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ً الكلم وداللتها ــكما هو معلوم  أن العرب على درجة من الببلؼة والفصاحة والبٌان فً معرفة معان         

اب ـــفكان  الخط ،  ة  لهذه  األلفاظ ونحوها وصرفها واشتقاقاتها  وأسالٌب القول وما تحمله من القٌم الجمالٌ

ن ناحٌة وتحدي ـم  اإلعجازتمتلك الحس  واإلدراك ، وجهاً من وجوه  القرآنً  لهذه الجمادات  والتً هً  ال

ً شاء ــــــالت - -نصرة دٌن نبٌه الكرٌم محمد  أراد، وان هللا تعالى أخرىن والكفار من ناحٌة ــــــــللمعاندٌ

رآن كل ــــــــفقد تضمن هذا الق اً لما قبله من الرسل والدٌانات،والمرسلٌن ومصدق األنبٌاءجعله خاتم  أنتعالى 

 .   --السابقة له   واألمم األنبٌاءوقصص  أخبار

واحدة من هذه اآلٌات  ، ل ــــــــبلقة المضمونٌة لكـــالكرٌمة تجلى فً الع اآلٌاتفً هذه  القرآنً فاإلعجاز       

ن جهة ، ونبل شخصه ــــــم   - -ارتباطها بالسٌاق العام للسٌاق القرآنً والمهمة الرسالٌة المناطة بالرسول و

ص الكرٌم الكثٌر ـد ورد فً النـــلقالكرٌم وعلو قدره وعظٌم منزلته التً خصه ُ هللا تعالى بها من جهة أخرى.  

ان ـبة لئلنسـن الحس واإلدراك ،والتً هً بالنســـلفاظ مجردة  مد أسندت ألــــال اإلدراكٌة وقـــن األفعــــــــــم

 ً عندـا تضمنت خواص حسٌة كالتــً ،أي التً ٌتوصل إلٌها بالعقل  أو أنها من الجمادات ؛إال أنهـــمدرك عقل

أم إلى إن كانت تتضمنها حقٌقة  فعل البشر ومن خبلل البحث سنصل  هو من اإلنسان  أو تؤدي وظٌفة أو عمل

ادات ـهذه الجمـــن توجٌه الخطاب  لــــملة على هذه الخواص  على سبٌل المجاز، والؽاٌة اإللهٌة مــــــهً مشت

هٌة  ـٌأة الواردة فً النص الكرٌم وما شكلته من معجزة تحدي للمعاندٌن والمنكرٌن لهذه المعجزة اإللـــــعلى اله

ً ـــــــن هذه األفعال عمق داللــــبلقٌة والمعرفٌة  ؛ فلكل واحد مامٌنها  اإلنسانٌة  واألخـــــوالوقوؾ على مض

ه  ـد تعرضت لكل فعل  وداللتــوق ه من ناحٌة وٌرتبط بهذه األفعال جمٌعا من ناحٌة أخرى ،ـــومعرفً ٌتعلق ب

ع ــورد فٌه ، مفً المعجمات العربٌة وعمقه التارٌخً فً حٌاة اللؽة  ،والمناسبة بٌن هذه األفعال  للسٌاق الذي 

ً ـــــالتو  ً مكةـــــــــفقد كان نزول اؼلب هذه اآلٌات ف  - -ً األكرم محمد ـمراعاة ترتٌب نزولها على النب

من وقد أراد جل شانه أن ٌكون   ة والبراهٌنــعرض األدلل  جاءت فً بدء الدعوة اإلسبلمٌة وهً فً حالة كفاح

اهلل تعالى  أمام العبد  ليقارن بيــــــــــــــــن ذاتو التي تملك كل الحواس  والعقل واإلدراك  وبين جعلو حذير  ليتالو  أسالٌب الترهٌب ،
و ــــــــــــــحكمتلعظيم  طاعة وانقياداً وتتحرك بكيفية يعلمها اهلل تعالى  ىذه الموجودات التي ال تملك الحس واإلدراك ، وتتكلم وتنطق

، فكانت معجزته كبلمٌة ) القرآن الكرٌم ( وفٌها التً تتعلق بالسٌاق العام للنص أسباب النزولكذلك مراعاة  و.

 خطاب للعقول لتنٌر بصائر وقلوب السامعٌن.
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ن الحس ـــد أسندت أللفاظ مجردة  مــــال اإلدراكٌة وقـــن األفعــد ورد فً النص الكرٌم الكثٌر مـــلق            

ا ــواإلدراك ،والتً هً بالنسبة لئلنسان مدرك عقلً ،أي التً ٌتوصل إلٌها بالعقل  أو أنها من الجمادات ؛إال أنه

و من فعل البشر ومن خبلل البحث سنصل  ه اإلنسان  أو تؤدي وظٌفة أو عمل تضمنت خواص حسٌة كالتً عند

ن توجٌه ــــإلى إن كانت تتضمنها حقٌقة  أم هً مشتملة على هذه الخواص  على سبٌل المجاز، والؽاٌة اإللهٌة م

هذه الجمادات على الهٌأة الواردة فً النص الكرٌم وما شكلته من معجزة تحدي للمعاندٌن والمنكرٌن ـــالخطاب  ل

ن هذه األفعال ــــلهٌة  والوقوؾ على مضامٌنها  اإلنسانٌة  واألخبلقٌة والمعرفٌة  ؛ فلكل واحد ملهذه المعجزة اإل

د تعرضت لكل فعل  ــوق ه من ناحٌة وٌرتبط بهذه األفعال جمٌعا من ناحٌة أخرى ،ـــعمق داللً ومعرفً ٌتعلق ب

لمناسبة بٌن هذه األفعال  للسٌاق الذي ورد فٌه وداللته  فً المعجمات العربٌة وعمقه التارٌخً فً حٌاة اللؽة  ،وا

 ثبلثةل  كذلك  وقد قسمت البحث على وأسباب النزو  - -، مع مراعاة ترتٌب نزولها على النبً األكرم محمد 

      -محاور  وفقا للتناسب بٌن  األلفاظ الوارد فٌها الفعل اإلدراكً والعنصر الحسً ؛ فكانت كالتالً : 
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 .        ن    آقرال -ٔلعبادة :  األفعال اإلدراكٌة  ل فً: البٌان  األولالمبحث 

 .          النار -ٔ:  آلخرةالبٌان فً األفعال اإلدراكٌة ل: الثانً  المبحث

   الجبال  والحجر  -ٖالشهاب    -ٕالسماء واألرض     -ٔلطبٌعة:البٌان فً األفعال اإلدراكٌة ل: المبحث الثالث

 .  العصا  -ٙالشجر   -٘ البحر     -ٗ

   .الرعد   -ٖالرٌاح    -ٕاللٌل والنهار  -ٔلظواهر الطبٌعٌة : ل األفعال اإلدراكٌة فً البٌان  :الرابع المبحث 

    .   ٌدال -ٕ   الجلد -ٔخلق اإلنسان :ل األفعال اإلدراكٌة فً البٌان  :الخامسالمبحث  

 

 

    : البٌان فً األفعال اإلدراكٌة  للعبادة :  األول المبحث 

    

المكتوب فً المصاحؾ ، المنقول عنه بالتواتر ،  - -هو " الكبلم المعجز، المنزل وحٌاً على النبً : القرآن -ٔ

ة  باقٌة على ــم " للكتاب المنزل على نبً اإلسبلم ، حافبل ً بمبانً شرٌعته وآٌــوالقران اس   ٔ"  المتعبد  بتبلوته

فهو اسم لهذا الكبلم المعجز  الذي اوحاه للنبً    ٕصدر رسالته ولٌكون تبٌاناً لكل شًء وهدًى ورحمة للعالمٌن" 

 ٌة  وامتبلكه عناصر حسٌة ، فقد ورد فً  ــــــوقد ورد هذا االسم الكرٌم مسنداً ألفعال إدراك  -  -األكرم محمد 

ْخَتلِفُوَن    :  قوله تعالى ٌَ قُصُّ َعلَى َبِنً إِْسَرائٌِلَ أَْكَثَر الَِّذي ُهْم فٌِِه  ٌَ فقد جعل [  6ٙ: ملالن  ] إِنَّ َهَذا اْلقُْرآََن 

 اإلخبار:  من الَقَصصُ   ً اللؽة : هو"ـــــ( ف صــــــــــالق )ـف  اإلنسانٌةالقران له قابلٌة القص وهً من الصفات 

ة معروفة وٌقال فً رأْسه قِّصٌة ٌعنً الجملة من ـــــــــالَقصُّ فعل القاّص إِذا َقصَّ الِقَصَص والقصّ و"  ٖ" الُمَتتبَّعةُ 

ذلك  إلىوذهب   اإلنسان إالفبل ٌتكلم   اإلنسانالقرآن ٌقص وهو فعل  إن  اآلٌةالمعنى الظاهر فً  إن،  ٗالكبلم"

اطن ـى البــــولكن المعن   ٘فكأنه ُذو لساٍن ٌنطق مبالؽًة  "  ابن عادل " فوصفه بالتكلم ، إذ كان ؼاٌة فً اإلبانة ،

وما ،واإلنجٌلوراة ـــه هو التبٌان فـ "  هذا القرآن ٌبٌن لهم ما اختلفوا فٌه لو أخذوا به، وذلك ما حرفوه من التــل

ى ـــهللا تعال وأرادعن قومهم   وأخفوه"   فقد تضمن هذا القران ما حرفه الٌهود    ٙ."اإلحكامسقط من كتبهم من 

التبٌان الذي ٌقصه القران  إنح ـــــــفجاء بما اختلفوا فٌه والواض - -ذلك دلٌل نبوة نبٌه الكرٌم محمدٌجعل  إن

ح وٌبٌن  حقائق ــــمن الكبلم فهو ٌوض اإلنسانٌتعدى حدود التبٌان الخطابٌة األخرى فهو ٌشبه بذلك ما ٌقوم به 

 بأعلى القران إنػ وبما ــــفً الكبلم البلٌ إالٌكون  ال واإلفهام ، اإلفهام قدٌمة  بدرجة تحقق فٌهابكتبهم الوردت 

وصل وانتهى :  بلػ الشًء ٌبلػ  بلوؼا وببلؼا : ، والببلؼة هً : "9طبقة  من طبقات الكبلم  وهو الكبلم البلٌػ 

وان هللا   األمرتحقق ؼاٌة  إي،  اآلٌةً ـالذي ٌراد به ف اإلفهامهذا ٌعنً تحقق   1" تبلػ بالشًء : وصل مراده 

ٌة النبً ــــــففً النص جدل وخبلؾ حول قض - -محمد األكرمعز وجل ذكر من الحجج ما ٌقوي قلب النبً 

ذا الفعل ــند هــــد اســـوق  اإلنسانه ـــو فعل بشري ٌقوم بــوقد ورد الفعل )ٌقص( وه  –علٌه السبلم –عٌسى 

 إشارةو ـــــً الحجة على من افترى ولٌخبرهم بالقصص واألخبار الماضٌة  وهــف  أقوىران الكرٌم  لٌكون للق

إِنَّ َهَذا اْلقُْرآََن    -هذا القران :  إنثم   –التام لها  اإلفهامالتً قد تحقق –بكل تفاصٌلها   7واضحة لتلك القضٌة

ُر  َبشِّ ٌُ ًَ أَْقَوُم َو ْهِدي لِلَّتًِ ِه الَِحاِت أَنَّ لَهٌَ ْعَملُوَن الصَّ ٌَ ُ اْلُمْؤِمنٌَِن الَِّذٌَن   لهداٌة فا [9 :اإلسراء ]ْم أَْجًرا َكبًٌِرا ــــ

ر. ٌق و ٓٔفً اللؽة  :هً " داللة بلطٍؾ "  ُتُه .. ال: َهداهُ هللا للدٌن ُهًدى.....ــ" الرشاُد والداللُة، ٌؤنَّث وٌذكَّ ٌْ وَهَد



ًة،  ٌَ فتهالطرٌق والبٌت ِهدا ى ما ال ُبدَّ له منه فً َبقائه وَدوام وُجوده  ـــَهدى كل مخلوق إِلوتعنً  "   ٔٔ"    أي عرَّ

 نــــــاآلخرٌوهداٌة   إرشادعلى عهدته  ٌأخذ  إنسانه هناك ــن ٌخٌل للسامع انآالفعل ٌهدي للقر إسناد إن   ٕٔ" 

ْهِدي { ، فً ه  }للطرٌق القوٌم،  وٌبشرهم بالخٌر فهو "   ه فٌها أن تكون بمعنٌَ ى ـذه اآلٌة بمعنى ٌرشُد ، وٌتوجَّ

الدٌانة  إلىهذا القران ٌهدي  إن" و تضمن معناه الشمولٌة فـ    ٌٖٔرٌد بها الحالََة والطرٌقَة "« التً»و « ٌدعو»

فكانت  ذه اآلٌة ـــد هــــــــعنالمحدثون  رونـــــد وقؾ  المفــوق  ًٗٔ اشد استقامة  "ــ،والملة ،والطرٌقة التً ه

دى ـا ٌهدٌهم ،فٌشمل الهـن ٌهدٌهم وفٌمــفٌم اإلطبلقه ــى وجــعل ً " ـــفه اآلٌةواشمل لمعنى  عــــأوسرؤٌتهم 

وكل خٌر ٌهتدي  كل منهج وكل طرٌق ، هـــــإلٌوٌشمل ما ٌهدٌهم  مكان ؛أو ببل حدود من زمان  وأجٌاال أقواما

 فًهاٌة العظمى ـوالتذكٌر ، والنفً الهداٌة  ؽاٌة القصوى ــــــــــلكونه ال ٘ٔالبشر فً كل زمان ومكان "  هـــــإلٌ

 الترؼٌب والترهٌب .

  ا َنْسَتْنِسُخ َما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن ا ُكنَّ ُكْم بِاْلَحقِّ إِنَّ ٌْ ْنِطُق َعلَ ٌَ ً ــ( ف ) نطق الفعل ورد  [ 9ٕ: ]الجاثٌة  َهَذا ِكَتاُبَنا 
نَطَق الناطُق ٌنطُق نطقاً، وهو وهو "  ٙٔ"   األذانالمقطعة التً ٌظهرها اللسان وتعٌها  األصواتاللؽة بمعنى " 

ت : ـُنطوقاً كقُعود : تكلّم بصْوت... وكلُّ ناِطق ُمصَ  نْطقاً بالَفْتح وو "  9ٔ"  نــِمنطٌٌق بلٌػ.والكتاب الّناِطُق: البٌ وِّ
ٌُقال  ً  ـن هذه المعانــــم  1ٔ"  للّصوت : ُنْطٌق حتى ٌكون هناك صْوت . وُحروٌؾ ُتعَرؾ بها المعانًناِطٌق وال 

 هارــواإلظان  ــــــــــالنطق هو الكبلم  بالصوت  ولكن فً اآلٌة المراد من إسناد النطق للكتاب هو البٌ إنٌتبٌن 
: " الكتاب ناطق   اآلٌةً ــــــاز ، ٌقول الراؼب فالمج أموالوضوح  وال فرق انه تم النطق به على سبٌل الحقٌقة 

 إيمعنى ٌنطق "  أنً ــوٌرى الطبرس  7ٔه السمع " ـــالكبلم  كتاب  لكن ٌدرك إنا ـلكن نطقه ُ تدركه العٌن كم
ٌَّنه بٌانا شافٌا حتى ٌشهد علٌكم بالحق،   د ورد الفعل )ٌنطق(ــفهو بٌانا لكل شًء  فق ٕٓ"  نطق كأنهوالمعنى : ٌب

ن إظهاره أي عندنا كتاب ٌظهر الحق المطابق ــالمطابق للواقع والنطق به مجاز ع " وــفه  متضمناً عمقاً داللٌاً 
علٌه ذاتاً ووصفاً وٌبٌنه للناظر كما ٌبٌنه النطق وٌظهره للسامع فٌظهر هناك جبلئل األعمال ا هوــللواقع على م

جاء  اآلٌةً هذه ــــــــد المعنى الوارد فــفنج  ٕٔ"إن شراً فشر .وودقائقها وٌترتب علٌها أجزٌتها إن خٌراً فخٌر 
ً مؤكدة للمعنى ـــــــالن العمل فً البحث وفقاً لترتٌب النزول فه أعبلهالواردة  اآلٌاتمكمبل ً للكبلم الوارد فً 

  أعدائهى ــحكمة هللا تعالى فً نصرة نبٌه الكرٌم  والرد عل إن، والجاثٌة (   واإلسراءالنمل  الوارد فً سورة )
النطق  أدواته ــلدٌ إنسان وكأنهن  كٌفٌة نطق الكتاب ــذهنٌة ع الء المعاندٌن برسم صورة اقتضت ترهٌب هو

بلث ــــــثال اآلٌاتوان هذه  التً قاموا بها  وٌبٌن حالة الكفر التً هم علٌها . إعمالهمى ــكاملة لٌتكلم وٌشهد عل
ها  هً ـــالواردة فٌ األفعالفضبلً عن   ٕٕوالبراهٌن "  ةــاألدلعرض   ة والتً ٌؽلب علٌها "ــمكٌ بأنهاانمازت 

تختص بزمن نزول القران  ً الــــفه األفعالم لهذه ــى االستمرار والتجدد الدائــللداللة عل   ٖٕمضارعة  أفعال
ً النص  ــً نفوس البشر جمٌعاً فالخطاب فــاثر ف لآلٌة  اإلدراكًالفعل  إسنادففً   ؛مساٌرة لكل العصور وإنما
ة بٌان عظم شأن القرآن الكرٌم ، وإبطال رأى ــــــن اآلٌات الكرٌمــوعلى هذا المعنى ٌكون الؽرض م األمملكل 

هدٌهم وٌبٌن لهم ــــــــــلٌ األممهذه  إخبارة   فالقران ٌبٌن ــة كونٌــآٌ  -  -ن الرسول ــالكافرٌن الذٌن طلبوا م
امع  بما قضً من ـــــثم هو ٌشهد وٌبٌن للناظر كما ٌبٌن النطق وٌظهر للس –الصراط المستقٌم –الطرٌق الحق 

خٌر وشر ؛فسبحان هللا تعالى بسعة رحمته للبشر بان جعل القران دلٌبلً لهم ودستورا واضح المنهاج متضمنا كل 
 جوانب الحٌاة    .     

