* تفسي ماسن التأويل  /ممد جال الدين القاسي )ت 1332هـ( مصنف و ل يتم تدقيقه
بعد
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كقصص بعن
} قُ ْل أ ُ
َعوذُ بَِر ِّ
ب الْ َفلَ ِق { أي :ألوذ به وألتجئ إليه .والفلق فعل بعن الفعولَ ،
مقصوص.
الرب فهو فلق .قال السن :الفلق كل ما انفلق عن شيء كالصبح
كل ما فل َقه و
قال ابن تيمية :و
والَب والنثوى .قال الزجاج :وإذا تملت اللق بن لك أن أكثره عن انفلق كالرض بلنبات
والسحاب بلطر .وقد قال كثي من الفسرين :الفلق الصبح ،فإنه يقال :هذا أبي من فلق
الصبح وفرق الصبح.
وقال بعضهم :الفلق اللق كله ،وأما من قال :إنه و ٍاد ف جهنم أو شجرة ف جهنم ،أو :إنه
اسم من أساء جهنم ،فهذا أمر ل نعرف صحته ،ل بدللة السم عليه ،ول بنقل عن النب
صلى ا عليه وسلم ،ول ف تصيص ربوبيته بذلك حكمة ،بلف ما إذا قال :رب اللق أو
كل ما انفلق أو رب النور الذي يظهره على العباد بلنهار ،فإن ف تصيصه هذا بلذكر.
رب ِّ
ما يظهر به عظمة الرب الستعاذ به .انتهى
وقوله تعالِ } :من َشِّر َما َخلَ َق { أي :من شر ما خلقه من الثقلي وغيهم .كائنام ما كان
من ذوات الطبائع والختيار.

ِ
ٍِ ِ
ب { قال أبو السعود :تصيص لبعض الشرور
وقوله سبحانهَ } :ومن َشِّر َغاسق إ َذا َوقَ َ
بل ِّذكر ،مع اندراجه فيما قبله لزيدة مساس الاجة إل الستعاذة ،وأدعى إل العاذة .وقال
المام ابن تيمية :وإذا قيل :الفلق يع وم ويص ،فبعمومه استعيذ من شر ما خلق ،وبصوصه
النهاري استعيذ من شر غاسق إذا وقب؛ فإن الغاسق قد فسر بلليل كقوله:
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ب { دخل ف كل
]السراء ،[78 :وهذا قول أكثر الفسرين ،وأهل اللغة قالوا :ومعن } َوقَ َ
شيء .قال الزجاج :الغاسق البارد .وقيل لليل :غاسق؛ لنه أبرد من النهار .وقد روى التمذي
تعوذي
والنسائي عن عائشة أن النب صلى ا عليه وسلم نظر إل القمر فقال " :ي عائشة! ي

بل من شره ،فإنه الغاسق إذا وقب " وروي من حديث أب هريرة مرفوعام " :الغاسق النجم

" وقال ابن زيد :هو الثري ،وكانت السقام والطواعي تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها.

وهذا الرفوع قد ظن بعض الناس منافاته لن فسره بلليل فجعلوه قولم آخر ،ث فسروا وقوبه
بسكونه .قال ابن قتيبة :ويقال :الغاسق القمر إذا كسف واسوثد .ومعن وقب دخل ف
الكسوف .وهذا ضعيف فإن ما قال رسول ا صلى ا عليه وسلم ل يعارض بقول غيه،
وهو ل يقول إل الق ،وهو ل يمر عائشة بلستعاذة منه عند كسوفه بل مع ظهوره .وقد قال
ا تعال:
يها {ر م لب {
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ي فِ ِم ِح لوِن آيِةِ الليلي {ل ِو ِج ِعللنِا آيِةِ النَ ِ
} ِو ِج ِعللنِا الليلي ِل ِوالنَ ِ

]السراء ،[12 :فالقمر آية الليل ،وكذلك النجوم إنا تطلع فتى بلليل؛ فأمره بلستعاذة من
أمر بلستعاذة من آية الليل ودليله وعلمته.
ذلك ا

