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ب ٱلْ َفلَ ِق {:
قوله  -عز وجل  } :-أ ُ
َعوذُ بَِر ِّ
قال الفقيه  -رحه ا  :-المر بلتعوذ به يتمل وجوها ثلثة:
أحدها :على التعليم ،ل لنازلة كانت ف ذلك الوقت؛ لكن لا علم ا  -تعال  -من عظيم
شر من ذكر با يظن بلغلب أن شر ما ذكر يتصل بلذي ذكر ف علم ا تعال؛ فأمرهم
بلتعوذ به ،كما أخب ف أمر الشيطان :أنه عدو لم ،وأنه يراهم من حيث ل يرونه؛ ليكونوا
أبدا معدين متيقظي فزعي إل ا  -تعال  -معتصمي ،وهذا أحق ف التعليم من الذي ذكر
ف سورة الناس؛ لنه أضر من ذلك العدو؛ لن ضرره إنا يتصل به بتيانه ما دعاه إليه
الشيطان ،وما يوسوس ف صدره الوسواس ،وذلك فعله يكنه المتناع عنه ،وهذا الضرر يقع
بفعل غيه من وجه ل يعلم مأته  -أعن :شر النفاثت ونو ذلك  -فهو أحق ف تعليم
العباد فيه ،والمر بلفزع إل من بلطفه جعل ذلك الفعل من ذكرن معمول فيه مؤثرا.
والثان :ما قيل " :نزل جبيل  -عليه السلم  -على رسول ا صلى ا عليه وسلم
]فقال[ " :إن عفريتا من الن يكيدك؛ فتعوذ بعوذ برب الفلق ،وبرب الناس من شره

إذا أويت إل الفراش ".

والثالث :قيل :إن واحدا من اليهود سحر رسول ا صلى ا عليه وسلم ،فنزل هذا.
قال أبو بكر الصم :ذكروا ف ]هذه السورة[ حديثا فيه ما ل يوز؛ فتكته.
قال الفقيه  -رحه ا  :-ولكن عندن فيما قيل :إن رسول ا صلى ا عليه وسلم سحر -
وجهان ف إثبات ]رسالته ونبوته[.
أحدها :با أعلمه بلوحي أنه سحر ،وذلك فعل فعلوه سرا منه ،ول وقوف لحد على الغيب
إل بلوحي.
والثان :با أبطل عمل السحر بتلوة القرآن؛ فيصي لتلوته ف إبطال عمل السحر ما لعصا
موسى  -عليه السلم  -وأن هذا ف كونه آية أعظم ما فعل موسى عليه السلم؛ لن ذلك
يتنوع بتنوع ما له الفعل والعمل من حيث الوهر والطبع من حيث مرأى العي؛ فإنه ثعبان
يلقف ما صنعوا .فأما إبطال السحر وعمله بتلوة القرآن ل يكون إل بللطف من ا تعال،
وا أعلم.
ب ٱلْ َفلَ ِق {  ،وقد
ث الصل ف هذا عندن :أنه قد ثبت المر بلتعوذ بقوله } :قُ ْل أ ُ
َعوذُ بَِر ِّ
بينا حق الشتاك فيما يتضمن هذا المر إن كان على نزلة ف واحد ،أو على ابتداء التعليم،
فهو أمر فيه رجاء للفرج والخرج من المور الضارة با يعتصم فيها بل  -تعال  -با عنده
من اللطائف؛ فجائز تكينه من أمور ضارة بللطف من حيث ل يعلم البشر مأته ،ولعل
الذي يعمل به ل يعلم حقيقة ذلك العمل الذي جعل ا لذلك العمل إل با سبق من وقوع

