
 م.م. شٌماء حاتم عبود                                                  مادة تحلٌل النص القرآنً 

  القرآنًاالصول العامة لتحلٌل مادة النص 

ال بّد للباحث المحلل للنص القرآنً من اعتماد أصول عاّمة منّوعة، تعٌنه على فهم النص الكرٌم 

 أُطَره المختلفة وصوره المتعددة، بما فٌها من معان وجمال وأسالٌب.فهًما دقًٌقا شامالً، ٌتناول 

  

 وٌمكن إجمال هذه األصول العاّمة بما ٌأتً:

ًدا أّوالً، فً ضوء كتب التفسٌر ومعانً القرآن، ٔ) ٌّ ( وجوب فهم النص المراد تحلٌله فهًما ج

وكتب إعجاز القرآن، وما وكتب مفردات القرآن، والوجوه والنظائر فً القرآن، وكتب البالغة، 

 إلٌها.

  

( مالحظة )علوم القرآن( المختلفة المتعلقة بالنص الكرٌم المراد تحلٌله، من أجل فهمه فهًما ٕ)

سلًٌما متكامالً، وذلك بالرجوع إلى )أسباب النـزول(، من حٌث إنها تلقً ضوًءا على النص 

من حٌث الزمان والمكان المراد تحلٌله، وتكشف عن ظروفه التً صحبته عند نزوله، 

 واألحداث.

 

  

َور المكٌة ٌختلف فً كثٌر  وٌنبغً الرجوع أًٌضا إلى علم )المكً والمدنً(؛ إذ إّن أسلوب السُّ

َور المدنٌة، فً صفات وخصائص عّدة، من حٌث إّن المكٌة ُتعنى  من األحٌان عن أسلوب السُّ

تعالى، وإٌمان بكتبه ورسله ومالئكته قبل كل شًء بأصول العقٌدة اإلسالمٌة: من توحٌد هللا 

َور المدنٌة كثًٌرا  والٌوم اآلخر، وما ٌتعلق به من بعث ونشور، وما إلى ذلك. على حٌن ُتعنى السُّ

ٌات والكّفارات  بالتشرٌع واألحكام، وبالجوانب االقتصادٌة، كالزكاة والخُمس والصدقات والدِّ

لنواحً العبادٌة العملٌة: من صالة وصوم وحّج واإلرث، وما إلٌها. هذا إلى جانب عناٌتها با

َور بالقضاٌا االجتماعٌة: من زواج وطالق وِعّدة وصداق،  وعمرة ونذور... كما ُتعنى هذه السُّ

 وما إلٌها.

  

ومن علوم القرآن التً ٌنبغً على المحلل أن ٌلتفت إلٌها، معرفة )اْلُمْحَكم والمتشابه( والسٌما 

 هللا تعالى، لئالّ ٌحملها المحلل للنص الكرٌم على غٌر المراد.)متشابه الصفات(، صفات 

  



وٌنبغً على المحلل للنص الكرٌم االلتفات إلى )الناسخ والمنسوخ( من نصوص القرآن؛ لئالّ ٌقع 

فً َوْهم األخذ بما هو منسوخ من اآلٌات، والسٌما ما ٌتعلق منها بالتشرٌع؛ إذ ال خالف بٌن أهل 

 سوخ ال ٌجوز العمل به، بل ٌعمل بالناسخ له.العلم فً أّن المن

  

( دراسة النص المراد تحلٌله من جانبه اللغوي، بحٌث ٌتناول المحلل ابتداء تفسٌر )األلفاظ ٖ)

القرآنٌة الغرٌبة(، وهً األلفاظ التً تحتاج إلى شرح وبٌان، وهو ما ٌعرف االصطالح بـ 

راط، والّصمد، والقارعة، والواقعة، وُثلَّة، )غرٌب القرآن(، مثل: الرحمن، وٌوم الدٌن، والص

 وما إلٌها.

