تفسي المامع لكحكمام القران /القرطب )ت  671هـ( مصنف و مدقق
} قْ يل أيَيُّ َها ٱلي َكافِ ْرو َن { * } لَ أَ يعبْ ْد َما تَّ يعبْ ْدو َن { * } َولَ أَنتْ يم َعابِ ْدو َن َمآ أَ يعبْ ْد
دت { * } َولَ أَنتْ يم َعابِ ْدو َن َمآ أَ يعبْ ْد {)(5-1
{ * } َولَ أ ََن َعابِد َما َعبَ ُي
ذكر ابن إسحماق وغي ه عن ابن عبماس :أن سبب نزولما أن الوليد بن اليغي،ة ،والعماص
بن وائل ،والسود بن عبد الطلب ،وأمية بن َخلَف؛ لقوا رسول ا صلى ا عليه
وسلم فقمالوا :ي مدمدَ ،هلم َم فلنعب ْد مما تعبد ،وتَـ ْعبَ ْد مما نَـ ْعبد ،ونشتك نن وأنت ف
أمرن كله؛ فإن كمان الذي جئت به خيام مما بيدينما ،كنما قد شماركنماك فيه ،وأخذن
بنظنما منه .وإن كمان الذي بيدينما خيام مما بيدك ،كنت قد ش كركتنما ف أمرن ،وأخذت
بنظك منه؛ فأنزل ا عز وجل } قم ْل أيَيـُ َهما ٱلْ َكمافكمرو َن { .وقمال أبو صمال عن ابن
استَـلَ ْدمت بعض هذ ه اللة
عبماس :إنم قمالوا لرسول ا صلى ا عليه وسلم :لَ كو ْ
النب صلى ا عليه وسلم بذ ه السور،ة ،فيئسوا منه،
لصدقنماك؛ فنزل جبيل على ّ
وآ َذو ه؛ وآ َذوا أصحمابه .واللف واللم ترجع إل معن العهود وإن كمانت للجنس من
لي؛ لنما مماطبة لن سبق ف علم ا تعمال أنه سيدموت على
كحيث إنما كمانت صفة ّ
الماوردي :نزلت جوابم،
كفر ه ،فهي من الصوص الذي جماء بلفظ العدموم .ونو ه عن ّ
بلكمافرين قوممام مم َعيَنكي ،ل جيع الكمافرين؛ لن منهم من آمن ،فعبد ا ،ومنهم
وع َن
َ
َ
من ممات أو قمتكل على كفر ه ،وهم الاخماطبون بذا القول ،وهم الذكورون .قمال أبو بكر
النبماري :وقرأ من طعن ف القرآن :قم ْل لكلَ كذين َك َفمروا } لَ أ َْعبم مد َمما تَـ ْعبم مدو َن { وزعم
بن
ّ
أن ذلك هو الصواب ،وذلك افتاء على رب العمالي ،وتضعيف لعن هذ ه السور،ة،
وإبطمال مما قصد ه ا من أن ي ك
ك
ي،
ر
الز
الطماب
بذا
إيهم
بطمابه
ركي
ش
للدم
نبيه
ل
ذ
ّ
م
ّ
لب ك
وإلزامهم مما ينف منه كل ذي ك
وكحجمام .وذلك أن الذي ي ّدعيه من اللفظ البماطل،
Page 1 of 6

