
 ِمن ُنَكِت القرآن
(594) 

 أم من يملك

 

 خرجُ ن يُ ومَ  واألبصارَ  عَ السم   كُ ملِ ن يَ أم   واألرضِ  ماءِ الس   نَ كم مِ رزقُ ن يَ مَ  ل  قُ  ﴿
 ل  فقُ  اللُ  فسيقولونَ  األمرَ  رُ دب  ن يُ ومَ  الحي   نَ مِ  تَ المي   خرجُ ويُ  تِ المي   نَ مِ  الحي  

 .13يونس  ﴾ال تتقونَ أفَ 

 

 ؟واألرضِ  ن السماءِ كم مِ ن يرزقُ مَ  -3
 ؟واألبصارَ  عَ السم   ن يملكُ أم مَ  -2
 ؟الحي   نَ مِ  تَ المي   خرجُ ويُ  تِ المي   نَ مِ  الحي   خرجُ ن يُ ومَ  -1
 ؟األمرَ  رُ ن يدب  ومَ  -5

 

 :ل  قُ 

 .يا محمد لهؤالء المشركين ل  قُ 

 



 :أم ن  

 .نمَ +  أم  

 .ينالمتماثلَ  إدغام

  

 :النكتة

 .ن  مَ  أم  (: 2)في الجملة 

 .وَمن  (: 5)و( 1)في الجملتين 

 !لم أجد من أجاب وال من طرح

 .وعندي أنه من التنويع والتفنن، والل أعلم

 

 :أبو حيانقال 

، فالهمزة ألنها دخلت )...(دون همزة االستفهام ( بل)هنا تقتضي تقدير : أم »
على اسم االستفهام، وليس إضراب إبطال، بل هو لالنتقال من شيء إلى 

 .«شيء

 



 :ابن عاشورقال و 

 .«لإلضراب االنتقالي من استفهام آلخر: أم »

 :أقول

 .لإلضراب االنتقالي، وليس لإلضراب اإلبطالي

 

 :من يرزقكم من السماء واألرض

 من يرزقكم من رزق السماء واألرض؟ -
 من يرزقكم من أهل السماء واألرض؟ -

 

 :السمع واألبصار

 .بالمفرد: السمع

 .بالجمع: األبصار

 

 :ابن عاشورقال 



وأما األبصار فجيء )...(. على الجنس أفرد السمع ألنه مصدر، فهو دال   »
م بصر ا في إفادة العموم، الحتمال توه  ، فهو ليس نص  ا ألنه اسمبه جمع  

وأنفى الحتمال العهد  ،على قصد العموم ، فكان الجمع أدل  مخصوص
 .«ونحوه

 

 :لم يقل

 .السمع والبصر -
 .األسماع واألبصار -

 

 :واألبصاريملك السمع 

 .ملكها فهو المتصرف في من يملك شيئ  

 .يمكن أن يسلبكم سمعكم وأبصاركم

 .21الملك  ﴾واألبصارَ  السمعَ  لكمُ  لَ عَ وجَ  ﴿

 .54األنعام  ﴾كمكم وأبصارَ سمعَ  اللُ  م إن أخذَ أرأيتُ  ل  قُ  ﴿

سبحان من بص ر بشحم، وأسمع بعظم،  »: رضي الل عنه قال عليعن 
 (.الرازي وأبو حيان) !«وأنطق بلحم



 السمع أم البصر؟: ما أفضلأي  

 :الرازيقال 

إن الل : فقال السمع أفضل من البصرعلى أن  بهذه اآلية قتيبة ابن احتج »
، النظر إذهاب البصربذهاب  قرن، ولم يَ عالى قرن بذهاب السمع ذهاب العقلت

 .فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر

 
إن الذي نفاه الل مع السمع بمنزلة الذي : هذا الدليل فقال األنباري ابن وزيف

، رد إبصار العيونولم يُ القلوب،  ألنه تعالى أراد إبصار ،نفاه الل مع البصر
  .والذي يبصره القلب هو الذي يعقله

  
كلما ذكر : ، فقالطلوب بحجة أخرى من القرآنعلى هذا الم قتيبة ابن واحتج

، وذلك يدل على البصرع على ، فإنه في األغلب يقدم السمالل السمع والبصر
  .أن السمع أفضل من البصر

 
  :ومن الناس من ذكر في هذا الباب دالئل أخرى

  
أما الصمم فغير  ،أن العمى قد وقع في حق األنبياء عليهم السالم: فأحدها
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كالم السائلين  ، من حيث إنه إذا لم يسمعاء الرسالةبأد خل  ألنه يُ ؛ جائز عليهم
  .فيعجز عن تبليغ شرائع الل تعالى، تعذر عليه الجواب