 
 

 : البٌان فً األفعال اإلدراكٌة لآلخرة : لمبحث الثانً :ا
 
     النار       -ٔ 

  
  إماد الحشر فً ٌوم القٌامة  ؛  تكون ــفً عالم البرزخ و بع اإلقامةبعد انتهاء   اآلخرةفً  اإلقامة إن         

ناد الفعل ـ، وقد ورد فً القران الكرٌم إس  إعمالهاا قدمته من ــم الخبلئق بمــتقس إذ ً النار،ــف وإمافً الجنة 



ً لبٌان الحجة وردع ـــمنة لهذه األفعال هـــع الجنة ؛ ذلك الن اؼلب اآلٌات المتضــم ٌرد مــاإلدراكً  للنار ول

 وحٌد واألٌمان باهللــن جحد وأنكر نعمة  التـــــائل لترهٌب مـــومن أهم الوس لتكون آٌة تحذٌر وإنذار المعاندٌن 

 اآلٌاتً بعض ـالكرٌمة فً وصؾ النار نجد ف اآلٌاتبعض  تأملولكن البد من  ، ه ورسله ــــــــومبلئكته وكتب

ِ اْلُموَقَدةُ ) : فنجد فً قوله تعالى  حركً ، وفعل ٌشابه ما ٌقوم به البشر ، أداءالنار لها  إنالكرٌمة  (  َٙناُر َّللاَّ

لُِع َعلَى اأْلَْفئَِدِة ) َلَع وأَْطلََع ؼٌَره  " ً اللؽة :  ـــــ( ف ) طلعمعنى  إن [ 6-ٙ الهمزة ] ( 6الَّتًِ َتطَّ  عهـــوأطلاطَّ

لَْعُت على باِطِن أَمره وهو اْفَتَعْلُت وأَْطلََعه على األَمر أَْعلََمه ب اإلطبلعم ــواالس ْلُع وفــواطَّ حدٌث ً ــه واالسم الطِّ

لع بالكسر اسم مـــــــــابن ذي بَزن ق َلَع على الشًء إِذا َعلَِمه ــال لعبد المطلب أَْطلَْعُتك ِطْلَعه أَي أَْعلَْمُتَكه الطِّ ن اطَّ

ْطلُع ُطلُوعــوَطلَع عل ٌَ لََع علٌــى األَمر  بلعاً ــاً واطَّ رى الفراء ـــــــــٌ ٕٗ" وَتَطلََّعه َعلَِمه وطالََعه إٌِاه  وأطلعههم اطِّ

بلُع والُبلوُغ قد ٌكونان بمعنى واحٕٔٓـتـــــــــــــ ْبلُُػ أَلَُمها األَفئدة قال واالطِّ ٌَ د والعرب تقول متى َطلَْعَت ـــهــ"  

لع عل لعت إِذا أَشرفتــى األَفئدة ُتوفً علٌــــأَْرضنا أَي متى َبلَْؽت أَرضنا وقوله تطَّ هذه ـف ٕ٘"   ها َفُتْحِرقُها من اطَّ

ن هذه ـــولك  اإلنسانالتً ٌقوم بها  أفعالواالطبلع من  ب ومعاصً ، وما اقترفته من ذنو األفئدةالنار تعلم بهذه 

ن ـــــا ٌستحقه كل واحد منهم من العذاب، وذلك بما استبقاه هللا تعالى مــــــتعلم مقدار م " المرة اسند للنار وهً 

ا ، وتخصٌصها بالذكر ألن الفؤاد ــاط القلوب وتشتمل علٌهــو أوسـتعل "   اـــأنهل ـــوقٌ  ٕٙ." الدالة علٌه اإلمارة

د ورد الفعل ــفق   9ٕال القبٌحة ." ــــــــــألطؾ ما فً البدن وأشده ألماً ، أو ألنه محل العقائد الزائفة ومنشأ األعم

أي اإلِتٌان السرٌع بقوة واستٌبلء  "ذه النار القدرة على االطبلع  او اإلتٌان بقوة  ـــم هـــإدراكٌا الن هللا تعالى اله

وأن ٌكون بمعنى الكشؾ والمشاهدة   ً وقت حرق ظاهر الجسد .ــــى : التً تنفذ إلى األفئدة فتحرقها فــ، فالمعن

ٌب كل فؤاد بما هو ِكفاؤه من ــــــفر فتصفٌفٌد أن النار تحرق األفئدة إحراق العالِم بما تحتوي علٌه األفئدة من الك

ا ال ٌعلمه إال ــن هللا بٌن شدة النار وقابلٌة المتأثر بهــــشدة الحرق على حسب مبلػ سوء اعتقاده ، وذلك بتقدٌر م

ره" الكشؾ والعلم التام بمن قُِدم  إيو االطبلع ـــــــفعل  للنار ه أول؛فان  اآلٌةذه ــوحسب ترتٌب نزول ه 1ُٕمقدِّ

َم َهِل اْمَتؤَلْ    ٌقول تعالى ذكره إذ هذه النار ،ـــا ،وتزداد صورة الرعب لـــله ْوَم َنقُولُ لَِجَهنَّ ْن ـِت َوَتقُولُ َهلْ مِ ٌَ

كان  ـهذا المبلك ـن امتــها ٌكشؾ عـــــــفهذا الحوار الواضح بٌن المبلئكة الموكلٌن بها وبٌن  [ ٖٓق: ]  َمِزٌد  

"  احتجت الجنة   انه قال -   –عن النبً محمد  األثرد ورد فً ــالحسً التً منها الكبلم  فق اإلدراكعناصر 

نً إال الجبارون ــــال ٌدخل والنار فقالت الجنة : ٌا رب ما لً ال ٌدخلنً إال فقراء الناس وسقطهم، وقالت النار : 

ن أشاء ـــن أشاء ، وقال للجنة : أنت رحمتً أصٌب بك مـــذابً أصٌب بك مفقال للنار : أنت ع والمتكبرون ، 

ن مزٌد ؟ ــولكل واحد منكما ملؤها ، فأما الجنة فإن هللا ٌنشئ لها ما ٌشاء ، وأما النار فٌلقون فٌها فتقول : هل م

رٌن ـ، وذكر اؼلب المفس 7ٕأي حسبً "وى بعضها إلى بعض وتقول قط حتى ٌضع قدمه فٌها فهنالك تمتلئ وٌز

قِط قِط، من  :  : هل امتؤلت بعد أن ٌضع قدمه فٌها، فٌنزوي بعضها إلى بعض، وتقول ما ٌقول هللا لهاـ" إن انه 

ْغَشاُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َفْوقِِهْم َوِمْن َتْحِت أَْرُجلِِهْم   :لوسً فً بٌانه لمعنى قوله تعالى وقال اآل ٖٓ; " تضاٌقها ٌَ ْوَم  ٌَ

قُولُ ُذوقُوا َما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن  ٌَ بالتاء على أن القائل جهنم  َوَتقُوُل {   قرأ أبو البرهسم } انه  "[ ٘٘]العنكبوت: َو

ِزٌدٍ  ً قوله تعالى :ــا نسب فــا هنا كمــهـول إلٌــ، ونسب الق " إنها تطلب    أٌضاوقٌل  ٖٔ"   َوَتقُوُل َهْل ِمن مَّ

ٌتبٌن من  ٕٖإن المعنى أنها طلبت أن ٌزاد فً سعتها؛ لتضاٌقها بأهلها"د صار فٌها . وقٌل :ـــقن ــالزٌادة على م

ها تنمٌة الخٌال  ــتبدأ الرٌاضة الذهنٌة والهدؾ من لـ "  اإلنسانًتخاطب العقل  ارـللن ةـاإلدراكٌالقدرات  إن  اآلٌة

ن شأنها خلق حالة من الرعب والخوؾ  لتكون ـــــم  ٖٖ"   إدراكهان للحواس ـــــــلخلق صورة ذهنٌة للبعث ٌمك

هً من السور المكٌة ـــً تنسجم تماما مع ترتٌبها فــوه ، الباطل وإتباععن الؽً  اإلنسانالوسائل لردع  أهممن 

َرأَْتُهْم ِمْن َمَكان  َبِعٌد  َسِمُعوا  ذاإ  ، قال تعالى :    ٖٗوهً فً حالة كفاح  اإلسبلمٌةالتً جاءت فً بدء الدعوة 

ًٌُّظا َوَزفًٌِرا  ن، )رأى (هً:  " إنً اللؽة ــــورد ف    [ٕٔ]الفرقان: لََها َتَغ ٌْ رأٌت بعٌنً رؤًٌة.. ورأٌُته رأَي الَع

ةو ٖ٘." أي: حٌُث ٌقُع الَبَصُر علٌه ٌَ ؤ ى إلى مفعول واحد وبمعنى الِعْلم  "  الرُّ ن َتَتعدَّ ٌْ ى إلى مفعولٌن ٌقال بالَع تتعدَّ



ًة  ٌَ ن"  راعهمثل  وراءهرأَى زٌداً عالماً وَرأَى َرأٌْاً وُرْؤ ٌْ ُة النََّظُر بالَع ٌَ ؤ فقد اسند فعل الرؤٌة  ٖٙوقال ابن سٌده الرُّ

  9ٖ."ع صوت ٍ مسموعــد ٌكون ذلك مـــــ" هو أظهار الؽٌظ وقالذي   ٖالتؽٌظ  ( ن )ــالنار فضبلً ع إلىوالنظر  

ُظ الَؽضب وقٌ "وهو مشتق من   ٌْ ل الؽٌظ ؼضب كامن للعاجز وقٌل هو أَشدُّ من الؽَضب وقٌل هو َسْوَرُته ـــــالؽ

ُد النَّفس حتى تنتفخ الضلوع منه  1ٖوأَّوله  " هم. ــم سمعوا لها صوت التؽٌظ علٌــإذا رأتهم جهن 7ٖ"  و زفٌر" تردُّ

ْسَمُعوَن َحِسٌَسَها َوُهْم فًِ َما اشْ    بقوله تعالىه القران ــوهو صوت خفً عبر عن ٌَ  ُهْم َخالُِدوَن ــَتَهْت أَْنفُسُ ََل 

لَُهْم فٌَِها   عالىـــ، وتردد َنَفسها الذي ال ٌكاد ٌسمع احدهما اآلخر منه ، فقد ورد فً قوله ت [  ٕٓٔ: األنبٌاء ]

ْسَمُعوَن  َزفٌِر   ٌَ فٌِر والشَِّهٌق م  هـٖٓٔقال الزجاج تـــــــــــــ [ٓٓٔاألنبٌاء : ] َوُهْم فٌَِها ََل  ن أَصوات ــ"  الزَّ

انه  -  –وقد اجمع اؼلب المفسرٌن  بما ورد النبً محمد   ٓٗ"  وقبٌحةالمكروبٌن قال والزفٌر من شدٌد األنٌِن 

جهنم مقعدا "  ًـــــعٌنروى مرفوعا أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال: " من كذب على متعمدا فلٌتبوأ بٌن 

ا ــإذا رأتهم من مكان بعٌد سمعوا له  : وجل ٌقول ا سمعتم هللا عزــقٌل: ٌا رسول هللا ! ولها عٌنان ؟ قال: " أم

ٌة لٌست شرطاً فً ـــــــللقول  بان  " مذهب أصحابنا أن البن هــ ، ٙٓٙتــــ وذهب الرازي   ٔٗ" تؽٌظا وزفٌرا

ن حمل المعنى ــومنهم م  ٕٗطق فٌها"  ــــــً علٌه ٌجوز أن ٌخلق هللا الحٌاة والعقل والنالحٌاة ، فالنار على ما ه

ا هللا سبحانه ـــن أن ٌجعلهــها حقٌقٌة ، وكذلك التؽٌظ والزفٌر ، وال مانع مـــــ"  الرؤٌة منــ على وجه الحقٌقة فـ

ٌة للمدركات العقلٌة  ٌجعل النص مفعما ً بالحركة وٌثٌر ـــــــالعناصر الحس  إضفاء إن  ٖٗ"  مدركة هذا اإلدراك

ن ـــم إلٌهمذهب فً تصور المشهد  والمصٌر الذي ٌؤول  إيلٌذهب بخٌاله  إمامهاهتمام المتلقً  وٌفسح المجال 

 ابلػ فً النفس وأعمق  فً التفكٌر .             تأثٌرهالعذاب،  لٌكون 

 

ًَ فٌَِها َفْوج    : ىــوجاء فً قوله تعال ِظ ُكلََّما أُْلقِ ٌْ ُز ِمَن اْلَغ ٌَّ ًَ َتفُوُر. َتَكاُد َتَم  إَِذا أُلْقُوا فٌَِها َسِمُعوا لََها َشِهًٌقا َوِه

أْتُِكْم َنِذٌر  َسأَلَُهْم َخَزَنتُ  ٌَ "الّشهٌُق ضدُّ الّزفٌِر، الشهٌق لفظ مشتق من )شهق( وهو ٌعنً:  [ 8-6الملك: ]  َها أَلَْم 

ْشِهُق شهٌقا  شهٌق ردُّ فال ٌَ ْشَهُق و ٌَ الَشْهَقُة كالصٌحة.  ى"ـــــــــــوورد بمعن ٗٗ"   النََّفس، والّزفٌُر إخراُجُه. َشَهَق 

ْشِهُق َشِهٌقاً وُشهاقاً وبعضو"   ٘ٗ" ٌقال:َشِهَق فبلٌن َشْهَقًة فمات ٌَ ْشَهُق و ٌَ ِهٌُق أَقِبُح األصوات َشِهَق وَشَهَق  هم ــالشَّ

د البكاء فً صدره"ٌقول  فٌِر وال هـ "ٖٓٔ، قال الزجاج تــــــــــ ُٙٗشهوقاً ردَّ ن أَصوات المكروبٌن ــــشَِّهٌق مالزَّ

ِهٌُق األِنٌُن الشدٌد المرتفع جّداً ... وت الذي ٌخرج ـــالص  "   المراد بالشهٌق إند بٌن المفسرون ـــوق 9ٗ"   والشَّ

،  : "الشهٌق لجهنم عند إلقاء الكفار فٌهاـ هـــ 1ٙتـــــ  وقال ابن عباس،   1ٗالحمار"  ن الجوؾ بشّدة كصوتـــم

تشهق إلٌهم شهقة البؽلة للشعٌر،ثم تزفر زفرة ال ٌبقى أحد إال خاؾ.وقٌل: الشهٌق من الكفار عند إلقائهم فً النار 

ار فـ " ــان أحوال أهل النوقٌل إنما جًء بهذه اآلٌة لبٌ   7ٗ" قاله عطاء.والشهٌق فً الصدر، والزفٌر فً الحلق.

الجملة مستأنفة استئنافاً بٌانٌاً لبٌان ذَم مصٌرهم فً جهنم ، أي من جملة مذام مصٌرهم مذمة ما ٌسمعونه فٌها من 

إثبات أن  "  ً جاءت لـ ـا القرآنــوهذه اآلٌات الكرٌمة التً رتبت حسب ترتٌب نزوله ٓ٘أصوات مؤلمة مخٌفة "

ل ـــــــوكذلك لك ؛ ٔ٘ا تؽتاظ وتبصر وتتكلم وتطلب المزٌد" ــوإرادة ، والقرآن أثبت للنار أنهللنار حساً وإدراكاً 

امع ــٌجعل ذهن الس إنماذا ــنزولها وه أسبابزفٌر، شهٌق وهً من المدركات الحسٌة التً صورتها تنسجم مع 

الء المعاندٌن  ؤل  لتكون نذٌراً لهـالعقلب وتذهل ن شأنها ان ترهب القـــ،م اإلبعادم صورة متكاملة ــٌتخٌل  وٌرس

ن ــفضبل ع  - ص  –ن المشركٌن للرسول الكرٌم محمد ــجاءت  متضمنة للتحدي والجدل م اآلٌاتذه ــل هــفك

 .   مصٌر الكافرٌن، لما ٌؤول إلٌه ٕ٘والتفصٌل  لئلسهابنزولها بمكة  فجاءت متضمنة 
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 الشهب – ٔ

ْعلَُة  اُب( وهو : "ــــَ ً وفقاً لترتٌب نزولها  )الّشهـــإن من أول ألفاظ الطبٌعة الواردة فً النص ألقران        الشُّ

اِطعة من النار  "السَّ د ورد ــد جعلها حرسا لسمواته ، وقـــ، وان هللا تعالى ق ٖ٘الُموقدة ، ومن العارض فً الجوَّ

َطان  َرِجٌم  )فً الخطاب ألقرانً انه تعالى منحها فعل اإلدراك  ،قال تعالى  ٌْ ( إَِلَّ َمِن 6َٔوَحفِْظَناَها ِمْن ُكلِّ َش

ْمَع َفأَْتَبَعُه ِشَهاب  ُمبٌِن   إَِلَّ َمْن َخِطَف اْلَخْطَفَة َفأَْتَبَعُه ِشَهاب  [  وقال تعالى : 8ٔ -ٙٔ]الحجر :  اْسَتَرَق السَّ

  ٗ٘" : كوكب مضى.وكذلك شهاب ثاقب "  أدركه ولحقه وشهاب ( : أَْتَبَعهُ  إن معنى ) [ٓٔ]الصافات:  َثاقِب  

ن الشٌاطٌن أن تسمع شٌئاً من ـــحفظنا السماء م فأن لهذا  الِشهاب أداء فعل حركً من شأنه حراسة السماء  "

 كان ابن عباس ٌقول: "إن الشهب   ٘٘الوحً وؼٌره إالّ من استرق السمع ، فإنها تتبعه الشهب فتقتله أو تخبله "

ذه الشهب  تقوم بأداء ــر هللا تعالى ذكره إن هــبأم   ٙ٘ال تقتل ولكن تحرق وتخبل ، وتجرح من ؼٌر أن تقتل."

ا على القٌام بذلك  ــن عدم قدرتهـــــــفضبلً ع ، اإلدراكً من األشٌاء التً عرفت بعدم ـه وهــا الموكلة بــعمله

وحتى  وان هللا تعالى لم ٌوجد ذلك عبثاماء ـــولكن الخطاب ألقرانً بٌن الوظٌفة التً تؤدٌها هذه الشهب فً الس

     هذه  المخلوقات تؤدي وظٌفتها العبادٌة .

