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 الباب  األول

 مقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث

ال يزيدها التقدم العلمي إال القرآن الكريم هو معجزة اإلسالم اخلالدة اليت 

ليخرج الناس من الظلمات  ملسو هيلع هللا ىلصرسوخا يف اإلعجاز. أنزله اهلل على رسولنا حممد

والقرآن (. ٣٧٩١ : ٥، إىل النور ويهديهم إىل الصراط املستقيم )مناع خليل القطان

الكريم مصدر الشرائع األساسية يف اإلسالم. وهو منهج احلياة الذي يستخدمه 

 اإلنسان.

كما هو املعروف أن لغة القرآن الكريم عربية، ومن يريد فهمه فعليه أن 

والبالغة و أن  االشتقاقوالصرف و علم النحو مثل يستوعب على القواعد اللغوية

ساليبها وأسرارها وما أشبه ذلك من فروع العلوم ذوق أتيفهم أساس اللغة العربية و

 ( ٢١١٢: ٣١ لعربية.  )حممد نور إخوان،ا

 القرآن نيماضمفيه أن معرفة اللغة العربية أول أسس لفهم  ومما ال شك  

ملسلمني  من األوامر لكريم. ألنه حيتوي على ما حيتاج إليه اإلنسان السيما اا

فتان أساسيتان ذلك. وللقرآن الكريم وظي وما أشبهوالعلوم والشرائع والنواهي 
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 ،نوحجة لرسالة حممد صلى اهلل عليه وسلم )أمحد عزا مصدر العلومعلى األقل 

۱۱۲۲:۲۳۱). 

ت فيه. ومن معجزا زات عديدةمبعج أن القرآن أنزله اهلل للناس من املعروف

 معانيه.  فيكونرة اوغزالقرآن اخلالدة لغته الفريدة من رونق كلماته ومجال تراكيبه 

والقرآن  القرآن هبا معجزة ثابتة حتى اليقدر اإلنسان على إتيان مثال له ولو سورة.

الكريم معجزة بكل معنى حيمل ويكيس ألفاظه وأسلوبه. وكان القرآن الكريم 

 .و الكلمات املفردات اتثروللغة وكانت لغته لغة عربية وهلا معجزته من ناحية ا

( 52: 5002 )شهاب الدين،  تالعربية ثروة املفرداوف أن للغة ومن املعر

منها ألفاظ مرتادفة وألفاظ  . وهلا عالقة  بعضها لبعضومتنوعة األلفاظ واملعاني

يث يؤكد إعجازه تشر يف القرآن الكريم حمشرتكة أو متضادة. وكل منها يظهر وين

 .يف اجملال اللغوي

ها ومنادف يف القرآن الكرم كثري عددها. الرت على دلت اليت األلفاظو

مهما  "مسع و استمع و أنصت و صغى" يتعلق معناها بأفعال السمع مثل ألفاظ

 خمتلفة يف الشكل إال أهنا متحدة يف املعنى العام للسمع.  هذه األلفاظ تكان



 

3 
 

 من "مسع و استمع و أنصت و صغى" ألفاظ الكاتبة إىلبعد ما نظرت 

 بذلك .خاص لكل منها معنى فيبدوفيها  تعاىل اهلل قال حيث اتالسياق جهة

 ىلإ نظرها يلزم مسع و استمع و أنصت و صغى ألفاظ مناملعاني احلقيقية  ملعرفة

 .املتعلق هبا الواقع السياق

من صيغ األفعال.  لفظ مسع و استمع و أنصت و صغىمن احملقق أن 

إال أهنا تتضمن  هو السمع، يف املعنى عاما هذه األلفاظ متساوية أن   بالرغم من

  ولو قليال. اختالف املعاني 

َقْد } (1القرآن الكريم يف سورة اجملادلة لآلية ) قال اهلل تعاىل جل شأنه يف     

 { ويفَتَحاُوَرُكَما َمعُ سْ يَ  ٱللَُّهَو ٱللَِّه ِإَلى َوَتْشَتِكي ِجَهاُتجََِٰدُلَك ِفي َزْو ٱلَِّتي َلَقْو ٱللَُّه َسِمعَ 

   ُتْرَحُمْوَن{ ُكْمَلَعلَّ اِصُتوْ َوَأنْ ۥ َلُه ٱْسَتِمُعْوافَ  ٱْلُقرآُنُقِرئَ  َوِإَذا}(505) لآلية سورة األعراف

