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 ملخص
يعاؿ وىكذا الشأف أل .وا يياهتسياقبتتقيد ينطلق ىذا البحث من أف معاين األلفاظ ُب القرآف الكرًن 

سلتلفة حسب سياقاهتا.  افعلى مع حيويحاسة رلاال دالليا يعل لكل احلواس ُب القرآف الكرًن، يإّف 
السياؽ القرآين، ومن األيعاؿ متقاربة ادلعاىن ُب  احلواسأيعاؿ معاين وُب ىذا البحث تتم دراسة 

ال تتحد متاما، يهناؾ أيعاؿ دالة على عملية اإلبصار وىي أبصر ورأى ونظر  وإف كانتوالدالالت، 
ذاؽ وطعم وأكل وعملية اللمس  وىيىي مسع وأنصت وأصغى وعملية التذوؽ و وآنس، وعملية السمع 

 .حسب سياقاتو ُب القرآف غًنه عندييزه  احلواس معىن خاصعاؿ كل من أيلدلس ومس. و وىي 
التضمٌن الرتبوي ييما و ولكشف ىذه ادلعاين يستخدـ الباحث ادلدخل الداليل وطريقة حتليل ادلضموف. 

يتعّلق بأمهية تنمية احلواس اخلمس ألهنا جزء مهم من جوانب الشخصية اإلنسانية. والرتبية على ضوء 
 تتطلب إعماؿ حواس اإلنساف للوصوؿ إىل الشخصية السليمة ادلتكاملة. القرآف من شأهنا 

 السياؽ القرآين، التضمٌن الرتبوي احلواس اخلمس، ادلصطلحات الرئيسية:

ABSTRACT 

This study departed from the notion that the meanings of words in the Qur’an are bounded 

by the context. Words of similar meaning in general actually have significant differences. 

Words related to the five senses, for example, in the Qur'an are interpreted differently 

according to the context of the sentence. The use of the word fi’il related to the process of 

seeing are abshara, ra’a, nadzara, and anasa; related to the hearing processare, are sami’a, 
anshata, ashgha; related to the process of feeling, are dzaqa, tha’amaandakala, and 

relating to the fingering, which allegedly lamisa and massa are assumed to have different 

meanings based on its context. To covert the meanings, semantic approach in content 

analysis method was used. The implications are the development of the five sense competence  

is very important to do to lead people to have perfect personality. 

Keywords: Five sense, Qur’anic Context, Educational implication 
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 المقدمة
 كالـ عن االختالؼ متاـ وخيتلف ،دياثلو أّي كالـ الذي ال العزيز الّلو كالـ الكرًن القرآف إف

 واالنسجاـ والنظم ادلعىن ُب هومسوّ  والفصاحة، البالغة ُب ولتفوق وخطابة، ونثر وشعر، أدب من البشر
ِإنَّا أَنْػَزْلَناُه " تعاىل قولوما ُب كوالقرآف نزؿ باللغة العربية   (.ٕ: ٕٕٗٔ ،ي)عبد الرمحن بن ناصر السعد
 من طلب اليت اإلسالمية األحكاـ ومنهج دستور وىو، (ٕ)يوسف:  قُػْرَآنًا َعَربِيِّا َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلوَف"

 لفهم أساسي شرط العربية اللغة يهم لذلك،(. ٘: ٕٖ٘ٔ، ادلراغى) ويعملوىا يطيعوا أف ادلسلمٌن
ت: .، دالقطاف) واحلياة بالفكر اإلنساف تربط إذلية رسالة حتمل ودين وثقاية علملغة  هناأل، القرآف
ٖٕٔ).   

، منها داللتها ُب متاما تتحد ال ولكن معانيها تتقارب ادلرتادية بألفاظو غين الكرًن القرآفو 
 أنصتو  استمعو  مسع" لفظو  .النظر اسةحل "آنسو  وأبصر نظرو  رأى" لفظ ىي، و للحواس يعاؿاأل
 الذوؽ، اسةحل "أكلو  طعمو  ذاؽ" لفظو  .اللمس اسةحل "مسو  دلس" لفظو  .السمع اسةحل "أصغىو 

 عن دييزهأو ما  يراديو ما أو خاص معىن لو يكوف أف الـز القرآف ُب جاء ما كل أليس .الشم وحاسة
 اخلاص ادلعىن بدوف كتابتها كنمت ال أنو نعرؼ حيث األيعاؿ اختيار دقة القرآف إعجاز من كاف دلا غًنه
  .راديهام أو

 خاص معىن منها لكل يكوف أف من بد ال الكرًن القرآف ُب اخلمس احلواس أيعاؿ استخداـ
 السكوت ىو اإلنصاتو  ادلسموع، إدراؾ ىو االستماعي .واإلنصات االستماع: مثل، غًنه عن دييزه
 لَوُ  يَاْسَتِمُعوا القرآف ُقرِئَ  َوإَذا" :قولو ُب بينهما اهلل مجع يقد ذلك وعلى ما، لشيء االستماع بغية

 دوف للقرآف االستماع ادلسلم على الواجب إف حيث (؛ٕٗٓ :األعراؼ) "تُػْرمَحُوفَ  َلَعلَُّكمْ  َوأَنِصُتوا
 . حركة أو حديث

أربع حواس من احلواس . تدرؾ األغراض احلسيةواحلواس واحدىا احلاسة، وىي القوة اليت ّٔا  
ىي السمع والبصر والشم والذوؽ لكل واحد منها آلة خاصة، يآلة البصر العٌن، وآلة السمع و اخلمس 

وأما آلة اللمس  .(ٛ: ٕٚٓٓسهاـ زلمد أمحد األمسر، ) األذف وآلة الذوؽ اللساف، وآلة الشم ادلنخر
لى عضو خاص. واحلواس اخلمس تنقسم باعتبار كيفية ع مقتصرايمنتشر َب بدف اإلنساف وليس 

قسم يتم ييها الشعور باحملسوس عن طريق االحتكاؾ ادلباشر وىي حاسة ( ٔ) اإلحساس إىل قسمٌن:
يتم ييها تنقل اإلحساس باحملسوس من دوف االحتكاؾ بو احتكاكا  قسم( ٕ، )اللمس وحاسة الذوؽ

 (ٖد.ت:  ،بايزيد ياطمة) السمع والنظر والشم حاسة مباشرا وىي
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، يهي مبثابة رلموعة من األيعاؿ متقاربة معٌّن  ومتثل أيعاؿ كل حاسة رلاال دالليا على معىن
ادلعاىن والدالالت، لكنها ال تتحد متاما يهناؾ األيعاؿ الدالة على عملية حاسة اإلبصار )أبصر ورأى 

استمع وأنصت وأصغى( واأليعاؿ الدالة ونظر وآنس( واأليعاؿ الدالة على عملية حاسة السمع )مسع و 
عملية حاسة الذوؽ )ذاؽ وطعم وأكل( واأليعاؿ الدالة على عملية حاسة اللمس )دلس ومس(  على

 يأيعاؿ كل حاسة تدؿ بصفة عامة على ىذا ادلعىن الكلي الذي جيمع ييما بينها. 
 إىل ديعهم ما وىذا بالغا، اىتماما اللغوية الفروؽ مبسألة القدامى العربية اللغة علماء ىتموقد ا

ىو ما اختلف لغة لرتادؼ ا .(ٕٓ: ٕٔٗٔ ،العسكري) اللغوي الرتادؼ مسألة ُب والبحث دراستها
لفظو واتفق معناه، أو ىو إطالؽ عدة كلمات على مدلوؿ واحد، كاألسد والسبع والليث وأسامة.. 

ادلفردة الدالة على شيئ واحد باعتبار  هو األلفاظياليت تعين مسمى واحدا. أما الرتادؼ اصطالحا 
ىو توارد لفظٌن أو ألفاظ كذلك ( ٕٜت: .)د رلاىدوقاؿ ، (ٖٚٔ: د.ت، إميل بديع يعقوب) واحد

 .ُب الداللة على االنفراد أو حبسب أصل الوضع على معىن واحد من جهة واحدة
. لأليعاؿ الدالة على وقد ورد ُب القرآف الكرًن أيعاؿ احلواس اخلمس مبختلف الصيغ وادلواقع

بصيغة الفعل ُب القرآف الكرًن  "مسع" لفظورد . "مسع واستمع وأنصت وأصغى"السمع وردت بلفظ 
 ٙ ُب موقعا، ويعل أمر ٕٗ ُب يعل مضارعو موقعا  ٕٚورد بصيغة يعل ماض حيث موقعا(  ٘ٚ)

بصيغة يعل ماض ُب ورد حيث موقعا(  ٙٔاستمع بصيغة الفعل ُب القرآف الكرًن ) لفظورد و مواقع. 
 "أنصت" لفظورد و  مواقع. ٗ ُب مواقع، وبصيغة يعل األمر ُٓٔب فعل مضارع بيرد  موقعٌن وكثًنا ما

اآليات القرينة الدالة على و  بصيغة الفعل ُب القرآف الكرًن ُب موقعٌن وورد بصيغة يعل أمر كليهما.
 "أصغى" لفظورد و . ٜٕ: قاؼاألحوُب  ٕٗٓ: األعراؼُب  السمع بفعل "أنصت" بصيغة يعل أمر

: التحرًنُب سورة  ورد بصيغة يعل ماض موقعا واحدحيث  ،موقعٌنُب بصيغة الفعل ُب القرآف الكرًن  
 .ٖٔٔ: األنعاـُب سورة  وبفعل مضارع موقعا واحد ٗ

بصيغة  "أبصر" لفظورد . "أبصر ورأى ونظر وآنس"وردت بلفظ  أليعاؿ الدالة على اإلبصارول
يرد مقرونا بفعل  ورد بصيغة يعل ماض موقعا واحدا وكثًنا ماحيث موقعا(  ٕٙالفعل ُب القرآف الكرًن )

بصيغة الفعل ُب القرآف الكرًن   "نظر" لفظورد و . مواقع ٖ ُب موقعا، وبصيغة يعل األمر ٕٕمضارع 
ورد و  موقعا. ٖٛويعل أمر موقعا،  ٖٗيعل مضارع و مواقع  ٖورد بصيغة يعل ماض  حيثموقعا(  ٗٛ)

يعل و  اموقع ٗٛورد بصيغة يعل ماض  حيثموقعا(  ٕٔٗبصيغة الفعل ُب القرآف الكرًن ) "رأى"لفظ 
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ورد كلها  حيثمواقع(  ٘بصيغة الفعل ُب القرآف الكرًن  ) "آنس" لفظورد و  موقعا. ٚ٘ٔمضارع 
  بصيغة يعل ماض.

