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 اإلهداء
 

 العظيم..  أب املبجلإىل 

 ،من الزمان ذات ساعةإذ جاءين  يف رسحة األصيل.. 

 ا بالقلب والعينني واللسان..  ويف يديه حيمل القرآن.. الهج  

ج األوتارا.. مهلَّ ممجد   ،ا مرتال  هؤقريشري يل بآية ي  ل األرسار.. مهدَّ

 "ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري"

 فأي معجز يف الكون ذلكم اهلل اخلالق البصري..

 أن يدرك األبصار.. مسطر إليه ما تراه أو ترنو إليه.. أو تعيه  

 يف تقلب الزمان.. أو تغري املكان..

 م..ال يغيب عنه ما وراء الصمت من تكتُّ 

 من تعبري..احلُجب وما وراَء 

 ..حسريةٌ  لكنها األبصار.. كليلةٌ 

 البصري..  ئال تدرك اخلالق البار

 إىل معلمي الذي أرشدين ملحكم اآليات.. يف كتابنا املنزل املنري

 أهدي لروحه الطهور أطيب السالم.. وأعطر الكالم..

 يلَّ أعظم البات. إفهو الذي أهدى 

 يات.. سيدة اللغات.تنزلت يف دوحها اآل

ُسـرى                                                                      
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" :لم التنزيلعاملني القائل فـي َمكاحلمد هلل رب ا           

 ،سيد املرسلني سيدنا َممد وعىل آله وصحبه أمجعني والصالة والسالم عىل ،"الذاريات

 وبعد:

العني والبرص يف القرآن الكريم: مجع وَشح "فهذا الكتاب القيم املوسوم بـ

مستشارة طب العني وجراحتها.  ،شتأليف األستاذة الدكتورة رُسى سبع العي "ودالالت

قد كتبتـه بعـد أن استشعرت عظمـة اهلل تعالـى بمـا أنعـم علينـا مـن نَِعـم سابغـة 

"                  فرشـح حبـر قلمهـا مـن مـداد  ،"لقامن

 ،رة لسوره وآياته ومجله وكلامتهبصريهتا املؤمنة كوهنا عاشت مع القرآن الكريم متدب

ن ـطب العي"فوجدت نفسها مدفوعة لتأليف هذا السفر يف ختصصها الدقيق يف 

فجمعت اآليات الكريامت وبذلت جهدها يف عرض بعض دالالت اآليات  "وجراحتها

مع ومشتقاهتا مرتبة يف سورها وسورها مرتبة  ،الَبيِّنات يف موضوعات العني والبرص والسَّ

ا بعض شارح   ،ا باآليات القرآنيةرتتيب املصحفي. فجاء هذا الكتاب مزدان  حسب ال

 الدالالت الطبية فيها.
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ارك مشكـور دليـل علـى أن ـد مبـن جهـه األستاذة الدكتورة رُسى مـإّن ما قامت ب

فعىل الرغم من األعباء الكثرية التي تقوم هبا فإهنا  ،أمتنا اإلسالمية ال تزال بخري وعافية

 فَصنََّفت ُمَصنََّفها الرائع. ،طيبة اتنصت من وقتها الثمني أوقات  اق
  

فشهرة الدكتورة رُسى عىل  ،إن كتاهبا يقدم نفسه للقارئ دون حاجة للتقديم

 ،رغبت أن أقدم لكتاهبا -مشكورة-لكنها  ،املستويني املحيل والعاملي قد سبقت كتاهبا

 وفقها ملا حيبه ويرضاه.ا اهلل تعاىل أن يداعي   ،فكتبت هذه الكلامت
 

 ،،وصىل اهلل عىل سيدنا َممد وعىل آله وصحبه وسلم

                                 

 

 

 مقدمة املؤلفة
 

 يف األكثر مجاال   العضو وهي ،االعني من أعز أعضاء اجلسم ومن أعظمها مكانة وعلو  
البرص أَشف احلواس وهي الشاهد األول واألخري يف حياة اإلنسان. و ،االوجه ونفع  

وأشياء وسبل وامتدادات يف خلق وأكثرها رضورة لتواصل اإلنسان مع ما حييطه من 
مع مها قناتا اال ،الكون ثق والتفاعل األصدق مع احلياة كان وتصال األوألن البرص والسَّ

. فلطاملا لام كام للعني واألذن نصيب كبري يف صفحات القرآن الكريم وآياته وكلامته
ياء يف القرآن احلكيمأدهش وألن أية  ،ني كثرة اآليات التي تشري للعني والبرص والنُّور والضِّ

ا ا وحدود  ا مقصود  وألن لكل آية غرض   ،يتزن القول بغريها هي األصح واللفظة فيه 
َمكمة ال يمكن جتاوزها وال يتسق القول وال يتعاىف النَّسق بإجراء أي تغيري أو حتوير يف 

 ،نني تختصة بطب العني وجراحتها ومغرمة ببدائع وأرسار وظيفتها البرصيةوأل ،مفرداهتا
استحثني ألق القرآن الكريم وبالغة بيانه وبديع تصويره عىل اخلوض يف دراسة حصيفة 

عن العني والبرص واأللفاظ املرادفة التي متبرّصة لكل ما ورد فيه من كلامت وعبارات 
والوسيلة التي  ،لفيزيائي الذي به ترى العني مرئياهتاتشري إليهام وتشتق منهام والوسط ا

كان يل يف هذا ف ،النُّوركالّضياء وا طتهابوسنكسار والتَّْبئري البرصي حتدث عملية اال
داليل لكل ما ورد يف الكتاب احلكيم عن العني تنظري إحصائي البحث َماولة إلجراء 

ؤية ،والبرص ياء و والنَّظر والرُّ بد من اإلحاطة بمفردات مصادر  وكان ال ،النُّوروالضِّ
مس والقم  ،والعالقة بني الشمس والقمر واألرض ،ر والنجومالّضياء والنُّور كالشَّ

حى ل واملواقيتكالنّهار واللي ر والعرص واملغرب والظه ،املختلفة كالفجر والصبح والضُّ
فق والغسقوع والغرووالعشاء والّطل  ،وفالطارئة كاخلسإضافة للظواهر اآلنية  ،ب والشَّ

 ،ة والربقـوالصاعق ،سـرر واجلذوة والقبـار والشـهتامم بكلامت النن االـبد م وكان ال
اب وكل ما اشتق أو بدا مرادف   اـنوالسَّ  ار ـأو أش ،ا لتلك املفرداتا أو مقارب  والْسَّ
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وقد  .ت.وما اشتق منهام من كلام ،ا كالبيِّنة والشهادةا أو تبرص  برص   ةـة املرئيـللحقيق
شملت الدراسة املفردات التي تشري إىل أضداد البرص التي تنم عن عدم الرؤية وتنتفي 

العمه والَكَمه كالعمى و دراك البرصياإليف حالتها أو يضطرب  إلبصارعملية افيها 
ْيغ  لعملية مع إظهار األوساط املضادة  ،والِغشاواتوالغَطش والَعَمش والطَّْمس والزَّ

ؤية كالظَّ  ؤية كالظِّل والظِّالل. وكان ال ،والكسوف لامتالم والظُّ الرُّ  أو التي ختفت هبا الرُّ
د البرصبد من  مع رصد اإلشارات  ،وقصورهاإلنساين  إظهار الكلامت املشرية لتحدُّ
أو مراوغة.  ،أو هلع وخوف ،لبعض الظواهر العينية التي تنم عن ورع وتقوىالقرآنية 

بق القر آين يف ذكر أحداث ومعاجلات غائرة يف بطن التاريخ وتقلب وقد أَشت إىل السَّ

" ،اء للعرب املسلمني وحث عىل طلب العلم والبحث اجلادثم ما كان من إحي الزمن.   

           وشتان بني العلم واجلهل ،فشتان بني النُّور والظُّلامت "العلق، 

" ر.ــفوشتان بني اإليامن والك                       

             فاطر".  
 

ؤية وقد امتدت جولة  البحث يف سرب املفردات الدالة عىل العني والبرص والنَّظر والرُّ
ل واللي ر،الضياء والظالم والشمس والقمور والنار ووالشهادة والبّينة لتشتمل النُّ 

ؤية حسب شّدة اإلضاءة أو خفوهتا أو ندرهتا م ،اروالنه ع اعتبار ساعات وتفاوت الرُّ
واملغرب  ليوم نسبة لإلضاءة كالْشوق والطلوع والغروب والفجر والضحى والعرصا

َفق  ،غدو واآلصالوال ،ها من الليل يف الغسقوانسالخ ،والعشاء وإطالالت النهار يف الشَّ
اعقة أو وكان ال بارقة ساطعة  بد من العروج علـى ظواهر حلظية آنية عاصفة حارقة كالصَّ

نا ة كالربق والسَّ اب ،نريِّ بد من املرور عىل كلامت النار  ا الوكان أيض   ،أو زائغة وامهة كالْسَّ
 وما ينتج عنها من نور وحرور أو جذوة أو شهاب قبس يصطىل به ثم العروج عىل

 وء ـت الضُّ ـأو خيف ،ةـلمور كالظُّ ـها النُّ ـدم فيـر كالعمى أو ينعـها البصـردات ينتفي فيـمف
 الل. وردت املفردات ـة والظـور كالظلـرور كام خيفت النُّ ـا احلـأو يلطف معه ،كالغشاوة

وتشبيهات وما رضب من أمثال لميحات واستهالالت وتوتساؤالت وأمثلة خالل أوامر 

 

 منها:  ، تواستحقاقا
 

"                         املائدة"، "      

                                  

 ."األحزاب
 

اللة عىل احلقائا القرآن الكفقد أورده بصارواإلكلامت البرص  اأم ق واإلدراك ريم للدَّ

ؤيواليقني. كان منها كل ما يشري إىل البرص ة والتَّبرصُّ والبصائر  وما يتعلق به من أمثلة الرُّ

"  والبصرية            اإلرساء"، "            

                األنعام"، "               امللك"،  

"                              امللك". 
 

ؤية وكذلك كان احلا ل ن احلقيقة األصدق واألوثق وكاالتي هي برهل يف الرُّ

"ا مثل: املفردات املشتقة منه     "،  و"     "،  و"     "،  و"       

                                          

    آل عمران. 
  

فاإلشارات له  ،ة إلدراكهأو توجه البصري ،وجه العني لرؤية اليشءأما النظر: وهو ت

"كثرية غزيرة:                         

"و ،"الزخرف                                  

                            حممد".  
 

  اةـات يف حيـطب وإحباـن مصائـه مـا يعقبـوكان ملرض العني واختطاف البرص وم
ه ـه والعمـامت العمى واألعمى واألكمـام يف كلـك رآن الكريمـاإلنسان حيٌِّز واسٌع يف الق

 .مس والغشاوةوالطّ 
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ؤية والتَّأمل واالكان احلث عىل التَّ  عتبار وتأمل احلقائق احلارضة برص والنَّظر والرُّ
وال  ،وال لبس ،. ال غبش وال خطل..اوتبني أبعادها وأعامقها والشهادة بام رأته العني يقين  

ٌ منظور لذلك خلقت األعني النَّواظر وكانت األبصار  ،زيغ. فاليقني املرئي الشاهد بنيِّ
 بد من إزالة الغشاوات عنه. وجلِّيت البصائر ملدرك برصي أو قلبي ال

 
   

مع والبرص رار ورودوألن تك ميع والبصري ،كلامت السَّ  والعني يف واألذن ،والسَّ
املبرصة  ة عضوهيام العنيىل عظيم وبديع خلق احلاستني وأمهيالقرآن الكريم داللة ع
عتبار والتأمل الذي يزيد اإليامن باخلالق وحيث عىل شكره وعبادته واألذن السامعة يف اال

مع وكل ما يتعلق  وحسن طاعته. وقد امتدت الدراسة لتشمل كل ما يتعلق باألذن والسَّ
صوتية كاجلهر والمس وذكر أمراض قد تصيبهام من صمم وبكم هبام من حدة أمواج 

 وقصور. وكان ال بد من رصد ومقارنة ورود املفردات يف كلتا احلاستني.
 

 

 وقد قمت بتفسري موضح إلشارات اإلعجاز العلمي بالنسبة للعني والبرص كام
لتها يف الفصل ال ،موردت يف القرآن الكري  ،اب مع الصورن الكتم سابعوقد مجعتها وفصَّ

 ت فـي معجز القرآن يف العني والبرص.املوضحة والداعمة لدالالت استبانواملخططات 
 عددي إحصائي لكل ماحصاد ألخري فكان عبارة عن خالصة واتاسع أما الفصل ال

سامقة الرحلة الو ،تفقهةاملرائعة الولة استخلص من املفردات املدروسة يف هذه اجل
فأرجو أن أكون قد وفقت يف جولتي املباركة الرائعة  آن الكريم.ستبرصة يف رياض القرامل

 وأن أكون قد أحطت بام يشفي الغليل من بعض القطاف. 
 أ.د.رُسى سبع العيش
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 العني عند اإلنسان
 

يح والوظائف البرصّية نيني وا* التكوين الج   لتَّْشر
رتالذي  قبل أن نخوض يف الكم الوفري  به العني يف القرآن الكريم ذكرت وُذكِّ

بد من العروج عىل خصائص العني بالنسبة للتَّكوين اجلنيني والنَّسق التَّْشحيّي  ال

 الذي خلقها وأبدع يف تصويرها. ئلتعظيم البار ،والوظائف البرصية التي تتميز هبا

يف  فراديةفالعني هي إحدى معجزات اخلالق التي أوجدها يف تخلوقاته وهي 

ا يف مقدمة مزدوج   ،ا مميز الرتكيبالتي تكون فيها العني عضو   (*)ةاملخلوقات الِفقريّ 

واب والقطط وبعض الطيور ،الوجه أو عىل جانبي الرأس  ،كام يف اإلنسان والقرود والدَّ

فِْقريَّة كاملفصليَّات كام وهي مركبة يف احليوانات الالَّ  ،نتاكام يف الزواحف واألسامك واحلي

 يف العناكب واجلراد والنحل والفراشات. 

العني مميزة عند اإلنسان. تبدأ قي التَّشكل عند بدء الّتخلُّق يف مرحلة الوريقـات 

والداخليـــة  "امليزوديـــرم"والوســـطى  "كتـــوديرماإل"الـــثالث: األدمـــة اخلارجيـــة 

. فاحلويصل البرصي يبدأ يف النّتوء عىل جانبي اجلزء األمـامي مـن مقدمـة "اإلندوديرم"

ل ثم ينغلـف يف األسـبوع اخلـامس ليشـكّ الدماغ يف اجلنني يف األسبوع الرابع من احلمل 

ويمر بأطوار عديـدة حتـى يـتم تشـّكل أجـزاء العـني ا الكؤيس العيني الذي يتطور خلق  

الوالدة تكون العني تامة الّتكوين وحجمهـا يعـادل . وعند ا متكاملةوتصبح عين  املختلفة 

 من حجم العني عند الكبار. 85%
 

 :أوصاف العني التْشحيية -1
 للداخل: تتألف كرة العني من ثالث طبقات وهي من اخلارج

  

                                                 
 .التي هلا عمود فقري (*)

 

لبية -أ    : الطبقة القرنيَّة الصُّ
لب ية وهذه طبقة كوالجين ،ةوتتألف من القرنية الشفافة يف األمام ثم من الصُّ

 وخيرج العصب البرصي من قطبها اخللفي. ،تغلف معظم العني وحتميها اءـبيض ةـكثيف
 
 

 :هي وتتألف من ثالثة أجزاء: ةيَّ بِ نج الطبقة العِ  -ب

احلََدَقة أو ما يسمى  ويف وسطها ثقبة ،التي تكسب العني لوهنا وهي ،يف األمام القزحية

وهو الذي يفرز  ،ب يف الوسطدْ جلسم الَ ثم ا ،تقبع العدسة البلورية اوخلفه ،الُبْؤُبؤ

ا وحتتوي عروق   ،ثم املشيمة العينية يف اخللف ،باستمرار ماء العني ويقوم بوظيفة املطابقة

 (1شكل النظر ا) ا عصبّية وخاليا صباغية.دموية وألياف  
 
 

 : الشبكية -ت
 اخلاليا احلسيةوهي أهم جزء يف العني الحتوائها  ،هي الّطبقة الداخلية

وهي عىل شكل ُعصيَّات وتخاريط.  ،التي تستقبل الضياءالعصبية  مستقبالت الضوء

ْؤية الظَّالمية وء اخلافت وتتوىل الرُّ وء الساطع  ،العصيات حتس الضُّ واملخاريط حتس الضُّ

بكيَّة عند تنظري قاع ؤية النَّهارية وامَليْز ورؤية األلوان وإدراك التفاصيل. ُترى الشَّ  وتتوىل الرُّ

العني ويبدو فيها قرص العصب البرصي ومنطقة البقعة الصفراء التي َتَتبأَّر صور األشياء 

بكيَّة.  البقعة الصفراء انخفاض ُيسمى  يبدو يف وسطاملرئية عليها يف القطب اخللفي للشَّ

وهي ُمكتنزة باخلاليا الضوئية امُلساّمة املخاريط وهي ى النُّقرية، ومركزها يسم ،النُّقرة

وء الساطع اشد حس  األ ؤية النّهارية وامَليْز وُرؤية  ،للضُّ ة بالرُّ فهي اخلاليا احلسّية املختصَّ

وئيَّة امُلسامة الُعصّيات فتنتْش يف معظم األجزاء األخرى من  األلوان. أما اخلاليا الضَّ

بكية وهي اخلاليا احِلسيَّة املس ؤية يف اإلضاءة اخلافتة أو الرُّ ؤالشَّ  ؤية الّظالمية.ولة عن الرُّ

بكيَّة ترسل اخلاليا العقيدية َمواراهتا عىل شكل ألي نوم (1شكل النظر ا) اف عصبية الشَّ

العصب البرصي الذي خيرج من  مليون ليف عصبي تتجمع لتشّكل نـا عـعدده دـيزي
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لبية -أ    : الطبقة القرنيَّة الصُّ
لب ية وهذه طبقة كوالجين ،ةوتتألف من القرنية الشفافة يف األمام ثم من الصُّ

 وخيرج العصب البرصي من قطبها اخللفي. ،تغلف معظم العني وحتميها اءـبيض ةـكثيف
 
 

 :هي وتتألف من ثالثة أجزاء: ةيَّ بِ نج الطبقة العِ  -ب

احلََدَقة أو ما يسمى  ويف وسطها ثقبة ،التي تكسب العني لوهنا وهي ،يف األمام القزحية

وهو الذي يفرز  ،ب يف الوسطدْ جلسم الَ ثم ا ،تقبع العدسة البلورية اوخلفه ،الُبْؤُبؤ

ا وحتتوي عروق   ،ثم املشيمة العينية يف اخللف ،باستمرار ماء العني ويقوم بوظيفة املطابقة

 (1شكل النظر ا) ا عصبّية وخاليا صباغية.دموية وألياف  
 
 

 : الشبكية -ت
 اخلاليا احلسيةوهي أهم جزء يف العني الحتوائها  ،هي الّطبقة الداخلية

وهي عىل شكل ُعصيَّات وتخاريط.  ،التي تستقبل الضياءالعصبية  مستقبالت الضوء

ْؤية الظَّالمية وء اخلافت وتتوىل الرُّ وء الساطع  ،العصيات حتس الضُّ واملخاريط حتس الضُّ

بكيَّة عند تنظري قاع ؤية النَّهارية وامَليْز ورؤية األلوان وإدراك التفاصيل. ُترى الشَّ  وتتوىل الرُّ

العني ويبدو فيها قرص العصب البرصي ومنطقة البقعة الصفراء التي َتَتبأَّر صور األشياء 

بكيَّة.  البقعة الصفراء انخفاض ُيسمى  يبدو يف وسطاملرئية عليها يف القطب اخللفي للشَّ

وهي ُمكتنزة باخلاليا الضوئية امُلساّمة املخاريط وهي ى النُّقرية، ومركزها يسم ،النُّقرة

وء الساطع اشد حس  األ ؤية النّهارية وامَليْز وُرؤية  ،للضُّ ة بالرُّ فهي اخلاليا احلسّية املختصَّ

وئيَّة امُلسامة الُعصّيات فتنتْش يف معظم األجزاء األخرى من  األلوان. أما اخلاليا الضَّ

بكية وهي اخلاليا احِلسيَّة املس ؤية يف اإلضاءة اخلافتة أو الرُّ ؤالشَّ  ؤية الّظالمية.ولة عن الرُّ

بكيَّة ترسل اخلاليا العقيدية َمواراهتا عىل شكل ألي نوم (1شكل النظر ا) اف عصبية الشَّ

العصب البرصي الذي خيرج من  مليون ليف عصبي تتجمع لتشّكل نـا عـعدده دـيزي
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البرصية يف ذروة احلجاج إىل داخل اجلمجمة ليتالقى ويتصالب مع  ةـن الثقبـم مـثالعني 

ل الْشيط البرصي الذي ينتهي يف اجلسم الّركبي ومنه نظريه  اآليت من العني الثانية لِيُشكِّ

نظر ا) .أو القفوي من املخ ،الفص القذايليف الشعاعات البرصية إىل مركز البرص يف 

 (2شكل ال
 

 -1-شكل ال

 خلفي يف العني –مقطع تْشحيي: أمامي

 ُيبجنين طبقات العني وأجزاءها الداخلية
 

 
 

ولكن سطحها  تبدو العدسة البلورية خلف احلدقة والقزحية. وهي تشبه حبة العدس

ب   األمامي أقلُّ  وتقوم بعملية  ،من سطحها اخللفي. وهي شفافة يف احلالة الطبيعية احتدُّ

فتغري من حجمها ويزداد تكّورها عندما تنظر العني لليشء  ،نكسار الضوئي وامُلطابقةاال

 ريب منها كام يف حالة القراءة.الق
 

 

 

 خلفي في العين السليمة -مقطع أمامي

 عصب البصر

 الشبكية

العدسة 
 البلورية

 القزحية

 البقعة

 األربطة المعل ِّقة 

 يالجسم الهدب

 

 

 -2-شكل ال

 العني وعالقتها بالدماغ

 
 

يطني بني البرصيني إىل التَّ ا من العينني والعصالطريق البرصي بدء   صالب البرصي ثم الْشَّ

 البرصيني إىل الّشعاعات البرصّية والفص القفوي )الُقذايّل( يف ُمؤخرة الدماغ. 

 
 

ُضعُ  -2 جور  العني يف رأس اإلنسان:  متج
َممية  ،تتموضع العني يف احلفرة احلجاجية ذات الشكل الرمّي يف مقدمة الوجه

تبدو الُفرجة اجلَفنيَّة َُمّددة باجلفن ويف األمام  ،بجدران احلجاج من اجلهات اخلمس

وحتفظ رطوبتها  حتمي العنيالتي  واألهدابالعلوي واجلفن السفيل وحواف األجفان 

ي حتتوي القسم األمامي من العني وهو وهْرف أثناء الصحو وباإلغالق أثناء النوم. بالطَّ 

 (3شكلالنظر ا) الظاهر من العني.

أما اجلزء اخللفي فهو يسكن يف حفرية عظمية يف الوجه ُتسمى الوقب أو 

ا حركات توافقّية إلزامية يف اجتاهات ثامنية وحركات غري احلَجاج. تتحرك العينان مع  

 

 الفص الجداري 
 في الدماغ

 الش ريط البصري

 الب البصريصالت  
 العصب البصري

 

 النصف اإلنسي من الشبكية
 
 

 

 النصف الوحشي من الشبكية

 الفص القفوي )القذالي( 

 الس رير
 

نوبرية  الغد ة الص 

كبية  الش عاعات المهمازي ة الر 

كبي   نواة الجسم الرُّ
 الوحشي

 الفص الص دغي

 الفص الجبهي

 القشر المخط ط
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 -2-شكل ال

 العني وعالقتها بالدماغ

 
 

يطني بني البرصيني إىل التَّ ا من العينني والعصالطريق البرصي بدء   صالب البرصي ثم الْشَّ

 البرصيني إىل الّشعاعات البرصّية والفص القفوي )الُقذايّل( يف ُمؤخرة الدماغ. 

 
 

ُضعُ  -2 جور  العني يف رأس اإلنسان:  متج
َممية  ،تتموضع العني يف احلفرة احلجاجية ذات الشكل الرمّي يف مقدمة الوجه

تبدو الُفرجة اجلَفنيَّة َُمّددة باجلفن ويف األمام  ،بجدران احلجاج من اجلهات اخلمس

وحتفظ رطوبتها  حتمي العنيالتي  واألهدابالعلوي واجلفن السفيل وحواف األجفان 

ي حتتوي القسم األمامي من العني وهو وهْرف أثناء الصحو وباإلغالق أثناء النوم. بالطَّ 

 (3شكلالنظر ا) الظاهر من العني.

أما اجلزء اخللفي فهو يسكن يف حفرية عظمية يف الوجه ُتسمى الوقب أو 

ا حركات توافقّية إلزامية يف اجتاهات ثامنية وحركات غري احلَجاج. تتحرك العينان مع  

 

 الفص الجداري 
 في الدماغ

 الش ريط البصري

 الب البصريصالت  
 العصب البصري

 

 النصف اإلنسي من الشبكية
 
 

 

 النصف الوحشي من الشبكية

 الفص القفوي )القذالي( 

 الس رير
 

نوبرية  الغد ة الص 

كبية  الش عاعات المهمازي ة الر 

كبي   نواة الجسم الرُّ
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 ،طة أربع عضالت عينيَّة مستقيمةاافقة عند املطابقة أو رؤية اليشء القريب بوسمتو

طة عضلتني ادورانية للناحية اإِلنسية والناحية الوحشية بوس وتتحركان حركات التفافية

 (4شكل ال نظرا) عينيتني منحرفتني.
 

 

 -3-شكل ال

 القسم األمامي يف العني
 
 

 
 

 

 

ة بالفن العلوي والفن السفيل وحواف األجفان التي تبدو الُفرجة الفنية حُمّدد

لبة وتتوّسطها القرنّية التي تبدو شفافة  ،تظهر عليها األهداب يبدو بياض العني أو الصُّ

ُبؤ ،المعة وخلفها القزحّية التي ُتكسبها الّلون أو إنسان العني أو ما ُيسمى  ويف مركزها الُبؤر

ة التي تبدو سوداء يف احلال دقج  ة الطبيعية.احلج
 

 

  

 

 

 

 

 

 -4-شكل ال

 طة العضالت اخلارجيةاك العني بوستتحر
 

 
 

 رسم ُيبنين العني والعضالت اخلارجية 
 املرتكزة عليها داخل احلجاج بعد نزع الدار اإلنيس

 
 :وظائف العني -3

 للعني وظائف ُجَّلَّ وهي:
فقيَّةو -ؤية اللَّونيَّةالرُّ و -التَّالؤمو -املطابقةو -نكسار البرصيّ اال ؤية الغسقيَّة والشَّ  -الرُّ
زانيَّةالوظيفة االو -الوظيفة احلركيَّةو  الوظيفة الامليَّة يف الوجه.  و -التَّقارب والتَّباعدو -تن

ة بعملية اال أي جتميع احلزمة  ؛نكسار الضوئّي تقوم الَقرنيَّة والعدسة البلوريَّ
ل صورة  ،يف مركز ُيسمى الُبؤرة ،شياء املرئيةالضوئية الواردة للعني من األ حيث تتشكَّ

بكية يف احلالة الطبيعية ا. أما يف حْس أي عندما يكون البرص سوي   ؛اليشء املرئي عىل الشَّ
نظر ا) وتبدو صورة األشياء املنظورة زائغة مشّوشة. ،فاألشعة تتبّأر أمام الشبكية ،البرص

 ( 5شكل ال
ائي ساحة برصيا متنحان الن مع  العينا  اد.وُرْؤية جتسيمية ثالثية األبعة واسعة رَّ

"لذلك كانت اآلية التي يمن اهلل )تعاىل( هبا عىل اإلنسان فيقول:            

 عظم الفك العلوي

العضلة 
 المستقيمة
 السفلية

 

العضلة  
المنحرفة 

 فليةالس

العضلللللللللللة 
المسلللتقيمة 

 يةـــــاإلنس

 العضلة المنحرفة العلوية
 

 العظم الجبهي

 العضلة المستقيمة العلوية
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 -4-شكل ال

 طة العضالت اخلارجيةاك العني بوستتحر
 

 
 

 رسم ُيبنين العني والعضالت اخلارجية 
 املرتكزة عليها داخل احلجاج بعد نزع الدار اإلنيس

 
 :وظائف العني -3

 للعني وظائف ُجَّلَّ وهي:
فقيَّةو -ؤية اللَّونيَّةالرُّ و -التَّالؤمو -املطابقةو -نكسار البرصيّ اال ؤية الغسقيَّة والشَّ  -الرُّ
زانيَّةالوظيفة االو -الوظيفة احلركيَّةو  الوظيفة الامليَّة يف الوجه.  و -التَّقارب والتَّباعدو -تن

ة بعملية اال أي جتميع احلزمة  ؛نكسار الضوئّي تقوم الَقرنيَّة والعدسة البلوريَّ
ل صورة  ،يف مركز ُيسمى الُبؤرة ،شياء املرئيةالضوئية الواردة للعني من األ حيث تتشكَّ

بكية يف احلالة الطبيعية ا. أما يف حْس أي عندما يكون البرص سوي   ؛اليشء املرئي عىل الشَّ
نظر ا) وتبدو صورة األشياء املنظورة زائغة مشّوشة. ،فاألشعة تتبّأر أمام الشبكية ،البرص

 ( 5شكل ال
ائي ساحة برصيا متنحان الن مع  العينا  اد.وُرْؤية جتسيمية ثالثية األبعة واسعة رَّ

"لذلك كانت اآلية التي يمن اهلل )تعاىل( هبا عىل اإلنسان فيقول:           

 عظم الفك العلوي

العضلة 
 المستقيمة
 السفلية

 

العضلة  
المنحرفة 

 فليةالس

العضلللللللللللة 
المسلللتقيمة 

 يةـــــاإلنس

 العضلة المنحرفة العلوية
 

 العظم الجبهي

 العضلة المستقيمة العلوية
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عىل النعمة الكربى بخلق عينني يف  لإلداللفهذا املنُّ اإللي عىل اإلنسان جاء  ."البلد
 ا:ألهنام مع   ، أوسع وأعمق وأعظم مما تفعله العني مفردةا تكسبان قيام  فالعينان مع   ،الوجه

 
العينني د إحدى حها العني املفردة وحدها. َفَفقْ ا للوجه وهويَّة ال متن وألق  تعطيان مجاال   -أ

تكون  ا يف املالمح.الوجه وحيدث تشوه   ظر يف شّقيناساق والتَّ يعكر املنظر ويمنع االتّ 
احة البرصيَّة  ا.أوسع وأشمل يف العينني النَّاظرتني مع   السَّ

ؤية اتتمكن العينان مع   -ب مةا من الرُّ وهي  ،اء املرئيةأي رؤية األبعاد الثالثة لألشي ؛ملجسَّ
 ا من رؤية العني املفردة وحدها.رؤية متكاملة أدق وأصفى وأكثر ميز  

 ملرئي أوسع وأسهل يففيصبح املجال ا ،اميَّةا حركات َتواُفقيَّة إلزالعينان تتحركان مع   -ت
جتاهات احلركية امُلتوافقة يف طة العضالت ذات االامجيع اجتاهات احلملقة وذلك بوس

 فتحافظ العينان عىل دأب اإلبصار القوي املتكامل كيفام اجتهتا. ،االعينني مع  
 

  !ثنتني وما أبدع اخلالق املصور العليمفام أعظم خلق العينني اال
 

 -5-شكل ال
 

 البرصعني حسرية 
 

 
  ،تعرب األشعة املتوازية سطوح العني الكارسة حرس البرص عندمايف 

  ،ا ال تتشّكل عَّل الّشبكية بل أمامهايف منطقة أمام الشبكية. فالصورة إذ   تتبأر

 دون تفاصيل.مقلوبة من العني ُمشّوشة زائغة مضخمة  فرتاها

 

 

 النُّقرة

 

 

 

 -6-شكل ال
 

  
 

 

 (1)-7-شكل ال
 

 
 

 

 

 

 ا من ر  ـأقوى كثي برص النرس والصقر والعقاب

ألن شبكية عينه مكتظة  ابرص اإلنسان هنار  

ية. فهو باملخاريط ؤر  هناري الرُّ

  50ودرجــة املطابقــة لديــه تصــل إلــى 

كسرية عندما يكون حتت املاء بينام قد ال تتجاوز 

 املطابقة عند اإلنسان األربعيني أربع  كسريات.
 

 يرى األشياء يف الظلمة  طائر لييل الرؤية البوم

يميز  ة وحني يغيب القمر وتتلبد الغيومالداكن

 مرت عند الظالم.  400 ضوء شمعة عَّل بعد

   برص البوم أقوى مئة مرة من برص اإلنسان ليال 

يَّاتأل فهو لييلُّ  ن شبكية عينه مكتظة بالُعصج

ية. ؤر  الرُّ
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 -6-شكل ال
 

  
 

 

 (1)-7-شكل ال
 

 
 

 

 

 

 ا من ر  ـأقوى كثي برص النرس والصقر والعقاب

ألن شبكية عينه مكتظة  ابرص اإلنسان هنار  

ية. فهو باملخاريط ؤر  هناري الرُّ

  50ودرجــة املطابقــة لديــه تصــل إلــى 

كسرية عندما يكون حتت املاء بينام قد ال تتجاوز 

 املطابقة عند اإلنسان األربعيني أربع  كسريات.
 

 يرى األشياء يف الظلمة  طائر لييل الرؤية البوم

يميز  ة وحني يغيب القمر وتتلبد الغيومالداكن

 مرت عند الظالم.  400 ضوء شمعة عَّل بعد

   برص البوم أقوى مئة مرة من برص اإلنسان ليال 

يَّاتأل فهو لييلُّ  ن شبكية عينه مكتظة بالُعصج

ية. ؤر  الرُّ
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني
 

 كلمة العني ودالالهتا ومشتقاهتا. -1     

اء ومشتقاهتا. -2       كلمة الُبكج

ع. -3      مر  كلمة الدَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  الفصل الثاني
 

 كلمة العني ودالالهتا ومشتقاهتا. -1     

اء ومشتقاهتا. -2       كلمة الُبكج

ع. -3      مر  كلمة الدَّ
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نير  -1  العج
 كلمة العني ودالالهتا ومشتقاهتا:

ؤيةالعني:   والعضو الذي حيس البرص. ،هي آلة الرُّ
 ا نبع املاء.: هي أيض  والعني
 احلرف األوسط منه. :يف الفعل الثالثي والعني
 ومجعه أعيان. ،: الرجل ذو املكانة يف قومهوالعني

 : الشخص املفرد.العنيو
 : اجلاسوس املرتّبص.العنيو
 هو نفسه. عني اليشء:و

جمهور هيتز معه  ،ولفظه صوت متوسط بني الّشدة والّرخاوة ،: حرف يف األبجديةوالعني
 .(2 )ن وسط احللقتخرجه م ،الوتران الصوتيان

 حتبه وتطمئن به.  ،: املنظور املرئي الذي تلذ العني وتنعم برؤيتهالعني وقرة
ائية  ىقع كثرية من القرآن الكريم بمعنجاءت كلمة العني يف موا العني الرَّ

ْؤية بجميع أشكالا وألواهنا ،البارصة ودرجات  ،أي عضو البرص الذي خيتص بالرُّ
أو  ،أو بصفة كرب العني ،اوبكل مشتقاهتا مفردة أو مثناة أو مجع   ،اإلضاءة والتنوير فيها

أو بمعنى َمّط الرعاية  ،أو جمازية بمعنى اليشء نفسه ،كانت تعني عني املاء وينبوعه
به العني يف القرآن الكريم  رتذكرت وُذكِّ وقبل أن نخوض يف الكم الوفري الذي والعناية. 

ق التَّْْشحيي بالنسبة للتَّكون اجلنيني والنَّسبد من العروج عىل خصائص العني  ال
 يف تصويرها. الذي خلقها وأبدع ئلتعظيم البار ،ف البرصية التي تتميز هباوالوظائ

 
 

 بالصيغ التالية: مشتقات كلمة العني ومقارباهتا من املفرداتوقد وردت 
  -نـَُأْعي -ونـيعُ  -َعْيننَْي  -نَانَعيْ  -َعْينَاه -َعْينُها -َعْينَْيك -َعْينَاك -َعْينِي -ِعني -َعنْي 
 .َأْعُينُُهن -َأْعُينَُهم -َأْعُينُِكم -َأْعُينِنَا

 

 

 كام ييل: ،( سورة36من ) ،( آية59يف ) ،( مرة61وردت كلمة العني ومشتقاهتا )
 ،2-هود ،1-التوبة ،2-األنفال ،4-األعراف ،3-املائدة ،1-آل عمران ،1-البقرة
 ،1-املؤمنون ،1-األنبياء ،3-طه ،1-مريم ،3-الكهف ،2-احلجر ،1-يوسف
 ،2-يس ،1-سبأ ،2-األحزاب ،1-السجدة ،2-القصص ،3-الشعراء ،1-الفرقان
 ،3-القمر ،2-الطور ،1-الذاريات ،3-الدخان ،1-الزخرف ،1-غافر ،1-الصافات
 ،1-البلد ،2-الغاشية ،1-املطففني ،1-املرسالت ،2-اإلنسان ،1-الواقعة ،2-الرمحن
 .1-ثرالتكا

 

 العجنير 
 من ،( آيات7يف ) ،( مرات8مفردة )جاءت كلمة العني الدالة عىل حس البرص 

 كام ييل: ،( سور5)
 َعْينُها. -َعْينِي -اَعْين   -َعنْي 

 .2-القصص ،2-طه ،1-مريم ،2-املائدة ،1-آل عمران

  -                                

            ...  عمران آل  

    -                               ...  القصص 

    –                   ...  القصص 

    -                        ...  املائدة 

 -                                       

                        طه 

  -              ...  مريم 
 

 -                                       

         ...  طه 
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 كام ييل: ،( سورة36من ) ،( آية59يف ) ،( مرة61وردت كلمة العني ومشتقاهتا )
 ،2-هود ،1-التوبة ،2-األنفال ،4-األعراف ،3-املائدة ،1-آل عمران ،1-البقرة
 ،1-املؤمنون ،1-األنبياء ،3-طه ،1-مريم ،3-الكهف ،2-احلجر ،1-يوسف
 ،2-يس ،1-سبأ ،2-األحزاب ،1-السجدة ،2-القصص ،3-الشعراء ،1-الفرقان
 ،3-القمر ،2-الطور ،1-الذاريات ،3-الدخان ،1-الزخرف ،1-غافر ،1-الصافات
 ،1-البلد ،2-الغاشية ،1-املطففني ،1-املرسالت ،2-اإلنسان ،1-الواقعة ،2-الرمحن
 .1-ثرالتكا

 

 العجنير 
 من ،( آيات7يف ) ،( مرات8مفردة )جاءت كلمة العني الدالة عىل حس البرص 

 كام ييل: ،( سور5)
 َعْينُها. -َعْينِي -اَعْين   -َعنْي 

 .2-القصص ،2-طه ،1-مريم ،2-املائدة ،1-آل عمران

  -                                

             ...  عمران آل  

    -                              ...  القصص 

    –                   ...  القصص 

    -                        ...  املائدة 

 -                                       

                        طه 

  -             ...  مريم 
 

 -                                         

         ...  طه 
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  :العني الواسعة الكبرية يأما كلمة ِعني التي تعن
  كام ييل: ،( ُسَور4) من ،( آيات4يف ) ،( مرات4فقد وردت )

 .1-الواقعة ،1-الطور ،1-الدخان ،1-الصافات
 

    -       الصافات 

   -          الدخان 

   -                  الطور 

-     الواقعة 
 

 :ىالعني بصيغة املثنَّ 
 ( ُسَور كام ييل:5من ) ،( آيات5) يف ،( مرات5) ىوردت كلمة العني بصيغة املثنَّ 

 َعْيننَْي. -َعْينَاه -َعْينَاك -َعْينَْيك
 .1-البلد ،1-طه ،1-الكهف ،1-احلجر ،1-يوسف

 

 -                                  ... احلجر 

  -                                 ... طه 

-  ...                    ...  الكهف 

    -                           ...  يوسف 

   -         البلد  
 

 وقد تبني أن صيغة المع لكلمة العني البارصة هي أعني.
 كام ييل: ،( سورة16من ) ،( آية21يف ) ،( مرة22وجاءت )

 .َأْعُينُُهنّ  -َأْعُينَُهم -َأْعُينُِكم -َأْعُينِنَا -َأْعنُي 
 

 ،1-األنبياء ،1-الكهف ،2-هود ،1-التوبة ،2-األنفال ،3-األعراف ،1-املائدة
 ،1-الزخرف ،1-غافر ،1-يس ،2-األحزاب ،1-السجدة ،1-الفرقان ،1-املؤمنون

 .2-القمر ،1-الطور

 

 

 

  -                         السجدة 

  -                         ..  األعراف 

-  ...                     ...  األعراف 

   -                                ...  

 األعراف

  -                         ... الفرقان 

 -                 األنبياء 

   -               غافر 

-  ...                          الزخرف 

     -                    ... املؤمنون 

     -                                  هود 

    -                           الطور 

  -                  القمر 

   -                        ... املائدة  

  -                           ...  األنفال 

  -                           الكهف 

  -                                    

                        التوبة 

    -                            يس 

  -                                 

         ...  هود 
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  -                          السجدة 

  -                         ..  األعراف 

-  ...                    ...  األعراف 

   -                                ...  

 األعراف

  -                         ... الفرقان 

 -                 األنبياء 

   -                غافر 

-  ...                         الزخرف 

     -                    ... املؤمنون 

    -                                  هود 

   -                            الطور 

  -                  القمر 

   -                        ... املائدة  

  -                           ...  األنفال 

  -                           الكهف 

  -                                    

                        التوبة 

    -                            يس 

  -                                 

         ...  هود 
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-  ...                                     

     ...  األحزاب 

   -                          القمر 

  -                                    

                    ... األحزاب 
 

ٍ بمعنى: نير  وجاءت كلمة عج
 ا بمعنى نفس اليشء بصيغة املفرد أو املثنى. أو جماز   ،النبع واجلدول الرقراق

 كام ييل:، ( سور9من ) ،( آية12يف ) ،( مرة12وردت )
 َعْينَان. -اَعْين   -َعنْين 
 ،1-املطففني ،2-اإلنسان ،2-الرمحن ،1-سبأ ،1-الكهف ،1-األعراف ،1-البقرة
 .1-التكاثر ،2-الغاشية

 

   -         الغاشية 

  -       الغاشية 

  -                       ...  الكهف 

      -                               ...  سبأ 

  -           التكاثر 

  -                                    

                ...  البقرة 

-  ...                              ...  األعراف 

    -                   اإلنسان 
  -          اإلنسان 

 

 

  -            املطففني 

   -       الرمحن 

   -      الرمحن 
 

 أما مجع كلمة )عني( الدالة عَّل نبع املاء فهي )عيون(.
 كام ييل: ،( سور7من ) ،( آيات10يف ) ،( مرات10وردت )

 .1-املرسالت ،1-القمر ،1-الذاريات ،2-الدخان ،1-يس ،3-الشعراء ،1-احلجر
 

  -             احلجر 

      -        الشعراء 

   -     الشعراء 

-            الشعراء 

    -                       يس 

  -           الدخان 

-           الدخان  

 -               الذاريات 

    -                         القمر 

 -           التاملرس  
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  -            املطففني 

   -       الرمحن 

   -      الرمحن 
 

 أما مجع كلمة )عني( الدالة عَّل نبع املاء فهي )عيون(.
 كام ييل: ،( سور7من ) ،( آيات10يف ) ،( مرات10وردت )

 .1-املرسالت ،1-القمر ،1-الذاريات ،2-الدخان ،1-يس ،3-الشعراء ،1-احلجر
 

  -             احلجر 

      -        الشعراء 

   -     الشعراء 

-            الشعراء 

    -                      يس 

  -           الدخان 

-           الدخان  

 -               الذاريات 

    -                         القمر 

 -           التاملرس  
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 الُبكاء -2
 

 (3)الُبكاء

 

احلزن  ا عنيالن الدمع من العينني تعبري  فالبكاء باملّد: سوبجكاء.  اُبك   ،يبكي ،بكى
غاء ،يقال إذا كان الصوت أغلب ،والعويل املوضوعة  ةغاء وسائر هذه األبنيوالثُّ  كالرُّ

"للصوت. ومجع الباكي باكون وُبكّي. قال )تعاىل(:           وُبكى "مريم .

