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 مدخل إلى التفسير المقارن

 

يعترب البحث املقارن من البحوث املقبولة واملتداولة يف ميدان البحث العلمي األكادميي، فكثريا ما تعرتضنا حبوث مقارنة 
)مقارنة بني تفسري  أو منهجني  كتابني  بني أو ) عبد احلميد بن ابديس وسعيد النورسي: دراسة مقارنة(  بني شخصيتني

االجتاه األثري واالجتاه العقلي(، فما املقصود ابلتفسري املقارن؟ وما الفرق بني  املوازنة اجتاهني )أو  ابن كثري والشوكاين(
 واملقابلة واملقارنة؟

 واملقابلة واملقارنةاملوازنة الفرق بني 

 املوازنةأوال: 

 .أو زنوا الشيء بشيء مماثل نوزنوهم ابملوازيكالوهم ابملكيال و   }َوِإَذا َكاُلوُهْم أَْو َوَزنُوُهْم ُُيِْسُروَن{:

 املعجم الوسيط  املعجم:يف 

 اَزَن بني الشَّيئني ، ُموازنًة ، ووزاانً : ساَوى وعاَدَل . وَ َواَزَن:  .1
  الَوْزن . و َواَزَن الشيُء الشيَء : ساوه يف

 قابله . وحاذاه .اهـ ووَواَزَن عادله . 

 ووزان أي نظر أيهما أوزن أو أثقل. .2

وابلتايل فاملوازنة يف االصطالح العلمي تكون بني شخصيات علمية أو إنتاج علمي من خالل دراسة أوجه 
هلذا مسى اآلمدي   أيهما أثقل وأوزن يف امليدان العلمي.التشابه واالختالف، حبيث يكون اهلدف منها معرفة 

 ] املوازنة بني أيب متام والبحرتي[. بـ:كتابه 

 املقابلة :الثاين

 للمتعدِ ي –قابَل يقابل ، ُمقابَلًة ، فهو ُمقاِبل ، واملفعول ُمقاَبل 

 ، ومنه قابله ابحلقيقة أي واجهه، وقابل املسؤول أي لقيه قَابـََلُه : َلِقَيُه بوجهه

 بينهما قاَبل بني نص ني : قارنو 

، ملعرفة مناط القو ة والتأثري والتأث ر فيها بعضها لبعض واملقابلة يف الدراسات العلمية هي مقابلة النصوص الفكري ة
 الدراسة.وتطلق بوجه خاص على مقابلة الباحث مع افراد العي نة حمل 
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 املقارنة: الثالث

بني احلج والعمرة أي ومنه قرن بني الزوجني أي مجع بينهما بعقد الزواج، وقرن قرن بني الشيئني أي مجع بينهما 
 .مجع بينهما

 وقيل: يعرف املرء أبقرانه؛ يقصد من جيتمع هبم أو يت صل هبم.

 يقول طرفة بن العبد:
 وسل عن قرينه فكلُّ قرين ابملقارن يقتدي عن املرء التسأل

دراسة اآلداب املختلفة وصالهتا يف حاضرها وماضيها، وما ويف اجملال العلمي، يقال األدب املقارن، ويقصد به 
هلذه الصالة من أتثري وأتثر، ويقال: الفقه املقارن ويقصد به العلم الذي يبحث يف مسألة فقهية معي نة ضمن 

حمددة ومبنهجية أصولية خاصة. ويقال علم مقارنة األداين، ويقصد به العلم الذي يدرس مذاهب إسالمي ة 
 األداين من حيث التشابه واالختالف بينها وصالهتا ببعضها ومناحي التأثري والتأثر. 

 ي نةتعىن جبمع أعمال فكرية معي نة ملعرفة نقاط االختالف واالتفاق يف مسألة مع وابجلملة فالدراسات املقارنة

 وعليه فالتفسري املقارن هو: مجع تفسريين أو تفاسري حمد دة لدراسة مسألة أو آية معي نة وفق منهج خاص.

وقد يتضمن التفسري املقارن عند البعض املوازنة بني التفاسري وهو غري صحيح ألن املقارنة )ق ر ن( تفيد فقط 
تتطلب اجلمع واملصاحبة واحملاذاة وال تفيد وزن الشيء وتقديره، ولذلك نقول: إن املوازنة أعم من املقارنة، ألن املوازنة 

 .املقارنة وليس العكس

ه ليؤدي استعمال وسع جمال  ضمن مفهوم املوازنةل مصطلح املقارنة يف الدراسات املتقابلة ويبدو أن كثرة استعما
، فإذا قصدان التقدير والوزن من مصطلح املقارنة مصطلح املوازنة أوسع وأدقابلرغم من أن  يف األخري معىن االثنني معا

 الوصول يف األخري إ ى الرتجيح بني تلك اآلراء ابلبحث يف أوجه االتفاق والتباين ومناقشة ذلك ضمن منهجية علمية، مث
 ، وهللا أعلم.اليت شاع استعماهلا يف حمل املوازنة املتقابلة يستحسن استعمال لفظ املوازنة بدال من املقارنة

 أهداف التفسري املقارن:

  .الضعيفوالتفسري القوي والتفسري  التفسري املقارن مييز بني التفسري الصحيح والتفسري اخلطأ .1
 التعرف على أسباب االختالف بني املفسرين. .2
 التعرف على أدلة كل مفس ر. .3
 التعرف على املناهج واالجتاهات التفسريية. .4
 التوص ل إ ى التفرقة بني الدين وفهم الد ين. .5
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 مناذج تطبيقية:

آل )﴾ ُمنَزِلنيَ  املاََلِئَكةِ ٍف مِ َن آاَل ﴿ ِإْذ تَ ُقوُل ِلْلُمْؤِمِننَي َأَلْن َيْكِفيُكْم َأن ُيُِدَُّكْم رَبُُّكْم بَِثالَثَِة اآلية األوىل:  (1
 (125 -124:عمران

 

 (هـ 310) : الطربييف تفسري القرآنتفسري جامع البيان 

[ إذ تقول للمؤمنـني بك من 123آل عمران: ] { بَِبْدٍر َوأَنُتْم أَِذلَّة   َوَلَقْد َنَصرَُكُم ٱّللَُّ  }:يعنـي تعا ى ذكره
اختلف أهل التأويـل  أصحابك: } أََلْن َيْكِفيُكْم َأن ميُِدَُّكْم َربُُّكْم بَِثالَثَِة ءااَلٍف مِ َن ٱْلَملَٰـَئَكِة ُمنَزِلنَي { وذلك يوم بدر. مث

ي  يوم وعدوا ذلك؟ فقال بعضهم: إن هللا عز  وجل  كان وعد الـمؤمنـني يوم فـي حضور الـمالئكة يوم بدر حرهبم، فـي أ
بدر أن يـمد هم بـمالئكته إن أاتهم العدو  من فورهم، فلـم أيتوهم، ولـم يـمد وا. ذكر من قال ذلك: حدثنـي محيد بن 

ن كرز بن جابر الـمـحاربـي يـمد  مسعدة، قال: ثنا بشر بن الـمفضل، قال: ثنا داود، عن عامر، قال: حدث الـمسلـمون أ
أََلْن َيْكِفيُكْم َأن ميُِدَُّكْم َربُُّكْم بَِثالَثَِة ءااَلٍف مِ َن ٱْلَملَٰـَئَكِة ُمنَزِلنَي } :الـمشركني، قال: فشق  ذلك علـى الـمسلـمني، فقـيـل هلم

مُيِْددُْكْم َربُُّكْم ِِبَْمَسِة ءاالٍف م َن ٱْلَملَـِئَكِة ُمَسو ِمنَي{ قال: فبلغت كرزاً بـََلى ِإن َتْصربُوْا َوتـَتـَُّقوْا َوأَيْتُوُكْم م ن فـَْورِِهْم َهٰـََذا 
ثنا داود، عن عامر، قال: لـما   :اهلزيـمة فرجع، ولـم يـمد هم بـالـخمسة. حدثنـي ابن الـمثىن، قال: ثنا عبد األعلـى، قال

يعنـي كرزاً  :{ذكر نـحوه، إال أنه قال: } َوأَيْتُوُكْم م ن فـَْورِِهْم َهٰـََذا كان يوم بدر، بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مث 
مد هم، ولـم تنزل وأصحابه، }مُيِْددُْكْم َربُُّكْم ِِبَْمَسِة ءاالٍف م َن ٱْلَملَـِئَكِة ُمَسو ِمنَي{ قال: فبلغ كرزاً وأصحابه اهلزيـمة، فلـم يـ

ربعة آالف من الـمالئكة مع الـمسلـمني. حدثنـي مـحمد بن سنان، قال: ثنا أبو الـخمسة، وأمد وا بعد ذلك أبلف، فهم أ
ثَِة ءااَلٍف م َن بكر الـحنفـي، عن عبـاد، عن الـحسن فـي قوله: }ِإْذ تـَُقوُل لِْلُمْؤِمِننَي أََلْن َيْكِفيُكْم َأن ميُِدَُّكْم َربُُّكْم بَِثالَ 

يوم بدر. حدثنـي يعقوب، قال: ثنا ابن علـية، عن داود، عن الشعبـي، قال: حدث  ٱْلَملَـِئَكِة{... اآلية كلها، قال: هذا
الـمسلـمون أن كرز بن جابر الـمـحاربـي يريد أن يـمد  الـمشركني ببدر، قال: فشق  ذلك علـى الـمسلـمني، فأنزل هللا عز  

}م َن ٱْلَملَـِئَكِة ُمَسو ِمنَي{ قال: فبلغته هزيـمة الـمشركني فلـم يـمد  إلـى قوله:  { ...وجل : }أََلْن َيْكِفيُكْم َأن ميُِدَُّكْم َربُُّكمْ 
أصحابه، ولـم يـمد وا بـالـخمسة. وقال آخرون: كان هذا الوعد من هللا هلم يوم بدر، فصرب الـمؤمنون واتقوا هللا، فأمد هم 

ونس بن بكري، عن مـحمد بن إسحاق، بـمالئكته علـى ما وعدهم. ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ي
قال: ثنـي عبد هللا بن أبـي بكر، عن بعض بنـي ساعدة، قال: مسعت أبـا أسيد مالك بن ربـيعة بعد ما أصيب بصره 
يقول: لو كنت معكم ببدر اآلن ومعي بصري ألخربتكم بـالشِ ْعب الذي خرجت منه الـمالئكة، ال أشك وال أتـمارى. 

ل: ثنا سلـمة، قال: قال ابن إسحاق، وثىن عبد هللا بن أبـي بكر، عن بعض بنـي ساعدة، عن أبـي حدثنا ابن محيد، قا
أسيد مالك بن ربـيعة، وكان شهد بدرًا أنه قال بعد إذ ذهب بصره: لو كنت معكم الـيوم ببدر، ومعي بصري، ألريتكم 

 .الشِ ْعَب الذي خرجت منه الـمالئكة ال أشك وال أتـمارى
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ثنا سلـمة، عن مـحمد بن إسحاق، قال: ثنـي عبد هللا بن أبـي بكر أنه حدث عن ابن  :محيد، قال حدثنا ابن
عبـاس، أن ابن عبـاس، قال: ثنـي رجل من بنـي غفـار، قال: أقبلت أان وابن عم  لـي حتـى أصعدان فـي جبل يشرف بنا 

ْبرة، ف ننتهب مع من ينتهب. قال: فبـينا نـحن فـي الـجبل، إذ علـى بدر، ونـحن مشركان ننتظر الوقعة علـى من تكون الدَّ
دنت منا سحابة، فسمعنا فـيها محـحمة الـخيـل، فسمعت قائاًل يقول: أْقِدْم حيزوم! قال: فأما ابن عمي فـانكشف قناع 

اق، قلبه، فمات مكانه، وأما أان فكدت أهلك، مث تـماسكت. حدثنا ابن محيد، قال: ثنا سلمة، عن مـحمد بن إسح
قال: وثين احلسن بن عمارة، عن الـحكم بن عتيبة، عن مقسم، مولـى عبد هللا بن احلرث، عن عبد هللا بن عبـاس، قال: مل 
تقاتل املالئكة فـي يوم من األايم سوى يوم بدر، وكانوا يكونون فـيـما سواه من األايم عدداً ومدداً ال يضربون. حدثنا ابن 

قال مـحمد بن إسحاق، حدثنـي أبـي إسحاق بن يسار، عن رجال من بنـي مازن بن  محيد، قال: ثنا سلـمة، قال:
النـجار، عن أبـي داود الـمازنـي، وكان شهد بدراً، قال: إنـي ألتبع رجاًل من الـمشركني يوم بدر ألضربه إذ وقع رأسه قبل 

سلـمة، قال: قال مـحمد: ثنـي حسني بن أن يصل إلـيه سيفـي، فعرفت أن قد قتله غريي. حدثنـي ابن محيد، قال: ثنا 
عبد هللا بن عبـيد هللا بن عبـاس، عن عكرمة مولـى ابن عبـاس، قال: قال أبو رافع مولـى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  
كنت غالمًا للعباس بن عبد الـمطلب، وكان اإلسالم قد دخـلنا أهل البـيت، فأسلـم العبـاس، وأسلـمت أم  الفضل 

ـمت، وكان العبـاس يهاب قومه، ويكره أن ُيالفهم، وكان يكتـم إسالمه، وكان ذا مال كثـري متفر ق فـي قومه. وكان وأسل
أبو هلب عدو  هللا قد تـخـلف عن بدر، وبعث مكانه العاصي بن هشام بن الـمغرية، وكذلك صنعوا لـم يتـخـلف رجل إال 

صحاب بدر من قريش، كبته هللا وأخزاه، ووجدان فـي أنفسنا قو ة وعونة، بعث مكانه رجاًل. فلـما جاء الـخرب عن مصاب أ
قال: وكنت رجاًل ضعيفـاً، وكنت أعمل القداح أنـحتها فـي حجرة زمزم. فوهللا إنـي لـجالس فـيها أنـحت القداح، وعندي 

، حتـى جلس علـى طُُنب أم  الفضل جالسة وقد سر ان ما جاءان من الـخرب، إذ أقبل الفـاسق أبو هلب جير  رجلـي ه بشر 
 .الـحجرة، فكان ظهره إلـى ظهري، فبـينا هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفـيان بن الـحرث بن عبد الـمطلب، قد قدم

هلـم إلـي  اي ابن أخي، فعندك الـخرب! قال: فجلس إلـيه، والناس قـيام علـيه، فقال: اي ابن  :قال: قال أبو هلب
كان أمر الناس! قال ال شيء وهللا إن كان إال أن لقـيناهم، فمنـحناهم أكتافنا يقتلوننا وأيسروننا كيف   أخي أخربنـي كيف

شاءوا وأيـم هللا مع ذلك ما لـمت الناس، لقـينا رجااًل بـيضاً علـى خيـل بلق ما بـني السماء واألرض ما يـلـيق هلا شيء، وال 
لـحجرة بـيدي مث قلت: تلك الـمالئكة. حدثنا ابن محيد، قال: ثنا سلـمة، فرفعت طنب ا :يقوم هلا شيء، قال أبو رافع

عن مـحمد، قال: ثنـي الـحسن بن عمارة، عن الـحكم بن عتـيبة، عن مقسم، عن ابن عبـاس، قال: كان الذي أسر 
عبـاس رجاًل جسيـماً، فقال العبـاس أبـا الـيسر كعب بن عمرو أخا بنـي َسلِـمة، وكان أبو الـيسر رجاًل مـجموعاً، وكان ال

قال: اي رسول هللا، لقد أعاننـي علـيه  " َكْيَف أَسْرَت الَعبَّـاَس أبـا الـُيْسِر؟ " :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألبـي الـيسر
 " ْيِه َمَلك  َكرِيـم  َلَقْد أعاَنَك َعلَـ " :رجل ما رأيته قبل ذلك وال بعده، هيئته كذا وكذا، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

َن ٱْلَملَٰـَئَكِة حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: }أََلْن َيْكِفيُكْم َأن ميُِدَُّكْم َربُُّكْم بَِثالَثَِة ءااَلٍف م ِ 
تـَتـَُّقوْا َوأَيْتُوُكْم م ن فـَْورِِهْم َهٰـََذا بـََلى ِإن َتْصربُوْا وَ .{ُمنزَِلنَي{ أمد وا أبلف، مث صاروا ثالثة آالف، مث صاروا مخسة آالف

وذلك يوم بدر، أمد هم هللا ِبمسة آالف من الـمالئكة. ُحدثت عن  }مُيِْددُْكْم َربُُّكْم ِِبَْمَسِة ءاالٍف م َن ٱْلَملَـِئَكِة ُمَسو ِمنيَ 
ثنـي أبـي، قال: ثنـي عمي، عن  :د، قالعمار، عن ابن أبـي نـجيح، عن أبـيه، عن الربـيع، بنـحوه. حدثنـي مـحمد بن سع
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مُيِْددُْكْم َربُُّكْم ِبَْمَسِة ءاالٍف مِ َن ٱْلَملَـِئَكِة ُمَسوِ ِمنَي{ فإهنم أتوا مـحمدًا صلى هللا عليه { :أبـيه، عن ابن عبـاس فـي قوله
قال: لـم تقاتل الـمالئكة إال وسلم مسو مني. حدثنـي مـحمد بن بشار، قال: ثنا سفـيان، عن ابن خثـيـم، عن مـجاهد، 

يوم بدر. وقال آخرون: إن هللا عز  وجل  إنـما وعدهم يوم بدر أن يـمد هم إن صربوا عند طاعته، وجهاد أعدائه واتقوه 
بـاجتناب مـحارمه، أن يـمدهم فـي حروهبم كلها، فلـم يصربوا ولـم يتقوا إال فـي يوم األحزاب، فأمد هم حني حاصروا 

من قال ذلك: حدثنـي مـحمد بن عمارة األسدي، قال: ثنا عبد هللا بن موسى، قال: أخربان سلـيـمان بن زيد  قريظة. ذكر
أبو آدم الـمـحاربـي، عن عبد هللا بن أبـي أوفـى، قال: كنا مـحاصري قريظة والنضري ما شاء هللا أن نـحاصرهم، فلـم يفتـح 

عليه وسلم فـي بـيته يغسل رأسه، إذ جاءه جربيـل صلى هللا عليه وسلم، فقال:  علـينا، فرجعنا. فبـينـما رسول هللا صلى هللا
اي مـحمد وضعتـم أسلـحتكم، ولـم تضع الـمالئكة أوزارها! فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِبرقة، فلف  هبا رأسه ولـم 

نا قريظة والنضري، فـيومئٍذ أمد ان هللا عز  وجل  بثالثة يغسله، مث اندى فـينا، فقمنا كالزمعني ال نعبأ بـالسري شيئاً، حتـى أتـي
 .آالف من الـمالئكة، وفتـح هللا لنا فتـحاً يسرياً، فـانقلبنا بنعمة من هللا وفضل

وقال آخرون بنـحو هذا الـمعىن، غري أهنم قالوا: لـم يصرب القوم، ولـم يتقوا، ولـم يـمد وا بشيء فـي ُأُحد. ذكر من 
نا القاسم، قال: ثنا الـحسني، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريج، قال: ثنـي عمرو بن دينار، عن عكرمة، قال ذلك: حدث

قال: يوم بدر قال: فلـم يصربوا ولـم يتقوا، فلـم يـمد وا يوم  {مسعه يقول: }بـََلى ِإن َتْصربُوْا َوتـَتـَُّقوْا َوأَيْتُوُكْم م ن فـَْورِِهْم َهٰـََذا
م يهزموا يومئٍذ. حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرمحن، قال: ثنا سفـيان بن عيـينة، عن عمرو بن دينار، أُُحد، ولو مد وا لـ

. ُحدثت عن  قال: مسعت عكرمة يقول: لـم يـمد وا يوم أحد وال بـملك واحد ـ أو قال: إال بـملك واحد، أبو جعفر يشك 
بـيد بن سلـيـمان، عن الضحاك، قوله: }أََلْن َيْكِفيُكْم َأن ميُِدَُّكْم الـحسني بن الفرج، قال: مسعت أبـا معاذ، قال: مسعت ع

كان هذا موعدًا من هللا يوم أحد، عرضه علـى نبـيه  {َربُُّكْم بَِثالَثَِة ءااَلٍف{ إلـى: }مَخَْسِة َءالـَٱٍف مِ َن ٱْلَملَـِئَكِة ُمَسوِ ِمنيَ 
وا وصربوا أمد هم ِبمسة آالف من الـمالئكة مسو مني، ففر  الـمسلـمون مـحمد صلى هللا عليه وسلم أن الـمؤمنـني إن اتق

يوم أحد، وولوا مدبرين، فلـم يـمد هم هللا. حدثنا يونس، قال: أخربان ابن وهب، قال: قال ابن زيد فـي قوله: }بـََلى ِإن 
اآلية كلها قالوا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهم ينظرون الـمشركني: اي  { َتْصربُوْا َوتـَتـَُّقوْا َوأَيْتُوُكْم م ن فـَْورِِهْم َهٰـََذا...

أَلْن َيْكِفـَيُكْم أْن يُـِمدَُّكْم َربُُّكْم »رسول هللا ألـيس يـمد ان هللا كما أمد ان يوم بدر؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
َزلِـنَي،  فجاءت الزايدة من هللا علـى أن يصربوا ويتقوا،  :قال« وإنـما أمد كم يوم بدر أبلف؟بَِثالثٍَة آالٍف ِمَن الـَمالِئَكِة ُمنـْ

قال: بشرط أن أيتوكم من فورهم هذا يـمددكم ربكم... اآلية كلها. وأولـى األقوال فـي ذلك بـالصواب أن يقال: إن هللا 
َيْكِفيُكْم َأن ميُِدَُّكْم َربُُّكْم بِثَلَٰـَثَِة َءالَٰـٍَف مِ َن ٱْلَملَٰـَِئَكِة{؟ أخرب عن نبـيه مـحمد صلى هللا عليه وسلم أنه قال للـمؤمنـني: }أََلْن 

فوعدهم هللا بثالثة آالف من الـمالئكة مدداً هلم، مث وعدهم بعد الثالثة اآلالف، مخسة آالف إن صربوا ألعدائهم، واتقوا 
وال بـالـخمسة آالف، وال علـى أهنم لـم يـمد وا هبم. وقد جيوز أن  هللا. وال داللة فـي اآلية علـى أهنم أمد وا بـالثالثة آالف،

يكون هللا عز  وجل  أمد هم علـى نـحو ما رواه الذين أثبتوا أنه أمد هم. وقد جيوز أن يكون لـم يـمد هم علـى نـحو الذي ذكره 
 .الف وال بـالـخمسة اآلالفمن أنكر ذلك، وال خرب عندان صح  من الوجه الذي يثبت أهنم أمد وا بـالثالثة اآل

وغري جائز أن يقال فـي ذلك قول إال ِبرب تقوم الـحجة به، وال خرب به كذلك فنسلـم ألحد الفريقـني قوله، غري 
َأين   مْ أن فـي القرآن داللة علـى أهنم قد أمد وا يوم بدر أبلف من الـمالئكة وذلك قوله: }ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن َربَُّكْم فَٱْسَتَجاَب َلكُ 
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أمد وا، وذلك أهنم مُمِدُُّكْم أِبَْلٍف م َن ٱْلَملَـِئَكِة ُمْرِدِفنَي{ فأما فـي يوم ُأحد، فـالداللة علـى أهنم لـم يـمد وا أبـني منها فـي أهنم 
ينا معىن لو أمد وا لـم يهزموا وينال منهم ما نـيـل منهم. فـالصواب فـيه من القول أن يقال كما قال تعالـى ذكره. وقد بـ

فـيه،  اإلمداد فـيـما مضى، والـمدد، ومعىن الصرب والتقوى. وأما قوله: }َوأَيْتُوُكْم مِ ن فـَْورِِهْم َهٰـََذا{ فإن أهل التأويـل اختلفوا
فقال بعضهم: معىن قوله: }مِ ن فـَْورِِهْم َهٰـََذا{: من وجههم هذا. ذكر من قال ذلك: حدثنا محيد بن مسعدة، قال: ثنا 

َوأَيْتُوُكْم م ن فـَْورِِهْم َهٰـََذا{ قال: من وجههم هذا. حدثنا بشر، } :بن زريع، عن عثمان بن غياث، عن عكرمة، قاليزيد 
يقول: من وجههم هذا. حدثنا احلسن بن حييـى، قال: {قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: }مِ ن فـَْورِِهْم َهٰـََذا

مر، عن قتادة، مثله. حدثنا حممد بن سنان، قال: ثنا أبو بكر احلنفي، قال: ثنا عباد، أخربان مع :أخربان عبد الرزاق، قال
عن احلسن فـي قوله: }َوأَيْتُوُكْم مِ ن فـَْورِِهْم َهٰـََذا{: من وجههم هذا. ُحدثت عن عمار بن الـحسن، عن أيب جعفر، عن 

ا{ يقول: من وجههم هذا. حدثنا مـحمد بن الـحسني، قال: ثنا أمحد بن أبـيه، عن الربـيع، قوله: }َوأَيْتُوُكْم مِ ن فـَْورِِهْم َهٰـَذَ 
الـمفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي ، قوله: }َوأَيْتُوُكْم مِ ن فـَْورِِهْم َهٰـََذا{ يقول: من وجههم هذا. حدثين حممد بن 

َوأَيْتُوُكْم مِ ن فـَْورِِهْم َهٰـََذا{ يقول: من } :سعد، قال: ثين أيب، قال: ثين عمي، قال: ثين أيب، عن أبيه، عن ابن عباس قوله
سفرهم هذا، ويقال: يعنـي عن غري ابن عبـاس، بل هو من غضبهم هذا. حدثنـي يونس، قال: أخربان ابن وهب، قال: 

معىن ذلك: من غضبهم هذا. ذكر من قال ذلك:  :قال ابن زيد: }مِ ن فـَْورِِهْم َهٰـََذا{ من وجههم هذا وقال آخرون
ثنا عبد األعلـى، قال: ثنا داود، عن عكرمة فـي قوله: }َوأَيْتُوُكْم مِ ن فـَْورِِهْم َهٰـََذا مُيِْددُْكْم  :نـي مـحمد بن الـمثىن، قالحدث

عمارة،  َربُُّكْم ِِبَْمَسِة َءالَٰـٍَف مِ َن ٱْلَملَٰـَِئَكِة{ قال: فورهم ذلك كان يوم أُحد، غضبوا لـيوم بدر مـما لقوا. حدثنـي مـحمد بن
قال: ثنا سهل بن عامر، قال: ثنا مالك بن مغول، قال: مسعت أبـا صالـح مولـى أم  هاىنء يقول: }مِ ن فـَْورِِهْم َهٰـََذا{ 
يقول: من غضبهم هذا. حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد 

 .ْم َهٰـََذا{ قال: غضب هلم، يعنـي الكفـار، فلـم يقاتلوهم عند تلك الساعة، وذلك يوم ُأحدفـي قوله: }َوأَيْتُوُكْم م ن فـَْورِهِ 

 (هـ 606) تفسري مفاتيح الغيب: الرازي

وفيه مسائل: املسألة األو ى: اختلف املفسرون يف أن هذا الوعد حصل يوم بدر، أو يوم ُأحد ويتفرع على هذين 
آل ] { َنَصرَُكُم ٱّللَُّ  }فإن قلنا هذا الوعد حصل يوم بدر كان العامل يف } ِإْذ { قولهالقولني بيان العامل يف } ِإْذ { 

[ والتقدير: إذ نصركم هللا ببدر وأنتم أذلة تقول للمؤمنني، وإن قلنا إنه حصل يوم أحد، كان ذلك بداًل 123عمران: 
ول: أنه يوم أحد، وهو مروي عن ابن عباس والكلي إذا عرفت هذا فنقول: القول األ } .اثنيًا من قوله } َوِإْذ َغَدْوتَ 

والواقدي ومقاتل وحممد بن إسحاق، واحلجة عليه من وجوه: احلجة األو ى: أن يوم بدر إمنا أمد رسول هللا صلى هللا عليه 
ْم ِإىن  ممُِدُُّكْم أِبَْلٍف م َن ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن َربَُّكْم فَٱْسَتَجاَب َلكُ  { :وسلم أبلف من املالئكة قال تعا ى يف سورة األنفال

أن الكفار كانوا  :فكيف يليق ما ذكر فيه ثالثة آالف ومخسة آالف بيوم بدر؟. احلجة الثانية 9] :األنفال} [ٱْلَملَٰـَِئَكةِ 
 يوم بدر يوم بدر ألفاً أو ما يقرب منه واملسلمون كانوا على الثلث منهم ألهنم كانوا ثلثمائة وبضعة عشر، فأنزل هللا تعا ى

ألفًا من املالئكة، فصار عدد الكفار مقاباًل بعدد املالئكة مع زايدة عدد املسلمني فال جرم وقعت اهلزمية على الكفار 
فكذلك يوم أحد كان عدد املسلمني ألفاً، وعدد الكفار ثالثة آالف، فكان عدد املسلمني على الثلث من عدد الكفار 
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وعدهم هللا يف هذا اليوم أن ينزل ثالثة آالف من املالئكة ليصري عدد الكفار مقاباًل يف هذا اليوم، كما يف يوم بدر، ف
بعدد املالئكة مع زايدة عدد املسلمني، فيصري ذلك دلياًل على أن املسلمني يهزموهنم يف هذا اليوم كما هزموهم يوم بدر 

وم ويزول اخلوف عن قلوهبم، ومعلوم أن هذا مث جعل الثالثة آالف مخسة آالف لتزداد قوة قلوب املسلمني يف هذا الي
َوأَيْتُوُكْم م ن  {املعىن إمنا حيصل إذا قلنا إن هذا الوعد إمنا حصل يوم أحد. احلجة الثالثة: أنه تعا ى قال يف هذه اآلية

واملراد وأيتوكم أعداؤكم من فورهم، ] 125 آل عمران:[ } فـَْورِِهْم َهٰـََذا مُيِْددُْكْم َربُُّكْم ِبَْمَسِة آالف من ٱْلَملَٰـَِئَكِة ُمَسومني
ويوم أحد هو اليوم الذي كان أيتيهم األعداء، فأما يوم بدر فاألعداء ما أتوهم، بل هم ذهبوا إ ى األعداء. فإن قيل: لو 

{ يف يوم أحد، مث إنه ما حصل هذا اإلمداد  جرى قوله تعا ى: } أََلْن َيْكِفيُكْم َأن ميُِدَُّكْم َربُُّكْم بَِثالَثَِة آالٍف ِمَن ٱْلَملَٰـَِئَكةِ 
لزم الكذب. واجلواب عنه من وجهني األول: أن إنزاله مخسة آالف من املالئكة كان مشروطاً بشرط أن يصربوا ويتقوا يف 

رم فات املغامن مث أهنم مل يصربوا ومل يتقوا يف املغامن بل خالفوا أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم، فلما فات الشرط ال ج
املشروط وأما إنزال ثالثة آالف من املالئكة فإمنا وعد الرسول بذلك للمؤمنني الذين بوأهم مقاعد للقتال وأمرهم 
ابلسكون والثبات يف تلك املقاعد، فهذا يدل على أنه صلى هللا عليه وسلم إمنا وعدهم هبذا الوعد بشرط أن يثبتوا يف 

 . جرم مل حيصل املشروطتلك املقاعد، فلما أمهلوا هذا الشرط ال
الوجه الثاين: يف اجلواب: ال نسلم أن املالئكة ما نزلت، روى الواقدي عن جماهد أنه قال: حضرت املالئكة يوم 
أُحد ولكنهم مل يقاتلوا، وروي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعطى اللواء معصب بن عمري فقتل مصعب فأخذه 

 صلى هللا عليه وسلم تقدم اي مصعب فقال امللك لست مبصعب فعرف الرسول ملك يف صورة مصعب، فقال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم أنه ملك أمد /به، وعن سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه أنه قال: كنت أرمي السهم يومئذ فريده 

وجه. إذا عرفت هذا على رجل أبيض حسن الوجه وما كنت أعرفه، فظننت أنه ملك، فهذا ما نقوله يف تقرير هذا ال
َوَعَلى ٱّللَِّ فـَْليَـتَـوَكَِّل ٱْلُمْؤِمُنوَن { أي جيب أن  {  :فنقول: نظم اآلية على هذا التأويل أنه تعا ى ذكر قصة أحد، مث قال

يكون توكلهم على هللا ال على كثرة عددهم وعددهم فلقد نصركم هللا ببدر وأنتم أذلة فكذلك هو قادر على مثل هذه 
بُُّكْم  سائر املواضع، مث بعد هذا أعاد الكالم إ ى قصة أحد فقال: } ِإْذ تـَُقوُل لِْلُمْؤِمِننَي أََلْن َيْكِفيُكْم َأن ميُِدَُّكْم رَ النصرة يف

بَِثالَثَِة ءااَلٍف م َن ٱْلَملَـِئَكِة {. القول الثاين: أن هذا الوعد كان يوم بدر، وهو قول أكثر املفسرين، واحتجوا على صحته 
[ } ِإْذ تـَُقوُل لِْلُمْؤِمِننَي 123آل عمران: [{  َوَلَقْد َنَصرَُكُم ٱّللَُّ بَِبْدٍر َوأَنُتْم أَِذلَّة  {  :بوجوه. احلجة األو ى: أن هللا تعا ى قال

الكالم،  أََلْن َيْكِفيُكْم { كذا وكذا، فظاهر هذا الكالم يقتضي أن هللا تعا ى نصرهم ببدر حينما قال الرسول للمؤمنني هذا
وهذا يقتضي أنه عليه الصالة والسالم قال هذا الكالم يوم بدر. احلجة الثانية: أن قلة العدد والعدد كانت يوم بدر أكثر 
وكان االحتياج إ ى تقوية القلب ذلك اليوم أكثر، فكان صرف هذا الكالم إ ى ذلك اليوم أو ى. احلجة الثالثة: أن الوعد 

ئكة كان مطلقًا غري مشروط بشرط، فوجب أن حيصل، وهو إمنا حصل يوم بدر ال يوم ُأحد، إبنزال ثالثة آالف من املال
وليس ألحد أن يقول إهنم نزلوا لكنهم ما قاتلوا ألن الوعد كان ابإلمداد بثالثة آالف من املالئكة، ومبجرد اإلنزال ال 

يوم أحد، مث القائلون هبذا القول أجابوا عن حيصل اإلمداد بل ال بد من اإلعانة، واإلعانة حصلت يوم بدر ومل حتصل 
دالئل األولني فقالوا: أما احلجة األو ى: وهي قولكم: الرسول صلى هللا عليه وسلم إمنا أمد يوم بدر أبلف من املالئكة. 

