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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 ويةـــاءات لغـــإض
 

 "الحلقة الثانية"كلمات لها معنى   
 إضاءات على كلمة عين 

 

الباصرة ، أنثى وتكون لإلنسان وغيره من الحيوان ، قال ابن السكيت : العين التي يبصر بها : حاسة البصر والرؤية أو  العين
 يرة جمع الجمع والكثير : عيون .الناظر وجمعها : أعيان وأعين وأعينات واألخ

عيينة ومنه قيل : ذوي العيينتين للجاسوس وال تقل ذوي العوينتين . )وفي الحديث : أنه بعث بسببه عينًا :  وتصغير العين 
م يوم بدر ـ أي جاسوسًا ( والعين : الذي يبعث ليتجسس الخبر ويسمى أيضًا : ذا العينين ، وفي الحديث : أن موسى عليه السال

 قيل المراد : أنه أغلظ له في القول .فقأ عين ملك الموت بصكه صكه : 
ذا أسقطت الصرفة : نظرت بهما جميعًا ، إنما جعلوا لعرب إذا سقطت الجبهة : نظرت األر تقول ا  ض بإحدى عينيها ، وا 

 لها عينين .
 : قصدت فالن على عيني يريدون اإلشفاق . وتقول العرب 
ومعيون على التمام إلنسان بعين وعان الرجل يعينه عينًا فهو عائن والمصاب : معين على النقص : أن تصيب اوالعين  

 ، وقال عباس بن مرداس : 
خاك أنك سيد معيون   قد كان قومك يحسبونك سيدًا         وا 

ذا استغسلتم فاغسلوا يقال : أصابت فالن العين إذا نظر إليه عدو أو:  وفي الحديث سود ، فأثرت فيه ، فمرض ح "العين حق ، وا 
 بسببها .

 وتأنى ليصيب شيئًا بعينه .ليعينها ، وتعين الرجل : إذا تشوه ها وتعيين اإلبل واعتانها : استشرف
 : أتيت فالنًا ، فما عين لي بشئ ، وما عينني بشئ ، أي : ما أعطاني شيئًا . يقال

، أي : مواجهة ، وهو عبد عين ، أي ما دمت تراه ، فهو كالعبد لك ، قال  ورآه عيانًا : لم يشك في رؤيته إياه ، ورأيت فالن عياناً 
 الشاعر : 

 ومن هو عبد العين ، أما لقاؤه                فحلو ، وأما غيبه فظنون 
، قال  : عظم سواد العين وسعتها ، وهو أعين ، أي : ضخم العين واسعها ، واألنثى عيناء ، ومنه قيل لبقر الوحش : عينوالعين 

 تعالى : " وحور عين " ، وفي الحديث : إن في الجنة لمجتمع للحور العين .
وعيون البقر : ضرب من العنب بالشام ، قال أبو حنيفة : هو عنب أسود ، عظام الحب مدحرج ، وليس بصادق الحالوة  

. 
اد ، أنشد سيبويه : فكأنه لهق وثوب معين : في وشيه ترابيع صغار تشبه عيون الوحش ، وثور معين : بين عينه سو  

 السراة ، كأنه              ما حاجبيه معين بسواد
 : منظره ، والعين : الذي ينظر القوم ، والعين : الرقيب ، قال جميل :  وعين الرجل
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 رمى هللا في عيني بثنية بالقذى       وفي العز بن أنيابها بالقوادح 
 حوالن بينه وبينها ، أي : في رقيبيها اللذين يراقبانها وي

 : رئيسه ، واالعتيان : االرتياد ، ويعتاننا ويعتان لنا : بأثينا بالخبر . وعين الجيش
 : أشرافهم . وأعيان القوم

: مفجر  الركبة: عين الماء ، أو ينبوع الماء الذي ينبع من األرض ويجري ، وهو أنثى ، والجمع : أعين وعيون ، وعين  والعين
 . مائها وينبعها

