
 
 

 تفسري القرطبي

 فلقالسورة 
 

 معالي الشيخ الدكتور
4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=

Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=
Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË=

                           

 مسجد أ�ا الخیل المكان: هـ١١/٦/١٤٣٣ المحاضرة:تار�خ 

 
  



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJ“ŸÕÿ^=ÓáÈã=
 

٢ 

  
ومدنیة في أحد قولي  ،وهي مكیة في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ،تفسیر سورة الفلق "

وهذه السورة وسورة الناس واإلخالص تعّوذ بهن رسول  ،وهي خمس آ�ات ،ابن عباس وقتادة
إن المعّوذتین �ان �قال  :وقیل ،حین سحرته الیهود على ما �أتي -صلى هللا علیه وسلم-هللا 

 " وزعم ابن مسعود أنهما.. ،وقد تقدم ،لهما المقشقشتان أي تبرئان من النفاق
 ابن.. وزعم ابن..

ذ �ه.مسعود أنهما دعاء ُتعُ  وزعم ابنُ  "  " وُّ
ذ �ه �عني النبي   .-علیه الصالة والسالم-أو َتَعوَّ

لم �كتب  :قال ابن قتیبة ،وخالف �ه اإلجماع من الصحا�ة وأهل البیت ،ولیستا من القرآن "
صلى هللا علیه -ألنه �ان �سمع رسول هللا  ؛عبد هللا بن مسعود في مصحفه المعوذتین

أعیذ�ما �كلمات «ر أنهما �منزلة بهما فقدّ  -نهمارضي هللا ع -�عوذ الحسن والحسین -وسلم
 ".»هللا التامة من �ل شیطان وهامة ومن �ل عین المة

 ،هذه عمدة من نسب إلى ابن مسعود أن المعوذتین لیستا من القرآن أنه لم �كتبهما في مصحفه
علیه الصالة -وهذه العلة ال تنهض ألن ینسب إلى ابن مسعود ابن أم عبد الذي قال فیه النبي 

 -ابن مسعود» ا �ما أنزل فلیقرأ �قراءة ابن أم عبدمن أحب أن �قرأ القرآن غض� « :-والسالم
ولیس هذا بدلیل على  ،وهذا معروف ،لم �كتب المعّوذتین في مصحفه -رضي هللا عنه وأرضاه

فال داعي  ،ما فیه أحد ما �حفظ المعوذتین ،و�نما أمن من نسیانهما ،اا ال یراهما قرآنً أنهم
؟! هو اأو �ملك مصحفً  اا یلزمه أن �شتري مصحفً متقنً  اهل الذي �حفظ القرآن حفظً  ،لكتابتهما

فما حفظ منه ال یلزمه أن �كتبه أو أن �قتنیه هو  ،لیس �حاجة إلى مصحف ،�حفظ القرآن
وأما �ونه ما �تبها فال ینهض  ،أناجیلها في صدورها ،وهذه صفة هذه األمة ،الصدورمحفوظ في 

�منزلته المنزلة المعروفة من الدین والقرب هو و  ،-رضي هللا عنه وأرضاه -أن ینسب البن مسعود
هذا الكالم ال  ،ن المعوذتین لیستا من �تاب هللاإأن �قول  -علیه الصالة والسالم-من النبي 

 �قول؟ ماذافي �الم ابن األنباري و  ،یثبت
ألن المعوذتین من �الم رب العالمین  ؛وهذا مردود على ابن قتیبة :األنباري  �كرقال أبو  "

وأعیذ�ما �كلمات هللا التامة من قول البشر بّین و�الم الخالق الذي  ،المعجز لجمیع المخلوقین
ال  ،خاتم النبیین وحجة له �اقیة على جمیع الكافر�ن -صلى هللا علیه وسلم-هو آ�ة لمحمد 

یلتبس �كالم اآلدمیین على مثل عبد هللا بن مسعود الفصیح اللسان العالم �اللغة العارف 
ألنه أمن  ؛لم �كتب عبد هللا المعّوذتین :وقال �عض الناس ،ل�أجناس الكالم وأفانین القو

وما  ،�ما أسقط فاتحة الكتاب من مصحفه ،فأسقطهما وهو �حفظهما ،علیهما من النسیان
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B A  { واحتج علیه �أنه قد �تب  ،فرد هذا القول على قائله ،�شك في حفظه و�تقانه لها
E D C{  :و  ١النصر } X W V{  :و  ١الكوثر } $ # " !{  

ونسیانهن  ،والحفظ إلیهن أسرع ،وهن �جر�ن مجرى المعّوذتین في أنهن غیر طوال  ١اإلخالص:
وسبیل �ل ر�عة أن تكون  ،إذ الصالة ال تتم إال �قراءتها ؛و�لهن �خالف فاتحة الكتاب ،مأمون 

فإسقاط فاتحة الكتاب من المصحف على معنى الثقة  ،المقدمة فیها قبل ما �قرأ من �عدها
 ،ولیس من السور ما �جري في هذا المعنى مجراها ،ببقاء حفظها واألمن من نسیانها صحیح

 " والحمد هلل. ،وقد مضى هذا المعنى في سورة الفاتحة ،وال �سلك �ه طر�قها
فالذي �أمن من نسیان الفاتحة �أمن من نسیان  ،مانع أن �سلك �المعوذتین مسلك الفاتحةال 

فاالستدالل  ،و�ذا جاء نصر هللا  ،١اإلخالص:  }! " # $ { وأما �ونه أثبت  ،المعوذتین
ولماذا  ؟�یف نستدل لماذا أثبت ،ال �ستدل لهفأما ما ال مخالفة فیه  ،إنما �كون لما فیه مخالفة

 أما ما أثبته فهو على األصل ما �حتاج إلى استدالل. ؟نستدل لماذا ما �تب
والعجب �ل العجب من الحجاج بن یوسف فیما ذ�ره الحافظ ابن �ثیر في ترجمته من �الم قبیح 

من  و�ال فاألمر عظیم وددت أن أحك قراءة ابن أم عبد ،إن صحت النسبة إلیه :حیث قال
�هللا  ،ن ثبتت عنهإ�عني من عظائم األمور  ،نسأل هللا العافیة ،المصحف �ضلع خنز�ر

 المستعان.

