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  اإلهداء
رمحها اهللا تعاىل املرحومة  مي الكرمية ألأهدي هذا العمل الكرمي املتواضع  -

والدي الكرمي الذي لو .اليت كانت األساس األول لوصويل إىل هذا اليوم

 .والتوفيق العمل، فأسأل اهللا أن يرزقه اخلري وهبين إىل العلم و

 الذي صرب طويالً وعفى عن مسؤوليايت، تاجالسيد أنور  زوجي العزيزلو -

 .فجزاه اهللا أحسن اجلزاء يف الدارين وساعدين بكل جهد،

 )m Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d l.)1: إىلو -

وأهدي هذا العمل حتت  .إخواننا املسلمني يف مشارق األرض ومغاراوإىل  -

العلوم  ضوء القرآن الكرمي ولغته الباقية ببقاء الكتاب العزيز ويف رحاب

 .اإلسالمية والعربية على وجه اخلصوص

  ..... واهللا أسأل أن ينتفع به القارئ حيثما كان..... 

  ..... واحلمد هللا بنعمته تتم الصاحلات..... 
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  والتقدير الشكر
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  الشكر والتقدير
وجهك  ينبغي جلالل كرك شكراً كماأمحدك اللهم محداً كثرياً كما حتب وترضى وأش

  !، وصلى اهللا على خري خلقه وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعدولعظيم سلطانك

 )mb a `cl.)1: قال اهللا تعاىل

انطالقاً من اآلية املذكورة أشكر اهللا أوالً على منح هذه الفرصة العظيمة، وبعده أتقدم 

تعاىل ورعاه  خبالص شكري وتقديري لفضيلة األستاذ الدكتور مصطفى أمحد حسن إمام حفظه اهللا

ر الليايل يف سهضعف بصره كرب سنه و ورغم ل بقبول اإلشراف على هذا البحث،تفضالذي 

أن يبارك يف تصحيحات هذا البحث ويف إبداء مالحظاته الدقيقة وتوجيهاته السديدة فأسأل اهللا 

  .ه عين خري اجلزاءعمره وعمله وأن جيز ي

ف الدين حفظه اهللا تعاىل ورعاه الذي وكما أشكر خالصةً األستاذ الدكتور حممود شر

  .ساعدين يف اختيار هذا املوضوع وإلقاء مالحظاته القيمة يف إبداء هذا البحث

ين وعاونتين يف األمور اإلدارية كما ال توأشكر أستاذيت الكرمية الدكتورة زيتون اليت شجع

للغة العربية لكل يفوتين أن أتقدم جبزيل الشكر لألستاذ الدكتور حممد بشري عميد كلية ا

وأشكر كذلك الدكتور حممد محاد والدكتور حممود خملوف حفظهما اهللا على  مساعداته

اً ىل يف إكمال وأشكر مجيع األخوات واألستاذات االيت صرن عوناً ونصرمااستفدت منهما كثريا 

هذه الرسالة ومنهن:  
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واألستاذة تة خامن،فگشنسرين، واألستاذة فتة گشعالية أكرم، والدكتورة الدكتورة 

  .ورة يامسني أختر والدكتورة سعادةالدكت بشرى يامسني و

ألخي وأشكر مجيع أفراد أسريت الذين صربوا ودعوا يل كثرياً، الشكر موصول أيضاً 

 الذي ساعدين بكل إخالصه، املرحوم غفر اهللا عنه احملترم صديقي حممد عتيق اتهد املخلص

كلية اللغة العربية وملسؤوالا فجزى اهللا اجلميع و لعاملية بإسالم آباداجلامعة اإلسالمية ا إلدارةو

  .خري اجلزاء ووفقنا ملا حيبه ويرضاه إنه نعم املوىل ونعم النصري

  الطالبة

  فوزية مري تاج
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  المقدمة
ومرتل القرآن  ينوواضع األلفاظ للمعااحلمد هللا رب العاملني خالق األلسن واللغات 

 وأصلي وأسلم على رسوله الكرمي املبعوث رمحة للعاملني واملصطفى، الكرمي بلسان عريب مبني

  !وبعدبلسان عريب مبني وعلى آله وصحبه أمجعني 

ولغة رسول اهللا صلى اهللا عليه  لغة القرآن الكرميفضل اهللا عزوجل اللغة العربية ألا فقد 

  .حديثاو متتاز بذلك ومارست أسس التحليل النصي ومناهجه قدمياً ولغة أهل اجلنة وأا وسلم

إن العصر احلديث جاء تطوراً للعلوم تبادالً لآلراء بني األجناس املختلفة فظهرت و 

ة قدمي أحديث النشالذي اجتاه معاصر" حنو النص"اجتاهات خمتلفة يف الدراسات اللغوية منها 

  .التطبيق

" تحليل النصي يف التفاسري القرآنية البيانية واملوضوعيةال"فقد اخترت موضوع البحث 

  :خمتلفة من الدراسة وهيموضوع يشمل جوانب هو و

  .هو وصف مكونات النص وإبراز مفاهيم النص الكلية واجلزئية: التحليل النصي: أوالً

وهي أكرب وأعظم منوذج التحليل  أوضحت جوانب التحليل النصي فيها التفاسري: ثانياً

التفاسري : صي وهلا اجتاهات خمتلفة منها اجتاهان يقربان إىل حنو النص والتحليل النصي، ومهاالن

  .البيانية والتفاسري املوضوعية



 

  ح 

يف ضوء منهج حنو النص، االختصاص مبنهج حنو النص ألن حتليالت النصوص : ثالثاً

وهو يهدف من ية منهج حنو النص وهو اجتاه جديد يف الدراسات اللغو متنوعة، فاخترت منها

  .منهجه بالتحليل النصي الوصول إىل فكرة كلية للنص

  :أسباب اختيار الموضوع

ألّف بعض الباحثني حبوثاً يتهمون القدماء لقصورهم يف الدراسات التحليلية، فاخترت  .1

 .املوضوع حىت أحقق األصول لنحو النص يف التراث العريب

لقرآن الكرمي ومعانيه وأسراره هذا املوضوع لرغبيت الشديدة يف فهم ااخترت  .2

البيانية، وهو ال ميكن دون دراسة النحو والبالغة والداللة وغريها، فاخترت التفسري 

 .يف حصار منهج حنو النص كي أصل إىل املراد

دفعين إىل اختيار هذا املوضوع أمهيه التفسري فهو العلم الذي يتمكن به الوصول إىل  .3

اله العلماء القدماء، فاخترت جمال التفسري وعينت النص القرآين يف ظل ما قدقائق 

 .فيهما فكرة كاملة ملنهج حنو النص والتحليل النصي الواضح  منه االجتاهني اللذين

كنت أرغب يف الدراسات اللغوية واألدبية ودراسة كلها كانت غري ممكنة باستقالهلا،  .4

اللغوية واألدبية  جيمع بني أطراف خمتلفة من العلومأن منهج حنو النص ووجدت 

 .فاخترته لذلك



 

  ط 

ما توصلوا إىل دراسة حتليلية يرى بعض الباحثني املعاصرين من العرب أن القدماء  .5

ما جتاوزوا حدود اجلملة يف يرون أن القدماء  يف هذا .للنص كما توصل إليها الغرب

 .حتليالا فاخترت هذا املوضوع كي أحقق مدى صدق هذا الرأي

  :أهمية الموضوع

m Ð       Ï Î Í Ì      Ë Ê  É È Ç      Æ       Å      Ä Ã: ل اهللا عزوجلقا .1

Ô     Ó Ò      Ñl،)1( ًوقال أيضا :m Ì Ë Ê É    È Ç Æ Å

Õ     Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍÖl.)2(  انطالقاً من اآليتني أقول

أن القرآن الكرمي كلمة من كلمات ريب وتفوق اهللا قه على مجيع الكتب مثل تفو

األمهية إىل املوضوع ألنه مقصور على مجيع خملوقاته، فمن هذا اجلانب ترجع  عزوجل

 .يف التفاسري املوصوفة بالقرآن

إال بالعلوم اللفظية  ميكن حتصيلهاالعلم مبدأ العمل، ومها مطلوبان من املسلم وملا  .2

 .النحو والداللة واملعجم وغريها، وحنو النص يشمل كل هذه: مثل

يلون إىل الدراسات التحليلية النصية ويربزون عناصر التحليل، ميعلماء حنو النص  .3

 .واملقصود فهم األفكار
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  ي 

إن أشرف الصناعات هو تفسري القرآن الكرمي بشرف موضوعه وهو القرآن الكرمي  .4

التمسك بالعروة الوثقى : وبصورة فعله وهي إظهار خفيات، وبشرف غرضه وهو

 .والوصول إىل السعادة احلقيقية

  :بقةدراسات سا
ألّفت يف هذا اال بعض املؤلفات اليت تربط بني حنو النص والتراث العريب وال أدعي 

الدراسات السابقة قاصرة عن الوفاء بتحقيق  ين وجدت أن بأنين أول من التفت إىل ذلك لكن

  :أصول حنو النص يف التراث ومن هذه الدراسات

العريب  يب، طبعة املركز الثقايفحملمد خطا مدخل إىل انسجام اخلطاب -لسانيات النص .1

 .م  1991الطبعة األوىل 

نشره دار  البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية، للدكتور مجيل عبد ايد .2

 .م1998اهليئة املصرية العامة للكتاب 

للدكتور ممدوح عبد دراسة يف تفكيك النص وتوثيقه النحو والفكر واإلبداع،  .3

 .م1998عرفة اجلامعية طبعه دار امل الرمحن

طبعه دار  النصي بني النظرية والتطبيق، للدكتور صبحي إبراهيم الفقهيعلم اللغة  .4

 .م  2000قباءللنشر بالقاهرة 

حبث نشرته جملة  ، للدكتور حممد العبدحبك النص من منظورات التراث العريب .5

 .م2001،الرياض  الدراسات اللغوية ،



 

  ك 

من منشورات  ، للدكتور أمحد حممد عبد الراضيةحنو النص بني األصالة واحلداث .6

 .م 2008مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة 

حبث منشور ، مة يف حنو النص ، للدكتور رائد فريد جنيب طافش ورعناصر عربية األ .7

 . العدد الثالث والثمانون ،جممع اللغة العربية األردينجملة يف 

 .ريبفكل حاول الربط بني حنو النص والتراث الع

  :خطة البحث

  .خطة البحث تنحصر يف مقدمة وفصل متهيدي وثالثة فصول دراسية

فاملقدمة عبارة عن التصور املوجز الشامل حول البحث وبيان منهجي، وأسباب اختيار 

  .املوضوع، وأمهية املوضوع، ونتائج البحث وغري ذلك

هيدي، وجعلت أما يف تقسيم الفصول قسمت البحث إىل ثالثة فصول مسبوقة بفصل مت

  .التمهيد فصالً ألنه يتناول أيضاً جوانب خمتلفة للموضوع

يتناول األفكار العامة عن حنو : جيري يف ثالثة مباحث، أوهلا: فالفصل األول التمهيدي

  .والتحليل النصي كي يكون منهج حنو النص واضحاًالنص 

يف التراث العريب اللغوي  وجوانبه  ذكرت فيه كيفية التحليل النصي: واملبحث الثاين

كي أمهد .ضمن جماالت خمتلفة، وذكرت فيه مدى استخدم القدماء منهج ومصطلحات حنو النص

   .لوجود حنو النص يف التفاسري

خاص يف ذكر التفاسري واجتاهاته والتركيز على التفسري املوضوعي : واملبحث الثالث

ذكر له مقتضى البحث ألن التفسري و خاصة ووجه ال والبياين وأهم التفاسري هلذين االجتاهني

  .البياين واملو ضوعي أوضح وأحسن صورة التحليل النصي 



 

  ل 

وسرت حسب بعد الفصل األول ثالثة فصول يف التحليل النصي يف التفاسري املذكورة، و

بدأت من أصغر : املستويات املختلفة للتحليل النصي وهي مستوى الكلمة واجلملة واجلمل، أي

  .تحليل وختمت على أكرب مستوى التحليلمستوى ال

  :على مستوى الكلمة، وقسمت إىل ثالثة مباحثيف التحليل النصي الفصل الثاين 

املبحث األول منها يتناول توظيف األمساء ودالالا، وهو يف ثالثة مطالب، أوهلا جيري يف 

استبدال : املنقطع، وثانيها السمات الداللية اخلاصة لالسم وأمهها الدوام والثبوت واالستمرار غري

التحول الداليل يف األمساء الذي حيدث بني : أصلها واحد واليت أصلها خمتلف، وثالثها األمساء اليت