 : األخوة ، يكونون ألب وأم ، ولهم أخوة لعالت ؛ أي : من غير أبيهم . واألعيان
، تقاقها من العين لف ، والعين الجماعة ن والعينة اش: الربا ، وعيَّن التاجر : أخذ بالعينة أو أعطى بها ، والعينة : الس والعينة

أطلب أثرًا بعد عين ، أي : بعد معاينة ، ويقال : العين الدينار ، قال أو المال العتيد الحاضر ، يقال : ال   وهو النقد الحاضر ،
 :أبو المقدام 

 حبشي له ثمانون عينًا         بين عينية قد يسوق إماال 
 : الميل في الميزان ، يقال : أصلح عين ميزانك .العين 

 ، والعين : مطر أيام ال يقلع . نفسه ، يقال : ال آخذ إال درهمي بعينهوعين الشئ : خياره ، وعين الشئ :  
 من سنك .: لعينيك أكبر من أمرك ، أي : منظرك أكبر ويقال 
وذلك عيب فيه ، وتقول العرب : ال افعله ما حملت عيني الماء ؛ أي : حرف من حروف المعجم ، يقال : بالجلد عين ؛  والعين

 ي : في حفظ هللا ورعايته .: أبدًا ، وفالن بعيني : أحفظه وأراعيه ، وعين هللا عليك ؛ أ
 

 كلمات وصفات للعين 
 عين مبخوصه : عوراء .

 عين ثرة : غزيرة / السحابة .
 عين ثافية : تأتي بالخبر اليقين .

 عين جاحظة : ناتئة الحدقة .
 عين جمود : قليلة الدمع .

 عين حمئة : كثيرة الحمأ "القذى"
 عين صوصاء : حنيقة .

 مع شدة البياض .عين دعجاء : شديدة السواد 
 عين دامعة ودماعة : غزيرة الدمع كثيرة البكاء .

 زهيد العين : يقنعه القليل ، ونقيضه : رغيب العين .
 عين ساحرة : جميلة .

 عين ساهرة : تجري ال تفتر . 
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 شفر العين : منابت الهدب .
 الشفعة : العين الحاسدة .

 طرفة عين : حركة الجفن .
 .رف ، وطارفة عين ، وعائرة عين : مال كثير عين طارفة ، وعيون طوا

 أسماء بعض األماكن التي تبدأ بكلمة عين : 
 رأس عين أو العين : مكان بين حران ونصيبين ، وكذلك اسم مكان في فلسطين جنوب قلقيلية .

لح : نهر عيسان .وعين شمس : بمصر ، وعين التمر : موضع في العراق ، وعين زغر : بالشام ، وقيل بالبصرة ، ونهر ال  ص ِّ
 وعين َحْيد  في رسم ذي قار .
 وعين موضع في شق ِّ هذيل .

 
 : ر من األودية والخرب والينابيع والقرى المدمرة ، تبدأ بكلمة عين ، وهي وفي فلسطين عدد كبي 
/ ًً  األودية : أواًل

 العين ، هناك ستة عيون في فلسطين تحت هذا االسم ، وهي تقع كما يلي : 
د ، غرب بحيرة طبريا ، وفي وادي بيسان ، وفي جبال نابلس ، وفي شرق رام هللا ، وفي السهل الساحلي ألسدود ـ غرب صف

 المجدل . ومن جبال الكرمل إلى الشاطئ مرورًا بقرية طبريا .
 العين البرائية في صفد 
 عين الجراني في صفد 
 عين جنان في صفد 

 عين حمرة في جبال الخليل
 بال القدس عين كارم في ج

 
 قرية جولس(  يشرق يوتقع شرقي مدينة عكا )جنوب العيون 

 ثانيًا / الينابيع : 
 عين يوسف في نابلس 

 العنازية في الخليل 
 

 ثالثًا / الخرب :
 عين البطم في صفد 

 عين البيضة الحدود اللبنانية غربًا 
 عين التوت القدس 
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 عين الحراميا جبال نابلس جنوبًا 
 د اللبنانية غربًا عين سور الحدو 

 عين الحية وادي نيسان 
 شمس بعين شمس : جبال القدس غربًا عين 

 جنوبي غربي بحيرة طبريا عين العرب 
 عين عينة األغوار الجنوبي 

 عين قارة شمالي شرقي القدس 
 عين كلية الكنيسة القدس 

 عين اللوزة جبال نابلس ـ رام هللا .
 عينون جبال نابلس 

 ل :بارابعًا / الج
 وهو جبل واحد واسمه "عين الشعير" ويقع في صفد .

