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 احلواس يف القرآن الكرمي
 بليل عبدالكرمي

 
http://www.alukah.net/articles/1/7824.aspx?cid=61 

 هجري 17/9/1430 -ميالدي  07/09/2009اتريخ اإلضافة: 
 

َاددَّ ا ين، ال يقددر يي  مدد هل فل دد ف يي فكددري دَكدارا داي ر احلدد واس يف العمليدداا ارعرفي،ددةْي 
اخلددالق ئدداول اددوم القيمددة ارعرفيددةْي يديرهددا يف مرااددل اإلدراحلْي فالب ددم  يف احلددواس مدد  يهددل   

 فصوم َظرية ارعرفة.
 

 الفرع األول: مفهوم احلس واإلدراك احلسي:
ْي يهدددو ييم العلدددل ارددددرحل  ا ددد  ْي  قدددوم: يا  ددد   خلددد ربْي احل ددده  هدددو الصدددوا اخل دددف 

يا  ددد  اخلدددرب: ييق ددد  بددد ْي يالعدددف،: ريي ددد  يعلم ددد ْي يي ثعددد  ار  ددد   ئدددام ابددد  ا  ددددَّ: 
"اإلا اس العلل  حلواسْي يهف معاعر اإلَ انْي  العنيْي يا ذنْي يا َفْي يالل انْي ياليددْي 

 ياواس اإلَ ان: ارعاعر اخلم ةْي يهف: الطعلْي يالعلْي يالبصرْي يال معْي ياللمه".
س يارعدداعر م دادفددةْي يم،ددا احلا ددة ف ددف القددوك الددا  ددا  دددرحل ا عددرا  يع ددد الراَددل احلددوا

احل يةْي ياإلا اس هو ددراحل العف، مك  ً ا  لعوار  الغريبدةْي ياللواادا اراديدةْي مدع ا دور 
ارادكْي َي بة خاص،ة بي  ا يبدني ارددرحلْي فاإلا داس يكدون لل دواس الظداهركْي  مدا ين، اإلدراحل 

 قل.لل ه ارعدحل يي الع
ياإلا ددداس دن  دددان لل ددده الظددداهر ف دددو ارعددداهدااْي يدن  دددان لل ددده البدددا  ْي ف دددو 

[ْي لكددد  صدددر  يهدددل  ال  قيدددا علدددس ين، الق دددوإل اا دددماَي،ة آالا  ل ا ددداسْي 1الوجدددداَي،اا  
 يددراحل اازوياا ياردرحل هو لل  ه.

 ذن يالعددددنيْي دال معددداعر ا - ددددتدياا َالبًدددا   -مل يادددر د يف القدددرآن اددددوم ارعرفدددة  حلدددواس 
ددا مقومددة لدد دراحل  ياا ددا ال ددمع يالبصددرْي يم،ددا اليددد ياللمددهْي فدددالل  ا ارعرفيددة  اَدد  علددس ي ،

 البصري  لك ابة يي ارعاي ة  ل ا حنايم ئصر الدرا ة اوم اا ا ال مع يالبصر.
 الفرع الثاين: األذن والسمع يف القرآن الكرمي:
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ددم-ب ددل ا لددف  -ا  ذن  ددم  ئددام : هددف ع ددو ال ، ع يف اإلَ ددان ياحليددوانْي يالل دد؛ مَا
د عادددداَ  باددددل  ه ددددل  ياضاددددل  ي يلاا ددددلا ه ددددل  ال غادددداف ل ونا   َا ددددماع ونا   اددددا ي يلاا ددددلا  اا   ْا ددددل  آاذاان  الا يا    عدددداو: هيا

دا ي ذ ن  يااع ياددة    احلائدة: 179 ا عدراق:  [  2[ْي فددا  ذن هدف ال ددامعة 12[ْي يئددام: هيا اع يدا ا
 ل لكل م  صد،ق بكل خرب ي مع : هو ي ذ ن.ل ا ئي

ددددمع هددددو  -مددددرك  139 -يم،ددددا اا ددددة ال ددددمعْي ف ددددف ي نددددر ذ ددددرًا يف القددددرآن الكددددرمي  يال ،
ددا ال يوصددل  اإلا دداس الدد ي بدد  ددراحل ا صددوااْي ف ددو ئددوك ا ذنْي ئددد ي ددادي دو ال  ددلْي ير ،

ًك  ْا دددل  ثا ًعدددا ياياب صادددارًا ياياف ا ددددا ددد ا عاددد د   ل  ثا ع   دددل  ياالا ياب صادددار ه ل  ياالا ياف ا ددددا   ل   دليددد   هياجاعال  ادددا   َ دددا يا فاما
 [.26 ا اقاق: 

 
  
 

دا ار غدَّك  لد ا ع درب عد  ا ذن  ا   لقس ارعلوماا جبزويا   ياا ة ال مع ْا يمهية  بَّك    ،
  إلف اَْي يع  فعل ال ماع  ل مع يالطاعة.

 
  
 

للمددام ني يف القدرآنْي يي َ يدد  عد  الكددافري ْي يي ا دم، علددس  دل موضددع ي  بد  فيدد  ال دمع 
 حتر ي ْي فالقصد ب  دو  صور ارع  يال  ك ر في .

 
  
 

 يال مع يَواع هف:
 
 ثع اإلدراحل: م علق   ا صواا. -1
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ثددع ال  ددل يالعقددل: م علق دد  ارعددابْي يي عدددإل ب   دد    ن، م ددمَو  ي عدددإل ب   دد ْي   -2
 [.104َ ظ ر َنا يااث اع وا   البقرك:  قول : هيائ ول وا ا

 
 ثع اإلجابة: ي عد،إل  لالَْي حنو "ثع هللا ر  محده". -3
 
ددددد ُْي  مدددددا ي عددددددإل  لدددددالَْي حندددددو: هثا،ددددداع ونا  -4 ثددددع القبدددددوم ياالَقيددددداد: ي عدددددد،إل بدددددد وم 

ْي يدذا [ْي يه ا   ل ارع ْي دذا  دان يق  دف القبدوم ي عددإل بدد وم د 41ُل ل كا  ب    اراودك: 
ائ  س االَقياد ي عد،إل  لالَْي يوال معُ ال ي عدإل دال دو م عدوم يااددْي يال عدل الوائدع بعدد 

 ار عوم يف موضع احلام.
 
  
 

ددد  دليددد  الكدددالَْي  يال دددامع يعدددل  لغدددًة مددد  اراا ادددل  دذ احلاضدددر هدددو اراا ادددل الددد ي يوج،
 يال امع يداع ل  ل  يل اور احلاضري  يف اجملله.

 
  
 

ددد مع يعدددرب ع ددد  ةَددد  ئدددوك ا ذنْي يا ذن ييً ددداْي يمدددا يائادددر في دددا مددد   دددف،ْي يهدددو ئدددوك يال ،
دد ا ال يا ددبم اإلَ ددان يف ،مددان يااددد  المددنيْي فددا ذن  لدد ْي يال  ددا فعددل ياادددْي ْي ياادددكْي ْي
اخ يارا فيد ْي فالص،دوا مد  يي   جاَدل  دان يصدل دليد ْي ال ئ ددرك لد  علدس  صديا القدوك  دراحل 

 خبالق ئوك البصر. البعض دين البعضْي
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في عرب ع  ا ذن  ل معْي م  ج ة ال عبَّ ع  ا داك بوظي   داْي منلد  ذ در اادز، مدع درادك 
دداياك    البقددرك:  َ عا ددل  ياعالاددس ياب صاددار ه ل   َا ال،  عالاددس ئد ل ددو   ل  ياعالاددس ثا ع    الكددل  ئددام  عدداو: ه اَّللا

فدال مطمدعا فدي ل"ْي ف دف اويدة يمنيال دا ذ در [ْي "ه ه  درق العلدل ياخلدَّ ئدد  ددا علدي لْي 7
الع و يهو القللْي يالبصر جعل علي  َعايك  يي: َعا، يغطيد ْي فلدَز ين يكدون اردراد العدني 
ال ئو ا  يي: اااراةْي فكان م    ا ا الكدالَ ين  ي  در ال دمع علدس يَد  ا ذنْي لكد  ذ در 

ل يلل ددمعْي يم،ددا ا ذن ف عطددل ال ددمع  ليوافددا م  ددَو اخلدد لْي يهددو الطبددع  ايددم يكددون للقلدد
دددددرًا   ا َعدددداَ:  [ْي  مدددددا 57[ْي ي الك دددددف: 46[ْي ي اإل دددددرا،: 25 لددددوئر  هيايف  آاذاا   دددددل  يائد 

ًدا   الك ف:   [.11يوصف  ل رب  هفا ارابد  اا عالاس آاذاا   ل  يف  ال كا  ف      نيا عادا
 
  
 

دالل ددد  ارعرفي،ددددة  يي: ددراحل  ييعدددرب عددد  ال  دددل يالط،اعدددة  ل دددمعْي يهدددد ا هدددو ار  دددَو مددد 
ا صددواا يف م دداْي فددال يلددَز ددراحل الص،ددوا ف ددل ارطلددوب  هياماناددل  ال،دد  ي ا  ا اددر يا  اماناددل  ال،دد  ي 

اً،   البقرك:  َ دا ماع  د ال، د عااً، يا [  فلما بني،  عاو عدَ اَقيادهل را جدا،ا 171يدا  ع ا    اا الا يا  
  -ع د دعوك الد،اعف ْل دو اإلميان  -لل  ل قليدْي يخرب  عاو ين، منل ل ب  الر  لْي يردهل ل 

 منددل الب دداول الددا ي عددا ْددا راعي دداْي يلدديه ْددا علددل  ددا يقددوم داعي ددا يم ادي دداْي ف ددل ي ددمعون 
ددد  فقً دددا يددد  ع لْي فل ددد ا  ددداَوا  دددرد الصدددوا الددد ي  قدددَو بددد  علدددي ل احلجدددةْي يلكددد ، ل ال ي ق َو ُم 

عون احلا، ثاع ال  ل يالقبومْي عمًياْي ال ي ظرين َظر اع بارْي فكل َ دف لل دمع ص مًّاْي ال ي م
يف القدرآن هدو َ ددف لال د جابة رددا ثدع  لطاعددة ياالَقيداد لدد ْي ي دل د بدداا هدو  عدد  ال  دل مدد  

دد ن ددلا ها ددا،  لاق ل  اددا م  َا د  اددا ئاددال وا ئاددد  ثا ع  اددا لاددو  َاعا لاددس عالاددي   ل  آ ددا  َّ  ذلددل  هياد ذاا  د  د  ا د ال، يا ا دد ا ا د ن  ها  ا
اي،ل دددددنيا   ا َ دددددام:  دددددماع ونا  31ا   [ْي يئولددددد : هياالا  اك وَ دددددوا  اال،ددددد  ي ا ئادددددال وا ثا ع  ادددددا ياه دددددل  الا يا  

[  يي: ف م ددددا يهددددل ال ي دددد جيبون  لعمددددل روجددددل مددددا ثعددددواْي فدددد ذا مل يعملددددوا 21 ا َ ددددام: 
دددماع ونا  وجبددد ْي ف دددل يف ا كدددل مددد  ملا ي دددمع  فقددد يل  ال،ددد  ي ا يا   ددد اج  ام  عددداو عددد  ل: هد َ،ادددا يا  

عاند   ل  ال،  ُث ، د لاي    يد ر جاع ونا   ا َعاَ:   [.36ياال ماو  اس يدابد 
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َادَّ ا  َا احلجة ال يكون دال، بعدد ال  دلْي  ل ال ي  مونْي ف  ا في  َظر   ن، ئيا يم،ا القوم ة ،
دددديد  اا   البقددددرك: ين، االئ  دددداع ال يعددددد  ل يف اويددددة: هثا ع  اددددا ياعاصا [  يي: ف م ددددا يمل 93ط  لقددددْو

 أنمتر.
 
  
 

فاصداوا ال ،دمع ارمدددي  يف القدرآن الكددرمي هدف: ال  ددل ردا ي لقددسْي ياال د جابة ل يامددرْي 
ياالَ  ا، ع  ارواَعْي فد ذا  ل،دف ال  دلْي يي الطاعدة ياال د جابةْي  دان ال ، دف لل دمعْي يهد ا يف 

 ارام ني يالكافري . اا
 
  
 

دعْي فيكدون يف اكدل ا صدل  لد ا ئدام ع د   عداو:  فاإلعرا   ع  احلا هو دعرا   عما ث 
ددماع  اا   لقمددان:  ددتان  ملا  يا   ًا  ا رب  دد اك  َا د  اددا ياو، م    لاددس عالاي دد   آ [ْي ف ددو ثددع لكدد  مل 3[ 7هياد ذاا  د  د 

ة مدد  اخلطدداب مل    قدداْي فا دد وإل يجددوده ي دد جلْي فكددان يف اكددل مدد  مل ي ددمع   ن، الغايدد
ددماع وا   ا عددراق:  ْ  ددداإل الا يا   ع وه ل  د وا ا بعدمدد ْي اددام مقابل دد   لددر،فض يالعصدديان  هياد ن   اددد 

دددد اجااب وا لاك ددددل    فددددا ر: 198 ددددماع وا د عاددددا،ا  ل  يالاددددو  ثا ع دددوا ماددددا ا   ع وه ل  الا يا   [  14[ْي هد ن   ادددد 
دراحل ا صواا يف ادا   اردو سْي يالنداب َ دف  للدرد مد   درق اردو سْي فكاَد  فا يم هو َدا  ف  إل

ل ال ي معون.  ال  يجة ي ،
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دددل اإلدراحلْي  -ثددع اال ددد جابة ياْدايدددة ال وفيقي،ددة  -ي عط ددل ال دددمع  دددا يكددون ل عطدددل  ا دَ،
عا يف اخل ل يف   ا آيةْي يي فرد البصر  لغعايك يالغطا،ْي بل صر  ب لل يف  يهو القلل  ل ا ُج 

ماع ونا   ا عراق:  َاط باع  عالاس ئد ل و   ل  فدا  ل  الا يا   [  يي: ال ي معون ما ي  ع ل 100آية: هيا
لل داية  بل ما يقيل علي ل احلجة فقدمْي ف دل ي  مدون يي ددر ون  ل دمع مدا ئيدل  لكد  ئلدو ل 

ددمع يالصدمل    ن، اال د جابة م   يددةْي يدن  ال  ق  دعْي يصدديرهل ال   عددر  لل داْي فا د وإل ال ،
 ددان اإلدراحل  ل صددوااْي يف ددل الكددالَ ئدداول  فالعمددل  وجبدد  م  الددف ع دد ْي يهدد ا ئطددع للغايددة 
مددد  اخلطددداب   مدددر يي ال ، ددددف  لددد ا ئدددام  عدددداو ل بيددد  عددد  موئدددف ال دددداس مددد  دعو ددد : هد َ،اددددا 

عادددددند   ل  ال،   دددددو  اس يدابد  دددددماع ونا ياال ما يل  ال،ددددد  ي ا يا   ددددد اج  [  يي: 36 ُث ، د لاي ددددد   يد ر جاع دددددونا   ا َعددددداَ: يا  
يلْي ال ي  ي معون بقلو ل مدا يد  ع لْي  ي  جيل  لدعو لْي ييلّب   ر ال لْي يي قاد   مرحل ي ا

 يهل ييلو ا لباب يا ثاع يا بصار.
 
  
 

ددماع ه ددا: ثدداع القلددل ياال دد جابةْي يدال، فمجددرد ثدداع ا ذن يعدددحل فيدد   الددرب يارددراد  ل ،
 يال اجر.
 