  .أصلها واحد واليت أصلها متنوع... وقت املفردات املتنوعة 

: اهيمها وهو يتضمن ثالثة مطالبفملفصل األول هو استخدام األفعال واملبحث الثاين ل

للماضي واستبداله هلا يتناول اخلصائص الداللية وهي حتقق وقوع الفعل والثبات واالستمرار أو

التجدد : الداللية ووضعه موضع املاضي وهي خصائص الفعل املضارع: مع ذكر األسباب، وثانيها

يف تنوع صيغ : واحلدوث واالستمرار التجددي واستحضار الصورة حكاية حال ماضية، وثالثها

ل من جنس واحد، ومن أجناس خمتلفة واملقصود من هذا املطلب إبراز األسرار الداللية األفعا

  .لالستبدال الفعلي والتكرار الفعلي الذي حيدث يف األفعال

أما املبحث الثالث للفصل األول فيشتمل على استعمال احلروف كأدوات التماسك 

حروف الوصل : ايف، وثانيهاضستة مطالب، أوهلا يتناول حروف الوصل اإلالنصي، وهو يف 

حروف : حروف الوصل السبيب، وخامسها: حروف الوصل الزمين، ورابعها: وثالثها العكسي

  .استبدال احلرف باآلخر: املقارنة واملوازنة، وسادسها



 

  م 

متهيداً وأربعة مباحث والفصل الثالث خيتص مبستوى اجلمل للتحليل النصي، وهو يتضمن 

  .بصورها املختلفة ات يف اجلملة بني املفرداتوتركيزه على إبراز العالق

يبين : يتناول اإلسناد كعالقة قوية وهو مشتمل على مطلبني؛ أوهلما فاملبحث األول

 .احلبك بني املسند واملسند إليه: السبك بني املسند واملسند إليه، وثانيهما

 ثالثة مطالب، أوهلا يف يف بيان العالقات لألجزاء الثانوية يف اجلملة وهو يف الثاينواملبحث 

اليت قد يف امللحقات املفاعيل اخلمسة وعن متاسكها، وثانيها يف ما يشبه املفاعيل وعالقاا وثالثها 

فبينت العالقات الداللية والتركيبية بني مفردات  تكون متعلقة بالعمدة وقد تكون متعلقة بالفضلة

  .يف التفاسري  ذكرتاجلملة كما 

فيه دور اإلحالة عند املفسرين يف النص القرآين، وهو مشتمل كرت ذ: واملبحث الثالث

شرح اإلحالة النصية املقالية عند املفسرين وذكرت فيه الضمائر وأمساء : على مطلبني، أوهلما

اإلشارة واسم التفضيل وجتاوزت عن أدوات املقارنة لسبقها يف الفصل الثاين، وثانيهما يف بيان 

  .ملفسرين فيها أيضاً الضمائر وأمساء اإلشارة واألمساء املوصولةاإلحالة املقامية عند ا

: عند املفسرين، ومهاواملبحث الرابع للفصل الثالث يتناول قضيتان مهمتان يف حنو النص 

أي الترتيب والتقدير يف اجلملة، وهو يتكون من مطلبني، أوهلما يشتمل على الكالم عن الترتيب 

بني املسند واملسند إليه والترتيب ادي وذكرته حسب الترتيب ترتيب أجزاء اجلملة غري الع

غري املذكور يف اجلملة تقدير الكلمة أو جزء اجلملة : يتناول التقدير أي: للمتعلقات، وثانيهما

  .وأسبابه الداللية

و التحليل النصي على أما الفصل الرابع فهو يتناول حتليل البنية الكربى عند املفسرين فه

موضوع النص وهو ينقسم إىل : ل، وهو يشتمل على أربعة مباحث، املبحث األولمستوى اجلم



 

  ن 

ومبدأ التغريض وبينت كيف ميكن الوصول إىل معرفة موضوع : أوهلما البنية الكربى، أي: مطلبني

واملطلب الثاين يتناول موضوعات البنية الصغرى، فنرى فيه كيف فسر املفسرون البنية الكربى، 

  .ن املناسبات فيهاكل ذلك وكيف تكو

العالقات الداللية بني جمموعات اجلمل، وقسمت هذا املبحث غلى ثالثة : املبحث الثاينو

البيان والتفسري، وهو أن تكون جمموعة من اجلمل مبهمة املراد وجمموعة أخرى من : مطالب، أوهلا

اموعتني اإلمجال  بنيأن تكون العالقة : اإلمجال والتفصيل أي: اآليات جتعلها واضحة، وثانيها

والتفصيل فتكون جمموعة من اجلمل أو مجلة واحدة تذكر األحداث إمجاالً وتفصلها جمموعة من 

السبب : اجلمل األخرى الحقاً وقد تكون تلك اموعة قريبة منها وقد تكون بعيدة منها، وثالثها

 مجلة أو جمموع اجلمل أن تكون مجلة أو جمموع اجلمل سبباً حلدث آخر مذكور يف: والنتيجة أي

  .األخرى اليت تكون نتيجة هلا، فتكون العالقة بني اجلمل عالقة السبب والنتيجة

يف البنية الكربى ألن الضمائر غالب  اية وذكربحث الثالث خمتص باإلحالة الضمريوامل

بني اجلمل مذكور يف اجلملة نفسها فتكون العالقة  ما هو األحيان يف القرآن الكرمي تعود على غري

اإلحالة القبلية والبعدية أي : عندئذ عالقة بعدية أو قبلية، وجعلت هذا املبحث يف مطلبني، أوهلما

وحدة : االحتاد والتعدد يف اإلحالة، أي: ل الذكر، وثانيهمااإلضمار بعد الذكر واإلضمار قب

  .املرجع أو الضمري وتعدد املرجع

موضوعاً مهماً هو ترتيب موضوعات النص واملبحث الرابع من الفصل الرابع يتناول 

سواء كانت يف البنية الكربى أو يف الصغرى، فهو يتكون من مطلبني، أوهلما يف ترتيب 



 

  س 

انتقال يف النص القرآين من : املوضوعات للنص الكلي أو اجلزئي، وثانيهما يف تغيري املوضوع، أي

  .القيمة يف جمال التحليل النصيموضوع إىل آخر راعيت يف كل ذلك آراء املفسرين وجهودهم 

وبعد الفصول األربعة ذكرت اخلامتة اليت تشتمل على النتائج املهمة احلاصلة من البحث 

  .كله

  :منهج البحث

قيت من معايري حنو النص ومن التفاسري ما ذكره العلماء من تمنهج البحث انتقائي فان .1

 .التحليل النصي

البيانية واملوضوعية يف ضوء منهج حنو  منهج البحث تطبيقي حتليلي يف التفاسري .2

 .النص

الكشاف و تفسري البيضاوي و أيب  وحناعتمدت على نوعني من التفاسري البيانية  .3

حنو تفسري الرازي و نظم الدرر و تفسري ابن   ملوضوعيةالسعود و روح املعاين و اال

 .واخترت منها أهم التفاسري. عاشور وغريذلك 

ألا أصل فاعتمدت عليها وأما من التفاسري  وكتبهم القدماء رجعت غالباً إىل تفاسري .4

 .املعاصرة فكلها معتمدة على القدمية

فيها  أوالً يف البحث عن اآليات حبثت عنها يف السور األوىل وكلما ما وجدت .5

 السور األوىل بدءاً من ولذلك أكثر اآليات يف البحث من ،رجعت إىل املتأخرة

 .السورة البقرة



 

  ع 

كتب النحو يف املسائل النحوية فأمهد أوالً من كتب اللغة مث أرجع إىل  أرجع إىل .6

 .التفاسري

يقوله املفسرون وأشري  خلص ماأاحبث عن املقصود يف تفسريين أو ثالثة على األقل و .7

 .يف اهلامش

احلبك، والسبك، واملقامية للتطبيق على النص : من معايري حنو النص اخترت ثالثة .8

لعدم تناسبها ) القصد، القبول، اإلعالم، التناص(ين وتركت أربعة القرآين عند املفسر

املشرف لتركها وأا مكتسبة حديثاً يف الثقافة العربية مع النص القرآين أرشدين 

، وتطبيقها على القرآن الكرمي غري مناسب شرحت يف وليست واقعية متاماً بالتمحص

 .التمهيد وميكن تطبيقها على النص اآلخر

 .لسهولة القارئبسيطاً قبل كل موضوع جديد  اًهيداذكر مت .9

أخرياً فهذا هو جهدي حسب ما استطعت ففي هذا ما أصبت فهو بتوفيق من اهللا وما 

فيه فهو مين ومن الشيطان، وأسأل اهللا العفو واملغفرة، كما أسأله أن يعلمنا ما ينفعنا مبا أخطأت 

  .رب العاملنيعلمنا ويزيدنا علماً وآخر دعوانا أن احلمد هللا 

  فوزية مري تاج
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 التحليل النصي والتفاسير: الفصل األول
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  )صل التمهيديالف( لالفصل األّو
  التحليل النصي في التراث العربي والتفاسير العربية

  )مباحث ثالثةوفيه (

  

  :األول المبحث
  .نحو النص والتحليل النصي

  :المبحث الثاني
  .عند القدماء/العربي اللغوي في التراث النصي التحليل
  :المبحث الثالث

تفاسير البيانية التفاسير القرآنية مع الترآيز على ال
  .والموضوعية
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  التمهيد
  

جعلت هذا الفصل مشتمالً على ثالثة مباحث ويهدف هذا الفصل 

التوضيح والشرح للموضوع ومبا أن التمهيد يشتمل على النقاط املفصلة 

  :فجعلته فصالً مستقالً، وهو يشتمل على ثالثة مباحث

 .حنو النص والتحليل النصي .1

 .عند القدماء/يف التراثدراسات حتليلية نصية  .2

  .التفاسري القرآنية مع التركيز على التفاسري البيانية واملوضوعية .3
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  المبحث األول
  نحو النص والتحليل النصي

  )وفيه مطلبان(
  

  :المطلب األول
  .نحو النص

  :المطلب الثاني
  .التحليل النصي
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  تمهيدال
  

اه لغوي حديث يعد من من املعلوم أن حنو النص نظرية واجت

اللسانيات الوصفية فيهتم بوصف البنية الكلية للنص وحتليلها وبيان 

  .العالقات فيها دون االقتصار على مجلة

ومن املعلوم أن هذا االجتاه له منهج وأسس ومعايري سبعة اليت تكفل 

  .للنص الصحة ويهدف هذا االجتاه بيان جوانب عديدة للنص

بحث خاصاً هلذه القضايا على سبيل ملنظراً لذلك جعلت هذا ا

ما هو حنو  ضوء هذا املنهج فأبين باإلجياز والسبب أن املوضوع هو يف اإلجياز

النص والتحليل النصي  ومناهجهما وما هو متروك من تلك املناهج للتحليل 

  .النصي القرآين وما هو املقبول مع ذكر السبب
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  المطلب األول

  نحو النص
  :لغًة واصطالحًا النصمعنى النحو و
  :النحو

هو انتحاء مست كالم العرب يف تصرفه من إعراب وغريه كالتثنية واجلمع والتحقري 

هذا  يت متعلقاً بتراكيب اجلمل وقد يتسعوالتكسري واإلضافة والنسب والتراكيب وغري ذلك ما يأ

يف " سيبويه"النحو  ا مجعه إمامممالتصور فيشمل األصوات والصرف والداللة والسياق وغري ذلك 

علم : "فمفهوم النحو عند سيبويه أوسع وأمشل ولذلك يقال يف حد علم النحو" الكتاب"كتابه 

  ".يعرف به أحكام الكلم العربية إفراداً وتركيباً

علم اللغة العربية أصواا وصرفها : أي" علم العربية: "وهو عند األمشوين يرادف قولنا

لم مفيد يف فهم اللغة العربية ففائدته معرفة صواب الكالم من خطئه وهو ع. وتراكيبها وغري ذلك

كشف املعاين اللغوية والتعبري يعلم الذي الفهو . وغايته االستعانة على فهم كالم اهللا عزوجل

  )1(.قيق من خالل وسائل التماسك النصي يف اجلملة ويف النصالد

                                                 
  .ابعةالمصرية العامة، الطبعة الر، الهيئة 1/35الخصائص، البن جني، : انظر -1

دار : ، الناشر3/1508عبد الرحمن علي سليمان، : وتوضيح المقاصد والمسالك، لبدر الدين المرادي، تحقيق -

  .م2008الطبعة األولى  الفكر العربي، مصر،

لبنان، الطبعة األولى  –، دار الكتب العلمية، بيروت 1/19وشرح األشموني على ألفية ابن مالك، لألشموني،  -

