)سورة الفلق مكية وهي خس آيت(
بسم ا الرحن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق  .1 -من شر ما خلق  .2 -ومن شر غاسق إذا وق/ب  .3 -وم/ن
شر النفاثت ف العقد  .4 -ومن شر حاسد إذا حسد .5 -
)بيان( أمر للنب ص/لى ا علي/ه وآل/ه وس/لم أن يع/وذ بل م/ن ك/ل ش/ر وم/ن بعض/ه خاص/ة
والس//ورة مدني//ة عل//ى م//ا يظه//ر م//ا ورد ف س//بب نزول//ا .ق /وله تع//ال " :ق//ل أع//وذ ب//رب الفل//ق "
العوذ هو العتصام والتحرز من الشر بللتج/اء إل م/ن ي//دفعه ،والفل/ق بلفت/ح فالس//كون الش/ق
والف //رق ،والفل //ق بفتح //تي ص //فة مش //بهة بعن الفع //ول كالقص //ص بعن القص //وص ،والغ //الب
إطلق//ه عل//ى الص//بح لن//ه الش//قوق م//ن الظلم ،وعلي//ه ف//العن أع//وذ ب//رب الص//بح ال//ذي يفلق//ه
ويشقه ومناسبة هذا التعبي للعوذ من الشر ال//ذي يس//ت الي ويج//ب دون//ه ظ//اهر .وقي//ل :ال/راد
بلفلق ك//ل م//ا يفط//ر ويفل//ق عن//ه بللق والي//اد ف//إن ف الل//ق والي//اد ش//قا للع//دم وإخراج//ا
للموجود إل الوجود فيكون مساوي للمخلوق ،وقيل ه//وجب ف جهن/م ويؤي/ده بع//ض الروايت.
قوله تعال " :من شر ما خلق " أي من شر من يمل شرا من النس وال//ن واليوانت وس//ائر
ماله شر من اللق فان اشتمال مطلق ما خلق عل//ى الش//ر ل يس//تلزم الس//تغراق .ق/وله تع//ال" :
وم//ن ش//ر غاس//ق إذا وق//ب " ف الص//حاح :الغس//ق أول ظلم//ة اللي//ل وق//د غس//ق اللي//ل يغس//ق إذا
أظلم والغاسق الليل إذا غاب الشفق .انتهى ،والوقوب الدخول فالعن ومن شر الليل إذا دخ//ل
بظلمته .ونسبة الشر إل الليل إنا هي لكونه بظلمته يعي