  
 

   ماع آَ  ْي فلدل يبداا ْدل عد ر بعددَ  - عاو  -فكل اركل ني ئام  علي ل ا جة هللا 
القابوم  دذ اقيقة  ال ماع   بي  القلل علس معاب ار موعْي يحتريكد  ع  دا   لبًدا يهدرً ْي يابًّدا 

 يب غً اْي ف و ااٍد بكل ياد دو ي    يمتل  .
 
  
 

د يص اب ال   ماع يص اقْي فم  ل:ل ا َنا
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 م  ي مع بطبع  َي    يهواهْي يه ا اظ   م  م موع  ما يافا  بع . -1
 
يمدددد  ي ددددمع  الدددد  يدمياَدددد  يمعرف دددد  يعقلدددد ْي يهدددد ا ي دددد   لدددد  مدددد  ار ددددموع   ددددل  -2

 ا  عداده يئو   يماد  .
 
 يما  ي مع  هللْي ال ي مع بغَّهْي يه ا يعلس ثاًعاْي ييص  م   ل ياد. -3
 
  
 
ا الكالَ  ع  ار موع مدًاا يي ذمًّاْي فَّجدع دو ددراحل صدورك ار دموع ياقيق د  ي دبب ْي يم، 

اي دد ْي فب دد ه ال صددوم النال ددة ي  ددر،ر يمددر ار ددموعْي يي ميددز ال ددافع م دد   ر دد  َي يالباعدم عليدد ْي يتا
 م  ال ارْي ياحلا م  البا ل.

 
  
 

 يار موع علس  ال ة يضر ب يف القرآن الكرمي:
 

ددفا عدد  ل بدد   يادددها: م ددم بدد  هللا ييرضدداهْي ييمددر بدد  عبددادهْي يي دد  علددس يهلدد ْي يراض  وع ُي 
اوددك: هياد ذاا ثا ع وا ماا ي َ ز ما د وا الر،  وم   داراإل ياع يد د دا  ل   ا  ديض  م د ا الدد،م ع    ،دا عاراف دوا م د ا احل ادا     ار

83.] 
 

ددس ع دد ْي يمددد  ارعر  ا  الندداب: م ددموع يبغ دد  ييكرهدد ْي ي ا َا دد  ل  آ ضددني ع دد   هيان  د ذاا ثا ع 
َاَّ  ه    ال  ا،:  زاي    اا فاالا  داق ع د يا ماعا  ل  ااَّت، َيا وض وا يف  ااد يٍم   [.140ال،  ي ك  ار    اا ياي    دا  
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بدددد  يال ي بغ دددد ْي يال مددددد  لصددددااب  يال ذمدددد ْي  النالددددم: م ددددموع مبددددا   مددددتذين فيدددد ْي ال ُي 
رباادداا  مدد  ار دداظر يارطعومدداا يارلبو ددااْي فمدد  اددر،َ هدد ا ال ددوعْي ف كمدد  اكددل  دداور ا

فقد ئام علس هللا بغَّ عللْي يما  جعل  ئربدة دو هللاْي فقدد  د ب علدس  درع ْي يجعدل مد  دي د  
 ما ليه م  .

 
  
 

 يما ال رب ا يمْي ف و ي اس اإلميان ال ي يقَو علي ْي يهو علس  ال ة يَواع:
 
بًددا   ثدداع اإلدراحل: ف ددف  -1 ل: هد َن، ثا ع  اددا ئد ددر آًَن عاجا ئولدد  اكايددة عدد  م ددامهل اادد  ئددْو

د  فاآما ،ا ب      اا :  د ي د وا الر     [ْي ف  ا ثاع ا ،صل   ذن.2 - 1يدا  
 
ددو  اس ياالا  -2 ددم ع  ال ما ثدداع ال  ددل: يهددو ار  ددف عدد  يهددل ا عددرا  يالغ لددة  هفا  َ،ددلا الا     

ددم ع  الص دد      : [ْي فال اصدديا ه ددا ل ددماع ال  ددل يالعقددلْي يدال، فال ددمع 52ل، الددد عاا،ا   الددرَي
اث اعا  دل  يالادو   ًا  ا العاَ ال ي  قَو ب  احلجة ال  صياا فيد ْي مندل ذاحل: هيالادو  عال دلا ال،  ف دي  ل  خادَّ 

ل فددي ل ئبددوالً ياَقيدداًداْي  ف م ددل [  يي: لددو علدد23ياث اعا  ددل  لا داوال،ددو ا ياه ددل  م ع ر ض ددونا   ا َ ددام: 
ددع اإلدراحل  لكدد  مل  ف ددل هدايددةْي يم،ددا ف ددل اإلدراحلْي فقددد اصددل ييعرضددوا بعدددهْي ف  ددل  ثعددوا ثا

 ي  جيبوا   ن، يف ئلو ل م   دااعف ال وّل   ياإلعرا  ما ميا ع ل ع  االَ  اع  ا ثعوا.
 
[ْي فد ن هد ا ثدع  51يايا اع  ادا   ال دور:  ثاع القبوم ياإلجابة   ما يف اويدة: هثا ع  ادا -3

ددل يدر ددوا  ئابددوم يدجابددة منمددرك للطاعددةْي يال  قيددا يَ،دد  م  ددم  ل َددواع النال ددةْي فقددد يخددربيا ة ،
 ار موع يف موه يا  جابوا ل .

 
  
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 9 

ْا ددل    ال وبددة: - عدداو  -يمدد  ثا ددع  القابددوم ئولدد   [  يي: ئددابلون 47: هياف دديك ل  ثا،دداع ونا 
   جيبون ْل.م

 
  
 

يثددداع خاص،دددة اخلاصدددة مددد  ارقدددربني هدددو ثددداع القدددرآن ي  لدددس  الع بددداراا الن،ال دددةْي ددراً ددداْي 
داع يف القدرآن ماددا ا هللا يصد ابا ْي يي د  علدي لْي ييمدر بد  ييليدا،ه  يف ًماْي يئبدواًل يدجابدةْي ي دل ثا

الَ ا َبيدا، يارر دلنيْي يهد ا ف و ه ا ال ماعْي ثداع  دالَ رب   العدارنيْي يثداع اردواع؛ْي ي د -
ال ،ددوع هددو اددادي القلددوب دو جددوار عددالَ، الغيددوبْي ي دداوا ي ددوق ا ريا ا دو دَر ا فددرا ْي 
ي رحل ينَّ  ا   العزماا دو يعلس ارقامااْي ييرفع الد،رجااْي يم داٍد ي  دادي ل ميدانْي يدليدل  

، يالصدبا  مدد  ئبدل فددالا  اإلصددبا : ي دَّ  لر ددل يف  ريدا اا ددانْي يداٍع يددعو القلددوب  ر ددا
"اددف، علددس ال ددال ْي اددف، علددس ال ددال "ْي فلددل يعدددَ مدد  اخ ددار هدد ا ال ددماع  در دداًدا حلجددٍةْي 
ي بصددرك لعددربٍكْي ي دد  رك رعرفددةْي يفكددرًا يف اويددةْي يداللددة علددس ر دددْي يردًّا علددس ضدداللةْي يدر دداًدا 

ْي يبصددَّك مد  عمدسْي ييمددرًا  صدل ةْي ي يًدا عدد  م در  َادفٍ  ك يم  ددكْي يجددال، بصدَّكْي يايدداك مد  
ددداك ي عدددف  دددب ةْي يدي دددا  ب رهدددانْي يحتقيدددا اددداْي  ددد ا، يديا، ي ددد ا،ْي يعصدددمة يَنا لقلددلْي َي

 يدبطام   ل.
 
  
 

 ال رع النالم: العني ياإلبصار يف القرآن الكرمي:
 
العني: العني هف الباصركْي ي  طلا علس احلدئةْي يهف عبدارك عد  ُممدوع  بقداا   دعْي  -ي

بدبعضْي ييغطددف احلدئددة اا د ْي يئددد   طلددا العدني علددس ُممددوع الغدالق يمددا فيدد ْي    ديم بع دد ا
  ما يراد  ا اقيقة العف، اردر ة  لعيانْي يي ما يقَو مقاَ العيان.
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: هياملا  َنا عادل  - عداو  -ما ي م ا هو العملي،اا ارعرفية  يي: العدني ااارادة   مدا يف ئولد  
ل عاددددني     [ْي8لادددد   عايد  اددددني     البلددددد:  ا    لدددد د،  ه  ياال عاددددني  ددددا يان، الدددد د،  ها    يئددددام: هيا ا دابد  اددددا عالاددددي   ل  ف ي ا

[ْي فم  مدة 83[ْي ه داراإل ياع يد  دا  ل   ا  يض  م  ا الد،م ع    ،ا عاراف وا م د ا احل ادا     اراوددك: 45 اراودك: 
ند لادي     [ْي ي"اإلبصدار"  13ل  راي يا ال عادني     آم عمدران: العني يف القرآن هف "الر ؤية"  هيداراي  ا ل  م 
ددر ينا   اددا   ا عددراق:  ْا ددل  ياع ددني   الا يد ب ص  ددر ينا   اددا   ا عددراق: 179هيا ْا ددل  ياع ددني   يد ب ص  [ْي هياَ  

 [.61يا،: [ْي ي"ارعاهدك"  هئاال وا فات   وا ب    عالاس ياع ني   ال ،اس  لاعال،  ل  ياع  اد ينا   ا َب195
 
  
 

يص   العني ةموٍر  اَ  خاص،ة  ا يهف الط،مهْي الق رإلْي اردْي اال،درا،ْي فيض الدد،معْي 
 [.4ال غطيةْي الديرانْي يالل، ك 

 
  
 

ددرااطا - عدداو  -فالصدد ة ا يو يف ئولدد   دد دابداق وا الص   دد اا عالاددس ياع ي دد    ل  فاا   ددا،  لاطاما   : هيالاددو  َاعا
ددر ي  [ْي يالطمده يكددون بدد اهاب الباصادرْي يال اليددة: هذال ددلا ياد ىا يان   داقاددر، 66نا   يدده: فادتاى، يد ب ص 

ددد د   ل   51ياع يد ددد د    ، ياالا ُيا دددزان،   ا ادددزاب:  [ْي هياالا متا دددد،ن، عايد  داي دددلا د وا مادددا ما د،ع  ادددا ب ددد   يا، يااًجدددا م 
ًا   هدود: [ْي هياالا يائ وم  ل ل،  ي ا  دادز دار ي ياع يد د131   :  [ْي ه داوال،دو ا 31  ك ل  لاد   يد دا   يدا  ل  ال،  خادَّ 

د يا ماا يد     ق دونا   ال وبدة:  [ْي هال،د  ي ا  ااَاد   ياع يد د د   ل  92ياياع يد  د   ل   ا  يض  م  ا الد،م ع  اازاًَن ياال، َيا 
در ي   الك دف:  َ طاداٍ، عاد   ذ      ي يد غ عادس عالاي د   م د ا ال مادو ا   [ْي ه ادد ير  ياع يد د د   ل   اال،د101يف  

اع ني     الزخرق: 19 ا ازاب:  د   ه  يا دالا   ا   َا  [.71[ْي هياف ي اا ماا  اع  ا  ي   ا  
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البصدددر: مددد  يهدددل عملي،ددداا العدددني: البصدددرْي ييدددراد   دددا يرادفددد  يهدددو ال ،ظدددرْي يالر ؤيددددةْي  -ب
هدو ددراحل العدنيْي ييطلدا علدس القدوك الباصدركْي يهدو يارعاهدكْي يارالاظةْي ياال   دالعْي فالبصدر 

ا ددراحل ي دبا  الصدورْي  َعكداس ال دو، في دا  دذ  ئوك م ر ،بة يف العصبني اجملوفنيْي الا م   دت  
 البصر هو اا ة الر ؤية.

 
" موضًعا  ليدم، علدس العلدل القدوي 274ياراد يف القرآن مع ما ي علا ب  م  العملي،اا يف "

 دراحل الر ؤيةْي فيقام: بصر  لعف،: علم  ع  عيانْي ف و بصَّ ب .ار اهف إل
 
  
 

ددددر ينا   القلددددل:  ددددر  يايد ب ص  ددددر ينا   ياماددددا الا 5ئددددام  عدددداو: هفا ا د ب ص  ددددل    اددددا  د ب ص  [ْي هفاددددالا ي ئ   
ددر ينا   احلائددة:  ددر  ياالا 39 - 38 د ب ص  ددماع  ياالا يد ب ص   يد غ ددهل  عا  ددلا [ْي هَا يابادد   مل ا  داع ب ددد  ماددا الا يا  

ًاا   مرمي:  يد   [.42 ا
 
  
 

ددر ينا   اددا   ا عددراق:  ْا ددل  ياع ددني   يد ب ص  [ْي 195يبيددان ين، العددني هددف يداك اإلبصددار يف هياَ  
دددر ينا   ا عدددراق:  [  198يفدددرق بدددني ال ظدددر يالبصدددر  هيا دادددرااه ل  يدا  ظ دددر ينا د لاي دددلا ياه دددل  الا يد ب ص 

ل احلدئة حنو ارروف ال ماً ا لرؤي  ْي يرا  اَ  الر ؤية م   وابع ال ظر فال ظر هو عبارك ع   قلي
ددر يا ل دد؛  ال ظددر علددس الر ؤيددة علددس  ددبيل د ددالق ا ددل ال ددبل علددس ار ددبلْي   يلوا،مدد  َالبًدداْي ي ج 

[  فكددان 143 مددا يرد يف اكايددة عدد   لددل مو ددس  هراب   يار ب  ياَ ظ ددر  د لاي ددلا   ا عددراق: 
[ْي يالرؤيددة دذا يضددي   دو ا عيددان  اَدد   لبصددرْي 143لادد    داددرااب    ا عددراق:  الددرد : هئادداما 

ي طلددا علددس ار دداَ يالددوهلْي فالبصددر خددامل  رعاي ددة يارعدداهدك  لعددنيْي فددالَ، البصددر اإلدراحل  
اب صاددددار    ر   ددد   ا   يهددد ا َدددَّ الددددرَؤ الدددا ئدددد  كددددون مدددع عددددَ داا ددددة  لددد ا ئدددام  عدددداو: هالا   د 

يم ب  ا بصارْي يدن  اَد   دراه ي  در   103:  ا َعاَ َيا ياوخرك  "يي: ال حت  [ْي يه ا يف الد 
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ْي ف َددد  دذا َ دددس اإلدراحل   ل ،ظدددر دو يج ددد ْي ف  دددف اإلدراحل ال ي  دددف الر ؤيدددةْي بدددل ينب  دددا  ر  دددَو
الددد ي هدددو يخدددا ييصددداق الرؤيدددةْي دم علدددس ين الرؤيدددة  ب دددةْي فلدددو يراد َ ي ددداْي لقدددام: ال  دددراه 

 صارْي يحنو ذلل.ا ب
 
  
 

 -عددوًدا علدددس آيدددة ا عدددراق  ايدددم فدددرق بدددني ال ،ظدددر يالبصدددرْي فالك ،دددار ُيددددئون يف ال دددّب 
ددل ال يبصددرين  يي: ال يددددر ون ف ددل ْي يال ي  عددعرين  رمددد   -صددل،س هللا عليدد  ي ددل،ل  َدددَّ ي ،

 علي لْي يال ي   عون  ل ظر دلي ْي يال  ْدإل ارر ل ب .
 