والدليل مستلزم للمدلول .فإذا كان شر القمر موجودام ،فشر الليل موجود ،وللقمر من التأثي
ما ليس لغيه .فتكون الستعاذة من الشر الاصل عنه أقوى ،ويكون هذا كقوله عن السجد
الؤسس على التقوى " :هو مسجدي " هذا مع أن الية تتناول مسجد قباء قطعام ،وكذلك
قوله عن أهل الكساء " :هؤلء أهل بيت " مع أن القرآن يتناول نساءه؛ فالتخصيص لكونه
الخصوص أول بلوصف؛ فالقمر أحق ما يكون بلستعاذة ،والليل مظلم منتشر فيه شياطي
النس والن مال تنتشر بلنهار ،ويري فيه من أنواع الشر ما ل يري بلنهار من أنواع الكفر
والفسوق والعصيان والسرقة واليانة والفواحش وغي ذلك؛ فالشر دائمام مقرون بلظلمة .ولذا
إنا جعله ا لسكون الدميي وراحتهم ،لكن شياطي النس والن تفعل فيه من الشر ما ل
البلخي له " مصحف
يكنها فعله بلنهار ،ويتوسلون بلقمر وبدعوته وعبادته ،وأبو معشر
ّ
ِ
السحريت ما يناسب الستعاذة منه .انتهى كلم ابن تيمية
القمر " يذكر فيه من الكفريت و ّ
رحه ا.
ُخر بلستعاذة من شرها ،لظهور ضررها وعسر الحتياط منها؛ فل
ث خص تعال ملوقات أ َ
بد من الفزع إل ا والستنجاد بقدرته الشاملة على دفع شرها ،فقال سبحانهَ } :وِمن َشِّر
النثـ ثفا َث ِت ِف الْ ُع َق ِد { قال ابن جرير :أي :ومن شر السواحر اللت ينفثن ف ُعقد اليط حي
يَرقي عليها ،وبه قال أهل التأويل ،فعن ماهد :الرقي ف عقد اليط .وعن طاوس :ما من

شيء أقرب إل الشرك من رقية الاني ،ومثله عن قتادة والسن .وقال الزمشري :النفاثت

النساء أو الماعات السواحر اللت يعقدن عقدام ف خيوط ويَنفثن عليها ويرقي .والنفث:

النفخ مع ريق ،ول تثي لذلك ،اللهم إل إذا كان ثَث إطعام شيء ضار أو سقيه أو إشامه ،أو
مباشرة السحور به على بعض الوجوه ،ولكن ا عز وجل قد يفعل عند ذلك فعلم على سبيل
المتحان الذي يتميز به الثبت على الق من الشوية والهلة من العوام ،فينسبه الشوية
الرعاع إليهن وإل نفثهن .والثابتون بلقول الثابت ل يلتفتون إل ذلك ول يعبؤون به.
وّ
فإن قلت :فما معن الستعاذة من شرهن؟ قلت :فيها ثلثة أوجه:
أحدها :أن يستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحر ،ومن إثهن ف ذلك.
والثان :أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن وما يدعنهم به من بطلهن.
الثالث :أن يستعاذ ما يصيب ا به من الشر عند نفثهن .انتهى.
وف الية تويل آخر ،وهو اختيار أب مسلم رحه ا ،قال :النفاثت النساء ،والعقد عزائم
الرجال وآراؤهم ،مستعار من عقد البال ،والنفث وهو تليي العقدة من البل بريق يقذفه عليه
ليصي حبلهُ سهلم.