  

وقد أُلِّفْت فً هذا العلم كتب كثٌرة قدًٌما وحدًٌثا، من أشهرها "تفسٌر غرٌب القرآن" البن قتٌبة 

هـ(، و"تفسٌر غرٌب القرآن" المسمى نزهة القلوب، لمحمد بن عزٌز 7ٕٙالدٌنوري )ت

هـ(، وهو ٕٓٗظ القرآن" للراغب األصفهانً )ت هـ(، و"مفردات ألفآٖٖالسجستانً )ت

أفضلها؛ وذلك لما فٌه من إبداع فً تفسٌر أغلب األلفاظ القرآنٌة الغرٌبة؛ إذ كان مؤلفه ٌلحظ 

 [.ٔالسٌاق عند ذلك، فامتاز بذلك ممن سبقه من أصحاب غرٌب القرآن]

  

، كاستعمال )المائدة( ( مالحظة أثر النص القرآنً الكرٌم فً دقة استعمال غرٌب األلفاظٗ)

ٌُسمَّ )مائدة(، كما فً قوله  على  -عز وجل -للُخوان الذي علٌه طعام، وإالّ ُسمًِّ )خواًنا(، ولم 

َماِء ﴾  ]المائدة  -علٌه السالم : -لسان عٌسى  َنا َماِئَدًة ِمَن السَّ ٌْ َنا أَْنِزْل َعلَ [. ومثله ٗٔٔ﴿ اللَُّهمَّ َربَّ

( للضرب الش ْت َوْجَهَها َوَقالَْت استعمال )صكَّ دٌد، بدل )ضرب(،كما فً قوله تعالى:  ﴿ َفَصكَّ

علٌه السالم، مستغربة بذلك ومتعجبة من خبر حملها  -َعُجوٌز َعِقٌٌم ﴾، فً قصة امرأة إبراهٌم 

 بولد، وهً عجوز عقٌم، وغٌر ذلك من استعماالت دقٌقة فً تعبٌر القرآن.

  

(، ذات الصلة بالنص القرآنً المراد تحلٌله وربطه قدر ( اإلشارة إلى )اللهجات العربٌة٘)

اإلمكان بالمعنى المراد، وبالبٌئة العربٌة القدٌمة التً نطق بها، كالحجاز ونجد، وتهامة، والٌمن، 

 [.ٕوما إلٌها. وذلك نحو تسهٌل الهمز أو تحقٌقه، واإلمالة، والمّد والقصر، ونحوها من لهجات]

  

للفظ أو التركٌب، إن كانت )أصلٌة(، أم )إسالمٌة(، أحدثها اإلسالم بعد ( بٌان ماهٌة داللة اٙ)

ظهوره، مثل )الزكاة(، فإّن فً أصل اللغة: النماء والزٌادة؛ إذ ٌقال: زكاة الزرُع: إذا كُثر ونما. 

ٌُدَفع إلى بٌت مال المسلمٌن عند  ٌّن معلوم،  ثم استعملت فً القرآن والحدٌث للداللة على مال مع

ًنا ٌسمى )النصاب( كً تؤخذ منه  توّفر ٌَّ الشروط بالمال؛ إذ ٌنبغً أن ٌبلغ أصل المال مقداًرا ُمع

الزكاة. ومثلها )الربا(؛ إذ أصله الزٌادة من ربا ٌربو: إذا زاد، ثم استعمل فً االصطالح 



اإلسالمً، للمال الذي ٌؤخذ زائًدا على القرض، وهو ما حّرمه اإلسالم بنص القرآن والحدٌث 

 ِشّدة. ومن هذه األلفاظ اإلسالمٌة )الَكاللة( فً اإلرث، وغٌر ذلك.ب

  

( مالحظة العالقات الداللٌة بٌن األلفاظ التً فً النص القرآنً المراد تحلٌله، مثل: 7)

[، وكذلك ٖ)االشتراك(، و)التضاّد(، و)التقابل( بنوعٌه: تقابل الضد والنقٌض، وتقابل الخالف]

ا، كما بٌن )البعل( و)الّزوج(، أم ترادًفا غٌر تامٍّ، كما  عالقة )الترادف(، سواء أكان ترادًفا تاّمً

ؤٌا( و)الُحلُم(، وغٌر ذلك.  بٌن )الٌمٌن( و)الِحْلف(، و)الرُّ

  

( بٌان )الداللة اإلٌحائٌة( لأللفاظ والتراكٌب والتعابٌر القرآنٌة، وهً الداللة التً ٌسّمٌها 8)