  
 

 [.5بصر يقام للجاراة ال اظركْي يللقوك الا في اْي يلقوك القلل اردر ة َ وصل دو ين ال
 
  
 

 يللبصر ص اا عدك يف القرآن هف:
 
 -البصددَّ مدد  يثددا، هللاْي يهددو ل عمددام الظ،دداهرك ل دداْي يقدددن  نددَّ  ل ددميع ياخلبددَّْي يهللا  �
القددرآن يصدد    ثددس َ  دد  بصددًَّاْي ييصددف َ  دد  ةَدد  بصددَّ  عمددام ال دداسْي ييرد يف - عدداو 

دددماا،    البقدددرك: الر ؤيدددة  هئادددد  َدادددراإل  داقال دددلا  دددلا يف  ال ، [ْي  مدددا يصدددف  ل ،ظدددر  هُث ، 144 ياج   
ه:  ار    م د   بداع ددد ه ل  ل  دا  ظ درا  اي دفا  داع مال ددونا   يدَو و دفا يف  ا   [. ضدد البصددَّ 14جاعال  ادا  ل  خاالا

اع ماس  [.16ياال باص َّ    الرعد:  ا عمس: هئ ل  هال  يا   او ي ا  
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[  يي: مدا مدام بصدرهْي ف دف ر ؤيدة عدنيْي 17،ااغا ال باصار  ياماا  اغادس   الد جل: الزيغ: هماا  �
 يليه م  خداع البصر.

 
ع  ال باصارا هال   داراإل م    ف ط وٍر   ارلل:  �  [.3الرجوع: هفاار ج 

 
دددداً  � قال ددددل  د لاي ددددلا ال باصاددددر  خاا   ددددَّ    ارلددددل: االَقددددالب: هيدا د  [ْي يه ددددا يصددددف 4ا ياه ددددوا اا  
  رك. حل

 
َا ااد يد    ق:  � َ طاا،احلا فداباصار حلا ال يداو   [.22احل د،ك: هفاكاعا   اا عا  لا 

 
اب صادار    دبدراهيل:  � ر ه ل  ل يداو ٍَ  اع ااا  ف ي   ا   [  يي: ال  طدرق 42العاومل: هد َ،اا يد ااخ  

ا مهيدةْي  مدا فعاومل البصدر يدد م  علدس ر ؤيدة يمدر جلدل عظديل  م   دك ما  رإل م  ا هوامْي
 يدم علس فزع ياَزعاج القلل.

 
اب صاار  يالاك     داع ماس ال ق ل وب  ال،ا  يف  الص د ير    احلج:  �  [.46العمس: هفا   ،اا الا  داع ماس ا  

 
عاة    ال ا،عاا:  �  هيبة يااداَ. [ْي يه ا خوق مع9اخلعوع: هياب صاار هاا خاا  

 
دد  ور ينا   احلجددر:  � َ  ما   ر: هلاقاددال وا د َ،اددا   ددك  راا  ياب صاددار َنا باددل  حنا دد   ئداددو  ددك  [  يي: 15ال  

عايكْي ف ف  رإل ما ليه موجوًدا.  يصا ا   كر َي
 
دددا ملا  يد ا م   دددوا ب ددد   ياي،ما ماددد � [ْي 110: ر،ٍك   ا َعددداَال قلدددل: هياَد قال  دددل  ياف ا ددددا ا ل  ياياب صاددداراه ل   اما

 يذاحل م  احلَّك يال ي   ب بل العب اا.
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ِا عال  ادددا مادددعا ال قادددو َ   � ددد ااب  ال ،دددار  ئادددال وا رابد، ادددا الا  الصدددرق: هياد ذاا ص دددر فا   ياب صادددار ه ل    ل قادددا،ا ياص 
 [.47الظ،ال م نيا   ا عراق: 

 
 [.108 ياثا ع   ل  ياياب صاار ه ل    ال  ل: عالاس ئد ل و   ل  الطبع: هي يلاا لا ال،  ي ا  اباعا ال،   �

 
 [.31الغض: هيائ ل  ل ل م ا م  ااا  يداغ      ا م    ياب صاار ه  ،   ال ور:  �

 
  
 
ال ظر: يال ظر هو ال  ديا إلدراحل الص ورْي يف ييم مرا دل اإلبصدارْي ُث  ليد  الر ؤيدةْي  -ج 

د   ل   دا  ظ ر ينا   آم عمران: يهف م  لوا،م   هفداقاد  رايا   [.143يد   م وه  يايَا
 

يئد  قر،ر العريع بطلل ال ظر يف موا    نَّكْي دم،ا علس ج دة الوجدوبْي يدم،دا علدس ج دة 
 ال دب.
 
  
 

 ما  قرر ال ، ف ع  ال ظر  اْي يدَياب َ    اْي يي ال ،ددب دليد  يف مدوا    ندَّكْي يد ا د  
 [.6 يالع و ع   يف موا    نَّك

 
  
 

يا دد عمام ال ،ظدددر يف القددرآن  دددان  إلر دداد دو ال تم دددلْي ف ددو  قليدددل  للبصددر مدددع ا ددد غراق 
يئ   دذ ي قارب  يف ارع  االَ ظارْي فال يكون ال ،ظر ب رعة بل ب م دل   ن، الغايدة مد   قليدل 

يدراد بد  ال تم دلْي  البصر يحتديا العني: الوصوم دو ددراحل ار ظور دلي   ل  صل م   الر ؤيةْي يئد
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يال  اْي يارعرفدة احلاصدلة بعدد ال  دا  يهدف الريي،دةْي يا د عمام ال ظدر يف البصدر ي ندر ع دد 
 العامةْي ييف البصَّك ي نر ع د اخلاصة.

 
  
 

ظدددرا فيددد : دذا ريي ددد   فيقددام: َظدددرا دو  ددد اْي دذا مدددددا  رفدددل دليددد ْي ريي ددد  يَ مل يرهْي َي
ظرا ل : رمح  ْي يدلي : ظره: اَ ظره.. ي دب،ر  ْي َي  ريي  ْي يعلي : َ ل علي ْي َي

 
  
 

 يلل ،ظر ياوام ُم  ل ة ي ي ي،اا م   وعة َ صل م  ا:
 
 راماقا  . دذا َظر اإلَ ان دو العف،  جامع عي  ْي ئيل: �

 
 ف ن َظر دلي  م  جاَل يذَ ْي ئيل: حلااظا  . �

 
 ف ن َظر دلي  بعجلةْي ئيل: لاما ا  . �

 
د،ك َظرْي ئيل: ااداجا   بطرف . ف ن رماه ببصر مع �  ا 

 
دكْي ئيل: ير  اقا  ْي ر ق ْي يي اف، ال ظر دلي . �  ف ن َظر دلي  بعدك يا 

 
 ه ل ْي ياربغض دَهْي ئيل:  ا ا ا ْي     دلي .ف ن َظر دلي  َظر ار عجل م  ْي يالكار  �

 
 ف ن يعاره حل؛ العدايكْي ئيل: َظر دلي   زرًا. �
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 حملبةْي ئيل: َظر دلي  َظرك ذي "عالاٍا".ف ن َظر دلي  بعني ا �

 
 ف ن َظر دلي  َظر ار نب ْي ئيل:  وض، ا . �

 
لي د بني ار ظدور دليد ْي  ف ن َظر دلي  ياضًعا يده علدس ااجبد ْي م د ظالًّ  دا مد  العدمه  �

 ئيل: ا  كا ،  يا  وض   يا  عرف .
 
رإل عددوارًا دن  ددان بدد ْي ئيددل: فدد ن  َعددر النددوب يرفعدد  لي ظددر دو صدد ا  ْي يي  ددااف  ْي يي يدد �

 ا  ع ، .
 
 ف ن َظر دو العف،  اللم ةْي ُث خ ف ع  ْي ئيل: الاا  ْي لاو،اا . �

 
 ف ن َظر دو ُجيع ما يف اركان اَّت يعرف ْي ئيل: َ   ْي َ ً ا. �

 
 ف ن َظر يف   اب يي ا اب  لي    ب ْي يي لي  كعف ص  ،  ْي ي قم ْي ئيل:  ص ،  . �

 
 ع عي ي  لعدك ال ظرْي ئيل: ااد،ق.ف ن ف   ُجي �

 
اْي ئيل: بدار،ق عي ي . �  ف ن   مه 

 
.ف ن  اَقللا محالق عي ي ْي ئيل:  �  مح لااا

 
 ف ن َاب  واد  عي ي  م  ال زعْي ئيل: بر ق بصره. �
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زاًعا يي م دًداْي ئيل: محا،جا. �  ف ن ف   عي   م   
 
ْي ي ا  � .ف ن   ر عي ي  يف ال ظرْي ئيل: داَد قاها  ر فاشا

 
 ف ن َظر دو يفا اْالم ل لايل   لَّاهْي ئيل:  ابص،راه. �

 
 بصره. ف ن ا ،بع العف، بصرهْي ئيل: ي ره �

 
  
 

ََّ ين، َالل ما يرد يف القرآن الكرمي م  الل ؛  ان ارراد ب  ال تم ل يال  ريْي فلدل يكد  
 ارراد ال وئف ع د ال  دياْي بل ال جو، دو ال  كر يالديي.

 
  
 

 ال رع الرابع: ار اضلة بني ال مع يالبصر يف القرآن الكرمي:
 
ال  اضل بني ال مع يالبصر ع د العلما،: اخ لف اب  ئ يبةْي ياب  ا َباري يف ال دمع  -ي

 -يالبصددرْي يي مددا يف ددل  ف  ددل ابدد  ئ يبددة ال ددمعْي ييافقدد   او ددة مدد  العلمددا،ْي ياادد ج بقولدد  
د د   ل  ماد   : هيام  د   ل  ما   يا   - عاو  داَ وا الا يداع ق ل دونا   يام  دم ع  الص دل، يالادو   ا  ام ع ونا د لاي لا يافاتاَ  ا     

ه:  ددر ينا   يددَو دداَ وا الا يد ب ص  ددفا يالاددو   ا ي ال ع م 
[  ئددام: فلمددا 43 - 42يدا  ظ ددر  د لاي ددلا يافاتاَ دد ا  ا ددد 

 ذهداب البصدرْي  دان دلديالً علدس ئرن ب هاب ال مع ذهاب العقلْي يمل يقرن ب هاب ال ،ظدر دال
 ين ال مع يف ل.
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يئام ا َباري:   ا َلمْي ي يف يكون ال مع يف لْي ي لبصر يكون اإلئبدام ياإلد ر  
يالق رب يال ،جداكْي يالب عدد مد  اْدالحلْي يبد  ُجدام الوجد ْي يب هابد   دي  ْي ييجداب عم،دا ذ دره ابد  

ع   زلدددة الددد ي َ ددداه عددد  البصدددر  دذ  تَ،ددد  يراد مدددع ال دددم - عددداو  -ئ يبدددة ةن، الددد ي َ ددداه هللا 
دا َزلدد  يف  دبصدار القلدوبْي يمل ي درد دبصدارا العيددونْي يالد ي يبصدره القلدل هددو الد ي يعقلد     ،

فيق ددون علدس صدد    ُث  -صدل،س هللا عليدد  ي دل،ل  -ئدَو مد  الي ددود  داَوا ي دد معون  دالَ ال ددّب 
د ْي فدتَزم هللا فددي ل: هيافاتاَ د ا     ه: يك بَو ددم ع  الص دل،   يدَو [  يي: ارعرضددنيْي يلدو  دداَوا 42  

ال يعقلددونْي يمدد  ل مدد  ي ظددر دليددل بعددني َقدداْي يال اجددة يف  قدددمي ال ددمع علددس البصددر ه دداْي 
ددم يع    هددود: - عدداو  -فقددد يخددرب يف ئولدد   ددَّ  ياال ، اصاددل   ياال باص  اع ماس ياا   ددا   : هماناددل  ال  اددر يقاني    ا

24.] 
 
  
 

 م  لو ال مع ةن ب  ي ام َاية ال ،عادكْي م  ثداع  دالَ هللا يثداع  دالَ ر دول ْي ياا ج، 
فقالوا: يب  اصل  العلَو ال ،افعةْي يب  يدرحل احلاضر يالغاولْي ياحمل وس يارعقدومْي فدال َ دبة 
دد ا يكدون فائدده يئدل، علًمدا مدد  فائدد البصدرْي بدل ئدد يكددون  رددرحل البصدر دو مددرحل ال ،دمعْي ْي

البصددر ياددددا العلمددا، الكبدددارْي خبددالق فائدددد ال ددمعْي ف َ،دد  مل يع دددد مدد  هددد ا اادد ه عدددامل فائددد 
 يال بدا ،ة.
 
  
 

لو البصر: يف ل  ال عيل ال ظر دو هللا  يه ا يكون  لبصدرْي ما  - عاو  -لك  ئام م    
هلْي ين، مددا يددراه البصددر ال يقبددل الغلددمْي خبددالق مددا ي  ددمع  ف َدد  يقددع فيدد  الغلددم يالكدد ب يالددو 

فمدددرحل البصدددر يم يي مدددلْي  مددا ين  لددد  يا ددد  يي مددل ييعظدددل عجاودددلا مدد   دددل ال دددمعْي 
 يذلل لعرف  يف ل .
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ئددام ابدد   يميددة: البصددر يددرإل مدد  مبا ددرك ارروددفْي يال ددمع الْي يدن  ددان ُيدده ا صددوااْي 
 فارقصود ا عظل ب  معرفة الكالَْي يما َيرب ب  م  العلل.

 
  
 

[ْي لكددد ، 7بصدددر ي مدددل  ئدددام ا  ندددرين: "فلددديه ارادددرب  ارعددداي " يال  قيدددا ين، ددراحلا ال
ال دددمع ُيصدددل بددد  مددد  العلدددل ي ندددر  دددا ُيصدددل  لبصدددرْي فالبصدددر يئدددوإل يي مدددل ْي يال دددمع يعدددل  
ييمشدلْي يهددااتن احلا دد ان مهددا ا صدل يف العلددل  رعلومدداا الددا ميا دا،  ددا اإلَ ددان عدد  الب دداولْي 

 اد.ْي ا يقرن هللا بي  ما يبني ال ا 
 
  
 
اامع بني ال مع يالبصر يف القدرآن الكدرمي: يارادا ال دمع يالبصدر يف القدرآن م   دردي   -ب

عا 36يُجًعدددا يف" دددم  ار    ياَ  ماددد   ميا ل دددل  ال ، دددماا،  ياا   ددد ا ال ، " موضدددًعاْي م  دددا: هئ دددل  ماددد   يدادددر ، ئ ك ل  م 
ه:  اب صاددددارا   يددددَو عا يا 31ياا   ددددم  دددددك ر ينا  [ْي هياجاعادددددلا لاك ددددل  ال ، اف ا ددددداكا لاعال،ك ددددل   اع  دددددارا ياا   اب صا ا  

[ْي فاحلددددديم عدددد  احلددددواس  ددددتدياا للمعرفددددة  ددددان َالبًددددا عدددد  ال ددددمع يالبصددددر 78 ال  ددددل: 
 ُمموعنيْي يذاحل لعدك ي بابْي م  ا:

 
ما يدااتن مد  يهدل يدياا اإلدراحل الدا يد دل علي دا معرفدة هللا  -1  دتعلس   - عداو  -ي ،

 ة يموضوعا اْي يددراحل دالول االع قاد ال يكون دال  ما.يَواع ارعرف
 
ما الطريقان الروي ان بني ارعرفة يالعقلْي ف ما الوا طةْي يدي ما ال يعرقْي بل ال  -2 ي ،

دتا  يدرحل اإلَ ان  ديًااْي يئدد ي د غهل عد  ََّمهدا مد  احلدواس  لد ا ئدام  عداو: هياه دوا ال،د  ي ياَ عا
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ا  عا ياا   ددم  اف ا ددداكا   ارام ددون: لاك ددل  ال ، [ْي ف دد ه الددنال  هددف  ددرق العلددل الروي ددةْي 78ب صاددارا ياا  
 ييديا ا ا ذن يالعني يالقلل.

 
فقدان احلا  ني ي  قد العلل  ل   الًما يلغة يئدرا،كْي فالق ددرك علدس الكدالَ يف دل اللغدة  -3

 دددبَّ ايا دد  الع ددويةْي  ُيا دداج دو ال ددمع  لياع ددفا الدددالالا الصددو ي،ةْي بددل ئددد ي عطددل اددَّت عدد 
 ف ما مدار احلياك احليواَيةْي ي مام البعريةْي يحتصيل العلَو ا يلية  ما.

