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والدي الكرميَُت.
إىل َمن أمرين هللا بربمها ,واإلحساف إليهما ,وطاعتهما ,إىل
ّ
وناولٍت ميينوُ وساع َدين.
وو َ
جهٍتَ ,
إىل كل َمن علمٍت حرفًا وسان َدين َ
إىل أستاذيت الفاضلة :عبَت الشربمي ,تقديرا عبهودىا معي ,واعًتافًا بفضلها بعد ِ
هللا
ً

علي ,اليت بذلت يل من وقتها الكثَت ,وأفادتٍت بعلمها الغزير ,وأرشدتٍت برأيها
ّ

حافزا قويًا يل على إسباـ ىذا البحث ,والصرب على مشقتو ,فجزاىا
السديد ,فبا كا َف ً

هللا خَت اعبزاء .لكم أىدي ىذا البحث اؼبتواضع راجيةً من اؼبوىل القبوؿ والسداد.

خولة الغرير
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اؼبقدمة

ضل على اؼبُحسن باألجر ,وعلى اؼبسيء باؼبغفرة ِ
والسًت,
اغبمدهلل أسبغ النعم ,وكفى النقم ,تف ّ
ومن سألوُ أعطاه ,ال معبود ٍ
حبق سواه ,مث الصبلة على النيب اؼبهداة ,والنعمة
َمن توكل عليو كفاهَ ,
ِ
ِ
سر من اىتدى هبداه ,ويندـ َمن
ومن وااله ,إىل يوـ ُُي َ
اؼبسداة ,ؿبمد وآلو وصحبو َ
شر العب ُد ؼبواله ,فيَ ّ
ط وعصاه أما بع ػ ػػد ...
فر َ
ّ
وامنت ِبو على اإلنساف ,وماز ِ
كثَتا بالسمع َّ
الت
وقدموُ على باقي اغبواسّ ,
فقد اىتم القرآف الكرمي ً
ِ
عظمتو سبحانو.
سرا من أسرا ِر صنعة هللا عزوجل ,ومازالت آية دالةً على
األذ ُف ِّ
وفبا قد كاف سببًا يف اختيا ِر موضوع البحث ىذا التصالو حبافظ القرآف ,القارئ لو اؼبُستم ِع إليو

تبعا لتخصصي اعبامعي.
ُ
على كل أحوالو ,ودبا رأيتوُ
يتوافق مع رغبيت وميويل ً
ِ
فماؽبذه اغباسة من أمهية إذ تُعد أىم وسيلة من وسائل التعلم واإلدراؾ ,قاؿ تعاىلَ { :و ّ
اّللُ
أَ ْخرج ُكم ِمن بطُ ِ
ش ُك ُرو َف}
ص َار َواألَفْئِ َدةَ لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْ
وف أ َُّم َهاتِ ُك ْم الَ تَػ ْعلَ ُمو َف َش ْيئاً َو َج َع َل لَ ُك ُم ال َّ
ْس ْم َع َواألَبْ َ
ََ ّ ُ
النحل .ٚٛ:وحُت يبدأ هللا سبحانو وتعاىل بشيء ويقدمو على غَته يكوف لذلك داللة ,والنيب صلى هللا
عليو وسلم ؼبا بدأ بالسعي بُت الصفا واؼبروة بدأ بالصفا وقاؿ :أبدأ دبا بدأ هللا بو ,فالبدء دبا بدء هللا بو
يدؿ على أمهيتو  ,فاألذف سبكننا من السمع وحاسة السمع ال شعورية ,أي أننا نسمع يف الليل والنهار
ويف النوـ واليقظة ألهنا ال تناـ.

(ٔ)

وقوتنا ما أحييتنا,
وألمهيتو كاف من دعائو صلى هللا عليو وسلم( :اللهم متِّعنا بأظباعنا وأبصارنا َّ
تتضمن اؼبعافاة يف السمع والبصر ,إال أف زبصيص
واجعلو الوارث منَّا) (ٕ) ومع كوف اؼبعافاة يف البدف َّ
السمع والبصر بالذكر بعد التعميم ,يدؿ على األمهية الزائدة ؽباتُت اغباستُت.

ضعف ظبع عصيب مضطرد متماثل يف كليت األذنُت يف بعض الناس فوؽ
واؼبعروؼ علميِّا أنو ُيدث َ

سن ٓ ٙسنة ,وىذا الضعف ُيدث يف أكثر من ثلث البشر فوؽ ٘ ٚسنة .ولذلك دعا النيب صلى هللا
وميتعو هبما؛ حىت يكوف ىو الوارث منو أي :أال يفقد حواسو
عليو وسلم ربو أف ُيفظ عليو ظبعو وبصره ُ

قبل موتو ,بل ميوت وىو مكتمل عبميع اغبواس.

()3

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــ

(ٔ) انظر :حاسة السمع يف القرآف العزيز,عبدالقادر شحرورhttps://saaid.net/minute/251.htm,
(ٕ ) سنن الًتمذي,كتاب الدعوات,باب ماجاء يف جامع الدعوات عن رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم,حٕٖٓ٘.

(ٖ) انظر :حاسة السمع بُت القرآف الكرمي والعلم اغبديث,د.حسٍت ضبامةhttp://www.alukah.net/culture/0/71585/,
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وليس دبُستنكر من مواجهة الصعوبات ,فبل بد من مواجهة صعوبات يف أي عمل ,وقد واجهتٍت
ٍ
ِ
وتعدد للتكاليف ,وعدـ توفر اعبهاز اؼبناسب لكتابة
بعض منها ,من ضيق وقت,
يف كتابة ىذا
البحث ٌ
ِ
إعانتو وتيسَته يف األوىل واآلخرة.
البحث ,واغبم ُدهلل على
وقد كانت خطة البحث كالتايل:

*اؼببحث األوؿ :معٌت السمع يف القرآف الكرمي.
*اؼببحث الثاين :األدلة الواردة يف السمع.
ػ اؼبطلب األوؿ :اآليات القرآنية.
ػ اؼبطلب الثاين :األحاديث النبوية.
*اؼببحث الثالث :حكمة تقدمي السمع على البصر يف اآليات.
*اؼببحث الرابع :أمهية احملافظة على األذف.
*اػباسبة.
*الفهارس.
وختاما بصديقايت.
بدءا من أىلي ً
وال أنسى يف مقامي ىذا شكر كل َمن أعانٍت َ
ووجهٍت وصرب معي ً
الز ِ
لل واػبطأ ,وأف
جل يف عُبله أف جيعل ىذا
خالصا لوجهو ,وأف يعصمنا من َ
ً
ويف األخَت أسأؿ هللا ّ
ِِ
والقادر عليو ,وصلى هللا على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو وسلّم.
ويل ذلك
فهو ُّ
ُ
يتجاوز عنّا ب َفضلوَ ,
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التمهيد
* مصطلحات البحث:
زود هللا سبحانو وتعاىل اإلنساف هبا ,ليطالع األشياء اليت يف متناولو على حقيقتها
اغبواس :ىي اليت ّ

