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 ملخص البحث 
الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد كل هذا وقد تم إجراء هذا البحث وقد توصلت  

 إلى االستنتاجات التالية:
 د أداء اإلدراك في القرآن الكريم ، وتوجد طرق عديدة للحصول على المعرفة ، وكلها محكومة بالعقل. . تعد1
 ( وضعية.148( وضعية ورؤية )185. أدوات اإلدراك الحسي كانت أكثر من أدوات اإلدراك الالواعي ، فالسمع ) 2
( 4في القرآن الكريم مثل القرطاسية والقلم ) . توجد كلمات من أدوات اإلدراك الالواعي التي وردت في مواضع قليلة  3

 ( أكثر من باقي الكتب. أدوات. 319( فقط الكتاب والجناح )8وجريدة )
 (. 323( واإلدراك الالاثيولوجي ) 333. مجموع المواضع ألدوات اإلدراك الحسي )4
دة ، العلم والعالم ، الدين ، . جاءت كلمة البصر ومشتقاتها في القرآن في عدة معان: )البصر ، نظر القلب ، الشها 5

 اليقين ، العقل ، المعرفة(. 
. جاءت كلمة السمع ومشتقاته في القرآن الكريم في معاني عدة )سماع الصوت ، سماع القلب ، اإليجابي والقبول ،  6

 التأمل ، العقل والطاعة ، العلم ، الفهم ، العمل واالستماع(. 
يم بمعنى "الكتب ، كتب األعمال في اآلخرة ، القرآن الكريم ، اللوح المحفوظ ،  جاءت كلمة "الجريدة" في القرآن الكر -7

 الكتب السماوية". 
 
 . جاءت كلمة القرطاسية بمعنى الصحيفة المكتوبة. 8
. جاءت كلمة القلم بمعنى القلم ، لكن المعنى المختلف هو قلم اللوح المحفوظ الذي تستخدمه المالئكة أو القلم الذي  9

 الناس. يستخدمه  
. معظم الجدار الذي يجمع بين السمع والرؤية أظهر لنا أن السمع مفيد للمالك أكثر من البصر ، ألن العرض مرخص  10

 من قبل أهمية مقدم العرض. 
. إن فقدان أي أداة من أدوات اإلدراك الحسي لدى اإلنسان بسبب خلقي أو مرض يجعلها تستخدم كبديل لها ولكن يفقد  11

 بها. متعة الشعور 

Abstract 
Thank God and peace be upon our prophet Mohammed and on his household and 

companions After all, this research has been carried out and I have reached the 

following conclusions:  

1. the performance of perception is multiple in the Holy Quran, and there are many 

ways to obtain knowledge, all of which are governed by reason.  
2. Sensory perception tools were more than unconscious instruments, hearing (185) 

position and vision (148) positions. 

3.   There are words of unconscious perception tools that came in few places in the 

Holy Quran, such as a stationery, a pen (4), and a newspaper (8) only the book and ward 

(319) more than the rest of the tools. 

4.  The total placements for sensory perception tools (333) and anathymical perception 

were (323).  

5. The word "sight" and its derivatives in the Qur'an came on several meanings: (eye 

sight, sight of the heart, witness, science and the world, religion, certainty, mind, 

knowledge) 

6.  the word hearing and its derivatives in the Holy Quran came on several meanings 

(hearing the voice, hearing the heart, positive and acceptance, reflection, reason and 

obedience, science, understanding, work and listening). 

7.  The word "the newspaper" came in the Holy Quran in the sense of "books, books 

of works in the hereafter, Holy Quran, preserved tablet, heavenly books " 

 
8. The word stationery came in the sense of the written newspaper. 
9. The word pen came in the sense of the pen, but the different meaning is the pen of 

the saved tablet used by angels or with the pen used by people. 

10.  Most of the wall that combined hearing and vision showed us that hearing is better 

useful to the owner than sight, because the presentation is authorized by the importance 

of the presenter; 

11.  The loss of any sensory perception tool in humans due to congenital or disease 

makes it used as a substitute for it but loses the pleasure of feeling it. 
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 المقدمة 

ة  بحواس     تزويدهم  خلقه  على  تعالى  هللا  نعم  من  إن        واالحساس   اإلدراك  في  تساعدهم  عد 
مع،  هي  الحواس  وهذه  بهم  يحيط  بما  الحواس   وهذه  اللمس(  التذ وق،  الشم ،  البصر،  )الس 

 وبالعكس. للعقل إشارات  تعطي بأعصاب   مرتبطة جميعها اإلدراكية
وقد    الحواس،  مع  باالشتراك  فيها  ويفكر   بالعقل  محسوسةال  األشياء  إدراك  يستطيع  واإلنسان

 أداة   أي  عنه   تعوض   فال  العقل  أم ا   بآخر،   عنها  يعوض   لكن  الحواس  بعض   اإلنسان   يفقد 
ي  واالدراك  الحواس،  لبقية  االدراك  أساس   هو  ألن ه  أخرى؛  أدراك  في   االساسيات   من  الحس 
ي  االدراك  وكذلك  التعلم  والمعرفة.  اإلدراك  في   اإلنسان   بهما  يستعين  وسيلتان   فهما    الالحس 

 التفك ر أدوات  من وجل عز   هللا جعلها التي الحواس    هذه ذكر من الكريم القرآن يخلو وال
ر  ىي ميني زي ري ٰى  ين ىن نن ُّ    قال تعالى  والخالق الخلق في والتبص 
  الحسي ة االدراك أدوات  إيضاح البحث  في منهجي وكان، 21- 20الذاريات  َّ جئ يي

  بين القوية والعالقة والبصر، السمع استيح على مقتصرة الكريم القرآن في الحسي ة وغير
 والصيغ المواضع وعدد  والبصر السمع فذكرت  لآلخر، مكمل ؛ألن هما والحواس العقل

 االدراك أدوات  ذكرت  بعدها ثم ، لها المفسرين تفسير وبي نت   ، الكريم القرآن في الواردة
 الصحف  وهي علمال طلب  في المتعلم يستعملها التي الجمادات  من وهي الحسي ة غير

 لبعض  مبينة ، الكريم القرآن في  مواضعها عدد  ذكرت  كذلك والكتاب، والقرطاس والقلم
 البحث.  هذا ضوء في  إليها توصلت التي  النتائج بينت ثم، لها ومفسرة   اآليات  من االمثلة
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 المبحث االول 
 االدراك الحسي 

بوساطة أدوات حسي ة أو منبهات حسي ة صادرة عن المثيرات   التعلم يحصلإن      
عن طريق األعصاب الحسي ة الموجودة في   ونستقبلهاالخارجية المختلفة التي نشعر بها، 

األعضاء الحسي ة واإلحساس والشعور باألشياء كالمنبهات المادية، وقد يشمل إدراك 
ضرورية وأساسية  ولإلدراك أدوات ، األشياء المادية بمسمياتها وأبرز مهامها الجوهرية

في التعل م واكتساب المعرفة وفهم المحيط وهي الحواس الخمس فمن خاللها ت كَتسب  
 المعرفة واالدراك. 

 من تعريف )االدراك الحسي(  وقبل الخوض في التفصيل البد
. يقال: مشيَت حت ى أَ   اإلْدراُك في اللغة: يء َوَتَمامه والل حوق  ْشت هو ب ل وغ الش  ْدَرْكت ه ، وع 

، أي: بلغ.   (1)حتى َأْدَرْكت  زمانه. وَأْدَرْكت ه  ببصري، أي رأيته، وَأْدَرَك الغالم  وأْدَرَك الثمر 
االصطالح:  في  اإلدراك  النفس    أّما  عند  الصورة  وحصول  بكماله  الشيء  إحاطة  فهو 

ْند اْلمْدرك يشاهدها َما  .الناطقة ْيء ع  ب ه  يْدرك، َوإ ْدَراك الجزئي على َوجه يمثل َحق يَقة الش 
لية ال ذ ي يْنَحصر ف ي َذل ك الجزئي  جزئي َظاهر؛ َوإ ْدَراك الجزئي على َوجه كلي ه َو إ ْدَراك ك 

د ، ر َواح  واإلدراك تمثيل حقيقة الشيء وحده من غير حكم عليه    واإلدراك َوم طلق الت َصوُّ
  (2)   كم بأحدهما يسمى تصديقابنفي أو إثبات، ويسمى تصورا، ومع الح

ْيء   الحسي في اللغة: ًا وأحس  َأيضا من َقْولهم: حسست بالش  ْيء يحسُّ حس  هو حس الش 
 جغ  مع جع مظ  ُّ   ، ومنه قوله تعالى(3) الحسُّ هو أول العلم  وأحسسته وأحسست و 

 حل  جل مك  لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف  مغ
 5٢آل عمران:  َّ  حم  جم  هل  مل خل

هو القوة التي ترتسم فيها صور الجزئيات المحسوسة، فالحواس   االصطالح :الحسُّ في  
الخمس الظاهرة، كالجواسيس لها، فتّطلع عليها النفس فتدركها، ومحله مقدم التجويف  

 (4) األول من الدماغ، كأنها عين تتشعب منها خمسة أنهار
ّي:اإلدراك  أما تعريف مصطلح    .(5)اء عن طريق الحواسّ فهو معرفة مباشرة لألشي  الِحّسِ
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فهو عملية ترجمة للمحسوسات التي تنتقل من الخارج إلى الدماغ عبر األعصاب الحسي ة  
ئية  التي تصل بين أعضاء الحس  والدماغ، وهو عملية بنائية بمعنى أن اإلشارات الكهربا

.(6) الواصلة إلى الدماغ تتجمع ويتألف منها مدرك كلي ذو معنى
واالدراك لدى اإلنسان ، يلزم وجود العقل مع الحواس الذي يميزه عمن سواه من  

الكائنات، وتجعل منه مخلوقًا مسؤواًل عن أعماله، على أساس قدرته في اإلدراك، 
هو من يتحكم بالحواس ويجعل   ق والباطل، والخير والشر فالعقل والتمييز بين الح

َن ه   صاحبه   التورط ف ي المهالك َعن  َصاحبه  يعقل  قادر في التحكم بحواسه وافعاله ؛ أل 
  َأي: يْحبسه .