"ا. قال )تعاىل(: يقال يف احلزن وإسالة الدمع مع                التوبة"، 
 وال مع البكاء إسالة الدمع. ،ك قهقهةوإن مل تكن مع الضح ،إشارة إىل الفرح والرتح

 

اء ومشتقاهتا بالصيغ   واملفردات التالية:وردت كلمة ُبكج
 ا.ُبكِي   -َيْبُكوا -َيْبُكون -َتْبُكون -َأْبَكى -َبَكت

 كام ييل: ،( سور6من ) ،( آيات7يف ) ،( مرات7وقد وردت )
 .2-النجم ،1-الدخان ،1-مريم ،1-اإلرساء ،1-يوسف ،1-التوبة

 
 

    -                      التوبة 

    -          يوسف 

   -             اإلرساء 

   -           النجم 

    -      النجم 

-  ...                         مريم 

   -                       الدخان 

 
 

 

 

مع -3  الدَّ

 
مع  (4)الدَّ

 
 

"قال )تعاىل(: دمع:                  ْمع. "التوبة يكون  فالدَّ
  .اا وَدَمَعان  ومصدره َدَمَعت العني َدْمع   ، للسائل من العنياسام  

 كام ييل:  ،من سورتني ،يف آيتني ،وردت مرتني
 .1-التوبة ،1-املائدة

 

   -                                

                        املائدة 

  -                                    

                        التوبة 
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مع -3  الدَّ

 
مع  (4)الدَّ

 
 

"قال )تعاىل(: دمع:                  ْمع. "التوبة يكون  فالدَّ
  .اا وَدَمَعان  ومصدره َدَمَعت العني َدْمع   ، للسائل من العنياسام  

 كام ييل:  ،من سورتني ،يف آيتني ،وردت مرتني
 .1-التوبة ،1-املائدة

 

   -                                

                        املائدة 

  -                                    

                        التوبة 
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ادج  :كلامت -5 هج ِهد وشج هيد ومشتقاهتا.شج  ة وشج

ف كلمة -6  .ومشتقاهتا طجرر

ض :كلامت -7 مر ت -غج رج ز -ُسكن مر  .غج
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 البجرصج  -1
 

ؤيةالبرص   ُة الرُّ واجلمع  ،بوالبرص نفاٌذ يف القل ،: هو حسُّ العني أو حاسَّ
وال يكاد ُيقال للجارحة بصرية. فبالنسبة للعني  ،ُيقال للجارحة الناظرة البارصة .(5)أبصار

ُت بهوبالنسبة للبصرية أْبرصُته  ،ُيقال أْبرصت وقّلام ُيقال َبرُصت يف احلاّسة إذا مل  ،وَبرُصْ

" (:: وقوله )تعاىلة القلب. واملستبرصرؤيه ُتضامّ       العنكبوت" 

 .(6)لألبصار ارستبصحُّ أن يستعار االويص ،ةللبصري الطالب
 

يَّة عينيَّة وعقليَّة متكاملة ال تتم وال تدرك يف العني  فالكلمة ختتص بوظيفة حسِّ
لذلك جاء يف  ،بد من الدماغ لَِيْعِقَل الصورة املرئية وحييط هبا ويستوعبها وحدها بل ال

"م القرآن الكري            و ،"األعراف"         

"و ،ةأي مدركات العني البرصي "احلج                 احلج". 

  فقد تكون العني ناظرة ولكنها ال تعي ما تراه.
 

ر: فهي القوى املتكاملة الرائية التي ال يرقى الّشك إىل دقتها أما البصرية والبصائ
ي صيغة  وهوعمقها وصفاء ما جتىل هبا وحقيقة املدرك هبا. لذلك كانت كلمة البصري

املبالغة والّتعظيم لكلمة املبرص وهـي من أسامء اهلل احلسنى التي طاملا ترددت يف القرآن 
  الكريم.

 حسري ن املواضعزه يف اإلنسان ولكنه يف الكثري ملقه اهلل وحّدده وميّ البرص خ
ا من وأقىص برص   دُّ يور مثل الشواهق والنسور هي أَح ( حتى أن بعض الط5شكل النظر ا)

ؤية األمواج القصرية الصغرى ا منه يف رُ وبعضها أكثر متيُّز   ،(7-6 نيلشكالنظر ااإلنسان )
ا تسخر الوظيفة البرصية للحصول لكنها مجيع   ،كالنحل والفراشات ،من الطَّيف الضوئي

عىل أرزاقها وإلدامة حياهتا وتكاثرها وحفظ أنسالا ولتدبر طريقها يف محاية صغارها من 
ؤيااألعداء  ي ـة والبيِّنة هـملرتبصني هبا. أما يف اإلنسان فالعني والنّظر والبرص والرُّ
وتأمني التَّكاثر  ،عداءواحلامية من األ ،يتجاوز طرائق احلصول عىل الرزقل ـرة لعمـمسخ

قي واإلبداع يف احلياة ،إىل اإليامن والتفكري والتدبر العقيل ،سـوحفظ اجلن وإبقاء  ،والرُّ

 

 

 ورمحة ا وبركة ومجاال  والوصول إىل ما جيعل الدنيا خري   ،صنع احلضارة األثر املتواصل يف
املرتبط بالوظيفة البرصية   إىل جنة احلياة اخلالدة األخرى. إنه العقل املبدع موصال  وسبيال  

ن األرض الذلول لب ويوظف اإلنسان ما سخره اهلل له محتى ترى العني ويرى الق
واستودع يف بحارها من األحياء املائية  ،وبام أرسى فيها من اجلبال ،املكنوزة باخلري والعطاء

املثقلة وهدير األمواج التي حتمل الفلك والرياح التي تنقل السحاب  ئوالكنوز والآلل
 . ا وعطاء  لتهتز األرض خصب   يف الوديان. ا حتت اجلنات وسيوال  ونزول املطر أهنار   ،باملياه

 فبرص اإلنسان َمدود وُمقّدر وحسري إذا حاول جتاوز ما ُقّدر له أن يكون.
 

 بالصيغ التالية: مشتقات كلمة البرص ومقارباهتا من املفرداتوقد وردت 
ك -َبَصاِئر -َبِصرَية -َبِصري -َبرَص   -َأْبَصاُرُهم -َأْبَصاَرُكم -َأْبَصاُرَنا -َأْبَصار -َبرَصُ

ون -ةُمبْرِصَ  -اُمبْرِص   -َأْبَصاُرَها -َأْبَصاِرِهنّ  وا -ُيبرِْص  -ُمْبرِصُ  -نوُيْبرِصُ  -َيْبرُصُ
وهَنُمُيبَ  ُ ة -َسُتْبرِص  -رصَّ ون -َتْبرِصَ ت -ُتْبرِصُ ت -َبرُصْ نا -َأْبرَص  -َبرُصَ ُهم -َأْبرَصْ  -َأْبرِصْ

ين  َتْسَتْأنُِسوا. -آَنْسُتم -آَنْست -آَنس -ُمْسَتبْرِصِ
 

( 62) من ،( آية145يف ) ،( مرة154وردت كلمة البرص ومشتقاهتا ومرادفاهتا )
 كام ييل: ،سورة
 ،2-األنفـال ،6-األعـراف ،7-األنعام ،1-املائدة ،3-النساء ،5-آل عمران ،9-البقرة
ــونس ــود ،3-ي ــدا ،3-يوســف ،3-ه ــراهيم، 1-لرع   ،3-لنحــلا ،1-حلجــرا ،1-إب

 ،6-النور ،1-ناملؤمنو ،3-جاحل ،2-األنبياء ،5-طه ،2-مريم ،1-الكهف ،8-إلرساءا
 ،3-الســجدة ،1-لقــامن ،1-العنكبــوت ،5-القصــص ،4-لـــــالنم ،1-انـــــالفرق

 ،3-فصـلت ،5-غافر ،2-ص ،4-الصافات ،2-يس ،3-فاطر ،1-سبأ ،2-األحزاب
 ،1-احلجرات ،1-الفتح ،1-َممد ،2-األحقاف ،2-اجلاثية ،1-خرفالز ،2-الشورى

ــذاريات ،2-ق ــور ،1-ال ــا ،1-الط ــر ،1-مـلنج ــة ،2-القم ــد ،1-الواقع  ،1-احلدي
 ،2-احلاقــة ،4-القلــم ،5-امللــك ،1-التغــابن ،1-املمتحنــة ،1-احلْشــ ،1-املجادلــة
 .1-نشقاقاال ،1-النازعات ،1-اإلنسان ،2-القيامة ،2-املعارج

 

 ( مرات.10ت كلمة الَبرَص)ورد
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 ورمحة ا وبركة ومجاال  والوصول إىل ما جيعل الدنيا خري   ،صنع احلضارة األثر املتواصل يف
املرتبط بالوظيفة البرصية   إىل جنة احلياة اخلالدة األخرى. إنه العقل املبدع موصال  وسبيال  

ن األرض الذلول لب ويوظف اإلنسان ما سخره اهلل له محتى ترى العني ويرى الق
واستودع يف بحارها من األحياء املائية  ،وبام أرسى فيها من اجلبال ،املكنوزة باخلري والعطاء

املثقلة وهدير األمواج التي حتمل الفلك والرياح التي تنقل السحاب  ئوالكنوز والآلل
 . ا وعطاء  لتهتز األرض خصب   يف الوديان. ا حتت اجلنات وسيوال  ونزول املطر أهنار   ،باملياه

 فبرص اإلنسان َمدود وُمقّدر وحسري إذا حاول جتاوز ما ُقّدر له أن يكون.
 

 بالصيغ التالية: مشتقات كلمة البرص ومقارباهتا من املفرداتوقد وردت 
ك -َبَصاِئر -َبِصرَية -َبِصري -َبرَص   -َأْبَصاُرُهم -َأْبَصاَرُكم -َأْبَصاُرَنا -َأْبَصار -َبرَصُ

ون -ةُمبْرِصَ  -اُمبْرِص   -َأْبَصاُرَها -َأْبَصاِرِهنّ  وا -ُيبرِْص  -ُمْبرِصُ  -نوُيْبرِصُ  -َيْبرُصُ
وهَنُمُيبَ  ُ ة -َسُتْبرِص  -رصَّ ون -َتْبرِصَ ت -ُتْبرِصُ ت -َبرُصْ نا -َأْبرَص  -َبرُصَ ُهم -َأْبرَصْ  -َأْبرِصْ

ين  َتْسَتْأنُِسوا. -آَنْسُتم -آَنْست -آَنس -ُمْسَتبْرِصِ
 

( 62) من ،( آية145يف ) ،( مرة154وردت كلمة البرص ومشتقاهتا ومرادفاهتا )
 كام ييل: ،سورة
 ،2-األنفـال ،6-األعـراف ،7-األنعام ،1-املائدة ،3-النساء ،5-آل عمران ،9-البقرة
ــونس ــود ،3-ي ــدا ،3-يوســف ،3-ه ــراهيم، 1-لرع   ،3-لنحــلا ،1-حلجــرا ،1-إب

 ،6-النور ،1-ناملؤمنو ،3-جاحل ،2-األنبياء ،5-طه ،2-مريم ،1-الكهف ،8-إلرساءا
 ،3-الســجدة ،1-لقــامن ،1-العنكبــوت ،5-القصــص ،4-لـــــالنم ،1-انـــــالفرق

 ،3-فصـلت ،5-غافر ،2-ص ،4-الصافات ،2-يس ،3-فاطر ،1-سبأ ،2-األحزاب
 ،1-احلجرات ،1-الفتح ،1-َممد ،2-األحقاف ،2-اجلاثية ،1-خرفالز ،2-الشورى

ــذاريات ،2-ق ــور ،1-ال ــا ،1-الط ــر ،1-مـلنج ــة ،2-القم ــد ،1-الواقع  ،1-احلدي
 ،2-احلاقــة ،4-القلــم ،5-امللــك ،1-التغــابن ،1-املمتحنــة ،1-احلْشــ ،1-املجادلــة
 .1-نشقاقاال ،1-النازعات ،1-اإلنسان ،2-القيامة ،2-املعارج

 

 ( مرات.10ت كلمة الَبرَص)ورد
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 ( مرة.80)ومشتقاهتا  وردت كلمة أبصار
 ( مرات.7)ومشتقاهتا رَية وردت كلمة َبَص 

 ( مرة.51وردت كلمة َبِصري )
 وردت كلمة ألويل النهى مرتني. 

 ( مرات.6وردت كلمة آنست ومشتقاهتا )

 

  -                              ... النحل 

-  ...                           اإلرساء 

- ...                                    لكامل 

-                                (5شكل النظر ا) امللك 

  -            النجم  

   -          القيامة     

   -                 القمر     

     -                                     

                     ...  الاثية 

  -                                ق 

-  ...                                

                           آل عمران 

 -                       األنعام 

    -                         وناملؤمن   

  -                              

     إبراهيم   

  -                           ...  يونس  

  -                                 

 

 

               النور 

-  ...                  النور 

    -                            النور  

-  ...                      النحل 

     -                     ...  األنبياء 

-  ...                             احلج 
-  ...                            األحزاب 

  -                            ... السجدة 

    -                          ص 

      -              ص 

 - .. .                             احلْش 

  -                         ...  امللك 

   -                                      

                  ...  األحقاف 

   -                   احلجر 

     -                      حممد 

  -                   القمر  

  -                                        

                             البقرة 

-            ...  البقرة 
 

    -                         ...  األنعام 

   -                        ملعارجا  
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               النور 

-  ...                  النور 

    -                            النور  

-  ...                      النحل 

     -                     ...  األنبياء 

-  ...                           احلج 
-  ...                            األحزاب 

  -                           ... السجدة 

   -                          ص 

     -              ص 

 - .. .                             احلْش 

  -                         ...  امللك 

   -                                      

                  ...  األحقاف 

   -                   احلجر 

     -                      حممد 

  -                   القمر  

  -                                         

                             البقرة 

-            ...  البقرة 
 

    -                         ...  األنعام 

   -                        ملعارجا  
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   -               ...  األعراف 

  -                     ...  النور 

  -                            ... األنعام 

   -                             ... فصلت   

   -                      ...  النور 

    -                     ...  النحل 

-          ...  فصلت 

   -                          ...  القلم    

  -                         ...  القلم 

    -     النازعات 
 

كلمة برص التي لفظة أبصار ثامنني مرة مقارنة ب مجع برص. وقد ذكرت األبصار:
ولكن لفظة األبصار  ،ذكرت عْش مرات فقط. فالبرص إشارة حلاسة البرص كام هو السمع

 بني العقل والقلب بني وحيث تتناغم وتتوافق عملية اإلبصار ،االبرص يف العينني مع  تعني 
مة وب ،االعينني مع   ؤية املجسَّ ني حيث ترتاكب وتتسع وتتاميز الساحة البرصية وتتكامل الرُّ

اآليات التي خياطب هبا  لذلك تعددت ،عة اإلدراكسن التَّبرص والتَّنبه وَس الدماغ حيث ُح 
اهلل ذوي األبصار ويستدعي حضورهم وتذكريهم وإشهادهم. أفليس ذلك هو اإلعجاز 

 العلمي الذي يمنحنا القرآن سعة التأمل والتدبر فيه.
 

  -                                ...  األنعام 

  -                                 .. الكهف 

  -                              مريم   

  -                         ... السجدة 

 -      الصافات  

 

 

-      الصافات 

-  ...                                   البقرة 

   -                                 

          ... األعراف 

-  ...                         ...  األعراف   

-  ...                   األعراف 

    -                          يونس  

     -                              يس 

  -                              يس 

- ...         هود  

   -                                        

          السجدة 

    -                       املعارج 

  -                                مريم 

   -           ق 

  -                     النمل 

-  ...             األنبياء  

-  ...                            القصص 

  -           الذاريات 

   -             الطور  

   -                                 

         الزخرف 

  -                 الواقعة 
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-      الصافات 

-  ...                                   البقرة 

   -                                 

          ... األعراف 

-  ...                         ...  األعراف   

-  ...                   األعراف 

    -                          يونس  

     -                              يس 

  -                              يس 

- ...         هود  

   -                                        

          السجدة 

    -                       املعارج 

  -                               مريم 

   -           ق 

  -                     النمل 

-  ...             األنبياء  

-  ...                            القصص 

  -           الذاريات 

   -             الطور  

   -                                 

         الزخرف 

  -                 الواقعة 
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  -           احلاقة 

   -      احلاقة 

    -      القلم 

-  ...                              
 العنكبوت

  -                                 ...  طه 

   -                         القصص 

-  ...                      ...  اإلرساء 

  -                        ... يونس 

  -                                
 األعراف

   -                       ...  النمل 

  -                       النمل 

  -                         ...  غافر  

-  ...                                    اإلرساء 
 

 البصرية 
 

ة ،هي قوة القلب املدركة  ْستِْبَصار باليشء. واجلمع َبَصاِئر.واال ،واحلُجَّ
 

  -                                 ..  يوسف 

  -            القيامة 

  -                                ...  األنعام 

- ...                        األعراف 

  -                               ...  اإلرساء 

 

 

  -                    الاثية 

   -                                

                 القصص 
 

 البجِصري
 

 .الَبِصري من أسامء اهلل احلسنىهو عظيم اإلْبَصار ودائمه وحديد البَرَص. ولفظة 
 

- ...                                       

                    البقرة 

-  ...               
 البقرة

-  ...                                         
                      البقرة 

  -                                 

                                     

                       البقرة 

    -                          

                                     

      البقرة 

  -                    آل عمران 

- ...                               

                    آل عمران 

-  ...                                  

                       آل عمران 
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  -                   الاثية 

   -                                

                 القصص 
 

 البجِصري
 

 .الَبِصري من أسامء اهلل احلسنىهو عظيم اإلْبَصار ودائمه وحديد البَرَص. ولفظة 
 

- ...                                       

                    البقرة 

-  ...               
 البقرة

-  ...                                        
                      البقرة 

  -                                 

                                     

                       البقرة 

    -                          

                                     

      البقرة 

  -                    آل عمران 

- ...                               

                    آل عمران 

-  ...                                  

                       آل عمران 
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    -                               

                                       

                 آل عمران 

 -                                   

                            النساء 

 -                                 

 النساء 

-                             

                  املائدة 

  -                                        

                               األنعام  

     -                           

            األنفال 

-  ...                                     

         األنفال 

-                                 

                             اإلرساء 

  -                                   

 اإلرساء  

-                              اإلرساء 

   -                     ... هود  

    -                                هود 

 -                                اإلرساء 

 

 

   -                     ...  يوسف 

   -                      ...  يوسف 

   -                                 

                            الفرقان 

-                            لقامن   

-      فاطر 

  -                                   

                         ... الرعد 

  -                             

 احلج 

-                             
 احلج

   -         طه 

-                    طه 

-                                          

                         األحزاب   

 -                                         سبأ 

    -                                  

     فاطر 

-  ...                   فاطر 

 -                                     

                                 فصلت 
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   -                     ...  يوسف 

   -                      ...  يوسف 

   -                                 

                            الفرقان 

-                            لقامن   

-      فاطر 

  -                                   

                         ... الرعد 

  -                             

 احلج 

-                             
 احلج

   -         طه 

-                     طه 

-                                          

                         األحزاب   

 -                                         سبأ 

    -                                 

     فاطر 

-  ...                   فاطر 

 -                                     

                                 فصلت 
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  -                               

    غافر   

    -                             
 غافر

 -                                

                        غافر 

   -                        ... غافر   

  -                                 التغابن   

-  ...                                      

                    احلديد 

- ...                                  

            الشورى 

  -                                    

     الشورى 

   -                                         
             الفتح 

  -                                      
        املجادلة  

 -                                    

    املمتحنة 

   -                                       

      كاملل 

 -                            احلجرات 

 

 

  -                               اإلنسان 

  -              نشقاقاال 
 

 ،ذكورة ما للبرص من عظيم املقام يف إقناع الناس وتسيريهمنستنتج من اآليات امل
عظيم اإلبصار ال تفوته أية  دائام   اوتذكريهم بأن هنالك رقيب   ،وكشف مالبسات حياهتم

فال فوت ألية تخادعة أو ظلم أو إنكار  ،يرصد ما يعملون بدقة وصدق ،حلظة أو سانحة
ي كل مظاهر احلياة ودقائقها وعجائب للحقائق. وهو حيثهم عىل استعامل البرص يف حتر

فال عذر إن  ،واألحياء من بْش وحيوان ونبات ،وإعجاز خلق السموات واألرض ،الدنيا
ق زاغت األبصار عن احلقائق أو حادت القلوب عن اإليامن باهلل الواحد األحد اخلالَّ 

 ويغمضون ،نوما يفعلون ومـا يكيدو ،الذي يعلم ما يبدون وما يعلنون ،البصري  السميع
 وخيتلسون ويظلمون. ،يف احلق

 

 آنجسج 
 

"اىل(: قال )تع                         أي . "النساء
 .(8/ ) (7)هبم  اأنس   مأبرصت

 

   -                           

                             ...  القصص 

 -                                   ... طه 

 -                          .... النمل 

    -                                      
                  ...  النساء 

    -                              

                 النور  

 



أ.د.ُسى سبع العيش

51

 

 

  -                               اإلنسان 

  -              نشقاقاال 
 

 ،ذكورة ما للبرص من عظيم املقام يف إقناع الناس وتسيريهمنستنتج من اآليات امل
عظيم اإلبصار ال تفوته أية  دائام   اوتذكريهم بأن هنالك رقيب   ،وكشف مالبسات حياهتم

فال فوت ألية تخادعة أو ظلم أو إنكار  ،يرصد ما يعملون بدقة وصدق ،حلظة أو سانحة
ي كل مظاهر احلياة ودقائقها وعجائب للحقائق. وهو حيثهم عىل استعامل البرص يف حتر

فال عذر إن  ،واألحياء من بْش وحيوان ونبات ،وإعجاز خلق السموات واألرض ،الدنيا
ق زاغت األبصار عن احلقائق أو حادت القلوب عن اإليامن باهلل الواحد األحد اخلالَّ 

 ويغمضون ،نوما يفعلون ومـا يكيدو ،الذي يعلم ما يبدون وما يعلنون ،البصري  السميع
 وخيتلسون ويظلمون. ،يف احلق

 

 آنجسج 
 

"اىل(: قال )تع                         أي . "النساء
 .(8/ ) (7)هبم  اأنس   مأبرصت

 

   -                           

                             ...  القصص 

 -                                   ... طه 

 -                          .... النمل 

    -                                     
                  ...  النساء 

    -                              

                 النور  
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 النَّظجر -2
 

َنظرت ُيقال:  ،البرص والبصرية إلدراك اليشء ورؤيته تقليبالنََّظر: تعني كلمة 
 ه. إذا مددت طرفك إليه رأيته أو مل تره. وَنَظرت فيه: إذا رأيته وتدّبرت ،إىل كذا

")تعاىل(: قال                  وقوله )تعاىل(:"الغاشية . "    

              تأّمل  ( عىل. فذلك حث اهلل )تعاىل"األعراف
م وإفاضة نعمه إليه ه)تعاىل( إىل عباده: هو إحسان حكمته يف خلق هذه األشياء. وَنَظُر اهلل

"عليهم. قال )تعاىل(:                    وعىل ذلك قوله  ،"آل عمران

")تعاىل(:                وُيستعمل النََّظر يف الّتحريُّ  ."املطففني

"قال )تعاىل(:  ،يف األمور               البقرة". 
 

ِوّية الفحص وقد ُيراد به املعرفة احلاصلة بعد ،وقد ُيراد به الّتأّمل والفحص  .(9)وهو الرَّ
فهو نقلة العني أو التفافها أو توّجهها إىل حيث اليشء املنظور أو األثر املرصود أو الصورة 

صها ثم استيعاهبا ومتثلها أو الفكرة امُلحاكمة وتفحُّ  ،أو التَّأمل العقيل يف احلالة امُلشار إليها
قُّ أو التَّمهل يف التَّأمل والتيقُّ ا ورؤية َمققة ا مدرك  برص   ب وَماكمة ما ُيرى وما ن والرتَّ

 .(9)وما ُيتوقع من نتائج ،حدث أو سيحدث من وقائع
 
 

 أي أّخرته. ،ُيقال: َنَظْرُته واْنَتَظْرُته وَأْنَظْرُته ،نتظاراال (9):النَّظر -
 

ن ا أو توخي  اء يف القرآن الكريم كان أمر  معظم ما ج ا للتأمل والّتبرص يف يشء تكوَّ
ر أو إجراء فعل مستقبيل أو إيامن وثبات ليعقبه قناعٌة أو اختاذ أم ،ايأو حتقق يف الزمن امل

"دث: ـام حـار فيـعتبوة لالـويقني أو دع            عبس"، 

"            النمل"، "            الصافات"، "     

        اإلرساء". 
 

ةواستعامل لفظة النََّظر كناية عن البرص أكث (9)النَّاظِر: - والبصرية كناية عن  ،ر عند العامَّ

 

 

        "اصة. قال )تعاىل(: البرص أكثر عند اخل
  ."القيامة

 

تجظِر - يث يف النََّظرو (9):انر قب والتَّمهل يف القرار. ،تعني الرتَّ  والرتَّ

 

 بالصيغ التالية: مشتقات كلمة النَّظجر ومقارباهتا من املفرداتوقد وردت 
 -َناظَِرة -اْنُظُروَنا -اْنُظْرَنا -َأْنظِْريِن  -َننُْظر -اْنُظِري -اْنُظُروا -اْنُظر -ْنُظرأَ  -َنْظَرة -َنَظر

 -ُمنَْتظُِرون -اْنَتظُِروا -اْنَتظِر -َينُْظُرون -َينُْظُروا -َينُْظر -ُمنَْظُرون -ُمنَْظِرين -َناظِِرين
 َينْتَظُِرون. -َينَْتظِر-ُمنَْتظِِرين

 

كام  ،( سورة48من ) ،آية (116يف ) ،( مرة129ومشتقاهتا ) وردت كلمة النََّظر
 ييل:

ــ ــرانآ ،10-رةالبق ــاء ،4-ل عم ـــاملائ ،2-النس ــ ،2-دةـ ــراف ،9-امـاألنع  ،15-األع
ــة ،1-الاألنفــ  ،3-النحــل ،4-احلجــر ،1-يوســف ،3-هــود ،11-يــونس ،1-التوب

 ،2-ءالشــعرا ،1-الفرقــان ،1-احلــج ،1-األنبيــاء ،1-طــه ،1-فالكهــ  ،2-اإلرساء
 ،2-فاطر ،3-األحزاب ،3-السجدة ،3-الروم ،1-العنكبوت ،1-القصص ،8-النمل
ــس ــافات ،1-ي ــر ،3-ص ،5-الص ــافر ،1-الزم ــرفا ،2-غ ــورى ،2-لزخ  ،1-الش

ــذاريات ،1-ق ،4-َممــد ،1-الــدخان ـــالواقع ،1-ال ــد ،1-ةـ  ،1-احلْشــ ،1-احلدي
 . 1-الطارق ،1-الغاشية ،2-املطففني ،1-عبس ،1-النبأ ،1-القيامة ،1-رـاملدث

 

 نجظجر
 كام ييل: ،ات( مر103وردت كلمة نظر ومشتقاهتا )

 

-                               ...  التوبة  

  -                                         

                                      

                                   

                           ... البقرة  
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        "اصة. قال )تعاىل(: البرص أكثر عند اخل
  ."القيامة

 

تجظِر - يث يف النََّظرو (9):انر قب والتَّمهل يف القرار. ،تعني الرتَّ  والرتَّ

 

 بالصيغ التالية: مشتقات كلمة النَّظجر ومقارباهتا من املفرداتوقد وردت 
 -َناظَِرة -اْنُظُروَنا -اْنُظْرَنا -َأْنظِْريِن  -َننُْظر -اْنُظِري -اْنُظُروا -اْنُظر -ْنُظرأَ  -َنْظَرة -َنَظر

 -ُمنَْتظُِرون -اْنَتظُِروا -اْنَتظِر -َينُْظُرون -َينُْظُروا -َينُْظر -ُمنَْظُرون -ُمنَْظِرين -َناظِِرين
 َينْتَظُِرون. -َينَْتظِر-ُمنَْتظِِرين

 

كام  ،( سورة48من ) ،آية (116يف ) ،( مرة129ومشتقاهتا ) وردت كلمة النََّظر
 ييل:

ــ ــرانآ ،10-رةالبق ــاء ،4-ل عم ـــاملائ ،2-النس ــ ،2-دةـ ــراف ،9-امـاألنع  ،15-األع
ــة ،1-الاألنفــ  ،3-النحــل ،4-احلجــر ،1-يوســف ،3-هــود ،11-يــونس ،1-التوب

 ،2-ءالشــعرا ،1-الفرقــان ،1-احلــج ،1-األنبيــاء ،1-طــه ،1-فالكهــ  ،2-اإلرساء
 ،2-فاطر ،3-األحزاب ،3-السجدة ،3-الروم ،1-العنكبوت ،1-القصص ،8-النمل
ــس ــافات ،1-ي ــر ،3-ص ،5-الص ــافر ،1-الزم ــرفا ،2-غ ــورى ،2-لزخ  ،1-الش

ــذاريات ،1-ق ،4-َممــد ،1-الــدخان ـــالواقع ،1-ال ــد ،1-ةـ  ،1-احلْشــ ،1-احلدي
 . 1-الطارق ،1-الغاشية ،2-املطففني ،1-عبس ،1-النبأ ،1-القيامة ،1-رـاملدث

 

 نجظجر
 كام ييل: ،ات( مر103وردت كلمة نظر ومشتقاهتا )

 

-                               ...  التوبة  

  -                                         

                                     

                                   

                           ... البقرة  
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-                              ...  البقرة 

  -     املدثر 

-               الصافات 

-                                النساء 

-  ...                                   

                   ...  حممد  

-                                   

                         
 املائدة

-                           األنعام 

-                                          

                 األنعام 

-                                      

                          ...  األنعام 

-                              األعراف 

-                                          

          األعراف 

-                                      

                         ...  األعراف 

-                                   
                             ...  طه  

-                         اإلرساء  

 

 

-                                      اإلرساء 

-                         الفرقان 

-  ...                              يونس 

-  ...                             يونس 

-                            ...  الروم 

- ...        النمل 

-                                النمل  
-                              النمل  
- ...                القصص  

-                 الصافات 

-                                          

            ...  الصافات  

      -                    الزخرف 

-                  النمل 

-                             النمل 

-                            النمل 

  -                             يونس 

  -                      األنعام  

-  ...                                  

         ..  األنعام  

-  ...                               

 األعراف  

  -              ...  يونس   
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-                                      اإلرساء 

-                         الفرقان 

-  ...                              يونس 

-  ...                            يونس 

-                            ...  الروم 

- ...        النمل 

-                                 النمل  
-                              النمل  
- ...                القصص  

-                 الصافات 

-                                           

            ...  الصافات  

      -                    الزخرف 

-                  النمل 

-                             النمل 

-                            النمل 

  -                             يونس 

  -                      األنعام  

-  ...                                  

         ..  األنعام  

-  ...                               

 األعراف  

  -              ...  يونس   



الَعْي والَبَص يف الُقرآن الَكريم

56

 

 

- ...                 آل عمران  

- ...                       النحل  

  -                       النمل  

  -                      ...  الروم  

  -                   ...  العنكبوت 

-              يونس  

-                                       

                    ...   آل عمران 

  -                            ...  النبأ  

-                                      

                       األعراف 

-  ...                              

         ... كهفال 

 -                                    

                احلج 

   -                      ص 

    -                           .. احلْش 

-              عبس 

-                  الطارق 

-                            ...  األعراف 

   -                                  

                    ...  يوسف 

 

 

   -                          ...  الروم 

   -                         ...  فاطر 

   -                             ...  غافر 

   -                                      ق 

   -                           ...  حممد 

   -                         ...  غافر 

  -                        األنبياء  

  -                                 البقرة  

  -                                   

   البقرة 

  -                     البقرة 

  -                           ... البقرة 

  -                   آل عمران 

   -                               آل عمران 

  -                                

 األعراف

  -                ...  األعراف   

-  ...                                 

       األعراف 

   -                                      
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   -                          ...  الروم 

   -                         ...  فاطر 

   -                             ...  غافر 

   -                                      ق 

   -                           ...  حممد 

   -                         ...  غافر 

  -                        األنبياء  

  -                                 البقرة  

  -                                   

   البقرة 

  -                     البقرة 

  -                           ... البقرة 

  -                  آل عمران 

   -                               آل عمران 

  -                                

 األعراف

  -                ...  األعراف   

-  ...                                  

       األعراف 

   -                                      
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           يونس  

  -                                 األنعام 

  -                         ...  األنعام 

-              ألنفالا  
-  ...                                 

      هود 

  -                            ...  النحل 

-                                النحل  
   -                                   

          الزمر  

-  ...                        ... فاطر 

  -                           ...  األحزاب 

  -                             السجدة 

  -                    يس   

    -             الصافات 

  -                      فالزخر 

    -                        الذاريات   

  -                  الغاشية 

   -                      ... 
 الشورى

  -         املطففني 

 

 

  -         املطففني 

   -       الواقعة 

   -                          ...  مدحم 

   -        القيامة 

-                             النمل 

 -                                    

      البقرة 

-                األعراف 

-                                     

       ...  األحزاب 

-                          احلجر 

-                  الشعراء 

 

تجظِرا  نر
 

 كام ييل: ،( مرة26وردت كلمة انتظر ومشتقاهتا )
  

-  ...               
                                  األنعام   

     -               السجدة  

-  ...                          يونس  

-                                      

       يونس 

  -            األعراف 
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  -         املطففني 

   -       الواقعة 

   -                          ...  مدحم 

   -        القيامة 

-                             النمل 

 -                                    

      البقرة 

-                األعراف 

-                                     

       ...  األحزاب 

-                          احلجر 

-                  الشعراء 

 

تجظِرا  نر
 

 كام ييل: ،( مرة26وردت كلمة انتظر ومشتقاهتا )
  

-  ...               
                                  األنعام   

     -               السجدة  

-  ...                          يونس  

-                                      

       يونس 

  -            األعراف 



الَعْي والَبَص يف الُقرآن الَكريم

60

 

 

 

  -          األعراف 

- ...             
      األعراف 

 -                                  

              األحزاب    

    -                      ...  البقرة 

-  ...                              ...  النساء 

     -         هود 

  -                               

             ... احلديد 

  -                          احلجر 

  -                احلجر 

  -            احلجر 

   -       الشعراء 

 -                  ص 

  -            ص 

   -                       الدخان 

 
 

 
 
 
 

 

 

ة -3 يج ؤر  الرُّ
 

يجة:  ؤر ف عليه بعد أن  ،تعني ملح اليشء املرئيالرُّ واستيعاب ما يرى منه والتعرُّ
 البصرية عليه. حطت العني البارصة أو استقرت 

 

ْؤَية البرصية تنتج عن كم إدراكي متكامل ناجم عن صحة وتناسق  لكنَّ الرُّ
والطرق  ،واألعصاب ، صحة العيننيتْشحيي وفسيولوجي يف اجلهاز البرصي مشتمال  

 ،واملراكز البرصية الدماغية مع توافق يف حركات العينني وتواز يف َمورهيام ،البرصية
مع توفر ضياء كاف لرصد اليشء املرئي وتشكيل  ،ارسة فيهامواستواء العدسات الك

بكيةالنُّ صورته عىل  ومتاثل الصورتني يف العينني واندماجهام صورة واحدة يف  ،َقرْية يف الشَّ
املحطات البرصية الدماغية. فأي شائبة تعرتي املسار البرصي يف كلتا العينني قد تنقص 

ْؤَية وتشوشها. فع أو فإذا ا من حّدة الرُّ ْؤَيةختل أحد منها سيعاين املريض من الشَّ  الرُّ
ْؤَيةفالعني والبرص والبصرية والنَّظر و املزدوجة لليشء الواحد. . .والبيِّنة والشهادة. الرُّ

ن عىل احلقيقة وحتثه عىل يقني كلها نواقل وطرائق سخرها اهلل )تعاىل( لتدل اإلنسا
دعوة آمرة َمفزة توثيقية  ،تي سخرها القرآن الكريملوهية اخلالقة املدبرة. فاملفردات الاأل

  لليقني وبّينة عىل اإليامن واعتبار ما هو قائم ومشهود ومرئي ومنظور.
 

ؤية ؤيا و الرُّ والرؤية  أي ما يراه العقل الباطن. ؛تعني ما ُيرى يف املنام واألحالمالرؤيا  :الرُّ
  تعني ما ُيرى مباَشة بالعني البارصة.

 

ؤية مع مشتقاهتا واملفردات املقاربة هلا لفظ   وقد جاءت بالصيغ ى ا ومعن  كلمة الرُّ
 :التالية
 -َأَرْينَاه -َناَأرِ  -مَأَراَكهُ  -ِريُكمأُ  -َأَراُكم -َأُرويِن  -َأَراه -َأَرايِن  -َأِريِن  -َأَراك -ىَأرَ 

 -َنَراها -َنَراه -َنَراك -َنَرى -َتُكمَأَرَأيْ  -َأَرَأْيتُم -َأَرَأْيتَك -َأَرَأْيت -َأَرْينَاك -مَأَرْينَاَكهُ 
 -َرَأْيُتُموه -َأْيَتُهمرَ  -َرَأهْتُم -َرَأْينَه -َرَأْته -َرَأْيت -َرَأى -ُنِرهيِم -ُنِرَينَّك -ُنِرَيك -ُنِرَيه
 -َتَرْوهَنَا -َتَرْوَها -َتَراه -َتَرايِن  -َتَرى -َتر -َرَأْوك -َرآك -َرَأْوَها -َرآَها -َرَأْوه -َرآه
 -َيَره -َيَرى -َير -ىَتَراء -ُتِرَينِّي -نّ َتَريِ  -َتَرْوا -َتَرْون -َتَراَءت -َتَرْوهَنُم -َتَراُهم -َرُونّ تَ 

 -ُيِرهيِم -ُيِريُكم -ُيِرهَيُام -ُيِرَيه -َيَرْوا -َيَرْون -َيَراُكم -َيَراك -َيَراَها -َيَرْوهَنَا -َيَرْوَنه
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ة -3 يج ؤر  الرُّ
 

يجة:  ؤر ف عليه بعد أن  ،تعني ملح اليشء املرئيالرُّ واستيعاب ما يرى منه والتعرُّ
 البصرية عليه. حطت العني البارصة أو استقرت 

 

ْؤَية البرصية تنتج عن كم إدراكي متكامل ناجم عن صحة وتناسق  لكنَّ الرُّ
والطرق  ،واألعصاب ، صحة العيننيتْشحيي وفسيولوجي يف اجلهاز البرصي مشتمال  

 ،واملراكز البرصية الدماغية مع توافق يف حركات العينني وتواز يف َمورهيام ،البرصية
مع توفر ضياء كاف لرصد اليشء املرئي وتشكيل  ،ارسة فيهامواستواء العدسات الك

بكيةالنُّ صورته عىل  ومتاثل الصورتني يف العينني واندماجهام صورة واحدة يف  ،َقرْية يف الشَّ
املحطات البرصية الدماغية. فأي شائبة تعرتي املسار البرصي يف كلتا العينني قد تنقص 

ْؤَية وتشوشها. فع أو فإذا ا من حّدة الرُّ ْؤَيةختل أحد منها سيعاين املريض من الشَّ  الرُّ
ْؤَيةفالعني والبرص والبصرية والنَّظر و املزدوجة لليشء الواحد. . .والبيِّنة والشهادة. الرُّ

ن عىل احلقيقة وحتثه عىل يقني كلها نواقل وطرائق سخرها اهلل )تعاىل( لتدل اإلنسا
دعوة آمرة َمفزة توثيقية  ،تي سخرها القرآن الكريملوهية اخلالقة املدبرة. فاملفردات الاأل

  لليقني وبّينة عىل اإليامن واعتبار ما هو قائم ومشهود ومرئي ومنظور.
 

ؤية ؤيا و الرُّ والرؤية  أي ما يراه العقل الباطن. ؛تعني ما ُيرى يف املنام واألحالمالرؤيا  :الرُّ
  تعني ما ُيرى مباَشة بالعني البارصة.

 

ؤية مع مشتقاهتا واملفردات املقاربة هلا لفظ   وقد جاءت بالصيغ ى ا ومعن  كلمة الرُّ
 :التالية
 -َأَرْينَاه -َناَأرِ  -مَأَراَكهُ  -ِريُكمأُ  -َأَراُكم -َأُرويِن  -َأَراه -َأَرايِن  -َأِريِن  -َأَراك -ىَأرَ 

 -َنَراها -َنَراه -َنَراك -َنَرى -َتُكمَأَرَأيْ  -َأَرَأْيتُم -َأَرَأْيتَك -َأَرَأْيت -َأَرْينَاك -مَأَرْينَاَكهُ 
 -َرَأْيُتُموه -َأْيَتُهمرَ  -َرَأهْتُم -َرَأْينَه -َرَأْته -َرَأْيت -َرَأى -ُنِرهيِم -ُنِرَينَّك -ُنِرَيك -ُنِرَيه
 -َتَرْوهَنَا -َتَرْوَها -َتَراه -َتَرايِن  -َتَرى -َتر -َرَأْوك -َرآك -َرَأْوَها -َرآَها -َرَأْوه -َرآه
 -َيَره -َيَرى -َير -ىَتَراء -ُتِرَينِّي -نّ َتَريِ  -َتَرْوا -َتَرْون -َتَراَءت -َتَرْوهَنُم -َتَراُهم -َرُونّ تَ 

 -ُيِرهيِم -ُيِريُكم -ُيِرهَيُام -ُيِرَيه -َيَرْوا -َيَرْون -َيَراُكم -َيَراك -َيَراَها -َيَرْوهَنَا -َيَرْوَنه
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 يراؤون. -رئاء -موريات -اي  ئْ رِ  -ُرْؤَياك -ُرْؤَياي -ُرْؤَيا -ُيِريُكُموُهم
ؤية ومشتقاهتا ) كام  ،( سورة73من ) ،( آية301يف ) ،( مرة329وردت كلمة الرُّ

 ييل:
ــرة ــدة ،10-النســاء ،5-آل عمــران ،13-البق  ،15-األعــراف ،16-األنعــام ،5-املائ
 ،4-بـراهيمإ ،4-الرعـد ،17-يوسـف ،10-هـود ،6-يـونس ،6-التوبـة ،8-الاألنف

ـــلنحا ــف ،5-اإلرساء ،5-لـ ــريم ،6-الكه ــه ،5-م ــاء ،7-ط ــج ،4-األنبي  ،6-احل
 ،2-العنكبوت ،5-القصص ،7-النمل ،7-الشعراء ،8-الفرقان ،4-لنورا ،2-وناملؤمن
ـــال ــامن ،4-رومـ ــجدة ،6-لق ــزاب ،2-الس ــبأ ،3-األح ــاطر ،6-س ــس ،5-ف  ،3-ي

 ،2-الزخـرف ،4-الشـورى ،5-فصـلت ،8-غـافر ،6-الزمـر ،1-ص ،5-الصافات
ــة ــتح ،2-َممــد ،8-األحقــاف ،2-اجلاثي ــنجم ،1-الطــور ،2-الف ــر ،8-ال  ،1-القم
 ،6-امللـك ،2-املنـافقون ،1-اجلمعـة ،2-احلْش ،3-املجادلة ،2-حلديدا ،4-ةـالواقع
 ،3-النازعــات ،4-اإلنســان ،1-اجلــن ،1-نــوح ،2-املعــارج ،2-احلاقــة ،1-القلــم
 ،1-العاديـات ،3-الزلزلـة ،5-علـقال ،1-البلـد ،1-الفجر ،1-املطففني ،1-التكوير
 .1-النرص ،2-املاعون ،1-الفيل ،2-التكاثر

 

يجة  ؤر  الرُّ
ؤية ومشتقاهتا  كام ييل: ،( سورة72من ) ،( آية288يف ) ،( مرة315) وردت كلمة الرُّ

 

-                                           

               ...  الصافات 

-                                النمل 

-                           ...  يوسف 

-                                 

                                          

                      األنفال 

 

 

-                    طه 

-             النازعات 

-                               ...  البقرة 

-                                     ...  البقرة 

-                                       

                           ... األعراف 

-                                      

 األنعام 

-                                      

                                    

      يوسف  

-                                  ...  النساء 

-                                   سبأ 

-                      ...  لقامن 

-                      طه 

-  ...                       ...  النساء 

- ..                                    هود 

-  ...                     ...  هود 

-                           ...  فصلت 

-                                     

                  ... آل عمران 

-                                        
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-                    طه 

-             النازعات 

-                               ...  البقرة 

-                                      ...  البقرة 

-                                        

                          ... األعراف 

-                                      

 األنعام 

-                                     

                                     

      يوسف  

-                                  ...  النساء 

-                                   سبأ 

-                      ...  لقامن 

-                      طه 

-  ...                       ...  النساء 

- ..                                   هود 

-  ...                     ...  هود 

-                           ...  فصلت 

-                                     

                  ... آل عمران 

-                                        
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                        غافر  

-                                       ...  حممد  

-                                   

                          األعراف 

-                            األنبياء  

-  ...                        ...  اإلرساء 

-                                ... اإلرساء 

-                        ...  الكهف 

-                              الفرقان 

-               العلق 

-                 العلق 

-        العلق 

-                 املاعون 

-              النجم 

-                           ...  فصلت 

-  ...                      األحقاف 

-                            ...  الاثية 

-                        مريم 

-       الشعراء  

-                              ...  األنعام 

-                                    يونس 

-                                 ... يونس 

 

 

-                                   ...  هود 

-                             ...  هود 

-                                      ... هود 

-                                 ...  القصص 

-                                 ...  القصص 

-                            ...  فاطر     

-                       ...  فصلت 

-                            ...  األحقاف 

-                     ... األحقاف   

-  ...                          ...  الزمر 

-             النجم 

-                          ...  امللك 

-                                 امللك 

-               الشعراء 

-           الواقعة 

-           الواقعة 

-                الواقعة 

-            الواقعة 

-                          ... األنعام  

-                          ...  األنعام 

-                      ...  البقرة 
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-                                  ...  هود 

-                             ...  هود 

-                                      ... هود 

-                                ...  القصص 

-                                 ...  القصص 

-                            ...  فاطر     

-                       ...  فصلت 

-                            ...  األحقاف 

-                     ... األحقاف   

-  ...                          ...  الزمر 

-            النجم 

-                           ...  امللك 

-                                 امللك 

-               الشعراء 

-           الواقعة 

-           الواقعة 

-               الواقعة 

-             الواقعة 

-                          ... األنعام  

-                          ...  األنعام 

-                       ...  البقرة 
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-                                  ...  ةالبقر 

-        ...  األنعام   

-  ...                                ...  الفرقان 

-  ...                             .... األنعام 

-                          ص 

-                           ... القصص 

-                          ص 

-                         ...  األعراف 

-                       عرافاأل 

-               طه 

-                                      

                            ... هود 

-                            ...  هود 

-                                     

      يوسف 

-                                         

           يوسف 

-                   املؤمنون 

-                                 

                             اإلرساء 

-                                  ...  الرعد 

-                           الزخرف 

 

 

-                          ...  الزخرف 

-                               ...  يونس  

-                                   ...  غافر 

-                              ...  فصلت 

-                                    

                          ... عمران آل 

-                                الكهف 

-                            ...  األنعام 

-                       ... األنعام  

-                             ...  األنعام 

-                              ... هود  

-                           ...  يوسف  

-                                النحل 

-                               ...  النحل  

-                                   ... طه  

-                                ...  األحزاب 

-                               يوسف 

-               النجم 

-                مالنج 

-                                     

    النساء 

-  ...                               
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-                         ...  الزخرف 

-                               ...  يونس  

-                                   ...  غافر 

-                              ...  فصلت 

-                                    

                           ... عمران آل 

-                                الكهف 

-                            ...  األنعام 

-                       ... األنعام  

-                             ...  األنعام 

-                              ... هود  

-                           ...  يوسف  

-                                النحل 

-                              ...  النحل  

-                                   ... طه  

-                                ...  األحزاب 

-                               يوسف 

-               النجم 

-                مالنج 

-                                     

    النساء 

-  ...                               