 .م1998
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النحوي يهدف إىل الفهم  أن النظام من هنا تبدو أمهية النحو العريب يف حنو النص العريب

الصحيح للنص ولذا بين حناة العرب األدوات والوسائل اليت تساهم يف التحليل النصي سواء 

  .أكان التحليل للكلمة أو موع النص

 

  :لغة النص
  :وذكر يف املعاجم يف عبارات خمتلفة منها" ن ص ص"هو  النص رذج

 .استقصاه: نص ما عنده، أي -

 .استقصيته مسألته عن الشيء: جل، أينصصت الر -

 .رفعتها يف السري: نصصت ناقيت يف السري، أي -

 .رفعته: نصصت احلديث، أي -

 .منتهاه: نص كل شيء، أي -

  .ما دل ظاهر لفظهما عليه: نص احلديث والقرآن، أي -

 وهكذا عبارات أخرى كثرية نستخلص منها قائلني أن كلمة النص تدور حول معان

  :خمتلفة هي

 .االستقصاء)  3(  .اإلظهار)  2(    .الرفع ) 1(

 .اإلسناد)  6(  .الداللة)  5(  .املنتهى، األقصى)  4(

  )1(.وغري ذلك .التحريك والتوقيف)  9(  .الضم)  8(    .الغاية)  7(

                                                 
  .مكتبة الهالل ،87 – 7/86الدآتور إبراهيم السامرائي، : معجم العين، للخليل بن أحمد، تحقيق: عراج -1

  .م2001. ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط12/83وتهذيب اللغة، لألزهري،  -

  .م1987الرابعة ، دار العلم، بيروت، الطبعة 3/1058والصحاح تاج اللغة، للجوهري،  -

  .، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى2/275محمد باسل، : ة، للزمخشري، تحقيقوأساس البالغ -

  .هـ1414، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة 99 – 7/97ولسان العرب، البن منظور، -
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  :النص اصطالحًا

  :فيه آراء خمتلفة، وأمهها

 .ووحدة داللية بنية لغوية هو -

لعمل التعبريي انسجامه ومتاسكه يف الكلية هو الكيفيات اللغوية اليت حيقق هبا ا -

 .الداللية

 .هو قطعة من الكالم طالت أو قصرت -

 .هو كالم مفيد حيسن السكوت عليه -

 .هو جمموعة منظمة من القضايا اللغوية -

داللية كربى شاملة اليت تشكل من أجزاء خمتلفة تربط بينها عالقات حنوية هو وحدة  -

ألفقي، ويتكون النص من تصورات كلية داللية وتقع هذه العالقات على املستوى ا

 .على املستوى الرأسي تربط بينها عالقات داللية منطقية

 .هو عملية انتاجية -

 .هو كلية مترابطة األجزاء -

 .هو نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض -

  )1(.هو وحدة متكاملة وبنية مركبة متماسكة -

                                                                                                                                            
مؤسسة الرسالة، : ناشرال، 908: عدنان درويش محمد المصري، ص: والكليات، ألبي البقاء الحنفي، تحقيق -

 .بيروت
، المرآز الثقافي العربي، 5 – 2: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، لمحمد خطابي، ص: راجع -1

  .م1991الطبعة األولى 

  .، دار الفكر للدراسات36: واللغة واإلبداع األدبي، لمحمد العبد، ص -
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  :المناسبة بين المعنى اللغوي واالصطالحي

وهو . من معاين النص اللغوية اإلظهار فهو وسيلة إلظهار ما يف األفكار والذهنإن 

كاتب يرفع ما يف قلبه، وهو ضم الشيء إىل الشيء فهو جمموعة من االرتفاع والرفع فاملتكلم أو ال

إىل أدىن  صل املستمع أو القارئويالكلمات أو اجلمل املتضامة املتناسقة وهو أقصى الشيء فهو 

  .آخر درجة للفهموأقصى و

يظهر ويرفع ما يف قلبه إىل الظاهر كي يدركه  وهو اإلظهار فإن املتكلم أو الكاتب

  .املتلقي

  .وهبذه الطريقة يوجد التناسب والترابط بني املعنيني

  :النص والكالم والخطاب

أن املصطلحات املختلفة شائعة يف معىن النص وأمهها الكالم  شرحنا معىن النص ووجدنا

  .ابواخلط

فاخلطاب أيضاً انتاج لغوي حسب سياق معني وميكن أن يكون كلمةً أو مجلةً أو اقتباساً 

  .أو مجالً وغري ذلك، وميكن أن يكون امساً أو فعالً أو إعالناً

وكذلك الكالم أيضاً معناه عند اللغويني ما حيسن السكوت عليه ويفيد فائدة، وهو أيضاً 

  .ىوحدة كالمية تضم حتتها وحدات صغر

وال شرط فيه أن يكون جمموعة من اجلمل بل يطلق على القليل أو الكثري بشرط أن حيقق 

  )1(.ما يصح االكتفاء به: غرض اإلفادة أي

                                                                                                                                            
  .م1993، المرآز الثقافي العربي، الطبعة األولى 12 – 11: نسيج النص، لألزهر زناد، ص -

 –، الشرآة العالمية للنشر لونجمان 248 – 247: وبالغة الخطاب وعلم النص، للدآتور صالح فضل، ص -

  .م1996مصر، الطبعة 

مصر،  –، الشرآة العالمية للنشر لونجمان 128 – 99: علم لغة النص، للدآتور سعيد حسن البحيري، ص -

 .م1997الطبعة 
  .20 – 1/19الخصائص، البن جني، : انظر -1
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كلمة  "النص"أن النص واخلطاب والكالم كلمات مترادفة إال أن كلمة  :القولخالصة 

  .نطوقطلق على الكالم املييف األغلب " اخلطاب"أكثر استخداماً، و ةمعاصر

  :حدود النص

على كلمة أو مجلة أو " النص"مث جيدر بنا أن نشري إىل حدود النص هل يطلق كلمة 

جمموعة من اجلمل؟ فنجيب أن النص يف األغلب يعين جمموع اجلمل واملوضوع وميكن أن يقصد 

ة وميكن أن يقصد به مجل. به كلمة إذا صح االكتفاء هبا وإذا كانت مترابطة متناسبة للسياق

كذلك، وأكثر القدماء كانوا يقصدون بالكالم اجلملة املفيدة يصح السكوت عليها، فالشرط يف 

  .النصية حسن السكوت واالكتفاء والفهم

  :أنواع النص

  :ينقسم النص إىل ثالثة أقسام

  :النص القرآني .1

هو كالم اهللا عزوجل الذي ينفرد ببيانه بنظمه خبطابه يف كل املستويات وهو كالم ونص 

  .خطاب معجزو

: وقوله تعاىل )mF G H Il،)1: فقال عزوجلاملعاندين وحتدى القرآن الكرمي 

m¼ ½ ¾ ¿l.)2(  

                                                                                                                                            
، دار الفكر، دمشق، الطبعة 1/41الدآتور عبد اإلله، : واللباب في علل البناء واإلعراب، للعكبري، تحقيق -

  .األولى

  .، دار الفكر للطباعة1/33يوسف محمد البقاعي، : وأوضح المسالك إلى ألفية المسالك، البن هشام، تحقيق -

 .هـ1383عام الطبعة ، 44: د الحميد، صمحي الدين عب محمد: وقطر الندى وبل الصدى، البن هشام، تحقيق -
 .١٣: ، اآليةهود سورة -1
 .٢٣: ، اآليةالبقرة سورة -2
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وهو كالم ال ميكن حتديد وصفه للبشر ألنه كالم اهللا وله ميزات وصفات غري حمدودة 

حىت  "النصية"منها أنه ال ائي الداللة وال ميكن حتريفه وتغيريه وال يصح أن يقاس عليه قواعد 

  .يصل صاحب القياس والتطبيق إىل وجود النصية فيه أو عدم وجود النصية فيه

 :النص األدبي الفني .2

  :النص الذي يقوم على أجناس أدبية ويشترط فيه اإلبداع، وله قسمان رئيسيان

 .الشعر) 2  النثر، ) 1

  :النص اإليصالي النفعي .3

وال يشترط فيه  –لية اإليصال هو النص العام الذي نتكلم به أي هو نص لتكلم عام لعم

  .اإلبداع

  :نحو النص

والنحو يف هذا  "النص"مضافه إىل " حنو"، و"النص"ومن " حنو"هو اسم مركب من 

املوضع املراد منه الشامل الكامل غري حمدود يف اجلملة بل هو يشمل التركيب والسياق واملناسبة 

  .وكل ما يقتضيه التحليل النصي

علم الذي جيمع بني العلوم املختلفة يف التطبيق وهو يربز معامل لا" حنو النص: "فهو أي

النص ومفاهيم النص كلية كانت أو جزئية وهو يربز كذلك التماسك والترابط النصي وأدواته 

  .املعنوية واللفظية

  .وتطبيق هذا العلم يسمى بالتحليل النصي

بله العرب لكن هذا اجتاه جديد معاصر جاء من الغرب وق "حنو النص" :خالصة القول

  .ل إن شاءاهللايوتطبيقه موجود يف التراث ضمنياً كما سنذكره بالتفص اال
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  :بنيات نحو النص

  :يتكون النص من البنيات اآلتية

هي البنية اللفظية الشكلية غالباً وتدرس يف السبك عامة ويف احليك : البنية النحوية .1

 .خاصة

الداللة بني املفردات واجلمل واالقتباسات وط املعنوي املراد منها التراب: الدالليةالبنية  .2

 .وبني النص والسياق وغري ذلك

تشتمل هذه البنية على الفكرة الكلية الشاملة للنص اليت فيها : البنية املوضوعية .3

 .موضوعات جزئية وتكون كلها مترابطة متماسكة

نص وعناصر هذه البنية املراد منها املقام أو احلال الذي اقتضى ال: البنية التداولية .4

  .وغري ذلك" وأماكن وأقوال أشخاص"

  :الفروق بين نحو النص ونحو الجملة

  .إن حنو النص أوسع وأمشل من حنو اجلملة

وحنو النص يف التحليل النصي حيتاج إىل العلوم مثل املنطق والداللة والبالغة والنفس 

  .واالجتماع وغري ذلك

  .واعد النحويةأما حنو اجلملة فهو حيتاج إىل الق

  .حنو النص أوسع وأمشل فنحو اجلملة جزء حنو النص ومرحلة من مراحل التحليل النصي

إن حنو النص نظرية للتحليل النصي وحنو اجلملة نظرية للتحليل اجلملي، اجلملة جمموع ما 

 هاتقدمته الكلمات مما بينها وسائل غالباً أما حنو النص فهو جمموع ما تقدمته اجلمل مبا بين

  .التماسك النصي
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 :الفرق بين نحو النص والبالغة

حنو النص والبالغة العربية تتناوالن النص وحتليله لكن الفرق بينهما أن البالغة أخص من 

وليس من شروطه ان  بسواء، حنو النص وهو أن حنو النص يتناول الكالم الفصيح والبليغ سواًء

  .يكون الكالم كالماً بليغاً أدبياً

غة نظام القواعد اليت تقوم على مهمة التوجيه يف انتاج النص األديب البليغ وهي فالبال

  .حتقيق مؤثرات نصية وخصائص الكالم وهي تبدأ من حيث تنتهي قواعد النحو العريب

غة والداللة وغريها من باللكالم ويشمل النحو والصرف والانظام لتحليل فأما حنو النص 

  .غ  من الكالم البليالعلوم  ويشمل الفصيح و

  .أن حنو النص أعم من حنو اجلملة والبالغة :خالصة القول

  :موضوعات نحو النص

نه حديث املنهج أي كان لكظهر حنو النص يف العصر احلديث وال شك أنه قدمي التطبيق 

موجوداً يف القدمي ضمن موضوعات وعلوم أخرى كالشروح والتفاسري لكنه يف ذلك الوقت ما 

فألجل  – وما كانت له موضوعات مستقلة وال مصطلحات مستقلة" حنو النص"م كان مسماً باس

موضوع : لكن مع مرور الزمن اكتشفت موضوعاته مثل –ذلك هو ما زال يف طريق التطور 

ط ابوة واحلال واملقام املناسبات والرأدوات التماسك النصي املعنوية واللفظيالنص، وداللة النص، 

 .اث وتنظيم أجزاء النص واإلجياز واإلطناب وغري ذلكيب األحدوترت ،والترابط
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  :مصطلحات نحو النص

حنو النص، لسانيات النص، لسانيات  :أمههامن خمتلفة،  مصطلحاتله : تسمية .1

: اخلطاب، علم النص، علم لغة النص، حتليل اخلطاب، ومن كل هذه األمساء االسم

 .مشل أوسعأاسم " علم النص"

يتم بالقواعد واإلعراب والشكل وهو غالباً يدور حول  النحو الذي: حنو اجلملة .2

 .اجلملة وما فيها من القواعد

 .متتالية من اجلمل، وحدة داللية: النص .3

 .الفكرة الكلية املوضوع الرئيسي: البنية الكربى .4

 .املعىن اجلزئي واملوضوعات الثانوية: البنية الصغرى .5

 .إشارة إىل جمموع اجلمل: املتتاليات .6

 .دار احلديث واخلطاب الذي يدور حوله النصم: املوضوع .7

 .الوسيلة اليت يتحقق هبا النص: النصية .8

الترابط والتعالق والتوحيد بني أجزاء النص سواء كان لفظياً أو : التماسك النصي .9

 .معنوياً

هو الترابط اللفظي املعنوي احلبك االلتحام االنسجام : السبك االتساق التضام .10

 .هو الترابط املعنوي خاصة

هو تعويض عنصر بعنصر آخر ويكون يف بني احلرفني أو االمسني أو : االستبدال .11

 .الفعلني
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  )1(.هو التقدير والعدمية: احلذف .12

  . إن شاء اهللا ضمن الفصول القادمة لحات أخرى سيأيت ذكرها يف ما بعدوكذلك مصط

  :النصنحو معايير 

فتطبيقه موجود يف . يبعلم تصل جذوره إىل التراث اإلسالمي العرهو إن حنو النص 

  .الكتب القدمية من التراث اإلسالمي

كان قبل ما لكن ال شك أنه جاء بشكل منظم املنهج واملفردات يف العصر احلاضر وأما 

  .العلوم اللغوية التحليلة وكان يشمل. من العلوم املختلفةجزءاً ، فكان ذلك

مصطلحات وموضوعاتر وجاء يف صورة علم كاملٍ فله منهج ووهو اآلن نشأ وتطو .