"، وهً من الدالالت ذات shade of meaningالمعنى( " المعاصرون )اإلضافٌة(، أو )ظل

القٌمة المعنوٌة العالٌة الدقٌقة فً تعبٌر القرآن، كإٌحاء )الَبْغتة(، فإنه ال ٌستعمل فً القرآن إالّ 

فً سٌاق )العذاب(. ومثله اإلٌحاء الصوتً متمّثالً بجرس اللفظ، كما فً )هّز( و)أَمَّ(؛ إذ 

النخلة، على حٌن استعمل الثانً لهزِّ الشٌاطٌن للكافرٌن؛ عقوبة من  استعمل القرآن األول لهزِّ 

هللا تعالى لهم على كفرهم. ولنا فً )الداللة اإلٌحائٌة( أكثر من بحث، )الجْرس واإلٌقاع فً 

 [.٘[، و)الداللة اإلٌحائٌة لطائفة من ألفاظ الزمان فً القرآن الكرٌم(]ٗتعبٌر القرآن(]

  

الرمزٌة( فً التعبٌر القرآنً، بصورها المتعددة، كرموز )األلوان( من بٌاض،  ( بٌان )الداللة9)

وسواد، وُخضرة، وُصفرة، وُزرقة، بحسب ما ترمز إلٌه لدى العرب عند ظهور اإلسالم، 

، ورموز -فً الرمز على الندم-وكذلك رموز الحركات، كالعّض على الٌدٌن، وتقلٌب الكفٌَّن 

ر  األصوات عن مختلف الحاالت (، فً التعبٌر عن التحسُّ ه )آٍه(، والتأفُّف )أُفٍّ النفسٌة، كالتأوُّ

ر، وما إلى ذلك من رموز صوتٌة.  والتضجُّ

  

 Context( بٌان )القرائن الداللٌة( الثالث: )اللفظٌة(، السٌاقٌة وغٌر السٌاقٌة، و)الحالٌة( "ٓٔ)

of situationر الشهٌر )جومسكً(: "، و)العقلٌة( وهً التً سّماها اللغوي المعاص

"Competence.)أي )القُدرة ،" 

  

( التأّمل فً التراكٌب المختلفة للنص المراد تحلٌله من )جانبها النحوي(، من اسمٌة، ٔٔ)

فً هذه -وفعلٌة، وحرفٌة، وظرفٌة، وما إلٌها، مع بٌان عالقة ورودها بصورة أو أخرى 

 بالمعنى المراد التعبٌر عنه. -الصور

  



ْرف(، وعالقتها بالمعنى، والسٌما ما ٌتعلق منها بالصٌغ، كصٌغ ( الكشٕٔ) ف عن )وجوه الصَّ

َل( على التكثٌر والتكرٌر،  )األفعال(، مثل داللة )فعل( على مجّرد حدوث الفعل لمرة، و)َفعَّ

و)فاَعَل( على المشاركة، وكذلك الصٌغ األخرى، مثل )َفْعلََل(، و)اْسَتْفَعَل( وغٌرها من الصٌغ؛ 

ٌّنة، كالداللة على االضطراب والحركة الشدٌدة لألولى، وطلب الشًء للثانٌة،  إذ لها دالالت مع

وكذلك صٌغ )األسماء(، مثل )َفِعٌل( للداللة على المبالغة، و)َفُعوٌل( كذلك، و)َفّعال( للتكثٌر... 

ٌّنة.  وغٌرها من صٌغ ذات دالالت مع

  

( ( بٌان العالقة بٌن )زٌادة المبنى( و)زٌٖٔ) ادة المعنى(، كما بٌن )َخْرج( و)خراج( و)َصرَّ

و)َصْرَصُر(؛ إذ الثانٌة منهما أبلغ من األولى فً المعنى، ولهذا قال سبحانه وتعالى مخاطبة 

اِزِقٌَن ﴾  -النبً ُر الرَّ ٌْ ٌر َوُهَو َخ ٌْ صلى هللا علٌه وسلم: ﴿ أَْم َتْسَئلُُهْم َخْرًجا َفَخَراُج َربَِّك َخ

 [، فأضاف األكثر واألعظم إلٌه سبحانه وهو )الخراج( دون الخرج.7ٕ]المؤمنون: 