 خامسًا / القرى : 
 عين األسد عكا 

 عين البيضا نابلس 
 عين ثينة جنين 
 عين التينة صفد 

 عين الجديان بئر السبع 
 عين حروت بيسان 

 عين حصب بئر السبع 
 عين حوض حيفا 

 عين حي يافا 
 عين الزيتون صفد
 عين سينيا رام هللا 

 شبله نابلس  عين
 عين شمس الرملة 
 عين العجلة صفد 
 عين عريك رام هللا 
 عين غزلة حيفا 
 عين قينيا رام هللا 
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 عين كارم القدس
 عين ماهل الناصرة 
 عين المنسي جنين 
 عين برود رام هللا
 عينبوس نابلس 

 عيون قارة جنوبي مدينة يافا 
 

 ن كارم :عي : ية منها بشئ من التفصيل ، وهيوسنتحدث عن قر 
 ، هي أسماء تعطي معنى الخضرة والجمال والندى والعطاء والخير والرخاء .عين كارم ، عين الكريم ،  عين الكرم ، عين الَكَرم 

وعين كارم ، عين مريم ، عين العذراء )قرية في قضاء الناصرة ( . عين كارم تعني باآلرامية : عين العذراء ، وهي تعطي معنى 
، وقد اكتسبت )عين كارم( أهميتها من كونها موطنًا لسيدنا زكريا عليه السالم ، وفيها ولد وعاش سيدنا يحيى القدسية والطهر 

 عليه السالم ، كما كانت السيدة مريم عليها السالم تأتي إليها لتزور خالتها اليصابات زوجة زكريا عليه السالم . 
 الموقع : 

ـ تبعد كيلو متر واحد عن قرى المالحة دينة القدس إلى الجنوب الغربي كيلومترات عن م 7تبعد )عين كارم( مسافة 
 والجورة والولجة . 

وهي كبرى قرى القدس مساحة وأكثرها سكانًا ، وهي إحدى أربعة عشرة قرية تسمى بقرى بني حسن ، نسبة إلى السلطان 
ال ، المالحة ، حسام ، بيت صفافا ، بئر القبو ، )حسن ( سيد بني هالل، وأما القرى األربع عشر ، فهي : عين كارم ، بيت جا

 راس أبو عمار ، شرفات ، الجورة ، طربة اللوز ، الولجة ، دير ياسين ، الخضر .
وقد ذهب بعضهم إلى أن موقع بيت كار ، وتعني بيت الحزقان المذكورة في العهد القدين كان يقوم على نفس البقعة التي  

ة ، فأقام العدو الصهيوني مستشفى كبيرًا وهو ا كارم ذات موقع صحي أكسبها اهتمامًا من قبل الغز  تقوم عليها )عين كارم( ، عين
وهي منطقة )بير القف( بالقرب من مراح الهوا والدواحة ، وبذلك هي تعتبر على أرقى منطقة في عين كارم ، )مستشفى هداسا( 

 م .منتجعًا سياحيًا كبيرًا ومحجًا للسياح من كل أنحاء العال
 دونمًا . 1034، أما مساكنها فتقع على مساحة ألف دونم  30كيلو مترًا مربعًا تقريبًا : أي حوالي :  30وتبلغ مساحتها 

صاطاف ( ومن الجنوب : )الجورة ( ، ومن الشرق )المالحة ( ، ويحدها على امتداد محيطها من الغرب )القسطل ( و)
 نية(.قلو )ومن الشمال )دير ياسين( و