بصيغة الفعل ُب  "ذاؽ" لفظورد . "م وأكلذاؽ وطع"وردت بلفظ  أليعاؿ الدالة على الذوؽول
يعل أمر و مواقع،  ٚمواقع ويعل مضارع  ٘ ُب ورد بصيغة يعل ماض حيثموقعا(  ٖٙالقرآف الكرًن )

ورد بصيغة يعل ماض  حيثمواقع(  ٘بصيغة الفعل ُب القرآف الكرًن  ) "طعم" لفظورد و  موقعا. ٕٗ
حيث موقعا(  ٜٓبصيغة الفعل ُب القرآف الكرًن  ) "أكل" لفظورد و  مواقع. ٖيعل مضارع و ُب موقعٌن 

 .اموقع ٖٔويعل أمر  امواقع ٖ٘مضارع مواقع، ويعل  ُ٘ب ورد بصيغة يعل ماض 
بصيغة الفعل ُب القرآف  "دلس"ورد يعل . "دلس ومس"وردت بلفظ  أليعاؿ الدالة على الذوؽول

بصيغة  "مسّ " لفظورد و  .ٚ: األنعاـوُب  ٛ: اجلنُب  موقعٌن وكالمها ورد بصيغة يعل ماضُب الكرًن 
وورد بصيغة بفعل  ،موقعا ٕٚ ُب بصيغة يعل ماض وأكثرىا .موقعا( ٖٚالفعل ُب القرآف الكرًن )

  مواقع. ٓٔ ُب مضارع
 منها كثًنة بعوامل مرتبطا التأثًن ىذا ويكوف ،للعواطف إثارة احلواس أكثر من الشم حاسة تعترب

 وتؤدي بالسرور الشعور زيادة إىل الطيبة الروائح تؤدي الطبيعي اإلنساف عند هالكن نفسو الشخص حالة
موقع و  (.http://m77m.3abber.com/post/11827) والتوتر بالضيق شعور إىل ادلزعجة الروائح

 .مل جيدىا الكاتب ُب القرآف الكرًناآلية القرآنية ادلرتادية لأليعاؿ الدالة على الشم 
يستخدـ الباحث ادلدخل الداليل وطريقة حتليل ادلضموف. والتضمٌن ولكشف ىذه ادلعاين 

الرتبوي ييما يتعّلق بأمهية تنمية احلواس اخلمس ألهنا جزء مهم من جوانب الشخصية اإلنسانية. والرتبية 
 على ضوء القرآف من شأهنا تتطلب إعماؿ حواس اإلنساف للوصوؿ إىل الشخصية السليمة ادلتكاملة.

 البحث
 معاني أفعال الحواس في السياق القرآنيتحليل 
 حاسة السمع في السياق القرآنياألفعال ل معاني -1

 ُب السياؽ القرآين "مسع"يعل معاين  . أ

اإلحساس  وىي ، معروية ة معافيتضمن ثالثحلاسة السمع ُب السياؽ القرآين  "مسع"إف يعل 
بالصوت دوف يهم واإلحساس بالصوت مع الفهم واإلحساس بالصوت مع الفهم باإلضاية إىل االقتناع 

 واإلدياف والطاعة.
 أوال: اإلحساس بالصوت دوف يهم 
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وذلك مثل الطفل الوليد الذي ال يفقو معىن الكالـ وىو حيس بالصوت لكنو ال يفقو معناه، أو  
ق ّٔا راعيها، أي دعاىا إىل ما يرشدىا يال تسمع إال دعاءه ونداءه، يال كالدواب السارحة اليت إذا نع

ما اإلحساس بالصوت دوف يهم  دلعىنومن اآليات الواردة  تفهم ما يقوؿ، بل إمنا تسمع صوتو يقط.
 :يلي

 

 المعنى السياقي اآلية الرقم
ِإالّْ  َيْسَمعُ َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي يَػْنِعُق مبَا اَل  ٔ

 :ُدَعاًء َونَِداًء ُصمّّ ُبْكٌم ُعْمٌي يَػُهْم اَل يَػْعِقُلوَف )البقرة
ٔٚٔ) 

مثل الكاير مثل البهيمة تسمع الصوت 
عبد اهلل احلمراين، ادلكتبة ) وال تعقل

 (ٖٔٔ: الشاملة
ْعَناَواَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن قَاُلوا  ٕ َوُىْم اَل َيْسَمُعوَف  مسَِ

 (ٕٔ :)األنفاؿ
أهنم دلا مل ينتفعوا مبا مسعوا كأهنم مل 

، عبد اجلبار السمعاين)يسمعوا 
ٜٜٔٚ :ٕٕٛ) 

ال تسمع دعاء من دعاىا وعبدىا من  (ٗٔ :ُدَعاءَُكْم )ياطر َيْسَمُعواِإْف َتْدُعوُىْم اَل  ٖ
دوف اهلل تعاىل ولو مسعوا ما استجابوا 

 (ٖٚٔ: د.ت أيب حاًب الرازي،) لكم
َوتَػَراُىْم يَػْنظُُروَف  َيْسَمُعواَوِإْف َتْدُعوُىْم ِإىَل اذْلَُدى اَل  ٗ

 (ٜٛٔ :ِإلَْيَك َوُىْم اَل يُػْبِصُروَف )األعراؼ
زلمد مجاؿ الدين ) ليس ذلم مسع

 (ٜٛٔ :القامسي، ادلكتبة الشاملة
َِّٔا أُولَِئَك َكاألَنْػَعاـِ َبْل ُىْم  َيْسَمُعوفَ َوذَلُْم آَذاٌف اَل  ٘

 (ٜٚٔ :َأَضلُّ أُولَِئَك ُىُم اْلَغاِيُلوَف )األعراؼ
 يعين ال يسمعوف آيات القرآف ومواعظو

 (ٖٚٔ: ٜٜٚٔاخلازف، )

 ٕٔواألنفاؿ:  ٙٗالنساء: ُب سورة اليت تدؿ على ىذا ادلعىناألخرى واآليات القرآنية 
 ٜٛ ،ٕٙ ، ٕٗ ومرًن: ٕٙ ،ٗ ويصلت: ٗٔوياطر:  ٜٛٔ، ٜ٘ٔ ،ٜٚٔ، ٓٓٔ واألعراؼ:
 .ٕٚ :والشعراء ٖ٘ ، والنبأ:ٕ٘والواقعة:  ٗٗوالفرقاف:  ٚ ولقماف: ٕٓٓٔ ،ٓٓٔ ،٘ٗواألنبياء: 

 ثانيا: اإلحساس بالصوت مع الفهم 
  :ما يلياإلحساس بالصوت مع يهم  دلعىنومن اآليات الواردة 

 المعنى السياقي اآلية الرقم
ُهْم  ٔ ـَ الّلِو ٍُبَّ حُيَرُّْيونَُو   َيْسَمُعوفَ َوَقْد َكاَف َيرِيٌق مّْنػْ  من بعد ما يهموه وضبطوه بعقوذلمَكاَل
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 المعنى السياقي اآلية الرقم
 (.ٕٚ: ٕ٘ٓٓ، النسفي) (٘ٚ :ِمن بَػْعِد َما َعَقُلوُه َوُىْم يَػْعَلُموَف )البقرة

ْعَناَوِإَذا تُػتػَْلى َعَلْيِهْم آيَاتُػَنا قَاُلوا َقْد  ٕ َلْو َنَشاُء  مسَِ
َلُقْلَنا ِمْثَل َىَذا ِإْف َىَذا ِإالَّ َأَساِطًُن اأْلَوَِّلٌَن 

 (ٖٔ :)األنفاؿ

يقولوف مسعنا القرآف وعلمنا أنو سحر 
بن عطية ا) أو شعر وأساطًن

 (.ٚٛ٘: ٖٜٜٔ، األندلسي
آيَاِت اللَِّو تُػتػَْلى َعَلْيِو ٍُبَّ ُيِصرُّ ُمْسَتْكربًا  َيْسَمعُ  ٖ

 (ٛ :)اجلاثية
أبو ) يسمع آيات كتاب اهلل تُقرأ عليو

 (.ٖٙ: جعفر الطربي، ادلكتبة الشاملة
َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم َوَريَػْعَنا يَػْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما  ٗ

َناُكْم ِبُقوٍَّة َوامْسَُعوا قَاُلوا  ْعَناآتَػيػْ َنا َوأُْشرِبُوا ُِب  مسَِ َوَعَصيػْ
قُػُلؤُِِّم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِىْم ُقْل بِْئَسَما يَْأُمرُُكْم ِبِو 

 (ٖٜ :ِإديَاُنُكْم ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِنٌَن )البقرة

الراغب ) يهمنا قولك ومل نأمتر لك
 (.ٜٖٔ د.ت: االصفهاىن،

 

وآؿ  ٔٛٔ،ٖٜ ،٘ٚ البقرة: ُب سورة اليت تدؿ على ىذا ادلعىناألخرى واآليات القرآنية 
 وطو: ٙٗ واجلج: ٖٔويوسف: ٛ واجلاثية: ٙ والتوبة: ٖٔ ،ٕٔ واألنفاؿ: ٙٗ والنساء: ٕٛٔ عمراف:
 وص: ٘٘،ٖٙ والقصص: ٕٗ وادلؤمنوف: ٓٙ واألنبياء: ٔ٘، ٙٔ ، ٕٔ والنور: ٓٙ واألنياء: ٛٓٔ

والقلم:  ٚ و ادللك: ٔٔ :والغاشية ٗ وادلنايقوف: ٗٔ وياطر: ٕٗ وؽ: ٕٙوالسجدة: ٕٔ والفرقاف: ٚ
٘. 

ثالثا: اإلحساس بالصوت مع الفهم باإلضاية إىل االقتناع واإلدياف والطاعة وىي أعلى درجات 
  .السمع اليت مُتنح للمؤمنٌن

 :ما يلياالقتناع واإلدياف والطاعة ب مقرتفاإلحساس بالصوت مع يهم  دلعىنومن اآليات الواردة 
 المعنى السياقي اآلية الرقم
َا َيْسَتِجيُب الَِّذيَن  ٔ َعثُػُهُم  َيْسَمُعوفَ ِإمنَّ َواْلَمْوَتى يَػبػْ

 (ٖٙ: اللَُّو ٍُبَّ ِإلَْيِو يُػْرَجُعوَف )األنعاـ
يعين ادلؤمنٌن الذين يسمعوف الذكر 

إبراىيم الثعليب ) ييتبعونو وينتفعوف بو
 (ٙٗٔ: ٕٕٓٓالنيسابوري، 

آَمَن الرَُّسوُؿ مبَا أُْنزَِؿ ِإلَْيِو ِمْن َربِّْو َواْلُمْؤِمُنوَف   ٕ
ُكلّّ آَمَن بِاللَِّو َوَمالَِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو اَل نُػَفرُّْؽ 

، صفهاىنالراغب األ) يهمنا وارتسمنا
 (ٜٖٔ: د.ت
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 المعنى السياقي اآلية الرقم
ْعَنابَػٌْنَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِو َوقَاُلوا  َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك  مسَِ
 (ٕ٘ٛ :َربػََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصًُن )البقرة

ْعَناَربػََّنا ِإنػََّنا  ٖ ديَاِف َأْف آِمُنوا  مسَِ ُمَناِديًا يُػَناِدي ِلْْلِ
ِبَربُّْكْم َيآَمنَّا َربػََّنا يَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَػَنا وََكفّْْر َعنَّا 

 (ٖٜٔ :)آؿ عمراف َسيَّْئاتَِنا َوتَػَويػََّنا َمَع ْاألَبْػَرارِ 

مسعوا دعوة من اهلل ياجابوىا واحسنوا ييها 
: د.ت أيب حاًب الرازي،) وصربوا عليها

ٖٛٗ.) 
َا َكاَف قَػْوَؿ اْلُمْؤِمِنٌَن ِإَذا ُدُعوا ِإىَل اللَِّو  ٗ ِإمنَّ

نَػُهْم َأْف يَػُقوُلوا  ْعَناَوَرُسولِِو لَِيْحُكَم بَػيػْ َوَأَطْعَنا  مسَِ
 (ٔ٘ :َوأُولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف )النور