  

( بٌان )العالقة الداللٌة( بٌن األلفاظ والتراكٌب فً السٌاقات التعبٌرٌة المختلفة، وفً السٌاق ٗٔ)

الواحد، من نواح متعددة، مثل )اإلبهام( و)البٌان( فً سٌاقٌن مختلفٌن ومتباعدٌن، كقوله تعالى 

َنا َفْوَقُكْم َسْبًعا ِشَداًدا ﴾ ]النبأ: فً : ﴿ َوبَ  ٌْ [. ٖ[، ﴿ الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَمَواٍت ِطَباًقا ﴾ ]اْلُمْلك: َٕٔن

ٌّن فً النص الثانً ماهٌة السبع الشِّداد هذه،  فأبهم فً النص األول بقوله: ﴿ َسْبًعا ِشَداًدا ﴾، ثم ب

 بأنها ﴿ سْبع سموات ﴾.

  

العالقات الداللٌة بٌن األلفاظ، عالقة )اإلبهام(، ثم )البٌان القائم على ومن هذا النوع المتعلق ب

ُهْم َكاُنوا َقْبَل َذلَِك  التفصٌل( فً سٌاق واحد متصل، كقوله تعالى فً صفة فرٌق من المؤمنٌن:﴿ إنَّ

ٌَسْ  ْهَجُعوَن * َوبِاألَْسَحاِر ُهْم  ٌَ ِل َما  ٌْ َن الَّ َتْغِفُروَن * َوِفً أَْمَوالِِهْم َحقٌّ ُمْحِسِنٌَن * َكاُنوا َقلٌِالً مِّ

اِئِل َواْلَمْحُروِم ﴾ ]الذارٌات:  ًٌا 9ٔ-ٙٔلِّلسَّ [؛ إذ أبهم التعبٌر الكرٌم عملهم الصالح أّوالً، مكتف

ل فً  بوصفهم بأنهم كانوا محسنٌن فً دنٌاهم قبل أن ٌقفوا بٌن ٌدي هللا تعالى للحساب، ثم فصَّ

 ذا اإلحسان بثالث صفات هً أنهم:السٌاق بعده مباشرة، ماهٌة ه

 أّوالً: كانوا ٌسهرون أكثر اللٌل فً الصالة، وذكر هللا، وتالوة القرآن.

َحر، أي قبٌل الفجر، ٌستغفرون هللا تعالى. ا: أنهم كانوا فً أوقات السَّ ًٌ  وثان

 العالمٌن.وثالًثا: أنهم ٌجعلون جزًءا من أموالهم للفقراء والمساكٌن، بحسب ما تملٌه شرٌعة رّب 

  

ومن هذا النوع المتعلق بالعالقات الداللٌة بٌن األلفاظ والتراكٌب فً السٌاقات، عطف العاّم على 

ِخٌَل َواألَْعَناَب ﴾  ُتوَن َوالنَّ ٌْ ْرَع َوالزَّ الخاّص، كعطف )ُكّل الثمرات( على ما تقّدمه، وهو ﴿ الزَّ

 [.ٔٔ]النحل: 



  

القرآنً، كالترقٌق فً مخاطبة لقمان البنه وهو  ( مراعاة الجانب النفسً فً الخطاب٘ٔ)

( التً ُتشعر بالحنان البالغ، وروح التحبُّب، التً أنبأ عنها هذا التصغٌر  ًَّ ُبَن ٌَ ٌنصحه بقوله: )

أََبِت( فً خطاب إبراهٌم ألبٌه، وهو  ٌَ ا للتأثٌر فً هذا المتلقًِّ الحبٌب. وكذلك ) ًٌ للفظة )ابن(، توخِّ

ونبذ الشِّْرك، وقول هارون ألخٌه موسى  حٌن عبد بنو إسرائٌل الِعْجل فً ٌدعوه إلى التوحٌد 

ْبَنُؤمَّ( دفًعا لغضبه علٌه، ولم ٌقل له: )ٌا ابن أبً( أو )ٌا ابن والدي( مثالً؛ وذلك  ٌَ غٌاب موسى: )

