
                   ٢٠١٠) ١( ٢١المجلد                                       مجلة كلیة التربیة للبنات

 

  أعضاء  الحواس اإلنسانیة و دالالتھا في القرآن الكریم 
  

  **د عبد الحسین عبد اهللا.م.أ            *ناھدة محمد محمود. د.م.أ
  

  :مقدمة
الحمد هللا رَب العالمین الذي أنزل الكتاب الكریم والصالة والَسالم على نبیھ محمد سَید العėرب والعجėم المرسėل      

  .الى األمم كافة وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
، لقد خلق اهللا االنسان في أحسن تقویم ونفėخ فیėھ مėن روحėھ فكėان بشėرا سėویا تنėبض فیėھ الحركėة           َوْبعد  

ھėذا االحسėاس یتولėد مėن حėواس مختلفėة       . الروح االحساس الذي یمیز بėھ عėن سėائر الحیėوان    والحیاة، وقوام ھذه 
كونت الروح اذ منحھ اهللا قلبا حافظا ولسانا الفظا ونظرا الحظا لیفھم معتبرا ُوَیقََّصر ْمَزِدجėرًا فیمتنėع عėن الزلėل     

  .على ما یعترضھ من المواقف واالفعال. بالعقل والرؤیة
ھذه الحواس في القرآن ودالالتھا الحسیة والمجازیة  فكان موضوع ھذا البحث الذي تناولنėا مėا    وقد استوقفتنا    

للفظة او الحاسة الواحدة في القرآن الكریم من معان مختلفة یحسب مėوارد االسėتعمال سėواء أكėان المعنėى حقیقیėا       
ربėو علėى عشėرین وجھėا او اقėل او      او مجازیا وربما تكثر وجوه المعنėى فėي اللفظėة الواحėدة، كثėرة الفتėة حتėى ت       

  .اكثر
وقد عدوا ھذه الظاھرة اللفظیة المعنویة التي تدل علėى تنėّوع وغنėى فėي التعبیėر مėن خصėائص القėرآن الكėریم             

  .ومظھرًا من مظاھر االعجاز فیھ
عّلم الناس في حین ) u(وقد كان الفاتح لھذا الباب من الفھم اللفاظ القرآن ومعانیھ االمام عّلي بن ابي طالب    

أي ان التعبیėر الواحėد فیėھ یحمėل وجوھėا مėن المعėاني         )ّحمĦال أوجĦھ  (أو  )القĦرآن ذو وجĦوه  (اكثر من موقėف أّن  
قد جعل بعضھم ذلك من انواع معجزات القرآن حیėث كانėت   ): (( ١٤٢/ ١) (االتقان(متنوع و قال السیوطي في 

  )).، وال یوجد ذلك في كالم البشرالكلمة الواحدة تنصرف الى عشرین وجھا او أكثر او أقل
  :وقد قسمنا البحث على ستة مباحث ھي    
  القلب والفؤاد: حاسة الحركة والحیاة-١
  حاسة السمع-٢
  حاسة البصر-٣
  حاسة التذوق-٤
  حاسة الشم-٥
  حاسة اللمس  -٦

و نسأل اهللا تعالى أن یتقبل عملنا ھذا خالصا لوجھھ الكėریم، فمėا كėان مėن صėواب فیėھ فبتوفیقėھ وھدایتėھ، ومėا             
  .جانب ذلك فمن أنفسنا، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

  القلب والفؤاد: حاسة  الحركة  و الحیاة: المبحث األول
ما یدّل على خالص شِيء وشریفھ، واالُخر على ردٍّ أحدھ: القاف والالم والباء أصالن صحیحان: قلب

  .شي┑ء من جھة الى جھة┑
  .)١(قلب االنسان وغیره، ُسّمي الّنھ اخلُص شيء┑ فیھ وأرفعھ وخالُص كل شيء واشرُفھ قْلُبھ: فاألول

  .)٢(كَبْیتُھ، وقّلًبُتُھ بیديَّ تقلیبًا: وَقَلْبت الّشيَء. قَلْبُت الثوَب قْلبًا: واالصل االخر  
القلُب ُمْضغةَُ من الفؤاد ُمَعّلقٌة بالنیاط، وجئتك بھذا االمėر قلبėا أي محضėًا ال یشėوُبھ     ): ھـ ١٧٥ت (قال الخلیل     

فُیشėبُع َرْفėَع النėون    ) ٥: الفاتحėة ( ))وإیĦاك نسĦتعینُ  (( : یقėرأ ) u(كėان علėّي بėن ابėي طالėب      : شيءَُ وفي الحدیث
  )٤(.وسطھ ولبھ ومحضھ: وقلب كل شيء. )٣(محضًا: اشباعا وكان قرشیا قلباًِ، أي

اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب االیسر من الجسم وفي باطنھ  :أحدھما :وقالوا للقلب معنیان  
  .بل للمیت ایضًا. وھذا القلب یكون للبھائم ایضا. تجویف، وفي ذلك التجویف دم اسود ھو منبع الروح ومعدنھ

روحانیėة لھėا بھėذا القلėب الجسėماني تعلėق كتعلėق األعėراض باألجسėام واألوصėاف            ھو لطیفة ربانیة :وثانیھما   
بالموصėėėوفات وھėėėي حقیقėėėة االنسėėėان وھėėėو المėėėدرك العėėėالم العėėėارف مėėėن االنسėėėان وھėėėو المخاطėėėب والمعاقėėėب       

                                      
 .قسم اللغة العربیة/ كلیة التربیة االساسیة/ الجامعة المستنصریة *

 .قسم التربیة االسالمیة/ كلیة التربیة االساسیة/ الجامعة المستنصریة **
 ٥/١٧: معجم مقاییس اللغة )١(
 .المصدر السابق نفسھ )٢(
 ٨١٠: العین: ینظر )٣(
 .١٤٥ص: معجم االلفاظ واالعالم القرآنیة )٤(
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ن ا((: وھذا ھو المراد من القلب حیث وقع في القرآن والسنة، والى ھذا المعنėى اشėار بقولėھ تعėالى    . )١(والمطالب
  ).٥٠/ سورة ق( ))في ذلك لذكرى ِلَمْن كاَن َلُھ قََُلْب

ھو مشرق اللطیفة اِإلنسانیة، ویطلق على نفėس اللطیفėة النورانیėة الربانیėة     ): ھـ١٢٧٠ت ( ویضیف االلوسي     
العالمėėة التėėي ھėėي مھėėبط االنėėوار االلھیėėة الصėėمدانیة وبھėėا یكėėون االنسėėان انسėėانا وبھėėا یسėėتعد الكتسėėاب االوامėėر        

  .اجتناب الزواجرو
وتسėėمیة الجسėėم المعėėروف قلبėėا اذا امعنėėت النظėėر لėėیس اال لتقلėėب ھاتیėėك اللطیفėėة المشėėرفة علیėėھ النėėھ العضėėو         

الرئیس الذي ھو منشأ الحرارة الغریزیة الممėدة للجسėد كلėھ ویكنėى بصėالحھ وفسėاده عėن صėالح ھاتیėك اللطیفėة           
أال وإّن فĦي  ((): e(ى وكأنھ لھėذا قėال النبėي محمėد     وفسادھا لما بینھما من التعلق الذي ال یعلم حقیقتھ اال اهللا تعال

  .)٢())الجسد مضغة إذا َصُلَحْت صلح الجسد كلھ وإذا فسدت فسد الجسد كلھ أال وھي القلب
، ویرى الدكتور )٣(الفؤاد مذكر صرح بذلك اللحیاني والقلب مصدر والجمع أْقُلْب وُقلوب: القلُب: قال ابن سیده   

والعبریėėة ) قلėėُب(فėėي السėėامیة االولėėى، وقėėد صėėارت فėėي االكادیėėة     ) َقْلėėُب(كلمėėة كانėėت  عبėėد الėėرحمن ایėėوب ان ال 
  )). َقْلٌب((والعربیة )) َقْلبَْ((واالثیوبیة )) َقْلَب((واّالرامیة )) قیلیب((

  .)٤(ومن الواضح ان ھذه االلفاظ ال تتماثل كل التماثل في اللغات جمیعا ولكنھا تتشابھ الى حد كبیر    
  :في القرآن الكریم مئة وثماني وعشرین مرة وھو على وجھین او داللتین) قلب( وردت لفظة وقد    
آیėة   ٦٨(واللفėظ فėي   ) ٢٧/البقėرة ()) َخَتَم اهللا على قلĦوبھم وعلĦى سĦمعھم   (: (القلب بعینھ كقولھ تعالى :احدھما   

   ))فإنھĦا مĦن تقĦوى القلĦوب    (( : الىوقولھ تعė ) ٨٩الشعراء ( ))اال من اتى اهللا بقلب سلیم((: وقولھ تعالى) اخرى
كĦال بĦل ران علĦى    ((: ، وقėال جėل ذكėره   )٢٤/ القتėال ( ))اقفاُلھا ┑أْم على ُقُلوب((: كما قال عّز وجلَّ) ٣٢/ الحج(و

 ))ویشĦĦھُد اهللا علĦĦى مĦĦا فĦĦي قلبĦĦھ ((: معنėėاه قėėد غلėėب علėėى قلėėوبھم، وقولėėھ تعėėالى  ) ١٤-٨٣(المطففėėین ( ))ُقلĦĦُوبھم
) ٣٢/ االحėėزاب(، و)٢٨الكھėėف (و) ١٠٦النحėėل (و) ٢٤االنفėėال (و) ٢٨٣/ البقėėرة(واللفėėظ فėėي  ) ٢٠٤/ البقėėرة(
مĦن   ┑مĦا جعĦل اهللا لرجĦل   (() ٢٦٠/البقėرة ( ))ولكĦن لیطمĦئن قلبĦي   ((: وقولėھ تعėالى  ) ١١/التغėابن (و) ٢٣/ الجاثیة(و

 ٢١(، واللفėظ فėي   )١٥١آل عمران ( ))سنلقي في قلوب الذین كفروا الرعَب(() ٤: االحزاب( ))قلبین في جوفھ
  واللفėėėėظ فėėėėي ) ٧٤/ البقėėėėرة( ))ثĦĦĦĦم قسĦĦĦĦت قُلĦĦĦĦوبكم مĦĦĦĦن بعĦĦĦĦد ذلĦĦĦĦك فھĦĦĦĦي كالحجĦĦĦĦارة أو  اشĦĦĦĦد   ((اخėėėėرى ) آیėėėėة

ذلĦك  ((: وقولėھ تعėالى  ) واللفėظ فėي سėت ایėات    ) ١٠/الحشėر ( ))وال تجعل فĦي قلوبنĦا غĦال للĦذین آمنĦوا     (() ایة ١٥(
 ))ولو ُكْنَت فظĦًا غلĦیظ القلĦب ال نفضĦوا مĦن حولĦك      ((: وقولھ تعالى )٥()٥٣ِ/ االحزاب( ))أطھُر لقلوبكم وقلوبھَن

فإنĦھ َنزََّلĦُھ   ((وقولėھ  ) ٣٣/ وق(، )٣٥/ غėافر (و) ٨٤الصėافات  (و) ٨٩/ الشعراء(، واللفظ في )١٥٩آل عمران (
  ).٣٤/الشورى (و ) ١٩٤/ الشعراء(و) ٩٧/ البقرة( ))على قلبك

  
: أي )٦()٣٧/ق( ))ذلك لذكرى لمن كان لھ قلب أو القى السمَع وھو شھیدإّن في (( : كقولھ: العقل :والثاني   

یقال لمن كان لھ عقل وھذا جائز ): ھـ٢٠٧ن (، قال الفراء )٧(قل یتدبر بھ، فكنى بالقلب عن العقل النھ موضعھ
لمن كان لھ حیاة  :وقیل )٨(مالَك قلُب، وما قلبك معك، وأیَن ذھب قُلبك؟ ترید العقل لكل ذلك: في العربیة ان نقول

  : ونفس ممیزةِِِِِِِِِِِِِ، فعبر عن النفس الحیة بالقلب، النھ وطنھا ومعدن حیاتھا، كما قال امرؤ القیس
  وأنِك مُھَما تأُمري القّلَب َبْفعِل  أغرَِّك منِّي أنَّ ُحبَِّك قاِتلي

: أي)) لمėن كėان لėھ قلėب    ((لعبėرة  : أي ))إّن فĦي ذلĦك لĦذكرى   ((: في قولھ ّعز وجل) ھـ٧٧٤ت(وقال ابن كثیر    
اسėتمع الكėالم فوعėُاه وتعقلėُھ بعقلėھ وتفھمėھ       : أي)) أو ألقėى السėمع وھėو شėھید    ((عقėل  : لėب یعėي بėھ، وقėال مجاھėد     

  .)١٠())َتَفھٌُّم وَتَدّبٌر: أي)) لمن كان لھ قلب: (( وقال غیره. )٩(بلبھ
: قėال الزجėاج  ). ١٩٤/الشėعراء ( ))ى قِلبَك لتكوَن مĦن الُمْنĦِذرینَ  َنَزَل بِھ الُّروُح االمیُن، عل((: وفي قولھ تعالى    

 ))ُسĦĦْنقُرئَك فĦĦال تنسĦĦى((: أبėėدًا وال شėėیئا منėėھ، كمėėا قėėال عėėّز وجėėل معنėėاُه نėėَزل علیėėك فوعėėاه قُلبėėك وثبėėت فėėال تنسėėاُه
  .)١(یا محمد سالما من الدنس والزیادة والنقصان) على قلبك(وقال ابن كثیر . )١١()٦/االعلى(

                                      
 .١٠٠ص: والتعریفات للجرجاني. ٢١٨:، ومعجم المصطلحات الصوفیة٣/١٦:احیاء علوم الدین: ینظر)١(
 ١٣٥-١/١٣٤روح المعاني المجلد : ینظر )٢(
 )قلب ( مادة : لسان العرب )٣(
 .١٥٢) القسم االول(رات في اللغة محاض )٤(
، وقد ١٤٦: ، ومعجم االلفاظ واالعالم القرآنیة٤٥٣: ، و وجوه القرآن٨٠- ١/٧٩للزجاج : ینظر معاني القرآن واعرابھ )٥(

 .٢/٩٣النزھة : ، وابن الجوزي في٣٨٩الوجوه : ذكره الدامغاني في
 .٤٥٤: وجوه القرآن )٦(
 ١٧/١٧/ الجامع االحكام القرآن )٧(
 ٣/٨٠: معاني القرآن )٨(
 .والقراءة . ٤٠/٢٣٠تفسیر ابن كثیر  )٩(
 .١١/٢٧١: اللسان )١٠(
 .٢/٦٧٧، ومختصر تفسیر ابن كثیر ٣/٣٣٩وینظر الكشاف  ٤/٧٧: معاني القرآن للزجاج )١١(
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) ّنėزل بėھ  (اء، وقرأھا االعمش وعاصėم والحسėن   َكذا قرأھا الُقر ))َنزَل بِھ الروُح االمیُن((: قولھ: وقال الفراء    
وھėو  ) اُلėروُح االمėینَ  (یتلوه علیك، ورفع اھėل المدینėة   ) على قلبك(وھو جبریل ) الُروَح االمیَن(بالتشدید ونصبوا 