C B A @ ? >  E D 9 : ; > = 4 5 6 7 8{قوله تعالى:  "

I H G F O N M L K J {  :؛فیه تسع مسائل ،٥-١سورة الفلق 
 ،وهو راكب -صلى هللا علیه وسلم-أتیت النبي  :روى النسائي عن عقبة بن عامر قال :األولى

ولن تقرأ « :أقرئني سورة یوسف فقال لي ،أقرئني سورة هود: فوضعت یدي على قدمه فقلت

-بینا أنا أسیر مع النبي  :وعنه قال ،» ١الفلق:  }4 5 6 7 {  ا أبلغ عند هللا منشیئً 
-فجعل رسول هللا  ،ألبواء إذ غشتنا ر�ح مظلمة شدیدةبین الجحفة وا -صلى هللا علیه وسلم

  ١الناس:  }S R Q { و  ١الفلق:  }5 6 7 { یتعّوذ بـ  -صلى هللا علیه وسلم
 ،وسمعته �قرأ بهما في الصالة :قال »فما تعوذ متعوذ �مثلهما ،ذ بهما�ا عقبة تعوَّ « :و�قول

صلى هللا علیه -فانتظرنا رسول هللا  ،أصابنا طش وظلمة :وروى النسائي عن عبد هللا قال
 :لیصلي بنا فقال -صلى هللا علیه وسلم-ا معناه فخرج رسول هللا �خرج ثم ذ�ر �المً  -وسلم

ن والمعوذتین حین تمسي وحی  ١اإلخالص:  }! " # $ { « :قال ؟ما أقول :فقلت »قل«
صلى هللا -قال لي رسول هللا  :وعن عقبة بن عامر الجهني قال ،»ا �كفك �ل شيءتصبح ثالثً 

4 5 6  {   ١اإلخالص:  }! " # $ {  قل« :قال ؟ما أقول :قلت »قل« -علیه وسلم
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 -صلى هللا علیه وسلم-فقرأهن رسول هللا  »١الناس:  }S R Q P {   ١الفلق:  }7

4  {  :وفي حدیث ابن عباس .»لم یتعوذ الناس �مثلهن أو ال یتعوذ الناس �مثلهن« :ثم قال

وفي صحیح  .هاتین السورتین  ١الناس:  }S R Q P { و  ١الفلق:  }5 6 7
�ان إذا اشتكى قرأ على نفسه  -صلى هللا علیه وسلم-نبي البخاري ومسلم عن عائشة أن ال

 :النفث .فلما اشتد وجعه �نت أقرأ علیه وأمسح عنه بیده رجاء بر�تها ،�المعوذتین و�نفث
 " النفخ لیس معه ر�ق.

 الحدیث األول، أقرئني سورة هود. قال عن ماذا
 طالب: ..................

 طّیب.
 طالب: ..................

 الحدیث األول صحیح.
 طالب: ..................

 ما �قي شيء.
 طالب: ..................

 ما فیها إشكال إن شاء هللا. ،على �ل حال هذه األحادیث �لها جیاد
سحره  -صلى هللا علیه وسلم-ثبت في الصحیحین من حدیث عائشة أن النبي  :الثانیة "

د بن األعصم حتى �خیَّل إلیه أنه �ان �فعل الشيء وال لبی :یهوديٌّ من یهود بني زر�ق �قال له
 ،�ا عائشة« :ثم قال -في غیر الصحیح سنة -فمكث �ذلك ما شاء هللا أن �مكث ،�فعله

أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي واآلخر عند  ،أشعرت أن هللا أفتاني فیما استفتیته فیه
 ؟ومن طّبه :قال ،مطبوب :قال ؟ما شأن الرجل :رجلي فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي

في ُمشط وُمشاطة وجف طلعة ذ�ر تحت راعوفٍة  :في ماذا؟ قال :قال ،لبید بن األعصم :قال
 ".»في بئر ذي أوران

 ما هو ذروان.
 ذي أوران.

 مكتوب نحفظ بئر ذروان.
 طالب: ..................

 ل األولى تخفیف من هذه.لع ،في بئر ذروان و�قول هنا بئر ذي أوران نعم،
 طالب: ..................

 ذي أوران والذي نحفظه ذروان. ، لكنهو معروف نعم،
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 طالب: ..................
علیه -وفي الصحیحین سحر النبي  ،المقصود أنه الخبر صحیح ،طیب على �ل حال ما یهم

و�ن شكك  ،وثابت ال مجال للشك فیه ،سحره الیهودي لبید بن األعصم ،ثابت -الصالة والسالم
ممن ینتسب إلى العلم  حتى تأخرمن وتلقاه �عض  ،فیه �عض من تقدم وزعم أنه ینافي العصمة
علیه الصالة -ثابتة له  -وهلل الحمد -والعصمة ،مع  األسف زعموا أنه معارض للعصمة

�عني ما تطرق أي شك وال  ،فلم �حصل أثناء سحره ما �خل بتبلیغه ما أوحاه هللا إلیه -والسالم
أمور  من هذا أمرفأما �ونه �خّیل إلیه أنه �فعل الشيء وال �فعله  ،أدنى تردد فیما أوحي إلیه