لما فً ِذْكر األّم هنا من أثر فً نفس المتلقًِّ، وهو موسى، منبعث من ِرقّتها وحنانها على 

ا الجانب النفسً فٌه.أو ًٌ  الدها بكثرة. وهذا ونظائره من رائع ما عّبر به القرآن، مراع

  

( مالحظة النسق التعبٌري فً القرآن، ومحاولة فهمه وتحلٌله، كتقدٌم لفظ على آخر، كتقدٌم ٙٔ)

ِمٌِن ﴾،-عز وجل -الٌمٌن على الشمال فً قوله  ٌَ ِمٌِن َما أَْصَحُب اْل ٌَ ثم قوله بعد  : ﴿ َوأَْصَحُب اْل

َماِل َما أَْصَحُب الشَِّماِل ﴾؟ ]الواقعة:  [؛ إذ )أصحاب الٌمٌن( هم أهل ٔٗ-7ٕآٌات ﴿ َوأَْصَحُب الشِّ

الجّنة والّنعٌم، فً حٌن أّن )أصحاب الشِّمال( هم أهل الّنار والجحٌم. وقد سّمى التعبٌر القرآنً 

َمَنِة(، وسّمى الفرٌق ٌْ ًّ على  الفرٌق األّول: )أَْصَحُب الم الثانً: )أَْصَحُب المْشَئَمِة(. وهذا مبن

التفاؤل والتشاؤم فً عادات العرب؛ إذ كانوا ٌتفاءلون بالٌمٌن، وٌتشاءمون بالشمال. وبقً هذا 

فً الُعْرف االجتماعً الذي تجلّى كذلك فً التعبٌر القرآنً، سائًدا فً حٌاة المسلمٌن. فكانوا 

مٌن، وتناول الشًء وغٌر ذلك. وقد أكد ذلك الحدٌث ٌتٌامنون فً كل عمل، كاألكل بالٌ

ٌحّث على التٌامن، كاألكل بالٌمٌن، والتختُّم بالٌمٌن،   -صلً هللا علٌه وسلم-الشرٌف، إذ كان 

 [.ٙوالصّب عند االغتسال بالٌمٌن]

  

" التً تضفً على Personification( بٌن الفّن التعبٌري بظاهرة )التشخٌص الفنً( "7ٔ)

ث عنه )صفة اإلنسانٌة(، وهً البشرٌة، كتشخٌص عدد من عناصر الطبٌعة]الشًء  [ 7المتحدَّ

ًّ هللا ٌوسف  ُت أََحَد  -علٌه السالم-)الصامتة(، مثل الشمس والقمر والكواكب، فً رؤٌا نب ٌْ ؛ ﴿ َرأَ

ُتُهْم لًِ َساِجِدٌَن ﴾ ]ٌوسف:  ٌْ ْمَس َواْلَقَمَر َرأَ تشخٌص الطبٌعة )الحٌة(،  [. ومنهَٗعَشَر َكْوَكًبا َوالشَّ

ْمُل اْدُخلُوا  َها النَّ ٌُّ َ ـأ ٌَ كتشخٌص النملة فً خطابها للنمل الذي معها، بقوله تعالى: ﴿ َقالَْت َنْملٌَة 

[ فقالت بصٌغة جمع العقالء )ادخلوا(، ولم تقل فً هذا الخطاب 8َٔمَسِكَنُكْم ﴾ ]النمل: 

ه الظاهرة عدد من كبار قدماء اللغوٌٌن، كأبً التشخٌصً ما ال ٌدّل على ذلك. وقد نّبه على هذ

[، ونّبه علٌه كذلك عبد القاهر 8هـ(، فً كتابه "مجاز القرآن"]ٕ٘ٔعبٌدة معمر بن المثنى )ت

هـ( واصًفا إٌاه بأنه "ضرب من المجاز كثٌر فً القرآن". ونّبه علٌه 7ٗٗ[ )ت 9الجرجانً]

ا ظاهرة التشخٌص فً آٌة السجود بقوله: هـ(، مجلًٌّ 7ٖ٘[ )ت ٓٔبعدهما جار هللا الزمخشري]

ُتُهْم لًِ َسِجِدٌَن ﴾؟ وأجاب عن ذلك بقوله: "لَّما وصفوه  ٌْ ٌَْت مجرى العقالء فً ﴿ َرأَ "...فلَِم أُجِر