الَعْي والَبَص يف الُقرآن الَكريم

68

 

 

                   ...  حممد   

-                         ...  األنعام 

-                   النرص 

-                                     

        ...  النمل 

-                      اإلنسان  
 

-                                     

    يوسف 

-  ...                            ...  يوسف 

-                     الفرقان  

-                                   ..  احلْش  

-                              اإلنسان 

-                          ...  املنافقون 

-                                  

     املنافقون 

-                   طه 

-                           ...  األحزاب 

-                                  آل عمران 

-              النجم 

-            العلق 

-                     ...  فاطر 

-                                 ...   النمل  

 

 

-  ...                           ...  النمل  

-                                     ... القصص  

-            التكوير 

-                       ... األنبياء  

-                                  الفرقان 

-                            يوسف  

-  ...                            ...  يونس 

-               الصافات 

-                          ...   البقرة 

-  ...             ...  سبأ 

-                                 ...  القصص 

-                                      غافر 

-                                 ... األعراف  

-                                     ... مريم 

-                          الروم 

-                    ... امللك 

-                                       .. غافر 

-                            الن 

-                             ...  األحقاف 

-                            ...  المعة 

-                 القلم 

-                   املطففني 
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-  ...                           ...  النمل  

-                                     ... القصص  

-            التكوير 

-                       ... األنبياء  

-                                  الفرقان 

-                            يوسف  

-  ...                            ...  يونس 

-               الصافات 

-                          ...   البقرة 

-  ...             ...  سبأ 

-                                 ...  القصص 

-                                      غافر 

-                                ... األعراف  

-                                     ... مريم 

-                          الروم 

-                    ... امللك 

-                                      .. غافر 

-                            الن 

-                             ...  األحقاف 

-                            ...  المعة 

-                 القلم 

-                   املطففني 
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-                 الصافات 

-                            ...  البقرة   

-                     ...  البقرة  

-                                ...  البقرة 

-            ..  آل عمران 

-                         ...  النساء 

-                                        النساء 

-                   ... النساء 

-                           ...  النساء 

-                                 ...  النساء 

-                             ... لقامن 

-                              ... الفرقان 

-                   الشعراء 

-                         ...   إبراهيم 

-                              ...  إبراهيم 

-                                إبراهيم  

-                           ...  احلج 

-                           ...  احلج  

-                                    ...   احلج 

-                         غافر 

-                                ...  النور  
-                                             

 

 

  ...  النور 

-                                   ...  لقامن  

-                   الفجر 

-                                       

                          ... الزمر 

-                     الفيل 

-                                       ... فاطر 

-                          ...  املجادلة 

-                        ...  املجادلة 

-                                  ... املجادلة 

-                                 

                      ...  احلْش 

-                             مريم 
-                                  ...  األنبياء  

-                               يس 

- ...                     ...  النحل 

-                              
             ...  املائدة 

-                               ...  املائدة 

-                  ...  املائدة   

-                         ..  املائدة 

-               طه  
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  ...  النور 

-                                  ...  لقامن  

-                   الفجر 

-                                       

                          ... الزمر 

-                     الفيل 

-                                        ... فاطر 

-                          ...  املجادلة 

-                        ...  املجادلة 

-                                  ... املجادلة 

-                                 

                     ...  احلْش 

-                             مريم 
-                                  ...  األنبياء  

-                               يس 

- ...                     ...  النحل 

-                              
             ...  املائدة 

-                               ...  املائدة 

-                  ...  املائدة   

-                         ..  املائدة 

-               طه  
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-                                  ...  األنعام 

-                                 ...  األنعام   

-  ...                               ..  األنعام 

-                      إبراهيم  

-                                ... األنفال 

-                                    الكهف  
-                    ...  السجدة 

-                                       الاثية 

-                           ... النمل 

-                    ...  فصلت 

-                          ...  الكهف 

-                     ... الكهف 

-                                    

          ...  سبأ 

-                       سبأ 

-  ...                                 

      ... احلج 

-                                        

              ...  الروم 

-                         الزمر 

-                          ... الزمر  

-                   ...  الشورى 

 

 

-                                    

             ورىالش  

-  ...                      ...  فاطر  

-                            ...  الزمر 

-                                ... احلاقة 

-              احلاقة 

-                               ... احلديد 

-                 
            امللك 

- ...                                         
   ...  البقرة 

-                             ... التوبة 

-  ...                          ... التوبة  

-                         ... سبأ 

-                           ... األحقاف 

-                                    

     الكهف 
-                                        

                              ...  احلديد 

-            النجم 

-                 النجم 

-            النجم 
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-                                    

             ورىالش  

-  ...                      ...  فاطر  

-                            ...  الزمر 

-                                ... احلاقة 

-              احلاقة 

-                               ... احلديد 

-                 
            امللك 

- ...                                        
   ...  البقرة 

-                             ... التوبة 

-  ...                          ... التوبة  

-                         ... سبأ 

-                           ... األحقاف 

-                                    

     الكهف 
-                                        

                              ...  احلديد 

-            النجم 

-                 النجم 

-            النجم 
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-             النازعات 

-              العلق 

-                             ...  األنعام 

-                                             

            مريم 

-                 الزلزلة 

-                 الزلزلة 

-  ...                   ...  األنعام 

-  ...                                   

              ...  األعراف  

-                                    
           ...  األعراف  

-                            ...  الرعد 

-                                ...  العنكبوت 

-  ...                                 

   يونس  

-                       يونس  

-                                     ...  النحل 

-                               ...  النحل 

-                                  ...  
 اإلرساء

-                          ...  النمل 

 

 

-                      القمر 

-                     الزلزلة  

-                            ...  الروم 

-                              ... سبأ 

-                               يس 

-              يس 

-                       الطور 

-                                      

                   ...  فصلت 

-                               الشعراء 

-                  الشعراء 

-                            العنكبوت 

-                                 ...  األحقاف 

-                                ...  السجدة 

-              ...  امللك 

-                     نوح 

-                            ...  لقامن 

-                       ... التوبة 

-  ...                     ...  األنبياء 

-                           ...  التوبة 

-                              طه 
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-                      القمر 

-                     الزلزلة  

-                            ...  الروم 

-                              ... سبأ 

-                               يس 

-              يس 

-                       الطور 

-                                      

                   ...  فصلت 

-                               الشعراء 

-                  الشعراء 

-                            العنكبوت 

-                              ...  األحقاف 

-                                ...  السجدة 

-              ...  امللك 

-                     نوح 

-                            ...  لقامن 

-                       ... التوبة 

-  ...                     ...  األنبياء 

-                           ...  التوبة 

-                              طه 
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-         الشعراء 

-             البلد 

-          املعارج 

-       املعارج  
 

ائق والرباهني ملواقف الذين يرون احلق ،واستنكار ،وتساؤل ،إهنا كلمة تعجب
مكشوف  ،والشواهد ويغفلون أو يتغافلون عن اإليامن والتصديق بام هو ظاهر للعيان

ٌ رصيح للذين ال ينكرون احلقائق وال يتعامون عن الوقائع املثبتة ،لألفئدة والظواهر  ،وَبنيِّ
شاهد واآلثار الباقية امُلْعلِمة عام كان وحدث يف املاي وعام هو كائن وحارض و ،الصارخة

 ..وعام يرتبص هبم يف املستقبل. ،يف احلارض
 

-  ...                       يوسف 

-                                الفرقان 

-  ...                      الفرقان 
-                             اإلنسان 

-                                        

              ...  األحقاف 

-                                   

           ...  التوبة 

-                                      ... الفرقان 

-                          النازعات 

-                                 ...  الرعد  
-                                          

        ...  األحزاب 

 

 

-  ...                             
                                     ...  بةالتو 

-                                  ...  لقامن  

-                                   

              ...  احلج 

-         التكاثر 

-            التكاثر 

-                                  

                      ... النور 

-                            ...  املائدة 

-                                     

                             ... األعراف 

-                          ..  األعراف 

-                ...  الشورى  

-                             ... البقرة 

-                                           

             ...  البقرة 

-                           ... الروم 

-                              الرعد 

-                          ...  غافر 

-                   غافر 

-                                          
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-  ...                             
                                     ...  بةالتو 

-                                  ...  لقامن  

-                                   

              ...  احلج 

-         التكاثر 

-            التكاثر 

-                                  

                      ... النور 

-                            ...  املائدة 

-                                      

                             ... األعراف 

-                          ..  األعراف 

-                ...  الشورى  

-                             ... البقرة 

-                                           

             ...  البقرة 

-                           ... الروم 

-                              الرعد 

-                          ...  غافر 

-                   غافر 

-                                         
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            ... الفتح 

-                           ...  األنفال 

-                                   النمل 

-                             ...  األنفال 

-                  املؤمنون 

-                        الشعراء 
 
 

ؤية ؤيا و الرُّ  الرُّ
 كام ييل: ،( مرات8ؤيا ومشتقاهتا )وردت كلمة الرُّ 

 

-                         ...  يوسف 

-  ...                        يوسف 

- ...                       ...  اإلرساء 

-  ...                             ...  يوسف 

-                    ...  الفتح 

-                          مريم 

-                      الصافات  
 

 رئاء
 كام ييل: ،( مرات5وردت كلمة رئاء ومشتقاهتا ) 

 

-                                 

            ... البقرة 

-             النساء 

 

 

-                     ... نفالاأل 

- ...                     ...  النساء 

-          املاعون 
 
 

 املوريات
 كام ييل: ،وردت كلمة املوريات مرة واحدة

 

    -      العاديات 
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-                     ... نفالاأل 

- ...                     ...  النساء 

-          املاعون 
 
 

 املوريات
 كام ييل: ،وردت كلمة املوريات مرة واحدة

 

    -      العاديات 
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 البجيجان والبجيننجة -4

والَبيِّنَة هي احلقيقة املشهودة الواضحة للعني أو  ،هو الفصاحة والوضوحالبجيجان: 
 للبصرية.

وُسمي الشاهدان َبيِّنة لقوله عليه  ،عقلية كانت أو حسّية ،هي الداللة الواضحة (10):البجيننجة
عي واليمني  :السالم وال  ،عىل من أنكر(. وهي الظَّاهر الذي ال لبس فيه)الَبيِّنة عىل امُلدَّ
 وال شكوك فيها. ومجعها بيِّنات. واملصدر البينة. ،وال غموض ،غبش

 ها لكشفوُسمي الَبَيان كالم   ،من النُّطقالكشف عن اليشء وهو أعم  (10):البجيجان

"إظهاره املعنى املقصود  نع        آل عمران". 
 

كان أكثر ما جاء بالكتاب  ،وهو اللسان الفصيح واللغة ،: هو الوضوحوالبجيجان

 والفعل املضارع يبني. ،كلمة ُمبني
 

يننجة  تاوردت كلم يجان وبج  بالصيغ التالية:  من املفرداتامومقارباهتبج
 -َبيَّنّا -َبيِّنَة -ُأَبنيِّ  -َبنيِّ  -ُنَبنيِّ  -اتِْبَيان   -َتبَيَّنُوا -َتَبيَّنَت -َتَبنيَّ  -ُيبَيِّنَنّ  -ُيبَيِّنُها -َيَتبنَيَّ  -ُيَبنّي 
َبيِّنَة -ُمبنِي -َبيِّنَات -َبيَّنُوا  .َبَيان -َتْسَتبنِي -َبيِّنَاتمُ  -مُّ

كام  ،( سورة58من ) ،( آية250يف ) ،( مرة259نَة ومشتقاهتا )يِّ وردت كلمة البَ 
 ييل:

 

ـــالبق ــدةامل ،16-النســاء ،10-آل عمــران ،28-رةـ  ،8-رافاألعــ ،9-األنعــام ،9-ائ
 ،4-احلجــر ،4-مــــإبراهي ،4-يوســف ،9-هــود ،6-ونسيــ ،5-التوبــة ،3-األنفــال
ــل ــف ،2-اإلرساء ،10-النح ــريم ،1-الكه ــه ،2-م ــاء ،2-ط ــج ،1-األنبي  ،5-احل
 ،2-الروم ،6-العنكبوت ،5-القصص ،6-النمل ،6-الشعراء ،10-النور ،1-املؤمنون
 ،2-الزمـر ،1-ص ،5-الصـافات ،7-يس ،2-فاطر ،5-سبأ ،3-األحزاب ،1-لقامن
 ،3-َممـد ،4-األحقـاف ،3-اجلاثيـة ،5-الـدخان ،9-الزخرف ،1-فصلت ،7-غافر
 ،1-املجادلـة ،3-داحلدي ،1-نالرمح ،1-ورالط ،3-الذاريات ،1-راتاحلج ،1-الفتح

 ،1-القيامــة ،1-نــوح ،2-امللــك ،2-الطــالق ،2-التغــابن ،1-اجلمعــة ،2-الصــف
  .4-البينة  ،1-التكوير

 

 

ج   بجنيَّ
 

-                               ... البقرة 

-                                ... البقرة 

-                             ...  البقرة 

-                            

          ... البقرة 

- ...                                   

                                  

            البقرة 

-                                  

               
       البقرة 

- ...                                    
                                            

           البقرة 

- ...                                   

             البقرة 

-                    البقرة 

-                   ...  البقرة 

-  ...                                 

               البقرة 
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ج   بجنيَّ
 

-                               ... البقرة 

-                                ... البقرة 

-                             ...  البقرة 

-                            

          ... البقرة 

- ...                                  

                                  

            البقرة 

-                                  

               
       البقرة 

- ...                                    
                                            

           البقرة 

- ...                                   

             البقرة 

-                    البقرة 

-                    ...  البقرة 

-  ...                                 

                البقرة 
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-  ...                  البقرة  

- ...                                       

    عمران آل   

-                               

           ...  املائدة 

-                                 ...  املائدة 

- ...                                     

                       املائدة  

-                            األنعام 

-                              ...  النساء 

- ...                                   

           النساء 

-                   ...  النساء 

-                        ...  التوبة 

-                                    

                   التوبة 

-                                النحل  

-                             ... النحل 

- ...                          النحل 

-                              ... فصلت 

- ...                                 

 

 

                           النور 
 

-                                    
                   النور 

- ...                              
                   النور 

-                                     

         ...  التوبة 

-                               ...  
 وبةالت

-                   النور 

-                      ... العنكبوت 

-                         ...  إبراهيم 

-                                

          إبراهيم 

-                           ... حممد 

-                              

                 حممد 

-                       الزخرف 

 -                                   

                  ...  املائدة 

-                                .. الكهف  

-                                 األنفال  
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                          النور 
 

-                                    
                   النور 

- ...                              
                   النور 

-                                    

         ...  التوبة 

-                               ...  
 وبةالت

-                   النور 

-                      ... العنكبوت 

-                         ...  إبراهيم 

-                                

          إبراهيم 

-                          ... حممد 

-                              

                 حممد 

-                       الزخرف 

 -                                   

                  ...  املائدة 

-                               .. الكهف  

-                                 األنفال  
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-                                     .. احلجرات   

 
 

-                                      

                                 
                    ... النساء 

-                                        

                                  ...  احلج 

-                      ...  البقرة  

-                        العنكبوت 

-                                    

       ...  األنعام 

-                                    

        ... األنعام 

-                                  

             ...  األعراف 

-                                      

             ...  األعراف 

-                               .. األعراف 
-  ...                          األنفال 

-                             ... هود  

-                                    حممد 

-                                  طه 

 

 

-                                   ...  هود 

-                             ... هود  

-                                     ... هود 

-                            ...  هود 

-              البينة 

-                             البينة 

-                                   

                              البقرة 

-                        ...   البقرة  
-                               

                                          

    آل عمران 

-                             ...  عمران آل 

-                                       احلديد  

-                                            

                                  سبأ  

-                                  البقرة 

-                                 
                 ...   البقرة 

-                          ...  عمران آل 

-                                       

                             ... يونس 
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-                                  ...  هود 

-                             ... هود  

-                                     ... هود 

-                            ...  هود 

-              البينة 

-                             البينة 

-                                   

                              البقرة 

-                        ...   البقرة  
-                               

                                          

    آل عمران 

-                             ...  عمران آل 

-                                       احلديد  

-                                            

                                  سبأ  

-                                  البقرة 

-                                 
                 ...   البقرة 

-                          ...  عمران آل 

-                                       

                             ... يونس 
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-                                  
                 ... احلج 

-                   ...  اإلرساء 

-              
         مريم  

-                               ... القصص 

-                                          

                  ... سبأ  

-                     ...  العنكبوت 

-                                          

 األحقاف 

-                                      

                          ...  فاطر   

-                                               ... 

 الاثية 

-                             احلج 

-                                     ...  الاثية 

-                                   ...  
 احلديد

-  ...         املجادلة 

-  ...                            ...  البقرة 

-                           ...  البقرة 

 

 

-                                ..  البقرة 

-                                   البقرة 

 -  ...                                     
 
 

                         ...  البقرة 

-  ...                                       

                                 ...  البقرة  

-                                

                   مرانآل ع  

-                               ... آل عمران 

-                                   

                           ...  آل عمران 

-                           ...  آل عمران 

- ...                                   

                                      ..  النساء 

-                                  

                        ...  التوبة 

-                                  ...  األعراف 

-                                    ...  يونس 

-                                    
                                   ...  إبراهيم 

-                                ... النحل 
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-                                ..  البقرة 

-                                  البقرة 

 -  ...                                     
 
 

                         ...  البقرة 

-  ...                                       

                                ...  البقرة  

-                                

                  مرانآل ع  

-                                ... آل عمران 

-                                   

                           ...  آل عمران 

-                           ...  آل عمران 

- ...                                   

                                      ..  النساء 

-                                 

                        ...  التوبة 

-                                  ...  األعراف 

-                                    ...  يونس 

-                                   
                                   ...  إبراهيم 

-                               ... النحل 
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-                                        

       ...  يونس 

-                             ...  احلديد  

-                                ...  طه 
 

-                                  

                                
                 ...  املائدة  

-                                    

                غافر  

-  ...                                        

                 ...  املائدة  

-                                  

                               ...  الروم 

-                               ...  الروم 

-                                    

                                      

      الصف 

-                          ... العنكبوت 

-                                النور  

-                                ...  غافر 

-                                   

 

 

                  ...  غافر 

-                                    ...  
 غافر

-                             ...  غافر 

-                                ...  غافر 
 

-                                ...  فاطر 

-                                  

      ...  الزخرف 

-                                   ...  التغابن  

-  ...                       ...  النحل 

-                                 النور 

-                                 ... النور 

-                                  

         ...  الطالق 

-                                  

                       ...  النساء 

-                                 

                              ... 
 الطالق

-                                    ...  
  األحزاب

-                   آل عمران 

-         الرمحن 



أ.د.ُسى سبع العيش

89

 

 

                  ...  غافر 

-                                    ...  
 غافر

-                             ...  غافر 

-                                ...  غافر 
 

-                                ...  فاطر 

-                                   

      ...  الزخرف 

-                                   ...  التغابن  

-  ...                       ...  النحل 

-                                 النور 

-                                 ... النور 

-                                  

         ...  الطالق 

-                                  

                       ...  النساء 

-                                 

                              ... 
 الطالق

-                                    ...  
  األحزاب

-                   آل عمران 

-         الرمحن 
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-            القيامة 

-                       األنعام 

-                  الصافات 
 

 
 مبني

 

 ،واملشهد الساطع ،واحلق الرصاح ،أما كلمة مبني التي تعني اليشء الواضح 
فقد ؛ والقول املفْس الذي ال لبس وال شك فيه ،والقرار الثابت ،واحلقيقة النرية السافرة

 كام ييل: ،مرة (119كلمة مبني ومشتقاهتا ) وردت
 

-  ...                   البقرة 

-  ...                    البقرة 

  -                               

                   النساء 

-  ...                                        

                              النساء 

  -                         النساء  

   -                              

                         النساء 

  -                                        النساء 

- ...                               نساءال 

-  ...                   النساء 

-  ...              النساء 

 

 

    -                            النساء 

-  ...                 املائدة 

   -                                     

    املائدة 

 
-  ...                 املائدة  

 -  ...                            

                        آل عمران 

  -                                    

     األنعام 

-  ...                                  

       األنعام 

 -                            األنعام 

  -                                  

 األنعام 

- ...                                
 األنعام

-  ...                يونس 

   -                        يونس 

-  ...                                     

     األعراف 

  -                      األعراف 

    -            األعراف 
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    -                            النساء 

-  ...                 املائدة 

   -                                     

    املائدة 

 
-  ...                 املائدة  

 -  ...                            

                         آل عمران 

  -                                    

     األنعام 

-  ...                                  

       األنعام 

 -                            األنعام 

  -                                  

 األنعام 

- ...                                
 األنعام

-  ...                يونس 

   -                        يونس 

-  ...                                     

     األعراف 

  -                      األعراف 

    -            األعراف 
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   -                      األعراف 

   -                                      

      هود 

-  ...                               

     هود 

   -                        هود 

   -                 هود 

-  ...                              

              يونس 

  -                احلجر 

 -                 احلجر 

      -              احلجر 

   -           احلجر 

  -                يوسف 

 -                                

     يوسف 

  -                                   
 يوسف

   -                                       

           يوسف 

-  ...                  اإلرساء 

-  ...                          براهيمإ 

 

 

  -                                     

                               احلج 

  -                  احلج 

  -                      الذاريات 

- .. .                                
                        القصص 

  -                  النحل 

- ...                                  النحل 

  -                   النحل 

   -                             

              النحل 

  -                              مريم 

  -                                   
 لقامن

  -                      املؤمنون 

  -                                   

 النور 

    -                           النور 

  -                                 

                               النور 

  -                   األنبياء 

   -             الشعراء 
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  -                                     

                              احلج 

  -                  احلج 

  -                      الذاريات 

- .. .                               
                        القصص 

  -                  النحل 

- ...                                  النحل 

  -                   النحل 

   -                             

              النحل 

  -                              مريم 

  -                                   
 لقامن

  -                      املؤمنون 

  -                                   

 النور 

    -                           النور 

  -                                 

                               النور 

  -                   األنبياء 

   -             الشعراء 
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  -             الشعراء 

    -             الشعراء 

  -              الشعراء 

 -         الشعراء 

  -       الشعراء  

 -                   النمل 

  -                       النمل 
 

   -                                     

            النمل 

     -                     النمل 

   -                        النمل 

    -                النمل 
   -             القصص 

    -                                 

           القصص 
 -                                          

         القصص  

 -                 ص 

-  ...                  العنكبوت 

-  ...                      العنكبوت  

-  ...                     األحزاب 

 

 

  -                             

        األحزاب 

  -                                 

    الاثية 

-  ...                                           

                         سبأ 

  -                                     

       سبأ 

- ...                            سبأ 

   -               يس 

   -          يس 

  -                                     

   يس 

-  ...                                 

       سي 

   -                                  يس 

   -                                يس  

   -                         يس 

   -           الصافات 

  -               الصافات 

     -                             الصافات 

 -         الصافات 
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  -                              

        األحزاب 

  -                                 

    الاثية 

-  ...                                           

                         سبأ 

  -                                     

       سبأ 

- ...                            سبأ 

   -               يس 

   -          يس 

  -                                      

   يس 

-  ...                                 

       سي 

   -                                  يس 

   -                                يس  

   -                         يس 

   -           الصافات 

  -               الصافات 

     -                             الصافات 

 -         الصافات 
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-  ...                                 

        الزمر 

-  ...                              الزمر 

    -      الزخرف 

-                       الزخرف 

   -                     الزخرف 

  -                         الزخرف 

   -                           الزخرف 

  -                 الزخرف 

    -      الدخان 

     -                الدخان 

   -               الدخان 

  -                    الدخان 

     -               الدخان 

-  ...                    األحقاف 

   -                 غافر 

-  ...                      األحقاف 

  -                                  

       األحقاف 

  -              الفتح 

  -                     الذاريات 

    -                   الذاريات 

 

 

  -                                         

                    المعة 

   -         التكوير 

- ...                       الصف 

 -                          الطور 

   -                                
 التغابن

  -                       امللك 

  -                                   امللك 

  -             نوح  
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  -                                         

                   المعة 

   -         التكوير 

- ...                       الصف 

 -                          الطور 

   -                                
 التغابن

  -                       امللك 

  -                                   امللك 

  -             نوح  
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هيد -5 هادة وشج ِهدج وشج  شج
 

ِهدج   (11) شج
هود هادة الشُّ )تعاىل(: ال اهلل ق ،صرية أو البإما بالبرص ،: احلضور مع امُلشاَهدةوالشَّ

"                   َمْشَهد :ال للَمْحَضِ ويق ،"دةالسج، 
ها زوجهاو ،ومجعه َمشاِهدُ  ون عن شهود. ُمْشِهد. والشهادة تك :يقال للمرأة التي حَيُضُ

 ،"البقرة     "قال )تعاىل(:  ،شاهد وشهيد وشهداء :ويقال

"    وَشِهْدت عىل  ،أي: حْضُته ،ويقال: َشِهْدت كذا ،"البقرة

"قال )تعاىل(:  ،كذا           فصلت".  

هادة وقد يعربَّ  ": عن احلكم نحو بالشَّ      وعن اإلقرار  ،"يوسف

" :نحو                               

"َشهاَدة لنفسه. وقوله )تعاىل(: كان ذلك  نإ ،"النور                  

وقال )تعاىل(:  ،ما أخربنا أي: ،"يوسف"                 التوبة" 

ين. " أي: ُمقرِّ             وقوله )تعاىل(:  ،"فصلت"         

                 دل ( بوحدانيته هي إجياد ما ياَدة اهلل )تعاىلفَشه ،"آل عمران
 نفوسنا كام قال الشاعر: ويف ،وحدانيته يف العامل عىل

 (12)ففي كل يشء له آيٌة              تدل عىل أنه واحدٌ 
ق كام نطكانت َشهاَدُته أن أنطق كل يشء  قال بعض احلكامء: إن اهلل )تعاىل( ملا َشِهد لنفسه

هاَدة له  ا ـوهي املدلول عليه ،ا ُيؤمرون هباال  هو إظهارهم أفع اَدة املالئكة بذلكوَشه ،بالشَّ

"بقوله )تعاىل(:          العلم: اطِّالعهم عىل ذلك   أويل وَشهاَدة ،"النازعات
 م.بأهل العل وهذه الشهادة ختتص ،وإقرارهم بذلكاحلكم 

 
 

ُ

٩٩

 

 

 ُ  ُ  ،  "   

         "،     " 

      "،     

"    ".  

 ِ   ،  ِ ُ، "  

  "،   َ   :، "     

        "، "  

   "  :    ّ ِ      ْ َ  :" 

     "، "     

             "،  َ ْ   
، ِ   

"         "، " 

  "،  ، : 
(۱۳)، ،    َ ْ ُ  

: ِ       
  ِ ْ َ  َ َ ُ ْ َُ ُ َ       َ َ   ْ َ   ْ َ ِ  (۱٤)۱) 

 :( )     ِ ُ  "      "، 

"     "، "       

"، "    "، "    

   "، "    ". 
 

   ُ َ َ ْ   :،  ّ  

 :("      "، " 
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ُ

٩٩

 

 

 ُ  ُ  ،  "   

         "،     " 

      "،     

"    ".  

 ِ   ،  ِ ُ، "  

  "،   َ   :، "     

        "، "  

   "  :    ّ ِ      ْ َ  :" 

     "، "     

             "،  َ ْ   
، ِ   

"         "، " 

  "،  ، : 
(۱۳)، ،    َ ْ ُ  

: ِ       
  ِ ْ َ  َ َ ُ ْ َُ ُ َ       َ َ   ْ َ   ْ َ ِ  (۱٤)۱) 

 :( )     ِ ُ  "      "، 

"     "، "       

"، "    "، "    

   "، "    ". 
 

   ُ َ َ ْ   :،  ّ  

 :("      "، " 
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            أو ألهنم يشهدون يف تلك احلالة ما ُأعد لم من ،"احلديد 

 "(: أو ألهنم َتْشَهد أرواحهم عند اهلل كام قال )تعاىل ،النعيم         

                                         

  وقوله )تعاىل(:  ،"عمران آل"   قيل: امَلْشُهود يوم ،"الربوج 

 " وقوله )تعاىل(: ،َدهن َشهِ وشاهد: كل م ،يوم القيامةو ،وقيل: يوم عرفة ،(15)عةاجلم
  ول: أشهد أن د هو أن يقوالتََّشهُّ  ،عهبد من وقو ا أن الأي ُمَشاَهٌد تنبيه   ،"هود

ملقروءة يف  للتَّحيات اوصار يف التعارف اسام   ،ا رسول اهللوأْشَهد أن َممد   ال إله إال اهلل
كر الذي ُيْقرأ ذلك فيها.  ،الصالة  وللذِّ

 

  ومشتقاهتا وما اشتق عنها وقارهبا من مفردات: ِهدوردت كلمة شج 
 -َشِهيد -َتْشَهُدون -َتْشَهد -َيْشَهُدوا -َيْشَهُدون -َيْشَهُده -ُيْشِهد -َيْشَهد -َنْشَهد -َشِهد

 -َشاِهد -َشَهاَدهُتُم -َشَهاَدهِتِم -َشَهاَدات -َشَهاَدة -ُشَهَداَءُكم -ُشَهَداء -َشِهيَدْين
 -اْشَهُدوا -ُأْشِهد -ُدوااْسَتْشهِ  -َشِهْدتُّم -َشِهْدنا -ُشُهود -َشِهُدوا -َشاِهُدون -َشاِهِدين
ُم -َأْشِهُدوا  َمْشُهود. -َمْشَهد -أْشَهاد -َأْشَهدهتُّ

 

كام  ،( سورة48من ) ،( آية123يف ) ،( مرة160وردت كلمة َشِهد ومشتقاهتا )
 ييل:
ـــالبق ــران ،16-رةـ ــاء ،11-آل عم ــدة ،14-النس ــام ،12-املائ ــراف ،12-األنع  ،3-األع
 ،1-الكهـف ،2-اإلرساء ،3-النحل ،2-دالرع ،3-يوسف ،5-وده ،3-يونس ،4-ةـالتوب
، 2-لـــالنم ،1-انـالفرق ،11-ورــالن ،1-ونـاملؤمن ،4-جــاحل ،3-اءــاألنبي ،1-مـمري

 ،1-الصـافات ،1-يـس ،1-سـبأ ،2-األحـزاب ،1-السجدة ،1-كبوتالعن ،2-القصص
 ،1-احلديـد ،2-ق ،2-الفـتح ،3-األحقاف ،3-الزخرف ،5-فصلت ،1-غافر ،2-الزمر

 ،1-املعـارج ،2-الطـالق ،1-التغـابن ،2-املنـافقون ،1-اجلمعـة ،2-احلْشـ ،1-املجادلة
 .1-العاديات ،4-الربوج ،1-املطففني ،1-املدثر ،1-املزمل

  

-  ...                    البقرة 

 

 

  -                                

       البقرة  

 -                 ...  البقرة  

-  ...                     ... البقرة 

-            
   ... البقرة  

-  ...                                     

              
                                    

                                      
                                   

                                

                  ...  البقرة  

   -                                      

                           ...  البقرة      

   -                                
                 ...   البقرة 

-              .. البقرة  

  -                                  ...  آل عمران 

   -                          

                   آل عمران   
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  -                                

       البقرة  

 -                 ...  البقرة  

-  ...                     ... البقرة 

-            
   ... البقرة  

-  ...                                     

              
                                   

                                      
                                   

                                

                  ...  البقرة  

   -                                       

                           ...  البقرة      

   -                                
                 ...   البقرة 

-              .. البقرة  

  -                                  ...  آل عمران 

   -                          

                   آل عمران   
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   -                           آل عمران 

- ...                 آل عمران 

     -                  آل عمران  

-  ...                                   

    آل عمران 

   -                          ... آل عمران 

  -                             آل عمران 

  -                              

     ...  آل عمران 

 -                                 

                       ...  آل عمران 

-  ...                                          

              ...  النساء 

-            
                   ...  النساء 

   -                              

                      النساء 

   -                             النساء 

  -                                  

           ...  النساء 

-  ...                              النساء  

- ...                     النساء  

 

 

    -                          ... النساء 

  -                                       

 النساء 

-                
    النساء 

-                         الفرقان 

    -          العاديات 

    -                  ...  املائدة 

  -                                  

                             ... املائدة 

   -                                  

                        املائدة  

    -                                  

                                      

                                       
                      املائدة 

  -                                   

                             ...  املائدة 

  -                   ... املائدة 

   -                                       

 املائدة 
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    -                          ... النساء 

  -                                       

 النساء 

-                
    النساء 

-                         الفرقان 

    -          العاديات 

    -                  ...  املائدة 

  -                                  

                             ... املائدة 

   -                                  

                        املائدة  

    -                                  

                                      

                                       
                     املائدة 

  -                                   

                             ...  املائدة 

  -                   ... املائدة 

   -                                       

 املائدة 
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 -                                       

   املائدة 

  -                                       

                                 املائدة 
 

   -                             يونس 

   -                                    

    يونس 

   -                                    

         ... يونس 

  -                                       

                                       

                       األنعام 

    -                            

                               ...  األنعام 

    -                                

                                    

             األنعام 

  -                                      

                              ...  األنعام 

  -                                   

 

 

                            ...  األنعام 

-                
                                       

                       األعراف 

  -                                   

                                 

 األعراف

  -                            ...  التوبة 

-  ...                                  ..  التوبة  

-  ...                             التوبة   

   -                            

                                     

    التوبة 

   -                        ... هود  

  -                                 

                 ...  هود 

 -                                       

   هود 

 -                              

  هود  

   -                الرعد 

-  ...                  ...  الرعد 
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                            ...  األنعام 

-                
                                        

                       األعراف 

  -                                  

                                 

 األعراف

  -                            ...  التوبة 

-  ...                                  ..  التوبة  

-  ...                             التوبة   

   -                           

                                     

    التوبة 

   -                        ... هود  

  -                                 

                 ...  هود 

 -                                       

   هود 

 -                             

  هود  

   -                الرعد 

-  ...                  ...  الرعد 
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  -                   ...  يوسف 

    -                                    

         يوسف  

  -                 السجدة  

  -                       ...    النحل 

  -                                 
                                  النحل 

  -                            اإلرساء 

-  ...                اإلرساء 

 -                    ..  الكهف  

 -                            

     األنبياء 

 -                 األنبياء  

   -                               

    األنبياء 

     -                          مريم 

  -             ...  العنكبوت 

  -             املعارج 

 -                              

                            حلجا 

   -                             ...  احلج 

 

 

-  ...             
    ...  احلج 

   -                                      

                                    النور   

  -                                    

                         النور 
  -                                 

                النور 

     -                              النور 

  -                                    

    النور 

  -                            النور 

   -                              
 القصص

    -                           ... قصصال 

   -                املؤمنون 

  -                                النمل  

 -                                   ...   
 النمل

     -                    األحزاب 

- ...                        اباألحز 

  -                               غافر  



أ.د.ُسى سبع العيش

107

 

 

-  ...             
    ...  احلج 

   -                                      

                                    النور   

  -                                    

                         النور 
  -                                 

                النور 

     -                              النور 

  -                                    

    النور 

  -                            النور 

   -                              
 القصص

    -                           ... قصصال 

   -                املؤمنون 

  -                               النمل  

 -                                   ...   
 النمل

     -                    األحزاب 

- ...                        اباألحز 

  -                               غافر  
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   -              التغابن  

  -                                    
 سبأ

   -                              يس 

  -                        ...  الزمر 

     -                        ...  الزمر  

-              
    الزخرف 

  -                      ...  الزخرف 

  -                          ...  فصلت 

  -                       ...  فصلت 

   -                             ... فصلت   

-  ...                                     

                    فصلت  

-  ...                    فصلت 

   -                                        

   املجادلة 

 -                                   

                              األحقاف 

  -                                   

        ...  األحقاف 

 

 

    -              ق 

 -                               ق   

 -                   لصافاتا 

  -                                    

   الفتح 

  -                               

        ... احلديد 

  -                                     

     ...  المعة 

   -                           

                                  

        احلْش  

   -                                 احلْش 

  -                                   

            املنافقون 

   -                             

                        ... الطالق  

  -                                     املزمل 

   -    املدثر 

   -      املطففني 

  -     الربوج 
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    -              ق 

 -                               ق   

 -                   لصافاتا 

  -                                    

   الفتح 

  -                               

        ... احلديد 

  -                                     

     ...  المعة 

   -                             

                                   

        احلْش  

   -                                احلْش 

  -                                   

            املنافقون 

   -                             

                        ... الطالق  

  -                                     املزمل 

   -    املدثر 

   -      املطففني 

  -     الربوج 
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   -                 الربوج 

   -                       الربوج 

  -                  الفتح  
 

 

 

 

ف مرض -طجرر ت -غج رج ز -ُسكن مر  غج
حـلج   هطع -شخص -خشوع -مر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

رر  -6  (61)فطج
 

ف اليشء:  ". ويستعمل يف األجسام واألوقات ،جانبه طجرج         

 و ،"طه"           و. حتريك اجلفن :الطَّرف ."هود"   

 ": و. عبارة عن إغضائهن لعّفتهن"      إن تنقيص َطْرف ."آل عمران 

"اليشء يتوّصل به إىل توهينه وإزالته            الرعد". 
ف مشفالطَّرر التي تغلق  ،أي حركة اجلفن الْسيعة لبعض أجزاء الثانية ؛: هو الرَّ

تبللها ومتنع ف ،ولتوزع الدمع عىل سطوح العني ،الُفرجة اجلفنيَّة لتنظم دخول الضوء للعني
 فتبقى صافية رائقة المعة. ،جفافها

 وقد جاءت كلمة الطرف مع مشتقاهتا عَّل الصور التالية:
 َأْطَرافَِها. -َأْطَراف -َطْرُفُهم -َطْرُفك -َطَريَف  -َطْرف

 ،( سور10من ) ،( آيات10يف ) ،( مرات10وردت كلمة الطَّْرف ومشتقاهتا )
 كام ييل:

     ،1-الصافات ،1-النمل ،1-طه ،1-إبراهيم ،1-دالرع ،1-هود ،1-آل عمران
 . 1-الرمحن ،1-الشورى ،1-ص

 

    -       الصافات 

   -                           

                        ...  الشورى  

    -         ص 
 

  -                       الرمحن 

   -                       آل عمران  

   -                             ...  هود 



أ.د.ُسى سبع العيش

111

 

 

رر  -6  (61)فطج
 

ف اليشء:  ". ويستعمل يف األجسام واألوقات ،جانبه طجرج         

 و ،"طه"           و. حتريك اجلفن :الطَّرف ."هود"   

 ": و. عبارة عن إغضائهن لعّفتهن"      إن تنقيص َطْرف ."آل عمران 

"اليشء يتوّصل به إىل توهينه وإزالته            الرعد". 
ف مشفالطَّرر التي تغلق  ،أي حركة اجلفن الْسيعة لبعض أجزاء الثانية ؛: هو الرَّ

تبللها ومتنع ف ،ولتوزع الدمع عىل سطوح العني ،الُفرجة اجلفنيَّة لتنظم دخول الضوء للعني
 فتبقى صافية رائقة المعة. ،جفافها

 وقد جاءت كلمة الطرف مع مشتقاهتا عَّل الصور التالية:
 َأْطَرافَِها. -َأْطَراف -َطْرُفُهم -َطْرُفك -َطَريَف  -َطْرف

 ،( سور10من ) ،( آيات10يف ) ،( مرات10وردت كلمة الطَّْرف ومشتقاهتا )
 كام ييل:

     ،1-الصافات ،1-النمل ،1-طه ،1-إبراهيم ،1-دالرع ،1-هود ،1-آل عمران
 . 1-الرمحن ،1-الشورى ،1-ص

 

    -       الصافات 

   -                           

                        ...  الشورى  

    -         ص 
 

  -                       الرمحن 

   -                       آل عمران  

   -                             ...  هود 
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  -                                      

                               ...  النمل  

  -                            إبراهيم 

   -                                 

                      هط 

   -                                    

      الرعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

مكلامت:  -7 تو ،ضغج رج مو ،ُسكن  زغج
 

العلوي  نق اجلفأي أغل :اَمَضهوأغْ  هَغَمض عين :الوُيق ،النّوم العاِرض (71)ض:الغجم -
" قال )تعاىل(: ،وُيستعار للتغافل والّتساهل ،عىل اجلفن السفيل         

       البقرة". 
 

ت: - رج ْكر: حبس املاء (81)ُسكن دِّ بني املرء وعقله ،السَّ  ،وذلك باعتبار ما َيْعِرض من السَّ
"قال )تعاىل(:  ،: املوضع املسدودركْ لسِّ وا            احلجر". 

 

م - ومجعها َغامِئز. قال  ،ما فيه ُمعابا إىل أو اليد طلب   أصل الَغْمز: اإلشارة باجلَْفن (91)ز:غج
")تعاىل(:          املطففني". 

 

( 6من ) ،( آيات7يف ) ،( مرات8ز )ـوَغمْ  ،َرتـُسكِّ و ،واـْغِمُض وردت كلامت: تُ 
 كام ييل: ،ورـس

  .1-املطففني ،1-ق ،1-احلج ،1-النحل ،2-احلجر ،1-البقرة
َرتوكلمة  ،وكلمة َغْمز مرة واحدة ،وردت كلمة ُتْغِمُضوا مرة واحدة ( 6) ُسكِّ

 مرات.
 

    -                               
                           ...  البقرة 

   -         املطففني 

   -                   احلجر 

  -                            ...  النحل 

    -                    ق   

     -             احلجر 

  -                                 

                      احلج
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مكلامت:  -7 تو ،ضغج رج مو ،ُسكن  زغج
 

العلوي  نق اجلفأي أغل :اَمَضهوأغْ  هَغَمض عين :الوُيق ،النّوم العاِرض (71)ض:الغجم -
" قال )تعاىل(: ،وُيستعار للتغافل والّتساهل ،عىل اجلفن السفيل         

       البقرة". 
 

ت: - رج ْكر: حبس املاء (81)ُسكن دِّ بني املرء وعقله ،السَّ  ،وذلك باعتبار ما َيْعِرض من السَّ
"قال )تعاىل(:  ،: املوضع املسدودركْ لسِّ وا            احلجر". 

 

م - ومجعها َغامِئز. قال  ،ما فيه ُمعابا إىل أو اليد طلب   أصل الَغْمز: اإلشارة باجلَْفن (91)ز:غج
")تعاىل(:          املطففني". 

 

( 6من ) ،( آيات7يف ) ،( مرات8ز )ـوَغمْ  ،َرتـُسكِّ و ،واـْغِمُض وردت كلامت: تُ 
 كام ييل: ،ورـس

  .1-املطففني ،1-ق ،1-احلج ،1-النحل ،2-احلجر ،1-البقرة
َرتوكلمة  ،وكلمة َغْمز مرة واحدة ،وردت كلمة ُتْغِمُضوا مرة واحدة ( 6) ُسكِّ

 مرات.
 

    -                               
                           ...  البقرة 

   -         املطففني 

   -                   احلجر 

  -                            ...  النحل 

    -                     ق   

     -             احلجر 

  -                                 

                      احلج
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 حـملج  -8
ح  اخلاطفة. اآلنيَّةُ : النظرة اللَّمر
ح    "قال )تعاىل(:  ،ورأيته مْلَحة الربق ،ملعان الربق (20):اللَّمر

 ."القمر
 كام ييل: ،من سورتني ،يف آيتني ،وقد وردت مرتني

 .1-القمر ،1-النحل
 

  -                                ...  
 النحل

   -                  القمر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ُخُشوع -9
 هو توجيه النظر لألسفل واخلضوع والتسليم هلل. 

 

اعة: اخلُُشوع (22) /(21):خشع  يام يوجد عىل وأكثر ما ُيستعمل اخلُُشوع ف ،الضَّ
اعة أكثر ما ُتستعم إذا رَضع القلب "وُروي  ،يف القلب د يوجل فياماجلوارح. والضَّ

 :)تعاىل( الوق ،"اإلرساء   " ال )تعاىل(:ق ،(32)"وارحاجل َعتَخش

"             و ،"املؤمنون"         األنبياء"، 

"و           و ،"طه"               القلم". 
 

 وقد جاءت كلمة خشوع مع مشتقاهتا عَّل الصور التالية:
 -اُخُشوع   -َخاِشَعات -َخاِشِعني -َخاِشُعون -اَخاِشع   -اِشَعة  َخ  -َخَشَعت -عخَتَْش 

ع    .اُخشَّ
كام  ،( سورة16من ) ،( آية16يف ) ،( مرة17وردت كلمة اخلشوع ومشتقاهتا )

 ييل:  
ــ ــران ،1-رةـالبق ــه ،1-اإلرساء ،1-آل عم ــاء ،1-ط ــون ،1-األنبي ــزاب ،1-املؤمن  ،2-األح

ــلت ــورى ،1-فص ــر ،1-الش ــد ،1-القم ــ ،1-احلدي ــم ،1-رـاحلش ـــاملع ،1-القل  ،1-ارجـ
 .1-الغاشية ،1-النازعات

   -                           البقرة 

  -                                     
                           ... آل عمران 

   -             اإلرساء 

    -                     ...  طه 

      -                                

                         األنبياء  
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 ُخُشوع -9
 هو توجيه النظر لألسفل واخلضوع والتسليم هلل. 