 ال تتعلق �ما ثبتت فیه العصمة. ،في أموره العاد�ة ،خاصة
أما شعرت �ا عائشة أن هللا « :وقال ابن عباس ،انتهى الصحیح ،فجاء البئر واستخرجه "

ا والز�یر وعمار بن �اسر فنزحوا ماء تلك البئر حتى �أنه ثم �عث علی�  ،»بدائي تعالى أخبرني
 -ك أسفل البئر �قوم علیها المائحرَ تْ رة تُ خص -وهي الراعوفة ،ثم رفعوا الصخرة ،نقاعة الحناء

 " وأخرجوا الجف فإذا مشاطة.
ألن عند االستقاء من البئر �كون الواحد في األعلى  ؛وهناك الماتح �التاء ،المائح وتقال الما�ح

 ،فالماتح هو األعلى ،وشخص في األسفل في الماء �مأل الدلو ،�ستنبط الماء �الدلو والرشاء
�قولون التاء �اعتبار  ،ن األعلى لألعلى واألسفل لألسفلإولذا �قولون  ،والما�ح هو األسفل

 ،و�طردون هذا ،قطتین أسفل لألسفل الذي أسفل البئروالما�ح بن ،النقطتین فوق الماتح األعلى
وِدجاجة �الكسر  ،ومنها ما ذ�روه في َدجاجة �الفتح ،و�ل أسفل ألسفل ،�ل أعلى ألعلى :�قولون 

هذه من الطرائف التي تذ�ر  ،وِدجاجة األنثى �اعتبار أن هذا أعلى وأسفل ،َدجاجة الذ�ر :قالوا
 م �ما قال أهل العلم.ولیست من متین العل ،في هذا المقام

و�ذا وتر معقود فیه إحدى عشرة عقدة مغرزة  ،فإذا مشاطة رأس إنسان وأسنان من مشط "
وأمر أن  ،وهما إحدى عشرة آ�ة على عدد تلك العقد ،فأنزل هللا تعالى هاتین السورتین ،�اإلبر

خفة حتى  -صلى هللا علیه وسلم-ووجد النبي  ،فجعل �لما قرأ آ�ة انحلت عقدة ،ذ بهماتعوَّ یُ 
وجعل جبر�ل یرقي رسول  ،لیس �ه �أس :وقال ،نشط من عقالفكأنما أُ  ،انحلت العقدة األخیرة

�اسم هللا أرقیك من �ل شيء یؤذ�ك من شر حاسد وعین « :فیقول -صلى هللا علیه وسلم-هللا 
وأكره أن  ،أما أنا فقد شفاني هللا« :ث؟ فقالأال نقتل الخبی ،�ا رسول هللا :فقالوا »�ُهللا �شفیك

ا من الیهود وذ�ر القشیري في تفسیره أنه ورد في الصحاح أن غالمً  ،»اُأثیر على الناس شر� 
شاطة فدست إلیه الیهود ولم یزالوا �ه حتى أخذ مُ  ،-صلى هللا علیه وسلم-كان �خدم النبي 

 ،المیم ما �سقط من الشعر عند الَمشط شاطة �ضموالمُ  ،-صلى هللا علیه وسلم-رأس النبي 
و�ان الذي تولى ذلك لبید بن  ،فسحروه بها ،فأعطاها الیهودي ،وأخذ عدة من أسنان مشطه

تقدم في البقرة القول في السحر  :الثالثة .وذ�ر نحو ما تقدم عن ابن عباس ،األعصم الیهودي
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قوله  :الرا�عة . معنى إلعادتهفال ،وحقیقته وما ینشأ عنه من اآلالم والمفاسد وحكم الساحر
 " تعالى الفلق.

هناك   ١٠٢البقرة:  }! " # $ % & ') { : -جل وعال -�عني عند قوله
 وذ�ر جمیع ما یتعلق �السحر. ،أفاض المؤلف رحمه هللا تعالى

 :وقال أبي بن �عب ،قاله ابن عباس ،سجن في جهنم :اختلف فیه فقیل ،قوله تعالى: الفلق "
 " وقال.. ،بیت في جهنم إذا ُفتح صاح أهل النار من حره

 الحبلي.
وقال عبد  .في جهنم وادٍ  :وقال الكلبي .هو اسم من أسماء جهنم :الحبلي أبو عبد الرحمن "

�قال لما  :حاسوقال النَّ  .جب في النار :وقال سعید بن جبیر .شجرة في النار :هللا بن عمر
وقال جابر بن عبد هللا والحسن وسعید بن  .فعلى هذا �صح هذا القول ،اطمأن من األرض فلق

 :تقول العرب ،وقاله ابن عباس ،الفلق الصبح :ا ومجاهد وقتادة والقرظي وابن ز�دجبیر أ�ًض 
 " وقال الشاعر.. ،هو أبین من فلق الصبح وفرق الصبح

أول ما ُبدئ �ه من الوحي الرؤ�ا  -علیه الصالة والسالم-ي قد جاء في الحدیث الصحیح أن النب
ر �ه الفلق. ،فكان ال یرى رؤ�ا إال جاءت مثل فلق الصبح ،الصالحة  وهذا أولى ما ُ�فسَّ

 وقال الشاعر: "
ـــــــــــ ـــــــــــت مرتفًق ـــــــــــم أنمهـــــــــــا ب ـــــــــــة ل  ا�ـــــــــــا لیل

 

 أرعـــــــــى النجـــــــــوم إلـــــــــى أن نـــــــــور الفلـــــــــق 
هو التفلیق بین الجبال  :وقیل ،الفلق الجبال والصخور تنفلق �المیاه أي تتشقق :وقیل 

