تفسي فتح القدير /الشوكان )ت  1250هـ( مصنف و مدقق
د
ٱح ٌد { * } ٱلُ ٱل َ
ص ٱم ُد { * } ٱلْ يٱل ْد ٱوٱلْ يُولٱ ْد { * } ٱوٱلْ يٱ ُك ْن لَهُ
} قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ
ٱح ٌد {)(4-1
ُك ُفواً أ ٱ
ٱح ٌد { الضمي يوز أن يكون عائدا إل ما يفهم من السياق لا
قوله } :قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ
قدمنا من بيان سبب النزول ،وأن الشركي قالوا :ي ممد انسب لنا ربك .فيكون
الول.
مبتدأ ،وا مبتدأ ثن .و } أحد { خب البتدأ الثان ،والملة خب البتدأ ل
ويوز أن يكون } ا { بدل من } هو {  ،والب } أحد { .ويوز أن يكون ا
خبا لأول ،و } أحد { خبا ثنيا ،ويوز أن يكون } أحد { خبا لبتدأ موذوف ،أي:
هو أحد .ويوز أن يكون } هو { ضمي شأن؛ لنه موضع تعظيم ،والملة بعده
الول أول .قال الزجاج :هو كناية عن ذكر ا ،والعن :إن
مفسرة له وخب عنه ،و ل
ٱح ٌد { .قيل :وهزة } أحد { بدل من الواو ،وأصله
سألتم تبيي نسبته } قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ
واحد .وقال أبو البقاء :هزة } أحد { أصل بنفسها غي مقلوبة ،وذكر أن أحد يفيد
العموم دون واحد .وما يفيد الفرق بينهما ما قاله الزهري :أنه ل يوصف بلحدية
غي ا تعال ،ل يقال رجل أحد ،ول درهم أحد؛ كما يقال رجل واحد ،ودرهم
واحد ،قيل :والواحد يدخل ف الحد ،والحد ل يدخل فيه فإذا قلت ل يقاومه واحد
وفرق ثعلب بي واحد
جاز أن يقال لكنه يقاومه اثنان بالف قولك ل يقاومه أحد .ل
ورد عليه أبو حيان بنه
وبي أحد بن الواحد يدخل ف العدد وأحد ل يدخل فيه .ل
يقال أحد وعشرون ،ونوه ،فقد دخله العدد ،وهوذا كما ترى ،ومن جلة القائلي
بلقلب الليل .قرأ المهور } :قل هو ا أحد { بثبات } قل { .وقرأ عبد ا بن
أب) :ا أحد( بدون } قل { .وقرأ العمش) :قل هو ا الواحد( وقرأ
مسعود و ل

علي ،وأبن بن عثمان ،وابن
المهور :بتنوين } أحد {  ،وهو :الصل .وقرأ زيد بن ل
أب إسحاق ،والسن ،وأبو السماك ،وأبو عمرو ف رواية عنه بوذف التنوين للخفة،
كما ف قول الشاعر:
عمرو الذي هشم الثريد لقومه

ورجال مكة مسنتون عجاف

وقيل :إن ترك التنوين لالقاته لم التعريف ،فيكون التك لجل الفرار من التقاء
الساكني .وياب عنه بن الفرار من التقاء الساكني قد حصل مع التنوين بتحريك
ص ٱم ُد { السم الشريف مبتدأ ،و } الصمد { خبه.
الول منهما بلكسر } ٱلُ ٱل م
ل
والصمد :هو الوذي يصمد إليه ف الاجات ،أي :يقصد لكونه قادرا على قضائها،
فهو فعل بعن مفعول كالقبض بعن القبوض؛ لنه مصمود إليه ،أي :مقصود إليه،
قال الزجاج :الصمد السند الوذي انتهى إليه السؤدد .فال سيد فوقه ،قال الشاعر:
أل بكر الناعي بي بن
أسد

بعمرو بن مسعود وبلسيد الصمد

وقيل :معن الصمد :الدائم الباقي الوذي ل يزل ول يزول .وقيل :معن الصمد ما ذكر
بعده من أنه الوذي ل يلد ول يولد.
وقيل :هو الستغن عن كل أحد ،والتاج إليه كل أحد .وقيل :هو القصود ف
الول.
الرغائب ،والستعان به ف الصائب ،وهوذان القولن يرجعان إل معن القول ل
وقيل :هو الوذي يفعل ما يشاء ،ويكم ما يريد .وقيل :هو الكامل الوذي ل عيب فيه.
وقال السن ،وعكرمة ،والضحاك ،وسعيد بن جبي ،وسعيد بن السيب ،وماهد،

