تفسي فتح القدير /الشوكان )ت  1250هـ( مصنف و مدقق
ب ٱلنَاس { * } َملك ٱلنَاس { * } إلَـهه ٱلنَاس { * } من َش ِر
} قُ ْل أ ُ
َعوذُ ب َر ِ
َ
ٱلَْو ْس َواس ْ
ص ُدور ٱلنَاس { * } م َن ٱ ْلنَة َوٱلنَاس
سف ُ
ٱلَنَاس { * } ٱلذى يُـ َو ْسو ُ
{)(6-1
ُعوذُ { بلمزة .وقرىء بذفها ،ونقل حركتها إل اللم .وقرأ
وقرأ المهور } :قُ ْل أ ُ
رب الناس { :مالك
المهور بتك المالة ف الناس ،وقرأ الكسائي بلمالة .ومعن } ّ
رب جيع ملوقاته للدللة
رب الناس { مع أنه ّ
أمرهم ،ومصلح أحوالم ،وإنا قال } ّ
شر ما يوتسوس ف صدورهم .وقولهُ } :ملك
على شرفهم ،ولكون التستعاذة وقعت من ّ
ٱلنَاس { عطف بيان جيء به لبيان أن ربيته تسبحانه ليست كربية تسائر اللك لا تت
أيديهم من ماليكهم ،بل بطريق اللك الكامل ،والسلطان القاهر } .إلُـهه ٱلنَاس { هو
انضم إليهما العبودية
أيضاً عطف بيان كالذي قبله لبيان أن ربوبيته ،وملكه قد ّ
الؤتسسة على اللوهية القتضية للقدرة التامة على التصرف الكلي بلتاد والعدام،
ورب التاع،
رب الدارّ ،
الرب قد يكون ملكاً ،وقد ل يكون ملكاً ،كما يقال ّ
وأيضاً ّ
ومنه قوله:
َحبَـهَرُه ْم َوُرْهبَـهنَـ ُه ْم أ َْرَببً ِمن ُدون َ
ٱل {
} َٱتَ ُذواْ أ ْ
فبي أنه
]التوبة [31 :فبي أنه ملك الناس .ث اللك قد يكون هإلاً ،وقد ل يكونّ ،
الرب ،وهو اتسم لن
خاص به ل يشاركه فيه أحد ،وأيضاً بدأ بتسم ّ
إهله؛ لن اتسم الهله ّ
قام بتدبيه ،وإصلحه من أوائل عمره إل أن صار عاقلً كاملً ،فحينئذ عرف بلدليل
أنه عبد ملوك ،فذكر أنه ملك الناس .ث لا علم أن العبادة لزمة له واجبة عليه ،وأنه
ه
ه
كرر لفظ الناس ف
عبد ملوق ،وأن خالقه إله معبود ّبي تسبحانه أنه إله الناس ،و ّ

الثلةثة الواضع؛ لن عطف البيان يتاج إل مزية الظهار؛ ولن التكرير يقتضي مزيد
شرف الناس.
الفراء :هو :بفتح الواو بعن التسم ،أي :الوتسوس،
} من ُشّر ٱلْ ُو ْتس ُواس { قال ّ
وبكسرها الصدر ،أي :الوتسوتسة كالزلزال بعن الزلزلة .وقيل :هو بلفتح اتسم بعن
الوتسوتسة ،والوتسوتسة :هي حديث النفس ،يقال :وتسوتست إليه نفسه وتسوتسة ،أي:
الفي .ومنه قيل :لصوات اللي وتسواس ،ومنه قول
ح ّدةثته حديثاً ،وأصلها الصوت ّ
العشى:
تسمع للحلى وسواساً إذا انصرفت

قال الزجاج :الوتسواس هو الشيطان ،أي :ذي الوتسواس .ويقال إن الوتسواس ابن
لبليس ،وقد تسبق تقيق معن الوتسوتسة ف تفسي قوله:
س َلَُما ٱل َ
ش ْيطَـه ُن{
}فَـ َو ْس َو َ

ٱلُنَاس { :كثي النس ،وهو التأخر ،يقال خنس ينس:
]العراف [20 :ومعن } ْ
إذا تخر ،ومنه قول العلء بن الضرمي يدح رتسول ا صلى ا عليه وتسلم:
وإن خنسوا عند الديث فل تسل

تكرما
بلشر فاعف ِ
فإذا دخسوا ِ
قال ماهد :إذا ذكر ا خنس وانقبض .وإذا ل يذكر انبسط على القلب .ووصف
بلناس؛ لنه كثي الختفاء ،ومنه قوله تعال:
}فَلَ أُقْس ُم ب ْ
ٱلُنَس{

]التكوير [15 :يعن :النجوم لختفائها بعد ظهورها ،كما تق ّدم .وقيل :الناس اتسم
َ
ص ُدور ٱلنَاس { الوصول
سف ُ
لبن إبليس ،كما تق ّدم ف الوتسواس } .ٱلذى يـُ ُو ْتسو ُ