 قال زهیر: ،-عز وجل -ألنها تنشق من خوف هللا ؛والصخور
 أرمقهــــــــم حتـــــــــى إذا هبطـــــــــتمــــــــا زلـــــــــت 

 

ـــــــ   اأیـــــــدي الر�ـــــــاب بهـــــــم مـــــــن راكـــــــس فلًق
 " و�ذلك هو في قول النا�غة.. ،الراكس �طن الوادي 

 مضبوطة عندك؟ ،طة �الفتحة عنديو بهي مض زلتَ لماذا فتحت؟! ما 
 ..................طالب: 

 للمتكلم نفسه. ،فالكالم منسوب له ،أرمُقه :ألنه �قول ؛هو األصل
 قال زهیر:"

 مــــــــا زلـــــــــُت أرمقهــــــــم حتـــــــــى إذا هبطـــــــــت
 

ـــــــ   اأیـــــــدي الر�ـــــــاب بهـــــــم مـــــــن راكـــــــس فلًق
 و�ذلك هو في قول النا�غة: ،الواديالراكس �طن  

 أتــــــــــــاني ودونــــــــــــي راكــــــــــــس فالضــــــــــــواجع
 

 ............................... 
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الرحم  :وقیل ،سةوهو الثور وسط البیدر تدور علیه الثیران في الد�ا ،ا الهاديوالراكس أ�ًض 
إنه �ل ما انفلق عن جمیع ما خلق من الحیوان والصبح والحب والنوى  :وقیل ،تنفلق �الحیوان

 قال: ،الفلق الخلق �له :قال الضحاك ،قاله الحسن وغیره ،و�ل شيء من نبات وغیره
ــــــــــدعو مخلًصــــــــــ ــــــــــقوســــــــــوس ی  ا رب الفل

 

 ســـــــــــــــــرا وقـــــــــــــــــد أون تـــــــــــــــــأو�ن العقـــــــــــــــــق 
 " ا.فلقت الشيء فلقً  ،الشق فإن الفْلقَ  ،هذا القول �شهد له االشتقاق :قلت 

 .األن فیها شق�  ؛وهذا معروف  ٩٥األنعام:  }! " # $ % &' { 
فكل من فَلق عن  ،فلقته فانفلق وتفّلق :�قال ،والتفلیق مثله ،ا أو شققتهفلقت الشيء فلقً  "

  ٩٦األنعام:  }7 8 { قال هللا تعالى:  ،شيء من حیوان وصبح وحبٍّ ونوى وماء فهو فلق
 وقال ذو الرمة �صف الثور الوحشي: ،فالق الحب والنوى  :قال

 حتــــــى إذا مــــــا انجلــــــى عــــــن وجهــــــه فلــــــقٌ 
 

 هاد�ــــــــه فــــــــي أخر�ــــــــات اللیــــــــل منتصــــــــب 
وجمعه  ،ا المطمئن من األرض بین الر�وتینوالفلق أ�ًض  ،�عني �الفلق هاهنا الصبح �عینه 

یر�دون المكان المنحدر بین  ،�ان ذلك �فالق �ذا و�ذا :ور�ما قالوا ،مثل خلق وخلقان ،فلقان
 :تقول منه ،فأما الِفْلق �الكسر فالداهیة واألمر العجب ،ا مقطرة السّجانوالفلق أ�ًض  ،الر�وتین

ا القضیب �شق والِفْلق أ�ًض  ،وقد جاء �الِفْلق أي �الداهیة ،وشاعر مفلق ،أفلق الرجل وافتلق
 " جاء �علق ُفَلق. :وقولهم ،�قال لكل واحدة منهما ِفْلق ،�اثنین فُیعمل منه قوسان

 ال، ِ�ُعَلق ِ�ُعَلق ُفَلق.
 " جاء ِ�ُعَلق ُفَلق. "

 ضعیف نعیف هذا إتباع مثل ُعَلق ُفَلق. ،هذا من �اب اإلتباع مثل ما تقول فالن ضعیف نعیف
 " وأفلقت أي جئت �ُعلق فلق. أعلقتُ  :�قال منه ،وهي الداهیة ال �جرى مجرى عمر "

ألنه وزن ُفَعل مثل عمر أو ال؟ عمر قالوا  ؛�عني هل �منع من الصرف ،ال �جرى مجرى عمر
 فهل هذا مثله؟ ،المانع له من الصرف العلمیة والعدل معدول عن عامر

 طالب: ..................
 هو مر�ب مزجي؟

 طالب: ..................
 ال ال.

ه أي �أتي �العجب من ومر �فتلق في عدو  ،أعلقت وأفلقت أي جئت �علق فلق :�قال منه "

 :وقیل ،جهنم :وقیل ،هو إبلیس وذر�ته :قیل  ٢الفلق:  }9 : ; > { وقوله تعالى:  ،شدته
 " عز وجل. ،هو عام أي من شر �ل ذي شر خلقه هللا
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مما ینطوي  -جل وعال -أي جمیع ما خلقه هللا  ٢الفلق:  }9 : ; > { ألن (ما) تفید العموم 
 على الشر.
 .اقرأشيء؟ ل لدینا وقت

 ،هو اللیل :فقیل ،اختلف فیه  ٣الفلق:  }< ? @ B A { قوله تعالى:  :الخامسة "
 قال ابن قیس الرقیات: ،غسق اللیل �غسق إذا أظلم :اللیل �قال منه والغسق أول ظلمة

ــــــــــــــــــــد غســــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــــل ق  إن هــــــــــــــــــــذا اللی
 

 واشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكیت الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم واألرق  
 وقال آخر: 

