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الباب الثالث
" السمع والبصر والفؤاد"ترتيب ذكر كلمات أقوال المفسرين والخبير األطباء عن 

الكريمالقرآنفي " السمع والبصر والفؤاد"المفسرين في ترتيب ذكر كلمات أقوال.أ

بعض كتبهم فوجد ةيف كتبهم، وبعد اطالع الباحثالستةاآلياتوقد فّسر العلماء تلك

هنا ةالباحثتوذكر ،، وعّربوها بأساليب متعددةخمتلفةالباحث

اآليات اليت تتعلق ليت تكلم العلماء كثريا حني فّسروانقطة مهمة اخاصة عنبعض تفسري اآليات

:يأيت، وبعض تفسري تلك اآليات فيما "والفؤادالسمع والبصر "كلمة ب

78: سورة النحل .1

السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم َال تـَْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم {: قال تعاىل

1َ}َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَواْألَْفِئَدةَ 

} َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم { : أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي يف تفسريهقال و 

بطون، بيوت أمهاتكم بكسر اهلمزة، وقرأ محزة بكسر امليم واهلمزة، الباقون بضم اهلمزة : قرأ الكسائي

َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواألْبَصاَر { جل وعال مت الكالم، مث ابتدأ فقال} ال تـَْعَلُموَن َشْيًئا { وفتح امليم، 

ألن اهللا تعاىل جعل هذه األشياء هلم قبل اخلروج من بطون األمهات، وإمنا أعطاهم العلم } َواألْفِئَدَة 

نعمه من كون السمع واألبصار واألفئدة قبل اخلروج إذ يسمع الطفل } َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن { بعد اخلروج، 

78: سورة النحل 1
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كما قال فيمن اليسمع احلق، وال يبصر . وال يعلم هذه اجلوارح من غري هذه الصفات كاملعدومويبصر، 

3.ال يشكرون نعمه2)صم بكم عمي فهم ال يرجعون(العرب، وال يعقل الثواب 

وجعل لكم ((مث قال . اإلنسان خلق يف مبدأ الفطرة خاليا عن معرفة األشياء: وقال إمام الرازي

أن النفس اإلنسانية ملا كانت يف أول اخللقة خالية عن املعارف : واملعىن)) السمع واألبصار واألفئدة

 .

العلوم املكتسبية إمنا ميكن اكتسبها بواسطة العلوم البدحيية، وحدوث هذه العلوم البديهية إمنا  أن 

وحدوث هذه التصورات إمنا كان بسبب إعانة . 

هو أنه 

4.تعاىل أعطى هذه احلواس

: ((قال ابن كثري

شيًئا، مث بعد

الدماغ والعقل به مييز بني : لب على الصحيح، وقيلاليت مركزها الق- وهي العقول- املرئيات، واألفئدة 

وهذه القوى واحلواس حتصل لإلنسان على التدريج قليال قليال كلما كرب زِيد يف . األشياء ضارها ونافعها

.مسعه وبصره وعقله حىت يبلغ أشده

18: سورة البقرة 2
.441، ص 3ج . دار الفكر: ، بريوتمعامل التنزيل يف التفسري والتأويل، )م1985/ ه1405(أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي 3
92، ص 20ج . دار الفكر: القاهرةمفاتح الغيب،، )م1401/1981(حممد الرازي فخر الدين ابن عالمة عمر  4
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وعضو وقوة على طاعة مواله، كما جاء يف صحيح البخاري، عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا 

من عادى يل وليا فقد بارزين باحلرب، وما تقرب إّيل عبدي مبثل أداء : يقول تعاىل: "عليه وسلم أنه قال

كنت مسعه الذي يسمع به، وال يزال عبدي يتقرب إّيل بالنوافل حىت أحبَّه، فإذا أحببته  . ما افرتضت عليه

ألجيبنه، ولئن استعاذ يب ألعيذنه، وما ترددت يف شيء أنا فاعله ترددي يف قبض نفس عبدي املؤمن، 

5."ت وأكره مساءته، وال بد له منهيكره املو 

َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم َال تـَْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل {: أمحد مصطفى املراغيقال و 

واهللا جعلكم تعلمون بعد أن أخرجكم من بطون أمهاتكم، فرزقكم عقوال :أي}َلُكُم السَّْمَع َواْألَْبَصارَ 

اخلطاء من الصواب، وجعل لكم السمع الذي 

أي رجاء أن تشكروه باستعمال نعمة فيما )) شكرونلعلكم ت. ((وهكذا مجيع مرافق احلياة ووجوهها

.6

36: سورة اإلسراء.2

.722، ص 2دار احلديث، ج : ، القاهرةالعظيمالقرآنتفسري ، ) م2003/ه1423(القرشي الدمشقيإمساعيل بن عمر بن كثري أبو الفداء5
.118، ص 14ج . شركة مكتبة واملطبعة مصطفى الباجي اكليب وأوالده: ، مصرتفسري املراغي، )م1946/ هـ1365(أمحد مصطفى املراغي 6
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َوَال َمْسئُـ َعْنهُ َكانَ أُولَِئكَ ُكلُّ َواْلُفَؤادَ َواْلَبَصرَ السَّْمعَ ِإنَّ ِعْلمٌ بِهِ َلكَ لَْيسَ َماتـَْقفُ َوَال {: قال تعاىل

{7

يقال )) ِعْلمٌ ِبهِ َلكَ لَْيسَ َماتـَْقفُ َوَال ((:قال أيب احلسن علي ابن أمحد الوحدي النيسابوريو 

قفا يقفوا قفوا إذا اتبع األثر، قال الكليب ال تقل ما ليس لك به علم، وقال قتادة التقل مسعت ومل 

َواْلُفَؤادَ َواْلَبَصرَ السَّْمعَ ِإنَّ ((واملعىن ال تقولن يف شيء مما ال تعلم . تسمع ورأيت ومل تر وعلمت ومل تعلم

يسأل اهللا عباد فيم استعماهلا يف هذا زجر عن :قال الواليب عن ابن عباس)) َمْسُئوًال َعْنهُ َكانَ أُولَِئكَ ُكلُّ 

8.النظر إىل ما ال حيل واإلستماع إىل ما حيرم وإرادة ما ال جيوز

قال} ِعْلمٌ ِبهِ َلكَ لَْيسَ َماتـَْقفُ َوال{ :أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي يف تفسريهل ويقو 

ليسمباأحداترمال: جماهدوقال.تعلمهوملوعلمتتسمعهوملومسعتترهوملرأيت: تقلال: قتادة

أقفوهفالناقفوت: يقالاألثراتباعاللغةيفوهو. والظنباحلدستتبعهال: القتييبقال.علمبهلك

كأنهالقفومنمأخوذهو: القتييبقال.اآلثارلتتبعهمالقافيةمسيتوبهأثرهاتبعتإذاوأقفيتهوقفيته

ال تتكلم أيها اإلنسان باحلدس، : وحقيقة املعىنويتعرفها،يتبعهاإقفائهايفيكون: أي.األموريقفو

هبصر و ه،مسعاملرء عنيسألمعناه:قيل)) إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال((والظن 

.يسأل السمع، والبصر، والفؤاد عما فعله املرء: وقيل.هفؤادو 

36:سورة اإلسراء 7
. 107، ص3ج.دار الكتب العلمية: ، بريوتالقرآنالوسيط يف تفسري ، )م1994/ه1415(الوحدي النيسابوري أيب احلسن علي ابن أمحد 8
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يرجعاألولالقولىوعلواألعضاءاجلوارحهذهكل: أي} أُولَِئكَ ُكلُّ { : وقوله

.إىل"أولئك"