  .كان حتديدها مل يتم حىت اآلن بسبب سعته ومشوله إنو

ال  –املسلمني  –ومن املعلوم أن علم حنو النص جاء من الغرب ألسباب خمتلفة وحنن 

ونترك عكس  ونستفيد به هديننا نقبلالف خيال يضرنا وما ال ما فنقبله بالكلية نرفضه بالكلية وال 

  .ذلك

. خصصوا هذا العلممتخاص وهو مشتمل على املعايري اليت وضعها  فلهذا العلم منهج

 وبعضها مرفوض على النصوص احملترمة تطبيقهلالنسبة ب عايري سبعة يف العدد بعضها مقبولوهذه امل

  .ناسب النص القرآين الكرمييال  هتاماً ألن رفضاً

                                                 
: الدآتور سعيد حسن بحيري، ص: ، ترجمة وتعليقمتداخل االختصاصات، لتون فان دايكعلم النص مدخل  -1

 ،روبرت دي بوجراندل ،واإلجراء النص والخطابو .م2001 :، دار القاهرة للكتاب، الطبعة األولى15 – 14

علم اللغة و .27 – 1: صولسانيات النص،  .م1998الطبعة األولى  ،الكتب عالم ،تمام حسان آتوردال :ترجمة

الطبعة  ،والتوزيعدار قباء للطباعة والنشر  ،صبحي إبراهيم الفقهي آتوردلل ،والتطبيق النصي بين النظرية

 .م2000األولى 
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املسلمني  –لكننا حنن . نهذه املعايري ويرفضونه أو يقبلوهل تتبعاًون أي نص موالغربيون يقي

  .ال نقيس النص الديين على هذه املعايري املوضوعة من جانب غري املسلمني –

أما حنن فعندنا مقاييس . يف أي نص )النصية(سبب هم يقولون أن وجود هذه املعايري يو

عايري اليت نهم لكن من حيث أننا اآلن يف حنو النص فنذكر املعايري السبعة ونركّز على املخمتلفة ع

وهذه . نأخذها يف اعتبار التحليل النصي ومنر سريعاً على املعايري اليت نتركها يف التحليل النصي

 بوجراند وبعض العربودي وهي منسوبة إىل دريسلر . املعايري مذكورة يف كتب حنو العرب

  .الباحثني تبعوه

  :وتلك املعايري فيما يلي

 ).Cohesion(االتساق  .1

 ).Coherence(االنسجام  .2

 ).Informativity(اإلعالم  .3

 ).Intentionality(القصد  .4

 ).Acceptability(القبول  .5

 ).Intertextuality(التناص  .6

  ).Situationality(املقامية  .7

يف كتب النقد والبالغة واألدب  ةروذكم معايريوهي السبك واحلبك واملقامية ومنها 

وظلت حمل االهتمام عند القدماء يف التحليل . سري وعلوم القرآن فهي ليست جديدة علينا والتف

  .النصي
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  صرحياً من حيثت ةروذكم غريوهي األسس اليت تأيت بالتماسك يف النص، والفرق أا 

  .معيار التناص ما يقرب من االقتباس من فنون األدبو .واملنهج األسس

  )Cohesion(االتساق /السبك: المعيار األول

واملراد " اللغوي/التماسك النحوي"و" التضام"و" ساقاالت" عمل بأمساء خمتلفة مثلتهو يس

 )1(.في القائم على النحو يف البنية السطحية مبعىن التشكيل النحوي للجملصمنه الترابط الر

 يف كتب النقد والبالغة باتقري وهذا املصطلح موجود عند العرب من قبل بنفس املعىن

  .يف املبحث الثاين  يت ذكر فيما بعد إن شاء اهللاوالتفسري وعلوم القرآن الكرمي وغريها، سيأ

  :أهمية االتساق

يف ظاهر النص أي أن معيار  "االستمرارية"اليت تتحقق هبا خاصية  إنه خيتص بالوسائل

التماسك النحوي يترتب على إجراءات تبدو له العناصر السطحية على ضوء وقائع يؤدي السابق 

 )2(.منها الالحق وينتظم

 )3(.ساق حيقق العالقات النحوية واملعجمية بني أجزاء النصفإنّ االت

  :أدوات السبك

  :االتساق فيما يلي وات ووسائل خمتلفة، من أهم وسائلوذلك التماسك يظهر بأد

 .اإلحالة/ املرجعية  .1

 

 .االستبدال .2

                                                 
 .103: ص ،)ترجمة( دي بوجراند، لروبرت إلجراء،النص والخطاب وا -1
للدآتور أحمد  صالة والحداثة،نحو النص بين األو. 103 :ص، )ترجمة(، النص والخطاب واإلجراء :راجع -2

 .م2008مكتبة الثقافة الدينية، عام الطبعة : ، الناشر101: ص محمد عبد الراضي،
 .2: لسانيات النص، لمحمد خطابي، ص -3
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 .احلذف .3

 .الوصل/ الربط  .4

 .االتساق املعجمي .5

 .التعريف .6

  :اإلحالة –أوًال 

هي الداللة اليت تعود على . ع واإلعادة إىل السابق أو إىل الالحقرجوالهي املرجعية أي 

 )1(.عنصر أو عناصر أخرى مصورة من أجزاء أخرى من اخلطاب

 )2(.حتول من شيء إىل شيء" أحال الرجل إحالة"واإلحالة من 

 )3(.حول حركة هوقال الزبيدي معنا

  .يء جلامع جيمع بينهمافإا تعين نقل الشيء أو شخص أو توجيه شيء أو شخص على ش

هي من الرجوع والعودة واملرجعية مصدر صناعي " املرجعية" "اإلحالة"وأيضاً يقال لـ

  .للرجوع، رجع

من حناة العرب  كثري امن قبل احملدثني استعمله هبذا القصد :وإنّ هذه الكلمة أي اإلحالة

  ".التكلم ملستحيل"لكن عندهم مبعىن 

والزخمشري وكثريون مبعىن التكلم مبستحيل  ، وابن جين،اجفاستعمله سيبويه، وابن سر

  )1(.بتطور الزمن  موجود عندهم يف النحو ومها ظهرااملرجعية غري"ومصطلح 
                                                 

مكتبة زهراء : الناشر، 116: للدآتور أحمد عفيفي، ص اتجاه جديد في الدرس النحوي، نحو النص، :انظر -1

 .م2000الشرق، الطبعة األولى 
 .11/184لسان العرب،  -2
: تحقيق ،)هـ1205 :ت( الزبيديحمد بن محمد عبد الرزاق الحسيني مل، من جواهر القاموس تاج العروس -3

 .دار الهداية 28/382 مجموعة من المحققين،
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لمرجعية أما تطلقان على نوع من للإلحالة و احلقيقي أنّ املعىن :خالصة القول

صر يف النص أو خارج الكلمات اليت ال متلك داللة مستقلة بل هي تعود على عنصر أو عنا

  .النص

  :وهذا املوضوع واسع جداً وخنتصره يف ذكر القسمني

أي املرجعية أو الرجوع داخل النص فمرجع  :نصية/ داخلية / لغوية / إحالة حنوية  . أ

 .من كلمات النص الكلمة يكون سابقاً أو الحقاً لكن هو موجود داخل النص

ي اليت تتم بني النص وما يتصل به يف ه :مقامية/ حالية / سياقية / إحالة خارجية  . ب

  .اخلارج من السياق واملقام واحلال وغري ذلك من األشخاص واحلضور

  :عناصر اإلحالة

وعناصر اإلحالة يف اللغة . صفة اإلحالة/ تتوفر كل طبيعية على عناصر متلك خاصية 

  )2(:العربية عديدة، وهي

 

 .)كلهااإلحالة هي رأس عناصر ( ئرالضما)  1(

 .وصولةاملمساء األ  )2(

                                                                                                                                            
مكتبة : ، الناشر2/58عبد السالم محمد هارون، : ، تحقيق"سيبويه"الكتاب، لعمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بـ -1

  .م1988الخانجي، القاهرة، الطعبة الثالثة 

عبد : ، تحقيق"ابن السراج"السري بن سهل النحوي المعروف بـ بن واألصول في النحو، ألبي بكر محمد -

  .لبنان –مؤسسة الرسالة، بيروت : ، الناشر1/330الفتلي،  الحسين

 بوأالدآتور علي : والمفّصل في صنعة اإلعراب، ألبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، تحقيق -

  .م1993مكتبة الهالل، بيروت، الطبعة األولى : ، الناشر1/122ملحم، 

  .1/95ئص، البن جني، اوالخص -
  .وشبكة االتصال منتدي اللسانيات .25 – 11: النص، لمحمد خطابي، ص لسانيات: انظر -2
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 .أمساء اإلشارة)  3(

  .أدوات املقارنة)  4(

إذ ال بد من العودة . ا كان نوعها ال تكتفي بذاا من حيث التأويلموعناصر اإلحالة كيف

  .إىل املراد منها

  :فوائدها

فهي حتقق . ها، وخاصة للضمائرصر اإلحالة كثرياً ويربزون أمهيتيهتم علماء التحليل بعنا

  :، ومن فوائد اإلحالة فيما يلياسك الداليل والشكليالتم

أو هي ذكرت يف املقام فالبحث عن العناصر  رجع إىل عناصر سبق ذكرها يف النصت .1

 .احمليل إليها ينشئ شيئاً من اللطف يف التحليل النصي

اجلمل املتتالية وال  وأالعبارات  وأأيضاً ترجع إليها األمهية بصفتها نائبة عن األمساء  .2

بل تتعداه إىل أداء الربط بني أجزاء النص املختلفة شكلياً  ،تقف أمهيتها عند هذا احلد

  .وداللياً

  .وقد تكون نائبة عن أجزاء النص اخلارجية

واإلحالة تفيد االختصار يف الفقرات واجلمل وهي تسبب التجنب من التكرار غري  .3

 .نصوهي تؤدي وظيفة التماسك الشديد بني مكونات ال .املفيد

  .بعدية تكون قبلية و بني اجلزئني وتكون هذه العالقة تبني العالقةهي  .4

 

 

  :شرح عناصر اإلحالة
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هي حتقق الربط وتفيد االختصار وجتنب التكرار وهي تكون متصلة  :الضمائر .1

كتايب، وكتابنا، وغري : ومنفصلة ووجودية مثل أنا، أنت، حنن، هو، هم، وملكية مثل

 .ذلك

دوات اإلحالة وهي تكون أعل بعض الباحثني األمساء املوصولة من جي :أمساء موصولة .2

هي ال تتم معانيها إالّ بصالت كذلك إذا كانت صفة ملا قبلها أو مضافا إليها و

وال بد يف الصلة من . توضحها وختصصها وال تكون صالا إالّ اجلمل أو الظروف

ء منها على املوصول وال جيوز ضمري يعود إىل املوصول وال جيوز تقدمي الصلة وال شي

ويسمى الضمري الذي يربط بني الصلة واملوصول . الوصل بني الصلة واملوصول

 .هي أيضاً تفيد الربط واالختصار" العائد"