وىي من أعظم نعم هللا على اإلنساف وفيها من اغبكمة والقصد واإلرادة ,ما يعجز عن وصفو .قاؿ
ٍ
ِ
ْق ا ِإلنْس ِ
اف ِم ْن ِط ٍ
ُت* ُمثَّ َج َع َل نَ ْسلَوُ
منبها عباده إىل ذلك{ :الَّذي أ ْ
تعاىل ً
س َن ُك َّل َش ْيء َخلَ َقوُ َوبَ َدأَ َخل َ َ
َح َ
ٍِ ٍ
ُت* ُمثَّ س َّواه ونَػ َف َخ فِ ِيو ِمن ر ِ
ِ
ص َار َواألَفْئِ َد َة قَِليبلً َما
وح ِو َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
الس ْم َع َواألَبْ َ
ْ ُ
م ْن ُسبللَة م ْن َماء َم ِه ٍ َ ُ َ
تَ ْش ُك ُرو َف} السجدة ٜ:ٚ

(ٔ)

الس ْم َع َو ُى َو َش ِهيد} ؽٖٚ:؛ وقاؿ ثعلب:
س األذف .ويف التنزيل{ :أَ ْو أَلْ َقى َّ
السمع يف اللغةِ :ح ُّ

معناه خبل لو فلم يشتغل بغَته .قاؿ اللحياين :وقاؿ بعضهم السمع اؼبصدر ,والسمع :االسم .والسمع
وصبعا.
أي ً
ضا :األذف ,واعبمع أظباع .ابن السكيت :السمع ظبع اإلنساف وغَته ,يكوف واح ًدا ً
س األذف ,واألذف وما وقر فيها من شيء تسمعو)ٖ( .
ويعرؼ أنوِ :ح ُّ
َ
اّللُ َعلَى قُػلُوهبِِ ْم َو َعلَى ظبَْ ِع ِه ْم} البقرة ,ٚ:ألنو
وصبعا ,كقولو تعاىلَ { :ختَ َم َّ
ويكوف ظبع اإلنساف واح ًدا ً
(ٕ)

يف األصل مصدر قولكَِ :
اظبَ ْع غَْيػ َر ُم ْس َم ٍع} النساء ,ٗٙ:قاؿ
(ظب َع) الشيء بالكسر ,وقولو تعاىلَ { :و ْ
َظب ْع هبِِم وأَبْ ِ
ِ
ص ْر} مرمي ٖٛ:أي ماأبصرىم وماأظبعهم على
األخفش :أي الظبعت .وقولو تعاىل{ :أ ْ ْ َ

التعجب.

(ٗ)

األُذف :العضو اغبسي الذي ُميكننا من السمع ,والذي ىو أحد أىم اغبواس.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ـ

(ٔ) رسالة إىل أىل الثغر بباب األبواب,أبواغبسن,صٗ,ٛجٔ.
(ٕ) انظر :لساف العرب,ابن منظور,صٖ,ٖٙج.ٙ

(ٖ) انظر :القاموس احمليط,الفَتوزأبادي,صٓٗ,جٖ.
(ٗ) انظر :ـبتار الصحاح,الرازي,صٗ٘ٔ,جٔ.

(٘) انظر :حاسة السمع يف القرآف العزيز,عبدالقادر شحرورhttps://saaid.net/minute/251.htm,
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اؼببحث األوؿ

معٌت السمع يف القرآف الكرمي
يتضمن السمع ثبلث درجات معروفة يف علم وظائف األعضاء ,وقد ذكرت يف كتاب هللا ,فأوؽبا:
َّ ِ
ين َك َف ُرواْ َك َمثَ ِل الَّ ِذي يَػ ْن ِع ُق ِدبَا الَ يَ ْس َم ُع
اإلحساس بالصوت دوف فهم وىذا مذكور يف قولوَ { :وَمثَ ُل الذ َ
إِالَّ ُد َعاء َونِ َداء} البقرة.ٔٚٔ:
وثانيها :ىي اإلحساس بالصوت مع الفهم وذلك يف قولوَ { :وقَ ْد َكا َف فَ ِري ٌق ِّم ْنػ ُه ْم يَ ْس َمعُو َف َكبلَ َـ
ِّ
اّلل ُمثَّ ُُيَ ِّرفُونَوُ ِمن بَػ ْع ِد َما َع َقلُوهُ َو ُى ْم يَػ ْعلَ ُمو َف} البقرة.ٚ٘:

وثالثها :اإلحساس بالصوت مع الفهم باإلضافة إىل االقتناع واإلمياف والطاعة وىي أعلى درجات
السمع اليت ُسبنح للمؤمنُت كما يف قولو{ :إِ َّّنَا يستَ ِج َّ ِ
ين يَ ْس َمعُو َف} األنعاـ.ٖٙ:
يب الذ َ
َْ ُ
فهذه اؼبعاين الثبلث تتوافق مع ما ىو معروؼ يف علم وظائف األعضاء من اإلحساس بالصوت
والتمييز والفهم والوظائف العليا األخرى للمخ اليت تتضمن العواطف واإلرادة والتصرفات.
فرؽ بُت السماع واالستماع واإلصغاء واإلنصات بطريقة بليغة ودقيقة ومناسبة
والقرآف العزيز ّ

للموقف:

ضوا َع ْنوُ}
فالسمع يكوف بقصد ومن دوف قصد ,ومثالو قولو تعاىلَ { :وإِ َذا َِظبعُوا اللَّغْ َو أَ ْع َر ُ