 ا�ــــــا طیـــــــف هنـــــــد لقــــــد أ�قیـــــــت لـــــــي أرًقـــــــ
 

 ا واللیــــــــــل قــــــــــد غســــــــــقاإذ جئتنــــــــــا طارًقــــــــــ 
قاله ابن  ،ووقب على هذا التفسیر أظلم ،هذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي وغیرهم 

 :نزل �قال :وقیل ،سكن :وقال �مان بن رئاب ،ذهب :وقال قتادة ،دخل :وقال الضحاك ،عباس
 قال الشاعر: ،وقب العذاب على الكافر�ن نزل

 وقــــــــــــــــب العــــــــــــــــذاب علــــــــــــــــیهم فكــــــــــــــــأنهم
 

 لحقـــــــــــــتهم نـــــــــــــار الســـــــــــــموم فأحصـــــــــــــدوا 
وألن في  ؛والغسق البرد ،والغاسق البارد ،ألنه أبرد من النهار ؛قیل اللیل غاسق :وقال الزجاج 
و�نبعث أهل الشر على العبث والفساد  ،اللیل تخرج السباع من آجامها والهوام من أماكنها

 " الغاسق الثر�ا. :وقیل
 ینكشفون. ،فیصلون إلى ما ال �صل إلیه في النهار ،ألن ظلمة اللیل تخفي أشباحهم وأجسامهم

 " وذلك. ،الثر�ا :وقیل الغاسق "
ا �عّبر والغسق هو أ�ًض  ،وقب �عني دخل ،وما تقدم هو أول ما �فسر �ه الغسق وهو ظلمة اللیل

فهذا �سمونه  ،اللیل �ختلط الظالم �ما �قي من نور في األفقا �الغلس والدلس في أول عنه أ�ًض 
 وهو الغاسق الذي هو ظلمة اللیل. ،غلس ودلس

 ،و�ذا طلعت ارتفع ذلك ،وذلك أنها إذا سقطت �ثرت األسقام والطواعین ،الغاسق الثر�ا :وقیل "
 " قاله عبد الرحمن.

ال �جوز فبیع الثمرة و�ال قبل طلوع الثر�ا وجاز  ،تؤمن العاهة إذا طلع الثر�ا أمنت العاهة وحینئذٍ 
 �ما جاء في األحادیث. ،ألنه ال تؤمن عاهتها ؛بیعها

هو القمر  :وقیل ،قاله ابن شهاب ،هو الشمس إذا غر�ت :وقیل ،قاله عبد الرحمن بن ز�د "
و�ل  ،وذلك إذا خسف �ه ،وهو �الغالف له ،إذا وقب القمر إذا دخل في ساهوره :قال القتبي

ألن في الترمذي عن  ؛وهو أصح ،إذا وقب إذا غاب :وقال قتادة ،شيء أسود فهو غسق
�ا عائشة استعیذي �اهلل من شر « :عائشة أن النبي صلى هللا علیه وسلم نظر إلى القمر فقال

 " هذا حدیث حسن صحیح. :قال أبو عیسى »فإن هذا هو الغاسق إذا وقب ،هذا
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 قال عنه المخّرج؟ ماذا
 : ................طالب

 ُخرِّج. حسین ما فیه تخر�ج غیر هذا؟ ما فیه غیره؟  وغیره �عني ما
...... 

ر �ه اآل�ة إن صح وأولى ما �فسر �ه القرآن القرآن ثم  ،ألنه حدیث مرفوع ؛هذا أولى ما ُتفسَّ
لكن معروفان  ،وصححه الترمذي والحاكم -علیه الصالة والسالم -هذا مرفوع إلى النبي ،السنة

ر �ه. ،�التساهل  ومع ذلك هو أولى ما ُ�فسَّ
 " وقال أحمد بن �حیى ثعلب عن ابن األعرابي. "

أما أصل اشتقاق المادة ومعناها  ،هذا �التوقیف �عرف ،هذا مما ال یدرك من لغة العربو�كون 
 .االغسق الظلمة واللیل �قال له غسق �اعتباره ظالمً  :في األصل اللغوي 

 وأنشد: ،�ب یتحینون وجبة القمراألعرابي في تأو�ل هذا الحدیث وذلك أن أهل الرِّ  عن ابن"
 أراحنـــــــــــــــــــي هللا مــــــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــــیاء أكرههــــــــــــــــــــا

 

 منهــــــــــــا العجــــــــــــوز ومنهــــــــــــا الكلــــــــــــب والقمــــــــــــر 
ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــوح وهـــــــــــــــــذا �ستضـــــــــــــــــاء �  هـــــــــــــــــذا یب

 

 "وهـــــــــــــــــــــذه ضـــــــــــــــــــــمرز قوامـــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــحر 
 
 

ي تفساد هذه األشیاء هي ال ،هذا صاحب شر ،هو صاحب ر�بة ،�فضحونه الذیننعم هؤالء هم 
فإذا حست �ه  ،�ما هو شأن �بار السن ،العجوز �ثیرة االنتباه ال تستغرق في نومها ،تفضحه

أما  ،في ِمشیته في اللیل ا ینیر الكون فُیرى والقمر أ�ًض  ،و�ذلك الكلب إذا رآه نبح ،أخبرت عنه
 إذا غابت هذه األشیاء وصل إلى ما یر�ده.

 أزورهــــــــــم وظــــــــــالم اللیــــــــــل �شــــــــــفع لــــــــــي
 

 ............................. 
 الصبح �غري بيوأنثني و�یاض  أزورهم وظالم اللیل �شفع لي 

 
 

  
 ............................. 

 

 و�یـــــــــــــــــــــــاض الصـــــــــــــــــــــــبح �غـــــــــــــــــــــــري بـــــــــــــــــــــــي 
 طالب: ................ 

