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 بني السمع والبصر يف القرآن الكرمي 
 

 دي انصفعلي النج
 املصدر: من كتاب: "مع القرآن الكرمي يف دراسة مستلهمة"

 مقاالت للكاتب
 هجري  1/7/1429 -ميالدي  05/07/2008 اتريخ اإلضافة:

       57زايرة: 

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

السمع فيها كلها مفرًدا يف اللفظ، وسابًقا يف الذكر، وجاء البصر جمموًعا يف اللفظ، والحًقا يف الذكر، فمن ذلك قوله تعاىل: 
َوَجَعْلَنا ََلُْم ََسًْعا َوأَْبَصارًا َوَأْفئهَدًة َفَما َأْغََن [، وقوله: }78{ ]النحل: ئهَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَفْ }

ُهْم ََسُْعُهْم َواَل َأْبَصارُُهْم َواَل َأْفئهَدُُتُْم مهْن َشْيء    [.26{ ]اْلحقاف: َعن ْ

فرقة والتمييز مع توافق الكلمتني يف الداللة على املصدر، وتقابلهما يف وما كان القرآن ليجمع بينهما على هذا النحو من ال
أن يلحظوا هذا اخلالف، وأن يتلبثوا  -على العهد ِبم  -الذكر إال لناشئة من حكمة، أو داعية من سر، ومل يفت املفسرين 

 به، يعملون النظر فيه، ويبتغون الوسيلة إىل سره ومأاته. 

اإلفراد واجلمع، فقد رجعوا فيه إىل اللغة يستفتوََنا، ويلتمسون الرأي عندها، فإذا َلم منها يف خترجيهما  فأما التفريق بينهما يف
 وجهان:
: أن السمع يف أصله مصدر، واملصدر من أَساء اْلجناس، فيدل مثلها على القليل والكثري، فالسمع يف اآلايت مبعَن أحدمها

{ ]فصلت: َوقَاُلوا قُ ُلوبُ َنا يفه َأكهنَّة  ِمهَّا َتْدُعواَن إهلَْيهه َويفه َآَذانهَنا َوقْ ر   مثل قوله تعاىل: }اْلَساع، وقد يلمح إىل ذلك مجع اْلذن يف
5.] 

 .[1]: أن يقدر مضاف قبل السمع، فيكون املعَن يف اآلية اْلوىل: وجعل لكم حواس السمعوالوجه اآلخر

وهذا الذي نقلوه عن اللغة حقٌّ ال مرية فيه، وال خالف عليه، ولكنه ال جدوى منه، وال مقنع به فيما حنن بسبيله؛ ْلنَّه مل 
راد لفظًا، والداللة يبني لنا: ملاذا مجع البصر وحده، ومل جيمع السمع معه، وكالمها مصدر؟ ومل يبني: ملاذا اختص السمع ابإلف

 على اجلمع معَن، واختص البصر ابجلمع لفظًا ومعَن؟ هال كاان سواء يف اإلفراد واجلمع.

هم منه شيء، ولكن ماذا عسى أن يصنعوا أكثر ِمهَّا صنعوا، وقد  رين قد سكتوا عن ذلك ويف نفوسه وما أظن إال أنَّ املفس ه
دها أكثر ما حيُزُِبم من مشكالت التفسري؟ وقد أفضت إليهم اللغة مبا عندها ألفوا يف دهرهم الطويل أن يكلوا إىل اللغة وح

يف هذه القضية، وأوفت معهم على الغاية جهد ما تطيق، وكأمنا كتب على الدرس يف تسلسله، وتتابع حلقاته أن يند بعض 
ويُتهمُّوا ما أصابه من نقص، وْلمر ما قالوا:  منه عن وعي العاكفني عليه، لريهثَه اخلالفون عنهم، فيتداركوا ما كان فيه من فوت، 

 كم ترك اْلول لآلخر!
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ه، عسى أن تلوح َلم منه ومضة من نور، أو تلقى إليهم  ولقد كان خريًا للمفسرين وأجدى عليهم أن يرجعوا إىل القرآن نفسه
ا، وقلَّبوا النظر فيها، أن يكون َلم منها هدى   وبالغ.أاثرة من علم، ولعلهم لو تعلَّقوا ِبه