ذلك ،وقد يوز المر والنهي بشياء بعينها من الفعال؛ لكان ما يتولد عنها من النافع
والضار بللطف من حيث ل فعل ف حقيقة ذلك للخلق؛ وإنا ذلك لطف من ا  -تعال
 نو ما نى عن أكل أشياء ،وأمر با ،ما با العتداء والقتل ،من غي أن نعلم حقيقةوصول ذلك إل ما يعدو أو يقتل وأي حكمة ف ذلك ومعن له؟.
وكذلك الوضوع من الناكح لطلب الولد وسقي الشجار ]والزروع با يدث ا فيها ،وإن
كان وجه العمل بلأمور به ،والنهي عنه ،وحقيقته بغي الذي له ذلك .وعلى ذلك المر
بلستماع[ ،والنظر لا يلقى إليه ويراه ،وإن ل يكن حقيقة الدراك فعله.
وعلى ذلك التقدير جائز أن يكون ا  -تعال  -يعل النفث بلعزائم ،أو بنواع السحر ،أو
بنواع الرقى  -أعمال ف القصود با من النفع والضر ،ل يعلم حقيقة الوقوع والعن الوضوع
فيه له من فيه ذلك الفعل ،وهو به مأمور ،وعنه منهي؛ با له من حقيقة الفعل ،وإن ل يكن
النافع به ف حقيقة فعله.
ث قوله  -عز وجل  } :-ٱلْ َفلَ ِق { اختلفوا فيه:
قال بعضهم :الصبح.
وقيل :كل شيء ينفلق من جيع ما خلق ،نو الرحام؛ ليتعرف ما فيها ،والب ،والنوى،

والوام ،وكل شيء.
فمن ذهب إل تصيص الصبح؛ فهو لنه آخر الليل ،وأول النهار ،وقد جرى تدبي ا -
تعال  -ف إنشاء هذين الوقتي على جيع العال ،بيث ل يلك أحد المتناع عن حكمهما
فيما جعل لما ،وها النهاية ف العلم بعلم ا  -تعال  -الغيب؛ إذ جرى من تدبيه ف أمر
الوقات ف الليل والنهار على حد واحد كل عام ،با فيهما من الرحة للخلق وأنواع النة،
وم ثن عليهما با يتيان اللق ويذهبان؛ فكأنا ذكر جيع اللق على ما ذكر ف تويل قوله -
َ
تعال :-

}ب{ر {
ب ٱلن {
ااس{
ّ

]الناس[1 :؛ فيكون فيه لو ]قصد بلذكر[ ما ف كل ذلك ،ول قوة إل بل.
وقوله  -عز وجل ِ } :-من َشِّر َما َخلَ َق {  ،له وجهان:
أحدها :من شر خلقه؛ لا أضاف إل فعله؛ كما يقال " :من شر فعل فلن "  ،أي :من شر
]ما[ يفعله.
ويتمل من شر يكون من خلقه ،ولكن الضافة إليه با هو خالق كل شيء من فعل خلقه،
ومن خلق ما له الفعل ول فعل.

والول كأنه أقرب؛ لا ذكر ف بقية السورة ]من[ الواقع بلقه الكتسب من جهتهم ،وأضيف
إليه ،لا ]بينا ،ولن[ كل شر اكتسبه اللق فذلك منسوب إل ا  -تعال  -خلقا ،وهو فعل
الكتسب وكسبه ،فمت كان الراد من قوله  -تعال ِ } :-من َشِّر َما َخلَ َق { هذا النوع؛
فكأن ذكر ما بعده يكون تكريرا.

وإذا حل الول على مض التخليق فيما ل صنع للخلق فيه من الشرور ،كان ذكر ما لم صنع
فيه  -وإن كان بلق ا تعال ،ل يكون تكريرا  -فيكون هذا التأويل أحق ،مع ما قد بينا أنه
ينع ف فعل غيه بلطف] ،أو إعجاز ،وف العجاز ل يتمل التعوذ من شر من ل يقدر على
فعل يتصل به الشر ،وف ذلك إثبات التمكي لا يقع به الشر؛ فيجوز[ التعوذ من الذي منه
أذية تكون من غيه ،على ما بينا من جواز المر والنهي عن أفعال لكان ما يقع با ،وإن ل
يكن الواقع ف القيقة لم؛ فعلى ذلك التعوذ من شر خلقه ،وهو التمكي ]وا الوفق
والعي[.
وف هذا تعلق بعض من يقول ]بن القوة[ تسبق الفعل :أنه لو ل يكن له قوة على الشر كيف
كان يتعوذ من شر من ل يقوى عليه؟.
والواب من وجهي:
أحدها :أن التعوذ يكون با سيفعل با يلك هو ما يقع لديه الفعل ،وهو اللت السليمة