 

 السماء واألرض    -ٕ

     
ع تقدم لفظ ــــــورد ذكر السماء واألرض فً القران مقترنا لفظهما تارة  وإفراد بعضهما تارة أخرى ، م        

ء واألرض ـمجًء السما همـٌا فً البعض األخر  ، ولكن الذي ــً بعض اآلٌات وتأخرهــالسماء على األرض ف
ا   : قوله تعالى ،هً الخصٌةن الجمادات  مقترنة بفعل اإلدراك  ،وأول اآلٌات المتضمنة  لهذه ـوهما م ٌَ َوقٌِلَ 

ًَ اأْلَْمُر َواْسَتَوْت َعلَى اْلُجوِديِّ َوقٌِلَ ُبعْ  ا َسَماُء أَْقلِِعً َوِغٌَض اْلَماُء َوقُِض ٌَ الِِمٌَن أَْرُض اْبلَِعً َماَءِك َو ًدا لِْلَقْوِم الظَّ
 :ا اإلنسان ولكن ــٌة اإلدراكٌة التً ٌقوم بهــــن األفعال الحســً مــ( ه و) اإلمساك، البلع (  )ـ ف   [ ٗٗ]هود

ى أنها طاعة ــــبها ؛ علم ــوذكر المفسرون األوائل ذلك من ؼٌر بٌان الكٌفٌة التً تً اآلٌة للجمادات ،ــجاءت ف
ن ــــــهللا لؤلرض بعد ما تناَهى أمُره فً هبلك قوم نوح بما أهلكهم به م: وقال  ٌقول هللا تعالى ذكره " ألمر هللا 

بً. م ٌا أرض ابلعً ماءك  : الؽرق ْبلَُعه ن قول القائل: "ـــ، أي: تشرَّ ٌَ ْبلَُعه " َبلَِع فبلن كذا  ٌَ " ، إذا  ، أو َبلََعه 
على  هـ ،1ٖ٘تـــــ ووقؾ الزمخشري  9٘" كًـــــ، ٌقول: أقلعً عن المطر، أمس  وٌا سماء أقلعً  ازَدرَده.

ه الحٌوان ــاء بما ٌنادي بـــنداء األرض والسم " المسند إلى السماء واألرض ،بقوله اإلدراكالحقٌقة البٌانٌة لفعل 
وٌا  ٌا أرض هما بالخطاب من بٌن سائر المخلوقات وهو قوله :ـــــالممٌز على لفظ التخصٌص واإلقبال علٌ

ى ـــن الداللة علــم  أقلعً و   ابلعً ماءك ثم أمرهما بما ٌؤمر به أهل التمٌٌز والعقل من قوله :  سماء
ا ٌشاء ؼٌر ممتنعة علٌه ، ـــاالقتدار العظٌم ، وأن السموات واألرض وهذه األجرام العظام منقادة لتكوٌنه فٌها م

، وتبٌنوا تحتم طاعته ل مقدورــه على كــوعقابه وقدرت ه وثوابهـد عرفوا عظمته وجبللتــكأنها عقبلء ممٌزون ق
ى الفور ـى مشٌئته علـــــه ، وهم ٌهابونه وٌفزعون من التوقؾ دون االمتثال له والنزول علـــم وانقٌادهم لــعلٌه

ره طاعة  فقد امتثبل ألم  1٘ه مفعوالً ال حبس وال إبطاء "ـــهم أمره كان المأمور بـن ؼٌر رٌث ، فكما ٌرد علٌــم
ن الطعام إذا ازدرده ، ـبٌل المجاز " بلع ما فً فمه مـــــــى انه ورد على سـن جاء بعده علــجل وعبل، وذهب م

بٌل ــــــــى ســـواستعٌر البلع الذي هو من فعل الحٌوان للنشؾ داللة على أن ذلك لٌس كالنشؾ المعتاد الكائن عل
، وقّدم نداء األرض على السماء لكون ابتداء ن اإلرسالــاك الماء عــــــمسر السماء بإــالتدرٌج ... والمعنى : أم

ع  ــجم مع التكوٌن الطبٌعً للفهم اإلنسانً لبلــــفقد بٌن المعنى المجازي الوارد فً اآلٌة بما ٌنس 7٘الطوفان منها"
السماء واألرض من الجمادات  أن  "  ً الخطابـــــــة فــً ذلك ؼاٌــى إن فـــوذهب الرازي إل األرض للماء ،



ذ فً الجمادات فعند هذا ــى أن أمره وتكلٌفه نافـــمشعر بحسب الظاهر ، عل وٌا سماء   - ٌا أرض   فقوله :
ه تعالى ــس مرادي منه أنـــٌحكم الوهم بأنه لما كان األمر كذلك فؤلن ٌكون أمره نافذاً على العقبلء كان أولى ولٌ

مادات القوٌة ــــى هذه الجــــــر علــذلك باطل بل المراد أن توجٌه صٌؽة األمر بحسب الظاهٌأمر الجمادات فإن 
مال قدرته  وامتثاالً ـــو بٌان لكــــوه " ٓٙ."  ته وجبلله تقرٌراً كامبلً ــــــالشدٌدة ٌقرر فً الوهم نوع عظم

مع نزوله فقد نزلت هذه اآلٌة فً مكة ا ٌنسجم ـــألمره مهابة من عظمته وإجبلال  له جل وعبل ذكره ، بم
ى هذه ـــــــل متدبر فً أمر الخلق وان حتــوفً هذه القصص واإلخبار عبرة لك --متضمنة قصة النبً نوح 

ًَ ُدَخان  َفَقالَ لََها  :  الجمادات تنقاد ألمر هللا تعالى . فقد ورد فً قوله تعالى َماِء َوِه ثمَّ اْسَتَوى إِلَى السَّ
َنا َطائِِعٌنَ َولؤِْلَ  ٌْ ا َطْوًعا أَْو َكْرًها َقالََتا أََت ٌَ ٌُفسر [ ٔٔفصلت : ]  ْرِض ِاْئتِ إن مجًء فعل القول وان كان حكاٌة  

،  "  أتٌنا طائعٌن ه الحقٌقة ـــــى وجـًء اللفظ علقً  أي مجــــــــــالمعنى الحقٌ  ى وجهٌن :  األول  :ــــعل
)  ة أسمائهما فً قولهـا كناٌـــاء واألرض مؤنثتان، ألن النون واأللؾ اللتٌن همــوالسم،  ل طائعتٌنــم ٌقـــول

َنا ( نظٌره كناٌة أسماء المخبرٌن م ٌْ ن الرجال عن أنفسهم، فأجرى قوله) َطائِِعٌَن ( على ما جرى به الخبر ـــأََت
واألرض ومن فٌهّن.و قٌل ذلك عن الرجال كذلك. وقد كان بعض أهل العربٌة ٌقول: ذهب به إلى السموات 

" بل خلق هللا  ل العلم إلى القول :ــوذهب اؼلب  أه ٔٙهتا الذكور من بنً آدم."ـــــكذلك ألنهما لما تكلمتا أشب
سكً:فنطق من األرض موضع الكعبة،ونطق من : قال أبو نصر السك عالىـــهما الكبلم فتكلمتا كما أراد تـــفٌ

ا هً علٌه انقادت وتمثلت ــ. وذلك الن هذه الجمادات  على مٕٙ" ه حرمهـــهللا تعالى فٌفوضع السماء ما بحٌالها،
ا ورد ـــد استدل بعض المفسرٌن بالقران  ومـــألمره تعالى وهو من اإلعجاز الذي اقتضته الحكمة الربانٌة ، وق

ول : إن هللا تعالى أمرهما باإلتٌان تجري هذه اآلٌة على ظاهرها فنق "   ن اآلٌات التً تؤٌد ما قالوا بهـــمفٌه 
ن تنطق مع داود علٌه ر الجبال أــتبعد ، أال ترى أنه تعالى أمـــذا ؼٌر مســـفأطاعاه قال القائلون بهذا القول وه

ُه لِْلَجَبِل  قال : وهللا تعالى تجلى للجبل [  ٓٔ] سبأ : جبال أَّوبًِ َمَعُه والطٌر  ٌا  :السبلم فقال ا تجلى َربُّ َفلَمَّ
  : وهللا تعالى أنطق األٌدي واألرجل فقال  [ ٖٗٔ] األعراف :  ِدٌِهْم َوأَْرُجلُُهْم ٌْ ِهْم أَْلِسَنُتُهْم َوأَ ٌْ ْوَم َتْشَهُد َعلَ ٌَ

ْعَملُوَن  ٌَ السماء واألرض حٌاة وإذا كان كذلك فكٌؾ ٌستبعد أن ٌخلق هللا فً ذات [  ٕٗ] النور :  بَِما َكاُنواْ 
هما ، وٌتأكد هذا االحتمال بوجوه األول : أن األصل حمل اللفظ ــوعقبلً وفهماً ، ثم ٌوجه األمر والتكلٌؾ علٌ

.  ومن قال بالمجاز  فقد حمل ٖٙ"  هنا ال مانع ، فوجب إجراؤه على ظاهرهظاهره إال إذا منع منه مانع ، و على
وهو قلٌل فً كتب التفسٌر ذلك  ٗٙى امتثال األمر  والكبلم ـــــــــقدرة علن حٌث الــالمعنى على االستعارة  م

 ٌعجز هللا فهو الخالق المدبر لخلقه وفً ذلك أٌة  للمتوسمٌن  .   الن مثل هذا الشًء ال
 

ْت )  :  وقال تعالى  َها َوُحقَّْت )( َوأَِذَنْت ٗ( َوأَْلَقْت َما فٌَِها َوَتَخلَّْت )َٖوإَِذا اأْلَْرُض ُمدَّ   [٘-ٖ:]اَلنشقاق(٘لَِربِّ

أذنت للشيء آذن لو، إذا  ى " ـــ، وكذلك بمعن ٘ٙناه " استمع " ــــــْت( فً اللؽة  تحت جذر )أَِذَن( ومعأَِذنَ فمعنى )
 ألمرالقدرة على السمع  هللا تعالى ، فهً تمتلك  ألمربفعل الطاعة  واالمتثال  األرضفقد تمثلت     ٙٙ"استمعت لو

اع باالنشقاق ــ" : حقق هللا علٌها االستمد  ـــفق من حولها ، األشٌاءتدرك تماما  وكأنهافعل االمتثال هللا تعالى و 
تماع للشًء ــــو االســـن اإلذن ، وهـــــ" أنها أطاعته فً االنشقاق م : وقٌل 9ٙواالنتهاء إلى طاعته فً ذلك." 

فان  1ٙ" ً االستماعـــوحّق لها أن تطٌع وتنقاد وتسمع ، ومن استعمال اإلذن فأي :  َوُحقَّْت    واإلصؽاء إلٌه
المعنى أنه لم  " فـ اآلٌةه نظائر فً النص القرآنً تتعلق بداللة  الفعل الوارد فً ــامتبلك األرض لفعل السمع ل

، فكانت فً قبول ذلك التأثٌر  ً جرم السماء ما ٌمنع من تأثٌر قدرة هللا تعالى فً شقها وتفرٌق أجزائهاــــٌوجد ف
َنا َطائِِعٌَن   :، ولم ٌمتنع فقولهمر من جهة المالك أنصت له وأذعنكالعبد الطائع الذي إذا ورد علٌه األ ٌْ  َقالََتا أََت

 َوأَِذَنْت لَِرّبَها  : ناهوقوله اد واإلبداع من ؼٌر ممانعة أصبلً،دل على نفاذ القدرة فً اإلٌجـــٌ [ ٔٔ] فصلت : 
ً التفرٌق واإلعدام واإلفناء من ؼٌر ممانعة أصبلً ... ٌعنً وهً حقٌقة بأن تنقاد وال ـــى نفوذ القدرة فــٌدل عل

    بة إلٌه على ـــــــكن لذاته فإن الوجود والعدم بالنســهو ممكن لذاته وكل ممــتمتنع وذلك ألنه جسم ، وكل جسم ف
د عمد المفسرون للرجوع فً معنى ــــــوق ع ورد على سبٌل الحقٌقةــفعل السم أنذا ٌوضح ـــ. وه7ٙ"  السوٌة

"   َوَسِمَعت السموات فً تصّدعها وتشققها لربها وأطاعت له  لما ورد فً اللؽة  وكبلم  العرب وأشعارها  اآلٌة



 أنلقدرته وحق لها  تأكٌدوذلك   9ٓلك"فً أمره إٌاها، والعرب تقول: أذن لك فً هذا األمر أذًنا بمعنى: استمع 
           تستمع وتنقاد لحكمه تعالى.  

  ( ُث أَْخَباَرَها )ٖ( َوَقالَ اإْلِْنَساُن َما لََها )َٕوأَْخَرَجِت اأْلَْرُض أَْثَقالََها ْوَمئِذ  ُتَحدِّ ٌَ  )ٗ ) [ الزلزلة  :ٕ-  ٗ  ]     

ما ُيَحدُِّث بو الُمَحدُِّث َتْحديثاً "   والحدٌث ٔٚالحديث.والحدث: اإلبداء": كثير حدثرجل والتحدث فً اللغة : هو"    
ثَو بو .... أَلن مصدر َحدَّث ِإنما ىو التحديُث فَأما الحديُث فليس بمصدر وقولو تعالى وَأما بِنْعمِة  ثو الحديَث وَحدَّ ربك وقد َحدَّ

 6ٕ" َأي َتْسَمُع فيها َدِويّاً   َتَحدَّثُ ة التي آتاك اهللُ وىي َأجلُّ النـَِّعم .... وتـَرَْكُت الِببلَد َفَحدِّْث َأي بـَلِّْغ ما أُْرِسْلَت بو وَحدِّث بالنبوّ 
ن ــــتبلُغ وتخبُر بما جرى فيها وعليها م أيفمعنى تحّدث    ٖٚتتكلم فتقول: إن اهلل أمرني بهذا، وأوحى إلّي بو، وأذن لي فيو."  إن

اهلل جل جبللو يخلق لها الحياة وتتمكن من الكبلم  على وجو الحقيقة  إنأخبار وأحداث قد شهدتها   وقد اجمع المفسرون على 
وىو   ٗٚوليس المجاز  "  وذلك بأن يخلق اهلل تعالى فيها حياة وداكاً وتتكلم حقيقة فتشهد بما عمل عليها من طاعة أو معصية " 

رسول فقد " قرأ   -–محمد  األكرمما ورد عن النبي   إلىلنوري وغيرىم من المفسرين وقد رجع ىؤالء ما قال بو  ابن مسعود وا
ارىا إن ــولو أعلم ، قال فإن أخبـــــاهلل صلى اهلل عليو وسلم ىذه اآلية يومئذ تحدث أخبارىا ثم قال أتدرون ما أخبارىا قالوا اهلل ورس

 ى ما ورد فيــــــــرون علـــــــــــــــوقف المفس  ٘ٚعلى ظهرىا تقول عمل يوم كذا كذا فهذه أخبارىا "هد على كل عبد وأمة بما عمل ــــتش
عن السياق العام لآلية  المتضمن  على حمل المعنى وفقاً لداللة لفظ ) حدث(  في المعجم ،فضبلً  الحديث وكان دليبل واضحا

ان ــــــــــــــــألحداث يوم القيامة  ، الذي تتزلزل األرض ،وتخرج ما فيها   "   وتحّدثهم بما عمل عليها من خير وشّر ، وذلك إما بلس
د تعددت اآلراء باألخبار  ـــــــــــــــــــــــوق   ٙٚ"الحال حيث يدّل على ذلك داللة ظاىرة ، أو بلسان المقال ، بأن ينطقها اهلل سبحانو  .

تحدث أخبارىا بأعمال العباد على ظهرىا ، قالو أبو ىريرة ورواه مرفوعاً ، وىذا قول من زعم أنها  ي تحدثها، فقيل: " ـــــــــــــــــــــــــــالت
عود : فتخبر بأن أمر الدنيا قد انقضى ، وأن أمر ــــــتحدث بقيام الساعة إذا قال اإلنسان ما لها ، قال ابن مس زلزلة القيامة ....او

والتحديث ورد في اآلية على سبيل ٚٚها جواباً عند سؤالهم ، وعيداً للكافر وإنذاراً للمؤمن ."ــــــــــــــرة قد أتى ، فيكون ذلك منــــاآلخ
حيواناً ناطقاً فتتكلم بذلك .الثاني : أن اهلل تعالى ُيحدث الحقيقة وفي حديثها بأخبارىا ثبلثة أقاويل :"أحدىا : أن اهلل تعالى يقلبها 

فان اهلل تعالى يلهم األرض القدرة على النطق ،فتحدث   ٛٚها بياناً يقوم مقام الكبلم ."ــــــــــــــــــــــالكبلم فيها .الثالث : يكون الكبلم من
 بأخبارىا .