هي ما وضعت لتدل على مسمى مشار إليه سواء أكان بعيداً أم قريباً  :أمساء اإلشارة .3

تؤدي دور االختصار اليت النص هي  وقد تكون أمساء اإلشارة تشري إىل ما يف خارج

 .والتنبيه

صيغة مثل كاف التشبيه و هي تفيد املوازنة واملقارنة بني أجزاء النص :أدوات املقارنة .4

  .التفضيل

  :)Substitution( االستبدال –ثانيًا 

أنّ هذا النوع يتم : وقال اخلطايب. هو بدل أو تعويض أو عوض جزء جبزء آخر من النص

  :فحسب ذلك لالستبدال أنواع )1(عبارات،الو أنحوي بني الكلمات يف املستوى ال

                                                 
  .106 – 105: نحو النص، للدآتور أحمد عفيفي، ص: انظرو. 19: لسانيات النص، ص -1
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 )m} | { z y x wl،)1 :حنو قوله تعاىل: استبدال امسي .1

 .استبدال فئة بأخرى

استبدال الواو  )3(، m y z { | lو )m « ¬ ® l،)2 :استبدال حريف .2

 .لفاءبا

 )m } ~ _   ` a b c * e f g        h i *l،)4 :استبدال فعلي .3

 .)جعل(ب  )فعل(تبدال اس

 mN :استبدل بقوله )5(،md e f g           hil :وله تعاىلحنو ق: )مجلي(استبدال قويل  .4

O P Q R   S l.)6( 

  :)Ellipsis( الحذف –ثالثًا 

إما  اً،هو تقدير عنصر يف النص غري مذكور وإمنا يكون حذفه إما للداللة عليها اختصار

وهي ليست قضية جديدة بل هي قضية قدمية جداً وعاجلتها حبوث  اًلعدم الداللة عليه اقتصار

  .املستوى التعبريي العادي وبية وتفسريية بوصفها احنرافاً علىحنوية وبالغية وأسل

                                                 
  .١٣: ، اآليةآل عمران سورة -1
  .٣٥: ، اآليةالبقرة سورة -2
  .١٩: ، اآليةاألعراف سورة -3
  .٢ – ١: ، اآليتانالفيل سورة -4
  .٦٤: ، اآليةالكهف سورة -5
  .٦٣: ، اآليةالكهف سورة -6
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وجود األلفاظ ومن بأما من حيث األمهية فهو يدور دوراً مهماً يف النصوص ألنه ال يكون 

مقصود كما هو توقظ ذهنه وجيعله يفكر فيما  ةشحن القارئ/ السامع / مث يفجر يف ذهن املتلقي 

  :قال اجلرجاين

هو باب دقيق املسلك، لطيف املأخذ، عجيب األمر، شبيه بالسحر فإنك ترى "

جتدك أنطق ما تكون . والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة ،به ترك الذكر أفصح من الذكر

لة قد تنكرها حىت خترب، وتدفعها حىت إذا مل تنطق، وأمت ما تكون بياناً إذا مل تنب، وهذه مج

  )1(".تنظر

. وباب احلذف واسع جداً، وتناوله حنو النص يف التحليل النصي، لكشف معاين النص

فالنص قد يكون ناقصاً حبذف أجزاء النص الضرورية وهو حذف غري مناسب لكن احلذف إذا 

  .أم معنويةً فهو حذف مفيد لغويةً كان مع القرآئن لغويةً كانت

  .فاحلذف هو املعىن العدمي الذي يفهم من السياق لغوياً كان أم حالياً

ف استعماالت خمتلفة وصور ، وللحذ"مقدر"يسميه النحاة العنصر احملذوف متوقع حنوياً و

  :الدكتور متام حسان وهي هاخمتلفة ذكر

حذف املفرد، حذف التركيب، حذف اجلملة، واجلمل يتوىف كل هذه على مقتضى 

  )2(.قالسيا

                                                 
، 146: صمحمود محمد شاآر، : في علم المعاني، ألبي بكر عبد القاهر الجرجاني، تحقيق دالئل اإلعجاز -1

  .م1992مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني، بجدة، الطبعة الثالثة : الناشر
محمد  ياهللا بن يوسف أب عبدبن  اهللا بن أحمد لعبد ،عاريبعن آتب األ ومغني اللبيب. 2/364، الخصائص -2

، دمشق ،دار الفكر ،مازن المباركآتور دال :تحقيق، 1/887 ،)هـ761: ت( جمال الدين المعروف بابن هشام

  .35: مقدمة النص والخطاب واإلجراء، لتمام حسان، صو .م1985الطبعة السادسة 
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  :الوصل –رابعًا 

وهذه . أي الربط والوصل بني أجزاء النص يف البنيات الكربى والصغرى بأدوات الربط

فبعضها إضافية ومنها عكسية ومنها الزمنية ومنها السببية . تلف حسب وظائفهااألدوات خت

  .سنفصلها إن شاء اهللا عزوجل فيما بعد. وغريها

  :التعريف –خامسًا 

عنصر من  ويشمل التعريف أي. أو صفة معرفة ومعناه أنه اسم علم هو حتديد الوضع

يكون " ال"عناصر عامل النص يقع يف نطاق وصلة حتديدية تربطه مبركز الضبط أي املعرف بـ

  .سواء أكان لغوياً أم حالياً للتعريف يفهم بالسياق" ال"موضحاً بالسياق، أي 

  :التماسك المعجمي –سادسًا 

ه خر وسيلة من وسائل االتساق وخيتلف عما سبق من العناصر، ألنهو آخر مظهر أو آ

  :ا املعجمية، ويتحقق يف صورتني، ومهايتعلق مبفاهيم الكلمات ومعانيه

 .التكرير .1

  .التضام .2

ويظهر بصورة إعادة وتكرار الكلمة . هو شكل من أشكال االتساق املعجمي: فالتكرير

وهو أيضاً موجود . هو تكرار فعلي أو تكرار امسيأو مرادفها أو شبهها ألي هدف من األهداف و

نفس التسمية يف كتب البالغة وهو  يف التراث يف شكل التوكيد اللفظي يف األبواب النحوية ويف

  )1(.باب علم البيان دقيق املآخذ وحده أنه داللة اللفظ على املعىن مرددا

                                                 
، 4 – 3/3أحمد الحوفي بدوي، : والشاعر، لضياء الدين بن األثير، تحقيقالمثل السائر في أدب الكاتب : راجع -1

 .دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة: الناشر
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نظراً الرتباطها حبكم هذه فهو توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة : أما التضام

  .والترادف اجلزء باجلزء عالقة التعارض والتضادومثل عالقة اجلزء بالكل  )1(العالقة أو تلك،

، ويف باب وهذا أيضاً موجود يف التراث يف باب ااز املرسل أو يف باب الطباق واملقابلة

  .الترادف والتضاد

 ، االلتحامالحبكاالنسجام، التماسك الداللي، : المعيار الثاني

)Coherence(  

وهو التماسك والترابط الداليل أو الربط املوضوعي بني أجزاء النص وأطلق عليه 

  )2(".امئااللت"الدكتور متام حسان 

فإذا كان السبك معياراً خيتص برصد االستمرارية يف سطح النص يف لغته وألفاظه وهي 

  .استمرارية لغوية حنوية

الستمرارية الداللية املعنوية واملوضوعية وهو يتحقق على فكذلك االنسجام خيتص با

  .يأيت يف صورة التنظيم واملفاهيم والتعالق وغريها. مستوى داليل

  :واالنسجام يطلب من حملل النص دراية وقوة تفكري وفهم كما قال اخلطايب

  )3(".هو يتطلب صرف االهتمام جهة العالقات اخلفية اليت تنظم النص وتولده"

  .العالقات هي عالقات البيان والتفسري أو الفصل والوصل وغريها وهذه

 

                                                 
  .24: انيات النص، لمحمد خطابي، صلس -1

  .103 – 102: نحو النص، ألحمد محمد عبد الراضي، ص: وراجع -

  .32 – 31: ومقدمة النص والخطاب واإلجراء، ص -
  .26: نحو النص، ألحمد محمد عبد الراضي، ص: راجع -2
  .6: لسانيات النص، لمحمد خطابي، ص -3
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  :فاالنسجام صفة داللية للنص كما يقول الدكتور صالح فضل

االنسجام خاصية داللية للخطاب تعتمد على فهم كل مجلة مكونة للنص يف عالقتها مبا "

  )1(".يفهم من اجلمل األخرى

  :وسائل االنسجام

  :خمتلفة أي بصورة عناصر خمتلفة وأمهها يتحقق االنسجام مبظاهر

 :العالقات .1

  .تباع وغريها من العالقاتإلااجلملة مثل اإلسناد واإلضافة و عالقات داخل

  :وعالقات داخل النص كله مثل

عالقة البيان والتفسري، وعالقة اإلمجال والتفصيل، والفصل والوصل، والسبب 

 .والنتيجة، وغري ذلك

 :الترتيب والتنظيم .2

، رتيب الوقائع واألحداث سواء أكانت داخل اجلملة أو داخل النص كلهأي ت

 .ويأيت فيه ترتيب املوضوعات اجلزئية يف النص كله

 :موضوعات النص .3

خذ يف اعتباره موضوعات جزئية واملوضوع الذي يتكون من املوضوعات ؤي

 .اموكل ذلك حيققه االنسج "النص" اجلزئية واملناسبات بني املوضوعات وعنوانه

 

                                                 
  .340: بالغة الخطاب وعلم النص، للدآتور صالح فضل، ص -1
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 :السياق/املعرفة بالعامل .4

وهو من أهم مبادئ االنسجام اليت تفيد التحليل النصي وهو أن يكون عامل النص 

 .هو التعالق بني وقائع النص والسياق هلا: ، أيمماثالً مناسباً لوقائع النص

 :املفاهيم والدالالت .5

يغ الكلمات وتأيت فيها ص. املناسبات ملعاين الكلمات للسياقات اليت تدور فيها

ويأيت هنا أيضاً املفاهيم . ، ومفاهيمها وغري ذلكواستبداهلا وتعاورها واستخداماا

الفكرة املوضوعية والفكرات الثانوية واملفاهيم على مستويات : الكلية للنص، أي

  .خمتلفة على مستوى الكلمة وعلى مستوى اجلملة وعلى مستوى املوضوع

 المقامية/ المناسبة / لسياق ا/ المقاماتية : المعيار الثالث

)Situationality(  

يه، هذا املعيار خيتص بأحوال وأماكن النص أي بسياقه الذي قيل فيه النص أي أنتج ف

  .نتاج النصإة بالظروف واملناسبات اليت سببت واملقصود هبذا املعيار اإلحاط

  .ةوسيلة ضمني/ر الظاهرة أما السياق فهو معيافاحلبك والسبك من األدوات واملعايري

  )1(:السياق إىل قسمني علماءويقسم ال

 )القرائن احلالية( ).البيئة اخلارجية(السياق املقامي احلايل  .1

 )القرائن اللغوية النصية( ).البيئة الداخلية(السياق اللغوي املقايل  .2

  :بني النص وبني احلال أو املقام فالسياق يدور دور الربط

                                                 
  .1/117، ي بين النظرية والتطبيق، للدآتور صبحي إبراهيم الفقهيعلم اللغة النص -1
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دراسة االتصال "املراد منها  "التداولية"آخراً هو  مصطلحاً يرتبط مبصطلح السياق

هي الفرع العلمي من جمموعة العلوم اللغوية األخرى الذي خيتص بتحليل  ،اللغوي يف السياق

عمليات الكالم بصفة خاصة ووظائف األقوال اللغوية وخصائصها خالل إجراءات التواصل 

صالحية لسياق معني، أو بعبارة الفالتداولية أحدث فروع العلوم وهي تعاجل قيود . بشكل عام

   )1(".نص وسياقهعالقة بني ال"التداولية : أسهل

ال خيفى من الدراسات القدمية فأغلب الدراسات جند فيها هذا اجلانب  كما إنّ السياق

والتفسري خاصة الذي  وعلوم القرآن والفقه البالغة والنقد واألدبو النحو واملعجم واضحاً، مثل

والشهادة،  املقام،: تفرع إىل جمال مستقل مسي بأسباب الرتول ونراهم يتحدثون بعبارات مثل

. وغري ذلك "لكل مقام مقال"وكما جند عندهم  واحلال، والعرف، ومطابقة الكالم ملقتضى احلال