والقدر تدث تباعاو على حدوث الفعال ،وتدث لا يتار هو؛ فصارت القدرة ف كونا لا
يتار؛ ككون ما يتار من الفعل بلختيار بدوث القدرة حالة الفعل؛ فيتعوذ منه؛ لعلمه أن
الذي به كأنه ف يده.
والثان :أن قد جرت العادة بلعلم با يقع ف التعارف :كالعلم با هو واقع ف الرغبة والرهبة؛
أل ترى أنه يتعوذ من ظلم البابرة والظلمة ،على ما بينهم من بعد المكنة وطول الدد؛
لمكان الوصول با اعتيد منهم بلوغ أمثال ذلك ،وإن كانت القدرة على الظلم ف حقه
للحال معدومة ،ل تبقى ف مثل هذه الدة؛ فعلى ذلك المر الول:
وقوله  -عز وجل  } :-وِمن َش ِر َغ ِ
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قيل :الغاسق :هو الليل الظلم :والغسق الظلمة.
وقيل :سي الليل :غاسقا؛ لن الغاسق :البارد ،قال ا تعال:
}لا ي ِذوقِو ّن ف{ ّيها ب ردا{ ولّ ّشراب{ * إ{لا ّ{
آء {وفّاقا{{
حيما{ ّوغّ ا
ّ
ساقا{ * ّج ّز {
ّل ّ ّ
]النبأ ،[26-24 :والليل أبرد من النهار؛ لذلك سي :غاسقا.

والصل ف هذا :أن الذي ذكر ل يكون منه ضرر يتعوذ منه ،لكنه يرجع إل من كان ف
ظلمة الليل ،أو ف نور القمر من الذي يت منه الضار ،ومعلوم أن من الشرور ما ل يكن
منها إل ف ظلمة الليل ،ومنها ف الليال ل يكن إل بنور القمر؛ فأمر بلتعوذ ما يكون فيها،
ل أن يكون منها ،وهو كقوله  -تعال :-

اهار م لب {
صرا{{
} ّوٱلن ّ ّ ِ
]يونس[67 :؛ لا يقع به البصار؛ ل أنه يقع منه ذلك.
وهذا  -وا أعلم  -ليس على تصيص الليل بذلك؛ لنه ليس له فعل الضر ،لكن قد
يعرض به المكان من الشر؛ لا العلوم أن من الشرور ما ل يكن منها إل ف ظلمة الليل،
ومنها ف الليل ل يكن إل بنور القمر؛ فأمر بلتعوذ منه عما يتحقق فيه؛ فعلى ذلك يوز
التعوذ من شر النهار ،على تويل ما يقع به من التمكي من الشر ،ويوجد فيه ،وا أعلم.
ِ
ب { :قيل :إذا جاء ودخل.
ب { اختلفوا ف معن } َوقَ َ
وقوله } :إ َذا َوقَ َ
وقيل :ذهب.
وقيل :معناه :القمر إذا خسف ،أمر بلستعاذة من ذلك؛ إذ هو علم من أعلم الساعة؛ لذا
ِ
ب {؛ إذ القمر ل يسف إل ف الليل.
قال } :إ َذا َوقَ َ
وقوله  -عز وجل َ } :-وِمن َشِّر ٱلنثـ ثفا َث ِت ِف ٱلْ ُع َق ِد {:
فهذا تعوذ من شرهم بسب سببه ،لكنه ف القيقة فعل لم ،وف الول يقع سببه بل صنع

لم ،فكأنه ف الملة أمر بلتعوذ من كل سبب خيف تولد الشر منه ،فعل كان ذلك له أو ل
يكن؛ أل ترى إل قوله  -تعال :-

{ {
ور{
}فّلّ تّ غِارنا ِك ِم ٱ للّيّاةِ ٱل َدنل يّا ّولّ يّغِارنا ِكم بٱل ٱ لغّ ِر ِ

]لقمان ،[33 :وقد يكون للشيطان فعل ف القيقة ،ول يكون للحياة الدنيا فعل؛ فوقع
النهي عن الغتار بما؛ فعلى ذلك التعوذ من شر المرين وإن ل يكن لحدها فعل با يقع

