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وهذه والناس معوذت رسول ا صلى ا عليه وسلم حي سحرته اليهود ،وقيل إن
العوذتي كان يقال لما " القشقشتان " أي مبئتان من النفاق ،وزعم ابن مسعود
أنما دعاء تعوذ به وليستا من القرآن ،وهذا قول خالف به المجاع من الصحابة وأهل
البيت.
برب ال َفلَ ِق { فيه ستة تويلت:
} قْ أل أ ْ
َعوذْ ِّ
أحدها :أن الفلق سجن ف جهنم ،قاله ابن عباس.
الثان :أنه اسم من أساء جهنم ،قاله أبو عبد الرحن.
الثالث :أنه اللق كله ،قاله الضحاك.
الرابع :أنه فلق الصبح ،قاله جابر بن عبد ا ومنه قول الشاعر:
ي ليلة ل أَنَْها بِ ُ
ت ُم ْرتفقا

النجوم إل أ ْن ثنوَر ال َفلَ ُق.
ْأرعى
َ

الامس :أنا البال والصخور تنفلق بلياه.
السادس :أنه كل ما انفلق عن مجيع ما خلق من اليوان والصبح والب والنوىوكل
شيء من نبات وغيه ،قاله السن.
ولصحاب الغوامض أنه فلق القلوب للفهام حت وصلت إليها ووصلت فيها ،وأصل
الفلق الشق الواسع ،وقيل للصبح فلق لفلق الظلم عنه كما قيل له فجر لنفجار
الضوء منه.
} ِمن َشِّر ما َخلَق { فيه ثلثة أقوال:
أحدها :أن شر ما خلق جهنم ،قاله ثبت البنان.
الثان :إبليس وذريته ،قاله السن.
الثالث :من شر ما خلق ف الدنيا والخرة ،قاله ابن شجرة.
وف هذا الشر وجهان:
أحدها :أنه ممول على عمومه ف كل شر.

الثان :أنه خاص ف الشر الذي يستحق الصاب به الثواب.
ٍ
ب { فيه أربعة تويلت:
} ومن َشِّر غاسق إذا َوقَ َ
أحدها :يعن الشمس إذا غربت ،قاله ابن شهاب.
الثان :القمر إذا ول أي دخل ف الظلم.
روى أبو سلمة بن عبد الرحن عن عائشة أنا قالت :أخذ رسول ا صلى ا عليه
وسلم بيدي ث نظر إل القمر فقال :ي عائشة تعوذي بلل من شر ٍ
غاسق إذا وقب،
وهذا الغاسق إذا وقب.
الثالث :أنه الثري إذا سقطت ،وكانت السقام والطواعي تكثر عنذ وقوعها ،وترتفع
عند طلوعها ،قاله ابن زيد.
الرابع :أنه الليل ،لنه يرج السباع من آجامها ،والوام من مكامنها ويبعث أهل الشر
على العبث والفساد ،قاله ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي ،قال الشاعر:
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تل
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ْ

والليل قد
إذ ج ْئّتَنا طا ِرقا
ُ

غَ َسقا

َأرقا
وأصل الغسق الرين بلضرر ،مأخوذ من قولم غسقت القرحة إذا جرى صديدها،
الغساق :صديد أهل النار ،لرينه بلعذاب وغسقت عينه إذا جرى دمعها بلضرر ف
و ّ

اللق.
فعلى تويله أنه الليل ف قوله " إذا وقب " أربعة تويلت:
أحدها :إذا أظلم ،قاله ابن عباس.
الثان :إذا دخل ،قاله الضحاك.
الثالث :إذا ذهب ،قاله قتادة.
الرابع :إذا سكن ،قاله اليمان بن رئب.
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الع َق ِد { قال أهل التأويل :من السواحر ينفثن ف عقد اليوط
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وربا فعل قوم ف الرقى مثل ذلك ،طلباً للشفاء ،كما قال متمم بن نويرة:
نَّ َفثْت ف اليط شبيه
ال ُرقَى

