
  

  

  

ْا، وأو د  

 آن اء ا   

 درا  
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 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

  م ا ارن ارم

د  
احلمد له تعاىل و قيماً،  ،ومل جيعل له عوجاً  ،تاباحلمد هللا الذي أنزل على عبده الك   

املنزل  ،وهدانا إليه من هدايات كتابه ، لنا من فرقانهوبّني  ،على ما أوضح لنا من برهانه
  ..هماهللا عليه وسال واتوخامت رسله وأنبيائه صل ، خلقهعلى خري

  ..م أ د
الدنيا أرجاء ونوره الذي أنار به  ،ايفضونبعه ال ،فإن القرآن الكرمي معني اهللا الصايف    

حتدى به رسول  ،ومنهجه اإلصالحي الشامل ،ومعجزته الكربى ،كتابه اخلالد  ،والفيايف
حيث مل تعرف البشرية مجعاء أمة تقيم للكلمة  ،والعرب خاصة ،الناس عامة اهللا 

ذا وسيظل ه ،ومع ذلك عجزوا قاطبة عن معارضته ،يل وأيامًا مثل العرباليأسواقًا 
      لقوله تعاىل قًا مصدا ،العجز أبد اآلبدين ودهر الداهرين

                

 ٨٨- [اإلسراء[  

ويأتينا الباحثون من   ،يومًا بعد يومدنيا بأسرها يتجدد عطاء القرآن ومع هذا العجز لل
بكل جديد ومفيد  - ع مشار�ممع اختالف ختصصا�م وتنوّ  - ب كل حدب وصوْ 

  .بإذن اهللا تعاىل
س به أرح اإلنسان يف عدد ال بل يف كتاب اهللا تعاىل جيد أنه ذكر بعضًا من جواواملتأمّ 

العني"  و" ،حنو دراستها وحبثهاويسرتعي االنتباه ر مما يلفت النظ ،القرآنية من اآليات
هذا البحث الذي يقع حتت عنوان من َمث كان و  ،اليت كثر ذكرها يف القرآنمن اجلوارح 

) ا، آن اء ا  وأو د  درا (.  

  -: يها يفاملوضوع عدة أسباب أجلّ  وكان الختياري هذا
   -:وأ  ،أب ار اع

ًأو   ١(ما شّد انتباهي حينما كنت أطالع بعض كتب اللغة فألفيت أحد املؤلفني (

أعني" مل تأت يف القرآن إال مجعًا لعني اإلنسان اليت  "عن بعضهم : أن كلمة  يذكر
فاسرتعى ذلك انتباهي إىل  ،"عيون" مل تأت إال مجعًا لعيون املاءكلمة ن  وأ ،�ا بصريُ 

                                                 

هو األستاذ/ حممود عبد الرزاق مجعة يف كتابه األخطاء اللغوية الشائعة يف األوساط الثقافية صـ  )١(

  .م٢٠٠٩ امط اهليئة املصرية للكتاب ع ٤٣
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بعد تتبع  ،دراسة املوضوع دراسة قرآنية مستفيضة ومن مثّ  ،التحقق من هذا األمر
  ومجع وإحصاء آيات ورودها. ،اللفظة

ً   ما كان يستوقفين أثناء قراءيت لكتاب اهللا أحيانًا من اتصاف العني ببعض

مما اسرتعى  ،متطلعة... وحنو ذلك غري ةأو ثابت ،أو قريرة ،اضةيّ �ا فمن كو  ،الصفات

 ع متفرقاته.ومجْ  ،انتباهي أيضاً ودفعين لدراسة هذا املوضوع

ً من حبث أو  - فيما أعلم  - واملكتبة اإلسالمية  ،خلو الدراسات القرآنية

ومن هنا تظهر قيمة املوضوع  ،دراسة قرآنية موضوعيةبهذا املوضوع ختص دراسة 

  .فأقدمت عليه بعد استخارة اهللا تعاىل ،غبة لديّ الر  مما أكدّ  ،وأمهيته

ًالذين يرجفون ببغيهم  ،الرد علي الطاعنني يف القرآن من املستشرقني وأذنا�م:  را

وعدم متاسك لبناته  ،انتفاء "الوحدة املوضوعية "يف كتاب اهللا تعاىلحنو القران مّدعني 

بإذن اله يلقمهم أحجارًا تكمم أفواههم وأمثالبحث فهذا  ،لتفرق املوضوع الواحد فيه

 .تعاىلاهللا 

  هذا وقد قسمت البحث وفق اخلطة التالية:        

 

:ا   

  .ينقسم البحث إىل مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة

 ،ومنهجه ،وخطة البحث ،فاملقدمة تشتمل على أسباب اختيار املوضوع وبيان أمهيته

  واخلطوات اليت سار عليها.

ود و :ولا وفيه مطلبان : ،ا  

ولب اطدالالت العني وأوجهها يف املنظور اللغوي. ا  

ب اطالعني يف املنظور االصطالحي. ا  
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  . اآن ا أوا ام : دت ا و

  :ة مطالبثالثوفيه 

ولب اطوالنظائر العني وأوجهها عند علماء الوجوه ا.  

ب اطدالالت العني ومعانيها يف النظم القرآين. ا  

ثب اطهذه الدالالت القرآنية. عوقفة تأمل م ا  

 راب اطوالتفرقة بينها يف االستعمال القرآين ،مرادفات العني ا.  

  

آن اا  ف اأو :ا ا.   

  :ثالثة مطالب وفيه

   .وصفا�ا يف القرآن ةالعني احملمود اول اطب

  وفيه مسألتان :

  ألوىل : أعني املؤمنني وأوصافها.ملسألة اا

  عيون اجلنة وأوصافها.: لثانية ملسألة اا

 ب اطالعني املذمومة وأوصافها يف القرآن الكرمي ا.  

ثب اطأوصاف العني اخلارجة عن املدح والذم. ا  

  .نتائج والتوصياتهم الأوتشتمل على  ،امث 

 ،املوضوعي ئيااالستقر  املنهجهذا وقد سلكت يف معاجلة جزئيات هذا املوضوع   

كل   ،وتتبعها مث تقسيمها إىل موضوعات وجزئيات ،القائم على استقراء اآليات القرآنية

  خيصها. ع ماجزئية م
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 ه وا ات اا راا:  

:يف املنت دون احلاشية.اآلية بذكر السورة ورقم  ،بعزو اآليات القرآنية قمت أو  

:م فإن كان احلديث يف الصحيحني  ،قمت بتخريج ما ورد يف البحث من أحاديث

مع  ،مصادره - قدر املستطاع  -ا تتبعت موإن مل يكن فيه ،أو أحدمها اكتفيت بذلك

  .احلكم عليه

:  ووجدت أ�ا مبختلف  ،عني دون مرادفا�اة املتعلقة بالاآليات الكرميقمت جبمع

ووضعت  ،وقسمتها إىل جزئيات ومسائل ،مرة) ٦٥( تصاريفها بلغت مخسًا وستني

وملا  كان املوضوع غري متعلق  ،وجعلت حتتها ما خيصها من آيات ،لكل جزئية عنواناً 

  على وفق ترتيبها املصحفي. ة اآلياتباألحكام قمت بدراس

مل أستفض يف معاين " العني" اللغوية بل اكتفيت مبا رأيته أكثر شهرة وأحلت  :را

  .حيث إن البحث تفسريي يف املقام األول ،إىل معانيها اللغوية األخرى يف مصادرها

:   تعرضت يف مطلب ي) املشرتك اللفظ(من قبيل ألن لفظ " العني" نظرًا

ني فني ومقلّ هم إىل متوقّ وقسمتُ  ،بالنسبة للعني مستقل ملا ذكره علماء الوجوه والنظائر

  ومكثرين.

:د رآنية املختلفة للفظ " العني" أرجعتها إىل أصل حموري قبعد تناويل للدالالت ال

  .هإعجاز و كالم اهللا تعاىل  بالغةوهذا من  ،تدور حوله بقية املعاين ،واحد

:  وإن كانت  ،مجيعاً يق عليها قمت بتناوهلا والتعلإن زادت اآليات عن ثالث

بشيء من التفصيل والتحليل وذكر املناسبة واملعىن   -  غالباً  – ثالثة فأقل أقف معها

نظرة إمجالية  –كثرت أو قّلت   –ذلك ، وأنظر إىل اآليات مجيعها اإلمجايل... وحنو 

أمرين  أالحظ على اآلية أو اآلياتحتت عنوان "  ،تربز بعض أسرار التعبري القرآين فيها

  . وهكذا..ثانياً  ،: أوالً أموراً  أو

:   أن تكون عناوين املباحث واملطالب واجلزئيات  –قدر جهدي  –حاولت

  اللهم إال يف القليل النادر. ،مستوحاة من ألفاظ القرآن نفسه ،قرآنية
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:   ،إذا كان يل يف املسألة أو القضية رأى خاص مغاير ملا سبق أبرزه مستقًال

  . وحنو ذلك"..أوأرّجح ،أوأميل ،مصّدراً إياه خبط مغاير بكلمة " وأرى

:ا مث أقوم  ،بالنسبة ملبحث صفات العني يف القرآن أعنون للصفة بعنوان ما

مث أختم بالتعليق وبيان املالحظات مع  ،مث أذكر اآلية أو اآليات الواردة فيها ،بتعريفها

واقتصرت فيه على صفات العني دون مرادفا�ا  ،فيهاإبراز بعض أسرار التعبري القرآين 

  تركيزاً واختصاراً.

 دي  : مل أترجم إال لغري املشهورين من العلماء لذا قل عدد من ترمجت هلم يف

األول ثْبت بأهم  ،وذيّلت البحث بثبتَـْني لتسهيل الوصول إىل املطلوب ،البحث

  .اليت تناوهلا البحث والثاين ثْبت باملوضوعات ،املصادر واملراجع

وبعــد فــإن كنــت ُوفّقــت يف عــرض هــذا املوضــوع وخدمتــه خدمــة علميــة تليــق جبــالل  .....

  القرآن الكرمي وعظمته فلسان حايل ومقايل يرددان :

         : د]٨٨.[  

  :فدعائي –وأسأل اهللا أن ال تكون –ى وإن كانت األخر 

       : ٢٨٦[ البقرة[.  

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني                                         

                                                                                                                     راء وو اأ  

  د/ عبداهللا موسي حممد أبو اد                                                                                                                                        
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ول اا : ود و. 

  متهيد :

فبالتعريف تتميز  ،األحباث أن تُبدأ  بالتعريفو م من اجلدير بالذكر يف أول العلو    

وعدم  اإل�اميوقع يف قد .. وحنو  ذلك مما .ويتخصص العام ،ويتضح املبهم ،األشياء

 نيللوقوف على حقيقة املراد بالع والذي يليه ولذلك عقدت هذا املبحث ،الوضوح

   - ما يلي :وذلك ك ،لغة واصطالحاً وقرآناً 

  .ياظور او دت ان وأو    اول طبا

 ،اللغـة حـول معـان كثـرية املعاجم العربية جيد أن مادة " ع ي ن " تدور يف الناظر يف    

بــل ذكــر صــاحب " تــاج العــروس " عــن  ،اخلمســني يعلــ مــا ينيــف صــلها بعضــهم إىلأو 

، ونظـــراً هلـــذه الكثـــرة الكـــاثرة )١(املائـــة "  العـــني زادت علـــى ه أن " معـــاينبعـــض مشـــاخي

أ�ـا أكثـر شـهرة  ىمثانيـة معـان أر  يسأقتصـر هنـا علـ اللغوية ملادة " العني " فإنين للمعاين

حيــث إن البحــث  -بــإذن اهللا تعــاىل -مواطنهــا  يف بقيــة املعــاين إىل مــع إحــاليت ،وتــداوالً 

وبـاهللا التوفيـق  -ضـوء ذلـك أقـول  ويف ،واللغة حبر ال ساحل لـه ،املقام األول يف يتفسري 

  :   وأوسعها شهرة املعين هذه املعاين أهم -

  .اول  ارة

وهــو أصــل  ،حاســة البصــر أول إطالقا�ـا وأشــهرها ييعـد إطــالق لفــظ " العـني " علــ     

يــدل  ،حيحذلــك يقــول ابــن فــارس ( العــني واليــاء والنــون أصــل واحــد صــ ويف ،ملــا ســواه

     )٢()ما ذكرنا.. مجيعه واألصل يف ،شتق منهمث يُ  ،نظربصر ويُ عضو به يُ  يعل

. فأشـهرها " الباصـرة .العـني ( بعـد أن بـدأ بـه معـاين ييقول الزبيـد وعن شهرة هذا املعىن

 ٤٥املائــدة : [    :  وفيــه قولـه تعــاىل ،عـرب عنهــا باجلارحـة" ويُ 

  . )٣()ونجزم به كثري  يوهو الذ ،معناها وظاهره أن الباصرة أصل يف ،]
                                                 

مرتضى "املعروف بـ ،) تاج العروس من جواهر القاموس حملمد بن حممد بن عبد الرازق احلسيين١(

  .تح / جمموعة من العلماء واحملققني ط دار اهلداية ٤٤٠/  ٣٥هـ ) ١٢٠٥الزييدي " ( ت 

د تح أ / عب ١٩٩/  ٤هـ ) ٣٩٥) مقاييس اللغة ألىب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ( ت ٢(

  .م١٩٧٩السالم هارون ط دار الفكر بريوت 

  .بتصرف ٤٤٠/  ٣٥) تاج العروس ٣(
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  .ا  اوع

واجلمـع أعـني وعيـون  ،ينبـوع املـاء الـذي ينبـع مـن األرض وجيـري يوتطلق العـني أيضـاً علـ
)١( .  

وإمنــا مسيــت  ،( ومــن البــاب : العــني اجلاريــة النابعــة مــن عيــون املــاءابــن فــارس ذلــك يقــول  ويف

وذلـك إذا كـان   ،قـد عانـت الصـخرة  :  ويقـال  ،بالعني الناظرة لصفائها ومائها تشبيهاً هلا عيناً 

 منه املاء ) صدع خيرج  �ا

)٢( .  

  

   .اث  اوس

ويستكشــفها يف  ،يتجســس األخبــار يالعــني املشــتهرة أيضــاً : اجلاســوس الــذ مــن معــاين

  .أمر ما

ـــتجَ بعثـــه لليـــل (  والعـــني : الـــذي تيقـــول اخلويف ذلـــك  وتســـميه العـــرب " ذا  ،س اخلـــربسُّ

   .)٣( واحد ) وكله مبعين ،ْني تَـ نَ يْـ وَ وذا العُ  ،نتْني يْ يَـ العُ 

تــان لنــا منـــزالً وذهـــب فــالن فاعْ  ،طليعــة يأتينــا بــاخلرب يأ ،تــان لنـــاعْ ويقــال : بعثنــا عينــاً يَـ 

وكأنـه  ،بعينـه ألنـه ينظـراجلاسـوس بـذلك  يومسـ، )٤(: ارتاد لنا منـزًال ذا كـأل  يأ ،لئاً كْ مُ 

  . )٥(به ما يغيب عنك ىشيء تر 
ء وذات ا  راا.    
                                                 

تح أ /  ١٣٠/  ٣هـ ) ٣٧٠) يراجع : �ذيب اللغة ألىب منصور حممد بن أمحد األزهري ( ت ١(

ولسان العرب أليب الفضل حممد  ،م٢٠٠١حممد عوض ط دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

  .ط دار صادر بريوت بدون ٣٠٣/ ١٣ـ ) ه ٧١١بن منظور املصري ( ت 

  .(عني )  ٢٠٠/  ٤) مقاييس اللغة ٢(

تح د/ مهدي  ٢٥٤/  ٢هـ ) ١٧٠) العني أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي ( ٣(

  .ط دار اهلالل بالقاهرة ،د/ إبراهيم السامرائي ،املخزومي

  .بتصرف (عني )١٣٢،١٣٣/  ٣) �ذيب اللغة لألزهري ٤(

  بتصرف " عني ". ٣٠٣/  ١٣ولسان العرب  ،٢٠٠/  ٤يراجع : مقاييس اللغة  )٥(
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 ،أيضـــاً : ذات الشـــيء ونفســـه فــــ ( عـــني الشـــيء : نفســـه وشخصـــه وأصـــله مـــن املعـــاين  
، عيـــان درامهـــكوهـــذه أ ،: نفســـه وحاضـــره وشـــاهده وعـــني كـــل شـــيء ،واجلمـــع : أعيـــان
  . )١(وال عيو�م ) ،ال : بأعينهموال يق ،وهؤالء إخوتك بأعيا�م ،ودرامهك بأعينها

  
   .اس  اظر وادة

 ،: النظـروالعـني واملعاينـة  (ذلك يقول ابـن منظـور  ويف ،: النظر واملشاهدة عايناملمن و   
ــاً  ،رؤيتــه إيــاه مل يشــك يف وقــد عاينــه معاينــة وعيانــاً :  : مواجهــة ) يأ ،ورأيــت فالنــاً عيان

)٢(.  
األمثــال : ال  ألســنة بعــض النــاس مــن قــوهلم يف يهر علــا اشــتُ ومــن هــذا البــاب أيضــاً : مــ

مث أطلـب  ،ومعنـاه : ال أتـرك الشـيء وأنـا أعاينـه ،: بعـد معاينـة ي، أأطلب أثـراً بعـد عـني
  .مث تبع أثره بعد فوت عينه ،ضرب ملن ترك شيئاً يراهوهذا مثل يُ  ،بعد ذلكأثره 

فقــال :  ،تلــه قــال : أفتــدي مبائــة ناقــةفلمــا أراد ق ،قاتــل أخيــه ىرأ)٣(وأصــله : أن رجــالً 
    .فصارت مثالً  )٤(لست أطلب أثراً بعد عني 

  .ادس  ارف واراف

ومـــــن معانيهـــــا : الشـــــرف  ،انيَـــــعْ  وأَ ُني ْعـــــيــــون وأَ عُ  يمـــــع علـــــجيُ  ،لفــــظ " العـــــني " مؤنـــــث

 ،: أشرافهم وأفاضـلهم يأ ،وهؤالء أعيان قومهم ،فيقال : هذا شريف القوم ،واألشراف

  .)٥(�ا ينظرون وكأ�م عيون القوم اليت ،ل بشرف العني واحلاسةثَ مَ ـال يعل

   .ا  ال ار

                                                 

  ." عني " ٣٠٦/  ١٣) لسان العرب ١(

  ." عني " بتصرف ٣٠٢/  ١٣) اللسان ٢(

وكان أخوه الذي قتل  ،وهو أول من قال هذا املثل ،) ذكر امليداين أنه : مالك بن عمرو العاملي٣(

مثال ألىب الفضل أمحد بن حممد امليداين النيسابوري يسمى " ِمسَاك " يراجع : جممع األ

  .تح أ / حممد حمي الدين عبد احلميد ط دار املعرفة ـ بريوت ١٢٧/  ١هـ) ٥١٨(

/  ١٣واللسان  ،١٣٢/  ٣و�ذيب اللغة لألزهري  ،٢٥٥/  ٢) يراجع : العني للفراهيدي ٤(

  "عني ". ٣٠٦

" عني "  ٢٠٣/  ٤ومقاييس اللغة  ،١٣٣/  ٣و�ذيب اللغة  ،٢٥٥/  ٢) يراجع : العني ٥(

  .بتصرف
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( والعـني ملال احلاضر " حيـث يقـول اخلليـل العربية " ا من مدلوالت هذه اللفظة أيضاً يف

  .)١( مال حاضر ) يأ ،يقال : إنه لعني غري دين ،: املال العتيد

ومـــن كالمهـــم : عـــني غـــري العني ؟! بـــالعبـــد بالـــدين أو  رتيتَ اشـــ يقـــال : ،والعـــني : النقـــد

  . )٢(والعني : الدينار أيضاً  ،: هو مال حاضر تراه العيون يأ ،دين

  نداا.  

  -:يقول ابن منظور هذا املعىن ويف

قـــوهلم : عـــان الرجـــل فالنـــاً  ، ومـــن هـــذا املعـــىن)٣(أن تصـــيب اإلنســـان بعـــني ) (والعـــني :

ـــه عينـــاً  ـــواملصـــاب بـــالعني مَ  ،فهـــو عـــائن ،إذا أصـــابه بـــالعني ،بعين  ،يـــونعْ ويقـــال : مَ  ،نيِع

ــيــان وعَ عْ ويقــال أيضــاً : رجــل مِ  واجلمــع  ،إذا كــان خبيــث العــني شــديد اإلصــابة �ــا ،ونُي

  . )٤( ُني عُ 

لتم ِســغْ وإذا استُـ  ،ســبقته العــنيولــو كــان شـيء ســابق القــدر  ،احلـديث : " العــني حــق ويف

  .)٥(فاغسلوا "

                                                 

  ." عني " ٢٥٤/  ٢) العني ١(

عبد اهللا زين الدين حممد بن أيب بكر  يبأل خمتار الصحاحو  ،٢٠٣/  ٤) يراجع : مقاييس اللغة ٢(

املكتبة العصرية  ط ،يوسف الشيخ حممد تح/ ١/٢٢٣ هـ)٦٦٦الرازي ( بن عبد القادر

  ." عني " بتصرف ٢٩٨/  ١٣ ولسان العرب ،م١٩٩٩بريوت

  ." عني "٣٠١/  ١٣) اللسان ٣(

  .وغريها " عني" ،١٩٩/  ٤وابن فارس  ،١٣٠/  ٣و�ذيب اللغة  ،٢٥٤/  ٢) يراجع : العني ٤(

يراجع ،) ٥٤٠٨: رواه البخاري يف صحيحه ك ( الطب ) ب ( العني حق ) ح (  متفق عليه) ٥(

تح د/ مصطفى  ٥/٢١٦٧هـ ) ٢٥٦البخاري ( : الصحيح أليب عبد اهللا حممد بن إمساعيل 

السالم ) ب ( الطب  ك ( -واللفظ له-ومسلم  م،١٩٨٧الُبغا ط دار ابن كثري بريوت 

بن احلجاج بن مسلم ايراجع : الصحيح ألىب احلسني مسلم )، ٥٨٣١واملرض والرقي ) ح ( 

فاغسلوا " معناه  وقوله " وإذا اسُتغسلتم ،ط دار اجليل بريوت ١٣/  ٧هـ ) ٢٦١القشريي ( 

وذكر ابن  ،مث يصب هذا املاء على املعيون ،: إن طلب من العائن أن يغسل أعضاءه فليفعل

حجر عن املارزي وجوب االغتسال وحنوه ( يراجع : فتح البارى شرح صحيح البخارى 
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بريوت  ،ط دار املعرفة ،٢٠٤/  ١٠" هـ  ٨٥٢ألمحد بن على بن حجر العسقالين " ت 

  هـ ).  ١٣٧٩
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**  قا ذه ا وا.  

  اللغوية السابقة نلحظ عدة أمور :  املعاين من خالل النظر والتأمل يف    

 معــان  ياللغــة علــ د يفرِ يَــ يالــذ ،يأن مــادة " عــني " مــن قبيــل املشــرتك اللفظــ أو

 يف-الـــبعض املـــذكور لشـــهرته  يعلـــ واقتصـــرتُ  ،الســـياق ليحـــدد أحـــدها ويـــأيت ،متعـــددة

    .يوخشية اإلطالة من ناحية أخر   ،من ناحية - ينظر 

  وهـو الـذي يسـبق إىل الفهـم  ،هـو املتبـادر للـذهناألول " الباصـرة   أن املعىن

    .فرع عنه وتبع له وما عداه من املعاين ،عند إطالق هذه اللفظة

   ُبينهـا  ارقفـ" والوعُـُني  ،يـانوأعْ  ،يـونوعُ  ،نيأْعـ"  ىمع علـأن لفظ " عني " جي

  -فيما أرى  –

ومـا  ،مجـع كثـرة اً أن عيونـ غـري ،كبري عند اسـتعمال أحـدها مكـان اآلخـرليس بالاللغة  يف

  ،عداه فقلة

    .واهللا أعلم 
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طظور اا  "نا "  ب اطا.  

التعريف  لكن ،واملعاين فيها تتعدد وتتنوع ،واسع حبرهااللغة  من املعلوم أن    

و�ا يتحدد تعريف شيء ما يف  ،أيت ليقتصر على أحد هذه املعاينالحي ياالصط

هو أصلها والبقية  ،ونظرًا ألن املعاين اللغوية كلها رجعت إىل معىن واحد ،االصطالح

وعليه فإن  ،وسيكون التعريف االصطالحي تبعًا له ،فإين سأقتصر عليه ،فرع عنه

يف  العنيعرفوا  بية، ويف ضوء هذاالطالتشرحيية قد تغلب عليه السمة  لتعريفا

  : عبارة عن االصطالح بأ�ا

 موجود ،شكل كرة على ،أجزاء ن من عدةبصار، مكوّ اإل بهيتم  ،(عضو صغري معّقد  

بصورة ة توءات واأللوان واختالفات اإلضاءدرك األشكال واحلركات والني ،جرحماخل د

 .)١( معكوسة )

بل أترك ذلك ألهل التخصص وعلماء  ولن أقف طويًال مع الشرح والتفاصيل 

وكيفية  العنيجممل ما يتعلق بفقط باإلشارة إىل  وأكتفي ،حميًال إىل مصادرهم ،التشريح

  فأقول وباهللا التوفيق: ،عملها

والعدسة والعصب  والصلبة والقزحية والبؤبؤوالشبكية ني من امللتحمة والقرنية العتتكون 

حيث  ،نان يعمالن بنفس الطريقة تقريباً واالث الصورة كآلة التصوير تلتقطو  ،البصري

القرنية، حماط ببياض العني،  عرب غشاء شفاف هو العني يدخل الضوء إىل مقدمة

بين...)، وبني القرنية  أخضر، ،سودوجد القزحية وهي حلقة ملونة (أوخلف القرنية ت

القزحية ثقب أسود هو  والقزحية يوجد سائل يعرف بالرطوبة املائية، ويوجد يف وسط

الشمس قوية ويتسع  النبهار عندما تكون أشعةيتقلص البؤبؤ حىت جينبنا ا ،البؤبؤ

يعرف خبلط  عندما خيف النور، ومير الضوء بعد ذلك عرب العدسة مث عرب سائل آخر

                                                 

تح  ٢٦ه)ص٤٣٨يراجع :أمراض العني وعالجا�ا للشيخ الرئيس/احلسني بن علي بن سينا() ١(

م،وأسرار العيون د/حممودمصطفى ١٩٩٨بريوت -د/ حممد ظافر وآخر،ط دار النفائس

وما  ١٣بريوت، والعني عناية ووقاية د/خالد طبارة ص-، ط مؤسسة عز الدين٧ص

  م. ١٩٨٨بعدها،ط دار العلوم للطباعة بالرياض 
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ميكن مقارنته  على غشاء هو الشبكية، نيالع العني، وأخريًا تسقط الصورة يف قعر

 .بالفيلم داخل آلة التصوير

تفرز الدموع بشكل  وتوجد غدد صغرية حتت اجلفون، حتمي اجلفون واألهداب العينني

، فسبحان اخلالق العظيم )١(جفافها مما مينع العني منتظمة على بطريقةمستمر 

           الذي قال 

 ٣٤ :[إبراھیم[.  

  

  

  

                                                 

،وأمراض العني البن ١٤، والعني د/خالدطبارة ص٧يراجع : أسرار العيون د/حممودمصطفى ص) ١(

  ...وغريها.٢٦سينا ص
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ث اامررآن اا  رادن وت اد .  

  متهيد :

 املنظور اللغوي " العني " يف بعض معاين يفنا من خالل املبحث السابق علوق  

لكن القرآن الكرمي مل  ،اخلمسني يكثرية ربت علوأن مدلوال�ا يف اللغة   ،واالصطالحي

قبل ذلك و  ،فيما يليسيعرضه البحث  ،بعضها يبل اقتصر عل ،يذكر كل هذه املعاين

مث يتعرض  ،القرآنية حتت هذا اللفظوالنظائر ما ذكره أصحاب الوجوه  سيعرض

  - التالية : همطالبملشتقات "العني" من خالل 

  

 اب ارول طظوه واوء ا د ن وأوا .  