َنėَزَل فعėٌل غیėُر متّعėد┑ الėى      ) ھėـ ٣٨٨ت(قėال ابėو علėي الفارسėي      )٢(وھمėا سėواء فėي المعنėى    ) َنėَزل (جبریل وخففوا 
مفعول بھ، ف}ذا أردت تعدیتھ الیھ عدیتھ باالضėُرب الثالثėة التėي یتعėدى بھėا الفعėل، وھėي الثقėل بėالھمزة وبحėرف           

الخėėروج الُّنėُزول، فėėالنُّزول كالصėُُّعود و  ((الجėر وبتضėعیف العėėین، یėدلك علėėى أنėَّھ غیėėُر متّعėد┑ قėėولھم فėي مصėėدره       
  . )٣() ))نزل بھ الروح االمین(نزلت بھ او یكون منھ : والقعود، ومما ُعّدى بالجار قولھم

َحَفَظَكėُھ  :َ أي) علėى قلبėك  (عند الّزمخشري جعل اهللا الروح نازًال بėھ   ))نزل بھ الُروح(( : والمعنى لقولھ تعالى   
  .)٤(وفَھمَك إیاه، واثبتھ في قلبك إثبات ماال ینسى

قلبėėًا وفėėؤادًا ولėėم أرھėėم : و رأیėėُت بعėėض العėėرب یُسėėّمى لحمėėَة الَقلėėب ُكلھėėا، شėėحمتھا وحجابھėėا : وقėėال االزھėėري   
  .)٥(وال انكر ان یكون القلُب ھي العلقة السوداء في جوفھ :یفرقون بینھما، قال

أتėاُكم أُھėل الėیمن ھėم أرُق قلوبėًا، وألėیُن افئėدة، فوصėف القلėوب بالرِّقėِة،           : أنّھ قėال  )e(إال أّنھ روي عن النبي     
  .)٦(أَصْبَت حّبة قلبھ، وُسویداء قلبھ: واالفئدة بالّلین، وكأن القلب اخصُّ من الفؤاد في االستعمال، ولذلك قالوا

   :وسمي القلب قلبًا لتقُلبھ وأنشد    
 .والرأُي َیْصرُف باالنسان اطوارا  بھما ُسّمي القلُب اال من َتقلُّ

 ))ونقلĦĦُب أفئĦĦدتھم وأبصĦĦارھم((: وقėėال اهللا تعėėالى. )٧(:ُسėėْبحان ُمقلėėِّب القلėėوب: أّنėėھ قėėال )e(وروي عėėن النبėėي    
  ).١١٠/ االنعام(

ولفظتا القلوب واالفئدة قریبان من السواء، وكرر ذكرھما الختالف اللفظین تأكیدًا فقėد وردت لفظėة الفėؤاد فėي        
فėأد،  ) ف، أ، د(القرآن الكریم مفردة في ست عشرة ایة وبمعان مختلفėة فمėا ھėو الفėؤاد؟ اشėتقت اللفظėة مėن بėاب         

الفėؤاد،  : ِة حėرارة، وممėا ھėو مėن قیėاس البėاب عنėدنا       الفاء وااللف والدال ھذا اصل صحیح یėدُّل علėى ُحمėَّى وشėد    
  .)٨(ُسّمي بذلك لحرارتھ، والفأد مصدر فأدتھ اذا اصبت فؤاده

: التحėėّرق، والّتوُقėėُد منėėھ أي مėėن معنėėى التَّوُّقėėد سėėّمي الفėėؤاُد بالضėėم مھمėėوزا، لتوقėėِدِه، وقیėėل أصėėل الفėėأدُ : والَتفėُؤد    
  ینبض ویتحėَّرُك كثیėرا، وھėذا أظھėر لعėدم تخلُّفėھ ومرادفتėھ للقلėب، وھėو           الحركة والتحریك ومنھ اشتق الفؤاد الّنھ

  .الذي علیھ االكثر
والفėėؤاد مėėذكر ال غیėėُر صėėرَّح بėėذلك    )٩(التوقėėد: الفėėؤاُد اذا اعُتبėėر فیėėھ معنėėى التفėėُؤد أي  : انمėėا یقėėاُل للقلėėب : قیėėل   

والقلėėب َحبَُّتėėھ . لقلėėب، او دِاخُلėėھ او غشėėاؤُهوعėėاء ا: وسėėطھ، وقیėėل الفėėؤاد: القلėėب، وقیėėل: وقیėėل الفėėؤاد )١٠(اللحیėėاني
  .)١١(ُوَسْویدُاَؤه

توقėد الفطنėة   : ومن ھنا جاء تخصیص الفėؤاد بالėذكر دون القلėب فėي بعėض االیėات اذ لیسėت كėل القلėوب فیھėا              
  .وحرارة االیمان فبعضھا ذاكر، متفكر متدبر حافظ وھو مراد اهللا في خلقھ، وبعضھا غافل عن المراد

  .)١٢(ال حزن عنده والھم بمعنى سيء الحال: فارغ الفؤاد، أي: العقل او القلب، ویقال: والفؤاد   
وأْصĦĦَبح ُفĦĦؤُاد أمَّ ُموسĦĦى  ((: و وردت لفظėėة الفėėؤاد بمعنėėى القلėėب أو العقėėل فėėي خمėėس عشėėرة آیėėة قولėėھ تعėėالى       

خالیėا مėن الحėزن، لعلمھėا     : ، أيمعنى فارغėاً ): ھـ٣٩٢ت(ا قال ابن جني )٦(وقرئ َفزع) ١٠:القصص(، ))فارغًا
  .)١٣(فارغا أْي خالیا من كل شيء إال من ِذِكر موسى): رض(انھ ال یغرق، وقال ابن عباس 

  .)١٤(قد فرغ لھمھ، فلیس یخلط ھم موسى شيء ))وأْصَبَحُ فؤُاد أمَّ ُموسى ِفارغًا((: قولھ تعالى: قال الفراء

                                                                                                          
 .٢/٦٧٧مختصر تفسیر ابن كثیر  )١(
 ٤/٧٧، ومعاني القرآن للزجاج ٢/٢٨٤معاني القرآن للقراء  )٢(
 .٢/١٢٦جة البي على الفارسي الح )٣(
 ٣/٣٣٩الكشاف  )٤(
 .٢٧١/ ١١: اللسان )٥(
 .٨/٤٧٧وتاج العروس  ١١/٢٧١اللسان  )٦(
 .١١/٢٧١اللسان  )٧(
 ٤/٤٦٩: معجم مقاییس اللغة )٨(
 ٨/٤٧٦: تاج العروس )٩(
 .المصدر السابق نفسھ )١٠(
 .٨/٤٧٧وینظر تاج العروس . ١٠/١٦٦: اللسان )١١(
 ١٠١: واالعالم القرآنیة معجم االلفاظ )١٢(
 . ١٤٧/ ٢وھي قراءة فضالة بن عبد اهللا والحسن وابي الھذیل وابن قطیب ینظر المحتسب  )٦(
 .وھي قراءة فضالة بن عبد اهللا والحسن وابي ھذیل . ٢/١٤٨: المحتسب )١٣(
 .٢/٣٠٣: للفراء: معاني القرآن )١٤(
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فارغėėا مėėن الحėėزن لعلمھėėا انėėھ لėėم   : مجėėازه)) اد أمَّ ُموسėėى فارغėėًاوأْصėėَبَح ُفėėُؤ) ((ھėėـ٢١٠ت (وقėėال ابėėو عبیėėدة     
صفرًا من العقل لما دھمھا من الحėزن والحیėرة حėین سėمعت بوقوعėھ فėي یėد فرعėون         : وقال البیضاوي. )١(یغرق

  .)٢(خالء ال عقول فیھا: أي ))و أفئدتھم ھواء((: كقولھ تعالى
وثوقھėا بوعėد اهللا تعėالى او سėماعھا أنَّ فرعėون عطėف علیėھ        والرأي الėراجح عنėدنا انėھ فėارغ مėن الھėم لفėرط           

  .وتبناه
: ، یقėول )e( فؤاُد محمد)) ما َكَذَب اُلفُؤاد: ((قال الفراء). ١١:النجم( ))ما كذَّب اُلُفؤاد ما رأى((: وقولھ تعالى   

مėا  (فėاالول یėرى   ) ھėـ ٦٧١ت(وعنėد القرطبėي   ) ھėـ ٥٣٨(واللفėظ عنėد الّزمخشėري    : )٣(قد َصَدقُھ فؤاده الėذي رأى 
لėم أعرفėك ولėو    : ما قال فؤاده لما رآه: ما رآه یبصره من صورة جبریل علیھ السالم، أي )e(فؤاُد محمد ) َكَذب

وزاد القرطبėي   )٤(حėق  أنَُّھ رآُه بعینھ وعرفھ بقلبھ، ولم یشك فėي أن مėا رآه  : قال ذلك لكان كاذبا النھ عرفھ بمعنى
لیلة المعراج وذلك ان اهللا تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأى ربھ تعėالى وجعėل اهللا    )e(لم یكْذب قلُب محمد 

  .كانت رؤیة حقیقیة بالبصر: تلك رؤیة، وقیل
و األول مėروي عėن ابėėن عبėاس، وفėي صėėحیح مسėلم انėھ رآه بقلبėėھ وھėو قėول ابėėي ذر وجماعėة مėن الصėėحابة              
  .من الصحابة )٥(اني قول انس وجماعةوالث
أو اهللا تعėėالى، أي مėėا كėėذب  )u(مėėا رأى ببصėėره مėėن صėėورة جبریėėل ) ھėėـ٦٩١ت (واللفėėظ عنėėد البیضėėاوي     

بصره بما حكاه لھ ف}ن االمور القدسیة تدرك أوال بالقلب ثم تنتقل منھ الى البصėر، او مėا قėال فėؤاده لمėا رآه النėھ       
سئل ھėل رأیėت    )e(او ما رآه بقلبھ والمعنى انھ لم یكن تخیال كاذبا، ویدل علیھ أنھ عرفھ بقلبھ كما رآه ببصره، 

  .)٦(رأیتھ بفؤادي: ربك؟ فقال
وشėėددھا الحسėėن  ، .خففھėėا عاصėėم و االعمشėėى، وشėėیبة ونėėافع المėėدنیان     . یقėėرا بالتشėėدید والتخفیėėف  ) كėėَّذَب(و    

  .)٧(البصريَّ، وابو جعفر المدني
 )u(ان الفؤاد لم یكّذْب الذي رأى، ولكن جعلھ حقًاِ صėْدقا ولėم یشėك انėھ جبریėل      : یریُد) َكَذب(وكأن من قال    

  .)٨(ما كذب الذي رأى، ولكنھ َصَدقھًُ: ومن خفف قال. بصورتھ
ابėراھیم   بقلبėھ وانėَُّھ فضėٌل ُخėصَّ بėھ كمėا ُخėصَّ        -عėّز وجėلّ   -رأى ربėَّھ  )e(وجاء في التفسėیر ان النبėي محمėد       
)u( رأى امرًا عظیما وتفسیره: باِلخّلة وقیل)) :   رىėھ الكبėات ربėل     . )٩())لقد رأى من آیėى العقėؤاد علėق الفėیطل

وال نعلمėھ كسėر علėى غیėر     : فؤاد مفرد والجمع افئدة قال سیبویھ) ما كذب الفؤاد ما رأى((وجوزوا أن یكون منھ 
  .ذلك
و أصĦبح  (( : فؤاد ھو مكان القلب ودلل علėى صėحة رأیėھ بقولėھ تعėالى     وذھب أحد الباحثین المحدثین إلى أنَّ ال   

  .واهللا اعلم ))ُفؤاد ام موسى فارغا لوال ان ربطنا على قلبھا
إنَّ السĦĦَمع والبصĦĦَر ((: قولėėھ تعėėالى: ومėėن اآلیėėات التėėي وردت فیھėėا لفظėėة الفėėؤاد بمعنėėى القلėėب او العقėėل ھėėي      

 ))وكال نقص علیك من أنباء الًرسل ماُ تَثِبْت بھ فĦؤادك ((و) ٣٦اإلسراء ( ))والفؤاد كل أولئك كان عنھ مسؤوًال
   ))ولتصĦĦĦغي إلیĦĦĦھ أفئĦĦĦدة الĦĦĦذین ال یؤمنĦĦĦون بĦĦĦاآلخرة (() ٢٢/ الفرقėėėان(وكėėėذلك تثبėėėت بėėėھ فėėėؤادك )  ١٢٠ھėėėود (
  ).٣٧/إبراھیم( ))فاجعل أفئدة من الناس تھوى إلیھم(() ١١٣/ اإلنعام(

/ ، والملėك ٢٦/واإلحقėاف  ٩/السėجده )  (٧٨/ النحėل ( ))واألفئĦدة لعلكĦم تشĦكرون   وجعل لكم السمع واإلبصار ((   
 ))وأفئĦدتھم ھĦواء  (() ١١٠/ اإلنعام( ))ونقلُب أفئدتھَم وإبصارھم كما لم یؤمنوا بھ أول مرة(() ٧/، والھمزة٢٣

  ).٢٦/االحقاف( ))فما اغنى عنھم سمعھم وال أبصارھم وال أفئدتھم من شيء(( ) ١٤٣/ ابراھیم(
أي كل ھذه ): ٣٦/ اإلسراء( ))أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنھ مسئوًال((: ففي قولھ تعالى   

وان ) أوالء(ھذا وان . األعضاء فأجراھا مجرى العقالء لما كانت مسئوولة عن أحوالھا شاھدًة على صاحبھا

                                      
 .٢/٩٨: مجاز القرآن )١(
 .٤/١٧٢: تفسیر البیضاوي )٢(
 .٥٨/ ٥للزجاج : معاني القرآن واعرابھ: ، وینظر٣/٩٦: للفراء: معاني القرآن )٣(
 .٤/٤٢١: الكشاف )٤(
 .١٧/٦١: الجامع الحكام القرطبي )٥(
 .١٥٨/ ٥: تفسیر البیضاوي )٦(
: البیضاويوتفسیر . ٤/٤٢١والكشاف . ٥/٥٨للزجاج : معاني القرآن واعرابھ: وینظر. ٣/٩٦للقراء : معاني القرآن )٧(

٥/١٥٨. 
تفسیر البیضاوي .. ٤/٤٢١والكشاف  ٥/٥٨، ومعاني القرآن واعرابھ للزجاج ٣/٦٦ینظر معاني القرآن للقراء  )٨(

٥/١٥٨. 
ھذا حدیث حسن وفي : تفسیر سورة النجم قال الترمذي -، كتاب تفسیر القرآن٥/٧١ج: اخرجھ الترمذي في سننھ )٩(

من : في تفسیر االیة وفیھ ان السیدة عائشة رضي اهللا عنھا قالت ٨خلق باب رقم كتاب بدء ال ٤/١٤٠ج: صحیح البخاري
 .واهللا اعلم. سئل رأى ربھ فقد اعظم على اهللا الفریة) e(زعم ان محمدًا 
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وأولئك أشارة إلى السمع والبصر والفؤاد  .)١(غلب في العقالء لكنھ من حیث أّنھ اسم جمع لذا وھو یعم القبیلین
  :)٢(كقولھ

   والعیــــــش بعــــد أولئك األیاُم
أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئėك كėان   ) )ال َتْقُف ما لیس لَك بھ ْعٌلم((: قولھ تعالى) (( t(قال ابن عباس    

  .بمعنى ال تقل)). عنھ مسئووًال
ال تقْل رأیت ولم تر، وسėمعُت ولėم تسėمْع، وعلمėُت     : ال ترِم احدا بما لیس لك بھ علم وقال قتاده: و قال العوفي   