والعقل يجعل صاحبه قادرًا على التثبت ف ي اأْل م ور، وهذه النعمة التي أنعم هللا بها على 
 .(7)بني آدم ميزته َعن َسائ ر المخلوقات 

 مل  خل ُّ ونلحظ أن ه ال يتساوى من له عقل وحواس مع من ال يملكها كما قال تعالى:  

فأدوات االدراك البد من أن    ، أي: في اإلدراك البصري1٩  فاطر:  َّ جم يل ىل
ته الحواس وأدركه العقل كسب  ت به الحواس، وما حس  ر ما حس  تخضع للعقل كي يفس 

ت بها صورة ونقلتها للعقل صاحبها العلم والمعرفة، فإذا أبصرت العين م ثاًل النار أحس 
فأدرك مخاطر تلك النار وتجنبها، وكذلك طلب العلم يحسُّ به باألدوات الحسي ة ويدركها 

 العقل  فيحصل التعلم والمعرفة بتلك الحواس عبر المحسوسات.

 ادوات االدراك الحسي
ي إن  أدوات     هي الحواس الخمس فعند استخدام االنسان هذه الحواس في اإلدراك الحس 

لديه   يحصل  حوله  ما  ندرك    االدراك،معرفة  البصر  ة  فحاس  َمْعل وم  محسوس  بها  َفكل 
ة الذوق ندرك بها   ة السمع ندرك بها الكالم واألصوات، وحاس  األجسام واأللوان ، وحاس 
ة اللمس ندرك بها االجسام والحرارة والبرودة   ة الشم  وبها ندرك الروائح، وحاس  الطعم، وحاس 

،  فباستخدامنا لهذه الحواس في معرفة ما حولنا يحصل ... الخ من المحسوسات األخرى 
دراك. لدينا اال
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وسنوّضح هنا أدوات االدراك الحّسي السمعي والبصري التي يتعلم بهما االنسان  
 ،ويكسب من خاللهما المعرفة والعلم.  

 أواًل: االدراك السمعي

القدرة على فهم واسمممتيعاب ما يسممممع ، فاإلنسمممان المممممممممممممممممذي لديمممممممممممممممممه   اإلدراك السممممعي: هو
صممممعوبات فممممي اإلدراك الممممسمعي يعمممماني مممممن صممممعوبة فممممي إدراك ما يممممسمعه مممممن أصوات 

 (8)وفي قدرته على تمييزهما.
ة اإلنسممممانية  اإلدراك والسمممممع: هو وسمممميلة من وسممممائل   ي ، فحينما تشممممهد هذه الحاسمممم  الحسمممم 

ما تتوافق الحواس السمممممممممليمة في إدراكها يحصمممممممممل التعلم، فالمتعلم كي ظاهرة كونية، وعند 
ة السمممممممممع لديه ليحدم التعلم السمممممممممعي من المعلم  الى طالبه   يدرك البد من توافر حاسمممممممم 

 على ضوء االستماع.
والمتعلم المسمممممتمع  يعتمد على السممممممع والنطق باعتبارهما من الوسمممممائل الرئيسمممممة للتعلم،  

يكون للقادرين على السمممممماع، أم ا فاقد السممممممع فال يتحصمممممل عليه؛  وهذا التعلم السممممممعي  
ة   لفقدانه هذه االداة  الحسمممممممممي ة والنعمة التي أنعم هللا بها على نباده، ومن فقد هذه الحاسممممممممم 

 يعتمد على غيرها في الحصول على التعل م إال  أنه يفقد االحساس بها.
ْمع : األ ذ ن    السمع في اللغة: ْمع  ما  ي: اسم  أالس  ْسَمَعة ، والس  اآللة التي يسمع بها، وهي الم 

وقر فيها من شيء يسمعه. فالسمع هو إدراك المسموع. يقال: أساء َسْمعًا فأساء إجابًة، 
أي:  وكذا،  كذا  يقول:  زيدًا  أذني  َسم عْت  وتقول:  الجواب.  فأساء  حسنًا  يسمع  لم  أي: 

 ))9((َسم عت ه
ودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ تدرك  هو قوة م  السمع في االصطالح :

 ))10((بها األصوات بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ .
ي في القرآن الكريم كثير بذكر السمع كأداة من أدوات اإلحساس  وحث  هللا   واالدراك الحس 

يات الكونية، وأوجب عز وجل نباده في استعمال هذه الحواس واالستدالل والتدبر في اآل 
 استعمالها في ما يحب و يرضاه وجعلها شاهدة على أقوال وأفعال العباد. 

ح  18٥وقد وردت لفظة )سمع( في القرآن الكريم بم )  ( موضعًا بصيغ  متعددة كما موض 
 بالجدول . 
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ومشتقاتها في القرآن الكريم على معان  عدة )سمع الصوت، وسمع     السمع وجاءت لفظة
 القلب واإليجاب والقبول، والتدبر والعقل والطاعة ، والعلم ، والفهم والعمل واألصغاء( .

قد وردت لفظة السمع مقترنة مع البصر ومتقدمة عليه في العديد من آيات القران الكريم  
 مق حق مف خف حف جف ُّ   كما في قوله تعالى:وهذا داللة على أهمية السمع وفضله  

 ٣6اإلسراء:  َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك  جكحك

 وفي تأويلها }إن السمع والبصر والفؤاد كلُّ أ ولئك كان عنه مسئواًل{ يحتمل وجهين: 
أن يكون اإلنسان هو المسؤول عن السمع والبصر والفؤاد ؛ألن ه يعمل بها إلى   أحدهما:

 الطاعة والمعصية. 
إن  السمع والبصر والفؤاد ت سأل عن اإلنسان ليكونوا شهودًا عليه وله، بما فعل   :الثاني 

 .(11) من طاعة وما ارتكب من معصية 
و السمع أفضل فائدًة لصاحبه من البصر ؛ألن  التقديم مؤذن بأهمية المقدم ؛ وذلك ألن   

ة األنبياء إلى أفهام  السمع آلة لتلق ي المعارف التي بها كمال العقل، وهو وسيلة بلوغ دعو 
إليه   ترد  السمع  السمع ؛وألن   فقد  لو  البصر  بواسطة  األمم على وجه  أكمل من بلوغها 
األصوات المسموعة من جميع الجهات، بخالف البصر، فإنه يحتاج إلى التوجه بااللتفات 

 .))12((إلى الجهات غير المقابلة

 ها عدد الصيغ ت
 3٤ الفعل الماضي  .1
 61 الفعل المضارع   .2
 13 الفعل األمر  .3
 22 المصدر  .4
 3 اسم الفاعل   .5
 1 اسم المفعول  .6
 ٤7 الصفة المشبهة   .7
 ٤ صيغة المبالغة  .8
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أهمية أساسية في التعل م والتدب ر والعقل وأخذ العبرة ،فلواله لما استطاع اإلنسان أن   وللسمع
 يتعلم ويحيط بما حوله. 

 مثال )السمع ( بمعنى التدبر والعقل والعظة: 
 يي نيىي مي زي ري ٰى  ين ىن نن من ُّ قوله تعالى :  

 67يونس:    َّ جب هئ مئ خئ  حئ جئ

بالتدب ر   رين  المفس  من  العديد  رها  )فس  والعظة  َوَيْعق ل وَنه ،   (َيْسَمع ونَ ل َقْوم   والعقل  وَنه   َفَيَتَدب ر 
ْم َعَلْيه  ويتعظون به يع وَن َّللا َ ب َما َدل ه    ))13((َوي ط 

 بمعنى سمع القلب :  (السمع )لفظة ومثال 
 ين ىن  من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ قوله تعالى :
   65النحل:   َّ مه جه

وتفسير هذه اآلية أن هللا أنزل من السماء مطرًا فأحيا به األرض بالنبات، بعد يبوستها إن  
القلوب ال سمع اآلذان ؛ألن َمْن لم يسمْع بقلبه فكأنه لم  سمع في ذلك آلية لقوم يسمعون 

 (1٤) يسمع وكأنه أصم
بمعنى العلم :   (السمع )لفظة ومثال 

 مج  حج هتمث مت خت حت  جت هب مب خب  ُّ  :قوله تعالى
 23الروم:  َّ جس مخ جخ   مح جح 

رت }إ ن  ف ي َذل ك آلَية   َيسمَعون باعتبار وتدبر َأن   و  يسمع وَن{ َفَيْعَلم وَن وَيعقلون لقوم  ف س 
ه  اأَلْرَض اْلَمْيَتَة َحت ى َأْنَبَتْت قادٌر   (15) .على َأن يحيي اْلَمْوَتىال ذ ي َأْحَيا َهذ 

بمعنى السمع واالصغاء واالقبال :  (السمع)لفظة ومثال 

 مبهب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ  ُّ قوله تعالى :  

 16التغابن:  َّ مج حج مث هت مت خت  حت  جت
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أقوال:    ة  عد  على   ) اسمعوا   ( رت  ب ه  ف س  وَن  ت ْؤَمر  ف يَما  يع وا  َوَأط  ب ه   ت وَعظ وَن  َما  اْسَمع وا 
: اْصَغْوا إ َلى َما َيْنز ل  َعَلْيك ْم م ْن ك َتاب  َّللا  ، َوه َو اأْلَْصل  َوت ْنَهْوَن َعْنه ، وقيل:   اْسَمع وا َأي 