 أحد محسنه؟
 طالب: ................

 من �قال له؟
 طالب: ................

 عندك؟
 طالب: ................

 طیب. 
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ووقب  ،ألن السم �غسق منه أي �سیل ؛الغاسق الحیة إذا لدغت و�أن الغاسق نابها :وقیل "
غسقت  :ا ما �ان من قولهمالغاسق �ل هاجم �ضر �ائنً  :وقیل ،نابها إذا دخل في اللد�غ

  ٤الفلق:  }H G F E D {  :قوله تعالى :السادسة .القرحة إذا جرى صدیدها
�ما �عمل من  ،قد الخیط حین یرقین علیها شبه النفخ�عني الساحرات الالئي ینفثن في عُ 

 قال الشاعر: ،یرقي

ـــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــن النافث  أعـــــــــــــــــــوذ بر�
 

 فـــــــــــــــــي عظـــــــــــــــــه العاظـــــــــــــــــه المعظــــــــــــــــــه 
 وقال متمم بن نو�رة: 

 شــــــــــــبیه الرقــــــــــــى نفثــــــــــــت فــــــــــــي الخــــــــــــیط
 

 مـــــــــــــــــن خشــــــــــــــــــیة الجنـــــــــــــــــة والحاســــــــــــــــــد 
 وقال عنترة: 

 فــــــــــــــــإن یبــــــــــــــــرأ فلــــــــــــــــم أنفــــــــــــــــث علیــــــــــــــــه
 

ـــــــــــــــــــه الفقـــــــــــــــــــود   و�ن �فقـــــــــــــــــــد فحـــــــــــــــــــق ل
من عقد « :قال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم :روى النسائي عن أبي هر�رة قال :السا�عة " 

واختلف في  ،»ا ُو�ل إلیهومن تعلق شیئً  ،ومن سحر فقد أشرك ،عقدة ثم نفث فیها فقد سحر
 "" النفث عند الرقى.

 قال عنه؟ ماذا
 طالب: ................

 .الّین، �حتاج متا�عً 
 ................طالب: 

 عن الحسن عن أبي هر�رة؟
 طالب: ................

 ما سمع من أبي هر�رة.
ال ینبغي للراقي أن  :قال عكرمة ،وأجازه آخرون  ،فمنعه قوم ،واختلف في النفث عند الرقى "

 " �انوا �كرهون النفث في الرقى. :قال إبراهیم .ینفث وال �مسح وال �عقد
 علیه الصالة والسالم. -لكن النفث ثابت عن النبي ،فعل السحرة وا�شبهلئال 

ولكن  ،بلى :أال أعوذك �ا أ�ا محمد؟ قال :دخلت على الضحاك وهو وجع فقلت :وقال �عضهم "
ال  :قال ؟القرآن ینفخ �ه أو ینفث :قلت لعطاء :وقال ابن جر�ج .ال تنفث فعوذته �المعوذتین

وسئل محمد بن سیر�ن عن  .�عد انفث إن شئت :قال ولكن تقرؤه هكذا ثم ،شيء من ذلك
روت عائشة أن  ،و�ذا اختلفوا فالحاكم بینهم السنة ،اال أعلم بها �أسً  :الرقیة ینفث فیها فقال

وقد ذ�رناه أول السورة وفي  ،رواه األئمة ،�ان ینفث في الرقیة -صلى هللا علیه وسلم -النبي
 -صلى هللا علیه وسلم -وعن محمد بن حاطب أن یده احترقت فأتت �ه أمه النبي ،سبحان
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ُذهب بي إلى  :وقال محمد بن األشعث ،فجعل ینفث علیها و�تكلم �كالم زعم أنه لم �حفظه
 " وفي عیني سوء فرقتني ونفثت. -رضي هللا عنها -عائشة

فالممنوع من السحر هو الشرك  ،و�ونه �شبه فعل السحرة ال �قتضي منعه ،فالنفث النفث ثابت
رقیة �كالمه و�األدعیة  ،وأما هذا فهو لجوء إلى هللا ودعاء له ،-جل وعال -وااللتجاء لغیر هللا
�عض الناس �كره النفث من �اب التقّذر  ،فال مشابهة -علیه الصالة والسالم -الثابتة عن النبي

لكن مادام ثبت  ،هذا من �اب التقذر ،ال تنفثفال �ال تنفث على وجهي إما على ثیابي و  :�قول
 ال �الم ألحد.فوأنها ینفث فیها أو ینفخ  ،أنه نفث و�ّین الرقیة -علیه الصالة والسالم -عن النبي

 طالب: ................
المانع؟! إذا صار فیه  ما »بر�قة �عضنا بتر�ة أرضنا«المانع؟!  ما ،ا �صیر معه ر�قال، أحیانً 

 ما فیه إشكال.فر�ق 
 طالب: ................

 ا.ما فیه ما �منع أبدً 
 طالب: ................

 النفخ بدون ر�ق والنفث معه الر�ق. نعم،
فكأنه ذهب فیه إلى أن هللا  ،ال ینبغي للراقي أن ینفث :وأما ما روي عن عكرمة من قوله "

 " فال �كون بنفسه عوذة. ،تعالى جعل النفث في العقد مما �ستعاذ �ه
 �ش؟ أذ الظاهر أنه �ستعاذ منه، عند�م مما �ستعا منه

 طالب: ................
 �ه؟! �ستعاذ �ه؟!

 طالب: ................