 ريس الطبيعية : التضا
متر ، وقد تشكلت فيها جبا لشاهقة ومتوسطة ، وسهول وسفوح  600ـ  500ترتفع )عين كارم( عن سطح البحر من 

 جبل راس التوتة ، جبل رأس المدورة .متر عن سطح البحر ،  500ووديان عميقة ، وعيون وينابيع ، منها : حبل العقود : 
رواس ، وقد ضمها العدو أحمد ووادي البدوية ووادي دياب ووادي عين  وسهل الخاص ويقع وسط القرية ، ووادي

م ، وهي تحاول تغيير المعالم الجغرافية للقرية وطمس هويتها 1955الصهيوني وأصبحت من ضواحي بلدية القدس الغربية عام 
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أبناء القرية تحاول وقف رة من وتخصيص جزء من أراضيها إلقامة حي السفارات األجنبية إال أن مجموعة خي اإلسالميةالعربي 
 بأرضهم وعدم السماح بالتصرف فيها إلى أن يقضي هللا أمرًا كان مفعوال .اضي القرية والمطالبة مصادرة أر 

 
 تشريح العين 

 ـ (  1تتكون العين من ثالث طبقات ، وهي من الخارج إلى الداخل : ) شكل رقم ـ 
، وتتكون من نسيج قوي غير شفاف لحماية العين ، ولونها أبيض ، ألنها  ، وهي الطبقة الخارجية للعين Scleraالصلبة  .1

 تعكس الضوء وال تمتصه . 

وهي الطبقة التي تقع بين صلبة العين وشبكية العين ، وتحتوي على شبكة من األوعية الدموية ، ،  Choroidالمشيمية  .2
 وظيفتها دعم شبكية العين ، وتوفير الغذاء واألكسجين لها . 

، وهي الطبقة الداخلية للعين وتحتوي على المستقبالت الضوئية المسئولة عن البصر ، فهي تستقبل  Retinaبكية الش .3
ية ، والتي تتجمع في القرص العصبية البصر  األليافالضوء الواقع عليها وتحوله إلشارات كهربية تنتقل عن طريق 

، التي Foveaالنقرة ى مستقبالت ضوئية ، وتحتوي الشبكية على ما يسمى بالبقعة العمياء ، ألنها ال تحتوي عل أوي البصر 

 تحتوي على كميات كبيرة من المستقبالت الضوئية وتستخدمها العين للبصر الحاد .
، وهو جسم هالمي شفاف يحافظ على كرويتها ، ويتصل من األمام بالجسم  Viterous Bodyويمأل كرة العين الجسم الزجاجي 

 في شكل عدسة العين . ، وهو عضالت تتحكم   Cilisary Bodyالهدبي 
 ( -2-وتكاد تكون العين مستديرة إال عند مقدمتها حيث يوجد انتفاخ بسيط ، وتتكون من األجزاء التالية : )شكل رقم 

 وهو نسيج قوي شفاف ، بشكل كروي ، تقوم بدور النافذة . ،Corneaالقرنية 
 للعين الذي يوسع ويقلص الفتحة المركزية للعين . وهي الجزء الملون المرئي ،Irisالقزحية 

 وهي الفتحة المركزية التي تسمح للضوء بالمرور لداخل العين .،   Bubalالحدقة ـ إنسان العين ـ البؤبؤ 
وهي قرص مرن بلوري شفاف محدب الوجهين يفيد في التركيز ويقع خلف الحدقة ، وتسيطر عضالت على شكل  ،Lensالعدسة 
، وكلما تقدمنا في العمر تقل مرونة العدسة ، تسمى هذه الحالة ، ) قصر بصر ( ، مما يؤدي طريقة تلقائية ليتم التركيز العدسة ب

 إلى صعوبة التركيز على األشياء القريبة .
 ية .الخلط المائي ، وهو المحلول الذي يزود القرنية بما تحتاجه من هواء وغذاء ويمأل الغرفة األمامية والغرفة الخلف