منا كاف قوؿ ادلؤمنٌن إذا دعوا إىل اهلل إ
ورسولو ليحكم بينهم اف يقولوا مسعنا 

أيب حاًب ) واطعنا واولئك ىم ادلفلحوف
 (ٕٖٙ :د.ت الرازي،

َوَأِطيُعوا َوأَنِْفُقوا  َوامْسَُعوايَاتػَُّقوا اللََّو َما اْسَتَطْعُتْم  ٘
ًرا ألَنْػُفِسُكْم َوَمْن يُوَؽ ُشحَّ نَػْفِسِو يَُأولَِئَك  َخيػْ

 (ٙٔ :ُىُم اْلُمْفِلُحوَف )التغابن

يالزموا أوامر الّلو واجتنبوا نواىيو قدر 
 :ٜٕٓٓ، الزحيلي) جهدكم وطاقتكم

ٕ٘٘) 
 

وآؿ  ٕ٘ٛ، ٖٜٔ، ٗٓٔ ، ٖٜ البقرة:ُب سورة اليت تدؿ على ىذا ادلعىن األخرى  واآليات
 ويس: ٔ٘ النور: ٘ٙ والنحل: ٖٙ ،ٕٓ واألنعاـ: ٛٓٔ ،ٖٛ وادلائدة: ٚٙ ويونس: ٖٜٔ عمراف:

:  ٔٚ والقصص: ٕ٘  ٖٔ، ٔ واجلن: ٖٓ واألحقاؼ: ٓٗٔ والنساء: ٙٔ والتغابن: ٖٕوالرـو
 .ٓٔ وادللك:

 ُب السياؽ القرآين "عتماس"يعل معاين  . ب

واالستماع  (. ٖٓٔ: ٕٓٓٓ العسكري،) باالصغاء إليو ليفهماالستماع ىو استفادة ادلسموع 
ستمع للموسيقى يكي   ونايذة سيارت أحد فتحييعل يقصد منو اسرتاؽ السمع ومتييزه جيدا )كأف 

. واالستماع يكوف أيضا (ٕٓٗ: ٜٕٓٓ، الزحيلي) واالستماع ال يكوف إال بقصد ونّية. السابقة(
 بقصد االستفادة.

 :ما يليفعل استمع مبعىن قصد االستفادة ل ومن اآليات الواردة
 المعنى السياقي اآلية الرقم
إبالُغ مرادىم إىل من يريدوف أف يبلّْغوه القرآف  َيْسَتِمُعوفَ َوِإْذ َصَريْػَنا ِإلَْيَك نَػَفًرا ِمَن اجلِْنّْ  ٔ
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 المعنى السياقي اآلية الرقم
يَػَلمَّا َحَضُروُه قَاُلوا أَْنِصُتوا يَػَلمَّا ُقِضَي َولَّْوا ِإىَل 

 (ٜٕ :قَػْوِمِهْم ُمْنِذرِيَن )األحقاؼ
إليهم من نوعهم بالكيفية اليت يتفامهوف 

الشيخ زلمد الطاىر بن عاشور، ) ّٔا
ٜٜٔٚ :ٕٕٓ) 

نَػَفٌر ِمَن اجلِْنّْ يَػَقاُلوا ِإنَّا  اْسَتَمعَ ُقْل أُوِحَي ِإيَلَّ أَنَُّو  ٕ
ْعَنا قُػْرآنًا َعَجًبا )اجلن  (ٔ :مسَِ

القرآف، يآمنوا بو  بأف اجلّن استمعوا
 :ٜٕٓٓ، الزحيلي) وصّدقوا بو وانقادوا لو

ٕٚٗ) 
َلُو َوأَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم  يَاْسَتِمُعواَوِإَذا ُقرَِئ القرآف  ٖ

 (ٕٗٓ: تُػْرمَحُوَف )األعراؼ
 الزحيلي،) ال يكوف إال بقصد ونّية

ٕٜٓٓ :ٕٗٓ) 

 ُب السياؽ القرآين "أنصت"يعل معاين  . ج

ورد بصيغة يعل أمر  حيث بصيغة الفعل ُب القرآف الكرًن  )موقعٌن(  "أنصت"لقد ورد يعل 
 كليهما. اإلنصات ىو الّسكوت لالستماع، من غًن شاغل يشغل عن اإلحاطة بكل ما يقرأ. 

 ما يلي: مبعىن ترؾ األشغاؿ والسكوت والتفرغ لالستماع  "أنصت"فعل لومن اآليات الواردة 
 المعنى السايقي اآلية الرقم
َلَعلَُّكْم  أَْنِصُتواَوِإَذا قُرَِئ القرآف يَاْسَتِمُعوا َلُو وَ  ٔ

 (ٕٗٓ :تُػْرمَحُوَف )األعراؼ
الّسكوت لالستماع، من غًن شاغل  

، الزحيلي) يشغل عن اإلحاطة بكل ما يقرأ
ٕٜٓٓ :ٕٕٚ). 

َوِإْذ َصَريْػَنا ِإلَْيَك نَػَفًرا ِمَن اجلِْنّْ َيْسَتِمُعوَف القرآف  ٕ
يَػَلمَّا ُقِضَي َولَّْوا ِإىَل  أَْنِصُتوايَػَلمَّا َحَضُروُه قَاُلوا 

 (ٜٕ :قَػْوِمِهْم ُمْنِذرِيَن )األحقاؼ

اسكتوا واستمعوا بإصغاء ُقِضَي يرغ وانتهى 
 .(ٜ٘: ٜٕٓٓ، الزحيلي) من قراءتو

 

االستماع ، و واالستماع ىو قصد استقباؿ الصوت واالنتباه لو، مع عدـ االنشغاؿ بشيء آخر
يكوف حبضور القلب مع سكوف اجلوارح حبيث حيصل التدبر. والفرؽ بٌن االستماع واإلنصات أف 

 اإلنصات ُب الظاىر برتؾ التحدث أو االشتغاؿ مبا يشغل عن استماعو.
 القرآين ُب السياؽ "أصغى"يعل معاين د. 
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 .فعل ماض ويعل مضارعبموقعٌن ُب بصيغة الفعل ُب القرآف الكرًن   "أصغى"لقد ورد يعل 
 :ما يليمبعىن ادليل  "أصغى"فعل لواإلصغاء ىو الرتكيز وتفاعل القلب وادلشاعر. ومن اآليات الواردة 

 المعنى السياقي اآلية الرقم
قُػُلوبُُكَما َوِإْف َتظَاَىَرا  َصَغتْ ِإْف تَػُتوبَا ِإىَل اللَِّو يَػَقْد  ٔ

َعَلْيِو يَِإفَّ اللََّو ُىَو َمْواَلُه َوِجرْبِيُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنٌَن 
 (ٗ :َواْلَمالَِئَكُة بَػْعَد َذِلَك َظِهًٌن )التحرًن

مالت القلوب عما جيب للّنيب صلى اللّو 
عليو وسلم عليهما من التوقًن والتعظيم، 

 ما يكرىو حبب ما حيبو، وكراىية
 .(ٖٖٓ: ٜٕٓٓ، الزحيلي)

ِإلَْيِو أَْيِئَدُة الَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف بِاآلِخَرِة  َولَِتْصَغى ٕ
 :َولِيَػْرَضْوُه َولِيَػْقرَتُِيوا َما ُىْم ُمْقرَتُِيوَف )األنعاـ

ٖٔٔ) 

 ماؿأي َولَِتْصغى متيل، يقاؿ: صغي إليو: 
 (.ٙ.: ٜٕٓٓ، الزحيلي)

 

 حاسة البصر في السياق القرآني ل األفعال معاني -2

 ُب السياؽ القرآين "أبصر"يعل معاين  . أ

 بالعٌن،وىي أوال النظر  ،معاف ةثالث حلاسة البصر ُب السياؽ القرآين يتضمن "أبصر"إف يعل 
علَّمهم أي  علم وأدرؾ وثالثا أبصر قوَمو أو يرأى أو أدرؾ حباسة البصر وثانيا رأى ببصًنتو ياىتدى

 وعريهم.
 يرأى أو أدرؾ حباسة البصر بالعٌنأوال: نظر 

 :يهذا ادلعىن ما يلي "أبصر"فعل لومن اآليات الواردة 
 المعنى السياقي اآلية الرقم
َوَلَقْد َذَرأْنَا جلََِهنََّم َكِثًنًا ِمَن اجلِْنّْ َواإِلْنِس  ٔ

ذَلُْم قُػُلوٌب اَل يَػْفَقُهوَف َِّٔا َوذَلُْم َأْعٌُنٌ الَ 
َِّٔا َوذَلُْم آَذاٌف اَل َيْسَمُعوَف َِّٔا  يُػْبِصُروفَ 

أُولَِئَك َكْاألَنْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَضلُّ أُولَِئَك ُىُم 
 (ٜٚٔ :اْلَغاِيُلوَف )األعراؼ

 ال ينظروف إىل ما خلق اهلل نظر اعتبار
. ومل (ٙٚ :ادلكتبة الشاملة البيضاوي،)

: ٜٜٚٔ ،السمعاين) يبصروا بأعينهم
ٕٖ٘.) 

يسرتى يا زلمد، ويرى مشركو قومك   (٘ :َويػُْبِصُروَف )القلم َيَستُْبِصرُ  ٕ
  الذين يدعونك رلنونا
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 المعنى السياقي اآلية الرقم
َمثَػُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَػْوَقَد نَاًرا يَػَلمَّا  ٖ

َأَضاَءْت َما َحْوَلُو َذَىَب اللَُّو بُِنورِِىْم َوتَػرََكُهْم 
 (ٚٔ :)البقرة يُػْبِصُروفَ ُب ظُُلَماٍت اَل 

ال يتسىن ذلم اإلبصار حباؿ, ال يبصروف 
 (.ٛ٘: ٜٔٚٔ، ادلراغي) شيئا

 

 ،ٜ٘ٔ ،ٜٚٔ واألعراؼ: ٚٔ البقرة: ُب سورة اليت تدؿ على ىذا ادلعىن األخرىواآليات 
 ٘ٔ والطور: ٘ والقلم: ٙٙ ،ٜ ويس: ٕٙوالكهف:  ٕٚ والسجدة: ٕٓ وىود: ٖٗ ويونس: ٜٛٔ

 . ٕٗومرًن:  ٜٖ، ٖٛ واحلاقة: ٘ٛ والواقعة:
 علم وأدرؾ أو ياىتدى ةثانيا: رأى ببصًن 

 :ما يلي ّٔذا ادلعىن "أبصر"فعل ل ومن اآليات الواردة
 المعنى السياقي اآلية الرقم
 أَْبَصرَ َقْد َجاءَُكْم َبَصاِئُر ِمْن َربُّْكْم َيَمْن  ٔ

َها َوَما أَنَا َعَلْيُكْم  يَِلنَػْفِسِو َوَمْن َعِمَي يَػَعلَيػْ
 (ٗٓٔ :حِبَِفيٍظ )األنعاـ

يعين  .أي من اىتدى يإمنا يهتدي لنفسو
يمن أدركها يآمن يثواب  .عريها وآمن ّٔا

إبصاره لو حِبَِفيٍظ رقيب ألعمالكم، إمنا أنا 
 .(ٜٖٔ: ٜٕٓٓالزحيلى، ) نذير

 :)الذاريات تُػْبِصُروفَ َوُب أَنْػُفِسُكْم أََياَل  ٕ
ٕٔ) 

بأبصاركم وبصائركم يتتأّملوا ما ُب ذلك من 
اآليات يمن تأّملها علم أنو عبد. من تفكر 
 ُب خلقو علم أمنا لينت مفاصلو للعبادة

 : ادلكتبة الشاملة ،عبد اهلل احلمراف)
ٙٙٗ.) 