أ�ــم جيــد  ،ومــا دونــوه فيمــا يتعلــق بــالعني ،النــاظر يف مصــنفات علمــاء الوجــوه والنظــائر  

    -ثالثة أصناف :

   .املكثرون الثالث :و   .وناملقلُّ  ني :الثاو   .ـُحِجمونامل األول :

ــ ،)١(فلــم يتعرضــوا لقليــل أو كثــري يتعلــق �ــذه اللفظــة المـــُحِجمونفأمــا  ذكــروا  ونوالمقّل

 والمكثـرون ،)٢(األكثـر  يعل ستة أو)١(وجهني  يالقرآن عل د يفأن لفظة " العني " تر 

    .فآخر عدد توصلوا إليه هو سبعة عشر وجهاً 

                                                 

   من العلماء المـُحِجمين :) ١(

يف القرآن الكرمي تح  شباه والنظائرهـ) يف كتابه األ١٥٠يمان البلخى (اإلمام مقاتل بن سل -١

  .م٢٠٠١اهرة ط دار غريب بالقد/عبداهللا شحاته  

 كتابه " الوجوه والنظائر ىف القرآن الكرمي " تح  ه)يف١٧٠ارون بن موسى األعور (واإلمام ه -٢

 .م١٩٨٨ط وزارة الثقافة العراقية  /حامت الضامند

الشركة التونسية ط  تح د/هند شليبكتابه " التصاريف "   ه) يف٢٠٠ن سالم (واإلمام حيىي ب -٣

  .م١٩٧٨للتوزيع 

ه) يف كتابه "حتصيل ٣٢٠على بن احلسن ، امللقب " باحلكيم الرتمذى " (واإلمام حممد بن  -٤

 =    .م ١٩٧٥ط السعادة بالقاهرة حسىن زيدان نظائر القرآن " تح أ /
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ني وال  ة املقلّـوال قلّـ ،فنيتوقـف املتـوقِّ  ىفـال أر  ،أو هـؤالء أو أولئـكلسـت مـع أوالء  لكين

  لعدة أسباب :وذلك  ،كثرة املكثرين

 ولالقــرآن مخســاً وســتني مــرة بصــيغ خمتلفــة مفــردة وجمموعــة ورود هــذه اللفظــة يف ا، 

صــيغ  ىعلــ ، وجميئهــا �ــذا العــدد اجلــمّ )٣(نكــرة ومعرفــة  ،مضــافة ومنقطعــة عــن اإلضــافة

                                                                                                                     

ه) يف كتابه " األشباه والنظائر يف األلفاظ القرآنية " تح أ/حممد ٤٢٩ومنهم اإلمام الثعاليب ( -٥

  .م١٩٨٤ط عامل الكتب بسوريا املصرى 

واألشباه  ه) يف كتابه " كشف السرائر يف معىن الوجوه٨٨٧( ام ابن العماد املصريواإلم -٦

   .م١٩٧٧/ حممد داود وآخر، ط شباب اجلامعة باإلسكندرية دوالنظائر " تح 

) من العلماء الذين ذكروا وجهني فقط ملعىن " العني " ىف القرآن : اإلمام أبو هالل العسكرى ١(

ط مكتبة الثقافة الدينية /حممد عثمان د  تح ،٣٥٦ص النظائر ه و ه) ىف كتابه الوجو ٤٠٠(

  .وغريمها..وإمساعيل احلريي يف كتابه ( وجوه القرآن ) ،م٢٠٠٧بالقاهرة 

) مل أر أحداً من العلماء أكثر من وجوه " العني " القرآنية إال اإلمام جمد الدين الفريوزآبادي ( ٢(

تح أ/حممد على  ٧، ٦/  ٤طائف الكتاب العزيز  لالتمييز ىف ىف كتابه " بصائر ذويه)٨١٧

ضها ذكر سبعة عشر وجهاً هلا، لكن بع حيث ،بدون -النجار ط دار الكتب العلمية بريوت

  .كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل  ،متداخل يف بعض

" سبع  فورد بصيغة "  ،القرآن الكرمي بصيغ خمتلفة مخسًا وستني مرة يف"  ا) ورد لفظ " ٣(

 ،٧والتكاثر  ،١٢ ،٥والغاشية /  ،١٢وسبأ /  ،٩والقصص /  ،٨٦الكهف /  يفات مر 

 يف" ست مرات  وبلفظ "  ،٤٥واملائدة /  ١٣آل عمران /  يف" مرتني  اوبلفظ " 

 ،٢٨واملطففني /  ،١٨ ،٦واإلنسان /  ،٢٦ومرمي /  ،١٦٠واألعراف /  ،٦٠البقرة / 

طه  يف" مرة واحدة  وبلفظ "  ،١٣والقصص /  ،٤٠ طه / يف" مرتني  وبلفظ " 

الرمحن /  يف" مرتني ن وبلفظ "  ،٢٨الكهف /  يف" مرة واحدة ك وبلفظ "  ،٣٩/ 

" مرتني يف  وبلفظ "  ،٨٤يوسف /  يف" مرة واحدة  هوبلفظ "  ،٦٦ ،٥٠

"  نوبلفظ "  ،٨البلد / " مرة واحدة يف   وبلفظ " ،١٣١وطه /  ،٨٨احلجر / 

 ،مع األلف والالم ٣٤ويس /  ،١٤٧ ،١٣٤ ،٥٧والشعراء /  ،٤٥تسع مرات يف احلجر / 

" مرة واحدة  م وبلفظ " ،٤١واملرسالت /  ،٢١٥والذاريات /  ،٥٢ ،٢٥والدخان / 

/  واألنبياء ،١٩٥ ،١٧٩ ،١١٦" مثاين مرات يف األعراف /  أ وبلفظ " ،١٢يف القمر / 

" مرتني يف  أوبلفظ " = = ،٧١والزخرف /  ١٧والسجدة /  ،٧٤والفرقان /  ،٦١
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واضـحة ال  أو وردت علـى وجـه أو أوجـه ،لفة ال ميكن أن تكون معه عارية عن املعـىنخمت

  .  املـُحِجمني يعلبه د رَ ــــيُ مما ولعل هذا  ..البحثالذكر و  تستدعي

ا   ّأحـد عشـر أكثـر مـن  ووصـوهلا إيل ،القـرآن الكـرمي هذه اللفظـة يف ع معاينتنو

ولعـل  -كما سيتضح لنـا بعـد قليـل -كرمية آليات الئي ل، وذلك من خالل استقراوجهاً 

    .مخسة أوجه أو ستة فقط يعل املقلني الذين وقفوا �ذه املعاين يهذا يرد عل

 ثأوصــلها بعضــهم إيل والــيت -ن ذكرهــا املكثــرو  تــداخل كثــري مــن األوجــه الــيت ا 

 ،بعــض يمــع أنــه باإلمكــان اشــتمال بعضــها علــ ،بعضــها الــبعض يف -ســبعة عشــر وجهــاً 

  . )١(داخله فيه وت

                                                                                                                     

 ،٣٧" أربع مرات يف هود /  أ وبلفظ " ،٣١وهود عليه السالم /  ،٤٤األنفال / 

  .١٤والقمر /  ،٤٨والطور /  ،٢٧واملؤمنون / 

 ،١٠١والكهف /  ،٩٢والتوبة /  ،٤٤واألنفال /  ،٨٣" سبع مرات يف املائدة /  أوبلفظ " 

" مرة واحدة يف األحزاب /  أوبلفظ "  ،٣٧والقمر /  ،٦٦ويس /  ،١٩واألحزاب / 

والطور /  ،٥٤والدخان /  ،٤٨" بكسر العني أربع مرات يف الصافات /  ِوبلفظ "  ،٥١

الصافات / و  ،٥١" أربع مرات يف املؤمنون /  وأخريًا بلفظ "  ،٢٢والواقعة /  ،٢٠

( يراجع : املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي للشيخ / ٣٠، وامللك / ١٨، والواقعة / ٤٥

  .هـ )١٣٦٤" ع ي ن " ط دار الكتب املصرية  ٤٩٦ – ٤٩٥حممد فؤاد عبد الباقي ص 

مما يدل على هذا التداخل : ما ذكره صاحب " البصائر " أن من معاين العني : اجلارية اليت  )١(

واملوعود  ،] ١٢[ الغاشية /      واستدل بقوله تعاىل  ،عد �ا املتقونوُ 

واملوعود �ا  ،] ٥٠[ الرمحن /       واستدل بقوله  ،ألصحاب اليمني

وال أدري ما  ،] ١٨[ اإلنسان /       ذكر قوله  ،السابقون

ر من معاين العني أيضًا : املوعود �ا األبرار وأهل كَ سر ختصيص هذه العني بالسّباقني ؟ وذَ 

واملوعود  ،] ٦[ اإلنسان /        واستدل بقوله تعاىل  ،اخلصوص

] وهي عني التسنيم (  ٢٨[ املطففني /  �     ا املقربون 

  =        ) ٦/  ٤يراجع : بصائر ذوي التميز 
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 ،القـــرآن أقـــرر أن لفـــظ " العـــني " مـــن األلفـــاظ املشـــرتكة الـــواردة يفســـبق ضـــوء مـــا  يوعلـــ

  :   لنا ذلك من خالل املطلب التايل ىلتجواحد ومعانيه متعددة كما ي هلفظف

                                                                                                                     

مع أنه ميكن ردها مجيعاً إىل  ،فهذه وجوه مخسة ذكرها صاحب البصائر على أ�ا مستقلة=        

ال سبعة  وعليه فتصبح الوجوه عنده اثين عشر وجهاً  "أهل اجلنة من عيون  "وهو  ،وجه واحد

  .واهللا أعلم ،عشر كما ذكر
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رآظم اا  ن وت اد  ب اطا.  

  للعني يف القرآن عدة دالالت ومعان :
  . : اةأو

فــ " الباصـرة  ،القـرآن الكـرمي وأشـهرها أكثر معـاين " العـني " وروداً يف عد هذا املعىنيُ      
 يوجتمــع علــ ،وكــل ذي بصــر ،عضــو حاســة البصــر لإلنســان واحليــوان يأو اجلارحــة " هــ

   .يونوعُ  ،نيأعْ 
الفهـم عنـد إطـالق  وأول ما يسبق إيل ،لبقية املعاينأصل  وكما سبق تقريره أن هذا املعين

   .وبقية معانيه تعد من قبيل ا�از ،لفظ العني
 ،واألصـل فيهـا العـني الباصـرة ،ذلك يقـول ابـن اجلـوزي ( العـني مـن األلفـاظ املشـرتكة ويف
  . )١( ).. .مواضع بالوضع العريف منقولة إيل يمث ه

لقرآنيــة قــدمياً ت مصــنفات " الوجــوه والنظــائر " ايــألف القــرآين ونتيجــة ألصــالة هــذا املعــىن
  . )٢(التعبري عنه فيما بينها  وإن اختلفت يف ،تكاد تتفق عليهوحديثاً 

ـــة وجـــدت أن هـــذا املعـــىن عشـــرين  ورد يف ومـــن خـــالل تتبعـــي واســـتقرائي لآليـــات القرآني

    -: يفيما يل أذكرها مرتبة حسب ورودها باملصحف تعاىلمن كتاب اهللا  موضعاً 
                                                 

مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن  الفرج يبألنزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر ) ١(

  .م١٩٨٤مؤسسة الرسالة بريوت ط ٢٧٥ص  حممد الراضي تح/ هـ)٥٩٧اجلوزي (

العباس حممد  ا�يد أليب ختلف معناه من القرآن: ما اتفق لفظه وا من المصادر العتيقة) يراجع ٢(

تح أ/ عبد العزيز امليمين ط املطبعة السلفية بالقاهرة  ٣هـ ) ص ٢٨٥بن يزيد املربد النحوي ( 

واملفردات يف غريب القرآن للحسني بن  ،٣٥٦والوجوه والنظائر للعسكري ص  ،هـ١٣٥٠

عدنان ط صفوان تح أ/ ٥٩٨هـ ) ص ٤٢٥األصفهاين ( حممد بن املفضل املعروف بالراغب 

والوجوه والنظائر  ،٣١١ووجوه القرآن إلمساعيل احلريي ص  ،هـ١٤١٢العلم بدمشق 

  .٥/ ٤، والبصائر ٢٧٥ونزهة األعني البن اجلوزي ص  ،٥٥١للدامغاين ص 

ط دار  ٤٤٦/  ٢معجم ألفاظ القرآن الكرمي �مع اللغة العربية بالقاهرة :  ومن المصادر الحديثة

ط  ٤٥/  ٢س القومي للقرآن الكرمي أ/ إبراهيم أمحد عبد الفتاح والقامو  ،م١٩٨١الشروق 

 ٥٤٧وموسوعة األلفاظ القرآنية أ/ خمتار فوزي النّعال ص  ،م١٩٨٣جممع البحوث بالقاهرة 

واملعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته د/ أمحد خمتار  ،م٢٠٠٣ط الرتاث بدمشق 

ومعجم تفسري مفردات ألفاظ القرآن  ،م٢٠٠٢ط مؤسسة سطور بالرياض  ١٠٣٨عمر ص 

  ... وغريها.م٢٠٠٧ط دار الكتاب املصري بالقاهرة  ٧٣٥الكرمي أ/ مسيح عاطف الزين ص 
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   .] ١٣[ آل عمران :        قال تعاىل -١

         وقــال تعــاىل -٢

 : ٤٥[ المائدة [. 

          وقــال تعــاىل -٣

 ٨٣ : [ المائدة .[

[         وقـــــــــــــال تعـــــــــــــاىل -٤

. ] ١١٦األعراف : 

 .] ١٧٩[ األعراف :        وقال تعاىل -٥

 .] ١٩٥[ األعراف :        وقال تعاىل -٦

           وقـــال تعـــاىل -٧

  : ٤٤[ األنفال [. 

            وقال تعاىل -٨

 .] ٩٢[ التوبة : 

 .] ٣١[ ھود :        وقال تعاىل -٩

 .]٨٤[ یوسف:       وقال تعاىل -١٠

ـــــــــــــ -١١ [            ال تعـــــــــــــاىلوق

 .] ٨٨الحجر : 

 .] ٢٨[ الكھف :       وقال تعاىل -١٢

[ ط��ھ             وقــال تعــاىل -١٣

 :١٣١ [. 

[          وقــــــــــــــال تعــــــــــــــاىل -١٤

 .] ١٩األحزاب : 

 .] ٦٦[ یس :        وقال تعاىل -١٥

 .] ١٩[ غافر :      وقال تعاىل -١٦

 ٧١[ الزخرف :         وقال تعاىل -١٧

[.
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 ٣٧[ القم�ر :         وقال تعاىل -١٨

[.

كــرت واملوضــع الثــاين ذُ  .] ٨[ البل��د :       وقــال تعــاىل -١٩

  .فيه العني مرتني

هــذه اآليـــات املباركــات جنـــد أن لفــظ " العـــني " ورد فيهـــا مــن خـــالل النظــرة العامـــة يف و  

ــاً ومنكــراً  ،ومجعــاً  مفــرداً ومثــين واملخاطــب "  ،" هــمضــمري الغائــب "  ومضــافاً إيل ،وُمعرّف

أو األمـر  ،سـياق املـدح أو الـذم فمنهـا مـا جـاء يف ،سياقات خمتلفة وحنو ذلك يف ،" كم

 ويف ....] ٨[ البل����د :        قولــــه يف االمتنــــان كمــــا أو ،يأو النهــــ

وهــذا كلـــه  ،األرجــح ي" الباصــرة أو اجلارحــة " علــمجيعهــا ال يعــدو لفــظ " العــني " معــين

سـياقات  الواحـد بصـيغ خمتلفـة يف التعبـري عـن املعـين يف علي ثراء لغة القرآن الكرمي نايوقف

    .هذا من ناحية ،متباينة

 " ُني " أْعـ واحـدة صـيغةآليـات أيضـاً أن اجلمـع فيهـا ورد با ىأحلـظ علـ ىومن ناحيـة أخـر 

 ،ينمـؤمنني أو كـافر  ،ل " وذلك عنـد احلـديث عـن البشـر عمومـاً عُ وزن " أفْـ  ىعلمجع قلة 

ع مجــ يــأيتأمــا إذا كــان احلــديث عــن عيــون األرض أو عيــون اجلنــة  ،اجلنــة الــدنيا أو يف يف

 -واهللا أعلـم  -هـذه املغـايرة أن السـر يف ىوأر  ،ول "عُـوزن " فُـ  ىيـون " علـ" عُ العني علـى

أوثـــر التعبـــري  ،مـــن البشـــر لـــيس لـــه إال عينـــنيفلمـــا كـــان الواحـــد  ،االعتبـــار بـــالكثرة والقلـــة

 وملــا كثــرت عيــون األرض وعيــون ،اثنــانأن أقــل اجلمــع  ىل " علــُعــالقلــة " أفْـ مــع جبعــنهم 

أوثـــر التعبـــري عنهـــا  ،عيونـــاً كثــرية املكــان الواحـــد يفإنـــك لتجـــد  حــيت ،كثـــرة عظيمـــة  اجلنــة

    .واهللا أعلم وأعز وأحكم ،جبمع الكثرة " عيون " بدًال من "أْعُني"
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ا ه أ  : م.  

واخـرتت " ميـاه " بـدالً مـن " شـراب " ألن  ،�ـذا العنـوان الـداليل ذا املعـىنهلـ عنونتُ     

 ،ر واملتعـةبـل للنظـ ،الشراب وحـده يفليس املاء قاصراً عل ،منافع املاء ألهل اجلنة متنوعة

    .وما شاكل ذلك ...النفس الفرح والبهجة والسرور تبعث يفوما حيدثه من خضرة 

وال  ،هم وجعــل هلــم عيونــاً خاصــة �ــمخّصــ هللا تعــاىلألن ا بالــذكر ت أهــل اجلنــةْصــوخصَ 

    .فهم أهل للتخصيص والتكرمي ،ذلك غرو يف

التعبـري  لكن مع اخـتالف يف ،أشار إليه بعض علماء الوجوه والنظائر الداليل وهذا املعىن
عشــــر  حيــــث ورد يف ،القــــرآن الكــــرمي عــــدد وروده يف الســــابق يف املعــــىن ي، وهــــو يلــــ)١(

  :  يبة مصحفياً كما يلأذكرها مرت ،آيات

  

   .] ٤٥[ احلجر :        تعاىلقوله  - ١

 ٥٢[ الدخان :            تعاىلقوله و  - ٢

[.  

  .] ١٥[ الذاريات :        تعاىلقوله و  - ٣

  .] ٥٠[ الرمحن :       تعاىلقوله و  - ٤

  .] ٦٦[ الرمحن :      تعاىلقوله و  - ٥

  .] ١٨[ اإلنسان :       تعاىلقوله و  - ٦

 .] ٤١[ املرسالت :        ىلتعاقوله و  - ٧

  .] ١٢[ الغاشية :       قوله تعاىلو  - ٨

ــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــاىل  -٩           وقول

.]٦[اإلنسان:

                                                 

/  ٢والقاموس القومي  ٢٧٦ونزهة األعني ص  ،٦/  ٤والبصائر  ،٥٥٠) يراجع : الدامغاين ص ١(

واملعجم  ،٥٤٦ة ص وموسوعة األلفاظ القرآني ،٤٤٦/  ٢ومعجم اللغة العربية  ،٤٥

  ." عني " ١٠٣٩املوسوعي ص 
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  .] ٢٨[ املطففني :       وقوله تعاىل -١٠

  

�������������������������������������� �
وذلــــك ألن لفــــظ "  ،أن التعبــــري ورد فيهــــا بــــالعني أو العيــــون دون النهــــر أو األ�ــــار اول :

ت مبـا يـدل بعض اآليـا صف هذا اللفظ يفلذا وُ  ،جهة املنبع واألصالة يالعني " يدل عل

    .واألصالة هلذه العيونمما يفيد القوة  وحنو ذلك...ْضخران أو النّ وَ الفَ  يعل

 يدون الداللـة علـ )١("املـاء الفـائض أو جريانـه ىجمـر "جمـرد  ىأما التعبـري بـالنهر فيـدل علـ

 ،ذلـك أن مصـر أصـل منبعـه ال يعين ،مثالً : �ر النيل جيري مبصر فإذا قلنا ،أصالة منبعه

فيــه مــن اإلكــرام هلــم  العيونواختصــاص أهــل اجلنــة بــ ،�ــامث ميــر  مــن بقــاع أخــرىبــل ينبــع 

ألنـه مـن  )٢(جعـل ألهـل اجلنـة أ�ـاراً  صفو ذلك أن اهللا تعاىل روال يعكّ  ،اإلنعام ما فيهو 

 ،عواألصـل والفـر  ىاملنبع وا�ر  ،هلم بني النوعني تعاىلحيث مجع اهللا  ،باب زيادة اإلكرام

    .واهللا أعلم

ا وردأفهمه مـن اإلفـراد أنـه  يوالذ ،ومجعاً  : أن لفظ " العني " هنا جاء مفرداً ومثىنم 

  ألمور : 

   .وأن لفظ " عني " جنس ملا حتته من عيون ،اجلنس يالداللة عل - أ

" اإلنســان ســورة  أن اإلفــراد ورد للتعبــري عــن عيــون معينــة كالسلســبيل الــواردة يف - ب

يـــون يشـــرب منهـــا فأمثـــال هـــذه الع ،ففـــني "" املط ســـورة والتســـنيم الـــواردة يف ،"

 تعــــاىلفــــاهللا  ،بيــــنهممــــن األحقــــاد وارتفــــاع عــــدم التــــزاحم  مجيــــع أهــــل اجلنــــة مــــع

                                                 

" عني " والتحقيق يف كلمات القرآن أ/ حسن املصطفوي  ٨٢٥) يراجع : مفردات الراغب ص ١(

  .هـ١٣٩٣" عني " ط األوىل ملركز نشر آثار العالمة املصطفوي بطهران ـ إيران  ٣٤٥/  ٨

           ) مثل ما ورد يف قوله تعاىل ٢(

              

            حممد ]  /١٥ 

[.  
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ــــــــــــــه وصــــــــــــــفهم ب           قول

   : ٤٧[ احلجر [.   

اتصـال  ىأن اإلفـراد إمنـا ورد للداللـة علـ  -ه اهللا تعـاىلرمحـ  -ياإلمام الراز  ىوير  -ج

  . )١(صارت بذلك كأ�ا جنة واحدة  اجلنات وأشجارها وأ�ارها حىت

   ا مـــن قولـــه تعـــاىلمـــفلموافقـــة مـــا قبله ا التثنيـــة الـــواردة يف آيـــْيت ســـورة الـــرمحنأمـــ

      : ٤٦[ الــــــــــــــرمحن [  وقولــــــــــــــه      ]

      .] واهللا أعلم ٦٢الرمحن : 

قاعـدة "  يوهـذا بنـاًء علـ ،اعتبار أن لكل واحد مـن أهـل النعـيم جنـة وعينـاً بوأما اجلمع ف

فــــــ " جنـــــات وعيـــــون " تقابـــــل " املتقـــــني " وعليـــــه فاالســـــتغراق تقابـــــل اجلمـــــع بـــــاجلمع " 

وعليـه  ،وعـدداً مـن العيـون ،د مـنهم عـدداً مـن اجلنـاتأو باعتبـار أن لكـل واحـ ،جمموعي

  .)٢(إفراديفاالستغراق 

واهللا  ،وال حيجـــر عليـــه أحـــد ،ال يتوقـــف عنـــد حـــد ،األخـــري ألن فضـــل اهللا واســـع حوأرّجـــ

  .أعلم

: يف جنــات وعيــون " واضــح املعــىن تعــاىل" يف " يف قولــه  رف اجلــرالتعبــري حبــ ا " : 

وأمــــا بالنســــبة  ،مــــون فيهــــانــــة مســــتقرون يف اجلنــــات منعّ أي أهــــل اجل ،بالنســــبة للجنــــات

  فمعناه أحد أمرين : ،للعيون

  .وفيما بينها من اليابسة واملكان ،املراد أ�م يف خالل العيون أولهما :

                                                 

 ٧٠/ ٢٩ه ) ٦٠٦حممد بن عمر الرازي ( فخر الدين ) يراجع : التفسري الكبري لإلمام ١(

  .م ٢٠٠٠دار الكتب العلمية بريوت بتصرف ط 

علي البيضاوي " لإلمام ) يراجع : عناية القاضي وكفاية الراضي املشتهرة بـ " حاشية الشهاب ٢(

بتصرف   ٢٩٦/  ٥هـ )  ١٠٦٩شهاب الدين أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي املصري ( 

  .كبري ط دار صادر بريوت
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كمــا   ،وذلـك للمجـاورة ،أو أن بـالكالم حـذفاً تقـديره : يف جنـات وعنـد عيـون ثانيهمـا :

  .، واهللا أعلم)١(تقدير : وحامًال رحماً وال ،يف قوله: متقلداً سيفاً ورحماً 

  

ري وء اا  : . )٢(  

  

أفـردت أهـل اجلنـة  لكـين ،السـابق الـداليل إىل ضم هذا املعىنكان من املمكن أن يُ   

فضــالً عــن البــون الشاســع بــني عيــون اجلنــة  -كمــا مــر   -بالــذكر أل�ــم أهــل لــذلك

وعيـــون األرض معلـــوم شـــأ�ا  ،وصـــف واإلدراكوعيـــون األرض فعيـــون اجلنـــة فـــوق ال

  .ووصفها

وكثـــرياً مـــا يكـــون  ،خيـــرج منـــه املـــاء ي( اســـم لثقـــب أرضـــ يوهـــ ،والعيـــون : مجـــع عـــني

  .فيها شيءوقد يتدخل اإلنسان يف  )٣( انفجارها بدون عمل اإلنسان )

  يف القرآن الكرمي يف مثان آيات هن كما يلي : اً رداو  ت هذا املعىنوألفيْ 

  ]  ٦٠[ البقرة /         اىلقوله تع - ١

 .]١٦٠[األعراف :         تعاىلقوله  - ٢

                                                 

، ومجلة "متقلداً بتصرف كبري ٢٨٥/  ٢ولسان العرب  ،٢٣١/  ٢٩) يراجع : تفسري الرازي ١(

يا ليت زوجك قد شهرية،ونصه: سيفًا ورحماً" شْطر بيت للشاعر لبيد بن ربيعة يف معّلقته ال

شرح املعلقات السبع للحسني بن أمحد بن احلسني (ويراجع: اً ورحمْ  اً سيف متقلداً  *** غدا

  .)م٢٠٠٢بريوتحياء الرتاث إدار  ط، ١٧٤ص الزوزين

 ،٣١١) ممن ذكر هذا الوجه مع اختالف يف التعبري عنه : احلريي يف وجوه القرآن ص ٢(

والفريوز آبادي  ،٢٧٦وابن اجلوزي يف النزهة ص  ،٥٥٠لنظائر ص والدامغاين يف الوجوه وا

أ/ إبراهيم عبد الفتاح يف القاموس  و ،٤٤٧/  ٢ومعجم اللغة العربية  ،٦/  ٤يف البصائر 

ط  ،٥٤ود/ أمحد خمتار يف كتابه : االشرتاك والتضاد يف القرآن الكرمي ص  ،٤٦/  ٢القومي 

  .وغريهم..م٢٠٠٣عامل الكتب بالقاهرة 

ط  ،بتصرف كبري ٤٤/  ١٣هـ ) ١٣٩٣) التحرير والتنوير للشيخ / حممد الطاهر بن عاشور ( ٣(

  .م٢٠٠٠مؤسسة التاريخ العريب بريوت 
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 .] ٥٧[ الشعراء /          تعاىلقوله  - ٣

 [الشـــــــعراء :          عـــــــاىلتقولـــــــه  - ٤

١٣٤/ ١٣٣[ 

ـــــــــــه  - ٥             تعـــــــــــاىلقول

 ].١٤٧[الشعراء / 

 ].٣٤[يس /       تعاىلقوله  - ٦

 .]٢٥[الدخان /         تعاىلقوله  - ٧

 .] ١٢[ القمر /       تعاىلقوله  - ٨

  هذه اآليات السابقة أموراً : يوأالحظ عل

العيـــون  والتـــذكري بنعمـــة نفيهـــا مســـوق إمـــا يف مقـــام االمتنـــاأن لفـــظ " العيـــون "  األول :

وجحــد حــق املــنعم  ،مــن مل يــدرك قيمتهــا يوإمــا يف مقــام التــوبيخ واإلنكــار علــ ،ومياههــا
فالشـــكر يزيـــد  ،ووجـــوب شـــكرها ،وهـــذا ممـــا يلفـــت االنتبـــاه إىل ِعظـــم هـــذه النعمـــة ،فيهــا

  النعم.