 الغرفة األمامية : وهي الفراغ الواقع بين القرنية والقزحية .
الغرفة الخلفية : وهي الفراغ الواقع بين عدسة العين والقزحية ، ويمأل الخلط المائي هاتين الغرفتين ، ويتركهما عن طريق قناة شليم 

Schlemmcanal   الخلط المائي هو المسئول عن ضغط العين ، فإذا تجمع ولم يستطع الخروج لسبب ما يؤد يذلك إلى ارتفاع ،
 .  Glaucomaضغط العين ) الماء األزرق( 

 (  -3–)شكل رقم   Lacrimal Abbaratusالنظام الدمعي للعين 
وتصب الدموع عبر ي األمامي الخارجي لحجر العين ، ، التي تقع في الجزء العلو   Lacrimal Glandويتكون من الغدة الدمعية 

قنوات دمعية على ملتحمة العين ، وبعدها تنتقل الدموع إلى زاوية العين الداخلية لتنتقل عبر القنيات الدمعية إلى الكيس الدمعي ، 
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صب في تجويف األنف عبر فتحتها ، بعدها تنتقل عن طريق القناة األنفية الدمعية لتوالذي يحبس الدموع من أن تنزل دفعة واحدة 
 في النقرة األنفية السفلى .

 (  -4-العضالت التي تحرك العين ، هي : )شكل 
 العضلة المستقيمة الوحشية )الجانبية( ، وهي تلف العين للخارج ) طرف العين ( .

 صوب األنف .وهي تلف العين للداخل للنظر العضلة المستقيمة اإلنسية )الداخلية( ، 
 ة المستقيمة العلوية ، وهي تلف العين للنظر لألعلى وللداخل .العضل

 العضلة المستقيمة السفلية ، وهي تلف العين للنظر لألسفل وللداخل .
 العضلة المائلة العلوية ، وهي تلف العين للنظر لألسفل وللخارج .
 العضلة المائلة السفلية ، وهي تلف العين للنظر لألعلى وللخارج .

  
 القرآن الكريم عين في 

وردت كلمة )عين ( في القرآن الكريم ستة عشر مرة ، مفردة ، وبمعنى عين الماء ، وموصوفة ، والمرأة واسعة العين ، وبمعنى 
 :الرحمة والهدوء والسكينة : 

 (26: قال تعالى :" فكلي واشربي وقري عينًا " )مريم : مفردة  .1

 (60اثنتا عشرة عينا" )البقرة : : قال تعالى "فانفجرت منه  بمعنى عين الماء .2

 (18"عينًا فيها تسمى سلسبيال" )اإلنسان : 

 ( 9: قال تعالى : " وقالت إمرأة فرعون قرت عين لي" )القصص :  بمعنى الهدوء والسكينة .3

:  ( ، "وعندهم قاصرات الطرف عين" )الصافات54: قال تعالى :" وزوجناهم بحور عين" )الدخان :  المرأة واسعة العين .4
48) 

اسلنا ( ، قال تعالى :" و 86: فعين الشئ : أي خياره ونفسه : قال تعالى "تغرب في عين حمئة" )الكهف :  عين موصوفة .5
 (7( ، قال تعالى : "ثم لترونها عين اليقين " )التكاثر : 12له عين القطر" )سبأ : 

 
 عين في الحديث الشريف

 موضعًا ، منها : 1177ي وردت كلمة )عين( بأشكالها وصيغها المختلفة ف 
ن القلب ليحزن ، وال نقول إال ما يرضي :  بمعنى عين اإلنسان .1 قال الرسول صلى هللا عليه وسلم : "إن العين لتدمع ، وا 

نا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون" ، وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم لما رأى القوم بكاءه : "إن هللا ال يعذب بدمع  ربنا ، وا 
 وال بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه" ، "إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تنام عينه وال ينام قلبه" . العين ،

 وكان أبو بكر رجاًل بكاًء ال يملك عينيه .         