فمعن الية :أن النساء لجل كثرة حبِّهن ف قلوب الرجال يتصرفن ف الرجال يولنهم من رأي

إل رأي ومن عزية إل عزية؛ فأمر ا رسوله بلتعوذ من شرهن .كقوله:
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تنبيه:

قال الشهاب :نقل ف " التأويلت " عن أب بكر الصم أنه قال :إن حديث " سحره
صلوات ا عليه "  ،الروي هنا ،متوك لِما يلزم من قول الكفرة أنه مسحور .وهو مالف
لنص القرآن حيث أكذبم ا فيه .ونقل الرازي عن القاضي أنه قال :هذه الرواية بطلة،
وكيف يكن القول بصحتها ،وا تعال يقول:
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ك {م ِن الن {
ياس{
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]الائدة [67 :وقال:
س{
احر ِح ليث أِتِى{
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]طه [69 :ولن تويزه يفضي إل القدح ف النبوة؛ ولنه لو صح ذلك لكان من الواجب أن
كل
يصلوا إل ضرر جيع النبياء والصالي ،ولقدروا على تصيل اللك العظيم لنفسهم ،و و

بطل ،ولكان الكفار يعيونه بنه مسحور .فلو وقعت هذه الواقعة لكان الكفار صادقي
ذلك ا
ف تلك الدعوة ،ولصل فيه  -عليه السلم  -ذلك العيب .ومعلوم أن ذلك غي جائز.

انتهى .ول غرابة ف أن ل يقبل هذا الب لا برهن عليه ،وإن كان مثرجام ف الصحاح؛ وذلك
لنه ليس كل مرج فيها سالام من النقد ،سندام أو معن ،كما يعرفوه الراسخون .على أن
الناقشة ف خب الحاد معروفة من عهد الصحابة .قال المام الغزال ف " الستصفى " :ما
ِ
علي رضي ا عنه خب أب سنان
كرد ٍّ
من أحد من الصحابة إل وقد رثد خب الواحدّ ،
ِ
كرد عائشة
الشجعي ف قصة بروع بنت واشق ،وقد ظهر منه أنه كان يلف على الديث .و ّ
خب ابن عمر ف " تعذيب اليت ببكاء أهله عليه "  ،وظهر من عمر نيه لب موسى وأب
هريرة عن الديث عن الرسول صلى ا عليه وسلم ،وأمثال ذلك ما ذكر .أورد الغزال ذلك
إجاع
ف مباحث :خب الحاد ف معرفة شبه الخالفي فيه ،وذكر رحه ا ف مباحث الجاع َ
الصحابة على تويز اللف للحاد ،لدلة ظاهرة قامت عندهم.
وقال المام ابن تيمية ف " السودة " :الصواب أن من رد الب الصحيح كما كانت الصحابة
ترده ،لعتقاده غلط الناقل أو كذبه ،لعتقاد الراد أن الدليل قد دل على أن الرسول ل يقول
هذا ،فإن هذا ل يكفر ول يفسق ،وإن ل يكن اعتقاده مطابقام ،فقد رد غي واحد من
الصحابة غي واحد من الخبار الت هي صحيحة عند أهل الديث .انتهى
وقال العلمة الفناري ف " فصول البدائع " :ول يضلل جاحد الحاد ،والسألة معروفة ف

الصول ،وإنا توسعت ف نقولا لن رأيت من متعصبة أهل الرأي َمن أكب رثد خب رواه مثل
البخاري ،وضلل منكره؛ فعلمت أن هذا من الهل ِّ
بفن الصول ،ل بصول مذهبه ،كما

رأيت عن الفناري.

ث قلت :العهد بهل الرأي أن ل يقيموا للبخاري وزنم ،وقد ردوا الئي من مرويته بلتأويل
والنسخ ،فمت صادقوه حت يضللوا من رد خبام فيه؟ وقد برهن على مدعاه .وقام يدافع عن
رسول ا ومصطفاه.
وبعد ،فالبحث ف هذا الديث شهي قديام وحديثام ،وقد أوسع القال فيه شراح " الصحيح "
وابن قتيبة ف شرح " تويل متلف الديث " والرازي .والق ل يفى على طالبه .وا أعلم.
} وِمن َش ِر ح ِ
اس ٍد إِ َذا َح َس َد { قال الزمشري :أي :إذا أظهر حسده وعمل بقتضاه من بغي
ّ َ
َ
الغوائل للمحسود .لنه إذا ل يظهر أثر ما أضمره ،فل ضرر يعود منه على حسده بل هو

الضار لنفسه ،لغتمامه بسرور غيه.