  )2(.وسنذكره يف املبحث اآليت إن شاء اهللا

فالسياق ذو أمهية قدمياً وحديثاً وهو مل يكن وليد املدارس احلديثة وجند شواهده عند 

يف  به د وابن جني واجلاحظ وأكثر اهتمام اجلرجاينواملرب" الكتاب"علماء العرب مثل سيبويه يف 

                                                 
، دار الكتاب الجديد المتحدة، 22: ن ظافر الشهري، صإستراتجية الخطاب، لعبد الهادي ب": الكتاب راجع -1

  .م2004لبنان، الطبعة األولى  –بيروت 
 :ت(عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء، الليثي أبو عثمان، الشهير بالجاحظ ل ،البيان والتبيين: انظر -2

   .ـه1423 :عام النشر ،دار ومكتبة الهالل، بيروت ،18 – 1/10 ،)هـ255

رزور، نعيم ز: التعليق ،168: ص ليوسف بن أبي بكر بن محمد علي السكاآي الخوارزمي، ،فتاح العلوموم -

  .م1987الطبعة الثانية  ،لبنان –، بيروت دار الكتب العلمية: الناشر

محمد عبد المنعم : واإليضاح في علوم البالغة، لمحمد بن عبد الرحمن جالل الدين الخطيب القزويني، تحقيق -

  .دار الجيل، بيروت، الطبعة الثالثة: ، الناشر124 – 1/123جي، خفا

عصام بن عبد المحسن، : أسباب نزول القرآن، ألبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، تحقيق: وآتاب -

 .م1992دار اإلصالح، الدمام، الطبعة الثانية : الناشر
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" السياق"ومن املعلوم أنّ كل شيء مبرور الزمن يتطور ويتحسن وكذا " دالئل اإلعجاز"كتابه 

  ":علم الداللة"كما جاء يف كتاب 

كانت نظرية السياق تدرس ضمن دراسات أخرى مث مبرور الزمن ازداد به االهتمام حىت "

أساس يف علم الداللة، وهذا بسبب أنّ الوحدات الداللية تقع يف  ذاتسياقية أصبحت له نظرية 

وأنّ معاين هذه الوحدات ال ميكن وصفها أو حتديدها إالّ مبالحظة . جماورة وحدات أخرى

  )1(".الوحدات األخرى اليت تقع جماورة هلا

  :، وهي)2(السياق عناصرطايب اخللقد ذكر الدكتور حممد 

 .والكاتب الذي ينتج القول: كلمهو املت: املرسل .1

 .وهو املستمع أو القارئ الذي يتلقى القول: املتلقي .2

وهم مستمعون آخرون حاضرون يساهم وجودهم يف ختصيص احلدث : احلضور .3

 .الكالمي

 .وهو مدار احلدث املقامي: املوضوع .4

 .وهو زمان ومكام احلدث التواصلي: املقام .5

 .لغوي املستعملأو اللهجة أو األسلوب ال: نظام اللغة .6

 .أي هو رسالة أم كالم أم دراسة أم عظة أم قصة: شكل الرسالة .7

  .أي ما يقصد املشاركون ينبغي أن يكون نتيجة  للحدث التواصلي: الغرض .8

                                                 
  .69 – 68: علم الداللة، ألحمد مختار عمر، ص -1
  .53: لسانيات النص، لمحمد خطابي، ص -2
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الغربيون خيضعون النص للسياق ونص القرآن الكرمي ال خيضع ألي شيء فعند تطبيق هذا 

د لسياق ما بل جند أن بعض اآليات هلا سياق احلال املعيار يف القرآن الكرمي ال نعتقد أنه مقي

) اللغة(وبعضها هلا سياق املقام ) وهو مشهور باسم سبب الرتول(وبعضها ليس هلا سياق احلال 

  .فنحن نطبق هذا املعيار لنرى أسراراً بيانية لكالم اهللا عزوجل

ل النصي يف القرآن قابلة للتحلي اليت ذكرناها املعايري األوىل الثالثة: وتنبيه مالحظة

  .علماء العربية عايري األربعة الباقية خيتلف يف تطبيقهاالكرمي، أما امل

 .وبعض األحيان على الثالث أيضاً. منها نركّز يف حبثنا على املعيار األول والثاينو

  )Intertextuality(التناص : المعيار الرابع

بيت على بيت آخر، مجلة نصوص متقدمة، كتابة نص على نص مثل بهو ارتباط النص 

فهو يقوم على التأثر والتأثري ويعتمد على نصوص . على أخرى، بيت على آية قرآنية وغري ذلك

فالنص إذن مستقي من الواقع أو من الدراسات أو املعلومات السابقة . باإلضافة والزيادة سابقة

  .من قبيل التأثر بوضوح وحسب ذلك أكثر النصوص تظهر

خيتص بالتعبري عن تبعية النص لنصوص أخرى أو : "ور سعيد حبرييعرفه الدكت وقد

  )1(".تداخله معها

هو العالقات بني نص ما وبني نصوص أخرى مرتبطة به ): لساين أملاين(وقال دي بوجراند 

  )2(.وقعت يف حدود جتربة سابقة سواء بواسطة أم بال واسطة

                                                 
  .146: علم لغة النص، ص -1
  .104: النص والخطاب واإلجراء، ص -2
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قق يف النص عند ما يتضمن جمموعة التناص يتح: ويقدم الدكتور عبد الراضي تعريفه فقال

من النصوص السابقة عليه بشرط أن حيدث تفاعل وتعالق يف اللقط واملعىن بني هذه النصوص 

  )1(.املتداخلة

بسبب أن نص القرآن  _يف تطبيقه على نص القرآن الكرمي  –يف هذا املعيار خالف 

التأثر والتأثري وإمنا نص الكرمي ال يعتمد على نصوص سابقة ولو كانت من نفسه وليس فيه 

القرآن الكرمي نص معجز فليس فيه شيء هو زائد أو هو متكرر بل لكل آية فيها تكرار سر من 

تكراراً يف بعض املوضوعات أو القصص مثل قصة موسى األسرار وفائدة من الفوائد وإن وجدنا 

التكامل ففي كل مرة شيء أو نوح أو إبراهيم عليهم السالم فهو ليس من قبيل التأثر بل من قبيل 

  .يكمل ما سبق أو حلق

 )اإلخبارية اإلفادة/ اإلعالمية (اإلعالم : المعيار الخامس

)Informativity(  

  )2(.هو يعين توقع املعلومات الواردة يف النص أو عدمها

هذا العامل مشتمل على عامل اجلدة ووقائع النص باملقارنة مع الوقائع األخرى احملتملة 

  )3(.احلدوث

 يقتضي محل كل نص جمموعة من  ،يف النص اًنتج النص أن يقدم شيئاً جديدملفال بد

اموعات بأي شكل من األشكال فهو يوصل على معلومات حمددة وهذا املعيار حيدد اهتمام 

                                                 
  .92: نحو النص، ص -1
  .28: أيضًا، ص -2
  .12: ص، للبحيري، صعلم لغة الن: انظر -3



  
 التحليل النصي والتفاسير: ولالفصل األ

31 

وهذا املعيار أيضاً مرفوض تطبيقه على نص القرآن الكرمي ألن نص القرآن ليس من توقع . السامع

  .و السامع إمنا هو إرادة اهللا عزوجل ومشيئتهالقارئ أ

  )Acceptability( التقبلية/ االستحسان / القبول : المعيار السادس

الذي يقر بأن املنطوقات  وهو يعين موقف املتلقيهذا املعيار يتعلق بالسامع أو املتلقي 

  )1(.اللغوية تكون نصاً متماسكاً مقبوالً لديه

ول توقع نص متماسك أو بعبارة أخرى التعلق مبوقف للنص ح أو هو موقف املتلقي

  .أو بعبارة أخرى هو موقف املتلقي من النص من حيث قبوله أو رفضه )2(.املتلقي من قبول النص

وهذا أيضاً خيالف نص القرآن الكرمي ألنه ليس للقبول أو للرفض حسب رأي السامع أو 

ه يف كل األحوال ألنه نص إهلي، وال رفض القارئ أو املتلقي وإمنا هو نص مقبول من كل جوانب

  .فيه وال إنكار للمتلقني

  )Intentionality(القصد / المقصدية / القصدية : ابعالمعيار الس

  .وقصده فهو تعبري عن هدف النص النصيعين موقف منتج  هو

يعد وسيلة للهدف احملدد وهو يتضمن موقف املنتج للنص باعتبار  التعبري عن هدف النص

ويعد القصد من اآلراء السائدة يف النظرية التأويلية وهو يربز الغرض . نه فاعل مؤثر يف اللغةأ

  )3(.الذي يبتغيه املتكلم

  .هذا املعيار أيضاً ال يصح تطبيقه على نص القرآن الكرمي وهو واضح ال جمال فيه للشك

                                                 
 .146: علم لغة النص، سعيد البحيري، ص -1
  .26: نحو النص، لمحمد عبد الراضي، ص -2
  .146: لم لغة النص، للبحيري، صع: راجع -3

  .91 – 88: ونحو النص، لمحمد عبد الراضي، ص -
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كن تطبيقها على النص إن املعايري األربعة األخرية ميكن تطبيقها على النص العام لكن ال مي

ميكن و :ألا تصطدم مع املقاصد الربانية وهذا ما قاله أساتذتنا احملترمون كما ذكرنا القرآين

  )1(:حسب تطبيقها على أي نص غري قرآين يف املعايري إىلضت

. السبك واحلبك، فالسبك يتصل ببنية النص النحوية: تصل بالنص يف ذاته مهايما  .1

 .ة الدالليةواحلبك يتصل بالبني

الذي : القبول) ب(الذي يتعلق مبنتج النص، و: القصد) أ: (ما يتصل مبستعملي النص .2

 .يتعلق مبتلقي النص

املوقف، ) ب(اإلعالم، و) أ: (ما يتصل بالسياق املادي والثقايف واحمليط بالنص، وهي .3

  .التناص) ج(و

ع السبك واحلبك يف على مج" التماسك النصي"وإن كثرياً من الدارسني يطلقون املصطلح 

  .-ومن مث جيب التوحيد بينهما  –نص ما 

فألجل ذلك بينهما عالقة وثيقة كعالقة اللفظ واملعىن أو االنسجام بني الشكل 

 .واملضمون

 

 

 

  المطلب الثاني

                                                 
  .83 – 82: نحو النص، لمحمد عبد الراضي، ص -1
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  التحليل النصي

  :التحليل لغًة )1

هلذا واملعاين " ح ل ل/ حلل "واحلروف األصلية فيها " تفعيل"على وزن " حتليل"كلمة 

  :اجلذر كثرية جداً مها التفكيك والفتح، قال اجلوهري

  )1(.يا عاقد اذكر حالً: حللت العقدة، أحلّها حلّاً، فتحتها، فاحنلت، يقال "حلل"

حلّ العقد، حيلّها حالً نقضها وفكّها وفتحها، هذا هو األصل يف معىن : "وقال الزبيدي

  )2(."نفتحت، وانفكّتت، ااحللّ، فاحنلّ

رجوع الشيء إىل : وهلا أيضاً معان كثرية، ومنها" التحليل"جاء " لحلّ"ة ومن كلم

  .عناصره

حلّل الدم، : يقال. رجعه إىل عناصره: ، حلّل الشيء)افتحه(حلّل العقدة، حلّها : ليق

  ."حمدثة"درسها لكشف خباياها : حلّل نفسية فالن: وحلّل البول، ويقال

 .)3(.ره عناصحلّل، رده إىل: وقد جاء يف القاموس 

 

 

                                                 
 .4/1672الصحاح،  -1
 .28/331تاج العروس،  -2
، علم الكتب، الطبعة األولى 1/549،)هـ1424:ت(معجم اللغة العربية المعاصرة، للدآتور أحمد مختار عمر  -3

 .1/194والمعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، . م2008
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)3(   To analyse, to decompose, to break down 

  :التحليل اصطالحًا

من املمكن عادة أن نسمي كل مقاربة تتخذ هلا موضوعاً للوصف : "قال حممد اخلطايب

حتليل "وحدة لغوية أكرب من اجلملة حتليالً للخطاب مبعىن أن تضيف هذه املقاربة أو تلك ضمن 

  )1(."اساً على الوحدة اللغوية احملللة وحجمهايبين أس" اخلطاب

عناصر لغوية وغري (هو وصف مكونات النص : "أمحد حممد عبد الراضيوقال الدكتور 

  )2(."اليت يتكون منها النص) لغوية

  )3(.وحتليل النص هو تفكيك النص إىل عناصره اجلزئية

يعين أننا نكتفي يل وليس تفكيك النص عند التحل: "وقال الدكتور إبراهيم الفقهي

  )4(."بوصف التتابعات اجلملية وصفاً شكلياً دون النظر إىل الربط الداليل بني هذه التتابعات

فهو يعين أن التحليل هو وصف الترابط اللفظي والداليل يف ضوء السياق يف وقت 

واحد.  