اَلِىَيًة قُػُلوبُػُهْم َوَأَسرُّوا النَّْجَوى الَِّذيَن ظََلُموا  ٖ
َىْل َىَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمثْػُلُكْم أَيَػَتْأُتوَف السّْْحَر 

 (ٖ :)األنبياء تُػْبِصُروفَ َوأَنْػُتْم 

 تعلموف أنو سحر

 

 ٕٔٔ والذاريات: ٖٗٔ األنعاـ:ُب سورة ليت تدؿ على ىذا ادلعىن ا ألخرىواآليات القرآنية ا
 .ٖ واألنبياء:

 ثالثا: أبصر قوَمو: علَّمهم وعريهم 
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 يهذا ادلعىن ما يلي: "أبصر"فعل لومن اآليات الواردة 
 المعنى السياقي اآلية الرقم
 :َيَسْوَؼ يُػْبِصُروَف )الصايات َوأَْبِصْرُىمْ  ٔ

ٔٚ٘) 
ادلكتبة  القامسي،) وعريهم عاقبة البغي والكفر

 (٘ٚٔ: الشاملة
 

 ُب السياؽ القرآين "رأى"يعل معاين  . ب

دراؾ األشياء إوىي أوال  ,ثالثة معاف حلاسة البصر ُب السياؽ القرآين يتضمن  "رأى"إف يعل 
 حباسة البصر وثانيا رأى العلمّية وثالثا رأى مبعىن احللم.

 أوال: ادراؾ األشياء حباسة البصر
 ما يلي: ّٔذا ادلعىن "رأى"فعل لمن اآليات الواردة 

 المعنى السياقي اآلية الرقم
َكوَْكًبا قَاَؿ َىَذا   َرَأىيَػَلمَّا َجنَّ َعَلْيِو اللَّْيُل  ٔ

َريبّْ يَػَلمَّا أََيَل قَاَؿ اَل ُأِحبُّ ْاآلِيِلٌَن 
 (ٙٚ :)األنعاـ

ادلكتبة الطربي، ) أبصر كوكًبا حٌن طلع
نظر ُب السماء يرأى ىذا  (.ٓٛٗالشاملة: 
 .الكوكب

َقِميَصُو ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر قَاَؿ ِإنَُّو  َرَأىيَػَلمَّا  ٕ
 :ِمْن َكْيدُِكنَّ ِإفَّ َكْيدَُكنَّ َعِظيٌم )يوسف

ٕٛ) 

يعين يلما رأى قطفًن زوج ادلرأة قميص يوسف 
عليو الصالة والسالـ قد من خلفو عرؼ خيانة 

 (.ٕٛٚ :ٜٜٚٔاخلازف،) امرأتو وبراءة يوسف
ُب ِديِن اللَِّو  النَّاَس يَْدُخُلوفَ  َوَرأَْيتَ  ٖ

 (ٕ :أَيْػَواًجا )النصر
ادلراغى ) ورأيت الناس يدخلوف َب دينك

،ٜٔٚٔ :ٕ٘ٚ.) 
 

)أ رأيت(  أسلوب)أمل تر( و  بأسلوباليت تدؿ على ىذا ادلعىن ما عدا اآليات  األخرىواآليات 
 واآلية الدالة على احللم.

 يهو رأى الِعلِمّية "رأى"لفعل ا :ثانيا
 ما يلي:مبعىن رأي العلمية  "رأى"فعل لومن اآليات الواردة 

 المعنى السياقي اآلية الرقم
َأفَّ اللََّو أَنْػَزَؿ ِمَن السََّماِء َماءً  تَػرَ َأملَْ  ٔ

يَػُتْصِبُح اأْلَْرُض سُلَْضرًَّة ِإفَّ اللََّو َلِطيٌف 
رأى مبعىن: علم ألف إنزاؿ ادلطر وإف كاف 
مشاىدًا بالبصر يكوف اهلل ىو الذي أنزلو، إمنا 
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 المعنى السياقي اآلية الرقم
يدرؾ بالعلم ال بالبصر. يالرؤية ىنا علمية َعَلى  ( ٖٙ :َخِبًٌن )احلج

 .التحقيق
َكْيَف يَػَعَل َربَُّك بَِأْصَحاِب اْلِفيِل   تَػرَ َأملَْ  ٕ

  (ٔ :)الفيل
 أمل تعلم وإمنا أطلق لفظ الرؤية على العلم

 (.ٕٔٗ: ٜٜٚٔ، اخلازف)
 :َكْيَف يَػَعَل َربَُّك ِبَعاٍد )الفجر  تَػرَ َأملَْ  ٖ

ٙ) 
: أمل أي ،العمـو وادلراد بالرؤية العلمادلراد بو 

: د.ت، أمحد الشربيين) تعلم يا أشرؼ رسلنا
ٖٛٛ.) 

ِإىَل َربَّْك َكْيَف َمدَّ الظّّْل  تَػرَ َأملَْ  ٗ
 (٘ٗ :)الفرقاف

تكوف من رؤية العٌن، أف الرؤية ىنا ديكن أف 
 (ٖٚ: ٖٕٓٓالقرطيب، ) أو تكوف من العلم

 لَِئنْ  َعَليَّ  َكرَّْمتَ  الَِّذي َىَذا كَ أََرأَيْػتَ  قَاؿَ  ٘
ْرَتنِ  أَلْحَتِنَكنَّ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوِـ  ِإىَل  َأخَّ ََ 
 (ٕٙ :)اإلسراء قَِليالً  ِإالَّ  ُذرّْيػََّتوُ 

أخربين عن ىذا الذي كرمت علّي مِل كّرمتو 
 (ٖٖٙ :ٜٜٗٔ الزسلشري،) علي

 

الذي  ثالثا: ما نعرب عنها عادة باألحالـ حيث يقتصر العمل على ما يقـو بو العقل الباطين
  ينشط عند ضعف السيطرة على اجلوارح، وال تستعمل العٌن كعضو نظر.

 ما يلي:مبعىن احللم  "رأى"يعل الدالة على واآليات الواردة 
 السياقيالمعنى  اآلية الرقم
ُِب  أََرىيَػَلمَّا بَػَلَغ َمَعُو السَّْعَي قَاَؿ يَا بُػيَنَّ ِإينّْ  ٔ

اْلَمَناـِ َأينّْ أَْذحَبَُك يَاْنظُْر َماَذا تَػَرى قَاَؿ يَا أََبِت 
ايْػَعْل َما تُػْؤَمُر َسَتِجُدين ِإْف َشاَء اللَُّو ِمَن 

 (ٕٓٔ :الصَّاِبرِيَن )الصايات

 :ٕٕٓٓبوري، النيسا) رأيت ُب ادلناـ
بن كثًن، ا) . رؤيا األنبياء َوْحي(ٙ٘ٔ

ٜٜٜٔ :ٕٚ) 

َسْبَع بَػَقَراٍت مِسَاٍف يَْأُكُلُهنَّ  أََرىَوقَاَؿ اْلَمِلُك ِإينّْ  ٕ
َسْبٌع ِعَجاٌؼ َوَسْبَع ُسْنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر 
يَاِبَساٍت يَا أَيػَُّها اْلَمأُل أَيْػُتوين ُب ُرْؤيَاَي ِإْف ُكْنُتْم 

 (ٖٗ :لِلرُّْؤيَا تَػْعبُػُروَف )يوسف

 أرى اهلل ادللك ىذه الرؤيا العجيبة
 (.ٜٜٖ: ٕٕٗٔالسعدي، )
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 السياقيالمعنى  اآلية الرقم
َأَحَد َعَشَر   َرأَْيتُ ِإْذ قَاَؿ يُوُسُف ألَبِيِو يَا أََبِت ِإينّْ  ٖ

َكوَْكًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َرأَيْػتُػُهْم يل َساِجِديَن 
 (ٗ :)يوسف

أف يوسف كاف لو اثنتا عشرة سنة 
السمعاين، ) حٌن رأى ىذه الرؤيا.

إين رأيت ُب منامي  (.ٚ.: ٜٜٚٔ
ادلكتبة  الطربي،) أحد عشر كوكًبا

 (.ٗٗ٘: الشاملة
 

 ىي:ة معاف، و رأى ُب القرآف الكرًن على ثالث يعلأف يعرؼ وشلا تقدـ بيانو 
 الرؤية اليت تدرؾ بالعٌن، وىذه رؤية حقيقية. أي الرؤية احلسية .ٔ
 اشتملت على معاين العلم واألخبار واالعتقاد وىي ترجع على العلم والعٌن.اليت الرؤية ادلعنوية  .ٕ
 اليت يراىا النائم ُب منامو. أي الرؤية احللميةالرؤية  .ٖ

 

 ُب السياؽ القرآين "نظر"يعل معاين  . ج

أوال النظر  أساسية، وىي ثالثة معافإف يعل نظر حلاسة البصر ُب السياؽ القرآين يتضمن 
 بالعٌن وثانيا التأمل والفحص والتفكر واالعتبار وثالثا التحًنُّ ُب األمور.

 أوال: النظر بالعٌن
 ما يلي: ّٔذا ادلعىن "نظر"فعل لن اآليات الواردة وم

 المعنى السياقي اآلية الرقم
َنُكْم َوَأْغَرقْػَنا َءاؿَ  ٔ  َوِإْذ يَػَرقْػَنا ِبُكُم اْلَبْحَر يََأصْلَيػْ

 (ٓ٘ :)البقرة تَػْنظُُروفِيْرَعْوَف َوأَنْػُتْم 
تروهنم يغرقوف وجيوز أف يكوف: )وأنتم 

أبو ) تنظروف( أي وأنتم مشاىدوف
 (ٖٖٔ: ٜٛٛٔ ،إسحاؽ الزجاج

 

 التأمل والفحص والتفكر واالعتبار :ثانيا
 ما يلي: ّٔذا ادلعىنفعل لومن اآليات الواردة 

 المعنى السياقي اآلية الرقم
 :ِإىَل ْاإِلِبِل َكْيَف ُخِلَقْت )الغاشية يَػْنظُُروفَ أََياَل  ٔ

ٔٚ) 
 ،الفخر الرازي) وىذا نص على التأمل

 (.٘ٓٗ: د.ت
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 المعنى السياقي اآلية الرقم
أمره بالنظر ُب أّوؿ نشأتو ، وبالتفكُّر  (٘ :ْاإِلْنَساُف ِممَّ ُخِلَق )الطارؽ يَػْليَػْنظُرِ  ٕ

ادلكتبة ، ادلهدي) ييها حق التفكُّر
 (.ٕٖٗ: الشاملة

ُب َمَلُكوِت السََّماَواِت َوْاأَلْرِض َوَما  يَػْنظُُرواَأوملَْ  ٖ
َخَلَق اللَُّو ِمْن َشْيٍء َوَأْف َعَسى أَْف َيُكوَف َقِد 
اقْػتَػَرَب َأَجُلُهْم يَِبَأيّْ َحِديٍث بَػْعَدُه يُػْؤِمُنوَف 