ك نَػ َفراً ِّم َن
ص َرفْػنَا إِلَْي َ
القصص ,٘٘:واالستماع يكوف بقصد من أجل االستفادة ,قاؿ هللا تعاىلَ { :وإِ ْذ َ
ا ْعبِ ِّن يَ ْستَ ِمعُو َف الْ ُق ْرآ َف} األحقاؼ ٕٜ:واإلصغاء :حيث الًتكيز وتفاعل القلب واؼبشاعر ,قاؿ تعاىل:
{إِف تَػتوبا إِ َىل َِّ
ت قُػلُوبُ ُك َما} التحرمي ٗ:واإلنصات ىو ترؾ األشغاؿ والسكوت والتفرغ
صغَ ْ
اّلل فَػ َق ْد َ
َُ

استَ ِمعواْ لَوُ وأ ِ
َنصتُواْ لَ َعلَّ ُك ْم تُػ ْر َضبُو َف} األعراؼ.ٕٓٗ:
لبلستماعَ { ,وإِذَا قُ ِر َ
ئ الْ ُق ْرآ ُف فَ ْ ُ
َ

اّلل عليو وسلم" :إّنا ُج ِعل اإلماـ
اّلل صلى ّ
ويف اغبديث عن أيب موسى األشعري قاؿ ,قاؿ رسوؿ ّ

فكربوا وإذا قرأ فأنصتوا".
كرب ّ
ليؤمتّ بو فإذا ّ

(ٔ)

وأما السمع يف اآلخرة فقد ذكر القرآف أنو من وسائل التنعيم والتكرمي للمؤمنُت وأف اغبرماف منو

من أنواع العذاب اؼبعدة للكافرين .فلما كاف اؼبؤمن ىو اؼبستفيد بسمعو يف الدنيا وىبو هللا أفضل
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـ

(ٔ) رواه مسلم,كتاب الصبلة,باب التشهد يف الصبلة,حٗٓٗ.
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السماع باآلخرةِ فقاؿَ { :ال يَ ْس َمعُو َف فِ َيها لَغْواً َوَال تَأْثِيماً*إَِّال قِيبلً َس َبلماً َس َبلماً} الواقعةٕ٘.ٕٙ:

الكافر َظبَ َعو بالدنيا حرمو هللا السمع يف اآلخرة ,قاؿ تعاىلَ { :ؽبُ ْم فِ َيها َزفَِتٌ َو ُى ْم فِ َيها َال
وؼبا عطّل
ُ

يَ ْس َمعُو َف} األنبياء .ٔٓٓ:ومن إعجاز القرآف ذكره بأف وظائف اعبسم اغبيوية كلها تتقهقر بتقدـ

العمر كما يف قولو تعاىلَ { :وَم ْن نػُ َع ِّم ْرهُ نػُنَ ِّك ْسوُ ِيف ْ
اػبَل ِْق أَفَ َبل يَػ ْع ِقلُو َف} يس .ٙٛ:و كاف النيب صلى

أسلمت سجد وجهي للذي
آمنت ولك
هللا عليو وسلم إذا سجد يقوؿ( :اللهم لك
ُ
ُ
سجدت وبك ُ

خلقو وصوره وش ّق ظبعو وبصره فتبارؾ هللا أحسن اػبالقُت) (ٔ) وؼبا كانت األذف ىي اغباسة اؼبكتملة

وحدىا عند الوالدة كاف من سنتو صلى هللا عليو وسلم أنو يؤذف يف أذف اؼبولود )ٕ(,كما يف اغبديث

الذي رواه الًتمذي عن عبيد هللا أيب رافع عن أبيو قاؿ" :رأيت رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم أذّف يف

أُذُف اغبسن بن علي حُت ولدتو فاطمة بالصبلة ".

(ٖ)

يقوؿ ابن القيم :رضبو هللا يف كتابو ربفة اؼبودود بأحكاـ اؼبولود :وسر التأذين وهللا أعلم :أف يكوف

أوؿ ما يَقرع ظبع اإلنساف كلماتو اؼبتضمنة لكربياء الرب وعظمتو ,والشهادة اليت أوؿ ما يدخل هبا يف
اإلسبلـ ,فكػاف ذلك كالتلقُت لو شعار اإلسبلـ عند دخولو إىل الدنيا ,كما يلقن كلمة التوحيد عند

خروجو منها.

(ٗ)

ويبقى الشرؼ العظيم لؤلذف حُت وصف هللا تبارؾ وتعاىل نبيو صلى هللا عليو وسلم بأُذف اػبَت
عندما أراد اؼبنافقوف أف يؤذوا رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم فقالوا عنو :ىو أذف؛ أيَ :ظبَّاع لكل قوؿ

وزوره ,من حلف لو صدقو ,ومن َّ
دس عليو قوالً
جيوز عليو الكذب واػبداع ,وال يفطن إىل غش القوؿ ُ
ِ
َّ ِ
ِ
َّيب َويَػ ُقولُو َف ُى َو أُذُ ٌف قُ ْل أُذُ ُف
ين يػُ ْؤذُو َف النِ َّ
قبلَو ,فأخذ هللا كبلمهم؛ ليجعل منو ردا عليهمَ { :وم ْنػ ُه ُم الذ َ
ِ
اّلل ويػ ْؤِمن لِل ِ
وؿ َِّ
ِ ِ ِ
َّ ِ
َِّ ِ
اب
ين يػُ ْؤذُو َف َر ُس َ
اّلل َؽبُ ْم َع َذ ٌ
ْم ْؤمنِ َ
ين َ
َخ ٍَْت لَ ُك ْم يػُ ْؤم ُن ب َّ َ ُ ُ ُ
آمنُوا م ْن ُك ْم َوالذ َ
ُت َوَر ْضبَةٌ للذ َ
ِ
يم} التوبة .ٙٔ:نعم ىو أذف اػبَت للناس يستمع إىل الوحي ,مث يبلغو لكم ,وفيو خَتكم وصبلحكم,
أَل ٌ
وأذف خَت يستمع إليكم يف أدب وال جيبهكم بنفاقكم وال يرميكم خبداعكم ,وال يأخذكم بريائكم.
يؤمن باهلل فيصدؽ كل ما خيربه بو ,ويؤمن للمؤمنُت ,فيطمئن إليهم ويثق هبم؛ ألنو يعلم منهم

ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـ

(ٔ) صحيح مسلم,كتاب اؼبساجد ومواضع الصبلة,باب الدعاء يف صبلة الليل وقيامو,حٔ.ٚٚ

(ٕ) انظر :حاسة السمع يف القرآف العزيز,عبدالقادر شحرورhttps://saaid.net/minute/251.htm,
(ٖ) سنن الًتمذي,كتاب األضاحي عن رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم,باب األذاف يف أذف اؼبولود,حٗٔ٘ٔ.
(ٗ) ص.ٖٛ
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َِّ ِ
آمنُوا ِم ْن ُك ْم} التوبةٙٔ:
ين َ
صدؽ اإلمياف الذي يعصمهم من الكذب وااللتواء والرياء { َوَر ْضبَةٌ للذ َ
يأخذ بيدىم إىل اػبَت ويبعدىم عن الشر {والَّ ِذين يػ ْؤذُو َف رس َ ِ
اّلل َؽبم َع َذ ِ
يم} التوبة,ٙٔ:
ٌ
َُ
َ َُ
اب أَل ٌ
وؿ َّ ُ ْ

وىي غَتة من هللا على رسولو صلى هللا عليو وسلم أف يؤذى.
ونعقلها ,فإف كاف من خ ٍَت انقدنا ِ
باألصوات من حولنا ونَعيها ِ
ِ
إليو واستجبنا ,وإف
س
فبالسم ِع ُُِن ُّ
َ
واإلنصات إليو ِ
والعمل
وفهم معانيو
كاف ماسواهُ أعرضنا وانتهينَا ,وال أظبى وأرفع من استماع القرآف
ُ
ُ
(ٔ)

جاء فيو.
دبا َ

ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـ

(ٔ) انظر :حاسة السمع بُت القرآف الكرمي والعلم اغبديث,د.حسٍت ضبامةhttp://www.alukah.net/culture/0/71585/,
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اؼببحث الثاين

األدلة الواردة يف السمع
اؼبطلب األوؿ :اآليات القرآنية:

السمع واألَبْصار ومن ُخيْرِج ا ْغب َّي ِمن الْميِّ ِ
الس َماء َواأل َْر ِ
ت
{قُ ْل َمن يَػ ْرُزقُ ُكم ِّم َن َّ
ض أ ََّمن ميَِْل ُ
َ َ ََ
ك َّ ْ َ
ُ َ َ َ
اّللُ فَػ ُق ْل أَفَبلَ تَػتَّػ ُقوف} يونسٖٔ:
ت ِم َن ا ْغبَ ِّي َوَمن يُ َدبُِّر األ َْم َر فَ َسيَػ ُقولُو َف ّ
ِج ال َْميَّ َ
َو ُخيْر ُ
اّلل أَ ْخرج ُكم ِمن بطُ ِ
ص َار َواألَفْئِ َد َة لَ َعلَّ ُك ْم
وف أ َُّم َهاتِ ُك ْم الَ تَػ ْعلَ ُمو َف َش ْيئًا َو َج َع َل لَ ُك ُم ال َّ
ْس ْم َع َواألَبْ َ
{ َو ُّ َ َ ّ ُ
تَ ْش ُك ُروف} النحلٚٛ:

ف ما لَيس لَ َ ِ ِ ِ
ْم إِ َّف َّ
اد ُك ُّل أُولػئِ َ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
ك َكا َف َع ْنوُ
الس ْم َع َوالْبَ َ
ك بو عل ٌ
{ َوالَ تَػ ْق ُ َ ْ َ
َم ْس ُؤوال}اإلسراءٖٙ:
ص َار َواألَفْئِ َد َة قَِليبلً َّما تَ ْش ُك ُروف} اؼبؤمنوفٚٛ:
شأَ لَ ُك ُم َّ
{ َو ُى َو الَّ ِذي أَن َ
الس ْم َع َواألَبْ َ
الس ْم ِع لَ َم ْع ُزولُوف} الشعراءٕٕٔ:
{إِنػَّ ُه ْم َع ِن َّ

{ ُمثَّ س َّواه ونَػ َف َخ فِ ِيو ِمن ُّر ِ
ش ُك ُروف}
ص َار َواألَفْئِ َد َة قَلِيبلً َّما تَ ْ
وح ِو َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
الس ْم َع َواألَبْ َ
َ ُ َ

السجدةٜ:

{إِ َّف ِيف ذَلِ َ ِ ِ
الس ْم َع َو ُى َو َش ِهيد} ؽٖٚ:
ْب أ َْو أَلْ َقى َّ
ك لَذ ْك َرى ل َمن َكا َف لَوُ قَػل ٌ

ص َار َواألَفْئِ َد َة قَلِيبلً َّما تَ ْش ُك ُروف} اؼبلكٕٖ:
شأَ ُك ْم َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
{قُ ْل ُى َو الَّ ِذي أَن َ
الس ْم َع َواألَبْ َ

اّلل ظبَْع ُكم وأَبصارُكم و َختم علَى قُػلُوبِ ُكم َّمن إِلَػوٌ غَيػر ِّ
اّلل يَأْتِي ُكم بِ ِو انظُْر
{قُ ْل أ ََرأَيْػتُ ْم إِ ْف أ َ
َخ َذ ُّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
ْ
ُْ
ؼ اآلي ِ
ص ِدفُوف} األنعاـٗٙ:
َك ْي َ
ات ُمثَّ ُى ْم يَ ْ
ف نُ َ
ص ِّر ُ َ

ِ
صارُك ْم َوالَ ُجلُو ُد ُك ْم َولَ ِكن ظَنَنتُ ْم أ َّ
َف َّ
اّللَ الَ
{ َوَما ُكنتُ ْم تَ ْستًَتُو َف أَ ْف يَ ْش َه َد َعلَْي ُك ْم ظبَْعُ ُك ْم َوالَ أَبْ َ ُ
ِ
َتا ِّفبَّا تَػ ْع َملُوف} فصلتٕٕ:
يَػ ْعلَ ُم َكث ً
َّ ِ
ت أَ ْعيُػنُػ ُه ْم ِيف ِغطَاء َعن ِذ ْك ِري َوَكانُوا الَ يَ ْستَ ِطيعُو َف ظبَْ ًعا} الكهفٔٓٔ:
ين َكانَ ْ
{الذ َ

وقد ورد ذكر كلمة السمع ومشتقاهتا :مائة وطبسة وشبانُت مرة يف القرآف الكرمي ,وتكرر تقدمي

السمع على البصر يف صبيع اآليات اليت تتحدث عن خلق اإلنساف.
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اؼبطلب الثاين :األحاديث النبوية:

اؿ  :ح َّدثَػنَا س ْفيا ُف َ ,عن َع ْب ِد الْم ِل ِ
الر ْضبَ ِن بْ ِن َع ْب ِد
ك بْ ِن عُ َم ٍَْت َ ,ع ْن َع ْب ِد َّ
َُ
ْ
َح َّدثَػنَا ابْ ُن أَِيب ُع َم َر  ,قَ َ َ
َ
ِ
ِِ
اّلل ب ِن مسع ٍ
اّللُ ْام َرأً َِظب َع َم َقالَِيت,
اؿ  " :نَض ََّر َّ
صلَّى َّ
اّللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
ود ُُيَ ِّد ُ
َّيب َ
َّ ْ َ ْ ُ
ث َع ْن أَبيو َ ,ع ِن النِ ِّ
ِ
ب ح ِام ِل ِف ْق ٍو إِ َىل من ُىو أَفْػ َقوُ ِم ْنوُ ,ثََبل ٌ ِ
ْب ُم ْسلِ ٍم :
فَػ َو َع َ
اىا َو َحفظَ َها َوبَػلَّغَ َها ,فَػ ُر َّ َ
ث َال يُغ ُّل َعلَْي ِه َّن قَػل ُ
َْ َ
الد ْعوةَ ُِربي ُ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ُت ,ولُزوـ َصبَ َِ
ِِ
ِ
هم ")ٔ( .
اص َحةُ أَئ َّمة ال ُْم ْسلم َ َ ُ ُ
ص ال َْع َم ِل َّّللَ ,وُمنَ َ
إِ ْخ َبل ُ
ط م ْن َوَرائ ِ ْ
اعت ِه ْم ,فَإ َّف َّ َ
ضر :بتخفيف الضاد وتشديدىا .والنضرة :ىي النعمة والبهاء يكوف على الوجو.
ػن ّ

ويف ىذا اغبديث دعا النيب صلى هللا عليو وسلم بالنضارة ,واغبُسن ,والرونَق ,والبهاء ؼبَن ظبع
حديثوُ ِ
فحفظَوُ حىت يُبلّغو لغَته ,ألف مهمة تبليغ دين هللا تعاىل ىي مهمة النيب صلى هللا عليو وسلم
وأتباعو ,فكل َمن قاـ حبمل ىذا العلم والدعوة إليو وتبليغو لآلخرين ولو كانوا أفقو منوُ وأعلم أصابتوُ
دعوة النيب صلى هللا عليو وسلم.

ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــ ـ

(ٔ) سنن الًتمذي,اعبامع الصحيح,باب ماجاء يف اغبث على تبليغ السماع,ح.ٕٙ٘ٛ
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اؼببحث الثالث

حكمة تقدمي السمع على البصر يف اآليات
مسا دقي ًقا ىو اعبسم البشري وعلم األعضاء ,هللا سبحانو وتعاىل يذكر األذف
فبا ّ
مسو القرآف ً

ص َار} السجدة ,ٜ:وال يقوؿ البصر والسمع.
دائما قبل العُت ,يقوؿ هللا { َّ
الس ْم َع َواألَبْ َ
ً

إف ىذا إعجاز يف القرآف ,لقد قدـ هللا سبحانو وتعاىل السمع على البصر؛ ألنو أوؿ مايؤدى

وظيفتو يف الدنيا ؛ وألنو أداة االستدعاء يف اآلخرة ؛ ألف األذف ال تناـ أبدا.
و السمع أوؿ عنصر يؤدي وظيفتو يف الدنيا ,فالطفل ساعة الوالدة يسمع ولكن العُت ال تؤدي
مهمتها غبظة ؾبيء الطفل يف الدنيا ,ىذه واحدة.
وإذا ناـ اإلنساف فإف كل شيء يسكن فيو إال ظبعو ,ىذه الثانية.
أما الثالثة :فهي أف األذف ىي الصلة بُت اإلنساف والدنيا ,هللا سبحانو وتعاىل حُت أراد أف جيعل
ضربػنَا َعلَى آذَاهنِِم ِيف الْ َك ْه ِ ِ
ُت َع َد ًدا}
ف سنِ َ
أىل الكهف يناموف مئات السنُت قاؿ سبحانو وتعاىل{ :فَ َ َ ْ
ْ
الكهف ,ٔٔ:ومن ىنا عندما تعطل السمع استطاعوا النوـ مئات السنُت من دوف أي إزعاج ,ذلك أف
نوما عمي ًقا.
ضجيج اغبركة يف النهار مينع اإلنساف من النوـ العميق ,وسكوهنا بالليل جيعلو يناـ ً

(ٔ)

وفن التقدمي والتأخَت فن رفيع يعرفو أىل البصر بالتعبَت والذين أُوتوا حظًا من معرفة مواقع الكبلـ
وليس ادعاء يُ َّدعى أو كلمة تقاؿ ,ومل يكتف القرآف الكرمي يف وضع اللفظة دبراعاة السياؽ الذي
وردت فيو بل راعى صبيع اؼبواضع اليت وردت فيها اللفظة ونظر إليها نظرة واحدة شاملة يف القرآف

الكرمي كلو ,فًتى التعبَت متس ًقا متناس ًقا مع غَته من التعبَتات كأنو لوحة فنية واحدة مكتملة متكاملة.
ِ
اج نػَّ ْبتَلِ ِيو
شٍ
نسا َف ِمن نُّطْ َف ٍة أ َْم َ
ومن ذلك تقدمي السمع على البصر قاؿ تعاىل{ :إنَّا َخلَ ْقنَا ا ِإل َ
ِ
َّ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ين إِ َذا ذُّك ُروا بِآيَات َرّهب ْم َملْ
َتا} اإلنساف ٕ:فقدـ السمع على البصر ,وقاؿَ { :والذ َ
فَ َج َعلْنَاهُ َظب ًيعا بَص ً
ِ
الصم وىم فاقدوا السمع على العمياف وىم فاقدوا
ص ِّما َوعُ ْميَانًا}الفرقاف ,ٖٚ:فقدـ ُّ
َخي ُّروا َعلَْيػ َها ُ

َص َّم ,ولكن قد يكوف
البصر .قالوا :ألف السمع أفضل .قالوا :والدليل على ذلك أف هللا مل يبعث نبياً أ َ
النيب أعمى كيعقوب عليو السبلـ فإنو عمي ِ
السمع بالنسبة إىل تلقي الرسالة
لفقد ولده .والظاىر أف َّ

أفضل من البصر ,ففاقد البصر يستطيع أف يفهم ويعي مقاصد الرسالة فإف مهمة الرسل التبليغ عن
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ــ ـ

(ٔ) انظر :اؼبعجزة اػبالدة,الشعراوي,صٖ,ٛجٔ.
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هللا ,واألعمى ميكن تبليغو هبا ويتيسر استيعابو ؽبا كالبصَت ,غَت أف فاقد السمع ال ميكن تبليغو بسهولة.
الص ِّم ,فلكوف
فاألصم أنأى عن الفهم من األعمى ,ولذا كاف من العمياف علماء كبار خببلؼ ُّ
متعلق ذلك التبليغ كاف تقدمي السمع أوىل.

