
 

 



فضل اإلوسبن بعلم الرحمه 

 حىفى محمىد مدبىلى./ د.أ

 عضى الهيئة العبلمية لإلعجبز العلمى فى القرآن والسىة

لقد فضل هللا عز كجل آدـ على سائر الخلق من قبله بفضيلة العلم التى أكدعها هللا فيه 

العلم هذق هى التى جعلت آدـ عليه السالـ هو معمر هذا الكوف ، كلوال هذق  كفضيلة، 

. كاف عمراف كال مدنية كال ابتكار كال اختراع كال تطوير فبالعلم تحيا األمم الفضيلة ما

كبين فضيلة  ، كلقد بين هللا عز كجل هذق الفضيلة منذ نفخ الركح فى آدـ عليه السالـ

كرسله عليهم أفضل الصالة كأتم ق ائنبيأمن كتاب كسنة إلى  العلم كالعلماء فيما أكحى

 . التسليم

ىئًكىةً فىقىاؿى : قاؿ تعالى فى سورة البقرة كىعىلٌمى آدىـى األسٍمىآءى كيلٌهىا ثيمٌ عىرىضىهيمٍ عىلىى الٍمىال

ىنٍبًئيونًي بًأىسٍمىآءً هىػىؤيآلءً إًف كينٍتيمٍ صىادًقًينى  ى عًلٍمى لىنىآ إاًلٌ مىا عىلٌمٍتىنىآ إًنٌكى  (31)أ قىاليواٍ سيبٍحىانىكى ال

ىنٍبىأىهيمٍ بًأىسٍمىآئًهًمٍ قىاؿى أىلىمٍ أىقيلٍ  (32)أىنٍتى الٍعىلًيمي الٍحىكًيمي  قىاؿى يىاآدىـي أىنبًئٍهيمٍ بًأىسٍمىآئًهًمٍ فىلىمٌآ أ

 (33)أىعٍلىمي مىا تيبٍديكفى كىمىا كينٍتيمٍ تىكٍتيميوفىلٌكيمٍ إًنًيى أىعٍلىمي غىيٍبى السٌمىاكىاتً كىاألرٍضً كى

  :تفسير ابن كثير

هذا مقاـ ذكر هللا تعالى فيه شرؼ آدـ على المالئكة بما اختصه من علم أسماء كل 

كإنما قدـ هذا الفصل على ذلك لمناسبة ما  ، شيء دكنهم كهذا كاف بعد سجودهم له

فأخبرهم تعالى  ، ليفة حين سألوا عن ذلكبين المقاـ كعدـ علمهم بحكمة خلق الخ

كلهذا ذكر هللا هذا المقاـ عقيب هذا ليبين لهم شرؼ آدـ بما  ، بأنه يعلم ما ال يعلموف

قاؿ السدم عمن حدثه  {كعلم آدـ األسماء كلها}: فضل به عليهم في العلم فقاؿ تعالى

إنسانًا إنسانًا كالدكاب علمه أسماء كلدق : قاؿ {كعلم آدـ األسماء كلها}عن ابن عباس 

كعلم آدـ }كقاؿ الضحاؾ عن ابن عباس ,  هذا الفرس,  هذا الجمل,  هذا الحمار: فقيل

هي هذق األسماء التي يتعارؼ بها الناس إنساف كدابة كسماء : قاؿ {األسماء كلها

كركل ابن أبي حاتم  ، كأرض كسهل كبحر كخيل كحمار كأشباق ذلك من األمم كغيرها

كعلم آدـ }ر من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس كابن جرم

كقاؿ  ، قاؿ نعم حتى الفسوة كالفسية ، قاؿ علمه اسم الصحفة كالقدر {األسماء كلها

كذلك  ، قاؿ علمه اسم كل دابة ككل طير ككل شيء {كعلم آدـ األسماء كلها}مجاهد 

كقاؿ  ، ركم عن سعيد بن جبير كقتادة كغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء

كقاؿ عبد . كقاؿ حميد الشامي أسماء النجوـ. الربيع في ركاية عن أسماء المالئكة

كاختار ابن جرير أنه علمه أسماء المالئكة ،  الرحمن بن زيد علمه أسماء ذريته كلهم



كهذا عبارة عما يعقل كهذا الذم رجح به ليس  {ـ عرضهمث}كأسماء الذرية ألنه قاؿ 

كيعبر عن الجميع بصيغة من يعقل  ، فإنه ال ينفي أف يدخل معهم غيرهم ، بالزـ

كىاللَهي خىلىقى كيلَ دىابَةو مًنٍ مىاءو فىمًنٍهيمٍ مىنٍ يىمٍشًي عىلىى بىطٍنًهً كىمًنٍهيمٍ ) :للتغليب كما قاؿ تعالى

مىنٍ يىمٍشًي عىلىى رًجٍلىيٍنً كىمًنٍهيمٍ مىنٍ يىمٍشًي عىلىى أىرٍبىعو يىخٍليقي اللَهي مىا يىشىاءي إًفَ اللَهى عىلىى كيلِ 

