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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  )7: ( آية سورة البقرة )36(كالس منرب 

ْختم الله على قـلوم وعلى مسعهم  ِْ ِ ْ ََ َ ُ ََ ََ ِ ُ ُ ّ َ ٌَوعلى أَبصارهم غشاوة  َ ََ ِ ْ ِِ َ ْ ٌوهلم عذاب عظيم  ََ ِْ ٌ َ ََ ُ    )7: البقرة (َ

ْأَبصارهم " كلمة  ِِ َ   "غشاوة " و "ْ

  
ْأَبصارهم   "كلمة ِِ َ ْ"   
َأَبصار  مجع التكسري و مل ا الكسرة الظاهرة يف آخره ألاو عالمة جره" على " و جمرور حبرف اجلر " ر َصَب" مجع :  ْ

  يكن منونا ألا مضاف إىل ضمري ارور للغائبني املتصل معها
  

  :معناها لغة 
َُالبصر حاسة الرؤية : ب ص ر  ِو البصري ضد الضرير , َ ٌوبابه ظرف فهو بصري ومنه قوله تعا, َ ْقال بصرت مبا مل   :ىلَ َُ َِ ُ ْ َ َ َ
ِِيـبصروا به  ُُ     )96: طه (َْ

  
  :في القرآن " أبصار " كلمة 
، و ﴿وإذ زاغت األبصار﴾ ]77/النحل[﴿كلمح البصر﴾ : حنو قوله تعاىل, يعين العني  يقال للجارحة الناظرة :البصر

  ، وللقوة اليت فيها، ]10/األحزاب[
، ]22/ق[﴿فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد﴾ : ، حنو قوله تعاىلبصروبصرية : ويقال لقوة القلب املدركة

  ، ]17/النجم[﴿ما زاغ البصر وما طغى﴾ : وقال
  ، ]26/األحقاف[﴿فما أغىن عنهم مسعهم وال أبصارهم﴾ : ومجع البصر أبصار، ومجع البصرية بصائر، قال تعاىل

  وال يكاد يقال للجارحة بصرية، 
  :آن مبعىن رؤية القلب كما قال تعاىل و أكثر الورود يف القر

  ،]42/مرمي[﴿مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر﴾ 
  ،]12/السجدة[﴿ربنا أبصرنا ومسعنا﴾ 

  ،]43/يونس[﴿ولو كانوا ال يبصرون﴾ 
  ،]179/الصافات[﴿وأبصر فسوف يبصرون﴾ 
  ,] 96/طه[﴿بصرت مبا مل يبصروا به﴾ 

  . على معرفة وحتقيق: أي] 108/وسفي[﴿أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين﴾ 
   فتشهد له،  وحجةتبصره: أي] 14/القيامة[﴿بل اإلنسان على نفسه بصرية﴾ 

  
بصري على سبيل العكس، واألوىل أن ذلك يقال ملا له من قوة بصرية القلب ال ملا قالوه، وهلذا ال : والضرير يقال له

  مبصر وباصر، : يقال له
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  محله كثري من املفسرين على اجلارحة،] 103/األنعام[بصار وهو يدرك األبصار﴾ ﴿ال تدركه األ: وقوله عز وجل
  
َقوله تـعاىل ف َ َ َوعلى أَبصارهم غشاوة { : َْ ََ ِ ْ َ ْ مبعىن الرؤية القلب ألن ليس املقصود منها العمي بالعني إمنا املقصود العمي } ََ

  بالقلب
  

  :من حيث اإلعراب 
ْوعلى أَبصارهم{ : قوله تعاىل  َ ْ ََ ٌَ غشاوةَ َ ٌَخبـر } ِ َ مبتدأ  وَ وممكن أن يقال تقدم اخلرب  , مرفوع باإلبتداء" غشاوة" ألن َُْ

  .على املبتدأ ألنه نكرة فال جيوز االبتداء به 
  

َوإن كان لنصبها ِ ْ َِ َ َ ْ ِ خمرج معروف يف العربية "ًغشاوة " أي َِ َِ ُ ََ ْ ْ َ ِإن نصبها بإضمار  : وهوَْ َ ْ ِِ َ ْ َ  " َجعل َ َكأن" َ َه قال َ َ ََوجعل على : ُ َ َ َ َ
ًأَبصارهم غشاوة َ َ ِ ْ َ َمث َأسقط  ;  ْ َ َ ُ " َجعل َ ِإذ كان يف أَول الكالم ما يدل عليه ; " َ َْ ََ ّ ُ َ َ َ ْ  َِ َ ْ.  
ًَوختم على مسعه وقـلبه وجعل على بصره غشاوة : كما قال تعاىل  َ َ ََ ِ ِ ِِِِ َ ََ ََ ََ ََ َِْ ْ ََ َ    )23: اجلاثية (َ

