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 فعولا مَ  اللِ  أمرُ  وكانَ 

 47سورة النساء 

 77واألحزاب 

 

  :لم يقل

 .نافذاا اللِ  أمرُ  وكانَ  -
 .فاعلا  اللِ  أمرُ  وكانَ  -

 

 :أقوال المفسرين

: إلى تفسيرمنهم ما كان يحتاج . ما قاله المفسرون مفهوم ل يحتاج إلى تفسير
 ا آخر؟يكن تعبيرا ، ولم (مفعولا )لماذا كان التعبير 

 .ومن لم يفسر منهم كان أفضل ممن فسر على هذه الطريقة

 . مفعول بمجرد األمر( أو المأمور)أظن أن المعنى أن األمر 



 . األمر مفعول

  .المأمور مفعول

 !فيكون كن: وهو

إذا  !فصار المأمور والمفعول واحداا !وكان أمر الل مفعولا بمجرد أمره: التقدير
 .فعل( أو أمر)قال 

، فقد يأمرون ول (الفعل)أو ( التنفيذ)و( األمر)عند البشر هناك فرق بين 
 !ينفذون، وقد يتأخرون

 

 :الطبري

ل يمتنع عليه  ،اا موجودا وكان جميع ما أمر الل أن يكون كائنا مخلوقا  :يعني »
سمي أمر الل ألنه  .المأمور: في هذا الموضع واألمر .خلق شيء شاء خلقه
 .عن أمره كان وبأمره

 
  .«وكان ما أمر الل مفعولا  :والمعنى

 

 :الرازي



ل يتعذر لحكمه ول ناقض ألمره، على معنى أنه  ل راد   يريد :عباس ابن قال «
هذا : ول في الشيء الذي ل شك في حصوله، كما تقيريد أن يفعلهعليه شيء 
ن لم يفعل بعد ،األمر مفعول نما قال. وا  عن جريان عادة  اإخبارا  ( وكانَ  ) :وا 

ل العذاب عليهم فعل ذلك ل الل في األنبياء المتقدمين أنه مهما أخبرهم بإنزا
ا ل في األمم السالفة واقعا أنتم تعلمون أنه كان تهديد الل : ه قيل لهم، فكأنمحالة
 .«، والل أعلمن وكونوا على حذر من هذا الوعيد، فاحترزوا اآلمحالة

 

  :القرطبي

فهو مصدر وقع موقع المفعول؛  ،ويراد باألمر المأمور. اا موجودا ي كائنا أ »
معناه أن كل أمر أخبر بكونه فهو كائن : قيلو . فالمعنى أنه متى أراده أوجده

  .«على ما أخبر به

 

 :ابن كثير

  .«، فإنه ل يخالف ول يمانعإذا أمر بأمر: أي »

 

 :أبو حيان
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ى به ألنه دال على الجنس، وهو عبارة عن ، واكتفهنا واحد األموراألمر  »
 . المغفرة، و كالعذاب، واللعنة: المخلوقات

الذي أراده : المراد به المأمور، مصدر وقع موقع المفعول، والمعنى: وقيل
 . أوجده

أنه تعالى : والمعنى ،فهو كائن ل محالة تكوينهمعناه أن كل أمر أخر : وقيل
دة الل ا عن جريان عاوكان إخبارا : لوقا. أن يفعله عليه شيء يريدل يتعذر 

، فاحترزوا وكونوا على حذر في تهديده األمم السالفة، وأن ذلك واقع ل محالة
األمرين إن لم  يقع أحدول بد أن   :الزمخشري ولذلك قال. من هذا الوعيد

 .«، يعني الطمس واللعنةيؤمنوا

 :أقول

 .قارن الرازي

 

  :المنار

 أمروالمراد هنا  .افعل حتما شأنه أن يُ : أي ،اواقعا : أي وكان أمر الل مفعولا  »
 ن  كُ  لهُ  يقولَ  ا أن  شيئا  إذا أرادَ  هُ ما أمرُ إن   ﴿:ر عنه بقوله عز وجلالمعب   التكوين
 .«28يس  ﴾فيكونُ 
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 :أقول

ما بينه صاحب المنار من أن األمر يتعلق بأمر التكوين مهم، وسبقه إليه أبو 
ا ، ولكنحيان  .بصورة أقل وضوحا

 

 :الشوكاني

   ، أو يراد باألمر المأمورا ل محالةا موجودا كائنا  :أي مفعولا  الل أمر وكان« 
 

 ن  كُ  لهُ  يقولَ  أن   اشيئا  أرادَ  إذا هُ أمرُ  ماإن   ﴿:، كقولهأراده كانأنه متى : والمعنى
  .«28 يس ﴾فيكونُ 

 

 :أخرى آيات

 .44و 48األنفال  ﴾كاَن َمفعولا  أمراا اللُ  ليقضيَ  ﴿

 .5اإلسراء  ﴾فعولا مَ  اوعدا  وكانَ  ﴿

 .802اإلسراء  ﴾فعولا مَ نا لَ رب   وعدُ  كانَ  إن   ﴿

 .82المزمل  ﴾فعولا مَ  هُ وعدُ  كانَ  ﴿
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