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 آيات السجدة يف القرآن الكريم

 دراسة بالغية

 د. شيماء أمحد حممد م.

 9/2/2020 تأريخ القبول:           30/12/2019 تأريخ التقديم:   
 السجود لغًة واصطالحاً 

د         السجود لغًة: من سجد يسجد سجودًا، أي: خضع وتذلل وتطامن والجمع سجَّ
الرجل إذا طأطأ رأسه وانحنى، وأسجدت النخلة إذا وسجود، والسجاد كثير السجود، وأسجد 

  .(1)أمالها حملها
السجود اصطالحًا: وضع الجبهة على األرض، وكل من ذلَّ وخضع لما أمر به فقد     
، وُحدَّ: "بأنه هلل تعالى عام في االنسان والحيوان والجماد والنبات، وله ضربان، (2)سجد

، 62سورة النجم، اآلية: وله تعالى: "فاسجدوا هلل واعبدوا" أحدهما: سجود اختيار لإلنسان نحو ق
وثانيهما: سجود تسخير لإلنسان والحيوان والنبات نحو قوله تعالى: "وهلل يسجد من في 

(3)السموات واألرض طوعًا وكرها"
 . 15 سورة الرعد اآلية: 

                                                 

  جامعة الموصل .اآلدابقسم اللغة العربية/ كلية / 
م ، مادة 2003 -هـــ 1423القاهرة ، )د . ط( ،  –( ينظر: لسان العرب: ابن منظور ، دار الحديث 1)

، والكليات: ألبي البقاء الكفوي ، تحقيق: د. عدنان درويش ، ومحمد المصري ، 498-4/496)سجد(: 
، والقاموس المحيط: مجد الدين محمد 431م ، مادة )سجد(: 1992، 1ت ، ط بيرو  –مؤسسة الرسالة 

هــ( ، تحقيق: مركز الرسالة للدراسات وتحقيق التراث باشراف محمد نعيم 817بن يعقوب الفيروزآبادى )ت 
 -هـــ 1433،  3لبنان ، ط  –سوريا ، بيروت  –دمشق  –العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة ناشرون 

 . 287)سجد(:  م ، مادة2012
 . 4/498، ولسان العرب، مادة )سجد(: 431( ينظر: الكليات، مادة )سجد(: 2)
هـــ( ، راجعه وعلق عليه: نجيب الماجدي ، 420( مفردات ألفاظ القرآن: الراغب األصفهاني )ت 3)

 . 241-240م ، مادة )سجد(: 2012 -هـــ 1433بيروت ، )د . ط( ،  –صيدا  –المكتبة العصرية 
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ة القرآن الكريم، سجود التالوة: وهو السجود الذي يعقب تالوة آية من آيات سجدة تالو      
( سنة مؤكدة، "وخص السجود في الشريعة بالركن المعروف من (وقد ورد عن النبي 

 .(1)الصالة وما يجري مجرى ذلك من سجود القرآن"
 آراء الفقهاء في سجدات تالوة القرآن الكريم: -
: اتفق جمهور الفقهاء على سجدات تالوة القرآن الكريم في ثالثة عشر موضعًا وهي      

، سورة االسراء 49، سورة النحل اآلية 15، سورة الرعد اآلية 26سورة االعراف اآلية 
، سورة السجدة اآلية 25، سورة النمل 18، سورة الحج 58، سورة مريم اآلية 107اآلية 
، سورة 62، سورة النجم اآلية 38، سورة فصلت اآلية 60، سورة الفرقان اآلية 15

، إذ تعد هذه اآليات عند أغلب جمهور الفقهاء من 19لعلق ، سورة ا21االنشقاق اآلية 
 .(2)عزائم السجود

واختلف الفقهاء على سجود تالوة القرآن الكريم في موضعين أحدهما: سورة الحج       
، إذ ذهب الشافعية والحنابلة على أنها من عزائم السجود، وذهب الحنفية والمالكية 77اآلية

 .(3)إلى أنه ال سجود فيها
، مذهب الحنفية والمالكية فيها بأنها من عزائم 24وثانيهما: سورة ص اآلية       

  .   (4)السجود، ومذهب الشافعية والحنابلة بأنها ال تعد من عزائم السجود
 

                                                 

 . 241( م. ن.، مادة )سجد(: 1)
( ينظر: البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان َأثير 2)

بيروت ، )د . ط( ،  –هـــ( ، تحقيق: صدقي محمد َجميل ، دار الفكر 745الدين االندلسي )ت 
بع المثاني: شهاب الدين محمود بن ، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسَ 5/265هـــ: 1420

بيروت  –هـــ( ، تحقيق: علي عبدالباري عطية ، دار الكتب العلمية 1270عبداهلل الُحسيني اآللوسي )ت 
 . 9/198هـــ: 1415،  1لبنان ، ط  –
، والتحرير والتنوير تفسير التحرير والتنوير المعروف 7/540( ينظر: البحر المحيط في التفسير: 3)

، )د . ت(:  1لبنان ، ط  –بيروت  –ر ابن عاشور: محمد الطاهر ابن عاشور ، مؤسسة التاريخ بتفسي
17/346 . 
، والتفسير المنير في العقيدة والَشريعة والمنهج: د. وهبة مصطفى 23/242( ينظر: التحرير والتنوير: 4)

 . 23/191هـــ: 1418،  2دمشق ، ط  –الُزَحيلي ، دار الفكر المعاصر 
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 سجود المالئكة
 چی  یۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی      چ  ٹ ٹ 

  20: ، اآليةاألعرافسورة 
ُتعد اآلية الكريمة موضع سجدة من سجدات تالوة القرآن الكريم ، وأولها في                                                               

ترتيب المصحف الشريف ، فضاًل عن أنه من المتفق على السجود فيه ، ومن دواعي 
ر تشريع السجدة هنا أن اآلية الكريمة فيها َحضٌّ على التخلق بأخالق المالئكة في الذك

 ) ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم ، وألهمية هذا الداعي صدرت اآلية الكريمة بـ )ِإنَّ
لتوكيده واالهتمام به ، ومن الجدير بالذكر َأن التوكيد هنا هو مجرٌد ألهمية الداعي ال 

 . (1)وهو منزه عن التردد فيه أو إنكاره إنكاره فهو خطاب موجه إلى النبي 
نما عدل عنه إلى األسم الموصول )الذين( تشريفًا  ولم يصرح       بذكر المالئكة هنا واِ 

لهم وتعظيمًا لمنزلتهم ورفعة لقدرهم ما ُيَعد ترغيبًا بالتخلق بأحوالهم واتخاذهم قدوة يحتذى 
 بهم.

)عند ربك( فيه اشعاٌر برفعة القدر والمكانة والرحمة والعناية ، وال  ():وقوله       
ال ُيحد وال يخبى بمكان ، "فالمراد من العندية القرب من  )كان ألن اهلل )يقصد هنا الم

: )ال وال يقصد بقوله  (2)اهلل تعالى بالزلفى والرضا ال المكانية لتنزه اهلل تعالى عن ذلك"
يستكبرون عن عبادِتِه( اإلشارة إلى المالئكة فهم منزهون عن االستكبار والجمود بدليل 

( بقوله: )ويسبحونه( فالتسبيح هو "تنزيه اهلل تعالى عن كل (سبيحهم هلل الحاقِه بإثبات ت
نما أراد به تعريضًا بغيرهم من المكلفين الذين (3)ما ال ينبغي له أن يوصف به" ، وا 

وعبادته ، وجحدوا آياته ، "ِإذ لّما كان التعريض هو ذكر  ()استكبروا على اإليمان باهلل 
، ُعرِّض بالمشركين (4)له لمناسبٍة ما بين المعنيين" شيء يفهم منه َغير ما وضع

                                                 

 . 9/244ُينظر: التحرير والتنوير:  (1)
 . 5/144( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والَسبع المثاني: 2)
 . 4/465( لسان العرب، مادة )َسَبَح(: 3)
 .72هـــ: 1327( األقصى القريب في علم البيان: محمد بن محمد التنوخي، القاهرة، )د. ط.(، 4)
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المستكبرين على طاعة اهلل ، "فاالستكبار هو الموجب للعصيان ألن المستكبر يرى لنفسه 
 .(1)شفوفًا ومزية فيمنعه ذلك من الطاعة"

وفي قوله تعالى: )وله يسجدون( قدم الجار والمجرور على العامل وهو الفعل      
دون( ليفيد اختصاص العبادة به دون غيره فضاًل عن افادته التعريض المضارع )يسج

بالمكلفين من المشركين الذين استكبروا وأعرضوا عن الذكر ، ولّما كان السجود والتسبيح 
يحدث ويتجدد ورد بالصيغة الفعلية المضارعة في )يسبحون ، يسجدون( لتدل على التجدد 

 واالستمرار.
 جن في األرض والمالئكة في السماءسجود الثقلين اإلنس وال

 چ چ چڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ٹ ٹ چ 

 15: اآلية الرعدسورة 
تعد اآلية الكريمة موضعًا ثانيًا من مواضع سجود تالوة القرآن الكريم ويعد االخبار        

 عن عظمة اهلل تعالى وسلطانه الذي قهر كل شيء من أهم دواعيها فلجاللِه تنقاد الكائنات
 جميعها بل حتى ظالُلها ، في غاية الخضوع واالستسالم ألمره َجلَّ في ُعاله. 

وافتتحت اآلية الكريمة بتقديم الجار والمجرور )هلل( على الفعل المضارع )يسجد(       
ليفيد اختصاص الذات االلهية بالسجود لها على اإلطالق دون غيرها، فالسجود فعل 

، فضاًل عن مجيء السجود بالصيغة الفعلية المضارعة  ومقصوٌر عليه ()مختص باهلل 
 في داللة على دوام واستمرار فعل السجود أبد الدهر. 

وقد وردت )َمن( الموصولة في قوله تعالى: )َمن في السموات واألرض( مع أنها      
تستعمل للعاقل وسياق اآلية الكريمة عام شامل للمخلوقات جميعها من العقالء وغير 

 . (2)ء ، وقد قيل أن التعبير بها هو من باب التغليب والكثرة والمبالغةالعقال
وأشار الشنقيطي "إلى أن السجود هنا من العام المخصوص ، واستدل بقوله تعالى:      

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ     ڇ ڍ ڍ چ 

                                                 

 . 5/265( البحر المحيط في التفسير: 1)
-7/119، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والَسبع المثاني: 13/111( ينظر التحرير والتنوير: 2)

120 . 
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فقوله: )وكثير من   18: ، اآليةالحجسورة چ  ڈ ژ ژ ڑ ڈڌ ڌ ڎ ڎ
 . (1)على أن بعض الناس غير داخل في السجود المذكور" الناس( يدل

فالسجود هنا عام ُأريد به خاص، إذ إن الكائنات جميعها مقهورة هلل تعالى خاضعة       
 إلرادته ، مقصورة على مشيئته ، ولّما كان السجود يدل على قيمة العقل جعله اهلل 

 هية واالنقياد له سبحانه.دلياًل على أن الكائنات جميعها تعقل حقيقة األلو 
فالسجود هنا يحمل على حقيقته أي يسجد هلل المالئكة والمؤمنون من الثقلين األنس       

والجن، وقد يحمل على غير حقيقته بصورة رمزية تتمثل في الِظالل الواقعة على األرض 
هدًا على وقوع الساجد، فإذا كان من الناس من يأبى السجود هلل فقد جعل اهلل ظالله شا

. وذكر الظالل هنا توكيٌد للخضوع واالنقياد الشامل، ومفرد (2)استحقاق اهلل السجود إليه
الظالل الظل وهو: "الخيال الذي يقع على شيء مجاور للمرسوم من سقوط الضوء 

 . (3)عليه"
وقوله تعالى: )طوعًا وكرهًا( طباق تضمن تقسيمًا ألحوال الساجدين المتمثلة في     
ال ثالث لهما، فالمؤمنون والمالئكة يسجدون هلل طوعًا سجودًا حقيقيًا بإرادتهم بوضع  أمرين

جبهتهم على األرض منقادون ألمر اهلل، والمنافقون يسجدون كرهًا فهم كفاٌر في 
، وكذلك ظاللهم، إذ إن الكون كله مسخر هلل وخاضع له سبحانه ، ولو أمعنا (4)باطنهم

يتمرد بإرادته المسيطرة على جوارحه أما أبعاضه ومنها ظالله التفكر لوجدنا أن الكافر 
 فهي مسخرة بتسخير اهلل لها.