كقرأ أبي بن  ، كقد قرأ عبد هللا بن مسعود ثم عرضهن .سورة النور (45)شىيٍءو قىدًيره 

كالصحيح أنه علمه أسماء األشياء كلها ذكاتها كصفاتها . كعب ثم عرضها أم المسميات

الذكات كاألفعاؿ المكبر كأفعالها كما قاؿ ابن عباس حتى الفسوة كالفسية يعني أسماء 

ىية ، كالمصغر حدثنا  بسندق عن أنس بن مالك (1)كلهذا قاؿ البخارم في تفسير هذق اال

مسلم بن إبراهيم حدثنا هشاـ عن قتادة عن أنس بن مالك أف رسوؿ هللا صلى هللا 

حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس : كقاؿ لي خليفة: عليه كسلم قاؿ

يجتمع المؤمنوف يوـ القيامة فيقولوف لو استشفعنا »عن النبي صلى هللا عليه كسلم قاؿ 

إلى ربنا فيأتوف آدـ فيقولوف أنت أبو الناس خلقك هللا بيدق كأسجد لك مالئكته كعلمك 

 ، فيقوؿ لست هناكم ،ا هذاأسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكانن

ائتوا نوحًا فإنه أكؿ رسوؿ بعثه هللا إلى أهل األرض فيأتونه فيقوؿ . كيذكر ذنبه فيستحي

 ، فيقوؿ ائتوا خليل الرحمن. كيذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي ، لست هناكم

كراة فيقوؿ فيقوؿ ائتوا موسى عبدًا كلمه هللا كأعطاق الت ، فيأتونه فيقوؿ لست هناكم

فيقوؿ ائتوا عيسى عبد هللا . فيذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه. لست هناكم

كرسوله ككلمة هللا كركحه فيأتونه فيقوؿ لست هناكم ائتوا محمدًا عبدًا غفر له ما تقدـ 

من ذنبه كما تأخر فيأتوني فأنطلق حتى أستأذف على ربي فيأذف لي فإذا رأيت ربي 

ارفع رأسك كسل تعطه كقل يسمع كاشفع : فيدعني ما شاء هللا ثم يقاؿكقعت ساجدًا 

فأرفع رأسي فأحمدق بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدًا فأدخلهم الجنة ثم  ، تشفع

أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حدًا فأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة ثم 

ككجه ،  «ر إال من حبسه القرآف ككجب عليه الخلودأعود الرابعة فأقوؿ ما بقي في النا

فيأتوف آدـ فيقولوف أنت أبو "...صلى هللا عليه كسلم  كالمقصود منه قوله  ، إيرادق ههنا

فدؿ هذا على . ..."الناس خلقك هللا بيدق كأسجد لك مالئكته كعلمك أسماء كل شيء

يعني  {على المالئكةثم عرضهم }كلهذا قاؿ  ، أنه علمه أسماء جميع المخلوقات

قاؿ ثم عرض تلك األسماء على  ، المسميات كما قاؿ عبد الرزاؽ عن معمر عن قتادة

كقاؿ السدم في تفسيرق عن  {فقاؿ أنبئوني بأسماء هؤالء إف كنتم صادقين}المالئكة 

أبي مالك كعن أبي صالح عن ابن عباس كعن مرة عن ابن مسعود كعن ناس من 

كقاؿ ابن جريج عن  ، ثم عرض الخلق على المالئكة {سماء كلهاكعلم آدـ األ}الصحابة 
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كالنسائي من حديث هشاـ كهو ابن أبي عبد كقد ركاق مسلم , فى كتابه التفسيرالبخارم هذا الحديث اإلماـ هكذا ساؽ   (

 ,كأخرجه مسلم كالنسائي كابن ماجه من حديث سعيد كهو ابن أبي عركبة عن قتادة, هللا الدستوائي عن قتادة به

http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/02836.htm


عن الحسن كقتادة : كقاؿ ابن جرير ،مجاهد ثم عرض أصحاب األسماء على المالئكة

 ،كجعل يسمي كل شيء باسمه كعرضت عليه أمة أمة ،علمه اسم كل شيء: (2)قاال

إني لم أخلق خلقًا  {صادقينإف كنتم }: كبهذا اإلسناد عن الحسن كقتادة في قوله تعالى

كقاؿ الضحاؾ عن ابن  ، إال كنتم أعلم منه فأخبركني بأسماء هؤالء إف كنتم صادقين

كقاؿ  ، إف كنتم تعلموف أني لم أجعل في األرض خليفة {إف كنتم صادقين}عباس 

السدم عن أبي مالك كعن أبي صالح عن ابن عباس كعن مرة عن ابن مسعود كعن 

 ، إف كنتم صادقين أف بني آدـ يفسدكف في األرض كيسفكوف الدماءناس من الصحابة 

كمعنى ذلك  ، كقاؿ ابن جرير كأكلى األقواؿ في ذلك تأكيل ابن عباس كمن قاؿ بقوله

فقاؿ أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيها المالئكة القائلوف أتجعل فيها من يفسد فيها 