 في حديث السبعة الذين يظلهم هللا يوم ال ظل إال ظله ، "ورجل ذكر هللا خاليًا ففاضت    عيناه" .    

 وفي حديث الدجال أنه مكتوب بين عينيه كافر .        
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 بمعنى الماء :  .2

قال الرسول صلى هللا عليه وسلم : "رحم هللا أم إسماعيل ، لو تركت زمزم ، أو قال : لولم تغرف من الماء لكانت عينًا معينا" 
 . 

جري ، فجاءت إلى رسول هللا صلى هللا عليه عن أم العالء )إمرأة من األنصار( أنها نامت فرأت لعثمان بن مظعون عينًا ت
 وسلم فأخبرته ، فقال ، "ذلك عمله" .

 بمعنى الجاسوس : .3

 عن أبي هريرة رضي هللا عنه ، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد بعث عشرة رهط سرية عين. 

ين( جاسوس ، وسمي بذلك ، عن إياس بن األكوع عن أبيه ، قال : أتى النبي ص عين من المشركين وهو في سفر . و)ع
 ألن جل عمله بعينه ، أو لشدة اهتمامه بالرؤية ، واستغراقه فيها ، كأن جميع بدنه صار عينًا .

 بمعنى الحسد : .4

 كان الرسول ص يعود الحسن والحسين ، فيقول : أعوذ بكلمات هللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين المة " .

 : ال رقية إال من عين .عن عمران بن الحصين ، قال 

 وعن أبي هريرة رضي هللا عن أن الرسول ص ، قال : العين حق .

 قال ابن عباس رضي هللا عنهما : يتخارج الشريكان وأهل الميراث ، فيأخذ هذا عينًا وهذا دينًا.:  بمعنى النقد .5

 بمعنى المسرة )قرة العين( : .6

نسان ، ويوافقه ، ويقال : ألن عينه قرت وسكنت حركتها من التلفت ، فكأنه وقرة العين يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحبه اإل
ولهذا قيل : دمعة ، أو من القر وهو البرد ، أي : أن عينه باردة لسروره مأخوذ من القرار ، وقيل : معناه : أنام هللا عينك 

 الحزن حارة .

قال رجل خلفه : قرت عين أم قال "واتخذ هللا إبراهيم خليال" ،  في صالة الصبح سورة النساء ، فلما قرألما قدم معاذ اليمن ، 
 إبراهيم .

 بمعنى حقيقة الشئ : .7

عند ذلك : أو ه ، أو ه ، قال بالل ، كان عندنا تمر ردئ فيعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي )ص ( ، فقال النبي )ص( 
 عين الربا ، عين الربا .

 
 عين في عيون الشعر العربي 

 ين الباصرة :بمعنى الع .1
 قال إبراهيم البحراني :

 يا نفس ذوبي يا جفون تقرحي             يا عين جودي يا مدامعنا اسجني .

 قال ابن الخياط : 

 أما لو كان لإلسالم عين            لجادت بالدموع الجاريات 
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 قال البن الرومي :

 مطرد جادت عليه فأغنت أن يقال لها          يا عين جودي بدمع منك

 بمعنى الحسد : .2

 قال أبوالعتاهية :

 أصابتك عين في سخائك صلبة               ويا رب عين صلبة تفلق الحجرا.

 وقال البحتري : 

 فمتى سمت عين الحسود لفخره               رجعت بطرف عن أعاله كريم

 تصغير عين )عيننة( : .3

 : رمهقال إبراهيم بن ه

 بين الجواري فحالها أبو الحكم           كانت عيينه فينا وهي عاطلة   

 وقال أحمد محرم :

 إلى الرشد ال يزل        على ال حب فهل أنت نازع عيينه من ينزع 

 وقال عبد هللا الزبعري : 

 جيش عيينه قاص بلوائه           فيه وصخر قائد األحزاب

  . جمع )عين( ، )عيون( :4

 قال إبراهيم الحضرمي :