 
يرد ال دددددمع اددددداما ائداَددددد   لبصدددددر م دددددرًداْي خدددددالق البصدددددرْي فقدددددد يرد ُجًعدددددا دال يف  -4

ْي الا مددام  ددوهل بصددر ُمصددوملْي فكددان اامددع  يدم 36 اإل ددرا،:  [  فلدديه َصًّددا يف العمددَو
عا ياال باصاددرا ياال   ددااادا علدس ئصددد الع ددم  ْي ييَ ددس الا مددام الع ددد يحندوهْي خبددالق ئولدد : هد ن، ال ، مددَو

دا واًل   اإل درا،:  [   ن، اردرادا الواادد لكدل ُما دل بقولد : هياالا 36  ل  ي يلاا دلا  ادانا عا  د   ما  
دف  ماددا لاددي ها لاددلا ب دد   ع ل ددل    اإل درا،:  ل   ن، ال ددمع ي دد قبل [ْي يُيا مددل ين يكددون ذلدد36 داق 

ُجيددع ا صددواا  خدد الق ج ا دداْي يف اددني البصددر ال ي دد قبل دين  وجدد  العددني حنددو ال م ب صاددر 
 اررادْي فالبصر ال يدرحل دال الز،ايية اروج  حنوهاْي علس ََّ ال مع  فيل قم يف الز،ياَ  ل ا.

 
 اصدددلة بدددني ال ددددامع ال دددمع يددددرحل خدددالما ال ،ددددو، يالظ لمدددةْي يمدددع يجدددود  احلددددواجز ال -5

َّه  دال ين  كونا  امتةْي علس عكه الباصار ال يبصر دال بوجود ضو، ي عكه يف العني.  َي
 
  
 

 مدددا ين، ال ددداولا ييم مدددا ي ددد يق؛ م ددد  ار ب  ددد  ال دددمعف ييليددد  البصدددريْي فكدددان ييم احلدددواس 
ا اال دددددد ْي ي رادف مدددددا ُيقددددددا يعلدددددس م  دددددد َو ْي يآخرهددددددا ئبدددددل ال ،ددددددَو  يعاب ا ددددد غاالً بعددددددد ال دددددَو

 يال  صيل.
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ي باب  قدمي ال مع علس البصر يف القدرآن الكدرمي: مدا يالاد؛ يف القدرآن الكدرمي ين،  -ج

ال دددمع  دددان داوًمدددا مقددددًما علدددس البصدددر يف الددد    ر  لمدددا ائددددَنْي يهددد ا الد يدددل   دددان يف   ددداب 
لي،ة ار قدددَ اإلعجدا، الل غددوي يالبالَددف  يهدو القددرآنْي فددال يكدون دال عدد   ددرْي يهدو ئاعدددك يف دد

علددس الالادداْي خاصددة ين، هدد ا ال قدددمي مشددل  ددل ارواضددع الددا اج مددعا في ددا ال ددمع مددع البصددرْي 
يهدد ه ارالاظددة هددف دادددإل يدلددة القدداولني ةف ددلية ال ددمع علددس البصددر مدد  ال اايددة ارعرفيددةْي 

 يه ا ي   د دو دالول يخرإل يف القرآن الكرمي يالوائعْي يهف:
 
يف ََّ ما آيةْي دين ائدان البصر  لعقلْي مندل: هيائادال وا لادو     ،دا  ائدن ال مع  لعقل -1

ددع َّ    ارلددل:  دد ااب  ال ، ددماع  ياي  َداع ق ددل  ماددا    ،ددا يف  ياص  َاط باددع  عالاددس ئد ل ددو   ل  فدا  ددل  الا 10َا   [ْي هيا
ماع ونا   ا عراق:   [.100يا  

 
بصَّ  خلبَّ  ليج معا يف العليل: هد َ،    ادانا ائدن ل ؛ ال ميع  لعليلْي بي ما ائدن ال -2

دًَّا   اإل درا،:  [ْي يم،دا ال دمع يالعلدل  هرابد، ادا  داقاب،دل  م  ،دا د َ،دلا ياَ د ا ال ،دم يع  30ب ع بااد ه  خاب ًَّا باص 
" آيدةْي يهد ا ي ندر مد  ائددان  ال ،دمع مدع البصددر يف 32[ ْي يف ادواّل "127ال عال ديل    البقدرك: 

 لقرآنْي فكان ال مع يئرب للعلل مع  ييم.ا
 
اا ددة ال ددمع داومددة العمددل دين  وئ دددفْي خبددالق البصددر ف  وئددف  َمددا  العدددني   -3

 يدن  ان ارغمض م  يقظًا.
 

ْ ا ذ ر هللا ع  يص اب  الك ف يَ،  ضرب علدس آذا دلْي فكدان ذلدل ي دد، داللدة علدس 
ًدا  اال دد غراق يف ال ددَو ل وئددف ي ددد ار ب دداا  هفا  دد  نيا عاددددا ددف      اددرابد  اا عالاددس آاذاا   ددل  يف  ال كا  

 [.11 الك ف: 
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 يم،ا م  ،ايية معرفية خالصةْي فا ف لي،ة  اَ   موٍر م  ا:

 
ال ددمع يهددل يف دئامددة احلجددة علددس اخللدداْي فالبصددر ال يكددون دال اددام عددر  ارعجددزك  -1

 ل للزمان ياركان.دين ،مان م   يتيتْي يما ال مع فطريق  يعل  ييمش
 
ئدام الددرا،ي: ال دمع  ددبل ال دد كمام العقدل  رعددارقْي يالبصدر ال يوئ ددل دال علددس  -2

 احمل و اا.
 
ال دددمع ي قدددل ارعدددارق اراضدددية يا خبدددار او يدددةْي يم،دددا البصدددر في قدددل احلاضدددر ارعددداي    -3

لاك  ادا م د   ئدادب ل   ل  م د ا ال ق در   ْا دل   ادل  ياه  د   ٍا يافادالا هياياملا  يدا   َا ين  ميا ع دونا يف  ما ادا      ل  د ن، يف  ذال دلا وا
د   دددر ج  ب ددد   ،ار ًعدددا  ا   دددل  م   ددد   يَا ار    اا  دددر ،  فدا  ا  دددا،ا د وا ا   دددماع ونا   ياياملا  يدادددراي ا ياَن، َا  دددوق  ال ما عادددام   ل  يا  

ر ينا   ال جدك:  د       ل  يافاالا يد ب ص   [.27 - 26يايَا
 

َّهدا ي ندر مد   عدل البصدر َنئدالً للمعدارق ال دابقة َي ََّ ين، اَ عار الك ابة يالقرا،ك ئدد َيا
ال ددمعْي فال دداريخ  مل يداع ددد  ياخدد  ثاًعددا بددل ئددرا،كْي يمددع ذلددل فددت نر ا خبددار يارعلومدداا    ائددل 

 ثاًعا بني ال اس.
 
 لة.ال مع ج اا ا  قبال  م  عددكْي عكه البصر ال يكون دال  رقاب -4
 
اا ة ال مع  ع غل ليالً ي ارًا  ييف الظالَ يال دورْي يف ادني البصدر ال يعمدل دال يف  -5

ال  ار يال ورْي ييف ه ه اريزك ئام  عاو: هئ ل  يارايايد   ل  د ن  جاعادلا ال،  عالادي ك ل  الل،ي دلا  ادر ماًدا د وا يدادو َ  
َاددَّ   ال،   ا   دد ددارا ال ق يااماددة  مادد   د لادد    ددماع ونا   ئ ددل  يارايايد دد  ل  د ن  جاعاددلا ال،  عالاددي ك ل  ال د، ا دديااٍ، يافاددالا  ا   يك ل  ب   

ددر ينا   ا ددك   ونا ف يدد   يافاددالا  د ب ص  َاددَّ   ال،   ا   دديك ل  ب لاي ددٍل  ا   ددر ماًدا د وا يداددو َ  ال ق يااماددة  مادد   د لادد    لقصددا:  ا
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بادد   لل ددمعْي ياددام يجددوده َبدد  للبصددرْي يال ددمع ضددمً ا هددو [ْي يف ذهدداب ال ددو، َدا 72 - 71
 يع غل يم  ب  مع .

 
 يي،م اا ة    جيل  م  ال ،اول اا ة ال مع  يدن  ان مغمض العي ني. -6
 
فائدددد ال دددمع ي قدددد ال  طدددا  لعددددَ الق ددددرك علدددس ال لقدددنيْي يددراحل ارادددارج يالصددد ااْي  -7

 في قد خاصية اراا بة.
 
  
 
البصدر علدس ال دمع يف القدرآن الكدرمي: يارادا البصدر م قددًما علدس ال ددمع  ي دباب  قددمي -د

 مدا  دبا   -يف مواضعاْي  ان الغالل في ا الد ،َ يال عطيدل يالعقدابْي ف دف اداالا اردد  يار ،دة 
 ئد  َ ال معْي يم،ا فيما عا   ا فقد  َ البصرْي يه ا ال ي  ف يف لية ال مع بل ينب  ا. -

 
  
 

 د  َ في ا البصر علس ال مع هف:يارواضع الا ئ
 
دددددماع ونا   ادددددا  - عددددداو  -يف ئولدددد   -1 ْا دددددل  آذاان  الا يا   دددددر ينا   ادددددا يا دددددني   الا يد ب ص  ْا دددددل  ياع  : هيا

: هيالاقاددد  ذاراي َنا - عدداو  -[ْي ه ددا  ددان ارقدداَ مقدداَ حتقددَّ ْددل   مددا يف ئولدد  179 ا عددراق: 
ْا دل  آذاان  الا ا ا ا ،لا  ان ًَّا م  ا اا       در ينا   ادا يا ْا ل  ياع دني   الا يد ب ص  ْا ل  ئد ل وب  الا يدا  قا  ونا   اا يا َ ه    يااإل  

د عااَ  بال  ه ل  ياضال  ي يلاا لا ه ل  ال غااف ل ونا   ا عراق:  َا ماع ونا   اا ي يلاا لا  اا    [.179يا  
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ال يعددددي ين يكدددون ي ددديلة حل ددد؛ احليددداكْي يال  يالبصدددر يهدددل لل يدددواَنا مددد  ال دددمع   َ،ددد 
ي داد  ي  دلم م  مدا الددد،ير ارعدريف الد ي ي د ج  ع دد  اْددإلْي ُث هد ه اويدة الكددالَ  في دا عد   عطيددل 

 احلواس  ل ا  ان  قدمي البصر.
 
دَّ  - عاو  -منل ا َند يف ئول   -2 اصال   ياال باص  اع ماس ياا   ياال ،دم يع   : همانال  ال  ار يقاني    اا  
 [ْي فقدم  اا ة البصر ارعطلة علس اا ة ال مع ارعطلة.24 هود: 
 
ًمددا ياص دددمًّا   -3 يًددا ياب ك  َا ال ق ياامادددة  عالاددس ي ج ددوه   ل  ع م  ييف موئددف  عدد يب ل: هياحنا ع ددر ه ل  يداددو 

صددر [ْي ذاحل ين ي ددَر موضددع يف الوجدد  العي ددانْي يي ددد اإلهاَددة  فقدداد اا ددة الب97 اإل ددرا،: 
 اام احملا بة.

 
ًا د َن،  - عددداو  -ييف ئولددد   -4 دددل  صاددداحل  ع  ادددا َداع ما عددد  َددددَ الك دددار: هياب صادددر َنا ياثا ع  ادددا فاار ج 

 [  فارعاي ة  لبصر يئوإل م  اخلرب ار قومْي يارعاهدك آ د اجية.12م وئ   ونا   ال جدك: 
 
  
 

د م  َ ددددده الداللددددةْي يهدددددف [  ادددد71[ْي ي اراوددددددك: 195ييبقددددس موضدددددعان يف  ا عددددراق: 
ال عطيدددلْي دم،دددا ب  قددددان احلا دددة يصدددالً لاْدددة   مدددا يف ا عدددراقْي ف دددف ال  بصدددر ال عب دددد ْدددا يال 

 عب ادها يصاًل.
 
  
 

دل  داهديا ارعجدزاا ئبدل ثداع الدوافْي  يي لصديد بهل د راويل  ما يف اراودكْي يذلل ة ،
 ُث صديا  تن  مل يبصريا  يًاا.
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 امه: يظي ة احلواس يئدر ا ارعرفية:ال رع اخل
 

علدون ال ددريري مددا يدددرحل  ددل َيا َاددَّ ا ي ، دل يهددل  ا صددوم العلددل دو اضدطراري يا   دداَّنْي  ي ق   
  حلواس اخلم ة يما يدرحل  ر وا ر  ئام َنظل الورئاا:

 
ٍل  فا  اي،م  ياال ع ل ل  د م،ا   ض ط رااٍب ُيا ص ل         ياي         ااٍب  اااص   ا  

لل،م ه   ل ،ي ق  ياي      لع،ل   ياي     حل اوااس  اخل ام ه              اال م    دا ااد    
الام   ب صاار   ُث ،  ال ،اّل         ماا  اانا ماو ئ وفًا عالاس ا    د  ع  يااإل    ياال ،م 

 
 - عداو  -  لد ا جعدل هللا فاحلواس هف يبواب ارعرفدة ا يوْي ياحلده يي،م مرا دل اإلدراحل

مادد  ع ط  لدد  اوا دد  يئلبدد  يف اكددل اريدد ْي يمادد  مل ي دد جل لل ددا يف اكددل الب يمددةْي لدد  مدد  
اوا دددد  يئلبدددد  إلدراحل العدددداَ  ددددا ي دددد عني  بدددد  علددددس د َيدددداهْي دين ين يصددددلا دو الر  ددددد ياْدايددددة 

َاددَّ ا ين، االئ صددار علددس احلدده  طريددا يايددد ل لمعرفددة مل يددرد ئددم  يف اخلاص،ددةْي يال  ددل اخلددالاْي 
 ن الغايددة مددد  اإلدراحل  -يي: العقددل  -القددرآنْي بددل احلدده ُممددوع داوًمددا مددع القلددل يال  ددااد 

احل ددف لدديه ال   دده  بددل ف ددل احمل ددوسْي ييُجددعا ي نددر  يهددل ال  قيددا علددس ين، الدد  ه هددف 
ددد ني اردر ددةْي ياحلددواس َوائددل للمعلومدداا  لدد ا  دددان ئطددع ارعددارق عدد  يي   دَ ددان بقطددع ا ا ،
َ عااياك    البقرك:   [.7يمر ز ال عق ل  هخا الا ال،  عالاس ئد ل و   ل  ياعالاس ثا ع   ل  ياعالاس ياب صاار ه ل  

 
  
 

ددددا مصدددددر خطددددت  فددددالبعض يغلددددو فيدددد ْي يالددددبعض مل َ  ددددل  يم،ددددا القددددوم ب  ددددبية احلددددواسْي يي ،
بلددوغ اليقددني  دداْي ئبددل ين َ ددائش   قعيدددهل ْدد ه ال  ددبية  جبعل ددا دليددل اخلطددتْي ياجددة يف عدددَ

 َظَر ل َقرر ما يلف:
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ادداج، القددرآن اإلَ ددانْي يجعددل احلجددة ئاومددة ةن م دد   ال ددمع يالبصددر يالقلددلْي فدددم  -1

علددس ين هدد ه  ددرق بلددوغ اليقددنيْي يلددو  اَدد  ال يقددني  ددا لرفددع ال كليددفْي يي  ددان مددع ارعددقةْي 
بْي يال كليدد ف ي ددقم مددع ارعددقةْي يال معدد  للم اججددة فيمددا يارعددقة م    يددة يف ال عددريع الددر ،

 العجز ئاول اَّت، يف ددراحل احلجةْي ف الً ع  فق  يج  اال  دالم في ا.
 