فيه.
وجائز أن يكون من هذا الوجه ف اللئكة منة ف الدفع والفظ؛ لقوله  -عز وجل :-
}لّه مع {قب ن {
ي ي ّدي {ه و{من ّخل {لف {ه ّي ّفظِونّه {من أّم {ر {
ٱل{
ل ِ ل ل
ِ ِّ ّ
ات من بّ ل { ّ ل ّ ل
]الرعد ،[11 :قيل فيه :أي :بمر ا يقع حفظه؛ فجائز أن يكون ف هذه المور الفية،
وأنواع الضار من حيث ل يعلم إل بعد جهد يقع الفظ بل  -تعال  -على استعمال
اللئكة.
وعلى ذلك يوز أن يكون أمر سلمة الطاعم والشارب والنافع الت للبشر عن إفساد الن،
يفظ ما ذكر؛ ليكون فيها منة للملئكة ،على ما كان مكان وسواس الشيطان إيقاظ
اللئكة ومعونتهم.
ويتمل أن يكون ا  -تعال  -ل يكنهم إفساد ما ذكرن وإن مكنهم الوسواس؛ إذ بللطف

ينع من حيث ل يعلم.
وقيل  -أيضا  :-من أمر ا :عذابه وأنواع البلي إل وقت إرادة ا  -تعال  -الوقوع.
وقوله  -عز وجل  } :-وِمن َش ِر ح ِ
اس ٍد إِ َذا َح َس َد { يرج على وجهي:
ّ َ
َ
أحدها :إذا كان الاسد دون السود ،ل يقوى على الشر ليفعل به ،والشر التوهم منه يكون
من شر عينه ،وعمل السد إرادة زوال نعم السود وذهاب دولته.
وإنه جائز أن يكون ا  -عز وجل  -بلطفه يعل ف بعض العيان عمل يتأدى بلنظر إل
ما يستحسنه من النعم إل الزوال ،ويؤثرون ذهاب الدولة عنه؛ فأمر بلتعوذ لذا ،وقد بينا لك
التولدات من الفعال با جعل ا  -تعال  -فيها من الضار والنافع ما ل يبلغها علوم
اللق ،بل لو أراد اللق أن يعرفوا ما ف البصر من الكمة الت تدرك بفتح البصر ما بي
السماء والرض من غي كثي مهلة ،ل يقدروا عليه.

وروى عمران بن حصي أن رسول ا صلى ا عليه وسلم قال " :ل رقية إل من عي أو
حة ".

وعن ابن عباس  -رضي ا عنه  " :-العي حق ،فإن كان شيء يسبق القدر لسبقه العي
".
وف خب آخر " :ل شر ف الام ،والعي حق ".
ويدل عليه ف قصة إخوة يوسف  -عليه السلم :-
بو{
{
اح {د ّوٱ لد ِخلِوال {م لن أّبل ّو {
اب َمتّ ّف {رقّ {ة{
} ّوقّ ّ
ال ِي بّ { ا
ن لّ تّ لد ِخلِوال من ّب { ّ
]يوسف.[67 :
وقد فسر قوم وجه عمل العي وكيفيته ،لكنه أمر كعمل الشمس ف العي نفسها فيما تبصر
الشمس وتنظر إليها ،فإنا تضره وتغلبه عن النظر على بعدها من العي با جعل ا  -تعال
 وذلك من اللطف والكمة ،وكذلك عمل العي ف العيون.والثان :أن يكون با حسد أن يبعث حسده على اليل وأنواع ما به العي من السعي ف
المور الت با الفساد على ضعفه ف نفسه؛ قال ا  -تعال  -ف صفة النافقي:
{
ٱح ّذ لرِه لم{
ص لي ّحة ّعلّلي {ه لم ِه ِم ٱل ّلع ِد َو فّ ل
} ّلي ّسبِو ّن ِك ال ّ
]النافقون ،[4 :فمع ما بي من فشلهم وضعفهم ،أمرهم بلذر عنهم ،وقال:

}إ{ ان ّك لي ّد ٱل ا
ض {عيفا{{
ش لي ِطّ {ن ّكا ّن ّ

]النساء ،[76 :ث أمر بلتعوذ من شره؛ فكذلك الاسد ،وا أعلم ]بلصواب[.