ھėذه الصėفات مėن السėمع     : أي) كėل أولئėك  (ولم تعلْم ف}ن اهللا سائلك عن ذلك كلھ، أن اهللا نھى عن القول بėال علėم،   
  .)٣(ھا یوم القیامة، وتسأل عنھوالبصر والفؤاد كان عنھ مسؤوًال أي سیسأل العبد عن

كل واحد منھا كان مسėؤوال عنėھ فمسėؤول مسėند     : أي. في موضع الرفع بالفاعلیة) عنھ: (وأضاف الزَّمخشري   
  ).٧/ الفاتحة( ))غیر الَمْغضُوب علیھم((: الى الجار والمجرور كالمغضوب في قولھ تعالى

ولم عزمت على مėا  . ولم نظرت إلى ما لم یحل لك النظر الیھلِم سمعَت ما لم یحل لك سماعھ، : یقال لإلنسان    
، ثėم  )الفėؤاد (قلبėت الھمėزة واوا بعėد الضėمة فėي      . بفėتح الفėاء والėواو   )) والفėؤاد ((لم یحل لėك العėزم علیėھ؟ وقėرئ     

ولما كان القلب العضو الرئیس الėذي ھėو منشėأ الحėرارة الغریزیėة       )٥(و ھي لغة فیھ. )٤(استصحب القلب مع الفتح
الغریزیة الُمِمُدة للجسد كلھ ومن الشعور واإلحساس والذي أطلق علیھ النفس فقد أطلق اهللا عėز وجėل علیėھ لفظėة     

قال عėز وجėل فėي    . یعني القلوب) ٢٣/ النجم( ))وما تھوى األنفس((: النفس في عدد من اآلیات نحو قولھ تعالى
یعنėي   ))ونعَلĦُم مĦا تُوسĦوس بĦھ نفسĦھ     (() ١٦/ق(یعني قلبي، وقال عėز وجėل فėي     ))وما أبرئ نفسي(( )یوسف(

واهللا . )٦(یعنėي قلėوبكم ونحėوه كثیėر     ))ربكĦم أعلĦُم بمĦا فĦي نفوسĦكم     ((): ٢٥/ اإلسėراء (قلبھ وقال في بني إسرائیل 
  .اعلم

  
  حاسة السمع: المبحث الثاني

أساء َسْمعًا فأساء : یقاُل. َمَعُة والْمسَمَعُة حرقھا، والسَّْمُع ما وقر فیھا من شيء یسمعھوھي الِمْس. اُألْذن: السَّْمُع    
  .)٧(لم یسمع حسنًا فأساء الجواب: إجابًة، أي

معنėاه َخėال َلėُھ فلėم     : قėال ثعلėب  ). ٣٧/ ق(  ))أو ألقى السĦَّْمَع وھĦو شĦھید   ((: وفي التنزیل. حسُّ األذن: والسَّْمُع   
ابن . االسم والسَّْمُع االذن، والجمُع أْسَماٌع: والسَّْمُعُ: السَّْمُع مصدر َسِمَع َسْمعًا وسماعا: یشتغل بغیره قال اللحیاني

  .)٨(َسْمُع االنسان وغیره یكون واحدا وجمعًا: السَّْمُع: السكیت
والسَّْمُع مصدر یطلق على قوة مودعة في العصب المفرو蔼 او المطل في االذن تدرك بھėا االصėوات ویعبėر        

)  ٢١٢/الشėعراء ()٩())انھĦم عĦن السĦمع لمعزولĦون    ((: بھ تارة عن نفس االذن واخرى عن الفعل نحو قولėھ تعėالى  
لشيء باالذن من النėاس وكėل ذي اذن، تقėول    السین والمیم والعین اصل واحد وھو ایناس ا) َسمََِع(قال ابن فارس 

  .سمعت الشيء سمْعًا
  .یقاُل قد ذھب سمَِْعُھ في الناس، أي صیُتھ. الذَّكر الجمیل: والسَّمع    
كėاالذن  : المغنیėة، والمْسėمعَ  : والُمْسėْمَعة . ویقال َسماع بمعنى اسَتمْع ویقال َسمَّْعُت بالشėيء، اذا اشėعُتھ لُیėتكلَّم بėھ       

  .)١٠(قال الشاعر: وھيُ عروٌة تكون في وسط الَغربِْ یجعل فیھا حبل لیعدل الّدلوللَغْرب 
 .)١١(كــــما ُعْدَل الَغــــــــْرُب الِمْسَمِع   ُتَعدِّل ذا الَمْیـــــــل إن رَامنا

  .وبمعان ودالالت مختلفة. وقد وردت لفظھ السمع مئة واربع وثمانین مرة في القرآن الكریم  
  :والسمع في االیات القرآنیة على تسعة أوجھ او دالالت   

   ))خĦĦĦĦĦĦĦĦَتم الُلĦĦĦĦĦĦĦĦھ علĦĦĦĦĦĦĦĦى قلĦĦĦĦĦĦĦĦوبھم وعلĦĦĦĦĦĦĦĦى َسĦĦĦĦĦĦĦĦْمعِھم   ((: كقولėėėėėėėėھ تعėėėėėėėėالى : سėėėėėėėėمع القلėėėėėėėėب  :احĦĦĦĦĦĦĦĦدھا    
   ))ولĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦو شĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦاء اهللا لĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦذھب بسĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦمعھم وابصĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦارھم    ((: وقولėėėėėėėėėėėėėھ تعėėėėėėėėėėėėėالى  ) ٧/البقėėėėėėėėėėėėėرة (
  .)١٢()٢٣/الجاثیة( ))وختم على سمعھ وقلبھ((: وقولھ عز وجل) ٢٠/البقرة(

                                      
 .٢/٦٢٤وینظر الكشاف . ٣/٢٥٥تفسیر البیضاوي  )١(
 .ذم المنازل بعد منزلھ اللوى: ھو عجز بیت لجریر بن عطیة وصدره )٢(
 .٢/٣٨٢: ختصر تفسیر ابن كثیرم )٣(
 .٣/٦٢٤: الكشاف )٤(
 .٨/٤٧٧: تاج العروس )٥(
 .وھو قول ابن عباس ٧٨ص: للنیسابوري: وجوه القرآن: ، وینظر٢٧ص: االشباه والنظائر في القرآن الكریم )٦(
 .٤٥٥: العین )٧(
 .٦/٣٦٣: اللسان )٨(
 ١٣٥/ ١: روح المعاني )٩(
 ).٦/٣٦٧اللسان : (اوفىعبد اهللا بن : البیت لـ )١٠(
 .٣/١٠٢: معجم مقاییس اللغة )١١(
 .٢٩٥ص: للنیسابوري: وجوه القرآن )١٢(



                   ٢٠١٠) ١( ٢١المجلد                                       مجلة كلیة التربیة للبنات

 

فقولھ تعالى فėي  ) ھـ١٥٠(سمیع االیمان بالقلب ھذا ما اشار الیھ مقاتل بن سلیمان البلخي : ویعني بسمع القلب    
وكانوا ((: یعني لم یطیقوا سمع االیمان بالقلوب وكذا في قولھ تعالى ))ما كانوا یستطیعون السمع((): ٢٠/ ھود(

  .)١()١٠١/الكھف( ))ال یستطیعون سمعًا
) ٢٥/ االنعėام ( ))ومĦنھم مĦن یسĦتمع الیĦك، وجعلنĦا علĦى قلĦوبھم أكنĦَة        ((: كقولھ تعėالى : سمع االذان: والثاني    

حتĦى یَسĦمَع   ((): ٦/التوبėة االیėة  (وقولھ فėي  ). ١٥/االیة) e(سورة محمد (و). ٤٢/ سورة یونس االیة(ومثلھ في 
  .)٢())أْن لم یسمعھاك((): ٨/ االیة(والجاثیة ) ٧لقمان االیة (وفي . ))كَالم اهللا

وقėال  ) ٢/االنسėان ( ))فجعلناه سĦمیعًا بصĦیراً  ((سمیع یعني سمع االذنین في قولھ تعالى : قال مقاتل في االشباه    
صėلى اهللا علیėھ   (والمنėادي ھėو النبėي محمėد      ))انا سĦمعنا منادیĦا ینĦادي لالیمĦان    ((): ١٩٣/ آل عمران(تعالى في 

  .)٣()وعلى الھ وسلم كثیرًا
: قėال القرطبėėي ) ١٣٧/ البقėėرة( ))َفَسĦْیِكفِیَكُھُم اُهللا وُھĦĦَو السĦَّمیُع اْلَعلĦیمُ   ((: سėمع بėėال آلėة كقولėھ تعėėالى   : ثالĦث وال   
/ البقėرة ( ))واُهللا سĦمیٌع علĦیمٌ  ((: ووردت بھėذا المعنėى فėي سėور غیرھėا كقولėھ تعėالى        )٤(لقėول كėل قائėل   ) السَِّمیُع(

/ النسėėاء(حیėث كėان    ))وكĦان اهللا سĦمیعًا علیمĦاً   ((: وقولėėھ تعėالى . وغیرھėا مėن ھėذه السėورة وسėور اخėرى      ) ١٨١
إال أنَّ النیسابوري قد ذكره ویبدو لنا انھėا المعرفėة   ) السمع بال آلھ(وال یوجد في كتب التفاسیر ھذا المعنى ) ١٤٨

  ) ٣٥/ آل عمėėران( ))إنĦĦَّك أنĦĦَت السĦĦمُیع العلĦĦیُم((: ل امėėرأة عمėėرانااللھیėėة المسėėبقة لنوایėėا البشėėر فėėي أقėėوالھم كقėėو 
  .لقولي ونیتي: أي
  ) ٢٨٥/البقėėėėėėėėėėėėرة( ))وقĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦالوا سĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦمْعَنا وأطْعَنĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦا  ((: القبėėėėėėėėėėėėول، كقولėėėėėėėėėėėėھ تعėėėėėėėėėėėėالى   والرابĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦع   

َحِمėَد فėال    ِسمَع اهللا لَمْن: َسمَع بمعنى َقِبَل، كما یقال: )٦(سمعنا سماع قابلین، وقیل: فیھ حذف، أي: )٥(قال القرطبي
وقد وردت بھذا المعنى . فال یكون فیھ حذف، وعلى الجملة فھذا القول یقتضي المدح لقائلھ، والطاعة قبول االمر

وقولėھ  ) ٧/المائėدة ( ))إْذ ُقُلĦتْم سĦمعنا وأطعنĦا   ((و). ٥١/النėور ( ))ان یقولوا سمعنا واطعنĦا (( :ایضا في سور منھا
  ).٤٦/ النساء( ))ویقولون سمعنا وعصینا((: و قولھ تعالى) ٩٣/البقرة( ))قالوا َسِمعنا وَعَصینا((: تعالى

  .)٨(أي مجیبھ) ٣٨/آل عمران( ))إّنك سمیُع الدعاء((: ،كقولھ)٧(مجیب الدعاء: والخامس   
مسėėتجیبون لėėھ : أي: قėėال ابėėن كثیėėر ) ٤١/المائėėدة( ))ّسĦĦماعون للكĦĦذب((: كقولėėھ تعėėالى: القّوالėėون : والسĦĦادس   

أنھėم یتسėėمعون الكėالم وینھونėھ الėėى قėوم آخėرین ممėėن ال      : أي)) سėėّماعون لقėوم اخėرین لėėم یėأتوك   ((منفعلėون عنėھ   
  )٩(.یحضر عندك من أعدائك، أي یتأولونھ على غیر تأویلھ ویبدلونھ من بعد ما عقلوه وھم یعلمون

  .والضمیر للفریقین. ھم سماعون: خبر لمحذوف أي)) لكذبسماعون ل((وزاد البیضاوي    
مėن الیھėود قėوم سėماعون والėالم فėي       : خبėره أي ) َمėِن الėذین  (و: ویجėوز ان یكėون مبتėدأ   ) للذین یسėارعون ( او    

قėابلون لمėا تفتریėھ االحبėار أو للعلėة والمفعėول       : اما مزیėدة للتأكیėد او لتضėمین السėماع معنėى القبėول أي      ) للكذب(
  .)١٠())سماعون كالمك لیكذبوا علیك فیھ: ف أيمحذو

) ٤١/المائėدة ( ))سĦّماعون لقĦوم آخĦریَن لĦم یĦأتوكَ     ((: وقد وردت آیėات غیرھėا مėن ھėذه السėورة كقولėھ تعėالى           
َوأل ْوضĦُعوا خَاللُكĦم یَبْغĦوَنُكم    ((: وقولھ عėز وجėل  ) ٤٢/المائدة( ))سّماُعوَن للَكذب آكُلوَن للسُّْحِث((: وقولھ تعالى

  ).٤٧/ التوبة( ))لْفتًَِنة وفیُكم ّسماُعون َلُھما
وفėėیكم : ((قėėال ابėėو عبیėėدة قولėėھ) ٤٧/ التوبėėة( ))وفĦĦیكم سĦĦمّاعون لھĦĦم((: كقولėėھ تعėėالى: الجواسėėیس :والسĦĦابع    

عیوٌن لھم ینقلون الیھم : أي)) وفُیكم سّماعون َلُھم: ((قال القرطبي. )١١(مطیعون لھم سامعون: أي)) سّماُعون َلُھم
وفیكم من یقبل منھم قولھم ویطیعھم، ورجََّح النحاس الرأي األول بأنھ أْولى النَّھ االغلėب مėن   : الخبار منكم قتادةا

  .)١٢())سّماعون لّلِكذِب((معنییھ انَّ معنى سّماع یسمع الكالم، ومثلُھ 

                                      
 .بشواھد اخرى من االیات ١/٢٢٨، وابن الجوزي في النزھة ٢٤٧الوجوه للدامغاني : ، وینظر٢٢٦: االشباه والنظائر )١(
یشواھد اخرى والطبري  ٢٢٧/ ١ج:في النزھة ، وابن الجوزي٢٤٧ذكره الدامغاني في الوجوه : ٢٩٥وجوه القرآن  )٢(

 .وینظر تفسیر ابي عباس. ١١/٣٠٥
 .٢٢٦االشباه والنظائر  )٣(
 .٢/٩٧الجامع االحكام القرآن  )٤(
 .٣/٢٧٧: للقرطبي: تفسیر الجامع الحكام القرآن )٥(
 .٢٥٧/ ٢قول الطبري في تفسیره،  )٦(
 ).٥(ھامش  ٢٩٥: وجوه القرآن: ینظر. ابن عباس في تفسیرهبغیر اسم القائل وھو قول  ١/٢٨٨ذكره البغوي  )٧(
 .٢/١٥تفسیر البیضاوي  )٨(
 .١/٥٣٣: مختصر تفسیر ابن كثیر )٩(
 .للوقوف على تفاصیل اخرى في التفسیر واالعراب ١٢٧-٢/١٢٦:تفسیر البیضاوي: ینظر )١٠(
 .١/٢٦١: مجاز القرآن )١١(
 .٢٥٦: ة البیانصفو: وینظر ٨/١٠٠: الجامع الحكام القرآن )١٢(
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ذلĦĦك الیĦĦات لقĦĦوم ان فĦĦي (() :٢٣/الėėروم(، و)٦٥/النحėėل(، و)٦٧/یėėونس(كقولėėھ فėėي : )١(مėėن الطاعėėة والثĦĦامن    
  .))أَفال َیَسُمعون((): ٢٦السجدة االیة (و ))أفال تَسُمعون(() ٧/ القصص االیة(وفي  ))یسمعون