 

اعة: اخلُُشوع (22) /(21):خشع  يام يوجد عىل وأكثر ما ُيستعمل اخلُُشوع ف ،الضَّ
اعة أكثر ما ُتستعم إذا رَضع القلب "وُروي  ،يف القلب د يوجل فياماجلوارح. والضَّ

 :)تعاىل( الوق ،"اإلرساء   " ال )تعاىل(:ق ،(32)"وارحاجل َعتَخش

"             و ،"املؤمنون"         األنبياء"، 

"و           و ،"طه"               القلم". 
 

 وقد جاءت كلمة خشوع مع مشتقاهتا عَّل الصور التالية:
 -اُخُشوع   -َخاِشَعات -َخاِشِعني -َخاِشُعون -اَخاِشع   -اِشَعة  َخ  -َخَشَعت -عخَتَْش 

ع    .اُخشَّ
كام  ،( سورة16من ) ،( آية16يف ) ،( مرة17وردت كلمة اخلشوع ومشتقاهتا )

 ييل:  
ــ ــران ،1-رةـالبق ــه ،1-اإلرساء ،1-آل عم ــاء ،1-ط ــون ،1-األنبي ــزاب ،1-املؤمن  ،2-األح

ــلت ــورى ،1-فص ــر ،1-الش ــد ،1-القم ــ ،1-احلدي ــم ،1-رـاحلش ـــاملع ،1-القل  ،1-ارجـ
 .1-الغاشية ،1-النازعات

   -                          البقرة 

  -                                     
                           ... آل عمران 

   -             اإلرساء 

    -                      ...  طه 

      -                                

                         األنبياء  
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 -                                   

                            

             ...   األحزاب 

  -          املؤمنون 

   -                      ...  

  الشورى

    -     النازعات 

  -         الغاشية 

    -                         املعارج 

    -                        ...  القلم  

  -                ...  فصلت  

  -                                  ..  احلْش  

  -                   القمر 

   -                      ...  احلديد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

طجعج  -10  (42)هج
طجعج  به هج َب ُعنَُقهوبعري ُمْهطِ  ،الرجل ببرصه: إذا َصوَّ قال )تعاىل(:  ،ٌع: إذا َصوَّ

"                      وقال )تعاىل(:  ."إبراهيم
"     نظري الممدي (25) مهطعني: ."القمر. 

 

 كام ييل:   ،( سور3من ) ،( آيات3يف ) ،( مرات3وقد وردت )
 . 1-املعارج  ،1-القمر  ،1-إبراهيم 

 

   -                           براهيمإ 

   -                   القمر 

  -               املعارج 
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طجعج  -10  (42)هج
طجعج  به هج َب ُعنَُقهوبعري ُمْهطِ  ،الرجل ببرصه: إذا َصوَّ قال )تعاىل(:  ،ٌع: إذا َصوَّ

"                      وقال )تعاىل(:  ."إبراهيم
"     نظري الممدي (25) مهطعني: ."القمر. 

 

 كام ييل:   ،( سور3من ) ،( آيات3يف ) ،( مرات3وقد وردت )
 . 1-املعارج  ،1-القمر  ،1-إبراهيم 

 

   -                           براهيمإ 

   -                   القمر 

  -               املعارج 
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صشج  -11  خج
 

خ   ،دَ د َشَخص من بلده: َنفَ وق ،دَسواد اإلنسان القائم املرئي من بعي (62):صالشَّ
ُه. و" أي: أجفاهنم ال َتْطُرف.: وشاِخصة وَشخص َسْهُمُه وَبرَصُ       

  و ."األنبياء"     يقال ،ما ترى لول  (27)"براهيمإ: 
  أي فتحه فلم يغمضه. :شخص برص فالن

 

ص خج  .... (.11)(28).: تتطلَّع باجتاه واحد باستمرارتجشر
 

ص مع مشتقاهتا بالصيغ واملفردات التالية: خج  وقد جاءت كلمة تجشر
 َشاِخَصة. -َتْشَخص

 كام ييل: ،من سورتني ،يف آيتني ،وقد وردت مرتني
 .1-األنبياء ،1-مإبراهي

 

  -                              

    إبراهيم 

     -                                 

                 األنبياء 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 

 ور ومشتقاهتا.كلمة النُّ  -1

ياء ومشتقاهتا. -2  كلمة الضن

بجس -بـ: هلجج اهتاــار ومرادفة النَّ ــكلم -3 ج  -لجظجى -ِعريـــسج  -قج   -رشج

اظ ةجج  -ُشوج وج ح -ذر در رمُ  -قج ـة -ومحيج ـال -دخـان -ُحطجمج   -أوقـد -صج

 .سقر -حطب -حصب  -مسجور
 
 
 
 

 ورالنّ  -1
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 

 ور ومشتقاهتا.كلمة النُّ  -1

ياء ومشتقاهتا. -2  كلمة الضن

بجس -بـ: هلجج اهتاــار ومرادفة النَّ ــكلم -3 ج  -لجظجى -ِعريـــسج  -قج   -رشج

اظ ةجج  -ُشوج وج ح -ذر در رمُ  -قج ـة -ومحيج ـال -دخـان -ُحطجمج   -أوقـد -صج

 .سقر -حطب -حصب  -مسجور
 
 
 
 

 ورالنّ  -1
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 النّور -1
ؤية ُد الظَّالم ،الظلمة وقاشع ،وسبيل البرص ،ورفيق العني ،هو واسطة الرُّ  ،ومبدِّ

ا والشمس رساج   اور  رديف الدى وموئل احلقيقة. وقد جعل اهلل القمر نُ  ااز  وهو جم

 "(: . وقال )تعاىلوضياء                النور" . 
ور بأنه يان رب العاملني. وقد فّْس النُّ ا القرآن الكريم الذي هو بأيض   (92)والنور

وء املنتْش الذي ُيعني عىل اإلبصار نيوّي رضبان:  ،الضُّ وذلك رضبان: ُدْنَيِوّي وُأْخَرِوّي. فالدُّ
نُور العقل وُنور القرآن. هو ما انتْش من األمور اإللية كَ و ،رضب معقول بعني البصرية

ة كالقمر والنجوم والنرّّيات. ،وَمسوس بعني البرص  وهو ما انتْش من األجسام النَّريِّ
عىل أنه انعكاس  وهذا داللة ،وقد وصف اهلل )سبحانه وتعاىل( القمر بأنه ُنور

وقد وصف اهلل  ؛ر القمري. هذاور القمر بارد حتى يف منتصف الشهفنُ  ،لضوء الشمس
ق ودقة وُحسن اخلَلْ  ،والدى واجلامل ،هألن منه اخلري كل ،ذاته بأنه ُنور السموات واألرض

 ،واإلبداع واكتناز العلم واحلقائق ،واحلفظ واألمان ،وروعة النَّسق والرعاية ،التوازن
 وإدراك الْس والغيب يف السموات واألرض.     

 

ى عَّل ا ومعن  ور مع مشتقاهتا واملفردات املقاربة هلا لفظ  وقد جاءت كلمة النُّ 
 الصور التالية:

 ُمنرِي.  -ُنوِرُكم -َرناُنو -ُنوُرُهم -ُنوِرِهم -ُنوِره -ُنور
 

 كام ييل: ،( سورة24من ) ،( آية39يف ) ،( مرة51وردت كلمة النُّور ومشتقاهتا )               
 ،2-التوبة ،1-عرافاأل ،3-اماألنع ،4-ملائدةا ،1-النساء ،1-آل عمران ،3-البقرة
  ،1-نلقام ،1-الفرقان ،9-النور ،1-احلج ،2-إبراهيم ،1-الرعد ،1-يونس

 ،1-التغابن ،2-الصف ،6-احلديد ،1-الشورى ،2-الزمر ،2-رفاط ،2-األحزاب
 .1-نوح ،2-التحريم ،1-الطالق

 

  .( مرة45وردت كلمة النور )و
 .مرات( 6كام وردت كلمة منري )

 

 

 

  -                                      

                           ... البقرة 

-           ...  األنعام 

   -                                   

                       ... األنعام  

   -                                 

            ...  األنعام 

-                                النساء 

- ...                                    

     األعراف 

   -                                     

                      ...  الشورى 

 -                         ...  التوبة 

  -                                   

                   ...  يونس 

-  ...                          ...  الرعد 

     -                         

                      ...  املائدة 

   -                               

               املائدة 

   -                     نوح 
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  -                                      

                           ... البقرة 

-           ...  األنعام 

   -                                   

                      ... األنعام  

   -                                 

             ...  األنعام 

-                                النساء 

- ...                                    

     األعراف 

   -                                     

                      ...  الشورى 

 -                         ...  التوبة 

  -                                   

                   ...  يونس 

-  ...                         ...  الرعد 

     -                         

                      ...  املائدة 

  -                               

               املائدة 

   -                     نوح 
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  -                                

                              ...  املائدة 

     -                                  

                     ...  املائدة 

  -                            ...  إبراهيم 

   -                           

          ...  إبراهيم 

  -                                 ...  األحزاب 

   -                       ...  الزمر 

     -                        ...  الزمر 

  -                            

                                   

                                        
                     النور 

- . ..                   النور 

 -                                  

         ...  الطالق 

  -                             ...  
  احلديد

  -                               

                         ...  احلديد 

  -          فاطر 

 

 

    -                               

                      احلديد 

  -                        الصف 

  -                          التغابن 

-              
          البقرة  

-  ...                                   

                     التحريم 

  -                               

                                  احلديد 

  -                              ... احلديد 

  -                                الفرقان 

  -                                       
 آل عمران  

   -                                      

                                
 لقامن

  -                                   

         فاطر  

  -                          احلج 

  -               األحزاب 
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    -                              

                     احلديد 

  -                        الصف 

  -                          التغابن 

-              
          البقرة  

-  ...                                   

                     التحريم 

  -                               

                                 احلديد 

  -                              ... احلديد 

  -                                الفرقان 

  -                                       
 آل عمران  

   -                                      

                                 
 لقامن

  -                                   

         فاطر  

  -                          احلج 

  -               األحزاب 
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يجاء -2  الضن
 

املغناطييسِّ الذي  -ء بأنه ذلك اجلزء من الطيف الكهربِّ وْ يمكن تعريف الضَّ 
ء عبارة عن حزم من الفوتونات الضوئية حتمل يف طياهتا وْ تكون العني حساسة له. الضَّ 

ة أي أعىل رسع ؛ةيف الثاني رتم كيلو 300و000م وبْسعة طاقة حرارية وتسري بخط مستقي
الشمس هي مصدر  واج الكهرومغناطيسية. إنّ وله خاصية األم ،ا لآلنمكن رصدهأ

وء يف جمموعتنا الشمسية نعكاس إذا تنري الكون. فشعاع الضوء قابل لالفهي التي  ،الضُّ
وزاوية سقوطه تعادل زاوية انعكاسه.  ،اصطدم بجسم أو سطح أملس كالزجاج واملرايا

ينكْس إذا اجتاز وخرج من حيزين تختلفي الكثافة كالواء واملاء أو الواء وقرنية العني  وهو
ة التي تسري مستقيمة متوازية تنكْس وتتجمع يف بؤرة عىل الشبكية يّ ئِ وْ الشفافة. فاحلزمة الضَّ 

أهم مصدر للطاقة املنقولة يف عندما خترتق السطوح الكارسة يف عني سويَّة البرص. الشمس 
مليون درجة مئوية  16نفجارات النووية عىل سطحها لضوء تبلغ حرارهتا النامجة عن االا

ي السطوح التي تصطدم هبائِ وْ تنتقل يف احلزم الضَّ  وكلام قرب اليشء منها ازدادت  ،ية فتحمِّ
 ا.حرارته ارتفاع  

وهي  ،ملتأججة املضيئةألهنا الطاقة ا ،ياء عىل األرضفالشمس هي مصدر الّض 
جة. والربق فيه ضياء ألنه طاقة مضيئة بارقة نجمت عن متاس ج ألالّْسا هنا حارقة متوهِّ

 واحلرور. كام سيأيت يف اآليات التالية. ورالنُّ والنار مضيئة ألن فيها  ،شحنتني كهربائيتني
ى عَّل ا ومعن  مع مشتقاهتا واملفردات املقاربة هلا لفظ  كلمة ضياء وقد جاءت 

 الصور التالية:
 ُيِِضء. -َضاَءتأَ  -َأَضاء -ِضَياء

 كام ييل:  ،( سور5من ) ،( آيات6يف ) ،( مرات6)مشتقاهتا وردت كلمة ضياء و
 . 1-القصص ،1-النور ،1-األنبياء ،1-يونس ،2-البقرة

 

-               
         البقرة 
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 النَّار -3
 

وتوهج  ،وتوقد جذوهتا ،وامحرار شواظها ،وَشرها ،وليبها ،بسعريها النَّارذكرت  -
ومبهر  ،لك مثري للبرصوكل ذ ،واستعار حريقها ،وشهيق فورهتا ،ومحيم صليها ،لظاها
 . والنار فيها النُّور واحلرور ،للعني

 

       "قال )تعاىل(:  ،هب: اْضطِرام النَّاراللَّ  (30):هلب -
"و ،"املرسالت          وُيقال  ،ال النارما يبدو من اشتع واللَّهيب:. "املسد

خان وللغُ لل َ دُّ " اىل(:ه )تعوقول ،ببار: َل              وَفرس ."داملس 
ُ  ،ا بالنار امُللتهبةتشبيه   ،شديد الَعْدو: ُمْلِهب دي :وبواألُْل ويستعمل  ،دهو الَعْدُو الشَّ

  اللُّهاب يف احلَر الذي ينال العطشان.
 

علةامُلتَناَول من  القبس: (31):قبس -      "قال )تعاىل(:  ،الشُّ
(: قال )تعاىل ،ةالعلم والداي طلبوُيستعار ل ،ْقتِباس: طلب ذلكوالَقبَس واال ،"النمل

"           أعطيته.ا أو علام  . وَأْقَبْستُه نار  "احلديد : 
 

ْعر:  (32):سعر - احلرب. وناقة  راخلشب الذي ُيْسَعر به. واْستَعَ واملِْسَعر: . تهاب النارلاالسَّ
َعار: حر النَّار. وَسُعر الرجدة وَمْسُعورة: أي موق ر. قال )تعاىل(: ه حل: أصابُمهيَّجة. والسُّ

"         وقال )تعاىل(:  ،"النساء"         ه وقول ،"ريالتكو

"اىل(: )تع            وقال )تعاىل(:  ،"كاملل"           

    عْ  ،"القمر  يف اْستعار النَّار. اتشبيه   وق:ُر يف السوالسِّ
 

      ":قال )تعاىل( ،النار: ما تطاير منها ََشار (33):شر -
  ."املرسالت

 

 " :(قال )تعاىل ،وقد َلظَِيت النَّار وَتَلظَّت ،الّلظى: الّلهب اخلالص (43):لظى -
       قال )تعاىل(:  ،أي َتتََلظَّى. وَلَظى: اسم جلهنم "الليل"       

   ."املعارج
 

 

 

واظ (53):شوظ -      "قال )تعاىل(:  ،اللَّهب الذي ال ُدخان فيه: الشُّ
 ."الرمحن

قال  ،ىواجلمع: ِجذ   ،لتهابالذي يبقى من احلطب بعد اال: اجلَذوة واجِلذوة (63):وذج -

 ."القصص      ")تعاىل(: 

قال  ،ثم استعمل لكل كْسن ُمَتناه ،اليشء مثل الشم ونحوهاحلَْطُم: كْس  (73):حطم -

وحطمته  ."النمل        ")تعاىل(: 

" :(حتطم كل ما يلقى فيها: قال )تعاىلألهنا  ،. وسميت اجلحيم ُحطَمةفانحطم حطام     

        باجلحيم. اتشبيه   ،وقيل لألكول: ُحطَمة ،"اهلمزة 

رُموم - الشديد  انقيل: أصله الدخ ،"ةالواقع    "اىل(: قال )تع (83):حيج
ر فيه م ،وتسميته إما ملا فيه من فرط احلرارة ،(93)السواد فقد  ،ن لفظ احلممةأو ملا تـُُصوِّ

 هو من لفظ احلممة.و ،حيموم :قيل لألسود

خان كالُعثان (40):دخن -    "قال )تعاىل(:  ،ِهيباملُْسَتصَحب للَّ  :(41)الدُّ
          خان ،"فصلت  إشارة إىل أنه ال متاسك لا. ،أي: هي مثل الدُّ

ْجر: هَتْييج النار (42):سجر -    "ومنه:  ،ريقال: َسجْرت التَّنُّو ،السَّ
َمت نار   "التكوير    "و ،"الطور  .(34)عن احلسن ،اأي: ُأرْضِ

يْلِ  (44):صال - واْصَطىَل   ،هبا ُبلِـيأي  ،بالنار وبكذا َصيِلَ ل: وُيقا ، اإليقاد بالنارأصل الصَّ

"قال )تعاىل(:  ،هبا        وقال )تعاىل(:  ،"يس"        اقنشقاال"، 

"(: وقال )تعاىل       (:. وقوله )تعاىل"راملدث "            
        ه ،. قيل: َصىَل النار: دخل فيها"املجادلة قال )تعاىل(:  ،وَأْصالها َغرْيَ

"         النساء". 
دج وج  -  ،ب املجعول للُوُقودقود يقال للحطوالوَ  ،اا َوَوْقد  ُوقود   َقَدت النار َتِقدُيقال: وَ  (54):قج

"وملِا حصل من اللَّهب. قال )تعاىل(:           التحريم"، "     

      حْ ــْدت النـْوقـواستَ  ،"رانـآل عم وأْوَقْدهُتا.  ،ت إليقاِدهاــار: إذا ترشَّ
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قال  ،ىواجلمع: ِجذ   ،لتهابالذي يبقى من احلطب بعد اال: اجلَذوة واجِلذوة (63):وذج -

 ."القصص      ")تعاىل(: 

قال  ،ثم استعمل لكل كْسن ُمَتناه ،اليشء مثل الشم ونحوهاحلَْطُم: كْس  (73):حطم -

وحطمته  ."النمل        ")تعاىل(: 

" :(حتطم كل ما يلقى فيها: قال )تعاىلألهنا  ،. وسميت اجلحيم ُحطَمةفانحطم حطام     

        باجلحيم. اتشبيه   ،وقيل لألكول: ُحطَمة ،"اهلمزة 

رُموم - الشديد  انقيل: أصله الدخ ،"ةالواقع    "اىل(: قال )تع (83):حيج
ر فيه م ،وتسميته إما ملا فيه من فرط احلرارة ،(93)السواد فقد  ،ن لفظ احلممةأو ملا تـُُصوِّ

 هو من لفظ احلممة.و ،حيموم :قيل لألسود

خان كالُعثان (40):دخن -    "قال )تعاىل(:  ،ِهيباملُْسَتصَحب للَّ  :(41)الدُّ
          خان ،"فصلت  إشارة إىل أنه ال متاسك لا. ،أي: هي مثل الدُّ

ْجر: هَتْييج النار (42):سجر -    "ومنه:  ،ريقال: َسجْرت التَّنُّو ،السَّ
َمت نار   "التكوير    "و ،"الطور  .(34)عن احلسن ،اأي: ُأرْضِ

يْلِ  (44):صال - واْصَطىَل   ،هبا ُبلِـيأي  ،بالنار وبكذا َصيِلَ ل: وُيقا ، اإليقاد بالنارأصل الصَّ

"قال )تعاىل(:  ،هبا        وقال )تعاىل(:  ،"يس"        اقنشقاال"، 

"(: وقال )تعاىل       (:. وقوله )تعاىل"راملدث "            
        ه ،. قيل: َصىَل النار: دخل فيها"املجادلة قال )تعاىل(:  ،وَأْصالها َغرْيَ

"         النساء". 
دج وج  -  ،ب املجعول للُوُقودقود يقال للحطوالوَ  ،اا َوَوْقد  ُوقود   َقَدت النار َتِقدُيقال: وَ  (54):قج

"وملِا حصل من اللَّهب. قال )تعاىل(:           التحريم"، "     

      حْ ــْدت النـْوقـواستَ  ،"رانـآل عم وأْوَقْدهُتا.  ،ت إليقاِدهاــار: إذا ترشَّ
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 ."البقرة      "قال )تعاىل(: 

دُّ ما ُيعَ  أي: ،"الن      "(: قال )تعاىل (64):حطب -
ألنه ال  ،وقيل للمخلِّط يف كالمه: حاطب ليل ،واحتطبت (74)اب  وقد َحَطبُْت َحطَ  ،لإليقاد

 ومكان َحطيب: كثري احلَطب.  ،ا: عملته لهوَحطبت لفالن َحطب   ،ُيبرص ما جيعله يف حبله
َسَقر اسم  لوُجعِ  ،َحْته وأذاَبْتهأي: لوَّ  ،وقيل: َصَقَرْته ،(94)سه الشمِمن َسَقَرتْ  (84) :سقر -

 "قال )تعاىل(:  ،علم جلهنم        املدثر".  

ح - در "قال )تعاىل(: : قج        العاديات". 
ى عَّل الصور ا ومعن  ار مع مشتقاهتا واملفردات املقاربة هلا لفظ  وقد جاءت كلمة النَّ 

 التالية:
ر -َنْقَتبِس -َقَبس -َلَب -ُشَواظ -َنار َرت -ُسُعر -َسِعري -َجْذَوة -ََشَ  -ُحَطَمة -ُسعِّ
 -َتْصلَِيـة -ُنْصلِيِهم -هُنْصلِ  -َصاُلوا -َصالِ  -اَنْسَفع   -اَقْدح   -َتَلظَّى -َلَظى -ُمومحَيْ 

 -َأْوَقُدوا -َأْوقِد -َوُقود -َصلُّوه -اْصَلْوَها -ْصلِيهأُ  -َتْصَطُلون -َيْصَلْوهَنَـا -َيْصىَل 
َرت -ْوَقَدةاملُ  -ُتوِقُدون -ُيوقُِدون -ُيوَقد -َوُقوُدَها -اْسَتْوَقد  -َمْسُجور -ُيْسَجُرون -ُسجِّ
  .حَيْطَِمنَُّكم -ُحطام -ُحَطَمة -َحَطب

 كام ييل:  ،( سورة78من ) ،( آية193يف ) ،( مرة231) وردت كلمة النَّار
ـــالبق ــران ،17-رةـ ــاءال ،12-آل عم ــدة ،11-نس ــام ،5-املائ ــ ،2-األنع  ،7-رافـاألع

 ،2-النحـل ،1-احلجر ،3-إبراهيم ،4-الرعد ،5-هود ،2-يونس ،6-التوبة ،1-األنفال
 ،3-النـور ،1-املؤمنون ،3-احلج ،2-األنبياء ،4-طه ،1-مريم ،3-الكهف ،1-اإلرساء
 ،2-زاباألح ،2-السجدة ،1-لقامن ،2-العنكبوت ،7-القصص ،6-النمل ،1-الفرقان
 ،5-تفصــل ،9-رغــاف ،4-رالزمــ ،7-ص ،1-اتالصــاف ،2-سيــ ،2-فــاطر ،2-ســبأ

 ،1-الـذاريات ،1-الفـتح ،2-َممـد ،2-األحقاف ،1-اجلاثية ،2-الدخان ،1-الشورى
 ،3-احلْشــ ،2-املجادلــة ،3-احلديــد ،4-الواقعــة ،3-الــرمحن ،4-لقمــرا ،4-ورـالطــ

 ،1-وحـنـ ،2-املرسـالت ،1-ارجاملعـ ،1-اقـةاحل ،3-امللـك ،3-التحـريم ،1-التغابن
 ،2-نشـقاقاال ،1-املطففـني ،1-نفطـاراال ،2-رالتكوي ،1-إلنسانا ،5-املدثر ،2-اجلن
ـــالب ــىل ،2-روجـ ــ ،2-األع ــد ،2-يةـالغاش ــل ،1-البل ــق ،3-اللي ــة ،1-العل  ،1-البين

 .5-املسد ،4-المزة ،1-القارعة ،1-العاديات

 

 

 ( مرة.145وردت كلمة َنار ) -
 ( مرات.3َلَب )وردت كلمة  -
 ( مرات.3وردت كلمة َقَبس ومشتقاهتا ) -
 ( مرة. 19وردت كلمة َسِعري ومشتقاهتا ) -
 وردت كلمة َلَظى مرتني. -
ر مرة واحدة. -   وردت كلمة ََشَ
 وردت كلمة ُشَواظ مرة واحدة. -
 وردت كلمة َجْذَوة مرة واحدة. -
 وردت كلمة َقْدح مرة واحدة. -
 وم مرة واحدة.وردت كلمة حَيْمُ  -
 ( مرات.6وردت كلمة ُحَطَمة ) -
 ( مرات.3وردت كلمة دخان ) -
 .( مرة24ومشتقاهتا ) َصالوردت كلمة  -
 ( مرة.11) ومشتقاهتاوردت كلمة أوقد  -
 ( مرات.3) ومشتقاهتا وردت كلمة مسجور -
 مرتني. وردت كلمة حطب -
 ( مرات.4) ومشتقاهتا وردت كلمة سقر -
انَ وردت كلمة  -  مرة واحدة. ْسفع 
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  -                             ...  البقرة 

-             البقرة 
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  -                                  

                                     ..  البقرة 
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 ( مرة.145وردت كلمة َنار ) -
 ( مرات.3َلَب )وردت كلمة  -
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 ( مرة. 19وردت كلمة َسِعري ومشتقاهتا ) -
 وردت كلمة َلَظى مرتني. -
ر مرة واحدة. -   وردت كلمة ََشَ
 وردت كلمة ُشَواظ مرة واحدة. -
 وردت كلمة َجْذَوة مرة واحدة. -
 وردت كلمة َقْدح مرة واحدة. -
 وم مرة واحدة.وردت كلمة حَيْمُ  -
 ( مرات.6وردت كلمة ُحَطَمة ) -
 ( مرات.3وردت كلمة دخان ) -
 .( مرة24ومشتقاهتا ) َصالوردت كلمة  -
 ( مرة.11) ومشتقاهتاوردت كلمة أوقد  -
 ( مرات.3) ومشتقاهتا وردت كلمة مسجور -
 مرتني. وردت كلمة حطب -
 ( مرات.4) ومشتقاهتا وردت كلمة سقر -
انَ وردت كلمة  -  مرة واحدة. ْسفع 
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   -            آل عمران 

     -                                  
               آل عمران 

  -                                 

                            ... آل عمران 

  -                                     

             ...  آل عمران 

  -                              

                             آل عمران 

   -                          آل عمران 

 -                             
          النساء  

   -                         ... النساء  

  -                     ...  النساء  

 -                                

           ...  النساء  
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 -                           النساء 

    -                املؤمنون 

   -                        ...  املائدة 

 -                     ...  املائدة 

-  ...                                

                            املائدة 

   -                                 

                                             

                                     ... املائدة 

-                                    

  األعراف 

   -                           ...  األعراف 

  -                                  

                                   

                                األعراف 

   -                                      

             ...  األعراف 

   -                                   

 األعراف 

  -                       ... األعراف 

  -                              ... األنعام 

  -                                  

                                      

 

 

             ...  األنعام 

  -                                 

                  التوبة 

  -                            ..  التوبة 

   -                                  ... التوبة 

   -                         ...  التوبة 

  -                              

                                ... التوبة 

   -                                  

                    ... التوبة 

    -              يونس 

   -                                  
                                  ...  يونس 

     -                         ... هود 

   -                                    
                              ...  هود  

-            هود  

  -                  ...  هود 

  -                   هود   

  -                                      

                                       الرعد 

   -                                       
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             ...  األنعام 

  -                                 

                  التوبة 

  -                           ..  التوبة 

   -                                  ... التوبة 

   -                         ...  التوبة 

  -                              

                                ... التوبة 

   -                                  

                   ... التوبة 

    -              يونس 

   -                                  
                                  ...  يونس 

     -                         ... هود 

   -                                    
                              ...  هود  

-            هود  

  -                  ...  هود 

  -                   هود   

  -                                      

                                       الرعد 

   -                                      
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                         ... الرعد  

   -                                        

                الرعد 

   -                                        

                                .. الكهف 

    -                             الكهف 

  -                                

             الكهف 

   -                              

            النحل 

  -                     ...  األنبياء  

   -                  األنبياء 

  -                                    

      طه 

   -                             األحزاب 

  -                            

                                   

                          ... النور 

 -                          ...  النور 

  -                            ... الاثية 

   -                             

             احلج 

 

 

   -                               
                               

                     احلج 

   -                           

             
  القصص 

      -                        القصص 

 -                               

       النمل 

   -                 ...  النمل 

  -                 ...  النمل 

  -                           نوح 

   -                                 

             العنكبوت 

  -                                     

                      ... العنكبوت  

   -                             
 إبراهيم

  -                                
          فاطر 

-  ...                        سبأ  

   -                                    
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   -                               
                              

                     احلج 

   -                           

             
  القصص 

      -                        القصص 

 -                               

       النمل 

   -                 ...  النمل 

  -                 ...  النمل 

  -                           نوح 

   -                                 

              العنكبوت 

  -                                    

                      ... العنكبوت  

   -                             
 إبراهيم

  -                                 
          فاطر 

-  ...                        سبأ  

   -                                    
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     الزمر 

  -                                   

    الزمر 

 

   -                         الزمر 

  -                                  

              السجدة 

   -                                     

        ص 

-            الذاريات 

  -                          ص 

 -                       ص 

-        ص 

  -                          ص 

   -                              غافر 

    -                    غافر 

 -                                          

              غافر 

  -                               

                  غافر 

  -                ...  غافر 

   -                            غافر 

  -                غافر 

 

 

  -                   فصلت 

  -                            فصلت 

  -                        ...  فصلت 

 -                                     

           ...  فصلت  

  -                                       

                                  ... األحقاف  

    -                            ... األحقاف  

-  ...                              حممد 

   -                                       

                                      

                                حممد 

    -                       ...  احلديد 

  -                الطور 

  -            الطور 

  -          الرمحن 

   -                   الرمحن 

     -       الواقعة 

-              ... املجادلة 

   -                                    
 احلْش

  -                             احلْش 

 -                             احلْش 
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  -                   فصلت 

  -                            فصلت 

  -                        ...  فصلت 

 -                                     

           ...  فصلت  

  -                                       

                                  ... األحقاف  

    -                            ... األحقاف  

-  ...                              حممد 

   -                                       

                                     

                                حممد 

    -                       ...  احلديد 

  -                الطور 

  -             الطور 

  -          الرمحن 

   -                    الرمحن 

     -       الواقعة 

-              ... املجادلة 

   -                                    
 احلْش

  -                             احلْش 

 -                             احلْش 
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   -                      ...  لتغابنا 

    -                           ...  التحريم 

   -                               

                               

   التحريم 

  -                   القمر 

 -                              ...  الن  

   -                                     

                    ...  املدثر 

 -                                 ... البينة 

  -      الربوج 

      -       الليل 

    -               احلجر 

    -            إبراهيم 

    -     البلد  

   -                                      

                       ...   القصص 

   -                         يس  

   -          األعَّل 
   -      الغاشية 

  -       اهلمزة 

  -         املعارج   

   -              املسد  

 

 

   -        سدامل 

  -    القارعة 

 -           املرسالت 
 

   -            املرسالت   

    -    العاديات 

  -                              

             ... احلديد 

    -      الواقعة 

    -                           النساء 

  -                                         

                                    

    اإلرساء  

   -                                      

               لقامن 

      -                                     

                                    سبأ 

   -                            احلج 

  -                       الفرقان 

 -                                     

 فاطر  

 -              األحزاب 

   -                                        
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   -        سدامل 

  -    القارعة 

 -            املرسالت 
 

  -            املرسالت   

    -    العاديات 

  -                              

             ... احلديد 

    -      الواقعة 

    -                           النساء 

  -                                         

                                    

    اإلرساء  

   -                                      

               لقامن 

      -                                    

                                    سبأ 

   -                            احلج 

  -                       الفرقان 

 -                                      

 فاطر  

 -              األحزاب 

   -                                        
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                     الشورى 

   -                                 

      امللك 

  -                           الفتح 

  -                         امللك 

    -                امللك 

   -                        القمر 

 -               القمر 

   -        التكوير 

  -                      اإلنسان 

   -     نشقاقاال  

   -                                
                   النمل 

   -                                     

                          ... الزمر  

  -                  الواقعة  

  -            اهلمزة 

   -           اهلمزة 

      -                                   

                                    
                     ...  احلديد 

     -                الدخان 

 

 

  -                                 ..  فصلت 

   -                                  

                   النساء 

    -                                     الطور 

    -               يس 

   -                               

                                 

                                     املجادلة 

   -               إبراهيم 

  -                       مريم 

 -        الصافات 

   -            ص  

    -   الواقعة 

  -      احلاقة 

     -     نفطاراال 

  -         املطففني 

 -           الليل 

    -    املدثر 

   -         املدثر  

  -           املدثر 

    -    الطور 

-     التكوير 
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  -                                 ..  فصلت 

   -                                   

                   النساء 

    -                                     الطور 

    -              يس 

   -                               

                                

                                     املجادلة 

   -               إبراهيم 

  -                       مريم 

 -        الصافات 

   -            ص  

    -   الواقعة 

  -      احلاقة 

     -     نفطاراال 

  -          املطففني 

 -           الليل 

    -    املدثر 

   -         املدثر  

  -           املدثر 

    -    الطور 

-     التكوير 
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  -               الن 

     -         املسد 

-             العلق  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 الفصل الخامس
 

ى ت:كلام -1      مج ىو ،الغجطجشو ،العج ه ،العجشج مج  ومشتقاهتا.  والكج

ت ومشتقاهتام. :كلمتا -2       الظُّلرم والظُُّلامج

 ومشتقاهتام.الظنل والظنالل  :كلمتا -3     

ة ومشتقاهتا. -4      اوج  كلمة الِغشج

أج كلمة  -5      فج  . ومشتقاهتا أجطر

ف كلمة -6      سج  .ومشتقاهتا خج

طِفج كلمة  -7       .ومشتقاهتا خج

ّض كلمة  -8       .ومشتقاهتا غج

 .ومشتقاهتا يغزج كلمة  -9     

سكلمة  -10       .ومشتقاهتا طجمر

رو كلمة  -11       . قاهتاومشت حمج

اء ومشتقاهتام. :كلمتا -12      فج يجة واإِلخر  اخُلفر

يرب واألُُفول ومشتقاهتام. :كلمتا -13         الغج
 
 



 

 

 

 الفصل الخامس
 

ى ت:كلام -1      مج ىو ،الغجطجشو ،العج ه ،العجشج مج  ومشتقاهتا.  والكج

ت ومشتقاهتام. :كلمتا -2       الظُّلرم والظُُّلامج

 ومشتقاهتام.الظنل والظنالل  :كلمتا -3     

ة ومشتقاهتا. -4      اوج  كلمة الِغشج

أج كلمة  -5      فج  . ومشتقاهتا أجطر

ف كلمة -6      سج  .ومشتقاهتا خج

طِفج كلمة  -7       .ومشتقاهتا خج

ّض كلمة  -8       .ومشتقاهتا غج

 .ومشتقاهتا يغزج كلمة  -9     

سكلمة  -10       .ومشتقاهتا طجمر

رو كلمة  -11       . قاهتاومشت حمج

اء ومشتقاهتام. :كلمتا -12      فج يجة واإِلخر  اخُلفر

يرب واألُُفول ومشتقاهتام. :كلمتا -13         الغج
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ى -1 مج  العج
شج  ،والغجطجش  ه ،ىوالعج مج  والكج

 

ؤية ،هو فقد البرص (50):العمى - وتعذر قيام العني  ،وانطفاء نور العني ،واضمحالل الرُّ
 ،ا أو دائام  ا مؤّقت  كام قد يكون آني   ،اا أو جمازي  قد يكون حقيقي   بوظيفتها البرصية. والعمى

ة يف العنيى عيني  وقد يكون عم   ( أو 10و 8شكل النظر ا) ا بسبب مرض أو علة ِوِاِلِدِِيَّ
ةا لعلَّ ى مركزي  يكون عم   نظر ا) عند الكهول اى ُمكتسب  أو عم   ،اغيف قْش الدم ة أو أذيَّ

" كقوله )تعاىل(: ،َأْعَمى :صابُيقال للم  .(9شكل ال          عبس". 
 كقوله )تعاىل(: ،َأْعَمى وَعمن  :وُيقال للُمصاب هنا ،والَعَمى املعنوي هو افتقاد البصرية

"                   وقوله )تعاىل(:  ،"احلج"   

  ؛ومجع َأْعَمى ُعْمٌي وُعْمَياٌن وَعِمني ،"البقرة "     
قال )تعاىل(:  ،ة إليه كاألْعَمىأي اْشَتَبه حتى صار باإلضاف :وَعِمَي عليه ."األعراف

"               (: وكذلك قال )تعاىل ،"القصص"         

                 هود". 
 

طجش - َشى: أي ال الٌة َغطْ فَ  :ومنه قيل ،ش: هو الذي يف عينه شبه َعمشاألَْغطَ  (51):غج

"ُش: التَّعامي عن اليشء. قال )تعاىل(: والتََّغاطُ  ،هُيتدى فيها           

    أي جعله ُمظلام   ،"النازعات. 
 

ا - شج ُش : عج عر   .191اجع ص: ر: ويج
 

ى عَّل الصور ا ومعن  مشتقاهتا واملفردات املقاربة هلا لفظ   وردت كلمة العمى مع
 التالية:
َيت -َعِميَت -ُعْمي -َعَمى -َأْعَمى  -َتْعَمى -ُعْمَيان -َعُمون -نيَعمِ  -َعُموا -ُعمِّ
ت.اب -األَكَمه -َأغَطش -ُش َيع  َيضَّ

 

 

 

كام  ،( سورة25من ) ،( آية35)يف  ،( مرة38وردت كلمة العمى ومشتقاهتا )
 ييل:
 ،2-هود ،1-يونس ،1-األعراف ،2-األنعام ،3-املائدة ،1-آل عمران ،2-البقرة
 ،2-النمل ،1-الفرقان ،1-ورالن ،2-احلج ،2-طه ،3-اإلرساء ،2-الرعد ،1-يوسف
 ،1-َممد ،2-الزخرف ،2-فصلت ،1-غافر ،1-فاطر ،1-روملا ،1-القصص
 .1-عبس ،1-الفتح ،1-النازعات

 ( مرة.33وردت كلمة العمى )
 مرة واحدة. وُش َيعوردت كلمة 

 َطش مرة واحدة.وردت كلمة َأغ
 وردت كلمة األْكَمه مرتني.

ت مرة واحدة.وردت كلمة اب  يضَّ
  

ال عن الدى كاألعمى. وشبَّه لقد شبه اهلل الضالل بالعمى، فالكافر والض
 .اواعترب املؤمن املوحد بصري   ،تباع اإلسالم بالنوراالداية و

  

-  ...                      األنعام 

   -                     ... هود  

  -                           اإلرساء 

  -                                طه 

  -                 طه 

   -            فاطر 

  -                                   

                        ...  الرعد 

   -                            ...  الرعد  



أ.د.ُسى سبع العيش

145

 

 

كام  ،( سورة25من ) ،( آية35)يف  ،( مرة38وردت كلمة العمى ومشتقاهتا )
 ييل:
 ،2-هود ،1-يونس ،1-األعراف ،2-األنعام ،3-املائدة ،1-آل عمران ،2-البقرة
 ،2-النمل ،1-الفرقان ،1-ورالن ،2-احلج ،2-طه ،3-اإلرساء ،2-الرعد ،1-يوسف
 ،1-َممد ،2-الزخرف ،2-فصلت ،1-غافر ،1-فاطر ،1-روملا ،1-القصص
 .1-عبس ،1-الفتح ،1-النازعات

 ( مرة.33وردت كلمة العمى )
 مرة واحدة. وُش َيعوردت كلمة 

 َطش مرة واحدة.وردت كلمة َأغ
 وردت كلمة األْكَمه مرتني.

ت مرة واحدة.وردت كلمة اب  يضَّ
  

ال عن الدى كاألعمى. وشبَّه لقد شبه اهلل الضالل بالعمى، فالكافر والض
 .اواعترب املؤمن املوحد بصري   ،تباع اإلسالم بالنوراالداية و

  

-  ...                      األنعام 

   -                     ... هود  

  -                           اإلرساء 

  -                                طه 

  -                 طه 

   -            فاطر 

  -                                   

                        ...  الرعد 

   -                             ...  الرعد  
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 -                    ... النور 

   -                        ... غافر 

 -                             ...  الفتح 

     -                      حممد 

 -        عبس  

  -            البقرة 

   -                                   

       البقرة    

  -                                 ... األنعام 

    -                          يونس  

-             الزخرف 

   -              ...  النمل 

   -                           ...  الروم 

  -                     ... فصلت  

  -                                     

                                

   ...  فصلت  

   -                                       

                          ...  اإلرساء 

 

 

    -                         

                  املائدة 

- . ..                        األعراف  
 

  -                                 النمل 

   -                        الفرقان 

    -                    القصص 

  -                                      

                 هود 

   -                                 
                         احلج 

  -                          الزخرف 

    -           النازعات 

   -                                  

                                

             ... آل عمران 

 -                                   

                                   

                                       

            ... املائدة  

    -                                  

 (11شكل النظر ا) وسفي
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    -                         

                  املائدة 

- . ..                        األعراف  
 

  -                                 النمل 

   -                        الفرقان 

    -                    القصص 

  -                                       

                 هود 

   -                                 
                         احلج 

  -                          الزخرف 

    -           النازعات 

   -                                  

                                

             ... آل عمران 

 -                                    

                                   

                                       

            ... املائدة  

    -                                  

 (11شكل النظر ا) وسفي
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 -8-شكل ال
 

 والدي ثنائّي الانب ساد
 

 
 

  سبب العمى الساد لَتشكـُّ ابيضاض احلَدقة بسبب 
 وهو بحمد اهلل قابل للعالج اجلراحي والشفاء

 
 
 
 

 -9-شكل ال
 

 
 

ل هبا الّساد ،يف انكسار الضوء ا كبري  رسم يظهر خلال    ألن العدسة قد تشكَّ
 ،ال تسمح للنور بالعبور وال بتشكيل صورة عىل الشبكيةوأصبحت نواهتا كثيفة 

 فالشخص أعمى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 : العمى الوالدي. )الكمه(
 (10شكل النظر ا) وقد يقال ملن تذهب عينه. ،د مطموس العنيهو الذي يول (52) :واألكمه

 

 
 -10–شكل ال

 

 
 

 عني اليمنى واستعصت عىل العالج والشفاءَكَمه )َعَمى والدي( وقد ُضمرت فيه ال
 

 
 -11-شكل ال

 ساد شيخوخي
 السادعني ُمصابة ب

 

 
 
 
 
 
 

  بسبب مرض العدسة البلورّيةابيّضت العني وُفقد البرص وأصبح غائام  
اد"  ُسدت منافذ الضوء يف احلدقة وُصّد النور عن عبور العني. "أي ُحدوث السَّ

 ."لعنينزول املاء األبيض يف ا" :وُيقال
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 : العمى الوالدي. )الكمه(
 (10شكل النظر ا) وقد يقال ملن تذهب عينه. ،د مطموس العنيهو الذي يول (52) :واألكمه

 

 
 -10–شكل ال

 

 
 

 عني اليمنى واستعصت عىل العالج والشفاءَكَمه )َعَمى والدي( وقد ُضمرت فيه ال
 

 
 -11-شكل ال

 ساد شيخوخي
 السادعني ُمصابة ب

 

 
 
 
 
 
 

  بسبب مرض العدسة البلورّيةابيّضت العني وُفقد البرص وأصبح غائام  
اد"  ُسدت منافذ الضوء يف احلدقة وُصّد النور عن عبور العني. "أي ُحدوث السَّ

 ."لعنينزول املاء األبيض يف ا" :وُيقال
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  والظُُّلامت الظُّلرم -2
 

ة:      "ومجعها ُظُلامت.  ،هي العتمة وغياب الضياء وانطفاء النور (35)الظُّلرمج
    "، "           " ُيعرّب بالنور  ا عن اجلهل والْشك والفسق كاميعرب هب
"َأْضدادها عن             ". تعاىل( وقوله(: "         " 

حم واملشيمة.  أي الَبْطن والرَّ
  

وضع اليشء يف غري موضعه  :هو عند أهل اللغة وكثري من العلامء (35)والظُّلرم:
الكفر  ،لموإما بعدول عن وقته أو مكانه. وأعظم الظ ،إما بنقصان أو زيادة ،املختص به

 ،وإطفاء نور األمن ،ار العدلوإنك ،واغتيال احلق ،والْشك والنفاق. فهو طمس احلقيقة
والظُّلم: ُيقال يف جُماوزة احلق فيام يكثر وفيام يقل من فرتاء عىل اآلخرين. واال ،جرتاءواال

 َظامِل. :يسويف إبل ،(1)َظاملِ لذلك قيل آلدم يف تعّديه  ،وُيستعمل يف الذنب الكبري. الّتجاوز
 

ى عَّل ا ومعن  وقد جاءت كلمة الظَّالم مع مشتقاهتا واملفردات املقاربة هلا لفظ  
 الصور التالية:

 -َظَلْمتُم -َظَلُموَنا -ُظْلِمِهم -َظَلْمنَا -َظَلَمك -َظَلَمت -ُظْلَمة -َأْظَلم -ُظْلم -َظَلم
 -اَمْظُلوم   -مَظالَّ  ِ-َظُلوم -َظاملُِون -نيَظاملِِ  -َظاملِِي -َظاملَِة -َظاملِ  -ُظلُِموا -َظَلْمنَاُهم
ْظلُِمون  -ُيْظَلُمون -ُتْظَلُمون -َتْظلُِمون -َتْظلُِموا -َتْظلِم -َيْظلِم -ُمْظلاِم   -ُظُلاَمت -مُّ
 .َيْظلَِمُهم -َيْظلُِمون

كام  ،( سورة60من ) ،( آية290يف ) ،( مرة315وردت كلمة ُظلرم ومشتقاهتا )
 ييل:

 

 ،17-األعــراف ،24-األنعـام ،8-املائــدة ،14-النسـاء ،15-آل عمــران ،31-البقـرة
 ،9-إبـراهيم ،2-الرعـد ،3-يوسـف ،14-هـود ،11-يـونس ،7-التوبـة ،4-األنفال

 ،11-األنبيـاء ،2-طـه ،3-مـريم ،9-الكهـف ،6-اإلرساء ،10-النحـل ،1-رـجاحل
 ،7-صـصالق ،6-النمـل ،4-الشـعراء ،5-الفرقـان ،3-النور ،6-املؤمنون ،7-احلج

                                                 
": وذلك يف قوله تعاىل (1)                      وقوله:البقرة ."      