  
، والقوة عة تدرك المسموع من جميع الجوانبأن القوة السام: انيةالحجة الث

 .لقابال من جهة واحدة وهي المُ الباصرة ال تدرك المرئي إ

  
، وذلك ال يمكن يستفيد العلم بالتعلم من األستاذأن اإلنسان إنما : الحجة الثالثة

السمع، إال بقوة السمع، فاستكمال النفس بالكماالت العلمية ال يحصل إال بقوة 
  .، فكان السمع أفضل من البصروال يتوقف على قوة البصر

  
 ألقى أو ب  قل لهُ  كانَ  ن  مَ لِ  كرىذِ لَ  ذلكَ  في إن   ﴿ :أنه تعالى قال: الحجة الرابعة

ا والمراد من القلب ههنا العقل، فجعل السمع قرين   ،71 ق ﴾  د  شهي وهو السمعَ 
 في اكن   ما لُ نعقِ  أو عُ نسم اكن   لو واوقالُ  ﴿ :هذا بقوله تعالى، ويتأكد للعقل

ا للخالص من عذاب فجعلوا السمع سبب  ، 31 الملك ﴾  يرِ عالس   أصحابِ 
  .السعير

  
أن المعنى الذي يمتاز به اإلنسان من سائر الحيوانات هو : الحجة الخامسة
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نما ينتفع ب ،النطق والكالم ، فمتعلق السمع النطق الذي به ذلك بالقوة السامعةوا 
، وذلك أمر واألشكال ، ومتعلق البصر إدراك األلوانصل شرف اإلنسانح

كون السمع أفضل فوجب أن ي، ه بين الناس وبين سائر الحيواناتمشترك في
  .رمن البص

 
، يراهم الناس ويسمعون كالمهمأن األنبياء عليهم السالم : الحجة السادسة

نما حصلت بسبب المرئيةفنبوتهم ما حصلت بسبب ما معهم من الصفات  ، وا 
، ع وبيان األحكاموهو الكالم وتبليغ الشرائ ،ما معهم من األصوات المسموعة

لزم أن يكون السمع أفضل من ، فأن يكون المسموع أفضل من المرئي فوجب
  .فهذا جملة ما تمسك به القائلون بأن السمع أفضل من البصر. البصر

                             
 :، ويدل عليه وجوهالبصر أفضل من السمع: ومن الناس من قال

 ، وذلك يدل  وراء العيان بيانثل المشهور ليس أنهم قالوا في الم: الحجة األولى
  .على أن أكمل وجوه اإلدراكات هو اإلبصار

 
، وآلة القوة السامعة هي الهواء ،ورأن آلة القوة الباصرة هو الن: الحجة الثانية

  .، فالقوة الباصرة أشرف من القوة السامعةءوالنور أشرف من الهوا



 
التي هي محل  العين عجائب حكمة الل تعالى في تخليق أن: الحجة الثالثة

، فإنه تعالى قته في األذن التي هي محل السماعاإلبصار أكثر من عجائب خل
، ة الدماغية من العصب آلة لإلبصارجعل تمام روح واحد من األرواح السبع

عين ، وخلق لتحريكات الالعين من سبع طبقات وثالث رطوباتوركب 
، وكثرة العناية في عضالت كثيرة على صورة مختلفة، واألذن ليس كذلك

  .تخليق الشيء تدل على كونه أفضل من غيره

  
سمع ال يدرك ، والوق سبع سمواتأن البصر يرى ما حصل ف: الحجة الرابعة

وبهذا البيان يدفع قولهم . أقوى وأفضل ، فكان البصرما بعد منه على فرسخ
  .الواحد والبصر ال يدرك إال من الجانب ،إن السمع يدرك من كل الجوانب

  
، واختلفوا في أنه ألنبياء سمع كالم الل في الدنياا من اأن كثير  : الحجة الخامسة

ع كالمه من عليه السالم سم موسى ا فإن؟ وأيض  م الهل رآه أحد في الدنيا أ
 األعراف  ﴾ تراني لن ﴿ :ا سأل الرؤية قال، ولم  غير سبق سؤال والتماس

 .وذلك يدل على أن حال الرؤية أعلى من حال السماع ،351

 
 ،كيف يكون السمع أفضل من البصر  :األنباري ابن قال: الحجة السادسة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2945&idto=2945&bk_no=132&ID=1131#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2945&idto=2945&bk_no=132&ID=1131#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12590
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12590
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12590


ن ، وذهاب السمع ال يورث اإلنساوبالبصر يحصل جمال الوجه، وبذهابه عيبه
ومنه  ؛وال تصف السمع بمثل هذا ،ي العينين الكريمتين؟ والعرب تسم  عيبا