 

 الجبال      -ٖ

ً ــإن من أول اآلٌات القرآنٌة  حسب ترتٌب نزولها  فً اآلٌات إلً تضمنت األفعال اإلدراكٌة  للجبال ، ه       
ًِّ َواإْلِْشَراقِ عالى : ـــــــــقوله ت ْحَن بِاْلَعِش ٌَُسبِّ ْرَنا اْلِجَبالَ َمَعُه  ا َسخَّ و ـــفان أول فعل للجبال ه  [8ٔص:   ] إِنَّ

ى تسبٌح ــــــــمعن، قٌل "   فً الجبال تختلؾ عن تسبٌح اإلنسان  خصٌةالتسبٌح هلل تعالى ،لكن هذا التسبٌح   له 
ها ما ٌسمع من المسبح معجزة ـــالجبال: هو أن هللا تعالى خلق فٌها تسبٌحا كما خلق الكبلم فً الشجرة، فٌسمع من

ذا معجزة ــا ٌكون هـــٌصلٌن.وإنم "   عباس إن معنى ) ٌسبحن(  : نـــوقال اب  97لداود علٌه الصبلة والسبلم." 
ً الجبال دوي ــه فــــــــــن حسن الصوت ما ٌكون لــإذا رآه الناس وعرفوه.وقال محمد بن إسحاق: أوتً داود م

سٌر ــــا تصؽً لحسنه الطٌر وتصوت معه، فهذا تسبٌح الجبال والطٌر.وقٌل: سخرها هللا عز وجل لتـــحسن، وم
فان هللا تعالى الهم هذه المخلوقات القدرة   1ٓ"ن شبه المخلوقٌن ـــمعه فذلك تسبٌحها، ألنها دالة على تنزٌه هللا ع

وإن من شئ إَل ٌسبح  :   قوله تعالىً ــــــد ورد فـــفق؛  على التسبٌح كبلً بما ٌنسجم مع تكوٌنها فً الكون 
وبرؤٌا فلسفٌة من الرازي حلل فعل التسبٌح لهذه الجبال   [ٗٗإلسراء:ا  ] م ــبحمده ولكن َل تفقهون تسبٌحه

طقاً وحٌنئٍذ صار الجبل مسبحاً هلل تعالى ـــــم الجبل حٌاة وعقبلً وقدرة ومنــً جســأن هللا سبحانه خلق ف "  ؛فقال
ُه لِْلَجَبِل :ونظٌره قوله تعالى  ا تجلى َربُّ ً الجبل عقبًل ـــــه تعالى خلق فـــمعناه أنفإن [  ٖٗٔ] األعراف : َفلَمَّ



ً الكبلم  أو ـــا  سواء كانت فً السٌر أو فــــتسبح به كٌفٌة إن للجبال   1ٔوفهماً ، ثم خلق فٌه رؤٌة هللا تعالى  "
لخٌال فً امتبلكها الفهم أو العقل الذي تتمكن من خبلله التسبٌح  بالشكل الذي ٌعلمه هللا تعالى وهو ٌفسح المجال ل

 . مذهب  كل فً تصور المشهد  إن ٌذهب
 
ًَ َتُمرُّ َمرَّ ثم إن لهذه الجبال القابلٌة على الحركة  من حٌث السٌر  قال تعالى    َوَتَرى اْلِجَبالَ َتْحَسُبَها َجاِمَدًة َوِه

ُه َخبٌِر  بَِما َتْفَعلُوَن  ء  إِنَّ ًْ ِ الَِّذي أَْتَقَن ُكلَّ َش َحاِب ُصْنَع َّللاَّ ورد عن ابن عباس انه قال : "     [88]النمل :السَّ
د ذهب بعض ــــــــــــــوق  1ٕ"تسٌر سٌرا حثٌثا، ً ـــألنها تجمع ثم تسٌر، فٌحسب رائٌها لكثرتها أنها واقفة، وه

فً هذا الٌوم  " ٌُنَفُخ فًِ الصور  أو معطوؾ على قوله سبحانه :  المفسرٌن  إن المراد بسٌر الجبال  ٌماثل  
  ، ٌات الشامخات ـــــالهائل الشدٌد ، ٌفزع من فً السموات ومن فً األرض إال من شاء هللا ، وترى الجبال الراس

  َتْحَسُبَها َجاِمَدًة ا رذي تسٌره الرٌاح سٌحاب ، الــــــــأي ثابتة فً أماكنها ، والحال أنها تمر فً الجو مر الس
ذا ٌعنً ـــوه فتاتً تسٌر طائعة    شأنهل ـــإي إن هللا تعالى ٌأمر جمٌع المخلوقات لبلمتثال ألمره ج  1ٖ"  حثٌثا

الفعل فراً، ـــــــــلٌكون الخطاب ألقرانً فً اآلٌة التً تلٌها فً النزول معلبًل ومفسا تمتلك اإلدراك والحس  ــأنه
بًِ) ا لَُه اْلَحِدٌَد  ىـً قوله تعالــــــ( فأَوِّ َر َوأَلَنَّ ٌْ بًِ َمَعُه َوالطَّ ا ِجَبالُ أَوِّ ٌَ ا َفْضًًل  َنا َداُووَد ِمنَّ ٌْ   [ ٓٔ]سبأ : َولََقْد آََت

ِن فً السٌر." وفً اللؽة )أوب ( ورد بمعنى   " ٌْ عودي  معناه أٌضا: "و 1ٗواألواب: ُسْرَعُة َتْقلٌِب الٌدٌِن والرْجلَ
ما  لها حواس وقدرة ـــمن هذا ٌمكن القول إن سٌر الجبال  هو تسبٌحها ، فكأن 1٘معه فً التسبٌح كلما عاد فٌه." 

ذي هو تسبٌحها   ، ٌر الــــــهمان فً سرعة الســــوالرجلٌن اللتان تس ن حٌث امتبلكه للٌدٌنـــــتشبه اإلنسان  م
بًِ َمَعُه( : سبحً معه إذا سبح."" :  هـ ٖٓٔتـــــ قال الطبري  ٌؽةـرٌن   لتعلٌل صــــوذهب بعض المفس  1ٙ)أَوِّ

بٌح ــالتأوٌب بمعنى التس ، وقٌل :."األمر فً } أوبً معه { أمر تكوٌن وتسخٌر ...األمر الواردة فً اآلٌة بقوله: 
بٌح ، فصار ـــوذلك ٌعنً إن هللا تعالى ألهمها القدرة على التس  19لؽة حبشٌة فهو من المعرب فً اللؽة العربٌة " 

أنها تسبح وفً ذلك حكمة  الن"  سٌرها هو التسبٌح لداللته على  –علٌه السبلم –بتكوٌنها  وتسخٌراً للنبً داوود 
عجزة هللا  لنبٌه وفً هذا التسخٌر للجبال والطٌر معه" معجزة له كرامة وعناٌة من هللا به إذ وإنها م 11قدرة هللا" 

. إن هذه اآلٌة من السور المكٌة  التً أراد  17ن أهله وبلده" ـآنسه بتلك األصوات فً وحدته فً الجبال وبعده ع
ً ـــحامل إلخبار األولٌن  وقصصهم وف بان هذا الكتاب -–ٌطمأن قلب النبً األكرم محمد   هللا تعالى بها أن

 وردع للمعاندٌن على كفرهم .          -ص–ذلك إٌناس له 
ٌُسَ   ًء  قوله تعالى  ـمج إنثم        ْرَنا َمَع َداُووَد اْلِجَبالَ  َنا ُحْكًما َوِعْلًما َوَسخَّ ٌْ َماَن َوُكًّلً آََت ٌْ ْمَناَها ُسلَ ْحَن ـَفَفهَّ بِّ

ا َفاِعلٌَِن  َر َوُكنَّ ٌْ ا َفاِعلٌَِن﴾ ـبرهان من هللا تعالى على تسبٌح الجبال ثم وجود جملة﴿ َوُكنَّ     [69]األنبٌاء :  َوالطَّ
ان ـــقد سن هللا معه إما بلس دلٌل على إن هذا األمر صادر من الذات اإللهٌة والشك فٌه أو فً تحققه فً الواقع "

د أفاد  ـوق    7ٓ"  باحة ــــى فٌها الكبلم . وقٌل ٌسرن معه من الســـــمثل له ، أو بخلق هللا تعالالحال أو بصوت ٌت
َقالَْت  :  عد أن ٌؤتى هللا النمل العقل كما قال ـــــــلما لم ٌب الزجاج بقوله : "  إلٌهالرازي من المعنى الذي ذهب 

ٌَُّها النمل  ْرَنا َمَع َداُووُد الجبال  :  كما قالً الجبل الفهم حتى ٌسبح ـــــوأن ٌعط [ 8ٔ] النمل :  َنْملَة  ٌأَ َوَسخَّ
وكما أعطى هللا العقل للبعٌر حتى سجد للرسول ، وللنخلة حتى سمعت وانقادت حٌن  [69ٌاء : ] األنب ٌَُسّبْحَن 

ى  بان  ٌكون إسناد األفعال  للجمادات  لتحقق اإلعجاز و لٌبطل ــــفقد اقتضت حكمته تعال  7ٔ" دعٌت فكذا ههنا
ًرا :  فً قوله تعالىكٌد الكافرٌن والمعاندٌن . وقد ورد  ٌْ وقد نزلت لبٌان     [ٓٔالطور :  ] َوَتِسٌُر اْلِجَبالُ َس

، فتصٌر  من األرض سٌراتسٌر الجبال عن أماكنها د ، بأنها   " ـــالحالة التً تكون علٌها األرض  بوقوع الوعٌ
ٌر عن أماكنها حتى تستوي باألرض.وقٌل: تسٌر كسٌر السحاب الٌوم فً ــــــ" تس : وقال مقاتل   7ٕهباء منبثا."

إن سٌر الجبال ؼٌر معهود فً الطبٌعة البشرٌة  وان اإلتٌان  بهذه األفعال وإضفاء صفة اإلدراك علٌها  7ٖالدنٌا" 
عاً ال ــٌراً بدٌــــــــن بؽرابتهما وخروجهما عن الحدود المعهودة أي موراً عجٌباً وسو" اإلتٌان بالمصدرٌن لئلٌذا

وذلك  لؽرض الترهٌب و إن سٌرها هو " التسبٌح لداللته على قدرة هللا تعالى وعلى سائر ما  7ٌٗدرك كنههما " 
ً ــاألمر الذي ٌتطلب بٌان البراهٌن فً كل اآلٌات السابقة للجبال كان نزولها فً مكة إي ــ. ف7٘تنزه عنه تعالى"

ن صنع هللا فً خلقه لبٌان حكمة هللا فً بعث الرسالة المحمدٌة وكانت ــــاألمور العجٌبة و عرض البدٌع م
 لوبه وروعة خلقه .   ــــــمعجزة كبلمٌة وإنهم أدركوا جمال أس

ا    :ان حكمة هللا فً خلقه ،قال تعالى ــلبٌ، 7ٙثم تأتً اآلٌات المدنٌة بمزٌد من التفصٌل واإلسهاب            إِنَّ
ُه َكاَن ـــــــَعَرْضَنا اأْلََماَنَة َعلَى السَّ  ْحِمْلَنَها َوأَْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَملََها اإْلِْنَساُن إِنَّ ٌَ َن أَْن  ٌْ َماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِل َفأََب



اسند  للجبال فعل الكبلم  وقد ورد فً اؼلب كتب التفسٌر إن لها رد  "قٌل فقد   [ 6ٕ]األحزاب: َظلُوًما َجُهوًَل 
ى ــــأنه عرض علاألمانة على سبٌل الحقٌقة  إي"  إي إن رفضها لحمل 79ها تؤدٌن حقها؟ فقلن: ال"ــلهن: احملن

ٌحملن وزرها،  هر لهن ذلك فلمـــــــالسموات واألرض والجبال األمانة وتضٌٌعها وهً الثواب والعقاب، أي أظ
وأشفقت وقالت: ال أبتؽً ثوابا وال عقابا، وكل ٌقول: هذا أمر ال نطٌقه، ونحن لك سامعون ومطٌعون فٌما أمرن 

هن ــــــهن العقل والفهم حٌن عرض األمانة علٌـ" ركب فٌ هللا عز وجل  إنوقال بعضهم     71خرن له ـــبه وس
-ومن األحادٌث الدالة على ذلك ما ثبت فً صحٌح مسلم : أن النَّبً    77حتى عقْلَن الخطاب وأجبن بما أجبن ."

 - : ن حنٌن الجذع الذي ـــوما ثبت فً صحٌح البخاري م« إنً ألعرؾ حجراً كان ٌسلم علً بمكة " »  قال
وقد ورد  ندركه  هللا ٌعلمه وكل ذلك بإرادة هللا بشكل ال ٓٓٔه صلى هللا علٌه وسلم جزعاً لفراقه"ــكان ٌخطب علٌ

ُه َكاَن َحلٌِماً َغفُوراً   :ىـــفً قوله تعال عد ذلك تأتً ـــــثم ب  [ ٗٗ] اإلسراء :  ولكن َلَّ َتْفَقُهوَن َتْسبٌَِحُهْم إِنَّ
لْو أَْنَزْلَنا َهَذا اْلقُْرآََن   :، قوله تعالى حديــــاآلٌة التً وقؾ دارسً األعجاز عندها كثٌرا ً وعدت من آٌات الت

تَ ـــَعلَ  ٌَ اِس لََعلَُّهْم  ِ َوتِْلَك اأْلَْمَثالُ َنْضِرُبَها لِلنَّ ِة َّللاَّ ٌَ ًعا ِمْن َخْش َتُه َخاِشًعا ُمَتَصدِّ ٌْ ُروَن ى َجَبل  لََرأَ   [ٕٔالحشر:  ]َفكَّ
َراعة ُ، وأكثر ما ٌستعمل الخشوع فٌما ٌوجد على ــــــــــو)خشع( فً اللؽة وردت بمعن   ٔٓٔالجوارح "ى :  "الضَّ

ع: ـعت الجبال. وقؾ خاشـــــــن المجاز: أرض خاشعة: متطامنة. وخشـوم . ع: ذل وتطامنــــخشع له وتخشو"
ٌشه ـــعة: ؼٌر ممطورة. وحشــ: ؼضه. وأرض خاش الطًء باألرض. وخشعت دونه األبصار، وخشع ببصره

ٌكون الخشوع بكل البدن " خشع: الخشوع: و    ٕٓٔى األرض. وخشع الورق: ذبل" ــــــخاشعة: ٌابسة ساقطة عل
ٌَُك بِِبصرك إلى األرض. ...  ً البدِن وهو اإلْقَراُر ـــــــــى من الُخُضوِع إالَّ أنَّ الُخُضوَع فــوُع المْعنَ ـوالخشُ  .َرْم

ْوِت والَبَصر"  اِكُع فً َبْعِض ال " ٖٓٔباالستِخداِم، والُخُشوُع فً البدِن والصَّ ً ـــورد ف  ٗٓٔلَُّؽاِت ." والخاِشُع : الرَّ
ٌقول جّل ثناؤه: " لو أنزلنا هذا القرآن على جبل،  ادات ،ــــكتب التفسٌر إن الجمادات فً األرض لها تسبٌح وعب

ن أن ال ٌؤّدي ــــّدعا من خشٌة هللا على قساوته، حذًرا مــ: متذلبل متص وهو حجر، لرأٌته ٌا محمد  خاشًعا؛ ٌقول
" فالتصدع قرٌب من االقشعرار، والخشوع  وذهب المفسرون إلى  ٘ٓٔ"علٌه فً تعظٌم القرآنحّق هللا المفترض 

)) ال ٌسمع  د ورد فً المأثور  "ــــــــــوق  ٙٓٔ" ٌن جلودهم وقلوبهم إلى ذكر َّللا ـــــثم تل :  قولهقرٌب من 
هد إن لم ٌك مدركاً األذان ــــــــــــــصوت المؤذن من حجر وال مدر وال شجر إال شهد له ٌوم القٌامة (( فبم سٌش

خشى بالهامة فان هلل تعالى ــــوالمؤذن  ، ومذهب أهل السنة إن " الحجر وان كان جمادا لكن هللا ٌفهمه وٌلهمه فٌ
قال جل ٌة كما ــــــعلما فً الجمادات وسائر الحٌوانات سوى العقبلء ال ٌقؾ علٌه ؼٌره فلها صبلة وتسبٌح وخش

ى ــــــفٌجب عل والطٌر صافات كل قد علم صًلته وتسبٌحه وقال  من شًء إَل ٌسبح بحمده  وان ذكره 
وهذا هو عٌن اإلدراك أشد من إدراك اإلنسان  " لو كان   9ٓٔى "ــــــــالمرء اإلٌمان به وٌحٌل علمه إلى هللا تعال

ن ــــــجسمه ، لخشع لمنزله، وتصدع مل مما ٌنزل علٌه القران ، وٌشعر به مع ؼلظه وجفاء طبعه ، وكبر ـالجب
إن الجبل ٌمتلك فعل إدراكً  ٌتذلل وٌخشع لعظمة هذا القران الكرٌم  فكٌؾ ال    1ٓٔخشٌة  هللا ، تعظٌما لشانه " 

 ع اإلنسان لما ورد فٌه  على الرؼم من كل ما امتلكه من الحواس وفٌها تحدي   ـــــــــٌخش
 
 
 
  البحر-ٗ

 
أُْخْذهُ َعُدوٌّ لِ  قال تعالى         ٌَ اِحِل  مُّ بِالسَّ ٌَ ٌُْلقِِه اْل مِّ َفْل ٌَ اُبوِت َفاْقِذفٌِِه فًِ اْل ُت ــأَِن اْقِذفٌِِه فًِ التَّ ٌْ ً َوَعُدوٌّ لَُه َوأَْلَق

ِنً ٌْ ًة ِمنًِّ َولُِتْصَنَع َعلَى َع َك َمَحبَّ ٌْ : طرح اإللقاء "   (  والفعل ) ألقى ( ورد تحت جذر)لقً    [9ٖ]طه :  َعلَ
وأْلَقٌُتُه، أي طرحته. تقول: ألقِِه من ٌدك، "   اإلنسانوٌرد على انه فعل ٌقوم به 7ٓٔالشًء حٌث تلقاه ، أي تراه "
ُت إلٌ ٌْ ى وقد ــمن هللا تعال بأمرحر التابوت هو ــــــــــقذؾ الب إن ٓٔٔ" ه المودة وبالمودة.ــــوألِق به من ٌدك. وأْلَق

ه فً الٌم، ٌلقه الٌم بالساحل، وهو جزاء أخرج مخرج األمر، كأن ـفاقذفٌالربانً فـ "   رــاألماستجاب البحر لهذا 
ى المجازاة.أي اقذفٌه ـأمر وفٌه معنورد على سبٌل الجزاء  "  اءـــاإللقفعل  إنقال الفراء    ٔٔٔ"الٌم هو المأمور

لما كانت مشٌئة هللا تعالى وإرادته أن ال  "ز بٌل المجاــــــرٌن انه ورد على سـوذهب بعض المفس   ٌٕٔٔلقه الٌم"
م كأنه ذو ـــــــماء الٌم الوصول به إلى الساحل وألقاه إلٌه ، سلك فً ذلك سبٌل المجاز ، وجعل الٌ جرٌهتخطًء 

علل امتبلك البحر اإلرادة والقدرة للبحر وكأنه " ذو ـــوهذا ٌ  ٖٔٔتمٌٌز ، أمر بذلك لٌطٌع األمر وٌمتثل رسمه "  



وبأمرنا    بأمر من هللا تعالى " إالن ال ٌحصل ذلك ـولكٗٔٔتمٌٌز مطٌع أمره بذلك وأخرج الجواب مخرج األمر"
ى ــــفقد الهم هللا البحر اإلدراك والقابلٌة للحفاظ عل .٘ٔٔالبحر وساحله  "  شاطئوقدرتنا ٌلقى الٌم بالتابوت على 

       التابوت وطرح ما ٌضمه طاعة ألمره تعالى .
 
