
 

 

 البحث ملخص

    دراسة)  أفعال السمع : مسع واستمع وأنصت وصغى يف القرآن الكريم داللةأنا دوي اثنا فيربيانا : 

 (الرتبوي مسع واستمع وأنصت وصغى وتضمينها لفظ عن داللية حتليلية   

 

 خمتلف يفالتى انتشرت  القرآن مصطالحات من "مسع واستمع وأنصت وصغى"ألفاظ  أن املعروف من

 ندع الرتادف مباحث يف ندرجتيشري كل منها إىل معنى متحد يرتكز على أفعال السمع فهي  .عليها املشتملة اآليات

التى تؤثر على  املختلفة السياقات يف" مسع واستمع وأنصت وصغى"ألفاظ  الكريم القرآن واستعمل. الداللة علم

 ةمنزل ؤيدي حيث الرتبوي تضمنيال اهل "وأنصت وصغىمسع واستمع " ألفاظ أن أخرى ناحية ومن اختالف داللتها. 

 وخباصة جمال الرتبية.  جمال، كل يف للناس هدى القرآن

" يف القرآن الكريم مسع واستمع وأنصت وصغىالستعمال " معرفة صورة عامة إىل البحث هذا يهدف

 داللتها. منالتضمني الرتبوي  ومعرفة، هلا السياقيةو املعجمية ومعرفة معانيها

 علم استخدام إىل ةالكاتب تاجحت املرتادفة األلفاظ معاني لتحليل التفكري أساس على البحث هذا يتأسس

 باعتبار واحد شيء على الدالة املفردة األلفاظ هو الذي الرتادف ومنها األلفاظ معاني عن يبحث الذي الداللة

 الرتبية علم على ةالكاتب عتمدت "وأنصت وصغىمسع واستمع "ألفاظ  معاني من الرتبوي التضمني وإلجياد واحد،

 .اإلسالمية

 البحث حيث يوجه داليل يلبتحل املضمون حتليل طريقةا البحث هي هذ يف املستخدمة البحث طريقةو

 خاص وضعمب تتعلق اليت الكريم القرآن آيات تفسري يف تستخدم طريقة أي موضوعية وطريقة األلفاظ معاني حتليل إىل

 .النوعي املدخل فهو البحث هذا يف ةالباحث تار خت الذي املدخل وأما.به تتصل آية كل جبمع

يف خمتلف " مسع واستمع وأنصت وصغى"( إّن يف القرآن الكريم استعمال ألفاظ 1) ؛من نتائج البحث و

ات العالقاآليات والسور بالبنية الصرفية التى تتوزع بني فعل ماض ومضارع وأمر. ولكل منها مواقع إعرابية حسب 

" هلا معانيها املعجمية والسياقية. من املعاني املعجمية للفظ مسع واستمع وأنصت وصغى( إّن ألفاظ "2النحوية. )

 وللفظ "استمع" معنى إليه للفهم، "مسع" قوة يف األذن إلدراك املسموعات وللفظ "استمع" استفادة املسموع باإلصغاء

معنى  "أنصت" وللفظ ،شيء آخر لإلحاطة به مثل استماع قراءة القرآنعلى املسموع مع عدم االنشغال بالرتكيز 

"صغى" معنى إمالة السمع إىل املسموع مع تدخل مداومة االستماع مع السكوت للتعقل والتدبر والتعظيم، وللفظ 

األسس إلعمال  يتمثل يف تربوي تضمني هلا لفظ مسع واستمع وأنصت وصغى معاني نإ (3)و القلب لزيادة الفهم.

تعلم ات املجيب عليه استماع متطلبصفات املعلم حيث  يفمن دعائم التواصل الرتبوي وألهنا  حاسة السمع يف التعلم

وصفات املتعلم حيث جيب عليه االستماع واإلنصات بل اإلصغاء إىل ما يلقيه املعلم إليه  استماعا واعيا مرتكزا،

 طوال عملية التعليم. 