مدد  ار ددل،ماا ين العلددل ي جددزيْي يزيددد ييدد قاْي فيلددَز ين، العلددل يارعددارق البالغددة عددرب  -2

 رإل.احله   جز،يْي ي   ايا م  فرد دو آخرْي ييف ال رد َ    م  معرفة  خ
 
لدددددا دو ين، الددددد  ه  يي: القلدددددل هدددددو مر دددددز اإلدراحلْي يم،دددددا  -3 مددددد  عرضددددد ا ال دددددابا فا

 احلواسْي ف ف َنئلة ل  ع  العامل اخلارجفْي مع ا   اب  لص ة اإلدراحل احل ف.
 
 كام ددل احلددواس يالعقددل يف القددرآن يمددر م ددلل بدد   ايددم ال  قددَو م  ددردكْي يفقدددان يي  -4

 العللْي فاَ قاص ا اَ قامل  للعقل. ضعف ييٍ  م  ا َقا  يف ج ة م 
 

يددرإل الكنددَّ مدد  البدداانني يف ال ل دد ة يال كددر ب ريع ددا ين، احلددواس    ط دد ْي يال  صددل دو 
اليقدددددنيْي يي بعدددددون يف ذلدددددل آرا، بعدددددض ال ال ددددد ة الق ددددددامسْي يفال ددددد ة ار دددددلمني يم  كدددددري ل 

َّمها.  يعلماو لْي يم  ل  نَّْي  تَّن اامد الغز،اّل  ياب  اَز َي
 
  
 

َاددَّ ا ين، بعددض مدد    ددل يف  ددة  فددال ي ددع ا اخلددو  يف هدد ا  نددًَّاْي  ي ن  ن ددا لدديه للمقاَر
َظرية ارعرفة يف القرآن يخ  ذلل الكالَْي يب  ل  يدلة م  القرآن الكرميْي يه ا يبعد ما يكون 

 اوم  رق اال  دالم.
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ددايم ذ ددر منددام يعرضدد  الكنددَّ فيمددا يدددرحل  حلددواسْي يددرإل اإلَ ددان     اًصددا مدد  بعيدددْي حن 
ردْي ُث ي بني، ل  يَ  ليه هو.  فيظ   فالًَنْي يُيلف علي ْي ييكابر يَي 

 
  
 

درإل  يي  دم البعض  ةَ، ا َرإل العمه  جل الد  رهلْي يهدف يعظدل  مد  ا ر  اجًمداْي َي
ارلعقدة يف  دتٍس مد  الز جداج يهدف ي دم اردا، م ك دركْي يئدد يعدل يادد َن راو دةْي يَي  طد  اددوم 

 .مصدرها
 
  
 

ددرااٍب - عدداو  -يا دد دم، الددبعض اددوم خطددت احلددواس بقولدد   ْ  ل   ا ا ددا : هياال،دد  ي ا  ا اددر يا ياع ما
دابا  ًاا ياياجادا ال،ا ع   داه  فداواف،اه  ا  ا يد  ه   ا د  آان  مااً، ااَّت، د ذاا جاا،اه  ملا  َيا    ادر يع     ياال،  ب ق يعاٍة ُيا  اب    الظ،م 

 [.39احل   ااب    ال ور: 
 
  
 

 يا دلة اوم ه ا   كرر ََّ ين ما يالا؛ علي ا  ل ا:
 
اال دد دالم  لعددداذ  رصدددادرك القاعددددك العام،دددةْي يهدد ا م ددداٍق لقواعدددد العقدددل يار طددداْي  -1

 فالعاذ يال ،ادر ال َيَر القاعدك العامةْي ياحلكل للغالل.
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ف البصر بدني ا فدرادْي يي يف اداالا لل درد َ  د ْي فبصدر فت نر يدل،  ل ع  العمسْي يضع
ال رد ااما اإلرهداق لديه  بصدره يف الوضدع الط،بيعدفْي يا مدرا   زيدد  يف ضادعف البصدرْي يهد ا 

 ير  ع ع  ذ ره منااًل  ف الً ع  ين يد ر فاع رقاَ الدليلْي فكالم ا  ل  اوم ا اوام العادية.
 
ل  دددل م   اي دددةْي يمددددارحل احلدددواس م   وعدددة يم   اي دددة بدددني دذا علم دددا ئطًعدددا ين، مارا دددل ا -2

ال اسْي بني القوك يال ،ع فْي فدال يلدَز ين  َ د دم،  ل دعيف ل  عم  مد  علدس الكدلْي ف د ا َ د ب  
علدس العقدل مدناًلْي  دديد ل عد  ذلدل القددوم بعددَ دمكاَي،دة بلددوغ اليقدني  يي: مقالدة العددكاحلْي 

 مل   عر اَّت ال  ا ة ب  رهاْي يلو  لرد.يه ه َظرية َ جاي،ها يف القرآنْي بل 
 
ع يالباصادددرْي فالبصدددر يهدددو عمدددل العدددني  -3 دددم  ا ددد دالال ل  د   ب ددد  بعددددَ ضدددبم م  دددَو ال ،

حت ده ارروي،دااْي يذلدل يد ل   َعكداس ي دعة ال ددو، مد  ا ج داَ حندو العدنيْي ُث   قدل الصددورك 
ددددمع  ددددردد اروجدددداا الصددددو ي ة ب  ددددرحل اْددددوا، داخددددل ِدددداييف دو العقددددل ليعي ددددا يي  م دددداْي يال ،
 ا ذنْي ُث    وم دو ذب  ا    قل للعقل لي  ر الصوا.

 
  
 

فاال ددد دالم ةن العدددمه  راهدددا العدددني  جدددل الدددد  رهل اقيقدددة   ن، احلجدددل ارددد عكه مددد  
ج دددل العدددمه حندددو العدددني  دددان بقددددر الدددد  رهلْي  مدددا ال َ تمدددل العدددمه  ر ظدددار اجمل دددري بدددل 

وم عائددل: دن، ار ظددار اجمل ددري ي قددل صددورك خا اددة يهددو ُمطدد ْي بددل دَ،دد   ل لي ددكوبْي يلدد  يقدد
ص ددددد  عا ليكدددددرب الص،دددددغَّ  ال ليصدددددغر الكبدددددَّ  يي: دن، علدددددل ال دددددووياا يالعد ددددداا ي دددددرق بدددددني 

وي،ة ه د ية ضووية  لزجاج. ك يارصغرك  يذلل ل ريق فيَز  العد اا اركرب  
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ع دد يئصدرْي يئددر ا يف َقدل الص دورْي ف دف   قدل  مدا فالعني   لل ْا ُماْا البصري م  بد  
َاَّ ا ين، العقل هو اردرحل لل جل احلقيقفْي  ل  قا ةدياا يخرإلْي هدف مد  احلدواس  ص ع ْي 
َ  دد اْي لكدد  بعددريط َددَّ ا يوْي  مددا َ عددل يف ال تم ددل مدد  اَك ددار ارلعقددة  رددا، يف الكددتس 

رلعقدددة يال ،ظدددر دلي دددا يف ُمدددام يااددددْي فمدددا ج دددل الزجاجي،دددة   ا دددة اليدددد  لددد لمهْي يي دخدددراج ا
 ا دددة يدرحلا  ا دددة يخدددرإلْي فدددالعني يالبصدددر يا ذن يال دددمع ياحلدددواس  ل دددا  ددددرحل الو ددداوماْي 

 ا ل خواص ا يئدرا ا اراهلة ْا.
 
  
 

مددنالً اددام ارلعقددة داخددلا الكددتس م  ك ددرك: جددز، خددارج ارددا،ْي يجددز، داخددل ارددا،ْي يهددو مددا 
  ليدل العلمددف: ين، ا  دعة ار بعنددة مد  ااددز، اخلدارج عدد  اردا، درجددة اَك ددارها َدراه م ك ددرًاْي ال

يف اْددوا، ُم  ل ددة عدد  درجددة اَك ددار ا  ددعة مدد  ااددز، اوخددر يف ارددا،   ن، الو ددطني ُم  ل ددانْي 
ف صددل الصددورك الكاملددة  ددتن، ارلعقددة م ك ددركْي يهدد ه هددف الصددورك احلقيقي،ددة فعدداًل   ن، ا  ددعة 

 د ا م ك ددر بددني جدز،ي  مدد  ي ددطني ُم  ل دنيْي فددتي عددنٍي  عدر  علي ددا ال جربددةْي  دددإل اَعكا
َ دده الصددوركْي فددالعني  ارطلقددة البعددريةْي يمطلددا العددني البعددرية  ددرإل َ دده الصددوركْي فددال يعقددل 
ددا    طدد  م دد  خلددا هللا ا عددني دو اونْي بددل احلددا  ين يقددام: دن، ُمددام رؤي  ددا َ ددّب  القددوم ة ،

 ي ديد.
 
  
 

م  ج ة يخرإل ال َزعل ةن، ئوك احلدواس مطلقدةْي يهد ا  دالَ ال ي د قيل  فكيدف يالنابد  
 ديدية العقلْي يهو مر ز العلل يارعرفةْي هل يعقل ين  يقام: دن، احلدواس مطلقدةْي لكد  هد ا ال 

ا دو اليقنيْي فاهلل  لدس اداج، عبداداه ةن  مد   ل احلدواس يالعقدلْي فددام، ع - عداو  -ي  ف يصْو
ي ددا مرا ددز د بدداا اليقددني يف ُجيددع  بقدداا ال دداس  دال مدد  رفددع القلددل ع دد    ن، الر   ددالة اإلْيددة 

 لل اس  افة بليدهل يذ ي لْي  بَّهل يصغَّهل.
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دا العاديددة هدف َنئلدة رددا  صدل دليد    ا اددل  ئددرا ا الدا خلقدد   فداحلواس  َ دبيةْي ييف ااال  
يف ُمدددام العددد ادكْي يددراحل احلقيقدددة ال يكدددون دال  ددداْي  دددوا،  ْددداْي ي  ي   ددد  مدددع الو دددم الكدددوب

    عماْا مًعاْي يَ اال  عاَة بو اول م  اعدك م  يج زٍك يآالا.
 
  
 

ْي ما   دك ئا عة ع دما   دوا ر  د اداا  فارعرفة احل ية اليقي ي،ة هف الا  قد  َ   ادكا احله  
مددع يصددوم العقددل يئواَي دد ْي يم،ددا ع دددما  احلدده هدد هْي ي   ددا مددع احلددواس ا خددرإلْي يال   عددار 

   زم ع  ه ا ار  وإلْي ف ن، ئيم  ا ارعرفي،ة  داجع دو ما دي ا اَّت آخر مر بة الظ،  اررجو .
 
  
 

ددد  ال دداس بصددرًا ال يدد مك  مدد  ر ؤيددة مددا هددو موجددود دال ئدددرًا ي ددًَّاْي  ل ظددر دو مددا ال  فتاا
لدل مد  البصدر   قددار مدا يدرإلْي يلديد  مد  العمدس  قددار مدا ال ي د طيع ي  طيع ر ؤي د ْي ف دو ميا

ر ؤي دد ْي يهكدد ا ال  ددبية يف ُجيددع احلددواسْي فدداحلواس  اخلمدده ال   دد طيع  اإلاا ددة بكددل  ددف،ْي 
ا ا  عف ي ديا،  ندَّك مغيبدة ع ،داْي يئدد ا  عدف  يلو ئ د  ر  ي م  ال اس ََّ ه ه احلا ةْي لر ،

ال َ  طيع  معاهد ا  ل ظر اجملرد  لعاداَ  يجدود ئددر مد  العلما، ين ال  ا،  لو،  لصور الا 
االَ جاَ يال واف ا بني يضع ا ييضدع يبصدارَنْي يهد ه يف ال دمع  د للْي ف  داحل م د ًوإل يعلدو 
ددد ْي يتا،دددة يج دددزك  قدددار ب الصدددور يالصدددوا  ف دددرإل مدددا ال َبصدددر  عددد  م ددد وإل ثع ددداْي يآخدددر دَي

ر ينا   ياماا - عاو  - ئول  ةعي  اْي َي مع ما ال َ مع آبذاَ اْي َ دبر يف ل    اا  د ب ص  : هفاالا ي ئ   
دددددر ينا   احلائدددددة:  ع  لاماع ز يل دددددونا   العدددددعرا،: 39 - 38الا  د ب ص  دددددم  [ْي يئولددددد : هد  ، دددددل  عاددددد   ال ،

212.] 
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يلْي يالغيل َ ّبْي يهو اَّت يف عامل الع، ادكْي فد ا     ال َدرإل  العاملا عالاماان:   ادكْي َي
 يالعدديطانْي ياحليددواَنا مدد   ددالب يمحددَّ  راهدداْي يحندد  ال َ ددمع خطدداب ااددانْي يصددرا ا اادد ، 

ددددل  دلددددي لْي يئددددل مدددد  ذاحل  لدددد  ا ضددددوا،ْي فاربصددددر ل ددددا  ددددبع  ارددددو س يف الق ب ددددورْي يال  الم ددددا ياص 
موجدددااْي يم،دددا مدددا فدددوق الب   دددجف يحتددد  ا محدددرْي فدددال  در ددد  يبصدددارَن  لددد ا َندددد الكندددَّ مددد  

ن ين، داي را احلددواس َقدل احمل و دداا مدد  العدامل اخلددارجف دو الدد  هْي يلكدد  دين البداانني يقددر  ري 
ويني دو ين، ا لوان ال  وجدد  معيار ي  ي  ْا ال مييزْي ََّ ال  ه اردر ةْي بل ذهل بعض ال يَز
يف الطبيعة بل يف العقدل فقدمْي م د دلني  در  عمدس ا لدوانْي فداحلواس ه دا صدادئة يف ال ،قدلْي 

 يف خالَ الدماغ.يالعلة 
 
  
 

دا  ل ادوم دمكدان ارعرفدة يصددق احلدواس ة ، ي  دزْي بدل ئدْو يم،ا  ر  الدبعض ةن، احلدواس، ال مت 
دل يي ادَّت الدل يقظدةْي ف د ه    دطةْي  اا مالية ََّ يقي يةْي يئد يكدون مدا َ يق، د  خيدام يي ياه 

مرضدس  ف دام  د او ل َ ج ل اخلو ا في اْي ي"العل" ه ا مر  يعاذَن هللا م د ْي ييصد اب  
 ي ائعون.
 