                                                 

( أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن: محمد األمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني 1)
هـــ 1415لبنان ، )د . ط( ،  -يروت ب -هـــ( ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1393الشنقيطي )ت 

 .  2/238م: 1995 -
 . 13/130( ينظر: التفسير المنير في العقيدة والَشريعة والمنهج: 2)
( المعجم الوسيط: اخراج: إبراهيم مصطفى ، وأحمد َحَسن الزيات ، وحامد عبدالقادر ، ومحمد علي 3)

 -هـــ 1380،  1القاهرة ، ط  –معات واحياء التراث النجار ، مجمع اللغة العربية ، االدارة العامة للمج
1960 :)  . 2/617م ، مادة )َظلَّ

 1383القاهرة، )د. ط.(،  –( ينظر: التفسير الحديث: دروزة محمد عزت، دار إحياء الكتب العربية 4)
 . 5/528هـــ: 
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وختمت اآلية الكريمة بجملة )بالغدو واآلصال( وهي متعلقة بالسجود ألنه تقرير       
في كل وقت فالغدو هو "البكرة، أو وقت ما بين صالة الفجر  خضوع كل شيء هلل 

، ويعضد هذا األمر (2)صال "وقت ما بعد العصر إلى الغروب"، واآل(1)وطلوع الشمس"
ورود السجود بصيغة المضارعة )يسجد( في تنبيه إلى دوامه واستمراره مع دوام تعاقب 

 هذين الوقتين.
 سجود ما في السموات وما في األرض

 چ ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓچ  ٹ ٹ    

 ٤٩: ، اآليةالنحلسورة 

يمة موضٌع ثالث من مواضع سجود تالوة القرآن الكريم، تبين لنا عظمة اهلل اآلية الكر      
وجالله الذي خضع له كل شيء، ودانت له الكائنات جميعها من إنس وجن ومالئكة 
وحيوان وجماد في خضوع وانقياد تام وُعبِّر عن الخضوع لسلطان اهلل ومشيئته بالسجود 

تتحت اآلية الكريمة بتقديم الجار والمجرور على . واف(3)ألنه يمثل أعلى رمزًا للعبودية
عاملها في قوله تعالى: )وهلل يسجد( إلفادة قصر السجود على اهلل تعالى دون غيره 
وتعريضًا بالمشركين بأنهم دون رتبة الكائنات جميعها فهي خاضعة ومنقادة هلل ، إذ 

، وعدل (4)ونكران الخالقنلتمس من السياق ايماًء إلى نزولهم عن مرتبة الدواب في جحود 
عن التعبير بـ)من( الموصولة المستعملة )للعقالء( الى )ما( الموصولة التي تستعمل لغير 
العقالء في قوله تعالى: ) ما في السموات وما في األرض( الشتراك العاقل وغير العاقل 

ن المكلفين هنا في حكم واحد وهو السجود هلل تعالى وان اختلفت هيئته وكيفيته الصادرة ع

                                                 

 . 1317( القاموس المحيط، مادة )غدو(: 1)
 . 107( الكليات، مادة )َأصل(: 2)
، والتفسير المنير في العقيدة والَشريعة والمنهج: 2/62( ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: 3)

14/149 . 
 . 14/171( ينظر: التحرير والتنوير: 4)
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 )بطاعتهم وعبادتهم على وجه الحقيقة، والصادرة عن غيرهم بانقيادهم وخضوعهم هلل )
 .(1)على وجه المجاز، فضاًل عن أن استعمال )ما( لغير العقالء والعقالء أحياناً 

وُأعقب األجمال في مفتتح اآلية الكريمة بتفصيل بديع متمثل في قوله تعالى: )من      
كة(، إذ إن جملة )من دابة( هي عطف بيان يفسر جملة )وما في األرض( دابة والمالئ

وهذا من كمال االتصال بين الجملتين لتمام اتحادهما في المعنى، فالدابة هي "أسم ِلما 
"وتشمل كل مادبَّ على األرض من انس وجن وكل  (2)دبَّ من الحيوان مميزة وغير مميزة"

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ : ، ويؤيد هذا قوله تعالى(3)ما يعقل"

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ     ٹ  ٿڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

، ونلحظ اطنابًا متمثاًل في عطف خاص وهم )المالئكة( على 45فاطر، اآلية:  سورة    چ ڤ
عام وهم )ما في السموات وما في األرض( إذ إنهم داخلون في حكم )ما( فجاء هذا 

، وقد أعقب ذكرهم (4)وع وأعبد خلق اهللالتخصيص تشريفًا لهم واعالًء لمنزلتهم ألنهم أط
بقوله تعالى: )وهم ال يستكبرون( إذ لّما ناسب ذكر )من دابة( لما قبلها )وما في األرض( 
كذلك ناسب ذكر المالئكة لما بعدهم )وهم ال يستكبرون( وهو حال أفاد بيانًا لنفي 

نديد بهم لشذوذهم عن استكبارهم وتأكيدًا له فضاًل عن افادته التعريض بالمشركين والت
 خلق اهلل جميعا. 

 
 
 
 

                                                 

( ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: بهاء الدين عبداهلل بن العقيلي الهمداني المصري )ت 1)
،  1لبنان، ط  -بيروت  –اهيم شمس الدين ، شركة األعلمي للمطبوعات هــــ( ، وضع حواشيه: إبر 769

 .  1/151م: 2010 -هــ 1431
( تاج العروس من جواهر القاموس: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الملّقب 2)

بيدي )ت   . 2/392. ت.(: هــــ(، مجموعة من المحققين،  دار الهداية )د. ط(، )د1205بمرتضى، الزَّ
 . 3/282( لسان العرب، مادة )دبب(: 3)
 . 6/540( ينظر: البحر المحيط في التفسير: 4)
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 سجود أهل العلم من أهل الكتاب
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ    ڃ    ڃ  ڃ  ڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤ    ڤٹ ٹ چ          

 چ ڈچ چ چ چ ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 109 – 107: ، اآلياتإلسراءسورة ا
ة القرآن الكريم ومقتضاها أنها تعد اآلية الكريمة موضعًا رابعًا من مواضع سجود تالو      

وشكر لنعمه، إذ حقق وعده الذي وعد به في كتبه السماوية )التوراة  ()سجود تعظيم هلل 
، االنجيل( قبل نزول القرآن الكريم ، وأطلع عليه علماء أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتبهم 

النبي العربي  )ء محمد )السماوية ولم يحرفوها وصدَّقوا وعد اهلل بالتبشير بخاتم األنبيا
( سجدًا خاضعين ومسبحين الموعود في كتبهم ، فاذا تلي عليهم كتاب اهلل خروا له )

تعظيمًا إلنجاز وعده ، فاآلية الكريمة أفادت ثناًء على علماء أهل الكتاب الصالحين ، 
إذا( هي وهي إخبار قرآني عن مستقبل تحقق فيما بعد بداللة قوله تعالى: )إذا يتلى( فـ )

، وصدق هذا (1)ظرف لما يستقبل من الزمان ودل فعلها المضارع على االستقبال أيضاً 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ االخبار القرآني في قوله تعالى: 

 .  83: ، اآليةالمائدةسورة  چ  ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٺڀ ڀ ٺ ٺ
ريضًا بجهل وسفاهة ونلمح من ثناء اآلية الكريمة على أهل العلم من أهل الكتاب تع      

عقول أئمة الكفر ، فهم أرجح عقاًل وأفضل مكانة ومقامًا منهم، وقد خوطبوا بقوله تعالى: 
)قل أمنوا به أو ال تؤمنوا( وتضمن الخطاب أمرًا موجهًا خرج عن معناه الحقيقي إلى 

وكذلك معنى بالغي أفاد التسوية بين ايمانهم وعدمه ، إذ إن ايمانهم ال ينفع ربهم شيئًا 
( مستغٍن عنهم والتصغير من شأنهم واحتقارهم وحذف الضمير (كفرهم ال يضر فاهلل 

 )لهم( بعد فعل األمر )قل( للتنكير ألنهم نكرة غافلون عن أن ايمانهم منفعة لهم.
وجملة: )إن الذين أوتوا العلم( تعليل لما قبلها ، إذ أفادت الجملة االولى أمرًا أريد منه      

بين ايمان أهل الكفر وعدمه ، وأفادت الجملة الثانية األخبار عن ايمان علماء التسوية 
أهل الكتاب فأوجب االختالف بين الجملتين كمال الفصل بينهما ، وعدت الجملة الثانية 

                                                 

( ينظر: البالغة فنونها وأفنانها علم المعاني والبيان والبديع: لألستاذ د.  فضل َحَسن عباس ، دار 1)
   .1/316م: 2009 -هــ 1429،  12االردن ، ط  –النفائس للَنشر والَتوزيع 
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مستغن عن ايمان أهل الكفر بإيمان علماء أهل الكتاب  ()تعلياًل بان اهلل 
 .(1)الصالحين

الكريمة ذكر علماء أهل الكتاب وفعلهم عند سماع القرآن الكريم واستأنفت اآلية       
بسرعة في  (2)بقوله تعالى: )اذا يتلى عليهم يخرون لألذقان سجدًا( فالخرور هو السقوط

حركة انفعالية ال ارادية إذ لم يتمالكوا أنفسهم عند سماع ذكر اهلل ولم يبدر منهم إال 
شيته ، وقد عدل عن ذكر سجودهم بالجباه إلى السجود خاضعين منقادين له باكين من خ

األذقان مبالغة في ذكر تمكين الوجه من األرض مع قوة الرغبة في استحضار السجود ِلما 
فيه من خضوع وانقياد ، أو على سبيل المجاز المرسل إذ ذكر الجزء )الذقن( "وهو مجمع 

ع السجود ، والالم في وأراد الوجه كله ألنه أقرب إلى موض (3)اللحيين من أسفلهما"
)لألذقان( بمعنى )على( وهي استعارة تبعية لجريانها في حرف اختص بمعنى االستعالء 

 .(4)الذي يدل على التمكن والغلبة
وقوله تعالى: )ويقولون سبحان اهلل ربنا ان كان وعد ربنا لمفعواًل ويخرون لألذقان       

ارة إلى الجمع بين فعل الخضوع يبكون( معطوف على فعلي الخرور والسجود في اش
واالنقياد المتمثل في السجود وقول التنزيه والتعظيم المتمثل في التسبيح ، وجاء تكرار 
جملة )يخرون لألذقان( الختالف حالي السجود والبكاء الذي أعقب الخرور، إذ عبر عنه 

كر اهلل فناسب ذكر أواًل بالفعل )يبكون( ليفيد الحدوث والتجدد ، عند التدبر والتفكر في ذ
الفعل المشعر بالتجدد ،وعبر عنه ثانيًا باالسم )سجدًا( ليناسب ثبوت ودوام السجود في 

