تفسي جامع البيان ف تفسي القران /الطبي )ت  310هـ( 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
ب النَاس
يقول تعال ذكره لنبيه ممد صلى ا عليه وسلم :قل ي ممد أستجي } ببر ِ
بملك النَاس { وهو ملك جيع اللق :إنسهم وجنهم ،وغي ذلك ،إعلماً منه بذلك
ك من يعظمه ،وأن ذلك ف ُملكه
بم ْن كان يعظِم الناس تعظيم المؤمني َ
ربم ،أنه بمل ُ
أحق بلتعبد له من يعظمه ،ويتعبَد
وسلطانه ،تري عليه قُدرته ،وأنه أول بلتعظيم ،و ِ
له ،من غيه من الناس.
كل شيء سواه.
وقوله } :إلبه النَاس { يقول :معبود الناس ،الذي له العبادة دون ِ
مرة
شر الشيطان } البنَاس { الذي ينس ِ
الو ْس بواس { يعن :من ِ
وقوله } :م ْن بشِر ب
ويوسوس أخرى ،وإنا ينس فيما ذُكر عند ذكر العبد ربه .ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو ُكبريب ،قال :ثنا يىي بن عيسى ،عن سفيان ،عن حكيم بن ُجبي ،عن
الوسواس ،فإذا عقل
سعيد بن جبي ،عن ابن عباس ،قال :ما من مولود إل على قلبه ب
فذكر ا بخنبس ،وإذا بغ بفل وسوس ،قال :فذلك قوله } :الْ بو ْس بواس البنَاس {.
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا جرير ،عن منصور ،عن سفيان ،عن ابن عباس ،ف قوله

الو ْس بواس البنَاس { قال :الشيطان جاث على قلب ابن آدم ،فإذا سها وغفل
} ب
وسوس ،وإذا ذكر ا خنس.
قال :ثنا مهران ،عن عثمان بن السود ،عن ماهد } الْ بو ْس بواس البنَاس { قال:
ينبسط ،فإذا ذكر ا بخنبس وانقبض ،فإذا غفل انبسط.
حدثن ممد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصم ،قال :ثنا عيسى وحدثن الارث ،قال :ثنا
السن ،قال ثنا ورقاء ،جيعاً عن ابن أب نيح ،عن ماهد ،ف قوله } الْ بو ْس بواس
البنَاس { قال :الشيطان يكون على قلب النسان ،فإذا ذكر ا بخنبس.
حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن قتادة } الْ بو ْس بواس { قال:
ويْنس.
قال هو الشيطان ،وهو البنَاس أيضاً ،إذا ذكر العبد ربه خنس ،وهو يوسوس ب
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة } م ْن بشِر الْ بو ْس بواس البنَاس {
يعن :الشيطان ،يوسوس ف صدر ابن آدم ،وينس إذا ذبكر ا.
حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا ابن ثور ،عن أبيه ،ذُكر ل أن الشيطان ،أو قال
الوسواس ،ينفث ف قلب النسان عند الزن وعند الفرح ،وإذا ذبكر ا خنس.
حدثن يونس ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قوله } :البنَاس { قال:
الن والنس ،وكان يقال :شيطان النس
مرة من ِ
مرة ،وينس ِ
الناس الذي يوسوس ِ

الن يوسوس ول تراه ،وهذا يُعاينك معاينة.
الن ،شيطان ِ
أش ِد على الناس من شيطان ِ
وروي عن ابن عباس رضي ا عنه أنه كان يقول ف ذلك } م ْن بشِر الْ بو ْس بواس {
ُ
الذي يوسوس بلدعاء إل طاعته ف صدور الناس ،حت يُستجاب له إل ما دعا إليه
من طاعته ،فإذا استجيب له إل ذلك بخنبس
ذكر من قال ذلك:
حدثن ممد بن سعد ،قال :ثن أب ،قال :ثن عمي ،قال :ثن أب ،عن أبيه ،عن ابن
عباس ،ف قوله } الْ بو ْسواس { قال :هو الشيطان يمره ،فإذا أطيع خنس.
والصواب من القول ف ذلك عندي أن يقال :إن ا أمر نبيه ممداً صلى ا عليه
يّص وسوسته
مرة وينس أخرى ،ول ِ
شر شيطان يوسوس ِ
وسلم أن يستعيذ به من ِ
على نوع من أنواعها ،ول خنوسه على وجه دون وجه ،وقد يوسوس الدعاء إل معصية
العبد أمر به،
َهي عن طاعة ا فإذا ذكر ُ
ا ،فإذا أطيع فيها بخنبس ،وقد يوسوس بلنـ ْ
فأطاعه فيه ،وعصى الشيطان خنس ،فهو ف كل حالتيه بو ْسواس بخنِاس ،وهذه الصفة
صفته.
َ
ص ُدور النَاس { يعن بذلك :الشيطان الوسواس ،الذي
سف ُ
وقوله } :الذي يـُ بو ْسو ُ
يوسوس ف صدور الناس :جنهم وإنسهم.

فالن نس ،فيقال :الذي يوسوس ف صدور الناس :من النة والناس.
فإن قال قائلِ :
قيل :قد ساهم ا ف هذا الوضع نساً ،كما ساهم ف موضع آخر رجالً ،فقال:
جال من النْس يَـ ُعوذُو َن بر ٍ
جال م َن ال ِن{
} َوأنَهُ َكا َن ر ٌ َ
الن رجالً،وكذلك جعل منهم نساً.
 ،فجعل ِ

الن فوقفوا ،فقيل:
وقد ذكر عن بعض العرب أنه قال وهو ي ِدث ،إذ جاء قوم من ِ
الن ،فجعل منهم نساً ،فكذلك ما ف التنزيل من ذلك.
من أنتم؟ فقالوا :نس من ِ

