
 ِمن ُنَكِت القرآن

(555) 

 ا آخرال تجعل مع اهلل إله  

 

 .22اإلسراء ( وال  خذُ وم ا مَ ذمُ ل  مَع اهلِل إله ا آخَر فتقعَد مَ عَ ال َتج  )

 

 :لم يقل

 .فتصير مذموم ا

 

 :ل  عَ ج  ال تَ 

 .أمته: الخطاب للنبي صلى اهلل عليه وسلم، والمراد -
 .الخطاب لإلنسان -

 

 :فتقعد

 .ليست على بابها: ، فتعجز، فتبقىفتمكثفتصير،  -



انظر إلى فالن شو : يقال .وهي مستعملة في العامية. هي على بابها -
 !قاعد يعمل

اختير لفظ القعود للداللة : ما كان معناها ففيها معنى العجز، أي وأي ا -
 .على العجز، واهلل أعلم

 

 :مذموم ا مخذوال   فتقعدَ 

 .في الدنيا -
 .في اآلخرة -
 .فيهما مع ا -

 93، انظر آية اإلسراء لو قارنوا بين اآليات المفسرون مع أنه مهمن هذا بي  لم ي
 .المذكورة آخر هذه الورقة

 

 :أقوال المفسرين

 :الطبري

 )...(. اتصير ملوم  : يقول: اذموم  مَ  تقعدَ  »



ن كان خرج على وجه الخطو  اب لنبي اهلل صلى اهلل عليه هذا الكالم وا 
 .«وعز   من عباد اهلل جل   فهو معني به جميع من لزمه التكليف ،وسلم

 
 

 :البغوي

 .«من غير نصر خذوال  مَ  ،ا من غير حمدذموم  مَ   ) خذوال  مَ  ذموم امَ  فتقعدَ )»

 

 :الرازي

فعلى هذا  .ر إال الواحد األحدر وال مقد  مدب   إله وال لما ثبت بالدليل أنه ال »
فمن أشرك باهلل فقد أضاف  .جميع النعم حاصلة من اهلل تعالى التقدير تكون

فحينئذ  .الحق أن كلها من اهلل ، مع أنعض تلك النعم إلى غير اهلل تعالىب
جحد ا فلم .، ألن الخالق تعالى استحق الشكر بإعطاء تلك النعملذم  يستحق ا

 ،، فقد قابل إحسان اهلل تعالى باإلساءة والجحود والكفرانكونها من اهلل
  .فاستوجب الذم  

نما قلن تحق أن ا هلل تعالى اس، ألنه لما أثبت شريك  ا إنه يستحق الخذالنوا 
بقي بال ناصر وال  اكان ذلك الشريك معدوم   ا، فلم  ض أمره إلى ذلك الشريكيفو  

  )...(. نالخذال وذلك عينُ . عينحافظ وال مُ 
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  :فيه وجوه ( خذوال  مَ  اذموم  مَ  فتقعدَ ) :المذكور في قوله القعود

  
، وهذه اللفظة مخذوال  ا فتمكث في الناس مذموم  : أي ،ثك  المُ : أن معناه: األول

ما  :غيرهفإذا سأل الرجل  .رس في هذا المعنىمستعملة في لسان العرب والفُ 
: عناهم .هو قاعد بأسوأ حال: يصنع فالن في تلك البلدة؟ فيقول المجيب

  .اا أو جالس  ث سواء كان قائم  ك  المُ 

 
 .فرط منه ا على مار  ا متفك  إن من شأن المذموم المخذول أن يقعد نادم  : الثاني

  

ن تحصيل الخيرات يسعى في تحصيلها، والسعي إنما أن المتمكن م: الثالث
ا ا قاعد  تحصيلها فإنه ال يسعى بل يبقى جالس   ، وأما العاجز عنيتأتى بالقيام
م الفوز فلما كان القيام على الرجل أحد األمور التي بها يت .عن الطلب

 مَ رَ ال جَ  ،نة والقدرةك  عدم تلك المُ ، وكان القعود والجلوس عالمة على بالخيرات
 العجزوالقعود كناية عن  ،عن القدرة على تحصيل الخيرات جعل القيام كناية

 .«والضعف

  

 :القرطبي
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 .«فتبقى: فتقعدَ  »

 

 :أبو حيان

الخطاب : وغيرهالطبري  لوقا. للسامع غير الرسول( جعل  ال تَ )الخطاب في »
 . لجميع الخلقصلى اهلل عليه وسلم، والمراد  لمحمد