بينهمـا  والفـرق ،يوباالنبجاس مرة أخـر  ،التعبري عن بعض العيون باالنفجار مرة الثاني :
ســـــتعمل يف ويُ  ،ر النشـــــقاقه بالضـــــوءْجـــــالفَ  هومنـــــ ،والتَفـــــّتحأن االنفجـــــار هـــــو االنشـــــقاق 

  .)١(واسع  شيءوفيما خيرج من  ،انصباب املاء بكثرة

وأكثــر مــا  ،جمــرد ظهــور املــاء وخروجــه يويــدل علــ ،أمــا االنبجــاس فهــو ابتــداء االنفجــار
  .)٢(ستعمل فيما خيرج من شيء ضيق يُ 

  وسورة األعراف باالنبجاس ؟ ،جاريص سورة البقرة باالنفلكن ما سر ختص

                                                 

) يراجع : اللباب يف علوم الكتاب ألىب حفص عمر بن على بن عادل الدمشقي ( ت بعد ١(

فردات الراغب ص وم ،٩٧/  ١والبصائر  ،ط العلمية بريوت ،بتصرف ٤٦٤/  ١هـ ) ٨٨٠

  ." جبس " ١٠٨

" جبس " ومالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه  ١٠٨) يراجع : املفردات ص ٢(

هـ ٧٠٨متشابه اللفظ من آي التنزيل ألىب جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفي الغرناطي ( 

  .٩٧/  ١والبصائر  ،ط العلمية بريوت ٤٩/  ١) 
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  : ثالثة أوجهوالجواب عن ذلك من 

ـــاء واملـــدح -أ  م عَ بـــين إســـرائيل بـــنِ  يل علـــوالتفّضـــ ،أن الســـياق يف ســـورة البقـــرة يفيـــد الثن

  ناسب وكان امل ،شىت

ســــورة بينمــــا ســــياق  ،" " االنفجــــار يوهــــ ،الكثــــرة والقــــوة ىكلمــــة تــــدل علــــذِْكــــر  لــــذلك 

" االنبجـاس  ذِْكرفكان من املناسب معه  ،"األعراف" وارد يف ذم بين إسرائيل وتوبيخهم

  .)١(" ألنه أقل من االنفجار 

كمــا   ،الســقياعليــه الســالم  ىالــوارد يف " األعــراف " طلــُب بــين إســرائيل مــن موســ -ب 

          هو واضح من قوله تعاىل

      بينمـــــــــا الـــــــــوارد يف "البقـــــــــرة" أن  ]١٦٠/[األعـــــــــراف

كمـا يـدل عليـه قولـه تعـاىل    ،موسى عليه السالم هو الذي طلب السقيا من ربه عز وجـل

       / ــــ ،]٦٠ [البقــــرة ــــداءبُ فطَل وهــــم أقــــل  ،هم ابت

عليـــه  ىب موســـَلـــوطَ  ،فناســـبهم " االنبجـــاس " ،عليـــه الســـالم ىرتبـــة عنـــد اهللا مـــن موســـ

  .، واهللا أعلم)٢( فناسبه " االنفجار " ،السالم غاية وانتهاء

   يف " البقـرة " لفـظ " الشـرب " يف قولـه  أو أنه ملا ذكر تعاىل -ج 

     ناســـــــب أن يـــــــذكر " ] وهـــــــو حيتـــــــاج إيل مـــــــاء أكثـــــــر،  ٦٠ة / [ البقـــــــر

                                                 

 ٧٣٣كشف املعاين يف متشابه املثاين لإلمام أىب عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن مجاعة (   ) يراجع :١(

ونظم الدرر يف تناسب  ،م١٩٩٨تح د/ حممد داود ط دار املنار بالقاهرة  ٦٠هـ ) ص 

بتصرف كبري تح  ١٣٨/  ٣هـ )٨٨٥اآليات والسور لربهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي ( 

  .م١٩٩٥دي ط العلمية بريوت أ/ عبد الرازق امله

القاسم  ون األقاويل يف وجوه التأويل أليبوعي ،) يراجع : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل٢(

ط دار الكتاب العريب ـ بريوت  ٤٣٤/  ٤هـ ) ٥٣٨حممود بن عمر بن أمحد الزخمشري ( 

 إلمام حممد بن علين علم التفسري لوفتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية م ،هـ١٤٠٧

  .هـ١٤١٤ط دار القلم الطيب بريوت  ١٤٨/  ٥هـ )١٢٥٠بن حممد الشوكاين ( 
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مل يــذكر " الشــرب " يف " األعــراف " ناســبه  ولـــّما ،الكثــرة جــار " الــذي يــدل علــىاالنف

  . )١(املاء األقل  ر " االنبجاس " الذي يدل علىذكْ 

ـــث : بباً لكـــل خـــري أيضـــاً أن العيـــون كمـــا تكـــون نعمـــة وســـعلـــى اآليـــات وأالحـــظ  الثال

وذلـك كعيـون نـوح عليـه السـالم الـواردة  ،قد تكـون نقمـة وسـبباً للهـالك والشـقاء ،ورخاء

             يف قولـــــــــــــه تعـــــــــــــاىل

ألنــه يف الــنظم القــرآين كأنــه  "عيــون األرض " فجرنــا  ن قولــهوهــو أبلــغ مــ ]١٥-١١:[القم��ر

  .واهللا أعلم ،جعل األرض كلها عيوناً تتفجر

ا  ا)  (مبعىن  : العنيهذا ومما ينبغي أن يُلحق �ذا املعىن الداليل  

     وهذا املعىن الداليل ورد يف آية واحدة هي قوله تعاىل 

        / ٨٦[ الكهف [.  

     ومنــه قولــه تعــاىل ،واَحلْمــأة واَحلَمــأ : الطــني األســود املنــنت

       / ويقــــــال : َمحَــــــأت البئــــــر : أي  ،] ٢٦[ احلجــــــر

  .)٢(أخرجت محأ�ا 

  .)٣(فهو غري صاف  ،اد : تغرب يف عني خمتلط ماؤها باحلمأةواملر 

  -هذا واملتأمل يف اآلية يلحظ أمرين :

ألنـــه  ،أن ذكــر لفـــظ " العــني " هنـــا يــدل علـــى أن املــاء ( مـــاء �ــر ال مـــاء حمــيط األول :

وإن كــان فهــو معــدين إىل  ،ومــاء العيــون يف أكثــر أحوالــه لــيس مــاًء ماحلــاً  ،ذَكــر أنــه عــني

ـــة ـــة ،أميـــل العذوب ـــه ذَكـــر أ�ـــا عـــني محئ وهـــذه تكـــون يف  ،أي اخـــتلط ماؤهـــا بطـــني ،وألن

  .)٤(األ�ار ال يف البحار ) 

                                                 

 ١١٢هـ ) ص ٥٠٠)الربهان يف متشابه القرآن لإلمام حممود بن محزة بن نصر الكرماين ( بعد ١(

  .م١٩٩٨تح د/ أمحد عز الدين ط دار الوفاء باملنصورة 
  ." عني " ٢٥٩) مفردات الراغب ص ٢(
  .بتصرف ١٢٧/  ١٥التحرير والتنوير  )٣(
  .٤٥٧٩/  ٩) زهرة التفاسري ألىب زهرة ٤(
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أن هــذا املعــىن الــداليل إمنــا اســُتفيد مــن الوصــف املــذكور للعــني " محئــة " وذلــك  الثــاين :

 بــإذن اهللا كما رأينــا ونــرى،للفــظ " العــني " اسـتقالالً تكــون فإمنـا  غــريه مــن املعــاينخبـالف 

  .تعاىل

يـــْت العـــني َحتَْمـــى فهـــي حاميـــة : أي هـــذا وقـــد قُـــ رئ " حاميـــة " علـــى " فاعلـــة " مـــن محَِ

: [ القارعـــة         :  تعـــاىلكمـــا يف قولـــه   ،حـــارة

١١ ،١٠ [.  

ستفيضــتان يف قــراءة ر القــراءتني اإلمــام الطــربي ومجــع بينهمــا فقــال ( ومهــا قراءتــان مَكــوذَ 

.. وذلــك أنــه جــائز أن تكــون الشــمس تغــرب يف .ولكــل منهمــا وجــه صــحيح ،األمصــار

  .)١(عني حارة ذات محأة وطني ) 

أم كـــان �ـــرد التمثيـــل والتوضـــيح  وســـواء أكـــان غـــروب الشـــمس يف مـــاء وطـــني حقيقيـــني

ه القــرآن وكــان مــن شــأنه مــا قصــ ،فــاملراد اإلخبــار عــن ذي القــرنني أنــه بلــغ ذلــك املكــان

ـــا وعليـــه فـــال ُيســـتبعد أن يكـــون املـــاء  ،وأنـــه ال يســـتحيل يف قـــدرة اهللا تعـــاىل شـــيء ،علين

  .والعلم عند اهللا تعاىل ،وكذلك الشمس ،والطني حقيقيني

                                                 

 ،قرأ باهلمز " محئة " ابن كثري ونافع وأبو عمرو وعاصم يف رواية حفص ،) القراءتان سبعيتان١(
يراجع  .بينما قرأ عاصم يف رواية أىب بكر وابن عامر ومحزة والكسائي " حامية " من غري مهز

تح  ٢٣٠هـ ) ص ٣٧٠القراءات السبع ألىب عبد اهللا احلسني أمحد بن خالوية ( : احلجة يف 
واحلجة للقراء السبعة للحسن بن أمحد  ،هـ١٤٠١د/ عبد العال مكرم ط دار الشروق بريوت 

تح أ/ عبد العزيز رباح  ١٦٩/  ٥هـ ) ٣٧٧بن عبد الغفار الشهري بأيب علي الفارسي ( 
واملبسوط يف القراءات العشر أليب بكر  ،م١٩٩٣بدمشق  وأ/أمحد الدقاق ط دار املأمون

تح أ/ سبيع حاكيمي ط جممع  ٢٨٢هـ ) ص ٣٨١أمحد بن احلسني بن مهران النيسابوري ( 
  .م١٩٨١اللغة العربية بدمشق 
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.را : ا واءة
 )١(  

 ،اللغـــة ومســـتعمل فيهـــا" احلفـــظ والكـــالءة " معـــروف يف  ورود لفـــظ " العـــني " مبعـــىن   

  م :ومن ذلك قوهل

   تعـــاىلومنـــه قـــول اهللا  ،عيـــين : أي يف اإلكـــرام واحلفـــظ مجيعـــاً  يأنـــت علـــ 

   /٢(] وعدوا مثل هذا الوجه من ا�از ٣٩[طه(.  

ـــات القرآنيـــة واســـتقرائها جنـــد أن هـــذا املعـــىن مل يـــرد يف القـــرآن إال  ومـــن خـــالل تتبـــع اآلي

  يف أربع آيات هن : ورعايته " وجاءنا هذا املعىن مقصوداً به " حفظ اهللا تعاىل

  .] ٣٩[ طه /       تعاىلقوله  - ١

 .] ٢٧[ املؤمنون /         تعاىلوقوله  - ٢

 .] ٤٨[ الطور /        تعاىلوقوله  - ٣

 ] ١٤[ القمر /           تعاىلوقوله  - ٤

مــع إفـــراد و  ،عليــه الســـالم يمـــع الكلــيم موســـأن لفـــظ " العــني " جـــاء مفــرداً  هنــاوأحلــظ 

  املرســلني الضــمري يف " عيــين " بينمــا ورد جمموعــاً مــع ســيدنا نــوح عليــه الســالم وخــامت
  مع مجع الضمري يف " أعيننا " فما السر يف هذه املغايرة ؟

  

                                                 

وابن  ،منه هذا العنوان املذكور اقتبستو  ٥٥ممن أشار إىل هذا الوجه : الدامغاين يف الوجوه ص )١(

 ،٤٥/  ٢وصاحب القاموس القومي  ،٥/  ٤وصاحب البصائر  ،٢٧٦نزهة ص اجلوزي يف ال

   واستدل بقوله تعاىل ،بالباصرةمعربًا عنه  ٤٤٧/  ٢ومعجم اللغة العربية 

      وقوله         أرى أن و

عرب به حيث ال جيوز التعبري يف حقه تعاىل مبا يُ  ،ق أبدًا مع مقام اهللا تعاىلهذا التعبري ال يلي

     ألنه تعاىل منزه عن ذلك فهو  ،عن البشر كالباصرة وحنوها

    / ١١[ الشورى [.  

/  ٦هـ ) ٣٩٣اعيل بن محاد اجلوهري ( ) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ألىب نصر إمس٢(

والقاموس  ،م١٩٨٧تح أ/ أمحد عبد الغفور عطار ط دار العلم للماليني بريوت  ٢١٧١

  ." عني " ٢٥٣/  ٤احمليط للفريوز آبادي 
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  والجواب عن الجمع من عدة أوجه :

 ،كــأن املالحظــة بــأعني عديــدة،مبالغــة يف التمثيللل أن اجلمــع بالنســبة لنبينــا  أولهــا :

  وهـو مــن قبيــل قولــه تعــاىل ،كثــريين يكألونــه بــأعينهم  وكـأن معــه حفاظــاً مــن اهللا تعـاىل

       / ١(]  ٤٧[ الذاريات(.  

 ،علقـات املالحظـةتعـدد متمـع  ،كثـرة أسـباب احلفـظ  يأن اجلمع للداللة علـأو  ثانيهما :

وإعـداده  لتهيئتـهومالحظـة  ،ومالحظة لزيادة الثواب ورفـع الدرجـة ،عنه فمالحظة للذبّ 

لنصـــره ومالحظـــة  ،ومشـــاق التكــاليف والطاعـــات ،املكايـــد يعلــوتصـــبريه  ،مبــا يواجهونـــه

فناســب هــذا كلــه اجلمــع أل�ــا أفعــال كثــرية  ،.. وحنــو ذلــك.علــيهم بعمــوم اإلميــان بــه 

  .)٢(ومتنوعة 

أو لتعــــدد متعلقــــات  ،أن اجلمــــع بالنســــبة لســــيدنا نــــوح عليــــه الســــالم فللمبالغــــة ثالثهــــا :

واختيـار  ،يب الغرق عنهـاوجتن ،بإجرائها ،تتعدد عناية اهللا بأهل السفينةاً ألن احلفظ أيض

 ،)٣( ...نــزوهلم منهــاو وســالمة الركــاب يف هبــوطهم  ، إلرســائهاالوقــت واملكــان املناســبْني 

  .وحنو ذلك

لبيـان عظـم شـأن السـفينة  ،أن اجلمع بالنسبة لسـيدنا نـوح عليـه السـالم وُأضيف رابعها :

 ،مــن مجيــع األشــياءمــا يعيــد احليــاة فيهــا وكــل  ،ا مــن يعمــر األرضمتنهــ ىأل�ــا حتمــل علــ

  .واهللا أعلم

                                                 

وروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع  ،بتصرف ٩٢/  ٢٧) يراجع : التحرير والتنوير ١(

تح أ/ على عطية  ٤٠/ ١٤هـ ) ١٢٧٠لوسي ( مود بن عبد اهللا اآلشهاب الدين حماملثاين ل

  .هـ١٤١٥ط العلمية بريوت 

 ،بتصرف ٩٢/  ٢٧والتحرير والتنوير  ،٤٠/  ١٤وروح املعاين  ،٤١٥/  ٤) يراجع : الكشاف ٢(

تح أ/ غالم بين التونسي ط املكتبة  ١٠١/  ٩والتفسري املظهري حملمد ثناء اهللا املظهري 

  .هـ١٤١٢اكستان الرشدية ب

  .بتصرف ٩٢/  ٢٧) التحرير والتنوير ٣(
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أو ملناســبة  التعظــيم(  يالداللــة علــ" الضــمري جمموعــاً يف " أعيننــا  هــذا وإن ســبب جمــيء

  .)١( )وذلك لقوة اجلمع عن املفرد  ،أو لتقوية املعين ،مجع األعني

نبينـــا الصـــالة  يعليـــه وعلـــ -ىلـــيم موســـ" مـــع الك وأمـــا بالنســـبة لإلفـــراد يف كلمـــة " عيـــين

 يْشــ، أو مَ )٢(وهــو كالءتــه عليــه الســالم  ،فألجــل إفــراد تعلــق احلفــظ والفعــل -والســالم 

       وإخبــــــارهم بقوهلــــــا ،آل فرعــــــون أختــــــه إيل

   / واهللا  ،" تبعـاً لـذلك داً يف " عيـين، وجـاء الضـمري مفـر )٣(]  ١٢[ القصـص

  .أعلم

نلمـــس علـــو قـــدره عنـــد ربـــه  ومـــن خـــالل التأّمـــل يف آيـــة الطـــور الـــواردة يف حـــق نبينـــا 

بينمــا ورد  ،حيــث ورد الضــمري معــه جمموعــاً  ،ورفعــة شــأنه لديــه عــز وجــل،تعاىلســبحانه و 

  .يه السالمكان الكالم عن سيدنا موسى عل  ماضمريه عز وجل مفرداً يف آية "طه " حين

بــني احلبيــب ني بصــريته علــم مــن اآليتــني الفــرق ( ومــن ينظــر بعــ ذلــك يقــول اآللوســي ويف

  .)٤(عليهما أفضل الصالة وأكمل التسليم )  ،والكليم

وا ا :  )٥(.  

يف حيـث ورد هـذا املعـين يف القـرآن الكـرمي  ،من معاين " العني " املنظـر واملشـهد

         ه تعــــــــــاىلهــــــــــو قولــــــــــ ،ع واحــــــــــدموضــــــــــ

   / ٦١[ األنبياء .[  

                                                 

والتفسري  ،١٧٨/  ٢٧، والتحرير والتنوير ٢٢٩/  ٢٨والرازي  ،٤١٥/  ٤) يراجع : الكشاف ١(

  .... وغريها.١٠١/  ٩املظهري 

  .بتصرف ٤٠/  ١٤) روح املعاين ٢(

  .بتصرف ٩٣/  ٢٧) التحرير والتنوير ٣(

  .رفبتص ٤٠/  ١٤) روح املعاين ٤(

والفريوز  ،٢٧٦وابن اجلوزي ص  ،٥٥٠) ذكر هذا الوجه مع تغاير يف التعبري : الدامغاين ص ٥(

  .٥/  ٤آبادي 
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ودعوتـه قومـه لنبـذ  ،من املعلوم  أن اآلية واردة يف سياق قصة سيدنا إبراهيم عليه السالم

  .يف كتابهعلينا  ا قصه اهللا تعاىلوكان من أمره معهم م ،عبادة األصنام

واملعــىن : فــأتوا بــه علــى  ،وجــل املفســرين علــى أن املــراد بــاألعني هنــا " املنظــر واملشــهد "

أو ،فينـزجر غريه ممـن يفكـر يف ذلـك ،منهم لعلهم يشهدون عقوبته ومنظر ،مرأى من الناس

 يشهدون على فعله وقوله

)١(.  

: يثبـــت  أي ،ثلمَ ـالـــ طريـــق يأعـــني " وارد علـــ ى" علـــوالتعبـــري حبـــرف االســـتعالء يف قولـــه 

  .)٢(ومتكنه منه  ،املركوب يويتمكن فيها ثبات الراكب عل ،إتيانه يف األعني

 يكأنــــه مــــاٍش علــــ  حــــىت ،جهــــرة والنــــاس ينظــــرون إليــــه نظــــراً ال خفــــاء معــــه واملــــراد : يــــأيت

  .هركوبم ىمتمكن منها متكن الراكب عل ،أبصارهم

 جبمــع القلــة " وعــّرب  ،وأعيــان القــوم ابرفهم أن املقصــود األكــالبصــر لــيُ  بــالعني دون وعــّرب 

فيكـــون املقصـــود بالقلـــة  ،الكثـــرة إلفـــادة األمـــرين معـــاً  يأعـــني " مـــع أن الســـياق يـــدل علـــ

ن مجع الكثرة عند التعبري بـه مجيـع ولئال يتوهم م ،كثرة عموم الناسوال ،األعيان واألكابر

    .، واهللا أعلم)٣(الناس مطلقاً 

                                                 

) هـ٣١٠جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي ( جامع البيان يف تأويل القرآن أليب) يراجع : ١(

 ،١٢٤/  ٣والكشاف  ،م٢٠٠٠تح الشيخ / أمحد شاكر ط الرسالة بريوت  ٤٦١/  ١٨

عبد اهللا حممد بن أمحد بن فرح  ، واجلامع ألحكام القرآن أليب١٥٥/  ٢٢وتفسري الرازي 

ط عامل الكتب  تح أ/ مسري البخاري ٢٩٩/  ١١هـ ) ٦٧١األنصاري الشهري بالقرطيب ( 

 يب جلمال الدين عبد الرمحن بن عليوتذكرة األريب يف تفسري الغر  ،م٢٠٠٣بالرياض 

لعلمية بريوت تح أ/ طارق السيد ط ا ٢٣٨هـ ) ص ٥٩٧الشهري بابن اجلوزي ( 

  م.... وغريها ٢٠٠٤

  .١٢٤/  ٣) الكشاف ٢(

والسراج املنري حملمد بن أمحد الشهري  ،بتصرف ٤٣٩/  ١٢قاعي الدرر للب) يراجع : نظم ٣(

  .بتصرف ط العلمية ـ ببريوت بدون ٥٦٤/  ٢هـ ) ٩٧٧باخلطيب الشربيين ( 
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ذات ا : دء ١( و(:  

ومــن ذلــك قــوهلم : قابلــت  ،وعينــه شــيءالعــني " : ذات المــن املعــاين اللغويــة للفــظ "    

   .أي بشخصه وذاته ،الرئيس بعينه

ــــه  رآن الكــــرمي يف مــــوطن واحــــد أيضــــاً هــــويف القــــ ورد وهــــذا املعــــين     تعــــاىلقول

            

تكـــاد و  "العـــنيلفـــظ " اآليـــة األخـــرية أضـــيف " اليقـــني " إىل ي] ففـــ ٧ : ٥[ التكـــاثر / 

الرؤيـــة  : أن املـــراد بعـــني اليقـــني هنـــا ىعلـــ - رمحهـــم اهللا تعـــاىل -)٢(تتفـــق كلمـــة املفســـرين 

  ى مراتب اليقني.أقص شاهدةإن علم امل حيث ،اليقني نفس يه اليت بالعني واملشاهدة

 ،ويف ذلـــك يقـــول صـــاحب " زاد املســـري " ( قولـــه " لرتوّ�ـــا عـــني اليقـــني " أي مشـــاهدة

  .)٣(فكان املراد بـ " عني اليقني " نفسه ألن عني الشيء ذاته ) 

ولفــظ العــني جمــاز عــن حقيقــة الشــيء  ،واملــراد بــاليقني هنــا : اليقــني الــذي ال يشــوبه تــردد

  .)٤(اقصة وال املشا�ة اخلالصة غري الن

                                                 

وأشار إليه  ،بـ ( العني الضروري )، ومساه ٧/  ٤آبادي يف البصائر فريوز ) أشار إىل هذا الوجه ال١(

م تفسري مفردات ، ومعج٤٥/  ٢، والقاموس القومي ٤٤٦/  ٢أيضًا معجم اللغة العربية 

  ... وغريها.٧٣٦ألفاظ القرآن الكرمي ص 

مام مجال وزاد املسري يف علم التفسري لإل ،٧٩٢/  ٤) يراجع على سبيل املثال : الكشاف ٢(

ط . تح أ/ عبد الرزاق املهدي ٤/٤٨٦هـ ) ٥٩٧بن اجلوزي (  الدين عبد الرمحن بن علي

والبحر احمليط لإلمام حممد بن يوسف الشهري بأيب  ،هـ١٤٢٢دار الكتاب العريب بريوت 

 ،هـ١٤٢٠تح أ/ صدقي مجيل ط الفكر بريوت  ٥٣٧/  ١٠هـ ) ٧٤٥حيان األندلسي ( 

وإرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي لإلمام حممد بن حممد  ،٥١٩/  ٨ونظم الدرر 

ط دار إحياء الرتاث  .١٩٦/  ٩هـ )٩٨٢بن مصطفى العمادي الشهري بأيب السعود ( 

  ... وغريها.العريب بريوت

ومراح لبيد لكشف معىن القرآن ا�يد حملمد بن عمر  ،٢٧٣/  ٣٢) يراجع : تفسري الرازي ٣(

  .هـ١٤١٧تح أ/ حممد الضناّوي ط العلمية بريوت  ٦٦٠/  ٢هـ) ١٣١٦(نووي اجلاوي 

  .٥٢٣/  ٣٠) التحرير والتنوير ٤(
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" الداللــة     بــاليقني يف قولــه " ختصــيص اآليــة الثانيــة وفائــدة 

ويف املرة الثانية رأوا نفس احلفرة وكيفيـة السـقوط  ،على أ�م رأوا يف املرة األوىل هلباً ال غري

النقـل مـن العلـم األخفـى إىل األجلـى  واحلكمـة يف ،وال شـك أن هـذه الرؤيـة أجلـى ،فيها

  .  )١(وال يطلبون الزيادة  ،التقريع على ترك النظر أل�م كانوا يقتصرون علي الظن

وأ�ـــا  " درجـــات اليقـــني " بيـــان يف هـــذا املقـــام أن يـــورد مـــا ذكـــره العلمـــاء يف وجيـــدر بالبحـــث

  : ثالث

  .األولى : علم اليقين

واطمئنانــه إىل  ، ووثوقــه بــهلقلــب إيل خــرب املخــِرب وهــو ســكون ا ،واملقصــود بــه يقــني اخلــرب

  صدقه بالدليل اجلازم.

  .الثانية : عين اليقين

وهو ما استغىن به صاحبه عن طلب الدليل ألنـه يـراه  ،واملقصود : يقني الرؤية واملشاهدة

      تعــاىلويف هــاتني الــدرجتني يقــول اهللا  ،رأي العــني

         /ـ  ٥[التكــاثر

٧.[  

  .الثالثة : حق اليقين

 ،وهو : مباشـرة الشـيء باإلحسـاس بـه وذوقـه ووجدانـه ،واملراد به يقني املباشرة والوجدان

ـــه ـــه بقول         وهـــذا مـــا أخـــرب اهللا تعـــاىل عن

            

   / ٩٥-٩٢[ الواقعة  [.  

فـــإذا أُزلفـــت اجلنـــة  ،قـــنيوللتوضـــيح : نـــذكر أن علمنـــا اآلن باجلنـــة والنـــار يســـمى علـــم الي

 ،فـذلك عـني اليقـني، وبُرزت اجلحـيم للغـاوين وعاينهـا النـاس ،وشاهدها اخلالئق للمتقني

                                                 

  .بتصرف ٢٧٣/  ٣٢) تفسري الرازي ١(



 
  

  
٤١٩ 

  باإلسكندرية –والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاين املجلد 

 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

، واهللا )١(فـــذلك حينئـــذ حـــق اليقـــني  ،وأهـــل النـــار النـــار ،فـــإذا أُدخـــل أهـــل اجلنـــة اجلنـــة

  .أعلم

ا : ةأو ا .  

، أو " )٢( اً " القلـب " كمـا ذكـره ابـن اجلـوزيالقرآنية للفظ " العني " أيضـ املعاينمن    

  أعني 

، أو "البصــــرية" كمــــا أشــــار إليــــه ابــــن عطيــــة )٣(القلــــب " كمــــا ذكــــره غــــريه مــــن العلمــــاء 
  رحم اهللا اجلميع.)٤(

     هــــــو قولــــــه تعــــــاىل ،ورد يف مــــــوطن واحــــــد وهــــــذا املعــــــىن

           

     / ١٠١ ،١٠٠[ الكهف [.  

                                                 

) يراجع : الزهد والورع والعبادة لتقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين ١(

وجمموع  ،هـ١٤٠٧ر ط مكتبة املنار باألردن تح أ / محاد سالمة وآخ ٧٧هـ ) ص ٧٢٨( 

تح أ/ عبد الرمحن قاسم ط جممع امللك فهد لطباعة املصحف  ٦٤٥/  ١٠الفتاوى له أيضًا 

ومدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني لإلمام حممد  ،م١٩٩٥الشريف باملدينة 

تح الشيخ  ،بتصرف وتلخيص وما بعدها ٣٧٨/  ٢هـ ) ٧٥١بن أىب بكر بن قيم اجلوزية ( 

 ٣٩٩/  ٥وبصائر ذوي التمييز     ،م١٩٩٦/ حممد املعتصم باهللا ط الكتاب العريب بريوت 

ط دار غريب  ٣٥٠ ،٣٤٩" يقن " ومعجم الفروق الداللية د/ حممد حممد داود ص 

  .... وغريها.م " حرف العني "٢٠٠٨للطباعة بالقاهرة 

  .( باب العني ) ٤٤٤) يف نزهة األعني النواظر ص ٢(

أبو عبد الرحمن محمد بن ومن املفسرين  ،٣١١) يراجع : وجوه القرآن إلمساعيل احلريي ص ٣(

تح أ/ سید  ٤١٧/  ١ھـ ) في كتابھ حقائق التفسیر ٤١٢الحسین بن موسى السلمي ( 

وابن   ،٢٤٧/  ٥وأبو السعود  ،٥٤٥/  ٣وابن عطية  ،م٢٠٠١عمران ط العلمیة بیروت 

وأبو بكر جابر بن موسى بن عبد القادر اجلزائري يف أيسر التفاسري  ،٤٢ / ١٦عاشور 

والتفسري  ،م٢٠٠٣ط مكتبة العلوم واحلكم باملدينة املنورة  ٢٨٦/  ٣لكالم العلي القدير 

  ... وغريها.ط دار اجليل اجلديد القاهرة ٤٣٩/  ٢الواضح د/حممد حممود حجازي 

  يلي. يف تفسريه كماسنرى نص كالمه فيما) ٤(
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ينتظـــرهم يف اآلخـــرة بســـبب   ومـــا ،ســـياق احلـــديث عـــن الكـــافرين واآليـــة الكرميـــة واردة يف

    .واهلدىمن اآليات  يءوعدم انتفاعهم بش ،كفرهم

وذلـك لـورود   ،لـب " أو أعـني القلـب والبصـائروإمنا رّجحُت أن " العني " هنا مبعىن " الق

ح أن وهـذا يـرجّ  ،حيث إن اجلارحة ال عالقة بينها وبـني الـذِْكر ،" يف اآلية  " كلمة

ألن عـني  ،قولـه " أعيـنهم " كنايـة عـن البصـائر ذلك يقول ابن عطية ( ويف ،املراد القلب

والنظـر يف  يرهم بينهـا وبـني ذكـر افكأ: الذين  واملعىن ،اجلارحة ال نسبة بينها وبني الذكر

  .)١() حجاب  شرعي

، فينـــتج عنــه عـــدم )٢(العــني  منــه إيل يوهــذا الغطــاء املـــذكور يكــون للقلــب أوالً مث يســـر 

    د هـــذا املعـــىن قولـــه تعـــاىل ويؤّكـــ ،فهـــم للقـــرآن وتـــدبره وســـائر اآليـــات

             

        واهللا أعلم ]٤٦/[الحج.  