 (٘ٛٔ :)األعراؼ

يراد بو احلّث على تَأمُّل حكمتو َب 
 .َخْلقها

بصيغة األمر ُب القرآف للداللة على معىن التأمل ادلؤدي إىل التفكر  كثًنا  وقد استعمل )النظر(
 ٜٜ،ٔٔ واألنعاـ: ٓ٘،ٙٗ النساء: ٖٚٔ وآؿ عمراف: ٜٕ٘، ٗٓٔ ُب سورة البقرة:كما  .واالعتبار
: ٖٗٔ ،ٖٓٔ ،ٙٛ ، ٗٛ واألعراؼ: ٘ٙ، ٙٗ، ٕٗ واألنعاـ: ٘ٚ ادلائدة:  ،ٖٚ يونس: ٕٗ والرـو
 والصفات: ٓٗ ، والقصص:ٔ٘ ،ٖٖ ،ٕٛ ،ٗٔ والنمل: ٕٓ والعنكبوت: ٜٙ ،ٖٙ والنحل: ٔٓٔ

 واحلج: ٜٔ والكهف: ٛٔ واحلشر: ٜ والفرقاف: ٜٚ وطو: ٛٗ واإلسراء: ٕٓٔ والزخرؼ: ٕٓٔ،ٖٚ
 .٘ والطارؽ: ٕٗ وعبس: ٘ٔ

 التحًنُّ ُب األمور مبعىنالنظر  :ثالثا
 ما يلي: ّٔذا ادلعىن "نظر"فعل لومن اآليات الواردة 

 المعنى السياقي اآلية الرقم
قُػْلُتْم يَا ُموَسى َلْن نُػْؤِمَن َلَك َحَّتَّ نَػَرى اللََّو َجْهرًَة  ٔ

 (٘٘)البقرة  تَػْنظُُروفَ يََأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة َوأَنْػُتْم 
ذلك نظر عن حتًن داؿ على قلة 

  :د.ت ،الراغب االصفهاىن) الغناء
ٜٗٛ.) 

َوِإْف َتْدُعوُىْم ِإىَل اذْلَُدى اَل َيْسَمُعوا َوتَػَراُىْم  ٕ
 األعراؼ( ِٜٛٔإلَْيَك َوُىْم اَل يُػْبِصُروَف ) يَػْنظُُروفَ 

 التحًن َب األمور

َها َخاِشِعٌَن ِمَن الذُّؿّْ  ٖ  يَػْنظُُروفَ َوتَػَراُىْم يُػْعَرُضوَف َعَليػْ
ِإفَّ اخْلَاِسرِيَن ِمْن َطْرٍؼ َخِفيٍّ َوقَاَؿ الَِّذيَن آَمُنوا 

الَِّذيَن َخِسُروا أَنْػُفَسُهْم َوَأْىِليِهْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َأاَل ِإفَّ 
 (٘ٗ :الظَّاِلِمٌَن ُب َعَذاٍب ُمِقيٍم )الشورى

ذلك نظر عن حتًن داؿ على قلة 
: د.ت، الراغب االصفهاىن) الغناء
ٗٗٓ) 
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 المعنى السياقي اآلية الرقم
ُهْم َمْن  ٗ ِإلَْيَك أَيَأَْنَت تَػْهِدي اْلُعْمَي َوَلْو   يَػْنظُرُ َوِمنػْ

 (ٖٗ :َكانُوا اَل يُػْبِصُروَف )يونس
ذلك نظر عن حتًن داؿ على قلة 

 :د.ت الراغب األصفهاين،) الغناء
ٜٗٛ.) 

 

 ُب السياؽ القرآين "آنس"يعل معاين د. 
 "أبصر أو رأى"أوال مبعىن  ،ٌنمعنيحلاسة البصر ُب السياؽ القرآين يتضمن  "آنس"إف يعل 

 ."علم ووجد"وثانيا 
  "أبصر"مبعىن  "آنس"أوال: 

 ما يلي: ّٔذا ادلعىن "آنس"فعل لومن اآليات الواردة 
 المعنى السياقي اآلية الرقم
ا َقَضى ُموَسى ْاأَلَجَل َوَساَر بَِأْىِلِو  ٔ ِمْن َجاِنِب  آَنسَ يَػَلمَّ

الطُّوِر نَارًا قَاَؿِ أَلْىِلِو اْمُكثُوا ِإينّْ آَنْسُت نَارًا لََعلّْي 
َها ِِبَرَبٍ أَْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر لََعلَُّكْم َتْصطَُلوَف  آتِيُكْم ِمنػْ

 (ٜٕ :)القصص

أبصر من جانب الطور  .رآىا مكشوية
 (.ٙٙ: د.ت، عبد احملسن الرتكي) نارًا

نَارًا لََعلّْي  آَنْستُ ِإْذ رََأى نَارًا يَػَقاَؿِ أَلْىِلِو اْمُكثُوا ِإينّْ  ٕ
َها ِبَقَبٍس أَْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُىًدى )طو  (ٓٔ :آتِيُكْم ِمنػْ

 أيب حاًب الرازي،) أي أحسست نارا
. أبصرهتا إبصارًا بّينًا ال (ٕٗٛ: د.ت

 (.٘ٙٔ :د.تزلمد ألوسي، ) شبهة ييو
َها ِِبَرَبٍ  آَنْستُ ِإْذ قَاَؿ ُموَسىِ أَلْىِلِو ِإينّْ  ٖ نَارًا َسآتِيُكْم ِمنػْ

 (ٚ :أَْو آتِيُكْم ِبِشَهاٍب قَػَبٍس َلَعلَُّكْم َتْصطَُلوَف )النمل
  .بصرهتا ابصارا بينا ال شبهة ييوأ

ا َقَضى ُموَسى ْاأَلَجَل َوَساَر بَِأْىِلِو  ٗ ِمْن َجاِنِب  آَنسَ يَػَلمَّ
نَارًا لََعلّْي  آَنْستُ وِر نَارًا قَاَؿ أِلَْىِلِو اْمُكثُوا ِإينّْ الطُّ 

َها ِِبَرَبٍ أَْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر لََعلَُّكْم َتْصطَُلوَف  آتِيُكْم ِمنػْ
 (ٜٕ :)القصص

أي أبصرهتا إبصارا بينا ال شبهة ييو وقيل 
 .اإليناس خاص بإبصار ما يؤنس بو

 ووجدا: آنس مبعىن علم يثان
 ما يلي:فعل آنس مبعىن علم ووجد لومن اآليات الواردة 
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 المعنى السياقي اآلية الرقم
 آَنْسُتمْ َوابْػتَػُلوا اْلَيَتاَمى َحَّتَّ ِإَذا بَػَلُغوا النَّْكاَح يَِإْف  ٔ

ُهْم ُرْشًدا يَاْديَػُعوا ِإلَْيِهْم أَْمَواذَلُْم َواَل تَْأُكُلوَىا ِإْسَرايًا  ِمنػْ
 (ٙ: َوِبَداًرا َأْف َيْكبَػُروا )النساء

عريتم رشدا ُب حاذلم واالصالح ُب 
: د.ت أيب حاًب الرازي،) مواذلمأ

ٛٙ٘) 

 حاسة الذوق في السياق القرآنياألفعال ل معاني -3
 وييما يلي بياف معىن كّل منها: الذوؽ ىي أكل، وذاؽ وطعم.أليعاؿ الدالة على ا

  ُب السياؽ القرآين "أكل"يعل معاين  . أ

تناوؿ أي أوال األكل . ثالثة معاف حلاسة الذوؽ ُب السياؽ القرآين يتضمن "أكل"إف يعل 
 ."أكلت النار احلطب " قيلكما على طريق التشبيو  اإلزالة اب وثالثا يـ وثانيا اغتاطعال

  أوال: تناوؿ الطعاـ 
  ما يلي:ومن اآليات الواردة مبعىن تناوؿ الطعاـ  

 المعنى السياقي اآلية الرقم
ـُ َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِىلَّ لَِغًْنِ  ٔ ُحرَّْمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ

اللَِّو بِِو َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوقُوَذُة َواْلُمتَػَردّْيَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما 
ْيُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َوأَْف  َأَكلَ  السَُّبُع ِإالَّ َما ذَكَّ
 (ٖ)ادلائدة  ...تَػْقِسُموا بِْاأَلْزالَـِ َتسْ 

 بالراغ) األكل تناوؿ ادلطعم
 (ٓٚ: د.ت ،األصفهاين

أَوملَْ يَػَرْوا أَنَّا َنُسوُؽ اْلَماَء ِإىَل ْاأَلْرِض اجْلُُرِز يَػُنْخرُِج ِبِو  ٕ
ِمْنُو أَنْػَعاُمُهْم َوأَنْػُفُسُهْم أََياَل يػُْبِصُروَف  تَْأُكلُ َزْرًعا 

 (ٕٚ :)السجدة

 اليت أكلت ما ييها من زرع وشجر

َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى لَِقْوِمِو يَػُقْلَنا اْضِرْب بَِعَصاَؾ احلََْجَر  ٖ
ًنا َقْد َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس  يَانْػَفَجَرْت ِمْنُو اثْػَنَتا َعْشرََة َعيػْ

َواْشرَبُوا ِمْن رِْزِؽ اللَِّو َواَل تَػْعثَػْوا ُب ْاأَلْرِض  ُكُلواَمْشرَبَػُهْم  
 (ُٓٙمْفِسِديَن )

 كلوا من ادلنّ 

 ،ٛٙٔ ،ٗٚٔ ،ٓٙ، ٛ٘ ،ٚ٘ ،ٖ٘ البقرة:ُب اليت تدؿ على ىذا ادلعىن األخرى واآليات 
 واألنعاـ: ٜٕ، ٓٔ، ٙ، ٗ ،ٕ والنساء: ٖٛٔ ،ٖٓٔ ،ٜٗ ، وآؿ عمراف:ٕ٘ٚ ،ٛٛٔ ،ٚٛٔ
 ٕٚ السجدة: ٔٙ والنور: ٔ٘،ٖٖ وادلؤمنوف: ٜٙ،ٗٔ،٘ والنحل: ٕٗٔ، ٔٗٔ،ٕٔٔ،ٜٔٔ ،ٛٔٔ
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 ويس: ٖ واحلجر: ٔٙٔ ، ٓٙٔ، ٖٚ ، ٖٔ، ٜٔ واألعراؼ: ٖٔٔ، ٘ٚ ،ٛٛ ،ٙٙ، ٗ،ٖ وادلائدة:
 ٙٗ ،ٚٗ ،ٔٗ ، ٖٙ، ٚٔ،ٗٔ،ٖٔ ويوسف: ٕٔ وياطر: ٕٔٔ، ٔٛ ،ٗ٘ وطو: ٗٙ ىود:و  ٖ٘

 ٜٚ والزخرؼ: ٜٔ والطور: ٜٚ وغاير: ٜٔ والصفات: ٕٔوزلمد:  ٔ٘ ،ٗٔ وسبأ: ٛٗ، ٖٗ،
 والتوبة: ٖٚ،ٕٗ واحلاقة: ٕٔ واحلجرات: ٛ ،ٚ والفرقاف: ٕٗ ويونس: ٜٔ والفجر: ٕٚ والذاريات:

 .٘ٔ وادللك: ٖٙ،ٕٛ واحلج: ٗٔٔ والنحل: ٜٙ واألنفاؿ: ٙٗ ،ٖٗ: وادلرسالت ٖٗ
  ابيمبعىن اغتأكل ثانيا:   

 ما يلي: اغتيابومن اآليات الواردة مبعىن 
 المعنى السياقي اآلية الرقم
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثًنًا ِمَن الظَّنّْ ِإفَّ  ٔ

بَػْعَض الظَّنّْ ِإٍْبٌ َواَل ََتَسَُّسوا َواَل يَػْغَتْب بَػْعُضُكْم 
حلََْم َأِخيِو َمْيتًا  يَْأُكلَ بَػْعًضا َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم أَْف 

َيَكرِْىُتُموُه َواتػَُّقوا اللََّو ِإفَّ اللََّو تَػوَّاٌب َرِحيٌم 
 (ٕٔ :)احلجرات

وأكل يالف يالنا اغتابو وكذا أكل 
 :د.ت الراغب األصفهاين،) حلمو
ٕٗٔ.) 

