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  انُص انقشاًَ حتهٍم                                    

 :لتحليل لغةا

يحمِّؿ (  -ىو مصدر قياسي عمى زنة ) تفعيؿ ( مف الفعؿ الثالثي المزيد ) حّمؿ 
 (الذي يعود إلى الفعؿ الثالثي ) حؿَّ ( . وحّؿ الشيء أي فتحو وفكو . قاؿ تعالى

أصمو  . ( . وحممت : نزلت77و/مف اآلية ) ط )واحمؿ عقدة مف لساني يفقيوا قولي 
 . مف حّؿ األحماؿ عند النزوؿ

وحؿ الشيء : أرجعو إلى عناصره ُيقاؿ : حمؿ نفسية فالف : إي درسيا لكشؼ 
 .. خباياىا

 : التحليل اصطالحا

التحميؿ رد الشيء إلى عناصره األساسية )األولية( ، أي رده إلى أصمو " ، فيو " 
 ." ناصرىا المكونةتحميؿ لمقضايا إلى ع

ومف ىنا نجد أف التحميؿ ىو تجزئة مادة الدرس بغية الوصوؿ إلى ىدؼ معيف ، 
 7إذ العدد  فالتحميؿ عند عمماء الحساب يعني تفكيؾ العدد لمعرفة مكوناتو األصمية

  1+  1مثال مكوف مف 

ٔانغشض يٍ حتهٍم انُص انقشآًَ تٍاٌ انعُاصش املكَٕح نهُص 
نُص إىل يكَٕاذّ انثسٍطح تقصذ انكشف عٍ انقشآًَ ٔحتٌٕم ا

 اخلصائص اجلًانٍح ٔاإلعجاصٌح فٍّ
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 :انُص نغح

مف معاني مادة )ف ص ص( في المعجمات العربّية تدور حوؿ محور البياف 
ىو الرفع والظيور، يقوؿ  ىػ175والظيور واالرتفاع، فالنّص عند الفراىيدّي ت
، والمنّصة التي تقعد عمييا …"نصصت الحديث إلى فالف نّصا، أي رفعتو،

 العروس... ". 

يتبّيف مف ىذا َأفَّ معنى النّص ىو الرفع واالرتفاع؛ فرفع النّص ُيوجب إعادتو إلى   
أصمو عف طريؽ سمسمة رواتو. والمنّصة مكاف مرتفع تجمس عمييا العروس لترى، 

 . ومنو أيضا

قى الداللة المشتركة ومف معاني النّص أيضا ىو منتيى الشيء وبموغ أقصاه. وتب
( مف َأفَّ 791لمفردة )نّص( ىي الكشؼ والظيور، ويعّزز ىذا القوؿ، قوؿ ثعمب )ت

ظيار فيو نّص  ظيار، وكّؿ مظير فيو منصوص، وكّؿ تبييف وا   .""النّص كشؼ وا 

عدة تعريفات كميا ال تخرج عف كونو بنية لغوية قائمة  :نُص يف االصطالح أ
 ؽ بذاتيا ، وأنيا مدار مغم

ولعؿ أدؽ تعريؼ لمنص ىو : الجممة أو نسيج مف الجمؿ المترابطة فيما بينيا ترابطا 
 لفظيا ومعنويا " . 

 

 

 

ح نرحهٍم انُص انقشآًَ
ّ
  األصٕل انعاي
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ال بّد للباحث المحلل للنص القرآني من اعتماد أصول عاّمة منّوعة، تعينه على     

اول أُطَره المختلفة وصوره المتعددة، بما فيها فهم النص الكريم فهًما دقيًقا شامالً، يتن

  :من معان وجمال وأساليب. ويمكن إجمال هذه األصول العاّمة بما يأتي

الً، يف ضٕء كرة انرفسري  (1)
ّ
ا أٔ

ً
ذ
ّ
ا جٍ

ً
ٔجٕب فٓى انُص املشاد حتهٍهّ فًٓ

ٔيعاًَ انقشآٌ، ٔكرة يفشداخ انقشآٌ، ٔانٕجِٕ ٔانُػائش يف انقشآٌ، 
  .ح، ٔكرة إعجاص انقشآٌ، ٔيا إنٍٓأكرة انثالغ

 