 .(5)كل وقت
 
 
 

                                                 

 . 7/124، والبحر المحيط في التفسير: 15/235( ينظر: التحرير والتنوير، 1)
 .  3/85( ينظر: لسان العرب مادة )خرر(: 2)
 . 1198( القاموس المحيط، مادة )ذقن( 3)
 . 8/178، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والَسبع المثاني: 15/235( ينظر التحرير والتنوير: 4)
 . 7/126: البحر المحيط في التفسير: ( ينظر5)
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 سجود االنبياء
ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  گ گ ڳ ٹ ٹ چ 

 چۀ  ۀڱ  ڱ     ں  ں ڻ   ڻ    ڻ       ڻ  ڱڳ ڳ ڳ ڱ

 ٥٨: ، اآليةريمسورة م

كريمة موضعًا خامسًا من مواضع سجود تالوة القرآن الكريم ، ومقتضاها تعد اآلية ال      
االقتداء باالنبياء )عليهم السالم( والتشبه بأفعالهم عند سماع كالم اهلل من خشية وبكاء 

 .وسجود مع مالهم من علو الرتبة ، وسمو النفس ، والزلفى من اهلل 
( ر طائفة من النبيين بدءًا من زكريا )واآلية الكريمة جملة استئنافية أعقبت ذك      

( الذي جاء الحديث عنه في وجاء الحديث عنه في أول سورة مريم حتى أدريس )
( من السورة ذاتها، وتضمن االستئناف االبتدائي في قوله تعالى: 57 – 56اآليتين )

صر األنبياء )أولئك الذين أنعم اهلل عليهم من النبيين من ذرية أدم( قصرًا حقيقيًا، إذ ق
المذكورين على أسم االشارة )أولئك( الخاص بالبعيد لعلو رتبتهم ورفعة منزلتهم في الفضل 
، وطريق القصر هنا متمثل بتعريف الطرفين أحدهما الخبر وهو )الذين( ويعني األنبياء 
معرف بـ )أل( التي هي للجنس وهو المقصور، والمسند إليه الخالي من )أل( وهو اسم 

ة )أولئك( المقصور عليه ، ولما كان التعريف بالالم يفيد الجنسية اتسعت اللفظة بـ االشار 
)أل( فشملت أفراد األنبياء فردًا فردًا ، وقد خص اهلل هؤالء النبيين بأنه أنعم عليهم وجعل 
ذلك مقصورًا عليهم فحسب، وهذا ال يقدح في فضائل بقية األنبياء )عليهم السالم( ألنه 

جميعًا بداللة أن )ِمن( األولى في قوله تعالى: )ِمن النبيين( بيانية شملت منعم عليهم 
ومن الثانية في قوله تعالى: )من  (2)، وهو من بيان العام بالخاص(1)األنبياء جميعهم

ذرية( تبعيضية شملت بعض األنبياء الذين أنعم اهلل عليهم نعمًا خاصة لم تجر لسائر 
                                                 

( ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري الخوارزمي )ت 1)
، 3/25هــــ:  1407،  3لبنان ، ط  –بيروت  –هــــ(، تحقيق عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي 538

 . 16/127المنهج: والتفسير المنير في العقيدة والَشريعة و 
( ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل 2)

لبنان، )د. ط.(،  –هــــ(، الَمكتبة العصريَّة للطَباعة والّنْشر، َصيَدا 1307الحسيني البخاري الِقنَّوجي )ت 
 . 8/172م: 1992 -هـــ 1412
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هلل له على الرغم من كبر سنه وعقر زوجته ولده يحيى قد وهب ا األنبياء ، فزكريا 
)( آتاه اهلل الحكم صبيًا، وعيسى ابن مريم )( ، ويحيى بن زكريا )عليهما السالم( 

براهيم ) ( أنعم اهلل عليه بتسليمه من النار التي خلقه اهلل من أم بال أب آية للناس، وا 
اقر )سارة( النبي )اسحق(، وفدى ولده قذفه فيها النمرود، ووهب اهلل له من زوجته الع

( قد أنعم اهلل عليه بالنجاة من ( من الذبح بكبش عظيم، وموسى )(اسماعيل 
( أنعم اهلل عليه بالفداء القتل وهو صبي وجعله كليمه عند جبل الطور، واسماعيل )

قبضت أنعم اهلل عليه برفعه وهو حي الى السماء الرابعة وفيها  عند الذبح، وادريس 
في قوله تعالى: )أنعم اهلل عليهم( تشريفًا لهم وان كانت  . واسناد هذه النعم هلل (1)روحه

 .(2)من عنده سبحانه فإسنادها قد زادها تشريفاً 
ونستشف من ذكر هذه النعم التفاتًا لطيفًا، إذ عدل عن الغيبة في قوله تعالى: )أنعم       

ى: )ممن حملنا ، ممن هدينا واجتبينا( ومقتضى هذا اهلل عليهم( إلى التكلم في قوله تعال
العدول تحريك المخاطب واثارة وجدانه الدراك هذه النعم في أفعال )حملنا ، اجتبينا ، 

 هدينا( وما تحمله من دالالت االيتاء والقدرة واالمتنان بالعطاء.
كالم مستأنف  وقوله تعالى: )إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدًا وبكيا( هو      

، إذ (3)(، وخشيتهم منه ، واخباتهم له مع مالهم من علو الرتبةلبيان شكرهم نعم اهلل )
، وقد عدل فيها عن (4)قيل عنه: "هذه اآلية داللة على أن آليات اهلل تأثيرًا في القلوب"

آيات اهلل إلى آيات الرحمن ألن كل ما ذكر في سورة مريم قائم على الرحمة في كل ما 
يخص المتحدث عنهم من صفات وعمل وجزاء ، فناسب ذكر الرحمن هنا مقاصد 

 وأغراض السورة.

                                                 

سوريا ،  –دمشق  –فكر ودقاق التدبر: عبدالرحمن حسن حبّنكة الميداني ، دار القلم ( ينظر: معارج الت1)
 . 551-7/550م: 2002 -هـــ 1423،  1ط 
 . 16/134( ينظر: التحرير والتنوير: 2)
 . 8/426( ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والَسبع المثاني: 3)
 محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس ( الجامع ألحكام القرآن: أبو عبد اهلل4)

المملكة  -الرياض  –هـــ(، تحقيق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب  671الدين القرطبي )ت 
 . 11/120م: 2003 -هــــ 1423العربية السعودية، )د. ط.(، 
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له تأثير على كل حواس االنسان كانت اعضاؤه  ولما كان االنفعال بكالم اهلل       
ساجدة وعيونه دامعة ، وسبق هذان الحاالن بالخرور وهو النزول والهوي إلى األرض 

فعالهم القسري العزيز الذي ال دخل للعقل فيه، فضاًل عن أن بسرعة، وجيء به لبيان ان
نصب الحالين )سجدا وبكيا( دون ساجدين وباكين أفاد سرعة النطق وعدم االطالة وكذلك 

 سرعة البكاء وقوته ليحاكي سرعة الفعل ويتناسب مع الفواصل التي قبله.
 

 سجود المخلوقات جميعا  
ڇ ڇ ڇ      ڇ ڍ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ   ڃ  ڃ چ چ چ چ چ  ٹ ٹ 

ڳ      ڳ   گک ک ک ک گ   گ گ ڑڈ ژ ژ ڑ  ڈڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ

      چڱ  ڱڳ ڳ ڱ 

 ١٨: اآلية لحجسورة ا

تعد اآلية الكريمة موضعًا سادسًا من مواضع سجود تالوة القرآن الكريم ومقتضاها      
ياد ما بيان عظمة اهلل تعالى، وخضوع من في الكون جميعًا له واالعتراف بوحدانيته، وانق

 في العوالم العظمى له وجريها على وفق أمره وتقديره. 
أفاد توكيد معنى  صدرت اآلية الكريمة باستفهام تقريري )ألم تر( موجه للنبي    

بما في ذلك المخلوقات جميعها مما يوجب  )خضوع من في السموات واألرض هلل )
، (1)(جالل الخالق وكماله ) االخالص في طاعته،  والرؤية هنا علمية قلبية إلستشعار

وفي قوله تعالى: "أن اهلل يسجد له من في السموات ومن في األرض" حمل السجود على 
الحقيقة المنصوص عليها "في الشريعة بالركن المعروف من الصالة وما يجري مجرى 

 ،، وحمل على المجاز عن مطلق الطاعة واالنقياد إلرادة اهلل (2)ذلك من سجود القرآن"
فضاًل عن أن سجود من في السموات ومن في األرض إجمال أعقبه تفصيل حكم 
استدعى تكرار )من( الموصولة لتناسب ما بعدها من اإلطناب في ذكر )الشمس ، القمر 

                                                 

 . 9/125ني: ( ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والَسبع المثا1)
 .  241( مفردات ألفاظ القرآن ، مادة )سجد(: 2)
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، وأفرد ذكر هذه المخلوقات على وجه (1)، النجوم ، الجبال ، الشجر ، الدواب(
الشمس ، وكنانة عبدت القمر ، وتميم  التخصيص ألنها عبدت من دون اهلل فحمير عبدت

وطي وأسد عبدوا النجوم )الشعرى ، الثريا ، عطارد( ، وغيرهم ممن عبدوا األصنام 
 .(2)المنحوتة في الجبال وعبدوا الشجر والبقر

وقدم ذكر هذه المخلوقات على الناس في قوله تعالى: )وكثير من الناس( ألن سجود      
 ()ول في مقام تعظيمه ممن يعقل، واحترس بإثبات السجود هلل ما ال يعقل هلل أولى للدخ

من كثير من الناس دفعًا للتوهم بأن يكون لهم جميعًا ، وتقابل جملة )وكثير من الناس( 
ممن ثبت لهم االيمان والطاعة واالنقياد التام جملة )وكثير حق عليه العذاب( وهي مجاز 

( إلى العذاب مجازًا ، ألن الفاعل الحقيقي هو عقلي عالقته مفعولية أسندت فيه )الحقية
 اهلل جل في عاله ، إذ ثبت العذاب على من تكبر وعصى وجحد.

وقوله تعالى: )ومن يهن اهلل فماله من مكرم( جملة استئنافية لتقرير وتوكيد معنى ما      
رم( ، وجيء بلفظة )مك()قبلها من تهديد ووعيد لمن عصى واستكبر عن االيمان باهلل 

نكرة لتأكيد النفي في قوله : )فما له من مكرم( أي لن يكون هناك من يكرمه ويعزه 
 ويخلصه من العذاب.

وختمت اآلية الكريمة بجملة تذييلية متمثلة في قوله تعالى: )إن اهلل يفعل ما يشاء(      
( التوكيدية الداخلة على الجملة االسمية المستهلة بلفظ الجاللة )اهلل(، إذ  مصدرة بـ )إنَّ

عدل عن ذكر الضمير )إنه( إلى التصريح باسمه العظيم من باب وضع الظاهر موضع 
رادته وحكمته ، فضاًل عن بيان معنى ما قبله وتأكيده  المضمر لتأكيد حضور مشيئته وا 

 .  الذي ينص على مطلق قدرة اهلل 
 
 
 

                                                 

لبنان، دمشق سورية،  –بيروت  –( ينظر: التعبير القرآني: د. فاضل صالح السامرائي، دار ابن كثير 1)
 .  16م: 2016 -هــــ 1437، 2ط 
المحيط في التفسير:  ، والبحر 9/125( ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والَسبع المثاني: 2)
7/495 . 
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 سجود المؤمنين
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ    ں ٹ ٹ چ 

 چڻ   ڻں 

 ٧٧: ، اآليةالحجسورة 

تعد اآلية الكريمة موضعًا سابعًا من مواضع سجود تالوة القرآن الكريم وقد جمعت       
( أنواع التكاليف الشرعية التي وجهت للمؤمنين إذ يتحقق بها فوزهم وفالحهم، فاهلل )

خالصًا اصطفاهم واجتباهم وهداهم إلى دينه القويم ، وهذه المنزلة تقتضي شكرًا واجتهادًا وا
 في أداء ما كلفوا به، وتستدعي التمسك بدين اهلل واالعتصام بحبله.  