     دون اإلطالق ،. وال يقال ذلك إال مع اآلية"األعراف. 

 

 

 ،2-يس ،4-فاطر ،3-سبأ ،2-األحزاب ،1-السجدة ،2-لقامن ،4-الروم، 7-العنكبوت
 ،4-رفـلزخــا ،8-الشــورى ،1-فصــلت ،4-غــافر ،6-الزمــر ،1-ص ،3-الصــافات

 ،1-الــنجم ،1-الطــور ،1-الــذاريات ،1-ق ،1-احلجــرات ،3-األحقــاف ،2-اجلاثيــة
 ،1-التحـريم ،2-الطـالق ،2-اجلمعـة ،2-الصـف ،1-املمتحنـة ،1-احلْش ،1-احلديد

 .1-اإلنسان ،2-نوح ،1-القلم
 

  -                                       

                 ...  البقرة 

    -                  النجم 

  -                                    ...  البقرة 

 -                            

                                   ... 
 البقرة

  -                                 

                             هود 

  -                                    
 األنعام

  -                                  

                                  ... األنعام 

-  ...                                    

       األنعام 

  -                                  

                               ... األنعام  

-             ... ألعرافا 

  -                        ... يونس 
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 ،2-يس ،4-فاطر ،3-سبأ ،2-األحزاب ،1-السجدة ،2-لقامن ،4-الروم، 7-العنكبوت
 ،4-رفـلزخــا ،8-الشــورى ،1-فصــلت ،4-غــافر ،6-الزمــر ،1-ص ،3-الصــافات

 ،1-الــنجم ،1-الطــور ،1-الــذاريات ،1-ق ،1-احلجــرات ،3-األحقــاف ،2-اجلاثيــة
 ،1-التحـريم ،2-الطـالق ،2-اجلمعـة ،2-الصـف ،1-املمتحنـة ،1-احلْش ،1-احلديد

 .1-اإلنسان ،2-نوح ،1-القلم
 

  -                                        

                 ...  البقرة 

   -                  النجم 

  -                                    ...  البقرة 

 -                            

                                   ... 
 البقرة

  -                                 

                             هود 

  -                                    
 األنعام

  -                                  

                                 ... األنعام 

-  ...                                    

       األنعام 

  -                                  

                               ... األنعام  

-             ... ألعرافا 

  -                        ... يونس 
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  -                        ...  السجدة  

  -                              ... العنكبوت 

  -                        ...  الزمر 

    -                                   

             الكهف 

  -                                ... الكهف 

  -                                     

     الصف 

- ...                                   البقرة 

  -                       ... البقرة 

  -                                      

                           ... البقرة 

  -          فاطر 

    -                        ...  األنعام 

  -               ...  األنعام 

  -                            ... األنعام 

   -                                       

                           ...  األنعام 

   -                             ...  األنعام  

   -                                 

              ... األنعام  

-              
   ... املائدة 

 

 

-  ...                               
           ...  الرعد 

  -                            ...  إبراهيم 

   -                           

          ...  إبراهيم 

  -                                     

                األنبياء 

  -                 ...  النمل 

  -                                 

                     ... النور 

    -                               
                              ...  الزمر 

  -                                  ... األحزاب 

 -                                  

         ...  الطالق 

  -                                    

        احلديد 

   -                                    
                     ...  يونس 

   -                                 

                            ...  البقرة 

  -                               األنعام 
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-  ...                               
           ...  الرعد 

  -                            ...  إبراهيم 

   -                           

          ...  إبراهيم 

  -                                     

                األنبياء 

  -                 ...  النمل 

  -                                 

                     ... النور 

    -                               
                              ...  الزمر 

  -                                  ... األحزاب 

 -                                  

         ...  الطالق 

  -                                    

        احلديد 

   -                                    
                     ...  يونس 

   -                                 

                            ...  البقرة 

  -                               األنعام 
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  -                           األنعام 

  -                       ...  املائدة 

 -                             
         النساء  

  -                    ...  النساء  

 -                                   النساء  

    -                       ...  النساء   

   -                              آل عمران 

  -                                الكهف 

    -                             

                                 

                     ...  الطالق 

   -                       هود 

 -                      النمل  

   -                    ...  النمل 

    -                         طه 

  -                           طه 

   -                              رغاف 

   -                                
 غافر

  -                                    

      الفرقان 

 -                             

                                   جاحل 

 

 

   -                                    
 لقامن

 -                                    األعراف 

   -                          الشورى 

  -                                  

                        يونس 

 -                                   

                      ... النمل 

  -                                    القصص 

  -                   ... ص 

   -                                   

                          ...  النساء 

      -                                   

                      الرعد 

  -                                    

                            النحل 
  -                       ... النحل 

  -                           ...  البقرة  

  -                         الزخرف 

   -                 الزخرف 

-  ...             البقرة    

-  ...                                   

                             األعراف 
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  -                                    
 لقامن

 -                                    األعراف 

   -                          الشورى 

  -                                  

                        يونس 

 -                                    

                     ... النمل 

  -                                    القصص 

  -                   ... ص 

   -                                   

                          ...  النساء 

      -                                   

                      الرعد 

  -                                    

                            النحل 
  -                       ... النحل 

  -                           ...  البقرة  

  -                         الزخرف 

   -                 الزخرف 

-  ...             البقرة    

-  ...                                   

                             األعراف 
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-  ...            
      ...  البقرة 

   -                 ...  هود 

   -                                    

       النحل 

   -                                

             البقرة 

  -                             

                              ... البقرة 

  -                          

                                 آل عمران 

   -                      ... آل عمران  

   -                         األنعام 

   -                                  

                           النساء 

 -                           النساء 

  -                                 ... األعراف 

   -                                   

             األعراف 

   -                                 

             األعراف 

    -                                  هود 

   -                                   ... يونس 

 

 

  -                             يونس 

   -                   ...  األنفال 

   -                           الكهف 

  -                       هود 

-  ...                          هود  

  -                    ...   هود 

                     هود 

   -                                 

             ...   إبراهيم 

   -               ...  إبراهيم 

  -                             ... النحل 

   -                             النحل 

-  ...                                    اإلرساء 

  -                             احلج 

  -                             ... األنبياء  

  -                         الذاريات    

  -                                   ...  الروم 

 -                                  
                   الشعراء 

-  ...                        املؤمنون 
     -                        الروم 

 

   -                             النمل 
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  -                            يونس 

   -                   ...  األنفال 

   -                           الكهف 

  -                       هود 

-  ...                          هود  

  -                    ...   هود 

                     هود 

   -                                

             ...   إبراهيم 

   -               ...  إبراهيم 

  -                             ... النحل 

   -                            النحل 

-  ...                                    اإلرساء 

  -                             احلج 

  -                             ... األنبياء  

  -                          الذاريات    

  -                                   ...  الروم 

 -                                  
                   الشعراء 

-  ...                       املؤمنون 
     -                        الروم 

 

   -                             النمل 
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  -                    النمل 

  -                            ...  
 العنكبوت

  -                   الصافات 

     -                           الزخرف 

  -                    ... سبأ 

-  ...                        سبأ  

  -                            ...  الزمر 

   -                              

       الزمر 

  -                       الطور 

  -                                   

           األحقاف 

    -                                   

           البقرة  

  -                          البقرة 

  -                                    

               البقرة 

-  ...                                   

 البقرة 

     -                              

 البقرة 

-  ...                                    البقرة 
 

 

 

-  ...                                  

                     البقرة 

-  ...           البقرة 

 -                                  

                                آل عمران 

     -                                  
               ل عمرانآ  

   -                         آل عمران  

  -                                 

 آل عمران 

- . ..             آل عمران  

-  ...               األنعام 

-  ..                             

        األنعام 

-  ...            األنعام 

-  ...                              األنعام 

   -                    األنعام 

-  ...           املائدة 

-  ...                                    

    املائدة  

-  ...                املائدة 

-  ...                                  

     املائدة 

   -                            األعراف 
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-  ...                                  

                      البقرة 

-  ...           البقرة 

 -                                   

                                آل عمران 

     -                                  
               ل عمرانآ  

   -                          آل عمران  

  -                                 

 آل عمران 

- . ..              آل عمران  

-  ...               األنعام 

-  ..                             

        األنعام 

-  ...            األنعام 

-  ...                              األنعام 

   -                    األنعام 

-  ...           املائدة 

-  ...                                    

    املائدة  

-  ...               املائدة 

-  ...                                  

     املائدة 

   -                            األعراف 
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    -                              

       األعراف 

  -                            األعراف 

- ...                       األعراف 

-  ...                 األعراف 

   -                                 
                      األعراف 

-  . ..                                   

                        األعراف 

-  ...                     األنفال 

-  ...                              يونس 

  -                           يونس 

  -                                  
 يونس

    -                                  

                            التوبة 

  -                              

               التوبة 

   -                                  

                                التوبة 

 -                             يوسف 

- ...                          هود 

  -                                      

 

 

              هود   

   -                  هود 

   -                               
                  إبراهيم 

-  ...      إبراهيم 

-  ...         إبراهيم  

   -                                        

             ...  الكهف 

  -                     مريم 

  -             احلجر 

-  ...                                    
 الكهف

 -               ألنبياءا 

-  ...          األنبياء 

-  ...              ياءاألنب 

 -                    األنبياء 

-  ...                            األنبياء 

-  ...               الفرقان 

-  ...           العنكبوت 

-  ...             اإلرساء 

-  ...              احلج 

-  ...            احلج 

  -              الصافات 
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               هود   

   -                  هود 

   -                               
                  إبراهيم 

-  ...      إبراهيم 

-  ...         إبراهيم  

   -                                        

             ...  الكهف 

  -                     مريم 

  -              احلجر 

-  ...                                    
 الكهف

 -               ألنبياءا 

-  ...         األنبياء 

-  ...              ياءاألنب 

 -                    األنبياء 

-  ...                            األنبياء 

-  ...               الفرقان 

-  ...           العنكبوت 

-  ...             اإلرساء 

-  ...              احلج 

-  ...            احلج 

  -              الصافات 
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  -                             احلْش 

-  ...                     املؤمنون 

    -                           املؤمنون 

  -                                  املؤمنون 

  -                املؤمنون 

  -                  الشعراء 

   -          الشعراء 

   -                              القصص  

-  ...                القصص 

-  ...               القصص 

-  ...               القصص  

    -                                

      غافر 

 -               القلم 

  -                          غافر 

  -                            ...  الاثية 

 - ...                                           

                         فاطر  

-  ...                             

       األحقاف   
 

  -                             اإلنسان 

-  ...                                  المعة 

 

 

-  ...               الزمر 

-  ...             الشورى 

  -                ...  الشورى   

    -                                    

 الشورى 

  -                                 

             الشورى 

-  ...                                  

            الشورى  

-  ...                                      

               التحريم 

   -                   نوح 

-  ...            نوح 

  -                             المعة 

  -                              
 البقرة

   -                               

 البقرة 

-  ...                     البقرة 

-  ...            البقرة 

-             آل عمران 

  -                            آل عمران 

-  ...                               األنعام 
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-  ...               الزمر 

-  ...             الشورى 

  -                ...  الشورى   

    -                                    

 الشورى 

  -                                 

             الشورى 

-  ...                                  

            الشورى  

-  ...                                      

                التحريم 

   -                   نوح 

-  ...            نوح 

  -                             المعة 

  -                              
 البقرة

   -                               

 البقرة 

-  ...                     البقرة 

-  ...            البقرة 

-             آل عمران 

  -                            آل عمران 

-  ...                               األنعام 
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-  ...                       األنعام  

    -                             

                             التوبة 

   -                          النحل 

 -  ...                         املائدة 

  -                ...  إبراهيم  

-  ...            يوسف 

-               يوسف 

 -                                

         اإلرساء 

-  ...                     اإلرساء 

  -                                   
 لقامن

  -                              مريم 

  -                                   

     النور 

- ...                  الفرقان 

-  ...            القصص 

-  ...                      القصص 

   -                                  

        بوتالعنك 

-  ...             العنكبوت 

- ...                   الشورى 

 

 

-  ...                   املمتحنة 

   -                                  

                       ...  سبأ 

-  ...                                

                احلجرات 

-  ...                    فاطر   

   -                    املؤمنون 

    -                       يس 

  -                                     النساء 

   -                     ...  النساء 

    -                  األنبياء 

    -                                    لكهفا 

-  ...             الكهف 

-            يونس  

     -                          يس 

-  ...                الفرقان 

   -                        ...  األنبياء 

-  ...                                  

                             ... التوبة 

-  ...                           الروم 

-  ...                        التوبة 

-  ...                            العنكبوت 
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-  ...                   املمتحنة 

   -                                   

                       ...  سبأ 

-  ...                                

                احلجرات 

-  ...                    فاطر   

   -                    املؤمنون 

    -                       يس 

  -                                     النساء 

   -                     ...  النساء 

    -                  األنبياء 

    -                                    لكهفا 

-  ...             الكهف 

-            يونس  

     -                          يس 

-  ...                الفرقان 

   -                         ...  األنبياء 

-  ...                                  

                             ... التوبة 

-  ...                           الروم 

-  ...                        التوبة 

-  ...                            العنكبوت 
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- ...                      رةالبق  

-  ...                       البقرة 

-  ...                   البقرة 

-  ...                             يونس 

-  ...                     آل عمران 

-  ...                       آل عمران 

 -                                  مريم 

  -                                  
 األعراف

  -                         األعراف 

   -                           األحقاف 

   -                                   النساء 

-  ...            النساء 

   -                                 

         النساء 

 -                                          
     األنعام 

- ...                             األنفال 

- ...                                    
 اإلرساء

  -                                
    النحل 

-  ...                      الاثية 
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-  ...                                 الزمر 

   -                          ... الشورى  

  -                      آل عمران 

  -                         األنفال 

  -                      احلج 

 -                                    فصلت 

  -                     ق 

  -                           الفرقان 

     -                             الصافات 

-  ...                     ...  النساء 

  -                                ...  فاطر 

  -                            الكهف 

   -                          هود 

   -                           ...  احلج 

    -                             احلج 

  -                 ...  النحل 

 -                  ...  النساء 

-  ...                        إبراهيم 

 -                              األنبياء 

-  ...                               ...  اإلرساء 

  -                                   

                    األحزاب  
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-  ...                                 الزمر 

   -                         ... الشورى  

  -                      آل عمران 

  -                         األنفال 

  -                      احلج 

 -                                    فصلت 

  -                     ق 

   -                           الفرقان 

     -                             الصافات 

-  ...                     ...  النساء 

  -                               ...  فاطر 

  -                             الكهف 

   -                           هود 

   -                           ...  احلج 

    -                             احلج 

  -                 ...  النحل 

 -                  ...  النساء 

-  ...                        إبراهيم 

 -                              األنبياء 

-  ...                               ...  اإلرساء 

  -                                   

                    األحزاب  
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 ل والظناللالظن  -3

 : حجب بعض األشعة الضوئية أو ختفيف بعض حرارهتا.الظنّل تعني كلمة 

فهو ينتج عند سقوط  ط ما بني الضوء اخلالص والظلمة اخلالصة.وهو األمر املتوّس 

. فالناس يفيئون إىل الظِّل فتنخفض إضاءته عىل مسقطه عام حييط به ،األشعة عىل حائل

ا وفائدة من احليز من حرارة الشمس. ومجع الظِّل ظاِلل. ولكن هنالك جوانب أكثر ُبعد  

يس يف علم البرصيات. أو اخليال الناجم عن حجب أشعة الشمس. فالظِّل ركن أسا

افبفضل الظِّ  ئية. ل يمكن حتديد طبيعة األجسام وحجمها وُبْعدها النِّسبي عن العني الرَّ

تسليط النور فاألشكال ذات األبعاد الثنائية كاملثلث واملربع والدائرة تتضح حقيقتها عند 

 ،دائرة أسطوانةها ليتبني أن املثلث موشور وأن املربع مكعب وأن العليها واستحداث ظِلّ 

ء وهذا ما يستفيد منه الرسامون عند التَّْظلِيل إلعطاء تصور لُِبعد اليش ،لوذلك بفعل الظِّ 

فالسيارة  ،ن لكل يشء متحرك ظاِل  أ. احلقيقة .وإلضفاء الُبعد الثالث والتجسيم. ،أو ُقربه

والطيارة والكواكب التي تدور حول الشمس يمكن حتديد أمكنتها بفضل الُبعد الثالث 

لذلك جيب التأمل فـي إعجاز تعدد ورود كلمة ، (45)الذي هو ظِل الُبعد األول والثاين

" ل بخاصة يف اآلية:ل والتأمالظِّ                    وكذلك ،"الفرقان 

"اآلية:                 ا كان ر َممود  سات كللٌّ لال ظِ ُيق ."النحل

 ود.أو غري َمم

"فالظل املحمود مثل قوله )تعاىل(:              والظل  ،"اإلنسان

"املذموم مثل قوله )تعاىل(:        ه اهلل علي أن النبي )صىل وروي ."الواقعة

 .(55)كان إذا مشى مل يكن له ظِل يف شمس وال قمر وسلم(
 

 بالصيغ التالية: كلمة الظنل ومشتقاهتا من املفرداتوقد وردت 

ْلنا -ظاِلُلُم -ظاِلُلَا -ظِلُّها -ظاِلل -للَ ظُ  -ُظلَّة -ظِّل   َظلِيل. -َظلَّ

 

 

  
كام  ،( سورة15من ) ،( آية22يف ) ،( مرة24ووردت كلمة الظل ومشتقاهتا )

 ييل:
  ،1-راءالشع ،1-الفرقان ،2-النحل ،2-الرعد ،2-األعراف ،2-لنساءا ،2-البقرة

 ،1-اإلنسان ،2-الواقعة ،2-الزمر ،1-يس ،1-فاطر ،1-لقامن ،1-القصص
 .3-املرسالت

 
 

    -                         ...  البقرة 

  -                     ... البقرة 

  -                              

                        النساء 

  -                     يس 

  -                             ...  األعراف  

- ...                                ...  األعراف 

  -                                   
 الرعد 

   -                                       ... 

 الرعد

     -         ،                           
      النحل 

  -                            ...  النحل 

   -                     ...  لقامن 

   -                                          القصص 
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كام  ،( سورة15من ) ،( آية22يف ) ،( مرة24ووردت كلمة الظل ومشتقاهتا )

 ييل:
  ،1-راءالشع ،1-الفرقان ،2-النحل ،2-الرعد ،2-األعراف ،2-لنساءا ،2-البقرة

 ،1-اإلنسان ،2-الواقعة ،2-الزمر ،1-يس ،1-فاطر ،1-لقامن ،1-القصص
 .3-املرسالت

 
 

    -                         ...  البقرة 

  -                     ... البقرة 

  -                               

                        النساء 

  -                     يس 

  -                             ...  األعراف  

- ...                                ...  األعراف 

  -                                   
 الرعد 

   -                                        ... 

 الرعد

     -         ،                           
      النحل 

  -                            ...  النحل 

   -                     ...  لقامن 

   -                                          القصص 
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   -                             ...  الفرقان 
 

  -         فاطر 

    -     الواقعة 

    -      الواقعة  

    -              املرسالت 

 -            املرسالت   

 -           املرسالت 

   -                   اإلنسان 

   -                         الشعراء 

  -                            ..  الزمر  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ة -4 اوج  الِغشج

يِش:  : أتاه إِْتياَن ما قد َغِشَيهُ  (65)غج أي َسرَتُه. والِغشاَوة: ما  ،َغِشيَه ِغَشاَوة  وِغَشاء 
اها: ُيغّطى به اليش اها وَتَغشَّ ا ُيغطي ُكنِّي بذلك عن اجلاَمع. الِغْشيان والغاِشية: كل مء. َغشَّ

"ج. اليشء كغاِشية الْسَّ               ة تـَْغَشاُهم أي: نائب "فيوس
إذا نابه مـا َغيِش  ن:وُغيِشَ عىل فال ،ومجعها َغَواش ،القيامة كناية عن وجُتّلُلُهم. والَغاِشَية:

" ،هَفْهمَ        أسامعهم.  اَوة عىلأي جعلوها ِغَش  "وحن  
 

ى عَّل ا ومعن  وقد جاءت كلمة ِغشاوة مع مشتقاهتا واملفردات املقاربة هلا لفظ  
 الصور التالية:

ى ا -َغشَّ  -َمْغيِشّ  -اْسَتْغَشوا -َشْينَاُهمَأغْ  -ُأغِشَيت -َغِشيَُهم -ِغَشاَوة -َغاِشَية -هاَغشَّ
ا -َيْغَشاها-َيْغَشاه -ىَيْغَش  يُكمُيغَ  -هاَتَغشَّ ي -َيْغَشاُهم -شِّ  َغَواش. -َيْسَتْغُشون -مكُ ُيَغشِّ

كام  ،( سورة23من ) ،( آية26يف ) ،( مرة30وردت كلمة ِغشاوة ومشتقاهتا )
 ييل: 
 ،1-يوسـف ،1-هـود ،1-ونسيـ ،1-األنفال ،3-األعراف ،1-آل عمران ،1-البقرة
 ،1-األحـزاب ،1-لقـامن ،1-العنكبـوت ،1-ورالنـ ،2-طـه ،1-إبراهيم ،1-دــالرع
 ،1-الشمس ،2-الغاشية ،1-نوح ،4-النجم ،1-َممد ،1-اجلاثية ،1-الدخان ،1-يس
 .1-الليل

 

 وكلمة غواش مرة واحدة. ،( مرة29وردت كلمة ِغشاوة ومشتقاهتا )
 
 

  -                        ...  البقرة  

-  ...                             الاثية 

     -                            ...  يوسف 

   -                                    
                      ...  يونس 

-  ...                               ...  الرعد 

  -            الدخان  

  -           النجم 

    -       الليل 
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ة -4 اوج  الِغشج

يِش:  : أتاه إِْتياَن ما قد َغِشَيهُ  (65)غج أي َسرَتُه. والِغشاَوة: ما  ،َغِشيَه ِغَشاَوة  وِغَشاء 
اها: ُيغّطى به اليش اها وَتَغشَّ ا ُيغطي ُكنِّي بذلك عن اجلاَمع. الِغْشيان والغاِشية: كل مء. َغشَّ

"ج. اليشء كغاِشية الْسَّ               ة تـَْغَشاُهم أي: نائب "فيوس
إذا نابه مـا َغيِش  ن:وُغيِشَ عىل فال ،ومجعها َغَواش ،القيامة كناية عن وجُتّلُلُهم. والَغاِشَية:

" ،هَفْهمَ        أسامعهم.  اَوة عىلأي جعلوها ِغَش  "وحن  
 

ى عَّل ا ومعن  وقد جاءت كلمة ِغشاوة مع مشتقاهتا واملفردات املقاربة هلا لفظ  
 الصور التالية:

ى ا -َغشَّ  -َمْغيِشّ  -اْسَتْغَشوا -َشْينَاُهمَأغْ  -ُأغِشَيت -َغِشيَُهم -ِغَشاَوة -َغاِشَية -هاَغشَّ
ا -َيْغَشاها-َيْغَشاه -ىَيْغَش  يُكمُيغَ  -هاَتَغشَّ ي -َيْغَشاُهم -شِّ  َغَواش. -َيْسَتْغُشون -مكُ ُيَغشِّ

كام  ،( سورة23من ) ،( آية26يف ) ،( مرة30وردت كلمة ِغشاوة ومشتقاهتا )
 ييل: 
 ،1-يوسـف ،1-هـود ،1-ونسيـ ،1-األنفال ،3-األعراف ،1-آل عمران ،1-البقرة
 ،1-األحـزاب ،1-لقـامن ،1-العنكبـوت ،1-ورالنـ ،2-طـه ،1-إبراهيم ،1-دــالرع
 ،1-الشمس ،2-الغاشية ،1-نوح ،4-النجم ،1-َممد ،1-اجلاثية ،1-الدخان ،1-يس
 .1-الليل

 

 وكلمة غواش مرة واحدة. ،( مرة29وردت كلمة ِغشاوة ومشتقاهتا )
 
 

  -                        ...  البقرة  

-  ...                             الاثية 

     -                            ...  يوسف 

   -                                    
                      ...  يونس 

-  ...                              ...  الرعد 

  -            الدخان  

  -           النجم 

    -       الليل 
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  -                                    

                    ...  آل عمران 

  -                                

              ...  األعراف  
  -                                       

          ...  األحزاب  

  -                             ...  النور 

    -            براهيمإ 

  -                                  

                 ...  األعراف 

  -                    ...  العنكبوت  

 -                                 ..  األنفال 

-  ...                      ...  هود 

      -                        طه 

   -                     ... لقامن  

     -                               يس 

   -                                       

         نوح  

  -            الغاشية 

    -      النجم 

    -         الشمس 

   -                             
             ...  حممد 

  -                            األعراف 

أج  فج ف -أجطر سج طِفج  -خج ّض  -خج س -يغزج  -غج رو -طجمر  حمج

 

 

أأج  -5 فج  (75) طر
" ِفَئت النار وَأْطَفْأهُتا. قال )تعاىل(:طفئ: طَ           

"و ،"ةالتوب         يف قوله  مق بني امَلْوِضَعنْي أهنروالف ،"فالص

" (:)تعاىل  "  َاىل(:ويف قوله )تع ،اء نور اهلليقصدون إِْطف "  "  ْار  يقصدون أم 
لون به إىل إِْطفاء نور اهلل  . (85)يتوصَّ

أ ومشتقاهتا بالصيغ واملفردات التالية: فج  جاءت كلمة أجطر
 ُيْطِفئُوا.  -َأْطَفَأَها

 كام ييل:   ،( سور3من ) ،( آيات3يف ) ،( مرات3مشتقاهتا )ووردت كلمة أطفأ 
 .1-الصف ،1-التوبة ،1-املائدة

 

  -                        الصف 

 -                         

     التوبة  

   -                                

                                             

                                     ...  املائدة 
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أأج  -5 فج  (75) طر
" ِفَئت النار وَأْطَفْأهُتا. قال )تعاىل(:طفئ: طَ           

"و ،"ةالتوب         يف قوله  مق بني امَلْوِضَعنْي أهنروالف ،"فالص

" (:)تعاىل  "  َاىل(:ويف قوله )تع ،اء نور اهلليقصدون إِْطف "  "  ْار  يقصدون أم 
لون به إىل إِْطفاء نور اهلل  . (85)يتوصَّ

أ ومشتقاهتا بالصيغ واملفردات التالية: فج  جاءت كلمة أجطر
 ُيْطِفئُوا.  -َأْطَفَأَها

 كام ييل:   ،( سور3من ) ،( آيات3يف ) ،( مرات3مشتقاهتا )ووردت كلمة أطفأ 
 .1-الصف ،1-التوبة ،1-املائدة

 

  -                        الصف 

 -                         

     التوبة  

   -                                

                                             

                                     ...  املائدة 
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ف -6 سج (95)خج
 

وقال بعضهم: الكسوف فيهام  ،(1)والُكسوف للشمس ،اخلُُسوُف للقمرخسف: 
ال ق ،وَخَسَف ُهوَ  ،َخَسفُه اهلل :لوُيقا ،هُ اخلُسوف: إذا ذهب ُكلُّ و ،ِهامإذا زال بعض َضْوئِ 

")تعاىل(:            القصص"، "                   
 أحد  وتان من آيات اهلل ال خُيَْسفان ملإن الشمس والقمر آيت"يف احلديث: و ،"القصص

وبئر  ،رمَف القَخَس  من قوٌل فَمنْ  ،هاتُ َحَدقَ وَعنْيٌ َخاِسَفة: إذا غابت  ،(60)"وال حلَياته
َر من َخَسف القمر  منقول ،ونزف تَخْسوفة: إذا غاب ماؤها من َخَسف اهلل القمر. وُتُصوِّ

لِّ فاْستُ  ،همهانة َتْلَحقُ  ل ُفالٌن َخْسف   ،عري اخلَْسُف للذُّ  ا.فقيل: حتمَّ
 

ف ومشتقاهتا بالصيغ واملفردات التالية:جاء سج  ت كلمة خج
 خَيِْسف. -َنْخِسف -َخَسْفنَا -َخَسف

 كام ييل:    ،( سور7من ) ،( آيات8يف ) ،( مرات8وردت كلمة َخَسف ومشتقاهتا )
 .1-القيامة ،1-امللك ،1-سبأ ،1-العنكبوت ،2-القصص ،1-اإلرساء ،1-النحل

 

  -       يامةالق 

-                                

                             ...  القصص 

  -                                     

                        ...  العنكبوت 

    -                           

       القصص  

   -                      ...  النحل 
 
 

                                                 
 .وهذا قول ثعلب: اللسان: خسف (1)

 

 

 
 

     -                                  

    اإلرساء 

   -                                  

                    ...  سبأ 

    -                         امللك 
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     -                                  

    اإلرساء 

   -                                  

                    ...  سبأ 

    -                         امللك 
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طِفج  -7  (61)خج
طرُف   تِطاُف واال اخلج َعةِ ْخ اال :خر ْ وَخَطَف  ،َخطَِف خَيَْطُف  ُيقال: .تالُس بالْسُّ

 "قال )تعاىل(:  خَيْطُِف.          وذلك َوْصف للشياطني  ،"اتالصاف
مع. قة للسَّ  امُلْسرَتِ

 
 

 

طِفج ومشتقاهتا بالصيغ واملفردات التالية:  جاءت كلمة خج
 ُنتََخطَّف. -خَتَْطُفه -َيَتَخطََّفُكم -ُيتََخطَّف -خَيَْطف -َخْطَفة -َخطِف

 

 كام ييل:   ،( سور6من ) ،( آيات6يف ) ،( مرات7وقد وردت )
 . 2-الصافات ،1-العنكبوت ،1-القصص ،1-احلج ،1-األنفال ،1-البقرة

 
 

  -                                            

                 ...  البقرة 

    -                         

           ...  األنفال 

   -                       ... القصص 

 -                    الصافات 

- ...                          ... احلج 

-                               ...  العنكبوت 

 
 
 
 
 

 

 

 

ضَّ  -8  (62)غج

ْوتالغجضُّ  قال  .َغضَّ وَأَغضَّ  :وُيقال ،وما يف اإلناء ،: النُّقصان من الطَّْرف والصَّ

 ")تعاىل(:               تعاىل(: ال )وق ،"ورالن"    

                وقال )تعاىل(:  ،"النور"        
 لقامن". 

بالصيغ  ،( سور3من ) ،( آيات4يف ) ،( مرات4وردت كلمة غض مع مشتقاهتا )
 واملفردات التالية:

ون -َيْغُضْضن -اْغُضض وا -َيُغضُّ  كام ييل: ،َيُغضُّ
 . 1-احلجرات ،1-لقامن ،2-النور

 

  -                     ...  النور    

    -                           لقامن 

 -                                

            احلجرات 

   -                             

                       ... النور 
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ضَّ  -8  (62)غج

ْوتالغجضُّ  قال  .َغضَّ وَأَغضَّ  :وُيقال ،وما يف اإلناء ،: النُّقصان من الطَّْرف والصَّ

 ")تعاىل(:               تعاىل(: ال )وق ،"ورالن"    

                وقال )تعاىل(:  ،"النور"        
 لقامن". 

بالصيغ  ،( سور3من ) ،( آيات4يف ) ،( مرات4وردت كلمة غض مع مشتقاهتا )
 واملفردات التالية:

ون -َيْغُضْضن -اْغُضض وا -َيُغضُّ  كام ييل: ،َيُغضُّ
 . 1-احلجرات ،1-لقامن ،2-النور

 

  -                     ...  النور    

    -                           لقامن 

 -                                

            احلجرات 

   -                             

                       ... النور 
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يرغ -9  زج
 

ؤية واهتزازها.  هو َتَغيُّم البرص وتلّبد الرُّ

يرغ   " قال )تعاىل(: ،وزاَغ البرص ،وزاَغِت الشمس ،ستقامةامليل عن اال (36):الزَّ
    تلَ اظْ  ُهم من اخلوف حتىداِخلُ ح أن يكون إشارة إىل ما يُ يص ،"األحزاب  مَّ

 أبصاُرُهم.
يرغ مع مشتقاهتا بالصيغ واملفردات التالية:    وقد جاءت كلمة زج

 َزاُغوا. -َيِزيغ -َيِزغ -ُتِزغ -َزاَغت -َزاغ -َأَزاغ -َزْيغ
 كام ييل: ،( سور7من ) ،( آيات8يف ) ،( مرات9وردت كلمة الزيغ ومشتقاهتا )

 . 2-الصف ،1-النجم ،1-ص ،1-سبأ ،1-األحزاب ،1-التوبة ،2-آل عمران
 

  -            النجم 

   -                          ...   آل عمران 

-  ...                                    

     سبأ 

  -                          

                            ...  التوبة 

     -              ص  

  -                              
              ... الصف   

-  ...                                     
               ...  آل عمران 

-  ...                            األحزاب 

 

 

س -10  (46)طجمج
 

س "إزالة األثر بامَلْحِو. قال )تعاىل(:  :الطَّمر         املرسالت"، 

"و             كام قال )تعاىل(:  ،ُصورهتا أِزل أي ،"يونس"     

             ال )تعاىل(: وق ،ها وصورهتا كام ُيْطمس األثرأي أَزْلنا َضْوأَ  "يس

"                    َيُردُُّهم عن  :ىواملعن ،"النساء
   ة.الداي

س ومشتقاهتا موردت كل  بالصيغ واملفردات التالية:ة طجمج
 ُطِمَست. -َطَمْسنَا -اْطِمْس  -َنْطِمس

 كام ييل: ،( سور5من ) ،( آيات5يف ) ،( مرات5وردت كلمة طمس ومشتقاهتا )
 .1-املرسالت ،1-القمر  ،1-يس ،1-يونس ،1-النساء

 

    -       املرسالت 

  -                              

                               ...  يونس 

   -                          القمر 

    -                                    

                              ...  النساء 

  -                              يس       

 (12شكل النظر ا)
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س -10  (46)طجمج
 

س "إزالة األثر بامَلْحِو. قال )تعاىل(:  :الطَّمر         املرسالت"، 

"و             كام قال )تعاىل(:  ،ُصورهتا أِزل أي ،"يونس"     

             ال )تعاىل(: وق ،ها وصورهتا كام ُيْطمس األثرأي أَزْلنا َضْوأَ  "يس

"                    َيُردُُّهم عن  :ىواملعن ،"النساء
   ة.الداي

س ومشتقاهتا موردت كل  بالصيغ واملفردات التالية:ة طجمج
 ُطِمَست. -َطَمْسنَا -اْطِمْس  -َنْطِمس

 كام ييل: ،( سور5من ) ،( آيات5يف ) ،( مرات5وردت كلمة طمس ومشتقاهتا )
 .1-املرسالت ،1-القمر  ،1-يس ،1-يونس ،1-النساء

 

   -       املرسالت 

  -                              

                             ...  يونس 

   -                          القمر 

    -                                    

                              ...  النساء 

  -                              يس       

 (12شكل النظر ا)
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 -12-شكل ال
 

 
 

 ا ُطمست العني اليْسى وأصيبت بالعمى بسبب مرض ُمكتسب أصاهب
 وبقيت العني اليمنى بنعمة اهلل صحيحة سليمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 (56)حمو -11
 

حاب واألثر. قال  ،امل: ََمَْوةومنه قيل للشَّ  ،إزالة األثر :حوامل ألهنا مَتْحو السَّ

")تعاىل(:              الرعد". 
 

 واملفردات التالية: ووردت كلمة حمو ومشتقاهتا بالصيغ
 ََمَْوَنا. -َيْمُحو -َيْمُح 

 كام ييل: ،( سور3من ) ،( آيات3يف ) ،( مرات3) َمووردت كلمة 
 . 1-الشورى ،1-اإلرساء ،1-الرعد

 

   -                   الرعد 

     -                                      

                   ...  اإلرساء 

 -                                      

                  الشورى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



أ.د.ُسى سبع العيش

181

 

 

 (56)حمو -11
 

حاب واألثر. قال  ،امل: ََمَْوةومنه قيل للشَّ  ،إزالة األثر :حوامل ألهنا مَتْحو السَّ

")تعاىل(:              الرعد". 
 

 واملفردات التالية: ووردت كلمة حمو ومشتقاهتا بالصيغ
 ََمَْوَنا. -َيْمُحو -َيْمُح 

 كام ييل: ،( سور3من ) ،( آيات3يف ) ،( مرات3) َمووردت كلمة 
 . 1-الشورى ،1-اإلرساء ،1-الرعد

 

   -                  الرعد 

     -                                      

                  ...  اإلرساء 

 -                                      

                 الشورى 
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يجة -12 اء اخُلفر فج  واإِلخر
 

اء فج  : عىل عكس الظهور واإلبداء.اخلج

يجة   ِفيج اليشء ُخفر      "(: قال )تعاىل ،اْسترت (66):خج
ْيتَه: أَزلْ اخلََفاُء: ما ُيسرَت . و"األعراف ه: ُه. وَأْخَفْيتَ وذلك إذا أْظَهْرتَ  ،هاَت َخفَ  به كالِغطاء. وَخفَّ

 "قال )تعاىل(:  ،وُيقابل به اإلْبَداء واإلعالن ،وذلك إذا َسرْتَتهُ  ،أْوَلْيته َخَفاء    

                                 البقرة"، 

"وقال )تعاىل(:                    وقال )تعاىل(:  ،"املمتحنة"       

         ومنه قوله )تعاىل(:  ،اء: طلب اإلْخَفاءْستِْخفَ . واال"األنعام

"                هود". 
 

ى عَّل ا ومعن  واملفردات املقاربة هلا لفظ   وقد جاءت كلمة اخلفية مع مشتقاهتا
 الصور التالية:

 -خُيُْفون -خُيِْفني -خَيَْفى -َأْخَفْيُتم -ُأْخِفيَها -ُأْخِفي -ىَأْخفَ  -ُمْستَْخف -َخافَِية -َخِفَي 
ُفوا -هخُتُْفو -وَهاخُتْفُ  -خَتَْفى -َيْستَْخُفوا -َيْستَْخُفون  .ُنْخِفي -خُتُْفون -خُتْ

 

كام  ،( سورة21من ) ،( آية30يف ) ،( مرة33وقد وردت كلمة اخلفية ومشتقاهتا )
 ييل: 
  ،1-هود ،1-األعراف ،3-األنعام ،1-املائدة ،3-النساء ،4-آل عمران ،1-البقرة
 ،1-دةــالسج ،1-لـالنم ،1-النور ،2-طه ،1-مريم ،2-إبراهيم ،1-الرعد
 ،2-ةـاحلاق ،1-ةـاملمتحن ،1-ورىـالش ،1-لتـفص ،2-رــغاف ،2-زابــاألح
  .1-األعىل

 

   -                       طه 

  -                          السجدة 

 

 

  -                     األعراف 

    -                                  

                                     

                                            

        ...  املمتحنة  

   -                        ... 
 الشورى

 -             مريم  

   -                           ...  إبراهيم 

  -                           ... األنعام 

  -                               ...  غافر 

 -                       آل عمران 

 -                       األعَّل 

    -                           

                         ... ل عمرانآ    

   -               غافر 

    -              احلاقة 

 -                        طه 

 -                           النساء 

 -                     األحزاب 

 -                                     
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  -                    األعراف 

    -                                  

                                      

                                            

        ...  املمتحنة  

   -                       ... 
 الشورى

 -             مريم  

   -                           ...  إبراهيم 

  -                           ... األنعام 

  -                               ...  غافر 

 -                       آل عمران 

 -                       األعَّل 

    -                           

                         ... ل عمرانآ    

   -                غافر 

    -              احلاقة 

 -                         طه 

 -                           النساء 

 -                     األحزاب 

 -                                     
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            ... البقرة 

  -                                      

                        ...  األحزاب 

  -                         ...   األنعام 

-  ...                                   

                       ...  األنعام 

- ...                                  

                                    

                     ... النور 

  -                     ...  آل عمران 

     -                         

           ...  املائدة 

- ...                            ...   آل عمران 

 -                       ... فصلت 

  -                                    

    النمل 

   -                                

 الرعد 

   -                   ...  النساء 

  -               ...  هود 
 

 

 

 

 

يرب واألُفول -13  الغج
 

يرب - اب َعنِّي كذا. ُيقال: غ ،ن العنيا: إذا اْسَترَتَْت عس وغريهمْصدُر َغاَبت الشم (76):غج
 "قال )تعاىل(:        ة واْستُْعِمل يف كل غاِئب عن ،"النمل  ،احلاسَّ

"قال )تعاىل(:  ،م اإلنسان بمعنى َغائِبوعام َيِغيُب عن ِعلْ             

            باعتباره بالناس ال  ،ٌب وَغائِ  ٌب وُيقال لليشء: َغيْ  ،"لالنم
اُل ذرة يف السموات وال يف عنه ِمثق كام ال َيْعُزُب  ،يغيُب عنه يشء فإنه ال ،باهلل )تعاىل(

"األرض. وقوله )تعاىل(:              أي: ما يغيب عنكم وما  ،"األنعام

")تعاىل(:  يف قوله والغيُب  ،تشهدونه           ت ما ال يقع حت ،"البقرة
م بَخرَب األنبياء عليهم السالم. وَأَغاَبت امَلْرأُة:  ُيْعلَ وإنام ،بداية العقول هاحلواس وال تقتضي

"ة النساء: وقوله )تعاىل( يف صف َغاَب زوُجها.               

"اىل(: تعالزوج. وقوله ) ا َيْكَرُههُ ن يف غيبة الزوج مأي ال َيْفَعلْ  ،"النساء   

          هم أي: ،"سبأ  وَبِصرَيهِتِم. من حيث ال ُيدِركوَنه بَِبرَصِ
 

ات كالقمر والنجوم( 68)أفل: -      " قال )تعاىل(: ،غيبوبة النَّريِّ
   األنعام". 

 

ير   ب ومقارباهتا من املفردات بالصيغ التالية:وقد وردت كلمة غج
 آفِلِني. -َأَفَلت -َأَفل -َغَياَبات -َغاِئبنِي -ُغُيوب -َغاِئَبة -َغْيب

( 35) من ،( آية61يف ) ،( مرة63وردت كلمة َغيْب ومشتقاهتا ومرادفاهتا )
 : كام ييل ،سورة
 ،3-وبـةالت ،2-رافاألعـ ،7-األنعـام ،3-املائـدة ،1-النساء ،2-آل عمران ،2-البقرة

 ،2-مــريم ،2-الكهــف ،1-النحــل ،1-الرعــد ،5-يوســف ،3-ودـــــه ،1-يــونس
 ،1-رـالزم ،1-يس ،2-فاطر ،4-سبأ ،1-السجدة ،3-النمل ،1-املؤمنون ،1-اءاألنبي

ــ ــور ،1-ق ،1-راتـاحلج ــنجم ،1-الط ــد ،1-ال ــ ،1-احلدي ــ ،1-احلْش  ،1-ةـاجلمع
 .1-فطارناال ،1-تكويرال ،2-اجلن ،1-القلم ،1-امللك ،1-التغابن



أ.د.ُسى سبع العيش

185

 

 

يرب واألُفول -13  الغج
 

يرب - اب َعنِّي كذا. ُيقال: غ ،ن العنيا: إذا اْسَترَتَْت عس وغريهمْصدُر َغاَبت الشم (76):غج
 "قال )تعاىل(:        ة واْستُْعِمل يف كل غاِئب عن ،"النمل  ،احلاسَّ

"قال )تعاىل(:  ،م اإلنسان بمعنى َغائِبوعام َيِغيُب عن ِعلْ             

            باعتباره بالناس ال  ،ٌب وَغائِ  ٌب وُيقال لليشء: َغيْ  ،"لالنم
اُل ذرة يف السموات وال يف عنه ِمثق كام ال َيْعُزُب  ،يغيُب عنه يشء فإنه ال ،باهلل )تعاىل(

"األرض. وقوله )تعاىل(:              أي: ما يغيب عنكم وما  ،"األنعام

")تعاىل(:  يف قوله والغيُب  ،تشهدونه           ت ما ال يقع حت ،"البقرة
م بَخرَب األنبياء عليهم السالم. وَأَغاَبت امَلْرأُة:  ُيْعلَ وإنام ،بداية العقول هاحلواس وال تقتضي

"ة النساء: وقوله )تعاىل( يف صف َغاَب زوُجها.               

"اىل(: تعالزوج. وقوله ) ا َيْكَرُههُ ن يف غيبة الزوج مأي ال َيْفَعلْ  ،"النساء   

          هم أي: ،"سبأ  وَبِصرَيهِتِم. من حيث ال ُيدِركوَنه بَِبرَصِ
 

ات كالقمر والنجوم( 68)أفل: -      " قال )تعاىل(: ،غيبوبة النَّريِّ
   األنعام". 