قėėال  )٢(سėėماع اعتبėėار: لقėėوم یسėėمعون أي ))ان فĦĦي ذلĦĦك الیĦĦات لقĦĦوم َیْسĦĦَمَعونَ ((: قولėėھ تعėėالى: قėėال القرطبėėي    
  .)٣(سماع تدبر واعتبار)) لقوم یسمعون: ((البیضاوي

فاشėھدوني یėا أُیھėا الرسėل،     : أي) ٢٥/یس( ))إني آمنُت َبربُكم فاسمعون((: كقولھ تعالى: )٤(الشھادة :والتاسع    
  .)٦(اسمعوني اسمعوا مني: ومجازھا)) إّنَي آمنُت َبربُِّكم فآَسمُعوِن: ((قال ابو عبیدة )٥(فأطیعوني: وقیل
 ))ّإنĦَي آمنĦت بĦربكم   ((: قولėھ : قėال البیضėاوي   )٧(ل على إیقانėھِ فأَشَھد الرس: ))فاْسَمُعون((: قْولھ: قال الزجاج     

الخطėاب للرسėل   : فاسمعوا ایمėاني، وقیėل  : أي) فاسمعون(الذي خلقكم وقرأ نافع وابن كثیر وابو عمرو بفتح الیاء 
  .)٨(فانھ لما نصح قومھ اخذوا یرجمونھ فأسرع نحوھم قبل أن یقتلوه

أي فاشھدوا لي بėذلك عنėده، ویحتمėل ان یكėون خطابėھ للرسėل وقėد حكėاه ابėن جریėر           ) فاسمعون(قال ابن كثیر    
اسėمعوا قėولي لتشėھدوا لėي بمėا اقėول لكėم عنėد ربėي أنėي           : وقال لھėم . بل خاطب بذلك الرسل: وقال اخرون: فقال

  .)٩(وھذا القول اظھر في المعنى واهللا اعلم. آمنت بربكم واتبعتكم
  .)١٠(یستمع لكل شيء: االستماع للشيء ورجل أُذَنٌھ: اُالْذُن: وقد یعبر عنھ تارة بنفس االذن، قال الخلیل   

مėا َأَذِن اهللا لشėيء كَأْذِنėِھ لنبėي یتغنėى      : اسėتمع وفėي الحėدیث   : وأَذن إلیھ اَذَنėاً : استمع قال ابن سیده: وَأَذن لھ اَذَنًا   
  .یتُلُوه یْجَھرُُ بھ: َمَع اهللا لشيء┑ كاستماعھ لنبي یتغنَّى بالقرآن أيیعني ما اْست: بالقرآن، قال ابو عبید

وقد وردت االذن بمعنى السمع او االستماع فėي سėبع وثالثėین    .)١١(یقال َأذْنُت للشيء آَذُنُ لُھ أَذنًا اذا اَسَتمْعَت لھ   
  : استمعت قال رؤبة: وأذَنْت أي) ٢ /االنشقاق( ))ُحقتُوأَذنْت لَربھِّا و((: قولھ عّز وجل: آیة أو أكثر منھا

 .)١٢(وان ذكرت بسوء عندھم اذنوا  صم اذا سمعوا خیرا ذكرت بھ
  .حق لھا: حقت   
من الحėواس أنثėى، والėذي حكėاه سėیبویھ ُأُذُن بالضėم والجمėع آذان ال یكّسėر علėى          : واُالْذُن وُاُالذْن یخفف ویثقل   

ُأذُیėن لėم تؤنėث لėزوال التأنیėث عنėھ بالنقėل الėى         : غیر ذلك وتصغیرھا أُذَینة ولو سمیَت بھا رُجال ثم صėغرتھ قلėت  
  .ا ّسمى بھ مصغرًاالمذكر، فأما قولھم أَذْینھ في االسم العلم فانم

للواحد، والجمیėع فėي ذلėك    : رجل أُذْن ورجال أُذٌن: قال أبو زید: مستمع لما یقال لھ قابل لھ: ورجٌل أُذُن وُأْذٌن    
  . )١٣(سواء
  .یعني مستمع لما یقال) ٦١/التوبة. ())ویقولون ھو أُذُن،ُ قْل أُذُن خیٍر لكم((: وفي التنزیل العزیز     

ولكنھ ال یّصدقكم، إّنما یّصĦدق  ((كما تقولون، : أي ))ُقْل ُھُو أُذُنُ َخْیٍر َلُكم((: قولھ تعالى): ھـ٢٠٧(قال الفّراء    
واالولėėى ) أُذٌنَ ْخٌیėėر َلُكėėم : (أي ُھėėَو أُذُنَ ْخیėėر┑ ال أُذُن َشėėرّ┑، وقėėال بعضėėھم  : معناھėėا: قėėال االخفėėش  )١٤())المĦĦؤمْنین

) لكم(وھذا جائز على ان تجعل ) ھو أُذُن خیر┑ لكم(لم یكن في حسن )) َو أُذٌن َخْیٌر لكمُھ: ((احسنھما ألنك لو قلَت
  .)١٥()اُالُذْن(صفة 

  

                                      
 .ھو قول ابن عباس في تفسیره )١(
 .٨/٢٣٠: الجامع الحكام القرآن )٢(
 .٣/١١٩تفسیر البیضاوي  )٣(
: الدّر: والسیوطي في ١٥/١٩: والقرطبي ٣/٥٦٨: ، وھو قول ابن عباس ورواه ابن كثیر٨٣:كذا ورد في المشكل )٤(

 .عن ابن مسعود ٤/٣٣٥: تفسیره: والشوكاني في ٥/٢٦٢
 .٢٩٦: وجوه القرآن: ینظر )٥(
 .٢/١٦٠مجاز القرآن  )٦(
 .٤/٢١٣: للزجاج: معاني القرآن واعرابھ )٧(
 .٤/٢٦٦: تفسیر البیضاوي )٨(
 .١٦٨-٣/١٦٧: مختصر تفسیر ابن كثیر )٩(
 .٢١ص/ أذن: العین )١٠(
 .١/١٠٥: لسان العرب )١١(
، ٣٢٦: شواھد المغني:ابوه اسمھ ضمرة، ینظروالبیت لغضب ابن ام صاحب كنیة امھ و. ٢/٢٩١: مجاز القرآن )١٢(

 .٥/٢٣٤: للزجاج: معاني القرآن واعرابھ: وینظر
 .١/١٠٦: اللسان )١٣(
 .١/٤٤٤: للفراء: معاني القرآن )١٤(
 .٢١٢ص: لالخفش: معاني القرآن )١٥(



                   ٢٠١٠) ١( ٢١المجلد                                       مجلة كلیة التربیة للبنات

 

) مėėن سėėورة المائėėدة ٤٥واالیėėة ) (١٩/البقėėرة( ))یجعلĦĦون اصĦĦابعھم فĦĦي اذانھĦĦم مĦĦن الصĦĦواعق((: وقولėėھ تعėėالى  
لھĦم قلĦوب ال یفقھĦون بھĦا     ((): ١٧٩/ االعėراف  (وقولėھ فėي    )١(داللتھėا القصėاص بėاالذن نفسėھا    ) اُالُذْن باإلذن((

  )٢(وفي اآلیة األولى والثالثة بمعنى االذن نفسھا. ))ولھم أْعُیٌن ال یبصرون بھا ولھم أذاٌن ال یسمعون بھا
  

  حاسة البصر: المبحث الثالث
ع أْعیėėان وأْعėėُین وأْعُینėėات، حاسėėة البصėėر والرؤیėėة، انثėėى تكėėون لالنسėėان وغیėėره مėėن الحیėėوان، والجمėė : الَعėėْیُن    

اراد ) ١٩/ االعėėراف( ))اْم َلُھĦĦم أْعĦĦُیٌن ُیبْصĦĦُروَن بھĦĦا((: قėėال اهللا تعėėالى. ُعیėėون: واالخیėėرة جمėėع الجمėėع، والكثیėėر
  .)٣(الكثیر

العین والیاء والنون أصل واحد صحیح یدلُّ علėى ُعضėو┑ بėھُ یْبَصėر وُیْنظėَر، ثėم یشėنق        ) عین: (قال ابن فارس    
  .)٥(العین الناظرُة لكل ذيَ بَصْر: قال الخلیل. )٤(االصل ما ذكرنامنھ، و

(( : كقولėھ تعėالى   )٦(اربع وسėتین مėرة  . في القرآن الكریم بدالالت واشتقاقات مختلفة) العین(وقد وردت لفظة     
  .)٧()٣٧/سورة ھود( ))وأَصنْع اُلْفلَك بأْعِیُننا

َعیُن اهللا ال تفسر باكثر من : یرید بھ العین، قال) اَالْعُیُن(ألخذ باألثر قال اصحاب النقل وا: قال ابن االنباري     
  .)٨(كیف ھي، او ما صفتھا؟: ظاھرھا، وال یسع اٌحد أن یقول

ملتبسا بأْعیُنِنا، عبر بكثėرة آلėة   ) بأعیننا: (بابصارنا الیك، وقال البیضاوي: أي) بأْعُینَنا(وقال بعض المفسرین     
الحėėس الėėذي یحفėėظ بėėھ الشėėيء ویراعėėى عėėن االخėėتالل والزیėėغ عėėن المبالغėėة فėėي الحفėėظ والرعایėėة علėėى طریėėق       

بمرأى منا او محفوظًا : )١١(د الشیخ حسنین محمد مخلوفوزا)١٠(بمرأى منا: باْعیُننا أي: قال ابن كثیر. )٩(التمثیل
ولُتْصĦَنَع  ((: وقولėھ عėز وجėل    )١٢(محفوظًا بكالءتنا او اصنعھا بعلمنا، والفلك یكون واحėدًا فُیėَذكَّر، وجمعėا فیؤنėث    

  .)١٣(لُتربَّى من حیث اراك، أي بمعنى محفوفا بعنایتي وحفظي: فسره ثعلب فقال) ٣٩/طھ( ))َعَلى َعْیِني
اتخذه لي على عیني، : مجازه ولتغذى ولتربَّى على ما ارید واحِب، یقال) ولتصنع على عیني: (عبیدة قال ابو    
  .)١٤(على ما َأردُت وَھویُت: أي
ان تصėیب االنسėان َبعėَین وكėان     : ، واَلْعėینُ )١٥(تغذى على عینėي : وقال قتادة)) تربى بعین اهللا: ((قال ابن كثیر    

قėال عبėاس بėن    . أصėابھ بėالعین  : والمصاب َمعیٌن، على النقص، وَمْعیėون علėى التمėام    الرَُّجل بعینھ عینا فھو كائن
  : مرداس

  )١٦(واخĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦاُل أَنĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦك َسĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦّیٌد َمْعیĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦونُ    قد كان قْوُمك یْحَسبونك سیِّدًا
 

بėالخفض وقرئėت بėالَّرفع، والėذین قرأوھėا       )١٧()٢٢/ الواقعėة ) (٥٤/ الėدخان ( ))َوُحĦور عĦِینٍ  ((: قال اهللا تعėالى     
الحėور  : فقėالوا  ))َیطĦوُف َعَلĦیْھم ِوْلĦَداٌن ُمَخلĦَُّدوَن، بĦاْكوابٍ     ((: بالرفع كرھوا الخفض النھ عطف على قولėھ تعėالى  

)) َیطĦوُف َعَلĦیْھم ِوْلĦَداٌن ُمَخلĦَُّدونَ    ((لیس مما یطاف بھ، ولكن مخفوض على غیر ما ذھب الیھ ھėؤالء الن معنėى   
ومن قرأھėا بėالرفع فھėو أحسėن الėوجھین، الن      . نعمون بھذا وكذلك ینعمون بلحم طیر وكذلك ینعمون بحور┑ عین┑ی

  . ولھم حور عین: بھذه االشیاء بمعنى ما قد ثبت لھم، فكأنھ قال ))یطوُف علیھم ولدان ُمَخَلُدوَن((: معنى االیة

                                      
 .٨٢: و وجوه القرآن. ١/١١٧: للزمخشري: الكشاف: ینظر )١(
 .المصدران السابقان انفسھما )٢(
 .٩/٥٠٤ج : اللسان )٣(
 .٤/١٩٩ج: معجم مقاییس اللغة )٤(
 .٧٠٢ص: كتاب العین )٥(
 .٦٥٤- ٦٥٣: المعجم المفھرس اللفاظ القرآن الكریم )٦(
 ).١٤٠االیة / والقمر ٤٨/ والطور االیة ٢٧/ المؤمنون(واللفظ في  )٧(
 .٦/٢١٢: ، والذر المصون ١٤/٧ج : قولھ في المحرر الوجیز )٨(
 .٣/١٣٤ج: البیضاويتفسیر  )٩(
 .٢/٢٢٤ج: مختصر البیضاوي )١٠(
 .مفتي الدیار المصریة السابق وعضو جماعة العلماء )١١(
 .٢٩١ص: صفوة البیان لمعاني القرآن )١٢(
 .٩/٥٠٤: اللسان )١٣(
 .٢/١٩ج: مجاز القرآن )١٤(
 ٢/٤٨٤ج: مختصر تفسیر ابن كثیر )١٥(
 .٥٠٥-٩/٥٠٤: اللسان )١٦(
 ).٢٠/ والطور ٥٤/ الدخان(واللفظ  )١٧(



                   ٢٠١٠) ١( ٢١المجلد                                       مجلة كلیة التربیة للبنات

 

عنى ایضا الن المعنى یعطėون ھėذه االشėیاء ویعطėون     بالنصب على الحمل على الم)) حورًا عینًا((وقد قرئت و   
حėėورا عینėėًا، إالَّ أنَّ ھėėذه القėėراءة تخėėالف المصėėحف الėėذي ھėėو اَإلمėėاُم، وأھėėُل العلėėم یكرھėėون أن ُیْقėėرَأ بمėėا یخėėالف    

  .وآیات أخرى في سور القرآن )١(اإلمام
وكتبنĦا علĦیھم   (( : بمعنى العین العضو الذي یبصر بھ في آیات مختلفة كقولėھ تعėالى  ) عین(كما استعمل لفظ      

 ))وقالت امرأُة فْرعَوَن قرةََ عیٍن لي ولĦك ((: وقولھ تعالى)) ٤٥/المائدة()) فیھا ان النفس بالنفَس والعیَن بالعین
 ٤٠/طėėھ( ))كĦĦي تقĦĦرَّ عینھĦĦا وال تحĦĦَزن((: وقولėėھ تعėėالى) ٧/اثرالتكėė( ))ثĦĦم لتُرونَّھĦĦا عĦĦیَن الیقĦĦین(() ٩/القصėėص(

واللفظ ) ١١٦/االعراف())فلما ألْقُواَ َسُحروا أعیَن الناس واسترھبوھم((: وقولھ تعالى) ١٣/واللفظ في القصص
وغیرھėا مėن   ) ٧١/، والزخėرف ١٩/، وغėافر ١٧/، والسجدة٧٤، والفرقان٦١/، واالنبیاء١٧٩،١٩٥/في االعراف

  .)٢(االیات
ولما كانت العین عضو االبصار لالنسان وغیره َفِمَن االولى ان تتحدث عėن البصėر الėذي ھėو أعėم وأدق فėي           