َما ب وي َع الن ب ي   َصل ى َّللا    ول ه  ف يَما َأَمَرك ْم َأْو َنَهاك ْم.  وقيل: َعَلْيه  يع وا ل َرس  . َوَأط  َماع    ف ي الس 
ْمع  َوالط اَعة . َعَلْيه     َوَسل َم َعَلى الس 

: اْقَبل وا َما َتْسَمع وَن، وعبر عنه بالسماع ؛ألن ه فائدته   .(16) َوق يَل: َواْسَمع وا َأي 
 
 بمعنى الفهم والعمل واالستجابة والطاعة:  (السمع )لفظة ومثال  

  : تعالى   خس   حس جس  مخ  جخ مح جح  مج   ُّ قوله 
 جع  مظ حط مض   خض حض  جض خصمص حص  مس 
  َّ  حك جك مق حق مف خف حف  جف  مغ معجغ

 ٩٣البقرة: 

معنى لفظة )اسمعوا(: أي استجيبوا وأطيعوا سميت الطاعة واإلجابة سمعا على المجاورة  
وعصينا{ أمرك، وقيل: سمعنا باألذن وعصينا سمعنا{ } قالوا  ألنه سبب للطاعة واإلجابة }

وقيل معناه: اعملوا به، ووجه ذلك أن الشيء ي سمع به، ثم يتخيل، ثم  بالقلوب ، افهموا ،
ي فهم، ثم يعقد، ثم ي عمل به إن كان ذلك المسموع مما يقتضي عماًل، وال كان السماع مبدأ 
والعمل غاية وما بينهما وسائط صح أن يذكر، ويراد به بعض الوسائط وأن يعني به الغاية  

سمعوا( أي: اعملوا به، فنظر منه إلى الغاية، ومن قال: وهي العمل، فمن قال معنى )وا
افهموا واعقلوا فنظر منه إلى البدء أو إلى الوسائط، وقال بعضهم: قد قالوا قواًل سمعنا  

  .(17)وعصينا، وقيل: إنما سمعوه وتلقوه بالعصيان، فكأنهم قالوا بدلك قوالً 

 
السمعي من االدوات المهمة    الحّسيفبعد ذكرنا لبعض االمثلة يتبيّن لنا أداة االدراك     

واالصغاء    السمع  يتحصل  بها  ؛ألّن  التعليم  والفهم  في   ، والعلم  من  والتدبر  وهي   ،
ضروريات التعلم التي ال يمكن االستغناء عنها ، ومن النعم العظيمة التي أنعم هللا بها  

 علينا. 
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 ثانياً: االدراك البصري 

لها     إن أداة االدراك الحسي ة الثانية هي البصر فحيثما تقع العين على ما يحيط بها تحو 
رها فيحصل إدراك االشياء بألوانها وحجومها وأشكالها، فكل جسم له شكل  الى الدماغ لي فس 

ة مهم ة ووصف أبصرته العين وأدركه العقل تحصل به معرفة بالمحيطات، وهذه الحا س 
جدًا لطالب العلم والمعرفة يستكشف بها وي ستد ل بها، وفاقد هذه النعمة التي أنعم هللا بها  
ة  ي فهو فاقد للصورة البصرية، ولكن ه يستخدم حاس  علينا، ال يحصل لديه هذا االدراك الحس 

س بها المحيطات    .(18)أخرى يتحس 
الباصرة التي تدرك الموجودات في الخارج ،  هو القوة    تعريف االدراك الحّسي البصري:

ولزم من حصول ذلك وقوف الذهن على ماهية ذلك المرئي، وعند الوقوف عليه يحصل 
العلم بكونه لذيذًا أو مؤلما أو خاليا عنهما، فإن حصل العلم بكونه لذيذًا ترتب على حصول 

بكونه مؤلما ترتب هذا العلم أو االعتقاد حصول الميل إلى تحصيله، وإن حصل العلم  
على هذا العلم أو االعتقاد حصول الميل إلى البعد عنه والفرار منه، فإن لم يحصل العلم 
بكونه مؤلما وال بكونه لذيذًا لم يحصل في القلب ال رغبة إلى الفرار عنه وال رغبة إلى 

 ( 19)تحصيله.
 (20)فهو عملية تجميع االنطباعات الحسية وتحويلها الى صورة عقلية.

ر     الَبَصُر في اللغة: : َنفاذ في القلب، وأبَصرت  بالَعْين، َبص  ، مذك ر، والَبَصر  هو الَعْين 
: إ ذا َصار َعل يمًا   ر  ْبه  َرَمْقت ه ، َيبص  ْرت ه: ش  ْرت  به، وَتَبص  ، وابَصْرت  الشيَء وَتَبص  الرجل 

لم ب َما  َعل ْمت   فالتأويل   ، نظرت   : ر  أبص  وأبصرت   ْيء،  ،والَبصارة مصدر   بالش  ب ه   تعَلموا 
ينه اذا كاَن ذا بصيرة ، والبصيرة  اسٌم ل ما اعت ق َد  َر، واسَتْبصَر في أمر ه ود  البصير، وقد َبص 

ين وَحقيق األمر.  (21)في القلب من الد  
هو القوة المودعة في العصبتين المجوفتين اللتان تتالقيان ثم  البصر في االصطالح: 

 (22) ان إلى العين تدرك بها األضواء واأللوان واألشكالتفترقان، فيتأدي
ببالغ الدقة والروعة والتكامل ، وجعلها من  خلق هللا تعالى العين وجعلها أداًة لإلبصار

علها هللا سببًا  االدوات التي يستدل بها على الخالق العظيم وقدرته العظيمة ، وهذه االداة ج
في كسب العلم والمعرفة ،وجعلنا ن ميز فيها بين االمور والحقائق ، ونستدل بها على العلوم 
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والمعارف ونحصل بها على إدراك المحيطات، وفي القرآن الكريم الكثير من اآليات الدال ة  
عمة ن، وكيف جعل هللا هذه العلى نعمة )البصر( واستعماالته في كسب العلم والمعرفة

هللا،  حر م  فيما  الباطل  في  استخدامها  وعدم  بحق  استخدامها  في  المخلوق  لدى  أمانة، 
وعلينا صيانته وحفظه، والتقصير في ذلك نكران    واالنتفاع بها واالستدالل بها على الخير، 

وشبه تارك هذه  للنعمة التي أنعمها هللا علينا وجعل هللا هذه النعم شاهدة علينا يوم القيامة 
مة باألعمى ؛ألن ه لم يستخدمها حق استخدام في االستدالل على الخالق وآياته المعجزة  النع

.الدال ة على وجوده وطاعته بها
وبالصيغ الموضحة  ( موضعًا  1٤8م بم )وقد وردت لفظة البصر ومشتقاته في القرآن الكري

:في الجدول اآلتي

 
 الصيغ  عددها 

 الفعل الماضي  ٤
 الفعل المضارع  2٥
 فعل األمر ٤
 المصدر 1
 اسم الفاعل  8

 الصفة المشبهة  ٥1
 اسم ٥٥

 

الكريم على معان  عدة: )بصر العين، وبصر   في القرآن )البصر( ومشتقاتهاوجاءت لفظة  
القلب، والشاهد، والعلم والعالم، والدين واليقين، والعقل، والمعرفة( وهذه المعاني سنوضحها 

 في االمثلة اآلتية: 
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  مثال لفظة )البصر( بمعنى بصر العين:

 مئ رئزئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي  ُّ  قوله تعالى :
٣الملك:   َّ مب زب رب يئ ىئ نئ  

رها المفسرون بالنظر أو بصر العين وهو المعنى الحقيقي للبصر إذ قالوا : خلق هللا  فس 
ماء }من   سبع سموات طباقا بعضها فوق بعض }ما ترى في خلق الرحمن{ َأْي: خلقه الس 

البصر{ أعد فيها الن ظر فارجع   } تفاوت{ اضطرب واختالف  ؛ بل هي مستويٌة مستقيمةٌ 
ر النظر.  (23)}هل ترى من فطور{ صدوع  وشقوق  }ثم ارجع البصر{ كر  

ونستدل من هذا النص القرآني على استعمال المعنى الحقيقي النظر في البحث  
والتقصي للوصول الى االدراك والمعرفة والحقائق  بخطاب هللا عز وجل البن آدم في 

ر للسماء وكيف خلقت  طبقات بعضها فوق بعض مستوية من غير  استخدام النظ
 نقص. 

وهذا ما وجب على طالب العلم ليحصل عليه البد له من النظر ليتوصل الى االدراك 
 والمعرفة. 