بنحامدعليأبوناأنبأناحلسبنحممدبنأمحدطاهرأبونانبأأاملليحيالواحدعبدأخربنا

العبسيأوسبنسعدحدثنادكنيبنالفضلنانبأأالعزيزعبدبنعلياحلسنأبوحدثناالرفاءحممد

اهللاصلىالنيبأتيت: قالمحيدبنشكلأبيهعنأخربهشكلبنشرتأنالعبسيحيىيبنباللحدثين

أعوذإيناللهم: قل: "قالمثبيديفأخذ:قال. بهأتعوذتعويذاعلميناهللارسوليا: فقلتوسلمعليه

9.ماؤهاملينسعدقالفحفظتها: قال" َمِينَّ وشرقليبوشرلساينوشربصريوشرمسعيشرمنبك

ال تـَْرم : وقال العويف عنه.ال تقل: يقول: علي بن أيب طلحة عن ابن عباسقال : قال ابن كثري

رأيت، ومل : ال تقل: وقال قتادة.يعين شهادة الزور: وقال حممد بن احلَنفية.أحًدا مبا ليس لك به علم

أن اهللا : ومضمون ما ذكروه.تر، ومسعت، ومل تسمع، وعلمت، ومل تعلم؛ فإن اهللا سائلك عن ذلك كله

: أي} ُكلُّ أُولَِئَك { : تعاىلوقوله. ت

سيسأل العبد عنها يوم القيامة، : أي} َكاَن َعْنُه َمْسُئوال { هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد 

ُذمَّ املََنازَل : قال الشاعر، كما"تلك"مكان " أولئك"ويصح استعمال . وُتسأل  عنه وعما عمل فيها

10.َواْلَعْيش بـَْعَد أولِئَك األيّام...بـَْعَد َمنزلة اللَِّوى 

.495، ص 3ج . دار الفكر: ، معامل التنزيل يف التفسري والتأويل، بريوت)م1985/ ه1405(أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي 9
.51، ص3ج. العظيمالقرآنتفسري ، ابن كثري10
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ذلك دستور شامل لكثري من شؤون إن :عن القول ابن كثريأمحد مصطفى املراغيوزاد ذلك 

: مث ذكر سبحانه تعليال لذلك النهي، فقال.احلياة

أي إن اهللا سائل هذه األعضاء عما )) إن السمع واألبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال((

ويف اخلرب عن )). يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون((فعل صاحبها كما قال 

أتعوذ به فأخذ يا نيب اهللا علمين تعويذا "أتيت النيب صل اهللا عليه وسلم فقلت : شكل ابن محيد قال

11. يريد الزنا)) قل أعوذبك من شر مسعي وشر بصري وشر قليب وشر مين: بيدي مث قال

78: سورة املؤمنون .3

12.}قَِليًال َما َتْشُكُرونَ السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدةَ َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأ َلُكُم {: قال تعاىل

خلق لكم )) َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأ َلُكمُ :   ((الوحدي النيسابوريقال أيب احلسن علي ابن أمحد 

)) السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدَة َقِليًال َما َتْشُكُرونَ ((

13.ويوحدونه

.46، ص 15ج . تفسري املراغيأمحد مصطفى املراغي،11
87: سورة املؤمنون 12
.296، ص 3ج.  الوسيط يف تفسري القرآنأيب احلسن علي ابن أمحد الوحدي النيسابوري، 13
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: أي} ْنَشَأ َلُكُم السَّْمَع َوُهَو الَِّذي أَ { : أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي يف تفسريهقال 

مل : أي} قَِليال َما َتْشُكُروَن { لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا، } َواألْبَصاَر َواألْفِئَدَة { أنشأ لكم األمساع 

14.تشكروا هذه النعم

مث ذكر تعاىل نعمته على عباده يف أن جعل هلم السمع واألبصار واألفئدة، : قال ابن كثري

وهي العقول 

وما أقل شكركم هللا على ما : أي} قَِليال َما َتْشُكُروَن { : وقوله. اهللا تعاىل، وأنه الفاعل املختار ملا يشاء

15.]103: يوسف[} ِمبُْؤِمِنَني َوَما َأْكثـَُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت { : أنعم به عليكم، كقوله

أي واهللا ) َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأ َلُكُم السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدةَ (يف قوله قال أمحد مصطفى املراغي

واأللوان واألشكال 

.وخص هذه الثالثة بالذكر، ألنه طريق اإلستدالل احلسي والعقلى ملعرفة املوجودات. والعقيب

اإلنسان ألة ميكانكية عجيبة، وإحصاء حركة أجزاء اجلسم ليس يف األمر غلو والمبالغة فإن 

ليت تقدمها لك هنا ستدلك على القوة اهلائلة اليت ينطوي عليها اجلسم البشري، فجسم هذه البيانات ا

عضل وهذه العضالت تقوم بتيسري كيلو جرما من الدم لتغذية هذه األلة 500اإلنسان حيتوي على 

). القلب(حمركها الرئسي أي 

156، ص 4ج . معامل التنزيل يف التفسري والتأويلأبو حممد احلسني بن مسعود البغوي، 14
.311ص 3، ج العظيمالقرآنتفسري ، كثريبن  ا15
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يف 4200مرة و70سنتيمرتا، وينبض يف الدقيقة الوحيدة 15والقلب  وقطره اليزيد على  

مرة يف السنة، ويف كل مرة من هذه املرات يقذف القلب يف الشرابني الصغرية 3679200الساعة و

كيلوجراما، وجمموع هذا الدم، وجمموع هذا الدم مير 4435جراما من الدم أي يبلغ يف يوم واحد 44

وحتتوي الرئة يف احلالة العادية على مخسة لرتات . مرات يف الدقيقة3

6000مرة يف الساعة وهي تنقى يف أثناء هذه الفرتة 1200

16.املوجودة يف الدم ومتده بالفيتامني

ما أقل شكر فالن على نعميت على : تقول العرب للكفور اجلحود للنعمة) قَِليًال َما َتْشُكُرونَ (

ه مل يشكرها، فاملراد هنا أنكم مل تشكروه على هذه النعم العظيمة، وقد كان ينبغي أن تشكروه معىن أن

17. عليها يف كل حني

9: سورة السجدة .4

َقِليًال َما السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدةَ ُمثَّ َسوَّاُه َونـََفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه َوَجَعَل َلُكُم {: قال تعاىل

18}َتْشُكُرونَ 

.30، ص 15ج . باب احلليب وأوالده: الكرمي، مصرالقرآن، اجلواهر يف تفسري )هـ1347(طنطوي جوهري 16
.45، ص 18ج . ، تفسري املراغيأمحد مصطفى املراغي17
9: سورة السجدة 18
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َونـََفَخ ِفيِه ِمْن {سوى خلقه } ُمثَّ َسوَّاهُ {:قال أيب احلسن علي ابن أمحد الوحدي النيسابوري

السَّْمَع َواْألَْبَصاَر {بعد أن كنتم نطفا 19)يعين من(} َوَجَعَل َلُكمُ {مث عاد إىل ذريته فقال }ُروِحهِ 

20.: يعين}َتْشُكُرونَ َواْألَْفِئَدَة قَِليًال َما 

َونـََفخَ { خلقه،سوىمث} َسوَّاهُ ُمثَّ { :أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي يف تفسريهقال 

َواألْبَصارَ السَّْمعَ { نطفا،كنتمأنبعد} َلُكمْ َوَجَعلَ { : فقالذريته،إىلعادمث} ُروِحهِ ِمنْ ِفيهِ 

21.فتوحدونهالنعمهذهربَّ تشكرونال: يعين} َتْشُكُرونَ َماقَِليالَواألْفِئَدةَ 

َونـََفَخ ِفيِه ِمْن { آدم، ملا خلقه من تراب خلقه سويا مستقيما، : يعين} ُمثَّ َسوَّاُه { : قال ابن كثري 