جر نعتاً للوتسواس ،ويوز أن يكون منصوبً على الذم ،ويوز أن
يوز أن يكون ف مل ّ
يكون مرفوعاً على تقدير مبتدأ.
وقد تق ّدم معن الوتسوتسة .قال قتادة :إن الشيطان له خرطوم كخرطوم الكلب ف
صدر النسان ،فإذا غفل ابن آدم عن ذكر ا وتسوس له ،وإذا ذكر العبد ربه خنس.
قال مقاتل :إن الشيطان ف صورة خنزير يري من ابن آدم مرى الدم ف عروقه تسلطه
خفي يصل إل القلب من غي
ا على ذلك ،ووتسوتسته هي الدعاء إل طاعته بكلم ّ
ساع صوت.
ٱلنَة ُوٱلنَاس
ث ّبي تسبحانه الذي يوتسوس بنه ضربن :جن ،وإنسي ،فقال } :م ُن ْ
الن ،فيوتسوس ف صدور الناس ،وأما شيطان النس ،فوتسوتسته ف
{ أما شيطان ّ
صدور الناس أنه يرى نفسه كالناصح الشفق ،فيوقع ف الصدر من كلمه الذي
أخرجه مرج النصيحة ما يوقع الشيطان فيه بوتسوتسته ،كما قال تسبحانه:
ي ٱلنْس َوٱ ْل ِن{
} َشيَـهط َ

]النعام [112 :ويوز أن يكون متعلقاً بـ } يوتسوس { أي :يوتسوس ف صدورهم من
جهة النة ،ومن جهة الناس ،ويوز أن يكون بيانً للناس .قال الرازي ،وقال قوم :من
ص ُدور ٱلنَاس { لن القدر الشتك
النة والناس قسمان مندرجان تت قوله } :ف ُ
الن والنس يسمى إنسانً ،والنسان أيضاً يسمى إنسانً ،فيكون لفظ النسان
بي ّ
واقعاً على النس ،والنوع بلشتاك .والدليل على أن لفظ النسان يندرج فيه لفظ
الن.
الن .فقيل لم :من أنتم؟ قالوا :نس من ّ
والن ما روي أنه جاء نفر من ّ
النس ّ
وأيضاً قد ساهم ا رجالً ف قوله:

ال ِمن ٱلنس يَـ ُعوذُو َن بر َج ٍ
ال ِم َن ٱ ْل ِن{
} َوأَنَهُ َكا َن ر َج ٌ َ

برب الناس من الوتسواس النّاس الذي
]الن .[6 :وقيل :يوز أن يكون الراد أعوذ ّ
يوتسوس ف صدور الناس ،ومن النة والناس ،كأنه اتستعاذ ربّه من ذلك الشيطان
الواحد ،ث اتستعاذ بربّه من جيع النة ،والناس .وقيل :الراد بلناس الناتسي ،وتسقطت
الياء كسقوطها ف قوله:
}يَـ ْوَم يَ ْد ُعو ٱل َداع{

]القمر [6 :ث ّبي بلنة والناس؛ لن كل فرد من أفراد الفريقي ف الغالب مبتلى
بلنسيان ،وأحسن من هذا أن يكون قولهُ } :وٱلنَاس { معطوفاً على الوتسواس ،أي:
الن والنس .قال
شر ّ
شر الناس كأنه أمر أن يستعيذ من ّ
شر الوتسواس ،ومن ّ
من ّ
الن ،فيوتسوس ف صدور الناس ،وأما شيطان النس ،فيأت
السن :أما شيطان ّ
الن شياطي ،وإن من النس شياطي ،فنعوذ بلل من
علنية .وقال قتادة :إن من ّ
الن ،كما يوتسوس ف
الن والنس .وقيل :إن إبليس يوتسوس ف صدور ّ
شياطي ّ
الول هو أرجح
إنسي .والقول ّ
جن كما أن واحد النس ّ
صدور النس ،وواحد النة ّ
هذه القوال ،وإن كان وتسوتسة النس ف صدور الناس ل تكون إلّ بلعن الذي
ق ّدمنا ،ويكون هذا البيان تذكر الثقلي للرشاد إل أن من اتستعاذ بلل منهما ارتفعت
عنه من الدنيا والخرة.
ٱلُنَاس { قال :مثل
وقد أخرج ابن أب داود عن ابن عباس ف قوله } :ٱلْ ُو ْتس ُواس ْ
الشيطان كمثل ابن عرس واضع فمه على فم القلب ،فيوتسوس إليه ،فإن ذكر ا
خنس ،وإن تسكت عاد إليه فهو الوتسواس النّاس .وأخرج ابن أب الدنيا ف مكايد
النب صلى ا
الشيطان ،وأبو يعلى ،وابن شاهي ،والبيهقي ف الشعب عن أنس عن ّ

عليه وتسلم قال " :إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم ،فإن ذكر ا

خنس ،وإن نسيه التقم قلبه ،فذلك الوسواس النِاس " وأخرج ابن أب شيبة ،وابن

ٱلُنَاس { قال :الشيطان
جرير ،وابن مردويه عن ابن عباس ف قوله } :ٱلْ ُو ْتس ُواس ْ
جاث على قلب ابن آدم ،فإذا تسها وغفل وتسوس ،وإذا ذكر ا خنس .وأخرج ابن
أب الدنيا ،وابن جرير ،وابن النذر ،والاكم وصححه ،وابن مردويه ،والضياء ف
الختارة ،والبيهقي عنه قال :ما من مولود يولد إلّ على قلبه الوتسواس ،فإذا ذكر ا
ٱلُنَاس { .وقد ورد ف معن هذا
خنس ،وإذا غفل وتسوس ،فذلك قوله } :ٱلْ ُو ْتس ُواس ْ
غيه ،وظاهره أن مطلق ذكر ا يطرد الشيطان ،وإن ل يكن على طريق التستعاذة،
ولذكر ا تسبحانه فوائد جليلة حاصلها الفوز بيي الدنيا والخرة.