  مثال لفظة )البصر( بمعنى بصر القلب:

 حس جس  مخ  ُّ قد تأتي لفظة البصر ومشتقاتها بمعنى بصر القلب  كقوله تعالى: 
 54النمل:  َّ جض مص  خص حص مس   خس

وَن من بصر القلب، أي: تعلمون أنها  ر  رت )تبصرون( ببصر القلب َوَأْنت ْم ت ْبص  ففس 
 (2٤) فاحشة لم تسبقوا إليها

  مثال لفظة )البصر( بمعنى العلم والعالم:

 رب يئ  ُّ بصر( ومشتقاتها بمعنى العلم أو العليم كقوله تعالى :قد تأتي لفظة )ال

 نث مث زث رث يت نتىت  مت زت رت يب ىب نب زبمب

 ٢0غافر:    َّ ىث
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رت )البصير( هنا بالعليم أي: بالبصر والعلم لكل ما يمكن أن يبصر ويعلم، فال    فس 
إدراك لشركائهم أصاًل وال لشيء غيره بالحقيقة، ومن ال إدراك له وال قضاء له، فثبت أن 

 .(2٥)األمر له وحده
 جن مم خم حم  ُّ  وكذلك تأتي لفظة )البصر( ومشتقاته بمعنى العالم كقوله تعالى:

1٢5طه:  َّ  جه هن من خن حن  

ه ؛ أَلن ه  ي َحاجُّ ف ي  معنى )بصيرا( ْنَد َنْفس  ْلم ه  َذل َك ع  ْنَيا؟! َوإ ن َما ع  ت ي ف ي الدُّ أي َعال ًما ب ح ج 
ًدا ل َما َجاَءه  من هللا. ْنَيا َجاح   (26)الدُّ

 مثال لفظة )البصر( بمعنى الشاهد: 
 خف حف جف مغ  ُّ قد تأتي لفظة )البصر( ومشتقاتها بمعنى الشاهد، كقوله تعالى: 

 1٤القيامة:   َّ حق مف
(27) أي: رقباء عليه من نفسه يشهدون عليه بعمله فتشهد عليه جوارحه  

 والمعرفة  : مثال لفظة )البصر( بمعنى الدين واليقين والبصيرة 
  ُّ قد تأتي لفظة )البصر( ومشتقاتها بمعنى الدين واليقين والبصيرة والمعرفة  كقوله تعالى:

 لك اك يق ىق  يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت مت  زت رت
 108يوسف:   َّ ىك مك

معنى لفظة )البصيرة( في هذه اآلية هو الدين واليقين، والمعرفة التي يميز بها الحق من  
 (28) الباطل

 
 لبصر( بمعنى التيقن والعقل:مثال لفظة )ا

 حس  جس مخ  ُّ قد تأتي لفظة )البصر( ومشتقاتها بمعنى التيقن كقوله تعالى :
 حط  مض   خض حض جض خصمص حص مس  خس

 ٣8العنكبوت:   َّ  مغ جغ مع  جع  مظ
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رت لفظة )مستبصرين( بمتيقنين رت )مستبصرين( بالعقالء يمكنهم   (29)  فس  وكذلك فس 
،إذًا نستد ل على أهمية البصر لطالب العلم ؛ألن ه  (30) تمييز الحق من الباطل بإبصارهم

 يعينه على إدراك ما يتعل مه بالنظر والقراءة للعلم الذي يطلب تحصيله. 
 

 المبحث الثاني 
 أدوات االدراك الالحسيّة 

إّن االدراك الذي ال يعتمد مباشررررة علل الحواس يعدد إدراكاي غير حسررري ؛ألنّه يعتمد      
نقل وتوثيق العلم علل أدوات ال روح لها، اسرررتعملها االنسررران كأداة ومسرررتلزمات في  

وهي كثيرة كالقلم والكتاب والقرطاس والصحف ، والقرآن الكريم ال يخلو من    المعرفةو
هرذ  االلفراظ ودالالتهرا بصررررريغهرا المتعرددة ، التي جعلهرا هللا تحفظ أ وال وأفعرال العبراد 

  ضمان لحقو هم ال لنسيان هللا عز وجل ؛ ولكن حّجة علل العباد عند المعاد.
وهذ  األدوات التي جعلها هللا بيد عباد  نُقلْت بها الرسراالت السرماوية وُحفظْت بها العلوم  
والمعرفة  التي ال يمكن حفظها في الصرردور فقط ؛ألنا الصرردور تتعرض للنسرريان لكن  

ت ما في الصرررردور ؛ولذلك حرصررررت علل ذكر هذ  أدوات االدراك غير الحسرررريّة وثق
 االدوات  لما فيها من داللة الستخدامها في تدوين االعمال والشرائع.

 
 األدوات

 أوال: الصحف 
هي من أدوات إدراك الغير حسيّة للمتعلم ؛ألّن طالب العلم يستخدمها في طلب العلم  

،فالصحيفة التي يكتب فيها ويدّون ما تعلّمه فيها ويرجع لها متل شاء فهي  وحفظه 
 مرجع للمتعلم في طلب العلم.  

والجمع   الكتاُب،  هي  والِمْصَحُف.والَصحيفَةُ:   والُمْصَحُف  وَصحائُِف.  و د    ُصُحٌف   ،
ةَ في حروٍف فكسروا ميمها وأصلها الضمد، من ذلك ِمْصَحٌف ؛ألناها   استثقلت العرُب الَضما

 . (٣1) في المعنل مأخوذة من أصحف أي: جمعت فيه الصحف
والصحيفة هي معجزة  من معجزات الخالق عّز وجل  التي وهبها للناس وأصبحت  

 ه، وحّجة عليه في اآلخرة ؛لحفظها  حّجة له في الدنيا يثبت فيها دينه وعلومه وحقو
 أعماله الدنيوية صغيرها وكبيرها.  

، كتب (٣٢) كتب ( مواضع بمعنل )ال8و د جاءت لفظة الصحيفة في القرآن الكريم في ) 
 (  (٣4) ، الكتب السماوية (٣٣) االعمال في اآلخرة، القرآن الكريم ،اللوح المحفوظ

 االعمال: مثال لفظة)الصحف( بمعنى صحف 
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 يب ىب نب ُّ  قد تأتي لفظة الصحف بمعنى صحائف االعمال كقوله تعالى:
 10التكوير:  َّرت

 (٣5) أي: َصَحائِف اأْلَْعَمال فِي اآْلِخَرة التي  تطوى عند موته.

 مثال لفظة)الصحف( بمعنى القرآن الكريم : 
 ٢البينة:   َّ  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ كقوله تعالى: 

 ( 36)الكريم بأحسن الذكر ويثني عليه بأحسن الثناءأي: يذكر القرآن 
ونستدلُّ على أن  الصحف من االدوات المهمة ؛ألن  الخالق ذكرها في كتابه العزيز لحفظ  
أعمال البشر وهو عز  وجل ال يسهو و ال ينسى فكيف بنا ونحن ننسى ونسهو ،إذ البد 

 وضمان الحقوق.   لنا من االعتماد على الكتب والصحف في التوثيق للتعل م
 ثانياً: القرطاس 

هو من أدوات االدراك غير الحسية التي يستخدمها المتعلم في تدوين ما عرف من  
 العلوم والمعارف . 

يس    والقرطاس في اللغة حيَفة  من َأي   َشْيء  كاَنْت، ي ْكَتب  ف يَها، والَجْمع: َقَراط  :َ ه َو الص 
َو  يم  ي ْنَصب للن  ضال  َفه   .(37)ق ْرَطاٌس ، وك لُّ َأد 

يكتب فيه كالرق والكاغد ونحوها، ال كالخشبة   القرطاس في االصطالح: فهو ماأّما  
قرطاس إ ال  إ ذا َكاَن َمْكت وًبا، َوإ ال  َفه َو طرس  ي َقال  والحجر وإن كان يكتب فيها فاَل 

 ( 38)وكاغد 
وذكر القرطاس في القرآن الكريم بالمعنى اللغوي واالصطالحي نفسه وذلك في موضعين  

 حص  مس   خس حس جس مخ  جخ مح  جح مج ُّ فقط وهما قوله تعالى: 
 (39) في قرطاس أي: في صحيفة مكتوًبا 7األنعام:   َّ حط مض خض  حض جض مص خص

 ىه مه  جه  ين  منىن خن حن  جن يم  ىم مم  خم  حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر  ييٰذ ىي مي خي حي جي يه

  َّمت زت  رت يب ىب  نب زبمب رب ىئيئ نئ مئ  زئ  رئ ّٰ ِّ

٩1األنعام:    
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(٤0) ون كثيًرا مما يكتبون في القراطيسوالمراد منه المكتوب في القراطيس، يراد: يبد 

 ثالثًا : القلم 
القلم نعمة من نعم هللا العظيمة، فلواله لم يقم لنا كتاب والدين وال علم ؛ألن ه أداة ال حسي ة؛   

ن به الشرائع واالديان وشتى العلوم التي وصلت  لكنها استخدمت بيد البشر والمالئكة فدو 
الينا وتصل لمن بعدنا، فبه تكتب العلوم وتنشر بين الناس، فمن غير الممكن أن نعتمد 

ى الحفظ من غير أن نثبت بالقلم على الورق، وقد بي ن القرآن الكريم أهمية القلم ؛ألن   عل
به نتعلم فهو سبب وأداة في الحصول على المعرفة، وجاء ذكر ذلك في أول سورة نزلت 

   4العلق: َّ يي ىي ني ٹ ٹ ُّ على النبي محمد صلى هللا عليه وآله وسلم إذ 

م يت سورة من القران الكري م هللا فيها بالقلم  وقد س   يث نثىث ُّ بقوله تعالى:  م بالقلم، وقد قس 
وأقسم بالقلم: تعظيما له، لما في خلقه وتسويته من الداللة على    1القلم    َّىق يف ىف

 هللا جل وعال  يقسم باألمور العظيمة. ، والحكمة العظيمة
در فروي َعن   كذلك دليل آخر على أهمية القلم ؛كونه أول شيء خلقه هللا هو لي َسجل به الق

َما أن ه َقاَل: " إ ن    َي َّللا   َعْنه  َل  اْبن  َنب اس  َرض  َفَقاَل َله : اْكت ْب، َشْيء   َأو  اْلَقَلم ،  َخْلَقه  َّللا   
ْن َذل َك اْلَيْوم  ب َما ه َو َكائ ٌن إ َلى َأْن َتق وَم ا ، َفَجَرى م  ؟ َفَقاَل: اْلَقَدر  اَعة ،  َفَقاَل: َوَما َأْكت ب  لس 