و معروف يف والتحليل النصي ليس أمراً غريباً متاماً على حتليل التراكيب اللغوية، بل ه

  .حتليل اجلملة الذي كان سائداً قبل االجتاه إىل النص غري أم جعلوه جماالً مستقالً مبناهجه

هي نفسها اليت كانت حمور فإن كثرياً من القضايا اليت تناقش يف التحليل النصي احلديث 

. ري القرآنيةكثريا من الدراسات النحوية واللغوية والبالغية السابقة أغلبها نوقشت يف التفاس

  .وكان يلجأ فيها إىل اجلوانب احلالية السياقية والداللية واملنطقية

                                                 
 .47: لسانيات النص، ص -1
 .67: نحو النص بين األصالة والحداثة، ص -2
 .60: علم اللغة النصي، للدآتور صبحي الفقهي، ص -3
 .61 – 60: ص ،المرجع نفسه أيضًا، -4
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  .مصطلح عام يستخدم يف اإلعراب والنحو واللغة والنص" فالتحليل"

  :نحو النص والتحليل النصي )2

ن حنو النص اسم للنظرية واملنهج والتحليل النصي هو تطبيق هلذه النظرية، وال بد للنص إ

فإن مل تتوافر للنص الشروط النصية فإن منه التحليل أن يتوافر فيه الشروط النصية، الذي يراد 

  .حتليله ال يسمى حتليالً نصياً

السبك واحلبك والتناص واملقامية  –ومن األجدر أن نوضح هنا أن املعايري النصية 

طوا للنصية توفر مهمة يف إثبات النصية حىت إم اشتر –واإلعالم والقبول والقصد عند الغربيني 

  .هذه املعايري كلها وإال فهم ال يطلقون على النص نصاً

لكن عند العلماء املسلمني ال ينبغي توفرها يف النص القرآين ألنه نص مقدس حمترم إال أننا 

  .نرى يف حتليالت القدماء كيف وضحوا التماسك النصي يف القرآن الكرمي

  :أسس التحليل النصي )3

تحليل دون الوصف، فيجب إذن توضيح مكونات النص ابتداء ال ميكن البداية بال .1

من اجلملة األوىل مث بيان املوضوعات اليت تناوهلا النص وإدراج الروابط وبعد ذلك 

 .بيدأ التحليل النصي

وينبغي فهم النص للتحليل النصي الذي يشتمل على فهم العالقات بني البىن الكربى  .2

 .والصغرى

لتحليل من اجلملة ولكن ليس باعتبارها جزءاً مستقالً أغلب علماء النص يبدؤون ا .3

وإمنا هي جزء داخل كل منسجم متماسك ويؤدي فصلها إىل حتليل جزئي ملا حتمله 

 .من دالالت قد حتقق امتداداً بالنص والسياق، وليست جمردة منهما يف التحليل
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ت الربط ينبغي للتحليل أن نفرق بني الربط الذي ميكن أن يستحق من خالل أدوا .4

 .النحوية والتماسك الذي يتحقق من خالل وسائل داللية يف املقام األول

حملّل النص يستعني بالعلوم مثل علم االجتماع وعلم النفس وعلم الداللة وعلم  .5

  )1(.املعاجم

  :خالصة القول

 أن التحليل النصي يعتمد على املعايري النصية غري أن املعايري اليت ال تناسب النص القرآين

  .ال تؤخذها كعناصر للتحليل مثل القصد والقبول واإلعالم والتناص

فإن التحليل النصي اعتماده الكثري يكون على التماسك النحوي التركييب وهو االتساق 

  .والسبك وعلى التماسك الداليل التداويل املعنوي وهو احلبك أو االنسجام

فإن حملّل النص : ل فيه النص أو يقالومع هذين االثنني مراعاة السياق أو املقام الذي قب

  .ينبغي أن يراعي اعتبار السياق الذي يظهر فيه اخلطاب

التأويل حسب السياق فإن كثرياً من : "ذكر حممد اخلطايب عنصراً آخر، وهوومع ذلك 

  )2(."النصوص ال تدل على ظاهرها فحينئذ يرجع حملل النص إىل التأويل

  :أسس التحليل النصي القرآني )4

ا نستنج األسس من الذين تعاملوا مع النص القرآين واحلديث الشرف، كاملفسرين إنن

وشراح احلديث وعلماء إعجاز القرآن واألصوليني، وأمههم املفسرون الذين حللوا النص القرآين 

من البداية حىت النهاية بأحسن صورة، فوضعوا القواعد واألسس لتحليل النص القرآين ألن نص 

                                                 
 .74: نحو النص بين األصالة والحداثة، ص -1
 .56: لمحمد الخطابي، ص لسانيات النص، -2
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نص كرمي مقدس حمترم فهم بينوا أن حتليل النص القرآين ليس جماالً يدخل فيه كل القرآن الكرمي 

من يشاء بل إن له أسساً وأصوالً ال بد من معرفتها واالتقان فيها للداخلني يف التحليل النصي 

  .القرآين

هنا نذكر بعض القواعد اليت ذكرها املفسرون الذين هم كانوا أحسن حمللي نص القرآن 

  .الكرمي

  :النحو واإلعراب

إن اإلعراب أجدي من تفاريق العصا آثارة احلسنة عديد احلصي ومن مل : "قال الزخمشري

يتق اهللا يف ترتيله، فاجترأ على تعاطي تأويله وهو غري معرف فقد ركب عمياء وخبط خبط 

إىل علم ما هو تقول وافتراء وهراء وكالم اهللا منه براء، وهو املرقاة املنصوبة : ، وقال"عشواء

البيان، املطلع على نكت نظم القرآن الكرمي، الكافل بإبراز حماسنه املوكل بإثارة معادنه، فالصاد 

  )1(.عنه كالساد لطرق اخلري كيال تسلك واملريد ملوارده أن تعاف وتترك

فاإلعراب هو سالح املفسر الذي ال جيوز أن جيترئ على تفسري كالم اهللا تعاىل دون أن 

  .يتسلع به

قد فصل املفسرون وعلماء علوم القرآن الكرمي القول يف حاجة املفسر إىل العلوم و

فالتحليل للقرآن الكرمي جيوز للذي عنده النظر يف . العربية واإلسالمية يف حتليل النص القرآين

  :وجوه خمتلفة

شرور نفسه  نجيب على املفسر للتفسري أن يكون مستشعراً لتقوى اهللا مستعيذاً م .1

 .ب هباواإلعجا

                                                 
 .1/18، ود بن عمرو بن أحمد الزمخشريالمفّصل في صنعة اإلعراب، ألبي القاسم محم -1
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أمساؤها وأفعاهلا وحروفها وتصريفاا ودالالا ومفاهيمها : تقان علم اللغة العربيةا .2

 .وغري ذلك

 .علم النحو والصرف: معرفة كالم العرب اخللّص من جهة اإلفراد والتركيب أي .3

 ).علوم البيان، والبديع، واملعاين: (معرفة علم البالغة .4

 .صوص واملطلق واملقيدمعرفة اإلمجال والتبيني والعموم واخل .5

  .الكالم فيما جيوز ويناسب على اهللا تعاىل وما يستحيل عليه .6

  )1(.ومن أسس التحليل أيضاً الوقوف على إبراز الوجوه التعبريية واخلصائص األسلوبية

  :التحليلشروط  )5

  :للتحليل النصي، خالصتهاهي أهم الشروط اليت 

ون مقصوراً يف شرح العالقات اللغوية أن يتجاوز التحليل التركييب اللغوي، أن ال يك .1

 .فقط بني أجزاء النص

                                                 
، نشر 43 – 1/42محمد علي الصابوني، : معاني القرآن، ألحمد بن محمد أبي جعفر النحاس، تحقيق: انظر -1

  هـ1409جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة األولى 

محمد : ، تحقيق"الراغب األصفهاني"لراغب األصفهاني، ألبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بـوتفسير ا -

  .م1999/هـ1420آلية اآلداب، الطبعة األولى : ، الناشر40 – 1/38: عبد العزيز بيسوني، ص

  .1/19 للزمخشري، والمفّصل في صنعة اإلعراب، -

: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان األندلسي، تحقيقوالبحر المحيط في التفسير، لإلمام أبي حيان  -

  .هـ1420: دار الفكر، الطبعة: ، مطبعة17 – 1/14صدقي محمد جميل، 

محمد أبو : والبرهان في علوم القرآن، لإلمام أبي عبد اهللا بدر الدين بن محمد بن عبد اهللا الزرآشي، تحقيق -

  .م1957الكتب العربية، الطبعة األولى  ، نشر دار إحياء291 – 1/34الفضل إبراهيم، 

محمد أبو الفضل إبراهيم، الجزء الثاني : واالتقان في علوم القرآن، لإلمام جالل الدين السيوطي، تحقيق -

 ايضا المراجع السابقة ) 2( .م1974 والثالث، نشر الهيئة المصرية، عام الطبعة
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: أي(للنص فيما وراء اجلملة ) القواعدية(أن يكون قادراً على وصف البنية التركيبية  .2

 ).على مستوى الفقري والنص

ووصف  )الفقرة/ من الصوت إىل اجلملة (أن يشمل وصف الوحدات الصغرى  .3

 .الوحدات الكربى

حتقيق الوصف به وصف البنية املوضوعية، وهبذا الشرط ميكن  أن يكون قادراً على .4

 )1(.املعنوي للنص

 .أن يتضمن الوسائل اليت ميكن هبا معرفة اخلصائص األسلوبية للنص .5

 .أن يكون قادراً على تشخيص خاصية التماسك النصي .6

 .أن يشتمل على وسائل ملعرفة األهداف املقامية للنص .7

 .يصاغ فيها النص أن يربز أثر نوع الوسيلة اليت .8

  .هل هي مسعية أم بصرية أم مركبة منهما وغري ذلك

  :مراحل التحليل )6

الكلي الرئيسي الذي يدور حوله / لتحليل النصي يبدأ من معرفة املوضوع األساسي ا .1

يبدأ التحليل من البنية الكربى ومركز : النص ويعاجله ويشرحه أو بعبارة أخرى

 .األساسية احملورية االهتمام يف هذه املرحلة اجلوانب

. مث بعد ذلك تالحظ اجلوانب الثانوية يف ضوء سياقاا بإبراز املوضوع األساسي .2

وهذا كثري يف التفاسري القرآنية والرابط . وينظر يف هذه املرحلة إىل التتابعات الثانوية

 .بني هذه التتابعات هو رابط داليلّ

                                                 
 .الصفحات نفسهاالمراجع السابقة، و: أيضًا -1
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 ،وغري اللغوية ،لربط اللغويةوسائل ا: وبعد ذلك تالحظ العناصر الثانوية وهي .3

 )1(.والتعالق ،ووسائل الترابط ،واملعايري النصية ،والسياق ،والتماسك

ويضاف إىل هذه املراحل مرحلة املفاهيم واملعاين للمفردات والتراكيب ولكن أن  .4

يعكس هذا األمر فيبدأ التحليل من مستوى الكلمة ويصل إىل مستوى املضمون أو 

  .اجلمل

  :حليل النصيمستويات الت )7

  :خيتلف تناول التحليل النصي فمن حيث اإلفراد والتركيب له ثالثة مستويات

 ).مستوى الكلمة(املستوى اللفظي  .1

 ).مستوى اجلملة( الداليل املستوى التركييب .2

  )2(.)مستوى اجلمل(املستوى التداويل  .3

  :وميكن حتليل النص القرآين يف مستويات تالية

 .التحليل على مستوى السورتني .1

 .التحليل على مستوى السورة الواحدة .2

 .التحليل على مستوى مقاطع السورة الواحدة .3

 .التحليل على مستوى اجلملة اآلية الواحدة .4

 .التحليل على مستوى الكلمة الواحدة .5

  .التحليل على مستوى املضمون أو املوضوع .6

                                                 
  .61 – 60: م اللغة النصي، للدآتور صبحي إبراهيم الفقهي، صعل -1

 .1/12البحر المحيط، : وراجع أيضًا -
 .1/12البحر المحيط، : انظر -2
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  المبحث الثاني
  عند القدماء / التحليل النصي في التراث العربي اللغوي

  )انبمطلوفيه (

  