الشرير ف شره لسته عليه فيقع فيه الشر اكثر ما يقع منه بلنه/ار ،والنس/ان في/ه أض/عف
من//ه ف النه//ار ت//اه ه//اجم الش//ر ،وقي//ل :ال /راد بلغاس//ق ك//ل ه//اجم يهج//م بش//ره كائن//ا م//ا ك//ان.
وذكر شر الليل إذا دخل بعد ذكر شر ما خلق من ذكر ال/اص بع//د الع//ام لزيدة الهتم//ام وق//د
اهتم ف السورة بثلثة من أنواع الشر خاص/ة ه/ي ش/ر اللي/ل إذا دخ/ل وش/ر س//حر الس//حرة وش/ر
الاس//د إذا حس//د لغلب//ة الغفل//ة فيه//ن .ق/وله تع//ال " :وم//ن ش//ر النفاثت ف العق//د " أي النس//اء
الساحرات اللت يسحرن بلعقد عل/ى الس//حور وينفث/ن ف العق//د .وخص/ت النس//اء بل/ذكر لن
السحر كان فيهن ومنهم أكثر من الرجال ،وف الية تصديق لت//أثي الس//حر ف المل/ة ،ونظيه//ا
ق/وله تع//ال :ف قص//ة ه//ارون وم//اروت " فيتعلم//ون منهم//ا م//ا يفرق//ون ب/ه بي ال/رء وزوج//ه وم/ا ه/م
بضارين به من أحد إل بذن ا " البقرة 102 :ونظيه ما ف قصة سحرة فرع/ون .وقي/ل :ال/راد
بلنفاثت ف العق //د النس //اء اللت يل //ن آراء أزواجه //ن إل م //ا يرين //ه ويردن //ه فالعق //د ه //و ال/ /رأي
والنفث ف العقد كناية عن حله ،وهو بعيد .قوله تعال " :ومن شر حاس//د إذا حس//د " أي إذا
تلب//س بلس//د وعم//ل ب//ا ف نفس//ه م//ن الس//د ب /تتيب الث//ر علي//ه .وقي//ل :الي//ة تش//مل الع//ائن
فعي العائن نوع حسد نفسان يتحقق من/ه إذا ع/اين م/ا يس/تكثره ويتعج//ب من/ه) .ب//ث روائ//ي(
ف الدر النثور اخرج عبد بن حيد عن زيد بن اسلم قال :سحر النب صلى ا عليه وآله وسلم
رجل من اليه//ود فاش//تكى فأته جبي//ل فن//زل علي/ه بلعوذتي وق//ال :إن رجل م//ن اليه//ود س//حرك
والسحر ف بئر فلن فأرسل عليا فجاء به فأمره ان يل العقد ويقرء آية فجعل يقرء وي//ل ح/ت
ق//ام الن//ب ص//لى ا علي//ه وآل//ه وس//لم كأن//ا نش//ط م//ن عق//ال .اق//ول :وع//ن كت//اب ط//ب الئم//ة

بسناده إل ممد بن سنان ع/ن الفض/ل ع/ن الص//ادق علي/ه الس//لم مثل/ه وف ه//ذا العن روايت
ك//ثية م//ن ط//رق اه//ل الس//نة بختلف//ات يس//ية ،وف غي واح//د منه//ا ان//ه ارس//ل م//ع عل//ي علي//ه
الس//لم زبيا وعم//ارا وفي//ه روايت اخ//رى ايض//ا م//ن ط//رق ائم//ة اه//ل ال//بيت عليه//م الس//لم .وم//ا
استش//كل ب//ه بعض//هم ف مض//مون الروايت ان الن//ب ص//لى ا علي//ه وآل//ه وس//لم ك//ان مص//ون م//ن
تثي السحر كيف ؟ وقد قال ا تعال " :وقال الظالون إن تتبعون إل رجل مسحورا انظر

كي//ف ض /ربوا ل//ك المث//ال فض//لوا فل يس//تطيعون س//بيل " الفرق//ان .9 :ي//دفعه ان مراده//م
بلسحور والنون بفساد العقل بلسحر وام//ا تثره ع/ن الس//حر ب/رض يص/يبه ف ب/دنه ون//وه فل
دليل على مصونيته منه .وف المع وروي ان النب صلى ا عليه وآله وسلم ك//ان ك//ثيا م//ا يع//وذ
السن والسي عليهما السلم باتي الس//ورتي .وفي/ه ع/ن عقب/ة ب/ن ع/امر ق/ال :ق/ال رس/ول ا
ص //لى ا علي //ه وآل //ه وس //لم :انزل //ت عل //ي آيت ل ين //زل مثله //ن العوذتن ،اورده ف الص //حيح.
اقول :واسندها ف الدر النثور إل التمذي والنسائي وغيها ايضا ،وروى ما ف معناه ايضا عن
الطبان ف الوسط عن ابن مسعود ،ولعل الراد من عدم نزول مثلهن انما ف الع/وذة فق//ط ول
يشاركهما ف ذلك غيها من السور .وف ال//در النث//ور اخ//رج اح//د وال//بزار والط/بان واب//ن مردوي/ه
من طرق صحيحة عن ابن عباس وابن مسعود انه كان يك العوذتي من الصحف ويقول :ل
تلط/وا الق//رآن ب//ا لي//س من//ه إنم//ا ليس//تا م//ن كت//اب ا إن//ا أم//ر الن//ب ان يتع//وذ بم//ا ،وك//ان اب//ن
مس //عود ل يق //رء بم //ا .اق //ول :ث ق //ال الس //يوطي ق //ال ال //بزار :ول يت //ابع اب //ن مس //عود اح //د م //ن
الص//حابة وق//د ص//ح ع//ن الن//ب ص//لى ا علي//ه وآل//ه وس//لم ان//ه ق//رء بم//ا ف الص//لة وق//د اثبتت//ا ف