ُبدئت اآلية الكريمة بنداٍء مؤكد في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا" إذ وظفت أداة      
النداء )يا( وهي للبعيد في االيماء إلى علو شأن المنادى ورفعة مكانته وحظوته عند اهلل 

() بـ )أيها( تنبيه للمتلقين إلى أهمية وعظم األوامر الملقاة على عاتقهم فجاء ، والتوكيد
النداء تمهيدًا لها، وتنبيهًا عليها، فضاًل عن أن النداء بصفة االيمان له وقع على نفوسهم 
بجعلهم متأهبين المتثال ما أمروا به، إذ إن نداء المؤمنين بصفة االيمان هو تكريم 

"فاهلل جمع أوصاف المؤمنين ونعوتهم ومعانيهم في هذا النداء  ()وتشريف لهم من اهلل 
. وقد أعقب النداء بأساليب انشائية طلبية تؤكد (1)ألنه لم يبق حسنة إال دخلت تحته"

خصوصيته متمثلة بأوامر )اركعوا ، اسجدوا ، اعبدوا ، افعلوا الخير( وهي جملة أوامر 
من صالة وعبادة وفعل الخيرات ، وعبَّر عن تشريعية ًتعد منهجًا ودستورًا للمؤمنين 

الصالة بالركوع والسجود على سبيل المجاز المرسل في عالقته الجزئية، إذ ذكر أهم 
أركان الصالة وهي الركوع والسجود وأراد الصالة كاملة "وتخصيصها بالذكر من بين 

، وتقديم الركوع (2)أعمال الصالة ألنها أعظم أركانها، إذ بهما اظهار الخضوع والعبودية"
على السجود أفاد تدرجًا من القلة إلى الكثرة ، إذ قدم الركوع ألنه أقل من السجود ، وذلك 

                                                 

هـــ( ، دار 911( معترك األقران في اعجاز القرآن: عبدالرحمن ابي بكر جالل الدين السيوطي )ت 1)
 . 3/343م: 1988 -هـــ 1408،  1لبنان ، ط  –بيروت  –الكتب العلمية 

 . 17/346( التحرير والتنوير: 2)
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ألن لكل ركعة سجدتين، فضاًل عن أن كل راكع وجب عليه السجود، وقد يكون السجود 
 .(1)ليس له ركوع نحو سجود التالوة وسجود الشكر

اء بها قبل األمر ببقية العبادات تنبيه على أنها وتخصيص الصالة بالذكر واالبتد      
عماد الدين، وهي العبادة التي تنصرف فيها النفس والجوارح هلل وحده، وبها امتالء النفس 

 غبطًة بذكر اهلل تعالى.
وُأعقب تخصيص الصالة في قوله تعالى: "اركعوا واسجدوا" أمٌر بأداء العبادات كلها      

ارات، .....( في قوله تعالى: "اعبدوا ربكم" وهذا اطناب من من )صوم، حج، زكاة، كف
قبيل ذكر العام بعد الخاص أفاد التنبيه على فضل الركوع والسجود في العبادة، كما أمر 

بفعل الخير الذي جاء به مطلقًا من دون قيود وحدود في قوله: "وافعلوا الخير"  )اهلل )
رتيب أنَّ المؤمنين ُأمروا بالصالة وهي نوع من وهو أعم من العبادة، ونستشف من هذا الت

العبادة، وُأمروا بالعبادة وهي نوع من فعل الخير، وأمروا بفعل الخير وهو أعم من العبادة 
 . (2)فبدأ بخاص ثم بعام ثم بأعم

وُأعقب االطناب في ترتيب األوامر األلهية بتذييل متمثل في قوله تعالى: "لعلكم       
( به لينالوا (تحريض المؤمنين على المبادرة واالمتثال لما أمرهم اهلل تفلحون" وأفاد 

، (3)الفالح والفوز برضا اهلل وجناته، إذ إن حرف )لعل( حمل هنا على معنى التعليل
فضاًل عن أن التذييل اشترك مع التعليل لتأطير المعنى وتوضيح أدق تفاصيله على وفق 

   ما اقتضاه سياق اآلية الكريمة.    
 
 
 
 

                                                 

 . 72-71( ينظر: التعبير القرآني: 1)
 . 7/540: البحر المحيط في التفسير: ( ينظر2)
( ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني: أبو محمد بدرالدين حسن بن قاسم بن عبداهلل بن علي 3)

هـــ( تحقيق: د. فخرالدين قباوة ، واالستاذ محمد نديم فاضل ، دار 749المرادي المصري المالكي )ت 
 . 580م: 1992 -هـــ 1413،  1لبنان ، ط  –بيروت  –الكتب العلمية 
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 امتناع سجود المشركين
 چڳ  گڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ک ک گ گ گ چ  ٹ ٹ 

 ٦٠: ، اآليةلفرقانسورة ا

تعد اآلية الكريمة موضعًا ثامنًا من مواضع سجود تالوة القرآن الكريم ومقتضاها أن      
 ( ال يكون تامًا حتى يكون شاماًل لكل ما تدل عليه صفاته واسماؤهااليمان باهلل )

الُحسنى ومنها اسم )الرحمن( الدال على رحمته التي وسعت كل شيء وشملته، ولّما أنكر 
 )كفار قريش اسم اهلل )الرحمن( وأبوا السجود المراد به هنا اعترافهم بوحدانية اهلل )

أسوة  ()وطاعته واالنقياد له استدعى ذلك األمر العمل بخالفهم، ولنا في رسول اهلل 
 د اآلية الكريمة مخالفة للمشركين بالفعل.حسنة بالسجود عن

الذي عبِّر عنه  وبينت اآلية الكريمة موقف المشركين من صفة الرحمة هلل       
ذا قيل لهم اسجدوا للرحمن" في اشارة الى  بصيغة المبني للمجهول في قوله تعالى: "وا 

اهلل )الرحمن( هنا تقبيح وتشنيع نفورهم من الخضوع واالنقياد للرحمان، وناسب ذكر اسم 
معنى وجوب السجود المراد به الخضوع التام ألنه مشتق من )الرحمة( التي وسعت الخلق 

 وهو  (1)جميعهم فحقه ان يشكر ويسجد له، إذ إن "الرحمة من اهلل انعاٌم وافضال"
ة "رحمن الدنيا ورحيم اآلخرة، وذلك أن احسانه في الدنيا يعم المؤمنين والكافرين وفي اآلخر 

 ڤ ڤ  ڤ ٹٹ ٿ ٹ ٹچيختص بالمؤمنين ، وعلى هذا قال: 

تنبيهًا أنها في الدنيا عامة للمؤمنين والكافرين ، وفي اآلخرة مختصة  (156)األعراف:   چ
، وقد أنكر المشركون صفة الرحمن بقولهم: "قالوا وما الرحمن" في اسلوب (2)بالمؤمنين"

على سبيل  تجاهل لهذه الصفة هلل استفهامي وهو من تجاهل العارف، إذ أظهروا ال
التحامل والوقاحة والمغالطة "فكفار قريش استفهموا عن الرحمن استفهام من يجهله وهم 

، وقد عدلوا في سؤالهم عن )من( التي يستفهم بها عن العاقل الى )ما( التي (3)عالمون به"

                                                 

 . 208( مفردات ألفاظ القرآن، مادة )رحم(: 1)
 .209( م. ن.، مادة )رحم(: 2)
، وينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والَسبع المثاني: 8/122( البحر المحيط في التفسير: 3)

10/40 . 
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 عن تناسب اللفظ مع يستفهم بها عن غير العاقل مبالغة وامعانًا في انكاره وجحوده، فضالً 
 معنى التجاهل واالنكار.  

ومهد االستفهام السابق الستفهام ثاني في قوله تعالى: "أنسجد لما تأمرنا" وهو      
استفهام انكاري قصدوا منه انكار وامتناع سجودهم هلل بنية افراده بالوحدانية دون غيره، ولم 

وجحودًا متمثاًل في قوله تعالى: "وزادهم نفورًا" يزدهم األمر الموجه إليهم بالسجود إال عنادًا 
، وتنكيره فيه اشارة الى تهويله وتعظيمه ، (1)والنفور هو االنزعاج والهروب والمجانبة والُبعد

واسناد زيادة النفور الى القول )االمر بالسجود( مجاز عقلي عالقته السببية ، ألن األمر 
 بالسجود هو سبب زيادة النفور.

 
 د قوم بلقيس هللعدم سجو 

ڦ  ڦ           ڦ ڄ ڄ ڄ     ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ٹ ٹ چ 

 چڎ  ڎڇ ڇ   ڇ      ڍ ڍ ڌ  ڌ 

 ٢٦ - ٢٥: ، اآليةالنملسورة 

تعد اآلية الكريمة موضعًا تاسعًا من مواضع سجود تالوة القرآن الكريم وقد اعقبت        
م )بلقيس( حيث زين لهم بيان سبب ضالل عباد الشمس من أهل سبأ في عهد ملكته

الشيطان أعمالهم من الشرك باهلل بعبادة الشمس وتبعاته من كفر وفسق وفجور وبغي، 
ومقتضى اآلية الكريمة أنها أنزلت ذم لهم على ترك السجود هلل وتوحيده وافراده بالعبودية 

 )دون غيره من عبادة الشمس وغيرها لذا وجب السجود عند تمام اآلية الكريمة هلل )
الذي يخرج الخبء في السموات واألرض ويعلم ما تخفي الصدور وما تعلن األلسن 

 والجوارح.
، إذ (2)واآلية الكريمة جملة استئنافية "من جملة الكالم الذي ألقي على لسان الهدهد"     

، واستئنف ()جاء موصواًل بحكاية قول الهدهد في إشارة الى صدقه فيما نقله لسليمان 
ي قوله تعالى: "أال يسجدوا هلل" بجملة تركيبية متكونة من )أن وال النافية( وتكمن الكالم ف

                                                 

 . 520، مادة )نفر(: ، ومفردات ألفاظ القرآن8/646( ينظر: لسان العرب، مادة )نفر(: 1)
 .   19/256( التحرير والتنوير: 2)
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(، إذ قدر المعنى 1بالغتها في حذف حرف الجر )الالم( الذي استدعى تعانق ألفاظها)
 .(2)على أن صدهم الشيطان عن سبيل اهلل ألن ال يسجدوا هلل طاعة وافرادًا له بالعبادة

لكريمة في بيان كمال قدرة اهلل جل في عاله في قوله تعالى: "الذي واسترسلت اآلية ا     
يخرج الخبء في السموات واألرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون" وهذه العبارة فيها اشارة 
تحذير من عقابه تعالى إذ إنه قد أحاط بكل شيء علمًا وال يخفى عليه ما يسر عباده وما 

ت من انزال الغيث وخبء األرض من انبات الزرع يعلنون، وهو الذي يخرج خبء السماوا
وخص وصف اخراج الخبء بالذكر هنا لتناسبه مع اجالء وكشف أمر بلقيس وقومها، 