إف كنتم صادقين في . بحمدؾ كنقدس لك من غيرنا أـ منا فنحن نسبح. كيسفك الدماء

قيلكم إني إف جعلت خليفتي في األرض من غيركم عصاني كذريته كأفسدكا كسفكوا 

فإذا كنتم ال , الدماء كإف جعلتكم فيها أطعتموني كاتبعتم أمرم بالتعظيم لي كالتقديس

تعلموف أسماء هؤالء الذين عرضت عليكم كأنتم تشاهدكنهم فأنتم بما هو غير موجود 

ى }من األمور الكائنة التي لم توجد أحرل أف تكونوا غير عالمين  قالوا سبحانك ال علم لنا إال

هذا تقديس كتنزيه من المالئكة لله تعالى أف يحيط  {ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

حد بشيء من علمه إال بما شاء كأف يعلموا شيئًا إال ما علمهم هللا تعالى كلهذا قالوا أ

أم العليم بكل شيء الحكيم  {سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم}

في خلقك كأمرؾ كفي تعليمك من تشاء كمنعك من تشاء لك الحكمة في ذلك كالعدؿ 

يا آدـ أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قاؿ ألم أقل لكم  قاؿ}: قوله تعالى. التاـ

قاؿ زيد بن أسلم  {إني أعلم غيب السموات كاألرض كأعلم ما تبدكف كما كنتم تكتموف

 ، قاؿ أنت جبرائيل أنت ميكائيل أنت إسرافيل حتى عدد األسماء كلها حتى بلغ الغراب

قاؿ اسم الحمامة كالغراب  {بأسمائهم قاؿ يا آدـ أنبئهم}كقاؿ مجاهد في قوؿ هللا 

فلما ظهر آدـ  ، كركم عن سعيد بن جبير كالحسن كقتادة نحو ذلك،  كاسم كل شيء

عليه السالـ على المالئكة عليهم السالـ في سردق ما علمه هللا تعالى من أسماء 

كأعلم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات كاألرض }قاؿ هللا تعالى للمالئكة  ، األشياء

أم ألم أتقدـ إليكم إني أعلم الغيب الظاهر كالخفي كما  {ما تبدكف كما كنتم تكتموف

ككما قاؿ إخبارًا عن الهدهد أنه  {كإف تجهر بالقوؿ فإنه يعلم السر كأخفى}قاؿ تعالى 

أال يسجدكا لله الذم يخرج الخبء في السموات كاألرض كيعلم ما تخفوف }قاؿ لسليماف 

كقيل في قوله ،  سورة النمل (26)هللا ال إله إال هو رب العرش العظيم (25)كما تعلنوف 

فركل الضحاؾ عن ابن  ، غير ما ذكرناق {كأعلم ما تبدكف كما كنتم تكتموف}: تعالى

أعلم السر كما أعلم العالنية يعني : قاؿ يقوؿ {كأعلم ما تبدكف كما كنتم تكتموف}عباس 
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  حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني الحجاج عن جرير بن حازـ كمبارؾ بن فضالة عن الحسن كأبي بكر:قاؿ بن جرير (



كقاؿ السدم عن أبي مالك كعن أبي صالح  ،كاالغترارما كتم إبليس في نفسه من الكبر 

أتجعل )عن ابن عباس كعن مرة عن ابن مسعود كعن ناس من الصحابة قاؿ قولهم 

ىية (فيها من يفسد فيها كيسفك الدماء يعني ما  {كما كنتم تكتموف}فهذا الذم أبدكا  ،اال

السدم كالضحاؾ أسر إبليس في نفسه من الكبر ككذلك قاؿ سعيد بن جبير كمجاهد ك

كاختار ذلك ابن جرير كقاؿ أبو العالية كالربيع بن أنس كالحسن كقتادة هو . الثورم

كقاؿ أبو جعفر الرازم عن  ، قولهم لم يخلق ربنا خلقًا إال كنا أعلم منه كأكرـ عليه منه

أتجعل ): فكاف الذم أبدكا هو قولهم {كأعلم ما تبدكف كما كنتم تكتموف}الربيع بن أنس 

ككاف الذم كتموا بينهم هو قولهم لن يخلق ربنا  ، (ها من يفسد فيها كيسفك الدماءفي

 ، فعرفوا أف هللا فضل عليهم آدـ في العلم كالكرـ ، خلقًا إال كنا نحن أعلم منه كأكرـ

كقاؿ ابن جرير . فلما رأكا ما أعطى هللا آدـ من العلم أقركا له بالفضل: بن جرير قاؿك

