
 

 ِمن ُنَكِت القرآن

(051) 

 فمنهم من يمشي على بطنه

  

وهللاُ خلَق كّل داّبٍة ِمن ماٍء فمنهم َمن يمشي على بطنِه ومنهم َمن يمشي على ِرْجلَْيِن )

 .55النور ( ومنهم َمن يمشي على أربٍع َيخلُق هللاُ ما يشاُء إّن هللاَ على كّل شيٍء قدير  

  

(! َمن يمشي على بطنه)، مع البدء بـ (َمن)و( منهم: )قد يفاجأ القارئ بقوله تعالى

الجواب يختفي في ! ؟(َمن يمشي على بطنه)فكيف ُيستعمل ضمير العاقل المذكر في 

 (!َمن يمشي على ِرْجلَْينِ : )الفئة التالية

  

 :قراءتان

 .على النصب مفعول به: كلّ . فعل ماض: َخلَق كلّ       -

 .على الجّر مضاف إليه: كلّ . اسم فاعل: خالُق كلّ       -

  

 :داّبة

 .َدّب َيِدّب فهو داّب، والهاء للمبالغة

 !والدابة تشمل العاقل وغير العاقل

  



 :ِمن ماء

 .لعل الماء أصل جميع المخلوقات

  

 :لم يقل

 .فمنهنّ 

  

 :لم يقل

 .فمنها

  

 على( منهم)بضمير العاقل المذكر، ألن الدابة تشمل العاقل وغير العاقل، و( فمنهم)

 .تغليب العاقل على غير العاقل، والمذّكر على المؤنث

  

 :َمن يمشي على بطنه

 .كالحية والحوت

  

 :َمن يمشي على رجلين

 .كاإلنسان والطير

  

 :َمن يمشي على أربع

 .كمعظم الحيوانات

  



 ؟(َمن يمشي على بطنه)لماذا قّدم 

 .بدأ باألعجب: قال المفسرون

والحق . من يمشي بال أرجل، ثم برجلين، ثم بأربعربما راعى الترتيب، فبدأ ب: أقول

 !كله عجيب، وكل يدل على عظيم قدرة هللا

  

 لماذا سّمى الزحف مشًيا؟

 .ربما من باب المشاكلة

  

 لماذا لم يذكر ّمن يمشي على أكثر من أربع؟

 .مثل العناكب والعقارب والرتيالت

 .الصيغة ال يستفاد منها الحصر

يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي فمنهم من : التقدير

 .األرجل كثيرة يطول ذكرها... ومنهم ... ومنهم ... على أربع 

فيه تنبيه على سائر األقسام من حيث كيفية المشي، ( يخلُق هللاُ ما يشاءُ : )وقوله

راجع )عالوة على ما فيه من التنبيه على أمور أخرى كثيرة غير كيفية المشي 

 (.، وما ذكره من طرائف في أخالق الحيواناتالرازي تفسير

  

 :إّن هللاَ على كّل شيٍء قدير  

 .إّن هللاَ قدير  على كّل شيءٍ : األصل

 

  



 :لم يقل

 .إّنه على كّل شيٍء قدير  
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