، وعبر عنه بالمصدر هنا (3)فالخبء هو الستر مصدر خبَّأ الشيء يخبؤه َخبًأ أي: ستره
معلوم للخلق،  مبالغة في الخفاء ولإلشارة الى عظيم قدرة اهلل في اخراج ما هو غير

وعطف على وصف اخراج الخبء ذكر عموم صفة القدرة المتمثلة في علمه بكل ما 
يخفى ويعلن من عباده، وقدمت جملة تخفون على تعلنون لتناسبها مع ما قبلها من 

، ونلحظ التفاتًا لطيفًا تجلى في إبدال ياء الغيبة في الفعل )يسجدوا( الى (4)الخبء والستر
)تخفون وتعلنون( لتنبيه المتلقي الى قدرة اهلل وعلمه واحاطته بخبايا تاء الخطاب في 

 الكون التي هي من آياته.
وأعقب الحديث عن صفات قدرة اهلل التي تدل على عظيم سلطانه ووجوب توحيده       

وعبادته قوله تعالى: "اهلل ال إله إال هو رب العرش العظيم" الذي وظف القصر فيه لتنبيه 
وهو قصر  ()على أمر حريٌّ به أن ال يغفل عنه وهو أنه ال معبود سوى اهلل المتلقي 

حقيقي قصرت فيه صفة االنفراد باألُلوهية على اهلل رب العرش العظيم بطريق النفي 

                                                 

( ينظر: بالغة الحذف في التراكيب القرآنية:  د. حسين مصطفى غوانمة، دار الحامد للنشر والتوزيع 1)
 .119م: 2015 -هـــ 1436، 1األردن، ط  –عمان  –
بي زهرة )المتوفى: ( ينظر: زهرة التفاسير: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأ2)

 . 10/5448هـ(، دار الفكر العربي، )د. ط(، )د. ت(:1394
 . 158، ومفردات ألفاظ القرآن ، مادة )خبو(: 3/6( ينظر: لسان العرب ، مادة )َخَبأ(: 3)
 . 10/188( ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والَسبع المثاني: 4)
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وفي ذكره  (1)واالستثناء، ووصف العرش بالعظمة هنا "ألنه أعظم ما خلق اهلل من األجرام"
كل عرش عظيم هو دون عرش الرحمن الواجب طاعته تعريض ببلقيس وعرشها وملكها ف

 وافراده بالعبادة دون غيره من الشركاء.     
 سجود المؤمنين عند التذكير بآيات اهلل

ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ  ک ک ک ٹ ٹ چ 

 چگ  گک 

 ١٥: ، اآليةالسجدةسورة 

كتابه الكريم ايمانًا  اآلية الكريمة بياٌن لبعض صفات المؤمنين بآيات اهلل المنزلة في     
لى درجات رفيعة من مراتب التقوى والبر واالحسان، وتعد موضعًا عاشرًا من إكاماًل يرتقي 

، ومقتضاها تعظيم آيات اهلل فضاًل عن الرجاء بأن يكون الكريم مواضع سجود تالوة القرآن
مامًا التالي لها ممن ذكرت أوصافهم فيها، وهي تفريع عن وصٍف ومعنى مخالف لها ت

 (2)فيما ذكر قبلها من حال االشقياء وعاقبتهم الوخيمة ممن كفروا بآيات اهلل وكذبوا بلقائه
، والمقصود باآليات هنا آيات القرآن (3)"فالتكذيب بلقاء اهلل هو تكذيب بما جاء القرآن به"

تكرار ، إذ إن مجيء الكاف مشددًا في الفعل )ذكِّروا( فيه إشارة إلى اعادة ذكرها و الكريم
تالوتها على المؤمنين المتقين المقصورة أوصافهم في سياق اآلية الكريمة، والقصر 
بطريق )اّنما( في قوله تعالى: "إنما يؤمن بآياتنا" هو قصر على تقدير محذوف يعبر عنه 
بصفات مطوية في سياق النص القرآني أي: انما يؤمن بآيات اهلل إيمانًا عظيمًا يصل إلى 

هم من يتحلون بهذه الصفات التي دّل عليها قوله تعالى: "إذا ذكروا بها درجة الكمال 
خّروا سجدًا وسبحوا بحمد ربهم وهم ال يستكبرون" وعدل التعبير عن المقصود )يؤمن( من 
صيغة المضي إلى المضارعة لإلشارة إلى تجدد االيمان وارتقاء أعلى مراتبه، فاأليمان 

يغة الماضي أوقع في النفس، ولكن ُأريد هنا تقرير موجود فيما مضى والتعبير عنه بص
                                                 

 –(، دار الفكر 1127مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي )ت ( روح البيان ، إسماعيل حقي بن 1)
 . 6/340لبنان، )د. ط.(، )د. ت.(:  –بيروت 

بيروت  –( ينظر: معجم المصطلحات البالغية وتطورها: د.  أحمد مطلوب، الدار العربية للموسوعات 2)
 . 2/310م: 2006 -هـــ 1427، 1لبنان، ط  –
  .21/229( التحرير والتنوير: 3)
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صفة كماله ووصول أعلى مراتبه لذا يعد واقع القصر هنا أضافي، إذ ال يفضي األمر 
نما قصر على  الى أن من لم يسجد عند سماع آيات اهلل ان يكون خارج دائرة االيمان وا 

 حالة األيمان الكامل.
( على عاملها )الذين ذكروا( فيه إشارة إلى تعظيم تقديم الجار والمجرور )بآياتنا      

 شأن آيات اهلل المنزلة في محكم كتابه العزيز.
فتهم بأنهم إذا ذكروا بها سجدوا       وبينت اآلية الكريمة عالمات المؤمنين بآيات اهلل وعرَّ

ا بحمده شكرًا هلل على هدايته لهم، وانعامه عليهم بنعم االسالم وااليمان واالحسان، وسجدو 
تنزيهًا له عن كل شريك وهم ال يستكبرون عن عبادته والخضوع التام له، وتقديم السجود 
هلل هنا فيه اشارة إلى أن المؤمنين يبادرونه أواًل ِلشكر النعم ويعقبونه بالتسبيح المقرون 

منين بالحمد لتنزيهه عما ال ينبغي له وفي ذلك اشعار بعظمة االنقياد هلل تعالى، إذ إن المؤ 
بآياته إذا ذكروا بها لم يلبثوا إال أن يخروا ُسجدًا له، واستعمال لفظة )الخرور( مع السجود 
فيه تنبيه على اجتماع السقوط والهوي إلى األرض مع صدور أصوات التسبيح عنهم، 

ُعبِّر عن السجود به  (1)فالخرور هو النزول والهوي إلى األرض بسرعة ومنه خرير الماء
امتثالهم، وناسب إقتران صوت سقوطهم مع صوت تسبيحهم بحمد اهلل  لبيان سرعة

صفاتهم التي أنعم اهلل عليهم بها، واقترن تسبيحهم بالحمد إذ إن حرف الجر )الباء( في 
، إذ لما (2))بحمد( حمل على معنى المالبسة فجعل تسبيحهم ممتزجًا بحمد اهلل ومالبسًا له

كل عيب ونقص، وكان الحمد وصفًا له بكل خير  كان التسبيح تنزيهًا هلل تعالى عن
 وكمال كان اقترانهما معًا أكمل في ذكر اهلل تعالى.

ودلت األفعال الماضية في سياق اآلية الكريمة )ذكروا ، خروا ، سبحوا( على      
، معززة تالزم االيمان (3)االستقبال لورودها في سياق الجملة الشرطية الدالة على المستقبل

اهلل بالسجود له والتسبيح بحمده حال تالوتها، فضاًل عن أن االلتفات من صيغة  بآيات
                                                 

(1 :)  . 160( ينظر: مفردات ألفاظ القرآن ، مادة )خرَّ
( ينظر: األدوات النحوية ومعانيها في القرآن الكريم عرض وتحليل: د.  محمد علي سلطاني ، دار 2)

، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم 31م: 2012 -هـــ 1432،  1سوريا ، ط  –دمشق  -العظماء 
  .11/129والَسبع المثاني: 

 .361( ينظر: البالغة فنونها وأفنانها علم المعاني، د. فضل عباس: 3)
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المتكلم )يؤمن بآياتنا( الى صيغة الغائب )سبحوا بحمد ربهم( فيه "اشعاٌر بعلة التحميد 
، وال يستكبرون عن الخضوع هلل (1)والتسبيح بأنهم يفعلونهما بمالحظة ربوبيته تعالى لهم"

يمان به، ونفي خلق التكبر عنهم بالمسند الفعلي )ال يستكبرون( أفاد تعالى وطاعته واال
، وقدم المسند إليه (2)اختصاصهم به دون غيرهم من المشركين الذين يعد الكبر سمتهم

)هم( على المسند لتقوية هذا الحكم وتقريره في ذهن المتلقي ، فضاًل عن افادته التعريض 
 ت اهلل.بكبر وجحود المشركين المكذبين بآيا

 سجود داوود 
 ڎڌ ڌ ڎ ڍڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍٹ ٹ چ  

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  گ    گ گ   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ    

ے  ےڱ ڱ  ں ں   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

ۅ ۉ ۉ ې  ۅۓ           ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ

 چ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ     ېئ وئائ ەئ ەئ وئ ائې ې     ې ى  ى 

 ٢٥ - ٢١: ، اآلياتصرة سو

تقع اآلية الكريمة في الموضع الحادي عشر من مواضع سجود تالوة القرآن الكريم،     
(، من ذلك ما ورد في صحيح البخاري: (وقد سن السجود عند تالوتها أسوة بفعل النبي 

"عن العوام قال: سألت مجاهدًا عن سجدة )ص( فقال: سألت ابن عباس: ِمن أين 
 ۇئەئ ەئ وئ وئ .......  چ چ چ ڇ چ ال أو ما تقرأ: سجدت؟ فق

أن يقتدى به، فسجدها  فكان داوود ممن أمر نبيكم  ٩٠ - ٨٤األنعام: چ  ۇئ ۆئ
رسول اهلل 

وشكرًا لقبول توبته،  ، ومقتضى السجود فيها هو موافقته لفعل داوود 3)")

                                                 

( ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت 1)
 . 5/386لبنان، )د. ط.(، )د. ت.(:  –بيروت  –هـــ(، دار إحياء التراث العربي 982

 . 1/229لتنوير: ( ينظر: التحرير وا2)
( صحيح البخاري: اإلمام أبي عبداهلل محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي )ت 3)

 –بيروت  –هـــ( ، خرج أحاديثه وعلق عليه: محمود محمد محمود حسن نصار ، دار الكتب العلمية 256
 . 4807سورة )ص(: م ، كتاب تفسير القرآن، باب 2013 -هـــ 1434،  7لبنان ، ط 
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ته مأمورة بما صدر عنه مأمور باالقتداء به كما جاء آنفًا في سورة األنعام، وأم فالنبي 
 .(1)لذلك سنَّ السجود عندها

على  وعتاب لنبيه داوود  )وتضمنت اآليات الكريمة قصًة فيها تنبيه من اهلل )     
زوجة  )فعل بدر منه عن طريق تحكيمه في قضية مشابهة لفعله ، إذ رأى داوود )

له أن يتنازل له عنها وكان )أوريا الحتي( أحد قادة جيشه فمال إليها، ورام تزوجها، وسأ
هذا األمر مباحًا في شريعتهم، وعند سقوط أوريا قتياًل في المعارك تزوجها وضمَّها إلى 

، وقد ورد هذا التحكيم في نبأ الخصمين، إذ بعث اهلل (2)()نسائه وأنجبت له سليمان 
دركا ما ملكين على هيئة بشر، دخال محرابه في أثناء خلوته، وأ )إلى نبيه داوود )

أصابه من فزع فطمأناه وأتبعا ذلك ببيان غايتهم من دخولهم عليه قائلين: "ال تخف 
خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق وال تشطط وأهدنا إلى سواء الصراط" 
وقد تضمنت األساليب االنشائية الطلبية في )احكم، ال تشطط، اهدنا( رموزًا ضمنية فيها 

( إلى نبيه داوود ) ()صمين هم رسل من المالئكة ارسلهم اهلل اشارة إلى أن الخ
 ليذكره ويعضه ويعاتبه على ما بدر منه.