النُّوَن   َخَلَق  ث م    ، َماَوات  الس  ْنه   م  َفف ت َقْت  اْلَماء   ب َخار   َفاْرَتَفَع  اْلَماء   َعَلى  ه   َعْرش  َوَكاَن  َقاَل: 
، َفأ ْثب َتْت  َطت  اأْلَْرض  َعَلْيه ، َواأْلَْرض  َعَلى َظْهر  النُّون  َفاْضَطَرَب النُّون  َفَماَدت  اأْلَْرض  َفب س 

َوَلْم ب   ْيَخْين   َعَلى َشْرط  الش  يٌح  يٌث َصح  َتْفَخر  َعَلى اأْلَْرض  »َهَذا َحد  َباَل  اْلج  َفإ ن    ، َبال  اْلج 
 ))41((ي َخر  َجاه «

في   والمعرفة  العلوم  وإثبات  توثيق  في  استخدامه  فلوال   ، ه   منافع  لكثرة   لنا  أهمية  وللقلم 
الصحف الندثرت العلوم والمعرفة منذ العصور، ولم يصلنا منها شيء، فهو من أدوات  

 وعدة المتعلم في التعلم والحفاظ على العلم المكتسب .
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ْهم  الذي ي َجال  به بين  ه  الَقَلُم في اللغة:والبد لنا هنا أن نعرف     و الذي ي ْكَتب  به، والس 
 ))42(( الَقْوم أي: قداحهم التي يجيلونها عند العزم على الشيء.

 
فهو التفصيل ،فإن الحروف التي هي مظاهر تفصيلها   وأّما تعريف القلم في االصطالح:

مداد منها إلى القلم  مداد الدواة، وال تقبل التفصيل ما دامت فيها، فإذا انتقل ال  مجملة في
ل العلم بها إلى ال غاية، كما أن النطفة التي هي   لت الحروف به من اللوح، وتفص  تفص 
تقبل   فيها، وال  الصور اإلنسانية مجملة  آدم مجموع  دامت في ظهر  ما  اإلنسان،  مادة 
الصورة   تفصلت  اإلنساني  بالقلم  الرحم  لوح  إلى  انتقلت  فإذا  فيها،  دامت  ما  التفصيل 

  ))43((سانية اإلن
ْم ٤أم ا لفظة )القلم( في القرآن الكريم جاءت في)  ( مواضع فقط، وبصيغة )َأْقاَلٌم َأْقاَلَمه 

ب اْلَقَلم  َواْلَقَلم (، وبمعنى القلم إال  أن  المختلف فيه المقصود بقلم اللوح المحفوظ استخدمه 
 المالئكة أو به القلم الذي يستعمله الناس. 

 مثال لفظة )القلم( : 
ر المفسرون القلم في  القرآن الكريم باْلَقَلم  الذي خط به اللوح المحفوظ أو القلم الذي   فس 

 1القلم:   َّ ىق يف ىف يث نثىث  ُّ في أيدي الناس  كقوله تعالى:
ر المفسرون القلم في هذه اآلية باْلَقَلم  الذي خط به اللوح ال ذ ي َخَلَقه  َّللا   َوَأَمَره  ب َكْتب   فس 

ون ذلك   ، والمالئكة هم من َيْسط ر  ، َوَمْنهم من قال هو اْلَقَلَم اْلم َتَعاَرَف ب َأْيد ي ))44((اْلَكائ َنات 
 ))45((الن اس  

رها  ويتضح لنا بعد الرجوع الى ال تفاسير أن  لفظة )القلم( في النصوص القرآنية التي فس 
المفسرون كانت غرضها واحدًا ، وهو توثيق أعمال الخلق منذ الخليقة في اللوح المحفوظ 
، وفي الدنيا توثيق الحقائق والشريعة والعلوم كافة ، فالقلم يترجم ما في العقل واللسان، 

 ة من هللا نحصل به على التعلم. فهو عضد اإلنسان، ومطي ة الفطنة، ونعم
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 رابعًا: الكتاب أو الكتابة 
أداة      الكتاب  أدوا   إن   العلوم   ت من  ثناياها شتى  التي تحمل في  الالحسي ة   االدراك 

والفوائد يطلب العلم بها وينتقل من شخص ألخر، وللكتاب دور مهم في حفظ العلم ونشره  
سواء أكانت علوم الدين أم سواها ففيه توثق الشرائع والعلوم ، وتحفظ حقوق العباد  من 

 الفرد والمجتمع. مستحقات مالية وعقود وتوثيقات  وغيرها من حقوق 
فالعقل لعله ينسى لكن الكتاب يوثق ما دار وجال في الفكر ليرجع له متى شاء، فالكتابة 
ألمر عظيم في الحفاظ على العلم وسهولة نقله الى االخرين، فما دونت العلوم، وال قيدت 

 الحكم إال بالكتابة. 
ل العباد بها عل ى غيرهم من الكائنات، فالعلم والكتابة من النعم التي أنعم هللا بها و فض 

الذي يقدر اإلنسان على استنباطه ووثقه في الكتاب، وجاء من بعده واستعان بذلك الكتاب، 
ثم ضم إليه من جاء من بعده ، ثم ال يزالون يتعاقبون، ويضم كل متأخر مباحث كثيرة  

انتهت إلى علم المتقدمين، حتى كثرت العلوم وتطورت ، وقويت الفضائل والمعارف، و 
المباحث العقلية، والمطالب الشرنية إلى أقصى الغايات، وأكمل النهايات، وجميع ذلك  

 ما يحفظ وال يتحصل عليه ما لم يثبت في الكتب . 
فللكتب أهمية قصوى في التعليم ال يمكن ان ننساه سواء أكان الكتاب ورقي أم الكترونيا،  

 لم عبر العصور .ففي كل االحوال هو خازن لمحتوى العقل ناقل للع
والجمع والضم  شيء  إلى  شيء  جمع  هو  اللغة:  في  الكتاب  تجمعوا،    ،تعريف  وتكتبوا: 

َدة َويكون جمَلة أوراق والكتب لجمع الحروف في الخط ،والكتاب  والكتاب يكون ورقة َواح 
ْكم  والَقَدر.  ))46((أيضًا يأتي بمعنى: الَفْرض  والح 

ف يه ، وقد غلب ف ي اْلعرف اْلَعام على جمع من اْلَكل َمات فهو َما يْكتب    أم ا في االصطالح: 
 ))47((المنفردة بالتدوين.

( موضعًا 319وقد جاءت لفظة) كتب( ومشتقاتها في القرآن الكريم في مواضع متعددة في )
ح في الجدول االتي:  ة كما موض   من سور القرآن الكريم  وبصيغ عد 
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 الصيغ هاعدد
 الفعل الماضي 30
 الفعل المضارع 16
 فعل األمر  ٥
 اسم الفاعل  6

 المصدر 2٥٥
 الجمع 6
 اسم المفعول 1

 
وقد يراد به  وجاءت لفظة الكتاب في القرآن بمعان  متعددة فقد يراد به القرآن الكريم  

، أو (٤8) الكتب السماوية المنز لة على االنبياء، وقد يشمل كل الكتب المنز لة على الرسل
، أو   (٥1) ، أو حكم هللا (٥0) ،أو الصحف (٤9)الذي يسجل فيه أعمال الخالئقالكتاب 

، وقد يراد به جنس    (٥٤)،  أو الجعل (٥3) ، أو الفرض ، أو االمر(٥2)القضاء والقدر 
 .  أو يراد به غير ذلك  وقد يراد به الكتابة والخط الكتاب ،

وعال ، وللمالئكة  أو مطلقة لم تسند وكان أسناد الكتابة في القرآن الكريم الى هللا جل 
 ألحد .

 مثال على لفظة )الكتاب( بمعنى الكتاب: 
ة منها الكتاب المكتوب كقوله تعالى: عد   مي خي  حي   ُّ  جاءت لفظة الكتاب بمعان  

 ٩المطففين:   َّ

 ( ٥٥)أي: كتاب مكتوب من كتب الخير مختوم بالرحمة مكتوب عند هللا عز  وجل
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 لفظة )الكتاب( بمعنى االعمال:مثال على 
 ري ٰى ين  ىن   ُّ :جاءت لفظة )الكتاب( ومشتقاته بمعنى االعمال كقوله تعالى

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ميني زي
 14  - 1٣اإلسراء:   َّ مت  خت

ر المفسرون لفظتي )كتابًا( و)كتابك ( في هذه اآلية  بكتاب أعمالك ال ذ ي سجلت  فقد فس 
ْلَته  ف   ْنَياكل ماَعم   ))56((ي الدُّ

 
 مثال لفظة )الكتاب( بمعنى الفرض:

تعالى: كقوله  الفريضة  بمعنى  الكتاب  لفظة   جم يل  ىل مل خل  ُّ جاءت 
 جي  يه  ىه مه  جه ين منىن خن حن جن   يم  ىم مم  حمخم

 ٢16البقرة:  َّ ٰى ٰر  ٰذ  يي ىي مي  حيخي
  (٥7) ك تَب عليكم القتال ،أي: فرض عليكم القتال

والحقوق فاألقالم ت سطر في الكتب ما في العقل واللسان  إذًا فبالكتاب يحفظ الدين والعلوم 
والصدور، فيرجع لها طالبها متى شاء فال غنى للمعلم ولطالب العلم عن هذه االداة النافعة 

 والحافظة لمحتوى العقل والنفس .
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 الخاتمة 
 الحمد هلل والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ..    

