* تفسي روح العان /اللوسي )ت  1270هـ( مصنف و ل يتم تدقيقه بعد
{)(1

ب ٱلنَاس
} قُ ْل أ ُ
َعوذُ ب َر ِ

ى ى
ىى ى
ى
ى
ى
} قُ ْل أ ُ
َع ْوْو ذُ { َو قُ ىرىءَ ف ال ْس ْوَرتَ ْي بَ ْذف ا ْلَْمَزة َو نُق َل َحَرَكتُـ َها إ َل اللَم َك َما قُ ىرىءَ
}فخذ أربعة{
َاس { أ ى
ك أُموىرىهم و مربىي ىهم بىىفَ ى
ب ٱلن ى
صلى ُح ُه ْم َو
َي َمال ُ ُ ْ ْ َ ُ َِْ ْ َ
اضة َما يُ ْ
]البقرة } [260:بىَر ىِ
ْ
َاس ُهنَا أَبـُ ْو َع ْم ٍرو َوالَ ُد ْوىر ْي َع ىن الْ ىك َسائىي َو َك َذا ى ْف ُك ىِل
َدفْ ُع َما يَ ُ
ضْرُه ْم َو أ ََم َال الن ُ
َم ْو ىض ٍع َوقَ َع فىْي ىه َْمُرْوًرا.
} َملك ٱلنَاس {)(2
ي ىجيء بىىه لىبـي ٍ
ٍ
} ملى ى
ك ٱلن ى
ان أَ َن تَـ ْربىيَـتَهُ تَـ َعال
َاس { َعطْ ُ
ف بَـيَان َعلى َما ْ
اختَ َارهُ الَزمَْ َش ىر ْ ْ َ َ َ
َ
ت بىطَ ىري ىق تَـربىيَ ىة سائىىر الْملَ ىك لىما َْتت أَي ىديـهم ىمن مََالىي ىك ىهم بل بىطَ ىري ىق الْملى ى
ى
ك
إ َي ُه ْم لَْي َس ْ ْ ْ َ
َ َ ْ َُ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ
ان الْ َق ى
اْل َك ىام ىل و التَصْر ى
ف الْ ُكلىِ ىي و ال ْس ْلطَ ى
اه ىر َو َك َذا قَـ ْولُهُ تَـ َعال:
َ َ
َِ
} إلَـهه ٱلنَاس {)(3
ان أَ َن م ْل َكه تَـعال لَيس ىبُجَرىد ى
َاس { فَىإنَه لىبـي ى
} إىلـهىه ٱلن ى
ال ْستىْيلَ ىء َعلَْي ىه ْم َو الْ ىقيَ ُام بىتَ ْدبىْىي
ُ ُ َ ْ َ َ
ُ ََ
ى ى
أُموىر ىسياستى ىهم و التـَوىِل لىتتىي ى ى ى ى ى
صارى أ َْم ىر
ُ ْ َ َ ْ َ َ َْ ْ
ب َمبَادىء ح ْفظ ىه ْم َو حَايَت ىه ْم َك َما ُه َو قَ َ
الْملُو ىك بل هو بىطَ ىري ىق الْمعبـوىديَىة الْمؤ َسس ىة علَى الُلُوىهيَ ىة الْم ْقتَ ى
ضيَ ىة لىْل ُق ْد َرىة التَا َم ىة َعلَى
َُ َ َ
ْ
ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُْ ْ
ُ
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ى ى
الت ى ى ى
ت
َصْرف الْ ُكلِ ىِي فْي ىه ْم إى ْحيَاءً َو إى َماتَةً َو إى ْيَ ًادا َو إى ْع َد ًاما َو َج َوَزت الْبَ َدليَةُ أَيْ ً
ضا َو أَنْ َ
َ
ى ى
اهنَا َو إى ْن َلْ يَ ُك ْن َج ىام ًدا فَـ ُه َو ى ْف ُح ْك ىم ىه َو لَ َع َل ْ
الََزالَةُ
تَـ ْعلَ ُم أَنَهُ لَ َمان َع مْنهُ َع ْقلً ثَُ َم ُ
دعت إى َل اختىيا ىرىه و َتْ ى
َاس مع انْتىظَ ىام َى
ص ا ىل َ ى ى
صْي ى
جْي ىع الْ َعاىَل ى ْف سلك ُربـُ ْوبىيَتى ىه
ََ ْ
ضافَة إ َل الن ى َ َ
َْ َ
اج ى
الَىقْيـ َق ىة
تَـ َعال َو َملَ ُك ْوتىىه َو أُلُْوىهيَتى ىه َعلى َما ىف ا ىل ْر َش ىاد لى ىل ْر َش ىاد إىل ىمْنـ َه ى
ال ْستى َعا َذ ىة ْ
ىب ىل َعا َذ ىة فَىإ ْن تَـ َو َس َل الْ َعائى ُذ بىَربىِىه َو انْتى َسابىىه إىلَْي ىه ىبلْ َم ْربـُ ْوبىيَ ىة َو الْ َم ْملُ ْوكىيَ ىة َو الْ ُعبُـ ْوىديَىة ى ْف
حن والرأفة وأمره تعال بذلك من
ضمن جنس هو فرد من أفراده من دواعي مزيد الر ه
دلئل الوعد الكري بلعاذة ل مالة ولن الستعاذ منه شر الشيطان العروف بعداوتم
ففي التنصيص على انتظامهم ف سلك عبوديته تعال وملكوته رمز إل انائهم من
ملكة الشيطان وتسلطه عليهم حسبما ينطبق به قوله تعال:
َ
ك َعلَْيه ْم ُس ْلطَـه ٌن{
س لَ َ
}إن عبَادى لَْي َ
]السراء[65:واقتصر بعض الجلة ف بيان وجه التخصيص على كون الستعاذة هنا
من شر ما يص النفوس البشرية وهي الوسوسة كما قال تعال:

} من َش ِر ٱلَْو ْس َواس ْ
ٱلَنَاس {)(4
} ىمن َشِر ٱلْ َو ْس َو ى
اس { وبث فيه بعد الغماض عما فيه من القصور ف توفية القام
حقه بن شر الوسوس كما يلحق النفوس يلحق البدان أيضاً وفيه شيء سنشي إن
شاء ا تعال إليه واختار هذا الباحث ف ذلك أنه لا كانت الستعاذة فيما سبق من
شر كل شيء أضيف الرب إل كل شيء أي بناء على عموم الفلق ولا كانت هنا
من شر الوسواس ل يضف إل كل شيءوكان النظر إل السورة السابقة يقتضي
الضافة إل الوسواس لكنه ل يضف إليه حطاً لدرجته عن إضافة الرب إليه بل إل
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الستعيذ وكان ف هذا ال ط رمزاً إل الوعد بلعاذة وهو الذي يعل لا ذكر حظاً ف
أداء حق القام وربا يقال إن ف إضافة الرب إل الناس ف آخر سورة من كتابه تذكي
الول أمر عرفوه ف عال الذر وأخذ عليهم العهد بلقرار به فيما بعد كما أشار إليه
قوله تعال:
}وإذا أخذ ربك من بن آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست

بربكم قالوا بلى{

]العراف [172:الية فيكون ف ذلك تريض على الستعاذة من شر الوسواس لئل
يتدنس أمر ذلك العهد وفيه أيضاً رمز إل الوعد الكري بلعاذة وذكر القاضي أن ف
النظم الليل إشعاراً براتب الناظر التوجه لعرفة خالقه فإنه يعلم أولً با يرى عليه من
النعم الظاهرة والباطنة أن له ربً ث يتغلغل ف النظر حت يتحقق أنه سبحانه غن عن
الكل وذات كل شيء له ومصارف أمره منه فهو اللك الق ث يستدل به على أنه
الستحق للعبادة ل غي وينذرج ف وجوه الستعاذة العتادة تنزيلً لختلف الفات
منزلة اختلف الذت فإن عادة من ألف به هم أن يرفع أمره لسيده ومربيه كوالديه فإن
ل يقدر على رفعه رفعه للكه وسلطاه فإن ل يزل ظلمته شكاه إل ملك اللوك ومن
إليه التشكي والفزع وف ذلك إشارة إل عظم الفة الستعاذ منها ولبن سينا ههنا
كلم تتحرج منه القلم كما ل يفى على من أل به وكان له بلشريعة الطهرة أدن
إلام وتكرير الضاف إليه لزيد الكشف والتقرير والتشريف بلضافة وقيل ل تكرار فأنه
يوز أن يراد بلعام بعض أفراده فالناس الول بعن الجنة والطفال التاجي للتبية
والثان الكهول والشبان لنم التاجون لن يسوسهم والثالث الشيوخ التعبدون
التوجهون ل تعال وهو على ما فيه يبعده حديث إعادة الشيء معرفة وإن كان أغلبياً
والوسواس عند الزمشري اسم مصدر بعن الوسوسة والصدر بلكسر وهو صوت