وميكن أف يكوف تقدمي السمع على البصر لسبب آخر عدا األفضلية ,وىو أف مدى السمع أقل
متدرجا من القصر إىل الطوؿ يف اؼبدى ,ولذا حُت قاؿ موسى
من مدى الرؤية ,فقدـ ذا اؼبدى األقل
ً

ط َعلَْيػنَا أ َْو أَف يَطْغَى} طو ,ٗ٘:قاؿ هللا تعاىل{ :قَ َ
اؼ أَف يَػ ْف ُر َ
يف فرعوف{ :قَاالَ َربَّػنَا إِنػَّنَا ََنَ ُ
اؿ الَ

َظبَ ُع َوأ ََرى} طو ,ٗٙ:فقدـ السمع ألنو يوحي بالقرب إذ الذي يسمعك يكوف يف
َزبَافَا إِنٍَِّت َم َع ُك َما أ ْ

العادة قريبًا منك خببلؼ الذي يراؾ فإنو قد يكوف بعي ًدا وإف كاف هللا ال ين ّد عن ظبعو شيء.
ِ
فاألذ ُف ُمفضلةٌ على الع ِ
وم َّ
ليل هنار,
ُت ُ
فهي تؤدي ُمهمتها َ
قدمةٌ عليو ألهنا التنا ُـ أب ًدا ,والتتوقفَ ,
ِ
أحسن اػبالقُت.
العُت الترى ,فتبَ َ
ظبلما فإف َ
ارؾ هللاُ
خببلؼ البصر! فلو كانت الدنيا ً
ُ
(ٔ)

ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـ

(ٔ) انظر :التعبَت القرآين,السامرائي,صٖ٘,جٔ.
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اؼببحث الرابع

أمهية احملافظة على األذف
عضوا من جسم اإلنساف ُمي ّكنو من ظباع األصوات وسبييزىا ,وُيافظ على توازف
تعترب األذ ُف ً
ض ِ
اعبسم .من أدب اغبديث خفض الصوت كما يف قولو تعاىل{ :واق ِ
ك
ص ْوتِ َ
ْص ْد ِيف َم ْشيِ َ
ك َوا ْغ ُ ْ
ض م ْن َ
َ
إِ َّف أَنْ َكر ْاأل ْ ِ
ت ا ْغبَ ِم َِت} لقماف ,ٜٔ:ويف ىذا إشارة إىل أثر الضوضاء ورفع الصوت على
ص ْو ُ
َص َوات لَ َ
َ

األذف ,ويف آية أخرى يسمي هللا تعاىل يوـ القيامة بالصاخة؛ حيث قاؿ{ :فَِإ َذا جاء ِ
الص َّ
اخةُ}
ت َّ
ََ

عبس.ٖٖ:

وىذه الكلمة ذات اغبروؼ األربعة تدؿ على أربعة معاف :األوؿ :على يوـ القيامة ,والثاين :كوف
تفعا ,والرابع :ىو أثر ىذا الصوت يف أذف من
يوـ القيامة يبدأ بصوت ,والثالث :كوف ىذا الصوت مر ً

يسمعو ,وأنو يذىب بسمعو.

وردبا كانت ىذه اآلية أوؿ ما عرفو اإلنساف عن أثر الضوضاء يف الذىاب بسمع اإلنساف.
واؼبعروؼ أف التعرض للضوضاء يؤدي إىل التعود مث إذا زاد التعرض يف اؼبدة أو الشدة ,حدث
ضعف مستدمي يف السمع.
ضعف مؤقت يف السمع فإف زاد أكثر أدى إىل َ

ومن الناحية التشرُيية :فإف التعرض للضوضاء يؤدي إىل ف ْقد بعض اػببليا الشعرية اؼبسؤولة عن

وتغَتات يف اإلمداد الدموي للقوقعة باألذف الداخلية.
السمع يف األذف الداخلية ُّ

(ٔ)

فبل ب ّد حينئذ لئلنساف أف ُيافظ على سبلمة أذنيو ألمهيتهما يف السمع ,حيث إ ّف أي ٍ
إمهاؿ قد
ّ
يؤدي إىل فقداف السمع ال قدر هللا ,فاألخطار اليت قد تصيبها كثَتة ومتنوعة ,ومنها أف يدخل أي

جسم غريب إليها ,كما ُميكن أف تصاب بااللتهابات نتيجة عدوى ُمعيّنة بأحد الفَتوسات والبكتَتيا.

وللمحافظة عليها عدة وسائل منها :الوقاية من مشع األذف ,وىو عبارة عن مادة لزجة صفراء اللوف

وأحياناً مييل لوهنا إىل البٍت ,وأحياناً تكوف مائلة إىل السواد ,وىي موجودة بسبب تراكم اإلفرازات
ذبمع بعض اػببليا اؼبيّتة واألغربة واؼبواد األخرى ,ووجودىا
الدىنية من األذف اػبارجية ,باإلضافة إىل ّ
بنسب وكمي ٍ
ات ؿبددة ,وميكن التخلص من ىذا الًتاكم بشكل كبَت من خبلؿ
أمر طبيعي ومهم ,ولكن
ٍ ّ
تنظيف األذف اػبارجية بواسطة منديل قطٍت ناعم واالبتعاد عن استعماؿ العيداف؛ أل ّهنا ذبعل بالشمع

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــ ـ

(ٔ) انظر :حاسة السمع بُت القرآف الكرمي والعلم اغبديث,د.حسٍت ضبامةhttp://www.alukah.net/culture/0/71585/,
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يندفع للداخل ,وبالتايل تضر طبلة األذف وتؤثّر على السمع سلبيًا ,مع العلم أ ّف االستعماؿ اؼبتكرر
يُزيل الطّبقة الشمعية الواقية ,األمر الذي يؤ ّدي إىل تدمَت الطبقة اػبارجية للقناة السمعية ,وتكوف بعد