hatisenang.com

قراءتنما تشتدمل عليه ف العن ،وتزيد تويلم ليس عندهم ف بطلهم وتريفهم .فدمعن
العرب إذا قمال
قراءتنما :قل للذين كفروا :ي أيهما الكمافرون؛ دليل صحة هذا :أن ّ
قل لزيد ي زيد أقبل إلينما .فقد وقعت قراءتنما على
لاخماطبه قل لزيد أقبل إلينما ،فدمعنما ه ْ
كل مما عندهم ،وسقط من بطلهم أكحسن لفظ وأبلغ معن؛ إذ كمان الرسول عليه
»ييهما الكمافرونٰ .وهو يعلم أنم ييغضبون من
السلم يعتدمدهم ف نديهم ،فيقول لم :أ
أن يـمْنسبوا إل الكفر ،ويدخلو ف جلة أهله إلَ وهو مروس منوع من أن تنبسط عليه
منهم يد ،أو تقع به من جهتهم كأذية .فدمن ل يقرأ } قم ْل أيَيـُ َهما ٱلْ َكمافكمرو َن { كدمما أنزلما
ا ،أسقط آية لرسول ا صلى ا عليه وسلم .وسبيل أهل السلم أل يسمارعوا إل
وشرفه بما .وأمما
مثلهما ،ول يعتدمدوا نبيهم بختزال الفضمائل عنه ،الت منحه ا إيهماّ ،
وجه التكرار فقد قيل إنه للتأكيد ف قطع أطدمماعهم؛ كدمما تقول :وا ل أفعل كذا ،ث
وا ل أفعله.
قمال أكثر أهل العمان :نزل القرآن بلسمان العرب ،ومن مذاهبهم التكرار إراد،ة التأكيد
والفهمام ،كدمما أن من مذاهبهم الختصمار إراد،ة التاخفيف واليماز؛ لن خروج الطيب
والتكلم من شيء إل شيء ،أول من اقتصمار ه ف القمام على شيء واكحد؛ قمال ا
تعمال:
ۤ
}فَبِأ ِ
َي آل ِء َربِ ْك َما تْ َك ِذ َب ِن{
]الرحن.[45 :
ٍِ ِ
ي{
} َوييل يَّ يوَمئِذ لل ْيم َكذبِ َ
]الطففي.[10 :
} َكلَ َسيَّ يعلَ ْمو َن * ثَْ َكلَ َسيَّ يعلَ ْمو َن{
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]النبأ 4 :ـ  .[5و
}فَِإ َن َم َع ٱل ْيع يس ِر يْ يسرا * إِ َن َم َع ٱل ْيع يس ِر يْ يسرا{

كك كك
اعج ْل؛
اعج ْل َ
]الشرح .[6-5 :كل هذا على التأكيد .وقد يقول القمائل :إ ْرم إ ْرمَ ،

ومنه قوله عليه السلم ف الديث الصحيح " :فلن آذن ،ث ل آذن ،إنا فاطمة
خرجه مسلم .وقمال الشماعر:
بضعة من " ّ
وقمال آخر:
وقمال آخر:

هل ِ
جوع كِندة
سالت َ

ي لَبَ يك ٍر أَني ِش ْروا ِل ْكلَييبا
علقمه ي
علقمه ي
ي
ي
ي

وقمال آخر:
وقمال آخر:

علقمه
ي

ٍ
بن
حابس ي أَقيّ َرعْ
ي أَقرعْ ْ

يوم ولَ يوا أَيي َن أَيينا
َ

ِ
رار
َين أَيي َن الف ْ
ي لَبَ يك ٍر أ َ
ِ
رم يه
خي تيم ْكلها وأَ يك َ
َ

ص َرع أ َ
َ
ص َرعْ
َخوك تْ ي
إنك إ ين يْ ي

ت اسلَ ِمي ثَلَث َِتيَ ٍ
ات وإ ين لي تَ َكلَ َم
ألَ ي اسلَ ِمي ث اسلَ ِمي ْثَ َ ي
ك ،ث تعبد آلتنما
ومثله كثي .وقيل :هذا على مطمابقة قولم :تَعبمد آلتنما ونعبمد إلَ َ
ونعبد إلك ،ث تعبد آلتنما ونعبد إلك ،فنج كري على هذا أبدام َسنَة وسنة .فأجيبوا عن
للنب
كل مما قمالو ه بض ّد ه؛ أي إن هذا ل يكون أبدام .قمال ابن عبماس :قمالت قريش ّ
ونزوجك َم ْن
صلى ا عليه وسلم :نن نعطيك من المال مما تكون به أغن رجل بكةّ ،
ك
عقبك؛ أي ك
ف عن شتم آلتنما ،فإن ل تفعل فنحن
نشي خل َفك ،وتَ مك ُ
شئت ،ونطأ َ
العّزى( سنة،
صلة واكحد،ة هي لنما ولك صلح؛ م
نَـ ْع كرض عليك َخ ْ
تعبد آلتنما )اللت و م
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ونن نعبد إلك سنة؛ فنزلت السور،ة .فكمان التكرار ف »ل أعبد مما تعبدونٰ؛ لن
كرر بعن التيغليظ .وقيل:
كرروا عليه مقمالم مر،ة بعد مر،ة .وا أعلم .وقيل :إنما ّ
القوم ّ
أي »ل أعبدٰ السماعة »مما تعبدون .ول أنتم عمابكدونٰ السماعة »مما أعبدٰ .ث قمال:
»ول أن عمابكدٰ ف الستقبل »مما عبدت .ول أنتمٰ ف الستقبل »عمابكدون مما أعبدٰ.
البد .وقيل :إنم كمانوا يعبدون الوثن ،فإذا ملوا وثَنما ،وسئكدموا العبماد،ة
قماله الخفش و ّ
له ،رفضو ه ،ث أخذوا وثَنما غي ه بشهو،ة نفوسهم ،فإذا مروا بجمار،ة تعجبهم ألقوا هذ ه،
ورفعوا تلك ،فعنظدموهما ونصبوهما آلة يعبدونما؛ فأ كممر عليه السلم أن يقول لم» :ل
أعبد مما تعبدونٰ اليوم من هذ ه اللة الت بي أيديكم .ث قمال» :ول أنتم عمابكدون مما
أعبدٰ وإنما تعبدون الوثن الذي اتذتو ه ،وهو عندكم الن» .ول أن عمابكد مما عبدتٰ
أي بلمس من اللة الت رفضتدموهما ،وأقبلتم على هذ هَ } .ولَ أَنتم ْم َعمابك مدو َن َمآ أ َْعبم مد
{ فإن أعبد إلكي
وقيل :إن قوله تعمال } :لَ أ َْعبم مد َمما تَـ ْعبم مدو َن * َولَ أَنتم ْم َعمابك مدو َن َمآ أ َْعبم مد { ف
دت { على نفي العبماد،ة منه لكدمما عبدوا ف
الستقبمال .وقولهَ } :ولَ أ ََن َعمابكد َمما َعبَ ُْ
الماضي .ث قمالَ } :ولَ أَنتم ْم َعمابك مدو َن َمآ أ َْعبم مد { على التكرير ف اللفظ دون العن ،من
قكبل أن التقمابل يوجب أن يكون :ول أنتم عمابدون مما عبدت ،فعدل عن لفظ عبدت
إل أعبد ،إشعمارام بن مما عبد ف الماضي هو الذي يعبد ف الستقبل ،مع أن الماضي
والستقبل قد يقع أكحدهما موقع الخر .وأكثر مما ييت ذلك ف أخبمار ا عز وجل.
أعبدٰ ،ول يقلَ :م ْن أعبد؛ ليقمابل به »ول أن عمابكد مما عبدتٰ وهي أصنمام
وقمال» :مما م
الول على الثمان ،ليتقمابل الكلم
»م ْنٰ م
وأوثن ،ول يصلح فيهما إل »مماٰ دون َ
فحدمل ّ
ركن لنما .وقيل :إن
ول يتنماف .وقد جماءت »مماٰ لن يعقل .ومنه قولم :سبحمان مما ساخ ّ
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معن اليت وتقديرهما :قل ي أيهما الكمافرون ل أَعبد الصنمام الت تعبدونما ،ول أنتم
عمابدون ا عز وجل الذي أعبد ه؛ لشراككم به ،واتماذكم الصنمام ،فإن زعدمتم أنكم
تعبدونه ،فأنتم كماذبون؛ لنكم تعبدونه مشركي .فأن ل أعبد مما عبدت ،أي مثل
عبمادتكم؛ فـ»ـدمماٰ مصدرية .وكذلك »ول أنتم عمابكدون مما أعبدٰ مصدرية أيضمام؛ معنما ه
ول أنتم عمابدون مثل عبماديت ،الت هي توكحيد.
} لَ ْك يم ِدينْ ْك يم َوِ َل ِدي ِن {)(6
فيه معن التهديد؛ وهو كقوله تعمال:
}لَنَآ أَ يع َمالْنَا َولَ ْك يم أَ يع َمالْ ْك يم{

]القصص [55 :أي إن رضيتم بدينكم ،فقد رضينما بديننما .وكمان هذا قبل المر
بلقتمال ،فنسخ بية السيف .وقيل :السور،ة كلهما منسوخة .وقيل :مما نسخ منهما شيء
لنما خب .ومعن »لكم دينكمٰ أي جزاء دينكم ،ول جزاء دين .وسى دينهم دينمام،
لنم اعتقدو ه َوتَولَو ه .وقيل :العن لكم جزاؤكم ول جزائي؛ لن ال ّكدين الزاء .وفتح
ك
»ول كدي كنٰ نفع ،والبزي عن ابن كثي بختلف عنه ،وهشمام عن ابن عمامر،
اليماء من َ
وكحفص عن عماصم .وأثبت اليماء ف »دينٰ ف المالي نصر بن عماصم وسلم
ويعقوب؛ قمالوا :لنما اسم مثل الكماف ف دينكم؛ والتماء ف قدمت .البماقون بيغي يء،
مثل قوله تعمال:
}فَّ ْه َو يَّ يه ِدي ِن{
]الشعراء.[78 :
ِ
َطيع ِ
ون{
}فَٱتَّ ْقواي ٱلَ َوأ ْ
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]آل عدمران [50 :ونو ه ،اكتفماء بلكسر،ة ،واتبماعمام لط الصحف؛ فإنه وقع فيه بيغي
يء.
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