: أي} قَِليال َما َتْشُكُروَن { العقول، :، يعين} ُروِحِه َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواألْبَصاَر َواألْفِئَدَة 

22.فالسعيد َمْن استعملها يف طاعة ربه عز وجل. اليت رزقكموها اهللا عز وجل 

أي مث عدله بتكميل أعضائه يف ))ُمثَّ َسوَّاُه َونـََفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحهِ ((: قال أمحد مصطفى املراغي

الرحم، وتصويره على أحسن صورة، ونفخ فيه من روحه، وجعلها تتعلق ببدنه، فيبدأ يتحرك، وتظهر فيه 

.أثار احلياة، مث ينطق ويتكلم

أي وأنعم عليكم، فأعطاكم السمع تسمعون به ))َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدةَ ((

.األصو 

ساقط من ه19
450، ص3ج.القرآنالوسيط يف تفسري علي ابن أمحد الوحدي النيسابوري، أيب احلسن20
420، ص 4ج . معامل التنزيل يف التفسري والتأويل، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي21
.560ص 3ج . العظيمالقرآنتفسري ، ابن كثري22
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))  قَِليًال َما َتْشُكُرونَ : ((مث بني أن اإلنسان قابل هذه النعم بالكفران إال من رحم اهللا، فقال

23.وعمل ما يرضه

قد قرر علماء 9: السجدة [ } . . َوَجَعَل َلُكُم السمع واألبصار واألفئدة { : وقوله تعاىل 

ة يف أداء مهمتها، وأثبتوا أن األذن وظائف األعضاء مهمة كل عضو وجارحة، ومىت تبدأ هذه اجلارح

هي اجلارحة األوىل اليت تؤدي مهمتها يف الطفل، بدليل أنك إذا وضعَت أصبعك أمام عني الطفل بعد 

ذلك ألنه يسمع بعد والدته مباشرة ، : ، يف حني يفزع إْن أحدثتَ  جبواره صوتًا )يرمش ( والدته ال 

، وال تنتهي حاسة السمع هي املصاحبة لإلنسانلذلك كانت.امأما الرؤية فتتأخر من ثالثة إىل عشرة أي

.، أما العني فال تعمل أثناء النوم مهمتها حىت يف

األذن هي أول األعضاء أداًء ملهمتها، مث العني، مث باقي األعضاء، وآخرها عمًال : إذن 

األعصاب، بدليل أن الطفل تصل حرارته مثًال إىل األربعني درجة، ونراه جيري ويلعب دون أن يشعر 

.بشيء، ملاذا؟ 

م السمع على البصر ، ويتقدم البصَر إال يف آية واحدة هي قوله القرآنلذلك جند دائمًا  يُقدِّ

ْعَنا { : تعاىل  فيه ] 12: السجدة [ } . . . أَْبَصْرنَا َومسَِ

.، ويأخذهم املنظر قبل أْن يسمعوا الصوت حني ينادي املنادي يفاجأ الكفار بأهوال القيامة

.106، ص 21ج .تفسري املراغي،أمحد مصطفى املراغي23
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{ : أن كلمة أمساع يقابلها أبصار، لكن املذكور هنا القرآنمن عجائب األداء البياين يف و 

فالسمع مفرد ، واألبصار مجع ، فلماذا أفرد السمع ومجع ] 9: السجدة [ } . . السمع واألبصار 

ليه ومينع ألن األذن ليس هلا غطاء حيجب عنها األصوات، كما أن للعني غطاًء ُيْسدل ع: قالوا البصر؟

عنها املرئيات، فإن فهو مسع واحد يل ولك وللجميع، الكل يسمع صوتاً واحداً، أما املرئيات فمتعددة، 

.فما تراه أنت قد ال أراه أنا

ِإنَّ السمع { : إال يف موضع واحد هو قوله تعاىل - يف هذا السياق -ومل يْأِت البصر مفردًا 

ذلك ألن اآلية تتكلم عن املسئولية، ] 36: اإلسراء [ } ْنُه َمْسُؤوًال والبصر والفؤاد ُكلُّ أولئك َكاَن عَ 

.واملسئولية واحدة ذاتية ال تتعدى، فال بُدَّ أْن يكون واحداً 

ومن املناسب أن يذكر احلق سبحانه السمع واألبصار واألفئدة بعد احلديث عن مسألة اخلَْلق؛ 

ألن اإلنسان يُوَلد من بطن أمه ال يعلم شيئ

واهللا َأْخَرَجُكم مِّن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم َال تـَْعَلُموَن َشْيئًا َوَجَعَل َلُكُم السمع { : واخلربات كما قال سبحانه 

.]78: اإلسراء [ } واألبصار واألفئدة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 

فهذه األعضاء ضرور : إذن 

24له من اكتساب املعلومات، وإالَّ فكيف سيتعايش مع بيئته؟

حاسة ((يف هذه األية القرآنية الكرمية ويف العديد غريها من أيات هذا الكتاب العزيز قدمت 

)) السمع
.415حممد متوىل شعلراوي، تفسري شعراوي، 24
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يف حدود اليوم الثاين والعشرين من )). ( طور املضغة((وبدايات )) طور العلقة((

عمر اجلنني على هيئة ختانة على جانيب نصف املخ اخللفى، ويف األسبوع الرابع تتحول هذه التخانة إىل 

يف التكوين بدأ من األسبوع الرابع، ويف )) األذن الوسطى((، وتبدأ ))صلة مسعيةحوي((حفرة مث إىل

. أمامى وخلفى على هيئة غشائية مث عظيمة: األسبوع اخلامس تنقسم احلويصلة السمعية إىل قسمني

يف األسبوع السادس إىل ثامن يكتمل تكون )) صوان األذن((و)) األذن اخلارجية((ويبدأ تكون كل من 

يف األسبوع السابع، وتتكون الشعريات السمعية )) السمع والتوازن((، وتتكون عقدتا ))عة األذنقوق((

يستطيع اجلنني اإلستماع إىل ما . 

.يدور حوله يف حدود الشهر الرابع

التخلق يف أواخر األسبوع الرابع وأوائل تبدأ حاسة البصر يف. مث بعد ذلك ختلق حاسة البصر

خاليا ((اخلامس من عمر اجلنني على هيئة عدد من خاليا تنفصل من مقدمة املخ وتعرف باسم 

، ويف األسبوع اخلامس ترتتب هذه اخلاليا يف طبقتني تتصل الداخلة منهما ))حويصلة األبصار

عد ختلقها مكونة كال من قزحية واجلسم ب)) شبكية العني((، وتغطى اخلارجية ))عصب العني..((ب

العينني يف مقدمة الرأس، هديب، ومن الشهر الثالث إىل السابع من عمر اجلنني يتم خلق باقى أجزاء

)) اجلفون((وكذلك كل من العصب البصري والتصالب البصري الذي يربط العينني مبؤخرة املخ، وتشق 

، لذلك جاء ذكر حاسة اإلبصار بعد ذكر حاسة السمع عن العينني يف الشهر السابع من عمر اجلنني

.يف هذه األية القرآنية الكرمية، ويف غريها من أيات القرآنية الكرمي
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وليس املقصود بالفؤاد جمرد عضلة القلب وحدها، ولكن يعرب . مث بعد ذلك ختلق حاسة الفؤاد

تلك العالقة اليت تؤثر يف مضغة ،))قلبالعقل وال(( بالفؤاد عن العالقة الربانية احملكمة الدقيقة بني 

حلمية صغرية نابضة بشكل متصل، ال تتوقف عن النبض على طوال احلياة، وهذه املضغة عبارة عن 