االستعمال القرآني كحاسھ مėن حėواس االنسėان لمėا ینطėوي علیėھ ھėذا اللفėظ مėن الėدالالت واألوجėھ المختلفėة مėن              
  .)٣(ذ القلبنفا: العیٌن، مذكر، والَبَصُر: اَلَبُصر: المعاني قال الخلیل

ادراك العėین واحاسėھا ثėم    : واَلبَصėُر فėي االصėل بمعنėى اإلدراك    . حاسُة الرؤیة والجمع أبصار: الَبَصُر: وقیُل    
تجėėّوز بėėھ عėėن القėėوة المودعėėة فėėي ملتقėėى العصėėبین المجėėوفتین الواصėėلتین مėėن الėėدماغ الėėى الحėėدقتین ثėėم تتفرقėėان    

ان، واالشكال بتفصیل معروف في محلھ وعن العین التي ھي محلھ، فیتأدیان الى العین تدرك بھا االضواء وااللو
  .)٤(وشاع ھذا حتى صار حقیقة في العرف

  .)٥(صار ُمْبِصرًا، وأْبَصَرُه اذا أخبر بالذي وقعت عینھ علیھ: َبُصَر: قال سیبویھ    
ھėو بصėیٌر بėھ، ومėن ھėذه      البėاء والصėاد والėراء اصėالن، احėدھا العلėُم بالشėيء یقėاُل         ) بصر: (قال ابن فارس     

  .)٦(ُفبْصَر الشيء َغلُظھ، ومنھ اَلَبُصر: واالصل اآلخر.  البصیرُة
قėوة للقلėėب المنėوّر بنėور القėدس یėرى بھėėا حقėائق االشėیاء وبواطنھėا بمثابėة البصėėر          : البصėیرةُ : قėال الجرجėاني      

ومėن ھنėا    )٧(نظریėة والقėوة القدسėیة   للنفس یرى بھ صور االشیاء وظواھرھا، وھي التي یسمیھا الحكماء العاقلة ال
  .الخ... جاء االستعمال في القرآن الكریم لاللفاظ الثالث البصر والباصرة والبصیرة والبصیر واالبصار

ھو الذي یشاھد االشیاء كلھا ظاھرھا وخافیھėا بغیėر جارحėة، والَبَصėُر عبėارة      ) الَبصُیر(فمن اسماء اهللا تعالى     
  .)٨(في حقھ عن الصفة التي ینكشف بھا كماُل نعوت اُلمْبَصَرات

ال تدَركĦُھ االبصĦاُر   ((: و قولėھ تعėالى  ) ٢٠/ غėافر ( )٩())أنَّ اهللا ُھَو الَّسĦِمُیع الَبِصĦیرُ  ((: وفي التنزیل قال تعالى    
اعلم عز وجل أنَُّھ ُیِدرُك االبصاَر، وفي ھذا االْعالم دلیėٌل َأن  : قال الزَّجاج) ١٠٢/ االنعام( ))وھو یدرُك االبصاَر

ُیْبصėُر بعینیėھ   َخْلَقُھ ُلا ُیدركون االبصاَر، أي ال یعرفون كیف حقیقُة الَبصėَر، ومėا الشėيء الėذي صėار بėھ االنسėان        
دون أْن ُیْبَصر من غیرھما مėن سėائر اعضėائھ فėأْعَلَم أنَّ َخْلقėًا مėن َخْلقėھ┑ ال یėدرك المخلوقėون ُكْنَھėُھ وال یحیطėون            

فاالبصاُر ال تحیط بعظمتėھ وجاللėھ علėى مėا      )١٠(بعلمھ فكیف بھ تعالى واالبصاُر ال تحیط بھ وھو اللطیُف الخبیر
لدنیا واالخرة او ال تدركھ االبصėاُر إدراَك احاطėة ِبُكْنھėھ وحقیقتėھ┑ فėانَّ ذلėك محėال،        ھو علیھ ابصاُر الخالئق في ا

  واالدراك بھذا المعنى 
. أخص ُّمن الرؤیة التي ھي مّجرد المعاینة، فنفیھ ال یقتضėي نفėي الرؤیėة، إذ نفėي األخėص ال یسėتلزم نفėي األعėم        

: نة رؤیة المėؤمنین لėھ تعėالى فėي االخėرة كمėا قėال تعėالى        فأنت ترى القمر وال تدرك حقیقتھ، ولذلك اثبت أھُل الس
  .)١١(وذھب بعض السلف الى ان االیة مخصوصة بالدنیا ))وجوٌه َیَومئذ ناَضرٌة الى َربھِّا نِاَظرٌة((

أي وھو یدرك القوة التي تدرك بھا المبصرات ویحبط بھėا علمėا اذ ھėو خėالق      ))وُھَو ُیْدِرُك االْبصاَر((: وقولھ    
  .)١٢(ى والحواسالقو

                                      
 .٢٨٤ص: لالخفش: معاني القرآن. ٢٨٩/ ٤ج: تفسیر ابن كثیر: وینظر ٨٨/ ٥ج: للزجاج: معاني القرآن واعرابھ )١(
 .٦٥٣ص: المعجم المفھرس اللفاظ القرآن الكریم: ینظر )٢(
 .٧٤ص: كتاب العین )٣(
 .١٣٥/ ١ج: روح المعاني: وینظر ٣٢: كتاب التعریفات )٤(
 ).الكتاب(ولم اعثر علیھ في .٤١٨/ ١ج: اللسانقولھ في  )٥(
 .٢٥٤ -٢٥٣/ ١ج: معجم مقاییس اللغة )٦(
 .٣٢: التعریفات )٧(
 .١/٤١٧: حكاه ابن االثیر في اللسان )٨(
 .١٦٨- ١٦٧ص : ینظر المعجم الفھرس اللفاظ القرآن. واللفظ في احدى وخمسون ایة )٩(
/ ١ج: ومختصر تفسیر ابن كثیر ١٧٦/ ٢ج:تفسیر البیضاوي: نظروی. ٢٢٥/ ٢معاني القرآن واعرابھ للزجاج ج )١٠(

٦٢٣. 
 .١٨٦ص: صفوة البیان )١١(
 .المصدر السابق نفسھ )١٢(



                   ٢٠١٠) ١( ٢١المجلد                                       مجلة كلیة التربیة للبنات

 

أي قėد جėاءكم القėرآن ومėا فیėھ مėن حجėج         )١()١٠٤/االنعėام ( ))َقْد َجĦَاَءُكم بصĦائُر ِمĦْن َربُِّكĦم    ((: وقولھ عّز وجل   
واضحة یھتدون بھا الى الحق بصائر جمع بصیرة وھي للقلب بمنزلة البصر للعėین، فھėي النėور الėذي َیْبُصėر بėھ       

ْبصُر بھ العین، وإطالق البصائر على ھذه اآلیات مėن أطėالق اسėم المسėِّبب     القلب كما أن البصر ھو النور الذي َت
قėال الزَّمخشėري ھėو وارد     )٣(واحدتھا بصیرة ومجازھا حجج بّینة واضحة ظėاھرة : قال ابو عبیدة )٢(على السَّبب

 وما ال یجوز ما والتنبیھ على ما یجوز على اهللا ))وما أنا َعَلْیكُم َبحِفیٍظ((: لقولھ) e(وارد على لسان رسول اهللا 
ھو للقلوب كالبصائر فمن ابصَر الحَق وآمَن بھ فلنفسھ أَبْصَر وإیاھا تقع ومن عمي عنھ فعلى نفسėھ عمėى وإیاھėا    

  .)٤(ضر بالعمى
قėėال الّزجėėاج أي واضėėحة، ویجėėوز ُمْبَصėėرًة،   )٥()١٢/النحėėل( ))فلمĦĦا جĦĦَاْءتُھم آیاتنĦĦا مبصĦĦرةً ((: وقولėėھ تعėėالى    

الظėاھرة البّینėة، جعėل االبصėار لھėا وھėو فėي الحقیقėة         : المبصرُة: قال الّزَمْخشرّي. )٦(ومعناھا ُمَبینَّة تبصر وترى
كėل نėاظر   : ویجėوز ان یėراد بحقیقėة االبصėار    . لمتأملیھا، النھم البسوھا وكانوا بسبب منھا بنظرھم وتفكėرھم فیھėا  

  .)٧()١٤/ النحل( ))واستیقنتھا انفسھم(( :كافة أولي العقل، وان یراد إبصار فرعون وملئھ لقولھ فیھا من
  :والبصُر في القرآن یفسر على ثالثة أوجھ أو دالالت فوجھ منھا  
ومنھُم َمْن َیْنُظĦر الیĦك أفأنĦت تھĦدي العمĦى ولĦو كĦانوا ال        ((): ٤٣/سورة یونس(ذلك قولھ في . )٨(البصیُر القلب  

  .))یبصرون
قėėال  )٩(ُیقِبėėُل علیėėك بėėالنظر وھėėو كėėاألعمى مėėن بُغْضėėِھ لėėَك وكراھتėėھ لمėėا یėėراه مėėن آیاتėėك        : أي: قėėال الّزجėėاج    

اتحسب أّنَك تقدر على ھدایة العمى ولو انضم الى العمى وھėو فقėد البصėر فقėد البصėیرة، الن      : الزَّمخشري معناه
  وامėėėėėėا العمėėėėėėى مėėėėėėع الحمėėėėėėق فجھėėėėėėد    االعمėėėėėėى الėėėėėėذي لėėėėėėھ فėėėėėėي قلبėėėėėėھ بصėėėėėėیرة قėėėėėėد یحėėėėėėدس ویتظėėėėėėنن،      

  .)١٠(البالء یعني أّنھم في الیأس من ان ُیقِبلوا وُیَصُدقوا كالصُم والعمي الذین ال بصائر لھم وال عقول
أخبėَر اهللا   ))وِمĦْنُھم َمĦْن َیْنُظĦر إلْیĦَك افْانĦَت َتْھĦِدي اُلْعمĦَي وَلĦْو كĦُانوا ال یبصĦرون          ((: قولھ تعالى: وقال القرطبي   

أي كما ال تقدر ان تسمع من ُسِلب السَْمُع، وال تقدر ان تحلق لالعمى . احدا ال یؤمن إّال بتوفیقھ وھدایتھ تعالى أنَّ
  َیْنُظĦĦĦĦĦĦروَن إلْیĦĦĦĦĦĦَك تĦĦĦĦĦĦدوُر أْعُیĦĦĦĦĦĦُنُھم  ((: بصėėėėėėرا یھتėėėėėėدي بėėėėėėھ فھėėėėėėو یėėėėėėدیم النظėėėėėėر الیėėėėėėك كمėėėėėėا قėėėėėėال تعėėėėėėالى  

  ینانھėėėėėėėا نزلėėėėėėėت فėėėėėėėي المسėėėėėėėتھزئ   : وقیėėėėėėėل) ١٩/االحėėėėėėėزاب()) كالĦĦĦĦĦĦĦذي یغشĦĦĦĦĦĦĦى علیĦĦĦĦĦĦĦھ مĦĦĦĦĦĦĦن المĦĦĦĦĦĦĦوت   
  .)١١(واهللا اعلم 

ینظرون الیك والى مėا اعطėاك اهللا مėن الخلėق العظėیم، والداللėة الظėاھرة        : و زاد ابن كثیر في معنى االیة فقال   
علėėى نبوتėėَك وھėėؤالء ینظėėرون كمėėا ینظėėر غیėėرھم وال یحصėėل لھėėم مėėن الھدایėėة شėėيء كمėėا یحصėėل لغیėėرھم، بėėل       

قėėاطر او ( وقėėال فėėي . )١٢(االحتقėėارالمؤمنėėون ینظėėرون إلیėėك بعėėین الوقėėار، وھėėؤالء الكفėėار ینظėėرون إلیėėك بعėėین   
/ االعėراف (یعني بصیر القلب باالیمان وھو المؤمن وقال فėي   ))وما َیْستَوي االعمى والبصیر((): ١٩/ المالئكة

  .)١٣(یعني بالقلوب ))وتراھم ینظرون ألْیَك وُھم ال ُیْبُصروَن((): ١٩٨
 ))فجعلنĦاُه َسĦمیعًا بصĦیراً   ((: قولھ) ٢/سورة االنسانالدھر او (البصیر بالعینین فذلك قولھ في : والوجھ الثاني   

): ٢٢/ یعنėي بصėیرا بėالعینین، وقėال فėي ق      ))فارتĦد، بصĦیراً  ((): ٩٦/ یوسėف (یعني بصėیرا بėالعینین، وقėال فėي     
  .)١٤(یعني بصیرا بالعینین ))فبصرك الیوَم حدید((
، فبصėر القلėب وبصėیرتھ تبصėرتھ شėواھد      یراد بھ بصُر القلėب كمėا یقėال ھėو بصėیر بالفقėھ      : قیَل: قال القرطبي   

االفكار ونتائج االعتبار، كما تبصر العین مėا قابلھėا مėن االشėخاص واالجسėام وقیėل المėراد بėھ بصėر العėین وھėو            
فَبَصėُرَك اَلْیėوَم   : ((قėال مجاھėد  . قėوٌي نافėٌذ َیėرى مėا كėان محجوبėا عنėك       : الظاھر أي بَصėُر عینėك الیėوم حدیėد، أي    

یعėاین مėا یصėیر إلیėھ     : لى لسان میزانك حین توزن سیئاتك وحسناتك وقالھ الضėحاك، وقیėل  یعني نظرك ا)) جدُید

                                      
 ).٢٠/ ، والجاثیة٤٣/ ، والقصص١٠٢/ ، واالسراء٢٠٣/ االعراف(واللفظ في  )١(
 .١٨٦: صفوة البیان ٥٢/ ٢الكشاف ج )٢(
 .٢٢٥ص/ ٢القرآن واعرابھ جمعاني : وینظر. ٢٠٣/ ١ج: مجاز القرآن )٣(
 .٥٢/ ٢ج: الكشاف )٤(
 ).١٢/، واالسراء ٥٩/ االسراء: واللفظ في )٥(
 .٨٥ص/ ٤للزجاج ج: معاني القرآن واعرابھ )٦(
 .٦٨٦ص/ ٢ج: مختصر تفسیر ابن كثیر: ، وینظر٣٥٦ص/ ٣ج: الكشاف )٧(
 .٢٢٥ص: االشباه والنظائر )٨(
 .١٩ص /٣ج: للزجاج: معاني القرآن واعرابھ )٩(
 .٣٣٢ص/ ٢ج: الكشاف )١٠(
 .٢٢١ص/ ٨ج: الجامع الحكام القرآن )١١(
 .٢٠٠ص/ ٢ج: مختصر تفسیر ابن كثیر )١٢(
 .٢٢٥ص: االشباه والنظائر )١٣(
 .٢٢٥ص: االشباه والنظائر) ١٤(
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یعني الكافر یحشėر وبصėره حدیėد ثėم یėرزُق َویْعمėَى وُقėرئ        : وھو معنى قول ابن عباس وقیل. من ثواب و عقاب
  .)١(بالكسر على خطاب النفس)) َفَبَصُرِك)) ((َعْنِك)) ((لقد ُكْنَت((
  .)٢(نأخذ لزوال المانع لالبصار: بمعنى ))َفَبُصرَك الیوَم حدیٌد((: قولھ تعالى قال البیضاوي   
كنت فėي غفلėة مėن امėر الدیانėة فكشėفنا عنėَك ِغطėاء اَلْغفَلėة بėالوحي           : والمعنى) e(الخطاُب للنبي محمد : وقیل   