يالحػح عهٕو انقشآٌ املخرهفح املرعهقح تانُص انكشٌى املشاد حتهٍهّ،  (2) 
ا ير

ً
ا سهًٍ

ً
 كايالً، ٔرنك تانشجٕؼ إىل يٍ أجم فًّٓ فًٓ

ا عهى انُص املشاد حتهٍهّ،  انُـضٔل(، أسثاب)
ً
يٍ حٍس إَٓا ذهقً ضٕء

ّ، يٍ حٍس انضياٌ ٔاملكاٌ ٔذكشف عٍ غشٔفّ انرً صحثرّ عُذ َضٔن
  .ٔاألحذاز

 :وينبغي الرجوع أيًضا إلى

إذ إّف أسموب السَُّور المكية يختمؼ في كثير مف األحياف  )املكً ٔاملذًَ(؛علم  
عف أسموب السَُّور المدنية، في صفات وخصائص عّدة، مف حيث إّف المكية ُتعنى 

يماف بكتبو ورسمو مف توحيد اهلل :قبؿ كؿ شيء بأصوؿ العقيدة اإلسالمية  تعالى، وا 
ومالئكتو واليـو اآلخر، وما يتعمؽ بو مف بعث ونشور، وما إلى ذلؾ. عمى حيف 

ُتعنى السَُّور المدنية كثيًرا بالتشريع واألحكاـ، وبالجوانب االقتصادية، كالزكاة والخُمس 
بالنواحي  والصدقات والدِّيات والكّفارات واإلرث، وما إلييا. ىذا إلى جانب عنايتيا

العبادية العممية: مف صالة وصـو وحّج وعمرة ونذور... كما ُتعنى ىذه السَُّور 
  .بالقضايا االجتماعية: مف زواج وطالؽ وِعّدة وصداؽ، وما إلييا

 ومف عمـو القرآف التي ينبغي عمى المحمؿ أف يمتفت إلييا، معرفة 
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ى ٔاملرشاتّ(
َ
ك
ْ
ح

ُ
ً

ْ
ات اهلل تعالى، لئاّل يحمميا والسيما )متشابو الصفات(، صف )ان

  .المحمؿ لمنص الكريـ عمى غير المراد

مف نصوص  )انُاسد ٔاملُسٕخ(وينبغي عمى المحمؿ لمنص الكريـ االلتفات إلى 
القرآف؛ لئاّل يقع في َوْىـ األخذ بما ىو منسوخ مف اآليات، والسيما ما يتعمؽ منيا 

بالتشريع؛ إذ ال خالؼ بيف أىؿ العمـ في أّف المنسوخ ال يجوز العمؿ بو، بؿ يعمؿ 
  .بالناسخ لو

 

دساسح انُص املشاد حتهٍهّ يٍ جاَثّ انهغٕي، حبٍس ٌرُأل احملهم  (3)
)األنفاظ انقشآٍَح انغشٌثح(، ًْٔ األنفاظ انرً حتراض إىل اترذاء ذفسري 

ششح ٔتٍاٌ، ْٕٔ يا ٌعشف االصطالح تـ )غشٌة انقشآٌ(، يصم: انشمحٍ، 
ح، ٔيا إنٍٓا

َّ
ه
ُ
ًذ، ٔانقاسعح، ٔانٕاقعح، ٔش

ّ
  .ٌٕٔو انذٌٍ، ٔانصشاط، ٔانص

ا، يٍ أشٓشْا "ذفسري
ً
ا ٔحذٌص

ً
 يف ْزا انعهى كرة كصريج قذمي

ْ
فد

ِّ
 ٔقذ ُأن

ْـ(، ٔ"ذفسري غشٌة انقشآٌ" 672غشٌة انقشآٌ" التٍ قرٍثح انذٌُٕسي )خ
ْـ(، ٔ"يفشداخ 333املسًى َضْح انقهٕب، حملًذ تٍ عضٌض انسجسراًَ )خ

ْـ(، ْٕٔ أفضهٓا؛ ٔرنك ملا فٍّ 063نهشاغة األصفٓاًَ )خ  "أنفاظ انقشآٌ
ّ ٌهحع يٍ إتذاؼ يف ذفسري أغهة األنفاظ انقشآٍَح انغشٌثح؛ إر كاٌ يؤنف

 .انسٍاق عُذ رنك، فايراص تزنك ممٍ سثقّ يٍ أصحاب غشٌة انقشآٌ

 

 

 