 
َجرُ  -  ٘    الشَّ
  

تاَء أَو َعَجَز ــكل ما سما بنفسه َدقَّ أَو جلَّ قاَوَم الشِّ  والشََّجر "  ٙٔٔ" من النبات : ماله ساق " فً اللؽة :           
قوله ففً اق وارتفاع عن وجه األرض ، ـــــــــهو النبات الذي له سوقد اجمع المفسرون  إن الشجر    9ٔٔ"عنه

ْسُجَداِن تعالى ٌَ َجُر  ْجُم َوالشَّ " ما قام على ساق وما ال ٌقوم على ساق ٌرى المفسرون إن كل  [ٙالرحمن: ]َوالنَّ
 1ٔٔؼٌره." الكبلم من أشبه وأولى بمعنىكلها المختلفة الهٌئات من خلقه، ٌسجدان هلل، بمعنى: أنه تسجد له األشٌاء

انقٌادهما له  اآلراء فٌه ؛ فمنهم من ٌرى إن المراد بسجودهما "، فقد اختلفت شجرإما إسناد فعل السجود للنجم وال
ذهب  7ٔٔمه له  " ـتعالى فٌما ٌرٌد بهما طبعاً ، شبه جرٌهما على مقتضى طبٌعتٌهما بانقٌاد الساجد لخالقه وتعظٌ

ل معهما ومعنى سجودهما  هو " سجود ظبللهما أو  دوران الظِّ ، المراد بالنجم )الشجر(  إنالفراء والزجاج  إلى 
إال إن الطبري   ٕٓٔرقت ثم ٌمٌبلن معها إذا انكسر الفًء  "ـــــــــــأو أن سجودهما أنهما ٌستقببلن الشمس إذا أش

د ـومن التقابل الداللً بٌن ألفاظ القران الكرٌم  اوج  ٕٔٔار ما نقل عن الحسن ومجاهد " النجم نجم السماء"ـــاخت
جر ـماوٌان ، والنجم والشـمس والقمر ســإّن الش  "  :نجم (من الشجر؛ فقال لمن قال بان )ال  ري تعلٌبلً ــالزمخش

ري ـن القبٌلٌن تناسب من حٌث التقابل ، وأّن السماء واألرض ال تزاالن تذكران قرٌنتٌن ، وأن جـأرضٌان ، فبٌ
وعلى إي حال    ٕٕٔمر بحسبان من جنس االنقٌاد ألمر هللا ، فهو مناسب لسجود النجم والشجر" ــــــالشمس والق

س واإلدراك ـن الحــً فً الكشؾ عن  الحقٌقة البٌانٌة لؤلفعال اإلدراكٌة فً األلفاظ المجردة مــفان البحث ٌمض
جم مع ـــــــلمخلوقات كلٌّ بالشكل الذي ٌنسً القران الكرٌم وقد ثبت القٌام بفعل السجود من هذه اــــــــالواردة ف

َ  : اء فً قوله تعالى ـــفقد ج ؛خضوعا وتذلبلً وخشٌة هلل تعالى  ً الكونـــــتتتكوٌنها وموقعها ف أَلَْم َتر أَنَّ َّللاَّ
َجُر َوالدَّ  ْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجَبالُ َوالشَّ َماَواِت َوَمْن فًِ اأْلَْرِض َوالشَّ ْسُجُد لَُه َمْن ِفً السَّ َن ـــَوابُّ َوَكثٌِر  مِ ٌَ

ُ َفَما لَُه  ٌُِهِن َّللاَّ ِه اْلَعَذاُب َوَمْن  ٌْ اِس َوَكثٌِر  َحقَّ َعلَ َشاُء النَّ ٌَ ْفَعلُ َما  ٌَ  َ واء إن ـفس  [8ٔ]الحج : ِمْن ُمْكِرم  إِنَّ َّللاَّ

" وسجود ذلك ظبلله حٌن تطلع علٌه الشمس، وحٌن تزول،  ن الشجــــكان المراد بالنجم  ما نجم من األرض م
ز وجل من ضعؾ " السجود التذلل واالنقٌاد لتدبٌر هللا ع ووهو ال ٌعد ٖٕٔإذا تحوّل ظّل كل شًء فهو سجوده." 

أو نجم السماء من كواكب وشمس وقمر ؛ فإنها  ٕٗٔ" ًءم وحسن وقبح، وهذا ٌدخل فٌه كل شوقوة وصحة وسق
 ماضٌة بالقٌام بفعل السجود هلل تعالى   .   

 
 
      العصا -ٙ
 

َنا إِلَ  :   قال تعالى             ٌْ ًَ ــــَوأَْوَح أْفُِكونَ ــــَتْلَقُف مَ ى ُموَسى أَْن أَْلِق َعَصاَك َفإَِذا ِه ٌَ     [ 6ٔٔ األعراف]  ا 

الٌد " أو واء فً ذلك تناوله بالفم ـــــالشًء ألَقفُُه ، وتلقفه : تناولُتُه  بالحذق ، س " َلقِْفتُ  : فً اللؽة بمعنى (لقؾ)و
ًء أَلَقفُه لْقفاً إذا ـــــالشدر لَِقْفُت ـــاللْقؾ مص " ٕٙٔ"  رجل لَْقٌؾ ثقٌؾ أي سرٌع الفهم لما ٌرمى إلٌه من كبلم" ٕ٘ٔ

المراد  إنٌتضح   جماتً المعــــــعانً اللؽوٌة  الواردة فمن الم   9ٕٔ"  أَخذته فأَكلته أَو اْبَتلَعَته والتلقُّؾ االبتبلع

على ابتبلع   واإلدراكا القدرة ـــردع الكفار  بأٌة معجزة  فمنح بقدرته العص أرادهللا تعالى  أن، اآلٌةها فً ــــــب

وأوحٌنا إلى موسى أن ألق   " تفوقها  سرعة ، وقد اجمع المفسرون على ذلك  الها من الثعابٌن  بسرعة ـــما ٌلٌ

"  الستحضار  ضارع مد ورد الفعل الــــــوق 1ٕٔ"  هً تلقم وتبتلع ما ٌسحرون كذًبا وباطبل فإذاعصاك، فألقاها 

وقد اختلؾ  7ٕٔ" الحسن هنا بالسرط والبلع ره ـــــــــــــالصورة الؽرٌبة ، واللقؾ كاللقفان التناول بسرعة ، وفس

فقد  ٖٔٔ"ٌهمــــ" تسترط حبالهم وعصوقٌل ٖٓٔمعنى تلقؾ تلتهم" :"  سرون  بطرٌقة لقؾ الثعابٌن  فقٌل :ــــــالمف

فصارت  --والقابلٌة على اللقؾ  كل ما ٌأفك به السحرة لتكون معجزة النبً موسى  اإلدراكالهم هللا العصا 



ا ُموَسى )  ، قال تعالى : ثعبان  كأنها ٌَ ة  َتْسَعى )9َٔقالَ أَْلقَِها  ٌَّ ًَ َح َخْف ــ( َقالَ ُخْذَها َوََل تَ ٕٓ( َفأَْلَقاَها فَإَِذا ِه

ًَ ُثْعَبان  ُمبٌِن   َفأَْلَقى َعَصاهُ َفإَِذا  :[ وفً قوله تعالى ٕٔ-9ٔ]طه :َسُنِعٌُدَها ِسٌَرَتَها اأْلُولَى  عراءــالش  ] ِه

أْفُِكونَ     ، قال تعالى :[ ٕٖ: ٌَ ًَ َتْلَقُف َما    إنهللا تعالى  أرادثم [   ٘ٗ]الشعراء:  َفأَْلَقى ُموَسى َعَصاهُ َفإَِذا ِه

ٌَُعقِّْب  :، فجاء   قوله تعالى  ٌثبت فؤاده ، وٌطمأن نفسه َها َجانٌّ َولَّى ُمْدبًِرا َولَْم  ا َرآََها َتْهَتزُّ َكأَنَّ َوأَْلِق َعَصاَك َفلَمَّ

َخاُف لََديَّ اْلُمْرَسلُونَ  ٌَ ا ُموَسى ََل َتَخْف إِنًِّ ََل  ٌَ  :ٌجحد   إن أرادكل من ران ــــــفقد اعجز هذا الق   [ٓٔ]النمل

ً مكة  ــجزات نزلت فـــــالتً تضمنت هذه المع فاآلٌات الماضٌن  إخبارو  األولٌنقصص  من ورد اٌنكر م أو

احر  وان كل ما جاء به هو افتراء ـــــفقد قالوا   كاذب وس أهلهان ــــــــم  - -محمد  وان  اشد ما واجه النبً 

    . الجحد  و واإلنكارن التكذٌب ـــوتطٌٌب خاطره لما واجهه م لمواساتهوالسور وجاء   اآلٌاتفجاءت هذه 

  

 
    .الرعد  -ٖالرٌاح    -ٕاللٌل والنهار  -ٔلظواهر الطبٌعٌة : ل األفعال اإلدراكٌة فً البٌان  :الرابع المبحث

 

ِل إِْذ أَْدَبَر ) :  قال تعالى    اللٌل والنهار -ٔ ٌْ ْبِح إَِذا أَْسَفَر َٖٖواللَّ ً ـــورد ف [  ٖٗ -ٖٖ:  ]المدثر ( َوالصُّ

: " والليِل إذا  ، وقولو تعالىالداِبُر: التابع، وَدبَ َر يَْدبُ ُر َدْبراً أي تَِبَع األَثَر ) أدبر(  من جذر  )دبر ( و" أنالمعجمات العربٌة  
وَدبـََر الصَّْيُف وَأْدبـََر وكذلك قـََبَل َدبـََر النهار وَأْدبـََر  " لغتان  إنهما إلى ىـــ ٕٚٓتـــــــــ  وذىب الفراء،   ٕٖٔ"َأْدبـََر " أي َولَّى ليذَىَب.

في الرجال ما َأتى وَأقْـَبَل فِإذا قالوا َأقبل الراكب َأو َأدبر لم يقولوا ِإال باألَلف قال وِإنهما عندي في المعنى َلواحٌد ال أُْبِعُد اين يْأتي 
َلَف يقال َدبـََرِني فبلن وَخَلَفِني َأي جاء بعدي ومن قرَأ والليل في اأَلزمنة وقيل معنى قولو والليل ِإذا َدبـََر جاء بعد النهار كما تقول خَ 

وذىب  أي ٖٗٔى.ـــــولَّ  : ( َأْدبـَرَ اجمع الصحابة والمفسرون باألثر أن معنى )  ٖٖٔ"ِإذا َأْدبـََر فمعناه ولَّى ليذىب وَداِبُر الَعْيِش آخره
وذىب  ٖ٘ٔ"عواقبها. ، وىياألمور إدبار إحكام ألنوأدبر فمعناه ولى. والتدبير،  فأماأي تبع النهار. "   صار لو القدرة على الذىاب

م تلويح إلى ـــــــــــــــىذا القسَ    " فيبعض المفسرين إلى تأويل المعنى  في اآلية وفقا للقسم الوارد فيها بما يبلئم الهدى والضبلل فــــ
تمثيل حال الفريقين من الناس عند نزول القرآن بحال اختراق النور في الظلمة .وإدبار الليل : اقتراب تقضيو عند الفجر ، وإسفار 
الصبح : ابتداء ظهور ضوء الفجر .وكل من } إْذ { و } إَذا { واقعان اسمي زمان منتصبان على الحال من الليل ومن الصبح ، أي 

} كتاب :ىــــــــــــالكفر بنور اإِلسبلم قال تعالفي ىذه الحالة العجيبة الدالة على النظام المحكم المتشابو لمحو اهلل ظلمات  أُقسم بو
إن تأويل المعنى على سبيل المجاز بهذه الطريقة يجعل   ٖٙٔ"[ . ٔ] إبراىيم : رج الناس من الظلمات إلى النور {أنزلناه إليك لتخ

 مما وردت عليو وىو ما يسهم في جعل الحس واإلدراك متضمنا المعنى العام لآلية .  داللة اللفظ أوسع
 
ِل إَِذا َعْسَعَس وقال تعالى :   ٌْ ْبِح إَِذا َتَنفََّس .َواللَّ من داللة ــفلفظ )عسعس ( تض  [8ٔ -6ٔ التكوٌر  ] َوالصُّ

ها جاءت بلفظ ــإن إالالذهاب التً وردت فً سورة المدثر  والتً اجمع المفسرون على المعنى المتضمن لها  ؛ 

ُس؛ وىو ُخُرْوُج النِسْيِم من اجَلْوِف.آخر ، وقد أردؾ اللفظ بالفعل )تنفس(  وهو ٌعنً : "  وقد جعله الجوهري  ٖٚٔ" التَ نَ فُّ

ٌس. ودوابُّ ادلاء ال رِئاَت ذلا. وتَ نَ ف "هـ  مما ٌختص باإلنسان  7ٖٖتـ  َس الُصَعداء. وكلُّ ذي رئٍة ُمتَ نَ فِّ َس الرجل، وتَ نَ فَّ َس       قد تَ نَ فَّ فَّ
َس، وكذلك ادلوُج إذا نضَح ادلاء. عْت. ويقال للنهار إذا زاد: تَ نَ فَّ َسِت القوُس، أي تصدَّ وقد تضمن هذا  1ٖٔ"  الصبح، أي تَ بَ لَّج. وتَ نَ فَّ

س ِإذا طلع وقال " داللة اإلدراك باقترانه مع  لفظ )الصبح (    الفعل س شاألخفقال رلاىد ِإذا تَ نَ فَّ  ِإذا َأضاء وقال غًنه ِإذا تنَ فَّ
 منه الحســـــــوال ٌكاد ٌختلؾ المفسرون عن ما جاء اللؽوٌون به من تض 7ٖٔ" ِإذا اْنَشقَّ الفجر وانْ َفلق حىت يتبٌن منو 



"   هم اختلفوا فً داللته ، فقد وافق الطبري ما ورد عن الصحابة  فً معنى )تنفس ( انه    ــواإلدراك ؛ إال إن

َس ( قال: إذا نشأ . ْبِح ِإَذا تَ نَ فَّ شر،   حدثنا ب...حدثنا أبو ُكرَيب، قال: ثنا ابن ميان، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد، يف قولو:) َوالصُّ
َس ( : إذا أضاء وأقبل .قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن  ْبِح ِإَذا تَ نَ فَّ ن وظؾ المعنى ــــ، ومن المفسرٌن م  ٓٗٔ"قتادة) َوالصُّ

َس { ، أي امتد حىت يص "له  ففً  أخرىاللؽوي فً سٌاق النص للخروج بداللة  ًن هناراً           قولو تعاىل : } والصبح ِإَذا تَ نَ فَّ
عىن التنفس : خروج النسيم من اجلوف .ويف كيفية اجملاز قوالن :األول : أنو إذا أقبل الصبح أقبل واضحاً .يقال للنهار إذا زاد : تنفس ، وم

س     ح .الثاين : أنو شبَّو الليل ادلظلم بادلكروب احملزون الذي خن      بإقبالو روح ونسيم ، فجعل ذلك نفساً لو على اجملاز ، فقيل : تنفس الصب
. واحتمل آخرين ٔٗٔ"جد راحة ، فهاىنا دلا طلع الصبح ، فكأنو ختلص من ذلك احلزن فعرب عنو بالتنفس .حبيث ال يتحرك ، فإذا تنفس و 

 ف       " ى اجملاز                   الفعل عل ومحل بعض ادلفسرين داللة   ٕٗٔ"    تنفس مبعىن طال ، مأخوذ من قوذلم قد تنفس النهار إذا طال . يكون" أن
ى ينتشر ضوء النهار ، وال تقوى قوة قط عل                والليل إذا عسعس : ىو ظالم اجلاىلية .والصبح إذا تنفس : يقابلو ظهور اإلسالم ، وأنو س

[  ُٛمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه الكافرون { ] الصف : عم اآلفاق كلها ، مهما وقفوا دونو } يُرِيُدوَن لُِيْطِفُئواْ نُوَر اهلل ِبَأفْ َواِىِهْم واهلل              حجبو ، وسي
على  أوادلعىن يف اآلية  قد تضمن داللة احلس واإلدراك  سواء على وجو اخلصوص يف  اإلقبال واجمليء  إنوعلى الوجهٌن ميكن القول  ٖٗٔ".