 

ير   ب ومقارباهتا من املفردات بالصيغ التالية:وقد وردت كلمة غج
 آفِلِني. -َأَفَلت -َأَفل -َغَياَبات -َغاِئبنِي -ُغُيوب -َغاِئَبة -َغْيب

( 35) من ،( آية61يف ) ،( مرة63وردت كلمة َغيْب ومشتقاهتا ومرادفاهتا )
 : كام ييل ،سورة
 ،3-وبـةالت ،2-رافاألعـ ،7-األنعـام ،3-املائـدة ،1-النساء ،2-آل عمران ،2-البقرة

 ،2-مــريم ،2-الكهــف ،1-النحــل ،1-الرعــد ،5-يوســف ،3-ودـــــه ،1-يــونس
 ،1-رـالزم ،1-يس ،2-فاطر ،4-سبأ ،1-السجدة ،3-النمل ،1-املؤمنون ،1-اءاألنبي

ــ ــور ،1-ق ،1-راتـاحلج ــنجم ،1-الط ــد ،1-ال ــ ،1-احلدي ــ ،1-احلْش  ،1-ةـاجلمع
 .1-فطارناال ،1-تكويرال ،2-اجلن ،1-القلم ،1-امللك ،1-التغابن
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يرب  غج
 

 كام ييل: ،( آية58يف ) ،( مرة59وردت كلمة غيب ومشتقاهتا )
 

  -                          البقرة 
  

  -                                             

      ...  البقرة 

  -                ...  آل عمران 

 -                                         

                                 ...  آل عمران 

   -                         

                              ...  النساء 

   -                الرعد 

    -                                 

           ...  املائدة 

 -                                    

 املائدة 

-  ...                                  املائدة 

  -                     ...  األنعام   

 -                                     ... األنعام 

   -                            

                               ...  األنعام 
 

  -                                    

 

 

                     ...  األعراف 
 
 

   -                              التوبة 

-  ...                                 ...  التوبة   

   -                                    

    ...  التوبة 

   -                          ...  يونس 

  -                          ... هود 

  -               ...  هود 

  -                         ...  هود 

  -                          ...  يوسف 

   -                     ... يوسف 

  -                           يوسف 

-               
    يوسف 

  -                                   ...  يوسف 

   -                                 مريم 

   -                  مريم    

   -                              
                       ...  الكهف  

  -                           ...  الكهف 

  -                             ... النحل 
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                     ...  األعراف 
 
 

   -                              التوبة 

-  ...                                 ...  التوبة   

   -                                    

    ...  التوبة 

   -                          ...  يونس 

  -                          ... هود 

  -               ...  هود 

  -                         ...  هود 

  -                           ...  يوسف 

   -                     ... يوسف 

  -                           يوسف 

-               
    يوسف 

  -                                   ...  يوسف 

   -                                  مريم 

   -                  مريم    

   -                              
                       ...  الكهف  

  -                          ...  الكهف 

  -                             ... النحل 
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  -                      األنبياء 

   -                    املؤمنون 

    -                            النمل 

  -                          ...  النمل 

  -                  السجدة 

   -                                         

                   ...  سبأ 

- ...                                        

                      سبأ 

  -                    سبأ 

   -                        سبأ 

   -                     ...  يس 

 -                            احلجرات 

  -                             فاطر 

-  ...                        ...  فاطر 

  -                        ...  الزمر 

 -                     ق 

 -              الطور 

   -             النجم   

-  ...            احلديد 

  -                                   

 

 

      ...  المعة 

  -                                   احلْش  

 -                       امللك 

   -                   الن 

   -              التغابن 

 -             القلم 

   -           التكوير 

   -                        النمل 

     -                  األعراف 

   -         نفطاراال 

 

 أجفجل
 كام ييل: ،ت( آيا3يف ) ،( مرات4وردت )

 

   -                                    

       األنعام  

   -                                        

     األنعام 

   -                                   
   ماألنعا
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      ...  المعة 

  -                                   احلْش  

 -                       امللك 

   -                   الن 

   -              التغابن 

 -             القلم 

   -           التكوير 

   -                        النمل 

     -                  األعراف 

   -         نفطاراال 

 

 أجفجل
 كام ييل: ،ت( آيا3يف ) ،( مرات4وردت )

 

   -                                   

       األنعام  

   -                                       

     األنعام 

   -                                   
   ماألنعا

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السادس
 

س وا -1      مر ر. الشَّ مج   لقج

ار واملواقيت. -2      يرل والنَّهج  اللَّ

 بعض أجرام وظواهر السامء الدنيا: -3     

م             بجاح -نججر اج -ِمصر كجب -رِسج ور اج -ُشُهب -كج هَّ  -وج

ق -ُخنَّس             اِعقجة -بجرر  سنا. -صج

 ظواهر طبيعية ضوئية. -4     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السادس
 

س وا -1      مر ر. الشَّ مج   لقج

ار واملواقيت. -2      يرل والنَّهج  اللَّ

 بعض أجرام وظواهر السامء الدنيا: -3     

م             بجاح -نججر اج -ِمصر كجب -رِسج ور اج -ُشُهب -كج هَّ  -وج

ق -ُخنَّس             اِعقجة -بجرر  سنا. -صج

 ظواهر طبيعية ضوئية. -4     
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ر -1 مج مرس والقج  الشَّ
 

مرس: - ال )تعاىل(: وس. قومجعها ُشمُ  ،اْش عنهوء املُنتوللضَّ  ،ال للُقْرَصةِ ُيق (96)الشَّ

"              ال )تعاىل(: وق ،"يس"           

. ،"الرمحن  وَشَمس اليوم وأْشَمَس: صار ذا َشْمسن
 

ر - مج امءقَ  (70):القج َي بذلك ألنه َيْقُمُر َضوْ  ،َمُر السَّ )تعاىل(:  الَء الشمس ويفوز به قوُسمِّ

"        وقال )تعاىل(:  ،"يونس" 
          و ،"يس"               و ،"القمر"           

 و ،"سالشم"        ْرُت  ،را القمي ُيضيئه: الليلة التراءُ والَقمْ  ."راملدث وَتقمَّ

 ا: َأَتْيُتُه يف الَقْمراء.فالن  

ْمس والَقَمر )  كام ييل:  ،( سورة31من ) ،( آية40يف ) ،( مرة63وردت كلمتا الشَّ
 ،2-إبـراهيم ،2-الرعـد ،2-يوسـف ،2-يـونس ،2-األعـراف ،4-األنعام ،1-قرةالب

ــاء ،1-طــه ،3-الكهــف ،1-اإلرساء ،2-لــــالنح  ،2-الفرقــان ،2-احلــج ،2-األنبي
 ،1-ق ،4-فصـلت ،2-الزمـر ،4-يـس ،2-فاطر ،2-لقامن ،2-العنكبوت ،1-النمل
ــرمحن ،2-القمــر ــوح ،2-ال ــدثر ،2-ن ــة ،1-امل  ،1-التكــوير ،1-اإلنســان ،3-القيام

  . 4-الشمس ،1-نشقاقاال
ْمس )  .( مرة35ووردت كلمة الشَّ
 ( مرة.28كام وردت كلمة الَقَمر )

 

- ...                                 ...  
 البقرة

   -                      ...  األنعام   

-           ...  اإلرساء 

  -                       ...  لكهفا 

 

 

   -                                   

             ...  الكهف 

  -                    ...  الكهف 

-  ...                        ... طه   

   -                               ق 

   -                                        

 الفرقان 

   -               ...  النمل 

     -                       يس 

   -                           اإلنسان 

  -        التكوير 

     -    الشمس 

  -                          ...  األنعام 

  -                              

                               .. 
  األعراف

  -                                   

     ...  يونس 

-            إبراهيم 

   -                                  األنبياء 

-  ...                      ...  الرعد  

-  ...                             يوسف 

   -                            ..  النحل 
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   -                                   

             ...  الكهف 

  -                    ...  الكهف 

-  ...                       ... طه   
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   -                                        

 الفرقان 

   -               ...  النمل 

     -                       يس 

   -                           اإلنسان 

  -        التكوير 

     -    الشمس 

  -                          ...  األنعام 

  -                              

                               .. 
  األعراف

  -                                   

     ...  يونس 

-            إبراهيم 

   -                                  األنبياء 

-  ...                      ...  الرعد  

-  ...                             يوسف 

   -                            ..  النحل 
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   -                                

                   ... احلج 

   -                               ...  العنكبوت 

    -          الرمحن 

   -                                   

             ...  لقامن 

  -                              ... فاطر 

 -                            ...  يس 

-  ..                                   .. الزمر 

   -                     نوح 

  -                                  

                  فصلت 

   -          القيامة 

   -                  ...  األنعام  

  -                                الفرقان 

     -                    يس 

     -          القمر 

  -      املدثر 

  -       القيامة     

     -      نشقاقاال 

     -        الشمس   

 
 

 

 

 

ار واملواقيت -2 يرل والنَّهج  اللَّ
 

اءة وشدة النُّور بني السطوع إهنا احلاالت الزمنية التي تتفاوت فيها اإلض

ؤية واإلبصار.نكفاء واالنحسار واالنكسار واالواال  نطفاء وتأثري ذلك عىل الرُّ
 

يرل -  ،ة َلْيالءَوَلْيلَ  ،ْيٌل َأْلَيُل وَلَيائُِل وَلياْلٌت. وقيـل: لَ  الن ومجعها َليَ  ،وَلْيَلةٌ  َلْيٌل  :لُيقا (71):اللَّ

"ُتصّغر عىل ُلَيْيَلةن وجُتمع عىل َليَال. قال )تعاىل(:             إبراهيم"، 

"و         و ،"الليل"            و ،"األعراف"  

              و ،"لقدرا"      و ،"الفجر"        مريم". 
 

ار: - ْوء ما بني ُطلوع الشمس الوقت الذي ينتُْش  (72)النَّهج ا: وهو َشع   ،اإىل غروهب فيه الضَّ

"تعاىل(: ما بني طلوع الفجر إىل وقت غروب الشمس. قال )            

      و ،"الفرقان"             والنَّهار ُمقابل للَبيَات  ،"يونس

"يف قوله )تعاىل(:                         والنَّهار: َفْرخ "يونس .
 .احلُباَرى

ر: - جر ْكرَ واسع   اَشقُّ اليشء َشق   (37)الفج ُه فاْنَفَجَر َفَجْرتُ  :ُيقال ،(1)ا َكَفَجَر اإلنسان السِّ

"ال )تعاىل(: ق ،ّجرَ ه فَتفَ وَفَجْرتُ           و ،"القمر"            

    و ،"الكهف"               و ،"اإلرساء"          

       وقال )تعاىل(:  ،"اإلرساء"               البقرة" .

بِح  "قال )تعاىل(:  ،لكونه َفَجَر الليل ،َفْجرٌ  وقيل للصُّ     و ،"الفجر"    

          الكاذب: وهو كَذَنِب  ،الَفْجُر َفْجرانِ  :وقيل ."اإلرساء

حان ْ  "الة ـوم والصـم الصـق حكـه يتعلـادق: وبـوالص ،الْسَّ        

                                                 
ر النهر: ما ُيسج  (1)  .به دُّ ِسكر
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"و         و ،"الليل"            و ،"األعراف"  

              و ،"لقدرا"      و ،"الفجر"        مريم". 
 

ار: - ْوء ما بني ُطلوع الشمس الوقت الذي ينتُْش  (72)النَّهج ا: وهو َشع   ،اإىل غروهب فيه الضَّ

"تعاىل(: ما بني طلوع الفجر إىل وقت غروب الشمس. قال )            

      و ،"الفرقان"             والنَّهار ُمقابل للَبيَات  ،"يونس

"يف قوله )تعاىل(:                         والنَّهار: َفْرخ "يونس .
 .احلُباَرى

ر: - جر ْكرَ واسع   اَشقُّ اليشء َشق   (37)الفج ُه فاْنَفَجَر َفَجْرتُ  :ُيقال ،(1)ا َكَفَجَر اإلنسان السِّ

"ال )تعاىل(: ق ،ّجرَ ه فَتفَ وَفَجْرتُ           و ،"القمر"            

    و ،"الكهف"               و ،"اإلرساء"          

       وقال )تعاىل(:  ،"اإلرساء"               البقرة" .

بِح  "قال )تعاىل(:  ،لكونه َفَجَر الليل ،َفْجرٌ  وقيل للصُّ     و ،"الفجر"    

          الكاذب: وهو كَذَنِب  ،الَفْجُر َفْجرانِ  :وقيل ."اإلرساء

حان ْ  "الة ـوم والصـم الصـق حكـه يتعلـادق: وبـوالص ،الْسَّ        

                                                 
ر النهر: ما ُيسج  (1)  .به دُّ ِسكر
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                               البقرة". 
ار وَفَجَرةٌ  ،ا فهو َفاِجرٌ َفَجَر ُفُجور   :ُيقال ،الديانة والُفُجور: َشقُّ ِسرت ال ق ،واجلمع ُفجَّ

" :عاىل()ت               و ،"املطففني"          

"و ،"نفطاراال              عبس". 
 

برح - باح الصُّ ل النهار (47):والصَّ قال  ،سوقت امحرار األفق بحاجب الشم ووه ،أوَّ

"عاىل(: )ت        و ،"وده"         اتالصاف"، 
بوُح: َُشْ  النوم بالغداة. ُُ:والتََّصبُّح باح. واملِْصباُح: مـا ُيسقى منهوالصَّ  ومن  ،ُب الصَّ

ُك ف :اإلبل   ")تعاىل(:  . قالفيه املِْصباح وما جُيعُل  ،ال ينهض حتى ُيْصبَِح ما َيرْبُ

                             

"اىل(: قال )تعواملَصابيح: أعالم النجوم.  ."ورالن                  

 بَ  ."امللك ُة مُحَْرةن يف الّشْعروالصَّ باح.تشبيه   ،ُح: ِشدَّ ْبح والصَّ  ا بالصُّ
 

اء أصبح وأمسى. عىل بن ،ةُيْظِهر: حيصل فـي وقت الظَّهريْهر. وقت الظُّ  (57)الظَّهرية: -
 "قال )تعاىل(:     الروم". 

 

- : ُ ُ والِعرصر ْهرُ  (67)العجرصر . "العرص  "ىل(: ال )تعاق ،ومجعها ُعُصور ،الدَّ
  .ومنه صالة الَعرْص  ،: الَعيشُّ والَعرْص 

 

- : يِشّ بـن زوال الشمـم (77)العج     "اىل(: ـال )تعــق ،احـس إىل الصَّ
 اءان:وصالة الِعَشاء. والِعش ،ةـوالِعَشاُء: مـن صالة املغرب إىل الَعَتمَ  ."اتالنازع 
ال ق ،َخْبط َعْشواء :َأْعَشى. وقيل رجل :ُيقال ،رب والَعتََمة. والَعَشا: الَعَمى اللييلـاملغ

")تعاىل(:                              الزخرف". 
 والَعَشاء: َطعام الِعَشاء.

 

سج  - ُة ُظلْ الليل: ِش  َغَسُق  (87):قج غج . "اإلرساء    "قال )تعاىل(:  ،َمتِهِ دَّ

" ،والغاسق: الليل املظلم              وذلك عن النَّاِئبة بالليل"الفلق ،، 

 

 

اُق: ما َيْقُطُر من جلود أهل النار. وقيل: . والَغسَّ  القمُر إذا ُكِسَف فاْسَودَّ
 

يُم:  (97):رصم - أي: صارت سوداء كالليل  ،رَصيم ألن الليل ُيقال له ،كالليل :قيل الرصَّ

"قال )تعاىل(:  ،حرتاقهاال        القلم". 
 

 ،لفظه لفظ الفعل أصل الكلمة هي الُبكرة التي هي أول النهار. فاشتق من (80)بكر: -
ر  حاجته وابتكر يفوَبكَّ  ،كور: املبالغ يف البُكرةوالبَ  ،: إذا خرج بكرةار ُفالن ُبكور  فقيل: َبكَ 

ر من فقيل لكل  ،ر أوقات النهارها معنى التعجيل لتقدمها عىل سائوباَكر ُمباَكرة. وُتُصوِّ

"قال )تعاىل(:  ،متعجل يف أمر: بكر                غافر". 
 

    ". قال )تعاىل(: بيات والتَّبييت: قصد العدو ليال  ال (81):تبيّ  -
                  و ،"األعراف"                  

 قال )تعاىل(:  ،يفعل بالليل. والبيُّوت: ما "األعراف"          النساء". 

 "قال )تعاىل(:  ،ُدبِّر فيه بالليل: ُبيِّتيقال لكل فعل                 

 ،ا  ُيفعل بالنهارمل :كَظلَّ  ،عبارة موضوعة ملا ُيفعل بالليل :ذابات فالن يفعل ك ،"النساء
 عبارات.ا من باب الـومه

 

و قوله نح ،َصالالقرآن الُغُدوُّ باآل وقوبل يف ،الُغْدَوُة والَغداُة من أول النهار (82):غدا -

" )تعاىل(:       قال )تعاىل(:  ،بالَعيِشِّ  َداةُ وُقوبل الغَ  ،"األعراف"    

    و ،"الكهف"                َينَْشُأ  والغاِدَيُة: الّسحاب ."سبأ

" (:)تعاىل قال ،َأْغُدووقد َغَدْوُت  ،الوقتوالَغداء: طعام ُيتناول يف ذلك  ،ُغْدَوة    

         تعاىل قال ،وَغٌد ُيقال لليوم الذي ييل يومك الذي أنت فيه ،"القلم :

"       القمر". 
 

 ،"عمرانآل        "تعاىل(: قال ) ،ناء الليل: ساعاتهآ (38):ءناآ -

"وقال )تعاىل(:         (: وقوله )تعاىل ،"طه"          

 أي: وقته. "األحزاب
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   "قال )تعاىل(:  ،الليل بنور النهاراألَْسَحار: اختالط ظالم آخر  (84):سحر -
     الذاريات". 

 

    "َمْيُلها للُغروب. قال )تعاىل(:ُدُلوك الشمس:  (58):دلك -
 احهس: َدَفْعتُ ُت الشمو من قولم: َدَلكْ ه ،"اإلرساء ت اليشء يف ومنه: َدَلكْ  ،ا بالرَّ

احة.  الرَّ
 

َفُق: اختالط نور النهار بسواد الليل عند غروب الشمس (68):شفق - قال )تعاىل(:  ،الشَّ

"    نشقاقاال".  

اَف ـوص ،َتىـوأْش  تىـَش  ،"شـقري    "ال )تعاىل(:ـق (78):شتا -
 وامَلْصَدر. ،واملَْوِضعِ  ،واملَْشتـَى واملَْشتاُة للوقت ،وأَصاف

 

 ."قريش    "قال )تعاىل(:  ،املقابل للشتاءالفصل  (88):صيف -
 

ت الشمس: َوَقبَ  :ومنه ،ب َوقْ وَوَقَب: إذا دخل يف ،ة يف اليشءرَ النُّقْ  الَوْقُب: (98):وقب -

"(: َغاَبت. قال )تعاىل            واإليقاب: َتْغِييبُه ،"الفلق. 
 

، (19)رَ َبَل وأْدبَ أي: َأقْ  ،"ريالتكو    " قال تعاىل: (90):عسعس -
 النهار. وذلك يف َطَريَفِ  ،الظالم ةُ ة والِعساُس: رقَّ سفالَعْسعَ 

* 
 

)تعاىل(:  ق. قالُته فاْنَفلَ َفلقْ  :اَنُة بعضه عن بعض. يقالَشقُّ اليشء وإبَ  (92): الَفْلق:فلق -

"     قال )تعاىل(:و ،"األنعام "             األنعام". 
 

    "و ،"األنعام     " (:قال )تعاىل (39):بزغ -
 ا به.تشبيه   ،وبزغ الناب ،ا منتْش الضوءأي: طالع   "األنعام 

 

 

ق - سج املاء: العنُي  ال: َوَسْقُت اليشء: إذا مجْعته. ووَسقِت . ُيققرِّ ُق: مجع امُلتَفَ الَوْس  (49):وج

    "(: تعاىل) وقوله .(59)اءت عيني املا وَسقَ فعُله مويقولون: ال أ ،هَلتْ مَحَ 
ووَسْقت اليشء: ل. عبارة عن طوارق اللي :وقيل ،ما مجع من الظالمقيل: و ،"نشقاقاال

 

 

"طِّراد. قال )تعاىل(: واالجتامع تَِّساق: االمَجَْعُتُه. واال          االنشقاق". 
 
 

      "قال )تعاىل(:  ،اا وَمْطلع  َطَلع الشمس ُطلوع   (69):طلع -
           و ،"طه"              وامَلْطلُِع: "القدر .

 "قال )تعاىل(:  ،الطُّلوعَمْوِضُع                        

             قال )تعاىل(:  ،. واطََّلع"الكهف"            

    الصافات". 
 

بالصيغ  هتا من املفرداتوردت الكلامت الّدالة عَّل: ليل وهنار ومواقيت ومقاربا  
 التالية:

 

َها -َغَدْوت -َغَداة -دغَ  -ُبْكَرة -إِْبَكار -َعيِشّ  -ِعَشاء -هَنَار -َلْيَلة -َلْيل   -ُغُدوّ -ُغُدوُّ
 -َصبََّحُهم -َصَباح -ُصْبح -ُضَحاَها -ُتْظِهُرون -َرَواُحَها -َأِصيل-َصالآ -اْغُدوا
  -ُتْصبُِحون -ُتْصبُِحوا -ُتْصبِح -إِْصَباح -ْحُتمَأْصبَ  -َأْصَبُحوا -َأْصَبَحت -َأْصَبح
 -َبَيات -ُيَبيِّتُون -َبيَّت -مُتُْسون -مُتيِْس -َأْمس -ُمْصبِِحني -ُيْصبُِحنّ  -ُيْصبُِحوا -ُيْصبِح
ْرنا -َفَجر -َفْجر ر -َيْفُجر -َتْفُجر -َفجَّ ر -ُتَفجِّ ُروهَنا -َيَتَفجَّ  -اْنَفَجَرت -َتْفِجري -ُيَفجِّ

يم -ُدُلوك -َناءآ -الَعرْص  -فالِق -َفَلق -ارُفجَّ  اق   -َغَسق -َعْسَعس -رَصِ   -َغاِسق -اَغسَّ
يم -َشَفق -صيف -شتاء -أسحار -َوَقب -فالِق -اتََّسق -َوَسق -َوَقب  -َطَلَعت -رَصِ
 -طَّلُِعونمُ  -َمْطَلع -ُكمُيْطلِعَ  -َتْطُلع -َتطَّلِع -تاطََّلعْ  -َطَلَعت -اطََّلع -َأطَّلِع -ُطُلوع
 ا.َباِزغ   -َباِزَغة

 
 

يف  ،( مرة334) وردت الكلامت الّدالة عَّل ليل وهنار ومواقيت ومقارباهتا
 كام ييل:  ،( سورة74من ) ،( آية212)

 ،11-األعــراف ،13-األنعــام ،6-ائــدةامل ،3-النســاء ،16-آل عمــران ،10-رةـالبقــ
ــونس ــ ،11-ي ــيوس ،8-ودـه ـــالرع ،2-فـــ ـــإبراهي ،6-دـ ـــاحلج ،2-مـ  ،3-رـ
 ،5-احلــج ،6-بيــاءاألن ،6-طــه ،6-مــريم ،12-الكهــف ،14-اإلرساء ،2-لــــالنح

 ،12-صـصــالق ،3-لـالنمــ ،1-الشــعراء ،7-الفرقــان ،7-روالنــ ،3-املؤمنــون
ــ  ،5-يــس ،4-فــاطر ،5-ســبأ ،3-األحــزاب ،4-نامـلقــ ،6-الــروم ،1-وتـالعنكب
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"طِّراد. قال )تعاىل(: واالجتامع تَِّساق: االمَجَْعُتُه. واال         االنشقاق". 
 
 

      "قال )تعاىل(:  ،اا وَمْطلع  َطَلع الشمس ُطلوع   (69):طلع -
           و ،"طه"             وامَلْطلُِع: "القدر .

 "قال )تعاىل(:  ،الطُّلوعَمْوِضُع                        

             قال )تعاىل(:  ،. واطََّلع"الكهف"            

    الصافات". 
 

بالصيغ  هتا من املفرداتوردت الكلامت الّدالة عَّل: ليل وهنار ومواقيت ومقاربا  
 التالية:

 

َها -َغَدْوت -َغَداة -دغَ  -ُبْكَرة -إِْبَكار -َعيِشّ  -ِعَشاء -هَنَار -َلْيَلة -َلْيل   -ُغُدوّ -ُغُدوُّ
 -َصبََّحُهم -َصَباح -ُصْبح -ُضَحاَها -ُتْظِهُرون -َرَواُحَها -َأِصيل-َصالآ -اْغُدوا
  -ُتْصبُِحون -ُتْصبُِحوا -ُتْصبِح -إِْصَباح -ْحُتمَأْصبَ  -َأْصَبُحوا -َأْصَبَحت -َأْصَبح
 -َبَيات -ُيَبيِّتُون -َبيَّت -مُتُْسون -مُتيِْس -َأْمس -ُمْصبِِحني -ُيْصبُِحنّ  -ُيْصبُِحوا -ُيْصبِح
ْرنا -َفَجر -َفْجر ر -َيْفُجر -َتْفُجر -َفجَّ ر -ُتَفجِّ ُروهَنا -َيَتَفجَّ  -اْنَفَجَرت -َتْفِجري -ُيَفجِّ

يم -ُدُلوك -َناءآ -الَعرْص  -فالِق -َفَلق -ارُفجَّ  اق   -َغَسق -َعْسَعس -رَصِ   -َغاِسق -اَغسَّ
يم -َشَفق -صيف -شتاء -أسحار -َوَقب -فالِق -اتََّسق -َوَسق -َوَقب  -َطَلَعت -رَصِ
 -طَّلُِعونمُ  -َمْطَلع -ُكمُيْطلِعَ  -َتْطُلع -َتطَّلِع -تاطََّلعْ  -َطَلَعت -اطََّلع -َأطَّلِع -ُطُلوع
 ا.َباِزغ   -َباِزَغة

 
 

يف  ،( مرة334) وردت الكلامت الّدالة عَّل ليل وهنار ومواقيت ومقارباهتا
 كام ييل:  ،( سورة74من ) ،( آية212)

 ،11-األعــراف ،13-األنعــام ،6-ائــدةامل ،3-النســاء ،16-آل عمــران ،10-رةـالبقــ
ــونس ــ ،11-ي ــيوس ،8-ودـه ـــالرع ،2-فـــ ـــإبراهي ،6-دـ ـــاحلج ،2-مـ  ،3-رـ
 ،5-احلــج ،6-بيــاءاألن ،6-طــه ،6-مــريم ،12-الكهــف ،14-اإلرساء ،2-لــــالنح

 ،12-صـصــالق ،3-لـالنمــ ،1-الشــعراء ،7-الفرقــان ،7-روالنــ ،3-املؤمنــون
ــ  ،5-يــس ،4-فــاطر ،5-ســبأ ،3-األحــزاب ،4-نامـلقــ ،6-الــروم ،1-وتـالعنكب
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ــافاتال ــر ،4-ص ،4-ص ــافر ،6-الزم ــلت ،7-غ ــدخان ،5-فص ــة ،2-ال  ،2-اجلاثي
 ،4-القمـر ،1-الطـور ،2-الـذاريات ،2-ق ،1-احلجـرات ،2-الفـتح ،2-األحقاف

 ،6-املزمـل ،3-نوح ،1-احلاقة ،6-القلم ،1-امللك ،1-الصف ،1-احلْش ،4-احلديد
 ،3-التكـوير ،1-عـبس ،5-اتـالنازعـ ،3-أـالنبـ ،6-اإلنسـان ،1-القيامة ،3-املدثر

 ،5-الضحى ،4-الليل ،4-الشمس ،6-رالفج ،4-اقنشقاال ،1-املطففني ،2-نفطاراال
 . 5-الفلق ،2-قريش ،1-المزة ،2-العرص ،1-العاديات ،5-درالق

 ( مرة. 151وقد وردت كلمتا الليل والنهار )
 .( مرة94وردت كلمة الليل )و
 .( مرة57) وردت كلمة النهارو
 ( مرات.4وردت كلمة َغَسق ومشتقاهتا )و

 

  -                        ...  البقرة 

-  ...                          آل عمران 

   -                       ...  األنعام 

    -                                
                   ...  األعراف  

  -                        ...  األنعام  

   -                                     
                      ...  يونس 

 -                                      

                                      

    هود 

   -                              

                   ...  اإلرساء  

 

 

   -                               ... احلجر 
  -                               اإلرساء 

  -            ق 

  -                     الدخان  

  -                                  ... القصص 

     -                                     

           سبأ 

  -                                 ...  الزمر 

   -            الدخان 

  -                              مريم  

    -                 ...  احلاقة 

    -        الصافات 

  -               الذاريات  

  -             الطور  

  -         املزمل 

 -                 املزمل  

    -      املدثر  

  -                 اإلنسان 

    -      نشقاقاال 

     -       النبأ 

    -           النازعات 
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   -                               ... احلجر 
  -                               اإلرساء 

  -            ق 

  -                     الدخان  

  -                                 ... القصص 

     -                                      

           سبأ 

  -                                 ...  الزمر 

   -            الدخان 

  -                              مريم  

    -                 ...  احلاقة 

    -        الصافات 

  -               الذاريات  

  -             الطور  

  -         املزمل 

 -                 املزمل  

    -      املدثر  

  -                 اإلنسان 

    -      نشقاقاال 

     -       النبأ 

    -           النازعات 
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    -       التكوير    

    -         الشمس 

    -       الليل 

   -  الضحى 

    -       الضحى 

  -               القدر  

   -             القدر 

   -              القدر  

   -                          إبراهيم 

 -                                    

       ... البقرة 

-        ...  البقرة 

  -                    ...  آل عمران 

  -                                       
  آل عمران

  -                       األنعام 

   -                         ...  األنعام 

 -                                 

    سيون 

   -                                     

                                   

 

 

                                      
                يونس 

  -                       ... يونس 

  -                              

              ... األعراف  

   -                             ...  هود 

-  ...                               ...  الرعد   

-               
 الرعد 

   -                             .. النحل 

     -                                      

                    ...  اإلرساء 

   -                                 

                        طه  

  -            األنبياء 

   -                                    نبياءاأل 

  -                    ...  األنبياء 

   -                            املؤمنون 

   -                         الفرقان 

   -                                  
 الفرقان

   -                            النور 
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                يونس 

  -                        ... يونس 

  -                              

              ... األعراف  

   -                             ...  هود 

-  ...                             ...  الرعد   

-               
 الرعد 

   -                             .. النحل 

     -                                      

                   ...  اإلرساء 

   -                                 

                        طه  

  -            األنبياء 

   -                                    نبياءاأل 

  -                    ...  األنبياء 

   -                           املؤمنون 

   -                        الفرقان 

   -                                  
 الفرقان

   -                            النور 
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-            ...  احلج 

   -                       ...  النمل  

    -                       يس  

  -                           .. القصص 

  -                                    

                 القصص 

  -                         ... الروم 

  -                                احلديد 

   -                         ...  لقامن 

  -                                   
                               الزمر 

   -                                    

                         ...  سبأ 

  -                   ...  فاطر 

 -                                         
                         ...  املزمل 

  -                   نوح 

 -                            ...  يس 

  -                     ...  فصلت 

  -                      ...  فصلت 

  -                         ... غافر  

 

 

  -                                يونس 

    -       ...  الاثية 

 -                                 

                                

                                      

                       ...   البقرة 
   -                               

                آل عمران 

  -                           ...  يونس  

   -                                 

               ...  األحقاف 

 -            املزمل 

     -     النبأ 

   -       الشمس 

   -      الليل 

   -                                   

    اإلرساء 

    -                                   

                                   

               ...  النور  

    -                                    الكهف 
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  -                                يونس 

    -       ...  الاثية 

 -                                 

                                

                                      

                       ...   البقرة 
   -                               

                آل عمران 

  -                           ...  يونس  

   -                                 

               ...  األحقاف 

 -            املزمل 

     -     النبأ 

   -       الشمس 

   -      الليل 

   -                                   

    اإلرساء 

    -                                  

                                   

               ...  النور  

    -                                    الكهف 
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    -                      يس 

    -                         القمر 

-  ...                               ... البقرة 

  -                                    

                             ...  البقرة  

  -                        اإلرساء  

  -                          اإلرساء 

 -                                  

     ص 

   -                      نوح 

  -                القيامة 

  -                  اإلنسان 

     -            عبس 

   -         نفطاراال 

  -         نفطاراال 

  -              املطففني 

     -         الشمس 

      -  الفجر 

   -    الفجر 

    -       الفجر 

   -            القدر 

 

 

-            ص 

 -       النبأ 

  -           الفلق 

  -                               آل عمران 

-  ...                       آل عمران 

      -                  ...  سبأ 

      -                               

         األعراف 

  -                                    
 الرعد

  -                                   
 ورالن

 -                القلم 

    -        القلم     

  -                           ...  األنعام  

  -                        الروم 

  -               ...  غافر 

    -        يوسف 

   -                               

                ...  الكهف 

  -                      ص  

 -                 ص  
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-            ص 

 -       النبأ 

  -           الفلق 

  -                               آل عمران 

-  ...                       آل عمران 

      -                  ...  سبأ 

      -                               

        األعراف 

  -                                   
 الرعد

  -                                  
 ورالن

 -                القلم 

    -        القلم     

  -                          ...  األنعام  

  -                        الروم 

  -               ...  غافر 

    -        يوسف 

   -                               

                ...  الكهف 

  -                      ص  

 -                  ص  
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    -                             مريم 

 -                              مريم 

 -             

 غافر

   -                     النازعات   

   -                        الفرقان 

   -      األحزاب 

    -                       الفتح 

   -           اإلنسان 

   -             القمر 

-        الروم 

    -        املدثر 

    -       التكوير 

    -     العاديات 

   -                 الصافات 

    -                        املائدة  

   -                               

                                  

 املائدة

   -                                   

           املائدة   

 

 

-           املائدة 

  -                                   

      الكهف  

 -              
                   الكهف 

  -                       الكهف 

   -                                  

             ...  الكهف 

   -                       ... احلج  

   -                   ...  القصص 

    -                                 

            القصص 

-  ...                       ...  القصص 

   -                          

            ... القصص 

  -                             امللك  

    -     لقلما  

   -                              

       األحقاف  

     -                األعراف 
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-           املائدة 

  -                                   

      الكهف  

 -              
                   الكهف 

  -                       الكهف 

   -                                  

             ...  الكهف 

   -                       ... احلج  

   -                    ...  القصص 

    -                                 

           القصص 

-  ...                        ...  القصص 

   -                          

            ... القصص 

  -                             امللك  

    -     لقلما  

   -                              

       األحقاف  

     -                األعراف 
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    -                 األعراف 

  -                                     

                 هود  

  -                       هود 

-  ...                                
                       الصف 

     -                                    

                      ... عمران آل 

   -                   العنكبوت 

    -        الشعراء  

  -                            فصلت 

     -                      احلجر 

    -       احلجر 

   -            الصافات 

  -                                  القلم  

  -                            
                                   

   املائدة   

    -                                     

          احلجرات   

      -     القلم  

 

 

  -              املؤمنون 

    -                      يوسف 

  -               الكهف 

    -                           ...  احلْش   

   -            القمر   

  -                              األعراف 

   -                            األعراف 

   -               الفرقان  

  -                             

                        ... النساء  

 -                       ... النمل  

   -                             

     ...  النساء  

   -                          األعراف 

  -                  طه 

   -             طه 

    -           النازعات 

     -    الشمس 

    -  العرص 

   -              قريش 
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  -              املؤمنون 

    -                      يوسف 

  -              الكهف 

    -                           ...  احلْش   

   -            القمر   

  -                              األعراف 

   -                            األعراف 

   -               الفرقان  

  -                             

                        ... النساء  

 -                       ... النمل  

   -                            

     ...  النساء  

   -                          األعراف 

  -                  طه 

   -             طه 

    -           النازعات 

     -    الشمس 

    -  العرص 

   -              قريش 
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  -         نشقاقاال 

 -           ...  األنعام 

  -         الفلق 

    -                               

              ...  األحزاب 

-  ...                     عمران آل 

 -                                         

                                 ... آل عمران 

   -                        ..    ق 

   -         الذاريات 

   -                          ...  فالكه 

- ...                                    

              ...  الكهف  

   -                   مريم 

   -                                      

                       ...  القصص 

  -          الصافات 

   -            الصافات 

   -                          ...  غافر  

 

 

  -                                      

 الكهف

-  ...                                 

                                  ... املائدة  

  -          اهلمزة  

   -                 ... األنعام  

   -                      ...  األنعام 

     -      نشقاقاال  
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   -                                      

 الكهف

-  ...                                  

                                  ... املائدة  

   -          اهلمزة  

   -                 ... األنعام  

   -                      ...  األنعام 

     -      نشقاقاال  
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 بعض أجرام وظواهر السامء الدنيا -3
بج  -مالنَّجر  اج -احاملِصر ج كجب -الرسن ور اج -باهالشن  -الكج هَّ  -الوج

رق -اخُلنَّس اِعقجة -الربج نجا -الصَّ  السَّ
 

م والنُُّجوم   النَّجر
 

 

م -  فصار النَّجم. َنَجم فالن عىل ،ا وَنْجام  ُنُجوم   ،ومجعه ُنُجوم. َنَجم: طلع (79):النَّجر

لطان: صار عاصي   ْمُت املال عليالسُّ ْعُته. قال )تعاىل(: ا. وَنجَّ "ه: إذا وزَّ      
           وقال )تعاىل(:  ،"النحل"           الصافات"، 

"و       الفظ النَّْجِم َقَصَدت به الثُّ  . والعرب إذا أطلقت"النجم . ريَّ

"اىل(: م: احلكم بالنُُّجوم. وقوله )تعوالتَّنجُّ             نالرمح". 
 أراد نجوم السامء. :وقيل ،فالنَّْجم: ما ال ساق له من النّبات 

  

َ عن النَّجِم  (89):طرق -  ."الطارق   "بالطَّاِرق. قال )تعاىل(: ُعربِّ
 

تطرق صفحة  (راديوية)يطلق موجات  ،: نجم متعادل ذو كثافة فائقةالطارق النجم -
  سامء األرض كام يطرق الطارق عىل الباب اخلشبي أو احلديدي.

 

 كام ييل: ،( سورة12من ) ،( آية15يف ) ،( مرة19وردت كلمتا النجم والطارق )
 ،2-لنجما ،1-الطور ،1-الصافات ،1-احلج ،2-النحل ،1-األعراف ،1-األنعام
 .6-الطارق ،1-التكوير ،1-املرسالت ،1-الواقعة ،1-الرمحن

 

 ( مرة. 14وردت كلمة النجم ومشتقاهتا )و
 ( مرات.5وردت كلمة الطارق )و

    -     النجم  

   -                             ...  األنعام 

 

 

   -                             .. النحل 

  -                              

                               ... 

 األعراف

    -            النحل 

   -                                

                   ...  احلج 

  -             الطور  

    -        الصافات  

  -           الواقعة 

    -       املرسالت 

   -         التكوير 

   -          الرمحن 

   -   الطارق 

     -    الطارق 

   -        الطارق 

 

بجاح اج -ِمصر كجب -رِسج ور اج -سنَّ ُخ  -ُشُهب -كج هَّ  وج
أي  ،س. أي: النجوم التي خَتْن"التكوير    "قال )تعاىل(:  (99):سنَّ ُخ  -

ا باسم فلكي  وتعرف  .يف مرحلة من مراحل احتضارها ختتفي عن أعني الناطرين إليها
 والتسمية القرآنية أدق. ،"الثقوب السود"
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   -                             .. النحل 

  -                              

                               ... 

 األعراف

    -            النحل 

   -                                

                  ...  احلج 

  -             الطور  

    -        الصافات  

  -           الواقعة 

   -       املرسالت 

   -         التكوير 

   -          الرمحن 

   -   الطارق 

     -    الطارق 

   -        الطارق 

 

بجاح اج -ِمصر كجب -رِسج ور اج -سنَّ ُخ  -ُشُهب -كج هَّ  وج
أي  ،س. أي: النجوم التي خَتْن"التكوير    "قال )تعاىل(:  (99):سنَّ ُخ  -

ا باسم فلكي  وتعرف  .يف مرحلة من مراحل احتضارها ختتفي عن أعني الناطرين إليها
 والتسمية القرآنية أدق. ،"الثقوب السود"
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اهر بفتيلة وُدْهن (100):رسج - اج: الزَّ َ  قـال )تعاىل(: ،عن كل مِضء به ربَّ وُيع ،الْسِّ

"          و ،"نوح"       يعني: الشمس. ،"النبأ 
 

ْعلَ  (101):شهب - هاب: الشُّ اطالشِّ ال )تعاىل(: ق ،عة من النار العارضة يف اجلوة السَّ

"         ْهَبة: البي"الصافات واداض . والشُّ هاب تشبيه   ،املُختلِط بالسَّ ا بالشِّ
خانامُلختلط با  اض احلديد.ا بَسواد القوم وَبياعتبار   ،ومنه قيل: كتيبة َشْهبَاء ،لدُّ

 
 

  وال ُيقال لا َكواكِب إال إذا َبَدت. قال ،لَكواكِب: األتباع الَباِدَية للنُّجوما (102):كوكب -

" )تعاىل(:                  و ."األنعام"           

قوا. (310)ويقال: ذهبوا حتت كل َكْوَكب: ،"نفطاراال  إذا تفرَّ

        "املِْصباح: قال )تعاىل(:  (410):مصباح -
     اج: ِمْصباٌح  ."النور َ وامَلَصابيُح: أعالم  ،اجواملصَباُح: َمقرُّ الْسِّ  ،وُيقال للْسِّ

" اىل(:الكواكب. قال )تع                  امللك". 
 

وقوله )تعاىل(:  ،والَوَهَجاُن كذلك ،الَوَهج: حصول الضوء واحلرِّ من النار (510):وهج -

"           وَوَهج هَيِج  ،ُج وقد َوَهَجِت النار َتْوهَ  ،اضيئ  أي: مُ  "النبأ
َج اجلوهُر: َتألْ  ،وَيْوَهُج   ألَ.وتـََوهَّ

 

بجاح اجو -أما كلامت: ِمصر كجبو -رِسج ور اجو -ُشُهبو -ُخنَّسو -كج هَّ ( 20فقد وردت ) ،وج
 كام ييل:   ،( سورة15من ) ،( آية17يف ) ،مرة

 ،1-األحـزاب ،1-النمـل ،1-الفرقـان ،3-النـور ،1-احلجـر ،1-يوسف ،1-األنعام
ــ ــوح ،1-امللــك ،1-فصــلت ،2-اتـالصاف ــأ ،2-اجلــن ،1-ن  ،1-نفطــاراال ،2-النب
 .1 -التكوير

 

 ( مرات.5وردت كلمة كوكب )و
 مرة واحدة. ُخنَّس )النجوم اخلانسة الكانسة(وردت كلمة و

 
 

 

 ( مرات.5وردت كلمة شهاب )و
 ( مرات.4وردت كلمة مصباح )و
 ( مرات.4وردت كلمة رساج )و
اج مرة واحدة.و  وردت كلمة وهَّ

 

   -                       ...  األنعام 

 -                          ...  يوسف  

  -                 الصافات 

   -          نفطاراال  

  -                            

          ...  النور 

- ...                                 فصلت 

   -                           ...  امللك 

 -                   تالصافا 

 -                               

       النمل 

 -                 احلجر 

   -                              الن 

   -                                   الن 

  -                                الفرقان 

  -               األحزاب 
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 ( مرات.5وردت كلمة شهاب )و
 ( مرات.4وردت كلمة مصباح )و
 ( مرات.4وردت كلمة رساج )و
اج مرة واحدة.و  وردت كلمة وهَّ

 

   -                       ...  األنعام 

 -                          ...  يوسف  

  -                 الصافات 

   -          نفطاراال  

  -                            

          ...  النور 

- ...                                 فصلت 

   -                           ...  امللك 

 -                  تالصافا 

 -                               

       النمل 

 -                 احلجر 

   -                              الن 

   -                                   الن 

  -                                الفرقان 

  -               األحزاب 
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   -                     نوح 

     -        النبأ 

  -         لتكويرا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ظواهر طبيعية ضوئية -4
 والسناالربق والصاعقة 

 

حاب نتيجة (610):الربق - السحاب  عملية تفريغ كهربائي بني سحابتني أو بنيل ملعان السَّ
" اىل(:قال )تع ح األرض.وسط                        

ال يف ويق. سيٌف باِرق :نحو ،وَبَرَق يقال يف كل ما يلمع ،(1)َبِرَق وأبَرق :يقال. "البقرة

"قال )تعاىل(:  ،َبَرقت وَبِرقت :طربت وجالت من خوفذا اضإالعني           
واد سل فيه واألبرق: اجلب. واناألل ذات حجارة تختلفةلألرض  ،الرُبقة :ويقال ."القيامة

حاب. والرُباق: وسمَّ  ،وبياض وا العني برقاء لذلك. والرَبوَقة: شجرة ختضُّ إذا رأت السَّ
 ،بَرَق فالن ورَعد وأبرق وأرعد :ا ُعرج به. وقيلالنبي )صىل اهلل عليه وسلم( ملَّ  دابة ركبها

د.  إذا هدد وتوعَّ
 

اعقة هي الصوت الشديد القادم من (710):الصاعقة والصواعق - اجلو نتيجة للتفريغ  الصَّ
 ،املصاحب لظاهريت الرعد والربق ،الكهرب بني سحابتني أو بني السحاب واألرض

 :وردت الصاعقة عىل ثالثة أوجهووينجم عن الصاعقة  نار أو عذاب أو موت. 
 "ه )تعاىل(: كقول ،املوت -1                  وقوله  ،"لزمرا 

" )تعاىل(:                               
       وقوله )تعاىل(:  ،"البقرة"                النساء"، 

" وقوله )تعاىل(:                         الذاريات" . 