، أحدثيا (بياف ماىية داللة المفظ أو التركيب، إف كانت )أصمية(، أـ )إسالمية (4)
فإّف في أصؿ المغة: النماء والزيادة؛ إذ يقاؿ:  )انضكاج(،اإلسالـ بعد ظيوره، مثؿ 
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ستعممت في القرآف والحديث لمداللة عمى ماؿ معّيف زكاة الزرُع: إذا كُثر ونما. ثـ ا
، ُيدَفع إلى بيت ماؿ المسمميف عند توّفر الشروط بالماؿ؛ إذ ينبغي أف يبمغ  معمـو

إذ  )انشتا(؛النصاب( كي تؤخذ منو الزكاة. ومثميا )أصؿ الماؿ مقداًرا ُمعيًَّنا يسمى 
صطالح اإلسالمي، لمماؿ الذي أصمو الزيادة مف ربا يربو: إذا زاد، ثـ استعمؿ في اال

 يؤخذ زائًدا عمى القرض، وىو ما حّرمو اإلسالـ بنص القرآف والحديث بِشّدة. 

، مف (التأّمؿ في التراكيب المختمفة لمنص المراد تحميمو مف )جانبيا النحوي   5
اسمية، وفعمية، وحرفية، وظرفية، وما إلييا، مع بياف عالقة ورودىا بصورة أو أخرى 

  .بالمعنى المراد التعبير عنو -ذه الصورفي ى-

 

 

 

و)خراج(  (بياف العالقة بيف )زيادة المبنى( و)زيادة المعنى(، كما بيف )َخْرج 6
( و)َصْرَصُر(؛ إذ الثانية منيما أبمغ مف األولى في المعنى،  ـْ  و)َصرَّ ـْ َتْسَئُمُي َأ

َفَخَراُج َربَِّؾ ،[77منوف: المؤ ]   وليذا قاؿ سبحانو وتعالى مخاطبة النبي: َخْرًجا
فأضاؼ األكثر واألعظـ إليو سبحانو وىو )الخراج( دوف   َخْيٌر َوُىَو َخْيُر الرَّاِزِقيفَ 

  .الخرج

مراعاة الجانب النفسي في الخطاب القرآني، كالترقيؽ في مخاطبة لقماف البنو وىو  7
( التي ُتشعر بالحناف البالغ، وروح التحبُّب، التي أنبأ عنيا ىذا  ينصحو بقولو: )َيُبَنيَّ

ًيا لمتأثير في ىذا المتمقِّي الحبيب. وكذلؾ )َيَأَبِت( في  التصغير لمفظة )ابف(، توخِّ
إلى التوحيد ونبذ الشِّْرؾ، حيف عبد بنو إسرائيؿ خطاب إبراىيـ ألبيو، وىو يدعوه 

( دفًعا   وقوؿ ىاروف ألخيو موسى لغضبو عميو، ولـ الِعْجؿ في غياب موسى: )َيْبَنُؤَـّ
يقؿ لو: )يا ابف أبي( أو )يا ابف والدي( مثاًل؛ وذلؾ لما في ِذْكر األـّ ىنا مف أثر في 

وىذا ونظائره  .نفس المتمقِّي، وىو موسى، منبعث مف ِرّقتيا وحنانيا عمى أوالدىا بكثرة
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  .مف رائع ما عّبر بو القرآف، مراعًيا الجانب النفسي فيو

 

ات القرآنية( التي ُقِرئ بيا النص الكريـ، سواء أكانت مشيورة، قرأ العناية )بالقراء 8
بيا السبعة أو العشرة، أـ غير مشيورة، وىي التي قرأ بيا غيرىـ، مع كشؼ أوجييا 
المغوية والنحوية والصرفية والبالغية، وذلؾ لتعّمؽ معنى النص بيا، واختالؼ بيف 

 .مفةقراءة وأخرى، أو لكشفيا لظواىر المغة المخت

فيذه كميا ينبغي عمى .العناية بعمـو البالغة الثالثة: المعاني، والبياف، والبديع  9
المحمؿ لمنص القرآنّي أف يعطَييا حقَّيا مف الدرس والفيـ والتحميؿ والتعميؿ، لمعرفة 

نما  معاني القرآف المجيد معرفة شاممة وافية، ال تقؼ عند جوانب دوف أخرى، وا 
 .تتناوؿ الجواب كميا

 

 

 