ویؤیėد االول قėراءة مėن كسėر التėاء      . ترى ما ال یرون وتعلėم مėا ال یعلمėون    ))َفَبُصرَك الیوَم حدیٌد((وتعلیم القرآن 
  .)٣(والكافات على خطاب النفس

قėوي الن كėل احėد یėوم القیامėة      : أي)) فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الیėوم حدیėد  ((وعند ابن كثیر معنى   
  .)٤(كن ال ینفعھم ذلكیكون مستبصرًا حتى الكفار في الدنیا یكونون في یوم القیامة على االستقامة ل

یعنėي بالحجėة فėي     ))وقĦد كنĦُت بصĦیراً   ((): ١٢٥/ سورة طھ(فذلك قولھ في  )٥(البصیر بالحجة :والوجھ الثالث   
  .الدنیا

  .)٦())أعمى عن الحجة، ویقال أنھَّ یخرج من قبره بصیرًا فیعمى في َحشرِه: (( قال الفراء   
وفسرھا الّزمخشري بقولھ أن آیاتنėا أتتėك واضėحة مسėتنیرة فلėم تنظėر الیھėا بعėین المعتبėر ولėم تتبصėر فعمیėت                

  .)٧(عنھا
واضحة نیėرة فعمیėت عنھėا وكėذلك َمَثėُل       ))أَتْتَك آّیاُتنا(( أعمى البصر أو القلب ثم فسرھا بقولھ: قال البیضاوي   

  .)٨(لعذابتترك في العمى وا) الیوم تنسى(تركك إیاھا 
مرتان بالمؤنث وثالث وخمسėون  )) خمس وخمسین مرة((فقد وردت في القرآن الكریم )) البصیرة((اما لفظة    

  :بدالالت واوجھ مختلفة یمكن حصرھا على تسعة اوجھ. بلفظ المذكر
على ((: وقولھ عّز وجل. حیُث كان) ١٣٤/ النساء( ))وكان اُهللا َسمیعا َبصیرا((: ، كقولھ تعالى)٩(العلم :احدھا   
أي، علمėك الیėوم    ))فبصĦرك الیĦوم حدیĦد   ((): ٢٢/ ق(وقولھ في ) ١٠٨/یوسف( ))على بصیرة أنا ومن اتبعني((

  .)١٠(نافذ بما كان عنك مستورا في الدنیا
لĦذھب بسĦمعھم   ((: وقولėھ تعėالى  ) ٧/ البقėرة ( ))وعلĦى أبصĦارھم غشĦاوة   ((: َبَصُر القلب كقولھ تعالى :والثاني   

  .)١١())ولو كانوا ال یبصرون((): ٤٣/یونس(وقولھ في ) ٢٠/ البقرة( ))وابصارھم
فمėن قėرأ   )) ُمْبَصėرةًِ ((وقėرأ  ) ٥٩/ االسėراء ( ))وآتینĦا َثُمĦَود الناقĦَة ُمْبَصĦرةً    ((: المعجزة كقولėھ تعėالى   :والثالث   
َفَظلُمėėوا )) فظَلمėėَوا بھėėا((مبیَّنėėًة : فėėالمعنى)) ْبَصėėَرةُم((ومėėن قėėرأ . تّبėėین لھėėم: تبصėėرھم، أي: فėėالمعنى)) ُمْبصėėرًة((

  .)١٢(بتكذیبھا
رّبنĦا أْبَصĦْرنا   ((: وقولėھ تعėالى  ) ٩٦/ طėھ ( ))قال َبُصرت بما لم یبصروا بĦھ ((: الرؤیة كقولھ عز وجل :والرابع  

  .)١٣()١٢/ السجدة( ))َوسِمْعنا
  .)١٤()١٢٥/ طھ( ))بصیرًاوقد كنُت ((: كقولھ تعالى: بصیر بالحجة :والخامس  

وھėو قėول   ) ٥٩/، وغėافر  ١٩/فėاطر ( ))وما یسĦتوي االعمĦى والبصĦیر   ((: المؤمن كقولھ عزَّ وجل :والسادس   
  .)١٥(ابن عباس ومجاھد وقتادة والسدي

: قولėھ تعėالى  ) ٢٠/ الجاثیėة (و  ))ھذا بِصĦاُئر ِمĦْن َربُِّكĦم   (() ٢٠٣/ االعراف(البیان، كقولھ تعالى في  :والسابع   
  .))ھذا َبصِائَر للناس((ِ

راجėع الėى ربėھ متفكėر فėي      : أي) ٨/ ق( ))تبصĦره وذكĦرى لكĦل َعبĦٍد ُمنیĦب     ((: العبرة، كقولھ تعėالى  :والثامن    
  .)١(بدائع صنعتھ ودالئل قدرتھ، وھما علتان لالفعال المذكورة معنى

                                      
 .١٢/ ١٧ج: الجامع الحكام القرآن )١(
 .بھا وقصور النظر علیھا الغفلة واالنھماك في المحسوسات وااللف: موانع االبصار في الدنیا )٢(
 .١٤٢ص -١٤١ص/ ٥تفسیر البیضاوي ج )٣(
 .٢٢٦ص/ ٤تفسیر ابن كثیر ج )٤(
 .٢٢٦ص: االشباه والنظائر )٥(
 .١٩٤ِص/٢معاني القرآن للقراء ج )٦(
 .٩٥ص/ ٣الكشاف ج )٧(
 .٤٢ص/ ٤تفسیر البیضاوي ج )٨(
 .في تفسیره) العلیم(ذكرھا ابن عباس بـ )٩(
 .١٥/ ١٧: الحكام القرآنالجامع : ینظر )١٠(
 .٢٢٥ص: ، وھو قول مقائل في االشباه١٠٤/ ١النزھة : ینظر )١١(
: وینظر مختصر تفسیر ابن كثیر. ٢٥٩ص/ ٣ج: تفسیر البیضاوي: وینظر. ٢٠٢ص/ ٣ص: معاني القرآن واعرابھ )١٢(

 .٣٩١/ ٢ج
 .٢١٩/ ١: واللسان ١٠٤/ ١، والنزھة ٧٠ص: للدامغاني: ، والوجوه٢٢٥: االشباه والنظائر: ینظر )١٣(
 .قالھ مقائل ٢٢٦االشباه والنظائر  )١٤(
 .١٤/٣٣٩والقرطبي  ٢٢٥وبھ قال مقائل في االشباه  ٥/٢٤٩و ٤/٥٤الدرر المصون : ینظر )١٥(
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بل االنسĦاُن علĦى نفِسĦِھ    ((: ، كقولھ عّز وجل)٢(الشھادة، وھو قول ابن عباس وسعید بن جبیر وقتادة :والتاسع   
حجة بیّنھ على نفسھ واعمالھا النھ شاھد بھا و وصفھا بالبصارة على المجėاز او  : معناھا) ١٤/ القیامة( ))بصیرٌة

  عėėėėėėėėین بصėėėėėėėėیرة فėėėėėėėėال یحتėėėėėėėėاج الėėėėėėėėى االنبėėėėėėėėاء ففیėėėėėėėėھ مėėėėėėėėا یجėėėėėėėėزيء عėėėėėėėėن االنبėėėėėėėėاء الن جوارحėėėėėėėėھ     
   )٣(.تنطق بذلك 

  ،)٤(ھو شھید على نفسھ عالم بما فعلھ: وبصره ویدیھ ورجلیھ وجوارحھ أي یقول سمعھ: قال ابن كثیر   
  .)٥(یقال لقوة القلب المدركة بصیرة: قال الراغب   
خĦتم  ((: والمتأمل في االیات القرآنیة یالحظ اّن اهللا قد ربط بین ھذه الحواس في غیر موضėع كقولėھ عėّز وجėل       

قĦل ھĦو   ((: وقولھ تعėالى ) ٧/ البقرة( ))غشاوة ولھم عذاب عظیم اهللا على قلوبھم وعلى سمعھم وعلى ابصارھم
  : وقولėėėھ تعėėėالى ) ٢٣/ الملėėėك( ))الĦĦĦذي أنشĦĦĦأكم وجعĦĦĦل لكĦĦĦم السĦĦĦمع واالبصĦĦĦار واالفئĦĦĦدة قلĦĦĦیًال مĦĦĦا تشĦĦĦكرون         

  لفضل ھذه الحواس الثالث ).  ٢٠/ البقرة( ))ولو شاَء الُلھ َلَذَھَب َبْسِمِعھم وابصِارھم((
حثین االلمان الى ان ورود ھذه الحواس مرتبطة بعضėھا بėبعض لėھ اسėاس بėایولوجي فėي       وقد توصل أحد البا    

خلق االنسان اذ قال ان ھناك ثالثة فصوص في الدماغ احدھا یطلėق علیėھ السėمع واالخėر البصėر والثالėث اطلėق        
االنسėėانیة  علیėėھ اسėėم الفėėؤاد النėėھ یقėėع اسėėفل الفصėėین اآلخėėرین واثبتėėت التجėėارب أنėėّھ مركėėز االحسėėاس والمشėėاعر   

واهللا اعلėم وھėذا نėوع مėن االعجėاز العلمėي فėي القėرآن          )٦(وموضع االنفعال فیھ ثم االنتقال الėى االجėزاء االخėرى   
  .الكریم

  
  حاسة التذوق: المبحث الرابع

وما نėَزل بėَك مėن مكėروه فقėد ُذْقَتėُھ،       . طعمھ: ذاَق یذوُق َذْوقَا وَمذاقة ومذاقا ومذُاقھ طّیب أي: ذوق: قال الخلیل   
  .)٧()٤٩: الدخان( ))ُذق َأّنَك أْنَتَ اْلَعزیُز الكریم(( : وقال الُلھ عزَّ وجلَّ

يء مėن جَھėة َتَطعėُّم، ثėم یشėتق منėھ مجėازا        الذال والواو والقėاف اصėلَُ واحėد، وھėو اختیėار الشė      : قال ابن فارس   
  .)٨(وُذْقُت ما عند فالِن، اختبرتھ. ُذْقُت المأكول أُذَوقُھ َذْوقا: فیقاُل

فالėėذَّواق والَمėėذاق یكونėėان مصėėدرین . الėėذوق مصėėدر ذاق الشėėيَء یُذوقėėھ َذْوقėėًا وَذواقėėًا ومėėذاقًا: قėėال ابėėن منظėėور   
  .ُذْقتھ شیئا بعد شيء: وَتَذوَّْقتھ أي )٩(َخَبْرتھ: وذقُت ما عنده أي. طّیب ویكونان طعما كما تقول ذواقُھ ومَذاُقھ

  .مجرٌب معلوم: و امر ُمْسَتَذاٌق أي
قėėال ) ١١٢/ النحėėل( ))فأذاقَھĦĦا اُهللا ِلبĦاَس الُجĦĦو熬ِ والَخĦĦوفِ ((: والėذوق یكėėون فیمėėا یكėėره ُوَیحُمėد قėėال اهللا تعėėالى     

رسėول اهللا  ) e(اكلوا العظام المحرقة والجیف والخوُف بُعُوث النبي محمد ابتلوا بالجوع سبع سنین حتى : الفّراء
  .)١٠())مكة((والمقصود بھا 

جاعوا حتى بلغوا الى أن اكلوا الوبر بالدّم وبلغ منھم الجوع الحال التي ال غایة بعدھا : قال ابو عبیدة والزجاج   
  .)١٢(ُودِّ┑ وأُودِّ: جائز ان یكون جمع ُنْعمُ┑ واْنُعم┑، مثل :قال قطرب )١١(وأْنُعم جمع ِنْعَمة، وقالوا شدةَّ واُشدِّ

باشėėتقاقات مختلفėėة ذق تėėذوق ذوقėėوا تėėذوقوا  ) اربعėėًا وسėėتین مėėرة(فėėي القėėرآن الكėėریم ) ذوِق(وقėėد وردت لفظėėة    
  :ومذاق وذاقا وغیرھا وبمعان ودالالت مختلفة منھا

  
). ١١٢/ سėورة النحėل  (، ))اهللا فأذاقھا اُهللا ِلباَس الُجو熬 والخوفَفكَفرت باْنُعم ((: كما في قولھ تعالى :االبتالء-١

  .قد سبق شرحھا
  
  .)١()١٨١/آل عمران( ))ونقوُل ُذوقوا عذاَب الحریق((: وذلك قولھ عز وجل :العقاب-٢

                                                                                                          
/ ٥ج: وبشواھد اخرى من االیات وھو قول ابن عباس في تفسیره وینظر تفسیر البیضاوي ١/١٠٤: ینظر النزھة )١(

 .                               ٦٦١ :وصفوة الییان ١٤٠ص
 .٣٨٩ص/ ٦ج: ، والدرر المصون٤٤٩/ ٤ج: الجامع الحكام القرآن: ینظر )٢(
 .٢٩٦ص/ ٥ج: ،  وتفسیر البیضاوي٦٦٢ص/ ٤ج: الكشاف: ینظر )٣(
 ٤٤٩ص/ ٤ج: تفسیر ابن كثیر )٤(
 ٤٩: المفردات.)٥(
 .عن ندوة علمیة عقدت على قناة اقرا )٦(
 .٣٢٤ص: العین )٧(
 .٣٦٤ص/ ٢ج: معجم مقاییس اللغة )٨(
 .٧١/ ٥ج: لسان العرب )٩(
 .١١٤/ ٢معاني القرآن للقراء ج )١٠(
 .١٨١- ١٨٠/ ٣ج: ، ومعاني القرآن واعرابھ٣٦٩/ ١ج: مجاز القرآن )١١(
 .١٨١/ ٣للزجاج ج: معاني القرآن )١٢(
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: قėال الّزجėاج   )٢(النار اسم جامع، تكون نارا وھي حریق وغیر حریق فėاذا التھبėت فھėي حریėق    : قال ابو عبیدة   
عėذاب محėرق بالنėار، الّن العėذاَب یكėون بغیėر النėار فėاعلم ان مجėازاة          : نكتب ما قالوا ذوقوا عذاب الحریق أيس

  )٤(ذوقوا عذاب الحریق: ننتقم من یھود بني قینقاع یوم القیامة فنقول: قال الزمخشري )٣(ھؤالء ھذا العذاب

وردت كلمėة ذق بمعنėین   ).. ٤٩ِ/الėدخان ()) لكĦریمُ ذق انĦَّك أنĦَت العزیĦُز ا   ((: كما في قولھ عز وجل: االستھزاء-٣
  . االول االستعمال القرآني بمعنى االستھزاء والسخریة من الكفار والثاني بمعنى العقوق مجازًا

) u(كما في قولėھ تعėالى قėال الفėّراء عėن ابėي قتėادة االنصėاري أنَّ الحسėن بėن علėي بėن ابėي طالėب                :فاألول   
ومėن كسėر فمعنėاه تėوبیخ      )٥(ذق بھذا القول الذي قلتėھ فėي الėدنیا   : االلف والمعنى في فتحتھایفتح .. ذق َأنك: قرأھا

  .ذق ف}نَك كریم كما زعمت ولست كذلك: أي
  .)٧(ذق إّنَك أنت العزیز الكریم في الدنیا: قال ابو عبیدة )٦(العقوق مجازًا :والمعنى االخر   
  
كĦُل َنْفĦٍس ذاِئَقĦٌة المĦوِت وإنَّمĦا ُتَوفĦَون أُجĦَوُركم یĦوم         ((: كمėا فėي قولėھ تعėالى      :ذھاب الروح مع حضور االجل-٤