" اىل(:ـه )تعـكقول ،العذاب -2                فصلت"،  

" وقوله )تعاىل(:                    النَّار -3. "الطور، 

"كقوله )تعاىل(:                  الرعد". 
 

نَا: (810):سنا - ْوء الساطِع. قال تعاىل:  السَّ       "الضَّ
 ."النور

 

                                                 
 .عبيدة: أبرق وأرعد, ومل جيزه األصمعي وأبو أبو عمرأجاز  (1)
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 ظواهر طبيعية ضوئية -4
 والسناالربق والصاعقة 

 

حاب نتيجة (610):الربق - السحاب  عملية تفريغ كهربائي بني سحابتني أو بنيل ملعان السَّ
" اىل(:قال )تع ح األرض.وسط                        

ال يف ويق. سيٌف باِرق :نحو ،وَبَرَق يقال يف كل ما يلمع ،(1)َبِرَق وأبَرق :يقال. "البقرة

"قال )تعاىل(:  ،َبَرقت وَبِرقت :طربت وجالت من خوفذا اضإالعني           
واد سل فيه واألبرق: اجلب. واناألل ذات حجارة تختلفةلألرض  ،الرُبقة :ويقال ."القيامة

حاب. والرُباق: وسمَّ  ،وبياض وا العني برقاء لذلك. والرَبوَقة: شجرة ختضُّ إذا رأت السَّ
 ،بَرَق فالن ورَعد وأبرق وأرعد :ا ُعرج به. وقيلالنبي )صىل اهلل عليه وسلم( ملَّ  دابة ركبها

د.  إذا هدد وتوعَّ
 

اعقة هي الصوت الشديد القادم من (710):الصاعقة والصواعق - اجلو نتيجة للتفريغ  الصَّ
 ،املصاحب لظاهريت الرعد والربق ،الكهرب بني سحابتني أو بني السحاب واألرض

 :وردت الصاعقة عىل ثالثة أوجهووينجم عن الصاعقة  نار أو عذاب أو موت. 
 "ه )تعاىل(: كقول ،املوت -1                  وقوله  ،"لزمرا 

" )تعاىل(:                                
       وقوله )تعاىل(:  ،"البقرة"                النساء"، 

" وقوله )تعاىل(:                         الذاريات" . 

" اىل(:ـه )تعـكقول ،العذاب -2                فصلت"،  

" وقوله )تعاىل(:                    النَّار -3. "الطور، 

"كقوله )تعاىل(:                  الرعد". 
 

نَا: (810):سنا - ْوء الساطِع. قال تعاىل:  السَّ       "الضَّ
 ."النور

 

                                                 
 .عبيدة: أبرق وأرعد, ومل جيزه األصمعي وأبو أبو عمرأجاز  (1)
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ر  نج ق جاءت كلامت: الربج اِعقجة والسَّ  ومشتقاهتا:ا والصَّ
 .َسنا -ُيْصَعقون -َصواِعق -َقةصاعِ  -َصِعق -َبِرق -َبْرق

 كام ييل: ،( سورة11من ) ،( آية15يف ) ،( مرة18وقد وردت الكلامت )
     ،1-الزمر ،1-الروم ،2-النور ،2-الرعد ،1-األعراف ،1-النساء ،4-البقرة

 .1-القيامة ،1-الطور ،1-الذاريات ،3-فصلت
وكلمة سنا مرة  ،( مرة11وكلمة الصواعق ) ،( مرات6وردت كلمة الربق )

 كام ييل: ،واحدة
 

  -                           الرعد 

-              
   ...  البقرة 

  -                            ...  البقرة 

-  ...                  النور  

   -          ةالقيام 

  -                ...  الروم 

   -                         ... الرعد 

  -                        فصلت 

    -                        الذاريات 

-             ... البقرة    

  -                                 

        فصلت 

   -                                   

                          ... النساء 

   -                               ...  الزمر   

-  ...                           ... األعراف 

   -               الطور  

    

 

 
 
 

 السابعلفصل ا
 
 

 دراسة ودالالت
 في العين والبصر جزة واإلعجازبين المع

 

 .يف العني والبرص.. إشارات إىل اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم -1

 يف زمن غائر يف التاريخ . السادعالة ملإشارة  أول -أ       

 .أول إشارة لشفاء املرض واستعادة البرص -ب       
 

 صور برصية وحركية يف العني والبرص: -2

هوصف دقيق لكال -أ  ِ رسر  وانقالب الصورة عندما ترتد إىل العني. ،لة البرص وحج

وإنام  ،إشـارة دقيقـة لعمليـة اإلبصـار والعمى الذي ال يتسبب عن العيـن ذاهتـا -ب

 كام يشري إليه القرآن الكريم. "القلب"عـن الدماغ أو 

 اختطاف البرص بأشعة الربق وسناه. -ت

  .أول ذكر ملصدر السنا يف الربق -ث

 وصف حركة العينني قبيل املوت. -ج

 الذهول. -ح

 نخداع البرصي.اال -خ
 
 



    

 

 
 
 

 السابعلفصل ا
 
 

 دراسة ودالالت
 في العين والبصر جزة واإلعجازبين المع

 

 .يف العني والبرص.. إشارات إىل اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم -1

 يف زمن غائر يف التاريخ . السادعالة ملإشارة  أول -أ       

 .أول إشارة لشفاء املرض واستعادة البرص -ب       
 

 صور برصية وحركية يف العني والبرص: -2

هوصف دقيق لكال -أ  ِ رسر  وانقالب الصورة عندما ترتد إىل العني. ،لة البرص وحج

وإنام  ،إشـارة دقيقـة لعمليـة اإلبصـار والعمى الذي ال يتسبب عن العيـن ذاهتـا -ب

 كام يشري إليه القرآن الكريم. "القلب"عـن الدماغ أو 

 اختطاف البرص بأشعة الربق وسناه. -ت

  .أول ذكر ملصدر السنا يف الربق -ث

 وصف حركة العينني قبيل املوت. -ج

 الذهول. -ح

 نخداع البرصي.اال -خ
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 دراسة ودالالت

 يف العني والبرص بني املعجزة واإلعجاز
 

 :العني والبرص يف.. القرآن الكريمإشارات إىل اإلعجاز العلمي يف  -1
 

 ،م تأويل األحاديثوأن يعلّ  ،بام يفعل عليه السالم يوحى إىل النبي يوسف أن

يتبوأ فيها  ،وأن يمر بمراحل مذهلة ما بني غيابة اجلب وبني أن متكن له الرئاسة يف األرض

العلم  إنه ..وساحة واسعة للتأمل. واعظملامراحل من التجارب واملعاناة و ،حيث يشاء

 هيبه اهلل ويلهم به من يشاء من عباده. الذي
 

 عليه السالم عقوبأصاب النبي ي جاء يف القرآن توصيف ألهم مرض عينيفقد 
 عندما حيث ابيضت عيناه بعد مراحل من احلزن واملعاناة التي صرب عليها وكان كظيام  

" كام يف اآلية: اختفى ابنه يوسف بعد أن مكر به إخوته وألقوه يف غيابة اجلب        

                       ... هو  فاملرض. "يوسف
ا . وهو أكثر أمراض العني شيوع  "املاء يف العني نزول"العيني أو ما يسمى  السادداء 

وقد يصيب اإلنسان يف كل مراحل احلياة  ،ا للعمى وبخاصة عند الشيخوخةوإحداث  
ملرض وهو ا ،عندما تسوء التغذية ويتدنى مستوى احلياة ويغرق املصاب يف الكآبة واحلزن

 تحتى أنه يصيب عيون احليوانا ،الذي ال يسلم منه عرق بْشي وال منطقة جغرافية
العميق يبعد اإلنسان عن مسببات الصحة والعافية  احلزنالفقرية يف كل زمان ومكان. 

ويح ع ه ئدو والرواح ويلجـن النفس بامليش والغـكالطعام والْشاب وحيول بينه وبني الرتَّ
ة ـاحلالة املرضية الطارئ ،ور املرض ويزيد يف اعتالله. هناـوظهاب ـوط واالكتئـللقن
العدسة خلفها وانطفاء بريقها وزوال صفائها   ن تكثّفـم عـنجوقد  ،ةـاض احلدقـابيض

 (14و13شكل النظر ا) وشفافيتها.

    

 

ا يف وصف هذه احلالة املرضية التي ختطف البرص وتكدر كان القرآن سّباق   لقد

ومل يعلن ثورته وغضبه  ،ا مل جيأر بالسخط واألملاهلل يعقوب كان صبور  ولكن نبي  ،احلياة

  يف رمحته. ا هلل مؤمال  ا أواب  بل بقي صابر   ،ى يف عينيهعىل ما حل به من عم  
 

ح  اطهبإسقيف زمن غائر يف التاريخ  السادعالة ملإشارة  أولوجاءت  -أ ضر بالرَّ

 ا:يلقوه عىل وجه أبيه لريتد بصري  لوته خألم يوسف أن يدفع قميصه إلإذ  عَّل العني:

"                         ... يوسف."  
 

إنه يف مسلك اإللام الذي يؤتيه اهلل من يشاء من عباده. أو مل يرسل اهلل الغراب 

م العرب الشفاء بالعسل بعد أن تعلموا ثم أمل يتعل ،ليعلم قابيل كيف يواري سوءة أخيه

.؟ ولكن إلقاء القميص عىل وجه عينني مريضتني .من القرآن أن فيه شفاء للناس.

كان  "ابيضاض العينني"أو  "مرض العدسة البلورية يف العني"العيني  السادمصابتني بداء 

ا أو ناضج   ممتلئ اان العيني ك السادا إذا قيس عىل حقيقة أن ا إعجازي  عالجي   يام  حك عمال  

هنا يكفي النقر عليه بآلة ضاغطة أو راّضة ليسقط  .احلدقة بالبياض غّشى ،فوق النضج

وينحل من األربطة النِّطاقية الواهية التي تعّلق العدسة باجلسم الدّب خلف حدقة العني 

برص فينخلع ويسقط داخل العني كام يسقط احلجر يف البئر فتنزاح العتامة عن طريق ال

 ا.وتعود العني بصرية ويرتد يعقوب بصري  
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ا يف وصف هذه احلالة املرضية التي ختطف البرص وتكدر كان القرآن سّباق   لقد

ومل يعلن ثورته وغضبه  ،ا مل جيأر بالسخط واألملاهلل يعقوب كان صبور  ولكن نبي  ،احلياة

  يف رمحته. ا هلل مؤمال  ا أواب  بل بقي صابر   ،ى يف عينيهعىل ما حل به من عم  
 

ح  اطهبإسقيف زمن غائر يف التاريخ  السادعالة ملإشارة  أولوجاءت  -أ ضر بالرَّ

 ا:يلقوه عىل وجه أبيه لريتد بصري  لوته خألم يوسف أن يدفع قميصه إلإذ  عَّل العني:

"                          ... يوسف."  
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.؟ ولكن إلقاء القميص عىل وجه عينني مريضتني .من القرآن أن فيه شفاء للناس.
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ا أو ناضج   ممتلئ اان العيني ك السادا إذا قيس عىل حقيقة أن ا إعجازي  عالجي   يام  حك عمال  
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َفقد البرص بسبب مرض العدسة البلورّية التي أصبحت  الشيخوخي السادعني ُمصابة ب
 تسّد النُّور وتصّده عن عبور العني غائمة كثيفة
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يف انكسار الضوء سبّب العمى ألن العدسة قد تشكـّل هبا الّساد  ا كبري  ال  رسم يظهر خل
   وأصبحت نواهتا كثيفة ال تسمح للنور بالعبور وال بتشكيل صورة عىل الشبكية

 
 

 

 
 

 شارة لشفاء املرض واستعادة البرصأول إثم ذكرت  -ب
"                        .. (15شكلالنظر ا) "يوسف 
 

 

 -15-شكل ال
 

 -أ-                                                      -ب-                                   
 أصاب العني بالعمى. ،مرض الساد العيني )ابيضاض العني(  -أ
 ت العني بصرية.وعاد ،عولج املرض فأزيح الساد من خلف احلدقة -ب

 

ذلك رمحة من اهلل. وكان بداية علم طبي حدث قرابة ألفي عام قبل امليالد  كان

فقد ُعرف أن سيْسوتا الطبيب احلكيم الندي كان  ،تعلمته وعرفته قرون ما قبل اإلسالم

وذلك بالضغط  ؛ووصف العملية يف القرن الرابع قبل امليالد ،العيني السادأول من عالج 

البابيل )َشائع محوراب  طببآلة حديدية ذكرت يف ال السادة خاصة. ولكن معاجلة عليه بآل

ا فأعامها( واملعاجلة هي لداء ق.م تشري إىل عقوبة قطع اليد ملن عالج باحلديد عين   1800

ا بني مجيع أعراق ا وانتشار  العيني الذي أَشنا إليه ألنه أكثر األمراض العينية حدوث   الساد

ثنى منه جنس أو عرق بْشي أو منطقة جغرافية. ولكن الطبيب الكّحال البْش ال يست

ة ــس اإلغريقيـرأ الكتيبات أو القراطيـالعرب مل يعرف أرسار العملية ويتقنها إال بعد أن ق

ذوا الطب ـمع العلم بأن اليونانيني أخ ،الطبية مرتمجة للعربية يف القرن الرابع الجري

القرآن يف سورة  يفالقدماء. ولو أن الطبيب العرب تدبر ما جاء البابليني واملرصيني  نــع
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يوسف يف مرحلة مبكرة وحاكى فعل إلقاء قميص يوسف عىل عني يعقوب وطورها 

الستطاع معاجلة املرض الذي أغطش البرص ووسم العينني بالبياض يف مرحلة زمنية 

 مبكرة من  اإلسالم.
  

 :من احلالة اإلعجازية فاملستخلص
 
 

 يف مرحلة مغرقة يف القدم من التاريخ اإلنساين. السادأول إشارة ملرض  اأهن 

  وهو مرض نزول املاء األبيض يف العني ،دى البيضاض العيننيأفاملرض.  

 إلقاء القميص عىل وجه يعقوب مل يقم به يوسف نفسه بل وكَّل هبا إخوته.  وأن
 لزمن القديم.ولعلها أول اشارة ملعاجلة الساد  واستعادة البرص يف ا

 العمى الذي وتعاىف من ا إذ ارتد يعقوب بصري   ،العمى قابل للشفاء والرتاجع وأن
 ه.قميص يوسف عىل وجهلقاء إبعد  أصابه

وقد تعلم منها  ،وليس معجزة خارقة. وهو إشارة تعليمية ازهنا إعج فاملوضوع

 وطورها بتعديل طريقة وآلة العالج. اإلنسان

دث ــــتلك التي حت وبخاصةا شيوع   العنيألكثر أمراض  ةالقرآني ارةــاإلش إهنا

واستعادهتا البرص  ،أصاهبامداواهتا وبرئها من العمى الذي  طريقة وتبيان ،نتيجة الغم واهلم

رة ــة العني معلومة يف الزيـــيف زمن مل تكن فيه جراح بصرية اـــادهرتداوالضائع 

 حرسهو اإلنساين رـــحتّدد البص ىلاب املحكم إإىل مواضع أشار فيها الكت ضافةإ ،العربية

لَّمكذلك  ،م اهلل آدم األسامء كلهاـــوكام علَّ  .قصورهو  عليه السالم النبي إدريس عج

وسامه اإلغريق  ،هرمس القدماء املرصيونساّمه  ،فكان أول طبيب يف العامل ،بــالط

لَّم اهلل النبي عيسى املسيحاسقليبوس ه ـــربئ األكمف يُ ـــكي معليه السال . كذلك عج

ا يفــه. كمــــد األعمى بـذي يولـــى الشديد الــو العمـــه  ه:ـــرص. والكمــواألب

" اآلية:                               

 

 
 

                   المائدة." 

وقد  ،األكمه واألبرص بالنسبة للنبي عيسى  مل يرافقها بيانات تفصيلية إبراءمعجزة  لكن

لشخص آخر كام كان احلال من سيدنا يوسف عليه  كلهاقام هبا عيسى املسيح نفسه ومل يو

قوم هبا النبي عيسى السالم. وإن فْسها بعض البحاثة الغربيني بأهنا معاجلة تدليكية كان ي

 واهلل أعلم.  العمىإبراء املسيح يف 
 

 صور برصية وحركية يف العني والبرص: -2
ه -أ     وانقالب الصورة عندما ترتد إىل العني. ،وصف دقيق لكاللة البرص وَحْْسِ

وإنام   ،إشـارة دقيقـة لعمليـة اإلبصـار والعمى الذي ال يتسبب عن العيـن ذاهتـا -ب

 كام يشري إليه القرآن الكريم. "القلب"غ أو عـن الدما

 اختطاف البرص بأشعة الربق وسناه. -ت

  .أول ذكر ملصدر السنا يف الربق -ث

 وصف حركة العينني قبيل املوت. -ج

 الذهول. -ح

 نخداع البرصي.اال -خ
 

رسر البرص وانقالب ال -أ  صورة املرئية بعد ارتدادها للعنيحج
 

"                                   
                                       

      الملك."  
 

وهي احلقيقة التي  ،ني مقلوبةصورة اليشء املرئي تنطبق عىل شبكية الع نإ

تدبر آيات القرآن الكريم حتدث النقالت العلمية  ففي ،للمرة األوىل رآنـا القـذكره
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كيف  ،انظر إىل احلسن ابن اليثم ؛الرائعة. فقد بدأ العلامء العرب املسلمون يبدعون

 اآلية استوحى ما علمه القرآن من آيات تشري إىل حقائق يف علم البرصيات. ربام كانت

حْس البرص الذي يذكر  ريا للحقيقة العلمية يف تفس صادق  مثال   من سورة امللك 4رقم 

كام انقالب البرص أو الصورة املبرصة لألشياء املرئية. فكان  ،للمرة األوىل يف اللغة العربية

وصمم الغرفة  ،حيث أسس علم البرصيات ؛أن برهن عليه ابن اليثم بتجارب كثرية

وأن  ،فعرف أن األشعة الضوئية تسري بخطوط مستقيمة ،مبدأ آلة التصوير. .املظلمة.

باألشعة وترتسم عىل حاجز )كام يف شبكية العني  تنتقلعندما  ةصورة األشياء املنظور

 ( 16شكل ال انظر( تكون مقلوبة. )مثال  

 -16-شكل ال
 

 
 

              أن انكْست األشعة القادمة سم متموضعة أمام العني بعد 4الشكل يمثل صورة شمعة طولا 
               ارتسمت صورهتا عىل الشبكية بشكل مقلوب وأصغر  ،إىل العني بفعل عدسة العني )ع( منها

  سم(. 2-من اجلسم احلقيقي )بطول 
 

. أن األشعة الداخلة .مفهوم حْس البرص يف طب العيون ويف البرصيات. يف

 ،تكون الصورة زائغة ذلكل ،ىل الشبكية بل تتبأر أمامهاللعني ال تتجمع يف بؤرة ع

 ال تستطيع الوصول إىل الشبكية.  ،حسرية

  سم 2 -

 عدسة العين )ع(

 سم 4
ارتفاع 
 الجسم
 المرئي

ارتفاع الصورة على 
 الشبكية

 

 
 

ال  ،فاشل ئفإذا البرص حسري خاس ،نظرة أوىل ثم نظرة ثانية للتأكد والتبرّص  إلقاء

وهو حالة باللغة العربية يدرك كنه ما نظر إليه. لعلها أول إشارة وأول ذكر حلْس البرص 

فالصورة ُحْست دون  ،ز البرصي يتبّأر فيه خيال اليشء املنظور أمام الشبكيةمن العج

ذلك يف زمن مل يسبق فيه للعرب ثقافة أو اطالع  نومل ترتسم عليها. كا ،الوصول للشبكية

 (17شكل النظر ا). .طبي علمي واسع قبل اإلسالم.

 
 -17-شكل ال

 

 
 

ة بل أمامها فرتاها العني مشوشة زائغة يف حْس البرص ال تتشكل الصورة عىل الشبكي
 مضخمة بدون تفاصيل

 

إشارات القرآن الكريم دقيقٌة وسبَّاقٌة يف وصف عملية اإلبصار والعمى الذي  -ب 
 "القلب"قد ال يتسبب عن العني بل عن الدماغ أو 

 

"                                      
                         احلج"  
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وذلك يف أورام الدماغ واجللطة  ،مع أن عينيه ساملتان فقد يعمى اإلنسان

م اخللفي من الفص أو نزف َشايني الدماغ. فمركز البرص موجود يف القس ،الدماغية

ال يفقه ما تراه  -يصبح الشخص أعمى- فإذا أصيب ،القفوي أو القذايل يف الدماغ

املركز  يدرك إال بأمرال بالرغم من خلو العني من أي مرض. علام بأن البرص  ،العينان

البرصي املتموضع يف اجلزء اخللفي أو القفوي من الدماغ داخل اجلمجمة. فاآلية تشري 

ألن العقل املفكر هو الذي يف احلقيقة  ،م تشغيل الدماغ واعتبار ما تراه العنيحقيقة لعد

 -ال تفقه العني ما ترى وهو العمى املركزي ،. فإذا أصيب باملرض.يأمر العني بالرؤية.

الدماغي. وقد تعمى اجلهة الصدغية من البرص وقد تضيع الساحة البرصية كلها أو أجزاء 

 (18شكل النظر ا). .الدماغ. منها حسب موضع األذية يف
 

أوليس القرآن هو املعلم األول واملشري  ،لتلك احلقيقة ..إهنا أول إشارة يف العامل.

. فكام .بد من اعتبارها واألخذ هبا. وإشاراته حقيقة ال ،والكاشف للكثري من أبواب العلم

لَّم الته التجارية ومعام ،ورسم لإلنسان طرق حياته وزواجه ،املسلم الطهارة والعدل عج

وماذا يأكل وما هي املحرمات التي جيب أن يمتنع عن أكلها  ،والعائلية واإلنسانية ،واملالية
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 -18-شكل ال

 العني وعالقتها بالدماغ
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 اختطاف البرص بأشعة الربق وسناه -ت
 

- "                                          

                             البقرة". 
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 الفص الجداري 
 في الدماغ

 الش ريط البصري

 صريصالب البالت  
 العصب البصري

 

 النصف اإلنسي من الشبكية
 
 

 

 النصف الوحشي من الشبكية

 الفص القفوي )القذالي( 

 الس رير
 

نوبرية  الغد ة الص 

كبية  الش عاعات المهمازي ة الر 

كبي   نواة الجسم الرُّ
 الوحشي

 الفص الص دغي

 الفص الجبهي

 القشر المخط ط
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 ة املركزية من صعقة الضوء الساطع فتعمى العني. فتحرتق البقعة الشبكي
 

  أول ذكر ملصدر السنا يف الربق -ث
"                                        

                                   

                   النور". 
 

وأن ملعان  ،هذه اآلية يبدو إعجاز القرآن يف ذكره مصدر سنا الربق من الربد يف

ا أن الربق ينجم عن احتكاك حبات الربد مي  الربق قد خيتطف البرص. ولقد ثبت اآلن عل

وأن األشعة فوق البنفسجية التي تكثر مع تساقط الربد وتراكم  ،وتفريغها شحنات كهربية

 الثلج قد تصيب العني باحلروق وتسبب العمى. 

تصف  وحركيةاملدهش يف إعجاز القرآن الكريم ما بدا من صور برصية  ومن

يف ظروف إنسانية وانفعالية تكشف حقيقة ما حياول أن بدقة مـا يعرتي العني والبرص 

 خيفيه البعض من النفاق وتفضح مكنوناته كام يف اآليات التالية:

                                

                                     
        حممد . 

  

                                       

                                         

                             األحزاب. 
 

                                     

                        التوبة. 
 
 

 

 

. وكأن .ا.وحزن   ايفيض الدمع عنها غزارة وينهمر تأمل   ،اللعيون مملوءة دمع   صورة

انعاكسية مثل العطاس والسعال ألسباب أخرى  الدمع قد حيدث أن فيض ما وراء املعنى

ولكنه هنا تسبب عن  ،الشديد والربد والتهاب األجزاء األمامية من سطوح العني والفرح

  شدة احلزن بسبب قرص ذات اليد.
 

 حركة العينني قبيل املوت وصف -ج

 ": : حركة العينني قبيل املوتالصورة نظرا                

        إهنا الظاهرة العينية التي ينسبها الغربيون إىل العامل اإلنجليزي "األحزاب .

)بل( الذي الحظ هذه احلركة عندما تأخذ العني يف اإلغامض. فعند الغيش مـن املوت 

لألعىل واليمني يف العني  أي ،تنقلب العني لألعىل وتدور إىل اجلهة الصدغية العلوية

فالذي يراقب اإلنسان أثناء النزع يرى  ،وتتجه لألعىل واليسار يف العني اليْسى ،اليمنى

عني املغيش عليه من املوت تنقلب لألعىل وبحركة دائرية تكاد تغيب احلدقة حتت اجلفن 

 مبدع سبق مالحظة العلامء بمئات السنني. قيالعلوي. إنه تصوير حقي
 

 الغيش ويف النزع تدور العينان وتنقلبان لألعىل ألهنام ال تريان يف تلك يف ،إذن 

فـي وسط الفتحة اجلفنية هو  نيوالذي يمسك العين ،ىفالبرص زائغ مغش ،اللحظة

لذلك تربق العينان وتتحركان حركات عشوائية تفتيشية يف حالة  ؛اإلحساس بالرؤية

 العمى.
 

  (910)الذهول -ح

ؤية وعدم الرتكيز عىل ما تراه العني وعدم استيعاب ما نرصاف عن اال وهو  الرُّ

 َذَهل عن كذا وأذهله كذا. :يقال ،اا ونسيان  يرى. وكام فّْسه األصفهاين: شغٌل يورث حزن  
 
 

"                                   

                        احلج".  
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واحلامالت  ،فهي ال حتفل بوجوده ،انرصاف األم املرضع عن رضيعها حاالت

 والناس يرتنحون وكأهنم يف حالة سكر وما هم بسكارى. ،جيهضن من الول
 

 

 نخداع  البرصياال -خ
 

- "                                  

                                       

 النمل". 
 

ة ة ،تردد أمواجه :ة للبحربالنسب (101):اللُّجَّ : الرتدد واللـَّجلجة ،الليل: تردد ظالمه ولـُجَّ

 يف الكالم ويف ابتالع الطَّعام.
 

تومهت ملكة سبأ وانبهرت باألنوار واإلشعاعات املنعكسة  إذْ  ،البرصي الوهم

تبتل  عن ساقيها لئالَّ  رتفشمّ  ،ابا كام هو الْسَّ متام   ،الالمع فحسبته ماء الصايف من املرمر

 ثياهبا عندما تسري عليه.
 
 

- "                  غافر". 
بينام  ،ليهإاخلائنة هي املخاتلة التي تنظر خلسة وخفية ملا ال جيوز النظر  العني

 يتظاهر صاحبها بالعفة والنزاهة واالستقامة.
 

- "                                         
             طه". 

 

 رـنظكناية وتصوير المتداد النظر وتطاوله لرؤية ومتني ما ال حيق لإلنسان أن ي إنه

ائية تنظر . ..هـإلي  .  والنفس الشيقة تتمنى احلصول عليهالعني الرَّ
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د                          .ىصج

مّ  كلمة -4       ومشتقاهتا. الصُّ
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 عُذن والّسمر األُ 
  

وذلك يف  ،ن حيث األمهية عند اإلنسانإن حاسة السمع هي احلاسة الثانية م

التعرف والتعلم والنقل والتفاعل مع احلياة. فهو يسخر سمعه بنسبة تبلغ ُعْش ما يكتسبه 

من مهارات يف التعلم عن طريق برصه. وكلام ارتقى يف املسالك احلياتية اعتمد عىل برصه 

ا عىل واحليوان هو أكثر اعتامد  يف التَّنْبيه والتَّنَّبه واإلدراك والتعرف وكسب املهارات. 

مرة من حدة  (400)ستثناءات: فقوة البرص اللييل عند البوم هي أقوى سمعه مع بعض اال

وقوة البرص النهاري عند الطيور الكوارس  ،(7شكل النظر االبرص اللييل عند اإلنسان )

اء وهو عىل فالنْس يرى فريسته السابحة يف امل ،كالنْس تبلغ أضعاف قوهتا عند اإلنسان

(. والنحل 6شكل النظر اعلو شاهق يف السامء فينقض عليها قبل أن تْسع هاربة منه )

ا لألمواج املتامدية يف الِقرَص من الطيف الضوئي مما هي احلال عند والفراشات أشد حس  

فتطري لتحط عىل األزهار والورود ذات األلوان الزاهية البنفسجية والزرقاء.  ،اإلنسان

للخالق البارئ أن يكرر عبارات املن عىل اإلنسان بام خلق له من السمع  لذلك حق

 ،واألذنني والعينني. فالسمع والبرص ميْسان لبقاء وحفظ وارتقاء املخلوقات ،والبرص

 (  19شكل النظر  ا) وهلل يف خلقه شؤون.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 األُُذن -1
 

لا السمع الدقيق  وهي مزدوجة يف املخلوقات ليتأمن ،األذن هي عضو السمع

 ( 19شكل النظر ا) اآليت من جهات تختلفة.
 بالصيغ التالية: مشتقات كلمة األُُذن ومقارباهتا من املفرداتوقد وردت 

 آَذانِنَا. -آَذاهِنِم -آَذان -ُذَنْيهأُ  -ُأُذن
 كام ييل:  ،( سورة13من ) ،( آية16يف ) ،( مرة18ُذن ومشتقاهتا )مة أُ وردت كل

 ،1-اإلرساء ،2-التوبة ،2-األعراف ،1-األنعام ،2-املائدة ،1-لنساءا ،1-البقرة
 .1-نوح ،1-احلاقة ،2-فصلت ،1-لقامن ،1-احلج ،2-الكهف

 

     -                احلاقة 
 

 -19-شكل ال
 

 
 

األذن )اخلارجية والوسطى والداخلية(تْشيح 
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    -                              

               ...  املائدة 

    -                            

                   ...  التوبة 

   -                                      ...  نلقام 

     -                                 

     ...  النساء 

   -                                 

                     ...  األعراف 

-  ...                          ...  األعراف 

   -                               ..  احلج 

-  ...                             ...  األنعام 

-  ...                          ...  البقرة   

     -                         ... اإلرساء  

     -                  الكهف 

  -                                          

                    ...  الكهف 

   -                           ... نوح 

  -                                     

                           ...  فصلت  

  -                           ... فصلت 

 

 

ع -2 مر  السَّ
 

ْمُع: قوة (111)سمع: ْمُع  ،األصوات دِركتُ به  ،يف األذن السَّ وفعله ُيقال له السَّ

مع عن األُذن نحو:وقد َسِمع َسْمع   ،اأيض   " ا. ُيعرب تارة بالسَّ             

     امع نحو:  ،"البقرة "وتارة عن فعلِه كالسَّ           

 ."الشعراء
ْمع ومشتقاهتا  ( 288صم )الو ،ومرادفاته والصوت ،واجلهر ،وردت كلمة السَّ

 ( آية.250يف ) ،مرة
ع وجاءت   مر   بالصيغ التالية: ومقارباهتا من املفرداتكلمة السَّ

 -اْسَتِمع -اْسَتَمع -اْسَمُعون -اْسَمُعوا -أْسَمَعُهم -َأْسِمع -اْسَمع -َسِمع -َسْمع
 -َسِمْعُتُموه -َسْمِعِهم -َسِمْعتُم -َسِمْعنَا -َسِمَعت -َسِمَعه -اْسَتَمُعوه -اْسَتِمُعوا
ُعو -َسْمَعُكم -ُعوهَسمِ  -َسِمُعوا  -ُيْسِمع -تَِمُعُهمُمْس  -ُمْسَتِمُعون -ُمْسِمع -نَسامَّ
 -ُتْسِمع -َيْسَتِمُعون -َيْسَتِمع -َيْسَمُعوَنُكم -َيْسَمُعون -َيْسَمُعوا -َيْسَمْعَها -َيْسَمع
 .َتْسَتِمُعون -َتْسَمُعون -َتْسَمُعنّ  -َتْسَمع

 

ْمع ومشتقاهتا فقد وردت ) ( 57من ) ،( آية163يف ) ،( مرة187أما كلمة السَّ
 كام ييل: ،سورة
 ،10-األنفال ،7-األعراف ،5-األنعام ،7-املائدة ،9-النساء ،7-آل عمران ،16-البقرة
ــ ــونس ،4-ةـالتوب ــراهيم ،2-يوســف ،2-هــود ،5-ي  ،3-النحــل ،1-احلجــر ،1-إب

 ،5-النور ،2-املؤمنون ،5-احلج ،6-األنبياء ،3-طه ،4-مريم ،2-الكهف ،4-اإلرساء
 ،2-لقـامن ،4-الـروم ،2-العنكبوت ،3-القصص ،3-النمل ،6-ءالشعرا ،2-الفرقان
 ،2-غـافر ،1-الزمـر ،1-ص ،1-الصـافات ،1-يـس ،4-فاطر ،1-سبأ ،3-السجدة
 ،1-َممد ،5-األحقاف ،1-اجلاثية ،2-الدخان ،2-الزخرف ،1-الشورى ،5-فصلت

 ،1-التغـابن ،1-املنـافقون ،3-املجادلـة ،1-الواقعـة ،2-الطور ،3-ق ،1-احلجرات
 .1-اإلنسان ،1-الغاشية ،1-النبأ ،5-اجلن ،1-القلم ،3-امللك

 

ْمع )   ( مرة.16وردت كلمة السَّ
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ع -2 مر  السَّ
 

ْمُع: قوة (111)سمع: ْمُع  ،األصوات دِركتُ به  ،يف األذن السَّ وفعله ُيقال له السَّ

مع عن األُذن نحو:وقد َسِمع َسْمع   ،اأيض   " ا. ُيعرب تارة بالسَّ             

     امع نحو:  ،"البقرة "وتارة عن فعلِه كالسَّ           

 ."الشعراء
ْمع ومشتقاهتا  ( 288صم )الو ،ومرادفاته والصوت ،واجلهر ،وردت كلمة السَّ

 ( آية.250يف ) ،مرة
ع وجاءت   مر   بالصيغ التالية: ومقارباهتا من املفرداتكلمة السَّ

 -اْسَتِمع -اْسَتَمع -اْسَمُعون -اْسَمُعوا -أْسَمَعُهم -َأْسِمع -اْسَمع -َسِمع -َسْمع
 -َسِمْعُتُموه -َسْمِعِهم -َسِمْعتُم -َسِمْعنَا -َسِمَعت -َسِمَعه -اْسَتَمُعوه -اْسَتِمُعوا
ُعو -َسْمَعُكم -ُعوهَسمِ  -َسِمُعوا  -ُيْسِمع -تَِمُعُهمُمْس  -ُمْسَتِمُعون -ُمْسِمع -نَسامَّ
 -ُتْسِمع -َيْسَتِمُعون -َيْسَتِمع -َيْسَمُعوَنُكم -َيْسَمُعون -َيْسَمُعوا -َيْسَمْعَها -َيْسَمع
 .َتْسَتِمُعون -َتْسَمُعون -َتْسَمُعنّ  -َتْسَمع

 

ْمع ومشتقاهتا فقد وردت ) ( 57من ) ،( آية163يف ) ،( مرة187أما كلمة السَّ
 كام ييل: ،سورة
 ،10-األنفال ،7-األعراف ،5-األنعام ،7-املائدة ،9-النساء ،7-آل عمران ،16-البقرة
ــ ــونس ،4-ةـالتوب ــراهيم ،2-يوســف ،2-هــود ،5-ي  ،3-النحــل ،1-احلجــر ،1-إب

 ،5-النور ،2-املؤمنون ،5-احلج ،6-األنبياء ،3-طه ،4-مريم ،2-الكهف ،4-اإلرساء
 ،2-لقـامن ،4-الـروم ،2-العنكبوت ،3-القصص ،3-النمل ،6-ءالشعرا ،2-الفرقان
 ،2-غـافر ،1-الزمـر ،1-ص ،1-الصـافات ،1-يـس ،4-فاطر ،1-سبأ ،3-السجدة
 ،1-َممد ،5-األحقاف ،1-اجلاثية ،2-الدخان ،2-الزخرف ،1-الشورى ،5-فصلت

 ،1-التغـابن ،1-املنـافقون ،3-املجادلـة ،1-الواقعـة ،2-الطور ،3-ق ،1-احلجرات
 .1-اإلنسان ،1-الغاشية ،1-النبأ ،5-اجلن ،1-القلم ،3-امللك

 

ْمع )   ( مرة.16وردت كلمة السَّ
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 ( مرة.11منها عبارة السميع البصري ) ،( مرة47وردت كلمة السميع ) 
 وردت كلمة َأْنِصُتوا مرتني. 

 
 

 -                 احلجر 

   -                          املؤمنون 

 -                               ق 

     -                            
                    ...  هود  

  -                               ... يونس 

-  ...                           اإلرساء 

-  ...                      النحل 

   -          الشعراء 

  -            الشعراء 

  -                           ... السجدة 

  -                        ...  امللك 

   -                                   الن  

  -                           الكهف 

   -                                      

                  ...  األحقاف 

  -                            ...  آل عمران 

  -                         ...  البقرة  

- ...                  البقرة 

 

 

     -                         ... البقرة 

  -                                      
                        ... البقرة 

    -                       ... البقرة 

   -                             ...  البقرة 

  -                                       

                           ...  البقرة  

  -                            ...  األنعام  

     -                    

                 ...  آل عمران 

   -                          ...  آل عمران 

 -                             

                                            

         ...  النساء 

   -                                         

                       ...  النساء 

    -                             ...  األنعام 

   -                                  األنعام 

   -                                  
      ...  املائدة 
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     -                         ... البقرة 

  -                                     
                        ... البقرة 

    -                       ... البقرة 

   -                             ...  البقرة 

  -                                       

                           ...  البقرة  

  -                            ...  األنعام  

     -                    

                 ...  آل عمران 

   -                          ...  آل عمران 

 -                              

                                            

         ...  النساء 

   -                                         

                        ...  النساء 

    -                             ...  األنعام 

   -                                  األنعام 

   -                                 
      ...  املائدة 
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    -                          

                                

                        ...  املائدة 

   -           ...  املائدة 

   -                                

    ...  املائدة  

-  ...                       املائدة 

   -                               
                األعراف 

   -                                 

                      ...  األعراف 

-  ...             ...  األعراف 

   -                        األعراف  

  -               ...  األعراف 

    -                            األنفال   

  -                 األنفال 

  -                                األنفال  

   -                                  ...    األنفال 

  -                     ...  التوبة 

  -                              

      ...  التوبة 

 

 

  -                           ...  يوسف 

    -                           يونس 

- ...                   ونسي 

   -             طه 

  -                   طه 

-  ...                      طه 

  -                  ... اإلرساء 

  -                                  .. الكهف 

-  ...                             املؤمنون    

   -                           النمل 

   -                           ...  الروم 

  -                              مريم 

 -                                مريم 

-              مريم 

  -                                   مريم 

-  ...              النحل 

    -                     ...  النحل 

  -                         األنبياء 

  -                               األنبياء 

 -                  األنبياء 

  -              األنبياء 
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  -                           ...  يوسف 

    -                           يونس 

- ...                   ونسي 

   -             طه 

  -                   طه 

-  ...                      طه 

 -                  ... اإلرساء 

  -                                 .. الكهف 

-  ...                             املؤمنون    

   -                           النمل 

   -                           ...  الروم 

  -                              مريم 

 -                               مريم 

-              مريم 

  -                                   مريم 

-  ...               النحل 

    -                     ...  النحل 

  -                         األنبياء 

  -                                األنبياء 

 -                  األنبياء 

  -              األنبياء 
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 -                         األنبياء 

 -                             ...  الفرقان 

   -                           ...  احلج 

    -                  ... احلج  

  -                        ...  النور 

   -                             ...  النور  

   -                                      

    ...  النور 
   -                          ...  النمل 

  -                    الشعراء 

  -            الشعراء 

  -            الشعراء 

   -                                    

        القصص 

   -                              ... القصص 

  -                                       

              القصص 

   -                            ... لقامن 

 -                        الصافات 

  -                             

            ... السجدة   

 

 

-  ...               السجدة 

  -            يس 

 -                      ...  فاطر 

-  ...                           فاطر 

-  ...                   الروم 

    -                          الروم 

  -                   الفرقان  

  -                         ص 

  -                           ...  الزمر 

  -                     فصلت 

   -                             فصلت    

  -                           ...  فصلت 

   -                             ... فصلت   

   -                                ...  الاثية 

     -                              ... الاثية   

 -                          الطور 

   -                           الزخرف 

 -                              الزخرف  

  -                                 
                األحقاف 

    -         ...  حممد 
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-  ...               السجدة 

  -            يس 

 -                      ...  فاطر 

-  ...                           فاطر 

-  ...                    الروم 

    -                          الروم 

  -                   الفرقان  

  -                         ص 

  -                           ...  الزمر 

  -                     فصلت 

   -                            فصلت    

  -                           ...  فصلت 

   -                             ... فصلت   

   -                                ...  الاثية 

     -                               ... الاثية   

 -                          الطور 

   -                           الزخرف 

 -                              الزخرف  

  -                                 
                األحقاف 

    -         ...  حممد 
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 -                                

       ...  األحقاف 

     -              ق 

  -                    ق   

 -              الواقعة 

   -                       ...  املنافقون 

   -                        ...  التغابن   

  -                         ...   القلم 

  -                                   الن 

   -                 ...  الن 

  -                امللك 

  -                         امللك  

 -             النبأ 

 -          الغاشية 

-                البقرة 

-  ...         البقرة   

  -                 البقرة 

- ...                                    البقرة  

  -                             

      البقرة 

    -                      البقرة 

 

 

-  ...                                  

           البقرة 

   -                 آل عمران  

  -                                          

       آل عمران 

   -                                   

    آل عمران 

   -                               آل عمران 

 -                                   النساء 

  -                                 

        األنفال 

  -                                 األنفال   

  -                               

    املائدة 

-  ...                                        

        األنفال 

- ...                             

                    األنفال 

   -                              األعراف 

  -                            يونس 

  -                       األنعام 
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-  ...                                  

           البقرة 

   -                 آل عمران  

  -                                          

       آل عمران 

   -                                   

    آل عمران 

   -                               آل عمران 

 -                                   النساء 

  -                                 

        األنفال 

  -                                 األنفال   

  -                               

    املائدة 

-  ...                                        

        األنفال 

- ...                             

                    األنفال 

   -                              األعراف 

  -                            يونس 

  -                       األنعام 
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    -                                   األنعام 

  -                                       
       التوبة  

-  ...                     التوبة 

    -                         يوسف 

   -                             .. هود  

 -                           العنكبوت 

    -                                   العنكبوت   

-  ...                                       

            النور  

  -                               األنبياء 

  -                                       

      سبأ 

    -                                 
 إبراهيم

   -                  الدخان 

    -                           

                               
 النور

   -                                فصلت 

   -         الشعراء 

    -                                   

 احلجرات 

 

 

 -                          لقامن 

-  ...                                 

       النساء 

 -                                  

 النساء 

   -                                

                             اإلرساء  

  -                               اإلنسان 

  -                               

    غافر   

 -                                

                        غافر 

  -                            احلج 

  -                             

 احلج 

-  ...                               

            الشورى 

  -                                     
        املجادلة      
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 -                          لقامن 

-  ...                                 

       النساء 

 -                                 

 النساء 

   -                                

                             اإلرساء  

  -                               اإلنسان 

  -                               

    غافر   

 -                                

                        غافر 

  -                            احلج 

  -                             

 احلج 

-  ...                               

            الشورى 

  -                                      
        املجادلة      
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ت -3 ور  الصَّ
 

ت - ور د عن وذلك رَضْ  ،هو الواء املنضغط عن قرع جسمني( 121):الصَّ بان: َصْوت جُمرَّ
ْوت امُلمتد سَتنَفُّ  واملتنفس رضبان: غري اختياري: من  ،س بصوت ماوَتنَفُّ  ،بيشء كالصَّ

رضبان: رضب باليد  وذلك ،واختياري: كام يف اإلنسان ،اجلامدات ومن احليوانات
والذي بالفم رضبان: ُنْطق إما مفرد بالكالم أي غري  ،ورضب بالفم ،كصوت العود

"قال )تعاىل(:  ،وغري ُنْطق كصوت الناي ،مركب           

         قال )تعاىل(: و ،"طه"                

ْوت  ،"احلجرات ه ألن  ،ق والكالمطبالنهي لكونه أعم من النُّ وختصيص الصَّ جيوز أنه خصَّ
وت فوقهاملكروه رفْ   ال رفع الكالم. ،ع الصَّ

 
 

ةُ  - رج هر ُر والج هر أو  اأو االستيعاب املجسم برصي   ،حية: الرؤية الواضحة املباَشة الرصالج

": اىلقال تع ،امعي  س         املجهر آللة أو جهاز  ت كلمةومنه اشتق ،"النساء
 ار بعكس اإلخفاء واإلرسار.اء املنظورة. واجلهر أو اإلجهالتضخيم أو التكبري لألشي

 
 

رس - قال )تعاىل(:  ،ومهس األقدام: أخفى ما يكون من صوهتا ،الصوت اخلفي (311):َهج

"                  طه". 
 
 

ة صوت ِذي الصَّ  (411):صخ - ة: ِشدَّ قال  ،ا فهو َصاخَصّخ َيِصّخ َصخ   :يقال ،قالنَّطْ اخَّ

")تعاىل(:           عبس". 
 
 

        "قال )تعاىل(:  ،َنَعق الراعي بصوته (511):نعق -
                  البقرة".   