  
 

يالبصر يال مع مل يد   فا ع  ما اليقني يف القرآن الكرمي دال يف االة يجود عواوا  هلاقادال وا 
َ  ما    ور ينا   احلجر:  [ْي ف  ا  ان ذهاب العقل ل عطيل 15د َ،اا   ك  راا  ياب صاار َنا بال  حنا    ئداو 

َاط باددع  ئدددرك البصددر  دم،ددا ل ددكر العقددل ي دد دد ر علددس ا عددني  ئددام  عدداو: هيا درهْي يي ب ددت َّ ال   
دددماع ونا   ا عدددراق:  [ْي يه دددا ال دددمع ثدددع ا ددد جابةْي فكدددل  ذَ 100عالادددس ئد ل دددو   ل  فدا  دددل  الا يا  
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دا هدو رر بدة يعلدس مد  مار بدة اإلدراحل احل دف العداَْي  لل واس يف القرآن يي ئطع ْا ع  العلدَو دَ،
علدس  ددرحل اْدايدة اإلر ددادية  - عداو  -يددة ال وفيقي،دة الدا  كددون جدزاً، مدد  هللا فكل دا ادوم اْدا

دددمع   رادك مددد  اإلَ دددان َ  ددد ْي يالعقددداب بقطع دددا جدددزا، عددد  اإلعدددرا  عددد  االه ددددا، بعدددد ال ،
يالبصددددددر يال  ددددددل لل جددددددةْي ف  جددددددل اْدايددددددة ال وفيقي،ددددددةْي ي بقددددددس اإلر ددددددادية اخلاضددددددعة إلرادك 

 [.8اإلَ ان 
 
  
 

مدد   عبدداده احلددواس،  لي   عددوا  ددا علددس ئدددر مددا مادد ا ا ل مدد  ئدددرك يُمددام  - عدداو  -فدداهلل 
يدر ون في ْي يهو م عدحل بني ُجيع اركل نيْي ُث ، يقوإل م  فرد وخر يم  اا ة  خرإلْي َدَّ 
ين، الطائة البعرية ال  ق صدر علدس احلده   دين َدَّه  ريًقدا للمعرفدة   ن، ذلدل يددخل يف مزالدا 

ي بدد  احلجيددة علددس عبدداده ةن  مادد ا ا ل  ددال ا  ددرق ييدياا للمعرفددة   - عدداو  -اهلل عدددكْي فدد
اف   اب صاددارا ياا   عا ياا   ددم  ًاا ياجاعاددلا لاك ددل  ال ، دديد  ددا  ك ل  الا  داع لام ددونا  ا دد   ب ط ددون  ي م، ا ددراجاك ل  م  ا ددداكا هياال،  ياخ 

ك ر ينا   ال  ل:   [.78لاعال،ك ل   اع 
 
  
 
 ع ال ادس: يمهية احلواس معرفيًّا يف القرآن الكرمي:ال ر 
 

 م    دب ر مواضع ذ ر احلواس يف القرآن الكرمي َ  الا  م   فواود م  ا:
 
ا م  َعل هللا  -1 الا   د  ا  العدكر  - عاو  -القرآن الكرمي ي عرب   ع  احلواس علس ي ،

ي عطيل ددا عد  ف ددل الغايددة مد  اخللددا ياال دد جابة يالعمدل  ددا إلدراحل الغايدة اررج ددو،ك ْددا لاخدركْي 
ا البيولوجي،ة يبقاو ا ايًة فقم. عل صااب ا يف مقاَ الب يمةْي اوا  ا حليا    لل ا َيا
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َّهددا مدد  ي دداول ارعرفددةْي فلقددد ائدددن القلددل  -2 مل  وضددع  اددديد  فاصددلة بددني احلددواس َي
ددا  ل ددا ي دداول  للمعرفددة ي ددرق ل  صددي ْا ددل  ثا ًعددا ياياب صاددارًا يال ددااد  ددا علددس ي ، ل العلددل  هياجاعال  اددا 

[ْي فلقدد  مدل القدرآن اإلدراحل احل دف  دراحل آخدر هدو ددراحل القلدل 26ياياف ا داًك   ا اقاق: 
 يال ااد.
 
م    ادد  احلدددواس   قددًة يف القدددرآن الكددرمي ي بغدددف ل َ ددان ين  ي ولي دددا ْدداْي  يدددم  كدددون  -3

ْي معطيا ا م طلاا ال  كَّ يال  دب رْي فالدعوك ار   ي ة دو  م ل ارالوئاا م  ثايااْي يَندَو
ارهداْي يخَّا داْي يا َ ده  دا ياهاب دا هللا  دا هدو دليدل دامدغ علدس  -ي وا لْي يير  جبباْا ي   دَ،
 الو وق بو يلة ال تم ل  يال ائل للم  اتم،ل دو مر ز ال تم ل اكمة م  .

 
  
 

اإلَ دددداَي،ةْي يمل ي عددددكل في ددددا منلمددددا فعلدددد  بعددددض  ال ل دددد اا  فددددالقرآن  مل ي  مددددل احلددددواس
العقلي،دددددةْي ي ددددد لل مل يرفدددددع القدددددرآن احلدددددواس، فدددددوق الو ددددداول ا خدددددرإلْي منلمدددددا فعدددددل ال جريبي دددددون 

 احل يون.
 
  
 

فاالع دام يف القرآن حنو احلدواس   مل يددع ُمداالً رعدكلة اقيقي،دة  ذلدل ين، معطيداا احلده 
ا يو الدا  عمدل  علي دا ي داول  اإلدراحل ا خدرإلْي يي بع د ا علدس ا ئدلْي يف القرآن هدف اردادك 

يال يدددرحل ريعددة يئيمددة هدد ا احلددل القددرآب الواضدد  الي ددَّ رعددكلة احلدده دال، مادد  يادداط علًمددا 
  لصراع ال ي يج،ج  ال ال  ة م    يَصار يم  معاَدي يمهية احلواس علس ال وا،.
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 ددة ل  صدديل ارعرفددة اإلَ دداَي،ةْي بددل هددو يصددل ارعرفددة العقليددة فدداحله هددو ياددد الط ددرق النال
ياخلربي،ددددة  فالعقددددل  خاصددددي   االع بددددار يالقيدددداس يال عمدددديل  لدددد ا ال ب ددددد، ين يع مددددد علددددس اربدددداد  
كدد  معرف دد   احل دديةْي ي دد ا اخلددرب ال ب ددد، ين يكددون يف يصددل  دخبددارًا عدد  ئ دداَ ا دديةْي يمددا ال مي 

 ارجْي ي ق يل ا مور اخلارجية دو معقولة ي  و ة ََّ ص ي . حلهْي فال يجودا ل   خل
 
  
 

ئدام ابد   يميدة: "دن، ارعقدوم الصدرق الد ي ال ي  صدور يجدوده يف احلدهْي هدو مدا ال يوجددد 
دال يف العقددلْي يمدددا ال ي وجددد دال يف العقدددل مل يكدد  يف اخلدددارج عدد  العقدددل"ْي فددتمور  اا دددة يال دددار 

عيمدد  بي دد   ال ددو، ددرا  دداْي اددَّت الددر ي  يذاا هللا يعدد اب القددرب َي ددا يمددور  ا دديةْي َيا  -ر  ددل ي ،
مي ك  رؤي  ا   بصارْي لك  را  اَ  َاوبة ع ،ا ثيد  "َيبًدا" مقابدل "العد ادك"ْي يمل  - عاو 

يدّبْي يارعد ود     ل، معقولة مقابل احمل و ةْي فالق رآن الكرمي ئ ل ارعلَو دو عارني معد ود َي
يددددّب َ ددددّبْي هدددد ه هددددف مصددددطل اا القددددرآنْي يمل يددددرد ين يف عددددامل العدددد  ادك  دددد لل معدددد ود َي

ا معقولة َدَّ  ا و دةْي بدل هد ا ال ق ديل مغدر ْي  ارعجزااْي يعامل اا ،ةْي يااانْي يارالوكة ي ،
ا القاولدة ةن، ا َبيدا، ادايلوا  صدوير اخليدام يائًعدا  لَّهبدوا  ييص اب    بوا ذلل علدس ال ظدَر

بوا ال اس  ْي يمعلَو بطالن ه ا.ييَر
 
  
 

ال ب دد، لد  مد  احلده  -فالعلل  طابقة  ارقدر اروجود يف اخلدارجْي يالعلدل  حلقداوا اخلارجي،دة 
َ ل القدوم  ل مداي ز يال صدل بدني احلدواس  مد  ايدم ال عام دل  مدع ارعلومداا  البا   يالظاهرْي يرا

 ياددددمها ال ي ددد قل  عددد  اوخدددر يف ي وظي  دددا  ف َددد  مددد  ال اايدددة ارعرفيدددة ه الدددل  كامدددل    ن، 
 ارعرفة ي لقف ارعلوماا.
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فالعقل  ُيا اج دو ارعلوماا ا يلية الا ي لق،اهدا عد  احلدهْي ياحلده يك  دب ا مد  الوائدعْي 
مدددددل ال العقدددددل يال احلدددددواس معلومددددداا ئلبي،دددددةْي فددددداحلواس هدددددف ي ددددداول  العقدددددل لال   صدددددام  يال ُيا

م،ا ين، العقلا الد ي هدو عقدل ا مدور العام،دة الدا يفرادهدا موجدودك اخلارجف  يقوم اب   يمية: "فت
يف اخلدارج ُيصدل بغددَّ احلدهْي ف دد ا ال ي  صدورْي يدذا رجددع اإلَ دان  دو َ  دد  يف مندل: الوااددد 
ياال  ددنيْي يار دد قيل يار  دد ْي يالواجددل يارمكدد  يارم  ددعْي يحنددو ذلددل  ددا يا رضدد  هددو يي قدددرهْي 

علددل  طابقددة ذلددل ارقدددر للموجددود يف اخلددارجْي يالعلددل  حلقدداوا اخلارجي،ددة  لوجددد ذلددلْي فتم،ددا ال
فدددال بدددد فيددد  مددد  احلددده البدددا   يي الظددداهرْي فددد ذا اج مدددعا احلددده مدددع العقدددل  اج مددداع  البصدددر 
ددد ا ين يددددرحل احلقددداوا اروجدددودك ارعي، دددةْي ييعقدددل اكم دددا العددداَ الددد ي ي ددددرج في دددا  يالعقدددلْي يم كا

 علل اامع يال رقْي يه ا هو اع بار العقل يئيا  ".يمناْا ال يضدادهاْي يي
 
  
 
  
 

 دددددددددددددددددددددددد
 
[ مد  ال ،دداس ماد  يقددوم: دن، للد ، ه اا ددة  اد دة   دددرحل  دا عددوار ا الد  هْي  ددااوع 1 

يالعطددش يالعددبعْي يا صدد   مددا عليدد  العام،ددة يهددو اخلمدده   ن، لكددلٍ  م  ددا علددل ُمصددومل آبلددة 
يم،ددا مددا ي دددرحل مدد  عددوار  الدد ، هْي فمدد  دين اخ يدداٍر دذا يجددد  ددر  .ْي اَظددر: ُمصوصددة بدد ْي 

ْي 1423ْي 1"مو ددوعة ا ل دددار القرآَيدددة"ْي ُم دددار فدددو،ي ال عدددلْي اليمامدددة للطباعدددةْي بدددَّياْي ط
 .43مل

 
 [    كون ا ذن م  يجزا،  ال ة هف:2 
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يددةْي يظي ددة هدد ه الق دداك ا ذن اخلارجي،ددة: ي  كددون مدد  الصدديوانْي يالق دداك ال ددمعي،ة اخلارج -ي
 ُجع اروجاا الصو ي،ةْي يديصاْا دو َعا،  بلة ا ذنْي ع د  اي  ا الداخلي،ة.

 
  ي،ددتك ل قددل  -ب

ا ذن الو ددطس: يهددف اجددرك دئيقددة حت ددوي علددس الع ظاي مدداا ال ددمعي،ةْي ار
 ال ب  ا م  َعا، الطبلة دو ع  و  ال مع احلقيقف يف ا ذن الداخلي،ة.

 
ذن اخلارجيدة: ي  كدون مد  ي يدداس َعداوي،ة م  ،صدلة فيمددا بي  داْي ي د دز  اكدداَ يف ا  -ج

ِدداييف العظددل الصدددَفْي يئددد بلغدد  مدد  ال عقيددد يف العددكل  يددم   ددمس "ال يدد  العاظ مددف"ْي 
 يه ه ا  ياس يع ا،  ا ية رئيقة مت ك  ا م  ال مع.

 
 ددددددددرار اللغددددددددة ْي "معجددددددددل دئدددددددداوا العربيددددددددة يجددددددددامع ي66ْي ي مل43اررجددددددددع َ  دددددددد ْي مل

ْي 1997ْي 1يخصاوصدد ا"ْي ا مددَّ يمددني آم َنصددر الدددي ْي مك بددة لب ددان َن ددرينْي بددَّياْي ط
 .28ْي " اي َّ الكرمي الرمح "ْي ال عديْي مل495ْي "الكلياا"ْي الك ويْي مل75مل

 
ل ي  ،دة ماَعدة مد  ال قد ْي ييف آذا دل يئدرًاْي ياداجزًا  يف اوية  قرير ردا مدر، مد  ين، علدس ئلدو  

ل ب لل م  ئبيل ارو سْي ال ي صور مد  ل اإلميدان يال بدا ،دةْي ياال د جابة م  ال ماع ْي يحتقيا  لكو  
ا يقبل داعو ل دو اإلميان ال ي  ي معون ما ي لقس دلي ل.  ياإلجابة ارقاربة للقابوم  يي: دَ،

 
 مدد "   َّ يَّن ال عود: در اد العقل ال دليل دو مدزاَ القدرآن الكدرمي"ْي يبدو ال  دعود بد  

 ُ.2/129ْي و1981العمادي  حتقيا: عبدالقادر يمحد عطاْي دار ال كرْي الَر ْي 
 
د اع ني    ال احتدة: 3  حلا َا   د َ، حلا َداع ب د  يا [ 5[ ئام اب  القيل ع  ال ماع: "يم  م ا،م هد َ،

م زلدددة  "ال دددماع"ْي يهدددو ا دددل مصددددرْي يئدددد يمدددر هللا بددد  يف   ابددد ْي يي ددد  علدددس يهلددد ْي ييخدددرب ين 
[ْي يجعل اإلثاع م   يال دماع مد  ل 108بعرإل ْلْي فقام: هياا د،ق وا ال،ا يااث اع وا   اراودك: ال
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دلدديالً علددس علددل اخلددَّ فددي لْي يعدددَ ذلددل دلدديالً علددس عدددَ اخلددَّ فددي لْي فقددام: هيالاددو  عال ددلا ال،  
اث اعا  ل  يالاو  ياث اعا  ل  لا داوال،و ا ياه ل   ًا  ا  [.23 م ع ر ض ونا   ا َ ام: ف ي  ل  خاَّ 

 
ددماع وا  دل هجدريا ال دماع ي ددوا ع د ْي فقدام: هيائاداما ال،د  ي ا  ا ادر يا الا  ا   ييخدرب عد  يعداود  ي ،

ا ال ق ر آن  ياال غاو ا ف ي     فصل :   [.26ْ ا ا
 

ددما  ع ونا  فال دماع ر ددوم  اإلميددان دو القلدلْي يداعيدد  يمعلمدد ْي ييف القدرآن ئولدد : هيافاددالا  ا  
[ْي فال ماع يصل  العقلْي يي اس اإلميان ال ي اَب  علي ْي يهو راوده يجلي   71 القصا: 

لدم مد  ل  يي،يرهْي يلك ، الع،تن  ل العتن يف ار موعْي يفي  يئع خدبم ال داسْي ياخد الف لْي َي
ددماع"   بيدد  القلددل علددس معدداب ار ددموعْي يحتريكدد  ع  ددا   لبًددا يهددر ً  ْي مادد  َلددمْي ياقيقددة "ال ،

 يابًّا يب غً اْي ف و ااٍد بكل ياد دو ي    يمتل  ".
 

 .358ْي "ار رداا"ْي الراَلْي مل482ْي 481"مدارج ال الكني"ْي اب  القيلْي مل
 
قلدددةْي 4 

 
[  ئددالوا يف  ا ددد  العددني: الدددد،عاج: ين  كدددون العددني  دددديدك ال دددواد مددع  دددعة ار

كا ادل:  دواد ج و دا مد  َدَّ    دلْي الربااج:  دك  دوادهاْي ي ددك بياضد اْي ال ، ادل:  دع  اْي ال
ام داْي الع د لة: محدرك  احلاوار: ا    اع  وادها  ما هو يف يعني الظ  با،ْي الوا اف:  وم ي د ارها يمتا

 يف  وادها.
 