( إلى الخصمين إذ مثلوا له بقصة رجل له نعجة واحدة وقد أصغى داوود )     
احبه اكمال المئة وطمع في نعجة أخيه وأراد ضمَّها إلى ولشريكه تسع وتسعون، فأراد ص

ه بطريق الغلبة والقهر في خطابه إياه ، وهذا ما نلتمسه جليًا في قوله (3)نعاجه وحاجَّ
تعالى: "فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب" وحمل قهر وغلبة الخطاب هنا على العرض 

                                                 

( ينظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري المسمى الكواكب الَدراري في شرح صحيح البخاري: 1)
هـــ( ، اعتنى به وخرج احاديثه وعلق عليه: محمد 786اإلمام شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني )ت 

وعمدة القاري شرح صحيح ، 7/225م: 2010،  1لبنان ،ط  –بيروت  –عثمان ، دار الكتب العلمية 
هـــ( ، َضبَطُه وصَحَحُه: 855البخاري: : لإلمام العالمة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني )ت 

م: 2001 -هـــ 1421،  1لبنان ، ط  –بيروت  –عبداهلل محمود محمد عمر ، دار الكتب العلمية 
19/196 . 
 . 81-4/80ف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري: ، والكشا23/237( ينظر: التحرير والتنوير: 2)
( ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن محمد الشيرازي 3)

 1بيروت، ط  –هـــ(، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي 685البيضاوي )ت 
 . 5/27هـــ: 1418، 
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أتاني بما لم أقدر على رده من والتخيير في الظاهر وااللزام في الباطن أي معناه: 
 . (1)الجدال
( في قوله تعالى: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه" فاآلية وورد حكم داوود )     

( كما ذكر نبيه داوود ) ()الكريمة مثال جليٌّ على فصل الخطاب الذي وهبه اهلل 
يها تأكيد على أن في السورة ذاتها في قوله تعالى "واتيناه الحكمة وفصل الخطاب" وف

الخصم الذي طلب النعجة من شريكه استند إلى سلطته في مخاطبته اياه وقد ظلمه بهذا 
الطلب الملزم، وجاء التأكيد بعبارة )لقد( وهي جواب قسم محذوف تقديره )لئن فعل ذلك 

، واضافة (2)فقد ظلمك(، قصد به المبالغة في انكار فعل صاحب النعجات وتهجين طعمه
إلى مفعوله وتعديته بحرف الجر )إلى( لتقدير محذوف بمعنى )يضم ويكفل( أي: السؤال 

، واستعمال لفظة )النعجة( هنا على سبيل (3)لقد ظلمك بسؤال نعجتك ضاّمًا لها إلى نعاجه
بالحكم بيانه بغي كثير  ()( واعقب نطق داوود التصوير والتمثيل لفعل داوود )

ن كثيرًا من الخلطاء ليبغي بعضهم من الخلطاء بعضهم على بعض في قو  له تعالى: "وا 
، والخلطاء (4)على بعض"، والخلطاء مفردها خليط تطلق على الصديق والمجاور والشريك
، وبغي أحد (5)هنا "الشركاء الذين ال يتميز ملك كل واحد من ملك صاحبه إال بالقسمة"

 ()استثنى داوود  الشركاء على شريكه كان شائعًا بين الناس غير الصالحين لذا
الصالحين كما ذكر في قوله تعالى: "إال الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليٌل ما هم" 

، فضاًل (6)والخبر فيه كناية تعريضية بان ما بدر من احدهما هو ليس من خلق الصالحين
عن أن تذييل كالمه )وقليل ما هم( فيه حث لهما على ان يكونا من الصالحين، وناسب 

                                                 

هـ(، دار اإلرشاد 1403ظر: إعراب القرآن وبيانه: محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش )ت ( ين1)
 -لبنان، دار ابن كثير  -سورية، بيروت  –دمشق  –سورية، دار اليمامة  -حمص  -للشئون الجامعية 

 . 8/350هـــ: 1415، 4لبنان، ط  –سورية، بيروت  -دمشق 
 . 12/174آن العظيم والَسبع المثاني: ( ينظر: روح المعاني في تفسير القر 2)
 .  8/347( ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 3)
 .171( ينظر: مفردات ألفاظ القرآن ، مادة )خلط(: 4)
 . 3/179( لسان العرب ، مادة )خلط(: 5)
 . 23/238( ينظر: التحرير والتنوير: 6)
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)ما( نكرة مبهمة في التعبير عن ندرة الصالحين لتأكيد معنى نفاسة كل شيء قليل  مجيء
 .(1)والمبالغة في التعجب من ندرته

( في قوله تعالى: "وظن داود أنما فتناه (وتواردت الخواطر والظنون على داوود      
له  )هلل )فاستغفر ربه وخر راكعًا وأناب" ففطن وادرك أن هذا االمتحان هو عتاب من ا

على ما بدر منه فضاًل عن امتحانه فيما عرض عليه من قضاء واستعير الظن هنا لقوته 
أنه ابتلي وفتن بمحاكمة  )ورجاحته وقربه من اليقين والعلم الحقيقي إذ علم داوود )

( وتشديد الفعل )فتّناه( ، وناسب قصر الفتنة قصرًا اضافيًا على داوود )(2)الخصمين
( فيه (لغة في االمتحان واالختبار الذي وقع عليه. وذكر استغفار داوود معنى المبا

تفريع واستطراد اثر علمه بما صدر عنه من ذنب، إذ أعقب وضوح الظن اليقيني عنده 
سؤال ربه بأن يغفر له خطيئته، وأتبعه بالخرور والركوع الذي حمل على معنى السجود 

ن له ، وختمت قصة داوود )(3)مجازًا عالقته سببية ال فضائه إليه ( بقوله تعالى: "وا 
، الجملة  عندنا لزلفى وحسن ماب" فجاء تأكيد االسناد في الجملة الخبرية المتكونة من )إنَّ

( ودفع التوهم بأن ما (االسمية، الالم المزحلقه( مراعاة لمقتضى حال نبي اهلل داوود 
ل هذه الخاتمة انما تحصل في ( وانما يستدعي العتاب "فمثذكر ال ينقض فضائله )

حق من صدر منه عمل كثير في الخدمة والطاعة وتحمل أنواعًا من الشدائد في الموافقة 
 .  (4)واالنقياد"

 
 
 
 

                                                 

 . 171تحليل: ( ينظر: االدوات النحوية ومعانيها في القرآن الكريم عرض و 1)
 . 9/150( ينظر: البحر المحيط في التفسير:2)
 . 7/222( ينظر: ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: 3)
( مفاتيح الغيب، التفسير الكبير: أبو عبداهلل محمد بن ُعَمر بن الَحَسن بن الُحَسين التيمي الرازي 4)

 3لبنان ، ط  –بيروت  -هـــ( ، دار إحياء التراث العربي 606الُملقب بفخرالدين الرازي َخطيب الري )ت 
 . 26/385هــ: 1420، 
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 النهي عن السجود لغير اهلل واألمر بالسجود له
ۋ ۋ ۅ    ۅ ۉ      ۉ          ٴۇۇ ۇ    ۆ ۆ  ۈ ۈٹ ٹ چ 

ۇئ ۇئ   ې ې ې ې     ى   ى      ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

 چىئ   ېئۆئ   ۆئ ۈئ    ۈئ ېئ    ېئ 

 38 – 37: ، اآليتانفصلتسورة 
تقع اآلية الكريمة في الموضع الثاني عشر من مواضع سجود تالوة القرآن الكريم        

( وحده، وافراده باأللوهية، والنهي عن السجود لمخلوقاته (ومقتضاها األمر بالسجود هلل 
 وقدرته. فهي من آياته الدالة على وحدانيته

واختلف في موضع السجدة فيها، إذ رأى الشافعية أنَّ موضع السجدة عند قوله تعالى:     
"تعبدون" ال قتران األمر به، ورأى الحنفية أن موضع السجدة عند قوله تعالى: "يسأمون" 

 .(1)ألنها من تمام المعنى عندهم
هي )الليل والنهار والشمس وافتتحت اآلية الكريمة بالتنبيه على آيات من اهلل و      

وعلمه واحاطته بكل شيء واضافتها  )والقمر( لما فيها من دالئل عظيمة على قدرته )
، واآلية (2)()( في )آياته( تأكيد دالئل وحدانيته وانفراده إلى الضمير العائد هلل )

له تعالى: تقرير مباشر النفراده باأللوهية لتضمنها النهي عن عبادة غيره كما جاء في قو 
"ال تسجدوا للشمس وال للقمر واسجدوا هلل الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون" فالنهي عن 
السجود فيه معنى نفي االشراك الذي أتبع بأمر )اسجدوا( إلثبات التوحيد واالنفراد في 
العبادة، والجمع بين النهي واألمر في اآلية الكريمة فضاًل عن تقديم النهي الذي يحمل 

الزجر لمن يشرك باهلل على األصل وهو األمر بعبادة اهلل فيه توكيد واهتمام بشأن  معنى
معنى عظيم أال وهو اثبات العبادة هلل وحده وعدم االشراك به فأتبع اسلوب النهي 
المتضمن معنى الزجر بأمر أكد مفهومه ووظف طباق السلب الحاصل بين اسلوبي النهي 

 زيز هذا المعنى وتقريره.واألمر )ال تسجدوا اسجدوا( لتع

                                                 

 .24/234( ينظر: التفسير المنير في العقيدة والَشريعة والمنهج:  1)
 . 24/300( ينظر: التحرير والتنوير: 2)
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ولما كان من الناس من يسجد للشمس والقمر كصابئة العراق وسبأ اليمن في عهد       
قدم المفعول به )إياه( على  (1)بلقيس، ويزعمون أنهم يقصدون بسجودهم وجه اهلل تعالى

عامله المضارع )تعبدون( إلفادة االختصاص والحصر أي تخصيص اهلل سبحانه بالعبادة 
 دون واسطة من مخلوقاته. 