بما هو خاّص بالعقالء وهو السجود، أجرى علٌه ُحكَمُه، كأنها عاقلة". ثم وصف الزمخشري 

 " فً كالم العرب.هذا اللون من التعبٌر بأنه "كثٌر شائع

  



ٌات 8ٔ) أي ما ٌدرك -( بٌان الفّن التعبٌري بظاهرة )التجسٌم الفّنً(، سواء أكان تجسًٌما للحسِّ

كاللٌل والنهار والصبح، أم كان تجسًٌما للمعنوٌات، عقلٌة كانت كالحق  -بإحدى الحواسّ 

ٌُولُِج الَّ  ْعب والخوف. فمن األول قوله : ﴿  َهاَر ِفً والباطل، أم نفسٌة، كالرُّ ٌُولَِج النَّ َهاِر َو َل فًِ النَّ ٌْ

ِل ﴾ ]فاطر:  ٌْ ٌُدخل أحَدهما فً اآلخر، فٌكون بهذا وذاك نهاًرا تارة ولٌالً تارة ٖٔالَّ [، أي: 

ٌه )تجسٌم الزمان(، وقد أشرفنا قبل سنوات على رسالة ماجستٌر  أخرى. وهذا ضرب مما نسمِّ

 فٌه.

  

ْدَمُغُه ﴾  ومن الثانً وهو المتعلق بتجسٌم ٌَ المعنوي، قوله تعالى:﴿ َبْل َنْقِذُف ِباْلَحقِّ َعلَى اْلَباِطِل َف

جسًما ثقٌالً مقذوًفا على الباطل، الذي صّوره التعبٌر  -وهو معنويّ -[، فجعل الحق 8ٔ]األنبٌاء: 

 القرآنً كأنه جسم أًٌضا. وهذا من رائع تصوٌر القرآن فً تجسٌم المعنوٌات.

  

)بالتحلٌل الصوتً( للتعبٌر القرآنً المراد دراسته وتحلٌله، سواء تعلّق بالصوت ( العناٌة 9ٔ)

، كالباء، والمٌم، والنون، والهاء، أم تعلّق بـ)المقطع( المؤلَّف من Phonemeالمفرد )الفُونٌم( 

صوتٌن أو ثالثة، وسواء تعلّق بالصوت المفرد، أم بالمرّكب، أم بالتعبٌر، مع ربط الصور 

بالمعانً المختلفة فً التعابٌر القرآنٌة، مع ضرورة التنبٌه على ظاهرة االستبدال الصوتٌة 

الصوتً بٌن الوحدات الصوتٌة الصغٌرة، وهً )الفونٌمات(، وأثر ذلك فً تحقٌق الفروق 

 ، الداللٌة بٌن كثٌر من األلفاظ القرآنٌة المتقاربة األصوات، ما بٌن سٌاق وآخر، كما فً: َهزَّ وأَزَّ

ى.وكتَ   َم وَكَظَم، وَغشَّى وَغطَّ

  

( العناٌة )بالقراءات القرآنٌة( التً قُِرئ بها النص الكرٌم، سواء أكانت مشهورة، قرأ بها ٕٓ)

السبعة أو العشرة، أم غٌر مشهورة، وهً التً قرأ بها غٌرهم، مع كشف أوجهها اللغوٌة 

واختالف بٌن قراءة وأخرى، أو والنحوٌة والصرفٌة والبالغٌة، وذلك لتعلّق معنى النص بها، 

لكشفها لظواهر اللغة المختلفة، كالهمز فً )ُكفًُؤا( وتسهٌله فً )ُكفًُوا(، وكاإلطباق الصوتً فً 

راط(، وكالمّد فً )َمالِِك( والَقْصر فً )َملِِك(، إذ  راط(، وعدمه فً سٌن )السِّ صاد لفظة )الصِّ

 إّن كلَّ َملٍِك مالٌِك، ولٌس كلُّ مالٍِك َملًِكا.معنى )َملِِك( أبلغ من معنى )َمالِك(، من حٌث 

  