 {كأعلم ما تبدكف}: ذلك قوؿ ابن عباس كهو أف معنى قوله تعالىكأكلى األقواؿ في 

كأعلم مع علمي غيب السموات كاألرض كما تظهركنه بألسنتكم كما كنتم تخفوف في 

فال يخفى علي أم شيء سواء عندم سرائركم كعالنيتكم كالذم أظهركق  ، أنفسكم

يكتموف ما كاف عليه منطويًا كالذم كانوا  ، (أتجعل فيها من يفسد فيها): بألسنتهم قولهم

كصح ذلك كما تقوؿ : قاؿ ، إبليس من الخالؼ على هللا في أكامرق كالتكبر عن طاعته

 ، كإنما قتل الواحد أك البعض كهزـ الواحد أك البعض ، العرب قتل الجيش كهزموا

إف }: فيخرج الخبر عن المهزكـ منه كالمقتوؿ مخرج الخبر عن جميعهم كما قاؿ تعالى

قاؿ  ، ذكر أف الذم نادل إنما كاف كاحدًا من بني تميم {ين ينادكنك من كراء الحجراتالذ

  ..{كأعلم ما تبدكف كما كنتم تكتموف}ككذلك قوله 

 :(3)تفسير الجاللين

 (ثم عرضهم)بأف ألقى في قلبه علمها  (كلها)أم أسماء المسميات  (كعلم آدـ األسماء)

أخبركني  (أنبئوني)لهم تبكيتا  (على المالئكة فقاؿ)أم المسميات كفيه تغليب العقالء 

في أني ال أخلق أعلم منكم أك أنكم أحق  (إف كنتم صادقين)المسميات  (هؤالء بأسماء)

تنزيهًا لك عن االعتراض عليك  (قالوا سبحانك).بالخالفة ، كجواب الشرط دؿ عليه ما قبله

ال يخرج شيء الذم  (العليم الحكيم)تأكيد للكاؼ  (إنك أنت)إياق  (ال علم لنا إال ما علمتنا)

 عن علمه كحكمته

المسميات فسمٌى كل شيء باسمه  (بأسمائهم)أم المالئكة  (يا آدـ أنبئهم)تعالى  (قاؿ)
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ألم أقل لكم )تعالى لهم موبخًا  (فلما أنبأهم بأسمائهم قاؿ)كذكر حكمته التي خلق لها 

ما تظهركف من  (كأعلم ما تبدكف)ما غاب فيهما  (إني أعلم غيب السماكات كاألرض

تيسًرُكف من قولكم لن يخلق أكرـ عليه منا كال  (كما كنتم تكتموف)قولكم أتجعل فيها الخ 

 أعلم

 :تفسير القرطبى

. كتعليمه هنا إلهاـ علمه ضركرة. عرٌؼ (علٌم) "كعلم آدـ األسماء كلها": قوله تعالى

" كعيلِم: "كقرئ. جبريل عليه السالـ ، على ما يأتي كيحتمل أف يكوف بواسطة ملك كهو

علمها بتعليم الحق : قاؿ علماء الصوفية. كاألكؿ أظهر، على ما يأتي. غير مسمى الفاعل

كلقد عهدنا ": إياق كحفظها بحفظه عليه كنسي ما عهد إليه، ألف ككله فيه إلى نفسه فقاؿ

لو لم يكشف : كقاؿ ابن عطاء. [115: طه] ."إلى آدـ من قبل فنسي كلم نجد له عزما

قاؿ ابن  .كهذا كاضح. آلدـ علم تلك األسماء لكاف أعجز من المالئكة في اإلخبار عنها

، كأف هللا تعالى علمها آدـ  في هذق اآلية دليل على أف اللغة مأخوذة توقيفا: خويز منداد

حتى الجفنة  علمه أسماء كل شيء: ككذلك قاؿ ابن عباس. عليه السالـ جملة كتفصيال

علم آدـ من األسماء أسماء خلقه ما لم يعلم : كركل شيباف عن قتادة قاؿ. كالمحلب

: قاؿ النحاس. المالئكة، كسمي كل شيء باسمه كأنحى منفعة كل شيء إلى جنسه

منافعها، هذا كذا، كالمعنى علمه أسماء األجناس كعرفه . كهذا أحسن ما ركم في هذا

 . كهو يصلح لكذا

أف أكؿ من كضع : ، فركم عن كعب األحبار م أكؿ من تكلم باللساف العربيكاختلف ؼ

كقاله غير كعب . الكتاب العربي كالسرياني كالكتب كلها باأللسنة كلها آدـ عليه السالـ

. األحبار

أكؿ من تكلم بالعربية جبريل : قد ركم عن كعب األحبار من كجه حسن قاؿ: فإف قيل

ا على لساف نوح عليه السالـ كألقاها نوح على لساف ابنه عليه السالـ كهو الذم ألقاق

كركم عن النبي صلى هللا عليه . ، كركاق ثور ابن زيد عن خالد بن معداف عن كعب ساـ

. (أكؿ من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل كهو ابن عشر سنين): كسلم أنه قاؿ