له  لم أرَض  كريمته فصبر واحتسب من أذهبتُ " :ىيقول الل تعال :الحديث
 .حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال .» "ا دون الجنةثواب  

 

 :خرج الميت من الحيخرج الحي من الميت ويُ ومن يُ 

 :المنارقال في 

، فيخرج األحياء ملك الحياة والموت في العالم كلهومن ذا الذي ي :أي »
، من المخلوقات التي تحدث وتتجدد فيما تعرفون ،واألموات بعضها من بعض

 ؟ وفيما ال تعرفون

بعد إحياء الل تعالى  فمما كانوا يعرفون أن النبات يخرج من األرض الميتة
، أو النابع منها بعد أن سلكه الل اء المطر النازل عليها من السماءإياها بم

 في ينابيعَ  لكهُ سَ فَ  ماء   السماءِ  نَ مِ  أنزلَ  اللَ  أن   ترَ  ألم ﴿  :تعالى فيها كما قال
انت الحياة بل ك ،23الزمر  ﴾  هألوانُ  امختلف   ازرع   بهِ  خرجُ يُ  ثم   األرضِ 

، وحياة الحيوان وآيتها حياة النبات وآيتها النمو: عندهم قسمينالمعروفة 
 ،اون وصف األرض بالحياة مجاز  ، وكانوا يعد  واإلحساس والحركة باإلرادة النمو

كالحب والنوى وبيض الحيوان ولم يكونوا يصفون أصول األحياء بالحياة 
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ن الحي م ، ولذلك فسر بعض المفسرين إخراج الحي من الميت والميتهومني  
، وهو من البيضة وعكسهما وما يشابههما بخروج النخلة من النواة والطائر

لماء الحياة النباتية تفسير صحيح عند أهل اللغة غير صحيح عند ع
، وتحصل به الداللة المقصودة من اآلية على قدرة الل وحكمته والحيوانية

فنية للحياة  ، وليس المراد به وضع قواعدعند المخاطبينوتدبيره ورحمته 
  .وتحديد وظائفها وأنواعها

على أنه يمكن تفسيرها بما يتفق وقواعد الفنون وتجارب العلوم التي تزداد 
فإذا كان أهلها يثبتون أن في أصول النبات من بذر ونوى  .صرا بعد ععصر  

في األرض كلها األحياء  ا أن أصول، فهم يثبتون أيض  وبيض ومني حياة
فإن األرض عندهم كانت كتلة نارية ملتهبة انفصلت  ،خرجت من مادة ميتة

، ثم تكون من الماء الشمس، ثم صارت ماء، ثم نبتت اليابسة في الماء من
ا أن الغذاء من ، ويثبتون أيض  م فيهاالنبات والحيوان في أطوار سبق الكال

المني و  ، ومن هذا الدم يكون البيضم الذي يحرق بالنار يتولد منه دمالطعا
ا أن بعض مواد البدن الحية تموت ، ويثبتون أيض  مالن على مادة الحياةالمشت

، ويتجدد فيه دن ويلفظهوتخرج منه مع البخار والعرق وغيرهما مما يفرزه الب
  .ج منهما اندثر وخر  محل   حية جديدة تحل   مواد  

وهو عام ال  ،إثبات قدرة الخالق وتدبيره ونعمه على عباده: والمراد من اآلية
، وقد تكون للمؤمن المعتبر ، بل تزيده كماال  حدثات العلميتوقف على الفن وم



لحياة أن الحي ال يخرج إال فالقاعدة عند علماء ا .ا لغيره تحجبه عن ربهحجاب  
 .، فتعين أن تكون الحياة األولى من خلق الل الحي لذاته المحيي لغيرهمن حي

 
مثل هذه اآلية بالمعنويين  ير الحياة والموت فيوورد في التفسير المأثور تفس

من الفاجر  ، والبر  ساللة الكافر، والعالم من الجاهل ، كخروج المؤمن منمنهما
  .«وعكسها

 

 :فسيقولون

  .الفاء واقعة في جواب شرط مقدر

 :التقدير

 .إن قلت فسيقولون

 .إن سألتهم فسيقولون

 :في موضع آخر

-45المؤمنون  ﴾للِ  سيقولونَ  م تعلمونَ كنتُ  فيها إن  ن ومَ  األرُض  نِ مَ لِ  ل  قُ  ﴿
44. 

 



 :أفال تتقون

 أفال تتقونه؟ -
دوه -  .أفال تتقون عقابه إن لم تؤمنوا به وتوح 
 أفال تتقون إشراك غيره به؟ -

 

 م       رفيق يونس المصري31/32/2131الثالثاء 

 