ْي "الكليدداا"ْي 116-115اَظددر: "فقدد  اللغددة ي ددر العربيددة"ْي يبددو م صددور  النعددالّبْي مل
عجددل يل ددار القددرآن الكددرمي"ْي ُممددع ْي "م55ْي "ال عري دداا"ْي اارجددابْي مل247الك ددويْي مل

ْي " ي ددددددَّ الكددددددرمي الددددددرمح "ْي 474ُْي  "الكليدددددداا"ْي الك ددددددويْي مل1/100اللغددددددة العربيددددددةْي و
ْي "بصددداور ذيي ال مييدددز"ْي ال دددَّي،آ ديْي 59ْي "ار دددرداا"ْي الراَدددلْي مل246ال دددعديْي مل

 ُ.2/222و
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م [  اا دددة البصدددر داددددإل يبدددواب القلدددلْي ييعمدددر الطدددرق دليددد ْي يعمل دددا ي ندددر يعمدددا5 
 ااوار  يئوًعا ي كرارًاْي  ا عدا ال   ه.

 
ْي "ال ظددددر يف ياكدددداَ ال ظددددر  ا ددددة 701اَظددددر: "،بدددددك ال   ددددَّ"ْي  ددددليمان ا  ددددقرْي مل

البصددر"ْي يبددو احل دد  علددف بدد   مددد القطددان ال ا ددف  حتقيددا: ددريدده الصددمديْي دار دايددا، 
ْي بَّياْي ط  .63ْي مل1996ْي 1العلَو

 
فيكون للع، ادكْي ياال   باب  ل ،ظدر يف ملكدوا  [  يما يجوب ال ،ظر  ا ة البصرْي6 
ْي يالكراهدة دو  - عاو  -هللا  لل  كر ياال   عارْي يال  رمي للعوراا ي ل ما ي د  ييوئدع يف  دَر

مددددا ي دددد قب ْي ياإل اددددة  ددددال ظر دو  ددددل مددددا خددددرج عمددددا  قدددددَ. اَظددددر: "ار ددددرداا"ْي الراَددددلْي 
ي دددر العربيدددة"ْي عبددددارلل النعدددالّبْي  ْي "فقددد  اللغدددة905ْي "الكليددداا"ْي الك دددويْي مل499مل
ُْي "بدددداوع ال واودددد"ْي ابددد  3/327ُْي ي و4/137ْي "ا عدددالَ"ْي الزر لدددفْي و119-118مل

 .81ْي "الرد علس ار طقيني"ْي اب   يميةْي مل142ْي مل3ْي ج2القيلْي مج
 
[  ارعاي دددة ئددددد حتصددددل ثاًعدددداْي دذا ا دددد ن ي ا يصددددف ارروي،ددددااْي فددددالعلل َالبدددد  ئددددد ي قددددل 7 

ك دد  معرفددة اللغددةْي معدداف ةْي يف ائددد البصددر ئددد يعوضدد  ثعدد  يف ال لقددنيْي لكدد  فائددد ال ددمع ال مي 
يال ف ددل الكددالَْي فكددان  دد ا حتصدديل  للعلددَو ع ددًَّاْي لكدد  َ دديف لغددة اإل دداركْي ف دد ا يعددو  
كددد  ا صدددل اربصدددر مددد  القدددرا،كْي لكددد  يئدددل مددد  ال دددامع  دددماعْي يَيا مدددع مدددع متا عددد  ال لقدددني  ل ،

 ا عمس.
 

ْي "ال  ريدددددر 552ة ارعرفدددددة بدددددني القدددددرآن يال ل ددددد ة"ْي راجددددد  الكدددددرديْي ملاَظدددددر: "َظريددددد
ُْي 11/355ُْي "   ددددددددَّ ار ددددددددار"ْي ر دددددددديد رضدددددددداْي و13/232يال  ددددددددوير"ْي ابدددددددد  عا ددددددددورْي و

ْي "القددرآن يعلددل 226ُْي "َظريددة ارعرفددة يف القددرآن الكددرمي"ْي يمحددد الدَعددفْي مل10/156يو
ْي 127-126ْي مل1993ْي 5الددددد  ه"ْي  مدددددد عنمدددددان خبدددددايتْي دار العدددددريقْي بدددددَّياْي ط

ُْي ظريددة ارعرفددة بددني القددرآن يال ل دد ة"ْي راجدد  الكددردي. 1/186"ال   ددَّ الكبددَّ"ْي الددرا،يْي و

This file was downloaded from QuranicThought.com



 39 

ْي  ر  َظل الورئاا يف يصوم ال ق  للمب ددوني"ْي  مدد بد  صداع العنيمدنيْي دار ابد  554مل
ْي "ال صدل يف ارلدل يا هددوا، يال  دل"ْي علدف بد  يمحددد 34ْي مل2002ْي 1اْيدنلْي القداهركْي ط

اددَز ا َدل ددفْي حتقيددا:  مددد دبددراهيل َصددرْي يعبدددالرمح  عصددَّكْي دار عكددارْي الددَر ْي  بدد 
ْي "بصددداور ار دددلل 134ُْي "ضدددوابم ارعرفدددة"ْي اريددددابْي مل367-5/366ْي و1983ْي 1ط

ْي "َظريدددة 59ْي مل1988ْي 2ارعاصدددر"ْي عبددددالرمح  اب كدددة اريددددابْي دار القلدددلْي دمعددداْي ط
ْي "العقيدك اإل المية"ْي عبددالرمح  اب كدة 235َعفْي ملارعرفة يف القرآن الكرمي"ْي يمحد الد

ْي مل15اريدابْي مل  .205-190ْي "َظرية ارعرفة ياروئف الطبيعف ل َ ان"ْي فااد ، َر
 
[  احلددددواس يف القدددددرآن دذا عطلددددد  مددددع ال كليدددددفْي فدددددارراد ذلددددل اال ددددد جابة ياْدايدددددة 8 

ميا   دددددا جددددددزا، علددددددس  -و  عددددددا -ال وفيقيدددددة اخلارجددددددة عددددد  درادك اإلَ ددددددانْي بددددددل هدددددف مدددددد  هللا 
اال دددد جابةْي يدذا عطلددددد  مدددددع اَ  دددددا، ال كليدددددفْي ف مدددددا ردددددر  يي حلددددداجز مددددداَعْي يمل يدددددرد ئدددددم  
ال عكيل يف يقي  اْي بل  ان ال عكيل َالًبا يف ئ دراا اإلدراحل  يي: ف ل ما َقل  احلواس  

ر ينا   ا عراق:  ْي فدال ،ظر حت ده اررودفْي يالبصدر [198هيا دارااه ل  يدا  ظ ر ينا د لاي لا ياه ل  الا يد ب ص 
ددددفا اإلدراحلْي فدددداليقني م قددددومل يف اإلدراحل ال يف 

ه دددا ددراحل الص ددددور اررويددددةْي فت ب دددد  الرؤيدددةْي يَ   
 اإلا اس.

 
اَظددددر: "ِديددددد ال  كددددَّ الددددديهل يف اإل ددددالَ"ْي  مددددد دئبددددامْي  رُجددددة:  مددددود عبدددداسْي دار 

ي ددددددداول اإلدراحل يف القدددددددرآن ْي " م دددددددالا ادددددددوم 146ْي ود.اُْي مل2الدُجدددددددة: القددددددداهركْي ط
ُْي 5/134ْي "در،  عدار  العقدل مدع ال قدل"ْي ابد   يميدةْي و12الكرمي"ْي  مد العدرئاييْي مل

" كامدددل ارددد  ج ارعدددريف ع دددد ابددد   يميدددة"ْي دبدددراهيل عقيلدددفْي ارع دددد العدددارف لل كدددر اإل دددالمفْي 
 ُ.203 -202ْي "َقض ار طا"ْي اب   يميةْي ومل: 367ْي مل1994ْي 1فرجي ياْي ط
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 لسمع والبصر يف القرآن الكرمي بني ا
 

 علي النجدي انصف
 املصدر: من كتاب: "مع القرآن الكرمي يف دراسة مستلهمة"

 مقاالت للكاتب
 مقاالت ذات صلة

  هجري 1/7/1429 -ميالدي  05/07/2008 اتريخ اإلضافة:
       1622زايرة: 

 
ما احلاسَّتان ثالَث عشرة مرَّة،  يلحظ الذين يتلون كتاب هللا، ويتدبرون آايته، أن السمع والبصر يلتقيان فيه مراًدا ِبه

فرًدا يف اللفظ، وسابًقا يف الذكر، وجاء البصر جمموًعا يف اللفظ، والحًقا يف الذكر، فمن ذلك جاء السمع فيها كلها م
َوَجَعْلَنا ََلُْم ََسًْعا [، وقوله: }78{ ]النحل: َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئهَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ قوله تعاىل: }

ُهْم ََسُْعُهْم َواَل أَْبَصارُُهْم َواَل َأْفئهَدُُتُْم مهْن َشْيء  َوأَْبَصارًا َوَأْفئهَدةً   [.26{ ]األحقاف:  َفَما َأْغََن َعن ْ
 

  
وما كان القرآن ليجمع بينهما على هذا النحو من الفرقة والتمييز مع توافق الكلمتني يف الداللة على املصدر، 

أن يلحظوا هذا  -على العهد ِبم  -ة من سر، ومل يفت املفسرين وتقابلهما يف الذكر إال لناشئة من حكمة، أو داعي
 اخلالف، وأن يتلبثوا به، يعملون النظر فيه، ويبتغون الوسيلة إىل سره ومأاته. 

 
  

فأما التفريق بينهما يف اإلفراد واجلمع، فقد رجعوا فيه إىل اللغة يستفتوََنا، ويلتمسون الرأي عندها، فإذا َلم منها يف 
 ما وجهان:خترجيه

: أن السمع يف أصله مصدر، واملصدر من أَساء األجناس، فيدل مثلها على القليل والكثري، فالسمع يف أحدمها
َوَقاُلوا قُ ُلوبُ َنا يفه َأكهنَّة  ِمهَّا َتْدُعواَن إهلَْيهه َويفه اآلايت مبعَن األَساع، وقد يلمح إىل ذلك مجع األذن يف مثل قوله تعاىل: }

ر  َآَذانهَنا   [.5{ ]فصلت: َوق ْ
 .[1]: أن يقدر مضاف قبل السمع، فيكون املعَن يف اآلية األوىل: وجعل لكم حواس السمعوالوجه اآلخر

 
  

كنه ال جدوى منه، وال مقنع به فيما حنن بسبيله؛ وهذا الذي نقلوه عن اللغة حقٌّ ال مرية فيه، وال خالف عليه، ول
ألنَّه مل يبني لنا: ملاذا مجع البصر وحده، ومل جيمع السمع معه، وكالمها مصدر؟ ومل يبني: ملاذا اختص السمع ابإلفراد 

 لفظًا، والداللة على اجلمع معَن، واختص البصر ابجلمع لفظًا ومعَن؟ هال كاان سواء يف اإلفراد واجلمع.
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هم منه شيء، ولكن ماذا عسى أن يصنعوا أكثر ِمهَّا صنعوا،  رين قد سكتوا عن ذلك ويف نفوسه وما أظن إال أنَّ املفس ه
وقد ألفوا يف دهرهم الطويل أن يكلوا إىل اللغة وحدها أكثر ما حيُزُِبم من مشكالت التفسري؟ وقد أفضت إليهم اللغة 

ى الغاية جهد ما تطيق، وكأمنا كتب على الدرس يف تسلسله، وتتابع مبا عندها يف هذه القضية، وأوفت معهم عل
حلقاته أن يند بعض منه عن وعي العاكفني عليه، لريهثَه اخلالفون عنهم، فيتداركوا ما كان فيه من فوت، ويُتهمُّوا ما 

 أصابه من نقص، وألمر ما قالوا: كم ترك األول لآلخر!
 

  
ه، عسى أن تلوح َلم منه ومضة من نور، أو تلقى ولقد كان خريًا للمفسرين وأجدى عل يهم أن يرجعوا إىل القرآن نفسه

ا، وقلَّبوا النظر فيها، أن يكون َلم منها هدى وبالغ.  إليهم أاثرة من علم، ولعلهم لو تعلَّقوا ِبه
 

  
األسباب آبايت السمع لنأخذ إًذا مبا مل أيخذوا به، عسى هللا أن يفتح ابلرأي، ويهدي إىل احلق، وهذه آية موصولة 

َهَذانه َخْصَمانه والبصر، وهي منها على شبه قريب، تذكر مثلها، واملقام يف ظاهر األمر لسواه، وهي قوله تعاىل: }
 [.19{ ]احلج: اْخَتَصُموا يفه َرِب ههمْ 

عنهما، ال كما خُتِْبه عن  فاآليُة تبدأ إبشارة إىل فريقني خيتصمان يف هللا: فريق مؤمن، وآخر كافر، مث تنصرف إىل اإلخبار
؛ بل كما ختِب عن مجع، فال يتطابق اخلِب واملخِب عنهما، لكن هذا التخالف يصف حااًل طارئة، ويشري إىل سر  ُمثَنَّ

مكنون؛ فاخلصمان هنا يظالن يف واقع احلياة خصمني اثنني، يقوم كل مبوقعه، وميارس أموره على طريقته، ما تركا 
ا على املتاركة والسلم، ومها إًذا مثَن، جيري عليهما كل ما جيري على املثَن من أحكام التعبري، الشقاق والشغب، وأقام

أما العدد الذي يتألف كالمها منه، فال وزن له هنا وال حساب، فقد مجعت بينه العقيدة، ولزته العصبية بعضه إىل 
ًذا قائمة بني صفني مرتاصني، ال بني أشتات من بعض، فإذا هو مجع عدًدا، ولكنه مفرد حكًما وتقديًرا، واخلصومة إ

 هؤالء وهؤالء.
 

  
أمَّا إذا بدْت بينهما العداوة، وهاجتهما احلمية، وراح كل يستنفر أصحابه، وحيرضهم على النصرة واملشاركة، فقد 

ىل صاحبه فيوقع انتشر اجلمعان، وانفرط العقدان، وانقلبت اخلصومة من مجع جلمع، إىل فرد لفرد، حىت ليعجل كلُّ إ
به ما أمكنت الفرصة منه، فحق على املثَن إًذا أن خيلي مكانه للجمع، فقد أصبح املقام له، هو وْحَدُه القادهُر على أن 

 حَيكي هذه الصورة، وأن خييلها للذهن ابإلشارة الدالة، واإلمياءة املوحية.
 

  
مثَّ اْستَ َوى إهىَل السََّماءه َوههَي ُدَخان  فَ َقاَل ََلَا ك اَسه: }وآية أخرى تصف مثَن مؤنثًا جبمع مذكر سامل، وهي قوله تبار 

َنا طَائهعهنيَ  [، فاألمر هنا خللقني اثنني: السماء واألرض، فقد كانتا 11{ ]فصلت: َولهْْلَْرضه اهْئتهَيا طَْوًعا َأْو َكْرًها َقالََتا أَتَ ي ْ
، تريدان أنَّ طاعته تعاىل لن تكون منهما وحَدمُها كما كان إذ ذاك وال شيء معهما، وكان جواُِبما جواب مجع مذكر

 األمر َلما وحدمها، ولكن منهما ومهن كل َمن فيهما مهن خلقه، سبحانه وتعاىل.
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يتبنيَّ من ذلك أنَّ القرآن حني حيل املخالفة حملَّ املطابقة ال يصنع ذلك جزاًفا أو على ما خيلت، ولكن ألمر يراد، 
إذا مل تسعف اللغة ابلرأي فيه عن َساحة ويسر، أال حنملها على تكلف الرخص وانتحال األسباب؛ بل وأن من اخلري 

 نرجع فيه إىل القرآن ما وجدان إليه سبياًل، ففيه حينئذ  غناء خري منها، وعنده ال عندها اخلِب اليقني.
 