                   .ُقُلْوُبُكَما َصَغْت َفَقدْ  ٱللَِّه ِإَلى آَبَتُتْو ِإْن( 5ورة التحريم لآلية )سو يف 

( وهو نقل من ٢٩٢:  ٢١١٣ز )الوجياحملرر  عبد السالم يف كتابه قال       

 عن إدراك عبارةمبعنى  السابقة يةلفظ مسع يف اآل ن ابن عطية إتفسري 

ذلك دون جارحة وال حماداة وال وعليه بأكمل وجوه  املسموعات على ما هي

 عملية ع" عاما، هولفظ "مسلواملعنى  .هلل تعاىل فيه ييف وال حتديدتك
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يكون بقصد أو بدون قصد وهناك اختالف بني معنى"مسع" هلل  قدالسمع 

اليتقيد حباسة األذن.  ولإلنسان. ألن مسع اهلل  

لتفسري القادر أمحد عطا يف ا عبدعند  السابقة،اآلية  يف لفظ استمع ومعنى     

استفادة املسموع هو و .بولاستماع حتقيق وقهو ( ٩٥٧:٣٧٧٩) أبي السعود

                               .(10١:  5000فهم )العسكري، باإلصغاء إليه لل

 حيث أن  اهلل يقرن "استمع"لفظ فله ارتباط وثيق ب "أنصت"لفظ أما معنى      

خالل القراءِة ستماع مع حسن السكوت وهو مبعنى اال .ةية واحدبينهما يف آ

ألن . (٣٧٧٩:٩٥٧، . )عبد القادر أمحد عطادون انقطاع ها إىل انقضائهاايتعور

 . وهو أحسن االستماعنتباه اإلنصات لغة يدل على السكوت وال

سورة  يف كمادرجة عالية سامية يف عملية السمع. له  "صغى"و كان لفظ   

املستمع  مسي مساع الكالم إصغاء ألنإىل اخلري لذلك   امليل مبعنى ،(٩): التحريم

 .(١٥٣:عشور)ابن  ُيميل مسعه إىل من يكلمه

للفظ "مسع واستمع وأنصت ظهر اختالف الداللة أو املعاني بناء على ذلك 

وصغى" يف القرآن الكريم على ضوء اآليات املشتملة عليها. فهو مما يؤيد إعجاز 

                                                                       القرآن اللغوي يف جمال بعض الكلمات املرتادفة. 
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امني مض له إعجاز من جهة ب بلليس للقرآن إعجاز من جهة لغته فحس

ة. الرتبي وخباصة يف حياته يصبح مرجعا أساسيا لكل نواحي اإلنسان آياته حتى

بعبارة أخرى إن  القرآن  وكانت الرتبية ضرورية لكل فرد من األفراد يف اجملتمع.

يف الرتبية بوصفه مصدرا أو مرجعا واهتداء من خالل آياته حيوي ما يستفاد منه 

                                                                           هلا. 

هارات اليت يستوعبها مدرس إحدى امل يف جمال الرتبية ن السمع أو االستماعإ

املعلومات درس من امل هما يلقي يقبل الطالب وجود عملية االستماع. وبأو طالب

 تصميما صحيحا. إىل الطالب اهسيلقي ن موادويصمم املدرس م

 آية وهذا تأكيد أن اهلل أفعال السمع يف سبعة وسبعني قرآن الكريمذكر ال

عال اليت تتعلق بأف كثري من آياته الكرميةويهتم بعملية السمع يف حياة اإلنسان. 

وىل أكون السمع عملية يفعديدة وخباصة للرتبية اإلسالمية. تعطي فوائد  السمع

  العلوم واملعلومات من أي جهة. لنيل

" على اختالفات داللتها مسع و استمع و أنصت و صغى" ألفاظ نإ وبذلك

الرتبية. ومنها مايتعلق ببعض األسس يف عملية الرتبية  عملية يف اتتضمين هلا

 وصفات املعلم وصفات املتعلم.
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 املفيدة  الن افعة املعاني تشمل آياته و القرآن أن   يستنبط السابق، بيانال من