: قلنا. ، كقد ركم غير ذلكقحطافأف أكؿ من تكلم بالعربية يعرب بن : كقد ركم أيضا

، كالقرآف يشهد له،  الصحيح أف أكؿ من تكلم باللغات كلها من البشر آدـ عليه السالـ

كاللغات كلها أسماء فهي داخلة  [31: البقرة]" كعلم آدـ األسماء كلها": قاؿ هللا تعالى

كلها حتى كعلم آدـ األسماء ): تحته كبهذا جاءت السنة، قاؿ صلى هللا عليه كسلم

كما ذكركق يحتمل أف يكوف المراد به أكؿ من تكلم بالعربية من كلد  (القصعة كالقصيعة

ككذلك إف صح ما سواق فإنه يكوف محموال . إبراهيم عليه السالـ إسماعيل عليه السالـ

ككذلك . على أف المذكور أكؿ من تكلم من قبيلته بالعربية بدليل ما ذكرنا، كهللا أعلم



من تكلم بها من المالئكة كألقاها على لساف نوح بعد أف علمها هللا آدـ أك جبريل أكؿ 

. جبريل، على ما تقدـ، كهللا أعلم

إف كنتم صادقين أف : شرط، كالجواب محذكؼ تقديرق "إف كنتم صادقين": قوله تعالى

عالمين، كلذلك  "صادقين"كمعنى . بني آدـ يفسدكف في األرض فأنبئوني، قاله المبرد

كلو لم يشترط عليهم إال : حكاق النقاش قاؿ "!سبحانك": لم يسغ للمالئكة االجتهاد كقالوا

كم ": الصدؽ في اإلنباء لجاز لهم االجتهاد كما جاز للذم أماته هللا مائة عاـ حين قاؿ له

 } .فلم يشترط عليه اإلصابة، فقاؿ كلم يصب كلم يعنف، كهذا بين ال خفاء فيه "لبثت

أم  "سبحانك": قوله تعالى {قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

فأجابوا أنهم  "أنبئوني": كهذا جوابهم عن قوله. تنزيها لك عن أف يعلم الغيب أحد سواؾ

 "ما"ك. ال يعلموف إال ما أعلمهم به كلم يتعاطوا ما ال علم لهم به كما يفعله الجهاؿ منا

بمعنى الذم، أم إال الذم علمتنا، كيجوز أف تكوف مصدرية بمعنى إال  "ما علمتنا"في 

. تعليمك إيانا

فبئدة 

هللا أعلم كال أدرم، اقتداء : الواجب على من سئل عن علم أف يقوؿ إف لم يعلم

لكن قد أخبر الصادؽ أف بموت العلماء يقبض  بالمالئكة كاألنبياء كالفضالء من العلماء،

كأما ما كرد من . العلم، فيبقى ناس جهاؿ يستفتوف فيفتوف برأيهم فيضلوف كيضلوف

األخبار عن النبي صلى هللا عليه كسلم كأصحابه كالتابعين بعدهم في معنى اآلية فركل 

ل هللا عليه في المسند الصحيح له عن ابن عمر أف رجال سأؿ رسوؿ هللا صلالبستي 

ال أدرم : فسأؿ جبريل، فقاؿ (ال أدرم حتى أسأؿ جبريل): أم البقاع شر؟ قاؿ: كسلم

كقاؿ الصديق  .خير البقاع المساجد، كشرها األسواؽ: حتى أسأؿ ميكائيل، فجاء فقاؿ

. ، ثالث مرات كأبردها على الكبد: ككاف علي يقوؿ. ارجعي حتى أسأؿ الناس: للجدة

. هللا أعلم: أف يسأؿ الرجل عما ال يعلم فيقوؿ: أمير المؤمنين؟ قاؿقالوا كما ذلك يا 

: قاؿ ابن عمر. ، فلما أدبر الرجل ال علم لي بها: كسأؿ ابن عمر رجل عن مسألة فقاؿ

. ذكرق الدارمي في مسندق! نعم ما قاؿ ابن عمر، سئل عما ال يعلم فقاؿ ال علم لي به

كنت جالسا عند : متوكل صاحب بهية قاؿكفي صحيح مسلم عن أبي عقيل يحيى بن اؿ

يا أبا محمد إنه قبيح على : هللا كيحيى بن سعيد، فقاؿ يحيى للقاسم القاسم بن عبيد

، أك  مثلك عظيم أف يسأؿ عن شيء من أمر هذا الدين فال يوجد عندؾ منه علم كال فرج

ف أبي بكر اب: ألنك ابن إمامي هدل :كعم ذاؾ؟ قاؿ: علم كال مخرج؟ فقاؿ له القاسم

أقبح من ذاؾ عند من عقل عن هللا أف أقوؿ بغير علم أك : قاؿ يقوؿ له القاسم. كعمر

: سمعت ابن هرمز يقوؿ: كقاؿ مالك بن أنس. فسكت فما أجابه. آخذ عن غير ثقة

، فإذا  ينبغي للعالم أف يورث جلساءق من بعدق ال أدرم حتى يكوف أصال في أيديهم



شهدت مالك بن : كذكر الهيثم بن جميل قاؿ. ال أدرم: ؿسئل أحدهم عما ال يدرم قا

. ال أدرم: أنس سئل عن ثماف كأربعين مسألة فقاؿ في اثنتين كثالثين منها

 