 وجو العموم يف الظهور واالنتشار . 
ْسَبُحوَن  قال تعالى :  ٌَ ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ ِفً َفلَك   َهاَر َوالشَّ لَ َوالنَّ ٌْ     [ ٖٖ:  األنبٌاء] َوُهَو الَِّذي َخلََق اللَّ

ْسَبُحونَ إن الفعل ) باحة، َسبَح السابُح يف ادلاء.والسابح " ( هو من األفعال التً ترد مع العقبلء فهً تعنًٌَ ْبح مصدٌر كالسِّ السَّ
ْبُح "فهً بمعنى  السرعة فً الجري ، أو "   احَلَسُن َمدِّ الَيَدْين يف اجَلْري. والُنُجوم َتْسَبح يف الَفَلك: جتري يف َدَورانو من اخلَْيل: السَّ

باحة الَعْوُم َسَبَح بالنهر وفيو َيْسَبُح َسْبحاً  ى ـــوهو بمعن  ٗٗٔ"احٌنل ساِبٌح وَسُبوح من قوم ُسَبحاء وَسبَّاٌح من قوم َسبَّ     وِسباحًة ورج والسِّ

ٌم ـــالسبح فً الماء ، وقد وردت فً النص الكرٌم مع األلفاظ التً ال تملك الحس واإلدراك ؛ لبٌان قدرة هللا وعظ

ٌَّن المفسرون ذلك "  خلقو أن ى     عم اهلل تعاىل عل        وىي من نٍ  ٘ٗٔ"وأما قولو:)ُيَسبُِّحوَن( فإن معناه: ََيُْرون.  حكمته فً خلقه ،وقد ب
مس آية النهار، والقمر آية الليل، لتعلم     مس والقمر( أي وجعل الش    )الش ، والنهار ليتصرفوا فيو دلعايشهم. كنوا فيو        جعل ذلم الليل ليس  "

لما أخبر عنهن بفعل من يعقل  بويو: أنوــــــــــــــــــــوال تسبح، فمذىب سي وفيو من النحو أنو مل يقل: يسبحن...الشهور والسنون واحلساب
مس والقمر انقياد ــــــــــــــــففي جري  وسباحة الليل والنهار والش ٙٗٔ" .بالواو والنون  وجعلهن في الطاعة بمنزلة من يعقل، أخبر عنهن

 -قولو  يبلء ، كما فة إليهما من فعل العقلكون السباحة المسندألمره جل وعبل  ، وان إسناد الفعل )يسبحون ( لضمير العقبلء  " 
ىذه اآليات يراىا قد ساقت جملة من األدلة على وحدانية  يف: } والشمس والقمر رَأَيـْتـُُهْم ِلي َساِجِديَن { ىذا والمتأمل  -تعالى 

كيفية التي حو بالـــــــــوذلك لبيان أن كل ما خلق اهلل تعالى من خلقو دائب في طاعتو وتسبيٚٗٔ" وعلى كمال قدرتو . -تعالى  -اهلل 
ي  ـــتتناسب مع ىيأتو التي أوجدىا الباري عز وجل فهي تمتلك الحس واإلدراك على ذلك ، وكذلك  وجو من وجوه اإلعجاز الكون

 التي أراد منها جلت قدرتو تحدي المعاندين والكفار ، وبيان عظيم صنعو في خلقو .
        

 
 
 

 
 
 
 



  الرٌاح  -ٕ

      

َوِلُسَلْيَماَن الرِّيَح َعاِصَفًة َتْجِري  [ وقال تعالى :ٖٙ]ص :  َفَسخَّْرنَا َلوُ الرِّيَح َتْجِري بَِأْمرِِه رَُخاًء َحْيُث َأَصاَب قال تعالى :
 [8ٔ] األنبٌاء:   بَِأْمرِِه ِإَلى اأْلَْرِض الَِّتي بَارَْكَنا ِفيَها وَُكنَّا ِبُكلِّ َشْيٍء َعاِلِميَن 

ا ٌجري ـــــــــــل )تجري ( فً اللؽة هو مشتق من ) الَجْرُي( " المرُّ السرٌع ، واصله كمرِّ الماء ولمإن معنى الفع

اناً" ٌَ ي نوادر ــخرج الحكيم الترمذي فأ  اآلية تحمل ارتباطاً وثيقا بسبب النزول " 8ٗٔ كجرٌه . ٌقال َجرى ٌجري ِجْرًٌة وَجَر
ى اهلل تعالى ـــــــبن سمار رضي اهلل عنو قال : بلغني أنو لما مات داود عليو السبلم ، أوح األصول وابن المنذر وابن عساكر عن صالح

شاك كما كان قلب أمي ، وأن تجعل قلبي ـــــــــــــــــــــسلني حاجتك قال : أسألك أن تجعل قلبي يخ» إلى سليمان عليو الصبلة والسبلم 
عبدي أسألو حاجتو ، فكانت حاجتو أن أجعل قلبو يخشاني ، وأن أجعل قلبو يحبني يحبك كما كان قلب أبي . فقال : أرسلت إلى 

ي بعدىا مما أعطاه ، وفي ـــــــــــــــــــــــــلو الريح تجري بأمره رخاء { والت، ألىبن لو ملكاً ال ينبغي ألحد من بعده قال اهلل تعالى } فسخرنا 
ليمان عليو السبلم ـــــــــــــــــيد وابن المنذر عن الحسن رضي اهلل عنو قال : لما عقر سوأخرج عبد بن حم..« .اآلخرة ال حساب عليو 

فاستجبنا لو فقد الهم اهلل تعالى الريح أن تمرُّ سريعا بأمره"  ٜٗٔ"الخيل أبدلو اهلل خيراً منها ، وأمر الريح تجري بأمره كيف يشاء 

ر اهلل تعالى ـــــفقد أم  ٓ٘ٔ"  ةَفَسخَّْرنَا َلوُ الرِّيَح ( مكان الخيل التي شغلتو عن الصبلدعاءه، فأعطيناه ملكا ال ينبغي ألحد من بعده) 
 ن الذىاب واإلياب " ــــفصار لها القدرة والقابلية على طاعة األمر؛ فتدرك  ما يأمرىا بو م  -  -الريح  ألن تطيع النبي سليمان 

تطيعو وتجري إلى المحل الذي يأمرىا بو ، وما ذكره في ىذه اآلية : من تسخير الريح لسليمان ، وأنها تجري بأمره بينو في غير ىذا 
َوِلُسَلْيَماَن   ي قولو تعالى : ـــــــــفوكذلك  ٔ٘ٔ" [ُٕٔسَلْيَماَن الريح { ] سبأ : الموضع وزاد بيان قدر سرعتها ، وذلك في قولو } َولِ 

وذىب بعض المفسرين إلى إن سياق اآلية متضمن لعناصر اإلدراك  وذلك من فعل [8ٔ] األنبٌاء:   الرِّيَح َعاِصَفًة َتْجِري بَِأْمرِِه 
د من حأل يالتمس منا أن نعطيو ملكا ال ينبغعليو السبلم و  -سليمان  -: دعانا  يالتسخير : التذليل واالنقياد . أو  ".)التسخير ( 

" جرىــــوذللنا لو الريح ، وجعلناىا منقادة ألمره بحيث تجرى بإذنو رخية لينة ، إلى حيث يريدىا أن تبعده ، فاستجبنا لو دعاءه ،
أراد جل جبللو أن تكون معجزة نبوتو  فالهم الريح  بأمر اهلل تعالى ولكن  ـ؛ فالريح تجري فكون الريح جارياً بأمره قدرة عجيبة ٕ٘ٔ

 .تسير بأمره ورغبتواإلدراك  لتكون مسخرة 

        الرعد    -ٖ

 
ٌُِصٌُب بِه قال تعالى:  َواِعَق َف ٌُْرِسلُ الصَّ ْعُد بَِحْمِدِه َواْلَمًَلئَِكُة ِمْن ِخٌَفتِِه َو ُح الرَّ ٌَُسبِّ َشاُء َوُهْم ـَ َو ٌَ ٌَُجاِدلُوَن ا َمْن 

بق المطر  لكن فً التشرٌع ــــــــــالرعد ظاهرة طبٌعٌة تس أنمعلوم [  ٖٔ]الرعد:  َوُهَو َشِدٌُد اْلِمَحالِ  فًِ َّللاَِّ 
لكن هذا التسبٌح   له  ،اإلسبلمً له  علة ،وؼاٌة ٌعلمها هللا تعالى ، وقد اسند فعل )التسبٌح (فً هذه اآلٌة للرعد 

أخرج أبو الشيخ في العظمة ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن  " اإلنسان هلل ، فقد تختلؾ عن تسبٌح  رعدة  فً الٌصوخص
ىذا سحاب ينشئ اهلل عز وجل فينزل اهلل منو الماء ، فما من منطق أحسن من منطقو » الثقة : أن النبي صلى اهلل عليو وسلم قال : 

وأخرج أحمد « .   منطقو الرعد وضحكو البرق» لم ـــــــــــــــــــهلل عليو وسوقال رسول اهلل صلى ا« ، وال من ضحك أحسن من ضحكو 
ألسقيتهم  إن ربكم يقول : لو أن عبادي أطاعوني» عن النبي صلى اهلل عليو وسلم قال: -رضي اهلل عنو  -والحاكم عن أبي ىريرة 



للرعد   إنومن السنة النبوٌة  ٌمكن القول  ٖ٘ٔ« المطر بالليل ، وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ، ولم أسمعهم صوت الرعد 

معىن   منطق وصوت  وما هذا الصوت على اختبلؾ  شكله وتردده هو تسبٌح هلل تعالى وقد أجمع المفسرون  أن
ده، فيثىن عليو بصفاتو، وينزىو مما أضاف إليو أىل "قولو:)ويسبح الرعد حبمده(  فوه بو من ـــــــــــــــــالشرك بو ومما وص ويعظم اهللَ الرعُد وميجِّ

 وكان للسياق اثر في تحليل المعنى وبيانو  في ان اهلل تعالى منح  الحياة للرعد فـــ  .ٗ٘ٔ"والولد، تعالى ربنا وتقّدس . اتخاذ الصاحبة
سبح ــــي أي  ٘٘ٔ": معنى. قولو: " والمبلئكة من خيفتو " فلو كان الرعد ملكا لدخل في جملة المبلئكة.ومن قال إنو ملك قال  "

 . الرعد نفسو بحمد اهلل 

ريم ـــي القران  الكـــــــــإن إسناد الفعل  في النصوص القرآنية  لفعل اإلدراك  أو إضفاء الصفات الحسية على الجمادات  أمر وارد ف 
درة ــيخلق الحياة والعلم والقفبل يبعد من اهلل تعالى أن ومن سبقو من األنبياء  "  -   -فضبًل عن المأثور في زمن النبي محمد 

مندل يتولد في النار ، ـــــــــــــــــــوالنطق في أجزاء السحاب فيكون ىذا الصوت المسموع فعبلً لو وكيف يستبعد ذلك ونحن نرى أن الس
ي زمن داود ـــتسبيح الجبال ف والضفادع تتولد في الماء البارد ، والدودة العظيمة ربما تتولد في الثلوج القديمة ، وأيضاً فإذا لم يبعد

ن خبلل ـــــوم. ٙ٘ٔ" « فكيف يستبعد تسبيح السحاب»ى في زمان محمد صلى اهلل عليو وسلم ــــــــــــعليو السبلم ، وال تسبيح الحص
يسمع إثر  يالرعد : اسم للصوت الهائل الذ "األبحاث العلمية الحديثة  للظواىر الطبيعية استدل المحدثون في تحليلهم لآلية أن  

كثير من األحوال .   يبرق والسحاب ، ألنو مقارن لهما فالرعد على ال -سبحانو  -طبقات الجو .وعطف  يية فائتفجير شحنة كهرب
 يرع فــــــــــــنو مسمسبحا ، أل -تعالى  - الهواء وسمى الذاكر اهلل يأو ف الماء يتق من السبح وىو المرور السريع فوالتسبيح : مش

هلل بحمد اهلل ، يجب أن نؤمن بو ، ونفوض كيفيتو إلى ا -وىو ىذا الصوت الهائل  -تنزيهو سبحانو عن كل نقص .وتسبيح الرعد 
يسبح بحمده فقال  يءكتابو أن كل شي  ف –سبحانو  -وقد بين لنا  -سبحانو  -ال يعلمو إال ىو  يألنو من الغيب الذ -تعالى  -
ْفَقُهوَن َتْسبِ } : يَحُهْم ِإنَّوُ َكاَن َحِليماً َغُفورًا ُتَسبُِّح َلُو السماوات السبع واألرض َوَمن ِفيِهنَّ َوِإن مِّن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمِدِه ولكن الَّ تـَ
كائن في التسبيح فيو عموم لكل شيء في الكون ؛   َوِإن مِّن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمِدهِ  : وما ورد في القرآن من قولو تعالى ٚ٘ٔ "{

ح وتحمد فيها ىذه الموجودات ؛ سواء ـــــــــــــــــوالتمجيد والتعظيم  والحمد هلل تعالى على جزيل النعم على اختبلف الكيفية التي تسب
ح بحمد اهلل تعالى  ويمجده  وقد ـــــــــيسبامتلكت  القدرة  والقابلية على الفعل والكبلم  أو الحس واإلدراك أم لم تمتلك ؛ فالرعد 

      ألهمو تعالى اإلدراك لعظيم نعمو وآالئو . 
 
 
 
   ٌدال -ٕ   الجلد -ٔخلق اإلنسان :ل  فعال اإلدراكٌة األفً البٌان  :الخامسالمبحث  
 

   
ِهْم َسْمُعُهْم    :   قال تعالى      ٌْ ْعَملُوَن  َوأَْبَصاُرُهْم َوُجلُوُدُهْم بَِماَحتَّى إَِذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعلَ ٌَ وا ـَوَقالُ  .َكاُنوا 

لَ مَ  ء  َوُهَو َخلََقُكْم أَوَّ ًْ ُ الَِّذي أَْنَطَق ُكلَّ َش َنا َقالُوا أَْنَطَقَنا َّللاَّ ٌْ ِه ُتْرَجُعوَن رَّ لُِجلُوِدِهْم لَِم َشِهْدُتْم َعلَ ٌْ : فصلت ] ة  َوإِلَ
ً هذا ،وهو من األفعال التً تدل على الحس ــــــــلقد سبق وان تناولت معنى الفعل ) نطق(  فً بحث [ ٕٔ-ٕٓ

ا ورد ــالمفسرٌن فً هذه القضٌة  البد من الرجوع لم أراءواإلدراك وقد اسند فً هذه اآلٌة  للجلد  ، وقبل ذكر 

حدثنا أمحد بن حازم الغفارّي، قال: أخربنا ر انه  " فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ بخصوص هذه اآلٌة ؛ فقد ذكر فً األخبا
ْكِتب، عن الشعيّب، عن أنس، قال: ضحك رسول اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيوِ 

ُ
م ذات ــــــَوَسلَّ  علّي بن قادم الفزاري، قال: أخربنا شريك، عن عبيد ادل

؟ قال:"َعِجْبُت ِمْن ُمَجاَدَلِة الَعْبِد رَبَُّو  مّم ضحكَت يا رسول اهلليوم حتى بدت نواجذه، ثم قال:"أال َتْسأَُلوِني ممَّ َضِحْكُت؟" قالوا: 



ي، ــسِ ــــــعليَّ شاىًدا إال ِمْن نـَفْ يـَْوَم الِقَياَمِة! قال: يُقوُل: يا َرّب ألَْيَس َوَعْدتَِني أْن ال َتظِْلَمِني؟ قاَل: فإنَّ لَك ذلَك، قال: فإّني ال أقْـَبُل 
ُيْختُم َعلى ِفيو، َوتـََتَكلَُّم أرْكانُوُ ِبَما كاَن يـَْعَملُ  ِبي َشِهيًدا، َوبالَمبلِئَكِة الكَرام الكاتبين قاَل: أَولَْيس كَفى : ـــــ، قاَل: فـَيَ  ؟ قاَل فـَ ُقوُل َلُهنَّ

ً كتب بعض ـــجاء ف فالجلد ٌنطق سواء كان أرٌد به الجلد الحقٌقً أو ما  ٛ٘ٔ".بـُْعًدا َلُكنَّ وُسْحقنا، َعْنُكنَّ ُكْنُت ُأجاِدلُ 

ند  ىذه اجلوارح تشهد على أىلها ع "بٌل الكناٌة ) الفرج( فان هللا تعالى ٌنطقها فــ  ــــــــالمفسرٌن انه لفظ ورد على س
ٌة ـــــفقد صار للجلد  القدرة والقابل  ٜ٘ٔ" استشهاد اهلل إياىا عليهم إذا ىم أنكروا األفعال اليت كانوا فعلوىا يف الدنيا مبا سخط اهلل

وكان دليبل  للمفسرين على امتبلك الكثير من الجمادات    على الكبلم و قد ورد ذلك فً مواضع كثٌرة فً النص القرآنً
فكما جعل الجلد ينطق ويسمع ويعقل ، فكذلك الجبل وصفو بالخشية ، وقال أيضاً : } َلْو أَنَزْلَنا ىذا القرءان  "  للحس واإلدراك 

أي "  ن يعقل ــــــــفجاء الخطاب القرآني للجلد مجرى م ٓٙٔ" [  ٕٔعلى َجَبٍل لََّرأَيـَْتوُ خاشعا مَُّتَصّدعاً ّمْن َخْشَيِة اهلل { ] الحشر : 
فقد الهم اهلل تعالى تلك  ٔٙٔ" .األعضاءبعد أن كنتم نطفا، فمن قدر عليو قدر على أن ينطق الجلود وغيرىا من  ركب الحياة فيكم

األعضاء القدرة على الكبلم يوم يعجز عن إنكار ما فعلو في الحياة الدنيا ويرى ما دونو الكاتبون الكرام  كل صغيرة وكبيرة اقترفوىا 
ي تلك األعضاء أحوال تدل ـــــــــــأن يظهر ف أو...ء األصوات والحروف الدالة على تلك المعاني .أنو تعالى يخلق في تلك األعضا"  

لعالم بتغيرات أحوالو على مى شهادات كما يقال : يشهد ىذا اـــــــــــــــــعلى صدور تلك األعمال من ذلك اإلنسان وتلك األمارات تس
سرين إلى إن كبلم األعضاء ـــــــــــــــــــــــــــوذىب بعض المف ٕٙٔ" وقال مقاتل : تنطق جوارحهم بما كتمتو األنفس من عملهم . ...حدوث

ى ىاتيك ـــــــجوز أن تكون الشهادة بما ذكر مجازًا عن ظهور آثاره عل "اإلنسانية  الوارد في النص ألقرآني جاء  على سبيل المجاز  
الذى  } أَنطََقَنا اهللبحيث يعلم من يشاىدىم ما عملوه وذلك بكيفية يعلمها اهلل تعالى . واعترض بأنو معارض بقولو تعالى :األعضاء 

ن الداللة الواضحة كما قيل بو في قولهم ـــــــــ[ .وأجيب بأن مجوز ما ذكر يجعل النطق مجازًا ع ٕٔء { ] فصلت : يأَنَطَق ُكلَّ َشى
قول : ىذا في حال وذاك في حال أو كل منهما في قوم .وال يخفى أن الظاىر بقاء الشهادة على حقيقتها إال أنو نطقت الحال أو ي

[ اآلية  ٘ٙ:  استشكل ذلك بأنو حينئٍذ يلزم التعارض بين ما ىنا وقولو تعالى في سورة يس : } اليوم َنْخِتُم على أفواىهم { ] يس
األلسن .وأجيب بأن المراد من الختم على األفواه منعهم عن التكلم باأللسنة التي فيها وذلك واه ينافي شهادة فألن الختم على األ

ي الثاني فاعلة لو ـــــــــــــــــال ينافي نطق األلسنة نفسها الذي ىو المراد من الشهادة كما أشرنا إليو فإن األلسنة في األول آلة للفعل وف
وعلى أي حال كان النطق  ٖٙٔ" متكلماً حتى أخبر النبي صلى اهلل عليو وسلم بأنو مسموم. فيجتمع سبحانو الذراع المسموم ناطقاً 

جيب  وتنقاد ــــــــــــــــــــللجلد  أو الكيفية  التي تكون عليها فان اهلل تعالى يلهم ىذه األعضاء القدرة والقابلية ثم يأمرىا بالكبلم  فتست
 وتخضع ألمره تعالى  وتتكلم. 