 والمعنى صحیح؟ أو �ستعاذ منه؟ لو �ان �ستعاذ �ه..
ألن النفث في العقد إذا �ان  ؛ولیس هذا �هذا ،مما �ستعاذ منه فال �كون بنفسه عوذة "

وألن النفث في العقد إنما أر�د �ه السحر  ،ا�كون النفث بال عقد مذمومً ا لم �جب أن مذمومً 
وأما �راهة  ،وهذا النفث الستصالح األبدان فال �قاس ما ینفع �ما �ضر ،المضر �األرواح

صلى  -النبيُّ  اشتكیت فدخل عليَّ  -رضي هللا عنه -قال علي ،عكرمة المسح فخالف السنة
ا فاشفني و�ن �ان متأخرً  ،اللهم إن �ان أجلي قد حضر فأرحني ؛وأنا أقول -هللا علیه وسلم

فقلت له  »كیف قلت؟« :-صلى هللا علیه وسلم -فقال النبي ،فصبرني او�ن �ان بالءً  ،وعافني
وقرأ عبد هللا بن عمرو وعبد  ،فما عاد ذلك الوجع �عد ،»اللهم اشفه« :فمسحني بیده ثم قال

 ،ومن شر النافثات في وزن فاعالت :س عن �عقوبالرحمن بن سا�ط وعیسى بن عمر ورو�
 " ورو�ت عن عبد هللا بن القاسم.
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 وأما القراءة المعروفة فهي �صیغة المبالغة. ،على زنة اسم الفاعل
 وروي أن نساءً  -رضي هللا عنهما -ورو�ت عن عبد هللا بن القاسم مولى أبي �كر الصدیق "

فأنزل هللا المعوذتین إحدى  ،في إحدى عشرة عقدة -صلى هللا علیه وسلم -سحرن النبي
هن بنات لبید بن  :وقیل ،�ن من الیهود �عني السواحر المذ�ورات :عشرة آ�ة قال ابن ز�د

قد تقدم في سورة النساء   ٥الفلق:  }N M L K J { قوله تعالى:  :الثامنة .األعصم
 " ة المحسود.وأنه تمني زوال نعم ،معنى الحسد

علیه  -هذا الیهودي الذي سحر النبي ،نعوذ �اهلل من شرهم ،وهؤالء السحرة جبلوا على الشر
وذ�ر أن من سحرة هذا الوقت  ،لئال یوصل إلیه ؛جعل هذه العقد في قاع بئر -الصالة والسالم

العقد  ووضع هذه ،حفروا القاعدة ألسفل البنیان ،من جعل العقد في قاعدة عمارة ذات أدوار
وضع في فم  ،بل قد وجد ما هو أسوأ من ذلك ،ثم صب علیها بنا�ة شاهقة ،وواسى علیها التراب

وال  ،فالشر متأصل فیهم ،؟! إال إذا تاب هذا الساحر�عدمن �طلع علیه  ،نسأل هللا العافیة ،میت
 والتقرب إلى شیاطین. -جل وعال -أعظم من الشرك �اهلل

 طالب: ................
 �هللا ما فیه شك أن النبي علیه الصالة والسالم ُشفي �حل العقد والوصول إلى السحر و�تالفه.

 طالب: ................

 ،المقصود أن �له شر ،فنحتاج إلى مؤثر آخر ،قد یوجد هناك مانع �قاوم الرقیة ،الرقیة سبب
ومع األسف أنه  ،أو ضر�ة �السیف ،ولذلك �فر وحد الساحر ضر�ة �السیف ،نسأل هللا العافیة

 ،و�عظم أمام الناس ا�سمى محترفً  ،و�سمى �غیر اسمه ،م وتنفق علیه األموالكرَّ یؤتى �ه و�ُ 
 ،و�زاول السحر ،و�حصل فیه اختالط رجال مع نساء ،والناس یدخلون علیه �كروت وجبا�ات

رك بین مكانین مرتفعین متباعدین و�عقد له خیط مما تخاط �ه الثیاب ، �سمونه المحترف أو السِّ
ا و�رجع رو�س بنفس السرعة على خیط  ،و�مشي على د�اب على هذا الخیط �سرعة الد�اب ،جد�

والناس تدفع األموال  ،نسأل هللا العافیة ،ذا؟! هذا هو السحرهمما �خاط �ه الثیاب! هذا محترف 
 لتشاهد مثل هذا.

 طالب: ................

الشيء الذي ال �عقل و�ذا اشتبه الحق �الباطل وجب منع  ،�ل شيء له حدود ،خفة الید لها حدود
 األن الثاني م ؛ا لیس فیه سحرو�ن �ان حق�  ،إذا التبس الحق �الباطل �جب أن �منع هذا ،الحق

 وهو في حقیقته ساحر. ،یدعي هذه الدعوى یدر�ك أنه �عد 
 طالب: ................

 متضرر. الحي أول ألـن�علم أن ال بد 
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 طالب: ................

ا لمصلحة المیت إذا �ان المحل ما هو مناسب �ما أنه �حفر أ�ًض  ،الشكوة هلل ،و�طلع ماذا�حفر 
 للدفن �غیر مكانه.

 طالب: ................

 نسأل هللا العافیة. ،ال بد وتكون التكالیف �لها علیه ،�طلع ال بد أن ،�ه ماذا �فعل
وأنه تمني زوال نعمة المحسود و�ن لم �صر للحاسد  ،النساء معنى الحسدتقدم في سورة  "

 " والمنافسة هي تمني مثلها و�ن لم تزل. ،مثلها
 .»ال حسد إال في اثنتین« :التي هي الغبطة التي جاء فیها

وقد روي أن النبي صلى هللا علیه وسلم  ،وهي الغبطة ،والمنافسة مباحة ،فالحسد شر مذموم "
یر�د ال  »ال حسد إال في اثنتین« :وفي الصحیحین ،»والمنافق �حسد ،المؤمن �غبط«قال: 
 " والحمد هلل. ،وقد مضى في سورة النساء ،غبطة

 .»المؤمن �غبط«؟ ًئاقال عنه شی »المؤمن �غبط«
 طالب: ................