 ىهد القرآن إن   أخرى، بعبارةو .الرتبية جمال خمتلف جماالت وخباصة يف للن اس

 لىع آيات القرآن التى حتتوي إن  لذلك،. الرتبية عملية أداء يف هدى فهو للن اس

تتضمن املعاني التى يهتدي هبا فى عملية  "مسع و استمع و أنصت و صغى" لفظ

  .الرتبية

 :داللة أفعال السمع : وضوعامل البحث عن يف ةرغب الكاتبسبق بيانه ت ومما

 ظلف عن داللية حتليلية دراسة) مسع و استمع و أنصت و صغى يف القرآن الكريم

 . (تضمينها الرتبويو مسع و استمع و أنصت و صغى

 البحثلفصل الثاني : حتقيق ا

 :اآلتية األسئلة صورة يف البحث تم مشكالتت بيانه، سبق قد ما على اعتمادا

هي صورة عامة الستعمال ألفاظ مسع و استمع و أنصت و صغى يف ما . ٣

 ؟ القرآن الكريم

مسع و استمع و أنصت و صغى أللفاظ املعاني السياقية  املعجمية و املعاني ما. ٢

 ؟يف القرآن الكريم
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مسع و استمع و أنصت و صغى يف القرآن  ألفاظ معانى التضمني الرتبوي من ما. ١

 الكريم؟

 

 الفصل الثالث : أغراض البحث

 ما يلي : األغراض هلذا البحث

مسع و استمع و أنصت و صغى صورة عامة الستعمال ألفاظ معرفة . ٣

 يف القرآن الكريم

مسع و استمع و أنصت و  السياقية أللفاظاملعجمية ومعرفة املعاني . ٢

 يف القرآن الكريمصغى 

مسع و استمع و أنصت و  ألفاظ معانى التضمني الرتبوي من معرفة. ١

  يف القرآن الكريمصغى 

 

 البحث فوائد: الرابع الفصل

  : هي البحث هلذا والفوائد

  النظرية وائدالف. ٣

 اللغوية مما يتضمن يف آيات القرآن الكريم املعلومات لزيادة(. أ
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 فيهاالطالب و املدرس دور عن الرتبية مكونات لتنمية(. ب

  التطبيقيةوائد الف. ٢

 على ضوء القرآن الكريم التعليم عملية على املدرس قدرة لرتقية(. أ

 التعليم عملية عند الطلبة مواجهة فى املدرس أعمال لتحسني(.  ب

 

 التفكري أساس:  اخلامس الفصل

انفصال بينهما. لدراسة اللغة  الكريم و اللغة العربية أمران مرتابطان ال نرآالق      

 أساسية و أداة لكشف الشرائع يف القرآن الكريم.العربية دور ضروري بأهنا ركيزة 

وللغة العربية أنظمة لغوية خاصة مثل اللغات األخرى و تشتمل هذه األنظمة على 

 نظام صوتي و صريف و حنوي و داليل و أسلوبي. 

وللقرآن الكريم مميزات عديدة منها جانب لغته الفريدة البديعة. و لغة القرآن 

ستوى من وجهة أخرى حتتوي على املعاني اليت يفهمها من يفهم لغته و إن كان م

 فهمهم خمتلفا. 

من مظاهر لغة القرآن وجود كلمتني خمتلفتني أو أكثر يف الشكل ولكنها و

 وقال أمييل بديعيف علم الداللة بالرتادف.  متساوية يف املعنى ويسمى هذا األمر
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( الرتادف يف اللغة هو ما اختلف لفظه واتفق معناه 1٧١يعقوب )دون التاريخ : 

و صغى ألهنا يف مدلول ومثله لفظ مسع و استمع وأنصت أو يدل على األلفاظ 

 املعنى هو السمع. متساويا يف

اللفظ واملعنى يبحثان يف علم املعاني. وعلم املعاني  ن  ويف خصائص التحليل إ

حية املعنى. هو علم يبحث عن عالمة املعنى وعالقة اللفظ باللفظ اآلخر يف نا

 ة.ا بعلم الداللبعض علماء اللغة يطلقوهن

 الذي اللغة علم من الفرع ذلك أو املعنى، يدرس الذي العلم هو الداللة علم

 لرمزا يف توافرها الواجب الشروط يدرس الذي الفرع ذلك أو املعنى نظرية يتناول

 (11: 1٩٩5 ،عمر خمتار أمحد) املعنى محل على قادرا يكون حتى

 اليت املسائل يف تبحث ال الداللة( 11 :1٩٩5) قرار حممد أمحد عندثم 

 أنواع نم األلفاظ وواسعة كثرية ناحية يف تواسع بل حسبف واملعنى اللفظ تناسب

تنقسم على ثالثة أنواع و املفردات اللغوية من ناحية علم الداللة .ومناسبتها املعنى

 :هي

 واحد.  معنى يدل على الذيالواحد . املتباين، هو اللفظ1
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على معنيني غري فإن كانت داللة  معنىشرتك، لفظ واحد له أكثر من امل .5