لنأخذ إًذا مبا مل أيخذوا به، عسى هللا أن يفتح ابلرأي، ويهدي إىل احلق، وهذه آية موصولة اْلسباب آبايت السمع والبصر، 
{ َهَذانه َخْصَمانه اْخَتَصُموا يفه َرِب ههمْ وهي منها على شبه قريب، تذكر مثلها، واملقام يف ظاهر اْلمر لسواه، وهي قوله تعاىل: }

 [.19]احلج: 
؛  فاآليُة تبدأ إبشارة إىل فريقني خيتصمان يف هللا: فريق مؤمن، وآخر كافر، مث تنصرف إىل اإلخبار عنهما، ال كما خُتِْبه عن ُمثَنَّ

بل كما ختِب عن مجع، فال يتطابق اخلِب واملخِب عنهما، لكن هذا التخالف يصف حااًل طارئة، ويشري إىل سر مكنون؛ 
اقع احلياة خصمني اثنني، يقوم كل مبوقعه، وميارس أموره على طريقته، ما تركا الشقاق والشغب، فاخلصمان هنا يظالن يف و 

وأقاما على املتاركة والسلم، ومها إًذا مثَن، جيري عليهما كل ما جيري على املثَن من أحكام التعبري، أما العدد الذي يتألف  
العقيدة، ولزته العصبية بعضه إىل بعض، فإذا هو مجع عدًدا، ولكنه كالمها منه، فال وزن له هنا وال حساب، فقد مجعت بينه 

 مفرد حكًما وتقديًرا، واخلصومة إًذا قائمة بني صفني مرتاصني، ال بني أشتات من هؤالء وهؤالء.

انتشر أمَّا إذا بدْت بينهما العداوة، وهاجتهما احلمية، وراح كل يستنفر أصحابه، وحيرضهم على النصرة واملشاركة، فقد 
اجلمعان، وانفرط العقدان، وانقلبت اخلصومة من مجع جلمع، إىل فرد لفرد، حىت ليعجل كلُّ إىل صاحبه فيوقع 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، 
 شارة الدالة، واإلمياءة املوحية.وأن خييلها للذهن ابإل

مثَّ اْست ََوى إهىَل السََّماءه َوههَي ُدَخان  فَ َقاَل ََلَا َولهْْلَْرضه وآية أخرى تصف مثَن مؤنثًا جبمع مذكر سامل، وهي قوله تبارك اَسه: }
َنا طَائهعهنيَ  لقني اثنني: السماء واْلرض، فقد كانتا إذ ذاك وال [، فاْلمر هنا خل11{ ]فصلت: اهْئتهَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها قَالََتا َأتَ ي ْ

شيء معهما، وكان جواُِبما جواب مجع مذكر، تريدان أنَّ طاعته تعاىل لن تكون منهما وحَدمُها كما كان اْلمر َلما وحدمها، 
 ولكن منهما ومهن كل َمن فيهما مهن خلقه، سبحانه وتعاىل.

الفة حملَّ املطابقة ال يصنع ذلك جزافًا أو على ما خيلت، ولكن ْلمر يراد، وأن من يتبنيَّ من ذلك أنَّ القرآن حني حيل املخ
اخلري إذا مل تسعف اللغة ابلرأي فيه عن َساحة ويسر، أال حنملها على تكلف الرخص وانتحال اْلسباب؛ بل نرجع فيه إىل 

 ا اخلِب اليقني.القرآن ما وجدان إليه سبياًل، ففيه حينئذ  غناء خري منها، وعنده ال عنده

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

ء واحد، وإن تعددت ينابيعه، وتباينت أوصافه، وليس كذلك البصر، فإنه يدرك املرئيات كافَّة، وهي والصوت يف واقعه شي
ا. ا وأشكاَلا، ويف أوصافها وألواَنه ا وتكوينها، ويف هيئاُته ا ختتلف يف مادَُّته  مع كثرُته

نَّ احلاسَّتني ليستا سواًء يف مبلغ كل   من والقرآن إذ يذكر السمع بلفظ املفرد، ويقرن إليه البصر بلفظ اجلمع، إمنا يشري إىل أ
عدد املدركات، ويف حظ ه كل   من الت ََّلق هي عنه احلياة والعمل لصاحبه، فالسمع يُْدرهك شيًئا واحًدا، هو الصوت، والبصر يدرك 

 أشتااًت من املرئيات، كأنه مجع من احلواس، ال حاسَّة واحدة.
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ني لفظه ومسماه، وبني لفظه وعمله يف وقت واحد، وذكر البصر بلفظ اجلمع يعينه التفرقة فذكر السمع ُمْفرًدا يعين املطابقة ب
ا جَيعله شبيًها ابجلمع، وأهالً ْلن يعامل  بينه وبني السمع يف عدد املدركات من جانب، مث املطابقة بني لفظه وتعدد مدركاته، مبه

 معاملته يف التعبري عنه من جانب  آَخر.