عضلة يف حجم قبضة اليد مودعة يف الصدر، تضخ الدم املؤكسد إىل خمتلف أجزاء اجلسم، وغري 

هي مركز اإلحساس يف جسم اإلنسان الذي املؤكسد إىل الرئتني ألكسدته، ولكنها يف الوقت نفسه 

جيعله خيفق بشدة عند الفرح، ويتثاقل باحلموم عند احلزن، وينفعل بكل حادثة حبسب حجمها دون أن 

25. يتمكن اإلنسان من فهم هذه العالقة فهما دقيقا، أو وضع تصور كامال هلا

23: سورة امللك.5

26.}قَِليًال َما َتْشُكُرونَ السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدةَ ُقْل ُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم {: قال تعاىل

السَّْمعَ َلُكمُ َوَجَعلَ أَْنَشَأُكمْ الَِّذيُهوَ ُقلْ : أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي يف تفسريهقال 

27.النعمهذهربيشكروناليعين: مقاتلقال} َتْشُكُرونَ َماقَِليالَواألْفِئَدةَ َواألْبَصارَ 

.67، ص 3ج . مكتبة الشروق الدولية: الكرمي،  القاهرةالقرآن، تفسري األيات الكونية يف )مـ2008(ذغلول النجار 25
23: سورة امللك 26
.423، ص 5ج . معامل التنزيل يف التفسري والتأويل،أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي27
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ابتدأ خلقكم بعد أن مل تكونوا شيئا : أي} ُقْل ُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم { : قوله: قال ابن كثري

: أي} َتْشُكُروَن قَِليال َما{ العقول واإلدراك، : أي} َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواألْبَصاَر َواألْفِئَدَة { مذكورا، 

.28

أي} واالفئدةواالبصارالسمعَلُكمُ َوَجَعلَ أَنَشَأُكمْ الذىُهوَ ُقلْ { : وقال إمام األلوسي

علىالتنزيليةاآلياتمساعيفالسمعتستعملونكانالنعمتلكأي} َتْشُكُرونَ مَّاقَِليالً { القلوب

واألفئدةوجلعزاهللابشؤونالشاهدةالتكوينيةاآلياتإىلالنظريفواألبصاراالنتفاعوجه

وماقليالً شكراً أيمقدرمصدرصفةأنهعلىقليالً ونصبوتشاهدونهتسمعونهفيمابالتفكر

للكفرةاخلطابكانإنالنفيمبعىنأوظاهرهاعلىوالقلةمقدرةحالواجلملةالتقليللتأكيدمزيدة

29.أوىلواألولمستأنفةتكونأناجلملةيفوجوز

)) ُقْل ُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدةَ :  ((قال أمحد مصطفى املراغي

إن ربكم هو الذي  : أي قل هلم

.بدائع صنع اخلالق، واألفئدة لتفكروا يف كل هذا، وتستفيد منه الفوائد العقلية واملادية

أي فلما تستعملون هذه )) قَِليًال َما َتْشُكُرونَ ((:مث أبان أن اإلنسان لنعمة ربه لكنود، فقال

.30

.477ص 4ج . العظيمالقرآنتفسري ، ابن كثري28
دار الكتب العلمية، ج : ، بريوتاملثاينوالسبعالعظيمالقرآنتفسرييفاملعاين، روح)م1994/ـه1415(األلوسي احلسيينعبداهللابنحممودالدينشهاب29

.23، ص 15
21، ص 29ج . تفسري املراغيأمحد مصطفى املراغي ،30
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26: سورة األحقاف.6

ُهْم َمسُْعُهْم َوَلَقْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما ِإْن َمكَّنَّاُكْم ِفيِه َوَجَعْلَنا َهلُْم َمسًْعا َوأَْبَصاًرا َوأَْفِئَدًة َفَما َأْغَىن َعنْـ {: قال تعاىل

31.}ونَ َوَال أَْبَصا

فيمايعين} ِفيهِ َمكَّنَّاُكمْ ِإنْ ِفيَماَمكَّنَّاُهمْ َوَلَقدْ { : أبو حممد احلسني بن مسعود البغويقال 

الذي،مبنزلة" فيما"قولهيف" ما: "املربدقال.املالوكثرةالعمروطولاألبدانقوةمنفيهمنكنكممل

َفَماَوأَْفِئَدةً َوأَْبَصارًاَمسًْعاَهلُمْ َوَجَعْلَنا{ . فيهمكناكمماالذييفمكناهمولقد: وتقديرهما،مبنزلة" إن"و

ُهمْ أَْغَىن  َكانُواَماَوَحاقَ اللَّهِ بِآيَاتِ َجيَْحُدونَ َكانُواِإذْ َشْيءٍ ِمنْ أَْفِئَدتـُُهمْ َوالأَْبَصاُرُهمْ َوالَمسُْعُهمْ َعنـْ

32.} َيْستَـْهزِئُونَ بِهِ 

ولقد مكنا األمم السالفة يف الدنيا من األموال واألوالد، وأعطيناهم : يقول تعاىل:قال ابن كثري

ُهْم َمسُْعُهْم َوال { منها  ما مل نعطكم مثله وال قريبا منه،  َوَجَعْلَنا َهلُْم َمسًْعا َوأَْبَصارًا َوأَْفِئَدًة َفَما أَْغَىن َعنـْ

: أي} ْهزِئُوَن 

فاحذروا أيها املخاطبون أن : نكال الذي كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه، أي

.33

26: سورة األحقاف 31
.142، ص 5ج . معامل التنزيل يف التفسري والتأويل،البغويأبو حممد احلسني بن مسعود32
.191ص 4ج . العظيمالقرآنتفسري ، بن كثريا33
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نَّاُكْم ِفيهِ :  ((قال أمحد مصطفى املراغيو  ولقد مكنا عادا الذين )) َوَلَقْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما ِإْن َمكَّ

كفرهم فيما مل منكنكم فيه يف من الدنيا، وأعطيناهم منها مامل نعطكم مثله وال قريبا منه أهلكناهكم ب

وهم على ذلك ما جنوا من عقاب اهللا، فتدبروا  - من األموال الكثرية وبسطة األجسام وقوة األبدان

. أمركم وفكروا فيما تعملون قبل أن حيل بكم العذاب، وال جتدون منه مرهبا

)).وكانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا يف األرض: (( ولهوحنو األية ق

ُهْم َمسُْعُهْم َوَال أَْبَصاُرُهْم َوَال أَْفِئَدتـُهُ (( )) ْم ِمْن َشْيءٍ َوَجَعْلَنا َهلُْم َمسًْعا َوأَْبَصاًرا َوأَْفِئَدًة َفَما َأْغَىن َعنـْ

مساع األدلة واحلجج ليعتربوا ويتذكروا، إنا فتحنا عليهم أبواب نعمنا، فأعطيناهم مسعا فما استعملوه يف

ال جرم مل ينفعهم ما أعطيناهم من السمع واألبصار واألفئدة، إذ مل يستعملوها 

.34

.كلمات السمع والبصر والفؤادأسرار ترتيب ذكرعناألطباء  أقوال خبراء.ب

32، ص 26ج . تفسري املراغيأمحد مصطفى املراغي،  34
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{:وقال تعاىل، 35}َوِيف أَنـُْفِسُكْم أََفَال تـُْبِصُرونَ -َوِيف اْألَْرِض آيَاٌت لِْلُموِقِنَني {: قال تعاىل

َ َهلُْم أَنَُّه احلَْقُّ أَوَملَْ َيْكِف ِبَربَِّك أَ  نَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِيف اْآلفَاِق َوِيف أَنـُْفِسِهْم َحىتَّ يـََتبَـنيَّ

كما . يطوي عليه خلقه من األيات البينات اليت ال تنتهيتوجح هذه األيات، اإلنسان إىل ما 36.}َشِهيدٌ 