متضادين فهو املشرتك اللفظي، أما إذا كانت على معنيني متضادين فهو من باب 

 األضداد.  

 معنى واحد.ألفاظ تدّل يف الداللة على  هو ادف،رتامل  .١

يف عالقة األلفاظ  ادف من الظواهر اللغوية املهمة ألنه من جمالويعد الرت 

تشعبت مسائل الرتادف، وحظيت وقد  التواصل بني الناس،يف أثر باملعاني وله 

 فيها. هتمام العلماء والدارسني ا

بني أنواع خمتلفة من الرتادف وأشباهه على العلماء احلديثني مييز كثري من 

 (٢٢١: ٣٧٧٢النحو التايل )أمحد خمتار عمر،

 ((complete synonymyالرتادف الكامل. ٣

ذلك حني يتطابق اللفظان متام ، (sameness) التماثلالرتادف الكامل أو 

كل  ون حبري ة بينهما يفاملطابقة وال يشعر أبناء اللغة بأي فرق بينهما، ولذا يبادل

 يسر. –سهولة مثل،  السياقات
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 near synonymy)) شبه الرتادف. ٢

أو التداخل  (contiguity)أو التقارب  (likeness)شبه الرتادف أو التشابه 

(overlapping)  ذلك حني يتقارب اللفظان تقاربا شديدا لدرجة يصعب معها– 

ق بينهما، ولذا يستعملهما الكثريون دون حتفظ مع إغفال تفريال –لغري املتخصص 

قد وردت يف مستوى واحد  هذه الثالثةحول، و –سنة  –، مثل: عام هذا الفرق

 من اللغة، وهو القرآن الكريم الكريم.

 الداليلالتقارب . ١

حني تتقارب املعاني، لكن يتحقق   (semantic relation) التقارب الداليل

خيتلف كل لفظ عن اآلخر مبلمح هام واحد على األقل. وميكن التمثيل هلذا النوع 

ومها  "حلم ورؤيا" ومثاهلا يف العربية كلمتا كل حقل داليل على حدة،يف بكلمات 

ادف من مظاهر األلفاظ اليت هلا عالقتها . والرتالقرآن الكريميف من الكلمات 

 باملعاني املرارة يف الكالم واحلديث عن املعنى. 

( أنواع املعنى يف اللغة العربية إىل مخسة ١٣: ٣٧١١قسم أمحد خمتار عمر )

 ضايف واملعنى األسلوبي واملعنى النفسيواملعنى اإل أقسام وهي: املعنى األساسي
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أن يبحث معنيني منها يف هذه الرسالة ومها: ة الكاتبوأراد . واملعنى اإلحيائي

 املعنى املعجمي واملعنى السياقي.

أساسي يف  املعنى جزءفدراسة املعنى،  علم الداللةقد سبق البيان أن  

(. واملعنى ٣٥: ٢١١١ )أمني الدين،علم الداللة كما أنه أساسي يف علم اللغة 

 املعنى الرتكييبوهو املعنى األصلي وينقسم إىل قسمني: املعنى املعجمي إمجاال 

 . يفأو املعنى املوق املعنى السياقيأو 

ما يفهم  كافيا بالرجوع إىل املعجم ومعرفة  هي معنى الكلمة معجميا 

قال ابن  كما أما املعنى السياقي.(١3املعانى املدونة فيه )أمحد خمتار عمر : 

 اهليئة اليت كانت عقب عمليةهو معنى الكلمة املفهومة من ف (٢٩١: ٣٧٥٣)جين 

العربية اليت تقع يف سياقات متنوعة. يف "حسن"  اللغة. فيمكن التمثيل له بكلمة

ة. يف اخللقي افإذا وردت مع كلمة "رجل" أي "رجل حسن" كان معناها حسن

"طبيب حسن" تعنى التفوق يف األداء. وإذا  وإذا وردت وصفا لطبيب مثال

 ناها الصفاء والنقاوة.وردت وصفا للمقادير كان مع
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معنى  ن املعنى السياقي هو إ( ٣٥٩: ٣٧٣٩) عبد الكريم جماهد لقد قال