وورد ذكر آيات اهلل بنسق جميل فيه تالؤم ودقة رصف، إذ ناسب ذكر الشمس بعد      
النهار ألنها سبب تنويره فضاًل عن أنها أصٌل لنور القمر فذكر بعدها في تناسق لطيف 

 .(2)لفضلها في اعمام هذا النور
لوقاته به إلى الحديث عنهم ( عن خطاب الذين أشركوا من مخوالتفت اهلل )     

بصيغة الغيبة في قوله تعالى: "فإن استكبروا فالذين عند ربك يسجدون له بالليل والنهار 
 وهم ال يسئمون" 

فاآلية الكريمة خبر خرج عن مقتضى ظاهره إلى معنى مجازي أفاد المدح       
اهلل وثناًء عليهم يجلى والتعريض في الوقت ذاته، إذ تضمن مدحًا للمالئكة المنقادين ألمر 

من تعريفهم بالموصولية في )الذين(، وعندية التكريم والتشريف في )عند ربك( فهم 
، وفيه تعريض (3)"العامرون للعوالم العليا التي جعلها اهلل مشرفة ال يقع فيها إال الفضلية"

بمن استكبر عن عبادته وأشرك به من عباد الشمس والقمر، ويقدر جواب الشرط 
محذوف لجملة )فإن استكبروا( على معنى االستغناء عن المتكبرين فهو غني عنهم وله ال

، قال الطبري: "وأصل (4)عباٌد يعظمونه ويسبحون له، ويحمل التسبيح على معنى التنزيه
، (5)التسبيح هلل عند العرب التنزيه له من اضافة ما ليس من صفاته والتبرئة له من ذلك"

تسبيح بالالم في قوله: )يسجدون له( معنى الحصر واالختصاص وأفادت تعدية فعل ال

                                                 

 .24/300والتحرير والتنوير: ،  4/201( ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: 1)
 . 12/376نظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والَسبع المثاني: ( ي2)
 . 24/301( التحرير والتنوير: 3)
 . 357( ينظر: الكليات ، مادة سبح: 4)
( جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي أبو جعفر 5)

هلل بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع هـ(، تحقيق: د.  عبد ا310الطبري )ت 
  .1/241م: 2001 -هـــ 1422، 1واإلعالن، ط
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فالتسبيح يكون خالصًا هلل مختصًا به دون غيره، فضاًل عن أن ورود التسبيح بصيغة 
المضارعة أفاد معنى استمراره ودوامه في كل وقت، إذ أعقب بذكر الليل والنهار لقصد 

 استيعاب الزمان كله.
 –ة تضادًا خفيًا بين االستكبار والتسبيح في )استكبروا ونلمح في اآلية الكريم      

يسبحون(، إذ حمل األول على معنى نفي العبادة والطاعة واالنقياد، وحمل الثاني على 
ووظف هذا التضاد لتأكيد وتقرير معنى  ()معنى العبادة والطاعة واالقبال على اهلل 

 من وحدانيته بكفرهم واشراكهم. ( عن المشركين، إذ ال يغيرون شيئاً (استغناء اهلل 
وذيلت اآلية الكريمة بقوله تعالى: "وهم ال يسأمون" لتقرير ما قبلها وتوكيده فضاًل       

عن أن نفي الملل والسأم عنهم بصيغة المضارعة أفاد تأكيد استمرار العبادة والتسبيح 
 ودوامها.

 
 األمر بالسجود هلل وعبادته

 ھڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ  ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ  ڻ  چ   ٹ ٹ 

 چھ  

 ٦٢ – ٥٩: ، اآلياتالنجمسورة 

تقع اآليات الكريمة في الموضع الثالث عشر من مواضع سجود تالوة القرآن        
وكف االعراض عن آياته  الكريم، ومقتضاها األمر بالخضوع واالنقياد التام هلل 

بداهلل بن عباس )رضي اهلل ، وقد ذكر ع()وتكذيبها واالستخفاف بها وتكذيب رسول اهلل 
وسجد من  )عنهما( أن: "أول سورة أنزلت فيها سجدة )والنجم( قال: فسجد رسول اهلل )

خلفه إاّل رجاًل، أخذ كفًا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرًا، وهو أمية بن 
 .(1)خلف"
ز الشديد ذي المعاني وصيغت اآليات الكريمة بأسلوب بياني متميز قائم على االيجا     

الوفيرة، إذ ورد االستفهام في غير ما وضع له في قوله تعالى: " أفمن هذا الحديث 
تعجبون وتضحكون وال تبكون وأنتم سامدون"، وحمل على معنى اللوم واالنكار والتوبيخ 

                                                 

 . 4863( صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن ، باب )فاسجدوا هلل واعبدوا(: 1)



 م.د. شيماء أمحد حممد                                                                    دراسة بالغية آيات السجدة يف القرآن الكريم       

 312 

والتعجيب من شأن المنكرين آليات اهلل والمستهزئين بها، وجيء ايهام التضاد بين 
وال تبكون( لتأكيد معنى تقريعهم وتوبيخهم، إذ لم يقصد بالضحك هنا مقابلة  )تضحكون

نما استعير للسخرية من حديث اهلل تعالى  (1)البكاء المستعمل في الزمه من خشية اهلل وا 
المنزل في كتابه الحكيم كما أن الفعل )تعجبون( هو كناية عن االستهزاء به وانكاره، 

اشارة إلى تكرار سلوكهم وموقفهم من محكم آيات اهلل وفيه  ووروده بصيغة المضارعة فيه
 تأكيد التشنيع عليهم والتقريع لهم بسبب غيهم وبعدهم عن الحق.

وقدم المجرور )من هذا الحديث( على الفعل )تعجبون( للقصر أي أن هذا الحديث      
 .(2)تكذيبوهو كالم اهلل العظيم وليس ٍأهاًل بأن يقابل باالستهزاء واالنكار وال

وحمل اللفظ )سامدون( على كل معانيه اللغوية هنا، فالسمود هو: االعراض والسهو       
، والسمود هو اللهو ورفع الرأس (3)واالستكبار والغفلة والجمود واللهو والغناء بلغة ِحمير

، أي رفع راسه واستعير لحال المتكبرين والمعرضين (4)من قولهم: )سمد البعير في سيره(
ن كالم اهلل بحال البعير في سيره وهو رافع رأسه والٍه عن كل ما أحيط به، وتمثيل ع

اللفظة ايجازًا بارعًا، إذ حملت طياتها معاٍن ودالالت وزعت بحسب أحوال المخاطبين، إذ 
حيث وظفت الفواصل القرآنية في )تعجبون، تضحكون، تبكون، سامدون( لتناسب تأكيد 

 الخطاب الموجه لهم.
وختمت اآليات ختامًا جامعًا مانعًا باالستطراد والتفريع على االنكار والتوبيخ في قوله      

تعالى: "فاسجدوا هلل واعبدوا"، فحمل المعنى هنا على األمر بترك االلهة المزعومة والتوجه 
(، إذ حمل بمزيد من التفكر والتدبر والمبادرة الى االستسالم والخضوع واالنقياد هلل )

د هنا على كل أنواع الخضوع هلل وعبادته وطاعته، وتقديم السجود على العبادة هنا السجو 
هو من باب عطف العام على الخاص، فالسجود يكون مقتصرًا على اهلل تعالى دون غيره 
من االصنام لذلك اتبع بالم االختصاص )هلل( وعطفت العبادة عليه، إذ إنها ال تكون إال 

 هلل وحده جل في عاله. 
                                                 

 . 9/260( ينظر: روح البيان: 1)
 . 27/161( ينظر: التحرير والتنوير: 2)
 . 675-4/674ب، مادة )سمد(: ( ينظر: لسان العر 3)
 . 258( مفردات ألفاظ القرآن، مادة )سمد(: 4)
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 متناع الكافرين عن السجودا
ھ ھ  ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٹ ٹ چ 

ى ائ ائ ەئ      ەئ  وئ وئ ۇئ   ىٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې  ې  ې 

 چۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ  

 ٢٤ - ١٦: ، اآلياتاالنشقاقسورة 

تضمنت اآليات الكريمة درسًا بليغًا في التعجب من أمر الكفار المكذبين، وتقع في      
ضع الرابع عشر من مواضع سجود تالوة القرآن الكريم، ومقتضى السجود فيها إعظام المو 

كرام آي القرآن الكريم فضاًل عن الرد على الكفار المكذبين لكالم اهلل تعالى، والجاحدين  وا 
 لسلطانه، والمنصرفين عن الخضوع واالستسالم واالنقياد له.

وهو من أساليب االنشاء غير الطلبي في  افتتحت اآليات الكريمة بأسلوب القسم ،     
( (قوله تعالى: "فال أقسم بالشفق ، والليل وما وسق ، والقمر إذا اتسق"، إذ أقسم اهلل 

ببعض مخلوقاته ومنها: الشفق ومعناه: "اختالط ضوء النهار بسواد الليل عند غروب 
جمع األشياء وسترها ، والليل وما وسق: والوسق هو جمع المتفرق، فالليل هنا (1)الشمس"
 .(3)، واتساق القمر هو اتساعه وامتالؤه إذا صار بدراً (2)بظلمته
وقسم اهلل تعالى ببعض مخلوقاته وهي من آياته الدالة على وحدانيته وعظمته فيه      

، وجاء جواب القسم في خطاب (4)تشريف لها، وتعريض بالكفار المكذبين لالعتبار بها
في قوله تعالى: "لتركبن طبقًا عن طبق" مناسبًا ومؤكدًا للمقسم به  موجه إلى الناس جميعاً 

( لتغير أحوالها، فكذلك هو حال االنسان في تغير دائم، إذ إنه من مخلوقات اهلل )
يالقي المشقة تلو المشقة من بداية حياته حتى انتهائها في الحياة الدنيا، ثم تبدأ رحلة 

ابه وجزائه األوفى، فاآلية الكريمة إشارة إلى أن أحوال الحياة اآلخرة بموته ثم بعثه  وحس
ذا  الكفرة المكذبين التي يغترون بها في حياتهم الدنيا لن تدوم وهي آيلٌة إلى الزوال، وا 

                                                 

 . 281( مفردات ألفاظ القرآن، مادة )شفق(: 1)
 . 9/304، ولسان العرب، مادة )وسق(: 557( ينظر: م. ن. ، مادة )وسق(: 2)
 . 9/304( ينظر: لسان العرب، مادة )وسق(: 3)
 . 10/438: ( ينظر: البحر المحيط في التفسير4)
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أمعنا النظر في آيات اهلل المقسم بها من )شفق، وليل، وقمر( وجدناها ظواهرًا متتابعة 
ًا لتشكل لوحة فنية تستدعي االنسان السوي الوقوع، مترابطة الصالت، مكمل بعضها بعض

ودقته وقدرته ، ومع وضوح دالالت  )إلى التأمل والتفكر والتدبر في عظمة الخالق )
ذا قرئ عليهم القرآن  الحق فقد كفر وكذب وجحد بها، إذ قال تعالى: "فمالهم ال يؤمنون، وا 

االنكار، وهو مجاز مرسل ال يسجدون" أفاد االستفهام في اآلية الكريمة معنى التعجب و 
 .(1)عالقته الزمية، إذ إن التعجب من عدم ايمانهم يلزم انكار انتفاؤه

وثمة التفات ناسب االستفهام االنكاري والتعجب، إذ عدل فيه عن صيغة الخطاب       
لما رأى منهم االنكار واالعراض والجحود، أعرض  ()للناس إلى صيغة الغيبة، فاهلل 

مخاطبًا إياه: "فمالهم ال يؤمنون ....."، وجاءت جملة ال يؤمنون في  ()ي عنهم إلى النب
 . (2)موضع حال تضمن ايجاز حذف قدر بـ )ال يؤمنون بالبعث والجزاء(

ذا قرئ عليهم القرآن ال يسجدون" نلحظ مجيء )إذا( مع الفعل       وفي قوله تعالى: "وا 
والفعل بعدها يكون لالستقبال أال أنه  الماضي )قرئ( وهي أداة لما يستقبل من الزمان،

تعريضًا ( 3)عدل عنه إلى صيغة الماضي )قرئ( "إلبراز غير الحاصل منزلة الحاصل"
بدوام اصرار الكفار على االعراض عن آيات اهلل وحججه البينة وانكارها، كما أن تقديم 

 قرآن الكريم.الظرف )عليهم( على عامله )القرآن( فيه تعظيم واهتمام وتنويه بشأن ال
وجملة ال يسجدون حال معطوفة على ما قبلها، والسجود هنا مجاز عن االنقياد        