الصحف انتهى .وف تفسي القمي بسناده عن اب بكر الضرمي قال :قلت لب جعف//ر علي//ه
السلم إن ابن مسعود كان يحو العوذتي من الصحف .فقال :كان اب يقول :ان/ا فع/ل ذل/ك
اب //ن مس //عود برأي//ه وه //و ] ه//اظ [ م//ن الق //رآن .أق //ول :وف ه //ذا العن روايت ك //ثية م //ن ط //رق
الفريقي على ان هن/اك ت/واترا قطعي//ا م/ن عام//ة النتحلي بلس//لم عل/ى كونم//ا م/ن الق/رآن ،وق//د
استش //كل بع //ض النكري //ن لعج //از الق //رآن أن //ه ل //و ك //ان معج/ /زا ف بلغت //ه ل يتل //ف ف ك //ون
الس//ورتي م//ن الق//رآن مث//ل اب//ن مس//عود ،واجي//ب بن الت/واتر القطع//ي ك//اف ف ذل//ك عل//ى أن//ه ل
ينق/ل عن/ه اح//د ان//ه ق//ال بع//دم نزولم//ا عل//ى الن//ب ص//لى ا علي/ه وآل//ه وس/لم أوق//ال بع//دم كونم//ا
معجزتي ف بلغتهم//ا ب//ل ق//ال بع//دم كونم//ا ج//زء م//ن اللق//رآن وه//و مج//وج بلتواتر .وف ال//در
النثور أخرج ابن جرير عن أب هريرة عن النب صلى ا علي/ه وس/لم ق//ال :الفل/ق ج//ب ف جهن/م
مغط//ى .أق//ول :وف معن//اه غي واح//د م//ن الروايت ف بعض//ها :ق//ال ص//لى ا علي//ه وآل//ه وس//لم:
بب ف النار إذ

فتح سعرت جهنم رواه عقبة بن عامر ،وف بعضها :بئر ف جهنم إذا س//عرت جهن//م فمن//ه
تسعر ،رواه عمرو بن عنبسة إل غي ذلك .وف المع وقي//ل :الفل//ق ج//ب ف جهن//م يتع//وذ أه//ل
جهنم من شدة حره عن الس//دي ورواه أب//و ح/زة الثم//ال وعل/ي ب/ن إبراهي//م ف تفس//ي يهم//ا .وف
تفسي القمي عن أبيه عن النوفلي عن السكون عن أب عب/د ا علي/ه الس//لم ق/ال :ق/ال رس/ول
ا ص//لى ا علي//ه وآل//ه وس//لم :ك//اد الفق//ر أن يك//ون كف/را وك//اد الس//د أن يغل//ب الق//در .اق//ول:
الرواية مروية بلفظها عن أنس عنه صلى ا عليه وآل//ه وس/لم .وف العي//ون بس/ناده ع/ن الس//لطي

ع//ن الرض//ا ع//ن أبي//ه ع//ن آبئه ع//ن الن//ب ص//لى ا علي//ه وآل//ه وس//لم ق//ال :ك//اد الس//د أن يس//بق
القدر .وف الدر النثور أخرج ابن أب شيبة عن أنس قال :قال رسول ا صلى ا عليه وس//لم:
إن السد ليأكل السنات كما يكل النار الطب.