روا فاجلواب عنها: من وجهني األول: أنه تعا ى أمد أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم أبلف مث زاد فيهم ألفني فصا
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ثالثة آالف، مث زاد ألفني آخرين فصاروا مخسة آالف، فكأنه عليه الصالة والسالم قال هلم: ألن يكفيكم أن ميدكم ربكم 
أبلف من املالئكة فقالوا بلى، مث قال: ألن يكفيكم أن ميدكم ربكم بثالثة آالف فقالوا بلى، مث قال هلم: إن تصربوا وتتقوا 

 :كما روي أنه صلى هللا عليه وسلم قال ألصحابهميددكم ربكم ِبمسة آالف، وهو  
أيسركم أن تكونوا ربع أهل اجلنة قالوا نعم قال أيسركم أن تكونوا ثلث أهل اجلنة قالوا نعم قال فإين أرجو أن  "

ل، الوجه الثاين يف اجلواب: أن أهل بدر إمنا أمدوا أبلف على ما هو مذكور يف سورة األنفا " ." تكونوا نصف أهل اجلنة
مث بلغهم أن بعض املشركني يريد إمداد قريش بعدد كثري فخافوا وشق عليهم ذلك لقلة عددهم، فوعدهم هللا أبن الكفار 
إن جاءهم مدد فأان أمدكم ِبمسة آالف من املالئكة، مث إنه مل أيت قريشًا ذلك املدد، بل انصرفوا حني بلغهم هزمية 

ة على األلف. وأما احلجة الثانية: وهي قولكم: إن الكفار كانوا يوم بدر ألفاً قريش، فاستغىن عن إمداد املسلمني ابلزايد
فأنزل هللا ألفاً من املالئكة ويوم أحد ثالثة آالف فأنزل هللا ثالثة آالف. فاجلواب: إنه تقريب حسن، ولكنه ال يوجب أن 

ريد. وأما احلجة الثالثة: وهي التمسك ال يكون األمر كذلك، بل هللا تعا ى قد يزيد وقد ينقص يف العدد حبسب ما ي
[. فاجلواب عنه: أن املشركني ملا مسعوا أن الرسول صلى هللا عليه وسلم 125آل عمران:  } [َوأَيْتُوُكْم م ن فـَْورِِهمْ  {بقوله

ا مسعوا وأصحابه قد تعرضوا للعري اثر الغضب يف قلوهبم واجتمعوا وقصدوا الني صلى هللا عليه وسلم، مث إن الصحابة مل
ذلك خافوا فأخربهم هللا تعا ى: أهنم إن أيتوكم من فورهم ميددكم ربكم ِبمسة آالف من املالئكة فهذا حاصل ما قيل يف 

اختلفوا يف عدد املالئكة، وضبط األقوال فيها أن من الناس من ضم  :تقرير هذين القولني، وهللا أعلم مبراده. املسألة الثانية
د الزائد، فقالوا: ألن الوعد إبمداد الثالثة ال شرط فيه، والوعد إبمداد اخلمسة مشروط ابلصرب العدد الناقص إ ى العد

والتقوى وجميء الكفار من فورهم، فال بد من التغاير وهو ضعيف، ألنه ال يلزم من كون اخلمسة مشروطة بشرط أن 
لناقص يف العدد الزائد، أما على تقدير تكون الثالثة اليت هي جزؤها مشروطة بذلك الشرط ومنهم من أدخل العدد ا

األول: فإن محلنا اآلية على قصة بدر كان عدد املالئكة تسعة آالف ألنه تعا ى ذكر األلف، وذكر ثالثة آالف، وذكر 
مخسة آالف، واجملموع تسعة آالف، وإن محلناها على قصة أحد، فليس فيها ذكر األلف، بل فيها ذكر ثالثة آالف، 

واجملموع: مثانية آالف، وأما على التقدير الثاين: وهو إدخال الناقص يف الزائد فقالوا: عدد املالئكة مخسة ومخسة آالف، 
آالف، مث ضم إليها ألفان آخران، فال جرم وعدوا ابأللف مث ضم إليه ألفان فال جرم وعدوا بثالثة آالف، مث ضم إليها 

عن بعضهم أنه قال أمد أهل بدر أبلف فقيل: إن كرز بن جابر  ألفان آخران فالم جر وعدوا ِبمسة آالف، وقد حكينا
احملاريب يريد أن ميد املشركني فشق ذلك على املسلمني، فقال الني صلى هللا عليه وسلم هلم: ألن يكفيكم يعين بتقدير أن 

هم املدد، فكذا ههنا الزائد جييء املشركني مدد فاهلل تعا ى ميدكم أيضاً بثالثة آالف ومخسة آالف، مث إن املشركني ما جاء
 .على األلف ما جاء املسلمني فهذه وجوه كلها حمتملة، وهللا أعلم مبراده

املسألة الثالثة: أمجع أهل التفسري والسري أن هللا تعا ى أنزل املالئكة يوم بدر وأهنم قاتلوا الكفار، قال ابن عباس 
ا سواه كانوا عددًا ومددًا ال يقاتلون وال يضربون، وهذا قول رضي هللا عنهما: مل تقاتل املالئكة سوى يوم بدر وفيم

األكثرين، وأما أبو بكر األصم، فإنه أنكر ذلك أشد اإلنكار، واحتج عليه بوجوه: احلجة األو ى: إن امللك الواحد يكفي 
وبلغ جناحه إ ى يف إهالك األرض، ومن املشهور أن جربيل عليه السالم أدخل جناحه حتت املدائن األربع لقوم لوط 

األرض السابعة، مث رفعها إ ى السماء وقلب عاليها سافلها، فإذا حضر هو يوم بدر، فأي حاجة إ ى مقاتلة الناس مع 
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الكفار؟ مث بتقدير حضوره، فأي فائدة يف إرسال سائر املالئكة؟. احلجة الثانية: أن أكابر الكفار كانوا مشهورين وكل 
معلوم وإذا كان كذلك امتنع إسناد قتله إ ى املالئكة. احلجة الثالثة: املالئكة لو قاتلوا  واحد منهم مقابله من الصحابة

لكانوا إما أن يصريوا حبيث يراهم الناس أو ال يراهم الناس فإن رآهم الناس فإما أن يقال إهنم رأوهم يف صورة الناس أو يف 
اهد من عسكر الرسول ثالثة آالف، أو أكثر، ومل يقل أحد غري صورة الناس، فإن كان األول فعلى هذا التقدير صار املش

وإن شاهدوهم يف صورة غري صور  44] :األنفال} [ َويـَُقل ُلُكْم ِِف أَْعُيِنِهمْ  :{بذلك، وألن هذا على خالف قوله تعا ى
الناس لزم وقوع الرعب الشديد يف قلوب اخللق فإن من شاهد اجلن ال شك أنه يشتد فزعه ومل ينقل ذلك ألبتة. وأما 
القسم الثاين: وهو أن الناس ما رأوا املالئكة فعلى هذا التقدير: إذا حاربوا وحزوا الرؤوس، ومزقوا البطون وأسقطوا الكفار 

اس، فحينئذ الناس كانوا يشاهدون حصول هذه األفعال مع أهنم ما كانوا شاهدوا أحداً من الفاعلني، ومثل هذا عن األفر 
يكون من أعظم املعجزات، وحينئذ جيب أن يصري اجلاحد ملثل هذه احلالة كافراً متمرداً، وملا مل يوجد شيء من ذلك عرف 

ملالئكة الذين نزلوا، إما أن يقال: إهنم كانوا أجسامًا كثيفة أو لطيفة، فساد هذا القسم أيضاً. احلجة الرابعة: أن هؤالء ا
فإن كان األول وجب أن يراهم الكل وأن تكون رؤيتهم كرؤية غريهم، ومعلوم أن األمر ما كان كذلك، وإن كانوا أجساماً 

 .كل ذلك مما ترونهلطيفة دقيقة مثل اهلواء مل يكن فيهم صالبة وقوة، وميتنع كوهنم راكبني على اخليول و 
واعلم أن هذه الشبهة إمنا تليق مبن ينكر القرآن والنبو ة، فأما من يقر هبما فال يليق به شيء من هذه الكلمات، 
فما كان يليق أبيب بكر األصم إنكار هذه األشياء مع أن نص القرآن انطق هبا وورودها يف األخبار قريب من التواتر، 

ا رجعت قريش من أحد جعلوا يتحدثون يف أنديتهم مبا ظفروا، ويقولون: مل نر اخليل البلق وال روى عبد هللا بن عمر قال مل
الرجال البيض الذين كنا نراهم يوم بدر والشبهة املذكورة إذا قابلناها بكمال قدرة هللا تعا ى زالت وطاحت فإنه تعا ى 

كونه منز هًا عن احلاجات. املسألة الرابعة: اختلفوا يف  يفعل ما يشاء لكونه قادرًا على مجيع املمكنات وحيكم ما يريد ل
ابلقتال مع املؤمنني، وقال بعضهم: بل بتقوية نفوسهم وإشعارهم أبن النصرة هلم  :كيفية نصرة املالئكة قال بعضهم

جيوز أن ال وإبلقاء الرعب يف قلوب الكفار، والظاهر يف املدد أهنم يشركون اجليش يف القتال إن وقعت احلاجة إليهم، و 
تقع احلاجة إليهم يف نفس القتال وأن يكون جمرد حضورهم كافيًا يف تقوية القلب، وزعم كثري من املفسرين أهنم قاتلوا يوم 

أََلْن َيْكِفيُكْم { معىن الكفاية هو سد اخللة والقيام ابألمر، {  :بدر ومل يقاتلوا يف سائر األايم. املسألة اخلامسة: قوله تعا ى
اه أمر كذا إذا سد خلته، ومعىن اإلمداد إعطاء الشيء حااًل بعد حال قال املفضل: ما كان على جهة القوة يقال كف

هُ  {واإلعانة قيل فيه أمده ميده، وما كان على جهة الزايدة قيل فيه: مده ميده ومنه قوله  .27 ] :لقمان} [َوٱْلَبْحُر مَيُدُّ
{ مشدد الزاي مفتوحة على التكثري، والباقون بفتح الزاي خمففة، ومها لغتان.  املسألة السادسة: قرأ ابن عامر } ُمنزَِلنيَ 

إمنا قدم هلم الوعد بنزول املالئكة لتقوى قلوهبم ويعزموا على الثبات ويثقوا «: الكشاف»املسألة السابعة: قال صاحب 
آالف من املالئكة وإمنا جيء بلن اليت هي لتأكيد بنصر هللا ومعىن } أََلْن َيْكِفيُكْم { إنكار أن ال يكفيكم اإلمداد بثالثة 

 .النفي لالشعار أبهنم كانوا لقلتهم وضعفهم وكثرة عددهم كاآليسني من النصر

 (هـ 774) تفسري القرآن العظيم: ابن كثري
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اختلف املفسرون يف هذا الوعد، هل كان يوم بدر، أو يوم أحد؟ على قولني أحدمها أن قوله }ِإْذ تـَُقوُل 
هم، لِْلُمْؤِمِننَي{ متعلق بقوله }َوَلَقْد َنَصرَُكُم ٱّللَُّ بَِبْدٍر{ وُروي هذا عن احلسن البصري وعامر الشعي والربيع بن أنس وغري 

منصور عن احلسن يف قوله }ِإْذ تـَُقوُل لِْلُمْؤِمِننَي أََلْن َيْكِفيُكْم أَن ميُِدَُّكْم َربُُّكْم بَِثالَثَِة واختاره ابن جرير، قال عباد بن 
َءااَلٍف مِ َن ٱْلَملَٰـَِئَكِة{ قال هذا يوم بدر، رواه ابن أيب حامت. مث قال حدثنا أيب، حدثنا موسى بن إمساعيل، حدثنا وهيب، 

الشعي أن املسلمني بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر ميد املشركني، فشق ذلك عليهم، فأنزل حدثنا داود عن عامر، يعين 
ِمنَي { قال فبلغت ُكْرزاً هللا تعا ى } أََلْن َيْكِفيُكْم َأن ميُِدَُّكْم َربُُّكْم بَِثالَثَِة َءااَلٍف مِ َن ٱْلَملَٰـَِئَكِة ُمنزَِلنَي { ـ إ ى قوله  ِِ ـ } ُمَسوَّ

لم ميد املشركني، ومل ميد هللا املسلمني ابخلمسة، وقال الربيع بن أنس أمد هللا املسلمني أبلف، مث صاروا ثالثة اهلزمية، ف
آالف، مث صاروا مخسة آالف، فإن قيل فما اجلمع بني هذه اآلية على هذا القول، وبني قوله تعا ى يف قصة بدر } ِإْذ 

فاجلواب أن  { َأين ِ ممُِدُُّكْم أِبَْلٍف مِ َن ٱْلَماۤلِئَكِة ُمْرِدِفنَي { إ ى قوله } ِإنَّ هللَا َعزِيز  َحِكيم   َتْسَتِغيثُوَن َربَُّكْم فَٱْسَتَجاَب َلُكمْ 
التنصيص على األلف ـ ههنا ـ ال ينايف الثالثة اآلالف فما فوقها، لقوله } ُمْرِدِفنَي { مبعىن يردفهم غريهم، ويتبعهم ألوف 

شبيه هبذا السياق يف سورة آل عمران. فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو املعروف من أن  أخر مثلهم. وهذا السياق
قتال املالئكة إمنا كان يوم بدر، وهللا أعلم. وقال سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة أمد هللا املسلمني يوم بدر ِبمسة آالف. 

 121آل عمران }  ْن َأْهِلَك تـُبَـوِ ىُء ٱْلُمْؤِمِننَي َمَقاِعَد لِْلِقَتالِ َوِإْذ َغَدْوَت مِ  {القول الثاين إن هذا الوعد متعلق بقوله
وذلك يوم أُحد، وهو قول جماهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغريهم. لكن قالوا مل حيصل اإلمداد 

} بـََلۤى ِإن َتْصربُوْا َوتـَتـَُّقوْا { فلم  ابخلمسة اآلالف ألن املسلمني فروا يومئذ، زاد عكرمة وال ابلثالثة اآلالف لقوله تعا ى
وقوله } بـََلۤى ِإن َتْصربُوْا َوتـَتـَُّقوْا { يعين تصربوا على عدوكم، وتتقوين وتطيعوا  .يصربوا، بل فروا، فلم ميدوا مبلك واحد

سدي أي من وجههم هذا، وقال جماهد أمري. وقوله تعا ى } َوأَيْتُوُكْم مِ ن فـَْورِِهْم َهٰـََذا { قال احلسن وقتادة والربيع وال
وعكرمة وأبو صاحل أي من غضبهم هذا. وقال الضحاك من غضبهم ووجههم. وقال العويف عن ابن عباس من سفرهم 

ابلسيما،  مُيِْددُْكْم َربُُّكْم ِِبَْمَسِة َءااۤلٍف مِ َن ٱْلَملَٰـَِئَكِة ُمَسوِ ِمنَي { أي معلمني } هذا، ويقال من غضبهم هذا. وقوله تعا ى
وقال أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب، عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، قال كان سيما املالئكة يوم بدر 

 .الصوف األبيض، وكان سيماهم أيضاً يف نواصي خيوهلم، رواه ابن أيب حامت
مرو بن علقمة، عن أيب مث قال حدثنا أبو زرعة، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا محاد بن سلمة عن حممد بن ع

سلمة، عن أيب هريرة رضي هللا عنه يف هذه اآلية } ُمَسوِ ِمنَي { قال ابلعهن األمحر، وقال جماهد } ُمَسوِ ِمنَي { أي حمذفة 
أعرافها، معلمة نواصيها ابلصوف األبيض يف أذانب اخليل. وقال العويف، عن ابن عباس رضي هللا عنه، قال أتت املالئكة 

لى هللا عليه وسلم، مسومني ابلصوف، فسوم حممد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم ابلصوف. وقال حممدًا ص
ُمَسوِ ِمنَي { أي بسيما القتال، وقال مكحول مسومني ابلعمائم. وروى ابن مردويه من حديث عبد  } قتادة وعكرمة

 صلى هللا عليه وسلم يف قوله } ُمَسوِ ِمنَي القدوس بن حبيب عن عطاء بن أيب رابح، عن ابن عباس، قال قال رسول هللا
وكان سيما املالئكة يوم بدر عمائم سود، ويوم حنني عمائم محر. وروى من حديث حصني بن خمارق  " معلمني "{ قال 

عن سعيد، عن احلكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال مل تقاتل املالئكة إال يوم بدر. وقال ابن إسحاق حدثين من ال 
عن مقسم، عن ابن عباس، قال كان سيما املالئكة يوم بدر، عمائم بيض قد أرسلوها يف ظهورهم، ويوم حنني  أهتم
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عمائم محر. ومل تضرب املالئكة يف يوم سوى يوم بدر، وكانوا يكونون فيما سواه من األايم عددًا ومددًا ال يضربون، مث 
عباس، فذكر حنوه. وقال ابن أيب حامت حدثنا األمحسي، رواه عن احلسن بن عمارة، عن احلكم، عن مقسم، عن ابن 

حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة عن حيىي بن عباد أن الزبري رضي هللا عنه، كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجراً 
الزبري،  هبا، فنزلت املالئكة عليهم عمائم صفر، رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن عبد هللا ابن

كة، وأعلمكم إبنزاهلم، فذكره. وقوله تعا ى } َوَما َجَعَلُه ٱّللَُّ ِإالَّ ُبْشَرىَٰ َلُكْم َولَِتْطَمِئنَّ قـُُلوبُُكْم بِِه { أي وما أنزل هللا املالئ
بدونكم، ومن إال بشارة لكم، وتطييبًا لقلوبكم وتطميناً، وإال فإمنا النصر من عند هللا الذي لو شاء النتصر من أعدائه 

ُهْم َولَ  ِلَك َوَلْو َيَشآُء اّللَُّ الَنـَْتَصَر ِمنـْ ُلَو غري احتياج إ ى قتالكم هلم، كما قال تعا ى بعد أمره املؤمنني ابلقتال } ذََٰ ٰـَِكن ل ِيَـبـْ
ْم َوُيْصِلُح اَبهَلُْم َويُْدِخُلُهُم ٱجْلَنََّة َعرَّفـََها هَلُْم { وهلذا بـَْعَضُكْم بِبَـْعٍض َوٱلَِّذيَن قُِتُلوْا ِِف َسِبيِل ٱّللَِّ فـََلن ُيِضلَّ أَْعَمٰـََلُهْم َسيَـْهِديهِ 

ّللَِّ ٱْلَعزِيِز ٱحلَِْكيِم { أي هو ذو قال ههنا } َوَما َجَعَلُه ٱّللَُّ ِإالَّ ُبْشَرىَٰ َلُكْم َولَِتْطَمِئنَّ قـُُلوبُُكْم بِِه َوَما ٱلنَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد ٱ
ترام، واحلكمة يف قدره واألحكام، مث قال تعا ى } لِيَـْقَطَع َطَرفًا مِ َن ٱلَِّذيَن َكَفُرۤوْا { أي أمركم ابجلهاد واجلالد العزة اليت ال 

لِيَـْقَطَع َطَرفًا {  } ملا له يف ذلك من احلكمة يف كل تقدير، وهلذا ذكر مجيع األقسام املمكنة يف الكفار اجملاهدين، فقال
 .ٱلَِّذيَن َكَفُرۤواْ أَْو َيْكِبتَـُهْم فـََينَقِلُبواْ { أي يرجعوا } َخآئِِبنَي { أي مل حيصلوا على ما أملوا أي ليهلك أمة } مِ نَ 
 (ه  538) : الزخمشريعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل الكشاف

أمرهم أبال يتوكلوا إال عليه وال يفو ضوا أمورهم إال إليه مث ذكرهم ما يوجب عليهم التوكل مما يسر هلم من الفتح 
يوم بدر وهم يف حالة قلة وذلة. واألذلة مجع قلة والذالن مجع الكثرة. وجاء جبمع القلة ليدل على أهنم على ذلتهم كانوا 

ال وقلة السالح واملال واملركوب، وذلك أهنم خرجوا على النواضح يعتقب النفر قلياًل، وذلتهم، ما كان هبم من ضعف احل
منهم على البعري الواحد وما كان معهم إال فرس واحد. وقلتهم أهنم كانوا ثلثمائة وبضعة عشر، وكان عدو هم يف حال كثرة 

واملدينة كان لرجل يسمى بدراً فسمي به }  زهاء ألف مقاتل ومعهم مائة فرس والشَّكَّة والشَّوْكة. وبدر اسم ماء بني مكة
يكم فَٱتَـُّقوْا ٱّللََّ { يف الثبات مع رسوله } َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن { بتقواكم ما أنعم به عليكم من نصرته. أو لعلكم ينعم هللا عل

ى أن يقول هلم ذلك نعمة أخرى تشكروهنا، فوضع الشكر موضع اإلنعام ألنه سبب له } ِإْذ تـَُقوُل { ظرف لنصركم، عل
يوم بدر، أو بدل اثن من } وِإْذ َغَدْوَت { على أن يقوله هلم يوم أحد. فإن قلت كيف يصح أن يقول هلم يوم أحد ومل 

عليهم، فلم يصربوا عن الغنائم ومل يتقوا، حيث خالفوا أمر  تنزل فيه املالئكة؟ قلت قاله هلم مع اشرتاط الصرب والتقوى
عليه وسلم، فلذلك مل تنزل املالئكة ولو متوا على ما شرط عليهم لنزلت. وإمنا قدم هلم الوعد بنزول رسول هللا صلى هللا 

املالئكة لتقوى قلوهبم ويعزموا على الثبات ويثقوا بنصر هللا. ومعىن } أََلْن َيْكِفيُكْم { إنكار أن ال يكفيهم اإلمداد بثالثة 
تأكيد النفي، لإلشعار أبهنم كانوا لقلتهم وضعفهم وكثرة عدو هم وشوكته  آالف من املالئكة. وإمنا جيء بلن الذي هو ل

كاآليسني من النصر. و } بـََلىَٰ { إجياب ملا بعد لن، مبعىن بل يكفيكم اإلمداد هبم، فأوجب الكفاية مث قال } وِإن 
م ن فـَْورِِهْم َهٰـََذا { من قولك  }{ يعين املشركني  ميددكم أبكثر من ذلك العدد مسو مني للقتال } َوأَيْتُوُكمْ  {َتْصربُواْ َوتـَتـَُّقواْ 

قفل من غزوته وخرج من فوره إ ى غزوة أخرى، وجاء فالن ورجع من فوره. ومنه قول أيب حنيفة رمحه هللا األمر على الفور 
فيها ـــ وال  ال على الرتاخي، وهو مصدر من فارت القدر، إذا غلت، فاستعري للسرعة، مث مسيت به احلالة اليت ال ريث

تعريج على شيء من صاحبها فقيل خرج من فوره، كما تقول خرج من ساعته، مل يلبث. واملعىن أهنم إن أيتوكم من 
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ساعتهم هذه } مُيِْددُْكْم َربُُّكْم { ابملالئكة يف حال إتياهنم ال يتأخر نزوهلم عن إتياهنم، يريد أن  هللا يعجل نصرتكم وييسر 
 .بكسر الزاي، مبعىن منزلني النصر« ومنزلني»ابلتشديد. « منزلني»يتم. وقرىء فتحكم إن صربمت واتق

بفتح الواو وكسرها. مبعىن معلمني. ومعلمني أنفسهم أو خيلهم. قال الكلي معلمني بعمائم  { و } ُمَسو ِمنيَ 
ن جماهد جمزوزة صفر مرخاة على أكتافهم. وعن الضحاك معلمني ابلصوف األبيض يف نواصي الدواب وأذانهبا. وع

أذانب خيلهم. وعن قتادة كانوا على خيل بلق. وعن عروة بن الزبري كانت عمامة الزبري يوم بدر صفراء، فنزلت املالئكة  
َوَما َجَعَلُه  } " .تسو موا فإن  املالئكة قد تسو مت " 205كذلك، وعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال ألصحابه 

ِِ قـُُلوبُُكْم به { كما كانت  ٱّللَُّ  { اهلاء ألن ميدكم. أي وما جعل هللا إمدادكم ابملالئكة إال بشارة لكم أبنكم تنصْرَمِئنَّ
ا، وال السكينة لبين إسرائيل بشارة ابلنصر وطمأنينة قلوهبم } َوَما ٱلنَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد ٱّللَِّ { ال من عند املقاتلة إذا تكاثرو 

، ويربط به على قلوب اجملاهدين الئكة والسكينة، ولكن ذلك مما يقوي به هللا رجاء النصرة والطمع يف الرمحةمن عند امل
ٱحلَِْكيُم { الذي يعطي النصر ومينعه ملا يرى من املصلحة } لِيَـْقَطَع َطَرفًا م َن  }ٱْلَعزِيُز { الذي ال يغالب يف حكمه }

م ابلقتل واألسر، وهو ما كان يوم بدر من قتل سبعني وأسر سبعني من رؤساء قريش ٱلَِّذيَن َكَفُروْا { ليهلك طائفة منه
َوَردَّ ٱهلُل ٱلَِّذيَن  {غري ظافرين مببتغاهم.وحنوه { وصناديدهم } أَْو َيْكِبتَـُهْم { أو ُيزيهم ويغيظهم ابهلزمية } فـََينَقِلُبوْا َخائِِبنيَ 

ويقال كبته، مبعىن كبده إذا ضرب كبده ابلغيظ واحلرقة. وقيل يف قول أيب  25األحزاب  } اً َكَفُروْا بَِغْيِظِهْم ملَْ يـََناُلوْا َخريْ 
 الطيب

 َوأرى َعُدوًّا أَلْكِبَت َحاِسداً 
أَْو  } { من الكبد والرئة، والالم املتعلقة بقوله } َوَلَقْد َنَصرَُكُم ٱّللَُّ { أو بقوله } َوَما ٱلنَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد ٱّللَِّ  هو

 .عطف على ما قبله { يـَُتوبَ 
 

 (هـ 1354) حممد رشيد رضا تفسري املنار:

 }ِإْذ تـَُقوُل لِْلُمْؤِمِننَي { قيل: إن هذا متعلق بقوله: } َوَلَقْد َنَصرَُكُم ٱّللَُّ بَِبْدٍر { وقيل إنه خاص بوقعة أحد اليت
ِإْذ مَهَّْت طَّآئَِفَتاِن ِمنُكْم َأن تـَْفَشاَل { متعلق بتبوئ أو بسميع أو بدل من إذ األو ى. }  :ورد فيها هذا السياق كقوله

ويف الوقت  -والتقدير تبوئهم مقاعد للقتال يف الوقت الذي هم فيه بعضهم ابلفشل مع أن هللا نصركم ببدر على قلة وذلة 
 .دَُّكْم َربُُّكْم بَِثالَثَِة َءالٍََٰف مِ َن ٱْلَماۤلِئَكِة ُمنزَِلنَي { وهذا هو املختارالذي كنت تقول فيه للمؤمنني } أََلْن َيْكِفيُكْم َأن ميُِ 

والتقدير على األول: إن هللا نصركم ببدر يف ذلك الوقت الذي كنت تقول فيه هلم } أََلْن َيْكِفيُكْم { إخل أخرج ابن أيب 
غهم يوم بدر أن كرز بن جابر احملاريب يريد أن ميد املشركني فشق ذلك شيبة وابن املنذر وغريمها عن الشعي أن املسلمني بل

عليهم فأنزل هللا: } أََلْن َيْكِفيُكْم { إخل فبلغت كرزا اهلزمية فلم ميد املشركني. ورواه ابن جرير عن الشعي وعن غريه وذكر 
ل إنه حصل يوم بدر ونقل عن اخلالف يف حصول هذا اإلمداد ابلفعل وأن بعضهم يقول إنه مل حيصل وبعضهم قا

بعضهم أن الوعد ابإلمداد وإن مل حيصل ببدر عام يف كل احلروب وأهنم أمدوا يف حرب قريظة والنضري واألحزاب ومل ميدوا 
 .يوم أحد ألهنم مل يصربوا ومل يتقوا
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إن املؤمنينم أن روي عن الضحاك أن هذا كان موعداً من هللا يوم ُأحد عرضه على نبيه حممد صلى هللا عليه وسل
قالوا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهم ينظرون  " :اتقوا وصربوا أمدهم ِبمسة آالف. وروي حنوه عن ابن زيد قال