.تبشر بأن اهللا سيبينها للناس جلية واضحة، حىت يتبني هلم أنه احلق

فلنحاول طرق أبواب هذا العامل املعقد، وسرب أعقامه بكل تؤدة وخشوع لعلنا نعيش يف 

37.ظل هذه األيات القرآنية اليت جتعل احلليم حريان

صاب اكتشاف كبري يف نتائج قوية يف التنمية واملوقف العلوم الطبية، خاصة علم األعكان 

". بالعقل"، ويشرح ما هو املراد يف االكتشافات التجريبية

تنوعة، فإن املبالكائنات األمر مرات48يف القرآن "العقل"وعلى الرغم من ذكر كلمة

كما رأينا يف . وال يعزز الروح العلمية يف ثقافة املسلمني

.مؤخراسننيإخنفاض اإلنتاج من األعمال العلمية لدي املسلمني يف مئات

تستكشف منها إال قليال المثال األيات القرآنية واحلديث النبوي اليت تتعلق خبلق اإلنسان، ولكن 

وكذلك عن السمع والبصر والفؤاد من 38.سلمني أكثرإستكشف منها ولكنمنهم 

.ناحية علم األعصاب

.21-20: سورة الذريات 35
.53: سورة فصلت36
.90ص . مكتبة دار ابن حجر: ، دمشقالكرمي والسنة املطهرةالقرآنموسوعة اإلعجاز العلمي يف ، )م2003/هـ1424(يوسف احلاج أمحد 37
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إن نشوء احلواس يف اإلنسان يكون واإلنسان جنني يف بطن أمه حيث يبدأ ظهور هذه 

وإننا جند يف دعوات رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم ومناجاته لربه يصف حاسيت . احلواس شيئا فشيئا

وشق مسعي : ((األذن والعني يصفهما بالشق فيقول يف أحاديث: ما وهي

)).وبصري

دون غريها وإمنا تعين أن )) الشق((فلما اختار رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم هذه اللفظة 

.39

السمع.1

يوفر ردا على الذيmechanoreceptorsالسمع هو 

ن املوجات الصوتية من تردد يتلقى األذ. االهتزازات امليكانيكية املوجات الصوتية يف اهلواء

.، مث تقدمي املعلومات السمعية إىل اجلهاز العصيب املركزيخمتلف

40:م األذن إىل ثالثة أقسام نقست

األذن اخلارجية
األذن الوسطى

Taupik(  .285الطبعة الثالثة، ص . مكتبة ميزان: ، جاكرتابني القرآن وعلم األعصابIQ/EQ/SQالثورة ، )م2003(توفيق فاسياك 38

Pasiak (2003), Revolusi IQ/EQ/SQ antara Neurosains dan al-Quran, Jakarta: Mizan Pustaka. Cet-
3, hal. 285.(

.65، ص 1ج . مكتبة العبيكان: الرياضاإلعجاز العلمي يف السنة النبوية،، )م2001/ هـ1421(صاحل ابن أمحد رضا 39
Syaifuddin (2009)(,. 371ص. سالیمبا مدیك:جاكرتا . ، تشریح جسم اإلنسان لطالب التمریض) 2009(سیف الدین 40

Anatomi Tubuh Manusia untuk Mahasiswa Keperawatan, Jakarta: Salemba Medika. Hlm. 376).
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 الداخليةاألذنو.
:نشأة حاسة السمع وتطورها

أما من حيث مراحل النشأة والتكوين فمن املعلوم أن أول حاسة من حواس اإلنسان تبدأ 

وتكتمل يف التكون هي حاسة السمع، حيث حيدثنا علم األجنة أن بداية ختلق األذن الداخلية يكون يف 

مليمرت فقط وتستمر هذه يف النمو حىت 2إىل 1،5اليوم الثاين والعشرين من عمر اجلنني بينما طوله 

تصل إىل كماهلا وحجمها النهائي كما هو عند البالغني يف منتصف فرتة احلمل تقريبا وذلك يف األسبوع 

. وبذلك تكون احلاسة األوىل يف ابتداء اخللق ويف كمال اخللق22- 20

نيب صل اهللا عليه وسلم أما عن كيفية اخللق ففي صحيح مسلم عن علي رضي اهللا عنه أن ال

َوَشقَّ َوَصوَّرَهُ َخَلَقهُ لِلَِّذىَوْجِهىَسَجدَ َأْسَلْمتُ َوَلكَ آَمْنتُ َوِبكَ َسَجْدتُ َلكَ اللَُّهمَّ « قَالَ َسَجدَ ِإَذا

.»اْخلَالِِقنيَ َأْحَسنُ اللَّهُ تـََباَركَ َوَبَصرَهُ َمسَْعهُ 

يف وصف ختلق األذن جبميع )) شق((وليس هناك ما هو أبلغ وأحضر من هذه الكلمة 

أقسامها الداخلية والوسطى واخلارجية حيث يبدأ األمر بتكوين صحيفة ثخينة من األدمي الظاهر 

ما تلبث أن تغتس حتت السطح لتكون احلويصلة األذنية اليت تفقد (otic placode)الصحيفة السمعية 

بالسطح لتتمدد وتشتكل على هيئة األذن الداخلية مث تتم إحاطة هذه األذن الغشائية بغالف اتصاهلا

غضورويف من اللحمة املتوشطة يف األسبوع الثامن عشر وينمو هذا ويتحول إىل عظام حىت يصل إىل 

ية  يف ومن  مث تبدو األذن الداخل. 

petrus).(النهاية كمجموعة من الشقوق احملفورة بإحكام وعناية يف العظم الضخي  bone)
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tubotympanic( أما األذن الوسطى فتبدأ بامتداد من الردب النفريي الطبلي  recess( يف

مث تتفلطح ) euctachian tube( قناع البعلوم، ويتمدد هذا الشق مكونا بذلك قناة النفري 

.عظيمات األذن الوسطى مكونة جتويف األذن الوسطى

firstpharyngealوأما األذن اخلارجية فهي تتطور من األخدود البلعومي األول  groove)(

وهذه الكتلة اخللوية تنفتح على هيئة شق لتكون )ectodermalplug( وتتعمق بتكاثر األدمي الظاهر 

.جتويف قناة األذن اخلارجية ويلتقي هذا الشق اخلارجي مع الشق الداخلي ويفصل بينهما غشاء الطبلة

ومن هنا يكون عامل الألجنة عاملا صاخبا يسمع فيه اجلنني دقات قلب أمه  وسريان الدم 

يف عروقها ومرور الطعام يف أمعائها ويتعر 

وقد أمكن . األم مساع القرآن الكرمي أثناء فرتة محلها فإن ابنها يستكني وينصت لسماعه بعد والدته

تسجيل اإلشارات العصبية السمعية املتولدة يف األذن الداخلية والعصب السمعي املنطقة السمعية يف 

بل استكشف العلماء حديثا أن اجلنني  يف بطن أمه يستجيب . جيل املخربيةمخ اجلنني بأالت التس

.للموجات فوق الصوتية إذا تعرضة األم هلذا الفحص أثناء فرتة احلمل وذلك بزيادة حركته

لذلك : وكذلك تنمو املنطقة السمعية املخية وتتطور وتتكامل وظائفها قبل مثيلتها البصرية

األوىل من حياة الطفل متعمدا على املعلومات املسموعة فهو يفهم الكالم يكون  التعلم يف املرحلة 
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الذي يسمعه ويسمعه ويدركه ويعيه مث حياكيه فيتعلم الكالم يف وقت مبكر جدا بالنسبة لتعلمه القراءة 