 أما بعد فبفضل هللا تم  هذا البحث وتوصلت الى النتائج اآلتية: 
أدوات االدراك  متعددة في القران الكريم ، وسبلها كثيرة للحصول على العلم ،   .1

 وجميعها محكومة بالعقل. 
ي كانت أكثر .2 (  18٥ورودًا من االدوات الالحسي ة فالسمع )  أدوات االدراك الحس 

 ( موضعًا. 1٤8موضعًا والبصر )
ي جاءت بمواضع قليلة في القرآن الكريم   .3 هنالك الفاظ من أدوات االدراك الالحس 

( أكثر 319( فقط الكتاب وردت )8( والصحيفة )٤( والقلم )2كلفظة قرطاس وردت )
 من باقي االدوات.

ي )كان مجموع المواضع ألدوا .٤ ي هو  333ت االدراك الحس  ( واالدراك  الالحس 
(323.) 
الكريم على معان  عدة:)بصر العين،   في القرآن )البصر( ومشتقاتها  وجاءت لفظة .٥

 وبصر القلب، والشاهد ، والعلم والعالم، والدين واليقين، والعقل، والمعرفة( 
ومشتقاتها في القرآن الكريم على معان  عدة )سمع الصوت ،    السمع وجاءت لفظة .6

وسمع القلب واإليجاب والقبول، والتدبر والعقل والطاعة، والعلم، والفهم والعمل واألصغاء( 
. 
وقد جاءت لفظة الصحيفة في القرآن الكريم بمعنى )الكتب، كتب االعمال في   .7

 السماوية  (اآلخرة، القرآن الكريم ،اللوح المحفوظ  ، الكتب 
 جاءت لفظة القرطاس بمعنى الصحيفة المكتوبة.  .8
جاءت لفظة القلم بمعنى القلم لكن المختلف فيه المقصود بقلم اللوح المحفوظ الذي  .9

 استخدمه المالئكة أو به القلم الذي يستعمله الناس. 
ور التي جمعت بين السمع والبصر بي نت لنا أن  السمع أفضل فائدًة   .10 أغلب الس 

لصاحبه من البصر؛ألن  التقديم مؤذن بأهمية المقدم؛ وألن  السمع آلة لتلقي المعارف 
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التي بها كمال العقل، وهو وسيلة بلوغ دعوة األنبياء إلى أفهام األمم على وجه  أكمل من  
بلوغها بواسطة البصر لو فقد السمع ؛وألن  السمع ترد إليه األصوات المسموعة من  

البصر، فإنه يحتاج إلى التوجه بااللتفات إلى الجهات غير  جميع الجهات ، بخالف
 المقابلة. 

ي لدى االنسان بسبب َخلقي أو مرض  .11 إن  فقدان أي أداة من أدوات االدراك الحس 
 تجعله يستخدم بدياًل عنها لكنه يفقد لذة االحساس بها. 

 
 لهوامش  ا
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(  ،ومعجم 1/97م ) 1987بيروت الطبعة: األولى،    –رمزي منير بعلبكي الناشر: دار العلم للماليين  
لعسكري  الفروق اللغوية ، المؤلف: أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران ا

النشر 39٥)ت نحو   ،الناشر: مؤسسة  النشر اإلسالمي  الشيخ بيت هللا بيات، ومؤسسة  المحقق:  هم( 
 (. 189هم )1٤12اإلسالمي ، الطبعة: األولى،  

 (. 86ينظر: التعريفات ) ((٤)) 
هم( بمساعدة  1٤2٤معجم اللغة العربية المعاصرة المؤلف: د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت   ((٥)) 

 عملفريق 
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 (. 7٤1/ 1م )  2008  -هم  1٤29الناشر: عالم الكتب الطبعة: األولى، 
ينظر : صعوبات التعلم النظري والتطبيق المؤلف راضي الوقفي ،الناشر دار المسيرة للنشر والتوزيع    ((6)) 

 (. 226األردن )-( عمان2003) 1والطباعة ط 
  ((7)) ينظر : التعريفات )15٢(. 

ينظر: اإلدراك الحسي البصري والسمعي ،المؤلف د.السيد علي سيد احمد ،ود. فائقة محمد بدر     ((8)) 
 (. 2٥٤هم )1٤22القاهرة ، الطبعة االولى   -الناشر: مكتبة النهضة المصرية عدلي  

ينظر: العين ، المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري    ((9)) 
(  3٤8/  1هم( المحقق: د.مهدي المخزومي، د.إبراهيم السامرائي الناشر: دار ومكتبة الهالل )170)ت  

 (. 28٤، و معجم الفروق اللغوية  )
 (. 121ينظر: التعريفات )   ((10)) 
ينظر: النكت والعيون المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،   ((11)) 

هم( المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم الناشر: دار الكتب  ٤٥0ت  الشهير بالماوردي )
 (. 3/2٤3بيروت / لبنان )   -العلمية 

ينظر: تسلية األعمى عن بلية العمى المؤلف: علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين    ((12)) 
)ت   القاري  الهروي  البخاري، 101٤المال  دار  الناشر:  العمري  صنيتان  بن  الكريم  عبد  المحقق:  هم( 

 (.  ٥7م )1993هم / 1٤1٤المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: األولى، 
.ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ((13)) 

هم( تحقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع  310اآلملي، أبو جعفر الطبري )ت  
هجر للطباعة  مركز البحوم والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة الناشر: دار  

(، و الكشف والبيان عن  269/ 1٤م )  2001 -هم  1٤22والنشر والتوزيع واإلعالن الطبعة: األولى، 
هم( تحقيق: اإلمام أبي ٤27تفسير القرآن المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق )ت  
  -ياء الترام العربي، بيروت  محمد بن عاشور مراجعة وتدقيق: األستاذ نظير الساعدي الناشر: دار إح

 (. ٥/ 1٤0م )  2002 -، هم  1٤22لبنان الطبعة: األولى  
 
ينظر :  معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي المؤلف: محيي السن ة، أبو محمد الحسين   ((1٤)) 

ة ضميرية  عثمان جمع  -هم( المحقق: حققه وخر ج أحاديثه محمد عبد هللا النمر٥10بن مسعود البغوي )ت  
/  ٥م )  1997  - هم    1٤17سليمان مسلم الحرش الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الرابعة،   -

فتح  البيان في مقاصد القرآن المؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن    (، و27
م له وراجع1307لطف هللا الحسيني البخاري الق ن وجي )ت   ه: خادم العلم َعبد هللا بن  هم( عني بطبعه  وقد 
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  - هم    1٤12َبيروت عام النشر:    –إبراهيم األنَصاري الناشر: الَمكتبة العصري ة للطَباعة والن ْشر، َصيَدا  
1992 (7/267 .) 

ينظر: تفسير القرآن العزيز المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن نيسى بن محمد المري،    ((1٥)) 
محمد   -هم( المحقق: أبو عبد هللا حسين بن عكاشة  399ن أبي َزَمن ين المالكي )ت  اإللبيري المعروف باب

/  2م )2002  -هم  1٤23مصر/ القاهرة الطبعة: األولى،    -بن مصطفى الكنز الناشر: الفاروق الحديثة  
(، والوسيط في تفسير القرآن المجيد المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، ٤09

هم( تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد ٤68لنيسابوري، الشافعي )ت  ا
معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس قدمه  

ن الطبعة: األولى، لبنا  –وقرظه: األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  
 (. 3/٤31م. )  199٤ - هم  1٤1٥

ينظر: الجامع ألحكام القرآن المؤلف: أبو عبد هللا، محمد بن أحمد األنصاري القرطبي تحقيق:    ((16)) 
  - هم    138٤القاهرة الطبعة: الثانية،    –أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية  

بن أحمد بن (،  مدارك التنزيل وحقائق التأويل المؤلف: أبو البركات عبد هللا  1٤٥/  18م )  196٤
هم( حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي راجعه وقدم له: محيي 710محمود حافظ الدين النسفي )ت  

 (. 1/110م )  1998  - هم    1٤19الدين ديب مستو الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت الطبعة: األولى،  
محمد   ((17))  بن  الحسين  القاسم  أبو  المؤلف:  األصفهاني  الراغب  تفسير  بالراغب   ينظر:  المعروف 

جامعة   -هم(  تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني الناشر: كلية اآلداب  ٥02األصفهانى )ت  
د ي دار النشر:  1999 -هم   1٤20طنطا الطبعة األولى:  م ،  وتحقيق ودراسة: د. عادل بن علي الش  

اسة: د. هند بنت محمد بن  م تحقيق ودر   2003  -هم    1٤2٤الرياض الطبعة األولى:    –دار الوطن  
  2001  -هم   1٤22جامعة أم القرى الطبعة األولى:   -زاهد سردار الناشر: كلية الدعوة وأصول الدين  

 . 1/122( ، ومعالم التنزيل في تفسير القرآن 262/ 1م )
 ( بتصرف. 17ينظر : االدراك الحسي البصري والسمعي )  ((18))
لكبير المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  ينظر: مفاتيح الغيب ،التفسير ا    ((19)) 

  – هم( الناشر: دار إحياء الترام العربي  606التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت  
 (. 87/ 1)هم   1٤20  -بيروت الطبعة: الثالثة 
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  1األردن ط- الشروق للنشر والتوزيع عمانعلم النفس المعرفي رافع النصير الزغول، وآخرون دار   ((20)) 
 (. 111م )2003، 
تهذيب اللغة المؤلف: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور (،  7/117ينظر: العين )    ((21)) 

بيروت الطبعة: األولى،   –هم(المحقق: محمد عوض مرعب الناشر: دار إحياء الترام العربي  370)ت  
 (. 123/ 12)  م 2001