املشركني أليس هللا ميدان كما أمدان يوم بدر؟ فقال رسول صلى هللا عليه وسلم: ألن يكفيكم أن ميدكم ربكم بثالثة آالف 
فجاءت الزايدة } بـََلۤى ِإن َتْصربُوْا َوتـَتـَُّقوْا َوأَيْتُوُكْم مِ ن فـَْورِِهْم َهٰـََذا  :قال " ا أمدكم يوم بدر أبلفمن املالئكة منزلني وإمن

 فور للسرعة مثمُيِْددُْكْم َربُُّكْم ِبَْمَسِة َءالٍََٰف مِ َن ٱْلَماۤلِئَكِة ُمَسوِ ِمنَي { الفور يف األصل فوران القدر وحنوها مث استعري ال
مسيت به احلالة اليت ال ريث فيها وال تعريج من صاحبها على شيء؛ فمعىن أيتوكم من فورهم من ساعتهم هذه بدون 
إبطاء. ومسومني من التسومي قرأها ابن كثري وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بكسر الواو املشددة والباقون بفتحها. وقد ورد 

وسو مه يف ماله حكمه وصرفه وسو م اخليل أرسلها وكل هذه املعاين ظاهرة سو مه األمر مبعىن كلفه إايه وسو م فالان خاله 
على قراءة فتح الواو من " مسومني " فيصح أن يكون املعىن إن هؤالء املالئكة يكونون مكلفني من هللا تثبيت قلوب 

بط عليها. أو مرسلني من عنده املؤمنني، أو حمكمني ومصرفني فيما يفعلونه يف النفوس من إهلام النصر بتثبيت القلوب والر 
 .تعا ى

وأما قراءة كسر الواو " مسو مني " فهي من قوهلم سو م على القوم إذا أغار عليهم ففتك هبم ولو ابإلعانة املعنوية 
على ذلك وقال بعض املفسرين إنه من التسومي مبعىن إظهار سيما الشيء أي عالمته أي معلمني أنفسهم أو خيلهم وهو  

ال الرواية مل ُيطر على ابل أحد منهم وميكن أن يُقال مسومني للمؤمنني مبا يظهر عليهم من سيما تثبيتهم كما ترى لو 
 .إايهم

قال ابن جرير بعد ذكر اخلالف يف هذا اإلمداد ما نصه: " وأو ى األقوال يف ذلك ابلصواب أن يقال إن هللا 
منني ألن يكفيكم أن ميدكم ربكم بثالثة آالف من املالئكة مث أنه قال للمؤ  -صلى هللا عليه وسلم  -أخرب عن نبيه حممد 

وعدهم بعد الثالثة اآلالف مخسة آالف إن صربوا ألعدائهم واتقوا وال داللة يف اآلية على أهنم أمدوا ابلثالثة اآلالف وال 
الذين أثبتوا أن هللا أمدهم،  ابخلمسة اآلالف وال على أهنم مل ميدوا هبم، وقد جيوز أن يكون هللا أمدهم على حنو ما رواه

وقد جيوز أن يكون هللا مل ميدهم على حنو الذي ذكره من أنكر ذلك. وال خرب عندان صح من الوجه الذي يثبت أهنم 
أمدوا ابلثالثة اآلالف وال ابخلمسة اآلالف وغري جائز أن يُقال يف ذلك قول إال ِبرب تقوم احلجة به وال خرب به فنسلم 

ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن  }:قوله، غري أن يف القرآن داللة على أهنم قد أمدوا يوم بدر أبلف من املالئكة وذلك قوله ألحد الفريقني
أما يف أحد فالداللة على أهنم مل ميدوا أبني  9] :األنفال } [َربَُّكْم فَٱْسَتَجاَب َلُكْم َأين ِ مُمِدُُّكْم أِبَْلٍف مِ َن ٱْلَماۤلِئَكِة ُمْرِدِفنيَ 

  .ها يف أهنم أمدوا، وذلك أهنم لو أمدوا مل يهزموا وينل منهم ما نيل منهم " اهـمن
أما معىن هذا اإلمداد ابملالئكة فهو من قبيل إمداد العسكر مبا يزيد عددهم أو عدهتم وقوهتم ولو النفسية  :أقول

  .وهذا هو الظاهر وهاك بيانه
الشيء كمد اليد واحلبل أو عن الزايدة يف مادته كمد النهر االمداد من املد، واملد يف األصل عبارة عن بسط 

رَاتِ {  :بنهر أو سيل آخر. قال تعا ى ُهْم ِبِه ِمن مَّاٍل َوبَِننَي * ُنَسارُِع هَلُْم يف ٱخْلَيـْ َا منُِدُّ  56-55] املؤمنون } [َأحَيَْسُبوَن أمنَّ
واإلمداد ابملالئكة يصح أن يكون من قبيل اإلمداد  .خاصفاإلمداد يكون ابملال وهو ما يتمول وينتفع به ويكون ابألش

ابملال الذي يزيد يف قوة القوم وأن يكون من اإلمداد ابألشخاص الذين ينتفع هبم ولو نفعاً معنوايً وذلك أن املالئكة أرواح 
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َوَما َجَعَلُه ٱّللَُّ ِإالَّ ُبْشَرىَٰ تالبس النفوس فتمدها ابإلهلامات الصاحلة اليت تثبتها وتقوي عزميتها، ولذلك قال عز  وجل : } 
تعا ى ذكره وما جعل هللا وعده َلُكْم َولَِتْطَمِئنَّ قـُُلوبُُكْم بِِه َوَما ٱلنَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد ٱّللَِّ ٱْلَعزِيِز ٱحلَِْكيِم { قال ابن جرير: يعين 

بشرى لكم يبشركم هبا } َولَِتْطَمِئنَّ قـُُلوبُُكْم بِِه {  إايكم ما وعدكم به من إمداده إايكم ابملالئكة الذين ذكر عددهم إال
يقول وكي تطمئن بوعده الذي وعدكم من ذلك قلوبكم فتسكن إليه وال جتزع من كثرة عدد عدوكم وقلة عددكم } َوَما 

ملدد الذي أيتيكم من املالئكة اهـ. ٱلنَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد ٱّللَِّ { يعين وما ظفركم إن ظفرمت بعدوكم إال  بعون هللا ال من قبل ا
وأقول: الظاهر أن يكون التقدير وما جعل هللا ذلك القول الذي قاله لكم الرسول وهو: } أََلْن َيْكِفيُكْم { إخل إال  بشرى 
يفرح هبا روعكم وتنبسط هبا أسارير وجوهكم وطمأنينة لقلوبكم اليت طرقها اخلوف من كثرة عدوكم واستعدادهم. أي إن 

صلى هللا  -قول الرسول له هذا التأثري يف تقوية القلوب وتثبيت النفوس. وإمنا أرجعنا ضمري " جعله " إ ى قول الرسول 
ال إ ى وعد هللا عز  وجل  ألن اآليتني السابقتني ليستا وعداً من هللا ابإلمداد ابملالئكة، وإمنا مها إخبار عما  -عليه وسلم 

فقد أخرب تعا ى يف تينك اآليتني أن رسوله قال ألصحابه ذلك القول وبني يف هذه  -وسلم  صلى هللا عليه -قاله الرسول 
اآلية فائدة ذلك القول ومنفعته مع بيان احلقيقة، وهي أن النصر بيد هللا العزيز أي القوي الذي ال ميتنع عليه شيء 

النصر الظاهرة والباطنة من يشاء،  احلكيم الذي يدير األمر على خري سنن، ويقيمه أبحسن سنن، فيهدي ألسباب
ويصرف عنهما من يشاء، فإن حصل اإلمداد ابملالئكة فعاًل فما يكون إال  جزءًا من أجزاء سبب النصر أو فردًا من 
أفراده، ومنه إلقاء الرعب واخلوف يف قلوب األعداء، ومنه سائر األسباب املعروفة من الصرب والثبات وحسن التدبري 

سلك إ ى ُأحد أقرب الطرق وأخفاها عن العدو وعسكر  -صلى هللا عليه وسلم  -ع وغري ذلك، فإن الني ومعرفة املواق
الوادي( وجعل ظهر عسكره إ ى اجلبل وجعل الرماة من ورائهم، فلما اختل بعض هذه )يف أحسن موضع وهو الشعب 

 .التدبريات مل ينتصروا
وهو ما نفاه ابن جرير وقد ذكران عبارته، بل روي عن ابن  وذكر بعض أهل السري أن املالئكة قاتلت يوم أحد

عباس أن املالئكة مل تقاتل إال  يوم بدر، وفيما عداه كانوا عددًا ومددًا ال يقاتلون. وأنكر أبو بكر األصم قتال املالئكة 
و يوم بدر فأي وقال: أن امللك الواحد يكفي يف إهالك أهل األرض كما فعل جربيل مبدائن قوم لوط. فإذا حضر ه

حاجة إ ى مقاتلة الناس مع الكفار وبتقدير حضوره أي فائدة يف إرسال سائر املالئكة؟ وأيضًا فإن أكابر الكفار كانوا 
مشهورين وقاتل كل منهم من الصحابة معلوم، وأيضاً لو قاتلوا فأما أن يكونوا حبيث يراهم الناس أواًل، وعلى األول يكون 

  }  َويـَُقلِ ُلُكْم يفۤ أَْعُيِنِهمْ {  :ل ثالثة آالف وأكثر ومل يقل أحد بذلك، وألنه خالف قولهاملشاهد من عسكر الرسو 
ولو كانوا يف غري صورة الناس لزم وقوع الرعب الشديد يف قلوب اخللق ومل ينقل ذلك ألبتة، وعلى الثاين   ] :44األنفال[

مشاهدة فاعل، ومثل هذا يكون من أعظم املعجزات فكان  كان يلزم جز الرؤوس ومتزق البطون وإسقاط الكفار من غري
جيب أن يتواتر ويشتهر بني الكافر واملسلم واملوافق واملخالف. وأيضًا إهنم لو كانوا أجسامًا كثيفة وجب أن يراهم الكل، 

أورد هذا عن األصم  وإن كانوا أجساماً لطيفة هوائية فكيف ثبتوا على اخليول اهـ. ذكر ذلك الرازي والنيسابوري، فالرازي
احلجة الثانية إخل، وخلصه النيسابوري عنه مبا ذكرانه واعرتض الرازي  -وذكر حججه مفصلة كعادته بقوله: احلجة األو ى 

 .عليه أبن مثل هذا إمنا يصدر من غري املؤمنني، وكان جيب أن يرد عليه مبا يدفع هذه احلجج أو يبني  هلا خمرجاً 
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ص انطق أبن املالئكة قاتلت ابلفعل فيحتج به الرازي على أيب بكر األصم، وإمنا جاء ليس يف القرآن الكرمي ن
ذكر املالئكة يف سياق الكالم عن غزوة بدر يف سورة األنفال على أهنا وعد من هللا تعا ى إبمداد املؤمنني أبلف من 

ِإْذ يُوِحي َربَُّك ِإ َى ٱْلَماۤلِئَكِة َأين ِ َمَعُكْم فـَثـَبِ ُتوْا ٱلَِّذيَن آَمُنوْا َسأُْلِقي يف  { : املالئكة، وفس ر هذا اإلمداد بقوله عز  وجل  
ُهْم ُكلَّ بـََنانٍ  [ قال ابن جرير يف معىن التثبيت 12األنفال:  }[قـُُلوِب ٱلَِّذيَن َكَفُرواْ ٱلرُّْعَب َفٱْضرِبُواْ فـَْوَق ٱأَلْعَناِق َوٱْضرِبُواْ ِمنـْ

( " يقول قووا عزمهم وصححوا نياهتم يف قتال عدوهم من املشركني، وقيل: كان ذلك معونتهم إايهم 124ص  9)ج 
بقتال أعدائهم " فأنت ترى أنه جزم أبن عمل املالئكة يف ذلك اليوم إمنا كان موضوعه القلوب بتقوية عزميتها، وتصحيح 

َسأُْلِقي {  :ل بصيغة تدل على ضعفه " قيل " وجعل قوله تعا ىنيتها، وذكر قول من قال إن ذلك كان مبعونتهم يف القتا
إخل من تتمة خطاب هللا للمؤمنني وهو الظاهر. وبعض املفسرين جيعله  : 12 ] األنفال} [ يف قـُُلوِب ٱلَِّذيَن َكَفُرواْ ٱلرُّْعبَ 

  .ب يف قلوب املشركني إخلبياانً ملا تثبت به املالئكة النفوس أي إهنا تلقي فيها اعتقاد إلقاء هللا الرع
وهبذا يندفع ما قاله األصم وال يبقى حمل حلججه فإنه ال ينكر أن املالئكة أرواح ميكن أن يكون هلا اتصال ما 

 كما قال مثل } أبرواح بعض البشر وأتثري فيها ابإلهلام أو تقوية العزائم، ويؤيده قوله تعا ى: } َوَما َجَعَلُه ٱّللَُّ ِإالَّ ُبْشَرىَٰ 
  .ذلك يف هذه السورة

هذا ما كان يوم بدر، وسيأيت بسطه يف تفسري سورة األنفال إن أحيااًن هللا تعا ى. وأما يوم أحد فاحملققون على 
أنه ذكر ذلك  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه مل حيصل إمداد ابملالئكة وال وعد من هللا بذلك وإمنا أخرب هللا عن رسوله 

معلقًا على ثالثة أمور: الصرب والتقوى وإتيان األعداء من فورهم، ومل تتحقق هذه الشروط فلم ألصحابه وجعل الوعد به 
حيصل اإلمداد كما تقدم. ولكن القول أفاد البشارة والطمأنينة. وبقي أن يُقال: ما احلكمة وما السبب يف إمداد هللا 

 .حد حىت أصاب العدو منهم ما أصاب؟املؤمنني يوم بدر مبالئكة يثبتون قلوهبم وحرماهنم من ذلك يوم أُ 
واجلواب عن ذلك يعلم من اختالف حال املؤمنني يف ذينك اليومني فنذكره هنا جمماًل مع بيان فلسفته 
الروحانية، وندع التفصيل فيه إ ى تفسري اآلايت هنا ويف سورة األنفال، فإن ما هنا تفصيل ملا يف وقعة أحد من احلكم وما 

 .صيل ملا كان يف وقعة بدر من ذلكيف سورة األنفال تف
 
 

 املعاجلة:
 .استخرج وجه اإلشكال يف اآلية 
 .حد د اآلراء املختلفة يف تفسري اإلشكال أو اإلشكاالت املوجودة حسب كل  مفس ر 
 .قد ر ابألدل ة َمن ِمن املفس رين الذي حق ق من وا معرفي ا أكرب من غريه 
 .سج ل مالحظاتك اخلاص ة 

 األمثل لإلشكال املوجود يف اآلية.اكتب التفسري 
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ُ َخَلَقُكْم َوَما تَ ْعَمُلونَ ، قَاَل أَتَ ْعُبُدوَن َما تَ ْنِحُتونَ ﴿: اآلية الثانية (2  .(96 -95:الصافات)﴾ َوٱَّللَّ
 

 (ه  310) تفسري جامع البيان يف تفسري القرآن: الطربي
أتعبدون أيها القوم ما تنـحتون  :وقوله: }قاَل أتـَْعُبدوَن ما تـَْنـِحُتوَن{ يقول تعالـى ذكره: قال إبراهيـم لقومه

األصنام. {أتـَْعُبُدوَن ما تـَْنـِحُتونَ ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة }قاَل  :أبيديكم من األصنام، كما: حدثنا بشر، قال
ُ َخـَلَقُكْم َوما تـَْعَمُلوَن{ يقول تعالـى ذكره خمرباً عن قـيـل إبراهيـم لقومه: وهللا خـلقكم أيها القوم وما ت  .عملونوقوله: }َواّلل 

معىن الكالم حينئٍذ: وهللا  بـمعىن الـمصدر، فـيكون «ما»وفـي قوله: }َوما تـَْعَمُلوَن{ وجهان: أحدمها: أن يكون قوله: 
، فـيكون معىن الكالم عند ذلك: وهللا خـلقكم والذي تعملونه: أي «الذي»خـلقكم وعملكم. واآلخر أن يكون بـمعىن 

والذي تعملون منه األنصام، وهو الـخشب والنـحاس واألشياء التـي كانوا ينـِحتون منها أصنامهم. وهذا الـمعىن الثانـي 
َواّلل ُ َخـَلَقُكْم َوما } : قتادُة بقوله الذي: حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادةقصد إن شاء هللا

  .{أبْيِديُكمْ }: }تـَْعَمُلونَ 
 

 (ه  538) : الزخمشريعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل الكشاف
َبل رَّبُُّكْم َربُّ ٱلسََّمٰـََواِت }َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلوَن{ يعين خلقكم وخلق ما تعملونه من األصنام، كقوله َوٱّللَُّ }

أي فطر األصنام. فإن قلت كيف يكون الشيء الواحد خملوقاً هلل معمواًل هلم، حيث  56األنبياء  {َوٱأَلْرَض ٱلَِّذى فَطَرُهنَّ 
عاً؟ قلت هذا كما يقال عمل النجار الباب والكرسي، وعمل الصائغ السوار واخللخال، أوقع خلقه وعملهم عليها مجي

واملراد عمل أشكال هذه األشياء وصورها دون جواهرها، واألصنام جواهر وأشكال، فخالق جواهرها هللا، وعاملوا أشكاهلا 
نه. فإن قلت فما أنكرت أن تكون ما الذين يشكلوهنا بنحتهم وحذفهم بعض أجزائها، حىت يستوي التشكيل الذي يريدو 

مصدرية ال موصولة، ويكون املعىن وهللا خلقكم وعملكم، كما تقول اجملربة؟ قلت أقرب ما يبطل به هذا السؤال بعد 
بطالنه حبجج العقل والكتاب أن معىن اآلية أيابه إابء جلياً، وينبو عنه نبو اً ظاهراً، وذلك أن هللا عز  وجل  قد احتج عليهم 
أبن  العابد واملعبود مجيعًا خلق هللا، فكيف يعبد املخلوق املخلوق، على أن العابد منهما هو الذي عمل صورة املعبود 
وشكله، ولواله ملا قدر أن يصو ر نفسه ويشكلها، ولو قلت وهللا خلقكم وخلق عملكم، ومل يكن حمتجًا عليهم وال كان 

تـَْعَمُلوَن{ ترمجة عن قوله }َما تـَْنِحُتوَن{ و ما يف }َما تـَْنِحُتوَن{ موصولة  لكالمك طباق. وشيء آخر وهو أن قوله }َوَما
ال مقال فيها فال يعدل هبا عن أختها إال  متعسف متعصب ملذهبه، من غري نظر يف علم البيان، وال تبصر لنظم القرآن. 

مالكم. قلت بل اإللزامان يف عنقك ال فإن قلت اجعلها موصولة حىت ال يلزمين ما ألزمت، وأريد وما تعملونه من أع
يفكهما إال  اإلذعان للحق، وذلك أنك جعلتها موصولة، فإنك يف إرادتك هبا العمل غري حمتج على املشركني، كحالك 
وقد جعلتها مصدرية، وأيضاً فأنك قاطع بذلك الصلة بني ما تعملون وما تنحتون، حىت ختالف بني املرادين هبما فتزيد مبا 

األعيان اليت هي األصنام، ومبا تعملون املعاين اليت هي األعمال ويف ذلك فك النظم وتبتريه كما إذا جعلتها  تنحتون
 .مصدرية
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 (ه  606) تفسري مفاتيح الغيب: الرازي
املسألة األو ى: اعلم أن القوم ملا عاتبوا إبراهيم على كسر األصنام فهو أيضًا ذكر هلم الدليل  :ويف اآلية مسائل

ووجه االستدالل ظاهر }  أَتـَْعُبُدوَن َما تـَْنِحُتوَن * َوٱّللَُّ َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلونَ { :الدال على فساد املصري إ ى عبادهتا فقال
وهو أن اخلشب واحلجر قبل النحت واإلصالح ما كان معبوداً لإلنسان ألبتة، فإدا حنته وشكله على الوجه املخصوص مل 

ر تصرفه، فلو صار معبودًا عند ذلك لكان معناه أن الشيء الذي ما كان معبودًا ملا حصلت آاثر حيدث فيه إال آاث
ية: احتج مجهور األصحاب بقوله: تصرفاته فيه صار معبودًا عند ذلك، وفساد ذلك معلوم ببديهة العقل. املسألة الثان

هلل تعا ى فقال النحويون: اتفقوا على أن لفظ ما مع ما بعده يف  َوٱّللَُّ َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلوَن{ على أن فعل العبد خملوق}
تقدير املصدر فقوله: }َوَما تـَْعَمُلوَن{ معناه وعملكم، وعلى هذا التقدير صار معىن اآلية وهللا خلقكم وخلق عملكم، 

بادة والنحت إليهم أتعبدون ما تنحتون{ أضاف الع}:فإن قيل هذه اآلية حجة عليكم من وجوه األول: أنه تعا ى قال
إضافة الفعل إ ى الفاعل ولو كان ذلك واقعًا بتخليق هللا الستحال كونه فعاًل للعبد الثاين: أنه تعا ى إمنا ذكر هذه اآلية 
توبيخًا هلم على عبادة األصنام، ألنه تعا ى بني أنه خالقهم وخالق لتلك األصنام واخلالق هو املستحق للعبادة دون 

ركوا عبادته سبحانه وهو خالقهم وعبدوا األصنام ال جرم أنه سبحانه وتعا ى وِبهم على هذا اخلطأ العظيم املخلوق، فلما ت
ُ َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلوَن{ ولو مل يكونوا فاعلني ألفعاهلم ملا جاز توبيخهم عليها سلمنا أن  * فقال: }أَتـَْعُبُدوَن َما تـَْنِحُتونَ  َوٱّللَّ

عليكم لكن ال نسلم أهنا حجة لكم، قوله لفظة ما مع ما بعدها يف تقدير املصدر، قلنا هذا هذه اآلية ليست حجة 
ممنوع وبيانه أن سيبويه واألخفش اختلفا يف أنه هل جيوز أن يقال أعجبين ما قمت أي قيامك فجوزه سيبويه ومنعه 

ما بعدها يف تقدير املفعول عند األخفش وزعم أن هذا ال جيوز إال يف الفعل املتعدي وذلك يدل على أن ما مع 
األخفش، سلمنا أن ذلك قد يكون مبعىن املصدر، لكنه أيضًا قد يكون مبعىن املفعول ويدل عليه وجوه األول: قوله: 
 }أَتـَْعُبُدوَن َما تـَْنِحُتوَن{ واملراد بقوله: }َما تـَْنِحُتوَن{ املنحوت ال النحت ألهنم ما عبدوا النحت وإمنا عبدوا املنحوت

فوجب أن يكون املراد بقوله: }َما تـَْعَمُلوَن{ املعمول ال العمل حىت يكون كل واحد من هذين اللفظني على وفق اآلخر 
وليس املراد أهنا تلقف نفس اإلفك بل أراد  117]األعراف [ {فَِإَذا ِهَى تـَْلَقُف َما أَيِْفُكونَ }: والثاين: أنه تعا ى قال

العصي واحلبال اليت هي متعلقات ذلك اإلفك فكذا ههنا الثالث: أن العرب تسمي حمل العمل عماًل يقال يف الباب 
واخلامت هذا عمل فالن واملراد حمل عمله فثبت هبذه الوجوه الثالثة أن لفظة ما مع بعدها كما جتيء مبعىن املصدر فقد 

أيضًا مبعىن املفعول فكان محله ههنا على املفعول أو ى ألن املقصود يف هذه اآلية تزييف مذهبهم يف عبادة األصنام جتيء 
ال بيان أهنم ال يوجدون أفعال أنفسهم، ألن الذي جرى ذكره يف أول اآلية إ ى هذا املوضع هو مسألة عبادة األصنام ال 

 .ويف دالئلنا كثرية، فاألو ى ترك االستدالل هبذه اآلية، وهللا أعلمخلق األعمال، واعلم أن هذه السؤاالت قوية 
 

 (ه  546) احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ابن عطيةتفسري 
وزف مبعىن أسرع هو املعروف، مث إن إبراهيم عليه السالم قال هلم يف مجلة حماورة طويلة  :قال القاضي أبو حممد

قد تضمنتها اآلية }أتعبدون ما تنحتون{ أي جتعلون إهلًا معظمًا شيئًا صنعتموه من عود أو حجر وعملتموه أبيديكم 
يف قوله }وما تعملون{ ، فمذهب مجاعة من أخربهم ِبرب ال ميكنهم إنكاره وهو قوله }وهللا خلقكم{ واختلف املتأولون 
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املفسرين أن }ما{ مصدرية واملعىن أن هللا خلقكم وأعمالكم، وهذه اآلية عندهم قاعدة يف خلق أفعال العباد وذلك 
استفهام، وقالت فرقة هي نفي مبعىن  {موافق ملذهب أهل السنة يف ذلك، وقالت }ما{ مبعىن الذي، وقالت فرقة }ما

 .لون شيئا يف وقت خلقكم وال قبله، وال تقدرون على شيءوأنتم ال تعم
البنيان " قيل كان يف  "قال القاضي أبو حممد: واملعتزلة مضطرة إ ى الزوال عن أن جتعل }ما{ مصدرية، و 

 موضع إيقاد النار، وقيل بل كان للمنجنيق الذي رمي عنه وقد تقدم قصص انر إبراهيم وجعلهم هللا } األسفلني { ، أبن
 .غلبوا وذلوا وانلتهم العقوابت

 
 (ه  754) البحر احمليط: أبو حيانتفسري 

}قال أتعبدون ما تنحتون{: استفهام توبيخ وإنكار عليهم، كيف هم يعبدون صورًا صو روها أبيديهم وشكلوها 
على الضمري يف  الظاهر أن ما موصولة مبعىن الذي معطوفة :{على ما يريدون من األشكال؟ }وهللا خلقكم وما تعملون

خلقكم، أي أنشأ ذواتكم وذوات ما تعملون من األصنام، والعمل هنا هو التصوير والتشكيل، كما يقول: عمل الصائغ 
اخللخال، وعمل احلداد القفل، والنجار اخلزانة؛ وحيمل ذلك على أن ما مبعىن الذي يتم االحتجاج عليهم، أبن كاًل من 

، والعابد هو املصور ذلك املعبود، فكيف يعبد خملوق خملوقاً؟ وكالمها خلق هللا، وهو الصنم وعابده هو خملوق هلل تعا ى
املنفرد إبنشاء ذواهتما. والعابد مصور الصنم معبوده. و " ما " يف: }ما تنحتون{ مبعىن أتذى، فكذلك يف }وما 

قاعدة على خلق هللا أفعال  ، ألن حنتهم هو عملهم. وقيل: ما مصدرية، أي خلقكم وعملكم، وجعلوا ذلك{تعملون
  .العباد

وأي شيء  :وقد بدد الزخمشري تقابل هذه املقالة مبا يوقف عليه يف كتابه. وقيل: ما استفهام إنكاري، أي
ما انفية، أي وما أنتم تعملون شيئاً يف وقت خلقكم  :تعملون يف عبادتكم أصناماً تنحتوهنا؟ أي ال عمل لكم يعترب. وقيل

 .شيء. وكون ما مصدرية واستفهامية ونعتاً، أقوال متعلقة خارجة عن طريق البالغة وال تقدرون على
 

 (ه  875) اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن: الثعاليبتفسري 
مصدرية، واملعىن: أنَّ اّللََّ « ما»يف قوله: }َوَما تـَْعَمُلوَن{ َفَمْذَهُب مجاعٍة من املفسرين: أن  وٱْختَـَلَف املتَأوِ ُلونَ 

، وقالت فرقة: وهو َمْذَهُب أَْهِل السُّنَّةِ  َخَلَقُكْم وَأْعَماَلُكْم، وهذه اآليُة عندُهْم قَاِعَدة  يف َخْلِق اّللَِّ تعا َىَٰ أفْـَعاَل الِعَباِد؛
 .: ال ِذيمبعىن «ما»

 (ه  1332) مهيان الزاد إىل دار املعاد: اطفيشتفسري 
أي وعملكم فما مصدرية فان اعمال العباد خملوقة هلل جل وعال او وعملكم مبعىن معمولكم فما مصدرية أيضا 
لكن املصدر يف هذا املعىن مفعول والداعي هلذا ان يوافق ما تنحتون فإهنم يعبدون ذلك بعد النحت لعنهم هللا لكن يف 

أن تكون ما امسا موصوال ويف هذا الوجه حذف أي تعملونه  هذا الوجه جماز وهو جعل املصدر مبعىن اسم مفعول وجيوز
فالوجه األول او ى لسالمته من اجملاز واحلذف وقد علمت ان اعمال العبد خملوقة هلل سبحانه هذا مذهبنا معشر اإلابضية 

ل فإنه ال ومذهب الشافعية وغريهم مث ظهر يل أن ختريج اآلية عليه ضعيف جدا مع أنه هو احلق ومن خالفه مبطل ضا
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ُيفي أن مراد ابراهيم انه خلقكم وما تعملونه وهو الوجه الثالث او خلقكم وما يكون مصنوعا أبيديكم وهو الوجه الثاين 
 ولو قال خلقكم وخلق عملكم كما هو الوجه االول مل يكن منتجا عليهم. 

