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سورةُ النّحل

نَا إِلَْيَك بُِر  َو أَنَزلْ بِاْلبَي ِنَاِت َو الز  
ْكَر ِلتُبَينِ  َل إِلَيِهْم ِللنَّاِس َما نُز ِ الذ ِ

(44)كَُّرونَ َو لَعَلَُّهْم يَتَفَ 
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سورةُ النّحل

ن ُرواْ السَّي ِاِت أَ أَ فَأَِمَن الَِّذيَن َمكَ 
ُ بِهُم اْلَ  ْرَض أَْو يَخِسَف َّللاَّ

يَأْتِيَُهُم اْلعََذاُب ِمْن َحْيُث ََل 
(45)يَْشعُُرونَ 
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سورةُ النّحل

أَْو يَأُْخَذُهْم فِى تَقَل بِِهْم فََما ُهم 
(46)بُِمْعِجِزينَ 

ٍف فَإِنَّ َربَُّكْم أَْو يَأُْخَذُهْم َعلىَ  تَخو 
ِحيمٌ  (47)لََرُءوٌف رَّ
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أَ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُواْ السَّيِّاتِ 
«  َِكَأُوواأَ فَأََِنََ الَّأينيََ»يقول اللَّه تعالى لنبيه صلّى اللَّه عليه و سلم •

يح، على وجأه بالنبيّ و المؤِنيَ، و فعلوا السيئات و احتالوا الفعل القب
اإلنكار عليهم، فاللفظ لفظ االستفهام، و المُاد به اإلنكار 

385: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ النّحل

ُ أَ َو لَْم يََرْواْ إِلىَ   ِمن َما َخلََق َّللاَّ
يَِميِن َو ِظََللُهُ َعِن الْ ٍء يَتَفَيَُّؤاْ شىَ 

 َِّ ًدا ِّل ِ  َو ُهْم الشََّمائِل ُسجَّ
(48)َداِخُرونَ 
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مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شىَءٍ أَ وَ لَمْ يَرَوْاْ إِلىَ
لوأهو عَأَن ءٍ يَتَفَيَّؤوا ظنالِا خَلَقَ اللَّهو ِنَْ شَيْأَ وَ لَمْ يََُوْا إنلى»: قوله تعالى•

المأُاد بالُييأا الُييأا« الْيَمنيَن وَ الشَّمائنلن سوجَّداً لنلَّهن وَ هومْ داخنأُوو َ
إلفأات البصُيا و النظُ الحسي إلى األشياء الجسمانيا أل  المطلأو 

.النظُ إلى األجسام ذوات األظالل

264: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شىَءٍ أَ وَ لَمْ يَرَوْاْ إِلىَ
إ  الظل هأو ِأا فأي: ء و هو الظل راجعا، و ليا قيلو التفيؤ َِ الفي•

ء هو ِا يكو  بعد زوال الشأمسأول النهار إلى زوال الشمس و الفي
ه ء كمأا تقأدم و تؤيأدإلى آخُ النهار، و الظاهُ أ  الظل أعم َِ الفي

.فالتفيؤ رجوع الظل بعد زواله. اآليا

264: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شىَءٍ أَ وَ لَمْ يَرَوْاْ إِلىَ
ل الشمائل جمع شمَل و هو خالف اليميَ، و جمعه باعتبار أخي كأو •

ء و عَ يساره جها شمال على حدة فهأي سمت ِفُوض خلف الشي
ا أخأيا ء ذا أظالل بهيه العنايأشمائل تقابل اليميَ كما أ  عد كل شي

النسبا إلى للظل بالنسبا إلى كل جها َِ اليميَ و الشمائل ظال غيُه ب
ء الميكور جمأع بحسأا المعنأى و إ  كأا  جها أخُى ال أل  الشي

.و الدخور هو الخضوع و الصغار. ِفُدا بحسا اللفظ

264: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شىَءٍ أَ وَ لَمْ يَرَوْاْ إِلىَ
ا خلق اهلل و كو  المُاد بالُييا الُييا البصُيا قُينا على أ  المُاد بم•

ا هو األشياء المُئيأا، و ِأ-ء بيا  لما خلق اهللو َِ شي-ءَِ شي
ا التأي لهأا تعقبه َِ حديث تفيؤ الظالل يحصُها في األجسام الكثيف