  .)٨()١٨٥/ آل عمران( ))القیمة
  

  :أي مّیتة قال ))كلُ َنْفس ذائقُة الموِت((: قولھ تعالى: قال ابو عبیدة    
    المــوُت كأٌس المـــــرُء ذائُقھا 

   )٩(فـــــي ھـــــذا المـــوضع شاربھا
  
یطėرح التنėوین مėع    )) ذائقَة الموَت((على االصل وقرأ االعمى )) ذائقُة الموت((قرأ الیزیدي : قال الزمخشرّي   

  .كلكم میتون والبد لكم من الموت: والمعنى )١٠(النصب
والمėوت الėذي یَفėرق منėھ فھėو       )١١(وعد ووعیėد للمصėدق والمكėذب   )) كُل َنْفس ذائقة الموت: ((وقال البیضاوي   

  .الموت الذي ال یرجع صاحبھ الى الدنیا الى یوم النشور
 ))ولئن اَذْقَنا اإلنساَن ِمّنا رحمًة ُثَم نزعناھا ْمُنھ إّنھ لیئوسَُ كفĦور ((: كما في قولھ ّعز وجل :الصحة والرزق-٥
  ).٢١/ ھود(

: قėال ابėو عبیėدة   . )١٢(ى مėن االنسėان النėھ فėي معنėى النėاس      قولھ ولئن اذقناه یعني االنسان ثėم اسėتثن  : قال الفراء   
  .)١٣(مجازه فعول من یئست)) لیئوُس كفور((

یعنėي الكėافر والرحمėة الėرزُق     )) لئن اذقنا االنسان من رحمėة ثėم نزعناھėا منėھ إّنėھ لیئėوس كفėٌور       : (( قال الّزجاج
  .)١٤(ھھنا واالنسان اسم للجنس  في معنى الناس

ثėم سėلبنا تلėك    )) ثėم نزعناھėا منėھ   ((نعمة من صحة وامėن وجėدة   ) رحمًة(للجنس )) النسانا: ((قال الزمخشري   
شدید الیأس من ان تعود الیھ مثل تلك النعمة المسėلوبة قėاطع رجėاءه مėن سėعة فضėل اهللا مėن        ) انھ لیؤوس(النعمة 

فėي نعمėة اهللا َنسėاٌء    عظėیم الكفėران لمėا سėلف لėھ مėن التقلėب        ) كفėورٌ (غیر صبر وال تسėلیم لقضėائھ وال اسėترجاع    
  .)١٥(لھ

                                                                                                          
، ١٥، ١٤والسجدة  ٢٥/ والتوبة ٥٠/ ٣٥/ واالنفال ٣٩/ واالعراف/ ٢٠/ واالنعام ١٠٦/ سورة آل عمران(واللفظ في  )١(

 .وغیرھا من االیات) ٢٤/ والزمر ٥٥/ والعنكبوت ٢٢/ والحج ٥٢/ ویونس ٢٠
 .١١ص/ ١ج: مجاز القرآن:ینظر  )٢(
 ٤١٤/ ١ج: معاني القرآن واعرابھ )٣(
 .٤٧٥/ ١ج: والكشاف )٤(
 .باب نزول االیةللوقوف على اس ٤٤ - ٤٣/ ٣ج: للفراء: معاني القرآن: ینظر )٥(
 .ذق عقق). أحد(بعد استشھاده في ) رضي اهللا عنھ) (لحمزة(وھو قول ابي سفیان لـ ٧١ص/ ٥ینظر اللسان ج )٦(
 .٢٠٩/ ٢مجاز القرآن ج )٧(
 .٥٧/ والعنكبوت ٣٥/ واللفظ موجود في سورة االنبیاء )٨(
، والقرطبي ٣٧٤/ ٢والبیت في عیون االخبار ،  وھو عجز البیت المیة بن ابي الصلت ١١١-١١٠/ ١مجاز القرآن ج )٩(

 .٢٢٧وھو قول مقاتل في االشباه ص - ٢٩٧/ ٤
 .٤٧٦/ ١الكشاف ج )١٠(
 .٥٢/ ٢تفسیر البیضاوي ج )١١(
 .٥ص- ٤ص/٢: للفراء: معاني القرآن )١٢(
 .٢٧٦/ ١ج: مجاز القرآن )١٣(
 .٣٤/ ٣ج: معاني القرآن واعرابھ )١٤(
 .٣٦٢/ ٢ج: تفسیر الكشاف )١٥(
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ولėئن اعطینėاه نعمėة بحیėث یجėد لėذتھا ثėم سėلبنا تلėك النعمėة منėھ انėھ             ) وإذا أَذْقَنا اّلَنėاَس َرْحمėةً  : (قال البیضاوي   
  .)١(لیٌؤس قطوع رجاءه من فضل اهللا تعالى لّقلة صبره وعدم ثقتھ بھ

َفُلنĦِذیقنَّ الĦذین كفĦĦروا   ((: ر واالدراك فقولėھ تعėėالى وھنėاك آیėات اخėرى وردت فیھėėا اللفظėة فیھėا داللėėة االختیėا          
بمعنى نجعلھم یذوقون النار نجعلھėم حقیقėة وھنėا االسėتعمال للفظėة یėذوقون مجėازي        ) ٢٧فصلت ( ))عذابًا شدیدًا

  .أي بمعنى االحساس بھا والشعور بااللم
  .أنزلھ بھ: واذاقُھ الشيء جعلھ َیذوق، واذاقھ اُهللا الخوفَِ، أي    
  

  حاسة الشم  او  التنفس: المبحث الخامس
  :أنف
  .اولھ: ھو اسم لمجموع المنخرین والحاجز، وانف كل شيء كل شيء: عضو التنفس والشم: االنف   
  : اَلْمَنْحز معروف والجمع أَنٌف وأنافَُ وأُنوٌف، أنشد ابن األعرابي: واالنف   

 كـــــــلِّ ناِئبةٍَ عـــــزاُز األنفٍُفي   بیــــُض الُوُجوِه كریمٌة أْحساَبھمُُ
  : وقال حسان بن ثابت   

 ُشمُّ األُنوِف مـــن الطِّراز االّوِل  بیُض اُلوُجوِه، كــریمٌة اْحَسابُھْم
  .)٢(ویقال ان العرَب ُتسمى األَنف َأنفین   

  .)٣(الھمزة والنون والفاء اصالن منھما یتفرَّع مِسائُل الباب ُكلّھا: أنف: قال ابن فارس    
  .)٤(وكل مستراح منھ َنَفٌس. أي خروج النسیم من الجوف وَشِرْبُت الماَء َبنَفس، وثالثة أنفاس┑. الََّتُنفُس: و الََّنفَس   

  .)٤(َنَفٌس
ن الجوف وَنّفَس اهللا ُكْرَبَتُھ، وذلك أنَّ في ُخروج الَّنسیم َرْوَحėا  َنَفس یدلُّ على خروج النسیم م: قال ابن فارس     

یعنėي   ))ال َنسُُّبوا الرِّیَح فإنھا ِمْن َنَفس الĦرَّحمن ((: وراحًة والَّنَفس كل شيء┑ یفرَُّج بِھ عن مكروب، وفي الحدیث
  .)٥(أنَّھا َروٌح یَتنفَّس بھ عن المكروبین

  .س، وقد َتَنفَّس الرجُل وَتَنفَّس الصُّعداء وكل ذي رئة┑ ُمَتَنفٌس  ودواب الماء الرئاَت لھااستمداد النََّف: والّتَنفُس   
  .خروج الریح من االنف والفم، والجمع أنفاس، وكل َتَروُّح بین شربتین نفس: واَلَنفس    
  .َیتُھ عن فیھ وھو مكروهأن یشرب وھو َیَتَنّفس في اإلناء من غیر أن ُیب: أحدھما: والتََّنْفس لھ معنیان    
ویقėال شėراٌب   . والنَفس اآلخر أن یشرب الماء وغیره من اإلناء بثالثة أنفاس┑ ببین فاه عن اإلناء فėي كėل نفėس       

غیر ذي نفس اذا كان كریھ الطعم آِجنا إذا ذاقھ ذائق لم یتنفس فیھ، وإنما ھي الشریة االولى قدر ما یمسėك رمقėھ   
  .)٦(ثم ال یعود لھ

  .لك في ھذا االمر نفسٌھ أي ُمْھَلٌة: ُمتسَّع ویقال: ال بین الفریقین َنَفٌس أيویق   
حسėده علیėھ ولėم یėره     : تبلج وظھرا، ونفس الشيء وبھ علėى ثėالث  : ھبت طیبھ، وتنفس الصبح: وتنفست الریح   

  .  اھًال لھ وغیرھا من الدالالت المختلفة واالشتقاقات
اذا ارتفėع النھėار حتėى یصėیر نھėارا بّینėًا فھėو        : قėال الفėّراء  ) ١٨/ الكėوثر ( ))َنّفَسوالصبُح إذا َت((: قال تعالى     

  .)٧( تنفس الصبُح
 َتَنَفَس الصبُح: اقبل ب}قبالھ روح ونسیم، فجعل ذلك َنَفسا لھ على المجاز وقیل: إذا أقبل الصبح: قال الّزمخشري   

)٨(.  
  : أْي اضاَء، واستشھد بقول الشاعر)) والصبُح إذا َتَنفس: ((قال ابن كثیر   

 وانجاَب عنھا لیــــلھا وَعْسَعَسا  َحتــــىَّ إذا الصُّْبــــُح لھا َتَنّفسا
  

: اذا نشأ، وقال ابن جریر: إذا اضاَء وأقبَل، وقال سعید بن جبیر: إذا طلع، وقال قتادة: قال الضّحاك. ادبر: أي   
  .)٩(یعني ضوء النھار اذا اقبل وتبّین

  .امتد وطال: تنفس النھار وغیره:  وللفظة َتَنفََّس دالالت اخرى منھا   

                                      
 .١٢٩ص/ ٣ج: تفسیر البیضاوي )١(
 .٤٩ص: معجم االلفاظ القرآنیة واالعالم:وینظر. ٢٣٧ -١/٢٣٦:، ولسان العرب٤٤:العین )٢(
 .١٤٦/ ١ج: معجم مقاییس اللغة )٣(
 .٩٧٧: العین )٤(
 .٤٦٠/ ٥: معجم مقاییس اللغة )٥(
 .٢٢٦- ٢٢٥/ ١٤: لسان العرب )٦(
 .٣/٢٤٢ج: للفراء: معاني القرآن )٧(
 .٧١١/ ٣ج: الكشاف: ینظر )٨(
منسوب لـ علقمة بن قرط وكذا في  ٢٨٧/ ٢ج: ، والبیت في مجاز القرآن٦٣٦ -٦٣٥/ ٣ج: مختصر تفسیر ابن كثیر )٩(

 .٢٣٦/ ١٩ج: الجامع الحكام القرآن



                   ٢٠١٠) ١( ٢١المجلد                                       مجلة كلیة التربیة للبنات

 

: وتėّنفس العمėر منėھ   . َبُعėدَ : انتَصėَف، وتėّنفَس ایضėا   : تَنّفَس النھار: یاتيوكذلك الموج إذا َنَضخ الماَء، وقال اللح    
  .اما الَنفْس قلھا دالالت اخرى )١(اذا تراخى وتباعد

  
  حاسة اللمس: المبحث السادس

  .)٢(اللمُس اَلمسُّ بالید، َلَمَسھ تلَُْمُسھ وِتْلَمُسُھ َلْمسًا والَمَسسھ: الَجسسُّ، وقیل: اللْمس: لمس
تلّمسُت الشيَء، اذا تطلَّبتھ : تقول. الالم والمیم والسین أصٌل واحٌد یدلُّ على تطلُّب شيء وَمسبِبِھ ایضا): لمس(   

  .)٣(بیدك
  .)٤(الّلمس أصلھ بالید ُلیَعرف َمسُّ الشيء، ثم َكُثَر ذلك حتى صار كلُّ طالب┑ ُملِتمسًا: قال ابو بكر بن درید   
: قال اهللا سبحانھ وتعėالى . وكل ماسّ┑ المس: إذا َمسِْسَت قالوا. وَلَمْسُت من بابي َضَرَب وَنَصر یقال لَمس یلَمُس   
  ).٤٣/ النساء()) او ال َمْسُتُم النِّساء((
  : انشدواو )٥(قال قوٌم ُأرَید بھ الَجماع وذَھب قوُم الى ّانھ المَسیس وأن الّلْمس والمالَمسَة یكون بغیر جماع   

 .)٦(ولم أدِر أنَّ الجوَد ِمْن َكّفِھ ُیْعِدي  َلَمسُت ِبكِّفي كّفّھ اْبتِغي الِغَنى
  .قال ابن فارس وھذا شعر ال َیحُتج بھ   

  .)٧(ویقال ال تْمنَع یَد المس┑ إذا لم تكن فیھ منفعة وال حاجة. الطّلبة والحاجة: و اللماسة    
  :كنایة عن: واللَّمس  
أوال َمُسĦتم  ((: وفي التنزیل العزیز قال تعالى. وكذلك الُمالَمَسة. باشرھا: الجَماع، َلَمَسھا وَیْلِمَسھا والَمَسھا :َأوال 

  .)٨()٤٣/النساء( ))النساء فلم َتِجدوا ماًء
  .)٩()٤٨/ القمر( ))ذوقوا مسَّ َسَقر((: العذاب والحریق كقولھ عّز وجل :والثاني

  :وقد ذكر مقاتل ثالَثة أوجھ┑ للَمس ھي   
یا أّیھĦا اّلĦذین آمنĦوا اذا نكحĦتم المؤمنĦات ثĦم طلقتمĦوھن مĦن         ((: یعني الجماع كقولھ تعالى: مس :الوجھ األول   

ال ُجناَح علیكم ((): ٢٣٦/ البقرة(یعني قبل ان تجامعوھن وقولھ تعالى في ) ١٤٩/ االحزاب()) قبل ان َتَمُسوُھنَّ
ولĦم یمسسĦني   ((: قėول مėریم  ) ٤٧/ آل عمėران (وقėال فėي   . یعني لم تجامعوھن ))طلقُتم النساء مالم تمسوھنان 

یعنėėي او  ))او المسĦĦُتم النسĦĦاء((: وقولėėھ عėėزَّ وجėėل) ٢٠/ مėėریم/ كھėėیعص(لėėم یجėėامعني مثلھėėا فėėي : یعنėėي ))بشĦرٌ 
  .)١٠(جامعتم النساء

َة كنایة عن الجماع ومما یستدل علėى صėحة قولėھ قėول العėرب فėي       الّلْمُس واللَّماُس والَمالَمَس: وقال ابن عباس   
والمالمسėُة اكثėر مėا جėاءت مėن      . ھي ال َتردُّ ید المس┑ أْي كُل َمْن أراَد ُمَرَاَوَدَئھėا عėن نِفسėھا   : المرأة ُتَزنُّ بالفجور

  .)١١(اثنین
  
 ))آباءنĦا الضĦراَء والسĦراءَ    مĦس ((): ٦٥/ االعėراف (یعني أصاب، فذلك قولھ تعالى فėي  : المس :الوجھ الثاني  

  .یعني اصاَب اباءنا الرخاء والشدة
ال َیَمَسĦھم  ((): ٤٨/ الحجėر (یعنėي اصėابني وقėال فėي      ))انĦي َمسĦني الشĦیطاُن َبَنَصĦب    ((): ٤١/ ص(وقال في    

