تفسري تفسري القرآن /القمي (ت القرن الرابع هـ) مصنف و مدقق مرحلة اوىل
{ قُل أَعُوذُ بِر ِ
ب ٱلن ِ
َّاس })(1
ْ
َ
{ قل أعوذ برب الناس } وإمنا هو أعوذ برب الناس.

{ ملِ ِ
ٱْلَن ِ
َّاس } * { ِمن َش ِر ٱل َْو ْس َو ِ
َّاس } * { إِلَـٰ ِه ٱلن ِ
ك ٱلن ِ
اس ْ
َّاس })(2-4
َ
{ ملك الناس إله الناس من شر الوسواس اخلناس } [ ]4-2اسم الشيطان الذي هو
يف صدور الناس يوسوس فيها ويؤيسهم من اخلري ويعدهم الفقر وحيملهم على املعاصي
والفواحش وهو قول هللا عز وجل الشيطان يعدكم الفقر وأيمركم ابلفحشاء ،وقال
الصادق عليه السالم :ما من قلب إال وله أذانن على أحدمها ملك مرشد وعلى اآلخر
شيطان مغرت هذا أيمره وهذا يزجره وكذلك من الناس شيطان حيمل الناس على
املعاصي كما حيمل الشيطان من اجلن.
قال :حدثين أيب عن بكر بن حممد عن أيب عبد هللا عليه السالم قال :كان سبب نزول
املعوذتني أنه وعد رسول هللا صلى هللا عليه وآله فنزل جربئيل هباتني السورتني فعوذه
هبما ،حدثنا سعيد بن حممد قال :حدثنا بكر بن سهل عن عبد الغين بن سعيد الثقفي
عن موسى بن عبد الرمحن عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم عن ابن
عباس يف قوله { :من شر الوسواس اخلناس } يريد الشيطان لعنه هللا على قلب ابن
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آدم ،له خرطوم مثل خرطوم اخلنزير يوسوس البن آدم إذا أقبل على الدنيا وما ال حيب
هللا فإذا ذكر هللا عز وجل اخننس يريد رجع.

َّ ِ
ص ُدوِر ٱلن ِ
َّاس })(5
س ِِف ُ
{ ٱلذى يُـ َو ْس ِو ُ
قال هللا { :الذي يوسوس يف صدور الناس }.

{ ِم َن ٱ ْْلِن َِّة َوٱلن ِ
َّاس })(6
أخرب أنه من اجلن وا ِإلنس فقال عز وجل { :من اجلنة والناس } يريد من اجلن
وا ِإلنس ،حدثنا علي عن احلسني عن أمحد بن أيب عبد هللا عن علي بن احلكم عن
سيف بن عمرية عن أيب بكر احلضرمي قال :قالت أليب جعفر عليه السالم :إن ابن
مسعود كان ميحو املعوذتني من املصحف فقال عليه السالم :كان أيب يقول إمنا فعل
ذلك ابن مسعود برأيه ومها من القرآن.
وعنه عن أمحد بن أيب عبد هللا عن علي بن احلكم عن سيف بن عمرية عن أيب بكر
احلضرمي عن أيب عبد هللا عليه السالم قال :إن رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال
لعلي :اي علي القرآن خلف فراشي يف الصحف واحلرير والقراطيس فخذوه وامجعوه وال
تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة فانطلق علي عليه السالم فجمعه يف ثوب أصفر مث
ختم عليه يف بيته وقال :ال أرتدي حىت أمجعه فانه كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغري
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رداء حىت مجعه ،قال :وقال رسول هللا :لو أن الناس قرأوا القرآن كما أنزل هللا ما
اختلف اثنان ،حدثنا جعفر بن أمحد قال :حدثنا عبد الكرمي بن عبد الرحيم قال:
حدثنا حممد بن علي القرشي عن حممد بن الفضيل عن أيب محزة الثمايل عن أيب جعفر
عليه السالم قال :ما أحد من هذه األمة مجع القرآن إال وصي حممد صلى هللا عليه
وآله ،حدثنا حممد بن أمحد بن اثبت قال :حدثنا احلسن بن حممد بن مساعة عن
وهيب بن حفص عن أيب بصري عن أيب عبد هللا عليه السالم قال :مسعته يقول :إن
القرآن زاجر وآمر أيمر ابجلنة ويزجر عن النار وفيه حمكم ومتشابه فأما احملكم فيؤمن به
ويعمل به (ويدبر به ك) وأما املتشابه فيؤمن به وال يعمل به وهو قول هللا :فأما الذين
يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء أتويله وما يعلم أتويله إال هللا
والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ،وآل حممد عليهم السالم
الراسخون يف العلم.
حدثنا حممد بن جعفر قال :حدثنا حممد بن أمحد عن حممد بن عيسى عن علي بن
حديد عن مرازم عن أيب عبد هللا عليه السالم قال :إن القرآن تبيان كل شيء حىت وهللا
ما ترك هللا شيئاً حيتاج العباد إليه إال بينه للناس حىت ال يستطيع عبد يقول لو كان هذا
نزل يف القرآن إال وقد أنزل هللا تبارك وتعاىل فيه (مت الكتاب).
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