فكــأن  ،حيــث يــدل علــى أن أعــني قلــو�م كأ�ــا مغلَّفــة بغــالف َحَجــب عنهــا االهتــداء 

وهــذا بســوء  ،ال ينفــك أحــدمها عــن اآلخــر ،هـذا الغطــاء صــار ظرفــاً هلــا وهــي مظروفــة فيــه

    .واهللا أعلم ،وال يظلم ربك أحداً  ،اختيارهم وصنيعهم

  

 : ء   . )٣(  

      هـــو قولـــه تعـــاىل ،الـــداليل يف مـــوطن واحـــد ورد هـــذا املعـــىن

  ].١٢[سبأ / 

                                                 

  .بتصرف ٥٤٥/  ٣) احملرر الوجيز ١(

/  ١هـ ) ٧٥١) يراجع : التفسري القيم لإلمام حممد بن أىب بكر بن أيوب بن قيم اجلوزية ( ٢(

  .هـ١٤١٠تح  جمموعة بإشراف الشيخ / إبراهيم رمضان ط مكتبة اهلالل  بريوت  ٣٦٨

فجعلته عنوانًا ( يراجع : املعجم  ،عىن) أشار معجم ألفاظ القرآن �مع اللغة العربية إىل هذا امل٣(

بعنوان : النحاس اجلاري معجزاً  ،٦/  ٤" عني " ) وذكره صاحب البصائر  ٤٤٦/  ٢

  .لسليمان عليه السالم
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 ،وبيــان بعــض نعــم اهللا تعــاىل ،واآليــة واردة يف ســياق قصــة ســيدنا ســليمان عليــه الســالم

  غري ذلك. ... إىل.واليت منها إسالة عني القطر له

عــل وجُ  ،واإلســالة يف احلقيقــة حالــة يف القطــر حتصــل بعــد اإلذابــة ،نــاوقولــه " أســلنا " أي : أذبْ 

      قـال تعـاىل ،مطـره ومل يصـبك ،امساً للماء الـذي يأتيـك

  .)١(]  ١٧[ الرعد / 

أن املراد بـ " القطر ": النحاس املذاب مـأخوذ  يوتكاد كلمة املفسرين واللغويني تتفق عل

ر املــاء طُــر كمــا يقْ طَــذيــب قَ راً ألنــه إذا أُ طْــقِ  يوُمســ ،انــاً رَ طْ راً وقَ ْطــر قَ طُــقْ ر الشــيء يَـ طَــمــن قَ 
)٢(.  

كـان   ،جمراهـا يز كلـه مـن النحـاس واحلديـد والرصـاص ومـا جـر لِـر الفِ طْ وقال بعضهم : القِ 

  .)٣(يسيل لسليمان عليه السالم منه عيون 

كمـــا أالن احلديـــد لـــداود عليـــه   وأن املـــراد بيـــان أنـــه تعـــاىل ،مـــا رجحـــه اجلمهـــور وأميـــل إىل

فنبــع نبــوع املــاء مــن  ،وجعلــه مــذاباً  ،سالســالم أســال البنــه ســليمان عليــه الســالم النحــا

     تعـــاىلكمـــا قـــال   ،ل إليـــهعينـــاً باســـم مـــا آ ولـــذلك مســـاه ،الينبـــوع

  ٤( ] ٣٦ / [ يوسف(.  

[      : تعـــاىلونلمـــح مـــن التعبـــري عـــن احلديـــد باإلالنـــة يف قولـــه 

أن       ] وعـــن النحـــاس باإلســـالة هنـــا يف قولـــه  ١٠ســـبأ / 

ق شـــكيله بـــالطرْ وأن احلديـــد ميكـــن ت ،اخـــتالف طبيعـــيت احلديـــد والنحـــاس فيـــه إشـــارة إىل

مــادة  ويتحــول إيل ،نتفــع بــه إال بعــد أن ينصــهرأمــا النحــاس فــال يُ  ،خن والنعليــه إذا ُســ

                                                 

  ." سال " بتصرف ٣٧٧) مفردات الراغب ص ١(

تح أ/ رمزي  ٧٥٨/  ٢هـ ) ٣٢١) يراجع : مجهرة اللغة ألىب بكر حممد بن احلسن بن دريد ( ٢(

وروح   ،٥٧٢/  ٣والكشاف  ،٦٢/  ١١والقرطيب  ،م١٩٨٧بعلبكي ط دار العلم للماليني 

  وغريها...٢٩١/ ١١املعاين 

  .بتصرف ٤٠٩/  ٤) احملرر الوجيز ٣(
ط مصطفى  ٦٦/  ٢٢هـ ) ١٣٧١)تفسري املراغي لإلمام أمحد بن مصطفى املراغي ( ت ٤(

  .م١٩٤٦احلليب 
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لسـان ذي القـرنني  ىعلـ ىلاوهـذا مـا جنـده أيضـاً يف قولـه تعـ ،السـوائل أقرب ما تكـون إيل

      / واهللا أعلم)١(]  ٩٦[ الكهف ،.  

را اب أ   :   .  

يف شــــأن أهــــل النــــار  هــــي قولــــه تعــــاىل أيضــــاً  يف آيــــة واحــــدةالــــداليل  ورد هــــذا املعــــىن    

          / ٥ ،٤[ الغاشية [.  

ـــة ذُكـــر فيهـــا لفـــظ العـــني عنونـــت �ـــذا العنـــوان " منبـــع " ألن ينبـــوع املـــاء العـــني : و  ،اآلي
، وذكـــرت الـــبعض يف " بعـــض شـــراب أهـــل النـــار " ألن هـــذه العـــني ليســـت كمـــا مـــر)٢(

ممــا أخربنــا بــه الشــرع  ،.. وغريهــا.م احلمــيم والغسَّــاقبــل شــرا� ،وحــدها شــراب أهــل النــار

  .اللهم آمني ،الفوز باجلنة والنجاة من النريانمجيعاً  ونسأل اهللا تعاىل ،احلنيف

 ،، وأ�ــا تنبــع مــن النــار بقــدرة اهللا تعــاىل)٣(واحــد مــن املفســرين أ�ــا عــني مــاء وذكــر غــري 

  .اً ولكن بلغ ماؤها يف احلرارة املتناهية مبلغاً عظيم

 مـن اإلينـاء مبعــين ،حـره ي: الـذي قـد انتهــ واآلينّ  ،رّ واملـراد بـالعني اآلنيـة : املتناهيــة يف احلَـ

   وقولـــــه  ،أي : أّخـــــره وحبســـــه ،اءً ينَـــــنيـــــه إِ ؤْ يقـــــال : آنـــــاه يُـ  ،رالتـــــأخّ 

      / ٤(أي : بلغ إناه من شدة احلر  ،] ٤٤[ الرمحن(.  

  ألمرين : واألول هو الراجح ،وقيل : آنية أي حاضرة

"  تعــاىلمــن وصــف شــراب أهــل النــار يف قولــه  ،هــو الــذي يوافــق القــرآن الكــرمي األول :

  .يطوفون بينها وبني محيم آن "

                                                 

بتصرف ط دار  ٧٨٨/  ١١هـ ) ١٣٩٠الكرمي اخلطيب ( بعد  ) التفسري القرآين للقرآن د/ عبد١(
  .الفكر العريب بالقاهرة

  .١٣٠/  ٣٠) تفسري املراغي ٢(
العباس أمحد بن حممد بن عجيبة الفاسي (  ديد يف تفسري القرآن ا�يد أليب) يراجع : البحر امل٣(

وتفسري  ،هـ١٤١٩تح د/ أمحد القرشي ط الكتب العلمية ـ بريوت  ٢٩٢/  ٧هـ )  ١٢٢٤
ط دار �ضة مصر  ٣٧٤/  ١٥والتفسري الوسيط د/حممد طنطاوي  ،١٣٠/  ٣٠املراغي 

 ٢٠٥/  ٣٠والتفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج د/وهبة الزحيلي  ،م١٩٩٨بالفجالة 
  .... وغريها.هـ١٤١٨ط الفكر املعاصر بدمشق 

  .٥٢١/  ٥وفتح القدير  ،" أين " ٤٩/  ٤" أنا " واللسان  ٩٦) يراجع : املفردات ص ٤(
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ـــاني : ـــه بيـــان معـــىن الث ـــيس في ـــة " باحلاضـــرة ل مـــا يف تلـــك العـــني مـــن أنـــواع  تفســـري " آني

واهللا  ،ة يف احلـرارةسـرت بالـذي بلـغ الغايـ، خبـالف مـا لـو فُ )١(هلـم الشراب املعّد واحملّضـر 

  .أعلم

  

 و ع اا :.  

مـــن مشـــتقات مـــادة " َعـــَني " جميئهـــا يف القـــرآن الكـــرمي بكســـر العـــني " ِعـــني " وصـــفاً    

ف  وهــو وصــ ،والعِــني يف األصــل مجــع " َعْينــاء " وهــي املــرأة واســعة الَعــْني  ،للحــور العــني

  .كذلك للبقر الوحشي

  ورد هذا الوصف يف القرآن للحور العني يف أربع آيات هي :و 

  .] ٤٨[ الصافات /        تعاىلقوله  -١

 .] ٥٤[ الدخان /        تعاىلوقوله  -٢

 .] ٢٠[ الطور /       تعاىلوقوله  -٣

[ الواقعــة /          تعــاىلوقولــه  -٤

٢٣ ،٢٢[. 

 

 نرظ أ رت اذه ا  لوا  

 ولـــره العلمـــ تعـــاىلأن اهللا  ا اء وصـــف احلـــور فيهـــا بـــأ�ن " ِعـــني " وهـــذا الوصـــف َفسَّ

  بتفسريين :

ـــاء ،اتســـاع العـــني وكربهـــا مـــع حســـنها ومجاهلـــا –أ  وهـــي  ،ومـــن ذلـــك قـــوهلم : امـــرأة عين

ني إذا كـان ضـخم العـني ومنـه أيضـاً : رجـل أْعـ ،الـوحش الواسـعة العـني ويقـال ذلـك لبقـر

  .)١(واسعها 

                                                 

) يراجع : أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ / حممد األمني بن حممد الشنقيطي ( ١(

  .م١٩٩٥ط دار الفكر بريوت  ٥١٤/  ٨هـ ) ١٣٩٣ت 
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العــني حســناً  يوهــذا يضــفي علــ ،مــع شــدة بيــاض مــا حوهلــا ،شــدة ســواد احلدقــة –ب 

، وال مـــانع أن )٢(ســـائرها  وابـــيضّ  ،عينتهـــا إذا اســـودّ  ،: شـــاة عينـــاء  نـــه قـــوهلموم ،و�ـــاءً 

بـل وأعظـم مـن ذلـك إكرامـاً ألهـل  ،للحـور العـني هـذين الوصـفني وأكثـر تعـاىلجيمـع اهللا 

  .اللهم اجعلنا منهم أمجعنيف ،النعيم

 وصـــفهن يف بعـــض اآليـــات بـــأ�ن " قاصـــرات الطـــرف " مث وصـــفهن  تعــاىلأنـــه  ا

ـــة بـــأ�ن " ِعـــني " ث ، )٣(ســـبيل " االحـــرتاس "  ىعلـــهنـــا كـــأن الوصـــف األخـــري وارد و اني

ال مـن  -لشـدة عفـتهن وحيـائهن الطـرف حيث إنه سـبحانه ملـا وصـفهن بـأ�ن قاصـرات 

فلمــــا وصــــفهن بالوصــــف األول احــــرتس بالوصــــف  -ضــــعف يف العيــــون أو لعيــــب فيهــــا 

، مـــع )٤(ســـبب هلـــن َقْصـــر النظـــر ي ،بأنـــواع العيـــال يُظـــن �ـــن أي نـــوع مـــن  حـــيتالثـــاين 

وهذا فيه مـن كمـال اجلمـال والنضـارة  ،تشبيهن يف بقية اآليات بالبْيض أو اللؤلؤ املكنون

                                                                                                                     

"  ٣٠٢/  ١٣ولسان العرب  ،١٣١/  ٣و�ذيب اللغة  ٢٥٥/  ٢) يراجع : العني للجليل ١(

  .عني "

"  ٥٩٩واملفردات ص  ،١٣١/  ٣و�ذيب اللغة        ،٣٠٢/  ١٣جع : لسان العرب ) يرا٢(

واجلواهر احلسان يف  ،١٠١/  ٩والبحر احمليط ،٤٦٧/  ٢٢ ،٤٢/  ٢١والطربي  ،عني "

تح  ٢٩/  ٥هـ ) ٨٧٥تفسري القرآن أليب زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب ( 

  .وغريهاهـ..١٤١٨اث العريب بريوت ء الرت ط إحيا ،الشيخ / حممد معوض

وُمسى بذلك  ،هو : أن يؤيت يف كالم يوهم خالف املقصود مبا يدفع ذلك الوهم االحتراس) ٣(

ومثاله ما  ،" أيضاً  التكميلويسمى بـ "  ،ألن فيه التوقي واالحرتاز عن توهم خالف املقصود

       قوله تعاىلمجلة "اليشعرون" يف سبق و 

   / يراجع : اإليضاح يف علوم البالغة ألىب املعايل حممد بن  ١٨[ النمل ) [

تح أ/ حممد خفاجي ط اجليل  ٢٠٨/  ٣هـ ) ٧٣٩عبد الرمحن جالل الدين القزويين ( 

تح أ/ عدنان  ٥٥) ص هـ ١٠٩٤والكليات أليب البقاء أيوب بن موسى الكفوي (  ،بريوت

  .درويش وآخر ط الرسالة بريوت )

  .بتصرف ٢/٤٦) القاموس القومي أ/ عبد الفتاح إبراهيم ٤(
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أو  ،أو تســمع بــه أذن ،ممــا مل تــره عــني ،يــل مــن كثــريلوق ،وهــذا غــيض مــن فــيض ،مــا فيــه

  .فاللهم اجعلنا من أهل فضلك ورضوانك أمجعني ،قْلب بشر يخيطر عل

  

  .: ار وان  دي

 ،مـــن املـــواد االشـــتقاقية الـــواردة يف القـــرآن الكـــرمي للفـــظ " العـــني " أيضـــاً كلمـــة " معـــني "

  وهذا اللفظ ورد يف القرآن أربع مرات هن كما يلي :

املؤمنــون [         تعــاىلقولــه  -١

 /٥٠ [.  

 .]٤٥الصافات / [         تعاىل وقوله -٢

ــــــــــــــــــــــــه  -٣         تعــــــــــــــــــــــــاىلوقول

      / ١٨ ،١٧[ الواقعة [. 

          تعـــــــــــاىلوقولـــــــــــه  -٤

    / ٣٠[ امللك [. 

  :أقوال أمهها ما يلي اختلف العلماء يف بيان املراد بكلمة " معني " وسبب التسمية إيل

ُوصـــف مبــا يوصـــف بـــه املـــاء ألنــه جيـــري يف اجلنـــة يف أ�ـــار كمـــا  ،أنــه الظـــاهر للعيـــون –أ 

  .)١(جيري املاء 

  .)٢(ومنه قوهلم : أمعن يف السري إذا اشتد فيه  ،أنه املاء اجلاري شديد اجلري –ب 

  .)٣(ته العيون فاتصل ومل ينقطع ألنه ليس من عمل البشر دّ أنه ما مَ  -جـ 

                                                 

  .٣٣٢/  ٢٦والرازي  ٤٢/  ٤) الكشاف ١(

هـ ) ٤٥٠والنكت والعيون ألىب احلسن على بن حممد الشهري باملاوردي (  ،٣٣٢/  ٢٦) الرازي ٢(

  .بريوت .ط العلمية ،تح أ / السيد عبد املقصود ٤٦/  ٥

وبيان املعاين لعبد القادر بن مال ُحوّيش آل غازي (  ،٤٦/  ٥املاوردي  ،٣٣٢/  ٢٦) الرازي ٣(

  .هـ١٣٨٢ط الرتقي بدمشق  ٢٤١/  ٢هـ )  ١٣٩٨
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  .)١(وهو الشيء الكثري ،مأخوذ من " املعني " ،أنه الكثري –و 

  .)٢(مأخوذ من املاعون  ،أنه املنتفع به -هـ 

  من هاتيك اآلراء أوهلا وثانيها ألمرين : حوأرجِّ 

ة كليــة يف ذلــك فقــال اســتنبط أحــدهم قاعــد حــىت ،أن مجهــور املفســرين عليهمــا األول :

الــذي يف " تبــارك الــذي بيــده امللــك " يعــين بــه غــري  ،يف القــرآن فهــو جــارٍ  :كــل "َمِعــني"

  .هلذا املاء ة بعدُ ، مع إمكان اجتماع الصفات املذكور )٣(زمرم ظاهراً تناله الدالء 

فضـل اهللا الكـرمي يف أن جيمـع  يحرج عل الو  ،تعاىلل �ذا املاء هو اهللا أن املتفضّ  الثاين :

  .واهللا أعلم ،هذين الوصفني وأكثر يف ماء واحد

 ظوا رانأ رت اا :  

 آيتــني ويف ،ورد يف آيتــني وصــفاً للكــأس اململــوءة خبمــر اجلنــة "معــني"أن وصــف  أوهلمــا :

ومـاء الـدنيا الـذي ميـنت  ،عليه السالم وأمه يأُخَرْتني وصفاً ملا يف الدنيا من ماء ربوة عيس

  .اهللا عز وجل هب ما يستطيع أحد اإلتيان به سوىولو ذ ،علينابه  تعاىلاهللا 

هــا أو لشــدة جريصــفت بأ�ــا مــن معــني إمــا مــن ظهورهــا للعــني أن مخــر اجلنــة وُ  ثانيهمــا :

للهم افــ ،ظـاهرة للعيـون غـري خافيـة ،رألهـل اجلنـة أ�ـاراً مـن مخـ ىن أجـر ، فسـبحان مـ)٤(

  .منهم أمجعنياجعلنا 
                                                 

  .٤٦/  ٥) املاوردي ١(

تح أ/ حممد النجار  ٢٣٢/  ٢هـ ) ٢٠٧زكريا حيىي بن زياد الفراء (  يب) معاين القرآن أل٢(

  .ط الدار املصرية للتأليف بالقاهرة ،رينوآخ

/  ٤هـ ) ١٥٠احلسن مقاتل بن سليمان البلخي (  يب) يراجع : تفسري مقاتل بن سليمان أل٣(

  .هـ ١٤٢٣ط دار إحياء الرتاث بريوت  ،تح د/ عبد اهللا شحاته ٢١٧

هـ ٥٥٠( ت حنو احلسن النيسابوري  يبالقاسم حممود بن أ يب) إجياز البيان عن معاين القرآن أل٤(

  .هـ١٤١٥بريوت  .ط دار الغرب اإلسالمي ،بتصرف تح د/ حنيف القامسي ٦٩٨) 
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  . و ل  ذه ادت ارآ اطب اث

ا تأيت يف لغة القرآن من خالل ما سبق تبني لنا أن مادة "ع ي ن " مبشتقا�      

 هذه الدالالت واملعاين املختلفة جند وعند التأمل يف ،عشرة داللةاثنيت الكرمي على 

 ،تدور حوله هذه املادة جبميع مشتقا�ا ،أنه ميكن أن تُرد إيل معىن واحد حموري

(  ـ" أو ما ميكن أن يُعرب عنها بـ الباصرةوهو "  ،وهو املعىن األصيل هلذه املادة

وَردُّ  ، األولوهذا هو املعىن) ١(دائم اجلريان )  ،الدائرة اليت ينفذ منها لطيف المع

)  (منبع الماء الجاري وينبوعهوالثالث منبع مياه أهل الجنة ) املعنيْني الثاين (

إال أن الثاين  ،حيث إن كًال منهما اسم ملا يكون فيه املاء ،إيل هذا األصل واضح

مع مشا�ة كل منهما  ،والثالث ملا يكون يف األرض ،اسم ملا يكون يف اجلنة

 يف ذلك يقول ابن فارس عن عني املاءو  ،اء مع الصفاء والنقاءللباصرة يف وجود امل

  .)٢( )ومائها لصفائها النّاظرةِ  بالعني هلا تشبيهاً  عيناً  يتمسُ  وإّمنا(

الباصرة ف) المنظر والمشهد) واملعىن اخلامس (الحفظ والكالءةأما املعين الرابع (

إال أن اجلارحة  ،ىوقد يكون احلفظ بأشياء أخر  ،وسبب أّويل هلما أصل فيهما

 وإال فكيف تتأتى احلراسة ،لذا ما رأينا وما مسعنا عن حارس فاقد هلا ،تُقدم عليها

نظر واملشاهدة فالبد أن يكونا بالباصرة أما امل ،وهو كذلكمنه  أو احلفظ والكالءة

 أما ،هذا بالنسبة للبشر ،ن أيضًا ألحد من الناس فاقد هلاوال يتأتّيا ،ليس إال

يف حقه تعاىل احلفظ والكالءة  :أقول سبحانه وتعاىل خلالق الُقوى والُقَدربالنسبة 

يراهم بعينه اليت  ،يرى خلقه ويطلع على أفعاهلم بكونه جل وعال بصرياً  انمتعلق

                                                 

ط مكتبة  1535/ 3المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم أ.د/ محمد حسن جبل  )١(

   م. 2010اآلداب بالقاهرة

   .٤/٢٠٠) معجم مقايييس اللغة ٢(
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ويكلؤهم برعايته  ،دومنا تشبيه أو تعطيل أو تكييف أو متثيل ،أثبتها لنفسه

  .واهللا أعلم ..وحفظه

يشبه العني من حيث إ�ا هي املقصود األهم من   نه)(ذات الشيء وعيوالسادس 

وذات الشيء  ،غريه يفّضلون املبصر على  فال شك أن الناس غالباً  ،شيءكل 

  .. وعينه على بديله أو ما ينوب عنه

فبصالحه  ،يشبه الباصرة يف كونه أهم األعضاء( القلب أو البصيرة) والسابع 

  .أهم األعضاء م اجلوارح فالقلبفكما أن العني أه ،والعكس كذلك ،صالحها

( منبع بعض شراب أهل  واملعىن التاسع( ما يسيل بغير ماء ) واملعىن الثامن 

من شأنه   ، عني �ا سائل لطيف كالً   ظاهر من حيث إن ماوجه الشبه فيهالنار ) 

  .لكنه ليس مباء  ، اجلريان

ف الباصرة يف من أوصا فظاهر يف كونه وصفاً اتساع العين وجمالها) (العاشرو 

فيه ه الشبوجه ف(الظهور والجريان) احلادي عشر و  ،حسنها ومجاهلا عند اتساعها

 ،حيث إ�ا من أعضاء الوجه ،العني بادية ظاهرةفألن فأما الظهور  ،ظاهرجلّي 

  .واهللا أعلم ،وأما اجلريان فوصف أصيل من أوصافها ،وهو مما يواجه به

معاين ( العني ) ورّدها إيل أصل واحد  ىلراغب علوأختم �ذا التعليق ا�مل لإلمام ا

  وهو(الباصرة) أيضاً حيث يقول يف مادة ( عني ) :

 ،خمتلفة بنظرات اجلارحة يف موجودة هي ملعان اْلَعْنيُ  ويستعار...اجلارحة الَعْنيُ (

 املزادة يف للثّقب واستعري
 �ا تشبيهاً  َعْنيٌ :  للمتجّسس وقيل...اهليئة يف �ا تشبيهاً  )١(

 هذه أنّ  كما ،اجلواهر أفضل كو�ا يف �ا تشبيهاً  َعْنيٌ :  للّذهب وقيل ،نظرها يف

                                                 

)١ 
َ
ء ُحيمل فيه املاء يف السفر كالقربة وحنوها (يراجع : املعجم ادة بفتح امليم والزاي: وعازَ ) امل

تح أ / إبراهيم مصطفى وآخرين ط دار الدعوة  ١/٤٠٩الوسيط �مع اللغة العربية بالقاهرة 

    .بالقاهرة )
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 إذا اْلَعْنيُ :  بعضهم قال ،ألفاضلهم القوم َأْعَيانُ :  قيل ومنه ،اجلوارح أفضل اجلارحة

 يف الّرقبة فكاستعمال ،َعْنيٌ  هلَ  ما كلُّ :  فيقال الشيء ذات معىن يف استعمل

:  املاء ملنبع ويقال ،منهنّ  املقصود هو إنه حيث من بالفرج الّنساء يةوتسم ،املماليك

 ظاهر:  أي ،َمِعنيٌ  ماء:  اشتقّ  املاء َعْنيِ  ومن ،املاء من فيها ملا ،�ا تشبيهاً  َعْنيٌ 

[       قال تعاىل ،سائل:  أي عنيو  ،للعيون

  )١(..)] ١٨اإلنسان: 

                                                 

  بتصرف. ٥٩٩املفردات ص) ١(



 
  

  
٤٣٠ 

  باإلسكندرية –والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاين املجلد 

 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

ل وا رو اطب ارا   رادت " ان " 

رآا  .  

من مقتضيات الدراسة املوضوعية يف القرآن الكرمي اإلشارة إىل األلفاظ  متهيد :  

 ،عمال القرآين هلاومعرفة مالبسات االست ،وما يقارنهاملرادفة للفظ حمل الدراسة 

حىت ال يطول بنا البحث سأقتصر هنا على سرد و  ،وتكثريًا للفائدة إثراء للبحث

مكتفيًا ببيان  ،على اآليات القرآنية لتاركًا التعليق املفصّ  ،التفرقة بينهاو  هذه املرادفات

  - : وأوهلا  ،املالمح العامة لالستعمال القرآين هلذه األلفاظ

  

  .ْفا -أ

 ،للفظ "العني" كلمة "طْرف" رادفةمن األلفاظ اليت يستعملها القرآن الكرمي م     

  حيث ورد 

استعمال القرآن هلا يف ستة مواطن 
)١(

على ثالثة  "الطْرف"والعلماء يف بيان معىن  

  :معانٍ 

  

  .حتريك جفْين العني إلطباقهما عليها األول : 

ن على فْ ف: إطباق اجلَ والطرْ ، ف العنيف: طرْ رْ الطّ ويف ذلك يقول صاحب اللسان (

الطَّْرُف: َحتْرِيُك . و ك ُشْفره وَنَظرَف َيْطِرُف َطْرفاً:حلظ، وقيل: حرّ َطرَ  يقال:،نفْ اجلَ 

   )٢( .). النََّظِر. يـَُقاُل: َشَخَص بصرُه َفَما َيْطِرفُ اجلُُفون يف
مع ألَنَّه ، وال جيُ الَطْرف: الَعْني يقول صاحب البصائر ( ،مبعىن العني نفسها الثاني :

    قال اهللا تعاىل، ون مجاعةويك اَألصل مصدر، فيكون واحداً  يف

                                                 

وسورها  ومرة بلفظ (طرفك ) ومرة بلفظ (طرفهم) وملعرفة اآليات ،أربع مرات بلفظ الطرف) ١(

  (طرف). ٤٢٥يراجع املعجم املفهرس للشيخ / عبد الباقي ص

   .(طرف) ٩/٢١٣لسان العرب ) ٢(



 
  

  
٤٣١ 

  باإلسكندرية –والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاين املجلد 

 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

  ثّىن وال : الطْرف: اسم جامع للبصر ال يُ )١(وقال ابن عّباد، ]٤٣/[إبراھیم

  )٢(..) معجيُ 

نظرت أي ،يقال :طرْفت إليه مّد بصري ،النظر إىل الشيء مّد البصر :الثالث

  .�ايتهإىل 

وقيل: مبقدار ما تفتح عينك  ،من مّد بصرك الشيءَأن يأتيك معناه قبل (قال الفرّاء 

  )٣(ه)مث تطِرف، وقيل: مبقدار ما يبلغ البالغ ِإىل �اية نظر 

قوله ألنه يف بعض املواطن عّرب باالرتداد يف  ،أن االستعمال القرآين على األول أرىو 

            تعاىل

          قوله تعاىلو  ،]٤٣/[إبراھیم

  ،وهذا إمنا يتأتى للَجفن ال للعني ،واالرتداد يقتضي الرجوع والعود ،]٤٠/[النمل

والقرآن يستعمل الطْرف معربًا به عن النظر حينما يكون وجل العلماء على الثاين، 

مشريًا إىل – ويف ذلك يقول الراغب ،حتريك اَجلفن مالزمًا للنظر ومقصودًا يف املعىن

 به عن ّرب ن، وعُ فْ ف: حتريك اجلَ رْ نه، والطَ فْ جَ  ف العني:رْ طَ ( - املعاين الثالثة السابقة

  واهللا أعلم.)٤( )النظر إذ كان حتريك اجلفن الزمه النظر

  

                                                 

أبو القاسم بن أيب احلسن الوزير امللقب  ،إمساعيل بن عّباد بن العباس بن عبادهو :  )١(

إىل بغداد وجالس �ا العلماء. ومسع احلديث من  والده ورد مع ،ه٣٢٦سنة ولد  ،بالصاحب

 ،والصاحب مع شهرته بالعلوم وأخذه من كّل فن منها بالنصيب الوافر ،ذاك الوقت شيوخ

تاريخ  ( يراجع : بالري ه٣٨٥سنة  .. تويف.الفصاحة ووّفق حلسن السياسة والرجاحة أويت

 ط مصطفى عطا تح أ/ ٢١/٦٢هـ)٤٦٣بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي ( يببغداد أل

  )٢/٦٦٣لحمويلمعجم األدباء و  ،هـ ١٤١٧ بريوت دار الكتب العلمية

   .(طرف) ٩/٢١٣لسان العرب ) ٢(

  .(طرف)٣/٥٠١والبصائر  ،٢/٢٩٤لفراءل معاين القرآنيراجع :  )٣(

  . ٥١٧املفردات ص )٤(



 
  

  
٤٣٢ 

  باإلسكندرية –والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاين املجلد 

 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

إىل معىن أن التعبري بـــ"الطْرف" يف القرآن مل يأت إال مراداً به اإلشارة كما أين أحلظ 

      كما يف قوله  كالسرعة ،فوق الباصرة ،أو صفة معينة

 ٤٠/[النمل[ ،كما يف قوله تعاىل   ،واخلوف واهللع     

   كما يف قوله تعاىل   ،والذلة واملهانة ، ]٤٣/[إبراھیم  

          ٤٥- ٤١:[الشورى[ ،

واآليات يف ذلك  ،احلور العني كما ورد يف صفة  ،ر على األزواجظر النصْ وقَ 

وغالباً ما ،بعينها يقصد �ا يف كل موضع معىن فإمن ،وهذا خبالف العني ،معلومة

  .واهللا أعلم ،يكون الباصرة

  

  

  .ا -ب

من األلفاظ اليت استعملها القرآن الكرمي مرادفة للعني مفرداً  أيضاً  البصر :    

 ،الجارحةيُطلق ويراد به  حيث ،)١(ن من كتاب اهللا تعاىليف عدة مواط وجمموعاً 

     قوله تعاىل األول فمن  ،القوة التي تنبثق عنهاويُطلق ويراد به 

             

         فلفظ البصر هنا  ،]٣،٤/[الملك

  .اجلارحةومجيعها مبعىن  ،تكرر مفرداً ثالث مرات

         قوله تعاىل من الثاين و 

م ال يبصرون إال  يبالن ينظرون إىللكفَّار ،فهنا ا]١٩٨األعراف/[ أي: ال  ،أ�َّ

  .وال يهتدون �داه،يدركون فضله

                                                 

أ�ا وردت يف يل من خالل استقرائي لآليات القرآنية حبثًا عن مادة "بصر" ومشتقا�ا تبني ) ١(

مما يدل على  ،) مرة١٤٨وأربعني ومائة ( يف مثان ،يف متباينةعلى تصار  ،القرآن بصيغ خمتلفة

ثراء هذه املادة القرآنية ( ملعرفة اآليات ومواطنها من سورها يراجع : املعجم املفهرس 

  ."بصر")١٢١ص



 
  

  
٤٣٣ 

  باإلسكندرية –والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاين املجلد 

 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

إدراك العني، ويطلق على القوة الباصرة، وهو قوة ُمرتَّبة يف ( فالبصر هو وعلى هذا 

صر ا إدراك أشباح الصور، بانعكاس الضوء فيها إذ الب، اليت من شأ�فْني  ا�وّ العصبْني 

على العلم  لما يتعلق به من العمليَّات ليد َرد يف القرآن معو و  ،لرُّؤيةهو حاسة ا

 القوي املضاهي إلدراك الرُّؤية، فيقال: بصر بالشيء: علمه عن عيان، فهو بصري به

 ()١(.  