ِ
ِ
والاسد.
خشية الِنّة
من

وقد روى السن عن أب هريرة عن النب صلى ا عليه وسلم أنه قال " :من عقد

عقدة ث نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ،ومن تعلق شيئا وكل إليه " ،
النفث :النفخ ف العقد بل ريق ،والتفل :النفخ فيها بريق ،وف } شر النفاثت ف
العقد { ثلثة أوجه:
أحدها :أنه إيهام للذى وتيل للمرض من غي أن يكون له تثي ف الذى والرض،
إل استشعار ربا أحزن ،أو طعام ضار ربا نفذ بيلة خفية.
الثان :أنه قد يؤذى برض لعارض ينفصل فيتصل بلسحور فيؤثر فيه كتأثي العي،
وكما ينفصل من فم التثائب ما يدث ف القابل له مثله.
الثالث :أنه قد يكون ذلك بعونة من خدم الن يتحن ا بعض عباده.
فأما الروي من سحر النب صلى ا عليه وسلم فقد أثبته أكثرهم ،وأن قوماً من اليهود
سحروه وألقوا عقدة سحره ف بئر حت أظهره ا عليها.
روى أبو صال عن ابن عباس أن النب صلى ا عليه وسلم اشتكى شكوى شديدة،
فبينا هو بي النائم واليقظان إذا ملكان أحدها عند رأسه ،والخر عند رجليه ،فقال
أحدها :ما شكواه؟ فقال الخر :مطبوب) ،أي مسحور ،والطب :السحر( قال :ومن
طبّه؟ قال :لبيد بن العصم اليهودي فطرحه ف بئر ذروان تت صخرة فيها ،فبعث
رسول ا صلى ا عليه وسلم عمار بن يسر فاستخرج السحر منها ،ويروى أن فيه

إحدى عشرة عقدة ،فأمر بل العقد ،فكان كلما حل عقدة وجد راحة ،حت حلت
العقد كلها ،فكأنا أنشط من عقال ،فنزلت عليه العوذتن ،وها إحدى عشرة آية
بعدد العقد ،وأمر أن يتعوذ بما.
وأنكره آخرون ،ومنعوا منه ف رسول ا صلى ا عليه وسلم وإن صح ف غيه ،لا ف
استمراره عليه من خبل العقل ،وأن ا تعال قد أنكر على من قال ف رسوله حيث
يقول } :إن تتبعون إل رجلً مسحوراً {.
} ومن شر حاسد إذا حسد { أما السد فهو تن زوال نعمة السود وإن ل يصر
للحاسد مثلها ،والنافسة هي تن مثلها وإن ل تزل ،فالسد شر مذموم ،والنافسة رغبة
مباحة ،وقد روي أن النب صلى ا عليه وسلم قال " :الؤمن يغبط والنافق يسد ".
وف الستعاذة من شر حاسد إذا حسد وجهان:
أحدها :من شر نفسه وعينه ،فإنه ربا أصاب با فعان وضر ،والعيون الصاب بلعي،
وقال الشاعر:
قومك َْيسبونك سيّدا وإخال أنك سي ٌد َم ْعيو ُن
قد كان ُ
الثان :أن يمله فرط السد على إيقاع الشر بلسود فإنه يتبع الساوىء ويطلب
العثرات ،وقد قيل إن السد أول ذنب عصي ا به ف السماء والرض فحسد إبليس
آدم حت أخرجه من النة ،وأما ف الرض فحسد قابيل بن آدم لخيه هابيل حت

قتله ،نعوذ بلل من شر ما استعاذن منه.
وافتتح السورة بـ " قْ أل " لن ا تعال أمر نبيه أن يقولا ،وهي من السورة لنزولا معها،
وقد قال بعض فصحاء السلف :احفظ القلقل ،وفيه تويلن:
أحدها :قل " قل " ف كل سورة ذكر ف أوائلها لنه منها.
والثان :احفظ السورة الت ف أولا " قل " لتأكيدها بلمر بقراءتا.