41.والكتابة

خلية مسعية لنقل  ) 3000( ففي عضو كريت اللذي ميثل شبكية األذن  يوجد : أما األذن

.كافة أن

ألن الباحث يكاد يتيه من )labyrinth( ويف األذن الباطنية يوجد قسم يسمى التيه 

أشكال الدهاليز واملمرات واجلدر واحلفر والغرف والفوهات واإلتصاالت وشبكة التعظيم والعالقات 

42.املوجودة داخل هذا القسم

:عن األذنالدكتور حامد أمحد حامدقال 

أما األذن فتنشأ مع بداية األسبوع الرابع حيث تبدأ بدايات األذن الداخلية يف الظهور نتيجة (

تطور فقاعة من اجللد تنثىن للداخل على جانيب اجلزء اخللفي للمخ، ومع بداية األسبوع اخلامس تتكون 

)).اخلارجي لغشاء الطبلاألذن اخلارجية مع قناة السمع واجلزء 

فصل . فكأن اجللد ينشق عن حاسيت السمع والبصر انشقاقا بعد أن يتم ختليقها حتت اجللد

43.واهللا أعلم وأحكم. اهللا على حممد رسول اهللا الذي أشار ذلك منذ أربعة عشر قرنا

.7ص . ، املؤمتر العاملي السابع لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةالكرمي والعلم احلديثالقرآنحاسة السمع بني مود حممد شورى،  حم41
.93ص . مكتبة دار ابن حجر: ، دمشقالكرمي والسنة املطهرةالقرآنموسوعة اإلعجاز العلمي يف ، )م2003/هـ1424(يوسف احلاج أمحد 42
.66- 65، ص 1ج . مكتبة العبيكان: ، الرياضاإلعجاز العلمي يف السنة النبوية، )م2001/ هـ1421(صاحل ابن أمحد رضا 43
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مع .حلملمن ا5ن األذن الداخلية اجلنني حساسة لصوت يف بداية الشهر علميا أرفةمت املعو 

الصوت إىل األذن طريقة الوصولنإو . يف األذن الداخليةيالسمعييسبب العصبيةنتائج هذه العظ

:بطريقتنيالداخلية 

حيدث هذا يف كل . اجلوبمليئمهاأوال، من خالل األذن اخلارجية و األذن الوسطى مث كال

. إنسان العادي

. الطريقة وساطة اهلواءباالهتزازات الصوتية تتحرك . ثانيا ، من خالل عظم اجلمجمة

أن اإلنسان هو املخلوق الوحيد الذي يبدأ بسماع األصوات بأكثر من فمن العجيب 

16

والكلب ،أيام7واألرنب يسمعها بعد والدته بـ ساعة، 5/6الدته حبوايلبعد و يسمع ير ز خنف

44.أيام10يسمعها بعد والدته بـ 

البصر.2

، والنوافذ اليت يطل منها على العامل السمع اجلهاز املميز عند اإلنسانيعترب البصر مع 

، ولذا من العامل اخلارجياليت تصل إليه اخلارجي ويتلقى منها املدركات ويكيف وجوده حسب االخبار 

45.أكثر من غريمهاالقرآنورد ذكر هاتني احلاستني يف 

44 http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/67-Issue-No/563-Scientific-Miracles-
of-the-Holy-Quran-in-the-hearing-and-sight-and-heart م 2014یوني 20ه الشبكة  في التاریخ نقلت ھذ

.202ص . خالص جليب كنجو، الطب حمراب اإلميان45
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مت جتميعها من عيون احلساسة و بقع اخلفيفة على سطح . العني هي جهاز معقد

غمد واقية، و لديها طبقة مستقبالت أي نظام عدسة لرتكيز الضوء و هي هافي. الالفقاريات البدائية

فمن املعلوم فيزيولوجيا وتشرحيياً 46.لنبضات إىل الدماغ و تشكيل صورة رؤيةاجلهاز العصيب لتقدمي ا

كما أن من املعروف فيزيولوجيا أن ثلثاً ) 3.2(أن العصب السمعي إال على ثالثني ألف ليف فقط 

عدد األعصاب احلسية يف اجلسم هي أعصاب بصرية، وال يرد إىل اجلسم من جمموعة املعلومات 

بينما يرد إىل اجلسم عن طريق اجلهاز البصري % 12جلهاز السمعي أكثر من احلسية عن طريق ا

47.من جمموع املعلومات احلسية% 70حوايل 

:قال الدكتور حامد أمحد حامد

أن العني تتكون من اجللد واملخ تشهد بعظمة اخلالق سبحانه ،وإمنا هو جدير بالذكر(

اجللد على كل من اجلانبني حىت تأخذ شكل حويصلة اإلبصار على سطح اجللد، وحينئذ يتحدب 

ىل الداخل فيتحول شكله احلويصلى إىل جتويف يشبه جتويف الكوب، وتصبح 

األوامر للجلد لينتش فقاعة جوانب هذا التجويف بداية الشبكية وقاع العني، ويف نفس الوقت تصدر

أما اجللد األمامي هلذه العدسة فيتحول إىل .من اجللد يف منتصف فوهة الكوب لتكون عدسة العني

.371ص. ساليمبا مديك:جاكرتا . ، تشريح جسم اإلنسان لطالب التمريض) 2009(سيف الدين 46
(Syaifuddin (2009), Anatomi Tubuh Manusia untuk Mahasiswa Keperawatan, Jakarta: Salemba

Medika. Hlm. 371).

47 http://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Medicine-and-Life-Sciences/181-Scientific-
Miracles-of-the-Holy-Quran-in-the-hearing-and-sight-and-heart. 2014من یوني 10نقلت ھذه الشبكة في تارسخ 
م 
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اجللد اف وهو القرينة، ويتحول اجللد احمليط داخليا بالعدسة إىل القزهية، وأخريا ينتشغشاء  رقيق شف

يف هيئة طيات على جانيب العني ليكون اجلفون وتنمو هذه اجلفون العليا والسفلى معا مع بداية األسبوع 

ذه الفرتة من الثاين عشر، وتبقى  اجلفون ملتصقة حىت بداية الشهر السابع لتحمي سبكة العني خالل ه

فسبحان اهللا وال إله إال اهللا الذي أحسن كل . 

48).شيء خلقه

مليون مستقبل حساس للضوء وهي تسمى باملخاريط ) 140(يف العني الواحدة حواىل كان

كما قوله . وخيرج من العني نصف مليون ليف عصيب ينقل الصور بشكل مليون. مم) 0،4(العشرة 

ْنَساَن ِيف َأْحَسِن تـَْقِوميٍ َلقَ {: تعاىل 49.50}ْد َخَلْقَنا اْإلِ

:مميزات السمع والبصر# 

مليمرتا، وقد اكتملت فيه الصفات اإلنسانية، 17يوما وطوله ) 46(جنني عمره  كان 

ويالحظ أيضا أن عظام األطراف : فظهرت أذناه وعيناه وأطرافه األربعة، ومتيز الرأس بوضوح عن اجلسم

األربعة موجودة ومكسوة بالعضالت واجللد واألعصاب واألوعية، وكذلك بقية عظام اجلسم كالرأس 

.66، ص 1ج . مكتبة العبيكان: ، الرياضاإلعجاز العلمي يف السنة النبوية، )م2001/ هـ1421(صاحل ابن أمحد رضا 48
.4:سورة التني49
.92ص . مكتبة دار ابن حجر: ، دمشقالكرمي والسنة املطهرةالقرآنموسوعة اإلعجاز العلمي يف ، )م2003/هـ1424(يوسف احلاج أمحد 50
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وأما جنس اجلنني وكونه ذكرا أو أنثى فيعرف . ود الفقاري احلوض، ومجيعها مكسوة باللحم واجللدوالعم