يربزه لنا صاحب "الفروق " فيقول ( الفرق  لكن ثمة فرق دقيق بين العين والبصر

سم للرؤية وهلذا يقال اوالبصر  ،لبصر وهي احلدقةالعني آلة ابني العني والبصر أن 

وال يقال أحد بصريه أعمى، ورمبا جيري البصر على العني  ،حدى عينيه عمياءإ

 ،سم للرؤيةافيدلل هذا على أنه  ،وال جيري على العني العمياء ،الصحيحة جمازاً 

نك تعلمه  يراد أ، لك فيه بصر: ، يقال بصراً  ياً إذا كان جلّ  يءويسمى العلم بالش

  .)٢( )كما يراه غريك
ة بني الطيب واخلبيث واملميِّز  ،لكرمي عّرب عن قوة القلب املْدرِكةمث إن القرآن ا

ر يقال للجارحة صَ البَ وَمجَعها على "بصائر"، ويف هذا يقول الراغب ( ،بالبصرية

 له تعاىلر، حنو قو صَ بصرية وبَ  : كةوللقوة اليت فيها، ويقال لقوة القلب املدِر  ،الناظرة

        /وقال ،]٢٢[ق    

      /ائر، قال صَ ع البصرية بَ صار، ومجَْ ر أبْ صَ ع البَ ومجَْ  ،]١٧[النجم

            تعاىل

وال يكاد يقال للجارحة بصرية، ويقال من األول: أبصرت، ومن  ،]٢٦[األحقاف/ 

 )ت يف احلاسة إذا مل تضامه رؤية القلبرْ صُ وقلما يقال بَ  ،ت بهرْ صُ ته وبَ رْ صَ الثاين: أبْ 

ولعله  ،اجلارحة إال أنه مل ميثل هلاق بينها وبني ومع أن الراغب ذكر البصائر وفرّ  )٣(
                                                 

مقال منشور على شبكة املعلومات الدولية   ،احلواس يف القرآن الكرمي أ/ بليل عبد الكرمي) ١(

  .على موقع ( شبكة األلوكة اإلسالمية ) ،م٧/٩/٢٠٠٩بتاريخ 

  .٣٨١ص لعسكري ل معجم الفروق اللغوية )٢(

  ."بصر" ١٢٧املفردات ص) ٣(



 
  

  
٤٣٤ 

  باإلسكندرية –والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاين املجلد 

 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

 ،واحلال أن البصرية وردت مفردة مرتني ،أجرى آية "األحقاف" متثيًال للبصائر

 والبصائر مخس مرات

)١(
       فمن املفرد قوله تعاىل  ،

      ومن اجلمع قوله تعاىل ،]١٠٨/[یوسف  

        ٢٠٣ف/[األعرا[.  

للفظ "البصر" أو أحد مشتقاته يف استعماله  هذا وإني ألحظ على التعبير القرآني

فريد البصر  ،غالباً أو االمتنان الذم لْني أحد ا�ايف إمنا يكون  مع البشر واملخلوقني

ولنتأمل بعضًا من هذه  ،نسب إليه أفعال مستقبحةأو تُ  ،موصوفًا بصفات قبيحة

      واليت مثل قوله تعاىل  ،اآليات القرآنية الكرمية

      ]٧/ البقرة[.  

  .]٢٣/ [الجاثیة       وقوله تعاىل 

 / [الحجر          وقوله تعاىل 

١٥[.  

          وقوله تعاىل 

          محمد] 

/٢٣ ،٢٢[.  

  ....]٤٤ / ج[المعار       وقوله تعاىل 

       ويف مقام االمتنان نقرأ قوله تعاىل 

   ه من اآلياتوغري .. .]١٠- ٦:[السجدة.  

ولست هنا بصدد احلديث عن أسرار تقدمي السمع على البصر أو أسرار توحيد 

حيث إن احلديث عن ذلك موفور  ،ألبصار.. وماشاكل ذلكالسمع ومجع ا

مالمح االستعمال القرآين  مشهور، والبحث اليقصد ذلك بقدر ما يقصد بيان

  .واهللا أعلم ،مع إبراز التفرقة قدر املستطاع للفظة،

                                                 

  ."بصر" ١٢٢يراجع : املعجم املفهرس ص) ١(



 
  

  
٤٣٥ 

  باإلسكندرية –والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاين املجلد 

 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

  

) ١(ا -ج
  

 ظكان ما سبق من األلفاظ املرادفة لــ "العني" أما ما يُذكر هنا يُعد من األلفا  

ولفظ  ،""النظر  ، ومنهاغالبًا أو دالة عليه لفظ " العني" املقارنة، أو اليت تأيت مع 

، وعبارة )٢(له بعينه أي: تأمّ  ،رهظَ يقال : نَ  ،يُقصد به التأمل والتفّحص النظر:

فيه: إذا  رتَ ظَ مل تره، ونَ  رأيته أوطرفك إليه  دتَ دَ إىل كذا: إذا مَ  تَ نظرْ ()٣(الراغب 

           تعاىل  ه، قالرتَ ه وتدبرأيتَ 

  .]١٧/[الغاشیة

ص، حْ ل والفَ راد به التأمّ ر: تقليب البصر والبصرية إلدراك الشيء ورؤيته، وقد يُ ظَ النّ و 

 أي: ،فلم تنظر رتَ ظَ يقال: نَ  ،ةوقد يراد به املعرفة احلاصلة بعد الفحص، وهو الرويّ 

         مل تتأمل ومل ترتو، وقوله تعاىل

   .) أهـ ] أي: تأملوا١٠١[يونس/ 

 ،ور، يف أول مراتب اإلبصار، مث تليه الرُّؤيةهو التحديق إلدراك الصوقيل : النظر 

          قال تعاىل ،وهي من لوازمه

      :١٤٣[آل عمران.[  

 هفي "النَّظر"ستعمال وكذلك التأمل يف كتاب اهللا تعاىل جند أن ا،ل ما سبقمن خالو 

  -معان : أربعةيدور حول 

                                                 

من خالل استقرائي لآليات القرآنية حبثًا عن مادة "نظر" ومشتقا�ا تبني أ�ا وردت يف القرآن  )١(

مما يدل  ،) مرة١٢٩مبعان متنوعة تسعاً وعشرين ومائة ( ،متباينةعلى تصاريف  ،بصيغ خمتلفة

على ثراء هذه املادة القرآنية ( وملعرفة اآليات ومواطنها من سورها يراجع : املعجم املفهرس 

  ."نظر")٧٠٥ص

  .٤/٢٢١٩املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي د/حممد جبل ) ٢(

  ."نظر"٨١٢يف املفردات ص ) ٣(



 
  

  
٤٣٦ 

  باإلسكندرية –والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاين املجلد 

 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

     كما يف قوله تعاىل   ،والتحديق بالباصرة ،النظر بالعني :أولها

         وما .]١٢٧/[التوبة ..

  .شاكله

ألن الغاية من  ،املعرفة احلاصلة بعد الفحص : ثالثهاو  ،صفحُّ توال التأمُّل : ثانيها

 العني: الوصول إىل إدراك املنظور إليه لتحصل منه الرُّؤيةوحتديق  نظرتقليب ال

           ومنه قوله تعاىل  ، والفائدة

  .]٢٤،٢٥/[عبس

حنو ،األمورالتحير في ويستعمل النظر يف قال الراغب ( ، يف األمورالتحّري  : رابعها

   وقال ،]٥٥[البقرة/        قوله

       /وقال،]١٩٨[األعراف    

         /فكل ذلك ...]٤٥[الشورى

)١( )..نظر عن حتري
  

كان املراد به التأمُّل  - فيما أرى -غري أنَّ غالب ما ورد يف القرآن الكرمي من اللفظ 

  .يإىل التفكر والرتوّ  جماوزة ذلكبل  ،ف عند التحديقفلم يكن املراد التوقّ  ،والتحري

    قياً من "أْنَظَر"، ومنه قوله تعاىلفمأخوذ اشتقا اإلنظارأما 

          وقال تعاىل ]٧٩،٨٠:[ص ،

  . أعلمواهللا ،]٢٨٠-٢٧٦:[البقرة         أيضاً 

  

)٢(اؤ –د 
.  

                                                 

  ."نظر"٨١٣املفردات ص )١(

مادة "رأى" ومشتقا�ا وردت يف القرآن بصيغ خمتلفة  وجدت أن اآليات ومن خالل استقراء )٢(

مما يدل على  ،) مرة٣٢٧( سبعاً وعشرين وثالمثائةمبعان متنوعة  ،على تصاريف متباينة ،أيضاً 

  ."رأى")٢٨٠هرس صلوافر هلذه املادة القرآنية (يراجع : املعجم املفملعنوي االثراء ا



 
  

  
٤٣٧ 

  باإلسكندرية –والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاين املجلد 

 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

قبال بالبصر اإلو  إدراك املرئي تعينو  ،فهي أيضا من األلفاظ املقارنة :الرؤيةأّما   
 عليهو  ،ى املرئيوال ير  الشخص ولذلك قد ينظر ،قد يُدرك وقد ال يُدرك ،هحنو 

  .قال: إنه ناظر، وال يُ : إنه راءٍ  قال هللا تعاىليجوز أن يُ ف
الرُّؤية من توابع  أن كما يتضح ببيانٍ   ،ني النظر والرؤيةالفرق بوعلى هذا يتضح  

النظر على الرُّؤية على سبيل إطالق اسم السبب  ي لفظر ُأج ًا لذاالنظر ولوازمه غالب
 فكان الردُّ        على املسبب، كما ورد يف طلب موسى 

:       ١٤٣ /[األعراف[.  
فالبصر  ،طلق على املنام والوهموالرؤية إذا أضيفت إىل األعيان كانت بالبصر، وتُ  

قد  اليت ةوهذا غري الرؤي ،فالزم البصر اإلدراك ،خاص باملعاينة واملشاهدة بالعني
[األنعام:      لذا قال تعاىل  ،تكون مع عدم إحاطة

نيا واآلخرة١٠٣  بصار، وإن كانت تراه وتفرحأي: ال ُحتيط به األ ،]، وهذا يف الدُّ
فنفي اإلدراك ال ينفي الرُّؤية، بل يثبتها باملفهوم، فإنه إذا  ،الكرمي بالنَّظر إىل وجهه

نفى اإلدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية، دل على أن الرؤية ثابتة، فلو أراد 
  حنو ذلك. وأبصار، نفيها، لقال: ال تراه األ

  فقال تعاىل  ،والقرآن فّرق يف االستعمال أيضًا بني البصر والنظر أيضاً 

       ]/فهنا فرق بني النَّظر ، ]١٩٨األعراف
م ال يبصرون  يبوالبصر، فالكفَّار حيدقون يف الن ركون فضله، أي: ال يد ،غري أ�َّ

، واهللا )١( وال يستشعرون كرمه عليهم، وال ينتفعون بالنظر إليه، وال باهلدى املرسل به
  أعلم.

  

                                                 

معجم الفروق و  ،٥/٨٢وبصائر ذوي التمييز  ،"نظر"٨١٢يراجع يف ذلك : املفردات ص ) ١(

واملعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي د/حممد جبل  ،٥٤٣ص   لعسكريل اللغوية

مقال منشور على شبكة  ،، واحلواس يف القرآن الكرمي أ/ بليل عبد الكرمي٤/٢٢٢٠

  .وقع ( شبكة األلوكة اإلسالمية )مبم ٧/٩/٢٠٠٩ت الدولية  بتاريخ املعلوما



 
  

  
٤٣٨ 

  باإلسكندرية –والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاين املجلد 

 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

آن اا  ف اأو : ا ا  

 ،املستقرئ آليات القرآن جيد أن (العني) ُوصفت بصفات مدح يف آيات    

ولذا يأتينا  ،يف جمموعة ثالثة وُقطعت عن املدح والذم ،وبصفات ذم يف آيات أخر

  - كما يلي:  ،هذا املبحث يف ثالثة مطالب

  اطب اول  ان اودة و  ارآن.

 ،تصرحياً أو تلوحياً أقصد باملدح ما جاء يف القرآن وصفاً للعني يف سياق املدح     

غة األمر مما وكذلك ما ورد بصي ،من أمور تتعلق باملؤمنني يف الدنيا أو اآلخرة

بل يأمر بكل  ،ه مدحاً ألن اهللا تعاىل ال يأمر بالفحشاءواعتربتُ  ،يتعلق بشأن العني

     وعلى هذا اعتربت قوله تعاىل ،خري وفضل

       من قبيل املدح  ]٣٠/[النور، 

 ،.. وهكذا كل ما جاء على شاكلته.ووصفُت العني بناء عليه بــــ  ( العني الغاّضة)

   ويف ذلك مسائل:

  

  .المسألة األولى : أعين المؤمنين وأصافها

وأقواهلم  ،فوصف أفعاهلم مرة ،وصف اهللا تعاىل املؤمنني يف كتابه بأوصاف عدة   
وكما هو معلوم أن تعدد الصفة يدل على  ،.. وهكذا.ووجوههم ثالثة ،أخرى

وعلى هذه الشاكلة يأتينا وْصف أعني املؤمنني يف القرآن  ،شرف املوصوف
  -جيّليها البحث يف سطوره التالية : ،بصفات متعددة

ّا :أو.  
إما من  ،وينزل منها منهمرًا مدراراً  ،يُقصد �ا : العني اليت يفيض دمعها     

.. وحنو ،أو فوت طاعة وقربة ،أو خوفًا من التقصري يف عبادته ،ىلخشية اهللا تعا
 بالّسرّ  صدرُهُ  فَاضَ :  ومنه ،منصّباً  سال إذا:  املاء فَاضَ مأخوذ من قوهلم (  ،ذلك



 
  

  
٤٣٩ 

  باإلسكندرية –والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاين املجلد 

 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

:  واْلَفْيضُ  ،منتشر:  يضٌ ُمْستف وحديث ،سخيّ :  أي ،فـَيَّاضٌ  ورجل ،سال:  أي
  . )١( )كثري من قليالً :  أي ،فيض من غيضاً  أعطاه إنه:  يقال ،الكثري املاء

        مها قوله تعاىل ،وورد هذا الوصف يف آيتني

            

    )٢(  

            وقوله تعاىل 

            

 )٣(   

 احلبشةب كانواالذين   الشام نصارىفاآلية األوىل واردة يف سياق اآليات النازلة يف 
  ومسعوا احلبشة من الراجعني للمسلمني مصاحبني راهباً  وستني اثنني مع املدينة وأتوا

  .)٤(  من املفسرين كما ذكره مجع ،وأسلموا القرآن

  :  ينهنا من وجه وتظهر بالغة التعبير القرآني عنهم

 أقوىمن  هي واليت ،البصرية الرؤية على الدالة )َترى ( بقوله التعبري األول :

 تلك على وهم الرائي يراهم حيث ،مدحهم يف مبالغة ،ياحلس العلم أسباب

  .)٥(احلق مساع عند التأثر وشدة القلب رقة من الصورة

 ألن ،تفيض حىت الدمع منني الع امتالء : معناه( تفيض ) و  ــالتعبري بـ الثاني :

 الفيض ضعفوُ  ،جوانبه من فيه ما يطلع حىت غريه أو اإلناء ميتأل أن الفيض

 السبب مقام املسبب إقامة من وهو ،االمتالء موضع االمتالء من هو الذي

                                                 

    .(فيض) بتصرف ٦٤٨) مفردات الراغب ص١(

  .٨٣) املائدة /٢(

  .٩٢التوبة/  )٣(

) ١٠/٥٠٧الطربي (اإلمام ذلك عن ابن عباس وجماهد والسدي وغريهم  ذكر) حيث ٤(

عة اإلمام حممد بن سعود ) تح د/حممد احمليميد ط جام٧/٤٩٣يف البسيط ( والواحدي

  وغريمها. ...هـ1430بالرياض 

  .٤/٢٥٦والتفسري الوسيط د/طنطاوي ،٥/٢٣٢٨يراجع : زهرة التفاسري للشيخ / أيب زهرة  )٥(



 
  

  
٤٤٠ 

  باإلسكندرية –والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاين املجلد 

 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

 تسيل أى ،بأنفسها تفيض كأ�ا أعينهم علتفجُ  ،بالبكاء وصفهم يف مبالغة

 لرقة بيانويف ذلك  )١( دمعاً  عينه دمعت لكقو  من البكاء أجل من الدمع من

  .)٢( إياه إبائهم وعدم احلق قبول إىل ومسارعتهم خشيتهم وشدة قلو�م

الذين رفع اهللا تعاىل عنهم احلرج من ذوي األعذار  واردة يف سياق الثانية واآلية

وُعرف هؤالء بـ (البّكائني ) وُحق هلم أن ،عن غزوة تبوك لعذرهم  ممن ختلفوا

لشدة  ،وأن يُنزل اهللا تعاىل رفع احلرج عنهم من فوق سبع مسوات ،عرفوا بذلكيُ 

ونظراً  ،للغزو واجلهاد ورغبتهم الصادقة يف اخلروج مع رسول اهللا  ،إخالصهم

كاآلية   - لقوة إميا�م وفرط حمبتهم لالستشهاد وصفهم اهللا تعاىل بأبلغ وصف 

والشك أن التعبري بذلك        فقال –السابقة 

 علتجُ يف التعبري القرآين  العني ألنّ " يفيض دمع أعينهم " ( قولنا أبلغ من 

   .)٣( )فائض دمع كلها اكأ�

  .م : اة

 ،أحدمها بـَْرد ،يدل على معنيني –كما يقول ابن فارس   –هذا الوصف      

  .واآلخر متكُّن

إذا  ،ويقال : أقر اهللا عينه ،أي بارد ،ومنه : يوم قارّ  ،وهو الربد ،فاألول : الُقـرُّ 

ونظرًا ألن للسرور دمعة  ،وقرة العني : ما ُيسر ويُفرح من األمور ،ُسر ورضي

  .وللحزن وللغم دمعة حارة قالوا ملن يُدعى عليه : أسخن اهللا دمعه ،باردة

                                                 

أ/  إعراب القرآن وبيانه، و ١٠/٢٦٩والتحرير والتنوير  ،بتصرف ٦٧٠، ١/669الكشاف   )١(

  .سوريةبد دار اإلرشا ط ٤/١٥٢ هـ)١٤٠٣حميي الدين درويش (

  .٥/ ٤) روح املعاين  ٢(

  .بتصرف  ٢/٣٠١الكشاف   )٣(



 
  

  
٤٤١ 

  باإلسكندرية –والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاين املجلد 

 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

وقوهلم : قرت عينه أي  ،مأنيقال : قّر واستقر أي هدأ واط ،والثاين : التمّكن

،وعليه قال بعض )١(أعطاه اهللا تعاىل ما تسكن به عينه فال يطمح إىل غريه 

 عن عينه فتقر ،قلبه يرضاه ما عينه يصادف أن العني قرة معىن نأهل اللغة : إ

   .)٢( غريه إىل تنظر ال : يعين ،غريه إىل النظر

إ�ا تكون باردة ودمعتها   يثح ،ْصف العني بالقريرة يشمل املعنيني معاً ووَ 

قارة ثابتة غري متطلعة ملا ليس  عندئذتكون كما  ،كذلك عند فرحها وسرورها

  .غالباً هلا 

 فنامتْ  سروراً عينك  صادفتْ معناه(  عينك اهللا أقرّ : والدعاء بقول بعضهم

 تقر حىت ،كلِ أمَ  أقصى اهللا بلغك أي ،يرضيك ما وصادفت ،سهرها وذهب

وورد هذا املعىن يف  )٣( ) يديكيف  مبا ورضا استغناء غريه إىل النظر من عينك

  -القرآن يف سبع آيات هن كما يلي :

  ]٢٦ مرمي:[        قال اهللا تعاىل  - ١

   ]٤٠طه: [            وقال أيضاً  - ٢

الفرقان: [           وقال أيضاً  – ٣

٧٤[  

           وقال أيضًا  - ٤

  ]٩القصص: [

                                                 

واحملكم واحمليط األعظم أليب احلسن علي بن إمساعيل بن  ،بتصرف ٥/٧) يراجع :مقاييس اللغة ١(

والقاموس  ،م٢٠٠٠تح د/ عبد احلميد هنداوي ط العلمية بريوت ٦/١٢٢)هـ ٤٥٨سيده (

ؤسسة مبمكتب حتقيق الرتاث /(قر)  تح ١/٤٦٠)  ه٨١٧احمليط �د الدين الفريوزأبادي (

  م.  ٢٠٠٥الرسالة بريوت  ط يحممد العرقسوسأ/ بإشراف الرسالة

  (قر) بتصرف.٨/٢٢٥) �ذيب اللغة لألزهري ٢(

  .بتصرف ٥/٤٧٠ ي) نظم الدرر للبقاع٣(



 
  

  
٤٤٢ 

  باإلسكندرية –والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاين املجلد 

 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

             وقال أيضاً  - ٥

    ] :١٣ القصص[    

            وقال أيضًا  - ٦

   ] :١٧السجدة[.  

            وقال  - ٧

  ]:٥١ األحزاب[.  

  ة أمور :حظ على هذه اآليات المباركات أربعوأل

وباالسم (قـُرّة)  ،وقّري) يف أربع آيات -بالفعل (تقرّ  أن اهللا تعاىل عّرب  األول :

وضوع وهو م –حيث اسُتعمل الفعل  ،يف قمة البالغةأراه وهذا  ،يف ثالث

حينما كان املقام مقتضيًا لذلك يف هذه  - للداللة على التجدد واحلدوث 

فمثًال يف قصة أم موسى عليه السالم كان قلبها متلهفًا على وليدها  ،املواضع

فرّده اهللا تعاىل إليها إلرضاعه وتربيته فرتة ما كي تقر عينها  ،فلذة كبدهاو 

وسيغيب فرتة أخرى بعد انتهاء  ،بوليدها ألنه غاب عنها فرتة من الزمان

يف  ،تتجدد هلا قرة العني مرة بعد مرة جاء التعبري بالفعل فلكي ،اإلرضاع

د حىت يتجدّ  لنيب وكذلك احلال بالنسبة لزوجات ا ،موضعْي (طه والقصص )

أما صيغة األمر يف  ،هلن الفرح والسرور وقرة العني أيضاً، هذا عن صيغة املضارع

وطيب  ،قصة مرمي فأملح منها الداللة على إنشاء قرة العني ملرمي عليها السالم

عند وال�ا لعيسى عليه  ،وذهاب اخلوف عنها حاضرًا ومستقبالً  ،نفسها

  .واهللا أعلم ،صيغة األمر وال أدل على ذلك من ،السالم

والتعبري جبمعها  ،عينها) يف ثالث آيات ،التعبري بإفراد العني (عني الثاني :

وأرى أن اإلفراد ورد ملـّا كان حديث اآليات  ،(أعني ) يف ثالث أخرى  أيضاً 

وهي أم موسى عليه السالم يف سوريت ( طه والقصص  ،عن شخص مفرد بعينه

ولـّمـا كان احلديث عن مجع ،من سورة ( القصص) وامرأة فرعون يف موضع ،)



 
  

  
٤٤٣ 

  باإلسكندرية –والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاين املجلد 

 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

 يف وأمهات املؤمنني ،وأهل اجلنة يف السجدة ،من الناس كعباد الرمحن يف الفرقان

   .واهللا أعلم ،اإلتيان بصيغة اجلمع يف اجلميعاألحزاب ناسب ذلك 

 ،على أم موسى ةاملنّ  نويععطف نفي احلزن على قرة العني لتالتعبري ب الثالث :

يكون وانتفاء حز�ا  ،إليها موسى عليه السالم برجوعيكون قرة عينها  ألن

   .)١( بتحقق سالمته من اهلالك ومن الغرق وبوصوله إىل أحسن مأوى

 ،)التعبري يف قصة موسى عليه السالم بالرجوع مرة يف قوله ( الرابع :

غة هذا التعبري ببيان التفرقة بني بالوتظهر  ،)وبالرد مرة أخرى يف قوله (

العود إىل ما كان منه البدء، أو تقدير البدء فالرجوع هو (  ،الفعلني والسياقـَْني 

والذي أفهمه من إيثار كل  ،والرد : خبالفه )٢()  مكانا كان أو فعال، أو قوال

ألنه مقام الرجوع أن سياق سورة "طه" يقتضي التعبري ب ،سورة مبا ورد فيها

فحىت تعظم املنة على موسى عليه السالم  ،اد املنن على موسى عليه السالمتعد

وهو"الرجوع " زيادة يف  ،أوثر اللفظ الذي يدل على العود إىل ما كان منه البدء

ويدل على ذلك تنوّع وتعدد خطاب اهللا تعاىل ملوسى عليه  ،االمتنان عليه

أكثر من مخس عشرة  حىت تكررت كاف اخلطاب فيها ،السالم يف نفس السورة

  .واهللا أعلم ،وذلك خبالف السياق يف سورة "القصص" ،مرة

ا  ا : .  

طريق اإلشارة من غري تصريح يف موضعني من  هذا الوصف للعني ب أفدت 

  كتاب اهللا تعاىل :

           : قوله تعاىل  األول

   ].  ٨٨احلجر: [

                                                 

  .١٦/٢١٩التحرير والتنوير ) ١(

  .(رجع ) ٣٤٢املفردات ص) ٢(



 
  

  
٤٤٤ 

  باإلسكندرية –والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاين املجلد 

 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

           قوله تعاىل :الثاني 

  ]١٣١/  طه[.  

حيث أمر اهللا تعاىل  ،وهذان املوضعان استفيد منهما الوصف بطريق األمر  

ما يف  وال تطمح نفسه إىل ، تتطلع عينهبأن ال -األمر لألمة أيضاً و  – رسوله 

وليقنع مبا رزقه اهللا تعاىل  ،وما منحهم اهللا تعاىل إياه من نعم وآالء ،أيدي اآلخرين

 ،فضًال عن أنه من متاع الدنيا ،ولعل هذه النعم من قبيل االبتالء والفتنة هلم ،إياه

  .وكل أمرها إىل زوال

الوصف الضمين من قبيل الصفات احملمودة ألنه أْمر من ِقبل اهللا واعتربت هذا 

–مما فيه حمبته ورضاه سبحانه وتعاىل  ،واهللا جل وعز ال يأمر إال بكل خري ،تعاىل

  .وهذا بال شك على رأس احملامد كلها -كما مر

ن يتمىن أاآلية. قال: �ى الرجل  "...ال متدن عينيكتعاىل" عن ابن عباس يف قوله

  )١(صاحبه مال

ال تنظرن  واملراد : ،ليهإن ال يكاد يرده استحسانا للمنظور أالنظر تطويله و  ومدُّ 

ما أعطيناك يف الدنيا من القرآن خري ف ،بعض اخللقبعني الرغبة إىل ما متعنا به 

وأفضل مما أعطيناهم من األموال، فاستغن مبا أعطيناك من القرآن والدين والعلم، 

  .)٢( موال تنظر إىل أمواهل

       وقريب من هذين املوضعني قوله تعاىل 

           

            

   ٢٨/[الكھف[   
                                                 

 ٧/٢٢٧٣هـ)٣٢٧( الرازي حممد عبد الرمحن بن حممد بن أيب حامت يبألتفسري القرآن العظيم  )١(

  .هـ١٤١٩ السعوديةبمكتبة نزار الباز  ط أسعد الطيبتح أ/

 ٤/٤٨٧وروح البيان  ،٢/٢٦٢ هـ)٣٧٣إبراهيم السمرقندي (بن الليث نصر  يبأل حبر العلوم )٢(

  بتصرف.