  
ليت فصلنا آنًفا، فماذا عسى أن جند هناك؟ وإذا حنن رجعنا من هنا إىل آايت السمع والبصر، تصحبنا تلك اخلواطر ا

جند أن السمع ال شأن له بغري الصوت، وال معاملة له إال معه، فهو حيمله إىل صاحبه، ويبلغه إايه على ما هو عليه، 
وال مزيد، والصوت يف واقعه شيء واحد، وإن تعددت ينابيعه، وتباينت أوصافه، وليس كذلك البصر، فإنه يدرك 

ا.املرئيات كا ا وأشكاَلا، ويف أوصافها وألواَنه ا وتكوينها، ويف هيئاُته ا ختتلف يف مادَُّته  فَّة، وهي مع كثرُته
 

  
والقرآن إذ يذكر السمع بلفظ املفرد، ويقرن إليه البصر بلفظ اجلمع، إمنا يشري إىل أنَّ احلاسَّتني ليستا سواًء يف مبلغ  

َلق هي عنه احلياة والعمل لصاحبه، فالسمع ُيْدرهك شيًئا واحًدا، هو الصوت، كل   من عدد املدركات، ويف حظ ه كل   من الت َّ 
 والبصر يدرك أشتااًت من املرئيات، كأنه مجع من احلواس، ال حاسَّة واحدة.

 
  

فذكر السمع ُمْفرًدا يعين املطابقة بني لفظه ومسماه، وبني لفظه وعمله يف وقت واحد، وذكر البصر بلفظ اجلمع يعينه 
ا جَيعله شبيًها ابجلمع، ال تفرقة بينه وبني السمع يف عدد املدركات من جانب، مث املطابقة بني لفظه وتعدد مدركاته، مبه

 وأهاًل ألن يعامل معاملته يف التعبري عنه من جانب  آَخر.
 

  
لفاظ ومعانيها مفردة وغري أمَّا حني يذكر البصر وال يذكر معه السمع، فإنه يذكر أخًذا على املعتاد من املطابقة بني األ

مفردة؛ إذ ال جمال إذ ذاك ملفاضلة وال ترجيح، وما هو إال البصر كما يراه هللا تعاىل يف حقيقته، حاسة من احلواس 
ْوَم َحدهيد  ليس غري، ومن ذلك قوله تعاىل: } اَل ُتْدرهُكُه [، وقوله: }22{ ]ق: َفَكَشْفَنا َعْنَك غهطَاَءَك فَ َبَصُرَك اْلي َ

ُوا اَي ُأوِله اأْلَْبَصاره [، وقوله: }103{ ]األنعام: ْبَصاُر َوُهَو ُيْدرهُك اأْلَْبَصاَر َوُهَو اللَّطهيُف اخْلَبهريُ اأْلَ  { ]احلشر: َفاْعَتِبه
2.] 
 

  
َوَجَعَل َلُكُم وقد ذكر الفؤاد مع السمع والبصر يف مخس آايت، وجاء فيها كلها جمموًعا كالبصر، مثل قوله تعاىل: }

َوُهَو الَّذهي أَْنَشَأ َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر [، وقوله: }78{ ]النحل: لسَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئهَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ا
 البصر أن الفؤاد تتعدد أحواله، كما أنَّ  -وهللا أعلم  -[، وحكمة ذلك 78{ ]املؤمنون: َواأْلَْفئهَدَة َقلهياًل َما َتْشُكُرونَ 
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 تتعدَّد مدركاته، فهو جييش أبلوان من العواطف، وتنبعث فيه ضروب من املشاعر واالنفعاالت.
 

  
َواَل تَ ْقُف َما كذلك جيمع القرآن السمع والبصر والفؤاد يف آية واحدة، ويذكرها مجيًعا بلفظ املفرد، وهي قوله تعاىل: }

وهللا أعلم  -[، ولعل ذلك 36{ ]اإلسراء: َصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلئهَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤواًل لَْيَس َلَك بههه عهْلم  إهنَّ السَّْمَع َواْلبَ 
ألن املقام ليس لإلشارة إىل مدركاُتا، واملفاضلة بينها، ولكنه للنهي عن اتباع املرء ما ال يعلم من قول وفعل،  -

َ َسعت واإلنذار أبنه مسؤول عما يسمع، وما يبصر، وما ينوي من  شيء، فيقال له يوم القيامة كما يف "الكشاف": "مله
َ عزمَت على ما مل حيلَّ لك العزم عليه؟" َ نظرت إىل ما مل حيَّل لك النظر إليه؟ ومله ، فالسمع [2]ما مل حيلَّ لك َساعه؟ ومله

 نا يعين املسموع، والبصر يعين املرئي، والفؤاد يعين املنوي.ه
 

  
هذا قولنا يف ذكر السمع مفرًدا، والبصر مَجًعا حني يلَتقهيان، مثَّ يف ذكر البصر حني يفرد وْحده ابلذ هكر، وبقي أن نقول 

ًقا، وأالحظ قبل القول يف ذلك أن السمع ال ي سبق البصر حني يكون كالمها يف ذكر السَّمع سابًقا، والَبَصر الحه
حاسَّة عاملة ليس غري، كما يف اآلايت اليت مضت آنًفا، ولكنه يسبقه أيًضا حني يكون كالمها وصًفا ِميًزا لصاحبه، 

يع  اَّللَُّ َيْصطَفهي مهَن اْلَماَلئهَكةه ُرُساًل َومهَن النَّاسه إهنَّ اَّللََّ وقد ذكرا كذلك يف إحدى عشرة آية، منها قوله تعاىل: }  َسَه
يًعا َبصهريًا[، وقوله: }75{ ]احلج: َبصهري   َتلهيهه َفَجَعْلَناُه َسَه ْنَساَن مهْن ُنْطَفة  َأْمَشاج  نَ ب ْ  [.2{ ]اإلنسان: إهانَّ َخَلْقَنا اإْله

 
  

مه أما القول يف سبق السمع، وأتخر البصر، فهو القول مبا يدل عليه حال الرتتيب نفسه، فما من أحد أيخذ يف كال
برتتيب معني، يلتزم فيه تقدمي شيء على قرينه، ال يعدل عنه، أو يراوح فيه إال وهو يريد اإلشارة بذلك إىل إيثار املقدم 

 لفضل مزية فيه دون قرينه، فكيف هو بني السمع والبصر على ترتيبهما يف كالم العليم اخلبري؟
 -يف القرآن الكرمي آية مزية، وشارة تفضيل، ولذلك أقبل  وقدميًا رأى اخلليفة األول أن ذكر املهاجرين قبل األنصار

حياجُّ األنصار يف اخلالفة يوم السقيفة، ليصرفهم عن طلبها، ومنازعة املهاجرين فيها، فيقول فيما  -رضي هللا عنه 
 .[3]يقول: "أسلمنا قبلكم، وقدمنا يف القرآن عليكم"

 
  

أمَّا القدماء فقد تفرقت ِبم السبل يف القضية: فقال قوم بتفضيل السمع؛ ألنه "يدرك به اجلهات الست، ويف النور 
والظلمة، وال يدرك البصر إال من اجلهة املقابلة، وبواسطة من ضياء وشعاع"، وقال أكثر املتكلمني بتفضيل البصر 

 .[4]ع؛ ألن السمع ال يدرك به إال األصوات، والبصر تدرك به األجسام، واأللوان، واَليئاتعلى السم
 

  
ح أَنم قالوا عنه ما إًذا ليس يف تقدمي السمع على البصر يف القرآن أمارة فضل له عليه عند أكثر املتكلمني، إذا ص

قالوا يف حضرة القرآن، وعلى ذكر منهم آلايته، ال أَنم قالوه ذهااًب مع البحث املَُجرَّد، وإيغااًل يف طلب احلقيقة 
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 خالصة من احلدود والقيود.
 

  
ث  أن يرى يف القضيَّة رأاًي، ويدِل فيها بدلو إن كان  من أصحاب الدالء، إًذا وأايا ما َيُكنه اأَلْمُر فال َحَرَج على اَبحه

ميكن أن يقال: إن مدار احلكم للبصر على السمع عند الذين يصفهم القرطيب ابألكثرين هو أن البصر أكثر مدركات 
من السمع، كأنَّ األمر تكاثر ابلعدد، وليس مفاضلة يف القيمة والقدر، والعدد إن يهن شأنه وتقل قيمته ال تغن الكثرة 

 ِبا فضاًل على عدد من نوعه أقل مجلة وأكِب نفًعا.عنه شيًئا، وال يستوجب 
 

  
وحسب السمع فضاًل أنَّ من يفقده انشًئا يفقد أكرم ما يعتز الناس به، ويتفاضلون فيه: املعرفة الفاضلة، والتعبري 

معَن وال ابللفظ املبني، وال تعدو احلياة عنده أن تكون معرًضا ألشتات من املشاهد والصور واأللوان، ال يعرف َلا 
ال حتجب عن  -يكَتنهُه َلا سراا، وال كذلك الذي يفقد البصر انشًئا مثله، فإن حتجب احلياة عن انظريه رؤية وعيااًن 

أُذنَ ْيهه علًما وذوًقا، وال متتنع على خياله ألوااًن وصورًا، مبا ترفده به اللغة من مادة، وما تعرض عليه من تصنيع 
عد نصيًبا من األملعية اليت ينعم ِبا على مَجهرة املُْبصهرين، منة فاضلة، وعوًضا صاحلًا، وبدياًل املبصرين، وهللا مؤتيه من ب

مقاراًب، مث هو فوق ذلك كله أحضر ذهًنا، وأمجع وعًيا، وأوسع استيعااًب، ال يصرفه شاغل من شواغل البصر عما 
 يكون فيه من شأن، وال ما يكون منه بسبيل.

 
  

عصوره املتعاقبة عن مكفوفني كبار، استطاعوا ابجلد الدائب والعزم الصادق، أن يبلغوا مبلغ الناِبني وحيدث التاريخ يف 
املقدمني من أعيان العلماء واألدابء، وأن أيتوا مبثل ما أتوا به من مثرات العلم واألدب؛ بل رمبا كان منهم من بز أقرانه 

قعد به أو يرده عن مقام الصدارة أن كف بصره يف عهد الصبا، من املبصرين، وجاء من بينهم أبعجب األعاجيب، ال ي
 أو مطلع الشباب.

 
  

يَده صاحب "احملكم" و"املخصص" و"احمليط األعظم" يف اللغة، إىل كتب أخرى يف النحو،  نذكر من هؤالء اْبَن سه
فروع اللغة، والسهيلي مؤلف والقوايف، واحلكمة، والعكِبي صاحب أكثر من مثانني كتااًب يف علوم القرآن، واألدب، و 

 .[5]"الروض األنف" يف شرح السرية النبوية، إىل كتب غريها يف القرآن، والنحو، وعلم الكالم
 

  
 ويروي اجلاحظ بيت ذي الرمة يف صاحبته:

ََّهاُُُُُُُُنََعج ُُفِيُْفَراءُ صَُُدََعج ُُفِيَُحْورَاءُ  َهاُُقَدُُُْفِضَّةُ َُُكأَن ُذََهبُ َُُمسَّ

ُ 
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مث يقول: "إن املرأة الرقيقة اللون، يكون بياضها ابلغداة يضرب إىل احلمرة، وابلعشي يضرب إىل الصفرة"، ويؤيد ذلك 
 بقول األعشى يف صاحبته أيًضا:

ُكَالَعَرارَةَُُُْعِشيَّةَُالَُُراءُ ُُُُُُُُوََصفُُْضَْحَوتََهاُبَْيَضاءُ 

ُ 

 مث يروي قول بشار لصاحبته:

ِذي َصبََّغات ُُُُُُُُُِزينَةُ َُُُمالَبِسََُُُُوخ  ُأَْفَخرَُُُْفْهيََُُُوم 

ْمرُُُُُُُُُِتََقنَِّعيَُُُدَخلْتُ َُُُوإَِذا ُأَْحَمرُُْالح ْسنَُُإِنَُُّبِالح 

ُ 

حقائق هذا األمر ما ال يبلغه متييز البصري، ولبشار ويعقب على املشهدين، فيقول: "وهذان أعميان قد اهتداي من  
 .[6]خاصة يف هذا الباب ما ليس ألحد"

 
  

 :وال ندري ماذا كان اجلاحظ قائاًل لو أتخر به الزمن، فقرأ قول املعري، يف بعض مشاهد الطبيعة

بَُّ َّهُ ُلَْيلُ ُر  ُالطَّْيلََسانُُُِأَْسوَدََُُُكانََُُوإِنُُْنُُُُُُُُُِالح سُُْفِيُالصُّْبحُ َُكأَن

ُالَحْيرَانُُُُِوِْقَفةَُُُُالنَّْجمُ َُُوقَفَُُُُُُُُُلَمَّاُُاللَّْهوُُُِإِلَىُفِيهَُُِرَكْضَناَُقدُْ

ُ 

 إىل أن يقول:

َمانُُُِِمنَُُُْقالَئِدُ َُعلَْيَهاُجُُُُُُُُُِالزَّنُُُِْمنََُُعر وسُ َُهِذهُُِلَْيلَتِي ُج 

ف ونِيََُُعنُُْالنَّْومُ َُهرَبَُ َؤادَُُِعنُُْاألَْمنَُُِهرَبَُُُُُُُُُفِيَهاُج  ُالَجبَانُُِف 

َماُُُُُُُُالثُّرَيَّاُُيَْهَوىُُالِهالَلََُُُوَكأَنَُّ ْعَتنَِقانُُُُُُِلِلَودَاعَُُُُُِفه  ُم 

ُ 

 مث يقول:

َهْيلُ  ُالَخَفَقانُُُُِفِيُُالم ِحب ُُُِوََقْلبُُُِنُُُُُُُُُِاللَّوُُُْيفُُُِالِحب ُُُِكََوْجَنةَُُُِوس 

ْسَتبِدُ  عُُُُُُْالَفارِسُ ُُُُكَأَنَّهُ ُُُُم  وُُُلَمُ ُُُُُُُُالم  َعارِضَُُُُُيَبْد  ْرَسانُُُُُِم  ُالف 

ْمحُُُِفِيُُرِعُ ُُُُُُُُت سَُُْكَماُاْحِمَرارُ ُفِيُاللَّْمحَُُي ْسرِعُ 
ْقلَةُ ُُُاللَّ ُنُِالَغْضبَاُُُم 

ي وفُ َُُُدًماَُُضرََّجْتهُ  ْعرَيَانُُُُُِلَهُ ُُُُرَْحَمةًَُُُُفبَكَتُُُُُُُُُْاألََعاِديُُُس  ِ ُالش 

ُقََدَمانُُُُِلَهُ ُُُلَيَْستَُُُُْكَساع ُُُُزُُُُُُُُُِالَعجُُُُْفِيُُُوَْهوَُُُُوََراَءهُ َُُقَدَماهُ 
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ُ[7بِالزَّْعَفرَاِن]ُُالَمِشيبَُُُفََغطَّىُُرُُُُُُُُُِالَهجُُُِْمنََُُوَخافَُُالدَُّجىَُشابَُُث مَُّ

ُ 

أظن أننا بعد هذا ال نظلم البصر، أو نغض من قدره حني نقول: إن السمع خري منه عاقبة، وأكِب نفًعا، وأمحد صنًعا، 
فالتفاضل من سنن الطبيعة، وهللا تعاىل يقدر األشياء بقدرها، وينزل كالا منها مبنزلته، ففاضل ومفضول، ومقدم 

 لى حسب ما خلق له، ووكل إليه.ومؤخر، كل ع
 

  
وليست مطالب املرء سواء يف غايتها، أو الوسيلة إليها، وما هو ببالغ مأمله منها على ما يشتهي ببعض أسبابه دون 

بعض، وإال مل أيمن القصور عنه، وال خيبة الرجاء فيه، فلكل نصيب من الظفر به واإلمكان منه، وإذا كان البصر ال 
  فضله، فإنه مع ذلك النور املبني، وفيه زينة ومتاع للمبصرين. يسامي السمع يف
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