اللغة الذي ميكن فهمه بناًء على بيئة مستخدمي اللغة حبيث ميكن لكلمة واحدة 

 قصود. امل عاني بناًء على الغرضأن تكون جمموعة متنوعة من امل

يف وجهة  "أنصت و صغىمسع و استمع و البحث عن معاني ألفاظ "و 

عتمد ي لبحث عن التضمني الرتبوي البد أنا على الرتبية. واييؤثر تضمين أخرى

 (٣)منها:  ا اخلمسةبية ال لخلو عن مكو ناهرتالإن   على نظام تربوي ومكوناته.

الوسائل ( ٥( املادة؛ )٩( املدرس؛ )١( الطالب؛ )٢هداف الرتبية اإلسالمية؛ )أ

 تتعلق هبذا البحث هي املدرس. أمه ها اليتوالبيئة؛ ومن 

كون من فيعملية التعليم والتعّلم.  يف هاما من املعروف، أن  للمدرس دورا

شخصيته، منها العدل، واألمانة،  ميلك الصفات احلسنة يف الضروري للمدرس أن

. وليس من الغريب أن  املدر س يّتصل حسن اإلصغاء إليهب طالبه، والصرب، ووح

تعّلم عملية ال يوميتهم، وتنميتهم، ومشكالهم يفم بطالبه، ويعرف سلوكهم، وكّل يو

ملدرس أن و باجلملة، على ا املدرس. منالطالب إليه ا حيتاج يعاملهم بكل مثم 

 أحوال الطالب أثناء التعليم. يعرف تاما
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 يف اتتضمين هلا "مسع و استمع و أنصت و صغى" ألفاظ ن إ وبذلك

  .منها األسس يف عملية التعليم وصفات املعلم وصفات املتعلم ،الرتبية عملية

 : آلتيا البياني الرسم يف الكاتبة هتصور السابق التفكري أساس إليضاح

 

 القرآن الكريم

 مسع و استمع و أنصت و صغى ألفاظ املشتملة علىالقرآنية اآليات 

 التحليل الداليل

 املعاني السياقية املعاني املعجمية

يف  مسع و استمع و أنصت و صغىألفاظ  التضمني الرتبوي من معاني

 القرآن الكريم
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 الفصل اخلامس : البحوث السابقة املناسبة

بعض البحوث اليت  توجدلسابقة البحوث ا لىع ةالكاتب اطلعت بعد ما 

 :و هي ذا البحثتناسب هب

اخلمس املعاني ألفعال احلواس  سريغار عن البحث الصحفي ألستاذ زيل عمري. 1

 سياق القرآني و تضمينها الرتبوي.يف ال

 رآن الكريم تتقيد بسياقاهامن أن معاني األلفاظ يف القينطلق هذا البحث  

 ويفتتم دراسة معاني أفعال احلواس يف السياق القرآني فيه. ويف هذا البحث 

أفعال يف هذا البحث على  الباحث قد ركز عال متقاربة املعاني والدالالت.أف

 خاصا. عن أفعال السمع  الكاتبة تركزو عاما،احلواس 

القرآن  عن حاسة السمع يفي محامة سقألستاذ حسني محدان الد املقالة. 5

  .الكريم والعلم احلديث

السمع و عنده أن القرآن اهتم  حاسة علىركز الباحث يف هذه املقالة 

الفرق بني هذه املقالة والبحث  فظهر كثريا بالسمع وقدمه على باقي احلواس.
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احث قد حبث عن لفظ السمع فحسب و الب . ألنالكاتبةعنه الذي ستبحث 

  السمع.يف حموار أفعال  "تمع و أنصت وصغىمسع و اس"لفظ  الكاتبة تركز على

 عاما.حاسة السمع  نظرا إىل البحثني السابقني، يؤّكد أّنهما يركزان على

 ع وفروع أفعاله للكشف عن معانيهاحاسة السميرّكز على لكاتبة هذا البحث لو

 الرتبوي.الكريم بزيادة تضمينهما القرآن  يف امن خالل سياقه