 م عيون النوم              ال تطمعي يا هذه فخيمي.إذا جفا النو 

 وقال إبراهيم بن هرمه :

 ومجلس أبكار كأن عيونها            عيون المها انصنين قدام ربرب

 بمعنى السحاب : .5

 قال أبو تمام : 

 ونال عيشك موصواًل به النعم جادتك عني عيون المزن والديم        

 وقال إبراهيم العاملي :

 عين الغمام بمنهل ومنهمل          تى عليك إله العرش ما سفحصل

 اسم مكان : .6

 قال ابن إبي الحديد : 

 ورأس عين بلد فأعرفه           واألسود السالخ ال تصفه 

 بمعنى حقيقة الشئ : .7

 قال ابن الدهان :

 كتائب سد عين الشمس عتيدها             فأشرفت عرب من تحت تيجان 
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 يب :قال ابن النق

 فتود لو أوليتها عين الرضا             وغدا لبهجتها قبولة ممهرا

 :بمعنى السرور  .8

 قال أبو األسود الدؤلي :

 وترى الخلي قرير عين الهيا          وعلى الشجي كآبة وهموم .

 قال أبو العتاهية :

 تموت غدًا وأنت قرير عين       من الغفالت في لحج تعوم

 بمعنى الرعاية : .9

 ل أحمد شوقي :قا

 رعتك وما ديا ترعاه عنا         من الرحمن عين ال تنام 

 أعين : .10

 قال ابن المعتز :

 وقفت بالروض أبكي فقد شبهه        حتى بكت بعيوني أعين الدهر 

 وقال أبو فراس الحمداني :

 ولما وقفنا للوداع غدية              أشارت إلينا أعين وأصابع 

 أعيان : .11

 طران :قال خليل م

 أعيان زحله حوله           وبنو العمومة والصحاب

 وقال العشاري :

 ما أمه قاصد يبغي النجاة وضل           ألنه عين عيان العوارف بل 

 نفس المعارف بل كل الكماالت                    

 عينان : .12

 قال عمر ابن أبي ربيعة : 

 وفي الجيد غيدحور منها طرفيهما              يولها عينان ف
 

 معركة عين جالوت
أبطالها ، وتاريخ أمة اإلسالم  ناءها خصائصها ، ويتألق في ضوئهاثم لحظات مثيرة ساطعة في تاريخ كل أمة تتجلى أث

ناء اإلسالم الذين يدون ، وقد برزت أسماء كثير من أبأبطال هذه األمة عد أنحافل بمثل هذه اللحظات المثيرة الساطعة ، كما 
 ا حضارة لم يعرف العالم لها مثياًل .شادو 
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ة ت النادر ونسلط الضوء على واحدة من تلك اللحظات المثيرة الساطعة في تاريخنا اإلسالمي ، وواحد من أبطال اللحظا 
ظفر ظمه العقد الفريد الذي انتظم قبله خالد بن الوليد ، وسعد ابن أبي وقاص وغيرهم ، إنه السلطان المفي تاريخ األمم  ، ينت

ق  ، فكرس مواهبه العسكرية والسياسية لخدمة الدفاع سيف الدين قطز الذي دخل رحاب التاريخ من باب الرق والعبودية الضي ِّ 
، فتحولوا إلى الدين اإلسالمي ، وصاروا قوة عن المقدسات في معركة )عين جالوت( التي كسرت موجة المغول الطاغية 

 فاعلة في بناء حضارته .
سلمين في تلك المعركة  أنقذ نصر للم ن جالوت( من أهم المعارك الحاسمة في التاريخ ، فما أحرز منفمعركة )عي 

شرقي بالد  ةاإٍلسالم من أخطر تهديد تعرض له ، فلو أن المغول توغلوا في مصر لما بقي للمسلمين في العالم دولة كبير 
 .عطف المغول على المسيحيين  المسيحي ، الزدادالمغرب ، ولو انتصر قائد التتار )كتبغا( 