لبصر وال يذكر معه السمع، فإنه يذكر أخًذا على املعتاد من املطابقة بني اْللفاظ ومعانيها مفردة وغري مفردة؛ أمَّا حني يذكر ا
إذ ال جمال إذ ذاك ملفاضلة وال ترجيح، وما هو إال البصر كما يراه هللا تعاىل يف حقيقته، حاسة من احلواس ليس غري، ومن 

اَل ُتْدرهُكُه اْْلَْبَصاُر َوُهَو يُْدرهُك اْْلَْبَصاَر [، وقوله: }22{ ]ق: اَءَك فَ َبَصُرَك اْلي َْوَم َحدهيد  َفَكَشْفَنا َعْنَك غهطَ ذلك قوله تعاىل: }
ُوا اَي ُأوِله اْْلَْبَصاره [، وقوله: }103{ ]اْلنعام: َوُهَو اللَّطهيُف اخْلَبهريُ   [.2{ ]احلشر: فَاْعَتِبه

َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع ت، وجاء فيها كلها جمموًعا كالبصر، مثل قوله تعاىل: }وقد ذكر الفؤاد مع السمع والبصر يف مخس آاي
َوُهَو الَّذهي أَْنَشَأ َلُكُم السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفئهَدَة قَلهياًل َما [، وقوله: }78{ ]النحل: َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفئهَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

أن الفؤاد تتعدد أحواله، كما أنَّ البصر تتعدَّد مدركاته، فهو  -وهللا أعلم  -[، وحكمة ذلك 78ؤمنون: { ]املَتْشُكُرونَ 
 جييش أبلوان من العواطف، وتنبعث فيه ضروب من املشاعر واالنفعاالت.

َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس : }كذلك جيمع القرآن السمع والبصر والفؤاد يف آية واحدة، ويذكرها مجيًعا بلفظ املفرد، وهي قوله تعاىل
ْلن املقام  -وهللا أعلم  -[، ولعل ذلك 36{ ]اإلسراء: َلَك بههه عهْلم  إهنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولَئهَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤواًل 

من قول وفعل، واإلنذار أبنه مسؤول عما  ليس لإلشارة إىل مدركاُتا، واملفاضلة بينها، ولكنه للنهي عن اتباع املرء ما ال يعلم
َ نظرت  َ َسعت ما مل حيلَّ لك َساعه؟ ومله يسمع، وما يبصر، وما ينوي من شيء، فيقال له يوم القيامة كما يف "الكشاف": "مله

َ عزمَت على ما مل حيلَّ لك العزم عليه؟" ، فالسمع هنا يعين املسموع، والبصر يعين [2]إىل ما مل حيَّل لك النظر إليه؟ ومله
 املرئي، والفؤاد يعين املنوي.

هذا قولنا يف ذكر السمع مفرًدا، والبصر مَجًعا حني يلَتقهيان، مثَّ يف ذكر البصر حني يفرد وْحده ابلذ هكر، وبقي أن نقول يف ذكر 
ًقا، وأالحظ قبل القول يف ذلك أن السمع ال يسبق البصر حني يكون كالمها حاسَّة عاملة ليس ا لسَّمع سابًقا، والَبَصر الحه

غري، كما يف اآلايت اليت مضت آنًفا، ولكنه يسبقه أيًضا حني يكون كالمها وصًفا ِميًزا لصاحبه، وقد ذكرا كذلك يف إحدى 
يع  َبصهري  اّللَُّ عشرة آية، منها قوله تعاىل: } إهانَّ [، وقوله: }75{ ]احلج:  َيْصَطفهي مهَن اْلَماَلئهَكةه رُُساًل َومهَن النَّاسه إهنَّ اّللََّ َسَه