  على طريق التشبيو"إزالة " ثالثا: أكل مبعىن  
 ما يلي:على طريق التشبيو مبعىن إزا لة ومن اآليات الواردة 

 المعنى السياقي اآلية الرقم
َنا َأالَّ نُػْؤِمَن لَِرُسوٍؿ  ٔ الَِّذيَن قَاُلوا ِإفَّ اللََّو َعِهَد ِإلَيػْ

النَّاُر ُقْل َقْد َجاءَُكْم  تَْأُكُلوُ َحَّتَّ يَْأتِيَػَنا ِبُقْربَاٍف 
ُرُسٌل ِمْن قَػْبِلي بِاْلبَػيػَّْناِت َوبِالَِّذي قُػْلُتْم يَِلَم 

 :قَػتَػْلُتُموُىْم ِإْف ُكْنُتْم َصاِدِقٌَن )آؿ عمراف
ٖٔٛ) 

الراغب ) على طريق التشبيو
 (.ٕٔٗ:د.ت األصفهاين،

 في السياق القرآني " ذاق"فعل معاني  . ب
ادلكتبة الراغب األصفهاين، ) استعمالو ُب القرآف مبعىن العذاب "ذاؽ"من ادلعلـو أف يعل 

 ثانيا العذاب.و أوال وجود الطعم بالفم  :معنيٌن(. يتضمن ىذا الفعل ٕٔٗ :الشاملة
 أوال: وجود الطعم بالفم
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 ما يلي: ّٔذا ادلعىنومن اآليات الواردة  
 المعنى السياقي اآلية الرقم
الشََّجَرَة بََدْت ذَلَُما  َذاقَاَيَدالَّمُهَا ِبُغُروٍر يَػَلمَّا  ٔ

َسْوآتُػُهَما َوَطِفَقا خَيِْصَفاِف َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِؽ اجْلَنَِّة 
َونَاَدامُهَا َربػُُّهَما َأملَْ أَنْػَهُكَما َعْن تِْلُكَما الشََّجرَِة 

وّّ ُمِبٌٌن َوأَُقْل َلُكَما ِإفَّ الشَّْيطَاَف َلُكَما َعدُ 
 (ٕٕ :)األعراؼ

يعين : طعما من مثرة الشجرة وييها 
دليل على أهنما تناوال اليسًن من ذلك 
قصد إىل معرية طعمو ألف الذوؽ يدؿ 

: ٜٜٚٔاخلازف، )على األكل اليسًن 
ٕٔٚ) 

 ال يذوؽ طعَم الرَّاحة : ال يرتاح   (ٕٗ :يِيَها بَػْرًدا َواَل َشَرابًا )النبأ يَُذوُقوفَ اَل  ٕ
  

 ثانيا: مبعىن العذاب
  قولو تعاىل: ّٔذا ادلعىنومن اآليات القرآنية  

 المعنى السياقي اآلية الرقم
ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاتَِنا َسْوَؼ ُنْصِليِهْم نَاًرا ُكلََّما  ٔ

 لَِيُذوُقواَنِضَجْت ُجُلوُدُىْم بَدَّْلَناُىْم ُجُلوًدا َغيػَْرَىا 
 (ٙ٘ :اْلَعَذاَب ِإفَّ اللََّو َكاَف َعزِيًزا َحِكيًما )النساء

عبد ) ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ
 ،الرمحن بن ناصر بن السعدي

 .. ليناذلم أمل العذاب(ٕ٘: ٕٖٓٔ
َوأَمَّا الَِّذيَن َيَسُقوا َيَمْأَواُىُم النَّاُر ُكلََّما أََراُدوا َأْف  ٕ

َها أُِعيُدوا يِيَها َوِقيَل ذَلُْم  َعَذاَب  ُذوُقواخَيُْرُجوا ِمنػْ
بُوَف )السجدة  (ٕٓ :النَّاِر الَِّذي ُكْنُتْم بِِو ُتَكذّْ

الراغب ) لفظ الذوؽ ُب العذاب
 (ٕٔٗ: د.ت األصفهاين،

ذؽ العذاب أيها ادلتعزز ادلتكـر ُب  (ٜٗ :ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَكِرًُن )الدخاف ُذؽْ  ٖ
 :ٜٕٓٓالزحيلى، ) زعمك ُب الدنيا

ٕٖٚ.) 
 

 ٖٛٔ ،ٔٛٔ ،ٙٓٔ آؿ عمراف:ُب اليت تدؿ على ىذا ادلعىن  األخرىواآليات القرآنية 
 ٓ٘ ،ٖ٘ ،ٗٔواألنفاؿ:  ٜ٘ وادلائدة: ٜٗٔ ،ٖٓ واألنعاـ: ٜٖ،ٕٕ واألعراؼ: ٛ٘ والنساء:
 ٖٚ وياطر: ٗٔ والسجدة: ٘٘ والعنكبوت: ٕٕ واحلج: ٜٗ :والنحل ٕ٘ ويونس: ٖ٘ والتوبة:
 ،ٜٗ والدخاف: ٜ والطالؽ: ٕٗ والذاريات: ٖٗ واألحقاؼ: ٚ٘،ٛ ويس: ٕٗ والزمر: ٕٗ وسبأ:

 .ٖٓ،ٕٗ والنبأ: ٘ والتغابن: ٘ٔ احلشر:  ٛٗ ،ٜٖ ،ٖٚ والقمر: ٙ٘
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 .ُب السياؽ القرآين "طعم"يعل معاين ج. 

أوال تناوؿ الغذاء . وىي ثالثة معاف حلاسة الذوؽ ُب السياؽ القرآين يتضمن "طعم"إف يعل 
 ثانيا شبع وثالثا طعم الشراب.و ويسمى ما يتناوؿ منو طعم الطعاـ 

 أوال: تناوؿ الغذاء
 ما يلي: ّٔذا ادلعىن "مطع"فعل لومن اآليات القرآنية 

 المعنى السياقي اآلية الرقم
ِإَذا َما  طَِعُموالَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ُجَناٌح ِييَما  ٔ

اتػََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ٍُبَّ اتػََّقْوا َوآَمُنوا ٍُبَّ اتػََّقْوا َوَأْحَسُنوا 
 (ٖٜ :َواللَُّو حيُِبُّ اْلُمْحِسِنٌَن )ادلائدة

الراغب ) طعامو الطعاـإ
 (ٖٗٓ :د.ت األصفهاين،

ِإالَّ أَْف  َيْطَعُموُ َلى طَاِعٍم ُقْل اَل َأِجُد ُب َما أُوِحَي ِإيَلَّ زُلَرًَّما عَ  ٕ
َيُكوَف َمْيَتًة أَْو َدًما َمْسُفوًحا أَْو حلََْم ِخْنزِيٍر يَِإنَُّو رِْجٌس أَْو ِيْسًقا 

 (٘ٗٔ :)األنعاـ ...أُِىلَّ لَِغًْنِ اللَِّو بِِو 

ابن كثًن ) آكل يأكلو
ٜٜٜٔ :ٖٕ٘.) 

ـٌ َوَحْرٌث ِحْجٌر اَل  ٖ ِإالَّ َمْن َنَشاُء بَِزْعِمِهْم  َيْطَعُمَهاَوقَالُوا َىِذِه أَنْػَعا
َها اْيرِتَاًء  ـٌ اَل َيْذُكُروَف اْسَم اللَِّو َعَليػْ ـٌ ُحرَّْمْت ظُُهورَُىا َوأَنْػَعا َوأَنْػَعا

 (ٖٛٔ :َعَلْيِو َسَيْجزِيِهْم مبَا َكانُوا يَػْفتػَُروَف )األنعاـ

 اخلازف،) يأكلها يعين
ٜٜٔٚ: ٜٔٛ.) 

 شبع :مبعىن "طعم"ثانيا: يعل 
 ما يلي: ّٔذا ادلعىن "طعم"فعل لومن اآليات القرآنية 

 المعنى السياقي اآلية الرقم
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا بُػُيوَت النَّيبّْ ِإالَّ َأْف يُػْؤَذَف َلُكْم  ٔ

َر نَاِظرِيَن ِإنَاُه َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم يَاْدُخُلوا يَِإَذا  ِإىَل َطَعاـٍ َغيػْ
 :)األحزاب ...يَانْػَتِشُروا َواَل ُمْسَتْأِنِسٌَن حلَِِديٍث  َطِعْمُتمْ 

ٖ٘) 

 َشِبع
(http://www.almaany.
com/home.php?langu

age=arabic&word) 

 ثالثا: يعل طعم مبعىن الشراب
 ما يلي: ّٔذا ادلعىن "طعم"فعل لومن اآليات القرآنية 

 المعنى السياقي اآلية الرقم
 وقد يستعمل طعمت الشرابيَػَلمَّا َيَصَل طَاُلوُت بِاجْلُُنوِد قَاَؿ ِإفَّ اللََّو ُمْبَتِليُكْم بِنَػَهٍر َيَمْن  ٔ
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يَِإنَُّو ِمينّْ ِإالَّ َمِن  َيْطَعْموُ َشِرَب ِمْنُو يَػَلْيَس ِمينّْ َوَمْن ملَْ 
 :)البقرة ...اْغتَػَرَؼ ُغْرَيًة بَِيِدِه َيَشرِبُوا ِمْنُو ِإالَّ قَِلياًل ِمنْػُهْم 

ٕٜٗ) 

 :د.ت الراغب األصفهاين،)
ٖٜٙ.) 

 حاسة اللمس في السياق القرآنياألفعال ل معاني -4
 واأليعاؿ الدالة على اللمس ىي دلس، مس.

 ُب السياؽ القرآين "دلس"يعل معاين  . أ

عن  ًنعبوالتمعىن اللمس بظاىر البشرة  حلاسة اللمس ُب السياؽ القرآين يتضمن "دلس"إف يعل 
 الطلب.

 للمس بظاىر البشرة أو ادلس بيده.اأوال: 

 ما يلي: ّٔذا ادلعىن "دلس"فعل لمن اآليات القرآنية 

 المعنى السياقي اآلية الرقم
 يَػَلَمُسوهُ َوَلْو نَػزَّْلَنا َعَلْيَك ِكَتابًا ُب ِقْرطَاٍس  ٔ

بِأَْيِديِهْم َلَقاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ِإْف َىَذا ِإالَّ ِسْحٌر 
 (ٚ :ُمِبٌٌن )األنعاـ

لو نزلنا من السماء ُصُحًفا ييها كتاب 
 ،أبو جعفر الطربي) يلمسوه بأيديهم

 (.ٕٙٙ :ادلكتبة الشاملة
 

 ثانيا: للمس يعرب عن الطلب

  يلي:ما  ّٔذا ادلعىن "دلس"فعل لومن اآليات القرآنية  

 المعنى السياقي اآلية الرقم
السََّماَء يَػَوَجْدنَاَىا ُمِلَئْت َحَرًسا  َلَمْسَناَوأَنَّا  ٔ

 (ٛ :َشِديًدا َوُشُهًبا )اجلن
طلبنا خربىا   .طلبنا بلوغ السماء أو خربىا

: ٖٕٓٓالقرطيب، ) كما جرت عادتنا
ٔٔ.) 