ذبمع األوساخ واعبراثيم.
تعر ً
ضا لبللتهابات بسبب ّ
ذلك أكثر ّ
ومن الطرؽ كذلك:

 االبتعاد عن الضجيج والضوضاء واستخداـ سدادات األذف.ِ
الصادرة عن اؼبذياع أو التلفاز.
 ذبنّبِ
االستماع لؤلصوات اؼبُرتفعة ّ
 التّقليل من حدة صوت األجهزة اؼبستخدمة. اؼبداومة على إجراءات الفحص الدوري لسبلمة األذف واالطمئناف عليها. ذبنّب ثقب األذف أكثر من ثقب ,ؼبا يف ىذا من ضرر على األذف؛ بسبب األمراض اليت قدتنتقل ؽبا خاصة يف غياب العناية باألذف أثناء وبعد عملية الثقب.
 ضباية األذف من التعرض ألشعة الشمس بشكل مباشر؛ من خبلؿ استخداـ واقيات الشمسعرضة ػبطر اإلصابة بسرطاف اعبلد مثل بقية أجزاء البشرة.
والكرميات اػباصة ,ألف األذف ُم ّ

(ٔ)

وفبا ُيسن ذكره يف ىذا اؼبقاـ احملافظة على األذف واستعماؽبا دبا يُرضي هللا عزوجل واالبتعاد عن

كل ماهنى عنو أوح ّذر منو رسولو صلى هللا عليو وسلم من االستماع آلالت اللهو ,والغيبة ,والنميمة

نافع
وكل ماشأنو التفرقة بُت صفوؼ اؼبسلمُت ,واإلكثار من ِ
حسن ٌ
ماىو طيّ ٌ
ظباع كبلمو سبحانو وكل َ
ب َ
ِ
للمرء يف ِ
دينو ودنياه.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــ ـ

(ٔ) انظر :وسائل احملافظة على األذف,عبل العنايتhttp://mawdoo3.com ,
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اػباسبة

وبعد اغبديث عن حاسة السمع البشري يف القرآف ,وفبا امنت هللا بو سبحانو على اإلنساف ِ
هبذه
ّ

توصلت إىل ما يلي من النتائج:
النعمة العظيمة ,وتأثَتىا على ما يتلقاهُ من ـبتلف العلوـ واؼبعارؼّ ,
ِ
دمت على البصر يف العديد من اآليات يف كتاب
أوال :أف
 ًغباسة السمع أمهية كربى ُ
حيث قُ َ
هللا.

– ثانيًا :األذف ىي اغباسة الوحيدة اؼبكتملة عند والدة اإلنساف ,لذا كا َف من سنتو صلى هللا عليو

وسلم أف يؤذف يف أُذف اؼبولود.

ِ
خببلؼ البصر.
تناـ أب ًدا وال تتوقف
– ثالثًا :أف األذف ُمفضلةٌ على العُت ألهنا ال ُ

أمر طبيعي ومهم غبماية أذف اإلنساف فبا قد يُلحقو باألضرا ِر
–ر ً
ؽبو ٌ
ابعا :وجود مشع األذف َ

واألمراض.

ِ
وىو من رضبة هللا بو ,حيث أف لو
–
خامسا :عجز اإلنساف وقصوِره يف ظباع األصوات من حولوَ ,
ً
ِ
رب العاؼبُت.
اوز ىذا اغب ّد ,وال ما َّ
مدى ُؿبدد ال ميكنوُ ظباع ما ذب َ
قل عنو ,فسبحا َف هللا ِّ
ٍ
فمن هللا وحده ,وما كاف فيو من خطأ فمن نفسي
ختاما :ما كا َف يف ىذا البحث من
ً
صواب َ
والشيطاف .وصلى هللا وسلم على ىادي البشرية ,وخَت الربيّو ,ؿبمد بن عبدهللا صلى هللا عليو وسلم

وعلى آلو وصحبو وسلم.
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فهرس اآليات:

الفهارس

رأس اآلية

رقمها

اسم السورة

مكاف ورودىا يف البحث

اّللُ َعلَى قُػلُوهبِِ ْم َو َعلَى ظبَْ ِع ِه ْم}
{ َختَ َم َّ

ٚ

البقرة

ٗ

٘ٚ

البقرة

٘

ٔٔٚ

البقرة

٘

ٗٙ

النساء

ٗ

ٖٙ

األنعاـ

٘

ٗٙ

األنعاـ

ٛ

ٕٗٓ

األعراؼ

٘

ٔٙ

التوبة

ٙ

ٔٙ

التوبة

ٚ

ٔٙ

التوبة

ٚ

ٖٔ

يونس

ٛ

ٚٛ

النحل

ٕٛ,

ٖٙ

اإلسراء

ٛ

ٔٔ

الكهف

ٓٔ

ٔٓٔ

الكهف

ٛ

ٖٛ

مرمي

ٗ

٘ٗ

طو

ٔٔ

ٗٙ

طو

ٔٔ

{وقَ ْد َكا َف فَ ِري ٌق ِم ْنػهم يسمعو َف َكبلَـ ِّ
اّلل}...
َ
ّ ُ ْ َ ْ َُ
َ
َّ ِ
ين َك َف ُرواْ َك َمثَ ِل الَّ ِذي يَػ ْن ِع ُق}...
{ َوَمثَ ُل الذ َ
س َم ٍع}
{ َو ْ
اظبَ ْع غَْيػ َر ُم ْ

{إِ َّّنَا يستَ ِج َّ ِ
س َم ُعو َف}
ين يَ ْ
يب الذ َ
َْ ُ

اّللُ ظبَْ َع ُك ْم}...
َخ َذ ّ
{قُ ْل أ ََرأَيْػتُ ْم إِ ْف أ َ

استَ ِمعُواْ لَوُ}...
{ َوإِذَا قُ ِر َ
ئ الْ ُق ْرآ ُف فَ ْ

ِ
َّ ِ
َّيب}...
ين يػُ ْؤذُو َف النِ َّ
{ َوم ْنػ ُه ُم الذ َ
وؿ َِّ
َّ ِ
اّلل}...
ين يػُ ْؤذُو َف َر ُس َ
{ َوالذ َ
َِّ ِ
آمنُوا ِم ْن ُك ْم}
ين َ
{ َوَر ْضبَةٌ للذ َ