  
  :غشاوة كلمة 

  ما يغطى به الشيء، : والغشاوة.  سرته: أتاه إتيان ما قد غشيه، أي: ًاءَشِ وغًةَاوَشَ غُهَيِشَغ
غشيه وتغشاه، وغشيته : يقال] 23/اجلاثية[} وجعل على بصره غشاوة{، ]7/البقرة[} وعلى أبصارهم غشاوة{: قال
  السرت و تغطية:  فاملعىن . كذا
  ، ]32/لقمان[} وإذا غشيهم موج{: قال
  ، ]78/طه[} من اليم ما غشيهمفغشيهم {
  ، ]50/إبراهيم[} وتغشى وجوههم النار{
  ، ]16/النجم[} إذ يغشى السدرة ما يغشى{
  ، ]1/الليل[} والليل إذا يغشى{
  ]. 11/األنفال[} إذ يغشيكم النعاس{

} فلما تغشاها محلت{. غشاها وتغشاها: يقال. أتيته، وكين بذلك عن اجلماع: وغشيت موضع كذا
  وكذا الغشيان، ]. 189/األعراف[

  كل ما يغطي الشيء كغاشية السرج، : والغاشية
الغاشية يف األصل حممودة وإمنا استعري : وقيل. نائبة تغشاهم وجتللهم: أي] 107/يوسف[} أن تأتيهم غاشية{: وقوله

  ، ]41/األعراف[} هلم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش{: على حنو قولهلفظها ههنا 
  غواش،: ، كناية عن القيامة، ومجعها]1/الغاشية[} هل أتاك حديث الغاشية{: وقوله

  . إذا نابه ما غشي فهمه: وغشي على فالن
  ، ]19/األحزاب[} كالذي يغشى عليه من املوت{: قال تعاىل

  ، ]20/ حممد[} نظر املغشي عليه من املوت{
  ، ]9/يس[} فأغشيناهم فهم ال يبصرون{
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  ، ]27/يونس[} كأمنا أغشيت وجوههم{
: جعلوها غشاوة على أمساعهم، وذلك عبارة عن االمتناع من اإلصغاء، وقيل: ، أي]7/ نوح[} واستغشوا ثيام{
  .غشيته سوطا أو سيفا، ككسوته وعممته: كناية عن ويقال) استغشوا ثيام(
  

  جعل على أبصارهم أي فهمهم عشاوة أي غطاء:  يف اآلية فاملعين
  

   :عن اآلية إجماال
  }7{:البقرة..."  وعلى أبصارهم غشاوة , ختم اهللا على قلوم وعلى مسعهم: " قال تعاىل عن الكفار 

ملة الثانية امسية ، واجل" ختم اهللا على قلوم وعلى مسعهم : "اجلملة األوىل فعلية ، وهي : هذه اآلية مكونة من مجلتني 
  " .وعلى أبصارهم غشاوة: "وهي 

  .اخلتم هو الطبع ، وإغالق الشيء املفتوح ، وهذا يناسب القلب الذي خيتم عليه ليغلق ، وعلى األذن لتغلق أيضا
  ...والغشاوة هي الغطاء ، الذي يغطي الشيء ، وجيعل ساترا على الشيء فال تراه العني

  .منا توضع أمامها الغشاوة اليت حتجبها عن الرؤيةوالعني ال خيتم عليها ، وإ
  

  :ومن اللطائف اليت ميكن أن جندها يف اآلية
ـ عرب عن اخلتم على القلوب واآلذان باجلملة الفعلية ، الدالة على التجدد واالستمرار ، لإلشارة على جتدد اخلتم 1

  .وتأكيده
الة على الثبات واالستقرار ، لإلشارة إىل ان الغشاوة ثابتة راسخة ـ عرب عن الغشاوة على األبصار باجلملة االمسية ، الد2

  .مستقرة
  :ـ ذكر حرف الواو يف اآلية مرتني3

عطفت السمع على القلوب ، باعتبارمها امسني " على قلوم وعلى مسعهم :" ــ كانت الواو يف املرة األوىل حرف عطف 
  .جمرورين

. خرب مقدم" : على أبصارهم. "تئناف ، حيث دخلت على مجلة امسية استئنافية ــ كانت الواو يف املرة الثانية حرف اس
  .وذكر واو االستئناف بعد واو العطف لطيف ورائع. مبتدأ مؤخر " : غشاوة"و 
استقالل : ثالث مرات " على"وحكمة تكرار . ثالث مرات ، وهذا من روائع التعبري القرآين " على"ـ ذكر حرف اجلر 4

  .آلية خبتم خاص أو غشاوة خاصةكل حاسة يف ا
" على"والسمع أخذ ختما خاصا ، ألنه أخذ حرف " . ختم اهللا على قلوم : "القلوب أخذت ختما خاصا ا 

  "..وعلى أبصارهم غشاوة: "واألبصار أخذت غشاوة خاصة ".. وعلى مسعهم: "خاصا به 
  !!ختم اهللا على قلوم ومسعهم ، ما دل على هذا: ولو قال 

  
  ..... ذا ه

  و اهللا أعلم بالصواب و أسأل اهللا التوفيق و السداد
  و صلى اهللا على حبيبه سيدنا حممد و على آله و صحبه أمجعني