 
 (ه  460) الطوسي: التبيان اجلامع لعلوم القرآن

بفعلهم فلما رآهم ابراهيم صلى هللا عليه وآله اقبلوا عليه قال هلم على وجه االنكار عليهم والتبكيت هلم 
ألف االستفهام ومعناها االنكار ووجه التوبيخ انه كيف يصح أن يعبد االنسان ما يعمله  فاأللفأتعبدون ما تنحتون{ }

نبههم فقال بيده! فاهنم كانوا ينحتون االصنام أبيديهم، فكيف تصح عبادة من هذه حاله مضافًا إ ى كوهنا مجاداً!. مث 
اجسام وهللا تعا ى هو احملدث هلا،  هناأل{ تعا ى هو الذي }خلقكم{ وخلق الذي }تعملون{ فيه من االصنام، }وهللا

 :ألمور، ألفعالنا{ فتقول: ذلك يدل على ان هللا خالق بقوله }وهللا خلقكم وما تعملونوليس للمجربة أن تتعلق 
ان موضوع كالم ابراهيم هلم بين على التقريع هلم لعبادهتم االصنام، ولو كان ذلك من فعله تعا ى ملا توجه عليهم  -احدها 

 .وهللا الفاعل لذلك، فكانت تكون احلجة هلم ال عليهم لألصناميب، بل كان هلم ان يقولوا: مل تو ِبنا على عبادتنا الع
أتعبدون ما تنحتون{ وحنن نعلم أهنم مل يكونوا يعبدون حنتهم الذي هو فعلهم، وإمنا كانوا }انه قال هلم -الثاين 

فقال هلم }وهللا خلقكم{ وخلق هذه االجسام. ومثله  .بال شكيعبدون االصنام اليت هي االجسام وهي فعل هللا 
وعصا موسى مل تكن تلقف افكهم، } وألق ما يف ميينك تلقف ما صنعوا{ومثله قوله}فإذا هي تلقف ما أيفكون{قوله

 .وإمنا كانت تتلقف األجسام اليت هي العصا واحلبال
مبعىن )الذي( او تقع مع بعدها مبنزلة املصدر، فان   ومنها ان )ما( يف قوله }وما تعملون{ ال ُيلو من ان تكون

كانت مبعىن )الذي( فـ }تعملون{ صلتها، وال بد هلا من عائد يعود اليها، فليس هلم أن يقدروا فيها ضمرياً هلا ليصح ما 
هي االجسام وإن   قالوه، الن لنا أن نقدر ضمرياً فيه فيصح ما نقوله، ويكون التقدير: وما يعملون فيه، والذي يعملون فيه

كانت مصدرية فانه يكون تقديره: وهللا خلقكم وعملكم، ونفس العمل يعرب به عن املعمول فيه بل ال يفهم يف العرف 
إال ذلك، يقال فالن يعمل اخلوص، وفالن يعمل السروج، وهذا الباب من عمل النجار، واخلامت من عمل الصانع، 

هذا تكون األواثن عمال هلم مبا حيدثون فيها من النحت والنجر، على أنه تعا ى ويريدون بذلك كله ما يعملون فيه، فعلى 
اضاف العمل اليهم بقوله } وما تعملون { فكيف يكون ما هو مضاف اليهم مضافا إ ى هللا تعا ى وهل يكون ذلك إال 

 .متناقضاً 
 (ه  1401) امليزان يف تفسري القرآن: الطباطبائي

قوله تعا ى }قال أتعبدون ما تنحتون وهللا خلقكم وما تعبدون{ فيه إجياز وحذف من حديث القبض عليه 
واإِلتيان به على أعني الناس ومسألته وغريها. واالستفهام للتوبيخ وفيه مع ذلك احتجاج على بطالن طريقتهم فهو يقول 

ودًا له وهللا سبحانه خلق اإِلنسان وما يعمله واخللق ال ينفك ال يصلح ما حنته اإِلنسان بيده أن يكون راًب لإِلنسان معب
عن التدبري فهو رب اإِلنسان ومن السفه أن يرتك هذا ويعبد ذاك. وقد ابن بذلك أن األظهر كون ما يف قوله }ما 

هو يف تنحتون{ موصولة والتقدير ما تنحتونه، وكذا يف قوله }وما تعملون{ وجوز بعضهم كون }ما{ فيها مصدرية و 
أوهلما بعيد جداً. وال ضري يف نسبة اخللق إ ى ما عمله اإِلنسان أو إ ى عمله ألن ما يريده اإِلنسان ويعمله من طريق 
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اختياره مراد هللا سبحانه من طريق إرادة اإِلنسان واختياره وال يوجب هذا النوع من تعلق اإِلرادة ابلفعل بطالن أتثري إرادة 
 .ن االختيار وصريورته جمرباً عليه، وهو ظاهراإِلنسان وخروج الفعل ع

ولو كان املراد نسبة خلق أعماهلم إ ى هللا سبحانه بال واسطة وال من طريق إرادهتم بل بتعلق إرادته بنفس عملهم 
 .وأفاد اجلرب لكان القول أقرب إ ى أن يكون عذراً هلم من أن يكون توبيخاً وتقبيحاً، وكانت احلجة هلم ال عليهم

 
 

 املعاجلة:
 .استخرج وجه اإلشكال يف اآلية 
 .حد د اآلراء املختلفة يف تفسري اإلشكال أو اإلشكاالت املوجودة حسب كل  مفس ر 
 .قد ر ابألدل ة َمن ِمن املفس رين الذي حق ق من وا معرفي ا أكرب من غريه 
 .سج ل مالحظاتك اخلاص ة 

 اكتب التفسري األمثل لإلشكال املوجود يف اآلية.
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َها فَ َلماَّ اآلية الثالثة:  .3 َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن ِإلَي ْ ُهَو ٱلَِّذي َخَلَقُكْم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمن ْ
تَ َنا َصاحِلاً تَ َغشَّاَها ََحََلْت ََحْاًل َخِفيفًا  َفَمرَّْت ِبِه فَ َلمَّآ أَثْ َقَلْت دََّعَوا ٱَّللََّ رَب َُّهَما لَِئْن آتَ ي ْ

 .(189: اآلعراف)﴾ لََّنُكوَننَّ ِمَن ٱلشَّاِكرِينَ 
 

 (ه  310) جامع البيان يف تفسري القرآن: الطربي
آدم كما: حدثنا ابن وكيع،  :يعنـي بـالنفس الواحدة. }ُهَو الَِّذي َخـَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدةٍ }  :يقول تعالـى ذكره

َخـَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة{ قال: آدم علـيه السالم. حدثنا بشر، } :قال: ثنا أبـي، عن سفـيان، عن رجل، عن مـجاهد
َوَجَعَل { من آدم. ويعنـي بقوله: }قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: }ُهَو الَِّذي َخـَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدةٍ 

{: وجعل من النفس الواحدة، وهو آدم، زوجها حو اء كما: حدثنـي بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن ِمْنها َزْوَجها
إلَـْيها{:  لِـَيْسُكنَ }: حو اء، فُجعلت من ِضَلع من أضالعه لـيسكن إلـيها. ويعنـي بقوله :{قتادة: } َوَجَعَل ِمْنها َزْوَجها

لـيأوى إلـيها لقضاء الـحاجة ولذ ته. ويعنـي بقوله: }فـَلَـمَّا تـََغشَّاها{ فلـما تدثرها لقضاء حاجته منها فقضى حاجته منها، 
}مَحََلْت مَحْاًل َخِفـيفـًا{ وفـي الكالم مـحذوف ترك ذكره استغناء بـما ظهر عما حذف، وذلك قوله: }فـَلَـمَّا تـََغشَّاها 

وإنـما الكالم: فلـما تغشاها فقضى حاجته منها محلت. وقوله: }مَحََلْت مَحْاًل َخِفـيفـًا{ يعنـي ِبفة الـحمل: الـماء  {مَحََلتْ 
الذي محلته حو اء فـي رمحها من آدم أنه كان محاًل خفـيفـاً، وكذلك هو محل الـمرأة ماء الرجل خفـيف علـيها. وأما قوله: 

ي: استـمر ت بـالـماء: قامت به وقعدت، وأتـمت الـحمل. كما: حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو }َفَمرَّْت بِِه{ فإنه يعنـ
أسامة، عن أبـي عمري، عن أيوب، قال: سألت الـحسن عن قوله: }مَحََلْت مَحْاًل َخِفـيفـًا َفَمرَّْت بِِه{ قال: لو كنت امرأً 

ا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: }فـَلَـمَّا تـََغشَّاها عربـيًّا لعرفت ما هي، إنـما هي: فـاستـمر ت به. حدثن
استبـان محلها. حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن  {مَحََلْت مَحْاًل َخِفـيفـا َفَمرَّْت ِبهِ 

وسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسبـاط، عن حدثنـي م .أبـي نـجيح، عن مـجاهد: }َفَمرْت بِِه{ قال: استـمر  محلها
يقول: استـمر ت به. وقال آخرون: معىن  {َفَمرْت بِهِ {مَحََلْت مَحْاًل َخِفـيفـًا{ قال: هي النطفة. وقوله }  :السدي ، قوله

أبـي، عن حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنـي عمي، قال: ثنـي  .ذلك: فشك ت فـيه. ذكر من قال ذلك
{ فلـما صار ما ويعنـي بقوله: }فـَلَـمَّا أثـَْقَلتْ  .{ قال: فشكت أمحلت أم البـيه، عن ابن عبـاس، فـي قوله: }َفَمرَّْت بِهِ أ

فـي بطنها من الـحمل الذي كان خفـيفـًا ثقـياًل ودنت والدهتا، يقال منه: أثقلت فالنة إذا صارت ذات ثقل حبملها كما 
إذا صار ذا تـمر. كما: حدثنـي موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسبـاط، عن السدي : }فـَلَـمَّا  يقال: أتـمر فالن:

{ ، يقول: اندى آدم وحو اء رهبما وقاال: اي ربنا لئن لولد فـي بطنها. قال أبو جعفر: }َدَعَوا اّلل َ َربَـُّهما{: كرب اَقَلتْ أثْـ 
 .آتـيتنا صالـحاً لنكوننَّ من الشاكرين

ف أهل التأويـل فـي معىن الصالح الذي أقسم آدم وحو اء علـيهما السالم أنه إن آاتمها صالـحًا فـي محل واختل
الشاكرين. فقال بعضهم: ذلك هو أن يكون الـحمل غالماً. ذكر من قال ذلك. حدثنـي مـحمد بن حو اء لنكونن  من 

َتنا َصالِـحار، قال: قال الـحعبد األعلـى، قال: ثنا مـحمد بن ثور، عن معم { قال: غالماً. وقال سن، فـي قوله: }لَِئْن آتَـيـْ
آخرون: بل هو أن يكون الـمولود بشرًا سوايًّ مثلهما، وال يكون هبيـمة. ذكر من قال ذلك. حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا 
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{ لََنُكوَننَّ ِمن الشَّاِكرِينَ  َتنا َصالِـحاً لَِئْن آتَـيْـ }  :أبـي، عن سفـيان، عن زيد بن جبـري الـحسمي، عن أبـي الَبْخرتي، فـي قوله
قال: أشفقا أن يكون شيئًا دون اإلنسان. قال: ثنا حيىي بن يـمان، عن سفـيان، عن زيد بن جبـري، عن أبـي الَبْخرتي، 

مرأة آدم قال: أشفقا أن ال يكون إنساانً. قال: ثنا مـحمد بن عبـيد، عن إمساعيـل، عن أبـي صالـح، قال: لـما محلت ا
َتنا َصالِ ت، كان يشفقان أن يكون هبيـمة، }فأثقل { اآلية. قال: ثنا جابر بن نوح، عن أبـي ـحاً...َفَدَعَوا َربَـُّهما لَئْن آتَـيـْ

روق، عن الضحاك، عن ابن عبـاس، قال: أشفقا أن يكون هبيـمة. حدثنـي القاسم، قال: ثنا الـحسني، قال: ثنـي حجاج، 
قال سعيد بن جبـري: لـما هبط آدم وحو اء، أُلقـيت الشهوة فـي نفسه فأصاهبا، فلـيس إالَّ أن أصاهبا  عن ابن جريج، قال:

محلت، فلـيس إالَّ أن محلت تـحر ك فـي بطنها ولدها، قالت: ما هذا؟ فجاءها إبلـيس، فقال: أترين فـي األرض إالَّ انقة أو 
 ما مىن شيء إالَّ وهو يضيق عن ذلك. قال: فأطيعينـي ومسيه عبد قالت: وهللا .بقرة أو ضائنة أو ماعزة.؟هو بعض ذلك

الـحرث تلدي ِشْبهكما مثلكما قال: فذكرت ذلك آلدم علـيه السالم، فقال: هو صاحبنا الذي قد أخرجنا من الـجنة. 
وإالَّ ولدِت انقة أو أطيعينـي ومسيه عبد الـحرث وكان امسه فـي الـمالئكة الـحرث  :فمات، مث محلت آبخر، فجاءها فقال

سمَّته عبد الـحرث، فذكرت ذلك آلدم، فكأنه لـم يكرهه، ف :بقرة أو ضائنة أو ماعزة، أو قتلُته، فإنـي أان قتلت األول قال
َتنا َصالِـحًا{ يقول: شبهنا مثلنا، } موسى، قال: ِشْبههما مثلهما. حدثنـي { فلـما آاَتمُهَا َصالِـحاً فذلك قوله: }لَِئْن آتَـيـْ

{ كرب الولد فـي بطنها جاءها إبلـيس، فخو فها وقال هلا: ما ، قال: ثنا أسبـاط، عن السدي : }فـَلَـمَّا أثـَْقَلتْ قال: ثنا عمرو
يدريك ما فـي بطنك، لعله كلب أو خنزير أو محار؟ وما يدريك من أين ُيرج؟ أمن دبرك فـيقتلك، أو من قُبلك، أو 

َتنا َصالِـحاً َدَعَوا اّلل َ َربَـّهُ  }ينشق  بطنك فـيقتلك؟ فذلك حني {. قال أبو نَّ ِمَن الشَّاِكرِينَ َلَنُكونَ مثلنا، } :{ يقولما لَِئْن آتَـيـْ
جعفر: والصواب من القول فـي ذلك أن يقال: إن هللا أخرب عن آدم وحو اء أهنما دعوا هللا رهبما حبمل َحو اء، وأقسما لئن 

لـيكوانن هلل من الشاكرين. والصالح قد يشمل معانـي كثـرية: منها الصالح فـي استواء أعطامها فـي بطن حو اء صالـحًا 
ومنها الصالح فـي الدين، والصالح فـي العقل والتدبـري. وإذ كان ذلك كذلك، وال خرب عن الرسول يوجب  .الـخـلق

جب أن يـَُعم  كما عمه هللا، فـيقال الـحجة أبن ذلك علـى بعض معانـي الصالح دون بعض، وال فـيه من العقل دلـيـل و 
{ فإنه لنكونن  مـمن لََنُكوَننَّ ِمَن الشاِكرِينَ } ه:ـي الصالح. وأما معىن قول{ جبميع معانلئن آتـيتنا صالـحاً }: إهنما قاال

 .يشكرك علـى ما وهبت له من الولد صالـحاً 
 (ه  538) الزخمشري: عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل الكشاف

َها َزْوَجَها} { وهي حواء، خلقها من جسد آدم من م ن نَـّْفٍس وَِٰحَدٍة{ وهي نفس آدم عليه السالم }َوَجَعَل ِمنـْ
َها{ ليطمئن إليها }  72النمل  }َجَعَل َلُكْم م ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا {ضلع من أضالعه. أو من جنسها كقوله لَِيْسُكَن إِلَيـْ

ينفر ألن اجلنس إ ى اجلنس أميل وبه آنس، وإذا كانت بعضاً منه كان السكون واحملبة أبلغ، كما يسكن اإلنسان  ومييل وال
، ذهااب «منها زوجها« »واحدة»فذكر بعد ما أنث يف قوله  {لَِيْسُكنَ بضعة منه. وقال } إ ى ولده وحيبه حمبة نفسه لكونه

ن الذكر هو الذي يسكن إ ى األنثى ويتغشاها، فكان التذكري أحسن طباقاً إ ى معىن النفس ليبني أن املراد هبا آدم. وأل
{ خف عليها، ومل تلق منه ما يلقى ْت مَحْاًل َخِفيًفامَحَلَ جلماع، وكذلك الغشيان واإلتيان }للمعىن. والتغشي كناية عن ا

ا كان أخفه ضهن تقول يف ولدها مبعض احلبايل من محلهن من الكرب واألذى، ومل تستثقله كما يستثقلنه. وقد تسمع بع
مَحْاًل َخِفيًفا{  مَحََلتْ ه من غري إخداج وال إزالق وقيل }فمضت به إ ى وقت ميالد {َفَمرَّْت بِهِ على كبدي حني محلته }
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فمرت »وقرأ حيىي بن يعمر « فاستمرت به»{ فقامت به وقعدت. وقرأ ابن عباس رضي هللا عنه يعين النطفة }َفَمرَّْت بِهِ 
{ وأفتمرونه. ومعناه فوقع يف نفسها ظن احلمل، من املرية، كقوله }أَفـَُتَمٰـَُرونَهُ « فمارت به»ه ابلتخفيف. وقرأ غري « به

، على البناء للمفعول أي أثقلها «أُثقلت»{ حان وقت ثقل محلها كقولك أقربت. وقرىء به. }فـََلمَّا أَثـَْقَلتفاراتبت 
ما وماِلَك أمرمها الذي هو احلقي {}دََّعَوا ٱّللََّ َربَـُّهَما احلمل لَِئْن قي أبن يدعى ويلتجأ إليه فقاال }دعا آدم وحواء َرهبَّ

تَـَنا{ لئن وهبت لن ودة. { ولدًا سواًي قد صلح بدنه وبرىء. وقيل ولدًا ذكراً، ألن الذكورة من الصالح واجلا }َصٰـَِلحاً ءاتـَيـْ
تَـَنا{ و } طلباه من الولد الصاحل  { ماولكل من يتناسل من ذريتهما }فـََلمَّا ءاتَٰـَُهَما ماهل {لََّنُكوَننَّ والضمري يف }َءاتـَيـْ

يَما فِ امة املضاف إليه مقامه، وكذلك }َجَعاَل َلُه ُشرََكاء{ أي جعل أوالدمها له شركاء، على حذف املضاف وإقالسوي  }
{ حيث مجع الضمري. وآدم وحواء بريئان مَّا ُيْشرُِكونَ ٱّللَُّ عَ   ىفتعا{ أي آتى أوالدمها، وقد دل  على ذلك بقوله }ءاتَٰـَُهَما

من الشرك. ومعىن إشراكهم فيما آاتهم هللا تسميتهم أوالدهم بعبد العزى وعبد مناة، وعبد مشس وما أشبه ذلك، مكان 
وعبد الرحيم. ووجه آخر وهو أن يكون اخلطاب لقريش الذين كانوا يف عهد رسول هللا صلى هللا  عبد هللا وعبد الرمحَٰن

 .عليه وسلم، وهم آل قصي أال ترى إ ى قوله يف قصة أم معبد
فـََيا َلُقَصي  َما َزَوى اّللَُّ َعْنُكم بِِه ِمْن َفَخاٍر اَل 

 يـَُباَرى َوُسوَددِ 
 

    
قصي ، وجعل من جنسها زوجها عربية قرشية ليسكن إليها، فلما آاتمها ما طلبا ويراد هو الذي خلقكم من نفس 

ي  من الولد الصاحل السوي  جعال له شركاء فيما آاتمها، حيث مسيا أوالدمها األربعة بعبد مناف وعبد العزى وعبد قص
الشرك، وهذا تفسري حسن ال إشكال { هلما وألعقاهبما الذين اقتدوا هبما يف وعبد الدار، وجعل الضمري يف }ُيْشرُِكونَ 

 .، أي ذوي شرك وهم الشركاء، أو أحداث هلل شركاً يف الولد«شركا»فيه. وقرىء 
 (ه  606) مفاتيح الغيب: الرازي

لة األو ى: املروي عن اعلم أنه تعا ى رجع يف هذه اآلية إ ى تقرير أمر التوحيد وإبطال الشرك وفيه مسائل: املسأ
َها َزْوَجَهاٱلَِّذى َخَلَقُكْم م ن نَـّْفٍس وَِٰحَدٍة{ وهي نفس آدم }ُهَو ابن عباس } لع { أي حواء خلقها هللا من ضوَجَعَل ِمنـْ

{ أي ثقل الولد يف بطنها أاتها َخِفيًفا فـََلمَّا أَثـَْقَلت مَحََلْت مَحْالً } فـََلمَّا تـََغشَّاَها { آدمآدم عليه السالم من غري أذى }
قال: ما هذا اي حواء إين أخاف أن يكون كلبًا أو هبيمة وما يدريك من أين ُيرج؟ أمن دبرك إبليس يف صورة رجل و 

فيقتلك أو ينشق بطنك؟ فخافت حواء، وذكرت ذلك آلدم عليه السالم، فلم يزاال يف هم من ذلك، مث أاتها وقال: إن 
يف املالئكة  رث، وكان اسم إبليسسألت هللا أن جيعله صاحلًا سواًي مثلك ويسهل خروجه من بطنك تسميه عبد احل

ا ءاتَٰـَُهَما َصٰـَِلحًا َجَعاَل لَ احلرث فذلك قوله: } { أي ملا آاتمها هللا ولدًا سواًي صاحلًا جعال له ُه ُشرََكاء ِفيَما ءاتَٰـَُهَمافـََلمَّ
ه وجوه: ل فاسد ويدل عليشريكًا أي جعل آدم وحواء له شريكاً، واملراد به احلرث هذا متام القصة. واعلم أن هذا التأوي

ُ َعمَّا ُيْشرُِكونَ فـَتَـعَٰـَ األول: أنه تعا ى قال: } { وذلك يدل على أن الذين أتوا هبذا الشرك مجاعة. الثاين: أنه تعا ى قال َلى ٱّللَّ
د من هذه اآلية الرد على وهذا يدل على أن املقصو :191] األعراف} [أَُيْشرُِكوَن َما اَل َُيُْلُق َشْيئًا َوُهْم ُُيَْلُقونَ {  :بعده

من جعل األصنام شركاء هلل تعا ى، وما جرى إلبليس اللعني يف هذه اآلية ذكر. الثالث: لو كان املراد إبليس لقال: 
الرابع: أن آدم « ما»ال بصيغة « من»أيشركون من ال ُيلق شيئاً، ومل يقل ما ال ُيلق شيئاً، ألن العاقل إمنا يذكر بصيغة 
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{ فكان َم ءاَدَم ٱأَلمْسَاء ُكلََّهاَوَعلَّ }: ان أشد الناس معرفة إببليس، وكان عاملًا جبميع األمساء كما قال تعا ىعليه السالم ك
ال بد وأن يكون قد علم أن اسم إبليس هو احلرث فمع العداوة الشديدة اليت بينه وبني آدم ومع علمه أبن امسه هو احلرث  

ضاقت عليه األمساء حىت أنه مل جيد سوى هذا االسم؟ اخلامس: أن الواحد منا كيف مسى ولد نفسه بعبد احلرث؟ وكيف 
لو حصل له ولد يرجو منه اخلري والصالح، فجاءه إنسان ودعاه إ ى أن يسميه مبثل هذه األمساء لزجره وأنكر عليه أشد 

 31] ة:البقر [{ َدَم ٱألمْسَاء ُكلََّهاَوَعلََّم ءا}ه: ته وعلمه الكثري الذي حصل من قولاإلنكار. فآدم عليه السالم مع نبو 
وجتاربه الكثرية اليت حصلت له بسبب الزلة اليت وقع فيها ألجل وسوسة إبليس، كيف مل يتنبه هلذا القدر وكيف مل يعرف 
أن ذلك من األفعال املنكرة اليت جيب على العاقل االحرتاز منها السادس: أن بتقدير أن آدم عليه السالم، مساه بعبد 

حلرث، فال ُيلو إما أن يقال إنه جعل هذا اللفظ اسم علم له، أو جعله صفة له، مبعىن أنه أخرب هبذا اللفظ أنه عبد ا
 .احلرث وخملوق من قبله

فإن كان األول مل يكن هذا شركًا ابهلل ألن أمساء األعالم واأللقاب ال تفيد يف املسميات فائدة، فلم يلزم من 
اإلشراك، وإن كان الثاين كان هذا قواًل أبن آدم عليه السالم اعتقد أن هلل شريكًا يف اخللق التسمية هبذا اللفظ حصول 

واإلجياد والتكوين وذلك يوجب اجلزم بتكفري آدم، وذلك ال يقوله عاقل. فثبت هبذه الوجوه أن هذا القول فاسد وجيب 
ل اآلية وجوه صحيحة سليمة خالية عن هذه يف أتوي :على العاقل املسلم أن ال يلتفت إليه. إذا عرفت هذا فنقول

املفاسد. التأويل األول: ما ذكره القفال فقال: إنه تعا ى ذكر هذه القصة على متثيل ضرب املثل وبيان أن هذه احلالة 
صورة حالة هؤالء املشركني يف جهلهم، وقوهلم ابلشرك، وتقرير هذا الكالم كأنه تعا ى يقول: هو الذي خلق كل واحد 

من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها إنساانً يساويه يف اإلنسانية، فلما تغشى الزوج زوجته وظهر احلمل، دعا  منكم
الزوج والزوجة رهبما لئن آتيتنا ولداً صاحلاً سوايً لنكونن من الشاكرين آلالئك ونعمائك. فلما آاتمها هللا ولداً صاحلاً سوايً، 

آاتمها، ألهنم اترة ينسبون ذلك الولد إ ى الطبائع كما هو قول الطبائعيني، واترة إ ى جعل الزوج والزوجة هلل شركاء فيما 
ا فـَتَـعَٰـَ عبدة األصنام. مث قال تعا ى: }الكواكب كما هو قول املنجمني، واترة إ ى األصنام واألواثن كما هو قول  ُ َعمَّ َلى ٱّللَّ

غاية الصحة والسداد. التأويل الثاين: أبن يكون اخلطاب لقريش  { أي تنزه هللا عن ذلك الشرك، وهذا جواب يفُيْشرُِكونَ 
الذين كانوا يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهم آل قصي، واملراد من قوله: هو الذى خلقكم من نفس قصي 

له شركاء فيما َوجعل من جنسـها زوجها عربية قرشية ليسكن إليها، فلما آاتمها ما طلبا من الولد الصاحل السوي جعال 
{ ي، وعبد الالت، وجعل الضمري يف }ُيْشرُِكونَ آاتمها حيث مسيا أوالدمها األربعة بعبد مناف، وعبد العزى، وعبد قص

التأويل الثالث: أن نسلم أن هذه اآلية وردت يف شرح قصة آدم عليه السالم  .هلما وألعقاهبما الذين اقتدوا هبما يف الشرك
فع هذا اإلشكال وجوه: األول: أن املشركني كانوا يقولون إن آدم عليه السالم كان يعبد وعلى هذا التقدير ففي د

 :األصنام، ويرجع يف طلب اخلري ودفع الشر إليها، فذكر تعا ى قصة آدم وحواء عليهما السالم، وحكى عنهما أهنما قاال
تَـَنا َصٰـَِلحاً لَّ } غلوا بشكر تلك النعمة، مث ذكرا أنه تعا ى لو آاتمها ولداً سوايً صاحلاً الشت { أيَنُكوَننَّ ِمَن ٱلشَّٰـَِكرِينَ لَِئْن ءاتـَيـْ

{ ورد مبعىن االستفهام على سبيل اإلنكار والتبعيد، َجَعاَل َلُه ُشرََكاء}: { فقولهَصٰـَِلحاً َجَعاَل َلُه ُشرََكاءفـََلمَّا ءاتَٰـَُهَما قال: }
{ أي تعا ى هللا عن شرك َلى ٱّللَُّ َعمَّا ُيْشرُِكونَ فـَتَـعَٰـَ }: فيما آاتمها؟ مث قالوالتقرير: فلما آاتمها صاحلًا أجعال له شركاء 

هؤالء املشركني الذين يقولون ابلشرك وينسبونه إ ى آدم عليه السالم، ونظريه أن ينعم رجل على رجل بوجوه كثرية من 
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لشر إليك، فيقول ذلك املنعم: فعلت يف حق األنعام، مث يقال لذلك املنعم: أن ذلك املنعم عليه يقصد ذمك وإيصال ا
فالن كذا وأحسنت إليه بكذا وكذا وأحسنت إليه بكذا وكذا، مث إنه يقابلين ابلشر واإلساءة والبغي؟ على التبعيد فكذا 

 .ههنا
الوجه الثاين: يف اجلواب أن نقول: أن هذه القصة من أوهلا إ ى آخرها يف حق آدم وحواء وال إشكال يف شيء 

صاحلًا سوايً لفاظها إال قوله: }فـََلمَّا ءاتَٰـَُهَما َصٰـَِلحًا َجَعاَل َلُه ُشرََكاء ِفيَما ءاتَٰـَُهَما{ فنقول: التقدير، فلما آاتمها ولدًا من أ
جعال له شركاء أي جعل أوالدمها له شركاء على حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه، وكذا فيما آاتمها، أي فيما 

ا الفائدة أي واسأل أهل القرية. فإن قيل: فعلى هذا التأويل م 82]يوسف [{َوٱْسَئِل ٱْلَقْريَةَ }: ونظريه قوله آتى أوالدمها
{ املراد منه الذكر واألنثى مرة ن ولده قسمان ذكر وأنثى فقوله: }َجَعالَ {. قلنا: ألاَل َلُه ُشرََكاءَجعَ يف التثنية يف قوله: }

َلى ٱّللَُّ َعمَّا فـَتَـعَٰـَ }ا صنفني ونوعني، ومرة عرب عنهما بلفظ اجلمع، وهو قوله تعا ىعرب عنهما بلفظ التثنية لكوهنم
عائد إ ى آدم وحواء  {َجَعاَل َلُه ُشرََكاء ِفيَما ءاتَٰـَُهَماسلمنا أن الضمري يف قوله: }{. الوجه الثالث: يف اجلواب ُيْشرُِكونَ 

آاتمها الولد الصاحل عزما على أن جيعاله وقفًا على خدمة هللا وطاعته وعبوديته عليهما السالم، إال أنه قيل: إنه تعا ى ملا 
على اإلطالق. مث بدا هلم يف ذلك، فتارة كانوا ينتفعون به يف مصاحل الدنيا ومنافعها، واترة كانوا أيمرونه ِبدمة هللا 

َلى ٱّللَُّ َعمَّا فـَتَـعَٰـَ }املقربني، فلهذا قال تعا ى وطاعته. وهذا العمل وإن كان منا قربة وطاعة، إال أن حسنات األبرار سيئات
أان أغىن األغنياء  " " :{ واملراد من هذه اآلية ما نقل عنه عليه الصالة والسالم أنه قال حاكيًا عن هللا سبحانهُيْشرُِكونَ 

. الوجه الرابع: يف التأويل وعلى هذا التقدير: فاإلشكال زائل " " عن الشرك، من عمل عماًل أشرك فيه غريي تركته وشركه
أن نقول: سلمنا صحة تلك القصة املذكورة، إال أان نقول: إهنم مسوا بعبد احلرث ألجل أهنم اعتقدوا أنه إمنا سلم من اآلفة 
واملرض بسبب دعاء ذلك الشخص املسمى ابحلرث، وقد يسمى املنعم عليه عبدًا للمنعم. يقال يف املثل: أان عبد من 

 :فاً، ورأيت بعض األفاضل كتب على عنوان: كتابة عبد وده فالن. قال الشاعرتعلمت منه حر 

 وال شيمة يل بعدها تشبه العبدا   وإين لعبد الضيف ما دام اثواي 

فآدم وحواء عليهما السالم مسيا ذلك الولد بعبد احلرث تنبيهاً على أنه إمنا سلم من اآلفات بربكة دعائه، وهذا ال 
هللا من جهة أنه مملوكه وخملوقه، إال أان قد ذكران أن حسنات األبرار سيئات املقربني فلما حصل  يقدح يف كونه عبد

االشرتاك يف لفظ العبد ال جرم صار آدم عليه السالم معاتبًا يف هذا العمل بسبب االشرتاك احلاصل يف جمرد لفظ العبد، 
ُهَو يها مباحث: البحث األول: قوله: }يف تفسري ألفاظ اآلية وف فهذا مجلة ما نقوله يف أتويل هذه اآلية. املسألة الثانية:

َها َزْوَجَها}: { املشهور أهنا نفس آدم وقولهَخَلَقُكْم م ن نَـّْفٍس وَِٰحَدةٍ ٱلَِّذى  { املراد حواء. قالوا ومعىن كوهنا َوَجَعَل ِمنـْ
كمة فيه أن اجلنس إ ى اجلنس أميل، خملوقة من نفس آدم، أنه تعا ى خلقها من ضلع من أضالع آدم. قالوا: واحل

واجلنسية علة الضم، وأقول هذا الكالم مشكل ألنه تعا ى ملا كان قادراً على أن ُيلق آدم ابتداء فما الذي محلنا على أن 
نقول أنه تعا ى خلق حواء من جزء أجزاء آدم؟ ومل ال نقول: إنه تعا ى خلق حواء أيضًا ابتداء؟ وأيضًا الذي يقدر على 