 ُب السياؽ القرآين "مس"يعل معاين  . ب

يد واجلماع الدلس ب، وىي اثالثة معاف حلاسة اللمس ُب السياؽ القرآين يتضمن "مسّ "إف يعل 
 واإلصابة. 

 يدالب سّ ادلأوال: 
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  ما يلي: ّٔذا ادلعىن "مس"فعل لمن اآليات القرآنية 
 المعنى السياقي اآلية الرقم

كاف على الطهارة ال ينبغي أف ديسو إال من   (ٜٚ :ِإاَل اْلُمَطهَُّروَف )الواقعة دَيَسُّوُ اَل  ٔ
 (.ٕٖٔ: ٖٜٜٔاألندلسي، ) من الناس

 ثانيا: اجلماع 
  ما يلي: ّٔذا ادلعىن "مسّ "فعل لمن اآليات القرآنية 

 المعنى السياقي اآلية الرقم
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ٍُبَّ  ٔ

َيَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ  مَتَسُّوُىنَّ طَلَّْقُتُموُىنَّ ِمْن قَػْبِل أَْف 
ٍة تَػْعَتدُّونَػَها )األحزاب  (ٜٗ :ِمْن ِعدَّ

إبراىيم الثعليب ) وادلّس ىهنا اجلماع
 (.ٜٔٔ: ٕٕٓٓالنيسابوري، 

 مَتَسُّوُىنَّ اَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْف طَلَّْقُتُم النَّْساَء َما ملَْ  ٕ
 (ٖٕٙ :بقرةَأْو تَػْفِرُضوا ذَلُنَّ َيرِيَضًة )ال

: ٜٜٜٔابن كثًن، ) ادلس: النكاح
ٙٗٔ.) 

الراغب ) وادلسيس كناية عن النكاح (ٚٗ :َبَشٌر )آؿ عمراف دَيَْسْسيِن ومََلْ  ٖ
 (.ٚٙٗ: د.ت األصفهاين،

 ثالثا: ادلس مبعىن األذى أو اإلصابة
  ما يلي: ّٔذا ادلعىن "مسّ "فعل لومن اآليات القرآنية 

 السياقيالمعنى  اآلية الرقم
احلسن مقاتل بن ) يعين أصاب آباءنا (ٜ٘ :آبَاَءنَا الضَّرَّاُء َوالسَّرَّاُء )األعراؼ َمسَّ  ٔ

 (.ٗٓٗ: ٖٕٓٓسليماف، 
ْاإِلْنَساَف الضُّرُّ َدَعانَا جِلَْنِبِو َأْو قَاِعًدا  َمسَّ َوِإَذا  ٕ

َأْو قَائًِما يَػَلمَّا َكَشْفَنا َعْنُو ُضرَُّه َمرَّ َكَأْف ملَْ يَْدُعَنا 
ِإىَل ُضرٍّ َمسَُّو َكَذِلَك زُيَّْن لِْلُمْسرِِيٌَن َما َكانُوا 

 (ٕٔ :يَػْعَمُلوَف )يونس

ادلكتبة ٌن، اللاجل) ادلرض والفقر
 (.ٕٚٙ: املةالش

ـْ َحِسْبُتْم َأْف َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوَلمَّا يَْأِتُكْم َمَثُل  ٖ َأ
ُهمُ الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَػْبِلُكْم  اْلَبْأَساُء َوالضَّرَّاءُ  َمسَّتػْ

َوزُْلزُِلوا َحَّتَّ يَػُقوَؿ الرَُّسوُؿ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو َمََّت 

 عبد اهلل احلمراين،) يلما مسهم البالء
 (.ٚ٘ٚ: ادلكتبة الشاملة
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 السياقيالمعنى  اآلية الرقم
 (ٕٗٔ :َنْصَر اللَِّو َقرِيٌب )البقرة َنْصُر اللَِّو َأاَل ِإفَّ 

الضُّرُّ َوأَْنَت  َمسَّيِنَ َوأَيُّوَب ِإْذ نَاَدى َربَُّو َأينّْ  ٗ
 (ٖٛ :أَْرَحُم الرَّامِحٌَِن )األنبياء

زلمد سيد ) مرض زمنا طويال
 (.ٚٙٔ: طنطاوى، ادلكتبة الشاملة

  

اليت تدؿ على ىذا ادلعىن ىي ما عدا اآليات الدالة على ادلس باليد  األخرى واآليات القرآنية
ُب اخلًن والشر وكاف أكثرىا استعماال ُب الشر.  "مس"وقد استعمل يعل  واآلية الدالة على اجلماع.
بادلس عما يلحق اإلنساف من  ًناإلنساف من أذى. لذا كثر ُب القرآف التعب ويقاؿ ادلّس ُب كل ما ينال

  ىا.أذى، سواء أكاف مبرض أـ ابتالء، أـ عقاب أـ غًن 
 القرآنيالسياق حاسة الشم في ل األفعال معاني -5

الشم صرحيا ِبالؼ احلواس األخرى األربع )السمع، يعل حاسة مل يذكر ُب القرآف الكرًن 
ُب سياؽ األمر والنهي  كثًنا  إذ وردتاحلواس ييها تكليف، ىذه وذلك ألف  .والبصر، واللمس، والذوؽ

قوؿ  نداؿ على الشم ُب قولو تعاىل معربا ع لفظ. أما الشم يال تكليف ييو. ولكن ىناؾ ىاغًن احلّث و و 
َوَلمَّا َيَصَلِت اْلِعًُن قَاَؿ " -عليو السالـ-حٌن قدـ البشًن إليو بقميص يوسف  -عليو السالـ-يعقوب 

يشّم يعقوب لرائحة يوسف يعّد من  .(ٜٗ" )يوسف: يُوُسَف َلْوال َأْف تُػَفنُّْدوفِ  أَبُوُىْم ِإينّْ أَلِجُد رِيحَ 
عليو. غًن أنو مل يعرّب عنو بلفظ الشّم، بل عرب عنو  -سبحانو وتعاىل-ادلعجزات اليت أنعم ّٔا اهلل 

 بالوجود، حٌن قاؿ: أَلِجُد رِيَح يُوُسَف، أي: أمشّو.
سورة   يوسف، وبغًن لفظو ُب وعلى ىذا يكوف الشم قد ورد ُب موضع واحد ُب القرآف، وىو 

 الداؿ عليو، بل ورد بلفظ آخر ىو َأِجُد أي: أشم.

 التضمين التربوي من معاني أفعال الحواس في القرآن الكريم
ىذا ادلنهاج  إف القرآف الكرًن منهاج يرجع إليو اإلنساف ُب تنظيم حياتو. واإلنساف على ضوء

القرآين ىو خليفة اهلل ُب األرض، يهو مستخلف من اهلل ييها للعبادة. ومقتضى العبادة أف يسهم 
اإلنساف ُب عمارة األرض وترقيتها ويق منهج اهلل. ولكي يقـو اإلنساف بواجبات اخلالية على ضلو رباين 

 وإجيايب وواقعّي، يال بّد من تربيتو وإعداده.
مية ما ىيّأه ذلا، يهي تشمل مجيع ن إيصاؿ اإلنساف إىل درجة الكماؿ بتوالرتبية هتدؼ إىل

(. وشلّا ٖٖ: ٕٕٓٓعلي أمحد مذكور، مجيع جوانب الشخصية اإلنسانية ) جوانب النفس اإلنسانية أي
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اندرج ُب نفس اإلنساف ويرتبط برتبيتو احلواس اخلمس. وقد ذكر القرآف الكرًن من  خالؿ آياتو ادلختلفة 
على حواس اإلنساف وأمهية إعماذلا خلًنه ُب احلياة. يالرتبية تلعب دورىا إلعماؿ حواس اإلنساف  ما دؿّ 

حَّّت تتوّحد ُب بناء الشخصّية ادلتكاملة.  إف تربية احلواس ُب ادلنهج القرآين هتدؼ توظيفها ييما خلقت 
ستخدـ ييما يعود عليها لو، ولتسًن احلواس ُب ظل التوجيهات اإلسالمية من جهة، ومن جهة أخرى لت

 بالنفع وتشغيلها وعدـ تعطيلها. 
عنت الرتبية مبنهجها القرآين عناية يائقة باحلواس، ضبطا وتنمية، حَّت تؤدي وظيفتها على  

أحسن ما يكوف، يفي رلاؿ التثبت والتحقق، يإنو حيّذر على ادلسلم أف يقوؿ : مسعت وىو مل يسمع، 
َوال تَػْقُف َما لَْيَس َلَك بِِو ِعْلٌم ِإفَّ "ت وىو مل يعلم، قاؿ تعاىل : أو يقوؿ : رأيت وىو مل ير، وعلم

(. وتتطّلب استخداـ احلواس ذلدؼ ٖٙاإلسراء : " )السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَف َعْنُو َمْسُئوال
أََيال يَػْنظُُروَف ِإىَل ": ت ، قاؿ تعاىلأوجد ىذه ادلخلوقا وغاية، منها أف يتيّقن اإلنساف بأّف ىناؾ خالقا

  "َوِإىَل األْرِض َكْيَف ُسِطَحتْ  َوِإىَل اجْلَِباِؿ َكْيَف ُنِصَبتْ   َوِإىَل السََّماِء َكْيَف ُرِيَعتْ  اإلِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ 
(. ولقد ذـ اهلل تعاىل  أولئك الذين اليستخدموف حواسهم ييما ينفعهم، قاؿ ٕٓ-ٚٔ: )الغاشية
ِصُروَف َِّٔا َوَلَقْد َذَرأْنَا جلََِهنََّم َكِثًنًا ِمَن اجلِْنّْ َواإلْنِس ذَلُْم قُػُلوٌب ال يَػْفَقُهوَف َِّٔا َوذَلُْم َأْعٌُنٌ ال يُػبْ "تعاىل: 

 (. ٜٚٔألعراؼ: )ا  "ا أُولَِئَك َكاألنْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَضلُّ أُولَِئَك ُىُم اْلَغاِيُلوفَ َوذَلُْم آَذاٌف ال َيْسَمُعوَف َِّٔ 
تستهدؼ الرتبية ُب اإلسالـ تنمية ذكاء اإلنساف وتنمية قدرتو على التأمل والنظر  والتفكًن،  

لبشرية نفسها س اووسيلتها ُب ذلك دعوة اإلنساف إىل النظر ُب الطبيعة وُب الكوف والنظر ُب النف
(. وشلّا يعٌن اإلنساف على ىذا اذلدؼ حواسو ٜٔ: ٜٛٛٔزلمود سيد سلطاف، ) وتأملها واستبطاهنا

ادلعرية، ومل جيعلها حتصيل  وقد جعل القرآف دور احلواس مع العقل ُباليت يرتبط إعماذلا وثيقا بعقلو. 
مصدرا مستقال. يإهنا وإف كانت مهمة حبيث إف تعطيلها يؤدي إىل تعطيل العقل إال أنو مل جيعلها 
مصدرا مستقال، بل إف اآليات الكثًنة ُب القرآف لتشًن إىل أف الدور األىم واألساسي ىو للعقل، مع  

ف العقل حيوؿ ادلعرية احلسية إىل معرية عقلية. كوف احلواس طريقا أو بابا من أبواب ادلعرية العقلية. بل إ
وال تقف ما ليس لك بو علم إف السمع والبصر والفؤاد كل أولئك  "شلا يدؿ على ذلك قولو سبحانو: 

 .(ٖٙ) اإلسراء :  "كاف عنو مسئوال

 طبيعةيندرجاف ُب القرآف الكرًن ينظر إىل أف مثة عالقة واضحة بٌن العقل واحلواس، إذ إهنما إّف 
اإلنساف ادلزدوجة، ادلادية والروحية ادلخلوقة هلل سبحانو واليت حتيا بقدرة اهلل وتؤدي دورىا ادلعرُب مبا آتاىا 

على عدـ االقتصار على كل واحد منهما بعينو، وعدـ تفسًن اآلخر يتتطلب  من استعدادات وطاقات.
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طبيعة اإلنساف ادلخلوقة هلل سبحانو، بو، يال احلس عقاًل، وال العقل حسا، وإمنا كالمها سللوؽ هلل ُب 
 وادلشمولة برعايتو وعنايتو.