 (. ٤6عريفات )الت  ((22)) 
ينظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي     ((23)) 

هم( تحقيق: صفوان عدنان داوودي دار النشر: دار القلم ,  ٤68الواحدي ،النيسابوري ، الشافعي )ت  
ير  الَبس  1116/   3هم )   1٤1٥دمشق، بيروت الطبعة: األولى،    -الدار الشامية  ْيط المؤلف:  ( ، و الت ْفس 

هم( المحقق: أصل  ٤68أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )ت  
( رسالة دكتوراه بجامعة اإلمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه 1٥تحقيقه في )

العلمي   الناشر: عمادة البحث  اإلسالمية ،الطبعة: األولى،    جامعة اإلمام محمد بن سعود  -وتنسيقه 
 (. 22/٤3هم )  1٤30

ينظر:  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،   ((2٤)) 
الناشر: دار الكتاب العربي  ٥38الزمخشري جار هللا )ت   الثالثة    –هم(  هم    1٤07  -بيروت الطبعة: 

(3/37٤ .) 
ب اآليات والسور المؤلف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي ينظر: نظم الدرر في تناس  ((2٥)) 

 (. 3٤/ 17هم( الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة )88٥بن أبي بكر البقاعي )ت 
 (. 3/136ينظر: تفسير القرآن العزيز)  ((26)) 
 (. 22/٤93(، والوسيط في تفسير القرآن المجيد ) 11٥٤ينظر : الوجيز )  ((27)) 
 (. 637/ 2ر :الوسيط في تفسير القرآن المجيد )ينظ  ((28)) 
َور المؤلف: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد     ((29))  ينظر: َدْرج  الدُّرر في َتف سي ر اآلي  والسُّ

الدار )ت   الجرجاني  الفرحان(، القسم    ٤71الفارسي األصل،  القسم األول )طلعت صالح  هم(تحقيق: 
أديب شكور   الفکر  الثاني )محمد  دار  الناشر:  للمحقَقْين  دكتوراة  أطروحتي  التحقيق:    - أمرير( أصل 

 (.2/٤32م )  2009 - هم  1٤30عمان، األردن الطبعة: األولى،  
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آخر سورة السجدة المؤلف: محمد بن الحسن    -تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون  ينظر :     ((30)) 

)ت   بكر  أبو  األصبهاني،  األنصاري  فورك  بندويش ٤06بن  القادر  عبد  عالل  وتحقيق:  دراسة  هم( 
م    2009  -   1٤30المملكة العربية السعودية الطبعة األولى:    -)ماجستير( الناشر: جامعة أم القرى  

(.1 /39٤ .) 
 
 (. 1٣84/ 4الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )ينظر:   ((٣1))

 5٢المدثر:  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ُّ  ((٣٢))

 

 1٣عبس:  َّ رث  يت ىت نت ُّ   ((٣٣))

 
 1٩األعلل:  َّ  مب زب رب يئ ُّ   ((٣4))

 
ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد   أنوار التنزيل وأسرار التأويل المؤلفينظر:     ((٣5))

هم( المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي الناشر: دار إحياء الترام العربي 68٥الشيرازي البيضاوي )ت  
 (. 5/٢8٩)  هم 1٤18  -بيروت الطبعة: األولى  –
 (.540/ ٢4جامع البيان عن تأويل آي القرآن )ينظر:   ((٣6))
 (. 16/٣66روس )ينظر : تاج الع  ((٣7))
المؤلف: أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف   عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظينظر:     ((٣8))

هر(المحقق: محمد باسل عيون السود الناشر: دار    756بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي )ت  
األولل،   الطبعة:  العلمية  المصطلحات ٢٩7/ ٣)م    1٩٩6  -هر    1417الكتب  في  معجم  والكليات   ،)

 (. 7٣7والفروق اللغوية)
 (. ٣6/ 1٢ينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن )   ((٣٩)) 
 (. 5٢6/ 11جامع البيان عن تأويل آي القرآن )  ((40))
المستدرك على الصحيحين المؤلف: أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه   ((41)) 

هم( تحقيق: مصطفى عبد  ٤0٥عيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )ت  بن ن  
 القادر عطا 

 (. ٥٤0/ 2)1990  – 1٤11بيروت الطبعة: األولى،  –الناشر: دار الكتب العلمية 
الطالقاني، المشهور المؤلف: إسماعيل بن نباد بن العباس، أبو القاسم  المحيط في اللغة  ينظر : ((42)) 

تحفة األريب بما في القرآن من الغريب المؤلف: أبو (، و ٤8٤/  1)  هم( 38٥بالصاحب بن نباد )ت  
هم( المحقق: سمير  7٤٥حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي )ت  

 . (261)  م1983 - هم 1٤03المجذوب الناشر: المكتب اإلسالمي الطبعة: األولى، 
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 (. 179ينظر: التعريفات )  ((43)) 
(، وتفسير القرآن العظيم البي  الفداء إسماعيل بن   233/  ٥ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) ((44)) 

هم( المحقق: محمد حسين شمس الدين الناشر: 77٤عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت  
 (. 8/18٤هم )   1٤19 -بيروت الطبعة: األولى   – بيضون دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي 

ينظر :البحر المحيط في التفسير البي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير  ((45)) 
  1٤20بيروت الطبعة:    –هم( المحقق: صدقي محمد جميل الناشر: دار الفكر  7٤٥الدين األندلسي )ت  

 ( 23٥/ 10هم ) 
، ومعجم مقاييس 290( ، والفروق اللغوية  1/208ينظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )   ((46)) 

هم( المحقق: عبد السالم 39٥اللغة المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت  
 (. 1٥8/ ٥م .) 1979 -هم  1399محمد هارون الناشر: دار الفكر عام النشر: 

 (. 767الكليات ) ينظر :  ((47)) 
 حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٹ ٹ ُّ  ((48))

 ٣7يونس:  َّ هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ

 

 لك خكحك جك  مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط ٹ ٹ ُّ  ((4٩))

 ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك

 5٩األنعام:  َّ  جي

 

 15٣النساء:  َّ خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ُّ   ((50)) 
 

ٹ ٹ ُّ  ني ىي يي جئ حئ خئ مئ  هئ جب حب خب مب هب جت  ((51))

 مس خسحس  جس مخ جخ محجح مج حج مثهت مت خت  حت
التوبة:   َّ  جغ مع جع مظ حط مض خضحض جض  مص خص حص

٣6 
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 جه ين ىن منخن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ   ((5٢))

 ٢1يونس:  َّ ىي  مي خي حي جي يه ىهمه

 

 هت  مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ ٹ ٹ ُّ  ((5٣))

 ٢1المائدة:  َّ جح مج  حج  مث

 

 خس  حس جس مخ  جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت ٹ ٹ ُّ  ((54))
 8٣المائدة:  َّ مظ حط مض خض حض جض مص خصحص مس 

تفسير مقاتل بن سليمان المؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير األزدي البلخى ينظر:     ((55)) 
  - بيروت الطبعة: األولى    –هم( المحقق: عبد هللا محمود شحاته الناشر: دار إحياء الترام  1٥0)ت  

 (.24/198جامع البيان عن تأويل آي القرآن )(،و٤/62٤) هم  1٤23
هم( الناشر:   1390المؤلف: عبد الكريم يونس الخطيب )ت بعد   ينظر :  التفسير القرآني للقرآن ((56)) 

آثار الشيخ   في إيضاح القرآن بالقرآن( ، و ينظر:  أضواء البيان  13/٤79القاهرة )    -دار الفكر العربي  
  -   132٥العالمة محمد األمين الشنقيطي المؤلف: محمد األمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي )

هم    1٤٤1دار ابن حزم )بيروت( الطبعة: الخامسة،    -ر عطاءات العلم )الرياض(  ( الناشر: دا1393
 (.  ٥٥2/ 3)  م )األولى لدار ابن حزم( 2019 -
هم( 12٥0ينظر: فتح القدير المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )ت     ((٥7)) 

 (. 1/2٤8هم ) 1٤1٤  -الطبعة: األولى دمشق، بيروت  -الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 
 

 ثبت المصادر 
 . القرآن الكريم •

ي البصري والسمعي ،المؤلف د.السيد علي سيد احمد ،ود. فائقة محمد بدر الناشر:  .1 اإلدراك الحس 
 هم.1٤22القاهرة ، الطبعة االولى   - مكتبة النهضة المصرية عدلي  

المؤلف: محمد آثار الشيخ العالمة محمد األمين الشنقيطي    في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان   .2
( الشنقيطي  الجكني  المختار  محمد  بن  العلم   (1393  -  132٥األمين  عطاءات  دار  الناشر: 

 م .  2019 -هم  1٤٤1الطبعة: الخامسة، دار ابن حزم )بيروت(  - )الرياض( 



 

 ٢11   | مجلة مداد اآلداب 

 االدراكي الحسي و الالحسي في القران الكريم ادوات التعلم 

 

 

بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي   أنوار التنزيل وأسرار التأويل لناصر الدين أبو سعيد عبد هللا .3
بيروت    –هم( المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي الناشر: دار إحياء الترام العربي  68٥)ت  

 هم .  1٤18 - الطبعة: األولى 
البحر المحيط في التفسير البي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين  .٤

 1٤20الطبعة:  بيروت  –الناشر: دار الفكر  محمد جميل المحقق: صدقيهم( 7٤٥)ت  األندلسي
 هم .