ق إنسان من عظم واحد فلم ال يقدر على خلقه ابتداء، وأيضًا الذي يقال: إن عدد أضالع اجلانب األيسر أنقص خل
نقل بذلك، فما املراد  إذا مل :من عدد أضالع اجلانب األمين فيه مؤاخذة تني عن خالف احلس والتشريح. بقي أن يقال
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َها  { فنقول: قد ذكران أن اإلشارة إ ى الشيء اترة تكون حبسب شخصه، َزْوَجَهامن كلمة }ِمْن{ يف قوله: }َوَجَعَل ِمنـْ
وليس املراد ذلك الفرد  " " هذا وضوء ال يقبل هللا الصالة إال به " " :وأخرى حبسب نوعه قال عليه الصالة والسالم

اليوم الذي أظهر هللا فيه موسى على يف يوم عاشوراء هذا هو  " " :املعني بل املراد ذلك النوع. وقال عليه الصالة والسالم
ج آدم إنسااًن مثله قوله: واملراد خلق من النوع اإلنساين زوجة آدم، واملقصود التنبيه على أنه تعا ى جعل زو  " " فرعون

فقد  { أي جامعها، والغشيان إتيان الرجل املرأة وقد غشاها وتغشاها إذا عالها، وذلك ألنه إذا عالها}فـََلمَّا تـََغشَّاَها
نَّ{ وقوله: }مَحََلْت ُهنَّ لَِباس  لَُّكْم َوأَنُتْم لَِباس  هلَُّ }صار كالغاشية هلا، ومثله جيللها، وهو يشبه التغطي واللبس. قال تعا ى

{ قالوا يريد النطفة واملين واحلمل ابلفتح ما كان يف البطن أو على رأس الشجر، واحلمل بكسر احلاء ما محل مَحْاًل َخِفيًفا
{ أي استمرت ابملاء واحلمل على سبيل اخلفة، واملراد أهنا كانت تقوم وتقعد وقوله: }َفَمرَّْت بِهِ  .ى ظهر أو على الدابةعل

{ من وقرأ حيىي بن يعمر }َفَمرَّْت بِِه{ ابلتخفيف وقرأ غريه }فمارت به«: الكشاف»ب ومتشي من غري ثقل. قال صاح
 .املرية

يف نفسها ظن احلمل واراتبت فيه { معناه وقع ويف قراءة أخرى }أَفـَُتَمٰـَُرونَهُ  12] :النجم   [} أَفـَُتَمٰـَُرونَهُ {: كقوله
تَـَنا َصٰـَِلحًا{ أي  دََّعَوا ٱّللََّ } { أي صارت إ ى حال الثقل ودنت والدهتاتفـََلمَّا أَثـَْقلَ } َربَـُّهَما{ يعين آدم وحواء }لَِئْن ءاتـَيـْ

{ ِفيَما ءاتَٰـَُهَماَصٰـَِلحًا َجَعاَل َلُه ُشرََكاء آلالئك ونعمائك }فـََلمَّا ءاتَٰـَُهَما{ هللا } {لََنُكوَننَّ ِمَن ٱلشَّٰـَِكرِينَ ولدًا سواًي مثلنا }
والكالم يف تفسريه قد مر ابالستقصاء قرأ ابن كثري وابن عامر، وأبو عمرو، ومحزة، والكسائي، وعاصم، يف رواية حفص 

غة اجلمع وقرأ انفع وعاصم يف رواية أيب بكر َعْنُه بكسر الشني وتنوين الكاف ومعناه جعال له نظراء ذوي َعْنُه ُشرََكاء بصي
أَْم َجَعُلوْا ّللَِّ ُشرََكاء }: { فحجته قولههلل إشراكًا يف الولد ومن قرأ }ُشرََكاء شرك وهم الشركاء، أو يقال معناه أحداث

يف هذه اآلية إبليس ألن من أطاع إبليس فقد أطاع مجيع الشياطني، هذا إذا محلنا  وأراد ابلشركاء ] 16الرعد: [{َخَلُقواْ 
 .هذه اآلية على القصة املشهورة، أما إذا مل نقل به فال حاجة إ ى التأويل وهللا أعلم

 (ه  774) تفسري القرآن العظيم: ابن كثري
خلق منه زوجته حواء، مث انتشر الناس منهما  ينبه تعا ى على أنه خلق مجيع الناس من آدم عليه السالم. وأنه 

َيّـَُها ٱلنَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكم مِ ن ذََكٍر َوأُنـَْثىَٰ َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوابً َوقـََبآِئَل لِتَـَعاَرفـُۤوْا ِإنَّ َأكْ {كما قال تعا ى  }َرَمُكْم َعنَد ٱّللَِّ أَتْـَقاُكمْ أيَٰ
َها َزْوَجَهايَٰـَأَيّـَُها ٱلنَّ  {وقال تعا ى 13احلجرات  ِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ اآلية،  1النساء  }اُس ٱتَـُّقوْا َربَُّكُم ٱلَِّذى َخَلَقُكْم مِ ن نَـّْفٍس وََٰ

َها َها وقال يف هذا اآلية الكرمية }َوَجَعَل ِمنـْ َوِمْن ءايَٰـَِتِه أَْن َخَلَق  {{ أي ليألفها ويسكن هبا كقوله تعا ىَزْوَجَها لَِيْسُكَن إِلَيـْ
َنُكم مََّودًَّة َوَرمْحَةً َلكُ  َها َوَجَعَل بـَيـْ فال ألفة بني روحني أعظم مما بني الزوجني،   21الروم }  م مِ ْن أَنُفِسُكْم أَْزوََٰجاً ل َِتْسُكنـُۤواْ إِلَيـْ

مَحََلْت مَحْاًل }{ أي وطئها فـََلمَّا تـََغشَّاَهاوهلذا ذكر تعا ى أن الساحر رمبا توصل بكيده إ ى التفرقة بني املرء وزوجه }
{ قال جماهد َمرَّْت بِهِ فَ فة مث العلقة مث املضغة. وقوله }{ وذلك أول احلمل ال جتد املرأة له أملاً، إمنا هي النطَخِفيًفا

وقال أيوب  استمرت حبمله، وروي عن احلسن وإبراهيم النخعي والسدي حنوه، وقال ميمون بن مهران عن أبيه استخفته.
به، وقال قتادة }َفَمرَّْت { قال لو كنت رجاًل عربياً، لعرفت ما هي؟ إمنا هي فاستمرت ه }َفَمرَّْت بِهِ سألت احلسن عن قول

استمرت به،  { استبان محلها. وقال ابن جرير معناه استمرت ابملاء، قامت به وقعدت. وقال العويف عن ابن عباسبِهِ 
قل حبملها. وقال السدي كرب الولد يف بطنها }دََّعَوا ٱّللََّ َربَـُّهَما { أي صارت ذات ثفشكت أمحلت أم ال؟ }فـََلمَّآ أَثـَْقَلت
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تَـَنا َصٰـَِلحاً  أي بشرًا سواًي كما قال الضحاك عن ابن عباس أشفقا أن يكون هبيمة، وكذلك قال أبو البخرتي  {لَِئْن َءاتـَيـْ
لََنُكوَننَّ ِمَن ٱلشَّٰـَِكرِيَن فـََلمَّآ َءاتَٰـَُهَما َصٰـَِلحاً } حلسن البصري لئن آتيتنا غالماً وأبو مالك أشفقا أن ال يكون إنساانً. وقال ا

{ يذكر املفسرون ههنا آاثرًا وأحاديث سأوردها وأبني ما فيها، مث َلى ٱّللَُّ َعمَّا ُيْشرُِكونَ َجَعاَل َلُه ُشرََكآَء ِفيَمآ َءاتَٰـَُهَما فـَتَـعَٰـَ 
الثقة، قال اإلمام أمحد يف مسنده حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن نتبع ذلك ببيان الصحيح يف ذلك إن شاء هللا وبه 

ملا ولدت حواء، طاف هبا إبليس، وكان ال  "إبراهيم، حدثنا قتادة عن احلسن عن مسرة عن الني صلى هللا عليه وسلم قال 
 "ي الشيطان وأمره يعيش هلا ولد، فقال مسيه عبد احلارث، فإنه يعيش، فسمته عبد احلارث، فعاش، وكان ذلك من وح

وهكذا رواه ابن جرير عن حممد بن بشار عن بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به، ورواه الرتمذي يف تفسري هذه 
اآلية عن حممد بن املثىن عن عبد الصمد به، وقال هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث عمر بن إبراهيم، 

، ورواه احلاكم يف مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعاً، مث قال هذا حديث ورواه بعضهم عن عبد الصمد ومل يرفعه
 .صحيح اإلسناد، ومل ُيرجاه

ورواه اإلمام أبو حممد بن أيب حامت يف تفسريه عن أيب زرعة الرازي عن هالل بن فياض عن عمر بن إبراهيم به 
شاذ بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعاً، قلت  مرفوعاً. وكذا رواه احلافظ أبو بكر بن مردويه يف تفسريه من حديث

وشاذ هو هالل، وشاذ لقبه، والغرض أن هذا احلديث معلول من ثالثة أوجه أحدها أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري، 
احلسن وقد وثقه ابن معني، ولكن قال أبو حامت الرازي ال حيتج به، ولكن رواه ابن مردويه من حديث املعتمر عن أبيه عن 

عن مسرة مرفوعاً، فاهلل أعلم. الثاين أنه قد روي من قول مسرة نفسه ليس مرفوعاً، كما قال ابن جرير حدثنا ابن عبد 
األعلى، حدثنا املعتمر عن أبيه، حدثنا بكر بن عبد هللا بن سليمان التيمي عن أيب العالء بن الشخري عن مسرة بن 

الث أن احلسن نفسه فسر اآلية بغري هذا، فلو كان هذا عنده عن مسرة مرفوعاً، جندب قال مسى آدم ابنه عبد احلارث. الث
َجَعاَل َلُه ُشرََكآَء ِفيَمآ سهل بن يوسف عن عمرو عن احلسن } ملا عدل عنه. قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا

األعلى، حدثنا حممد بن ثور عن معمر َءاتَٰـَُهَما{ قال كان هذا يف بعض أهل امللل، ومل يكن آبدم. وحدثنا حممد بن عبد 
{. وحدثنا بشر، حدثنا ُشرََكآَء ِفيَمآ َءاتَٰـَُهَما َجَعاَل َلهُ آدم ومن أشرك منهم بعده، يعين } قال قال احلسن عىن هبا ذرية

هذه أسانيد يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قال كان احلسن يقول هم اليهود، والنصارى، رزقهم هللا أوالداً، فهودوا ونصروا، و 
صحيحة عن احلسن رضي هللا عنه أنه فسر اآلية بذلك، وهو من أحسن التفاسري وأو ى ما محلت عليه اآلية، ولو كان 
هذا احلديث عنده حمفوظًا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا عدل عنه هو وال غريه، وال سيما مع تقواه هلل وورعه، 

ايب، وحيتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب ممن آمن منهم مثل كعب أو وهب فهذا يدلك على أنه موقوف على الصح
بن منبه وغريمها، كما سيأيت بيانه إن شاء هللا، إال أننا برئنا من عهدة املرفوع، وهللا أعلم. فأما اآلاثر، فقال حممد بن 

دم عليه السالم أوالداً، فيعبدهم إسحاق بن يسار عن داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت حواء تلد آل
هلل، ويسميهم عبد هللا، وعبيد هللا، وحنو ذلك، فيصيبهم املوت، فأاتمها إبليس، فقال إنكما لو مسيتماه بغري الذي تسميانه 

إ ى -ِحَدٍة{ َلَقُكْم مِ ن نَـّْفٍس وََٰ ُهَو ٱلَِّذى خَ د احلارث، ففيه أنزل هللا يقول }به، لعاش، قال فولدت له رجاًل، فسماه عب
{ إ ى آخر اآلية، وقال العويف عن ابن عباس قوله يف آدم } ُهَو ٱلَِّذى َخَلَقُكْم مِ ن ُشرََكآَء ِفيَمآ َءاتَٰـَُهَما َجَعاَل َلهُ } -قوله 

َها فـََلمَّا تـََغشَّاَها مَحََلْت مَحْاًل َخفِ  َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن ِإلَيـْ ِحَدٍة َوَجَعَل ِمنـْ فـََلمَّآ رَّْت بِِه { شكت أمحلت أم ال؟ }يًفا َفمَ نَـّْفٍس وََٰ
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تَـَنا َصٰـَِلحاً لَّ  { فأاتمها الشيطان، فقال هل تدراين ما يولد لكم؟ أم هل َنُكوَننَّ ِمَن ٱلشَّٰـَِكرِينَ أَثـَْقَلت دََّعَوا ٱّللََّ َربَـُّهَما لَِئْن َءاتـَيـْ
وي مبني، وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماات، فقال هلما تدراين ما يكون، أهبيمة أم ال؟ وزين هلما الباطل، إنه غ

د احلارث، فذلك قول هللا تعا ى الشيطان إنكما إن مل تسمياه يب مل ُيرج سوايً، ومات كما مات األول، فسميا ولدمها عب
 .{ اآليةُشرََكآَء ِفيَمآ َءاتَٰـَُهَما فـََلمَّآ َءاتَٰـَُهَما َصٰـَِلحاً َجَعاَل َلهُ }

فـََلمَّآ َءاتَٰـَُهَما د بن جبري عن ابن عباس يف قوله }هللا بن املبارك عن شريك عن خصيف عن سعي وقال عبد
َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن ُشرََكآَء ِفيَمآ َءاتَٰـَُهَما{ قال قال هللا تعا ى } َصٰـَِلحاً َجَعاَل َلهُ  ِحَدٍة َوَجَعَل ِمنـْ ُهَو ٱلَِّذى َخَلَقُكْم مِ ن نَـّْفٍس وََٰ

مَحََلْت { فأاتمها إبليس لعنه هللا فقال إين صاحبكما الذي أخرجتكما من اجلنة لتطيعاين، أو }  آدمَها فـََلمَّا تـََغشَّاَها إِلَيْـ 
ياه عبد احلارث، فأبيا أن يطيعاه، فخرج  ألجعلن له قرين أيل فيخرج من بطنك فيشقه، وألفعلن وألفعلن ُيوفهما، فسمِ 

فأبيا أن  -ُيوفهما  -ميتاً، مث محلت الثانية، فأاتمها أيضًا فقال أان صاحبكما الذي فعلت ما فعلت، لتفعلن أو ألفعلن 
عبد احلارث، فذلك قوله ه يطيعاه، فخرج ميتاً، مث محلت الثالثة، فأاتمها أيضاً، فذكر هلما، فأدركهما حب الولد، فسمَّيا

{ رواه ابن أيب حامت. وقد تلقى هذا األثر عن ابن عباس مجاعة من أصحابه كمجاهد ُشرََكآَء ِفيَمآ َءاتَٰـَُهَما َجَعاَل َلهُ تعا ى }
وسعيد بن جبري وعكرمة، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغري واحد من السلف، ومجاعة من اخللف، ومن املفسرين 

أصله مأخوذ من أهل الكتاب، فإن ابن عباس رواه عن أيب  -وهللا أعلم  -تأخرين مجاعات ال حيصون كثرة، وكأنه من امل
بن كعب، كما رواه ابن أيب حامت حدثنا أيب، حدثنا أبو اجلماهر، حدثنا سعيد، يعين ابن بشري، عن عقبة عن قتادة عن 

ء، أاتها الشيطان فقال هلا أتطيعيين ويسلم لك ولدك؟ مسيه جماهد عن ابن عباس عن أيب بن كعب قال ملا محلت حوا
عبد احلارث، فلم تفعل، فولد فمات، مث محلت، فقال هلا مثل ذلك، فلم تفعل، مث محلت الثالثة، فجاءها فقال إن 

آاثر أهل أهنا من  -وهللا أعلم  -تطيعيين يسلم، وإال فإنه يكون هبيمة، فهيبهما، فأطاعا. وهذه اآلاثر يظهر عليها 
إذا حدثكم أهل الكتاب، فال تصدقوهم، وال  "الكتاب، وقد صح احلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال 

مث أخبارهم على ثالثة أقسام، فمنها ما علمنا صحته مبا دل عليه الدليل من كتاب هللا أو سنة رسوله، ومنها  " تكذبوهم
الكتاب والسنة أيضاً، ومنها ما هو مسكوت عنه، فهو املأذون يف روايته بقوله عليه ما علمنا كذبه مبا دل على خالفه من 

 السالم 
 " فال تصدقوهم وال تكذبوهم "وهو الذي ال يصدق وال يكذب لقوله  " حدثوا عن بين إسرائيل وال حرج "

اتبعي، فإنه يراه من القسم وهذا األثر هو من القسم الثاين، أو الثالث، فيه نظر، فأما من حدث به من صحايب أو 
الثالث، وأما حنن، فعلى مذهب احلسن البصري رمحه هللا يف هذا، وأنه ليس املراد من هذا السياق آدم وحواء، وإمنا املراد 

نـَْيا {:  من ذلك املشركون من ذريته، وهو كاالستطراد من ذكر الشخص إ ى اجلنس، كقوله َوَلَقْد َزيَـّنَّا ٱلسََّمآَء ٱلدُّ
اآلية، ومعلوم أن املصابيح، وهي النجوم اليت زينت هبا السماء، ليست هي اليت يرمى هبا، وإمنا هذا   5امللك }  َصٰـَِبيحَ مبَِ 

 .استطراد من شخص املصابيح إ ى جنسها، وهلذا نظائر يف القرآن، وهللا أعلم
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 (ه  1354) تفسري املنار: حممد رشيد رضا
القرآن إ ى دين التوحيد واألمر ابتباع ما أنزل هللا، والنهي عن اتباع أولياء من دونه، افتتحت هذه السورة بدعوة 

وتاله التذكري بنشأة اإلنسان األو ى يف اخللق والتكوين، والعداوة بينه وبني الشيطان، مث  اختتمت هبذه املعاين، وهو التذكري 
 :األمر ابلتوحيد واتباع القرآن، قال تعا ىابلنشأة األو ى والنهي عن الشرك واتباع وسوسة الشيطان، و 

قيقة واحدة صورها بشرًا سواي، ُهَو ٱلَِّذي َخَلَقُكْم مِ ن نَـّْفٍس َواِحَدٍة{ أي خلقكم من جنس واحد أو ح {
َها َزْوَجَها لَِيْسكُ } َهاَوَجَعَل ِمنـْ وأنثى كما قال { سكواًن زوجياً، أي جعل هلا زوجًا من جنسها فكاان زوجني ذكرًا َن إِلَيـْ

َيّـَُها ٱلنَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكم مِ ن ذََكٍر َوأُنـَْثىَٰ  {: تعا ى [ كما أن ه خلق من كل  جنس وكل  نوع من األحياء 13احلجرات:  [{أيَٰ
وإننا نشاهد أن كل  خلية  49] :الذارايت [  {َوِمن ُكلِ  َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجنْيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ  { زوجني اثنني قال عزَّ وجل  

من اخلالاي اليت ينمى هبا اجلسم احلي تنطوي على نوي تني ذكر وأنثى يقرتانن فيولد بينهما خلية أخرى، وهلم جراً، ونعلم 
نُّْطَفٍة ِإَذا َوأَنَُّه َخَلَق ٱلزَّْوَجنْيِ ٱلذََّكَر َوٱألُنَثىَٰ * ِمن {: أيضاً، كيف يتكو ن يف األرحام كل  من الزوجني كما قال تعا ى

مَّآ {: [ ولكننا ال ندري كيف ازدوجت النفس األو ى بعد وحدهتا فكانت ذكراً وأنثى، قال تعا ى46-45النجم: [{مُتْىَن 
ِت َوٱأَلْرِض َواَل َخْلَق أَنـُْفِسِهمْ  وََٰ  .]51الكهف:  [{َأْشَهدتّـُُهْم َخْلَق ٱلسَّمََٰ

ويف التوراة اليت عند أهل الكتاب أن حواء خلقت من ضلع من أضالع آدم وقد أمران نبينا صلى هللا عليه وسلم 
أن ال نصد ق أهل الكتاب وال نكذهبم أي فيما ال نص فيه عندان إلحتماله، فنحن نعمل أبمره صلى هللا عليه وسلم يف 

استوصوا ابلنساء فإن املرأة خلقت من ضلع وأن أعوج شيء  " :هذا اخلرب وأن محل عليه بعض املفسرين وغريهم حديث
رواه الشيخان من حديث أيب  " يف الضلع أعاله فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته مل يزل أعوج، فاستوصوا ابلنساء

ا ذات إعوجاج  وشذوذ ختالف به هريرة مرفوعاً، فإن املتبادر منه الذي اعتمده الشراح يف تفسريه أن املراد ِبلقها منه أهن 
: فهو على حد قوله تعا ى " أن املرأة خلقت من ضلع أعوج "الرجل كما يشري إليه ما رواه ابن حبان عن أيب هريرة 

  .] 37األنبياء:  [{ُخِلَق ٱإلْنَساُن ِمْن َعَجلٍ  {
ضلعه  وقال احلافظ يف شرحه من الفتح: قيل فيه إشارة إ ى أن حواء خلقت من ضلع آدم األيسر وقيل من

القصري أخرجه ابن إسحاق وزاد: اليسرى من قبل أن يدخل اجلن ة وجعل مكانه حلم، ومعىن خلقت أي أخرجت كما 
 .خترج النخلة من النواة اهـ

فتأمل جلعل احلافظ املسألة من ابب اإلشارة وحكايته هلا بصيغة التضعيف، وما ذكره من تفسريها الغريب بتشبيه 
، وظاهره أنه مل يطلع على سعة حفظه على قول ملن يعتد أبقواهلم من علماء السلف وحمققي خلق اإلنسان ِبلق النبات

اخللف يف املسألة، ونذكر أن هللا تعا ى خاطب الناس يف عصر التنزيل مبثل ما حكاه هلم يف هذه اآلية عن نشأة جنسهم 
 :الروم يف كونه تعا ى خلق هلم أزواجاً من أنفسهم فقال يف بيان آايته من سورة

َنُكم مََّودًَّة َوَرمحَْ } َها َوَجَعَل بـَيـْ فهذا ] 21الروم:  [{ةً َوِمْن آاَيتِِه أَْن َخَلَق َلُكم مِ ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواجًا ل َِتْسُكنـُۤوْا ِإَليـْ
 .املعىن عام ال خاص ابإلنسان األو ل

عرب التنزيل عن ميل الزوج اجلنسي إ ى زوجه هنا ويف سورة الروم ابلسكون وذلك أن املرء إذا بلغ سن احلياة 
الزوجية جيد يف نفسه إضطراابً خاص اً ال يسكن إال  إذا اقرتن بزوج من جنسه واحتدا ذلك اإلقرتان واإلحتاد الذي ال تكمل 
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إخل الغشاء غطاء الشيء الذي يسرته من فوقه،  { بعده }فـََلماَّ تـََغشَّاَها حياهتما اجلنسية املنتجة إال  به، ولذلك قال
أي حيجب األشياء ويسرتها بظالمه، وتغشاها ] 1 :الليل [{َوٱْللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشىَٰ }والغاشية الظلة تظله من سحابة وغريها

داء وظيفة الزوجية تشري إ ى أن مقتضى أاتها كغشيها ويزيد ما تعطيه صيغة التفعل من جهد، وهو كناية نزيهة عن أ
الفطرة وأدب الشريعة فيها السرت، ولفظ النفس مؤنث فأنث يف أو ل اآلية، ولفظ الزوج يطلق على الذكر واألنثى وهلذا 

{ مَحََلْت مَحْاًل َخِفيفاً }ذك ر هنا فاعل التغشي وأنث مفعوله. أي فلما تغشى الزوج الذي هو الذكر الزوج اليت هي األنثى
أي علقت منه وهو احلبل، واحلمل ابلفتح يطلق على املصدر وعلى احملمول واملشهور أنه خاص مبا كان يف بطن أو على 
شجرة وأن ما محل على ظهر وحنوه يسم ى محاًل بكسر احلاء. واحلمل هاهنا حيتمل املعنيني وهو يكون يف أو ل العهد 

{ أي فمضت به إ ى وقت ميالده من غري رَّْت بِهِ َفمَ ليه ابرتفاع حيضتها }قد تستدل  عخفيفًا ال تكاد املرأة تشعر به، و 
{ جتها من غري مشق ة وال استثقال }فـََلمَّآ أَثـَْقَلتْ إخداج وال إزالق كما قاله الزخمشري أو استمرت يف أعماهلا وقضاء حا

تَـَنا َصاحِلًا لَّ دََّعَوا ٱّللََّ َربَـُّهَما لَِئْن آتَـ حان وقت ثقل محلها وقرب وضعها: }أي  { أي توجها إ ى هللا َنُكوَننَّ ِمَن ٱلشَّاِكرِينَ يـْ
ما يدعوان ه فيما احنصر مههما فيه بعد متام احلمل على سالمة أبن يعطيهما ولدًا صاحلًا أي سواًي اتم اخللق  تعا ى رهب 

ما ال ميلك هو وال غريه من العبيد أسبابه، وال ينبغي أن يدعو العبد غري رب ه، في -يصلح للقيام ابألعمال البشرية النافعة 
دعواه خملصني مقسمني له على ما وطنا عليه أنفسهما من الشكر له على هذه النعمة قائلني لئن أعطيتنا ولدًا صاحلاً 

 .لنكونن من القائمني لك حبق الشكر قوالً وعمالً واعتقاداً وإخالصاً، كما يدل عليه الوصف املعر ف
أي فلما أعطامها ولداً صاحلًا ال نقص يف خلقه، وال فساد يف  {ا َصاحِلًا َجَعاَل َلُه ُشرََكآَء ِفيَمآ آاَتمُهَافـََلمَّآ آاَتمهَُ }

تركيبه، جعال له شركاء يف إعطائه أو فيما أعطاه أبن كان سببًا لوقوع الشرك منهما أو ظهور ما هو راسخ يف أنفسهما 
 .)جعال له شركاً( أي شركة أو ذوي شرك، فاملعىن واحد منه، وسنبني معناه وقرأ انفع وأبو بكر

َعمَّا ُيْشرُِكوَن{ أي تعا ى شأنه عن شركهم، فإن ه هو معطي النسل مبا خلقه لكل من الزوجني من  فـَتَـَعا َى ٱّللَُّ }
أعضاء، وقدر هلما يف العلوق والوضع من أسباب، ال فعل لغريه يف ذلك البتة. ومجع الضمري هنا بعد تثنيته األفعال قبله 

آتيتنا( و )لنكونن( هلما ولكل من )لزخمشري: إن الضمري يف ألن املراد فيه ابلزوجني اجلنس ال فردين معينني: وقال ا
 .يتناسل من ذريتهما

واآلية على كل  من القولني بيان حلال البشر فيما طرأ عليهم من نزغات الشرك اخلفي واجللي يف هذا الشأن 
 .وأمثاله، واجلنس يصد ق ببعض أنواعه وببعض أفراده

م ابلنسل ما يسندونه إ ى األسباب يف سالمة احلامل من األمراض يف أثناء فمثال الشرك اخلفي يف أنعام هللا عليه
احلمل أو يف حالة الوضع، ويف سالمة الطفل عند الوضع وعقبه وفيما بعد ذلك من املوت أو التشويه أو األمراض،  

الولد أو ألجهضت أم ه كقوهلم: لوال أن فعلنا كذا لكان كذا، ولوال فالن أو فالنة من طبيب أو مرشد أو قابلة هللك 
إجهاضاً، أو جاءت بسقط مل يستهل، أو ملات عقب إسقاطه لعدم إستعداده للحياة. وينسون يف هذه األحوال فضل هللا 
تعا ى عليهم مبا من  به من العافية والتوفيق وتسخري األسباب من البشر وغريهم، وإن كانوا ممن يذكروهنا وال ينكروهنا إذا 

شأن كثري من الناس يف كل  نعمة متس هم، أو نقمة يدفعها هللا تعا ى عنهم، وهذا الشرك ليس خروجاً من ذلك  -ذكروا هبا 
املل ة، ولكن ه نقص يف شكر املنعم، وحيتمل أن يكون املراد ابلشرك هنا ترجيح حب  األوالد على حب  هللا تعا ى وشغلهم 
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تزام ما شرعه من أحكام احلالل واحلرام، وهو كسابقه نقص يف للوالدين عن ذكره وشكره، وإيثارهم هلم على طاعته وال
 .التوحيد ال نقض له، وغفلة عنه ال جحد به

ومثال الشرك اجللي إسناد هذه النعم إ ى غريه تعا ى ممن يدعوهنم من دونه أو معه من األولياء والقديسني، أو 
األصنام والتماثيل، يقولون: لوال سي دي فالن ولوال موالان عالن األنبياء واملرسلني، أو ما يذكر هبم أو ميثلهم من القبور أو 

ملا كان كذا مما حنب، أو لكان كذا وكذا مما نكره، يعتقدون أن هلم فيما كان من نفع ومنع ضرر أتثريًا غيبيًا يستقلون به 
 .فسري اآلية السابقةهو فوق أتثري األسباب املذكورة عن القسم األو ل كما تقدم شرحه مراراً أقرهبا ما يف ت

{ أي وارتفع جمده، وتعا ى جده، تنزها عن شرك هؤالء األغبياء أو عن شركائهم أن ا َى ٱّللَُّ َعمَّا ُيْشرُِكونَ فـَتَـعَ  {
 .يكون هلم تصرف يف خلقه، أو أتثري يف صفاته وأفعاله

كنت قرأت منذ سنني جل ما قال املفسرون يف تفسري هذه اآلايت من كتبهم اليت بني أيدينا من مأثور وغريه، 
وما أوردوه فيها من األشكال، وما هلم يف اجلواب عنه والتفصي منه من أقوال، وملا أردت كتابة تفسريها اآلن مل أجد مما 

إ ى هللا تعا ى وفك رت يف معناها الذي يعطيه األسلوب العريب وينطبق  يف ذهين منه شيئاً مرضياً يطمئن به قلي، فتوجهت
على سنة هللا يف البشر، ويف بيان كتابه حلقائق أحواهلم، فكرت يف ذلك قبل النوم وأان يف فراشي، مث  كتبت ما تقدم يف 

ما عساه يؤيده، وأجيب عم ا آخر النهار، مث  حبثت فيما عندي من كتب التفسري ألكتب خالصة ما قيل فيها، وأنظر في
رمبا يفنده، فإذا أان بصاحب اإلنتصاف يقول بعد ذكر ما نقلناه آنفًا من كلمة الزخمشري يف ضمريي اجلمع ما نص ه: 
وأسلم من هذين التفسريين أن يكون املراد جنسي الذكر واألنثى ال يقصد فيه إ ى معني، وكان املعىن وهللا أعلم: خلقكم 

جعل أزواجكم منكم أيضًا لتسكنوا إليهن، فلما تغشى اجلنس الذي هو الذكر اجلنس اآلخر الذي هو جنسًا واحدًا و 
ا نسب هذه املقالة إ ى اجلنس وإن كان فيهم املوحدون ألن املشركني  األنثى جرى من هذين اجلنسني كيت وكيت. وإمن 

: عبس [ }قُِتَل ٱإِلنَساُن َمآ َأْكَفَرهُ  { [66: مرمي [{أَِءَذا َما ِمتُّ َلَسْوَف ُأْخرَُج َحي اً  َويـَُقوُل ٱإِلنَسانُ {: منهم كقوله تعا ى
 .اهـ [2العصر:  [{ ِإنَّ ٱإِلنَساَن َلِفى ُخْسرٍ  { [17