 ا.إًذا لیس �صحیح ال �صح مرفوعً 
وذلك �أن �حمله الحسد على  ،الحاسد ال �ضر إال إذا ظهر حسده �فعل أو قول :قال العلماء "

إذا « :-صلى هللا علیه وسلم -قال ،و�طلب عثراته ،فیتبع مساوئه ،إ�قاع الشر �المحسود
 " الحدیث وقد تقدم. »حسدت فال تبغِ 

والغیرة من أن �صاب أحد  ،�اعتبار أن �عض النفوس مجبولة على مثل هذا الحسد وتمني النعم
 ة،و�هذا �كون قد سلم و�رئ من التبع ،على من حسده يوال یبغ ،وال �عمل ،لكن ال یتكلم ،بنعمة

وأما ما عدا ذلك  ،وأن اإلثم معّلق �القول والفعل ،و�نصره ابن الجوزي  ،هذا قول لبعض أهل العلم
وتمني زوال النعمة عن  ،حّرملكن عامة أهل العلم على أن الحسد م ،فهو ملحق �حدیث النفس

 قلب.الألن هذا عمل  ؛غیره ولو لم یتكلم ولو لم �عمل
 طالب: ................
 الغالب علیه من النساء. ،ألن أكثرهن من النساء

فحسد إبلیس  ،صي �ه في األرضوأول ذنب عُ  ،صي هللا �ه في السماءوالحسد أول ذنب عُ  "
 ولقد أحسن من قال: ،مقوت مبغوض مطرود ملعون والحاسد م ،وحسد قابیل هابیل ،آدم

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــنفس طعن  قـــــــــــــــل للحســـــــــــــــود إذا ت
 

 ا و�أنـــــــــــــــــــــه مظلـــــــــــــــــــــوم�ــــــــــــــــــــا ظالًمـــــــــــــــــــــ 
وأمر نبیه صلى هللا علیه  ،هذه سورة دالة على أن هللا سبحانه وتعالى خالق �ل شر :التاسعة 

 " وجعل.  ٢الفلق:  }9 : ; > {  :وسلم أن یتعوذ من جمیع الشرور فقال
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لكن من �اب األدب  ،هو الخالق للخیر والشر ،هو الخالق المتفرد �الخلق -جل وعال -نعم هللا

̄  ° ±  { والشر �ُكنى وال �ضاف صراحة  ،أن الخیر �ضاف إلیه صراحة ® ¬ « ª ©
جل  -�عني إضافته ال ینبغي أن تكون صر�حة إلى هللا »والشر لیس إلیك«  ١٠الجن:  }² ³

 -جل وعال -�هللا ،ولیس معه خالق آخر ،هو خالق �ل شيء ،لكن هو خالقه بال شك -وعال

وال شك أن المخلوقات الشر�رة ال �جوز أن   ٢الفلق:  }; >9 :  {  :في هذه السورة �قول
 جل وعال.-تضاف إلى غیره مثل العقارب والحیات والسباع وغیرها من الذي خلقها؟ هو هللا

 طالب: ................
 ما صنعُت �عني ما صنع هو.

 طالب: ................

  ١٠الجن:  }© ª { : -جل وعال -هللا�عني نسبته ال تنبغي أن تكون صر�حة إلیك مثل ما قال 
 ا ال، بینما الخیر أضافه صراحة.وأراده هللا أو أراد بهم ر�هم شر�  :ما قال

 " وجعل خاتمة ذلك الحسد. "
وفي عاقبته  ،أما الشر الذي هو في ظاهره شر ،الشر المحض -جل وعال -على أنه المنفي عنه
 نسب إلى هللا.هذا هو الذي یُ  او�اطنه قد �كون خیرً 

�ارز الحاسد  :قال �عض الحكماء ،والحاسد عدّو نعمة هللا ،تنبیًها على عظمه و�ثرة ضرره "
أنه ساخط لقسمة : وثانیها ،أنه أ�غض �ل نعمة ظهرت على غیره :ر�ه من خمسة أوجه أحدها

ي إن فضل هللا یؤتیه من فعل هللا أ أنه ضادّ  :وثالثها ؟لم قسمت هذه القسمة :ر�ه �أنه �قول
أو یر�د خذالنهم وزوال النعمة  ،أنه خذل أولیاء هللا :ورا�عها ،وهو یبخل �فضل هللا ،�شاء
وال  ،الحاسد ال ینال في المجالس إال ندامة :وقیل ،أنه أعان عدوه إبلیس :وخامسها ،عنهم

وال ینال في اآلخرة إال  ،اوغمً وال ینال في الخلوة إال جزًعا  ،ینال عند المالئكة إال لعنة و�غضاءً 
 قل: -وروي أن النبي صلى هللا علیه وسلم ،اا ومقتً وال ینال من هللا إال �عدً  ،اا واحتراقً حزنً 
ثالثة ال �ستجاب دعاؤهم آكل الحرام ومكثر الغیبة ومن �ان في قلبه ِغلٌّ أو حسد «

 " �هللا سبحانه وتعالى أعلم. ،»للمسلمین
 مخّرج؟
 ................طالب: 

 A B C D @ ? < = > ;  : ]على �ل حال انطواء القلب على الحسد مناٍف لسالمة القلب 
E      F G Z  :علیه الصالة  -وقصة ابن عمر مع الرجل الذي قال النبي  ٨٩ - ٨٨الشعراء

ا وال في النها�ة تبین أن هذا الرجل ال �حمل حقدً  ،»یدخل علیكم رجل من أهل الجنة« :-والسالم
 على أحد. غالً 