المال  .٥ الدين  نور  الحسن  أبو  )سلطان( محمد،  بن  علي  المؤلف:  العمى  بلية  عن  األعمى  تسلية 
الناشر: دار البخاري، المدينة   هم( المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري 101٤الهروي القاري )ت  

 م. 1993هم /  1٤1٤ودية الطبعة: األولى،  المنورة، المملكة العربية السع
هم( المحقق: ضبطه  816التعريفات المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت   .6

العلمية بيروت   الناشر: دار الكتب  لبنان الطبعة: األولى -وصححه جماعة من العلماء بإشراف 
 م. 1983- هم 1٤03

آخر سورة السجدة المؤلف: محمد بن الحسن بن فورك  - تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون  .7
هم( دراسة وتحقيق: عالل عبد القادر بندويش )ماجستير( ٤06األنصاري األصبهاني، أبو بكر )ت  

 م .  2009 -  1٤30المملكة العربية السعودية الطبعة األولى:  - الناشر: جامعة أم القرى 
عل  .8 الحسن  أبو  المؤلف:  ْيط  الَبس  ير   النيسابوري، الت ْفس  الواحدي،  علي  بن  محمد  بن  أحمد  بن  ي 

المحقق: أصل تحقيقه في )٤68الشافعي )ت   اإلمام محمد بن 1٥هم(  دكتوراه بجامعة  ( رسالة 
جامعة    -سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه الناشر: عمادة البحث العلمي  

 هم .  1٤30،  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الطبعة: األولى
تفسير الراغب األصفهاني المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى )ت   .9

جامعة طنطا الطبعة   - هم(  تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني الناشر: كلية اآلداب  ٥02
د ي دار النشر: دار  م ،  وتحقيق ودراسة: د. عادل بن علي    1999  -هم    1٤20األولى:   الش  
م تحقيق ودراسة: د. هند بنت محمد بن    2003  - هم    1٤2٤الرياض ،الطبعة األولى:    – الوطن  

 - هم    1٤22جامعة أم القرى الطبعة األولى:    -زاهد سردار الناشر: كلية الدعوة وأصول الدين  
 م  2001

ن نيسى بن محمد المري، اإللبيري تفسير القرآن العزيز المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا ب .10
محمد   -هم( المحقق: أبو عبد هللا حسين بن عكاشة  399المعروف بابن أبي َزَمن ين المالكي )ت  

 م. 2002  -هم  1٤23مصر/ القاهرة الطبعة: األولى،    -بن مصطفى الكنز الناشر: الفاروق الحديثة  



 

 والعشرون   الرابعالعدد  | ٢1٢

 م. د. شروق نجاح مشكور 
 

 

البصري ثم الدمشقي )ت    ير القرشيتفسير القرآن العظيم البي  الفداء إسماعيل بن عمر بن كث .11
الدين  هم(77٤ شمس  حسين  علي   المحقق: محمد  منشورات محمد  العلمية،  الكتب  دار  الناشر: 

 هم  1٤19 -الطبعة: األولى  بيروت –بيضون 
الناشر: دار الفكر  هم(    1390التفسير القرآني للقرآن المؤلف: عبد الكريم يونس الخطيب )ت بعد     .12

 .  القاهرة -العربي 
تفسير مقاتل بن سليمان المؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير األزدي البلخى )ت   .13

  -بيروت الطبعة: األولى  –هم( المحقق: عبد هللا محمود شحاته الناشر: دار إحياء الترام 1٥0
 هم .  1٤23

 
هم(المحقق: محمد 370المؤلف: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )ت  تهذيب اللغة   .1٤

 م. 2001بيروت الطبعة: األولى،  –عوض مرعب الناشر: دار إحياء الترام العربي 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو  .1٥
مركز   هم( تحقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع310جعفر الطبري)ت  

البحوم والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة الناشر: دار هجر للطباعة  
 م. 2001 - هم  1٤22والنشر والتوزيع واإلعالن الطبعة: األولى، 

أحمد  .16 تحقيق:  القرطبي  األنصاري  أحمد  بن  محمد  هللا،  عبد  أبو  المؤلف:  القرآن  ألحكام  الجامع 
أ المصرية  البردوني وإبراهيم  الكتب  دار  الناشر:  الثانية،    –طفيش  الطبعة:    - هم    138٤القاهرة 

 م  196٤
هم( المحقق: رمزي منير  321جمهرة اللغة المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )ت  .17

 م. 1987بيروت الطبعة: األولى،  –بعلبكي الناشر: دار العلم للماليين
َور    َدْرج  الدُّرر في َتف سي ر اآلي   .18 المؤلف: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي والسُّ

هم(تحقيق: القسم األول )طلعت صالح الفرحان(، القسم الثاني   ٤71األصل، الجرجاني الدار )ت  
عمان،    -الناشر: دار الفکر    أصل التحقيق: أطروحتي دكتوراة للمحقَقْين  )محمد أديب شكور أمرير(

 م.  2009 -هم   1٤30األولى،   الطبعة: األردن
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت  .19

للماليين  393 العلم  الناشر: دار  الغفور عطار  الرابعة    –هم( تحقيق: أحمد عبد  الطبعة:  بيروت 
القاسم محمود بن عمرو م الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل المؤلف: أبو    1987  -   هم   1٤07



 

 ٢1٣   | مجلة مداد اآلداب 

 االدراكي الحسي و الالحسي في القران الكريم ادوات التعلم 

 

 

  - بيروت الطبعة: الثالثة    –هم( الناشر: دار الكتاب العربي  ٥38بن أحمد، الزمخشري جار هللا )ت  
 هم.  1٤07

والتوزيع  .20 للنشر  المسيرة  دار  ،الناشر  الوقفي  راضي  المؤلف  والتطبيق  النظري  التعلم  صعوبات 
 األردن-( عمان2003) 1والطباعة ط 

  1األردن ط-المعرفي رافع النصير الزغول، وآخرون دار الشروق للنشر والتوزيع عمان علم النفس   .21
 م . 2003، 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ المؤلف: أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن     .22
هم( المحقق: محمد باسل عيون السود الناشر: دار   7٥6عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي )ت 

 م .  1996  -هم  1٤17الكتب العلمية الطبعة: األولى،  

البصري )ت   .23 الفراهيدي  تميم  أحمد بن عمرو بن  الخليل بن  الرحمن  أبو عبد  المؤلف:   ، العين 
 هم( المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي الناشر: دار ومكتبة الهالل . 170

هم( الناشر: 12٥0د هللا الشوكاني اليمني )ت  فتح القدير المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عب .2٤
 هم.  1٤1٤ -دمشق، بيروت الطبعة: األولى  -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب  

إسحاق )ت  .2٥ أبو  الثعلبي،  إبراهيم  أحمد بن محمد بن  المؤلف:  القرآن  تفسير  والبيان عن  الكشف 
ذ نظير الساعدي الناشر: دار  هم( تحقيق: اإلمام أبي محمد بن عاشور مراجعة وتدقيق: األستا٤27

 م.  2002 -، هم  1٤22لبنان الطبعة: األولى  -إحياء الترام العربي، بيروت 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية المؤلف: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي،  .26

سسة الرسالة  محمد المصري الناشر: مؤ   -هم( المحقق: عدنان درويش  109٤أبو البقاء الحنفي )ت  
 بيروت.  –

المؤلف: أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن المستدرك على الصحيحين   .27
هم( تحقيق: مصطفى ٤0٥ن عيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )ت  

 . 1990-  1٤11 بيروت الطبعة: األولى، –عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية 
 

مفاتيح الغيب ،التفسير الكبير المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي  .28
  – هم( الناشر: دار إحياء الترام العربي  606الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت  

 هم.  1٤20  -بيروت الطبعة: الثالثة 



 

 والعشرون   الرابعالعدد  | ٢14

 م. د. شروق نجاح مشكور 
 

 

المؤلف: أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن  معجم الفروق اللغوية ،   .29
هم( المحقق: الشيخ بيت هللا بيات، ومؤسسة النشر اإلسالمي ،الناشر:  39٥مهران العسكري )ت نحو  

 هم . 1٤12مؤسسة النشر اإلسالمي ، الطبعة: األولى،  
  هم( 39٥لرازي، أبو الحسين )ت المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني ا  معجم مقاييس اللغة  .30

 م. 1979 - هم 1399عام النشر:  المحقق: عبد السالم محمد هارون الناشر: دار الفكر
النكت والعيون المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير   .31

ر: دار الكتب العلمية  هم( المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم الناش٤٥0بالماوردي )ت  
 بيروت / لبنان. -

وتحفة األريب بما في القرآن من الغريب المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف  .32
هم( المحقق: سمير المجذوب الناشر: المكتب اإلسالمي 7٤٥بن حيان أثير الدين األندلسي )ت  

 م. 1983  -هم 1٤03الطبعة: األولى، 

الكتاب العزيز المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي الوجيز في تفسير   .33
هم( تحقيق: صفوان عدنان داوودي دار النشر: دار القلم , الدار  ٤68،النيسابوري ، الشافعي )ت  

 هم .  1٤1٥دمشق، بيروت الطبعة: األولى،  -الشامية 
أحمد بن محمد بن علي الواحدي،   الوسيط في تفسير القرآن المجيد المؤلف: أبو الحسن علي بن  .3٤

هم( تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي  ٤68النيسابوري، الشافعي )ت  
محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن  

  – دار الكتب العلمية، بيروت  عويس قدمه وقرظه: األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي الناشر:  
 م.  199٤ -هم   1٤1٥لبنان الطبعة: األولى،  

المحيط في اللغة المؤلف: إسماعيل بن نباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، المشهور بالصاحب   .3٥
 هم( . 38٥بن نباد )ت 

 