كإنما يحمل على ترؾ ذلك . كمثله كثير عن الصحابة كالتابعين كفقهاء المسلمين: قلت

 العلم كآدابه اإلنصاؼ فيهمن بركة : قاؿ ابن عبدالبر. الرياسة كعدـ اإلنصاؼ في العلم

سمعت ابن كهب : األعلى قاؿ ركل يونس بن عبد. ، كمن لم ينصف لم يفهم كلم يتفهم

. ما في زماننا شيء أقل من اإلنصاؼ: سمعت مالك بن أنس يقوؿ: يقوؿ

! هذا في زمن مالك فكيف في زماننا اليوـ الذم عم فينا الفساد ككثر فيه الطغاـ: قلت

لرياسة ال للدراية، بل للظهور في الدنيا كغلبة األقراف بالمراء كالجداؿ كطلب فيه العلم ؿ

الذم يقسي القلب كيورث الضغن، كذلك مما يحمل على عدـ التقول كترؾ الخوؼ من 

ال تزيدكا في مهور : أين هذا مما ركم عن عمر رضي هللا عنه كقد قاؿ. هللا تعالى

 -يعني يزيد بن الحصين الحارثي  -العصبة النساء على أربعين أكقية كلو كانت بنت ذم 

، فقامت امرأة من صوب النساء طويلة فيها فطس  فمن زاد ألقيت زيادته في بيت الماؿ

كآتيتم إحداهن قنطارا فال ": كلم؟ قالت ألف هللا عز كجل يقوؿ: قاؿ! ما ذلك لك: فقالت

كركل ككيع عن ! أخطأامرأة أصابت كرجل : فقاؿ عمر [20: النساء] "تأخذكا منه شيئا

سأؿ رجل عليا رضي هللا عنه عن مسألة : أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي قاؿ

أصبت : ليس كذلك يا أمير المؤمنين، كلكن كذا ككذا، فقاؿ علي: ، فقاؿ الرجل فقاؿ فيها

لما رحلت إلى : كذكر أبو محمد قاسم بن أصبغ قاؿ. كأخطأت، كفوؽ كل ذم علم عليم

القيركاف فأخذت على بكر بن حماد حديث مسدد، ثم رحلت إلى بغداد  المشرؽ نزلت

كلقيت الناس، فلما انصرفت عدت إليه لتماـ حديث مسدد، فقرأت عليه فيه يوما حديث 

إنما : فقاؿ (أنه قدـ عليه قوـ من مضر من مجتابي النمار): النبي صلى هللا عليه كسلم

لنمار، هكذا قرأته على كل من قرأته عليه هو مجتابي الثمار، فقلت إنما هو مجتابي ا

ثم قاؿ . أك نحو هذا! بدخولك العراؽ تعارضنا كتفخر علينا: باألندلس كالعراؽ، فقاؿ لي

، فقمنا إليه  فإف له بمثل هذا علما -لشيخ كاف في المسجد  -قم بنا إلى ذلك الشيخ : لي

هم قوـ كانوا يلبسوف الثياب ك. إنما هو مجتابي النمار، كما قلت: فسألناق عن ذلك فقاؿ

رغم أنفي : فقاؿ بكر بن حماد كأخذ بأنفه. كالنمار جمع نمرة. ، جيوبهم أمامهم مشققة

.  كانصرؼ. للحق، رغم أنفي للحق

قاؿ يا آدـ أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قاؿ ألم أقل لكم إني أعلم غيب }

 {تكتموفالسماكات كاألرض كأعلم ما تبدكف كما كنتم 



أمرق هللا أف يعلمهم بأسمائهم بعد أف عرضهم على  "أنبئهم بأسمائهم": قوله تعالى

، فكاف أفضل منهم  المالئكة ليعلموا أنه أعلم بما سألهم عنه تنبيها على فضله كعلو شأنه

فحصلت له . بأف قدمه عليهم كأسجدهم له كجعلهم تالمذته كأمرهم بأف يتعلموا منه

في هذق اآلية دليل على ك .عظمة بأف جعله مسجودا له، مختصا بالعلمرتبة الجالؿ كاؿ

أم  (كإف المالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم): ، كفي الحديث فضل العلم كأهله