شحذ الشفرة حتى قعدت كأنها حربة،  :من قولهم الزمخشري قال :(فتقعدَ )
من الهالك  وما يتبعه ا على نفسك الذم  فتصير جامع   :يعني. صارت :بمعنى

 . انتهى. ا لهمن الذل والخذالن والعجز عن النصرة ممن جعلته شريك  
 .ال يجوز عند أصحابنا ،فتصير :بمعنى( فتقعدَ ) وما ذهب إليه من استعمال

 إلى أنه يطرد اءالفر   وذهب .ثلصار مقصورة على المَ عندهم بمعنى  (قعد)و
 :، وجعل من ذلك قول الراجزبمعنى صار (قعد)
  

 لبابُ وال الجِ  وال الوشاحانِ          ابُ ــــضالخِ  الجاريةَ  عُ قنِ ال يُ      
 ابُ ـــــعه لُ ـــل رُ ـــــــاألي دَ ـــــويقع        أن تلتقي األركابُ  من دونِ      

 
فالزمخشري ، صار :بمعنى ، يسأل حاجة إال قضاهاقعد ال :الكسائي وحكى

  .اءالفر   أخذ في اآلية بقول



كما  ( خذوال  ذموم ا مَ مَ ) فيمكث في الناس: أي ،ثك  والقعود هنا عبارة عن المُ 
ماكث  :عن حال شخص هو قاعد في أسوأ حال، ومعناه تقول لمن سأل

  .اا أم جالس  ، وسواء كان قائم  ومقيم

، اا متفكر  ألن من شأن المذموم المخذول أن يقعد حائر   ؛وقد يراد القعود حقيقة
  .وهي القعود ،ر بغالب حالهوعب  

هنا  والذم   !ما أقعدك عن المكارم: ، والعرب تقولفتعجز :(فتقعدَ ) معنى: وقيل
ا أو ود  في أن يكون اإلنسان يجعل عُ  ،، ومن ذوي العقولالحق من اهلل تعالى

، ويشركه مع لكرامة، وينسب إليه األلوهيةه با، ويخص  ا أفضل من نفسهحجر  
  .اهلل الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه

ل الذي ال ، والمخذو ون بإسالم اهلل وال يكفل له بنصروالخذالن في هذا يك
 . «أن ينصره ينصره من يحب  

 

 :الشنقيطي

ه إلى النبي صلى اهلل عليه ج  الظاهر أن الخطاب في هذه اآلية الكريمة متو «
، ألنه ص التوحيد في العبادة له جل وعال، ليشرع ألمته على لسانه إخالوسلم
 ، وأنه ال يقعدُ ا آخرمع اهلل إله   جعلُ وم أنه ال يَ لى اهلل عليه وسلم معلص

  .ا مخذوال  مذموم  
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ه إليه اهلل عليه وسلم يوج  ة داللة واضحة على أنه صلى ومن اآليات الدال  

، نفس خطابه هو صلى اهلل عليه وسلم، والمراد بذلك التشريع ألمته ال الخطاب
وال  أف   مالهُ  ما فال تقل  الهُ هما أو كِ أحدُ  رَ بَ الكِ  عندكَ  بلغن  ا يَ إم  : )قوله تعالى

، اآلية (ا يبلغن  إم  : )ألن معنى قوله، 29اإلسراء  (اكريم   ما قوال  لهُ  ما وقل  تنهرهُ 
الديه ومعلوم أن و  ،ما أف  لهُ  فال تقل   أي إن يبلغ عندك والداك أو أحدهما الكبر

بعد  ،ربَ الشتراط بلوغهما أو أحدهما الكِ ، فال وجه قد ماتا قبل ذلك بزمن طويل
 .لتشريع لغيره صلى اهلل عليه وسلم، إال أن المراد اأن ماتا منذ زمن طويل

مثلة ومن األ .والمراد بالخطاب غيره ،اهم إنسان  ومن أساليب اللغة العربية خطابُ 
 :سهل بن مالك الفزاري ، وهوالسائرة في ذلك قول الراجز

 
 عي يا جارهأعني واسمَ  إياكِ                       

 
ه ه أختُ ا، فأنزلت  فوجده غائب   ،ألم الطائي بنَ  حارثةَ  أنه زار ثلوسبب هذا المَ 

سمعها ا ألخرى غيرها ليُ ، فقال مخاطب  ه، وكانت جميلة، فأعجبه جمالهاوأكرمت  
  :هي
 