والخشوع لمعاني وحجج آياته الكريمة، فضاًل عن أن اقتران السجود  والخضوع هلل 
 .(4)باإليمان فيه داللة على عظيم قدره

فعال )ال يؤمنون، ال ونجد التعبير بصيغ المضارعة عن الكفار حاضرًا في األ    
يسجدون، يكذبون، يوعون( لداللتها اآلنية على كفرهم وجحودهم فضاًل عن ما توحي إليه 
بـ أن تكذيبهم كان بدافع التعصب والتعنت الذي أعمى بصيرتهم عن الحق البين في كتاب 

                                                 

 . 30/232( ينظر: التحرير والتنوير: 1)
 . 30/232( ينظر: م. ن.:2)
 . 363( البالغة فنونها وأفنانها، علم المعاني: 3)
 . 14/292( ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والَسبع المثاني: 4)
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ع اهلل تعالى لذلك بشروا بعذاب أليم، والبشارة تكون لألخبار السارة واستعملت في موض
 . (1)االنذار للتهكم بهم وتوبيخهم

 
 سجود النبي 

ڻ  ڻ ۀ     ۀ ہ ہ    ہ ہ ھ ھ  ھ             ھ    ے ے ۓ ۓ  ڭ  ڭ ڭ ڭ     ٹ ٹ چ 

ۇ      ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ  ۉ  ۉ   ې ې ې ې ى   ى ائ ائ ەئ  ەئ 

 چوئ وئ     ۇئ 

 ١٨ - ٩: ، اآلياتالعلقسورة 

موضع الخامس عشر من مواضع سجود تالوة القرآن تقع اآليات الكريمة في ال        
( ومن أسلم معه على األيمان باهلل، وطاعته، والتقرب الكريم، ومقتضاها تثبيت النبي )

إليه بالسجود وكمال الخضوع لنيل رضوانه، وتعريض بالمكذبين المتولين الداعين إلى 
ين بفعل القبائح واآلثام التي الناهين عن فعل الصالحات، اآلمر  )التكذيب برسالة النبي )
 نهى اهلل تعالى عنها.  

وحذره من الصالة بين  ()وسبب نزول اآليات الكريمة أن أبا جهل توعد النبي        
به "قال أبو جهل: لئن رأيت محمدًا يصلي  () أظهر القوم من ذلك ما حدَّث بن عباس 

 . (2): "لو فعله ألخذته المالئكة"( فقالعند الكعبة ألطأنَّ على عنقه، فبلغ النبي )
وما ورد في سبب نزول اآليات ال يخرج المعنى عن أنه ذو داللة عامة، فالنص      

 القرآني يشمل كل زمان ومكان وطاغية جبار متعاٍل على العباد.
وقد وردت اآليات الكريمة بأسلوب انشائي طلبي بطريقة االستفهام المجازي في قوله      

رأيت الذي ينهى عبدًا اذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، تعالى: "أ
أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن اهلل يرى"، إذ خرج االستفهام عن حقيقته إلى معاني 

                                                 

 –القاهرة  –والنشر والتوزيع  ( ينظر: صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني، دار الصابوني للطباعة1)
 .3/513م:1997 -هـــ  1417، 1مصر، ط 

( صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: "كال لئن لم ينته لنسفعًا بالناصية ناصية كاذبة 2)
 .4958خاطئة": رقم الحديث 
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التذكر والتعجب واالستحضار لصور المستفهم عنه في الذهن التي أثارت مشاعر 
ينهي عبدًا عن الصالة وهو على الهدى، آمٌر المخاطب وشوقه لالستماع إليها، فالذي 

 .(1)بالتقوى، والناهي مكذب متول عن االيمان يتعجب من فعله لقبحه وبشاعته وغرابته
وثمة التفات بديع عن الخطاب في )أرأيت( إلى الغيبة في )عبدًا( وظف ألغراض       

( فتنكيره (شأن النبي  بالغية، إذ عدل عن التعبير بـ )ينهاك( إلى )ينهى عبدًا( لتفخيم
هنا دال على كمال عبوديته، فضاًل عن أن هذا التعبير هو أبلغ في ذم أبي جهل، وأوقع 

 وعيدًا في نفس كل من ينهى عن طاعة اهلل وعبادته.
وأعقب التعجب من أمر المكذب الطاغية الناهي عن سبيل اهلل توجيه تهديد وزجٍر      

اهلل والصالة له في قوله تعالى: "كال لئن لم ينته لنسفعًا  شديد اللهجة له لنهيه عن عبادة
بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية" فـ )كال(  حرف ردع وزجر، 
تكرر وروده في سور النصف األخير من القرآن الكريم الذي نزل بمكة، واكثرها جبابرة، إذ 

، ومجيئه في سياق القسم )كال لئن لم (2)نيف لهمتكرر هذا الحرف على وجه التهديد والتع
ينته لنسفعًا( عزز معنى التهديد والوعيد وأكده ألبي جهل وكل طاغية صاٍد عن سبيل 
اهلل، ولفظة )لنسفعًا( واقعة في جواب قسم محذوف، والسفع هو: األخذ والجذب واللطم 

به بها، وسفعه بناصيته يقال: سفعه على وجهه إذا لطمه براحته، وسفعه بالعصا إذا ضر 
، والناصية هي: مقدم الرأس، والمعنى: لنأخذن بها إلذالله جزاًء (3)إذا قبض عليها بعنف

، ووصفها اهلل تعالى بأنها كاذبة خاطئة والمراد هنا صفة أبي جهل، وهذا (4)لعدوانه وكبره
لى من قبيل المجاز المرسل في عالقته الجزئية، إذ أطلق صفتي الكذب والخطأ ع

الناصية مجازًا وأراد صاحبها وذلك أبلغ ألن الناصية هي مقدم الرأس وموضع تكريم 
 االنسان فناسب ذلك اطالقها عليه.

                                                 

براهيم بن عمر الشيحي أبو ( ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل: عالء الدين علي بن محمد بن إ1)
 –بيروت  –هــ(، تصحيح: محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية 741الحسن المعروف بالخازن )ت 

 . 4/449هـــــ: 1415، 1لبنان، ط 
 . 578( ينظر: الجنى الداني: 2)
 . 4/601، ولسان العرب، مادة )سفع(: 251( ينظر: مفردات ألفاظ القرآن ، مادة )سفع(: 3)
 . 8/582( ينظر: لسان العرب ، مادة )نصا(: 4)
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( عليه بأمر تعجيز وتحدي ( بكثرة أنصاره ردَّ اهلل )(ولما هدد أبو جهل النبي     
 .بأسلوب خطاب الغائب )فليدع ناديه( تصغيرًا واحتقارًا له، وسخرية منه

، أطلق عليهم على سبيل (1)والنادي: هو المكان الذي يجتمع فيه القوم وأهل المجلس    
 مجاز مرسل عالقته محلية، إذ أطلق اسم المحل على من حل ونزل فيه.

والزبانية:  (2)وقوله تعالى: "سندع الزبانية" "واقع في جواب األمر التعجيزي"             
هو الدفع وسمي بذلك لبعض المالئكة لدفعهم أهل النار هم مالئكة العذاب، والزبن: 

 . (3)إليها، فالزبانية هم الذين يزبنون الناس ويدفعونهم إلى النار
آياته بتكرار حرف )كال( إمعانًا في زجر المعتدي الطاغية أبي جهل،  وختم اهلل      

و خطاب خاص في قوله: "كال ال تطعه واسجد واقترب"، وه والتفت إلى خطاب نبيه 
،  يستنبط منه عاٌم موجه لكل مؤمن مضطهد ومستضعف من أجل دينه وطاعته هلل 

، (4)وقرن اهلل تعالى السجود باالقتراب في داللة إلى أن الصالة هي أعظم قربة إليه
وكلما زاد المؤمن خضوعًا وذاًل لربه  فالسجود هو غاية الخضوع القلبي والروحي هلل 

بر عن االقتراب بصيغة االفتعال لما فيها من معنى االجتهاد في القرب زاد قربًا منه، وع
من اهلل تعالى فضاًل عمَّا نلحظه في ختام السورة من تهكم واستخفاف بالطاغية أبي جهل 

 ( وحافظُه. (وتعريض بان اهلل تعالى عاصم نبيه 
 الخاتمة
بد من حصر أهم النتائج  بعد إكمال البحث في آيات سجدة تالوة القرآن الكريم ال     

 التي تم التوصل إليها على النحو اآلتي:
 ( يمثل السجود منتهى عبودية الخلق للخالق ومنتهى القرب منه فأقرب ما يكون )

 العبد من ربه وهو ساجد له بحواسه خاضع له بوجدانه.
  يكمن مصطلح السجود في معاني الخضوع واالنقياد والطاعة والتذلل والتطامن

 نحناء ووضع الجبهة على األرض.واال
                                                 

 . 8/510( ُينظر: لسان العرب، مادة )ندى(: 1)
 . 30/453( التحرير والتنوير: 2)
 . 4/338( لسان العرب، مادة )زبن(: 3)
 . 9/29( ينظر: أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن: 4)
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 .حمل الركوع على معنى السجود مجازًا في بعض آيات سجدة تالوة القرآن الكريم 
  يمثل السجود كناية عن كثرة الصلوات المفروضة والمسنونة من النوافل وعبر عنها

رادة الكل.  بجزء من أجزائها ويعد أهمها وهو السجود من باب اطالق الجزء وا 
   ه تمكين أعز أعضاء اإلنسان وأعالها وأشرفها وهو وجهه من التراب الذي السجود في

 (.يمتهن إرضاًء هلل )
  وظفت البالغة العربية بفنونها الثالثة )المعاني ، البيان ، البديع( في آيات سجدة  تالوة

القرآن الكريم، إذ نجد تنوع األساليب الخبرية واإلنشائية فيها فضاًل عن فنون تمثلت 
التشبيهات اإلستعارات والكنايات والمجازات في تصويٍر فني زادها وضوحًا في 

ة والمعنوية وأنصهارًا في ذهن المتلقي، فضاًل عن توظيف علم البديع بمحسناته اللفظي
 بتعد عن التكلف والصنعة.افأضفى طابعًا بهيًا 

 أنها تقتصر  اختلف العلماء حول عدد مواضع سجود تالوة القرآن الكريم فمنهم من رأى
على أربعة مواضع ومنهم من أوصلها إلى ستة عشر موضعًا وفي بحثنا هذا تتبعنا 
أشهر اآلراء التي اجمعت على أن عزائم السجود هي خمسة عشر موضعًا وتبنيناه 

 مادًة لدراسة بحثنا هذا.       
  The Verses Of Prostration In The Holy Qur’an  

Rhetoric Study 

Lect. Dr. Shaymaa Ahmed Mohammed 

Abstract 

              The prostration or al-Sujud represents the aim of 

invocation, submission, servitude and humility to Allah, and it is the 

way of prophets, Awliya and righteous people whom Allah have 

honored them, and they were lionized by the accompanying of the 

Prophet in the Paradise. As narrated by Rabia’ah ibn Kab Al-

Aslami: I used to serve the Messenger of Allah and spend all day 

aiding him and fulfilling his requests. He once said to me: ‘O 

Rab’eea ask me for anything you like and I will give it to you. I 

said: I ask for your companionship in Jannah. The Prophet said.: 

'Any other request besides that, Rabia'ah?' 'No, O Messenger of 

Allah,.' 'Then, in that case, assist me for your sake by performing 

much prostration to Allah. 