فال ظالل كالجبال و األشجار و األبنيا و األجسام القائما على األرض
ء ال يالزِأه الظأل يُد أ  ِا خلأق اهلل و خاصأا بعأد بيانأه بالشأي

.امكاألجُام العلويا المضيئا و األجسام الشفافا و أعُاض األجس

264: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج



12

مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شىَءٍ أَ وَ لَمْ يَرَوْاْ إِلىَ
صأفا إلأ،، و« يَتَفَيَّؤوا ظناللوأهو»: و لدفع هيا اإلشكال جعل بعضهم قوله•

و أظأالل و ء حتى يخص البيا  باألشياء المخلوقا التي لها أفياءلشي
.ال يخلو َِ وجه

لنظُ في و اآليا تهدي المشُكيَ و هم ِنكُو  للتوحيد و النبوة إلى ا•
ا حال األجسام التي لها أظالل تدور عَ يمينها و عأَ شأمائلها فهنهأ

ائأه، و تمثل سجودها هلل و خضوعها له و صغارها قبال عظمته و كبُي
.كيا سجود ِا في السماوات و األرض َِ دابا و المالئكا

وع و فهي جميعا ساجدة هلل وحده النقيادها الياتي ألُِه ِمثلا للخضأ•
.النسك الوجودي و العبادة التكوينياالصغار بهيا

264: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شىَءٍ أَ وَ لَمْ يَرَوْاْ إِلىَ
حانه و هيا َِ أوضح الدليل على أ  في العالم إلها ِعبودا واحدا هو اهلل سب•

و أ  َِ حقه أ  يسجد له و يخضع ألُِه، و هأيا هأو التوحيأد و النبأوة 
لأيي الليا  ينكُونهما فهل التوحيد إال اإلذعا  بكونه سبحانه هأو اإللأه ا
تضمنه يجا الخضوع له و التوجه باليلا و الصغار إليه؟ و هل الديَ اليي ت
مأا أراد؟ دعوة األنبياء و الُسل إال الخضوع هلل سبحانه و االنقياد ألُِه في

فما بالهم ينكُو  ذلك؟ و هم يُو  و يعلمأو  أ  ِأا علأى األرض ِأَ 
أظالل األجسام الكثيفا يسأجد لأه، و ِأا فأي السأماوات و األرض ِأَ 
المالئكا و اليوات ساجدة له ِنقادة ألُِه حتأى أربأا  أصأناِهم الأييَ
يتخيونهم آلها دو  اهلل فهنهم إِا َِ المالئكا و إِا َِ الجأَ و إِأا ِأَ 

.كملي البشُ، و هم جميعا داخُو  له ِنقادو  ألُِه

265: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شىَءٍ أَ وَ لَمْ يَرَوْاْ إِلىَ
ُو  هؤالء المشُكو  المنكأ« أَ وَ لَمْ يََُوْا»-و اهلل أعلم-فمعنى اآليا•

للَّأهو ِنأَْ ِا خَلَأقَ اإنلى»لتوحيد الُبوبيا و لدعوة النبوة أ و لم ينظُوا 
اء َِ هيه األجسام القائما على بسيط األرض َِ جبل أو بنأ« ءٍشَيْ

َن ظناللوأهو عَأ»و يُجع و يدور « يَتَفَيَّؤوا»أو شجُ أو أي جسم ِنتصا 
ا لأه واقعا علأى األرض تأيلال و تعبأد« الْيَمنيَن وَ الشَّمائنلن سوجَّداً لنلَّهن

.خاضعو  صاغُو « وَ هومْ داخنُوو َ»سبحانه 
اللوهوأمْ وَ ظن»: قد تقدم الكالم في ِعنى سجدة الظالل ذيل قوله تعالىو •

.في الجزء الحادي عشُ َِ الكتا 15: الُعد: ،«بنالْغودووِّ وَ الْآصالن

265: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ النّحل

ِ يَْسُجُد مَ   َو ا فِى السََّماَواتِ َو ِِّلَّ
ابٍَّة َو َما فِى اْلَْرِض ِمن دَ 
اْلَملَئَكةُ َو ُهْم َلَ 

(49)يَْستَْكبُرونَ 
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