 
  

  
٤٤٥ 

  باإلسكندرية –والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاين املجلد 

 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

 يف رغبةبصره ضعفاء املؤمنني،  اوزجيبأن ال  حيث ينهى اهللا تعاىل فيه رسوله 

مل و باعهم،  إميان أتيف طمعاً  على إميان الرؤساء حريصاً  جمالسة األشراف، وكان 

 طمعاً  بعض األحيان للرؤساء يف وال إىل أهلها، وإمنا كان يلني ميل إىل الدنيا قط

مر بأن جيعل إقباله على فقراء املسلمني، وأال إميا�م، فعوتب �ذه اآلية، وأُ  يف

  .)١(يلتفت إىل غريهم

  والمالحظ على اآليات الكريمة أمور :

 عن امليل إىل زينة ولذلك عّرب  ،ورجاء ن به متنٍّ قرت ا هكأن  هنا »العني مدّ «أن  األول :

  .)٢( »مد العني« ـــالدنيا ب

أي مداً  ،التعبري بلفظ التثنية يف "عينيك" يدل على املبالغة يف النهي الثاني :

  ).٣( العني احتزازاً عن حديث النفسّىن ولذلك ثَـ  ،املؤكدعظيماً بالتمين واالشتهاء 

 اإلعراض، " يفيد النهي عن    قوله تعاىل "ظاهر  الثالث :

و معىن دْ من فعل العَ ولذلك ضُ  ،أي : ال تُعرض عن هؤالء الفقراء ألجل األغنياء

(عن) وكان حقه أن يتعدى إليه بنفسه يقال:  ـي إىل املفعول بدّ اإلعراض، فعُ 

   .واهللا أعلم)٤( ،إذا جاوزه عداه

  را : اذة.

 :وال  ،أو حسن املظهر ،العني اليت تنعم وتسعد بكل ما هو طيب املخرب

  .يكون كمال اللذة إال يف اجلنة بنعيم اهللا تعاىل للمؤمنني

عند احلديث عن بعض ألوان  ،ووردت اإلشارة إىل هذا الوصف يف موطن واحد

      وهو قوله تعاىل  ،النعيم للمؤمنني يف اجلنة

                                                 

  .بتصرف ٣/١٤٥الوسيط للواحدي ) ١(

  .بتصرف ٣/٣٤٧تفسري ابن عطية ) ٢(

  .بتصرف ١١/٨٦نظم الدرر ) ٣(

  .بتصرف ١٥/٣٠٥التحرير والتنوير  )٤(



 
  

  
٤٤٦ 

  باإلسكندرية –والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاين املجلد 

 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

          

 ٧١/[الزخرف[.  

واملعىن: ما من شيء  ،تُهذْ ذَ واستلْ  َلِذْذُت الشيءَ  " من  "قوله تعاىلف

ْته عني ِإالو استَ س أْته نفاشتهَ  وهو يف اجلنة، وقد مجع اهللا تعاىل مجيع نعيم  لذَّ

نصيب النـَّْفس أو العني، وهي  عمة ِإالّ ة يف هذين الوصفني، فإنه ما من ناجلن

)١(ومتام النَّعيم اخللود، ألنه لو انقطع مل َتِطب
.  

  

  -هذا وإني ألحظ على هذا الموضع الكريم أموراً :

ل اجلنة بأوجز عبارة وألوان املتع أله ،مجيع أنواع النعيماشتماله على  أولها :

   .كما مر،أو العني ما من نعمة إال وهي نصيب النفس وأدقها ألنه

 أل�ا رائد النفساختصاص العني بالذكر هنا دون بقية اجلوارح (  ثانيها:

  .)٢()والنفسوإال ما قبلته العني  ،ط حسن نعيم اجلنةرَ وللداللة على فَـ  ،والقلب

" رافع لكل أمل وتنغيص عن أهل    قوله تعاىل " ثالثها:

ومستعقب ، ئل موجب لكلفة احلفظ وخوف الزوالفإن كل نعيم زااجلنة (

 )احلال مستقبلللتحسر يف 
)٣(

نسأل اهللا تعاىل أن نكون مجيعًا من أهل فضله  

  .اللهم آمني ،انه ونعيمه املقيمورضو 

  
  .سألة الثانية : عيون الجنة وأوصافهاالم

                                                 

  .بتصرف ٤/٨٣زاد املسري البن اجلوزي  )١(

   ٢/١٠٦٧هـ)٥٠٥مود بن محزة بن نصر الكرماين (حمل )غرائب التفسري وعجائب التأويل٢(

  .ةدجبدار القبلة  ط

 ٥/٩٦هـ)٦٨٥ر الدين عبد اهللا بن عمر البيضاوي (سعيد ناص يبأل)أنوار التنزيل وأسرار التأويل ٣(

  بتصرف، 

  .هـ ١٤١٨دار إحياء الرتاث العريب بريوت ط حممد املرعشلي تح أ/



 
  

  
٤٤٧ 

  باإلسكندرية –والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاين املجلد 

 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

ورد فيه  ،الناظر يف كتاب اهللا تعاىل جيد عدداً  غري قليل من اآليات الكرمية     

لذا كانت  ،ويؤهِّلها لدراسة مستقلةمما يثري االهتمام �ا،  ،ن اجلنةأوصاف لعيو 

يما وستكون الدراسة واألوصاف مرتبة تبعًا لورودها باملصحف ف ،هذه املسألة

  -يلي :

را : أو.  
     ًغري بطيء وال  ،: العني اليت جيري فيها ومنها املاء جريانًا سريعًا كثريا

  .قليل
 وَجَريَاناً َجريًا َجيْرِي املاء يقال : َجَرى  ،وأصله كمّر املاء ،اَجلْري : املّر السريعو 
)١(.  

  وقد ورد هذا الوصف للعني يف القرآن يف موضعني :
: قوله والثاين  ،] ٥٠[ الرمحن :       : قوله تعاىل  األول
  .] ١٢[ الغاشية :      تعاىل 

 ،للسياق، وجاء األول بلفظ التثنية موافقة عيون اجلنةل وصفاً وكال املوضعني وردا 
 منله جنتان  - املعىنيف على خالف بني املفسرين -ربه خاف وأن من 
جتريان بالزيادة والكرامة وهاتان اجلنتان       أنهصفتهما:

واألخرى  ،إحدامها التسنيم ،: جتريان باملاء الزالل وقيلعلى أهل اجلنة. 
  واألخرى من مخر.  ،إحدامها من ماء : يلوق، السلسبيل

   .)٢(األسافل من جبل من مسكوقيل : جتريان يف األعايل و 

فهما  ،فلكل جنة منهما عني، نتان اثنتني لكل من خاف مقام ربهفإن كان اجل

  عينان لكل

                                                 

احلميد مصطفى  ، واألفعال يف القرآن الكرمي د/ عبد194) يراجع : املفردات ص ١(

  .م1986بتصرف ط دار البيان العريب جبدة  (جرى)1/289

،واخلازن ١٧/١٧٨،والقرطيب ٤/٢١٣،و وابن اجلوزي ٤/٣٤٠بغوي يراجع : تفسري ال) ٢(

   ...وغريهم.١٠/٦٨،وأيب حيان٤/٢٣٠



 
  

  
٤٤٨ 

  باإلسكندرية –والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاين املجلد 

 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

من خاف مقام ربه، وإن كان اجلنتان جنسني فالتثنية مستعملة يف إرادة اجلمع، أي  

ية تثنأن عيون على عدد اجلنات، وكذلك إذا كان املراد من تثنية جنتان الكثرة كما 

  للكثرة. "عينان"

نني مع أن الفاكهة باألفنان فصل بني األفنان وبني ذكر الفاكهة بذكر العيو 

أعقب مبا هو من ،األفنان، وهي من مجال منظر اجلنةألنه ملا جرى ذكر ،أنسب

ن، مث أعقب ذلك مبا هو من مجال رييْ ظِ وهوعيون املاء مجعا للنَّ ، حماسن اجلنات

  .)١(أفنا�ا ومن ملذات الذوق املنظر، أعين: الفواكه يف
 ،أي عيون ،عني اسم جنسفلعله ألن       أما اإلفراد يف قوله 

يف اجلنة العالية عني جارية يف غري وقيل :  ،)٢( هلا كرت تشريفاً خمصوصة ذُ عني أو 
   .)٣(أخدود

  

كرامة أهل اجلنة عند أم عيونًا فهذا مما يدل على  أم عينني وسواء أكانت عينًا 

 ،يكرمهم بتعدد ألوان النعيم هلم عز وجلّ  وأنه ،املليك املقتدر سبحانه وتعاىل

فنسأل اهللا تعاىل أن جيعلنا مجيعًا من أهل  ،وذلك لتعدد أنواع الطاعات منهم

   .آمنياللهم  ،مّنه وكرمه

  

ّا : م.  

  .مع حسنه ومجالهكثرية املاء   ،ن: الفّوراة شديدة الفورا هياخة العين النضّ     

والنَّْضخ شّدة فور املاء يف َجَيشانه وانفجاره ويف ذلك يقول صاحب اللسان : 

  .من يـَْنبوعه

وعني نضَّاخة َجتيش  ،ما كان من ُسْفل ِإىل عْلو فهو َنْضخ: )١(قال أَبو عليو 

  )٢( .باملاء

                                                 

   .بتصرف ٢٧/٢٦٦ التحرير والتنوير) ١(

  .10/463البحر احمليط )٢(

  .24/387تفسري الطربي ) ٣(



 
  

  
٤٤٩ 

  باإلسكندرية –والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاين املجلد 

 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

  وهو قوله تعاىل ،ومل يرد هذا الوصف للعني إال يف موضع واحد من التنزيل

      : وعليه  فـ (نضاختان ) مبعىن  ،] ٦٦[ الرمحن

وقال الضحاك: { َنضَّاَخَتان } أي  ،وجل املفسرين على ذلك ،ارتان : فوّ 

  .)٣( ممتلئتان ال تنقطعان

حنو ذلك . و .وسواء أكان فورا�ا باملاء أم املسك والعنرب أم اخلري والربكة

مع  ،فهذا مما يدل على غاية إكرام اهللا تعاىل هلم أيضاً  )٤( ونمما ذكره املفسر 

  .وال حرج على فضل اهللا تعاىل ،تعدده وتنوعه

ويف اآليات  ،وهو أْدون خضْ أن اهللا تعاىل وصف العني  بالنّ  والمالحظ هنا

وصوفة واجلنات امل ،اجلري أقوى من النضخوهو أعظم  ألن  ،السابقة باجلري

 ( بالنضخ أْدون وأقل درجة من السابقة ألنه تعاىل قال يف هذين دون األوليَـْني 

   ( :ويف ذلك يقول صاحب (باهر الربهان )  ]٦٢الرمحن) 
                                                                                                                     

لم احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسّي األصل، أحد األئمة يف عي الفارسي عل هو : أبو )١(

  العربية.

 ٣٠٧) ودخل بغداد سنة ٤/٢٦١وهي أنزه مدينة �ا كما يقول احلموي فارسب مدينةا (سَ ولد يف فَ 

) كتاب (اإليضاح  كثريًا مثلوصنف   ،وغريه النحوبرع يف  ،هـ وجتّول يف كثري من البلدان

 يبألوفيات األعيان ه( يراجع: ٣٧٧تويف سنة  ،غريهاو ..و(الشعر) ،ق سيبويه)يتعالو(

 - دار صادر ط  إحسان عباستح أ/٢/٨٠ هـ)٦٨١العباس أمحد ابن خلكان (

تح  ٢/٨١١ هـ)٦٢٦شهاب الدين ياقوت احلموي (ل معجم األدباءو  ،م١٩٠٠بريوت

واألعالم خلري الدين الزركلي  ،م١٩٩٣دار الغرب اإلسالمي، بريوتط  إحسان عباسأ/

  .م)٢٠٠٢ط دار العلم للماليني بريوت  ٢/١٨٠

  .(نضخ) بتصرف 357/ 7تاج العروس و  ،3/61العرب لسان  )٢(

) هـ   774(الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري  الدمشقي  يبيراجع : تفسري القرآن العظيم أل )٣(

  بتصرف  7/507

   .م ١٩٩٩دار طيبة  ط سامي سالمة تح أ/

  النيسابورىإسحاق أمحد بن إبراهيم الثعلىب يبأل الكشف والبيان عن تفسري القرآنيراجع :  )٤(

   . هـ 1422 دار إحياء الرتاث بريوت بتصرف ط 9/193)هـ ٤٢٧(



 
  

  
٤٥٠ 

  باإلسكندرية –والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاين املجلد 

 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

) ١( والنضخ دون اجلري فلذلك كانتا دون األوليني) ،ارتانفوّ " أي نضاختان"

  .واهللا أعلم

                                                 

حممود بن علي بن احلسني النيسابورّى  القاسم يبأل باهر الربهان ىف معاىن مشكالت القرآن )١(

  .م1998جامعة أم القرى  ط سعاد بابقي تح د/ هـ)٥٥٣بعد  ت(



 
  

  
٤٥١ 

  باإلسكندرية –والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاين املجلد 

 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

ا : ر.  

 ،تخذ منه مادة شفافة بلورية الشكلة يُ شجر من الفصيلة الغاريّ الكافور :     

 ،الذي ُجيَعل يف الطِّيبهو و  ،رائحتها عطرية وطعمها مر ،مييل لو�ا إىل البياض

  )١( كثريةه  أصنافو 

غلى حطبها يُ ،ستخرج من شجرة تنبت يف بالد الصنيزيت يُ وقيل : هو 

وإذا  ،وهو ثخن قد يتصلب فيصري كالزبد ،كافورويستخرج منه زيت يسمى ال

 لونهو  ،مسكراً  يتخمر فيصري قع حطب شجرة الكافور يف املاء صار نبيذاً و 

  .)٢(أبيض ذكي الرائحة منعش

   وهذا الوصف ورد يف موضع واحد أيضًا هو قوله تعاىل  

          

       ] :٦ – ٥اإلنسان .[  

اسم عني يف اجلنة ماؤها يف بياض الكافور ورائحته يف اآلية قيل: هو  كافوروال

  .وبرده

رائحة  لق فيهاوقيل : ختُ  ،تم هلم باملسكزج هلم بالكافور وختُ قتادة : متُ وعن 

  .)٣(زجت بالكافورالكافور وبياضه وبرده فكأ�ا مُ 

:  وقال عكرمة ،أي ميازجه ماء هذه العني اليت تسمى كافوراً وقوله ( مزاجها ) 

  مزاجها طعمها. 

وقيل: أراد كالكافور يف بياضه  ،وقيل: إمنا الكافور يف رحيها ال يف طعمها

ليه فشراب أهل اجلنة هنا من وع) ٤(ن الكافور ال يشربوطيب رائحته وبرده، أل

   .عني ماؤها كالكافور بياضاً ورائحة وبرودة وفضالً 
                                                 

   .( كفر ) 2/792املعجم الوسيط   )١(

   .بتصرف  29/353ر والتنوير  التحري )٢(

  .بتصرف 6/420تفسري أيب السعود ) ٣(

  .10/95، والكشف والبيان 8/293، والبغوي 19/125القرطيب) ٤(



 
  

  
٤٥٢ 
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 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

" ومل يقل      أن اهللا تعاىل عرب بقوله " والمالحظ هنا

   وسر هذا التعبري راجع إىل أمرين : ،يشرب منها " مع أنه املتبادر من الكالم"

 ،لتضمينه معىن التلذذ أو االرتواء بالباء) ُعّدي أن الفعل ( يشرب  األول :

 ،ألن الشرب قد يكون أقل من االرتواء واملعىن : يتلذذ �ا أو يُروى �ا عباد اهللا

قد ف ،رتواءلكن ليس إىل درجة االفيشرب  ،يشرب منه إناءب الشخص يؤتى

رب شوعليه (ف ،فالبد أن يرتوي يشرب بهوإذا ُأيت بشيء ،اليرتوييرتوي وقد 

  .)١(مبعىن ارتوى لغة )به

شربت يقال :  ،وجود يف املكان نفسهالمعىن تفيد  "شرب بهأن " الثاني :

إذن شرب  ،ألن الباء قد تكون للظرفيةفيها سكنت بالبلد أي أقمت و بالعني، 

شرب من أما  ،وشرب أو حوهلافيها  اً ومقيم اً كان قطعاً موجود  :بالعني معناها 

إذن اللذة تكون بشيئني: باملنظر  ،كون يف العنيي العني ليس بالضرورة أن

  وباالرتواء.

  :اآلية راّداً على من ذهب إىل زيادة الباء أو تبعيضها يف  ويف ذلك يقول الراغب

      يف قوله "من"وقال بعضهم : الباء مبعىن (

صرف والوجه أال يُ          وقوله،] ٢٨[ املطففني : 

وأن العني هاهنا إشارة إىل املكان الذي ينبع منه املاء ال إىل  ،ذلك عّما عليه

  ).٢( )شرب بهيَ  فصار كقولك : مكاناً  ،حنو : نزلت بعني ،املاء بعينه

                                                 

فنون  ومجل من وأحكامه ية يف علم معاين القرآن وتفسريهاهلداية إىل بلوغ النهاالكشاف" )١(

جمموعة ضمن  7912 /12 هـ)437 تبن أيب طالب املالكي (ا حممد مكي يبأل"علومه

يف علوم اللباب و م،٢٠٠٨ جامعة الشارقةط ، امعة الشارقةجب علميةرسائل 

ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل د/ فاضل صاحل السامرائي ص ،و 10/5142الكتاب

  ). pdfبتصرف نسخة الكرتونية مصورة من خالل برنامج (١٠٠

  .بتصرف١٠٠يانية د/ السامرائي ص ( �اية كتاب الباء ) وملسات ب161املفردات ص  )٢(



 
  

  
٤٥٣ 
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رتواء والوجود يف املكان اال " يدل لغة على  وعلى هذا فقوله " 

املقام والوجود وعدم ولذة ،مع االرتواء لذة الشرب جتمع هلمفت ،حني الشرب

 ،والهي تفارقهم إىل غريهم ،فالهم يفارقون هذا النعيم وهذه العيون ،املفارقة

مث ُختمت اآلية بقوله  وهذا أبعد للتنغيص والتكدير،

: يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين أي"   "تعاىل

نسأل اهللا تعاىل أن نكون منهم  ،من قصورهم ودورهم وجمالسهم وحماهلم ،شاؤوا

  .أمجعني

ا : را.  

   .سلس املساغ ،)١( سلس اجلري ،لذيذالسهل ال : هو املاء الماء السلسبيل

يشر�ا  ،الدنيا ال يشبه زجنبيل ،: هو عني يف اجلنة يوجد منها طعم الزجنبيل قيل

   .)٢(زج لسائر أهل اجلنة ، وميُ رفاً املقربون صِ 

  وهو قوله تعاىل ،وورد هذا الوصف أيضًا يف موضع واحد من التنزيل  

           

   ] :١٨ – ١٧اإلنسان  .[  

لسالسة  وُوصفت بذلك  -على الراجح  -والسلسبيل صفة لعني ماء يف اجلنة 

 ،يقال : شراب سلسل وسلسال وسلسبيل ،احندارها يف احللق وسهولة مساغها

الباء زيادة يف املبالغة يف هذا  زيدت ،ما كان من الشراب غاية يف السالسةوهو 

نقيض هي على ليس فيها لذعة بل و  ،واملراد بيان أ�ا يف طعم الزجنبيل املعىن،

  .)٣( هو السالسةو اللذع 

                                                 

  .(سل) بتصرف 418املفردات ص  ) ١(

حممد احلسني بن مسعود  يي السنة أيبحمل معامل التنزيلو  ،24/300يراجع : تفسري الطربي ) ٢(

  .م ١٩٩٧دار طيبة ط  ،وآخرينحممد عبد اهللا النمر  تح أ/8/296 هـ)٥١٠ تالبغوي (

  .بتصرف ٤/٤٥٦اج املنري للشربيين ، والسر 6/423تفسري أيب السعود  )٣(



 
  

  
٤٥٤ 
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 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

فوعدهم اهللا تعاىل أ�م يسقون يف  ،: مما كانت العرب تستطيبه جداً  والزجنبيل

  .)١(اجلنة الكأس املمزوجة بزجنبيل اجلنة 
  . )٢(سلسة منقاد ماؤها حيث شاءوا أل�ا مسيت بذلك وقال قتادة:

واختار  ،يت بذلك لسالستها يف احلَْلقوحكى ابن جرير عن بعضهم أ�ا مس 
  .، واهللا أعلم)٣( كما قال  األمرو  ،هو أ�ا تـَُعّم ذلك كلَّه

بعد ذكره  –صفة للعني ال امسًا هلا يقول الطربي  "سلسبيال"ويف ترجيح كون 
ُتَسمَّى  " والصواب من القول يف ذلك عندي أن قوله(–األقوال األخرى 

وإمنا قلت ذلك أوىل ... صفت بالسالسة يف احللقصفة للعني، وُ  " َسْلَسِبيال
  .)٤()  صفة ال اسم " َسْلَسِبيال " بالصواب إلمجاع أهل التأويل على أن قوله

فجعل شرا�م جامعاً  ،عز وجل مجع ألهل اجلنة ألوانًا من النعيم والعيون اهللاو 
هلم من  زجوهؤالء ميُ  ،برد الكافور وطعم الزجنبيل وريح املسك من غري لذع بني

ا ِصْرفًا، كما قاله املقربون فإ�م يشربون من كل منهأما  ،هذا تارة ومن هذا تارة
  .، واهللا اعلم)٥(قتادة وغري واحد 

  
ا : .  

وأما  ،يف اجلنة زج �ا الرحيق ألصحاب اليمنيميُ عني ( التسنيم ) : هي عني    
     قوله تعاىل وهي املذكورة يف ،اً املقرّبون فيشربو�ا ِصْرف

         

          ] :٢٥املطففني – 

  .القولوجل املفسرين على هذا  ،]٢٨

                                                 

  .8/296البغوي  تفسري )١(

عزوه (، وزاد السيوطي 218/  29، والطربي: 338/  2أخرجه عبد الرزاق يف التفسري:  )٢(

  .19/143يف تفسريه وذكره القرطيب  ،376/  8يف الدر املنثور:  )لعبد بن محيد

  .8/292وابن كثري  ،109،110/ 24يراجع : الطربي  )٣(

  .بتصرف109،110/ 24الطربي   )٤(

  .٥/١٩٣،و البغوي8/292تفسري ابن كثري  )٥(



 
  

  
٤٥٥ 
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 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

  .)١(ومنه سنام البعري  ،واللفظ مأخوذ من "سنم" أي : ارتفع
إذا أجريتها عليهم من  ،اً ول القائل: سنَّمتهم العني تسنيموالتسنيم: تفعيل من ق

ن معناه يف هذا املوضع: ومزاجه من ماء ينزل عليهم من فوقهم افك ،فوقهم
   .)٢(فينحدر عليهم

ري فوق الغرف أو أ�ا جت ،ررفيعة القدعني يف اجلّنة  األ�وُمسيت بذلك 
مة فتنصب أ�ا جتري يف اهلواء مسنّ أو أل�ا أرفع شراب يف اجلنة أو  ،والقصور

فهو التسنيم  ،رى فيه ارتفاع واخنفاضعند اجلري يُ ماءها  أو ألن ،يف أوانيهم
  .)٣(أيضاً وذلك ألن أصل هذه الكلمة للعلو واالرتفاع 

  الواردة في عيون الجنة يلحظ أمرين : والناظر في سياقات اآليات
.) وقوله .أن بعض هذه العيون ورد يف وصفها قوله تعاىل ( األول :

) ومن خالل استقراء كتب  ،..) والبعض اآلخر ليس كذلك
وتفاوت  ،التفسري وجدت أن العلة يف ذلك املغايرة بني جزاء األبرار واملقربني

فإذا كان احلديث عن األبرار جاءت اآليات بالشراب املمزوج  ،نهمدرجة كل م
وإذا كان احلديث عن املقربني كان شرا�م  ،بغريه لنزول رتبتهم عن رتبة املقربني

  .خالصاً ِصرفاً لعلو مكانتهم
) وذلك حني يكون  ورد يف التعبري عن بعضها قوله ( الثاني :

مع االستقرار واإلقامة يف  ،اللة علي شر�م حىت الرِّيّ احلديث عن املقربني للد
  .واهللا أعلم ،علي ما سبقت اإلشارة إليه ،املكان

                                                 

  (سنم).  326 خمتار الصحاح للرازي  )١(

  .300/ 24تفسري الطربي )٢(

  .6/484وأبو السعود  ،31/91والرازي  ،300/ 24الطربي ،(سنم ) 429املفردات )٣(

  

 

  



 
  

  
٤٥٦ 
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  .اطب ا  ان اذو وأو  ارآن

سريًا على َسنن القرآن الكرمي يف اجلمع بني الرتغيب والرتهيب واملدح : متهيد    

ومر بنا سابقاً  ،العني جامعًا بني هذين األسلوبنيألفينا احلديث فيه عن  ،والذم

وهذا بال شك من قبيل الرتغيب واملدح ليمتثل املؤمنون  ،العني احملمودة وصفا�ا

واآلن سيعرض  ،وهلم عند ر�م عظيم احلسىن واملثوبة ،الصادقون هذه الصفات

وهو من قبيل الرتهيب والذم ليجتنبه املؤمنون  ،البحث لألسلوب اآلخر

وسيعرض البحث هذه الصفات حسب ترتيبها املصحفي فيما  ،...وحيذروه

  - يلي:

 : أو َُا.  

: العني اليت ُعطلت عن إدراك احلقائق والبينات من غري عّلة أو  يُقصد بها  

وسلوك طريقه  ،ويدخل يف ذلك عدم االهتداء إىل اهلدى ،آفة من اآلفات

   .دخوال أولياً 

  للعني يف القرآن الكرمي يف موضع واحد هو قوله تعاىل :وورد هذا الوصف 

           

            

         ] :١٧٩األعراف.[  

 ،تنكبوا الصراط املستقيم ناآلية الكرمية واردة يف سياق ذم بين البشر الذيو 

كر ويتأكد هذا املعىن بذ  ، الذرر�م الذي أخذ عليهم العهد يف عاملوكفروا ب

ويتضح اكثر هنا ببيان أن بعضًا من  ،قصة الذي أويت آيات اهللا مث انسلخ منها

ولن  ،لعلمه أزًال أ�م لن يؤمنوا به ،أشقياء اجلن واإلنس خلقهم اهللا تعاىل جلهنم

  .إذا أبداً  إليه يهتدوا

أ�م عطلوا  : عن آال�ا الكائنة فيهمهنا عىن نفي الفقه واإلبصار والسمع وم   

وهو معرفة ما حيصل به اخلري  ،ا برتك استعماهلا يف أهم ما تصلح لهأعماهل

ألن آالت اإلدراك والعلم خلقها اهللا  لسرمديدفع به الضر اويُ  ،األبدي



 
  

  
٤٥٧ 
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ودفع  ،فلما مل يستعملوها يف جلب أفضل املنافع ،لتحصيل املنافع ودفع املضار

ن الفعل يف حيز أل ،أكرب املضار نفي عنهم عملها على وجه العموم للمبالغة

  .فهذا عام أريد به اخلصوص للمبالغة ،النفي يعم مثل النكرة

وليس يف تقدمي األعني على اآلذان خمالفة ملا جرى عليه اصطالح القرآن من 

تقدمي السمع على البصر ألن الرتتيب يف آية سورة األعراف سلك طريق الرتقي 

 ،األعني مث اآلذان ،كمن القلوب اليت هي مقر املدركات إىل آالت اإلدرا

يليها العني حيث متثل املريبة الثانية يف  )١( املرتبة األوىل يف االرتقاءلقلوب فل

فاآلية وردت برتتيب آالت  ،ذن اليت متثل املرتبة الثالثة يف اإلدراكمث األُ  ،اإلدراك

   وهي علي حد قوله تعاىل  ،مث الذي يليه ،األول مث الذي يليه ،اإلدراك

              

             

ن كانت واردة يف شأن األصنام إال أ�ا ُوصفت مبا واآلية وإ ،]١٩٥/[األعراف

أو أ�م  ،ُوصف به عابدوها قبل ذلك من نفي أو تعطيل آالت اإلدراك والعلم

  .واهللا أعلم ،خوطبوا على وفق ما يعتقدونه فيها

   وصدق اهللا حني وصفه بقوله  ،وسبحان من هذا كالمه وبيانه

             

  .]٨٢/[النساء

درُا : م  

  و�ويناً من أمره  ،العني اليت حتتقر ما تقع عليه وتستصغره تقليًال لشأنه هي :

أي ْزَرْيُت به : وأَ  ،عبته أي َزَرْيُت عليه :وهذا الوصف مأخوذ من قوهلم : 

  .)٢( واإلزراء : الّتهاُون بالّناس ،أصله : افتعلت ،واْزَدَرْيتُ   ،قّصرت به

                                                 

  بتصرف كبري.359 /8التحرير والتنوير  )١(

  (زري) بتصرف.381 /  7والعني للفراهيدي  ،380، 379دات ص املفر )٢(
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زدرية أي احملتقرة لآلخرين
ُ
وقد ورد هذا  ،املستصغرة لشأ�م ،وعليه فالعني امل

        هو قوله تعاىل ،الوصف يف موضع واحد

           

       :٣١هود.  

ويف هذا  ،واآلية واردة يف ثنايا قصة سيدنا نوح عليه السالم وجمادلته قومه

أنه ليس عنده خزائن، فهو  أولها : ،ح عليه السالم ( أربعة أمورى نو فَ السياق نَـ 

يف األموال دو�م، فاللَّه تعاىل مل يبعث رسوال يعطيه خزائن األرض، لكن يبعثه 

مبا هو أعز وأغلى وهو إثراء الروح والنفس مبحبة اللَّه ورجاء ثوابه وتقوى اللَّه 

  تعاىل وخوف عقابه.

