
 (:55)من نكت القرآن 

 الزبٍ  ن طينٍ ا خمقناىم مِ إنّ 

 

بل . الزبٍ  ن طينٍ ا خمقناىم مِ نا إنّ ن خمقْ خمًقا أم مَ  أشدّ  يم أىمْ فاستفتِ : )قال تعالى
ذا ُذّكروا ال يَ . سخرونعجبَت ويَ  ذا رأوا آية َيستسخرون. كرونذْ وا  وقالوا إْن ىذا إال . وا 

ُقْل نعم وأنتم . أَوآباؤنا األولون. تراًبا وعظاًما أئّنا لمبعوثوننا وكّنا تْ مِ  أئذا. بينٌ مُ  رٌ حْ سِ 
 . 18-11الصافات (  داخرون

 

 خمًقا؟ أّيما أشدّ : يميماستفْ . يمَسْميم، اسألْ : استفتيم

 .صاغرون: داخرون

 

 : ناَمن خمقْ 

 :أقوال

قال  .ِمن السموات واألرض والجبال والبحار والمالئكة واألقوام السابقين -1

 : تعالى

 .72النازعات  (خمًقا أم السماء أأنتم أشدّ ) -



 .72غافر ( أكثر الناس ال يعممون ولكنّ  ن خمق الناسمِ  السموات واألرض أكبرُ  لخمقُ ) -

 
 .من المالئكة  -2
 .من األقوام السابقين  -3

 

 .، وال أرى وجًيا لغيرهنى الثالثعالم ختارأ

 

 :لم يقل

 .أم َمن خمقنا قبميم

 

 :لم يقل

 .أشّد خمًقا أم َمن خمقناىم من طيٍن الزبٍ أىْم 

 

 :لم يقل

 .ويقولون إْن ىذا إال سحر مبين



 

 :خمقناىم

 .صفة ضعف( الزب) :عندئذ ىل تعود عمييم؟ -1
 .صفة قوة( الزب)؟ (َمن خمقنا)أم تعود عمى  -2
 .إنا خمقناىم جميًعا من طين الزب: أم تعود عمييم جميًعا؟ التقدير -3

 .صفة محايدة( الزب)

 

  .، واهلل أعممثاني ىو األقوى، وال صحة لسواهالمعنى ال

 
 .نعم؟ الزب من طين ألشداءىل خمقيم من طين، وخمق ا -

 

 : الزبطين 

 .ضربة الزب، أو ضربة الزم، بمعنى واحد :ومنو. الصق :الزق -1
 .لزج :الزق -2
 .الطيب المزج .جيد يمتزق بعضو ببعض .جيد حر يمصق باليد: الزق -3
 .ثابت: الزق -4



 .الزم :الزق -5
 .خالص: الزق -6
 .منتن: الزق -7

  .ألخير أستبعده، إال ابمعنى سيئ ىي، و كل المعاني محتممة

 

 : طين الزب

 ، أم ليس فييا قدح وال مدح؟ لؤلشداءدح مىل ىي صفة ( الزب)ىذه الصفة 

ولو استعرضنا اآليات األخرى التي ورد فييا  .ال مدح( شدة)قوة تبدو لي أنيا صفة 
إنما ىو ( الزب)و بأنو فوصفُ . لم يقترن بيذا الوصف( الطين)أن  لفظ الطين لوجدنا

 .، واهلل أعممدليل عمى شدة أجساميم

 : قال تعالى

 . 2األنعام ( خمقكم من طين ىو الذي) -

 . 12األعراف ( خمقتني من نار وخمقتو من طين) -

 . 12المؤمنون ( اإلنسان من ساللة من طين ولقد خمقنا) -

 . 7السجدة ( نسان من طينوبدأ خمق اإل) -



 .71ص ( ربك لممالئكة إني خالق بشًرا من طين إذ قال) -

 

 :وقال تعالى

 .26الحجر ( وننُ سْ أ مَ مَ من حَ  مصالٍ ولقد خمقنا اإلنسان من صَ ) -
ذ قال ربك لممالئكة ) - الحجر ( وننُ سْ أ مَ مَ من حَ  مصالٍ ا من صَ بشرً  إني خالقٌ وا 

28. 
 .33الحجر ( وننُ سْ أ مَ مَ من حَ  اصالٍ و من صَ خمقتَ  لبشرٍ  ألسجدَ  قال لم أكنْ ) -

 

  :صمصال

أي إذا نقرتو سمعت لو  ،طين حر خمط بالرمل فصار يتصمصل إذا جفّ  -1
وىو قول أكثر  .اربخ بالنار فيو الفخّ فإذا طُ  .، أي صوتًاصمصمة
 .المفسرين

 .أنتن: مالمح صلّ  .طين منتن -2

 .الثاني، وال أقبل المعنى أختار المعنى األول

 

  :حمأ



 .طين أسود -1
 .طين منتن -2

 

 .، وال وجو لمثانيأختار المعنى األول

  :مسنون

سورة البقرة ) لم يتسّنو، (وَ نِ سَ ) طالت مدة مكثو .تغّير: الماء نَ أسِ . متغير -1
 (.15محمد سورة )ماء غير آسن  .لم يتغير: (259

. ، وىو الحديد يسّن عميوالمسنّ : ومنو. ، أممس، صقيلمحكوك مممس -2
 .حككتو بو: الحجر عمى الحجر سننتُ 

 .رطب -3
 .مصبوب -4
 .مصور -5
 .منصوب قائم -6

 .أرى أن المعنى األول ال وجو لو، بخالف سائر المعاني المذكورة

 

 :إعراب



وبما أن الصمصال من الحمأ فإن  (.صمصال)أو ( حمأ)صفة لـ : (نمسنو ) -
 .صفة أحدىما تكون صفة لآلخر

 .أي تم توكيد الجممة بتوكيدين .لمتحقيق: قد. الالم الم القسم(: لقد) -
 

 

 :من قال خطأ

ال عالقة  .خمقنا أصميم: ىؤالء تقدير ىو آدم، عمى( خمقناىم)بأن المقصود بقولو 
 (.الزب)آلدم بيا أًيا كان معنى الصفة 

 

 

 

 