 
 اليد      -ٕ  
 
) الكبلم(  في  اللغة   [٘ٙ]يس: اْليَـْوَم َنْخِتُم َعَلى َأفْـَواِىِهْم َوُتَكلُِّمَنا أَْيِديِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم ِبَما َكانُوا َيْكِسُبوَن  ل تعالى : اق  

أي ما يسمعو األخر     ٗٙٔورد تحت جذر )كْلُم( بمعنى : " التأثير  المدرك بإحدى الحاستين  فالكبلم : مدرك بحاسة  السمع " 
 ى ولو لم تصبح إرادةــمن الكبلم الصادر عن المتكلم ،وىو " اإلفصاح ، ويطلق على القول ، وعلى ما يراد بو أرادة  التلفظ ، حت

فالكبلم   ٘ٙٔك ، وكالمتو : إذا حادثتو " ـــــــــــــمتحققة  بالفعل ، فتكّلَم الرجل تكلماً وِتكبلماً وكاَلمُو : ناطقُو ، وكليمَك الذي يكالم
 بلمنشاط أنساني صادر من الفم بآلة اللسان  واألوتار الصوتية بنظام  بايلوجي دقيق  وىبو اهلل تعالى لئلنسان،وقد  ورد إسناد الك

اليد ال تتكلم ، وقد ذىب اغلب المفسرين  على أن الكبلم الوارد  جاء على سبيل  الحقيقة    أنفي اآلية لؤليدي  ومن المعروف 



الرجل ذىم من ) َوُتَكلُِّمَنا أَْيِديِهْم ( بما عملوا في الدنيا من معاصي اهلل) َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم ( قيل: إن الذي ينطق من أرجلهم: أفخا  "
حدثنا أبو ُكَريب، قال: ثنى يحيى، عن أبي بكر بن عياش، عن األعمش، عن ....الُيسرى) ِبَما َكانُوا َيْكِسُبوَن ( في الدنيا من اآلثام.

رحو: و، وتنطق جوارحو، فيقول لجواــــــــــــــ: ما عملت، فيختم على في الشعبي، قال: يقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا، فيقول
يو وسلم في حديث ذكره عن معاوية بن حيدة عن النبي صلى اهلل عل" خرج الترمذي أو "  ٙٙٔ" أبعدكن اهلل، ما خاصمت إال فيكن 

ى أفواىكم ـــــــــــبيده إلى الشام فقال " من ىاىنا إلى ىا ىنا تحشرون ركبانا ومشاة وتجرون على وجوىكم يوم القيامة عل قال: وأشار
و " ـــ: " فخذه وكف   ى اهلل وإن أول ما يعرب عن أحدكم فخذه " في رواية أخرىـــسبعين أمة أ نتم خيرىم وأكرمهم علالفدام توفون 

بو ذلك بالفدام الذي ـــــــــ: يعني أنهم منعوا الكبلم حتى تكلم أفخاذىم فش قال أبو عبيد، قال الليث. صفاة الكوز واإلبريقالفدام م
 وقد اختلفت اآلراء في الكيفية  التي ينطق اهلل بها األعضاء  بعد الختم على األفواه يوم يبعثون  " ٚٙٔ"  يجعل على اإلبريق

نستنطق األعضاء التي كانت ال تنطق في الدنيا لتشهد عليهم و نختم على أفواىهم التي عهد منها النطق و اختلف في كيفية 
طق و تعترف بذنوبها ) و ثانيها ـــــــــــــــــــــأحدىا ( أن اهلل تعالى يخلقها خلقة يمكنها أن تتكلم و تن هادة للجوارح على وجوه )ـــــــــــــــــــــــــــش

ى شهادتها و كبلمها أن ــــــــ( أن اهلل تعالى يجعل فيها كبلما و إنما نسب الكبلم إليها ألنو ال يظهر إال من جهتها ) و ثالثها ( أن معن
" ا من اآليات ما يدل على أن أصحابها عصوا اهلل بها فسمى ذلك شهادة منها كما يقال عيناك تشهدان بسهركاهلل تعالى يجعل فيه

ي التي تقوم بهذه ــــــــــــــــوقد علل بعضهم السبب من تكلم األيدي دون غيرىا من الحواس أو األعضاء من الجسم ألنها ى  ٛٙٔ.
بة ـــــــــــــــــــإلى األيدي دون الشهادة لمزيد اختصاصها بمباشرة األعمال حتى أنها كثر نس ونسبة التكليماألعمال أو ارتكاب المعاصي "

َمْت َيَداُه { ] النبأ :  حانو : } َوَما َعِمَلْتُو ــــــــــ[ وقولو سب ٓٗالعمل إليها بطريق الفاعلية كما في قولو تعالى : } يـَْوَم يَنظُُر المرء َما َقدَّ
َما َكَسَبْت أَْيِديُكْم { } َفبِ [ وقولو جل وعبل : ٔٗ] الروم :  [ وقولو عز وجل : } ِبَما َكَسَبْت أَْيِدى الناس { ٖ٘{ ] يس :  أَْيِديِهمْ 

وال كذلك إال رجل فكانت الشهادة أنسب بها لما أنها لم تضف إليها األعمال فكانت كاألجنبية ، وكان [  ٖٓورى : شال]
األيدي لكثرة مباشرتها األعمال وإضافتها إليها فكأنها ىي العاملة ، ىذا مع ما في جمع التكليم مع الختم على كليم أنسب بــــــــالت

ويرى بعض  المفسرين  أن األيدي  تتكلم وذلك طاعة  وانقيادا ألمر اهلل  .ٜٙٔ" األفواه المراد منو المنع من التكلم من الحسن 
فقال : لو قال : نختم على أفواىهم وتنطق أيديهم الحتمل أن يكون ذلك جبراً منو وقهرًا واإلقرار واإلجبار غير مقبول  تعالى  فــ"

فقد  ٓٚٔ ."ده أرجلهم أي باختيارىا يقدرىا اهلل تعالى على الكبلم ليكون أدل على صدور الذنب منهم ـــــــــوتش تكلمنا أيديهم
بما ارتكبتو يداه   على نفسو بصيراً  اإلنسانلعدالة اإللهية وان يقضي بين عباده بالحق  بان يجعل تتحقق ا أناقتضت حكمتو تعالى 

هد عليو أعضائو  انقيادا ألمره تعالى فهي تدرك وتحس  باألمر اإللهي  ،  فتستجيب طاعة هلل تعالى ـــــــــأو ما قام بو من عمل  بان تش
ن ذاتو التي تملك كل الحواس  ــــــــــــــــرىيب  والتحذير  يجعلو اهلل تعالى  أمام العبد  ليقارن بيــــــــــــــــ، وىذا األسلوب الرائع في الت

والعقل واإلدراك  وبين الجلد واأليدي واألرجل التي ىي بعض من اإلنسان ، وال تملك الحس واإلدراك ، وتتكلم وتنطق  طاعة 
  وانقيادا لعظيم  حكمتو .

                                                             
ٔ

 . 7ٔعلوم القران ، محمد باقر الحكٌم ،  
ٕ

 . ٖٔ/ٔالتمهٌد فً علوم القران ، محمد هادي معرفة ، 
 . 9ٔٙالمفردات ، ٖ
 اللسان، مادة)قص(. ٗ
 .7٘ٔ/ٗٔتفسٌر ابن عادل ، ٘
 . ٖٕٔ/ ٖٔجامع اإلحكام ،القرطبً، ٙ
 .ٌ٘ٙنظر: ثبلث رسائل  فً اإلعجاز ، 9
 اللسان، مادة )بلػ( 1



                                                                                                                                                                                                             
 .ٖٗٗ/ٌٗنظر: فً ظبلل القران،سٌد قطب ، 7

 .1ٖ٘المفردات،  ٓٔ
 .9ٕٗ/ٕالصحاح فً اللؽة ، ٔٔ
 اللسان ،مادة هدى .  ٕٔ
    .ٔٔٔ/ٖ. وينظر: أضواء البيان ،ٕٚٔ/ٗ. وينظر: معاين القرآن ،ٜٖٙ/ٕالثعاليب ،تفسٌر  ٖٔ
 . ٕٕ٘/ٙمجمع البٌان ، ٗٔ
 .ٕٕ٘ٔ/ ٘ٔفً ظبلل القران ،  ٘ٔ
 .1ٔٔالمفردات ،   ٙٔ
 .19ٖ/ ٔالعٌن ، 9ٔ
 .7٘٘ٙ/ٔتاج العروس، 1ٔ
 1ٕٔالمفردات  7ٔ
 .ٖٖٔ/7، الطوسً مجمع البٌان  ٕٓ
 .9٘ٔ/ٙٔ.ٌنظر: تفسٌر القرطبً ،ٕٕٗ/ٖٔروح المعانً ، ٕٔ
 . ٙٙٔ/ ٔ،، هادي معرفةالتمهٌد فً علوم القران  ٕٕ
 .ٔٔ/ٕ، معانً النحو ، د. فاضل السامرائًٌنظر:   ٖٕ
 اللسان،مادة )طلع( ٕٗ
  77٘/ٕٗ،جامع البٌان   ، الطبريٕ٘
 .ٕ٘ٗ/ٗ.، النكت والعٌون ،7٘/1.ٌنظر: الفتح القدٌر، 1٘ٔ/ٕٓ، الجامع ألحكام القران ٕٙ
 .9ٔٗ/٘البٌضاوي ،تفسٌر   9ٕ
 .11ٖ/ٙٔالتحرٌر والتنوٌر،  1ٕ
 .1ٗٗ/ٖتفسٌر الثعالبً ، 7ٕ
 7ٖ٘/ٕٕ، جمع البٌان ٖٓ
 .ٖ٘ٓ/٘ٔروح المعانً، ٖٔ
 ٗٙٔ/ٗ.ٌنظر: النكت والعٌون ،ٖٖ/9فتح القدٌر، ٕٖ
 .ٕٓالجنة فً القران الكرٌم ،ابتسام المدنً ، ٖٖ
 .ٌٙٙٔنظر : التمهٌد فً علوم القران ،هادي معرفة ، ٖٗ
 .العٌن، مادة )رأى( ٖ٘
 (.رأى)اللسان ،مادة  ٖٙ
 .7ٔٙمفردات ،ال 9ٖ
 ،مادة )ؼٌظ(اللسان  1ٖ
 1ٖٓ،المفردات  7ٖ
 (.شهق)اللسان مادة  ٓٗ
 .9ٖٖ/9، الدر المنثور، 9/ٖٔ،ر: الجامع ألحكام القران.، ٌنظٕٗٗ/7ٔجامع البٌان،    ٔٗ
 .7ٕٖ/ٔٔتفسٌر الرازي، ٕٗ
 .ٕٕٙ/٘فتح القدٌر، ٖٗ
 .1ٕٗ/ٔالعٌن، ٗٗ
 (.شهق )الصحاح ،مادة  ٘ٗ
 (.شهق)مادة  اللسان، ٙٗ
 (شهق)اللسان ،مادة  9ٗ
 .1ٓ٘/ ٖٕ،  جامع البٌان 1ٗ
 .ٕٔٔ/1ٔ،الجامع ألحكام القران  7ٗ
 .ٕٙٓ/ ٘ٔالتحرٌر والتنوٌر،  ٓ٘
 .9ٖ٘/1أضواء البٌان ، ٔ٘
 . ٙٙٔالتمهٌد فً علوم القران ، ٕ٘
 .٘ٙٗالمفردات ،  ٖ٘
 .ٔٔ/ٓٔ، الجامع ألحكام القران  ٗ٘



                                                                                                                                                                                                             
 .٘ٙ/٘.، ٌنظر: تفسٌر البٌضاوي ،9ٓٔ/ٗفتح القدٌر، ٘٘
 91/ 9ٔ، جامع البٌان ٙ٘
٘9

 .ٖٖٗ/٘ٔجامع البٌان ، 
٘1

 .ٕ٘٘/ 1، ٌنظر : روح المعانً ،االلوسً ،17/ٖالكشاؾ ، 
    .ٓٗ/ٜ، الجامع ألحكام القران ، ينظر : ٓ٘ٗ/ٖفتح القدير ، 7٘

وي ،ٕٔٔ/  ٜ.   ينظر: تفسًن ابن عادل ،٘ٔٗ/ٛالرازي ،تفسٌر  ٓٙ  .         ٖ٘ٓ/ٗ، تفسًن النيسابوري ، ٕٜ/ٖ. تفسًن البيضا
 .ٓٗٗ/ٕٔجامع البٌان ،   ٔٙ
 .  ٖٗٗ/ ٙ. فتح القدير ،ٗٙٔ/ٔينظر : روح ادلعاين ، .ٗٗ ٖ/٘ٔ، الجامع ألحكام القرانٕٙ
 .9ٖٙ/ٖٔ، تفسٌر الرازي  ٖٙ
 . 7/ٖٔوالتنوٌر ،ٌنظر: التحرٌر  ٗٙ
ٙ٘

 . 9ٓالمفردات ،  
ٙٙ

 تهذٌب اللؽة ،مادة )اذن(. 
   .ٖٓٔ/ٕٗجامع البيان، 9ٙ

ٙ1
 ٜٗٗ/ٚفتح القدير  
 .ٙٔٗ/ٙٔرازي،لا تفسًن 7ٙ
 .ٜٜٖ/ٗالنكت والعيون ، 9ٓ
9ٔ

 العٌن ، مادة ) حدث( . 
9ٕ

 اللسان ،مادة )حدث(. 
9ٖ

 . 1ٗ٘/ ٕٗجامع البٌان ،  

9ٗ
 .ٕٛ/ٖٕ،روح المعانً  نظر:.  ٌٕٕٖ/ ٓٔالدر المنثور ،  

9٘
   .ٕٓ٘/ٙ. ٌنظر : السنن الكبرى ،ٖٗ/ ٗٔمسند احمد ، . 

9ٙ
 .   ٖٔٙ/ٙٔ. التحرير والتنوير ،ٕٔٗ/ ٘.تفسًن البيضاوي ،ٜٔٗ/ ٙٔ.  ينظر : تفسًن ابن عادل ٔٗ/ ٛفتح القدير ، 
99

 .ٗٗٗ/ٗالنكت والعٌون ، 
91

 ٕٙٙ/ ٜأضواء البيان ،. ٌنظر: ٗٗٗ/ ٗالنكت والعٌون ، 

 .ٖٕٗ/ ٙ.، فتح القدٌر ،ٕ٘ٙ/ٗٔ الجامع ألحكام القران ، ٌنظر:. 1ٙٔ/  ٕٔجامع البٌان ، الطبري ، 97
  .7٘ٔ/٘ٔ، الجامع ألحكام القران 1ٓ
 .ٖٓ٘/ٌٖٔنظر: تفسٌر ابن عباس ، 9ٓٔ/ٖٔتفسٌر الرازي ، 1ٔ
 .٘ٓ٘/7ٔ، جامع البٌان 1ٕ
 .ٕٖٔٗ/ٔالوسٌط، 1ٖ
 .ٕٙ/ٔالصحاح فً اللؽة ، 1ٗ
 ،مادة )آب( ٌنظر: اللسان مادة )اوب ( .تهذٌب اللؽة  1٘
 .ٖٙ٘/ٕٓ، جامع البٌان 1ٙ
  .7ٖ٘/ٌٔٔر،التحرٌر والتنو 19
 . 9ٕٖ/ٔٔتفسٌر ابن عادل ، 11
 . 7ٓٔ/7التحرٌر والتنوٌر  17
 .ٕٔٔ/ٗتفسٌر البٌضاوي ، 7ٓ
 .7ٕٕ/9تفسٌر الرازي، 7ٔ
 .ٖٙٗ/ٕٕ، جامع البٌان 7ٕ
 . ٗ٘/9، فتح القدٌر ،ٖٖٕ/٘،. ،تفسٌر البٌضاوي،ٖٙ/9ٔ، ألحكام القرانالجامع . وٌنظر: 9ٖٕ/ 7مجمع البٌان ،   7ٖ
 7ٕٗ/ 7ٔروح المعانً ، 7ٗ
 ٓ٘/ٔٔتفسٌر الرازي، 7٘
 .ٙٙٔ/ ٌٔنظر: التمهٌد فً علوم  القران ، 7ٙ
 .7ٕٔ/1، ٌنظر:الدر المنثور ، 7ٖٖ/ٕٓ، جامع البٌان 79
 .ٕ٘٘/ٗٔ، الجامع ألحكام القران 71



                                                                                                                                                                                                             
 .٘ٔٔ/ٖٔابن عادل ،  تفسٌر 77

وروي أنو حّن اجِلذْع لصعود رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ادلنرب ، ودلا أتى الوحي   ٖٓٗ/ٗ، أضواء البٌان ،ٓ٘ٔ/٘ٔ الجامع ألحكام القران،   ٓٓٔ
الم عليك يا  فكلها كانت تقولرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف أول ادلبعث ، وانصرف رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم إىل منزلو سلمت عليو احِلَجاَرُة  : السَّ

َر نَ ْهٌر من َحَجر ، وال خرج منو ماء إالَّ من خشية اهلل ، نزل بذلك القرسول اهلل . ى َحَجٌر من رأس جبل ، وال تَ َفجَّ رآُن ، مثلو عن ابن ُجَرْيِج قال رلاىد : ما تَ َردَّ
 «  . يَا َرُسوَل اهللِ ُيَسلُِّم َعَليَّ يف اجَلاِىِليَِّة إينِّ َأَخاُف َأْن يَ ْقتُ ُلوَك َعَلى َظْهري فَ يُ َعّذبين اهللُ فَ َناَداُه ِحرَاءٌ  ِإَلَّ إنَّ َحَجراً َكاَن » وثبت عنو عليو الصالة والسالم قال : 