وأم ا اإلشكال الذي أشران إليه فهو ما روي عن بعض الصحابة والتابعني ويف حديث مرفوع أيضًا من أن اآلية 
آدم وحواء فقد أخرج أمحد والرتمذي وأبو يعلى وابن جرير وابن أيب حامت واحلاكم وصححه وغريهم من حديث مسرة يف 

ملا ولدت حواء طاف هبا إبليس وكان ال يعيش هلا ولد فقال مسيه عبد احلارث فإن ه يعيش،  " :بن جندب مرفوعًا قال
و على كثرة خمرجيه غريب وضعيف كما سيأيت، وقد وه " فسمته عبد احلارث فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان

ا من الدسائس اإلسرائيلية، وهذه  جاءت اآلاثر يف هذا املعىن مفص لة ومطو لة وفيها زايدات خرافية، تشهد عليها أبهن 
ا ال تقال ابلرأي، والذي نعتقده وجرينا عليه يف ا لتفسري أن  اآلاثر يعدها بعض العلماء من قبيل األحاديث املرفوعة ألهن 

كل  ما هو منها مظنة لإلسرائيليات املتلقاة عن مثل كعب األحبار ووهب بن منبه فهي ال يوثق هبا، فإن كانت مع ذلك 
مشتملة على ما ينكره الدين أو العلم الصحيح قطعنا ببطالهنا وكوهنا دسيسة إسرائيلية، ومنها ما حنن فيه ألن فيه طعناً 

السالم ورميًا هلما ابلشرك، ولذلك رفضها بعض املفسرين وتكل ف آخرون يف أتويلها مبا صرحيًا يف آدم وحواء عليهما 
تنكره الل غة. وقد اعتمد بعض املتأخرين كصاحب فتح البيان وصاحب روح املعاين األخذ حبديث مسرة دون آاثر الصحابة 
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ج ة ووصفاه تبعًا للرتمذي واحلاكم ابحلسن والتابعني اليت فيها ما ليس فيه من رمي آدم ابلشرك الصريح، وظنًا أن ه ح
 .والصحيح، وما هو حبسن وال صحيح، على أن ه مل يرد تفسرياً لآلية كتلك اآلاثر

وذهب بعض املفسرين إ ى أن اخلطاب يف اآلية لقريش وأن املراد فيها ابلنفس الواحدة قصي جدهم، وأن املراد 
ا قرشية أو عربية ملا رو  ا من خزاعة ال من قريش، وأن املراد بشركهما تسمية أبناءمها األربعة عبد جبعل زوجها منها أهن  ي أهن 

وفيه نظر من وجوه: ذكرها بعض املفسرين ال نضيع  -يعين دار الندوة  -مناف وعبد مشس وعبد العزى وعبد الدار 
ا الذي يصح أن يذكر ويبني بطالنه فهو الرواايت اليت اخندع هبا و  ال يزال ينخدع هبا الكثريون، الوقت بذكرها. وإمن 

 :وعمدتنا يف متحيصها وبيان عللها احلافظ ابن كثري فقد قال يف تفسريه ما نص ه
ذكر املفس رون هاهنا آاثرًا وأحاديث سأوردها وأبني ما فيها مث  نت بع ذلك ببيان الصحيح يف ذلك إن شاء هللا  "

ثنا عبد ا :وبه الثقة. قال اإلمام أمحد يف مسنده ثنا قتادة عن احلسن عن مسرة عن حد  ثنا عمر بن إبراهيم حد  لصمد حد 
مل ا ولدت حواء طاف هبا إبليس وكان ال يعيش هلا ولد فقال مسيه عبد احلارث فعاش  " :الني  صلى هللا عليه وسلم قال

مد بن عبد وهكذا رواه ابن جرير عن حممد بن بشار عن بندار عن عبد الص " وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره
الوارث به، ورواه الرتمذي يف تفسري هذه اآلية عن حممد بن املثىن عن عبد الصمد به وقال هذا حديث حسن غريب ال 
نعرفه إال  من حديث عمر بن إبراهيم، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ومل يرفعه ورواه احلاكم يف مستدركه من حديث عبد 

إسناد ومل ُيرجاه ورواه اإلمام أبو حممد بن أيب حامت يف تفسريه عن أيب زرعة الصمد مرفوعًا مث  قال هذا حديث صحيح 
الرازي عن هالل بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعاً، وكذا رواه احلافظ أبو بكر بن مردويه يف تفسريه من حديث 

يف تفسريه من حديث شاذ بن فياض شاذ بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعاً، وكذا رواه احلافظ أبو بكر بن مردويه 
 :عن عمر بن إبراهيم به مرفوعاً )قلت( وشاذ هو هالل وشاذ لقبه، والغرض أن هذا احلديث معلول من ثالثة أوجه

أن عمر بن إبراهيم هذا هو املصري وقد وثقه ابن معني، ولكن قال أبو حامت الرازي ال حيتج به ولكن  :أحدها
 .عتمر عن أبيه عن احلسن عن مسرة مرفوعاً فاهلل أعلمرواه ابن مردويه من حديث امل

ثنا املعتمر  :الثاين ثنا ابن عبد األعلى حد  أن ه قد روي من قول مسرة نفسه ليس مرفوعًا كما قال ابن جرير: حد 
ثنا بكر بن عبد هللا عن سليمان التيمي عن عبد األعلى بن الشخري عن مسرة بن جندب قال: مس ى آدم ابنه  عن أبيه حد 

 .عبد احلارث
الثالث: أن احلسن نفسه فس ر اآلية بغري هذا فلو كان هذا عنده عن مسرة مرفوعًا ملا عدل عنه. قال ابن جرير: 
ثنا سهل بن يوسف عن عمرو بن احلسن )جعال له شركاء فيما آاتمها( قال كان هذا يف بعض أهل  ثنا ابن وكيع حد  حد 

ثنا حممد  ثنا حممد بن نور عن معمر قال: قال احلسن عين هبا ذرية آدم ومن امللل ومل يكن آبدم، وحد  بن عبد األعلى حد 
ثنا سعيد عن قتادة قال كان احلسن  ثنا يزيد حد  ثنا بشر حد  أشرك منهم بعده، يعين جعال له شركاء فيما آاتمها، وحد 

حيحة عن احلسن )رضي هللا عنه( عنه أن ه يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم هللا أوالدًا فهودوا ونصروا. وهذه أسانيد ص
فس ر اآلية بذلك وهو من أحسن التفاسري وأو ى ما محلت عليه اآلية، ولو كان هذا احلديث عنده حمفوظًا عن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ملا عدل عنه هو وال غريه ال سي ما مع تقواه هلل وورعه فهذا يدلك على أن ه موقوف على الصحايب، 
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حيتمل أن ه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغريمها كما سيأيت بيانه إن شاء هللا و 
ا برئنا من عهدة املرفوع وهللا أعلم   .أال  إمن 

فأم ا اآلاثر فقال حممد بن إسحاق بن يسار عن داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت حواء "
 :عليه السالم أوالدًا فيعب دهم هلل ويسميهم عبد هللا وعبيد هللا وحنو ذلك فيصيبهم املوت، فأاتمها إبليس فقالتلد آلدم 

ُهَو ٱلَِّذي د احلارث ففيه أنزل هللا يقول: }إنكما لو مسيتماه بغري الذي تسميانه به لعاش، قال فولدت له رجاًل فسماه عب
عويف عن ابن عباس قوله يف { إ ى آخر اآلية: وقال الآاَتمُهَا َجَعاَل َلُه ُشرََكآَء ِفيَمآ ى قوله }َلَقُكْم مِ ن نَـّْفٍس َواِحَدٍة{ إخَ 

فـََلمَّآ أَثـَْقَلْت دََّعَوا ٱّللََّ َربَـُّهَما  {{ شكت أمحلت أم ال؟َلَقُكْم مِ ن نَـّْفٍس َواِحَدٍة{ إ ى قوله }فمرت بهُهَو ٱلَِّذي خَ آدم: }
تَـَنا صَ  { فأاتمها الشيطان فقال هل تدراين ما يولد لكما أم هل تدراين ما يكون أهبيمة ِكرِينَ احِلًا لََّنُكوَننَّ ِمَن ٱلشَّا لَِئْن آتـَيـْ

أم ال وزين هلما الباطل إنه غوي مبني، وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماات فقال هلما الشيطان إن كما إن مل تسمياه 
َلُه ُشرََكآَء فـََلمَّآ آاَتمُهَا َصاحِلًا َجَعاَل قول هللا: } ل فسميا ولدمها عبد احلارث فذلكيب مل ُيرج سوايً ومات كما مات األو  

 .{ اآليةِفيَمآ آاَتمُهَا
فـََلمَّآ آاَتمُهَا بن جبري عن ابن عباس يف قوله: } وقال عبد هللا ابن املبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد

َها َزْوَجَها لَِيْسُكنَ عا ى: }{ قال: قال هللا تآاَتمُهَا َلُه ُشرََكآَء ِفيَمآَصاحِلاً َجَعاَل   ُهَو ٱلَِّذي َخَلَقُكْم مِ ن نَـّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنـْ
َها فـََلماَّ تـََغشَّاَها { آدم محلت فأاتمها إبليس لعنه هللا فقال إين صاحبكما الذي أخرجتكما من اجلن ة لتطيعاين أو إِلَيـْ
فسمياه عبد احلارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج  -ُيوفهما  -فيخرج من بطنك فيشق ه وألفعلن وألفعلن  ألجعلن له قرين أي ل

فأبيا أن  -ُيوفهما  -ميتاً، مث  محلت الثانية فأاتمها أيضًا فقال: أان صاحبكما الذي فعلت ما فعلت لتفعلن أو ألفعلن 
ه عبد احلارث فذلك قوله تعا ى: ما فأدركهما حب الولد فسميايطيعا فخرج ميتًا مث  محلت الثالثة فأاتمها أيضًا فذكر هل

 .{ رواه ابن أيب حامتَلُه ُشرََكآَء ِفيَمآ آاَتمُهَاَجَعاَل }
وقد تلقى هذا األثر عن ابن عباس مجاعة من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبري وعكرمة، ومن الطبقة الثانية  "

اخللف، ومن املفسرين املتأخرين مجاعات ال حيصون كثرة، وكأن ه وهللا  قتادة والسدي وغري واحد من السلف ومجاعة من
ثنا أبو  ثنا أيب حد  أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب فإن  ابن عباس رواه عن أيب بن كعب كما رواه ابن أيب حامت حد 

ثنا سعيد يعين ابن بشري عن عقبة عن قتادة عن جماهد عن ابن عباس عن أيب  بن كعب قال: ملا محلت حواء   اجلماهري حد 
أاتها الشيطان فقال هلا أتطيعيين ويسلم لك ولدك مسيه عبد احلارث فلم تفعل فولدت فمات، مث  محلت فقال هلا مثل 

 .ذلك فلم تفعل، مث  محلت الثالثة فجاءها فقال: إن تطيعيين يسلم وإال  فإن ه يكون هبيمة. فهيبهما فأطاعا
 أعلم أهنا من آاثر أهل الكتاب وقد صح  احلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وهذه اآلاثر يظهر عليها وهللا "

مث  أخبارهم على ثالثة فمنها ما علمنا صحته مبا  " إذا حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم " :وسلم أن ه قال
ى خالفه من الكتاب والسن ة أيضاً، ومنها ما دل عليه الدليل من كتاب هللا أو سنة رسوله ومنها ما علمنا كذبه مبا دل  عل

وهو الذي ال يصد ق وال  " حدثوا عن بين إسرائيل وال حرج " :هو مسكوت عنه فهو املأذون يف روايته بقوله عليه السالم
ه وهذا األثر هو من القسم الثاين أو الثالث؟ فيه نظر، فأما من حدث ب " فال تصد قوهم وال تكذ بوهم " :يكذب لقوله

من صحايب أو اتبعي فإن ه يراه من القسم الثالث، وأم ا حنن فعلى مذهب احلسن البصري رمحه هللا يف هذا وأن ه ليس املراد 
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ا املراد من ذلك املشر  { مث  قال ا َى ٱّللَُّ َعمَّا ُيْشرُِكونَ فـَتَـعَ كون من ذريته، وهلذا قال هللا: }من هذا السياق آدم وحواء، وإمن 
َوَلَقْد َزيَـّنَّا {: واء أواًل كالتوطئة ملا بعدمها من الوالدين وهو كاإلستطراد من ذكر الشخص إ ى اجلنس كقولهفذكره آدم وح

ِبيحَ  نـَْيا مبَصََٰ اآلية ومعلوم أن املصابيح وهي النجوم اليت زينت هبا السماء ليست هي اليت يرمى  [5امللك:  [{ٱلسََّمآَء ٱلدُّ
ا هذا إستطراد من  شخص املصابيح إ ى جنسه وهلذا نظائر يف القرآن وهللا أعلم. اهـ سياق ابن كثري وقد أصاب  هبا، وإمن 

كنه احلقيقة يف قوله إن هذه اآلاثر مأخوذة من اإلسرائيليات، وملا كانت طعنا يف عقيدة أبوينا آدم وحواء عليهما السالم 
 .مبا تبطله عقائد اإلسالم، وجب اجلزم ببطالهنا وتكذيبهم فيها

 (ه 548ت جممع البيان يف تفسري القرآن: الطوسي )
القراءة: قرأ أهل املدينة وأبو بكر ِشركًا بكسر الشني والتنوين على املصدر ال على اجلمع وهو قراءة األعرج 
 وعكرمة والباقون شركاء بضم الشني واملد على اجلمع وروي يف الشواذ قراءة حيىي بن يعمر فمَرت به خفيفة وقرأ انفع ال

يتبعوكم ويف الشعراء يتبعهم ابلتخفيف والباقون يتبعوكم ابلتشديد. احلجة: من قرأ ِشركاً فإنه حذف املضاف وتقديره جعال 
له ذا شرك أو ذوي شرك فالقراءاتن على هذا يؤوالن إ ى معىن واحد فإن معىن جعال له شركاء جعال له ذوي شرك 

مرت به خفيفة فإنه ينبغي أن يكون أصله التشديد كقراءة اجلماعة إال أنه والضمري يف له يعود إ ى اسم هللا ومن قرأ ف
 :حذفه ختفيفاً لثقل التضعيف قالوا َمْسُت يده أي مسستها وقال أبو زبيد

طااي
َ
  َخــال إنَّ الِعتاَق ِمَن امل

   
 أَحْسَن ِبِه فـَُهنَّ إلَْيِه ُشوسُ 

أي أحسسن به. وقيل: إنه من املرية أي شكَّت أمحلت أم ال وعن احلسن شكَّت أغالم أم جارية وروي أن عبد 
هللا بن عمر قرأ فمارت به وهو من قولـهم مار ميور إذا ذهب وجاء وقرأ ابن عباس فاستمر ت به ومعناه مرت له مكلفة 

ومن قرأ ال يتبعوكم فإنه يف املعىن مثل القراءة األخرى قال أبو نفسها ذلك ألن استفعل أييت يف أكثر األمر مبعىن الطلب 
زيد: رأيت القوم فاتبعتهم اْتباعاً أي ذهبت معهم واتبعتهم ات ِباعاً إذا سبقوك فأسرعت حنوهم وتبعتهم مثل اتبعتهم يف املعىن 

نيته فقال }هو الذي خلقكم{ واخلطاب لبين يدلُّ على وحدااتبعهم تبعاً. املعىن: مل ا تقدَّم ذكر هللا تعا ى ذكر عقيبه ما 
آدم }إليها{ وأينس  { يعين حواء } ليسكن{واحدة{ يعين آدم ع } وجعل { أي وخلق }منها زوجهامن نفس آدم }

{ وهو املاء زوجته يعين وطأها وجامعها }محلت محاًل خفيفاً { أي فلما أصاهبا كما يصيب الرجل هبا }فلما تغشاها
{ أي استمرت ابحلمل على اخلفة تقوم وتقعد وجتيء وتذهب كما كانت وكان خفيفًا }فمرت به رمحهاالذي حصل يف 
{ أي صارت ذات ثقل كما يقال أمثرت الشجرة أثقلتفلما ا ذلك احلمل عن شيء من التصرف. }من قبل مل مينعه

 الشتاء واملعىن ملا كرب صارت ذات مثر. وقيل: معناه دخلت يف الثقل كما يقال أصاف دخل يف الصيف وأشىت دخل يف
لئن تعا ى عند كرب الولد يف بطنها } { يعين آدم وحواء سأال هللاطنها وحترك وصارت ثقيلة به. }دعوا هللا رهبمااحلمل يف ب

أي أعطيتنا ولدًا صاحلًا عن أيب مسلم. وقيل: نساًل صاحلًا أي معاِف سليمًا صحيح اخللقة عن اجلبائي.  آتيتنا صاحلًا{
{ لنعمتك علينا قال اجلبائي: وإمنا ذكراً عن احلسن }لنكونن من الشاكرينوقيل: بشراً سوايً عن ابن عباس. وقيل: غالماً 

ما يف املوضع الذي كاان فيه ألهنما كاان فردين مستوحشني وكان إذا قاال ذلك ألهنما أرادا أن يكون هلما أوالد يؤنسوهن
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غاب أحدمها عن اآلخر بقي اآلخر مستوحشًا بال مؤنس وحيتمل أيضًا أن يكون أراد بقولـه صاحلًا مطيعًا فاعاًل للخري 
 .مصلحاً غري مفسد

اختلف يف من يرجع الضمري الذي يف { صاحلًا{ كما التمساه }جعال له شركاء فيما آاتمها} { هللافلما آاتمها}
جعال إليه على وجوه: أحدها: أنه يرجع إ ى النسل الصاحل أي املعاِف يف اخللق والبدن ال يف الدين وإمنا ثـَىن  ألن حواء  
كانت تلد يف كل بطن ذكرًا وأنثى يعين أن هذا النسل الذين هم ذكر وأنثى جعال له شركاء فيما أعطامها من النعمة 

تلك النعم إ ى الذين اختذوهم آهلة مع هللا تعا ى من األصنام واألواثن عن اجلبائي. واثنيها: أنه يرجع إ ى النفس  فأضافا
}خلقكم من نفس  وزوجها من ولد آدم ال إ ى آدم وحواء عن احلسن وقتادة وهو قول األصم قال ويكون املعىن يف قولـه

فس واحدة ولكل نفس زوج هو منها أي من جنسها كما قال [ خلق كل واحد منكم من ن189األعراف:  [{واحدة
فلما تغشى كل نفس زوجها  [21الروم:  [{ومن آايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها }سبحانه

ن رهبما لئدمًا وعظمًا دعا الرجل واملرأة }{ مبصري ذلك املاء حلمًا و أثقلت{ وهو ماء الفحل }فلما }محلت محاًل خفيفاً 
م { وكانت عادهتم أن يئدوا البنات. فلما آاتمها يعين األب واألآتيتنا صاحلًا{ أي ذكرًا سواًي }لنكونن من الشاكرين

الكناية إ ى { ألهنم كانوا يسمون عبد العزى وعبد الالت وعبد منات مث رجعت آاتمهاصاحلًا جعال له شركاء فيما }
فالكناية يف مجيع ذلك غري متعلقة آبدم وحواء ولو كانت متعلقة هبما لقال { مجيعهم يف قولـه }فتعا ى هللا عما يشركون

عما يشركان وقال أبو مسلم: تقدير اآلية هو الذي خلقكم واخلطاب جلميع اخللق من نفس واحدة يعين آدم وجعل من 
لذين سألوا ما سألوا ذلك النفس زوجها وهي حواء مث انقضى حديث آدم وحواء وخصَّ ابلذكر املشركني من أوالد آدم ا

هو  }وجعلوا له شركاء فيما آاتهم قال وجيوز أن يذكر العموم مث ُيصُّ البعض ابلذكر ومثله كثري يف الكالم قال هللا تعا ى
فخاطب  [22 :يوسف [{حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين هبم بريح طيبة{ [22يونس:  [{رالذي يسريكم يف الرب والبح

اجلماعة ابلتسيري مث خصَّ راكب البحر ابلذكر وكذلك هذه اآلية أخربت عن مجلة البشر أبهنم خملوقون من آدم وحواء. مث 
عاد الذكر إ ى الذي سأل هللا تعا ى ما سأل فلما أعطاه إايه ادَّعى له شركاء يف عطيته قال وجائز أن يكون عىن بقولـه هو 

شركني خصوصًا إذا كان كل واحد من بين آدم خملوقًا من نفس واحدة وزوجها وذكر الذي خلقكم من نفس واحدة امل
والذين يرمون احملصنات مث مل أيتوا أبربعة شهداء  { قريباً من قول األصم قال وقد جييء مثله يف التنزيل وغريه قال سبحانه

مري يرجع إ ى آدم وحواء عليهما السالم ويكون واملعىن فاجلدوا كل واحد منهم.. واثلثها: أن الض [4 :النور [{فاجلدوهم
التقدير يف قولـه } جعال له شركاء { جعل أوالدمها له شركاء فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه فصار جعال 

 والتقدير وإذ قتل أسالفكم نفساً  [72البقرة:  [{ وإذ قتلتم نفساً  [51البقرة:  [{اختذمت العجل {وهذا مثل قولـه سبحانه
ذ أسالفكم العجل فحذف املضاف وعلى هذا الوجه تكون الكناية من أول الكالم إ ى آخره راجعة إ ى آدم وحواء  واختَّ

ورابعها: ما روت العامة أنه يرجع إ ى آدم وحواء وأهنما جعال هلل شريكاً يف {فتعا ى هللا عما يشركونه }ويقو يه قولـه سبحان
ال يولد هلما فمرَّ هبما إبليس ومل يعرفاه فشكوا إليه فقال هلما إن أصلحُت حالكما حىت التسمية وذلك أهنما أقاما زماانً 

يولد لكما ولد أتسم يانه ابمسي قاال نعم وما امسك قال احلرث: فولد هلم فسمياه عبد احلرث ذكره ابن فضال. وقيل: إن 
اي حواء ما يؤمنك أن تكون يف بطنك هبيمة  حواء محلت أول ما محلت فأاتها إبليس يف غري صورته فقال هلا اي حواء

فقالت آلدم لقد أاتين آت فأخربين أن الذي يف بطين هبيمة وإين ألجد له ثقاًل فلم يزاال يف همٍ  من ذلك مث أاتها فقال إن 
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عبد احلرث سألُت هللا أن جيعله خلقاً سوايً مثلك ويسه ل عليك خروجه أتسميه عبد احلرث ومل يزل هبا حىت غرَّها فسمته 
برضاء آدم وكان اسم إبليس عند املالئكة احلارث. وهذا الوجه بعيد أتابه العقول وتنكره فإن الرباهني الساطعة اليت ال 
يصح  فيها االحتمال وال يتطرق إليها اجملاز واالتساع قد دلَّت على عصمة األنبياء عليهم السالم فال جيوز عليهم الشرك 

فلو مل نعلم أتويل اآلية لعلمنا على اجلملة أن هلا وجهًا يطابق داللة العقل فكيف وقد ذكران واملعاصي وطاعة الشيطان 
الوجوه الصحيحة الواضحة يف ذلك على أن الرواية الواردة يف ذلك قد طعن العلماء يف سندها مبا هو مذكور يف مواضعه 

أيشركون ما ال ُيلق شيئًا وهم لقولـه. }ختلق وال ختلق  وال حنتاج إ ى إثباته فإن اآلية تقتضي أهنم أشركوا األصنام اليت
{ ويف خربهم أهنما أشركا إبليس اللعني فيما ولد هلما أبن مس وه عبد احلرث وليس يف ظاهر اآلية إلبليس ذكر قونُيل

يس ذلك بكفر وحكى البلخي عن مجاعة من العلماء أهنم قالوا لو صحَّ اخلرب مل يكن يف ذلك إال إشراكًا يف التسمية ول
وقولـه  .وال معصية واختاره الطربي وروى العياشي يف تفسريه عنهم ع أنه كان شركهما شرك طاعة ومل يكن شرك عبادة

{ توبيخ وتعنيف للمشركني أبهنم يعبدون مع هللا تعا ى مجادًا ال ُيلق شيئًا من كون ما ال ُيلق شيئًا وهم ُيلقونأيشر }
عبادة وهم مع ذلك خملوقون حمدثون وهلم خالق خلقهم وإن خرج الكالم خمرج االستفهام األجسام وال ما يستحقُّ به ال

ولفظة ما إمنا تستعمل فيما ال يعقل فدلَّ ذلك على أن املراد بقولـه جعال له شركاء أهنم أشركوا األصنام مع هللا تعا ى ال ما 
إن كانت األصنام مجاداً ألنه أراد به األصنام والعابدين ذكروه من إشراك إبليس وإمنا قال وهم ُيلقون على لفظ العقالء و 

هلا مجيعًا فغلب ما يعقل على ما ال يعقل وجيوز أن يكون على أهنم يعظُموهنا تعظيم من يعقل ويصو روهنا على صورة من 
 يعقل فكىن  عنهم كما يكىن  عن العقالء كقولـه 

 
 
 
 

 املعاجلة:
 استخرج وجه اإلشكال يف اآلية. 
  أو اإلشكاالت املوجودة حسب كل  مفس ر اآلراء املختلفة يف تفسري اإلشكالحد د. 
  َالذي حق ق من وا معرفي ا أكرب من غريه. املفس رين ِمن نقد ر ابألدل ة م 
 .سج ل مالحظاتك اخلاص ة 
 اكتب التفسري األمثل لإلشكال املوجود يف اآلية. 
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 تِ ا َوٱۡغُضۡض ِمن َصۡوِتَكَۚ ِإنَّ أَنَكَر ٱأۡلَۡصوَ ﴿َوٱقِصۡد ِفی َمۡشِيَك اآلية الرابعة:  .4
 ]١٩لقمان  [ ٱحۡلَِمرِي﴾ َلَصۡوتُ 

  (ه  310) تفسري جامع البيان يف تفسري القرآن: الطربي
 ﴾(١٩احْلَِمرِي )ْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ أَْنَكَر األْصَواِت َلَصْوُت s﴿َواْقِصْد يف َمْشِيَك َواْغضُ  :القول يف أتويل قوله تعا ى

 .يقول: وتواضع يف مشيك إذا مشيت، وال تستكرب، وال تستعجل، ولكن اتئد
وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل، غري أن منهم من قال: أمره ابلتواضع يف مشيه، ومنهم من قال: أمره برتك 

  .السرعة فيه
  :ذكر من قال: أمره ابلتواضع يف مشيه

قال:  ﴿َواْقِصْد يف َمْشِيَك﴾ال: ثنا حيىي بن واضح، قال: ثنا أبو محزة، عن جابر، عن جماهد حدثنا ابن محيد، ق -
 .التواضع

  .حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قَتادة ﴿َواْقِصْد يف َمْشِيَك﴾ قال: هناه عن اخليالء -
  .ذكر من قال هناه عن السرعة

﴿َواْقِصْد يف  :املبارك، عن عبد هللا بن عقبة، عن يزيد بن أيب حبيب، يف قولهحدثنا ابن محيد، قال: ثنا ابن  -
  * * * .َمْشِيَك﴾ قال: من السرعة

  ﴿َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك﴾ :قوله
  .يقول: واخفض من صوتك، فاجعله قصدا إذا تكلمت

 -:كما
.َصْوِتَك﴾ قال: أمره ابالقتصاد يف صوته حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قَتادة ﴿َواْغُضْض ِمن -

  
﴿َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك﴾ قال: اخفض من  :حدثين يونس، قال: أخربان ابن وهب، قال: قال ابن زيد يف قوله -

 .صوتك
 * .﴿ِإنَّ أَْنَكَر األْصَواِت َلَصْوُت احْلَِمرِي﴾ فقال بعضهم: معناه: إن أقبح األصوات :واختلف أهل التأويل قوله

  :كر من قال ذلكذ 
حدثنا ابن بشار وابن املثىن، قاال ثنا ابن أيب عدي ، عن شعبة وأابن بن تغلب، قاال ثنا أبو معاوية عن ُجَويرب،  -

 .عن الضحاك ﴿إنَّ أنَكَر األْصَواِت﴾ قال: إن أقبح األصوات ﴿َلَصْوُت احَلِمرِي﴾ 
أنَكَر األْصَواِت َلَصْوُت احلَِمرِي﴾ أي: أقبح  حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قَتادة ﴿إنَّ  -

 .األصوات لصوت احلمري، أو له زفري، وآخره شهيق، أمره ابالقتصاد يف صوته
 (١)﴿إنَّ أنَكَر األْصَواِت﴾ :حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، قال: مسعت األعمش يقول -

 .صوت احلمري
  :ذكر من قال ذلك * .أشر  األصواتوقال آخرون: بل معىن ذلك: إن 
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ُحدثت عن حيىي بن واضح، عن أيب محزة، عن جابر عن عكرِمة واحلكم بن ُعتيبة ﴿إنَّ أنَكَر األْصَواِت﴾ قال:  -
  .أشر  األصوات

  .قال جابر: وقال احلسن بن مسلم: أشد  األصوات
﴿ِإنَّ أَْنَكَر األْصَواِت َلَصْوُت احلَِْمرِي﴾ قال:  :حدثين يونس، قال: أخربان ابن وهب، قال: قال ابن زيد يف قوله -

  .لو كان رفع الصوت هو خريا ما جعله للحمري
وأو ى األقوال يف ذلك ابلصواب قول من قال: معناه: إن أقبح أو أشر  األصوات، وذلك نظري قوهلم: إذا رأوا 

  .وجها قبيحا، أو منظرا شنيعا، ما أنكر وجه فالن، وما أنكر منظره
﴿َلَصْوُت احَلِمرِي﴾ فأضيف الصوت، وهو واحد، إ ى احلمري وهي مجاعة، فإن ذلك لوجهني: إن  :وأما قوله

﴿َلَذَهَب ِبَسْمعهْم﴾ وإن شئت قلت: معىن احلمري: معىن الواحد،  :شئت، قلت: الصوت مبعىن اجلمع، كما قيل
  .ألن الواحد يف مثل هذا املوضع يؤد ي عما يؤدي عنه اجلمع

 
 .لعل فيه سقطًا، واألصل: أي أقبح األصوات صوت ... إخل (١)
 

 (ه  1250) الشوكاين —فتح القدير 
ا َمشى ُمْسَتِواًي ال ﴿واْقِصْد يف َمْشِيَك﴾ أْي: تـََوسَّْط ِفيِه، والَقْصُد ما بـَنْيَ اإلْسراِع والُبْطِء، يُقاُل: َقَصَد ُفالن  يف ِمْشَيِتِه: إذ

َتماِوِتنَي وال يَِثُب ُوثُوَب الشَّياِطنيِ يَِدبُّ َدبِيَب 
ُ
  .امل

، َفال بُدَّ أْن حُيَْمَل الَقْصُد ُهنا َعلى ما «كاَن إذا َمشى أْسرَعَ » - َصل ى اّللَُّ َعَلْيِه وآِلِه وَسلَّمَ  -وَقْد ثـََبَت أنَّ َرُسوَل اّللَِّ 
﴿مَيُْشوَن  :خَتَْتلَّ يف ِمْشَيِتَك. وقاَل َعطاء : اْمِش اِبلَوقاِر والسَِّكيَنِة. َكَقْوِلهِ  جاَوَز احَلدَّ يف السُّْرَعِة. وقاَل ُمقاِتل : َمْعناُه ال