، ألف هللا  تخضع كتتواضع كإنما تفعل ذلك ألهل العلم خاصة من بين سائر عياؿ هللا

فكلما ظهر لها علم في بشر . فتأدبت بذلك األدبتعالى ألزمها ذلك في آدـ عليه السالـ 

. خضعت له كتواضعت كتذللت إعظاما للعلم كأهله، كرضا منهم بالطلب له كالشغل به

، إنه  هذا في الطالب منهم فكيف باألحبار فيهم كالربانيين منهم جعلنا هللا منهم كفيهم

. ذك فضل عظيم

 :تفسير الشنقيطى

يعني مسميات األسماء ال األسماء كما يتوهم من ظاهر  {ٱلٍمىلىػٰئًكىةًثيمَ عىرىضىهيمٍ عىلىى }

اآلية ، كما هو ظاهر  {أىنبًئيونًى بًأىسٍمىآءً هىػٰؤيآلءً}: كقد أشار إلى أنها المسميات بقوله .اآلية 

 هو: لم يبيٌن هنا هذا الذم كانوا يكتموف ، كقد قاؿ بعض العلماء  {كىمىا كينتيمٍ تىكٍتيميوفى}.

إاًلَ إًبٍلًيسى أىبىىٰ }: ما كاف يضمرق إبليس من الكبر ، كعلى هذا القوؿ فقد بيٌنه قوله تعالىٰ 

.  {كىٱسٍتىكٍبىرى

 :العبر كالعظات من تفضيل آدـ بالعلم

أف هللا عز كجل بين لمالئكته الكراـ بالدليل العملى أهمية خلق آدـ عليه السالـ  -1

 كاألسباب الرئيسة لخالفته فى األرض

إف هللا سبحانه كتعالى فضل آدـ عليه السالـ على بقية خلقه بأنه شرفه بخلقه  -2

 بيدق ، كنفخ فيه من ركحه 

أف هذا الشرؼ آلدـ عليه السالـ أماـ المالئكة البد من الدليل العملى عليه كهو  -3

كقد  التمحيص بالعلم حتى يكوف المقاـ آلدـ عليه السالـ مقاـ تشريف كاعزاز

 .حدث

باألسماء يقتضى العلم بخصائص كصفات المسميات حتى يستطيع آدـ  أف العلم -4

أال . عليه السالـ استنباط األسماء، كهذا ما أكدعه هللا فى آدـ كذريته من بعدق

ترل استنباط أسماء ألشياء لم تكن معركفة من قبل مثل السيارة كالطائرة 

كالحاسوب ، كالميكركسكوب بأنواعه كغير ذلك من مسميات فى عصرنا هذا ، 

كسياتى إف شاء هللا عصور من بعدنا لها مسميات لم تكن فى عصرنا كأسماء لم 

األسماء من  ـ تستنبطنعرفها كهكذا حتى تقوـ الساعة كذرية آدـ عليه السال



ل شرؼ به ذصفات كخصائص مسمياتها كهذا كله بفضل هذا الشرؼ الرفيع اؿ

 .آدـ عن بقية الخلق

دليل على "كعلم آدـ األسماء كلها"لقوله عز كجل أف علم آدـ باألسماء كلها  -5

 عدـ كجود مسمى بال اسم حتى تقوـ الساعة 

المالئكة باستنباط األسماء عرض األسماء على المالئكة دليل على عدـ معرفة  -6

 من مسمياتها ألف هذق خصيصة اختص هللا سبحانه كتعالى بها آدـ عليه السالـ

 "سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا"قولهم كدليله 

دليل على أف علم المالئكة " سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا"قوؿ المالئكة  -7

علمه من فيوضات محدكد فى هذا الجانب كهذا يبين أف هللا تعالى يعطى من 

 .يشاء من عبادق كيمنعه عمن يشاء

هو معرفة المالئكة بصفات الذات اإللهية "إنك أنت العليم الحكيم"قوؿ المالئكة  -8

علمها كجهلها كأنه سبحانه كتعالى يخلق عن علم كبحكمة كلحكمة ، علمها من 

فهو سبحانه كتعالى يعلم حكمة خلقه لهذا الخليفة ، كيعلم حكمة . من جهلها

خلقة لألنعاـ كبهيمة األنعاـ كالزكاحف كالطيور ككل مخلوؽ فى األرض أك فى 

 .السماء خلقه لحكمة كخلقة بعلم

التجربة خير دليل كاالختبار العملى آكد فى بياف الحق الذل ال مرية فيه كهذا  -9

 "يا آدـ أنبئهم باسمائهم"لى كاضح فى هذا الموقف فى قوله تعالى ج

مع علم المالئكة أف هللا هو العليم الحكيم إال أف هللا عز كجل ذكرهم بهذا  -10

األمر كبما هو أخص من ذلك فالبد من التذكرة فإف فيها منفعة كهذا من قوله 

ما تبدكف كما ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات كاألرض كأعلم "عز كجل 