51. بعد األسبوع الثاين عشر

52:أما من أسرار تقدمي ذكر حاسة السمع على البصر ما يلي

تنشأ األذن مع بداية األسبوع الرابع حيث تبدأ بدايات األذن الداخلية يف الظهور .أ

فقاعة من اجللد تنثىن للداخل على جانيب اجلزء اخللفي للمخ، ومع بداية نتيجة تطور 

. األسبوع اخلامس تتكون األذن اخلارجية مع قناة السمع واجلزء اخلارجي لغشاء الطبل

) 3000( عضو كريت اللذي ميثل شبكية األذن  يوجد فيهاألذنمن ناحية العصيب.ب

 ،

العصيب بل استطاع اجلنني أن يسمع منذ يف بطن أمه 12000والعصيب البصري فيه 

.عد والدتهومل تسجل مثل هذه اإلشارات العصبية يف اجلهاز البصري للجنني إال ب

أسبوعاً 16أن اإلنسان هو املخلوق الوحيد الذي يبدأ بسماع األصوات بأكثر من .ت

.31ص . دار املعرفة: ،  دمشقالقرآنإعجازات حديثة علمية ورقمية يف ، )م1993/هـ1413(رفيع أبو سعود 51
،  ص 2ج .  كاریسما علم: ،  جاكرتاالكریم وسنة المطھرةالقرآن،  موسوعة اإلعجاز العلمي في )2010(وأخسین ساخاء وغیره52
99-108.Akhsin sakha, et.al (2010), Ensiklopedia Kemukjizatan Ilmiah dalam al-Quran dan(

Sunnah, Jakarta: Kharisma Ilmu. Jilid. 2, Hal. 99-108).
Scientific-No/563-Issue-http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/67-: أنظر
heart-and-sight-and-hearing-the-in-ranQu-Holy-the-of-Miracles . م 2015ینایر 1نقلت ھذه الشبكة تاریخ
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7واألرنب يسمعها بعد والدته بـ ساعة، 5/6بعد والدته حبوايليسمع ير ز خنف

.أيام10عد والدته بـ والكلب يسمعها ب،أيام

لقد ثبت اآلن أن املنطقة السمعية املخية . تطور املناطق السمعية والبصرية املخية.ث

تتطور وتتكامل وظائفها قبل مثيلتها البصرية وقد أمكن تسجيل إشارات عصبية 

مسعية من املنطقة السمعية لقشرة املخ عند تنبيه اجلنني مبنبه صويت يف بداية الشهر 

اخلامس، وحتفز األصوات اليت يسمعها اجلنني خالل النصف الثاين من حياته اجلنيين

اجلنينية هذه املنطقة السمعية لتنمو وتتطور وتتكامل عضويًا ووظائفياً، ومن الناحية 

األخرى ال تنبه املنطقة البصرية للمخ يف هذه الفرتة بأية منبهات ولذلك فهي ال 

ل، فمن املعلوم فيزيولوجيا أن املنبهات النوعية اليت ترد تتطور كثرياً وال تنضج وال تتكام

العصيب على النضوج منذ الشهر اخلامس اجلنيين وال حيفز اجلهاز البصري مبثل ذلك 

.إال بعد والدته

تنمو وتتطور منطقة التفسري اللغوي: تطور منطقة التفسري اللغوي يف قشرة املخ.ج

(geln) يف قشرة املخ واليت تقع بالقرب من منطقة حس السمع وترتبط معها

اليت هي األخرى تساهم (ارتباطًا أقرب و أوثق من ارتباطها مع منطقة حس البصر 

.يف وظيفة الكالم واإلدراك اللغوي عن طريق القراءة والكتابة
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املرء يفقد حس البصر قبل فقدانه حس السمع عند بدء من املعروف فيزيولوجيا إن .ح

أو عند االحتضار قبيل املوت أو عند هبوط ضغط ) التبنج(النوم أو التخدير 

.األوكسجني يف اهلواء

يولد التسارع أو التعجيل الشديد عند الطيارين أو عند رواد الفضاء أثناء الطريان .خ

واالرتفاع السريع جتاذبًا موجبًا يؤثر على

متامًا واإلصابة بالعتمة التامة، وال يفقد الطيار يف هذه األحوال حس السمع كله بل 

الساحة .يبقى جزء كبري منه لفرتة تالية تبقية باتصال صويت مع احملطات األرضية

.السمعية والبصرية

من كل االجتاهات يتمكن اإلنسان من مساع األصوات اليت تصل إىل أذنيه.د

، بينما لو ثبت اإلنسان 360إن الساحة السمعية هي : واالرتفاعات فيمكننا القول

رأسه يف موضع واحد فلن يتمكن من رؤية األجسام إال يف ساحة بصرية حمدودة 

يف االجتاه العمودي أما ساحة إبصاره 145يف املستوى األفقي و 180تقارب الـ 

كثرياً، كما أن أشعة الضوء تسري خبط مستقيم دائمًا فإذا لأللوان فهي أقل من ذلك  

اعرتضها جسم غري شفاف فلن تتمكن من عبوره أو املرور حوله ولكن املوجات 

الصوتية تسري يف كل االجتاهات وميكنها أن تلف حول الزوايا وعرب األجسام اليت 
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ن حىت عرب تصادفها فهي تنتقل عرب السوائل واألجسام بسهولة فيسمعها اإلنسا

.رتأثري إصابة الدماغ على السمع والبص.اجلدران

من املهم مالحظة أن حس السمع لكل أذن يتمثل يف جهيت املخ فإذا أصيب أحد .ذ

نصفي الدماغ مبرض ما فلن يفقد املصاب السمع يف أي من أذنيه، أما يف حالة 

املعاكسة هلا فإذا البصر فيتمثل كل نصف من نصفي العني الواحدة على جهة املخ 

ما أصيب الدماغ مبرض يف أحد نصفيه فقد املصاب البصر يف نصفي عينيه 

.املعاكسني جلهة اإلصابة

من املعلوم أن املولود الذي يولد فاقداً حلس السمع يصبح أبكماً باإلضافة إىل صممه .ر

ن من ولن يتمكن من تعلم النطق والكالم أما الذي يولد فاقدا حلس البصر فإنه يتمك

واهللا ) البكم(مع ) الصم)على ما يظهر ـ ترافق لفظ . تعلم النطق وبسهولة وهذا

).18: البقرة(صم بكم عمي فهم ال يرجعون).أعلم

ند فقدان حس البصر تقوم املنطقة البصرية املخية بوظائف ارتباطيه فرتتبط وظيفياً مع .ز

لدماغ على حفظ املعلومات املناطق االرتباطية الدماغية األخرى فتزيد من قابلية ا

مبثل هذا االرتباط . والذاكرة والذكاء، وال تقوم املناطق السمعية ـ لسبب غري معروف

عند فقدان حس السمع، ولذلك فقد نبغ الكثريون ممن فقدوا حس البصر، ومل ينبغ 
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أحد ممن فقد حس السمع إال نادرًا مما يدل على أمهية حس السمع واملبالغة يف 

.قه املخيةختصص مناط

الكرمي إذ إنه متيز القرآن.س

بطبيعة مسعية أكثر منها بصرية فليس هناك يف الصحاري منبهات بصرية بقدر ما 

فيها من منبهات مسعية، كما كان جمتمع ذلك العصر جمتمعًا مسعيًا أكثر منه بصريا 

ية الكرمية كانت تسمع وحتفظ يف الصدور وتتناقل عن طريق الرواة القرآنفاآليات 

الكرمي مل يعمم على القرآن

.األمصار إال يف زمن اخلليفة الثالث

وقد خص اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ حس السمع وجهازه ومل يذكر البصر عندما أراد .ش

):ة حواس بعض عباده فقال سبحانه وتعاىلختصيص أمهي

).25: األنعام(

تؤكد اآلية الكرمية األخرية على أن اإلحساسات الصوتية اليت يسمعها اإلنسان بأذنيه .ص