ريًا يًعا َبصه َتلهيهه َفَجَعْلَناُه َسَه ْنَساَن مهْن نُْطَفة  َأْمَشاج  نَ ب ْ  [.2{ ]اإلنسان: َخَلْقَنا اإْله

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

 عليم اخلبري؟فيه دون قرينه، فكيف هو بني السمع والبصر على ترتيبهما يف كالم ال
رضي  -وقدميًا رأى اخلليفة اْلول أن ذكر املهاجرين قبل اْلنصار يف القرآن الكرمي آية مزية، وشارة تفضيل، ولذلك أقبل 

حياجُّ اْلنصار يف اخلالفة يوم السقيفة، ليصرفهم عن طلبها، ومنازعة املهاجرين فيها، فيقول فيما يقول: "أسلمنا  -هللا عنه 
 .[3]يف القرآن عليكم"قبلكم، وقدمنا 
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أمَّا القدماء فقد تفرقت ِبم السبل يف القضية: فقال قوم بتفضيل السمع؛ ْلنه "يدرك به اجلهات الست، ويف النور والظلمة، 
ابلة، وبواسطة من ضياء وشعاع"، وقال أكثر املتكلمني بتفضيل البصر على السمع؛ ْلن وال يدرك البصر إال من اجلهة املق

 .[4]السمع ال يدرك به إال اْلصوات، والبصر تدرك به اْلجسام، واْللوان، واَليئات

تقدمي السمع على البصر يف القرآن أمارة فضل له عليه عند أكثر املتكلمني، إذا صح أَنم قالوا عنه ما قالوا يف إًذا ليس يف 
حضرة القرآن، وعلى ذكر منهم آلايته، ال أَنم قالوه ذهااًب مع البحث املَُجرَّد، وإيغااًل يف طلب احلقيقة خالصة من احلدود 

 والقيود.

ث  أن يرى يف القضيَّة رأاًي، ويدِل فيها بدلو إن كان من أصحاب الدالء، إًذا ميكن أن وأايا ما َيُكنه اْلَْمُر  فال َحَرَج على اَبحه
يقال: إن مدار احلكم للبصر على السمع عند الذين يصفهم القرطيب ابْلكثرين هو أن البصر أكثر مدركات من السمع،  

لقدر، والعدد إن يهن شأنه وتقل قيمته ال تغن الكثرة عنه شيًئا، وال كأنَّ اْلمر تكاثر ابلعدد، وليس مفاضلة يف القيمة وا
 يستوجب ِبا فضالً على عدد من نوعه أقل مجلة وأكِب نفًعا.

وحسب السمع فضاًل أنَّ من يفقده انشًئا يفقد أكرم ما يعتز الناس به، ويتفاضلون فيه: املعرفة الفاضلة، والتعبري ابللفظ 
ة عنده أن تكون معرًضا ْلشتات من املشاهد والصور واْللوان، ال يعرف َلا معَن وال يكَتنهُه َلا سراا، املبني، وال تعدو احليا

ال حتجب عن أُذنَ ْيهه علًما وذوقًا، وال  -وال كذلك الذي يفقد البصر انشًئا مثله، فإن حتجب احلياة عن انظريه رؤية وعيااًن 
ه به اللغة من مادة، وما تعرض عليه من تصنيع املبصرين، وهللا مؤتيه من بعد نصيًبا متتنع على خياله ألوااًن وصورًا، مبا ترفد

رين، منة فاضلة، وعوًضا صاحلًا، وبديالً مقاراًب، مث هو فوق ذلك كله أحضر ذهًنا،  من اْلملعية اليت ينعم ِبا على مَجهرة املُْبصه
 لبصر عما يكون فيه من شأن، وال ما يكون منه بسبيل.وأمجع وعًيا، وأوسع استيعااًب، ال يصرفه شاغل من شواغل ا

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

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

يَده صاحب "احملكم" و"املخصص" و"احمليط اْلعظم" يف اللغة، إىل كتب أخرى يف النحو، والقوايف،  نذكر من هؤالء اْبَن سه
، والعكِبي صاحب أكثر من مثانني كتااًب يف علوم القرآن، واْلدب، وفروع اللغة، والسهيلي مؤلف "الروض اْلنف" واحلكمة

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

 ويروي اجلاحظ بيت ذي الرمة يف صاحبته:

َها  َقدْ   فِضَّة    َكأَنََّها        نََعج   فِي َصْفَراء   َدَعج   فِي َحْوَراء    َذَهب    َمسَّ

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

 َكالَعَراَرةْ   الَعِشيَّةَ   َراء          َوَصفْ  َضْحَوتََها بَْيَضاء  
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 مث يروي قول بشار لصاحبته:

ِذي َصبََّغات          ِزيَنة     َمالَبِسَ    َوخ   أَْفَخرْ   َفْهيَ   َوم 

ْمرِ         تََقنَِّعي   َدَخْلت     َوإَِذا ْسنَ  إِنَّ  بِالح   َمرْ أَحْ  الح 

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

 حظ قائالً لو أتخر به الزمن، فقرأ قول املعري، يف بعض مشاهد الطبيعة:وال ندري ماذا كان اجلا

 الطَّْيلََسانِ   أَْسَودَ   َكانَ  َوإِنْ  نِ         الح سْ  فِي الصُّْبح   َكأَنَّه   لَْيل   ر بَّ 

ا  اللَّْهوِ   إِلَى فِيهِ  َرَكْضَنا َقدْ   الَحْيَرانِ    ِوْقَفةَ    النَّْجم    َوَقفَ         لَمَّ

 إىل أن يقول:

َمانِ   ِمنْ   َقالَئِد   َعلَْيَها جِ         الزَّنْ   ِمنَ  َعر وس   َهِذهِ  لَْيلَتِي  ج 

ونِيَ  َعنْ  النَّْوم   َهَربَ  ف  َؤادِ  َعنْ  األَْمنِ  َهَربَ         فِيَها ج   الَجبَانِ  ف 

َما        الثَُّريَّا  يَْهَوى  الِهالَلَ   َوَكأَنَّ  ْعَتنَِقانِ      لِلَوَداعِ     َفه   م 

 مث يقول:

َهْيل   ِحب ِ   َوَقْلبِ   نِ         اللَّوْ   فِي  الِحب ِ   َكَوْجَنةِ   َوس   الَخَفَقانِ    فِي  الم 

ْسَتبِد   عْ      الَفاِرس      َكأَنَّه      م  و   لَم          الم  َعاِرضَ     يَْبد  ْرَسانِ     م   الف 

ْمحِ   فِي  ِرع          ت سْ  َكَما اْحِمَرار   فِي اللَّْمحَ  ي ْسِرع  
ْقلَة     اللَّ  الَغْضبَانِ    م 

ي وف     َدًما  َضرََّجْته   ْعَريَانِ     لَه      َرْحَمةً    َفبََكتْ         األََعاِدي   س  ِ  الش 

 َقَدَمانِ    لَه     لَْيَستْ    َكَساع     زِ         الَعجْ    فِي   َوْهوَ    َوَراَءه    َقَدَماه  

 [7بِالزَّْعَفَراِن]  الَمِشيبَ   َفَغطَّى  رِ         الَهجْ   ِمنَ  َوَخافَ  الدَُّجى َشابَ  مَّ ث  

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

 على حسب ما خلق له، ووكل إليه.

وليست مطالب املرء سواء يف غايتها، أو الوسيلة إليها، وما هو ببالغ مأمله منها على ما يشتهي ببعض أسبابه دون بعض، 
الظفر به واإلمكان منه، وإذا كان البصر ال يسامي السمع  وإال مل أيمن القصور عنه، وال خيبة الرجاء فيه، فلكل نصيب من
  يف فضله، فإنه مع ذلك النور املبني، وفيه زينة ومتاع للمبصرين.
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ط. املطبعة البهية  – 22/ 1كتب املصرية، و"الكشاف" للزخمشري: ط. دار ال – 165/ 1"تفسري القرطيب":    [1]
  املصرية.

  .547/ 1"الكشاف" للزخمشري:    [2]
  ط. جلنة التأليف والرتمجة والنشر. – 379/ 3"البيان والتبيني":    [3]
  .166، 165/ 1"تفسري القرطيب":    [4]
  .187، 178، 204"نكت اَلميان":    [5]
  .84، 83 ، و"نكت اَلميان":225/ 1"البيان والتبيني":    [6]
  .195، 194"شرح التنوير على سقط الزند":    [7]
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