فبإضافة علمه لغيب السموات كاألرض إلى علمه بمكنوف  "كنتم تكتموف

سرائرهم كعالنيتها تحذير لهم من مغبة عصيانه كلذلك عندما أمرهم بالسجود 

 . آلدـ لبوا األمر كسجدكا

أف للمالئكة حياء من هللا فهى أسرت  أمرا فى نفسها ما طلبته من هللا عز  -11

كنحن نسبح بحمدؾ كنقدس لك "كجل حياء منه ، كهذا كاضح بالتلميح فى قولها 

أتجعل فيها "كهذا يعنى أنها أحق بالخالفة من آدـ ، كذلك بعد التصريح بقولها " 

الجن لما يعلمونه من أخبارهم قياسا على أفعاؿ  "من يفسد فيها كيسفك الدماء

كقد بين هللا عز كجل لهم ما صرحوا به . فى اإلفساد فى األرض كسفك الدماء

" كأعلم ما تبدكف كما كنتم تكتموف"كما لمحوا به فقاؿ سبحانه كتعالى لهم 

ككذلك نتأدب فى الحديث مع . كيستفاد من هذا اف نتعلم األدب مع هللا عز كجل

 من هم أعلم به منا 



ككذلك نتعلم أف التلميح فى بعض األحياف يكوف حفظا لماء الوجه كلذلك قاؿ  -12

كىال جينىاحى عىلىيٍكيمٍ فًيمىا عىرَضٍتيمٍ بًهً "هللا تعالى فى مسالة التعريض بخطبة النكاح 

هينَ كىلىكًنٍ ال مًنٍ خًطٍبىةً النِسىاءً أىكٍ أىكٍنىنٍتيمٍ فًي أىنٍفيسًكيمٍ عىلًمى اللَهي أىنَكيمٍ سىتىذٍكيريكفى

ن مىعٍريكفنا كىال تىعٍزًميوا عيقٍدىةى النِكىاحً حىتَى يىبٍليغى  تيوىاعًديكهينَ سًرًا إاًلَ أىفٍ تىقيوليوا قىوٍال

 الٍكًتىابي أىجىلىهي كىاعٍلىميوا أىفَ اللَهى يىعٍلىمي مىا فًي أىنٍفيسًكيمٍ فىاحٍذىريكقي كىاعٍلىميوا أىفَ اللَهى غىفيوره

 .سورة البقرة(235)حىلًيمه 

أف سجود المالئكة آلدـ عليه السالـ هو فى الحقيقة سجود للعليم الحكيم  -13

علم آدـ عليه السالـ هذا العلم كهو تشريف لمقاـ نفخ الركح فيه ، كلتالذل 

صلى كيستفاد هذا من حديث النبى  .كالعلماء كتشريف آلدـ عليه السالـالعلم 

كأف " إف المالئكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع"  هللا عليه كسلم 

 .مجالس العلم هى مجالس المالئكة

أف الصادؽ هو الذل يتكلم بالعلم كأف الكاذب هو الذل ال يتكلم بعلم كهذا من  -14

كلذلك لم تعقب المالئكة إال " باسماء هؤالء إف كنتم صادقينأنبئونى "قوله 

كيستفاد من هذا "  سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم"بقولها 

لقوؿ  صلى هللا عليه كسلمالنبى  عنعدـ الفتيا أك التكلم بغير علم كهذا مشهود 

كمشهود من  "ل يوحىكما ينطق عن الهول إف هو إال كح" عنه ربه عز كجل 

كبار الصحابة كتابعيهم كالعلماء الربانيين الذين ال يتطلعوف لدنيا كال يتشرفوف 

 .لرئاسة أك غيرها

أف رفض ابليس السجود آلدـ عليه السالـ كما أمرق هللا هو دليل حقدق ككرهه  -15

كبغضه كعداكته له كلذلك حذر هللا عز كجل آدـ كحواء من عداكة هذا الملعوف 

إف هذا عدك لك كلزكجك فال يخرجنكما " زماف كمكاف فى قوله تعالى  فى كل

أىلىمٍ أىعٍهىدٍ إًلىيٍكيمٍ " كما حذر ذرية آدـ من بعدق بقوله عز كجل " من الجنة فتشقى

كىأىفً اعٍبيديكنًي هىذىا  (60)يىا بىنًي آىدىـى أىفٍ ال تىعٍبيديكا الشَيٍطىافى إًنَهي لىكيمٍ عىديكٌ ميبًينه 

سورة  (62)ا أىفىلىمٍ تىكيونيوا تىعٍقًليوفى كىلىقىدٍ أىضىلَ مًنٍكيمٍ جًبًالً كىثًيرن (61)صًرىاطه ميسٍتىقًيمه 

 يس

أف اخبار هللا تعالى للمالئكة بفضيلة آدـ على خلقه لهم كللجن هو اخبار بياف  -16

غ العلم حتى كإف كاف من العليم لمن دكنه ألقامة الحجة عليهم كلتعليمنا أف تبلي

للعلماء فضال عن غيرهم البد فيه من التلطف فى القوؿ مع المخاطب لتهيئة 

 . نفسه لقبوؿ العلم كعدـ رفضه
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