ب، فما جاء إال هاديا للحق وداعيا إىل اللَّه تعاىل، نفي أنه يعلم الغي :ثانيها

وذلك َال يقتضي علم الغيب الذي اختص اللَّه تعاىل به نفسه، وهو يف هذا 

  مثلكم.

  

أنه ال يقول إنه ملك، وهو بشر مثلكم نشأ بينكم وعرفتم مولده، وأنه  :هاالثث

  بشر كسائر البشر.

بل  لن يؤتيهم اهللا خرياً  ،رهم أعينكمحتتقنفي أنه يقول للمؤمنني الذين  :رابعها

إىل  ، ٣١هود:         وأشار بقوله ،هلم اخلري كل اخلري

  .)١(أن االعتبار ليس للصورة ولكن إىل نور القلوب

  

  وهنا ُنسب االزدراء لألعين ألحد أمرين :

        بالنظر إىل قوهلمإّما  األول :

    ] :٢٧هود[.  

                                                 

  بتصرف. 3702/ 7زهرة التفاسري )١(
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ولو تدبروا يف شأ�م ما  ،لقصور نظرهمذلك  م قالواإلشعار بأ�أو ا الثاني :

لفقرهم من واحتقرمتوهم أي ال أقول يف شأن الذين اسرتذلتموهم  ،ذلكا فعلو 

فعسى اهللا أن يؤتيهم خريي  ،يف الدنيا أو يف اآلخرة هم اهللا خرياً لن يؤتي املؤمنني

   .)١(الدارين

  . : اّوارة 

ل من شدة اخلوف والفزع لعظيم : العني املضطربة كثرية احلركة والتجوّ  يُقصد بها

  ما دهاها.

  .)٢( اهللعة اليت تدور هلعاً من شدة اخلوف أو هي :

    تعاىل يف وصف املنافقني واستفيد هذا الوصف من قوله 

          

  ] :١٩األحزاب .[  

 وهذه اآلية الكرمية واردة يف سياق غزوة اخلندق من سورة األحزاب لتصف

وبيان أن املنافقني قوم  ،وصحابته الكرام بعضًا من أحوال املنافقني مع النيب 

توقع فيه اللقاء اقرتب الوقت الذي يُ و فإذا جاء اخلوف  ،جبناء خّوارون خبالء

ينظرون إليك جبنب وهلع  - رأيتهم أيها الرسول الكرمي  ،بينكم وبني أعدائكم

  .من املوت عليه غشىكحال امل ،ومشاالً  تدور أعينهم يف مآقيهم مييناً 

  ليدل على تكرر هذا النظر وجتدده.يف ( ينظرون ) وجيء بصيغة املضارع 

لتصوير هيئة نظرهم نظر اخلائف  "ينظرون"حال من ضمري  "تدور أعينهم"ومجلة 

  إىل جهات حيذر أن تأتيه املصائب من إحداها.املذعور الذي حيدق بعينيه 

                                                 

  بتصرف. ٢٠٣/ ٤)إرشاد العقل السليم ١(

منتدى رواد القرآن  –مقال متاح على الشبكة العنكبوتية  –أحوال العني يف القرآن الكرمي  )٢(

  .الكرمي
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منتقل من موضع إىل  - كحركة الرحى   - دائرية سم حركة جحترك ران: وَ ر والدَ وْ والدَ 

أدار و  ...ودوراناً  دار الشيء يدور دوراً يقال :  ،فينتهي إىل حيث ابتدأ ،موضع

  .)١(الشَّيَء:جعل حركاتِه تتواتر بعُضها يف إثر بعض
لمكان احملدود لاسم  الدارف ،هذا الفعل تدور حول هذا املعىنمشتقات و  

ومنه مسيت الدارة لكل أرض حتيط �ا  ،ث يكون حوهلماحمليط بسكانه حبي

الدال  بضم -: دارت الرحى حول قطبها. ومسوا الصنم: دوارا  وقالوا ،جبال

 ،رةئدا والشمس وا ما حييط بالقمرومسَ  ،ألنه يدور به زائروه كالطواف -وفتحها 

منها يت مصيبة احلرب دائرة أل�م ختيلوها حميطة بالذي نزلت به ال جيد ومسُ 

  .مفراً 

 يفمعىن {َتُدوُر َأْعيُـنُـُهْم} أ�ا تضطرب يف أجفا�ا كحركة اجلسم الدائر وعليه  

غشى ه نظرهم بنظر الذي يُ وشبّ  ،من سرعة تنقلها حمملقة إىل اجلهات احمليطة

ويصري حاله يف أقصى  ،عليه بسبب النزع عند املوت فإن عينيه تضطربان

   دركات الوهن واخلوف والفزع.

غشى : تدور أعينهم دورانا كدوران عني الذي يُ  تقديرهاآلية الكرمية حذف ويف 

وما أضيفت الكاف إليه وهو » دوراناً «عليه من املوت، فحذف املصدر وهو 

إليه » دوران«وما أضيف  ،دوران«

ليستقيم معىن جهذا التقديرججوإمنا وجبج،جج»عني«ججمقامجج»الذي«ججوأقيمج»عني«جوهو

ججالكالم

  ج،)٢(

    .هللا أعلموا

  ف العني �ذا الوصف قوله تعاىل : صْ ووَ  ،ويقارب هذه اآلية يف املعىن
                                                 

  .بتصرف 297/  21التحرير والتنوير )١(

والتحرير  ،(دور)  782/  1ومعجم اللغة العربية املعاصرة  ،4/295يراجع : لسان العرب  )٢(

وهبة /التفسري املنري د ، و 189/  11، والتفسري الوسيط د/ طنطاوي 218/ 21والتنوير  

  بتصرف وتلخيص. 21/257 الزحيلي
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  ] :وهي األخرى تصف املنافقني �ذه احلالة من اهللع واخلوف  ،] ٢٠حممد

إال أن  ،والذعر الذي ينتا�م حني يُطالبون بالقتال أو االشرتاك فيه مع املؤمنني

وهذه دلت عليه  ،اآلية السابقة دلت على هذا الوصف مع احلركة واالضطراب

  :ويف ذلك يقول ابن عاشور ،وثبات احلدقة وعدم التحريكمع السكون 

ووجه الشبه ثبات احلدقة وعدم التحريك، أي ينظرون إليك نظر املتحري حبيث (

 )١( )يتجه إىل صوب واحد وال يشتغل باملرئيات ألنه يف شاغل عن النظر

  .ومنطقه وبيانه ،فسبحان من هذا كالمه

.ا  :را  

 : حىت تصري كأ�ا ممسوحة ،ال يكون بني جفنْيها شق العني اليت.  

س يمِ يقال: أعمى طَ ، تطمس الريح األثركما   ،والطمس :إزالة األثر باحملو كلية

  .)٢(رى شفر عينهال يُ و  ،ال يتبني له جفن : إذا كان موسطْ ومَ 
      مها قوله تعاىل ،وهذا الوصف ورد يف موضعني

       وقوله تعاىل ،]٦٦/[یس   

         ٣٧/[القمر[.  

وتوبيخهم على تركهم سلوك طريق  : واردة يف سياق ذم الكفار واآلية األولى

 عىن :وامل ،فبني اهللا تعاىل هلم هنا بعض مظاهر قدرته عليهم ،احلق مع وضوحه

                                                 

  .91/  26التحرير والتنوير) ١(

حممد فواد  تح أ/ ،٢/١٦٥ هـ)٢٠٩ر بن املثىن البصري (عبيدة معم يبأل جماز القرآنيراجع :  )٢(

لزجاج إبراهيم بن ل معاين القرآن وإعرابهو  ،هـ ١٣٨١ القاهرةبمكتبة اخلاجنى ط  ،نيكسز 

ومفردات  ،٢٠/٥٤٦، والطربي م١٩٨٨ عامل الكتب بريوت ، ط٤/٢٩٣ هـ)٣١١السري (

  (طمس) بتصرف.٥٢٤الراغب 
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فلو أرادوا أن ميشوا مستبقني الطريق  اهلدى،لو نشاء ألعميناهم فعدلوا عن 

  ؟! ذلك�م من أين يبصرون لو فعلنا كيف بغريه ؟ و ف ،مل يستطيعوا املألوف

حيث تعرض اآلية  ،ة يف سياق قصة (لوط)عليه السالم مع قومهوارد والثانية :

و�اهم لوط  ،حيث راودوه عن ضيفه من املالئكة الكرام ،مشهداً من مشاهدها

فطمس اهللا  ،إال أ�م مل يرعووا ،عليه السالم عن ذلك، وحذرهم عقاب اهللا

  .وخرجوا من بينهم ساملني ،على أعينهم فلم يروا األضياف

  

  -اآليتين الكريمتين هنا أمرين :وألحظ على 

  

بل هو وارد على سبيل التهديد  ،أن الطمس مل يقع يف اآلية األوىل األول :

ولعل هذا من فرط  ،ويدل عليه وقوع فعل املشيئة يف أسلوب الشرط ،والوعيد

بينما وقع  ،حىت لو كانوا كفاراً  ،إذ مل يعاجلهم بالعقوبة ،رمحة اهللا تعاىل بعباده

حيث ضر�م جربيل عليه السالم على  ،قصة لوط عليه السالم الطمس يف

  .وورد الفعل ماضياً (فطمسنا) ليؤكد ذلك ،أعينهم فأعماهم

  

وذلك للتعبري حبرف  ،عند وقوعهن الطمس وقوته الداللة على متكّ  الثاني :

كما  )١(مع أن الطمس يتعدى بنفسه  ،االستعالء "على" يف املوطن األول

   .واهللا أعلم ،ن الثاينجاءنا يف املوط

  

ا : .  

   .العني اليت تنظر خلسة إىل ما ال حيل هلا يُقصد بها :

                                                 

   .فبتصر  ٢٣/٥١التحرير والتنوير  )١(
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أو قتل أو  من غدر ظهرخبالف ما يُ  ئ صاحبهايوم: العني اليت  أو المراد

 ان ظهوروك ،ذلك حنو إىل  بعينه أوأوم ،فإذا كف بلسانه ،. وحنوه.أو خيانة ضرب

  .)١( خائنة األعني كانت عينه منعينه  تلك اخليانة من قبل 

   وهذا الوصف وردت اإلشارة إليه يف آية واحدة هي قوله تعاىل  

     ] :١٩غافر[.  

قال : الرجل على اآلية السابقة ف –رضي اهللا عنهما  -ابن عباس  عّلق سيدنا

فإن رأى منهم غفلة  ،فتمر �م املرأة فرييهم أنه يغض بصره عنها يكون يف القوم

 لع اهللا من قلبه أنه ودّ وقد اطّ  ،بصره فإن خاف أن يفطنوا به غضّ  ،نظر إليها

   .)٢(أنه نظر إىل عور�ا

 أن "    " معىن : أن  وذكر ابن حجر عن بعض أهل العلم 

خائنة األعني اليت ذكرت يف  وأما ،نظرة املسرتقة إىل ما ال حيلاهللا يعلم ال

فهي اإلشارة بالعني إىل أمر مباح لكن على خالف ما ) ٣(اخلصائص النبوية 

                                                 

عبد الرمحن حممد أشرف بن أمري بن علي بن  يبألعون املعبود شرح سنن أيب داود يراجع :  )١(

 -دار الكتب العلمية ط  ،بتصرف249 / 7  هـ)1329 تحيدر العظيم آبادي(

بتصرف  43/  11) هـ516( لحسني بن مسعود البغويل شرح السنةو  ،هـ1415بريوت

  .م1983املكتب اإلسالمي بريوت ط اويشحممد زهري الشو شعيب األرناؤوط  تح/

بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة  يبألاملصنف : يراجع  ،األثر رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه) ٢(

   .ط السلفية اهلندية ،تح: حممد عوامة 4/327 هـ)235(

عن سعد قال: ملا كان يوم  ،مصعب بن سعدالذي رواه  يشري بذلك إىل احلديث الصحيح) ٣(

تح مكة اختبأ عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح عند عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، فجاء به ف

حىت أوقفه على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: يا رسول اهللا، بايع عبد اهللا، فرفع رأسه 

= أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إىل هذا «، مث أقبل على أصحابه، فقال: فنظر إليه ثالثاً 

فقالوا: ما ندري يا رسول اهللا ما يف نفسك، أال » كففت يدي عن بيعته فيقتله؟  حني رآين=

–رواه احلاكم » إنه ال ينبغي لنيب أن تكون له خائنة األعني«أومأت إلينا بعينك؟ فقال: 

ووافقه  هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه "يف مستدركه وقال " -واللفظ له 
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 وكذا السكوت املشعر بالتقرير فإنه يقوم مقام القول) ١(قلت  ،يظهر منه بالقول
)٢(

كان حيرم عليه صلى و  ،اضيفت إليهل العني أُ بَ اخليانة من قِ هذه  وملا كانت ،ج

وهي أن يشري إىل  ومكايدة العدو ،اهللا عليه وسلم خائنة األعني يف غري احلرب

مما حيل أن  -كما مر   –أو قتل، أو حنوه  ،مباح من غري أن يظهره من ضرب

   .)٣( ينطق به، وال حيرم ذلك على األمة إال يف حمظور

وذّم متصفيه مما  ،رآن الكرميه القويف ضوء ذلك نعلم أن هذا الوصف للعني ذمّ 

 ،وخباصة إذا كان يف أمر حمظور �ى الشرع عنه ،يؤكد أمهية ابتعاد املسلم عنه

  .واهللا أعلم ،ومل يكن يف مكيدة أو حرب

                                                                                                                     

عبد اهللا  يب" ألتلخيص الذهيب"مع  املستدرك على الصحيحنيالذهيب على ذلك (يراجع : 

مصطفى  تح /47/ 3 هـ)٤٠٥احلاكم حممد بن عبد اهللا بن حممد النيسابوري املعروف (

م) وأبو داود يف سننه ك(اجلهاد) ١٩٩٠بريوت -دار الكتب العلمية  ط ،عبد القادر عطا

داود سليمان بن  يبألسنن ع : ال) يراج٢٦٨٣) ح (قتل األسري وال يعرض عليه اإلسالمب(

 ،بريوت املكتبة العصرية طحممد حميي الدين  تح/ 59/  3هـ)٢٧٥األشعث السِِّجْستاين (

 يبأل السنن الكربى: ) يراجع٣٥١٦والنسائي يف الكربى ك(احملاربة) ب (احلكم يف املرتد) ح(

 ط عم شليبحسن عبد املن تح/ 3/443 هـ)٣٠٣عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي (

 يبألسلسلة األحاديث الصحيحة وصححه األلباين يف الصحيحة ( ،م ٢٠٠١الرسالة بريوت

 مكتبة املعارف ط 4/300هـ)١٤٢٠األلباين ( عبد الرمحن حممد ناصر الدين

  م) وغريها ١٩٩٥الرياض

   .الكالم لإلمام ابن حجر رمحه اهللا تعاىل ومجيع علمائنا املسلمني) ١(

  .9/ 11فتح الباري  )٢(

  بتصرف.  43/  11 لبغويل شرح السنة يراجع :) ٣(
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  .اطب اث  أوف ان ار ن ادح واذم

وها حنن أوالء يف  ،مث املذمومة ثانياً  ،مر بنا حديث القرآن عن العني احملمودة أوالً    

وهي مرتبة حسب  ،صفات العني اخلارجة عن املدح والذم نقف على هذا املطلب 

  - ترتيبها املصحفي كما يلي :

  أو : ارة.

    فُيخّيل إليها أ�ا ترى أشياء غري حقيقية  ،: العني اليت وقع عليها تأثري السحر

  .أو واقعية

فال ترى األشياء على حقيقتها  ،ثري النفسي للسحرأو هي : العني الواقعة حتت التأ
)١(.  

  وهو قوله تعاىل : ،وهذا الوصف للعني ورد يف موضع واحد من كتاب اهللا تعاىل

           

 ]  ١١٦عراف: األ [.  

  -وألحظ على اآلية  الكريمة أمرين :

ومل ينسبه إىل الناس أنفسهم  ،أن اهللا تعاىل نسب السحر إىل األعني أولهما :

مبا  - إىل األبصار  الو أى: خيّ وعقوهلم سحروا أعني الناس للداللة على أ�م 

يكن  له حقيقة يف اخلارج مع أنه مل صنيعهمأن  -فعلوا من التمويه والتخييل 

 - ولذا مل يقل ،تغيري احلقيقة يف فتأثريهم يف الرؤية ال ،إال جمرد صنعة وخيال

  .)٢(سحروا الناس - سبحانه

مراد به  ،أن لفظ"األعني" الوارد على أحد وزان مجع القلة "أفْـُعل" ثانيهما :

ب هم فرعون من كل حدب وصو عَ ألن الناس يف هذا اليوم مجَ  ،الكثرة ال القلة
                                                 

   .حبث متاح على موقع رواد القرآن بشبكة املعلومات الدولية ،أحوال العني يف القرآن الكرمي) ١(

ياسر  تح أ/ ٢/٢٠٤ هـ)٤٨٩املظفر منصور بن حممد السمعاين ( يبأل تفسري القرآن يراجع : )٢(

و الوسيط ،١/٣٣٩وزهرة التفاسري  ،م١٩٩٧الرياض ب دار الوطنآخر، ط بن إبراهيم و 

  .٩/٤٨، والتحرير ٥/٣٤٩للطنطاوي
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      تصديقًا لقوله تعاىل  ،حلدث اجللللرؤية هذا ا

    ]: وقوله تعاىل  ،]٥٩طه       

        ]:وحنو ذلك من اآليات ٣٩،٤٠الشعراء...[

أو أن مجع القلة على بابه واملقصود  ،كثرة الناس يف هذا املشهد املهيباملفيدة  

  ،وهم قوم فرعون ومن مجعهم ملثل هذا األمر ،به طائفة خمصوصة من الناس

  .واهللا أعلم 

  

ّا : م.  

 :   املستلزم لكثرة البكاء ،شدة احلزن نم تهاعلى حدق غلب البياضالعني اليت، 

 عنها ذهب الرؤيةفت

)١(.  

ن هذا أتوحي ب "البيضاء"مة ألن كل "البيضاءمن"ت هذه التسمية بدًال واخرت 

وغلب على  ،بل جاءها البياض ،وليس األمر كذلك ،الوصف ذايت للموصوف

وهذا الوصف وارد يف  ،كاحلزن وحنوهالعني بعد ذلك لسبب من األسباب  

         طن واحد يف قوله تعاىلمو 

       ٨٤/[یوسف[.  

لبيان ِعظم  ،ضمن قصة يوسف عليه السالم –كما هو معلوم   –واآلية مسوقة 

  وللمفسرين يف ابيضاض العني قوالن : ،ليهحزن أبيه يعقوب عليه السالم ع

  .كلية أنه ذهب بصره: أولهما 

وذهب بعضهم  ،)٢(أنه ضعف بصره لبياض حصل فيه من كثرة بكائه ثانيهما :

كناية "  وابيضت عيناه من الحزنوعليه فقوله " ،:إىل أن اآلية من قبيل ا�از

  وليس مثة ذهاب للبصر أو بعضه. ،)٣(عن غلبة البكاء
                                                 

   بتصرف.  ٣/٥٨تفسري السمعاين  )١(

  .٣/٦٩تفسري املاوردي ) ٢(

  .بتصرف ١١/١٩٠واللباب  ،١٨/٤٩٨الرازي ) ٣(
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  حيث إن ظاهر القرآن يؤيده يف قوله تعاىل ،ح القول األولأرجّ و 

          ٩٣/[یوسف[.. إىل أن قال

 ]٩٦/یوسف[          تعاىل

الذي أفضى إليه  ،يقتضيان سبق العمى "  "و"    فقولھ "

   .واهللا أعلم ،شدة احلزن وكثرة البكاء

  

  

  نن اا :  ا اا .  

  ." د"  ا -أ 

وهي جبال رملية قرب  ،كانوا يسكنون األحقافم  عليه السالقوم هود     

وكانوا ممن  ،عليه السالم وقد جاءوا بعد قوم نوح ،حضرموت من ناحية اليمن

  .ر وجه األرض من العصاةزاغت قلو�م بعد فرتة من الطوفان الذي طهّ 

، كما وردت يف »هود«مفصلة ويف » األعراف«وقد وردت هذه القصة يف 

 »الشعراء«يف عرض هناوهي تُ  ،عاد وأن ذكر اسم هود بدو » املؤمنون«سورة 

وطرف العاقبة اليت انتهى إليها  ،: طرف دعوة هود لقومه خمتصرة بني طرفيها

واليت  ،رهم بعظيم نعم اهللا تعاىل عليهم، وقبل هالكهم ذكّ )١( املكذبون منهم

 ،ود ألبتةما كانت هلم حياة وال وج -بعد اهللا تعاىل –ولوالها  ،منها عيون املاء

وهذا ما ذّكرهم به نبيهم  ،لكنهم مل يستجيبوا ومل يؤمنوا فحاق �م سوء العذاب

  عليه السالم بقوله :

                                                 

 ١٤١٢ القاهرةبدار الشروق  ط ،بتصرف٥/٢٦١٠هـ)١٣٨٥سيد قطب (أ/ يف ظالل القرآن )١(

  .هـ
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 ١٣٥-١٣١:[الشعراء[.  

  -هذا وإني ألحظ على اآليات الكريمة أموراً كما يلي :

 أسلوب التفصيل"سيدنا هودا عليه السالم استعمل مع قومه يف دعوته  أن أولها :

        ( تعاىل يف قوله" بعد اإلمجال

(]:وأبلغ يف املوعظة  ،وهذا بال شك أوقع يف النفس ]١٣٢،١٣٣الشعراء

ولعل دعاة اليوم يستفيدون من مثل هذه املناهج الدعوية للقرآن  ،والنصح

   .الكرمي

نعمة  يف تعداد النعم بذكر األنعام أل�ا أجلّ د عليه السالم هو ابتدأ  ثانيها :

حّل وكانوا أهل  ،ولباسهم وعليها أسفارهم منها أقوا�مف ،على أهل ذلك البلد

هم وعو�م على سُ نْ ا أُ و� ،طف عليها البنني أل�م نعمة عظيمةوعَ  ،وترحال

   .)١(سوادهم وعددهم وكثرة  ،أسباب احلياة وبقاء ذكرهم بعدهم

 ،أل�ا �ا رفاهية حاهلم ) بعد ذلكاجلنات والعيونمث ذكر عليه السالم ( ثالثها :

  .)٢( وعيش أنعامهم ،واتساع رزقهم

بل أنعام وبنون  ،فهي ليست واحدة ،ورود النعم املذكورة بصيغة اجلمع رابعها :

د أو باعتبار انفراد كل واح ،وهذا اجلمع باعتبار التعدد والتنوع ،وجنات وعيون

ومع هذا كله مل  ،وإنعام هلموهذا فيه مزيد إكرام  ،ذه النعممنهم مبجموع ه

  .واهللا أعلم ،يتعظوا ومل ينتفعوا فنزل �م ما أُوعدوا به

  . ""  ا -ب 

                                                 

  .بتصرف ١٩/١٧٠التحرير والتنوير  )١(

  .بتصرف ١٩/١٧٠املصدر نفسه ) ٢(
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ذّكر سيدنا ،م قومه بنعم اهللا تعاىل عليهمّكر سيدنا هود عليه السالكما ذَ     

ومما ذّكرهم به هذه اجلنات والعيون الىت أغدقها  ،صاحل عليه السالم قومه كذلك

فالعيون ههنا مل توصف  ،والزروع والنخيل املرتتبة على هذه العيون ،اهللا عليهم

ولننظر إىل  ،لكنها واردة يف مقام االمتنان والتذكري بنعم اهللا تعاىل ،مبدح أو ذم

  سيدنا صاحل عليه السالم هنا وهو يذّكر قومه بقوله : 

             

         ١٤٦/[الشعراء- 

١٤٨[     

ري والسعة آمنني من املوت : يف هذا اخلأي أترتكون يف ما هاهنا آمنني واملعىن : 

ألن قوم صاحل مل يكن هلم  ،: العيون هاهنا اآلثار ويقال ،يف البساتني واأل�ار

  .)١( أ�ار جارية

  هذا وإني ألحظ على اآليات الكريمة هنا أمرين :

مزيد  ويف كلٍ  ،أن العيون جاءت جمموعة أيضاً فهذا لتعددها أو تنوعها األول :

    .إنعام وإكرام

ظاهر هذه اآليات يدل على أن الغالب على قوم هود هو اللذات  ي:الثان

وهي طلب االستعالء والبقاء والتفرد والتجرب، والغالب على قوم صاحل  ،ملعنويةا

  .)٢(وهي طلب املأكول واملشروب واملساكن الطيبة احلصينة ،هو اللذات احلسية

  .إا   : ج

وأنعم عليهم بنعم كثرية  ،ل مبنن عظيمةامنت اهللا تعاىل على بين إسرائي    

واملشار إليها يف  ،ومن ذلك هذه العيون اليت رزقهم اهللا تعاىل إياها ،متنوعة

  موضعني من كتابه مها قوله تعاىل :

                                                 

  .بتصرف ٢/٥٦٣تفسري السمرقندي ) ١(

  .بتصرف ٢٤/٥٢٥تفسري الرازي ) ٢(
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    ٥٨ - ٥٦:[الشعراء [.  

           وقوله تعاىل 

         ٢٨ -٢٥ن/[الدخا[.  
الثاين: عيون ،و ن قوالن أحدمها: عيون املاء ، وهو قول اجلمهورالعيو  تفسري ويف

وأن املراد عيون املاء  ،حه اجلمهوروأميل إىل ما رجّ ) ١.(الذهب ، قاله ابن جبري

.) بعد قوله ( جنات وعيون ) مما يدل .ألن اهللا تعاىل قال (وكنوز ،ال الذهب

 ،نوز شيء آخروالك ،فالعيون شيء ،على أن العيون للماء وليست للذهب

 ،فلفظ الكنوز يدل عليه ويشمله ،فضًال عن الذهب أول ما يُكتنز من املعادن

والتكرار غري  ،فلغة القرآن منزهة عن العبث ،وال مثة داع أن ُيشار إليه ثانية

   .واهللا أعلم ،املفيد

والكنوز واملقام رث بين إسرائيل للجنات والعيون واملوضعان يتحدثان عن إ

أخرجناهم من بساتينهم  :واملعىنيت كانت لقوم فرعون بعد هالكهم (ال ،الكرمي

اليت فيها عيون املاء وكنوز الذهب والفضة، واملواضع اليت كانوا يتنعمون فيها 

أل�م مل ينفقوا منها يف  ،�ذا االسم كنوزال ى اهللامسو  ،لنسلمها إىل بين إسرائيل

  .)٢( )احلسنة وا�الس البهيةاملنازل  هوطاعة اهللا تعاىل، واملقام الكرمي 

ألن هذه اجلنات والعيون والكنوز..   ،وهذا يقتضي رجوع بين إسرائيل إىل مصر

فتمتعوا �ا  ،مث آلت لبين إسرائيل بعد غرق فرعون ،كانت لفرعون وقومه مبصر

 -عليه السالم -إىل األرض املقدسة اليت دعاهم موسىمث خرجوا  ،فرتة معينة

         قوله تعاىللدخوهلا كما جاء يف

         
)٣(

  .]٢١/ [المائدة 

                                                 

  .٥/٢٥١النكت والعيون ) ١(

   .بتصرف٢٤/٥٠٦تفسري الرازي  ) ٢(

   .بتصرف وتلخيص ١٣/١٢٧التفسري الوسيط للطنطاوي  ) ٣(
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  -وأالحظ على هذه اآليات الكريمة أمرين :

حيث  ،شعراء مبثابة التفسري آليات سورة الدخان: أن آيات سورة الألول ا

وهذا يُعد من قبيل تفسري القرآن  ،َفسرت القوم اآلخرين بأ�م بنو إسرائيل

  .وهو مقدم على كل تفسري ،بالقرآن

مينحه النعم الكثرية واهلبات  ،أن العبد حبسن طاعته وإقباله على ربه الثاني :

وملا طغى فرعون  ،هم اهللا تعاىل ما كان لفرعونفبنوا إسرائيل بإميا�م أورث ،اجلزيلة

  .واهللا أعلم ،وأراح منه البالد والعباد ،وتأّله أهلكه

  .ان وا ان    ا د : 

 ،امنت اهللا تعاىل علي بين البشر بنعم عظيمة آفاقّية وأنفسّية ال تُعد وال ُحتصى   

واليت ذّكر اهللا تعاىل  ،اليت �ا قوام كل شيء حيومن اآلفاقية هذه العيون املائية 

  �ا البشر يف قوله تعاىل: 

           

           

            

  .]٣٥-٣٣:[یس

من  ،كثرية وظاهرة-وخباصة العيون  –ومظاهر االمتنان يف اآليات الكرمية 

  -أبرزها أمران :

كما   ،تفجري يف قوله "وفجرنا" للداللة على الكثرة والقوةالتعبري بال األول :

  .سبق

وهذا  ،جميء العيون بصيغة اجلمع للداللة على الكثرة والتعدد والتنوع الثاني :

  .من عظيم فضل اهللا تعاىل على عباده

ر وال يقدّ  ،ومن النعم األنفسية العظيمة هذه الىت أكرمنا اهللا عز وجل لنبصر �ا

نسأل اهللا تعاىل أن ميتعنا بأبصارنا وأمساعنا وقوتنا ما  ،من ُحرمها ظم نعمة إالعِ 

  .اللهم آمني ،أحيانا وأبقانا
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  .]٨/[البلد        وهذا االمتنان ورد صرحياً يف قوله تعاىل 

  - وألحظ على هذا الموطن الكريم أمرين :

وذلك لتقدميها على بقية النعم  ،نفعهاوعظم  ،أمهية نعمة البصر أولهما :

  .املذكورة معها

 بل ما يرتتب عليه ،لعضو وحدهأنه ليس املراد بالعينني وما بعدها ا ثانيهما :

متهيداً  ،من أمانة البصر والنطقينتج عنها الثواب والعقاب ( ،من آثار وتبعات

د وسائل بع ومسئولية الكلمة ،من تقرير تبعات الرشد ،ملا يلي يف السورة

التذكري مبا هدي تعاىل  بعد ذلك يأيت مث،اإلدراك احلسي من بصر ونطق

    يف قوله تعاىل ز ملعامل الطريقنيمن إدراك مميِّ  إليه اإلنسان

 واهللا أعلم )١( )]١٠ / [البلد.  