 .11ٖ/ٔتفسٌر ابن عادل ،
 . 1ٖٕالمفردات ، ٔٓٔ
 ٗٔٔأساس الببلؼة ، ٕٓٔ
 العٌن ،مادة )خشع( ٖٓٔ
 تاج العروس،مادة )خشع( ٗٓٔ
 .ٖٓٓ/ٖٕجامع البٌان ، ٘ٓٔ
 ٓ٘ٔ/٘ٔ، الجامع ألحكام القران  ٙٓٔ

 .11ٖ/ٔ. تفسٌر ابن عادل ،71
 .ٕٚٓ/ٔتفسًن حقي ، 9ٓٔ                    

 . ٓٗٗ/7مجمع البٌان ، 1ٓٔ
 .٘ٗٚ،المفردات 7ٓٔ
 مادة ) لقً (الصحاح  ٓٔٔ
 .ٕٖٓ/ 1ٔ جامع البٌان، ٔٔٔ
 .ٜٗٔ/ٔٔ الجامع ألحكام القران، ، ٌنظر :  97ٔ/ ٕمعانً القران ،الفراء ،  ٕٔٔ
 .٘ٓٗ/ٓٔ. ٌنظر: تفسٌر الرازي ،ٔٗٔ/ ٗالكشاؾ ، ٖٔٔ
 .ٕٛ/ٗ.ينظر: أضواء البيان ،ٚٓٔ/ٗالبيضاوي ،تفسٌر   ٗٔٔ
  .1ٕٖٕ/ٔالوسٌط ،٘ٔٔ
 . ٙٗٗفردات ،مال ٙٔٔ
 العٌن ،مادة ) شجر (.، ٌنظر :اللسان ، مادة )شجر(  9ٔٔ
 .ٕٔ/ٕٕ، جامع البٌان 1ٔٔ
 1ٕٔ/ٗٔالتحرٌر والتنوٌر ،و .ٕٙ/ٗبً ،. وٌنظر :تفسٌر الثعال٘ٔٔ/ٕٓ،روح المعانً     7ٔٔ
 .ٕٙٓ/ٗالنكت والعٌون ، ٕٓٔ
 .ٕٔ/ٕٕ،جامع البٌان  ٕٔٔ
 .ٔٙٗ/ٙالكشاؾ ٕٕٔ
 . 1٘٘/1ٔ،  جامع البٌان ٖٕٔ
 .ٓٗٓٗ/ٔ. ٌنظر : الوسٌط ،ٖٕ/ ٕٔ، الجامع ألحكام القران ٕٗٔ
ٕٔ٘

 .9ٗٗالمفردات ،  
ٕٔٙ

 العٌن مادة ) قلؾ ( 
ٕٔ9

 مادة ) لقؾ(اللسان  
ٕٔ1

 . 7ٕ/ ٖٔجامع البٌان ، 
ٕٔ7

 .   ٗٔٗ/ ٘، التحرير والتنوير ، ٖٕٛ/ ٗ، الدر ادلنثور ٓٙ/ٕ. ينظر: تفسًن الثعاليب ، ٖٗٓ/ٙ،روح ادلعاين 
 .ٖٙ/ٖمعانً القران  ٖٓٔ
 .   9ٙ/ٖفتح القدٌر  ٖٔٔ
ٖٔٔ

 . )دبر (المحٌط فً اللؽة ، مادة )بدر(، تهذٌب اللؽة ،  مادة  العٌن ،مادة)دبر(. ٌنظر: 
 اللسان ،مادة )دبر(. ٖٔٔ
 .ٖٖ-ٕٖ/ ٌٕٗنظر : جامع البٌان ،  ٖٔٔ
 .ٕٖ٘/ ٗالنكت والعيون ،.  ٌنظر :ٕٙٔ/ٖالتبٌان، ٖٔٔ
وير ، ٖٔٔ  .ٕٕٗ/ ٘ٔالتحرير والتن
 المحٌط فً اللؽة )سفن(. ٖٔٔ



                                                                                                                                                                                                             
 الصحاح فً اللؽة )نفس( ٖٔٔ
 اللسان ،مادة )نفس( ٖٔٔ
  .ٕ٘ٗٗ/ ٔالوسيط ، ٌنظر:  .ٕٛ٘/ ٕٗجامع البيان،   ٖٔٔ
  .ٕٙٗ/ ٙٔابن عادل ، تفسٌر ٖٔٔ
 .ٜٖٓ/ ٗالنكت والعيون ،  ٖٔٔ
 .ٙٛ/ ٜأضواء البيان ،  ٖٔٔ
 اللسان ،مادة )سبح(  ٖٔٔ
 . ٘ٚ/ ٖالنكت والعيون ، .  ٌنظر: ٖ٘ٗ/ٛٔجامع البيان ، ٖٔٔ
 .ٕٚٛ/ ٔٔ.تفسًن ابن عادل، ٘ٓٔ/ٖينظر : الكشاف  . .1ٕٙ/ ٔٔتفسٌر القرطبً ،  ٖٔٔ
 .ٜٕٚٛ/ ٔالوسيط ،  ٖٔٔ
 . 7ٗٔالمفردات ،  ٖٔٔ
رض حاملة اجلنود أو مصّدرة البضائع اليت تصدرىا :. وقيل أنو ٕٔٗ/ ٛالدر ادلنثور  . ٖٔٔ علم من أهنا جتري إىل األرض اليت بارك اهلل فيها أهنا خترج من تلك األ

لك وتصاريفو ، ...وتض فلسطٌن مملكة سليمان إىل بالد األرض وتقفل راجعة بالبضائع وادلًنة ومواد الصناعة وأسلحة اجلند إىل أر 
ُ

شمل كل ما بو استقامة أمور ادل
و نشر دين احلّق يف األرض وإما دعوة خاصة عند كل سفر دلراكب سليمان فجعل اهلل الرياح ادلومسية يف حبار فلسطٌن مدة ملك سليمان إكراماً لو وتأييداً إذا كان مه

وير  .ها جتري لسفنو ألن اهلل سخر الريح لكل السفن اليت فيها مصلحة ُملك سليمان.وإمنا جعل اهلل الريح جتري بأمر سليمان ومل َيعل  .ٖٜٔ/ ٜالتحرير والتن
 .ٕٖٓ/ٛ.  رلمع البيان ، ٛٗ٘/ ٛالتبيان ،. ٌنظر: ٕٔٓ/ ٕٔ، جامع البيان  ٖٔٔ
 .   ٕٖٓ/ ٗأضواء البيان  ٖٔٔ
 .ٕٖٗٙ/ٔالوسيط  ٖٔٔ
 .ٜٛٗ/ ٘الدر ادلنثور ،  . ٖٔٔ
 . ٜٖٓ/ ٙٔ جامع البٌان ، ٖٔٔ
 .  ٜٙ/ ٗفتح القدير ، . ٌنظر: ٜٕ٘/ ٜالقرطيب ،تفسٌر   ٖٔٔ
 .٘ٓٗ/ ٜ.  ينظر : ابن عادل ، ٛ٘ٔ/ ٜالرازي ، تفسٌر  ٖٔٔ
 .ٖٕٛٙ/ ٔالوسيط ، ٖٔٔ
    .  ٕ٘ٗ/ ٕٔجامع البيان  ،  ٖٔٔ
    .ٖٖٗٚ/ ٔينظر : الوسيط ، ..  ٕ٘ٗ/ ٕٔجامع البيان ،  ٖٔٔ
 .   ٕٚٙ/ ٜأضواء البيان ،  ٌنظر:  .ٔٙٔ/ ٕلرازي ،تفسٌر ا  ٖٔٔ
 .ٜٖٗ/ ٘ٔتفسًن القرطيب،   ٖٔٔ
   .ٖٕ/ ٖٔ.التحرير والتنوير ، ٓٗٔ/ ٘.  ينظر : تفسًن البيضاوي ، ٖٗ/ ٗٔابن عادل ، تفسٌر  ٖٔٔ
 . ٜٖٛ/ ٖٔروح ادلعاين، ٖٔٔ
 .9ٕٕالمفردات ،  ٖٔٔ
 اللسان ،مادة ) كلم (.  ٖٔٔ
 .      ٗٗ٘/ ٕٓجامع البيان  ،  ٖٔٔ
 .  ٛٗ/ ٘ٔتفسًن القرطيب ،  ٖٔٔ
 .ٕٓ٘/ ٛرلمع البيان ، ٖٔٔ

 . ٔٛ/ٖٔ،تفسٌر الرازي   . ينظر : ٜٔ/  ٚٔ،روح المعانً  ٜٙٔ
        .ٖٛٗ٘/ٔالوسيط،. ينظر :  ٕٚٙ/ٖٔتفسًن ابن عادل ،  ٖٔٔ
 
   

 المصادر والمراجع   



                                                                                                                                                                                                             

  
 القرآن الكرٌم 

 م.     71٘ٔ، القاهرة ، ٖهـ  ، ط1ٖ٘أساس الببلؼة ، جار هللا الزمخشري تــــــــ-
 م.  71ٓٔأضواء البٌان  فً إٌضاح  القران بالقران ، محمد األمٌن بن محمد المختار الجنكً  الشنقٌطً ،  -
      . م7ٙ٘ٔاحمد عبد الستار فراج وآخرٌن ،الكوٌت هـ ، تحقٌق : ٕ٘ٓٔتاج العروس من جواهر القاموس ،السٌد محمد مرتضى الزبٌدي تـــــ -

هـ( ، تحقيق وتصحيح : أحمد شوقي األمين وأحمد حبيب قصـير ، المطبعـا العيميـا 064: أبو جعفر محمد بـن الحسن الطوسي )ت التبيان في تفسير القرآن-
 . 7569ـ  7591النجف ومطبعا النعمان ،

 م..   ٕٓٓٓ، مؤسسة التارٌخ ، بٌروت ،ٔالتحرٌر والتنوٌر ، محمد الطاهر ابن عاشور ، ط -
هــ، تحقٌق : عادل احمد عبد الموجود وآخرٌن 11ٓتفسٌر ابن عادل ) اللباب فً علوم الكتاب ، ابن عادل الدمشقً الحنبلً تــــــــــ-

 م.      771ٔ، دار الكتب العلمٌة ، ٔ، ط
 م.   71ٕٔهـ ،دار المعرفة ، بٌروت ، 99ٗتفسٌر القران العظٌم ، أبو الفداء إسماعٌل بن عمر القرشً تـــــــــــ–كثٌر  تفسٌر ابن -
تفسٌر البٌضاوي ، المسمى )أنوار التنزٌل وأسرار التأوٌل (، ناصر الدٌن أبً سعٌد عبد هللا بن عمر الشٌرازي البٌضاوي  -

 .   711ٔ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،ٔ،ط
هـ ، تحقٌق :الشٌخ علً محمد 19٘تفسٌر الثعالبً ) الجواهر الحسان فً تفسٌر القران ( اإلمام عبد الرحمن مخلوؾ الثعالبً تــ

 م.    779ٔ، دار إحٌاء التراث ،بٌروت ، ٔمعوض والشٌخ عادل احمد الوجود ،ط
هـ ، حققه وعلق حواشٌه : ٖٓٔمحمد بن جرٌر الطبري تــــتفسٌر الطبري )جامع البٌلن عن تأوٌل آي القران ( ، أبو جعفر  -

 م.  7ٖ٘ٔ، دار المعارؾ ،مصر ٕمحمود محمد شاكر ، راجعه وخرج أحادٌثه :احمد محمد شاكر ،ط
 هـ ، الكتبة العلمٌة ، طهران . ٓٙٙتفسٌر الرازي )التفسٌر الكبٌر ( فخر الدٌن الرازي تـ-
 م.   7٘ٙٔتفسٌر النٌسابوري ) ؼرائب القران ورؼائب الفرقان ( ،نظام الدٌن حسن بن محمد القمً ، دار الكتب  العلمٌة ،  -
 م .  9ٕٓٓ، منشورات ذوي القربى ، قم المقدسة ،ٔالتمهٌد فً علوم القران  ، محمد هادي معرفة ،ط-
 م . 7ٙٗٔق: عبد السبلم محمد هارون ، الدار المصرٌة للتألٌؾ ،هـ ، تحق9ٌٖٓتهذٌب اللؽة ، محمد بن احمد األزهري تـ -
 م.  7ٙ9ٔ، دار المعارؾ ،مصر ،ٕثبلث رسائل فً إعجاز القران، حققها وعلق علٌها: محمد خلؾ هللا  ومحمد زؼلول سبلم ،ط -
، ٌٕق :سبلم مصطفى ألبدري ،طهـ ، تحق9ٔٙالجامع إلحكام القران ، ألبً عبد هللا محمد بن احمد األنصاري القرطبً تـــــ-

 م.   ٕٗٓٓمنشورات محمد علً بٌضون ، دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ، 
ابن –،ابتسام عبد الكرٌم المدنً ، رسالة ماجستٌر مقدمة الى مجلس جامعة بؽداد  -دراسة جمالٌة  -الجنة فً القران الكرٌم -

 م .   77ٙٔرشد،
 لبنان .    –هـ ، دار المعرفة ، بٌروت 7ٔٔل الدٌن السٌوطً تــــــــــــالدر المنثور فً التفسٌر بالمأثور ،جبل-
 .    روح المعانً فً تفسٌر القران الكرٌم والسبع المثانً ، أبو الفضل شهاب الدٌن السٌد محمود االلوسً ،دار إحٌاء التراث العربً ، بٌروت-
حماد الجوهري ، تحقٌق : احمد بن عبد الؽفور العطار ،دار الكتاب  الصحاح )تاج اللؽة وصحاح العربٌة ( أبو نصر إسماعٌل بن-

 م.   7٘ٙٔالعربً، 
 هـ .    ٗٔٗٔ، المجمع العلمً اإلسبلمً، ٖعلوم القران ، محمد باقر الحكٌم ،ط -
، تحقٌق ،: د. إبراهٌم السامرائً ,د. مهدي المخزومً ، دار الحرٌة للطباعة ،  هـ   9ٓٔتــــ العٌن ، الخلٌل بن احمد الفراهٌدي -

 م.   71ٙٔ_71ٗٔبؽداد ، 
الكشاؾ عن حقائق التنزٌل وعٌون التأوٌل فً وجوه التأوٌل ، لئلمام  أبً القاسم محمد بن عمر الزمخشري ، دار الحدٌث ، -

 م. ٕٕٔٓالقاهرة ، 
 هـ .    7ٖٗٔطبعة مصطفى ألبابً الحلبً ،مصر،، مٔفتح القدٌر ،للشوكانً ،ط -
 م.   ٕٗٓٓ، دار الشروق ،القاهرة ،ٖٗفً ظبلل القران ،سٌد قطب ،ط -
 لبنان .     –، مؤسسة التارٌخ العربً ،دار إحٌاء التراث، بٌروت ٖهـ ، ط9ٔٔلسان العرب ، جمال الدٌن بن مكرم بن منظور تـــ -
، حققه وعلق علٌه : لجنة من العلماء والمحققٌن ٕهـ ،ط1ٗ٘علً الفضل بن الحسن الطبرسً تــــ محمع البٌان لعلوم القران ، أبو-

 م.  ٕ٘ٓٓ، مؤسسة االعلمً للمطبوعات ،
 لبنان . –النكت والعٌون ،أبو الحسن محمد بن حبٌب البصري الماوردي ، دار إحٌاء التراث، بٌروت  -
 م.  77ٙٔ،تحقٌق : صفوان عدنان ،دار الشامٌة ،بٌروت ،ٔهـ ،طٕ٘ٗـــــــــــمفردات ألفاظ القران ، الراؼب األصفهانً ت-
 م.  71ٓٔ، الهٌأة المصرٌة العامة للكتاب ، ٕهـــ  ، تحقٌق : احمد ٌوسؾ نجاتً ومحمد علً النجار ، ط9ٕٓمعانً القران ، أبو زكرٌا الفراءتــــــــــــــــ -

 م.  ٕٔٔٓاألردن ، –،دار الفكر ، عمان ٘،ط معانً النحو ،د. فاضل صالح السامرائً -
 م. 79ٗٔ، مصر ، ٕهـ ، ط1ٖ٘ٔالوسٌط فً تفسٌر القران الكرٌم ، السٌد طنطاوي تـــــــــــــــ -
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As it is well known that the Arabs on the degree of Rhetoric and Oratory and the 

statement to know the meanings of speech and its significance and the like and 

disbursement and Achtvagaha and methods to say and carry it from the aesthetic 

values of these vocalizations, was Quranic discourse of these inanimate objects and 

that is does not have the common sense and perception, and facet of the miracle on 

the one hand and the challenge of the willful and infidels of hand Here after, and 

Allah He wanted the support of his noble religion of Muhammad(PBUH) and willing 

Almighty to make it a seal of the prophets Quran and the senders and confirming  the 

one before him of the Apostles and religions, this Koran Include all the news and 

stories of the prophets and former UN him(PBUH) . Qur'anic miracles in these verses 

reflected in the substantive relationship of each of these verses, linked General 

context of the context of the Quranic apostolic task entrusted to the Apostle on the 

one hand, and the nobility of person The high capacity and great stature that God by 

summed the other hand. I have mentioned in the holy text a lot of acts cognitive has 

been entrusted with the naked vocalizations of sense and perception, which are for 

humans aware of mental reached by the mind or she inanimate objects; however, it 

reached by it's the mind or of inanimate objects; but it  included sensory properties, 

such as those in humans or lead function or work is of human beings do and through 

research we will reach that was included in Hakagueta or are Mshtmmelta on these 

properties as a metaphor, and end divine guidance discourse of these inanimate 

objects on the body contained in the holy text and formed of a miracle challenge for 

willful and agnostics to this miracle of God and stand on contents humanitarian, 



                                                                                                                                                                                                             

moral and cognitive؛Everyone one of these acts semantic and cognitive depth of 

respect by hand Linked to these are all actions on the other hand, I've met every 

action and its significance in Almagamat Arab and depth of the historical life of 

language and appropriate between these actions in the context in which it was 

stated, taking into account the order of descent on the holy Prophet       

Muhammad(PBUH) and reasons go down as well,It was a miracle of words (the 

Koran) and the speech to illuminate the minds and hearts of the insight 
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