 .م 1260سبتمبر 3هـ / 658من رمضان سنة وقد وقعت معركة )عين جالوت( يوم السادس والعشرين  
ريف الفلسطيني تقع بين بيسان ونابلس واسمها يرتبط باألسطورة التي تقول : إن لا ي( اسم لبدة صغيرة ف)وعين جالوت 

وفي قلوب المسلمين وهن عظيم من بعد طلوع الشمس ، رت المعركة يوم الجمعة وقد جداوود قتل جالوت في هذا المكان ، 
قد توافدوا متطوعين أو لتقديم الخدمات التي يحتاجها ن كانوا ي، وفي صباح يوم المعركة امتأل الوادي بالجنود والناس الذالتتر 
 عادة .
لموسيقا العسكرية التي تحمل أوامر يفهمها الجنود ، ، وهي اتدق لتجميع قوات جيش المماليك الكوسات والطبول ثم بدأت  

 واتخذ جيش المغول موقعه صوب الجبل على حين كان جيش المسلمين بقيادة سيف الدين قطز في الوادي .
يزحف بجيوشه بواسطة مقدمة الجيش ،   ذه قبل المعركة والذي يتلخص في أنوقد بدأ التجهيز القتالي لقرار قطز الذي اتخ

التتار ا كان المعتاد بواسطة جواسيس أو طالئع محدودة ، فأرسل بيبرس على رأس مقدمة الجيش الستطالع قوات وليس كم
من الخطة االستراتيجية بتدمير الحرس ، والتي حقق بها بيبرس أول مرحلة قتالية ودراسة مواقعهم وأسلحتهم وقيادتهم وخططهم 

 .رد منهم غزة وطاردهم حتى نهر العاصي ، واستفي غزة بقيادة )بيدرا( األمامي للمغول 
عقد السلطان قطز مؤتمرًا حربيًا حضره رؤساء الفرق العسكرية لعرض وقد تجمع جيش المسلمين عند مدينة )عكا( حيث 

خطة قرار المعركة ، ولم ينس السلطان قطز أن يلهب حماسة جنوده بخطبة حماسية ، وهذا ما يعرف في عرف العسكريين 
 .معنوي للقتال بالتجهيز ال

فألقى الملك المظفر عند ذلك خوذته وعندما اصطدم  العسكران اضطرب جناح عسكر السلطان ، وانتقض طرف منه ، 
، وقتل ، فأيده هللا بنصره ، وحمل بنفسه وبمن معه حملة صادقة إلى األرض ، وصرخ بأعلى صوته "وا إسالماه" عن رأسه 
 . ، وانهزم باقيهم لك السعيد حسن بن عبد العزيز وكان مع التتر مقدم التتر ، وقتل بعده الم)كتبغا( 

العسكر في أثر التتر إلى قريب بيسان ، فرجع التتر واصطفوا ثانيًا أعظم من األول ، فهزمهم هللا وقتل أكابرهم وعدة  ومرَّ 
، وهو يقول : )وا المعسكر  ، وكان قد تزلزل المسلمون زلزااًل شديدًا ، فصرخ السلطان صرخة عظيمة سمعه معظممنهم 

الكسرة الثانية ، نزل  السلطان عن فرسه ، ، فلما انكسر التتار ثالث مرات "يا هللا ، انصر عبدك قطز على التتار" إسالماه( 
 .ومرغ وجهه على األرض وقبلها ، وصلى ركعتين شكرًا هلل تعالى 
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هذه الفداحة وبهذا الحجم ، فتبدد الخوف منهم ، وتالشت كانت تلك هي المرة األولى التي يلقى فيها المغول هزيمة ب 
 أسطورة عدم القدرة على هزيمتهم ، وظهرت دولة سالطين المماليك ، فقد استولى قطز على بالد الشام كلها .

من ناحية ، كما كان نذير شؤم للوجود ببالد الشام وكان هذا االنتصار هو المسمار األخير في نعش الوجود المغولي 
 لصليبي في هذه البالد من ناحية أخرى .ا
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