Page 3 of 7

hatisenang.com

اللي والمس الفي ث استعمل ف الطرة الردية وأريد به ههنا الشيطان سي بفعله
مبالغة كأنه نفس الوسوسة أو الكلم على حذف مضاف أي ذي الوسواس وقال
بعض أئمة العربية أن فعلل ضربن صحيح كدحرج وثنائي مكرر كصلصل ولما
مصدران مطردان فعللة وفعلل بلكسر وهو أقيس والفتح شاذ لكنه كثر ف الكرر
كتمتام وفأفاء ويكون للمبالغة كفعال ف الثلثي كما قالوا وطواط للضعيف وثرثر
للمكثر والق أنه صفة فليحمل عليه ما ف الية الكرية من غي حاجة إل التجوز أو
حذف الضاف وقد تقدم ف سورة الزلزال ما يتعلق با البحث فتذكر فما ف العهد
من قدم والظاهر أن الراد الستعاذة من شر الوسواس من حيث هو وسواس ومآله إل
الستعاذة من شر وسوسته وقيل الراد الستعاذة من جيع شروره ولذا قيل من شر
الوسواس ول يقل من شر وسوسة الوسواس قيل وعليه يكون القول بن شره يلحق
البدن كما يلحق النفس أظهر منه على الظاهر وعد من شره أنه كما ف »صحيح
البخاري« يعقد على قافية رأس العبد إذا هو نم ثلث عقد مراده بذلك منعه من
اليقظة وف عد هذا من الشر البدن خفاء وبعضهم عد منه التخب ط إذا لق عند أهل
ٱلَن ى
َاس { صيغة
السنة أنه قد يكون من مسه كما تقدم ف موضعه وقوله تعالْ } :
مبالغة أو نسبة أي الذي عادته أن ينس ويتأخر إذا ذكر النسان ربه عز وجل أخرج
الضياء ف »الختارة« والاكم وصححه وابن النذر وغيهم عن ابن عباس قال ما من
مولود يولد إل على قلبه الوسواس فإذا عقل فذكر ا تعال خنس فإذا غفل وسوس
وله على ما روى عن قتادة خرطوم كخرطوم الكلب ويقال إن رأسه كرأس الية
وأخرج ابن شاهي عن أنس قال سعت رسول ا صلى ا عليه وسلم يقول
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َ
ص ُدور ٱلنَاس {)(5
سف ُ
} ٱلذى يُـ َو ْسو ُ

َى
ص ُدوىر ٱلن ى
َاس { قيل أريد قلوبم مازاً وقال بعضهم إن الشيطان
س ىف ُ
} ٱلذى * يـُ َو ْس ىو ُ
يدخل الصدر الذي هو بنزلة الدهليز فيلقى منه ما يريد إلقاءه إل القلب ويوصله إليه
ول مانع عقلً من دخوله ف جوف النسان وقد ورد السمع به كما سعت فوجب
قبوله واليان به ومن ذلك أن الشيطان ليجري من ابن آدم مرى الدم ومن الناس من
حله على التمثيل وقال ف الية أنا ل تقتضي الدخول كما ينادي عليه البيان الت
وقال ابن سينا الوسواس القوة الت توقع الوسوسة وهي القوة التخيلة بسب صيورتا
مستعملة للنفس اليوانية ث إن حركتها تكون بلعكس فإن النفس وجهتها إل البادي
الفارقة فالقوة التخيلة إذا أخذتا إل الشتغال بلادة وعلئقها فتلك القوة تنص أي
تتحرك بلعكس وتذب النفس النسانية إل العكس فلذلك تسمى خناساً ونوه ما
قيل إنه القوة الوهية فهي تساعد العقل ف القدمات فإذا آل المر إل النتيجة خنست
وأخذت توسوسه وتشككه ول يفى أن تفسي كلم ا تعال بمثال ذلك من شر
الوسواس الناس والقاضي ذكر الخي عن سبيل التنظي ل على وجه التمثيل والتفسي
بناء على حسن الظن به ومل الوصول أما الر على الوصف وأما الرفع والنصب على
الذم والشتم ويسن أن يقف القارىء على أحد هذين الوجهي على } الناس { وأما
على الول ففي »الكواشي« أنه ل يوز الوقف وتعقبه الطيبـي بن ف عدم الواز نظراً
للفاصلة وف الكشف أنه إذا كان صفة فالسن غي مسلم اللهم إل على وجه وهو أن
الوقف السن شامل لثله ف فاصلة خاصة.
} م َن ٱ ْلنَة َوٱلنَاس {)(6
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ى ى
ىَ ى
ٱلىن ىَة َو ٱلن ى
ن َو إىنْ ىس ٌي َك َما قَ َال
} ىم َن ْ
س َعلى أَنَهُ َ
ض ْرَبن ج ىٌِ
َاس { بَـيَا ُن للذ ْي يـُ َو ْس ىو ُ
تَـ َعال:

ي ٱلنْس َو ٱ ْل ِن{
} َشيَـهط ْ َ
ى ى
س« َو من لبتداء الغاية أي يوسوس ف صدورهم
]النعام[112:أ َْو ُمتَـ َعلِ ٌق ب»يـُ َو ْس ىو ُ
من جهة الن مثل أن يلقى ف قلب الرء من جهتهم أنم ينفعون ويضرون ومن جهة
الناس مثل أنت يلقى ف قلبه من جهة النجمي والكهان أنم يعلمون الغيب وجوز فيه
الالية من ضمي يوسوس والبدلية من قوله تعال:
}من شر{

]الناس [4:بعادة الار وتقدير الضاف والبدلية من الوسواس على أن من تبعيضية
وقال الفراء وجاعة هو بيان للناس بناء على أنه يطلق على الن أيضاً فيقال كما نقل
عن الكلبـي نس من الن كما يقال نفر ورجال منهم وفيه أن العروف عند الناس
خلفه مع ما ف ذلك من شبه جعل قسم الشيء قسيماً له ومثله ل يناسب بلغة
القرآن وإن سلم صحته وتعقب أيضاً بنه يلزم عليه القول بن الشيطان يوسوس ف
صدور الن كما يوسوس ف صدور النس ول يقم دليل عليه ول يوز جعل الية
دليلً لا ل يفى وأقرب منه على ما قيل أن يراد بلناس الناسي بلياء مثله ف قراءة
بعضهم
}من حيث أفاض الناس{
]البقرة [199:بلكسر ويعل سقوط الياء كسقوطها ف قوله تعال:
}يَـ ْوَم يَ ْد ُعو * ٱل َداع{

]القمر [6:ث يبي بلنة والناس فإن كان كل فرد من أفراد الفريقي مبتلي بنسيان
حق ا تعال إل من تداركه شوافع عصمته وتناوله واسع رحته جعلنا ا من نل من
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عصمته ال ظ الوفوكال له موله من رحته فأوف ث أنه قيل أن حروف هذه السورة
غي الكرر اثنان وعشرون حرفاً وكذا حروف الفاتة وذلك بعدد السني الت أنزل فيها
القرآن فلياجع وبعد أن يوجد المر كما ذكر ل يفى أن كون سن النزول اثنتي
وعشرين سنة قول لبعضهم والشهور أنا ثلث وعشرون اهـ ومثل هذا الرمز ما قيل إن
أول حروفه الباء وآخرها السي فكأنه قيل بس أي حسب ففيه إشارة إل أنه كاف
عما سواه ورمز إل قوله تعال:
}ما فرطنا ف الكتاب من شيء{
]النعام [38:وقد نظم ذلك بعض الفرس فقال
 :أول وآخر قرآن زجه ب آمد وسي

يعن اندرد وجهان رهب ما قرآن بس

ومثله من الرموز كثي لكن قيل ل ينبغي أن يقال إنه مراد ا عز وجل نعم قد أرشد
عز وجل ف هذه السورة إل الستعانة به تعال شأنه كما أرشد جل وعل إليها ف
الفاتة بل ل يبعد أن يكون مراده تعال على القول بن ترتيب السور بوحيه سبحانه
من ختم كتابه الكري بلستعاذة به تعال من شر الوسواس الشارة كما ف الفاتة إل
جللة شأن التقوى والرمز إل أنا ملك المر كله وبا يصل حسن الاتة فسبحانه
من ملك جليل ما أجل كلمته ول در التنزيل ما أحسن فاتته وخاتته.

Page 7 of 7

hatisenang.com