  . [٦٣الفرقان: ]َعلى األْرِض َهْواًن﴾ 
ْؤِذي الس اِمَع، ومُجَْلُة ﴿واْغُضْض ِمن َصْوِتَك﴾ أِي: انـُْقْص ِمنُه واْخِفْضُه وال تـََتَكلَّْف َرفْـَعُه، فَإنَّ اجلَْهَر أِبْكثـََر ِمَن احلاَجِة يُـ 
قاَل قَتاَدُة: أقْـَبُح  .﴿إنَّ أْنَكَر األْصواِت َلَصْوُت احلَِمرِي﴾ تـَْعِليل  ِلأْلْمِر اِبلَغضِ  ِمَن الصَّْوِت أْي: أْوَحُشها وأقْـَبُحها

بَـر ُِد: 
ُ
أَتِْويُلُه إنَّ اجلَْهَر اِبلصَّْوِت لَْيَس مبَْحُموٍد وإنَُّه داِخل  يف ابِب األْصواِت َصْوُت احَلِمرِي أوَّلُُه َزِفري  وآِخرُُه َشِهيق . قاَل امل

ُم يف ﴿َلَصْوُت﴾ لِلتَّْأِكيِد، وَوحََّد الصَّْوَت َمَع َكْونِِه ُمضافًا إ ى اجلَْمِع؛ أِلنَُّه مَ  ْنَكِر، والال 
ُ
ْصَدر ، وهو يَُدلُّ َعلى الصَّْوِت امل

 .صاَت َيُصوُت َصْواًت َفهو صاِئت  الَكثْـرَِة، وهو َمْصَدُر 
 

 (ه  1270)اآللوسي  —روح املعاين 
 [١٩لقمان ] ٱحۡلَِمرِي﴾ َلَصۡوتُ  تِ ﴿َوٱۡقِصۡد ِفی َمۡشِيَك َوٱۡغُضۡض ِمن َصۡوِتَكَۚ ِإنَّ أَنَكَر ٱأۡلَۡصَو َٰ 

رَِح ِفيِه، أْي تـََوسَّْط فِ 
َ
بِيِب واإلْسراِع ِمَن الَقْصِد، وهو ااِلْعِتداُل، ﴿واْقِصْد يف َمْشِيَك﴾ بـَْعَد ااِلْجِتناِب َعِن امل يِه بـَنْيَ الدَّ

ِة رِواايٍت إال  أنَّ يف أْكَثرِها َمقااًل ُُيْرُِجها َعْن َصالِحيَِّة ااِلْحِتجاِج هِبا، َكما ال َُيْفى َعلى مَ  ن راَجَع َشرَْح وجاَء يف ِعدَّ
ْؤِمنِ »» :َصل ى اّللَُّ َتعا ى َعَلْيِه وَسلَّمَ  اجلاِمِع الصَِّغرِي لِْلُمناِويِ  َعِن النَِّي ِ 

ُ
ْشِي ُتْذِهُب هَباَء امل

َ
 ««ُسْرَعُة امل
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ا َتُدلُّ َعلى اخلِفَِّة، وَهذا أقْـ  بَـَتُه ومَجاَلُه، أْي تُورِثُُه َحقارًَة يف أْعنُيِ الن اِس، وَكأنَّ َذِلَك أِلهنَّ ا أْي َهيـْ ناِويِ  أِلهنَّ
ُ
َرُب ِمن قـَْواِلمل

َئةَ تـُتْ    .ِعُب فـَتـَُغريِ ُ الَبَدَن واهلَيـْ
َهْوَن َعْن َخَبِب اليَـُهوِد وَدبِيِب النَّصارى، وَلِكْن َمْشًيا بـَنْيَ َذِلَك، وما يف الن ِ  هايَِة ِمن أنَّ عاِئَشَة وقاَل اْبُن َمْسُعوٍد: كانُوا يـَنـْ

: كاَن ُعَمُر َرِضَي اّللَُّ َتعا ى َعْنُه َسيِ َد َنَظَرْت إ ى َرُجٍل كاَد مَيُوُت خَتافـًُتا، َفقاَلْت: ما هِلَذا؟ َفِقيَل: إنَُّه ِمَن الُقر اِء، َفقاَلتْ 
 
ُ
راُد اِبإلْسراِع ِفيِه ما فـَْوَق َدبِيِب امل

ُ
َتماِوِت، وهو الَِّذي الُقر اِء، وكاَن إذا َمشى أْسرََع، وإذا قاَل أمْسََع، وإذا َضَرَب أْوَجَع. فامل

يِ  الُعب اِد، َكأنَُّه يـََتَكلَُّف يف اتِ صاِفِه مبا يـَُقر ِبُُه ِمن ِصفاِت األْمواِت لُِيوِهَم أنَُّه َضُعَف ُُيِْفي َصْوتَُه، ويُِقلُّ َحرَكاتِِه مم ا يـَتَـَزاي  ِبزِ 
ُ تَعا ى َعَلْيِه وَسلََّم إْذ مَيِْشي   ا يـَْنَحطُّ ِمن َكثْـرَِة الِعباَدِة، َفال يُنايف اآليََة، وَكذا ما وَرَد يف ِصَفِتِه َصل ى اّللَّ ِمن َصَبٍب، وَكذا َكأمنَّ

ْشُي َكَدبِيِب [63الُفْرقاُن: ]﴿وِعباُد الرَّمْحَِن الَِّذيَن مَيُْشوَن َعلى األْرِض َهْواًن﴾  :ال يُناِفيها قـَْولُُه تَعا ى
َ
، إْذ لَْيَس اهلَْوُن ِفيِه امل

ْذُموَم اْعِتياُد اإلْسراِع اِبإلْفرا
َ
ِط ِفيِه، وقاَل السَّخاِويُّ: حَمَلُّ َذمِ  اإلْسراِع ما ملَْ َُيَْش ِمن النَّْمِل، وذََكَر بـَْعُض األفاِضِل أنَّ امل

ْذِهَب لِْلُخُشوِع إِلْدراِك الرَّْكَعِة 
ُ
َمَع اإلماِم َمَثاًل مم ا قاُلوا: إنَُّه مم ا ُبْطِء السَّرْيِ تـَْفِويُت أْمٍر ِدييِنٍ ، َلِكْن أْنَت تـَْعَلُم أنَّ اإلْسراَع امل

َبغِ   ال يـَنـْ
ُ
ْشِي التَّواُضُع ِفيِه، وِقيَل: ُجِعَل الَبَصُر َمْوِضَع الَقَدِم، وامل

َ
َعوَُّل َعَلْيِه ما ي، َفال تـَْغُفْل، وَعْن جُماِهٍد أنَّ الَقْصَد يف امل

َد َسْهَمُه حَنَْو الرَِّميَِّة، وَوجََّهُه بَِقْطِع اهلَْمزَِة وَنَسَبها اْبُن خاَلَوْيِه لِْلِحجازِيِ  ِمن أْقَصَد الر ا «وأْقِصدْ » .تـََقدََّم: وقُرِئَ  ِمي إذا َسدَّ
 
َ
راُد اْمِش َمْشًيا َحَسًنا، وَكأنَُّه أُرِيَد التـََّوسُُّط بِِه بـَنْيَ امل

ُ
ْد يف َمْشِيَك، وامل ْشيَـنْيِ السَّرِيِع والَبِطيِء فـَتَـَتواَفُق إلَْيها لُِيِصيَبها، أْي َسدِ 

ْوِتَك﴾ أِي انـُْقْص ِمنُه، واْقُصْر ِمن قـَْوِلَك: ُفالن  يـَُغضُّ ِمن ُفالٍن، إذا َقَصَر بِِه، وَضَع ِمنُه، الِقراَءاتِن، ﴿واْغُضْض ِمن صَ 
اًي بِنَـفْ    :ِسِه َكما يف قـَْولِهِ وَحطَّ ِمن َدَرَجِتِه. ويف الَبْحِر: الَغضُّ َردُّ طُُموِح الشَّْيِء كالصَّْوِت، والنََّظِر، وُيْستَـْعَمُل ُمتَـَعدِ 

 فـَُغضَّ الطَّْرَف إنََّك ِمن مُنرَْيٍ 
: َغضَّ ِمن َصْوتِِه. والظ اِهُر إنَّ ما يف اآليَِة ِمَن الث اين، وتَ  اًي مبِن َكما هو ظاِهُر قـَْوِل اجلَْوَهرِيِ  َكلََّف بـَْعُضهم َجْعَل ِمن وُمتَـَعدِ 

ِت، وكاَنِت الَعَرُب تـَْفَتِخُر جِبَهارَِة الصَّْوِت، ومَتَْدُح ِبِه يف اجلاِهِليَِّة، وِمنُه ِفيها لِلتـَّْبِعيِض، وادَّعى آَخُر َكْوهَنا زاِئَدًة يف اإلثْبا
  :قـَْوُل الش اِعرِ 

 النِ َعمْ  َجِهريُ  الرَّواءِ  َجِهريُ  َجِهرُي الَكالِم َجِهرُي الُعطاِس 
 َعَممْ  قٍ ِِبَلْ  الر ِجالَ  ويـَْعُلو وَُيْطُو َعلى الَعمِ  َخْطَو الظَِّليِم 

ْأُموِر بِِه أنَُّه أْوفـَُر لِْلُمَتَكلِ ِم، وأْبَسُط لِنَـْفِس الس اِمِع وفـَْهِمِه، ﴿إنَّ 
َ
أْنَكَر األْصواِت﴾ أْي واحِلْكَمُة يف َغضِ  الصَّْوِت امل

 
َ
ْفُعوِل َكَقْوهِلِْم: أْشَغُل ِمن ذاِت النِ ْحيَـنْيِ، أقْـَبَحها، يُقاُل: وْجه  ُمْنَكر  أْي قَِبيح  قاَل يف الَبْحِر: وهو أفْـَعُل ُبيِنَ ِمن ِفْعِل امل

: أْي أْصَعَبها َعلى السَّْمِع وأْوَحَشها ِمن َنُكَر اِبلضَّمِ  َنكارًَة، وِمنُه ﴿يـَوْ  اِع إ ى وبِناُؤُه ِمن َذِلَك شاذٌّ، وقاَل بـَْعض  َم يَْدُع الد 
راُد اِبألْصواِت أْصواُت احلََيواانِت، أْي إنَّ أْنَكَر أْصواِت احلََيواانِت ، أْي أْمٍر َصْعٍب ال يـُعْ [6الَقَمُر: ]َشْيٍء نُُكٍر﴾ 

ُ
َرُف، وامل

ُر السَُّهْيِليِ  قاَل: إنَّهُ  َفِعيل  اْسُم مَجٍْع، كالَعِبيِد، وَقْد  ﴿َلَصْوُت احلَِمرِي﴾ مَجُْع مِحاٍر َكما َصرََّح بِِه أْهُل اللَُّغِة، وملَْ ُُياِلْف ِفيِه َغيـْ
ِدِه َحْيُث ُشبِ َه الر اِفُعوَن ْطَلُق َعلى اْسِم اجَلْمِع اجَلْمُع ِعْنَد اللَُّغِويِ نَي، واجلُْمَلُة تـَْعِليل  ِلأْلْمِر اِبلَغضِ  َعلى أبـَْلِغ وْجٍه وآكَ يُ 

مِ  الَبِليِغ والشَِّتيَمِة، وُمثِ َلْت أْصواهُتم اِبلنُّ  هاِق الَِّذي أوَّلُُه َزِفري  وآِخرُُه َشِهيق ، مُثَّ أُْخِلَي أْصواهَتم اِبحلَِمرِي، وهم َمَثل  يف الذَّ
باَلَغِة يف الذَّمِ  والتـَّْهِجنِي و 

ُ
اإلْفراِط يف التـَّْثِبيِط َعْن َرْفِع الَكالُم ِمن َلْفِظ التَّْشِبيِه، وأُْخرَِج خَمْرََج ااِلْسِتعارَِة، ويف َذِلَك ِمَن امل

ا ما ِفيِه، وإْفراُد الصَّْوِت َمَع مَجِْع ما ُأِضيَف هو إلَْيِه ِلإْلشارَِة إ ى قـُوَِّة َتشابُِه أْصواِت احلَِمرِي َحىت  َكأهنَّ  الصَّْوِت والتـَّْرِغيِب َعْنهُ 
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راَد لَْيَس بَياَن حاِل َصْوِت ُكلِ  و 
ُ
اِحٍد ِمن آحاِد َهذا َصْوت  واِحد ، هو أْنَكُر األْصواِت، وقاَل الزَّخَمَْشرِيُّ: إنَّ َذِلَك ِلما أنَّ امل

نا
ُ
ِسُب ِلَصْوِت اجلِْنِس َحىت  جُيَْمَع، َبْل بَياَن َصْوِت َهذا اجلِْنِس ِمن بـَنْيِ أْصواِت سائِِر األْجناِس. ِقيَل: فـََعلى َهذا كاَن امل

ْقُصوَد ِمَن اجَلْمِع التـَّْتِميُم وا
َ
ضاِف إلَْيِه، وأُِجيَب أِبنَّ امل

ُ
باَلَغُة يف التـَّْنِفرِي، فَإنَّ الصَّْوَت إذا َتوافـََقْت َعَلْيِه احِلماِر بِتَـْوِحيِد امل

ُ
مل

قاَم، وأُِجيَب أِبنَُّه ال يـُْلتَـَفُت احلَِمرُي كاَن أْنَكَر. وأُورَِد َعَلْيِه أنَُّه يُوِهُم أنَّ األْنَكرِيََّة يف التَّواُفِق ُدوَن ااِلْنِفراِد، وهو ال يُناسِ 
َ
ُب امل

، وال جُيَْمُع ما ملَْ تـُْقَصِد األنْ إ ى ِمْثِل َهذا  ، وهو ال يـُثـَىن  ضاُف أِلنَُّه َمْصَدر 
ُ
واُع َكما يف التـََّوهُِّم، وِقيَل: ملَْ جُيَْمِع الصَّْوُت امل

لُْقماَن اِلبِْنِه تـَْنِفريًا َلُه  ﴿إنَّ أْنَكَر األْصواِت َلَصْوُت احلَِمرِي﴾ ِمن َكالمِ  :﴿أْنَكَر األْصواِت﴾ فـََتأمَّْل، والظ اِهُر أنَّ قـَْوَلُه تَعا ى
﴿واْغُضْض ِمن َصْوِتَك﴾ َردَّ ُسْبحانَُه بِِه  :َعْن َرْفِع الصَّْوِت، وِقيَل: هو ِمن َكالِم اّللَِّ تَعا ى وانـْتَـَهْت وِصيَُّة لُْقماَن بَِقْوِلهِ 

ْشرِِكنَي الَِّذيَن كانُوا يـََتفاَخُروَن جِبَهارَِة الصَّْوِت، وَرْفِعِه َمَع أنَّ َذِلَك يـُْؤِذي الس اِمَع، ويـَْقرَ 
ُ
ا َُيُْرُق َعلى امل ُع الصِ ماَخ بُِقوٍَّة، وُرمبَّ

 َ  َعزَّ وَجلَّ أنَّ َمثـََلهم يف َرْفِع أْصواهِتِْم َمَثُل احَلِمرِي، وأنَّ َمَثَل أْصواهِتُِم الَّيِت يـَْرفـَُعوهَنا َمَثُل الِغشاَء الَِّذي هو داِخَل اأُلُذِن، وبـَنيَّ
وِحِش، وَهذا الَِّذي يَِليُق أْن جُيَْعَل وْجَه َشَبٍه، ال اخلُُلوُّ َعْن ذِْكِر اّللَِّ 

ُ
ِة َمَع الُقْبِح امل عا ى َكما يـُتَـَوهَُّم بِناًء َعلى  تَ هُناِقها يف الشِ دَّ

، قاَل: ِصياُح ُكلِ  َشْيٍء َتْسِبيُحُه إال  احِلماَر ِلما أنَّ وْجهَ  ، َعْن ُسْفياَن الثَـّْورِيِ  َبِغي أْن َيُكوَن  ما أْخرََج اْبُن أيب حامتٍِ الشََّبِه يـَنـْ
َة َهذا اخَلرَبِ، فَإنَّ ِفيِه ما ِفيِه. وِمثْـُلُه ما ِصَفًة ظاِهرًَة، وُخُلوُّ َصْوِت احِلماِر َعِن الذ ِْكِر لَْيَس   َكَذِلَك، َعلى أان  ال ُنَسلِ ُم ِصحَّ

َهُقوَن ِبَسبِ  الصَّحابَِة رَ  يَعِة الَِّذيَن ال يَزاُلوَن يـَنـْ ُهْم، وِمْثُل هَ شاَع بـَنْيَ اجلََهَلِة ِمن أنَّ هَنِيَق احِلماِر َلْعن  لِلشِ  ُ َتعا ى َعنـْ ذا ِضَي اّللَّ
راَد اِبلَغضِ  ِمَن الصَّ 

ُ
ْوِت الَغضُّ ِمنُه ِعْنَد التََّكلُِّم ِمَن اخلُرافاِت الَّيِت مَيُجُّها السَّْمُع ما َعدا مَسَْع َطِويِل األُُذنـَنْيِ، والظ اِهُر أنَّ امل

حاَورَِة، وِقيَل: الَغضُّ ِمَن الصَّْوِت ُمْطَلًقا فـََيْشَمُل الَغضَّ ِمنُه ِعْندَ 
ُ
َبِغي أْن يـَْرَفَع َصْوتَُه ِعْنَدُه إْن أْمَكَنُه  وامل الُعطاِس، َفال يـَنـْ

إْن ملَْ َيْدُع داٍع َشْرِعيٍ  إ ى ِخالِفِه، َعَدُم الرَّْفِع، وُرِوَي َعْن أيب َعْبِد اّللَِّ َرِضَي اّللَُّ تَعا ى َعْنُه ما يـَْقَتِضيِه، مُثَّ إنَّ الَغضَّ مَمُْدوح  
ْطُلوِب اِبلصَّْوِت بـَعْ  وأْرَدَف األْمرَ 

َ
ْشِي اِبألْمِر اِبلَغضِ  ِمَن الصَّْوِت ِلما أنَُّه َكِثريًا ما يـُتَـَوصَُّل إ ى امل

َ
َد الَعْجِز َعِن اِبلَقْصِد يف امل

ْشِي َكذا ِقيَل، َهذا وأبـَْعَد بـَْعُضهم يف الَكالِم َعلى َهَذْيِن األْمَرْيِن َفقالَ 
َ
: إنَّ األوََّل إشاَرة  إ ى التـََّوسُِّط يف التـََّوصُِّل إلَْيِه اِبمل

﴿إْن َتُك ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمن  :األْفعاِل، والث اينَ إشارَة  إ ى ااِلْحرتاِز ِمن ُفُضوِل الَكالِم، والتـََّوسُِّط يف األْقواِل، وُجِعَل قـَْولُُه َتعا ى
 .رىَخْرَدٍل﴾ إخلَْ، إشارًَة إ ى إْصالِح الضَِّمرِي، وهو َكما تَ 

َلَة   .اِبجلَْمِع ِبَغرْيِ الِم التَّْأِكيدِ  «أْصواُت احَلِمريِ »وقـَرَأ اْبُن أيب َعبـْ
 

  (ه  606) تفسري مفاتيح الغيب: الرازي
 [١٩لقمان ] ٱحۡلَِمرِي﴾ َلَصۡوتُ  تِ ﴿َوٱۡقِصۡد ِفی َمۡشِيَك َوٱۡغُضۡض ِمن َصۡوِتَكَۚ ِإنَّ أَنَكَر ٱأۡلَۡصَو َٰ 

ِه وهو الَِّذي ُُياِلُف غايََة ااِلْخِتالِف، وهو َمْشُي ﴿وال  :َلم ا قالَ  مَتِْش يف األْرِض َمَرًحا﴾ وَعَدُم َذِلَك َقْد َيُكوُن ِبِضدِ 
َتماِوِت الَِّذي يَرى ِمن نـَْفِسِه الضَّْعَف تـََزهًُّدا، َفقالَ 

ُ
ْذُمو  :امل

َ
َمنْيِ، ويف ﴿واْقِصْد يف َمْشِيَك﴾ أْي ُكْن وَسطًا بـَنْيَ الطََّرفـَنْيِ امل

  :اآليَِة َمساِئلُ 
ْشِي ؟ فـَنَـُقوُل: نـَعَ 

َ
ْسأَلُة اأُلو ى: َهْل ِلأْلْمِر اِبلَغضِ  ِمَن الصَّْوِت ُمناَسَبة  َمَع األْمِر اِبلَقْصِد يف امل

َ
ْم. َسواء  َعِلْمناها حَنُْن أْو ملَْ امل

 :َحدٌّ وال ُيِصيُبُه َعدٌّ، وال يـَْعَلُمُه أَحد ، والَِّذي َيْظَهُر ُوُجوه   نـَْعَلْمها، ويف َكالِم اّللَِّ ِمَن الَفوائِِد ما ال حَيُْصرُهُ 
إلْنساَن َعلى حَتِْصيِلها األوَُّل: هو أنَّ اإلْنساَن َلم ا كاَن َشرِيًفا َتُكوُن َمطالُِبُه َشرِيَفًة، فـََيُكوُن َفواهُتا َخَطرًا، فَأْقَدَر اّللَُّ ا



41 
 

ْشِي، فَإْن َعَجَز عَ 
َ
لَْيِه، ْن إْدراِك َمْقُصوِدِه، يُناِدي َمْطُلوبَُه فـََيِقُف َلُه أْو أَيْتِيُه َمْشًيا إلَْيِه، فَإْن َعَجَز َعْن إْبالِغ َكالِمِه إاِبمل

ْطُلوِب اِبلصَّْوِت، َكما أنَّ الَغَنَم َتْطُلُب السَّْخَلَة، والبَـ 
َ
َقرََة الِعْجَل، والن اقََة وبـَْعُض احلََيواانِت ُيشارُِك اإلْنساَن يف حَتِْصيِل امل

ْشُي والصَّْوُت الَفِصيَل اِبلثُّغاِء واخلُواِر والرُّغاِء، وَلِكْن ال تـَتَـَعد ى إ ى َغرْيِها، واإلْنساُن مُيَيِ ُز البَـْعَض َعِن البَـْعِض، فَ 
َ
إذا كاَن امل

ا أْرَشَدُه إ ى أَحِدمِها أْرَشَدهُ   .إ ى اآلَخرِ  ُمْفِضيَـنْيِ إ ى َمْقُصوٍد واِحٍد َلم 
ون ، وقـَْول  اِبللِ ساِن وال الث اين: هو أنَّ اإلْنساَن َلُه َثالثَُة أْشياَء؛ َعَمل  اِبجلَوارِِح ُيشارُِكُه ِفيِه احلََيواانُت، فَإنَُّه َحرََكة  وُسكُ 

، وقَ  رُُه، وَعْزم  اِبلَقْلِب وهو ال اطِ الَع َعَلْيِه إال  ّللَِِّ ا إْن َتُك ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمن َخْرَدٍل﴾  :ْد أشاَر إلَْيِه بَِقْولِهِ ُيشارُِكُه ِفيِه َغيـْ ﴿إهنَّ
﴿واْقِصْد يف َمْشِيَك واْغُضْض ِمن َصْوِتَك﴾ إشارًَة إ ى التـََّوسُِّط يف  :أْي أْصِلْح َضِمريََك فَإنَّ اّللََّ َخِبري ، بَِقَي األْمراِن، َفقالَ 

  .األْفعاِل واألْقوالِ 
أْعلى  هو أنَّ لُْقماَن أراَد إْرشاَد ابِْنِه إ ى السَّداِد يف األْوصاِف اإلْنسانِيَِّة، واألْوصاِف الَّيِت هي لِْلَمَلِك الَِّذي هو الث اِلُث:

ْعُروِف وانْ  :َمْرتـََبًة ِمنُه، واألْوصاِف الَّيِت لِْلَحَيواِن الَِّذي هو أْدىن َمْرتـََبًة ِمنُه، فـََقْولُهُ 
َ
كارِِم ﴿وْأُمْر اِبمل

َ
ْنَكِر﴾ إشارَة  إ ى امل

ُ
َه َعِن امل

َلَك ال أَيُْمُر َمَلًكا آَخَر ِبَشْيٍء وال يـَْنهاُه َعْن َشْيءٍ 
َ
ْخَتصَِّة اِبإلْنساِن، فَإنَّ امل

ُ
 .امل

َكربُِّ والتـََّبْخرُتِ إشارَة  إ ى ﴿وال ُتَصعِ ْر َخدََّك لِلن اِس وال مَتِْش يف األْرِض َمَرًحا﴾ الَِّذي هو إشارَة  إ ى َعَدِم التَّ  :وقـَْولُهُ 
الِئَكِة، فَإنَّ َعَدَم التََّكربُِّ والتـََّبْخرُتِ ِصَفُتهم. وقـَْولُهُ 

َ
كارِِم الَّيِت هي ِصَفُة امل

َ
﴿واْقِصْد يف َمْشِيَك واْغُضْض ِمن َصْوِتَك﴾  :امل

كارِِم الَّيِت هي ِصَفُة احلََيواِن. مُثَّ قاَل تَعا ى
َ
 :﴿إنَّ أْنَكَر األْصواِت َلَصْوُت احلَِمرِي﴾ وِفيِه َمساِئلُ  :إشارَة  إ ى امل

ْشِي، نـَُقوُل: أم ا عَ 
َ
ْسأَلُة اأُلو ى: ملَ ذََكَر املاِنَع َمن َرْفِع الصَّْوِت وملَْ يُْذَكِر املاِنَع ِمن ُسْرَعِة امل

َ
ْشَي والصَّْوَت  امل

َ
لى قـَْولِنا: إنَّ امل

ْشِي إلَْيِه َفذاَك، وإال  فـَُيوِقُفُه اِبلنِ داِء، فـَنَـُقوُل: َرْفُع الصَّْوِت يـُْؤِذي الس  ِكالمُها ُمَوصِ الِن إ ى َشخْ 
َ
اِمَع ٍص َمْطُلوٍب إْن أْدرََكُه اِبمل

ْشِي َفال تـُْؤذِ 
َ
ا َُيُْرُق الِغشاَء الَِّذي داِخَل اأُلُذِن. وأم ا السُّْرَعُة يف امل ي أْو إْن كاَنْت تـُْؤِذي َفال ويـَْقرَُع الصِ ماَخ بُِقوٍَّة، وُرمبَّ

ْشِي، و 
َ
ْشَي يـُْؤِذي آَلَة امل

َ
ُلُغ َمن َعلى الَيِمنِي والَيساِر؛ وأِلنَّ امل َر َمن يف َطرِيِقِه، والصَّْوُت يـَبـْ الصَّْوَت يـُْؤِذي آَلَة تـُْؤِذي َغيـْ

َتِقُل مِ  ْشُي. وأم ا َعلى قـَْولِنا: السَّْمِع، وآَلُة السَّْمِع َعلى ابِب الَقْلِب، فَإنَّ الَكالَم يـَنـْ
َ
َن السَّْمِع إ ى الَقْلِب، وال َكَذِلَك امل
 أْحَسُن؛ أِلنَّ اللِ ساَن اإلشارَُة اِبلشَّْيِء والصَّْوِت إ ى األْفعاِل واألْقواِل؛ َفأِلنَّ الَقْوَل قَِبيُحُه أقْـَبُح ِمن قَِبيِح الِفْعِل، وَحَسُنهُ 

ُح الدَّْعوىتـُْرمُجاُن الَقْلِب، وااِلْعِتبا  .ُر ُيَصحِ 
َرِد وَحتَّ النُّحاِس اِبحلَِديدِ  ْسأَلُة الث انَِيُة: َكْيَف يـُْفَهُم َكْونُُه أْنَكَر َمَع أنَّ َمسَّ املِنشاِر اِبملِبـْ

َ
أَشدُّ تـَْنِفريًا ؟ نـَُقوُل  امل

 :اجلَواُب َعْنُه ِمن وْجَهنْيِ 
راَد أنَّ أْنَكَر أْصواِت 

ُ
احلََيواانِت َصْوُت احلَِمرِي َفال يـَُردُّ ما ذََكْرمُتْ، وما ذََكْرمُتْ يف أْكَثِر األْمِر ِلَمْصَلَحٍة أَحُدمُها: أنَّ امل

  .وِعمارٍَة َفال يـُْنَكُر، ِِبِالِف َصْوِت احلَِمرِي وَهذا، وهو اجلَواُب الث اين 
ْسأَلُة الث الِثَُة: أْنَكُر هو أفْـَعُل التـَّْفِضيِل، َفِمن أيِ  

َ
ابٍب هو ؟ نـَُقوُل: حَيَْتِمُل أْن َيُكوَن ِمن ابِب أْطوََع َلُه ِمن امل

يُء يف َمْفَعٍل وال يف َمْفُعوٍل وال يف ابِب الُعُيوِب إال  ما َشذَّ  ها طاَعًة، فَإنَّ أفْـَعَل ال جيَِ ، َكَقْوهِلِْم: أْطوَُع ِمن  بَنانِِه، مبَْعىن أَشدِ 
ِطيِع،

ُ
ْشُغوِل، وأمْحَُق ِمن ُفالٍن ِمن ابِب الُعُيوِب، وَعلى  َكذا لِلتـَّْفِضيِل َعلى امل

َ
وأْشَغُل ِمن ذاِت النِ ْحيَـنْيِ لِلتـَّْفِضيِل َعلى امل

ْنَكِر، أْو نـَُقوُل: هو ِمن ابِب أْشغَ 
ُ
َل َمْأُخوًذا َمن َهذا َفهو يف ابِب أفْـَعَل َكأْشَغَل يف ابِب َمْفُعوٍل، فـََيُكوُن لِلتـَّْفِضيِل َعلى امل

، وهو أنَّ ُكلَّ َحَيواٍن َقْد يـُْفَهُم مِ نَ  ، وَهذا أْنَكُر ِمنُه، وَعلى َهذا فـََلُه َمْعىًن َلِطيف  ن َصْوتِِه أِبنَُّه َيِصيُح ِكَر الشَّْيَء َفهو ُمْنَكر 
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َلْو قُِتَل ال َيِصيُح، ويف بـَْعِض أْوقاِت ِمن ثَِقٍل أْو تـََعٍب كالَبِعرِي أْو َغرْيِ َذِلَك، واحِلماُر َلْو ماَت حَتَْت احِلْمِل ال َيِصيُح، و 
، ومُيِْكُن أْن يُقاَل: هو ِمن َنِكرٍي، َكأْجَدَر ِمن َجِديرٍ  َهُق، َفَصْوتُُه َمنُكور   .َعَدِم احلاَجِة َيِصيُح ويـَنـْ

 
 (ه  1393) بن عاشورالطاهر  —التحرير والتنوير 

  [١٩لقمان ] ٱحۡلَِمرِي﴾ َلَصۡوتُ  تِ ِإنَّ أَنَكَر ٱأۡلَۡصَو َٰ  ﴿َوٱۡقِصۡد ِفی َمۡشِيَك َوٱۡغُضۡض ِمن َصۡوِتَكَۚ 
عاَمَلِة َمَع الن اِس قـَف اها حبُْسِن اآلداِب يف حالَِتِه اخلاصَِّة، وتِْلَك حالَتا