.تصل مستوى الوعي أحسن من تلك اليت تصله عن غري طريقهما كالبصر مثالً 

كثرة املعلومات البصرية اليت ترد اجلسم بالنسبة للمعلومات السمعية القليلة أما عن  .ض

إدراكًا ومفاهيم أكثر وأعمق يف دماغ اإلنسان مما تولده املعلومات السمعية على 
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خ من الذاكرة البصرية، والرموز الصوتية تعطي مدلوالت قلتها، فالذاكرة السمعية أرس

.ومفاهيم أكثر من الرموز الضوئية

هذه احلقائق العلمية مل تكن معروفة قبل أربعة عشر قرناً، ومل يعرف الكثري منها إال يف 

يت تبني حىت إن من العلماء من كانوا كشفوا الكثري من احلقائق الناصعة ال.العقود األخرية من هذا القرن

ألسبقيته يف اخللق والتطور ) البصر(على ) السمع(تقدمي ذكر بكل وضوح وجالء اإلعجاز العلمي يف 

.العضوية والوظيفي، وللمميزات الكثرية حلس السمع على حس البصر

الفؤاد.3

يرى بعض اللغويني أن القلب والفؤاد مبعىن واحد، ويرى بعضهم أن أحدمها أخص من 

قـَْلباً : : هري قال اَألز « اآلخر، 

53وال أُْنِكر َأن يكون الَقْلُب هي الَعَلقة السوداُء يف جوفه،: ومل أَرهم يـَْفرُِقوَن بينهما؛ قال: وفـَُؤاداً، قال

َرقُّ قلوباً، أَتاكم أَهل الَيمن، هم أَ : َوُروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أَنه قال« : وقال ابن منظور 

، ، فَوَصَف القلوَب بالرِّقة، واَألْفِئَدة باللِّني، وكَأنَّ الَقْلَب َأَخصُّ من الفَؤاد يف االستعمالوأَْلَنيُ أَفئدةً 

54ه، وُسَوْيداَء قلبهَأَصْبُت َحبََّة قلب: ولذلك قالوا 

ضخة يف ) 70-60(عدد ضرباته . مضخة احلياة اليت ال تكل عن العملفؤاد هي

. ليرتا من الدم) 8000(مرة يضخ خالهلا ) مئة ألف(الدقيقة الوحيدة وينبض يوميا ما يزيد على 

غشاء القلب وأن وزعم بعضهم أن الفؤاد 196:ص1قال اخلطايب يف غريب احلديث جو . 687، ص 1ج .دار صادر:بريوت،العربلسان ،ابن منظور53
.القلب حبته وسويداؤه

.687، ص 1ج دار صادر:بريوت،لسان العرب،ابن منظور54
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ثل هذا مليون جالون على مدى حياة إنسان وسطي ترى هل يستطيع حمرك آخر القيام مب) 56(وحواىل 

55.العمل الشاق ملثل تلك الفرتة الطويلة دون حاجة إلضاح

قلب اجلسد من أعجب ما خلق اهللا، إنه مضخة مزدوجة تضخ الدم الذي حيمل الغذاء 

والوقود إىل كل خلية، ونسيج، وعضو، وجهاز، عن طريق شبكة من األوعية يزيد طوهلا عن مئة 

ين من حياة اجلنني، وحىت حيني األجل، اليغفل وال يغفو، ال إنه يعمل منذ الشهر الثا. ومخسني كيلو مرت

ينسى وال يسهو، وال يقعد وال يكبو، وال ميل وال يشكو، يعمل من دون راحة، وال مراجعة، وال صيانة، 

.وال توجيه

وهو أساس حياة اإلنسان، ومشس عامله، عليه يعتمد يف كل أعماله، وأحواله، ومنه تنبع  

. وهو آلة خارقة.كل قواه، وحركاته

آالف مثانني((مثانني مرة يف الدقيقة، ويصل النبض يف اجلهد الطارئ إىل مئة ومثانني، ويضخ القلب 

يف اليوم الواحد، أي ما يعادل مثانينية أمتار معكبة من الدم، ويضخ القلب من الدم يف الطول )) لرت

.عمر اإلنسان ما يكفي مللء مستودع حبجم إحدى أكرب ناطحات السحاب يف العامل

وينفرد القلب يف استقالله عن اجلهاز العصيب، فتأمتر ضرباته وتنتظم بإشارة كهربائية من 

.كز توليد ذايت هي أساس ختطيطه، وتتغذي عضلة القلب بطريقة فريدةمر 

.90ص . مكتبة دار ابن حجر: دمشقالكرمي والسنة املطهرة،القرآنموسوعة اإلعجاز العلمي يف ،)م2003/هـ1424(يوسف احلاج أمحد 55
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ومن أعجب مافيه دساماته احملكمة اليت تسمح اللدم باملرور باجتاه واحد، وهو مبدأ ثابت 

أال إن يف اجلسد مضغة إذا {: يب صل اهللا عليه وسلم إذ قالولقد صدق الن. أعجاز خنل خاوية

56].متفق عليه. [}صلحت صلح جسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلب

وبالتايل، بدءا من تطوير . عصر االمتيازات، وهي تطور العلمثبت أن اليوم نعيش يف

إذا اإلميان يف الفرتة السابقة كان يقتصر .اإلميانزمانالعلوم املناسب أيضا أن هذا العصر ويشار إىل 

57.درته وجالله سبحانه

وهذه حقائق مل تصل إليها العلوم املكتسبة إال ىف العقود املتأخرة من القرن العشرين، 

الكرمي ال ميكن أن يكون صناعة القرآن

الذى قطعه بشرية، بل هو كالم اهللا اخلالق الذى أنزله بعلمه على خامت أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده

على –اللغة العربية –وحفظه ىف نفس لغة وحيه –ومل يقطعه لرسالة سابقة أبدًا –على ذاته العلية 

كونية، حىت الربانية، وحقائق النورانية، وعلوم المدى األربعة عشر قرناً املاضية بكل ما فيه من إشراقات 

الكرمي القرآنحبفظ –تبارك وتعاىل –د ربنا يشهد للرسول اخلامت الذى تلقاه بالنبوة وبالرسالة، وتعه

58.تعهداً مطلقاً، حىت يبقى شاهداً على اخللق أمجعني إىل يوم الدين

طبعة األوىل، ص  . مكتبة دار ابن حجر: ، دمشق2موسوعة اإلعجاز العلمي للصغار اإلعجاز يف اإلنسان ،  )م2004/ هـ1424(يوسف احلاج أمحد 56
46 -47 .

.19ص . فوستاك سیتیا: ، باندوغمعرفة هللا من خالل علم الحدیث، )م2007(عبد الرزاق نوفل 57
(Abdul Razzaq Naufal (2007), Mengenal Allah Lewat Sains Modern, Bandung: Pustaka Setia. Hlm.
19).
58 http://www.akhbarelyoum.dz/ar/200238/119821.
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الكرمي يذخر بالعديد من األيات اليت تشري إىل الكون وما به القرآنوذلك دليل على أن 

) أحياء ومجادات(من كائنات 

اليت تصاحبها وسنن اإلهلية اليت حتكمها وما يستتبعه كل ذلك من استخالص للعربة وتفهم للحكمة وما 

ان باهللا وشهادة بكمال صفاته وأفعاله وهو سبحانه وتعاىل اخلالق البارئ املصور الذي يستوجبه من إمي

59.أبدع ذلك اخللق بعلم وقدرة وحكمة الحتدها حدود وال يفيها حقها وصف

.17ص . دار التقوى: ،  القاهرةالكرميالقرآناملوسوعة الكربى لإلعجاز العلمي يف ، )2006(حممد حسن 59


