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َ َحقه َقْدرِِه{  فائدة يف تفسري قوله تعاىل:  [91]األنعام: }َوَما َقَدُروا اَّلله

  

يف ثالثِة مواضع  ِمن  القرآن، وهو ذٌم  جاء  [ 91]األنعام:  }َوَما َقَدرُوا اَّللهَ َحقه َقْدرِِه{قوله تعاىل:       •
ا ينايف حكمت ُه م ت  ن  َقُصوا هللا مبا يُ ن ايف وحدانيَ ت ُه، ومب  ِمن  هللا للمشركني واجلاِحِدين لبْعِث هللِا الرُُّسل ؛ ألّنَ 

ن: )ما عَظُموا ورمحت ُه وعدل ُه، فلم يع ظِ ُموه مبا هو حٌق له عليهم ِمن  الَتعظيم، وهذا معىن قول املفسري
هللا  حَق تعظيمه، وال ع ر فُوه حَق معرفته(؛ أْي: ما عَظُموه التعظيم  الواجب  عليهم، وال ع ر فُوه املعرف ة  

 الواجبة  له عليهم سبحانه.

تحقه به ما يس رادُ لذاته، وقد يُ  -سبحانه-هللا قد يُراُد به ما ي ستِحقُّه  وينبغي أْن يُ ْعل م  أَن حقَ       •
 على عباده، و)احلق( الذي يف اآلية هو الثاين.

ن تنَقص  هللا  بنوٍع ِمن  التَ ن  قُّص فما ق د ر  هللا فلهذا جاء ذ مُّ املشركني بعدم القيام به، وهكذا كلُّ م        •
  حق ق ْدرِه.

مُّ أحٌد بعدم القيام به، فلهذا وأَما حقُّ هللا الذي يستحقه لذاته فهو غرُي مقدوٍر للعباد، فال       • يُذ 
عبادته، كما جاء أَن  قدره، ويعُبد  هللا حقَ  يُقال يف الثَناء على هللا: ال يستطيُع أحٌد أن ي  ْقُدر  هللا  حقَ 

عظيم هلل، ن دوام العبادة والتَ مع ما هم عليه مِ  عبادتك( حقه  )ما عبدانكَ املالئكة تقول يوم القيامة: 
 كما أثنيتَ   أنتَ  ال ُأحصي ثناًء عليكَ ): -هاخللق برب ِ  وهو أعلمُ -م ى هللا عليه وسلَ صلَ  سولُ وقال الرَ 

  (.على نفسكَ 

أحٌد ِمن  املالئكة أو األنبياء أبنَه ق د ر  هللا  ولِ م ا يف لفظ احلقِ  ِمن  االحتمال ال جيوز أْن يُوصف        •
قدره،  ال جيوز أْن يُقال فيهم: ما أحٌد منهم قد ر هللا حقَ  حَق قْدرِه، الحتمال املعىن األول، كما

م، وأقوُمُهم حبقه، م أعل ُم اخللق برب  الحتمال املعىن الثاين، فُيْشِبُه ما ذ َم هللاُ به املشركني، بل يقال: إّنَ 
 وأكمُلُهم تعظيًما له، وعبادًة له سبحانه.

أبو حيان يف تفسري آية األنعام إىل معىن ما ت قَدم فيما ن  ق ل ُه عن املاتُرِيدي وأيب العالية؛  وقد أشار        •
 : )ما عبدانكَ وم ِن الذي يُعظِ ُم هللا حَق عظمته، أو يعرِفُُه حَق معرفته، قالت املالئكةقال املاتُرِيدي: 

  (.عليكَ  ال أحصي ثناءً )م يقول: ى هللا عليه وسلَ صلَ  سولُ الرَ  (عبادتكَ  حقه 
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عن هذا ]أْي: خيرج املاتريدي عن اإلشكال الذي أشار إليه[ أن يكون  قال أبو حيان: وينفصلُ       •
 .املعىن: ما عَظموه العظمة اليت يف ُوْسعهم ويف مقدورهم، وما عرفوه كذلك

صفته فيما و ج ب له واست ح ال  قَ معناه: ما وصفوه ح -واختار ُه اخلليُل بُن أمحد-وقال أبو العالية       •
 ن البحر احمليط.عليه وجاز. انتهى مِ 

عظيم الذي ن إضافة الصفة إىل املوصوف، أي ما عَظموه التَ وقوله تعاىل: )ح َق ق ْدرِِه( هو مِ       •
 يستحقه. وهللا أعلم. 

 :أماله

 اكمحن بن انصر البَ عبدالرَ 
 ه 1436ربيع األول  18يف 

 