ان تمسĦكم  ((): ١٢٠/ ال عمėران (یعنėي ال یصėیبھم وكقولėھ تعėالى فėي المالئكėة وفėي ق وقėال فėي           ))فیھا نصĦب 
  ).براءة التوبة(یعني ان تصبكم ومثلھا في  ))َتسُؤھم حسنًة

  
ال یقومĦون اال كمĦا یقĦوم الĦذي بَتَخَبطĦُھ      ((): ٣٨٥/ البقėرة (یعنėي الخبėل فėذلك قولėھ فėي      : المėس  :والوجھ الثالث  

  .)١٢(یعني الخبل ))الشیطاُن ِمَن الَمس

                                      
 .٢٣٧-٢٣٣/ ١٤ج: لسان العرب: ینظر  )١(
 .٣٢٦/ ١٢ج: اللسان: ینظر )٢(
 .٢١٠/ ٥ج: معجم مقاییس اللغة )٣(
 .٥٠/ ٣: الجمھرة )٤(
 .٢١١٠/ ٥ج: معجم مقاییس اللغة )٥(
 .٢٨٨/ ٢ج: البیت مما اختاره ابو تمام في الحماسة )٦(
 .وھو قول ابن عباس في تفسیره ١٥٨/ ٢: ، والنزھة٤٣٤: ، والوجوه٥/٢٤٥: االشباه والفائز: ینظر )٧(
بلفظ  ٣/ والمجادلة االیة ٤٩االیة / االحزابومثلھ في  ٢٣٧/و أیة ٢٣٦/ االیة: واللفظ في البقرة في موضعین )٨(
 ).یتماسا(
 .٥٣٣: وجوه القرآن: ینظر )٩(
 .٢٤٥: االشباه والنظائر )١٠(
 .٣٢٦/ ٥: لسان العرب )١١(
 .٢٤٦ - ٢٤٥: االشباه والنظائر )١٢(
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  ) ٧٩/ الواقعėėėėėėėėėėėة( ))فĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦي كتĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦاب مكنĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦون ال َیَمسĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦَُّھ إّال الُمطھĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦرُّونَ    ((: وقولėėėėėėėėėėėھ تعėėėėėėėėėėėالى    
ال یمس ذلك اللوَح المحفوَظ إّال المطھرون یقول المالئكة : قال ابن عباس)) ال یمََّسُھ اال اُلمطھرََّوَن: ((قال الْفراء

  .)١(ال یجَد طعمھ ونفعھ إّال المطھرون َمْن آمن بھ: ال َیَمّسھ: الذین طھروا من الشرك ویقال
  .)٢(اال المالئكة في اللوح المحفوظ وذھب اّلزجاج الى أنھَّ ال َیَمَسھ  

مصėėون مėėن غیėėر المقėėربین مėėن المالئكėėة، ال یطلėėع علیėėھ مėėن سėėواھم وھėėم  ) كتėėاٌب مكنėėوٌن: ((قėėال الّزمخشėėري   
وھėو اللėوح   )) كتėاب مكنėون  (المطھرون من جمیع االوناس ادناس الذنوب ومėا سėواھا إْن جعلėَت الجملėَة صėفًة لėـ      

عنى ال ینبغي ان َیمسھ إّال َمْن ھَُو على الطھارة من الناس، یعني مس المكتوب منھ، وإن َجَعْلَتھا صفة للقرآن فالم
  .)٣(ومن الناس من حملة على القراءة ایضًا

إنّھم الذیَن ُطھِّروا من الėذنوب كالرسėل مėن المالئكėة والرسėل مėن       )): ال َیَمسُّھ إّال المََّطُھروَن: ((قال القرطبي    
بالكتėاب المصėحف الėذي یبėین ایėدینا وھėو االظھėر، وقėد روى مالėك وغیėره ان فėي كتėاب              وقیėَل المėرادُ  . بني ادم

ال تمسَّ الُقĦرآَن  (() e(وفیھ اال یمسَّ الُقرآن إّال طاھرَُ، وقال النبي ) e(عمرو بن حزم الذي كتبھ لھ رسول اهللا 
  .)٤())إّال وأنَت طاھرَُ

  .وھناك تأویالت اخرى وجدنا أنَّ الذي ذكرناھا ھي التي علیھا االجماع تقریبًا   
ال یمُسھ عند اهللا اّال المطھرون یعني المالئكة، فامėا فėي الėدنیا ف}نėھ ال یمسėھ      : وذھب ابن كثیر الى أنَّ قتادة قال   

لیس أنتم أصحاَب الُذنوب، وقėال  ) لمطھرونال َیَمسُھ اّال ا: (المجوسي النجس، والمنافق الرجس، وقال ابو العالیة
  .)٥(زعمت كفار قریش أنَّ ھذا القرآن تنزلت بھ الشیاطین فاخبر اهللا انَّھ ال یمسھ إّال المطھرون: ابن زید

 :لَمسėنا السėماء  ) ٨/ سėورة الجėن  ( ))وَأنا َلَمْسنا السماَء َفَوجĦْدناھا ُمِلَئĦْت َحَرسĦًا شĦدیدا وُشĦُھباً     ((: وقولھ تعالى   
  .قصدناھا وطلبنا َأخبارھا

الَمėėس فاسėėتعیر : اللمėėس)) وأنėėَّا َلَمْسėėنا السėėماَء َفَوَجėėْدناھا ُملَئėėْت حرسėėا شėėدیدًا وشėėھباً : ((قولėėھ: قėėال الزَّمْخشėėَري   
الجėس فėي قėولھم    : َلَمسھ والَتَمسُھ وتلمسھ كطلبėھ واطلبėھ وتطلبėھ ونحėوه    : لَلَطلب، النَّ الماَس طالبَُ متعرف، یقال

والَحėَرُس اسėم مفėرد بمعنėى الحėراس      . أعینھم وتحسسوه والمعنى طلبنا بلوغ السماء واسėتماع كėالم أھلھėا   جسوه ب
  .)٦(كالخدم بمعنى الخدام ولذلك وصف بـ شدیدًا

رسėوال وأنėزل علیėھ القėرآن، وكėان مėن       ) e(ان اهللا تعالى یخبėر عėن الجėن حėین بعėث محمėد       : وقال ابن كثیر   
  ِلَئėėْت حرسėėا شėėدیدًا وحفظėėت مėėن سėėائر ارجائھėėا، وطėėردت الشėėیاطین عėėن مقاعėėدھا لėėئال       حفظėėِھ لėėھ أنَّ السėėماَء مُ 

  .)٧(یسترقون شیئا من القرآن، وھذا من لطف اهللا تعالى بخلقھ، ورحمتھ بعباده وحفظھ لكتابھ العزیز
  

  المصادر  و المراجع
  القرآن الكریم* 
المكتبة الثقافیة : الناشر. ٣ط. السیوطي الشافعيجالل الدین عبد الرحمن : تألیف. اإلتقان في علوم القرآن .١

  .م١٩٥١لبنان  - بیروت
محمد : دراسة وتدقیق). ھـ٥٠٥(إحیاء علوم الدین لالمام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة  .٢

  .م٢٠٠٢ھـ ١٤٢٣لبنان  - دار احیاء التراث العربي بیروت: الناشر ١ط. خیر طعمة حلبي
دراسة و ). ھـ١٥٠(تألیف مقانل بن سلیمان البلخي المتوفى سنة . القرآن الكریم األشباه والنظائر في .٣

  .م١٩٥٧الھیئة المصریة العامة للكتاب، : عبد اهللا محمود شحاتھ، الناشر. د: تحقیق
ناصر الدین ابي الخیر عبد اهللا بن : تألیف).تفسیر البیضاوي(أنوار التنزیل وأسرار التأویل المعروف بـ .٤

محمد عبد : ، اعداد وتقدیم١ط). ھـ٦٩١(مد الشیرازي الشافعي البیضاوي المتوفى سنة عمر بن مح
  .م١٩٩٨- ھـ١٤١٨لبنان، -دار احیاء التراث العربي، بیروت: الناشر. الرحمن مرعشلي

تحقیق الدكتور عبد العزیز . تاج العروس من جواھر القاموس للسید محمد مرتضى الحسیني الَّزْبیدّي .٥
  .م١٩٧٠ -ھـ١٣٩٠عبد الستار احمد فراج، الكویت، : مراجعھ. مطر

-ھـ٨١٦(ابو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني المعروف بالسید الشریف : التعریفات تألیف .٦
  ).بال(االعظمیة  -بغداد -دار الشؤون الثقافیة العامة العراق: الناشر).م١٤١٣

                                      
 .١٣٠-١٢٩/ ٣ج: للفراء: معاني القرآن )١(
 .٩٢/ ٥ج: للزجاج: معاني القرآن واعرابھ )٢(
 .٤٦٧/ ٤: الكشاف )٣(
 .١٨٣/ ٥تفسیر البیضاوي ج: وینظر. ١٤٧ص-١٤٦ص/ ١٧: الجامع الحكام القرآن )٤(
 .٤٦١ص-٤٦٠ص/ ٣ج: مختصر تفسیر ابن كثیر )٥(
 .٦٢٧/ ٤الكشاف ج )٦(
 .٥/٢٥٢: تفسیر البیضاوي: وینظر. ٥٨٤/ ٣ج: مختصر تفسیر ابن كثیر )٧(
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، )ھـ٧٧٤(بن كثیر القرشي الدمشقي المتوفى سنة تفسیر القرآن العظیم لالمام الحافظ ابي الفداء اسماعیل ا .٧
  .م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨لبنان  -بیروت- دار الجیل: ، الناشر١ط

: ، الناشر١ط) ھـ٦٧١(الجامع ألحكام القرآن لإلمام ابي عبد اهللا محمد بن احمد االنصاري القرطبي سنة  .٨
  .م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨لبنان  - دار الكتب العلمیة بیروت

تحقیق الدكتور ) ھـ٣٨٨(لسبع البي علي الحسن بن احمد الفارسي المتوفى سنة الحجة في علل القرآءات ا .٩
مطبعة : ، الناشر٢الدكتور عبد الحلیم النجار ومراجعة محمد علي النجار، ط. عبد الفتاح اسماعیل شلبي

  .م٢٠٠٠دار الكتب المصریة بالقاھرة 
، )ھـ٩١١(ابي بكر السیوطي المتوفى سنة  الدر المنشور في التفسیر بالمأثور لجالل الدین عبد الرحمن بن .١٠

  .ھـ١٣٧٧طھران،  -ھـ وطبعة الجامعة االسالمیة١٣١٤طبع مصر، 
 -دار احیاء اتراث العربي بیروت: الناشر) ھـ١٢٧٠(روح المعاني للعالمة االلوسي البغدادي المتوفى  .١١

  ).بال(
  .م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧یت، الكو ٣صفوة البیان لمعاني القرآن لفضیلة الشیخ حسین محمد مخلوف، ط .١٢
: الناشر. طبعة جدیدة منقحة) ھـ١٧٥(العمین إلبي عبد الرحمن الخلیل بن احمد الفراھیدي المتوفى سنة  .١٣

  .بال. دار احیاء التراث العربي
ت (الكشاف في حقائق التنزیل وعیون األقاویل، تألیف ابي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزي  .١٤

  .م٢٠٠١ -ھـ١٤٢١لبنان،  -احیاء التراث العربي بیروتدار : الناشر. ٢ط) ھـ٥٣٨
دار احیاء : ، طبعة جدیدة ملونة الناشر٣، ط)ھـ٧١١(لسان العرب، لإلمام العالمة ابن منظور المتوفى  .١٥

  ).ت.د(لبنان  - التراث العربي، بیروت
لھ الدكتور عارضة بأصو) ھـ٢١٠(مجاز القرآن صنعة ابي عبیدة معمر بن المثنى التیمي المتوفى سنة  .١٦

  .م١٩٦٢: ، التاریخ١ط_ القاھرة  - مكتبة الخانجي: محمد فؤاد سركین الناشر
  .م١٩٦٦، الناشر مكتبة الخانجي، ١محاضرات في اللغة، تألیف الدكتور علي عبد الواحد وافي، ط .١٧
لي ع: تحقیق) ھـ٢٩٧(تألیف ابي الفتح عثمان بن جني المتوفي . المحتسب في تبین وجوه شواذ القراءات  .١٨

 -ھـ١٤٢٤النجدي ناصف، الدكتور عبد الحلیم النجار، الدكتور عبد الفتاح اسماعیل شلبي، القاھرة، 
  .م٢٠٠٤

األخفش ( ابو الحسن سعید بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري المعروف بـ: معاني القرآن، تألیف .١٩
  .م٢٠٠٢ - ھـ١٤٢٣لبنان،  - بیروت- دار الكتب العلمیة : الناشر) ھـ٢١٥(المتوفى سنة ) األوسط

تحقیق الدكتور عبد الفتاح ) ھـ٢٠٧(معاني القرآن، تألیف ابي زكریا یحیى بن زیاد الفراء المتوفى  .٢٠
  ).ت. د. ( دار السرور: الناشر. االستاذ علي النجدي ناصف: اسماعیل شلبي مراجعة

. د: شرح وتحقیق )ھـ٣١١(معاني القرآن واعرابھ للزجاج، ابو اسحاق ابراھیم بن السري المتوفى سنة  .٢١
  ).ت. د(  -القاھرة -دار الكتب: عبد الجلیل عبده شلبي، الناشر

: الناشر) ھـ١٣٨٨(المتوفى سنة . وضعھ محمد فؤاد عبد الباقي. المعجم المفھرس أللفاظ القرآن الكریم .٢٢
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Abstract: 

    Thanks for people's God who brought the great book, prays and peace for 

his prophet "Mohammad" the master of missioners to all people. 

Allah created human being in it's best way and give him a soul thus , 

he will be a human with faith that has movement and life and the centre of his 

soul is the sense which differentiate human from other animals. This 

sensation generated from different senses that made the soul. 

God had given him a protected heart, talkative tounge and clear seeing 

to understand with consideration, so he will prevent himself of falling in wrong 

by thinking and situation that he will pass by. 

The significance and probability of sensation had talken our attention in 

Qur'an . Hence , it's considered to be our subject in this research, and to find 

different meaning for each utterance or sensation in the great Qur'an 

according to the sources of usage whether it is a true  or probable meaning 

and each of them might have more than twenty or less meaning. 

They stated that this phenomena of significant pronunaction, which 

reveals differentiation and richness of the great Qur'an characteristics and 

miracle in it appearance of miracle in it. 

The leader of this section of understanding for the words and 

understanding for the words and their meaning in AL-Qur'an was the Imam 

"Ali bin Abu Talib"  (greet on him) through him people recognize, in more than 

one way, that AL-Qur'an has many sides or different meaning for each 

expression. 
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AL-Saywty in AL-Itican (1/142) stated that some people considered 

them as different kinds of AL-Qur'an miracles and that could be found in each 

word with more or less than twenty meaning and that couldn't be found in 

peoples talk. 

The study was divided into six sections: 

1 – The sense of movements and life(the heart) 

2 – The sense of audio 

3 – The sense of visual 

4 – The sense of taste 

5 – The sense of smell 

6 – The sense of touch 

We ask God to accept our work for his great honour and if there is any 

significance in this study, it is only be God's mercy, finally, thanks and prays 

for our great God of all people. 

  