ُ
َ َلُه آداَب ُحْسِن امل ْشِي  بـَْعَد أْن بـَنيَّ

َ
امل

ْرِء ِمن 
َ
  .آدابِهِ والتََّكلُِّم، ومَها أْظَهُر ما يـَُلوُح َعلى امل

ْشِي هو أْن َيُكوَن بـَنْيَ َطَرِف التـََّبْخرُتِ وَطَرِف الدَّ 
َ
بِيِب ويُقاُل: والَقْصُد: الَوَسُط الَعْدُل بـَنْيَ َطَرفـَنْيِ، فالَقْصُد يف امل
  .َقَصَد يف َمْشِيِه. َفَمْعىن ﴿اْقِصْد يف َمْشِيَك﴾ اْرَتِكِب الَقْصدَ 

: نـَْقُص قـُوَِّة اْسِتْعم َم قـَْولُُه َتعا ى ﴿ُقْل والَغضُّ ْق. وتـََقدَّ اِل الشَّْيِء. يُقاُل: َغضَّ َبَصرَُه، إذا َخَفَض َنَظرَُه فـََلْم حُيَدِ 
  .يف ُسورَِة النُّوِر. فـََغضُّ الصَّْوِت: َجْعُلُه ُدوَن اجلَْهرِ  [٣٠النور: ]لِْلُمْؤِمِننَي يـَُغضُّوا ِمن أْبصارِِهْم﴾ 

الَّ  ُلُغ ِبِه ِة َعلى التـَّْبِعيِض إِلفاَدِة أنَُّه يـَُغضُّ بـَْعَضُه، أْي بـَْعَض َجْهرِِه، أْي يـَنـُْقُص ِمن ُجُهَوَرتِِه وَلِكنَُّه ال يـَبْـ وِجيَء بِـ )ِمَن( الد 
  .إ ى التَّخاُفِت والسِ رارِ 

َنًة َتْشِبيًها ومُجَْلُة ﴿إنَّ أْنَكَر األْصواِت َلَصْوُت احلَِمرِي﴾ تـَْعِليل  َعلََّل ِبِه األْمَر اِبلغَ  ضِ  ِمن َصْوتِِه اِبْعِتبارِها ُمَتَضمِ 
  . ِمَن النَّكاَرةِ بَِليًغا، أْي أِلنَّ َصْوَت احلَِمرِي أْنَكُر األْصواِت. وَرْفُع الصَّْوِت يف الَكالِم ُيْشِبُه هَنِيَق احَلِمرِي فـََلُه َحظٌّ 

ُر وأْنَكَر: اْسُم تـَْفِضيٍل يف َكْوِن الصَّْوِت  ْبيِنِ  لِْلَمْجُهوِل وِمثْـُلُه مَساِعيٌّ وَغيـْ
َ
َمنُكورًا، َفهو تـَْفِضيل  ُمْشَتقٌّ ِمَن الِفْعِل امل

ْرأِة الَّيِت أُرِيَدتْ 
َ
َثِل )أْشَغُل ِمن ذاِت النَّْحيَـنْيِ( أْي أَشدُّ َمْشُغولِيًَّة ِمَن امل

َ
َثلِ شاذٍ ، وِمنُه قـَْوهُلم يف امل

َ
  . يف َهذا امل

َعرََّف ِبالِم اجلِْنِس َيسْ وإمنَّ 
ُ
َتِوي ُمْفَرُدُه ومَجُْعُه. ا مَجََع احلَِمرَي يف َنْظِم الُقْرآِن َمَع أنَّ َصْوَت ُمْفَرد  وملَْ يـَُقِل احِلماَر أِلنَّ امل

ا أُوثَِر َلْفُظ اجلَْمِع أِلنَّ َكِلَمَة احَلِمرِي أْسَعُد وِلَذِلَك يُقاُل: إنَّ الَم اجلِْنِس إذا َدَخَلْت َعلى مَجٍْع أْبطََلْت ِمنُه َمْعىن اجلَْمِعيَِّة. وإ منَّ
َؤسََّسُة اِبلواوِ 

ُ
 أِو الياِء ال جَيُوُز أْن اِبلَفواِصِل أِلنَّ ِمن حَماِسِن الَفواِصِل واألْسجاِع أْن جَتْرَِي َعلى أْحكاِم الَقوايف، والقاِفَيُة امل

َمَة ِمن قـَْولِِه ﴿وَلَقْد آتـَْينا لُْقماَن احِلْكَمَة﴾ يَرَِد َمَعها أِلُف أَتِْسيٍس فَإنَّ ال تَـَقدِ 
ُ
يد ، َعِظيم ،  [١٢لقمان: ]َفواِصَل امل هي: محَِ

ُدوِد والصِ يَ 
ُ
ِصرُي، َخِبري ، األُُموِر، َفُخوٍر، احلَِمرِي، وَفواِصُل الُقْرآِن تـَْعَتِمُد َكِثريًا َعلى احلَرَكاِت وامل

َ
ُروِف ِغ ُدوَن مَتاثُِل احلُ امل

  .وِبَذِلَك خُتاِلُف َقوايفَ الَقصاِئدِ 
ِمن ذِْكِر ما  [١٢لقمان: ]وَهذا وفاء  مبا وَعْدُت بِِه ِعْنَد الَكالِم َعلى قـَْولِِه تَعا ى ﴿وَلَقْد آتـَْينا لُْقماَن احِلْكَمَة﴾ 

َر ما يف هَ  ِذِه السُّورَِة وَقْد ذََكَر اآلُلوِسيُّ يف تـَْفِسريِِه ِمنها مَثانًِيا وِعْشرِيَن انـَْتهى إلَْيِه تـَتَـبُِّعي ِلما أُثَِر ِمن ِحْكَمِة لُْقماَن َغيـْ
نْيا حَبْر  َعِميق ، وَقْد َغرَِق ِفيها أانس  َكِثري  فاْجَعْل َسِفينَـ  َتَك ِفيها تـَْقوى اّللَِّ تَعا ى، ِحْكَمًة وهي: قـَْولُُه اِلبِْنِه: أْي بـُيَنَّ إِن الدُّ

  .مياُن، وِشراَعها التـَّوَكُُّل َعلى اّللَِّ تَعا ى َلَعلََّك أْن تـَْنُجَو وال أراَك انِجًياوَحَشْوها اإل
ُ َتعا ى وقـَْولُُه: َمن كاَن َلُه ِمن نـَْفِسِه واِعظ  كاَن َلُه ِمَن اّللَِّ َعزَّ وَجلَّ حاِفظ ، وَمن أْنَصَف الن اَس ِمن نـَْفِسِه زا َدُه اّللَّ

ْعِصَيةِ ِبَذِلَك ِعزًّا، و 
َ
  .الذُّلُّ يف طاَعِة اّللَِّ تَعا ى أقْـَرُب ِمَن التـََّعزُِّز اِبمل

  .وقـَْولُُه: َضْرُب الواِلِد ِلَوَلِدِه كالسَّماِد لِلزَّرْعِ 
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ْيَن فَإنَُّه ُذلُّ النَّهاِر وَهمُّ اللَّْيلِ  َك والدَّ   .وقـَْولُُه: اي بـُيَنَّ إاي 
اّللََّ َعزَّ وَجلَّ َرجاًء ال جُيْرِيَك َعلى َمْعِصَيِتِه تَعا ى، وَخِف اّللََّ ُسْبحانَُه َخْوفًا ال يـَُؤيِ ُسَك ِمن وقـَْولُُه: اي بـُيَنَّ ارُْج 

 .َرمْحَِتِه تَعا ى َشْأنُهُ 
ها أْيَسُر ِمن إْفهاِم َمن وقـَْولُُه: َمن َكَذَب َذَهَب ماُء وْجِهِه، وَمن ساَء ُخُلُقُه َكثـَُر َغمُُّه، ونـَْقُل الصُُّخوِر ِمن َمواِضعِ 

 .ال يـَْفَهمُ 
ًئا هو أثـَْقُل ِمن جاِر السُّوءِ  ْل َشيـْ راَر فـََلْم وقـَْولُُه: اي بـُيَنَّ مَحَْلُت اجلَْنَدَل واحلَِديَد وُكلَّ َشْيٍء ثَِقيٍل فـََلْم أمحِْ

َ
، وُذْقُت امل

ًئا هو أَمرُّ ِمَن الَفْقرِ    .أُذْق َشيـْ
  .ُسوَلَك جاِهاًل فَإْن ملَْ جتَِْد َحِكيًما َفُكْن َرُسوَل نـَْفِسكَ اي بـُيَنَّ ال تـُْرِسْل رَ 

َك والَكِذَب فَإنَُّه َشِهيٌّ َكَلْحِم الُعْصُفوِر َعم ا قَِليٍل يـُْغلى صاِحُبهُ    .اي بـُيَنَّ إاي 
ُرَك اآلِخرَ  نْيااي بـُيَنَّ اْحُضِر اجلَنائَِز وال حَتُْضِر الُعْرَس فَإنَّ اجلَنائَِز تُذَكِ  يَك الدُّ   .َة والُعْرَس ُيَشهِ 

ر  ِمن أْن أَتُْكَلهُ  ُه لِْلَكْلِب َخيـْ   .اي بـُيَنَّ ال أَتُْكْل ِشبَـًعا َعلى ِشَبٍع فَإنَّ إْلقاَءَك إاي 
َلْع وال َتُكْن ُمرًّا فـَتـُْلَفظْ    .اي بـُيَنَّ ال َتُكْن ُحْلًوا فـَتـُبـْ

  .إال  األْتِقياُء، وشاِوْر يف أْمرَِك الُعَلماءَ وقـَْولُُه اِلبِْنِه: ال أَيُْكْل َطعاَمَك 
َر َلَك يف أْن تـَتَـَعلََّم ما ملَْ تـَْعَلْم وَلم ا تـَْعَمْل مبا َقْد َعِلْمَت فَإنَّ َمَثَل َذِلَك   َمَثُل َرُجٍل اْحَتَطَب َحطًَباوقـَْولُُه: ال َخيـْ

  .َفَضمَّ إلَْيها ُأْخرىَفَحَمَل ُحْزَمًة وَذَهَب حَيِْمُلها فـََعَجَز َعْنها 
  .ْرهُ وقـَْولُُه: اي بـُيَنَّ إذا أَرْدَت أْن تُواِخَي َرُجاًل فَأْغِضْبُه قـَْبَل َذِلَك فَإْن أْنَصَفَك ِعْنَد َغَضِبِه وإال  فاْحذَ 

  .ْن يـُْعِطيِهُم الَعطاءَ وقـَْولُُه: لَِتُكْن َكِلَمُتَك طَيِ َبًة، وْلَيُكْن وْجُهَك َبْسطًا َتُكْن أَحبَّ إ ى الن اِس ممَّ 
  .وقـَْولُُه: اي بـُيَنَّ أْنزِْل نـَْفَسَك ِمن صاِحِبَك َمنزَِلَة َمن ال حاَجَة َلُه ِبَك وال بُدَّ َلَك ِمنهُ 

َتِغي حَمَْمَدَة الن اِس وال َيْكِسُب َذمَّهم فـَنَـْفُسُه ِمنُه يف َعناٍء والن اُس ِمنُه يف ر    .اَحةٍ اي بـُيَنَّ ُكْن َكَمن ال يـَبـْ
َبِغي َلَك ِمَن الَقْوِل ما يَـ  ا يـَنـْ   .نـَْفُعكَ وقـَْولُُه: اي بـُيَنَّ اْمَتِنْع مبا َُيْرُُج ِمن ِفيَك فَإنََّك ما َسَكتَّ سامل ، وإمنَّ

  .وأان أُقـَفِ ي َعَلْيها ما ملَْ يَْذُكْرُه اآلُلوِسيُّ 
َوطَِّأ ِفيما جاَء يف طََلِب العِ 

ُ
 ْقماَن احَلِكيَم أْوصى ابـَْنهُ ْلِم ِمن ِكتاِب اجلاِمِع: ماِلٍك أنَُّه بـََلَغُه أنَّ لُ َفِمن َذِلَك ما يف امل

َتَة ِبواِبِل َفقاَل: اي بـُيَنَّ جاِلِس الُعَلماَء وزامِحْهم بِرُْكبَـتَـْيَك فَإنَّ اّللََّ حُيِْيي الُقُلوَب بُِنوِر الِعْلِم َكما حُيِْيي  َيـْ
األْرَض امل

  .السَّماءِ 
يُدوَن يِه ِفيما جاَء يف الصِ ْدِق والَكِذِب ِمن ِكتاِب اجلاِمِع أنَُّه بـََلَغُه أنَُّه ِقيَل لُِلْقماَن: ما بـََلَغ ِبَك ما نَرى يُرِ وفِ 

  .الَفْضَل َفقاَل: ِصْدُق احلَِديِث، وأداُء األمانَِة، وتـَْرُك ما ال يـَْعِنييِن 
ْسَتْخَرَجِة لِْلُعْتِيِ  

ُ
نْيا بـَْعَد ويف جاِمِع امل : بـََلَغيِن أنَّ لُْقماَن قاَل اِلبِْنِه: اي بـُيَنَّ لَِيُكْن أوَُّل ما تُِفيُد ِمَن الدُّ قاَل ماِلك 

 .َخِليٍل صاِلٍح اْمَرأًة صاحِلَةً 
َقْد َتطاَوَل َعَلْيِهْم ما يُوَعُدوَن  ويف أْحكاِم الُقْرآِن اِلْبِن الَعَريبِ  َعْن ماِلٍك: أنَّ لُْقماَن قاَل اِلبِْنِه: اي بـُيَنَّ إنَّ الن اسَ 

نْيا ُمْنُذ ُكْنَت واْستَـْقبَـْلَت اآلِخرََة، وإنَّ دارً  ا َتِسرُي إلَْيها أقْـَرُب إلَْيَك وهم إ ى اآلِخرَِة ِسراًعا َيْذَهُبوَن، وإنََّك َقِد اْسَتْدبـَْرَت الدُّ
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وال نِْعَمة  َكِطيِب نـَْفٍس، وقاَل: اي بـُيَنَّ ال جُتاِلِس الُفج اَر وال مُتاِشِهْم، اتَِّق أْن  ِمن داٍر خَتْرُُج َعْنها. وقاَل: َلْيَس ِغيًن َكِصحٍَّة،
َعَلْيِهْم َرمْحَة  فـَُتِصيَبَك  يـَْنزَِل َعَلْيِهْم َعذاب  ِمَن السَّماِء فـَُيِصيَبَك َمَعهم، وقاَل: اي بـُيَنَّ جاِلِس الُعَلماِء وماِشِهْم َعسى أْن تـَْنزِلَ 

 .َعهممَ 
ما َكالم  َرِقيق ، وإْن  ويف الَكش اِف: أنَُّه قاَل ِلَرُجٍل يـَْنظُُر إلَْيِه: إْن ُكْنَت َتراين َغِليَظ الشََّفتَـنْيِ فَإنَُّه َُيْرُُج ِمن بـَْيِنهِ 

َيِب ُمْضَغتَـنْيِ فَأاتُه اِبللِ ساِن والَقْلِب، مُثَّ أَمرَُه ِبَذْبِح ُكْنَت َتراين أْسَوَد فـََقْلِي أبـَْيُض. وأنَّ َمْوالُه أَمرَُه ِبَذْبِح شاٍة وأْن أَيْتَِيُه أِبطْ 
ها إذا طااب وأْخَبُث أُْخرى وأْن أْلِق ِمنها أْخَبَث ُمْضَغتَـنْيِ، فَأْلقى اللِ ساَن والَقْلَب؛ َفَسأَلُه َعْن َذِلَك، َفقاَل: مُها أْطَيُب ما ِفي

 .ما ِفيها إذا َخُبثا
لَِبَسها َد وهو َيْسُرُد الدُُّروَع فَأراَد أْن َيْسأَلُه َعم اذا َيْصَنُع فَأْدرََكْتُه احِلْكَمُة َفَسَكَت، فـََلم ا أمَتَّها داُوُد وَدَخَل َعلى داوُ 

  .وقاَل: نِْعَم لَُبوُس احلَْرِب أْنِت. َفقاَل لُْقماُن: الصَّْمُت ِحْكَمة  وقَِليل  فاِعُلهُ 
  .َعِطيََّة: ِقيَل لُِلْقماَن: أيُّ الن اِس َشرٌّ ؟ َفقاَل: الَِّذي ال يُبايل أْن يَراُه الن اُس َسيِ ًئا أْو ُمِسيًئاويف تـَْفِسرِي اْبِن 

َعِث داُوَد فـََلم ا بُِعَث داُوُد َقَطَع الَفْتوى. َفِقيَل َلهُ  أال أْكَتِفي إذا  . َفقاَل: ويف تـَْفِسرِي الُقْرُطِيِ : كاَن لُْقماُن يـُْفيِت قـَْبَل َمبـْ
ْظُلوُم ِمن ُكلِ  َمكاٍن إْن ُيِصْب فَِباحلَرِيِ  أ

َ
نازِِل وَكَدرِها يـَْغشاُه امل

َ
ْن يـَْنُجَو وإْن أْخطَأ أْخطَأ ُكِفيُت. وِفيِه: إنَّ احلاِكَم أِبَشدِ  امل

نْيا َذلِياًل َخيـْر  ِمن أْن َيُكوَن َشرِيفً  نْيا وال ُيِصِب َطرِيَق اجلَنَِّة. وَمن َيُكْن يف الدُّ نْيا َعلى اآلِخرَِة تـَُفْتُه الدُّ ا. وَمن َُيْرَتِ الدُّ
 .اآلِخرَةَ 

  .ويف تـَْفِسرِي البَـْيضاِويِ : أنَّ داُوَد َسأَل لُْقماُن: َكْيَف أْصَبْحَت ؟ َفقاَل: أْصَبْحُت يف َيِدي َغرْيِي
يِن  نُسوِب لَِفْخِر الدِ 

َ
: قاَل لُْقماُن اِلْبِنِه: إنَّ اّللََّ َرِضَييِن َلَك فـََلْم يُوِصيِن ِبَك وملَْ يـَْرَضَك يل ويف ُدرَِّة التـَّْنزِيِل امل الر ازِيِ 

 .فَأْوصاَك يب 
ِعَدُة انَمِت الِفْكرَُة وَخرَِسِت احِلْكَمُة وقـََعَدِت 

َ
ِن األْعضاُء عَ ويف الشِ فاِء لِِعياٍض: قاَل لُْقماُن اِلبِْنِه: إذا اْمَتأَلِت امل

 .الِعباَدةِ 
ا : أنَّ ِمن وِصيَِّة لُْقماَن: اي بـُيَنَّ إمنَّ ْرأِة الص احِلَِة   ويف ِكتاِب آداِب النِ كاِح ِلقاِسِم ْبِن أَيُْموَن التَِّليِديِ  األمْخاِسيِ 

َ
َمَثُل امل

ِلِك، وَمثـَُلها َكَمَثِل اللُّْؤُلِؤ واجلَْوَهِر ال َكَمَثِل الدُّْهِن يف الرَّْأِس يُِلنُي الُعُروَق وحُيَسِ ُن الشَّْعَر، وَمثـَُلها َكمَ 
َ
َثِل الت اِج َعلى َرْأِس امل

  .يَْدرِي أَحد  ما ِقيَمُتهُ 
َتهاُه: إذا َتَكلََّمْت أمْسََعْت، وإذا َمَشْت  ُلَغ ُمنـْ َتِهي َحىت  يـَبـْ ْرأِة السُّوِء َكَمَثِل السَّْيِل ال يـَنـْ

َ
أْسَرَعْت، وإذا وَمَثُل امل

َرأُ إال  داَء اْمرَأِة السُّوءِ قـَعَ    .َدْت َرفـََعْت، وإذا َغِضَبْت أمْسََعْت. وُكلُّ داٍء يـَبـْ
ْنِطُق وهي اجلاِهَلُة اي بـُيَنَّ أَلْن ُتساِكَن األَسَد واأُلُسوَد َخيـْر  ِمن أْن ُتساِكَنها: تـَْبِكي وهي الظ اِلَمُة، وحَتُْكُم وهي اجلائِرَُة، وتَـ 

  .هاوهي أْفعى بَِلْدغِ 
: اي بـُيَنَّ ساِفْر ِبَسْيِفَك وُخفِ َك وِعماَمِتَك وِخباِئَك وِسقاِئَك وُخُيوِطَك وخِمْ  َرزَِك، وتـََزوَّْد ويف جَمَْمِع الَبياِن لِلطَّبَـَرِسيِ 

َتِفُع بِِه أْنَت وَمن َمَعَك، وُكْن أِلْصحاِبَك ُمواِفًقا إال  يف َمْعِصيَ  ِة اّللَِّ َعزَّ وَجلَّ. اي بـُيَنَّ إذا سافـَْرَت َمَع َمَعَك ِمَن األْدِويَِة ما تـَنـْ
نَ  هم، فَإذا َدَعْوَك فَأِجْبهم وإذا قـَْوٍم فَأْكِثِر اْسِتشاَرهَتم يف أْمرَِك وأُُمورِِهْم، وأْكِثِر التـََّبسَُّم يف ُوُجوِهِهْم وُكْن َكرميًا َعلى زاِدَك بـَيـْ

طُوَل الصَّْمِت وَكثْـرََة الصَّالِة، وَسخاَء النـَّْفِس مبا َمَعَك ِمن دابٍَّة أْو ماٍء أْو زاٍد، وإذا  اْسَتعانُوا ِبَك فَأْعِنِهْم، واْستَـْعِملْ 
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 ، وال جتُِْب يف َمُشورَةٍ اْسَتْشَهُدوَك َعلى احَلقِ  فاْشَهْد هَلم، واْجَهْد رَأَْيَك هَلم إذا اْسَتشاُروَك، مُثَّ ال تـَْعزِْم َحىت  تـَثْـُبَت وتـَْنظُرَ 
ن ملَْ مَيَْحِض النَِّصيَحَة َحىت  تـَُقوَم ِفيها وتـَْقُعَد وتَناَم وأَتُْكَل وُتَصلِ ي وأْنَت ُمْستَـْعِمل  ِفْكَرَتَك وِحْكَمَتَك يف َمُشوَرتِِه، فَإنَّ مَ 

أيـَْتهم يـَْعَمُلوَن فاْعَمْل َمَعهم، وامْسَْع ِلَمن هو َمِن اْسَتشاَرُه َسَلَبُه اّللَُّ َرأْيَُه، وإذا رَأْيَت أْصحاَبَك مَيُْشوَن فاْمِش َمَعهم، فَإذا رَ 
ًئا فـَُقْل نـََعْم وال تـَُقْل ال فَإنَّ ال ِعيٌّ وُلْؤم ، وإذا حَتَيـَّ  ْرمُتْ يف الطَّرِيِق فاْنزُِلوا، وإذا أْكبَـُر ِمنَك ِسنًّا. وإذا أَمُروَك أِبْمٍر وَسأُلوَك َشيـْ

َمُروا، وإذا رَأيـُْتْم َشْخًصا واِحًدا َفال َتْسأُلوُه َعْن َطرِيِقكم وال َتْستَـْرِشُدوُه فَإنَّ الشَّْخَص الواِحَد َشَكْكُتْم يف الَقْصِد َفِقُفوا وتَ 
ْن تـََرْوا ما  أْيًضا إال  أيف الَفالِة ُمرِيب  َلَعلَُّه َيُكوُن َعنْيَ اللُُّصوِص أْو َيُكوُن هو الشَّْيطاَن الَِّذي َحيـَّرَكم. واْحَذُروا الشَّْخَصنْيِ 

ًئا َعَرَف احَلقَّ ِمنُه والش اِهُد يَرى ما ال يَرى الغاِئبُ    .ال أرى أِلنَّ العاِقَل إذا أْبَصَر ِبَعْيِنِه َشيـْ
ا َدْين ، وَصلِ  يف مَجاَعٍة و  ْرها ِلَشْيٍء، َصلِ ها واْسرَتِْح ِمنها فَإهنَّ َعلى رَْأِس زَجٍ . وإذا  َلوْ اي بـُيَنَّ إذا جاَء وْقُت الصَّالِة َفال تـَُؤخِ 

َفَصلِ  رَْكَعتَـنْيِ قـَْبَل أْن جَتِْلَس، أَرْدمُتُ النـُُّزوَل فـََعَلْيكم ِمن بِقاِع األْرِض أِبْحَسِنها َلْواًن وأْلَيِنها تـُْربًَة وأْكَثرِها ُعْشًبا. وإذا نـََزْلَت 
ْذَهَب يف األْرِض. وإ

َ
ذا اْرحَتَْلَت َفَصلِ  رَْكَعتَـنْيِ مُثَّ ود ِِع األْرَض الَّيِت َحَلْلَت هِبا وَسلِ ْم َعلى وإذا أَرْدَت َقضاَء حاَجِتَك فَأْبِعِد امل

َتِدَئ فـَتَـَتَصدَّ  الِئَكِة، وإِن اْسَتَطْعَت أْن ال أَتُْكَل َطعاًما َحىت  تـَبـْ
َ
َق ِمنُه فافْـَعْل. وَعَلْيَك أْهِلها فَإنَّ ِلُكلِ  بـُْقَعٍة أْهاًل ِمَن امل

ْيَك اِبلدُّعاِء ما ُدْمَت ِة ِكتاِب اّللَِّ )َلَعلَُّه يـَْعيِن الزَّبُوَر( ما ُدْمَت راِكًبا، وَعَلْيَك اِبلتَّْسِبيِح ما ُدْمَت عاِماًل َعَماًل، وَعلَ بِِقراءَ 
َك وَرْفَع الصَّْوِت يف َمِسرِيكَ  َر يف أوَِّل اللَّْيِل إ ى آِخرِِه. وإاي  َك والسَّيـْ   .خالًِيا. وإاي 

 .َقَد اْستَـْقَصْينا ما وَجْدان ِمن ِحْكَمِة لُْقماَن مم ا يُقاِرُب َسْبِعنَي ِحْكَمةً فَـ 
 

 (ه  538): الزخمشريعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل الكشاف
َك لِلنَّاِس َواَل مَتِۡش ِفی ٱأۡلَۡرِض َمَرًحۖا ِإنَّ ٱّللََّ اَل  َتال﴿َواَل ُتَصعِ ۡر َخدَّ ( َوٱۡقِصۡد ِفی َمۡشِيَك ١٨ࣲ )َفُخورࣲ حيُِبُّ ُكلَّ خُمۡ

 [١٩-١٨لقمان ]﴾ (١٩) ٱحۡلَِمريِ  َلَصۡوتُ  تِ َوٱۡغُضۡض ِمن َصۡوِتَكَۚ ِإنَّ أَنَكَر ٱأۡلَۡصَو َٰ 
ه، وصعره، وصاعره: كقولك أعاله وعاله وعااله:  تصاعر، وتصعر: ابلتشديد والتخفيف. يقال: أصعر خد 

ر والصيد: داء يصيب البعري يلوى منه عنقه. واملعىن: أقبل على الناس بوجهك تواضعا، وال توهلم شق مبعىن. والصع
  :وجهك وصفحته، كما يفعل املتكربون. أراد

ال  َوال مَتِْش مترح َمَرحاً أو أوقع املصدر موقع احلال مبعىن مرحا. وجيوز أن يريد: وال متش ألجل املرح واألشر، أى
يكن غرضك يف املشي البطالة واألشر كما ميشى كثري من الناس لذلك، ال لكفاية مهم ديىن أو دنيوى. وحنوه قوله تعا ى 

عر خد ه  َوال َتُكونُوا َكالَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدايرِِهْم َبَطرًا َورائَء النَّاِس. واملختال: مقابل للماشي مرحا، وكذلك الفخور للمص
ْد يف َمْشِيَك واعدل فيه حىت يكون مشيا بني مشيني: ال تدب دبيب املتماوتني، وال تثب وثيب الشطار. قال كربا َواْقصِ 

كان إذا مشى »وأما قول عائشة يف عمر رضى هللا عنهما  (١)«سرعة املشي نذهب هباء املؤمن»ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 
وأقصد، بقطع اهلمزة، أى: سد د يف مشيك من أقصد  فإمنا أرادت السرعة املرتفعة عن دبيب املتماوت. وقرئ: (٢)«أسرع

الرامي إذا سد د سهمه حنو الرمية َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك وانقص منه واقصر، من قولك: فالن يغض من فالن إذا قصر به 
ر مثل يف ووضع منه أَْنَكَر اأْلَْصواِت أوحشها، من قولك: شيء نكر، إذا أنكرته النفوس واستوحشت منه ونفرت. واحلما

الذم البليغ والشتيمة، وكذلك هناقه. ومن استفحاشهم لذكره جمردا وتفاديهم من امسه: أهنم يكنون عنه ويرغبون عن 
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التصريح به، فيقولون: الطويل األذنني، كما يكىن عن األشياء املستقذرة: وقد عد  يف مساوي اآلداب: أن جيرى ذكر 
، فتشبيه  (٣)من العرب من ال يركب احلمار استنكافا وإن بلغت منه الرجلةاحلمار يف جملس قوم من أو ى املروءة. و 

وإن جعلوا  -الرافعني أصواهتم ابحلمري، ومتثيل أصواهتم ابلنهاق، مت إخالء الكالم من لفظ التشبيه وإخراجه خمرج االستعارة
فع الصوت والرتغيب عنه. وتنبيه على أنه ومبالغة شديدة يف الذم والتهجني وإفراط يف التثبيط عن ر  -محريا وصوهتم هناقا

من كراهة هللا مبكان. فإن قلت: مل وحد صوت احلمري ومل جيمع؟ قلت: ليس املراد أن يذكر صوت كل واحد من آحاد 
هذا اجلنس حىت جيمع، وإمنا املراد أن كل جنس من احليوان الناطق له صوت، وأنكر أصوات هذه األجناس صوت هذا 

  .يدهاجلنس، فوجب توح
 

جاء من حديث أىب هريرة وأىب سعيد وابن عمر، وأخرجه ابن عدى من رواية عمار بن مطرد وهو لرتوك، وقد اتبعه  (١)
الوليد بن سلمة وهو أو هي منه، لكنه قال: عن ابن أىب ذئب عن املغرية عن أىب سعيد والوليد بن سلمة. وفيه إسناد 

صهبان عن انفع عن ابن عمر، وأخرجه أبو نعيم يف احللية من طريق أىب  آخر أخرجه ابن عدى من روايته عن عمرو بن
ذكره ابن األثري يف النهاية، قلت: لعله أخذه عن الفائق، ويف  (٢)معشر عن سعيد عن أىب هريرة وإسناده ضعيف أيضا 

يمان: كان عمر إذا الطبقات البن سعد من رواية سليمان ابن أىب حثمة قال قالت الشفاء بنت عبد هللا، وهي أم سل
أى: املشي برجله، يعىن: وإن أتعبه املشي وعدم الركوب. ويف الصحاح  «منه الرجلة»قوله  (٣) .مشى ... فذكره

 أى: بقي راجال.  -ابلكسر -ابلتحريك: مصدر قولك: رجل «الرجل»
 

 املعاجلة:
 .استخرج وجه اإلشكال يف اآلية 
 اإلشكاالت املوجودة حسب كل  مفس ر. حد د اآلراء املختلفة يف تفسري اإلشكال أو 
 .قد ر ابألدل ة َمن ِمن املفس رين الذي حق ق من وا معرفي ا أكرب من غريه 
 .سج ل مالحظاتك اخلاص ة 

 اكتب التفسري األمثل لإلشكال املوجود يف اآلية.
 
 

 اجلمعي شبايكي أ.د.                                                                            
 أستاذ مادة التفسري وعلوم القرآن                                                                      