السدي ،الصمد هو الصمت الوذي ل
وعبد ا بن بريدة ،وعطاء ،وعطية العوف ،و ل
جوف ،ومنه قول الشاعر:
شهاب حروب ل تزال جياده

عوابس يعلكن الشكيم الصمدا

الول لواز أن يكون هوذا أصل معن الصمد ،ث استعمل ف
وهوذا ل يناف القول ل
الول أهل اللغة وجهور أهل
السيد الصمود إليه ف الوائج ،ولوذا أطبق على القول ل
التفسي ،ومنه قول الشاعر:
علوته بسام ث قلت له

خذها حذيف فأنت السيد

الصمد

وقال الزبرقان بن بدر:
سيوا جيعاً بنصف الليل واعتمدوا

ول رهينة إلّ سيد صمد

وتكرير السم الليل؛ للشعار بن من ل يتصف بوذلك ،فهو بعزل عن استحقاق
اللوهية ،وحوذف العاطف من هوذه الملة؛ لنا كالنتيجة للجملة الول .وقيل :إن
الول أول؛ لن السياق يقتضي
الصمد صفة لالسم الشريف ،والب هو ما بعده .و ل
استقالل كل جلة } .ٱلْ يٱلد ْد ٱوٱلْ يُولٱ ْد { أي :ل يصدر عنه ولد ،ول يصدر هو عن
شيء ،لنه ل يانسه شيء ،ولستحالة نسبة العدم إليه سابقا ولحقا .قال قتادة :إن
مشركي العرب قالوا :الالئكة بنات ا .وقالت اليهود :عزير ابن ا .وقالت النصارى:
السيح ابن ا ،فأكوذبم ا فقال } :ٱلْ يٱلد ْد ٱوٱلْ يُولٱ ْد { .قال الرازي :ق لدم ذكر نفي
الولد مع أن الولد مق لدم لالهتمام ،لجل ما كان يقوله الكفار من الشركي :إن
الالئكة بنات ا ،واليهود :عزير ابن ا ،والنصارى :السيح ابن ا ،ول يلدع أحد أن
د
له والدا ،فلهوذا السبب بدأ
بلهم ،فقال } :ٱلْ يٱل ْد { ث أشار إل الجة فقال } :ٱوٱلْ
ل
يُولٱ ْد {  ،كأنه قيل :الدليل على امتناع الولد اتفاقنا على أنه ما كان ولدا لغيه ،وإنا

عب سبحانه با يفيد انتفاء كونه ل يلد ول يولد ف الاضي ،ول يوذكر ما يفيد انتفاء
ل
كونه كوذلك ف الستقبل؛ لنه ورد جواب عن قولم :ولد ا ،كما حكى ا عنهم
بقوله:
}أٱلٱ إد َنُم دّم ْن إدفْ دك ده ْم لٱيٱي ُقولُو ٱن * ٱولٱ ٱد ٱلُ{

]الصافات [152 ،151 :فلما كان القصود من هوذه الية تكوذيب قولم ،وهم :إنا
قالوا ذلك بلفظ يفيد النفي فيما مضى ،وردت الية لدفع قولم هوذا.
مقررة لضمون ما قبلها؛ لنه سبحانه إذا كان
} ٱوٱلْ يٱ ُك ْن لمهُ ُك ُفوا أ ٱ
ٱح ٌد { هوذه الملة ل
متصفا بلصفات التقدمة كان متصفا بكونه ل يكافئه أحد ،ول ياثله ول يشاركه ف
شيء ،وأخر اسم كان لرعاية الفواصل ،وقوله } :له { متعلق بقوله } :كفوا { قدم
عليه لرعاية الهتمام؛ لن القصود نفي الكافأة عن ذاته.
رد البد على سيبويه بوذه
الول أول .وقد ل
وقيل :إنه ف مل نصب على الال ،و ل
الية؛ لن سيبويه قال :إنه إذا تق لدم الظرف كان هو الب ،وههنا ل يعل خبا مع
جوزه.
تق لدمه ،وقد ل
رد على البد بوجهي :أحدها أن سيبويه ل يعل ذلك حتما بل ل
والثان أن ل نسلم كون الظرف هنا ليس بب ،بل يوز أن يكون خبا ويكون كفوا
العرب الفصيح أن
منتصبا على الال وحكى ف الكشاف عن سيبويه على أن الكالم ل
مستقر ،واقتصر ف هوذه الكاية على نقل لأول كالم
يؤخر الظرف الوذي هو لغو غي
ل
سيبويه ،ول ينظر إل أخره ،فإنه قال ف آخر كالمه :والتقدي والتأخي واللغاء،
عرب جيد كثي .انتهى .قرأ المهور } :كفوا { بضم الكاف والفاء،
والستقرار ل
وتسهيل المزة ،وقرأ العرج ،وسيبويه ،ونفع ف رواية عنه بسكان الفاء ،وروي ذلك