بالغة ُب الرتبية اإلنسانية ُب رلاذلا أمهية  -بوصفها مصدرًا للمعرية وطريقة ذلا  -حتتل احلواس 
. ياحلس أحد منايذ ادلعرية إىل نفس اإلنساف، ويكاد ادلرء العادي ال يعرتؼ بسواىا وسيلة ادلعرُب 

 األشياءعن   إذ إف معاريو كلها مبنية على ما رآه ومسعو ودلسو بنفسو. ومعظم حقائقودلعريتو، 
 . اخلارجية احمليطة بو إمنا ىي مدركات حسية األشياءادلوضوعية، و 

( مرة منفرداً، وتكرر لفظ ٜٖٔومشتقاتو ادلتعلقة باإلنساف ) "السمع"تكرر لفظ من ادلعلـو أنو 
ُب اعتبار   وينعكس ذلك تربوياً  .مرة منفرداً، ُب حٌن مجع بينهما ُب مواضع كثًنة أخرى ٙٓٔ "البصر"

كما أف الرتكيز على البصر على ذلك  السمع وسيلة أساسية ُب علمية التعلم مبا يفوؽ حاسة البصر،
جات االستيعاب النحو يشًن إىل الداللة اذلامة اليت حيتلها ُب عملية التعليم أيضاً، غًن أف أعلى در 

وبذلك تتبٌن أمهية ريد احملتوى   والتحصيل والتأثًن السلوكي، تلك اليت يشرتؾ ييها مسع ادلتعلم وبصره،
 .بصرية( لتحقق أعلى مستوى من االستيعاب والتحصيل والتأثًن السلوكي يةادلعرُب بتقنيات )مسع

بل ىي تفوؽ   لتعّلم،إف ذلك يدؿ ُب رلموعو على أف السمع وسيلة أساسية ُب عملية ا 
وإف كانت تأٌب ُب   يشًن إىل أمهية حاسة البصر ُب عملية التعليم، كما  حاسة البصر من حيث األمهية،

وىناؾ مواطن مجع ييها بٌن  .من حيث ياعليتها ُب تنمية ادلعرية وحتصيلها واستيعأّا  درجة تالية للسمع،
(. ٖٔ)يونس:  "أـ من ديلك السمع واألبصارقل من يرزقكم من السماء واألرض "السمع والبصر: 

ومن ىنا كاف   والشك أف أعلى درجات االستيعاب والتحصيل تلك اليت يشرتؾ ييها مسع ادلتعّلم وبصره،
أف تريد ادلعارؼ اليت يشملها احملتوى بتقنيات )مسع بصرية( ليتحقق أعلى مستوى من االستيعاب   لزاماً 

 .والتحصيل
اختصاص القرآف الكرًن  فّ أإىل لنا اإلشارة  درَتيات السمع والبصر وُب ضوء ىذا العرض آل

أداٌب السمع واألبصار بالذكر، على ىذا النحو من التكرار دوف غًنمها يعود إىل كوهنما مدار احلياة 
 ٖ٘٘. ، صٔٔ. زلمد رشيد رضا، تفسًن ادلنار، ج)احليوانية، وكماؿ البشرية، وحتصيل العلـو األولية 

( . ولكن ذلك الينفي وجود أمهية قصوى ٘٘إدراؾ دالئل االعتقاد احلق اليكوف إال ّٔما ) ولكوف(. 
وقد  .لبقية احلواس، ألف اختصاص السمع والبصر بالذكر يعين األمهية ادلتميزة باخلصوصية ليس أكثر

 .يكوف من باب ذكر اجلزء ألمهيتو مع إرادة الكّل ُب حقيقة األمر
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 العقل مصدرا عدّ يالبالغة. و  توتعتمد على احلس وحده رغم أمهي ريية الإف منهجية القرآف ادلع 
وطريقة ضرورية ال غىن للحس من اعتماده سندا ُب عملية ادلعرية. وقد خلق اهلل اإلنساف مزودا   أساسيا

واهلل أخرجكم من بطوف أمهاتكم "باحلواس والعقل معا، ولذلك يإف مسؤوليتو مناطة ّٔما معا: 
وىو الذي و"( ٛٚ:  )النحل "وجعل لكم السمع واألبصار واأليئدة لعلكم تشكروف يئاً التعلموف ش

ٍب سواه ونفخ ييو من و"(. ٛٚادلؤمنوف: )  "أنشأ لكم السمع واألبصار واأليئدة قلياًل ما تشكروف
 (. ٜ)السجدة:  "روحو وجعل لكم السمع واألبصار واأليئدة قلياًل ما تشكروف

 كّل منهما  يإف موقف القرآف من  لعملية الرتبوية مباشرة،بٌن احلواس والعقل ُب ا وبالنسبة لعالقة
ُب  يفرض على الرتبية اإلسالمية أف َتعل منهما معًا مصادر وطرائق رئيسة، وبذلك تتسم بالتكاملية

واء ُب ذلك س  نظرهتا الفلسفية. كما أف األطراؼ ادلعنية بالعملية الرتبوية مطالبة بالتزاـ ىذه الفلسفة،
منهجية وتديع واضعو ادلناىج، أـ ادلعلموف وادلتعلموف، أـ الباحثوف ُب رلاؿ مناىج البحث العلمي. 

القرآف ادلعريية إىل تكامل كل من احلس والعقل معا، حبيث يعمل كل منهما ُب رلالو ادلناسب، من غًن 
نهما، وينعكس ذلك بدوره على ييحدث التفاعل اإلجيايب بي  أف يستغين أحدمها عن معطيات اآلخر،
سواء أكاف ذلك ُب أىدايها وعناصرىا ادلنهجية األخرى، أـ ُب   الرتبية اإلسالمية ييمنحها مسة التكامل،

بعيداً عن الثنائيات اليت وقعت ييها كثًن   ادلعلم وادلتعلم، أـ ُب رلاؿ النظريات واأليكار الرتبوية ادلختلفة،
 .ادلتكاملة ى. وعلى ذلك ييمكن وصف نظرية الرتبية اإلسالميةمن النظريات الرتبوية األخر 

 النتيجة
القرآين. دّلت على معانيها ادلختلفة حسب سياقها أيعاؿ احلواس اخلمس ُب القرآف الكرًن  إفّ 

اإلحساس  :أوال ،معاف ةثالثواستمع"  مسع يعل "يتضمن : السمعحاسة األيعاؿ الدالة على معاين 
مقرتنا اإلحساس بالصوت مع الفهم  :اإلحساس بالصوت مع الفهم وثالثا :بالصوت دوف الفهم وثانيا

 معىن ترؾ األشغاؿ والسكوت والتفرغ لالستماع "أنصت"يعل يتضمن و  .االقتناع واإلدياف والطاعةب
يعل يتضمن  :البصر اسةح األيعاؿ الدالة علىمعاين و  .الرتكيز وتفاعل القلب وادلشاعر حيث يظهر ييو

 .وثالثا مبعىن عّلم وأرشد لالىتداء، ةبصًن الب الرؤية :وثانيا بالعٌن آّّردة،النظر  :أوال ،ثالثة معاف "أبصر"
  الِعلِميّة ؤيةر الدراؾ األشياء حباسة البصر وثانيا إ :وىي أوالأساسية، ثالثة معاف  "رأى" يعليتضمن و 

التأمل  :النظر بالعٌن وثانيا :أوال ىيو  ,على ثالثة معاف "نظر"يعل يتضمن وثالثا مبعىن احللم. و 
أوال مبعىن أبصر أو  أساسيٌن،معنٌن  "آنس"يعل يتضمن التحًنُّ ُب األمور. و  :والفحص والتفكر وثالثا

 ،ثالثة معاف "أكل"يعل يتضمن  :الذوؽحاسة األيعاؿ الدالة على معاين و  .علم ووجدديعىن رأى وثانيا 
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يعل يتضمن و  .التشبيو ةعلى طريقمبعىن إزالة اغتاب وثالثا مبعىن وثانيا  الطعاـتناوؿ باألكل  :أوال يى
 :أوال ، وىيثالثة معاف "طعم"يعل يتضمن ثانيا العذاب. و و وجود الطعم بالفم  :أوال ،معنيٌن "ذاؽ"

 ىي :اللمسحاسة ؿ الدالة على األيعامعاين و  .الشراب مبعىن تناوؿشبع وثالثا مبعىن ثانيا و تناوؿ الغذاء 
 "مسّ "يعل يتضمن و   .عن الطلب التعبًنثانيا و اللمس بظاىر البشرة  :أوال ،معنيٌن "دلس"يعل يتضمن 

 .اإلصابةثالثا اجلماع و وثانيا  بيد ادلسّ  أساسية. وىي أّوال: ثالثة معاف
إّف الرتبية تلعب دورىا  متّثل أيعاؿ احلواس ومعانيها ُب القرآف الكرًن تضمينا تربويا مهّما.

إلعماؿ حواس اإلنساف وتنميتها حَّّت تتوّحد ُب بناء الشخصّية ادلتكاملة. وإف حواس اإلنساف من 
اجلوانب الضرورية ُب نفس اإلنساف اليت تقتضي تنميتها من خالؿ الرتبية ُب ظّل التوجيهات القرآنية 

ها بالنفع وتشغيلها للفوائد النبيلة وعدـ ليظهر توظيفها ييما خلقت لو واستخدامها ييما يعود علي
بالغة ُب الرتبية أمهية  ، يلهامصدرا للمعرية وطريقة ذلا منزلتها احلواس حتتلّ  تعطيلها. من ادلعلـو أف

يعلى ىذا يديع  وىي تتحد ُب إعماذلا مع العقل للحصوؿ على ادلعارؼ. .اإلنسانية ُب رلاذلا ادلعرُب
أىدايها  ُب حتديدسواء   دينحها مسة التكامل،حَّت احلس والعقل  بٌن تكامل إىل  للرتبيةالقرآين ادلنهج 

 .ُب رلاؿ النظريات واأليكار الرتبوية ادلختلفة أوُب ادلعلم وادلتعلم  أووعناصرىا ادلنهجية األخرى 

 المراجع
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 ، ألفاظ العقل واجلوارح ُب القرآف الكرًن، جامعة النجاح الوطنية.ٕٚٓٓاألمسر، سهاـ زلمد أمحد، 
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