 

ْبُح: ص"العاديات   "اىل(: قال )تع (611):ضبح -  وت . قيل: الضَّ
باِح وهو صوت الثعلب. وقيل: هو اخلَفيُف أنفاس الفرس تشبيه     .الَعْدوِ  ا بالضُّ

 

 

ْيَحة: َرفْ  (711):صاح - وتالصَّ       "قال )تعاىل(:  ،ع الصَّ
يَْحة قد ُتفْ "يس َ هبا عن الفزع يف قوله )تعاىل(:  ،ِزع. وملا كانت الصَّ "ُعربِّ         

    احلجر". 
 

فري (811):زفر - ُد النَّفَ الزَّ    "(: قال )تعاىل ،س حتى تنتفخ الضلوع منه: َتَردُّ
         األنبياء". 

 

هيق (911):شهق - فري :الشَّ هُ  ،سوهو َردُّ النَّفَ  ،طول الزَّ فرُي: َمدُّ  "قال )تعاىل(:  ،والزَّ
          هود". 

 

ال وقد يكون ذلك مع صوت مسموع كام ق ،الغيظ هو إظهار: التََّغيُّظ (201):غيظ -

")تعاىل(:          الفرقان". 
 

ْج  (211):زجر -    "(: قال )تعاىل ،َزَجْرُته فاْنَزَجر :يقال ،ْرٌد بصوتطَ : رالزَّ
   وقوله )تعاىل(:  ،ويف الصوت أخرى ،ثم يستعمل يف الطرد تارة ،"عاتالناز

"          حاب. ،"الصافات  أي: املالئكة التي َتْزُجر السَّ
 

ْجُر بُمغالظة ْنتِهار:النَّْهُر واال (221):هنر -   "قال تعاىل:  ،هَنََره واْنَتَهَرهُ  :ُيقال ،الزَّ
                اإلرساء". 

 

    "و ،"طه   "قال )تعاىل(:  (312):خفت -
       اُر املَنْطِِق. ،"اإلرساء   امُلخافتة واخلَْفت: إرْسَ

 
 

د - جيري  وتوالتَّْصِدَية: كل ص ،وت يرجع إليك من كل مكان صقيلص (412):ىصج

َدى يف أن ال ِغناء فيه "وقوله )تعاىل(:  ،جَمْرى الصَّ                

        الطري وُمكاء ،الّصدى ناءُ غَ اُء ما ُيوِرُدوَنه نَ أي: غَ  ،"األنفال .
ي: أن ُيقابل اليشء ُمقابل َدىوالتََّصدِّ اجع من اجلبل ،ة الصَّ وت الرَّ قال )تعاىل(:  ،أي: الصَّ

"        عبس". 
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ْيَحة: َرفْ  (711):صاح - وتالصَّ       "قال )تعاىل(:  ،ع الصَّ
يَْحة قد ُتفْ "يس َ هبا عن الفزع يف قوله )تعاىل(:  ،ِزع. وملا كانت الصَّ "ُعربِّ         

    احلجر". 
 

فري (811):زفر - ُد النَّفَ الزَّ    "(: قال )تعاىل ،س حتى تنتفخ الضلوع منه: َتَردُّ
         األنبياء". 

 

هيق (911):شهق - فري :الشَّ هُ  ،سوهو َردُّ النَّفَ  ،طول الزَّ فرُي: َمدُّ  "قال )تعاىل(:  ،والزَّ
          هود". 

 

ال وقد يكون ذلك مع صوت مسموع كام ق ،الغيظ هو إظهار: التََّغيُّظ (201):غيظ -

")تعاىل(:          الفرقان". 
 

ْج  (211):زجر -    "(: قال )تعاىل ،َزَجْرُته فاْنَزَجر :يقال ،ْرٌد بصوتطَ : رالزَّ
   وقوله )تعاىل(:  ،ويف الصوت أخرى ،ثم يستعمل يف الطرد تارة ،"عاتالناز

"          حاب. ،"الصافات  أي: املالئكة التي َتْزُجر السَّ
 

ْجُر بُمغالظة ْنتِهار:النَّْهُر واال (221):هنر -   "قال تعاىل:  ،هَنََره واْنَتَهَرهُ  :ُيقال ،الزَّ
                اإلرساء". 

 

    "و ،"طه   "قال )تعاىل(:  (312):خفت -
        اُر املَنْطِِق. ،"اإلرساء   امُلخافتة واخلَْفت: إرْسَ

 
 

د - جيري  وتوالتَّْصِدَية: كل ص ،وت يرجع إليك من كل مكان صقيلص (412):ىصج

َدى يف أن ال ِغناء فيه "وقوله )تعاىل(:  ،جَمْرى الصَّ                

        الطري وُمكاء ،الّصدى ناءُ غَ اُء ما ُيوِرُدوَنه نَ أي: غَ  ،"األنفال .
ي: أن ُيقابل اليشء ُمقابل َدىوالتََّصدِّ اجع من اجلبل ،ة الصَّ وت الرَّ قال )تعاىل(:  ،أي: الصَّ

"        عبس". 
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ع (512):جأر - )تعاىل(:  الا بجؤار الوحشيات. قتشبيه   ،َجَأر: إذا أفرط يف الدعاء والتََّضّ

"       وقال )تعاىل( ،"النحل :"        املؤمنون". 
 

      "أي: صوت كصوت البقر. قال )تعاىل(:  (612):خوار -
 ."األعراف

 

   "قال )تعاىل(:  ،املَُؤذِّن: كل من ُيعلم بيشء نداء   (712):أجّذن ومؤذن -
 وقال )تعاىل(:  ،"األعراف"           احلج". 

 

السموم  أي شديدة ،"القمر      " قال )تعاىل(: (812):رص -

"اىل(: أو الربد أو الصوت. قال )تع               َصيْحة.أي:  ،"الذاريات 
 

 بالصيغ التالية: مشتقات كلمة الصوت ومقارباهتا من املفرداتوقد وردت 
  -اْجَهُروا -َجْهَرُكم -َجْهَرة -َجْهر -َأْصَواهَتُم -َأْصَواَتُكم -َأْصَوات -َصْوتِك -َصْوت

َهر -اِجَهار   َهُروا -جَتْ ا -َتنَْهر -جَتْ س   -َتنَْهْرمُهَ رَص  -امَهْ يخ -ةَصاخَّ  -َينِْعق -رَصْ  -رَصِ
ِخّي  ِخُكم -ُمرْصِ ُخهَيْس  -ُمرْصِ َأُرون -اَضْبح   -َيْصَطِرُخون -تَرْصِ َأُروا -ُرونجَيْأَ  -جَتْ  -جَيْ
 -َزْجَرة -اَزْجر   -ظَتَغيُّ  -َشِهيق -َزفرِي -ْيَحةَص  -ُخَوار -َحِسيَسها -ْزُدِجراُ  -ُمْزَدَجر
 .ىَصد -اَفُتونَيَتخَ  -خُتَافِت -َأذِّن -ُمَؤذِّن -نَأذَّ  -َزاِجَرات

 

كام  ،( سورة39من ) ،( آية67يف ) ،( مرة80وردت كلمة الصوت ومرادفاهتا )
 ييل:
  ،2-يوسف ،4-هود ،1-األنفال ،4-األعراف ،2-األنعام ،2-النساء ،2-البقرة
 ،1-احلج ،3-األنبياء ،5-طه ،4-اإلرساء ،2-النحل ،2-احلجر ،2-إبراهيم ،1-الرعد

 ،4-يس ،1-فاطر ،3-لقامن ،1-العنكبوت ،1-القصص ،2-الفرقان ،3-املؤمنون
 ،4-القمر ،1-الذاريات ،1-ق ،5-احلجرات ،1-فصلت ،1-ص ،3-الصافات
 ،2-عبس ،1-اتـالنازع ،1-نوح ،1-احلاقة ،1-القلم ،2-امللك ،1-املنافقون
 . 1-العاديات ،1-الضحى ،1-األعىل

 

 

 

 . ( مرات8الصوت ومشتقاهتا )كلمة  -
 ( مرة. وذلك يتضح يف اآليات التالية:16شتقاهتا )كلمة اجلهر وم -

 
 
 
 

    -                           لقامن 

-          ...  اإلرساء 

    -                         

    طه 
    -                               

         ...  احلجرات 

 -            ... احلجرات 

  -                     ...  البقرة 

    -                         ...  األعراف   

 -                                   النساء 

   -                                   

                         ...  النساء 

   -                                      

                ...  النحل 

   -                      األنبياء 

   -                           ...  الرعد 

 -                       األعَّل 

  -                     امللك 
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 . ( مرات8الصوت ومشتقاهتا )كلمة  -
 ( مرة. وذلك يتضح يف اآليات التالية:16شتقاهتا )كلمة اجلهر وم -

 
 
 
 

    -                           لقامن 

-          ...  اإلرساء 

    -                         

    طه 
    -                              

         ...  احلجرات 

 -            ... احلجرات 

  -                      ...  البقرة 

   -                         ...  األعراف   

 -                                   النساء 

   -                                   

                         ...  النساء 

   -                                      

                ...  النحل 

   -                      األنبياء 

   -                           ...  الرعد 

 -                       األعَّل 

  -                     امللك 



الَعْي والَبَص يف الُقرآن الَكريم

254

 

 

  -                      ...  األنعام  

   -                                  األنعام 

  -                      طه 

  -           نوح 

  -                                   

                    اإلرساء 

      -                                      

...  فصلت  

  -                           القمر 

  -               احلاقة  

      -                        الذاريات 

   -                                .. فاطر 

   -                             

                                         

                        ... إبراهيم 

    -                                 

           القصص 

  -                     يس 

   -         عبس 

     -    العاديات 

   -                              ...  البقرة 

 

 

  -                              

                            ...   اإلرساء 

 -           الضحى 

   -                           النحل 

  -                  املؤمنون 

 -                املؤمنون 

   -                   القمر  

 -                           القمر 

    -                      ...   األعراف  

   -                          ... طه 

    -        احلجر 

    -       احلجر 

  -                       هود   

-  ...                          هود  

   -                              
                         ...  املنافقون 

  -                                    

                        ...  العنكبوت 

    -                            املؤمنون 

 -                يس 

  -                    يس    
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  -                             

                           ...   اإلرساء 

 -           الضحى 

   -                           النحل 

  -                  املؤمنون 

 -                املؤمنون 

   -                   القمر  

 -                           القمر 

   -                      ...   األعراف  

   -                          ... طه 

    -        احلجر 

    -       احلجر 

  -                       هود   

-  ...                          هود  

   -                              
                         ...  املنافقون 

  -                                    

                        ...  العنكبوت 

    -                           املؤمنون 

 -                يس 

  -                    يس    
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 -                           يس 

   -                        ص    

  -                   ق 

  -                          القمر 

  -                    هود   

  -              األنبياء 

  -                   الفرقان 

  -                امللك 

   -      الصافات 

    -             الصافات 

    -         النازعات  

-  ...                       األعراف 

   -                            ... يوسف 

  -              ...  احلج 

   -                      ... األنفال 

-     عبس 

    -             طه 

    -          القلم 

 -       ...  األنبياء  

 
 

 

 

م -4  الصُّ
 

مّ  - َمُم: (129):صج ْمع. واألَصمُّ  الصَّ ف للذي ووص ،: هو فاقد الّسمعهو ُفقدان حاسة السَّ

"ال يصغي إىل احلق وال يقبله. قال )تعاىل(:        تعاىل(: ال وق ،"البقرة(

"       و ،"الفرقان"                    

             وقال )تعاىل(:  ،"هود"         

                     ا ال صوت له  وُشبَِّه م ،"املائدة
 به.

 

قر  (301):وقر -  (311)قال أبو زيد: ُر.: الثَِّقل يف األُذن. يقال: َوَقَرت ُأُذُنه َتِقُر َوتْوقَ رالوج

   "و ،"فصلت     "َوِقَرت َتْوَقُر فهي مْوُقورة. قال )تعاىل(: 
 األنعام". 

 

م مع مشتقاهتا يف الصيغ واملفردات التالية: مج  وردت كلمة صج
وا -ُصمٌّ  ُهم -َأَصم -َصمُّ  َوْقر. -أَصمَّ

 

 كام ييل: ،( سورة16من ) ،( آية20يف ) ،( مرة21مة ُصمٌّ ومشتقاهتا )وردت كل
 

  ،2-اإلرساء ،1-هود ،1-يونس ،1-األنفال ،2-األنعام ،2-املائدة ،2-البقرة
 ،2-فصلت ،1-لقامن ،1-الروم ،1-النمل ،1-الفرقان ،1-األنبياء ،1-الكهف

 .1-َممد ،1-الزخرف
 

 ( مرات.6َقر )وكلمة وَ  ،( مرة15وردت كلمة ُصمٌّ )
 

  -            البقرة 

   -                                   

       البقرة  

-         ...  األنعام 
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م -4  الصُّ
 

مّ  - َمُم: (129):صج ْمع. واألَصمُّ  الصَّ ف للذي ووص ،: هو فاقد الّسمعهو ُفقدان حاسة السَّ

"ال يصغي إىل احلق وال يقبله. قال )تعاىل(:        تعاىل(: ال وق ،"البقرة(

"       و ،"الفرقان"                    

             وقال )تعاىل(:  ،"هود"         

                     ا ال صوت له  وُشبَِّه م ،"املائدة
 به.

 

قر  (301):وقر -  (311)قال أبو زيد: ُر.: الثَِّقل يف األُذن. يقال: َوَقَرت ُأُذُنه َتِقُر َوتْوقَ رالوج

   "و ،"فصلت     "َوِقَرت َتْوَقُر فهي مْوُقورة. قال )تعاىل(: 
 األنعام". 

 

م مع مشتقاهتا يف الصيغ واملفردات التالية: مج  وردت كلمة صج
وا -ُصمٌّ  ُهم -َأَصم -َصمُّ  َوْقر. -أَصمَّ

 

 كام ييل: ،( سورة16من ) ،( آية20يف ) ،( مرة21مة ُصمٌّ ومشتقاهتا )وردت كل
 

  ،2-اإلرساء ،1-هود ،1-يونس ،1-األنفال ،2-األنعام ،2-املائدة ،2-البقرة
 ،2-فصلت ،1-لقامن ،1-الروم ،1-النمل ،1-الفرقان ،1-األنبياء ،1-الكهف

 .1-َممد ،1-الزخرف
 

 ( مرات.6َقر )وكلمة وَ  ،( مرة15وردت كلمة ُصمٌّ )
 

  -            البقرة 

   -                                   

       البقرة  

-         ...  األنعام 
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    -                         

      ...  املائدة 

 -                       األنفال 

    -                            يونس 

   -                             .. هود 

-  ..                         ...  اإلرساء 

  -                                األنبياء 

   -                        الفرقان  

-             النمل 

    -                          الروم 

   -                           الزخرف 

     -                      حممد 

-  ...                            ...  األنعام 

     -                         ...  اإلرساء  

  -                                          

                     ... الكهف 

   -                                      ...  لقامن 

-           ...  فصلت 

-  ...                        ... فصلت  
 

 

 

 
 
 

 
 

 الفصل التاسع 
 
 ات إىل كل من:* مقارنة بني اإلشار 

 .والسميع والبصري ،والسمع والبرص ،العني واألذن -        

 .بني السمع والبرصإشارة للعالقة  -         

 ة.* النتيجة املحصلة من الدراس

 * اخلالصة.

 نجليزي بكلامت العني والبرص.* مرسد عريب إ

 
 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

 الفصل التاسع 
 
 ات إىل كل من:* مقارنة بني اإلشار 

 .والسميع والبصري ،والسمع والبرص ،العني واألذن -        

 .بني السمع والبرصإشارة للعالقة  -         

 ة.* النتيجة املحصلة من الدراس

 * اخلالصة.

 نجليزي بكلامت العني والبرص.* مرسد عريب إ
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 :مقارنة بني اإلشارات إىل كل من

 ،برصوالسمع وال ،العني واألذن

 كام ورد يف القرآن الكريم ،والسميع والبصري

ا يف وأكثر اكتناز   ، معهال شك أن البرص أكثر إحاطة بالعامل املرئي وأوسع تواصال  
ل يف اإلنسان من احلواس  ، مع احلياة من السمعالذاكرة ومتثال   مع أن السمع أول ما يتشكَّ

والطرق السمعية عند الطفل حديث ولكن املراكز والطرق البرصية موجودة مثل املراكز 
   ،الوالدة. أما النور فهو أعظم من الصوت رسعة بل هو األرسع يف احلياة من أي حركة

( 240بينام رسعة الصوت هـي ) ،يف الثانية مرت كيلوألف(  300ن رسعة الضوء تبلغ )إإذ 
ن للصوت اآليت من ا للضوء البعيد من األذا وإدراك  حساس  إا يف الدقيقة. والعني أكثر مرت  

مع  ،فالربق ُيرى قبل الرعد بكثري ،بعيد. وهذه احلقيقة عرفها األقدمون منذ زمن بعيد
 أهنام حيدثان يف نفس الوقت.

 

ال عْش إأما كلمة البرص فلم ترد مفردة  ،لوحظ أن كلمة السمع تأيت دائمة مفردة  

 ..." مرة كام يف اآلية: (80)كرت كلمة األبصار ذبينام  ،مرات        

                 السجدة".  
 

ولكن  البرص  ،اإذ ليس هنالك فرق نوعي يف السمع إن كان بأذن واحدة أو باألذنني مع  
 ،افهو أقل وضوح   ،اثنتني مع  يف العينني اال بصاراإل عني واحدة هو ال شك أدنى من يف

وأدنى كفاءة من إدراك واستيعاب األشياء املرئية  ،ا برصي  وأضيق جماال   ،وأدنى إنارة
لتمكن البرصي ثم إن كلمة األبصار تتعدى النظر يف العينني إىل ا .بأبعادها الثالث

 املركزي يف الدماغ.
 
 

 

 

 
 

 بني السمع والبرص إشارة للعالقة* 
- "                              الكهف". 

ألن األعني املبرصة هي التي ترى  ،ااألعني وصمم السمع مع  برص حالة من طمس  هنا
والسمع هو الذي يقنع  ،ق العظيمفيسّبح اإلنسان ويذكر اهلل اخلاّل  ،املدهش اخللقآالء 

فأسوأ األمور  ،عليه فيعي جمد اخلالق ويعبده ويشكره اإلنسان عندما يستمع للذكر يتىل
 العمى والصمم. 

- "                         القصص". 

وكأن النبأ  ،تعمى األنباء أي أن يستعىص عىل السامع إدراك رؤية وتصور ما يعنيه النَّبأ أن
مرئية ولكنها مغشاة ومعامة ال يبرصوهنا فال يتساءلون عنها. وقد ثبت هنا صورة تلفازية 

ا ا متحرك  فعندما ترى العني وجه   ،ا أن البرص يساهم يف عملية السمع والعكس قائمحديث  
وأنت تسمع وتدرك ما يقال بشكل أجود عندما ترى  ،تنشط فجأة قْشة املخ السمعية

 ظيم هنا عن األنباء املصورة املرئية.ا يقدمه القرآن العاملتكلم. أتراه سبق  
 

 :  تقدم من ألفاظ لورود ماوالقائمة التالية إحصاء دقيق 
 

 العدد الكلمة العدد الكلمة الرقم
 18 اومشتقاهت األذن 61 العني ومشتقاهتا -1
 8 الصوت 129 النظر ومشتقاته -2
 187 السمع ومشتقاته 329 الرؤية ومشتقاهتا -3
 16 السمع -      156 اتهالبرص ومشتق -4
 البرص -      

 األبصار -     
10 
80 

  السميع -     
 السميع البصري -     

47 
11 

 البصري -      
 البصرية -    

51 
7 

  

 



أ.د.ُسى سبع العيش

261

 

 
 

 بني السمع والبرص إشارة للعالقة* 
- "                              الكهف". 

ألن األعني املبرصة هي التي ترى  ،ااألعني وصمم السمع مع  برص حالة من طمس  هنا
والسمع هو الذي يقنع  ،ق العظيمفيسّبح اإلنسان ويذكر اهلل اخلاّل  ،املدهش اخللقآالء 

فأسوأ األمور  ،عليه فيعي جمد اخلالق ويعبده ويشكره اإلنسان عندما يستمع للذكر يتىل
 العمى والصمم. 

- "                         القصص". 

وكأن النبأ  ،تعمى األنباء أي أن يستعىص عىل السامع إدراك رؤية وتصور ما يعنيه النَّبأ أن
مرئية ولكنها مغشاة ومعامة ال يبرصوهنا فال يتساءلون عنها. وقد ثبت هنا صورة تلفازية 

ا ا متحرك  فعندما ترى العني وجه   ،ا أن البرص يساهم يف عملية السمع والعكس قائمحديث  
وأنت تسمع وتدرك ما يقال بشكل أجود عندما ترى  ،تنشط فجأة قْشة املخ السمعية

 ظيم هنا عن األنباء املصورة املرئية.ا يقدمه القرآن العاملتكلم. أتراه سبق  
 

 :  تقدم من ألفاظ لورود ماوالقائمة التالية إحصاء دقيق 
 

 العدد الكلمة العدد الكلمة الرقم
 18 اومشتقاهت األذن 61 العني ومشتقاهتا -1
 8 الصوت 129 النظر ومشتقاته -2
 187 السمع ومشتقاته 329 الرؤية ومشتقاهتا -3
 16 السمع -      156 اتهالبرص ومشتق -4
 البرص -      

 األبصار -     
10 
80 

  السميع -     
 السميع البصري -     

47 
11 

 البصري -      
 البصرية -    

51 
7 
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 النتيجة املحصلة من الدراسة
  

ذلك  ،النتيجة املحصلة من هذا السرب السطحي لذلك املحيط العظيم القرآن الكريم 

 . تنزيل العزيز احلكيم..حكم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.الكتاب امل

ألدركنا  ،وسعة مقاصدها اللغوية والصورية ،لو متعنا يف املفردات املدروسة

ا يف احلس املدرك والصورة املتمثلة يف العني والقلب والدماغ. ا وتنوع  ا كثرية واختالف  فروق  

 ،فكل منطوقة لا أبعاد وخصائص ختتلف عن األخرى ،ادفاتا ليست ذات املرتإهنا حق  

ولكل لفظة خاصية ولفتة وحس وحركة ومتثل متفرد تختص هبا. فالكلامت تبدو 

 ،ا قي عملية دائبة تقوم هبا العنيا وإيقاع  مرتادفات ولكنها يف احلقيقة ختتلف سعة وبيان  

وما يتموضع  ،يف عدساهتا نكسارطراقها وحركات عضالهتا وعملية االوذلك بلمحها وإ

وما يتفاعل  ،وما ينتقل يف خالياها ،وما يتبأر من صور ضوئية منقلبة عىل صفحة شبكيتها

وينضم عىل هيئة رسائل من نور متتد إىل مركز البرص العقيل  ،يف كيمياء أرجواهنا البرصي

 ،كتمل البصريةم ،رسيعن  ،يف ملحن غامض الفعل امطاع   اثم يعود مؤمتر   ،يف مؤخرة الدماغ

. أم حقيقة .. أم نقول عنه رؤية أم بينة..ا.ا أم نسميه نظر  هل نسميه برص   ،كامل اإلدراك

. ما أكثر املفردات وما أشد اختالف ومتايز وتباين ما نظنه .مشهودة أم شهادة مطلقة؟.

 !مرتادفات يف القرآن الكريم اومه  
 

 النتائج املستوحاة من هذه الدراسة:* 
 مرة. (61)ة العني ومشتقاهتا وردت كلم

 مرة.  (154) ومرادفاهتا وردت كلمة البرص ومشتقاهتا

 ( مرات.10وردت كلمة الَبرَص) -     

 ( مرة.80وردت كلمة أبصار) -     
 

 ( مرات.7وردت كلمة َبَصرَية ) -     

 

 
 

 مرة.  (11)مرة من ضمنها عبارة سميع بصري  (51)وردت كلمة بصري  -     

 مرات. (6)ومشتقاهتا  "أبرصت"ردت كلمة آنست و -     

  مرة. (129)وردت كلمة النظر ومشتقاهتا 

 مرة. (329)وردت كلمة الرؤية ومشتقاهتا 

  مرة. (45)وردت كلمة النور ومشتقاهتا 

 مرات. (6)وردت كلمة منري 

 مرات. (6)وردت كلمة الضياء ومشتقاهتا 

 مرة. (24)وردت كلمة الظل ومشتقاهتا 

 مرة. (160)كلمة شهد ومشتقاهتا  وردت

 مرة. (259) امومشتقاهتَبَيان وَبيِّنة  تا:وردت كلم

 مرة. (315)وردت كلمة الظالم ومشتقاهتا 

 مرة.  (38)وردت كلمة العمى ومشتقاهتا 

 مرة. (30)وردت كلمة غشاوة ومشتقاهتا 

 مرة.  (33)وردت كلمة اخلفية ومشتقاهتا 

 مرة.  (17) وردت كلمة اخلشوع ومشتقاهتا

 مرات. (5)وردت كلمة طمس ومشتقاهتا 

 مرات. (10)وردت كلمة الطرف ومشتقاهتا 

 مرة. (145)وردت كلمة النار ومشتقاهتا 

 مرة.  (63)وردت كلمتا الشمس والقمر 

 مرة.( 334)وردت الكلامت الدالة عىل الليل والنهار واملواقيت 

  مرة. (151)وردت كلمتا الليل والنهار  -     
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 مرة.  (183) كلامت املواقيتوردت  -     

 مرات. (9)وردت كلمة الزيغ ومشتقاهتا 

 مرات. (8) وردت كلمة اخلسف ومشتقاهتا

  مرات. (7)وردت كلمة خطف ومشتقاهتا 

 مرات. (3)  وردت كلمة يطفئوا

 مرة. (59)وردت كلمة َغْيب ومشتقاهتا 

 مرات. (4)وردت كلمة أفل ومشتقاهتا 

 مرات. (3)َمو ومشتقاهتا وردت كلمة 

 مرات. (7) "هطعو -شخصو -ملح"وردت كلامت: 

َرتو -غمضو -غض"وردت كلامت:   مرة. (21) "بكاءو -دمعو -غمزو -ُسكِّ

اجو -رساجو -مصباحو -طارقو -نجم"وردت كلامت:  -خنسو -كوكبو -وهَّ

 -شواظو -َشرو -لظىو -سعريو -قبسو -لبو -سناو -صاعقةو -برقو -شهبو

  -دخانو -حطبو -حطمةو -مسجورو -حيمومو -تورونو -قدحو -ةجذوو

 مرة. (143)  "انسفع  و -رـسقو -أوقدو -صالو

 أما األذن والسمع ولغرض املقارنة واملقاربة: -

 (306)قد وردت املفردات الدالة عىل السمع ومشتقاته واألذن واجلهر والصوت ف

 بالتفصيل التايل: ،آية (266)ضمن  ،اتمر

 مرة. (187)مة السمع ومشتقاهتا وردت كل

    مرة. (16)وردت كلمة السمع   -     

 وردت كلمة أنصتوا مرتني. -     

 مرة. (18)وردت كلمة أذن ومشتقاهتا 

   مرة. (80)وردت كلمة الصوت ومشتقاهتا 

 

 
 

  مرة. (21)ّم ومشتقاهتا وردت كلمة ص

حتوت كلامت حول لقد كان عدد املفردات واآليات التي استخلصها البحث وا -1

ؤية ،العني والبرص هادة والبيِّنة ،والنَّظر والرُّ ياءوا ،والشَّ يغ والطَّرف والز ،لنُّور والضِّ

مس والقمر ،والطَّمس هب ،والشَّ  ،والليل والنهار ،والنُّجوم والكواكب واخلنَّس والشُّ

حى والظَّهرية والعرص والغروب والطُّل بح والضُّ وق  وعواملواقيت كالفجر والصُّ والْشُّ

فق والغسق ر واللَّهب واإلطفاء ،جتاهاتواال ،والشَّ اعقة  ،والنَّار واإليقاد والْشَّ والصَّ

نا والربق والقبس ،والوهج اب واللَّمح ،والسَّ والغشاوة  ،والظُّلمة والعمى ،والْسَّ

وما اشتق منها وما قارهبا أو تعلق هبا من مرادفات وأضداد وتصاوير  ،والظِّالل

 ( آية.2083وردت ضمن ) ،( كلمة2427يهات )وتشب

 ،سورة مكية (86)منهـا  ،سـورة (114)معلوم أن عدد سور القرآن الكريم 

وكلامت بلغ عددها  ،آية (6236)وما حوته من آيات بلغ عددها  ،ورة مدنيةس (28)و

 ا.حرف   (323571)وحروف عددها  ،كلمة (77439)

لعني البرص وكل ما يتعلق بالرؤية من هنا نجد أن املفردات التي أحيط هبا ا

ظروف ووسائط نور وإشعاع وما حيجبها من ظروف ووسائط إظالم أو إعتام وما يعيق 

ر أو يغيب عن يبني أو يظه اصوهنا من سقام أو طمس أو قصور ومصفوها أو يكدر 

 مفردة مميزة وردت ضمن (2427)طوقها من اعتالل أو عمى أو حاالت شفاء قد بلغت 

  آية. (2083)
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 اخلالصة:
 

عظيم  ،ذلك الكتاب احلكيم ،فإن الغوص يف بعض شواطئ القرآن الكريم

ُيعجز الباحث فيكتفي بام قدر له من الغرف من عجائب وبدائع ويعود  ،بعيد املدى ،اجلنى

وهو أعجز وأبعد وأقرص ما يكون عن اإلحاطة بالكثري من روائعه وإبداعاته. وهذا ما 

 ،ومجيل الكلم ،والصور البرصية ،هذا البحث. فاملدلوالت العلمية واحلسيةخربته يف 

مكتنز بطرائق مبثوثة مطلقة  ،مفعمة يف بحر عميق ،وجليل التصوير ،ورفيع املعنى

زاخرة بصنوف ُجىلَّ من اإلبداع قل أن تدرك أو تستدرك. أال إنه القرآن الكريم  ،اإلعجاز

عجائبه وال تنتهي صور اإلبداع يف أحرفه وإشاراته  ذلك الكتاب العظيم الذي ال تنقِض

. يف .. يف مفرداته املنتقاة املتخرية الفضىل..يف سطوره وتعابريه يف آياته. ،وبديع كلامته

 ،ورشيق لفظه ،وأنيق رصفه ،وصحيح نحوه ،وبليغ لفظه يف بيانه وبديعه ،تصاويره

  ..وتلميحاته.يف نعته وتشبيهاته  ،وعميق معانيه يف َشحه واختصاره

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بكلامت العني والبرصنجليزي إعريب مرسد 

 -أ-

                                                                     became white:                    ابيضت -

                                                                             regressed:  أدبر -

       ear                               :                                                                                                  ذن أُ  -

                                                                called for prayer:  أجذَّن -

                                                                        pre-twilight:  ليأص -

أ - فج                                                                        extinguished:  أطر

  vanished                                                                            :                    أفل -

 :                                                                               mute     أكمه -

                                                                            yesterday:  أمس -

                                                                                 during:  ناءآ -

                                                                                      saw:  آنس -

                                                                               listened:   أنصت -
 

 -ب -

  :                                                                           lightning   برق -

             :                                                                               merged زغب -

                                                                                   sight  :  برص -

                                                      of superb visual acuity:  بصري -
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 بكلامت العني والبرصنجليزي إعريب مرسد 

 -أ-
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                                                                                    weep:  ُبكاء -

                                                                    early morning:  كرةبُ  -

                                                                      during night:    بيات -

يننجة  -                                                                                evidence:         بج
  

 -ت -

هج تج  -                                                                                      stun :                   لذر

                                                                                    pious:                   تقي - 
  

 -ج -

ر - هر                                                                  speaking loudly   :  جج
 

 -ح -

                                                                                  myope:  حسري -

                                                                               fremitus:  حسيس -

                                                                       wood for fire:                    بصح -

                                                                                   deaf:                              م  ُص  -

 

 -خ -

                                                                     deceptive eyes : خائنة األعني  -

                                                                              demolish:  خسف -

ط -                                                                                   snatch:  فخج

           :                                                                           sneak way   يجةُخف -

                                                                    the oxe sound:    خوار -
  

 -د -

                                                                                    tears:  عدجم -
 

 

 
 

                                                                                  sunset:   ُدُلوك -

                                                                                 smoke:  انُدخ -

 -ر -

                                                                  returning home:  رواح -

                                                                                 dream:  اُرؤي -

 vision                         :                                                                                                     الرؤية   -

                                                                            hypocricy   رئاء: - 
       

          -ز -

                                                                                   scald جر                        :ز -
           

 -س -

                                                                         bright light:   سنا -
          

 -ش -

                                                                                 winter:  شتاء -

                                                                             person:           شخص -

ر - ج                                                                                 sparkle:   شج

فجق -                                                                         twilight:             شج

                                                                                     sun    :  شمس -

                                                                               sparkle:           ِشهاب -

                                                                                           evidence: شهادة -

                                                                                   inspired:    شهق  -

                                                                                flame:       ظاشو -

 -ص-
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                                                                                  sunset:   ُدُلوك -

                                                                                 smoke:  انُدخ -

 -ر -

                                                                  returning home:  رواح -

                                                                                 dream:  اُرؤي -

 vision                         :                                                                                                     الرؤية   -

                                                                            hypocricy   رئاء: - 
       

          -ز -

                                                                                   scald جر                        :ز -
           

 -س -

                                                                         bright light:   سنا -
          

 -ش -

                                                                                 winter:  شتاء -

                                                                             person:           شخص -

ر - ج                                                                                 sparkle:   شج

فجق -                                                                         twilight:             شج

                                                                                     sun    :  شمس -

                                                                               sparkle:           ِشهاب -

                                                                                           evidence: شهادة -

                                                                                   inspired:    شهق  -

                                                                                flame:       ظاشو -

 -ص-
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ة - اخَّ                                                                                       hell:  صج

                                                                               cyclone:   صاعقة -

                                                                               morning:  ُصبرح -

د -                                                                                     echo:   ىصج

                                                                                    sand:   رص -

                                                                                scream:  رصيخ -

يم -                                                                                                           :  رصج

        burned                                                                                                             :  صال -

م - مج   deafness                                                                                                  :           صج

ت - ور                                                                                     voice:  صج

ي - ةصج                                                                            shout                                                                                                                             :  حج

 summer                                                                                                                     :   صيف -
 

 -ض -

ب -  horseness                                                                                                                 :  حضج

              prenoon                                                                                                                   :   ضحى -

 light                                                                                                                            :   ضياء -

 star                                                                                                                              :   طجارق -

  blink                                                                                                                            :  فطجر -

       appeared                                                                                                                 :  طلع -

    eradication                                                                                                           :   سطجم -
 

 -ظ-

 shade                                                                                                                           :  ظِل -
 

 

 

 
 

       shadows                                                                                                                    :  ظالل -

                     darkness                                                                                               :  ظجالم -

        darkness                                                                                                                   :  ظجهرية -
 

 -ع-

 darkened                                                                                                                 :   عسعس -

 late afternoon                                                                                                       :  عجرص -

مى -  blindness                                                                                                                  :  عج

    eye                                                                                                                                 :  عني -
 

 -غ-

 tomorrow                                                                                                                 :  غدا -

 going in the morning                                                                                    :   وغد -

 twilight                                                                                                                   :      سقغج  -

    blurring membrane                                                                                       :   شاوةغ  -

   fainted                                                                                                                       :  يّش غ -

 ignore vision                                                                                                          : لبرصا غجض -

  cover                                                                                                                           :   غطاء -

     dimness                                                                                                                    :   غطش -

م -        blink                                                                                                                           :   زغج

م -  closing the eye                                                                                                     :   ضغج

 coverts                                                                                                                       :   غواش -

ي -      unknown future                                                                                               :    بغج

     tease                                                                                                                       :       غيظ -
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 -ف -

       early morning                                                                                                      :  رُ فجج -

ـر -  exploded                                                                                                               :      فججَّ

  over                                                                                                                            :   فوق -
 

 -ق -

 sparkle                                                                                                                  :       قبس -

 moon                                                                                                                        :      قمر -

 :  قدح -
 

 -ك -

      congenital blindness                                                                                     :   كمه -

        star                                                                                                                                : كوكب       -

        

 -ل  -
ـةل -  wave of water                                                                                                      :  ـجَّ

 hell                                                                                                                            :           لظى               -

 lance                                                                                   :  حمل -

ب -           flame                                                                                                                            :  هلجج

 night                                                                                                                             :        لجيرل -

         clear                                                                                                                             :  مبني -

  erasure                                                                                                                      :  حمو -

 lamp                                                                                   :                مصبجاح -

 sparkling                                                                                                                 : موريات -

 enlighted                                                                                                                  :  منري -

 

 

 
 

 -ن-

 fire                                                                                                                                :  نار -

 look                                           :                                                                                      ناظر -

 star                                                                                                                                :  نجم -

 the sound of owl                                                                                                :  قينع -

 day                                                                                                                                :  ارهنج  -

 light                                                                                                                             :  ُنور -
 

 -هـ -

طجع -      directed his sight                                                           :            ببرصه هج

 whisper                                                                                                                      :  سَهج  -
 

 -و-

 orbit                                                                                                                             :  وقب -

سق -  collected                                                                                                                    :  وج

قجد -  fired                                                                                                                              :  وج

 heaviness in hearing                                                                                      :  وقر -

ج - هج  glare                                                                                                                             :  وج
 

 -ي-

 very hot                                                                                                                    :  ُمومحيج  -
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 .483ص: املصدر املذكور أعاله.  (79)
 

197 

 .140ص:  املصدر املذكور أعاله. (80)
 

197 

 .152-151 ص: أعاله. املصدر املذكور (81)
 

197 

 .603ص:  املصدر املذكور أعاله. (82)
 

197 

 .96-95ص:  املصدر املذكور أعاله. (83)
 

197 

 .401-400ص:  املصدر املذكور أعاله. (84)
 

198 
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 .617-616 املصدر املذكور أعاله. ص: (67)
 

185 

 .80 املصدر املذكور أعاله. ص: (68)
 

185 

 .464ور أعاله. ص: املصدر املذك (69)
 

192 

 .684املصدر املذكور أعاله. ص:  (70)
 

192 

 .751ص:  املصدر املذكور أعاله. (71)
 

195 

  .826-825 ص: املصدر املذكور أعاله. (72)
 

195 

 .626-625 ص:املصدر املذكور أعاله.  (73)
 

195 

 .473ص: ملصدر املذكور أعاله. ا (74)
 

196 

 .541-540 ص:ر أعاله. املصدر املذكو (75)
 

196 

 .569ص: املصدر املذكور أعاله.  (76)
 

196 

 .568-567 ص:املصدر املذكور أعاله.  (77)
 

196 

 .606ص: املصدر املذكور أعاله.  (78)
 

196 

 .483ص: املصدر املذكور أعاله.  (79)
 

197 

 .140ص:  املصدر املذكور أعاله. (80)
 

197 

 .152-151 ص: أعاله. املصدر املذكور (81)
 

197 

 .603ص:  املصدر املذكور أعاله. (82)
 

197 

 .96-95ص:  املصدر املذكور أعاله. (83)
 

197 

 .401-400ص:  املصدر املذكور أعاله. (84)
 

198 
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 .317ص:  املصدر املذكور أعاله. (85)
 

193 

 .459-458 ص: املصدر املذكور أعاله. (86)
 

195 

 .446-445 ص: ذكور أعاله.املصدر امل (87)
 

195 

 .499ص:  املصدر املذكور أعاله. (88)
 

195 

 .879ص:  املصدر املذكور أعاله. (89)
 

195 

 .566ص:  املصدر املذكور أعاله. (90)
 

195 

واملجمل  ،13/264واملخصص  ،4/65فهو من األضداد. انظر البصائر  (91)

3/614. 
 

195 

حتقيق: صفوان  ،645ص:  ،األصفهاين الراغبمفردات ألفاظ القرآن:  (92)

بريوت. الطبعة األوىل  -والدار الشامية ،دمشق -. دار القلمالداوديعدنان 

 م.1992-هـ1412
 

195 

 .122ص:  املصدر املذكور أعاله. (93)
 

195 

 195 .871ص:  املصدر املذكور أعاله. (94)

 195 واللسان )وسق(. ،5/925انظر املجمل  (95)

حتقيق: صفوان  ،522ص:  ،األصفهاين الراغبمفردات ألفاظ القرآن:  (96)

بريوت. الطبعة األوىل  -والدار الشامية ،دمشق -. دار القلمالداوديعدنان 

 م.1992-هـ1412

199 

 .792-791 ص: املصدر املذكور أعاله. (97)
 

214 

 .518ص:  املصدر املذكور أعاله. (98)
 

214 

 

 
 

 .300ص:  أعاله.املصدر املذكور  (99)
 

215 

 .406ص:  املصدر املذكور أعاله. (100)
 

216 

 .465ص:  املصدر املذكور أعاله. (101)
 

216 

 .695ص:  املصدر املذكور أعاله. (102)
 

216 

 .3/766انظر املجمل  (103)
 

216 

حتقيق: صفوان  ،473ص:  ،األصفهاين الراغبمفردات ألفاظ القرآن:  (104)

بريوت. الطبعة األوىل  -والدار الشامية ،دمشق -. دار القلميالداودعدنان 

 م.1992-هـ1412
 

216 

 .885ص:  املصدر املذكور أعاله. (105)
 

216 

 .119-118ص:  املصدر املذكور أعاله. (106)
 

219 

 .485-484ص:  املصدر املذكور أعاله. (107)
 

219 

 .429ص:  املصدر املذكور أعاله. (108)
 

219 

 .332ص: املصدر املذكور أعاله.  (109)
 

233 

 234 .736ص:   املصدر املذكور أعاله. (110)

 239 .426-425ص: املصدر املذكور أعاله. (111)

 .496ص:  املصدر املذكور أعاله. (112)
 

250 

 .846ص:  املصدر املذكور أعاله. (113)
 

250 

 .476 ص: املصدر املذكور أعاله. (114)
 

250 
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 .300ص:  أعاله.املصدر املذكور  (99)
 

215 

 .406ص:  املصدر املذكور أعاله. (100)
 

216 

 .465ص:  املصدر املذكور أعاله. (101)
 

216 

 .695ص:  املصدر املذكور أعاله. (102)
 

216 

 .3/766انظر املجمل  (103)
 

216 

حتقيق: صفوان  ،473ص:  ،األصفهاين الراغبمفردات ألفاظ القرآن:  (104)

بريوت. الطبعة األوىل  -والدار الشامية ،دمشق -. دار القلميالداودعدنان 

 م.1992-هـ1412
 

216 

 .885ص:  املصدر املذكور أعاله. (105)
 

216 

 .119-118ص:  املصدر املذكور أعاله. (106)
 

219 

 .485-484ص:  املصدر املذكور أعاله. (107)
 

219 

 .429ص:  املصدر املذكور أعاله. (108)
 

219 

 .332ص: املصدر املذكور أعاله.  (109)
 

233 

 234 .736ص:   املصدر املذكور أعاله. (110)

 239 .426-425ص: املصدر املذكور أعاله. (111)

 .496ص:  املصدر املذكور أعاله. (112)
 

250 

 .846ص:  املصدر املذكور أعاله. (113)
 

250 

 .476 ص: املصدر املذكور أعاله. (114)
 

250 
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 .814ص: املصدر املذكور أعاله.  (115)
 

250 

 .501ص:  املصدر املذكور أعاله. (116)
 

250 

 .496ص:  املصدر املذكور أعاله. (117)
 

251 

 .380ص:  املصدر املذكور أعاله. (118)
 

251 

 .468ص:  املصدر املذكور أعاله. (119)
 

251 

 .619ص:  املصدر املذكور أعاله. (120)
 

251 

 .378ص:  صدر املذكور أعاله.امل (121)
 

251 

 .826-825 ص: املصدر املذكور أعاله. (122)
 

251 

 .289ص:  املصدر املذكور أعاله. (123)
 

251 

 .481ص:  املصدر املذكور أعاله. (124)
 

251 

 .211ص:  املصدر املذكور أعاله. (125)
 

252 

 .302ص:  املصدر املذكور أعاله. (126)
 

252 

 .71-70ص:  صدر املذكور أعاله.امل (127)
 

252 

 .482-481 ص: املصدر املذكور أعاله. (128)
 

252 

 .492ص:  املصدر املذكور أعاله. (129)
 

257 

 .880ص:  املصدر املذكور أعاله. (130)
 

257 

 .9/280انظر هتذيب اللغة  (131)
 

257 

 

 
 

 واملراجع قائمة املصادر 
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، الطبعة األوىل، لداودي، حتقيق صفوان عدنان اال"مفردات ألفاظ القرآن"
 م.1992-هـ1412بريوت،  –دمشق، الدار الشامية -دار القلم

 حتقيق مهدي املخزومي أجزاء. 8 ."كتاب العني"الفراهيدي، اخلليل بن أمحد.  -3
  م.19855-1980. وإبراهيم السامرائي

القاموس "هـ(. 718)ت ، جمد الدين َممد بن يعقوب جمد الدينآباديالفريوز -4
 .هـ1408 /م1987الطبعة األوىل.  ،النوري مؤسسة ."املحيط

تفسري القرآن "هـ(. 774ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل بن عمر القريش )ت -5
 ."العظيم

لسان "هـ(. 711ن عيل اإلفريقي املرصي )تابن منظور، َممد بن مكرم ب -6
 يوسف خياط ونديم مرعشيل. :إعداد وتصنيف ،جملدات  3 ."العرب

دار النهضة العربية،  ،، الطبعـة الثالثـة"األصوات اللغوية"إبراهيم،  ،أنيـس -7
 م.1961 .القاهـرة

    ،)عن األئمة( "معجم علوم اللغة العربية"اهلل.  َممد سليمـان عبد ،األشقر -8
 م.1995 ،بريوت ،مؤسسة الرسالة

. الطبعة التاسعة. "الصابوين ردا" ."صفوة التفاسري" .الصابوين، َممد عيل -9

 م.2005/هـ1426القاهرة 
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