنسان ف النام.
فل يبعد أن يتخيله ف اليقظة ،ول حقيقة له ،وقيل إنه ييل إليه أنه فعله وما فعله،
السداد قال القاضي :وقد جاءت ف
ولكن ل يعتقد ما تيله فتكون اعتقاداته على ن
بعض روايت هذا الديث مبينة أن السحر إنا سلط على بدنه وظواهر جوارحه ل
على قلبه وعقله واعتقاده وليس ف ذلك ما يوجب لبساب على الرسالة ول طعناب لهل
والضللة ،وقوله ما وجع الرجل قال مطبوب أي مسحور قوله ،وجف طلعة ذكر
الزيغ ن
ن
يروى بلباء ويروى بلفاء ،وهو وعاء طلع النخل.

الرقى والتنعاويذ فقد اتفق الجاع على جواز ذلك إذا كان بيت من القرآن ،أو
وأما ن
إذ كانت وردت ف الديث ،ويدل على صحته الحاديث الواردة ف ذلك منها
حديث أب سعيد التقدم أن جبيل رقي النب صلى ا عليه وسلم ،ومنها ما روي عن
عبيد بن رفاعة الزرقي " أن أساء بنت عميس قالت ي رسول ا إن ولد جعفر

تسرع إليهم العي .أفأستقي لم قال نعم فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته
التمذي وقال :حديث صحيح وعن أب سعيد الدري " أن النب
العي " أخرجه ن

صلى ا عليه وسلم كان يتعوذ ويقول أعوذ بل من الان ،وعي النسان فلما

التمذي وقال :حديث حسن
نزلت العوذتن أخذ بما ،وترك ما سواها " أخرجه ن

غريب فهذه الحاديث تدل على جواز نالرقية ،وإنا النهي عنه منها ما كان فيه كفر
أو شرك أو ما ل يعرف معناه ما ليس بعرب لواز أن يكون فيه كفر وا أعلم.
)وأما التفسي(

فقوله عز وجل } قل أعوذ برب الفلق {  ،أراد بلفلق الصبح ،وهو قول الكثرين،
ورواية عن ابن عباس لن الليل ينفلق عن الصبح وسبب تصيصه ف التعوذ أن القادر
على إزالة هذه الظلمة عن العال قادر على أن يدفع عن الستعيذ ما يافه ،ويشاه،
الصباح،
وقيل إن طلوع الصبح كالثال ليء الفرج ،كما أن اإلنسان ينتظر طلوع ن
فكذلك الائف يتقب ميء النجاح ،وقيل إن تصيص الصبح بلذكر ف هذا الوضع
لنه وقت دعاء الضطرين ،وإجابة اللهوفي ،فكأنه يقول قل أعوذ برب الوقت ،الذي
يفرج فيه هم الهمومي والغمومي ،وروي عن ابن عباس أن الفلق سجن ف جهنم،

وقيل هو واد ف جهنم إذ فتح استعاذ أهل النار من حره ،ووجهه أن الستعيذ قال:
أعوذ برب هذا العذاب ،القادر عليه من شر عذابه ،وغيه وروي عن ابن عباس أيضاب
أن الفلق اللق ،ووجه هذا التأويل ،أن ا تعال فلق ظلمات بر العدم بجياد النوار،
وخلق منه اللق ،فكأنه قال قل أعوذ برب جيع المكنات ،ومكون جيع الدثت
} من شر ما خلق { قيل يريد به إبليس خاصة لنه ل يلق ا خلقاب هو شر منه،
ولن السحر ل يتم إل به وبعوانه وجنوده ،وقيل من شر كل ذي شر ،وقيل من شر
ما خلق من الن ،واإلنس.
} ومن شر غاسق إذا وقب { عن عائشة رضي ا تعال عنها قالت " إن رسول ا

صلى ا عليه وسلم نظر إل القمر فقال ي عائشة استعيذي بل من شر هذا،

التمذي وقال حديث حسن صحيح ،فعلى
فإن هذا هو الغاسق إذا وقب " أخرجه ن

هذا الديث الراد به القمر إذا خسف ،واسود ومعن وقب دخل ف السوف ،أو
أخذ ف الغيبوبة ،وقيل سي به لنه إذا خسف اسود ،وذهب ضوءه وقيل إذا وقب
دخل ف الاق ،وهو آخر الشهر وف ذلك الوقت يتم السحر الورث للتمريض ،وهذا
مناسب لسبب نزول هذه الية .وقال ابن عباس :الغاسق الليل إذا وقب أي أقبل
لظلمته من الشرق ،وقيل سي الليل غاسقاب لنه أبرد من النهار ،والغسق البد وإنا أمر
بلتعوذ من الليل لن فيه تنشر الفات ،ويقل الغوث وفيه يتم السحر ،وقيل الغاسق
الثري إذا سقطت ،وغابت ،وقيل إن السقام تكثر عند وقوعها ،وترتفع عند طلوعها
فلهذا أمر بلتعوذ من الثري عند سقوطها } ومن شر النفاثت ف العقد { يعن
السواحر اللت ينفثن ف عقد اليط حي يرقي عليها ،وقيل الراد بلنفاثت بنات لبيد
بن العصم اللت سحرن النب صلى ا عليه وسلم ،والنفث النفخ مع ريق قليل ،وقيل

إنه النفخ فقط.
الشرعية الستحبة فجوزه المهور من
واختلفوا ف جواز الننفث ف نالرقى ،والتنعاويذ ن

الصحابة والتابعي ،ومن بعدهم ،ويدل عليه حديث عائشة قالت " :كان رسول ا

صلى ا عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بلعوذات " الديث وأنكر

جاعة التنفل ،والننفث ف الرقى ،وأجازوا الننفخ بل ريق قال عكرمة :ل ينبغي نللراقي أن
ينفث ول يسح ول يعقد ،وقيل النفث ف العقد إنا يكون مذموماب إذا كان سحراب
مضراب بلرواح والبدان ،وإذا كان النفث إلصلح الرواح والبدان وجب أن ل
يكون مذموماب ،ول مكروهاب بل هو مندوب إليه } .ومن شر حاسد إذا حسد {
الاسد هو الذي يتمن زوال نعمة الغي ،وربا يكون مع ذلك سعي ،فلذلك أمر ا
تعال بلتعوذ منه ،وأراد بلاسد هنا اليهود ،فإنم كانوا يسدون النب صلى ا عليه
وسلم أو لبيد بن العصم وحده وا سبحانه ،وتعال أعلم براده وأسرار كتابه.