( العناٌة بعلوم البالغة الثالثة: المعانً، والبٌان، والبدٌع؛ إذ ٌتعلّق بالعلم األول، وهو )علم ٕٔ)

المعانً( ظواهر تعبٌرٌة كثٌرة، كالتقدٌم والتأخٌر، والتعرٌف والتنكٌر، واإلٌجاز بنوعٌه: إٌجاز 

ر، فمن األول حذف المبتدأ من الجملة االسمٌة، كما فً قوله :﴿ ِكَتٌب أُْحِكَمْت لحذف وإٌجاز لِقصَ 

اُته ﴾ ]هود: ٌَ ـأُولًِ األَْلَباِب ﴾ ]البقرة: َٔءا ٌَ وةٌ  ٌَ [، ومن الثانً قوله تعالى: ﴿ َولَُكْم ِفً اْلِقَصاِص َح

ٔ79.] 

  



شبٌه، واالستعارة، والكناٌة، ومن )علم البٌان( ما ٌتعلّق بالحقٌقة والمجاز. فمن المجاز: الت

والمجاز المرسل، وما إلٌها. وتنبغً العناٌة بفّن )االلتفات( كذلك، إذ هو فّن رفٌع فً تعبٌر 

القرآن، وثٌق االرتباط بالمعنى، وذلك باالنتقال من ضمٌر إلى آخر فً السٌاق، كانتقاله من 

ا َكاَن هللاُ لِ  ِمٌَز الَغٌبة إلى الخطاب فً قوله تعالى: ﴿ مَّ ٌَ ِه َحتَّى  ٌْ َذَر اْلُمْؤِمِنٌَن َعلَى َما أَْنُتْم َعلَ ٌَ

ٌِِّب ﴾ ]آل عمران:  ِه( من الَغٌبة فً الحدٌث عن 79ٔالَخِبٌَث ِمَن الطَّ ٌْ [، فالتفت بقوله )َما أَْنُتْم َعلَ

 المؤمنٌن إلى الخطاب.

  

ْوِرٌة، وال تقابل، وما إلٌها. فهذه كلها ومن موضوعات )علم البدٌع(، الِطباق، والِجناس، والتَّ

ٌَها حقَّها من الدرس والفهم والتحلٌل والتعلٌل، لمعرفة  ًّ أن ٌعط ٌنبغً على المحلل للنص القرآن

معانً القرآن المجٌد معرفة شاملة وافٌة، ال تقف عند جوانب دون أخرى، وإنما تتناول الجواب 

 [.ٔٔكلها]

  

آلٌات الكرٌمة، والكشف عن الوشائج التً تربط ( ضرورة بٌان العالقات الداللٌة بٌن إٕ)

ٌَُرّد المتأخر  الجمل واأللفاظ والتراكٌب، وما ٌترتب على ذلك من ترابط وتالؤم معنوّي، بحٌث 

ر، أو تأثٌره فٌه  م بالمتأخِّ ٌُشار إلى عالقة المتقدِّ ا، أو  ًٌّ ٌُرَبط به معنو على المتقّدم عند التحلٌل و

تأّمل فً السٌاق، وهو مجرى الكالم، لٌكشف المحلل بذلك عن حقٌقة لفًظا وداللة، من خالل ال

أّن القرآن العظٌم بناء متماسك ال نظٌر له، بل هو نسٌج وحده. ولتحقٌق ذلك، ٌنبغً على 

ْبر،  ٌُحِسن التفهم؛ إذ إّن الكتاب المجٌد كلّما أكثر فٌه الدارس التأّمل والسَّ المحلل للنص الكرٌم أن 

ٌُحِسن إالّ القراءة، دون منح دارسه من ا ل، الذي ال  لمعانً والدالالت ما ال ٌحققه القارئ المتعجِّ

 عمق الفهم والتحلٌل.

  

ر القرآن، وهو غٌر محٌط بهذه العلوم التً تقّدم الحدٌث عنها  وٌذكر أهل العلم أّن َمن فسَّ

وإذا فّسره وهو محٌط  وبٌانها، فً ما أوردناه منها، انطبق علٌه )التفسٌر بالرأي( المنهً عنه،

ًّ عنه فً الشرع، بل هو من النوع المباح.  بها، لم ٌكن تفسٌره من هذا النوع المنه

 