الس َماء َواأل َْر ِ
ض}...
{قُ ْل َمن يَػ ْرُزقُ ُكم ِّم َن َّ
اّلل أَ ْخرج ُكم ِمن بطُ ِ
وف أ َُّم َهاتِ ُك ْم}...
{ َو ُّ َ َ ّ ُ
ف ما لَيس لَ َ ِ ِ ِ
ْم}...
ك بو عل ٌ
{ َوالَ تَػ ْق ُ َ ْ َ

ضربْػنَا َعلَى آ َذاهنِِم ِيف الْ َك ْه ِ
ف}...
ْ
{فَ َ َ
َّ ِ
ت أَ ْعيُػنُػ ُه ْم ِيف ِغطَاء}...
ين َكانَ ْ
{الذ َ
َظب ْع هبِِم وأَبْ ِ
ِ
ص ْر}
{أ ْ ْ َ

اؼ}...
{قَاالَ َربػَّنَا إِنػَّنَا ََنَ ُ

اؿ الَ َزبَافَا إِنٍَِّت َم َع ُك َما}...
{قَ َ
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ِ
يها َزفَِتٌ}...
{ َؽبُ ْم ف َ

ار}...
شأَ لَ ُك ُم َّ
{ َو ُى َو الَّ ِذي أَن َ
الس ْم َع َواألَبْ َ
صَ

{والَّ ِذين إِ َذا ذُّكِروا بِآي ِ
ات َرّهبِِ ْم}...
ُ َ
َ َ
الس ْم ِع لَ َم ْع ُزولُوف}
{إِنػَّ ُه ْم َع ِن َّ

ضوا َع ْنوُ}
{ َوإِ َذا َِظبعُوا اللَّغْ َو أَ ْع َر ُ

{واق ِ
ك}...
ْص ْد ِيف َم ْشيِ َ
َ

ِ
ل َش ْي ٍء َخلَ َقوُ}...
س َن ُك َّ
{الَّذي أ ْ
َح َ

{ ُمثَّ س َّواه ونَػ َف َخ ِف ِيو ِمن ُّر ِ
وح ِو}...
َ َُ

اػبَل ِ
{ َوَم ْن نػُ َع ِّم ْرهُ نػُنَ ِّك ْسوُ ِيف ْ
ْق}...

ش َه َد َعلَْي ُك ْم}...
{ َوَما ُكنتُ ْم تَ ْستًَِتُو َف أَ ْف يَ ْ
ك نَػ َفراً ِّم َن ا ْعبِ ِّن}...
ص َرفْػنَا إِلَْي َ
{ َوإِ ْذ َ

{إِ َّف ِيف ذَلِ َ ِ ِ
ْب}...
ك لَذ ْك َرى ل َمن َكا َف لَوُ قَػل ٌ
ِ
يها لَغْواً}...
{ َال يَ ْس َمعُو َف ف َ

{إِف تَػتوبا إِ َىل َِّ
ت قُػلُوبُ ُك َما}
صغَ ْ
اّلل فَػ َق ْد َ
َُ
شأَ ُك ْم}...
{قُ ْل ُى َو الَّ ِذي أَن َ

ِ
نسا َف ِمن نُّطْ َف ٍة}...
{إنَّا َخلَ ْقنَا ا ِإل َ
{فَِإذَا جاء ِ
الص َّ
اخةُ}
ت َّ
ََ

ٓٓٔ

األنبياء

ٙ

ٚٛ

اؼبؤمنوف

ٛ

ٖٚ

الفرقاف

ٜٔ

ٕٕٔ

الشعراء

ٛ

٘٘

القصص

٘

ٜٔ

لقماف

ٕٔ

ٜ:ٛ:ٚ

السجدة

ٗ

ٜ

السجدة

ٔٓ,ٛ

ٙٛ

يس

ٙ

ٕٕ

فصلت

ٛ

ٕٜ

األحقاؼ

٘

ٖٚ

ؽ

ٗٛ,

الواقعة

ٙ

ٗ

التحرمي

٘

ٖٕ

اؼبلك

ٛ

ٕ

اإلنساف

ٓٔ

ٖٖ

عبس

ٕٔ

ٕٕ٘ٙ:
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فهرس األحاديث:
رأس اغبديث

الراوي

مكاف ورودىا يف البحث

"إّنا ُجعل اإلماـ ليؤمتَّ بو"...

"رأيت رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم أذَّف "...

مسلم

٘

الًتمذي

ٙ

وبك آمنت "...
"اللهم لك سجدت َ

مسلم

ٙ

الًتمذي

ٕ

الًتمذي

ٜ

"اللهم َمتعنا بأظباعنا وأبصارنا "...
اّللُ ْام َرأً َِظب َع َم َقالَِيت "...
" نَض ََّر َّ
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فهرس اؼبصادر واؼبراجع:
ٔ .القرآف الكرمي.
ٕ .شاكر,أضبد(,طٔ  -ت,)ٕٜٚاعبامع الصحيح,دار الكتب العلمية,بَتوت  -لبناف.
ٖ .النووي(,طٖ – تٔ,)ٕٙصحيح مسلم,دارإحياء الًتاث العريب,بَتوت – لبناف.
ٗ .السامرائي,فاضل(,ط - ٙجٔ),التعبَت القرآين,دار عمار,عماف.
٘ .الشعراوي,ؿبمد(,طٔ  -جٔ),اؼبعجزة اػبالدة,الدار النموذجية,بَتوت.
 .ٙالفَتوزأبادي,ؾبد الدين(,طٔ  -جٖ),القاموس احمليط,دار الفكر,بَتوت.
 .ٚابن منظور(,طٖ  -تٔٔ,)ٚلساف العرب,دار أحياء الًتاث العريب,بَتوت  -لبناف.
 .ٛالرازي,زين الدين(,ط٘  -ت,)ٙٙٙـبتار الصحاح,الدار النموذجية,بَتوت.
 .ٜاألشعري,أبو اغبسن(,طٔ – تٕٖٗ),رسالة إىل أىل الثغر بباب األبواب,عمادة البحث
العلمية باعبامعة اإلسبلمية,اؼبدينة اؼبنورة.
ٓٔ .حاسة السمع يف القرآف العزيز,عبدالقادر شحرور,صيد الفوائد,

https://saaid.net/minute/251.htm

ٔٔ .حاسة السمع بُت القرآف الكرمي والعلم اغبديث,د.حسٍت ضبامة,شبكة األلوكة,
http://www.alukah.net/culture/0/71585/
ٕٔ .وسائل احملافظة على األذف,عبل العنايت ,موضوعhttp://mawdoo3.com,
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