  ،والذمهذا وقد ورد يف القرآن عيون أخرى خارجة أيضًا عن نطاق املدح 

 ،كالعيون اليت فّجرها اهللا تعاىل لنجاة نوح عليه السالم ومن معه من املؤمنني

       واملشار إليها يف قوله تعاىل 

          ١١،١٢/[القمر[، 

وكذلك العيون اليت فّجرها اهللا تعاىل لسيدنا موسى عليه السالم ملا ضرب 

إال أين مل أُفردها بالذكر أو  ،واملشار إليها يف موضعي البقرة واألعراف ،احلجر

مع  ،التعليق عليها هنا ألنه قد سبق يل التعليق عليها يف ثنايا هذا البحث

مما يغنينا عن اإلعادة  ،وإيثار كٍل يف موضعه ،بني االنفجار واالنبجاس التفرقة

  .واهللا أعلم ،هنا

                                                 

دار بتصرف ط ١/١٨١ )بنت الشاطئ (عائشة عبد الرمحن د/ لقرآن الكرميالتفسري البياين ل )١(

  .القاهرةباملعارف 
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������������������ �
ومبحض  ،وبعز طاعته تُرفع الدرجات ،احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات    

ختم  ،خري الربيات  والصالة والسالم على سيدنا حممد ، عونه تُبلغ املرامات

وخصه اهللا بأكمل اآليات  ،اىل به مجيع الرسل وبرسالته مجيع الرساالتاهللا تع

وأمت  يع األنبياء والرسل أفضل الصالةعليه وعلى مج ،وأوضح البينات

  .التسليمات

  ..وبـــعـــد

 ،اءةألفينا هذه الدوحة الغنّ  ،ة مع كتاب اهللا تعاىلفمن خالل هذه اجلولة العام  

  ووقفنا سويًا على ،رين كتاب ربنا ذات رياحني وأزاهواحلدائق الفينانة الزاهرة م

وبيان صفا�ا وكثري مما يتعلق ،كثري من األسرار لكتاب اهللا تعاىل يف آيات العني

   ...�ا

  دة ن ثض ا دذا و:  

 ًثراء لفظ "العني" لغويًا وقرآنيًا حىت ربت معانيه اللغوية على اخلمسني :أو، 

  كما مّر بنا آنفاً.  ،انيه وأوجهه القرآنية إىل أحد عشر وجهاً ووصلت مع

 ً اللغوية والقرآنية املتعددة إىل وجه واحد وهو"الباصرة"  رجوع هذه املعاين

  .وما عداه فرع عنه ،فهو أصل لبقية املعاين

 ً  رد يف القرآن إال مجعًا لعني ي"أعني" مل  مجع عني علىالتأكيد على أن

كانت وية  ي"عيون" مل يرد إال مجعًا لعيون املاء دن ومجعها على ،نسان الباصرةاإل

  .أو أخروية

 ًد لإلشارة إىل معىن أوصفة معينة رِ ف يَ أن التعبري القرآين عن العني بالطرْ  را

وَقْصر النظر على  ،والذلة واملهانة ،واخلوف واهللع،كالسرعة  فوق الباصرة

  .يف غري آية من القرآن بحثنايا الثكما ورد يف ...األزواج

ً  ُفالعني للداللة ،فرِّق القرآن يف استعماله للفظ "البصر" عن لفظ"العني"ي

  أما البصر فهو اسم ملا يرتتب عليه وهو الرؤية غالباً.،على احلدقة الباصرة
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ا مما يؤكد لدين ،رار البيانية لكالم اهللا تعاىلالوقوف على كثري من األسسادساً: 

  وال خيلق على كثرة الرد أبداً. ،أن هذا الكتاب ال تنقضي عجائبه

ًد  ؤكد للناس أن الدراسات لنإىل املزيد من مثل هذه  احلقل القرآينحاجة

نكمم أفواه الفجرة و  ،ءورسالته اخلامتة للبشرية مجعا ،هذا القرآن كالم اهللا املعجز

 ،حىت يوقنوا أنه من عند اهللا تعايل ،ببيان اإلعجاز القرآين ،الكفرة ومن تابعهم

مزقهم اهللا كل  ،ويرعووا عن الطعن فيه، وعن متزيقه وحتريقه ،فتخبت له قلو�م

  ممزق.

  ت البحث قرابة عام كامل أو أزيد حيث عايش ،أنه ال مستحيل مع الصرب 

مسلك ال لشيء إال لصعوبة  ،ورمبا مرت األيام والليايل دون أن أكتب حرفاً 

مث صعوبة بيان األسرار اليت تنطوي حتتها، ولوال  ،وأسبقية الكتابة فيها ،املباحث

الباحثني أن  وفق وأعان ما مت البحث وال كان،ويف هذا دافع لكل إخواينأن اهللا 

وخباصة  ،، ويستخرجوها للناسكنوز الربانية والدرر القرآنيةبوا عن مثل هذه النقّ يُ 

وال  وحتتاج إىل دراسة كاأليدي واألرجل واألوجه...أن كثرياً من األعضاء ذُكرت 

أو لقلة ما ذكره العلماء يف لون ما  ،يهنوا وال حيزنوا لقلة ما بأيديهم من أمثلة

  .فاهللا عز وجل هو املوفق واملعني ،منها

  

            

   / ٣٥[محمد[.  
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.ادر واا أ  :أو  

  .در ا -أ 

هـ 982( إرشاد العقل السليم ألبي السعود محمد بن مصطفى العمادي  -١
  ،ط دار إحياء التراث العربي بيروت.)

حمد األمين م/  للشيخ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -٢
 .م1995 ط دار الفكر بيروت ،) هـ1393ت (  الشنقيطي

३ -  محمد  /، تح أ)هـ685(ناصر الدين عبد اهللا البيضاوي لأنوار التنزيل
  .هـ  1418 دار إحياء التراث العربي بيروت  ط المرعشلي

إيجاز البيان عن معاني القرآن ألبي القاسم محمود بن أبي الحسن  -٤
ط دار الغرب  ،حنيف القاسمي/ تح د)  هـ550 نحو(النيسابوري 

  .هـ1415بيروت  .اإلسالمي
أيسر التفاسير لكالم العلي القدير ألبي بكر جابر بن موسى الجزائري،ط  -٥

  .م2003مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة 
  ،)هـ 745( البحر المحيط ألبي حيان محمد بن يوسف األندلسي  -٦

  .هـ1420صدقي جميل ط الفكر بيروت / تح أ 
أحمد / تح د ،)هـ  1224( البن عجيبة أحمد بن محمد  البحر المديد -٧

  .هـ1419القرشي ط الكتب العلمية ـ بيروت 
  محمد المحيميد /تح د)،هـ ٤٦٨(لواحديلعلي بن أحمد ا البسيط -٨

  .هـ1430 ط جامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض
   )هـ  1398 (بيان المعاني لعبد القادر بن مال ُحوّيش آل غازي  -٩

 .هـ1382ط الترقي بدمشق 
ط  ،) هـ1393(  محمد الطاهر بن عاشور/ التحرير والتنوير للشيخ  - ١٠

  .م2000 مؤسسة التاريخ العربي بيروت
११ - هـ   774(سماعيل بن عمر بن كثير تفسير القرآن العظيم إل(،   

  .م 1999دار طيبة  ط سامي سالمة /تح أ
 ،)هـ327(محمد بن أبي حاتم عبد الرحمن بنلتفسير القرآن العظيم  - ١٢

 .هـ1419 السعوديةبمكتبة الباز  ط أسعد الطيب/تح أ
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ياسر بن إبراهيم  /تح أ ،)هـ489(منصور السمعاني ل تفسير القرآن  - ١٣
 .م1997 الرياضب دار الوطنآخر، ط و 
 ،)هـ 1371ت ( تفسير المراغي لإلمام أحمد بن مصطفى المراغي  - ١٤

  .م1946ط مصطفى الحلبي 
   ،)هـ 150( تل لإلمام مقاتل بن سليمان البلخي تفسير مقا - ١٥

  .هـ 1423ط دار إحياء التراث بيروت  ،عبد اهللا شحاته/ تح د
 )بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن /د التفسير البياني للقرآن الكريم - ١٦

  .القاهرةبدار المعارف ط 
هـ 1390بعد ( عبد الكريم الخطيب / التفسير القرآني للقرآن د - ١٧

  .كر العربي بالقاهرةط دار الف،)
تح  مجموعة بإشراف  ،)هـ 751(   قيم الجوزية التفسير القيم البن - ١٨
  .هـ1410إبراهيم رمضان ط مكتبة الهالل  بيروت /  أ
محمد بن عمر الرازي فخر الدين التفسير الكبير لإلمام  - ١٩

  .م 2000دار الكتب العلمية بيروت ط ،)هـ606(
غالم بني / تح أ ،مظهريالتفسير المظهري لمحمد ثناء اهللا ال - ٢٠

  التونسي 
  .هـ1412ط المكتبة الرشدية باكستان 

 ط ،وهبة الزحيلي/د  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج - ٢١
  .هـ 1418 دمشقبدار الفكر المعاصر 

ط دار الجيل الجديد  ،محمد محمود حجازي/التفسير الواضح د - ٢٢
  القاهرة.

ار نهضة مصر بالفجالة ط د ،محمد طنطاوي/التفسير الوسيط د - ٢٣
  .م1998

  ) هـ 310( جامع البيان لمحمد بن جرير بن يزيد الطبري  - ٢٤
  .م2000ط الرسالة بيروت  أحمد شاكر/ تح الشيخ 

   محمد بن أحمد بن فرح الجامع ألحكام القرآن للقرطبي - ٢٥
  .م2003 بالرياض البخاري،ط عالم الكتب سمير/ )تح أهـ671( 
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  )   هـ875( الرحمن الثعالبي  عبد ألبي زيد الجواهرالحسان - ٢٦
 .ـه1418بيروت  ، ط إحياء التراث العربيمحمد معوض/ تح الشيخ 

حاشية الشهاب علي البيضاوي لشهاب الدين أحمد بن محمد  - ٢٧
  هـ)ط دار صادر بيروت. 1069(  الخفاجي المصري

  حقائق التفسير ألبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي  - ٢٨
  .م2001ان ط العلمية بيروت سيد عمر / هـ)، تح أ412( 

   بن عبد اهللا اآللوسي القرآن العظيم لمحمود تفسير في روح المعاني - ٢٩
  .هـ1415 على عطية ط العلمية بيروت/ تح أ ،)هـ 1270( 

   )هـ 597( زاد المسير البن الجوزي جمال الدين عبد الرحمن  - ٣٠
  .هـ1422 ط دار الكتاب بيروتعبد الرزاق المهدي / تح أ

( منير لمحمد بن أحمد الشهير بالخطيب الشربيني السراج ال - ٣١
 .ط العلمية ـ بيروت بدون )هـ 977

  ، )هـ 1250( فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني  - ٣٢
 .هـ1414ط دار القلم الطيب بيروت 

 القاهرةبدار الشروق  ط ،)هـ1385(سيد قطب /أ في ظالل القرآن - ٣٣
   هـ 1412

ط دار  ،)هـ 538(  د الزمخشريالكشاف لمحمود بن عمر بن أحم - ٣٤
  .هـ1407الكتاب العربي ـ بيروت 

إسحاق أحمد بن إبراهيم  يبأل الكشف والبيان عن تفسير القرآن - ٣٥
  . هـ 1422 دار إحياء التراث بيروت ،ط)هـ 427(الثعلبى 

اللباب في علوم الكتاب ألبى حفص عمر بن على بن عادل  - ٣٦
  .تط العلمية بيرو  ،)هـ 880ت بعد ( الدمشقي 

محمد / تح أ ،)هـ1316(مراح لبيد لمحمد بن عمر نووي الجاوي  - ٣٧
 .هـ1417الضنّاوي ط العلمية بيروت 

३८ - تح 8/296 )هـ510 ت(لحسين بن مسعود البغوي ل معالم التنزيل
  .م 1997دار طيبة ط  ،محمد عبد اهللا النمر /أ
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عبدالرازق / تح أ ،)هـ885 نظم الدرر إلبراهيم بن عمر البقاعي ( - ٣٩
  .م1995ط العلمية بيروت  المهدي

   ،)هـ 450( النكت والعيون للماوردي على بن محمد  - ٤٠
  .بيروت .ط العلمية ،السيد عبد المقصود/ تح أ 

وأحكامه  الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره -٤١
  المالكي         طالب بن أبي محمد مكي يبأل"وجمل من فنون علومه

جامعة ط  ،جامعة الشارقةب علميةعة رسائل مجمو ضمن  )هـ437 ت( 
 .م2008 الشارقة

  .در  اآن ا - ب

محمد /تح أ ،)ه429( عبد الملك بن محمدللثعالبي  والنظائر األشباه -١
  .م1984ط عالم الكتب بسوريا المصرى 

عبداهللا /تح د) هـ150(شباه والنظائر لمقاتل بن سليمان البلخي األ -٢
 .م2001يب بالقاهرة ط دار غر شحاته  

  4/152 )هـ1403(محيي الدين درويش / إعراب القرآن وبيانه أ -٣
  .سوريةبدار اإلرشاد  ط
محمود بن علي  القاسم يبأل باهر البرهان فى معانى مشكالت القرآن -٤

جامعة أم  ي طسعاد بابق /تح د )هـ553بعد  ت(بن الحسين النيسابورّى 
 .م1998القرى 

  ) هـ500 بعد( آن للكرماني محمود بن حمزة القر  متشابه في البرهان -٥
  .م1998 أحمدعز الدين ط الوفاء بالمنصورة/ تح د 

محمد /تح أ) ه817( التمييز لمجد الدين الفيروز آبادي  بصائر ذوي -٦
  .على النجار ط دار الكتب العلمية بيروت

  )ه320(محمد بن علىتحصيل نظائر القرآن للحكيم الترمذى  -٧
  .م1975السعادة بالقاهرة  حسنى زيدان ط/تح أ  

 نشر ط األولى لمركز ،حسن المصطفوي/ التحقيق في كلمات القرآن أ -٨
 .هـ1393آثار العالمة المصطفوي بإيران 
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  ]]علي عبد الرحمن بن البن الجوزي الغريب تفسير في األريب تذكرة -٩

  .م2004 بيروت طارق السيد،ط العلمية /أ تح)ـ ه597 (
ط الشركة  هند شلبي/تح د) ه200(ليحيى بن سالم  التصاريف - ١٠

  .م1978التونسية للتوزيع 
  ) هـ370 ( الحسين أحمد خالوية الحجة في القراءات السبع البن - ١١

  .ـه1401 ط دار الشروق بيروت،عبد العال مكرم /تح د 
الحجة للقراء السبعة للحسن بن أحمد بن عبد الغفار الشهير بأبي  - ١٢

أحمد الدقاق ط دار /لعزيز رباح وأعبد ا/ تح أ ،)هـ 377( علي الفارسي 
  .م1993المأمون بدمشق 

أحمد مختار، ط عالم / االشتراك والتضاد في القرآن الكريم د - ١٣
  م.2003الكتب بالقاهرة 

محمود بن حمزة بن نصر ل غرائب التفسير وعجائب التأويل - ١٤
  .ةجدبدار القبلة  ط ،)هـ505(الكرماني 

ط  ،يم أحمد عبد الفتاحإبراه/ القاموس القويم للقرآن الكريم أ - ١٥
   .م1983مجمع البحوث بالقاهرة 

واألشباه والنظائر لإلمام ابن العماد  كشف السرائر في معنى الوجوه - ١٦
   ،وآخرمحمد داود / دتح ) " ه887( المصري

  .م1977ط مكتبة شباب الجامعة باإلسكندرية  - ١٧
 ( البن جماعة محمد بن إبراهيم في متشابه المثاني المعاني كشف - ١٨

 .م1998 محمد داود ط دار المنار بالقاهرة/ د تح ،) هـ 733
  ،)هـ 285( ما اتفق لفظه واختلف معناه للمبرد محمد بن يزيد  - ١٩

  .هـ1350عبد العزيز الميمني ط السلفية بالقاهرة / تح أ 
  ،) هـ381(  المبسوط في القراءات العشر ألحمد بن الحسين - ٢٠

  .م1981 شقسبيع حاكيمي ط مجمع اللغة العربية بدم/ تح أ
   ،)هـ209(عبيدة معمر بن المثنى البصري  يبأل مجاز القرآن - ٢١

  .هـ 1381 القاهرةبمكتبة الخانجى ط  ،ينكمحمد فواد سز  /تح أ
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 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

أحمد  /تح أ )هـ207( الفراء يحيى بن زياد  زكريا يبأل القرآن معاني - ٢٢
  .والترجمة للتأليف دار المصريةط ال،وآخرينيوسف النجاتي 

   ،)هـ311(لزجاج إبراهيم بن السري ل رابهمعاني القرآن وإع - ٢٣
  .م1988 عالم الكتب بيروت ط

ط دار  ،معجم ألفاظ القرآن الكريم لمجمع اللغة العربية بالقاهرة - ٢٤
  .م1981الشروق 

 ،سميح عاطف الزين/ معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم أ - ٢٥
 .م2007ط دار الكتاب المصري بالقاهرة 

محمد فؤاد / القرآن الكريم للشيخ المعجم المفهرس أللفاظ  - ٢٦
  .هـ1364ط دار الكتب المصرية  ،الباقيعبد
أحمد مختار / المعجم الموسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءاته د - ٢٧
  .م2002ط مؤسسة سطور بالرياض  ،عمر
 ،)هـ 425( المفردات في غريب القرآن للراغب حسين بن محمد  - ٢٨
  .ـه1412صفوان عدنان ط العلم بدمشق / تح أ
مالك التأويل ألبى جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي  - ٢٩

  ،ط العلمية بيروت.)هـ 708(
ط التراث بدمشق  ،ر فوزي النّعالمختا/ موسوعة األلفاظ القرآنية أ - ٣٠

  .م2003
محمد  /تح )هـ597(بن الجوزي عبد الرحمن بن علي النزهة األعين  - ٣١

  .م1984مؤسسة الرسالة بيروت ط،الراضي
محمد  /دتح )ه887( البن العماد المصري والنظائر واألشباه الوجوه - ٣٢

  .م1977وآخر، ط شباب الجامعة باإلسكندرية داود 
محمد /د  تح )ه400(جوه والنظائر ألبي هالل العسكرى الو - ٣٣

  م 2007ط مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة عثمان 
اتم ح/د تح) ه170(لهارون بن موسى األعور الوجوه والنظائر  - ٣٤

  .م1988الضامن ط وزارة الثقافة العراقية 
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 .در ا وو -ج 

  )هـ303(عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي  يبأل السنن الكبرى -١
  .م 2001الرسالة بيروت ط حسن عبد المنعم شلبي /أ تح 

  ، )هـ275(داود سليمان بن األشعث السِِّجْستاني  يبألسنن ال -٢
  .بيروت المكتبة العصرية طمحمد محيي الدين  /تح

 عبد الرحمن محمد ناصر الدين يبألسلسلة األحاديث الصحيحة  -٣
  م.1995الرياض مكتبة المعارف ، ط)هـ1420(األلباني 

شعيب  /تح ،)هـ516( لحسين بن مسعود البغويل شرح السنة -٤
  .م1983المكتب اإلسالمي بيروت ط محمد زهير الشاويشو األرناؤوط 

  ) هـ  256( محمد بن إسماعيل البخاري  الصحيح ألبي عبد اهللا -٥
  م.1987مصطفى الُبغا ط دار ابن كثير بيروت / تح د

هـ 261( الصحيح ألبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري  -٦
  ط دار الجيل بيروت. ،)

عبد الرحمن محمد أشرف بن  يبألعون المعبود شرح سنن أبي داود  -٧
دار الكتب ط  ، )هـ1329 ت(أمير بن علي بن حيدر العظيم آبادي

   .هـ1415بيروت - العلمية 
فتح البارى شرح صحيح البخارى ألحمد بن على بن حجر العسقالني  -٨

 ).هـ  1379بيروت  ،ط دار المعرفة ،هـ"  852ت "
عبد اهللا الحاكم  يأبل" تلخيص الذهبيمع " المستدرك على الصحيحين -٩

   )هـ405(محمد بن عبد اهللا بن محمد النيسابوري المعروف 
 -دار الكتب العلمية  ط ،مصطفى عبد القادر عطا /تح 

  م.1990بيروت
  ،)هـ235(بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة  يبألالمصنف  - ١٠

 .ط السلفية الهندية ،محمد عوامة: تح 
 .در ا وآدا - د

ط دار البيان العربي  ،الحميد مصطفى عبد/ األفعال في القرآن الكريم د -١
 .م1986بجدة 
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تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن محمد بن عبد الرازق  -٢
/ تح  ،)هـ 1205ت " ( مرتضى الزييدي "  المعروف بـــــ ،الحسيني

  .مجموعة من العلماء والمحققين ط دار الهداية
   ،)هـ 370ت  ( تهذيب اللغة ألبى منصور محمد بن أحمد األزهري -٣

  .م2001ث العربي، بيروت محمد عوض ط دار إحياء الترا/ تح أ 
/  2) هـ 321( جمهرة اللغة ألبى بكر محمد بن الحسن بن دريد  -٤

  .م1987ين رمزي بعلبكي ط دار العلم للمالي/ تح أ 758
  ، ١٧٤ص شرح المعلقات السبع للحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني -٥

  .م٢٠٠٢بيروتحياء التراث إدار  ط
   ،) هـ170 ( الفراهيدي العين ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد -٦

 .ط دار الهالل بالقاهرة ،إبراهيم السامرائي/ د ،مهدي المخزومي/ تح د
  ) قر(1/460) ه 817(القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزأبادي  -٧

محمد /أ بإشراف مؤسسة الرسالةبمكتب تحقيق التراث /تح  
 . م 2005الرسالة بيروت  ط العرقسوسي

تح  55ص ) هـ 1094( وب بن موسى الكفوي الكليات ألبي البقاء أي -٨
 .ان درويش وآخر ط الرسالة بيروتعدن/ أ

   ،)هـ  711ت ( لسان العرب ألبي الفضل محمد بن منظور المصري  -٩
 .ط دار صادر بيروت بدون

النيسابوري  الميداني ألبى الفضل أحمد بن محمد األمثال مجمع - ١٠
دار المعرفة ـ محمد محي الدين عبد الحميد ط / تح أ  ،)هـ518(

 .بيروت
هـ )458(المحكم والمحيط األعظم لعلي بن إسماعيل بن سيده  - ١١

  .م2000عبد الحميد هنداوي ط العلمية بيروت / تح د6/122
ين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد اهللا ز  يبأل مختار الصحاح - ١٢

المكتبة  ط ،يوسف الشيخ محمد /تح ،)هـ666(الرازي  القادرعبد
  .م1999العصرية بيروت
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 دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعْني ، دالالهتا و
 

ط  350 ،349محمد محمد داود ص / معجم الفروق الداللية د - ١٣
  .م2008دار غريب للطباعة بالقاهرة 

محمد حسن / د.المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم أ - ١٤
 .م 2010ط مكتبة اآلداب بالقاهرة 1535/ 3جبل 

/ تح أ  1/409المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة  - ١٥
 .فى وآخرين ط دار الدعوة بالقاهرةصطإبراهيم م

 ،)هـ 395ت ( مقاييس اللغة ألبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  - ١٦
  .م1979عبد السالم هارون ط دار الفكر بيروت / تح أ 

 .در أى  - ه
  .م2002ط دار العلم للماليين بيروت  ،األعالم لخير الدين الزركلي -١
علي الخطيب البغدادي بن  بكر أحمد يبتاريخ بغداد أل -٢

  .هـ1417 بيروت العلمية ط مصطفى عطا /تح أ 21/62)هـ463(
الزهد والورع والعبادة لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم  -٣

حماد سالمة وآخر ط مكتبة / تح أ  ،)هـ 728( بن تيمية الحراني 
  .هـ1407المنار باألردن 

  وتحقيق جمع) هـ 728 (مجموع الفتاوى لتقي الدين بن تيمية  -٤
الشريف الرحمن قاسم ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف عبد/ أ 

  .م1995بالمدينة 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لإلمام محمد بن أبى  -٥

محمد المعتصم باهللا ط / تح الشيخ  ،)هـ 751( بكر بن قيم الجوزية 
  .م1996الكتاب العربي بيروت 

إحسان /تح أ ،)هـ626(شهاب الدين ياقوت الحموي ل دباءمعجم األ -٦
  م.1993دار الغرب اإلسالمي، بيروتط  عباس

إحسان /تح أ ،)هـ681(العباس أحمد ابن خلكان  يبألوفيات األعيان  -٧
  م.1900بيروت -دار صادر ط  عباس

  
  ...... إىل غري ذلك مما هو مثبت يف اهلوامش من املصادر واملراجع. 
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ً تووت ا.  

  الصفحة  ات

  ...............................................................المقدمة

ود و : ولا ا............................  

  ولب اطاوا ن وأوت اد.................  

  ا  قاوا...........  

طظور اا  "نا "  ب اطا.........  

ا آن اا  ادو ت اد :ما..........  

  .........اطب اول  ان وأو د ء اووه واظر

  ........آاطب ا  دت ان و  اظم ار 

  ..............................................أولها : الباصرة

  ....................................ثانيها : منبع مياه أهل الجنة

  ثالثها : منبع الماء الجاري وينبوعه...................................

  .....................................رابعها : الحفظ والكالءة

  .........................................خامسها : المنظر والمشهد

  ...................................سادسها : ذات الشيء وعينه

  سابعها : القلب أو البصيرة.................................

  ثامنها : ما يسيل بغير ماء...............................

  .........اسعها   : منبع بعض شراب أهل النارت

  عاشرهاً : اتساع العين وجمالها........................

  حادي عشرها : الظهور والجريان..............................

رآت ادذه ا  ل و  ثب اطا....................  

ت " اراد   راب اطا  رآل اوا ر ن " و  

  ...................................................الـــطَــْرف -أ

  ............................................................الـبـصـر -ب

  ......................................................................النظر -ج

٣٨٥  

٣٩٠  

٣٩٠  

٣٩٥  

٣٩٦  

٣٩٨  

٣٩٨  

٤٠٢  

٤٠٢  

٤٠٥  

٤٠٨  

٤١٣  

٤١٥  

٤١٧  

٤١٩  

٤٢١  

٤٢٢  

٤٢٣  

٤٢٥  

٤٢٨  

٤٣١  

٤٣١  

٤٣٣  

٤٣٦  
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  ..................................................................الرؤية –د 

آن اا  ف اأو : ا ا................................  

  ....................اطب اول  ان اودة و  ارآن

  ........................وأصافها المسألة األولى : أعين المؤمنين
  ................................................................أوًال: الفّياضة

  .........................................................ثانياً : القريرة

  ............................................ثالثاً : الثابتة غير المتطلعة

  .............................................................رابعاً : المتلذذة

  ..............................المسألة الثانية : عيون الجنة وأوصافها
  ..................................................................أوالً : الجارية

  ..............................................................ثانياً : النّضاخة

  .................................................................ثالثاً : الكافور

  ............................................................رابعاً : السلسبيل

  ...........................................................خامساً : التسنيم

  ...................اطب ا  ان اذو وأو  ارآن

  ..........................................................الـُمَعطَّلة أوالً : 

  ..............................................................ثانياً : الـُمزدرية

  ................................................................ثالثاً : الدّوارة 

  ...........................................................رابعاً:  المطموسة

  ..............................................................خامساً : الـخائنة

ذمادح وان ا رن اف اأو  ثب اط...................  

  ...................................................أوال : الـمسحورة

  ..................................................................ثانياً : المبيّضة

  ....................ألقوام السابقينثالثاً : العيون الممنون بها على بعض ا

  ................................قوم "هود" عليه السالم -أ 

  .......................قوم "صالح" عليه السالم -ب 

٤٣٨  

٤٣٩  

٤٣٩  

٤٣٩  

٤٣٩  

٤٤١  

٤٤٤  

٤٤٦  

٤٤٨  

٤٤٨  

٤٤٩  

٤٥٢  

٤٥٤  

٤٥٥  

٤٥٧  

٤٥٧  

٤٥٨  

٤٦٠  

٤٦٢  

٤٦٤  

٤٦٦  

٤٦٦  

٤٦٧  

٤٦٨  

٤٦٨  

٤٧٠  
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  ...........................................................ج:  بنو  إسرائيل

  ......................عموم البشرد :  العيون واألعين الممنون بها على 

ا...............................................................................................   

  ......................................................................................أ ادر

  ............................................................................. ات

٤٧١  

٤٧٢  

٤٧٥  

٤٧٧  

٤٨٦  

  

وسالم على املرسلني ،سبحان ربك رب العزة عما يصفون، 
  واحلمد هللا رب العاملني 

  

  ].١٨٢-١٨٠[الصافات 

  

 