  في فتى فزاره ترينَ  كيفَ         البدو والحضاره خيرِ  يا أختَ       



 
  عي يا جارهأعني واسمَ  إياكِ          ارهــعطمِ  ة  وى حر  ـــهح يَ ـــأصب     

 
 :، وأجابته بقولهاففهمت المرأة مراده

  
 ال أبتغي الزوج وال الدعاره          زارهــي أقول يا فتى فــإن           

  
  باستحاره إلى أهلكَ  فارحل         هذي الحاره أهلِ  وال فراقَ            

 
بمعنى رجع الكالم  ،أصله استفعال من المحاورة" باستحاره" :والظاهر أن قولها

بالمحاورة التي وقعت بيني وبينك، وهي كالمك  إلى أهلكَ  ، أي ارحل  بينهما
عوض من " هاالستحار "والهاء في ! ل مني على غير ذلك، وال تحصوجوابي له

 .هو معروف في فن الصرف ، كماالعين الساقطة باإلعالل
  

ا إله   اهللِ  معَ  ل  عَ ج  ال تَ ) :وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في قوله
: ومن أساليب اللغة العربية .ه إلى المكلفذلك من اآليات متوج   ونحو ،(آخرَ 

  :في معلقته فة بن العبدرَ طَ  كقول ؛إفراد الخطاب مع قصد التعميم
 

 دِ و  ز ن لم تُ باألخبار مَ  ويأتيكَ      جاهال   ما كنتَ  األيامُ  بدي لكَ تُ سَ        
 

 . تصير: أي (فتقعدَ ): ومعنى قوله :والزمخشري والكسائي الفراء وقال



  :منه قول الراجز اءالفر   وجعل
 

 لبابُ وال الجِ  وال الوشاحانِ        ضابُ الخِ  الجاريةَ  عُ قنِ ال يُ           

  
 ابُ ــعله لُ  رُ ـــاألي دَ ــــويقع      أن تلتقي األركابُ  من دونِ           

 .أي يصير له لعاب
 

أبو  قاله ،بمعنى صار. قعد ال يسأل حاجة إال قضاها :الكسائي وحكى
  .(في تفسيره) في البحر حيان

  
ا فتمكث في الناس مذموم   :، أيثك  والقعود هنا عبارة عن المُ : اثم قال أيض  

  ؛هو قاعد في أسوأ حال: خصلمن سأل عن حال ش، كما تقول مخذوال  
 . اا أم جالس  سواء كان قائم   ،ماكث ومقيم :ومعناه

ا، ر  ا متفك  المخذول أن يقعد حائر   ألن من شأن المذموم ؛وقد يراد القعود حقيقة
  .ر بغالب حاله وهو القعودوعب  
محل  هـا !مما أقعدك عن المكار : والعرب تقول. فتعجز :(فتقعدَ )معنى : وقيل

  .أبي حيان الغرض من كالم
 

ث أشرك حي ؛ومن العقالء من الناس ،من اهلل هو من يلحقه الذم  : والمذموم هنا
  .، وال يقدر على شيءباهلل ما ال ينفع وال يضر  



  
  :ومنه قوله. ل منه النصرال ينصره من كان يؤم   هو الذي: والمخذول

 
  خذالبغى عليه فيُ ولكن بأن يُ          بانقضاء حياته ميتا   المرءُ  إنِ       

 
 :أقول
: قولها: الزمخشريفي تفسير  .فيه نظر( االستحارة)كالمه عن  -

: يقال. ر وعدم اهتداءبتحي  أو . بكمال وعدم نقص :يباستحارة، أ
 .ر في رأيهي  إذا تح: واستحار الرجل. استحار اإلناء، إذا امتأل وتكامل

 
 .ما المرءُ : إِن المرءُ  -

 

 :عاشورابن 

 .«ث والدوامك  مستعار لمعنى المُ  :قعدت »

 

 :آيات أخرى

َد َملوم ا غلولة  إلى ُعُنِقَك وال تَب ُسط ها كل  الَبسِط فتقعُ ل  َيدَك مَ عَ وال َتج  ) -
 .23اإلسراء ( ور اَمحسُ 



 .93اإلسراء ( ور ادحُ وم ا مَ لُ هن م مَ ل  مَع اهلِل إله ا آخَر فُتلَقى في جَ عَ وال َتج  ) -
 .219الشعراء ( َتدُع مَع اهلِل إله ا آخَر فتكوَن ِمَن الُمَعذ بينَ فال ) -
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