عن حزة مع إبداله المزة واوا وصال ووقفا ،وقرأ نفع ف رواية عنه) :كفأ( بكسر
علي بن عبد ا بن العباس كوذلك
الكاف ،وفتح الفاء من غي م لد .وقرأ سليمان بن ل
مع الد ،وأنشد قول النابغة:
ل تقذفن بركن ل كفاء له
والكفء ف لغة العرب النظي .يقول .هوذا كفؤك أي :نظيك .والسم الكفاءة بلفتح.
وقد أخرج ابن جرير ،وابن النوذر ،وابن أب حات ،والاملي ف أماليه ،والطبان ،وأبو
ص ٱم ُد { الوذي ل جوف له،
الشيخ ف العظمة عن بريد ل أعلمه إلل رفعه .قال } :ٱل م
ص ٱم ُد
ول يصح رفع هوذا .وأخرج ابن النوذر ،وابن أب حات عن ابن مسعود قال } :ٱل م
{ الوذي ل جوف له ،وف لفظ :ليس له أحشاء .وأخرج ابن أب عاصم ،وابن جرير،
وابن النوذر ،والبيهقي ف المساء والصفات عن ابن عباس مثله .وأخرج ابن النوذر عنه
ص ٱم ُد { الوذي ل يطعم ،وهو الصمت .وقال :أو ما مسعت النائحة ،وهي
قال } :ٱل م
تقول:
لقد بكر الناعي بي بن
أسد

بعمرو بن مسعود وبلسيد الصمد

وكان ل يطعم عند القتال ،وقد روي عنه أن الوذي يصمد إليه ف الوائج ،وأنه أنشد
استدل به على هوذا العن ،وهو أظهر ف الدح ،وأدخل ف الشرف ،وليس
البيت ،و ل
لوصفه بنه ل يطعم عند القتال كثي معن .وأخرج ابن جرير ،وابن النوذر ،وابن أب
علي بن أب
حات ،وأبو الشيخ ف العظمة ،والبيهقي ف المساء والصفات من طريق ل
ص ٱم ُد { السيد الوذي قد كمل ف سؤدده ،والشريف
طلحة عن ابن عباس قال } :ٱل م
الوذي قد كمل ف شرفه ،والعظيم الوذي قد كمل ف عظمته ،والليم الوذي قد كمل

الغن الوذي قد كمل ف غناه ،والبار الوذي قد كمل ف جبوته ،والعال
ف حلمه ،و ل
الوذي قد كمل ف علمه ،والكيم الوذي قد كمل ف حكمته ،وهو الوذي قد كمل ف
أنواع الشرف والسؤدد ،وهو ا سبحانه هوذه صفة ل تنبغي إلل له ليس له كفو وليس
كمثله شيء.
وأخرج ابن أب حات ،وابن جرير ،وابن النوذر ،والبيهقي عن ابن مسعود قال:
ص ٱم ُد { هو السيد الوذي قد انتهى سؤدده ،فال شيء أسود منه .وأخرج ابن أب
} ٱل م
ص ٱم ُد { الوذي تصمد إليه
حات ،وأبو الشيخ ف العظمة عن ابن عباس قال } :ٱل م
الشياء إذا نزل بم كربة أو بالء .وأخرج ابن جرير من طرق عنه ف قوله } :ٱوٱلْ يٱ ُك ْن
ٱح ٌد { قال :ليس له كفو ول مثل.
لمهُ ُك ُفوا أ ٱ