  :المطلب األول
  .التحليل النصي عند القدماء ضمن مجاالت مختلفة

  :المطلب الثاني
  .لقدماء أسس التحليل النصي عند ا
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  التمهيد
اوزوا اجلملة ووقفوا عند حدود املعاصرين أن القدماء ما جتبعض هذا البحث إبطال إام 

  )1(.اجلملة وكأم ما كانوا يعرفون حنو النص والتحليل النصي

صطلحات واملناهج املواحلقيقة أم كانوا مؤسسي علوم اللغة والبيان والنص فهم وضعوا 

  .هذا األمريف 

  .ل الزمين وهو إعادة فال يصح أن نتهم القدماءتطاؤوالذي جنده اآلن هو نتيجة لل

فهذا البحث يدور حول التحليل النصي عند القدماء ضمن جماالت عديدة ونرى فيه 

  .استخدامهم املصطلحات نفسها اليت يف حنو النص اآلن وكيفيات التحليل النصي

  :لذلك ينقسم هذا البحث إىل مطلبني اًنظر

  .التحليل النصي عند القدماء ضمن جماالت خمتلفة    :املطلب األول

أسس التحليل النصي عند القدماء وتوظيف املصطلحات   :ايناملطلب الث

  .املعاصرة

هل هناك : "بعد أن أوضحنا رؤية حنو النص، ومنهجه والتحليل النصي وغريمها، سؤال

أم أم تغافلوا عن هذا اجلانب؟ واآلن حناول اإلجابة . رؤية نصية أصيلة يف التراث العريب القدمي

  .املديد همستعينني باهللا راجني عون

فهذا املبحث حماولة لإلجابة عن هذا السؤال، حىت نكشف عن بعض الدراسات يف 

  .التراث العريب يف جانب التحليل النصي

                                                 
مدخل إلى علم لغة النص، للدآتور  -  .136 – 134: علم لغة النص، للدآتور سعيد حسن البحيري، ص: راجع -1

دار  10-9والمكارم ،صالظواهر اللغوية في التراث النحوي للدآتور علي اب . 10- 9 :غزالة، ص يم أبإلها

  .ولية للتفصيلشبكة د :وانظر.   م 2007غريب للطباعة والنشر بالقاهرة  



  
 التحليل النصي والتفاسير: الفصل األول

43 

من الباحثني املعاصرين يتهمون القدماء بأم مل  اًز بسبب أن كثريوهذا السؤال بر

وأم كانوا ال يعرفون  يتجاوزوا اجلملة وحدودها ووقفوا عند حدود اجلملة وإعراا وتركيبها

التحليل النصي أو هو ناقص لديهم فهؤآلء املتهمون هم الذين تأثروا بالغرب تأثراً شديداً بل أم 

وهم جتاهلوا عن الدراسات التحليلية القيمة للقدماء يف ااالت . نسوا تراثهم العظيم املؤثر

  .املختلفة وخاصة التفسري

حنو " وأن –وجوه املتعلقة بنحو النص يف التراث العريب إبراز الفالقصد من هذا املبحث 

ال شك أنه جاء يف العصر احلديث باملنهج املستقل واملصطلحات املستقلة ولكنه قدمي " النص

كل عمل عريب وضعه  ونعين بالتراث. التطبيق واألسس أي تطبيقه موجود يف تراثنا العريب القدمي

وهذا يعين أننا إذا أردنا إجادة تركيب التراث  .قرآينال العرب القدماء من أجل تفسري النص

وكتب التجويد . كتب النحو والشروح هلا: التالية اللغوي العريب فإنه ينبغي أن نبحث يف املصادر

وكذلك كتب البالغة والفلسفة ) علم الصوت/صوتيات(واألصوات وفق قراءة القرآن الكرمي 

لشعرية والنثرية والشروح اليت تناولت عظماء الكتاب واملنطق وكتب التفاسري ودواوين العرب ا

  .كاجلاحظ واملربد وابن منظور والزبيدي وغريهم

سريع يف التراث حنقق يف هذا املبحث إىل أي مدى صدق هذه الدعوى و بعد غوص 

وليس عند املعاصرين إال النقل . العظيم سنصل إىل نتيجة أم ما ما تركوا ناحية من نواحي العلم

  .أو التكامل  و ما جاء نتيجةً للتطور الزمينأ

القدماء يتناولون موضوعات متعلقة بنحو النص كاحلبك، والسبك، ووحدة فنرى 

املوضوع، والربط والوصل، والفصل واملقام واملقامية واالقتباس، الفرق بينهم وبني املعاصرين أن 
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النحو : عربية واإلسالمية، مثلالقدماء تناولوا كل هذه األشياء شاملة ضمن آداب وعلوم ال

ولو تأملنا سنجد أن . والبالغة والتفسري والفقه وغريها وأن املعاصرين خصصوا هلما جماالً خاصاً

نظريات أعلى : هان يف علوم القرآن، مثلاالتقان يف علوم القرآن، والرب: كتب علوم القرآن مثل

يشرح النصوص القرآنية أو الفقهية، أو وعندما نطلع على كتبهم جند أن بعضهم  التحليل النصي

نصوص احلديث الشريف، أو كالم العرب وهم حيللوا ويوضحون ما فيها من األسرار والدقائق 

ذلك ميكننا أن نقسم دراستهم إىل منهجني منها، وحسب  ويؤولون معانيها ويشرحون ما التبس

  :أو قسمني

 :املنهج التعليمي .1

بالغيني واللغويني، فإم يقدمون القواعد مث يستشهدون هو منهج النحاة والصرفيني وال

 .هلا بالقدر الذي يوضح القاعدةوميثلون 

 :التوضيحي/  التفسريي / املنهج التحليلي .2

وهو منهج املفسرين والفقهاء وشارحي كالم العرب فنراهم حيللون وعندهم هلذا التحليل 

ة اليت وردت يف كتب علوم القرآن منهج وأسس وكان حتليلهم مشتمالً على املبادئ اخلاص

  .، وكتب أخرى عامةخاصة

  :القولخالصة 

موجودة عند القدماء واالام املنسوب إليهم يف هذا اجلانب باطل أن دراسة حنو النص 

  :ألسباب، أمهّها
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وأكرب مصدر العلوم الشرعية هو  )1(أنزل اهللا تعاىل القرآن الكرمي بلسان العريب مبني، .1

ألجل ذلك . وكل من آمن وأسلم جيب عليه حتصيل األحكام الشرعيةقرآن الكرمي ال

توجه املسلمون إىل القرآن الكرمي وإىل ما يتعلق ) أي منذ ظهور اإلسالم(من البداية 

بشروحه، وتفاسريه فكل من رغب يف فهم معانيه ودقائقه وأسراره اهتم بالعربية 

نص القرآين ويرجعون إىل اللسان فكان الصحابة رضي اهللا عنهم حيللون ال. وحتليلها

وأنتجت من هنا دراسات . العريب وسار على جهم كل من تبعهم سلفاً عن خلف

والتفاسري األوىل دليل على أا كانت . حتليلية داللية حنوية صرفية معجمية وغريها

 .ونشرحها فيما بعد إن شاء اهللا. دراسة لغوية نصية حتليلية

لإلتيان مبثله فلم يستطع  )2(رب والناس أمجعني ثالثة مراتحتدى القرآن الكرمي الع .2

فتحير أهل الكفر . أحد ذلك، حىت هذا العصر واستمرت احملاولة الفاشلة يف ذلك

املسلمني العلماء إلبراز دقائقه  والباطل بفشلهم فيها وبدأت منذ القدمي حماوالت من

                                                 
 m f e d c*  k   j   i h*  q p o n m*  u   t s*l : آما قال اهللا عزوجل -1
m     Ì Ë : وقال أيضًا .103: ، وانظر أيضًا سورة النحل، اآلية]١٩٥ – ١٩٢: ، اآلياتلشعراءسورة ا[

 Î ÍÏ  l ]١٢: ، اآليةألحقافسورة ا[. 

 m³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å: من نحو قوله عزوجل -2

Æ Ç l ]وقوله عزوجل. ]٢٣: ، اآليةلبقرةسورة ا :mE F G H I J K L M 

N O P Q R S l ]وقوله عزوجل. ]١٣: ودسورة ه : m U T S R Q P O N M L

^ ] \   [ Z Y X W V  l ]٨٨: إلسراءسورة ا[. 
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رزت دراسات كثرية حتليلية ، ونتيجة لذلك بومعانيه ومفاهيمه وتراكيبه وغري ذلك

 .مشتملة على كل النواحي املتعلقة باإلعجاز البياين

يف بيانه وهذا وجه من وجوه بالغة القرآن الكرمي بالغة خارقة للعادة أي إعجازه يف  .3

 :اإلعجاز فظهرت دراسات بالعربية وهي تشرح مبادئ التحليل النصي، منها

السيد أمحد الصقر، ونشر دار : الين، حققهإعجاز القرآن للباقالين، أليب بكر الباق •

 .م1997املعارف مبصر سنة 

الدكتور حممد عصام القضاة، نشره : االنتصار للقرآن، للباقالين، حققه"وكتاب  •

 .م2001لبنان، سنة  –دار ابن حزم، بريوت 

حممود حممد شاكر، نشره مطبعة : ودالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين، حققه •

 .م1992اهرة، املدين بالق

حممد أبو الفضل : ، للزركشي، حققه"الربهان يف علوم القرآن"مثل الكتاب  •

 .م1957إبراهيم، ونشره دار إحياء الكتب العربية، سنة 

حممد أبو : ، جلالل الدين السيوطي، حققه"االتقان يف علوم القرآن"وكتاب  •

 .م1974الفضل إبراهيم، ونشره اهليئة املصرية العامة، سنة 

عترك األقران يف إعجاز القرآن، جلالل الدين السيوطي، ونشره دار الكتب وم •

 .م1988لبنان، سنة  –العلمية، بريوت 

والكتب، كلها تبين أا دراسة جادة يف التحليل  ،كالم العرب دواوينهم هلا شروح .4

 :النصي مثل
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ي شرح ديوان املتنيب، أليب البقاء عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا العكرب •

 .واآلخرون، نشره دار املعرفة، بريوت سقامصطفى ال: البغدادي، حققه

: واملوازنة بني أيب متام والبحتري، أليب القاسم احلسن بن بشر اآلمدي، حققه •

 .دار املعارف: السيد أمحد صقر، نشر

عبد العزيز بن : طباطبا احلسيين، حققهبن عيار الشعر، حملمد بن أمحد بن إبراهيم  •

 .، ونشره مكتبة اخلاجني، القاهرةانعناصر امل

تناولت املبادئ واألسس التحليلية وتناولت ذلك يف يت الكتب النقد واألدب  .5

دراسات حتليلية مباركة فهي تبين حماسن وقبائح الكالم والنص والربط والفصل 

والوصل يف اجلمل والكلمات والتراكيب مع ترجيح بعضها لتلك األسس ويرفضون 

 :ومن أمثلة هذه الدراسات بعضها كذلك،

، نشره العسكري صناعتني، أليب هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهلالوكتاب  •

 .هـ1419لبنان، سنة  –املكتبة العنصرية، بريوت 

 .مد بن حسني ابن حازم القرطاجينومنهاج البلغاء وسراج األدباء، حلازم بن حم •

ث العريب العظيم وجند أم وجود أكثر املصطلحات اليت وضعت لنحو النص يف الترا .6

" حنو النص"غالباً ما كانوا يستخدمون نفس املصطلحات يف نفس اال أي جمال 

استخدام وليس بينهم وبني املعاصرين فرق كبري يف ) عندهم الكالم وما يتعلق به(

 .فهو من التطور الزميناملصطلحات نفسها 
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 وهذه املصطلحات منتشرة يف فهو فرق زمين أي تبعاً للتطور الزمينلو كان فرقا  .7

كتب النحو والبالغة والنقد واألدب والتفسري والفقه يف ااالت املختلفة اليت تتناول 

  .التحليل النصي يف أي صورة كانت

وجود دراسات حتليلية بطريقة منظمة مرتبة حسب التدريج فنجد عندهم دراسة  .8

من األصوات إىل املوضوع : أينصية حتليلية يف املستويات من أصغرها إىل أكربها 

فنجد عندهم دراسة نصية تشتمل على مستويات حنو مستوى األصوات . الكلي

اجلملة وعلى مستوى اجلمل وعلى مستوى الفقرات واملوضوع، /والصرف والنحو

وهم يربطون املوضوعات بعضها ببعض، وباملقام وباحلضور والسياق،  .وغري ذلك

 التفاسري وشروح احلديث الشريف وشروح وهذا جند كثرياً يف. وغري ذلك

 :الدواوين، مثل

 .هـ1407، للزخمشري، نشره دار الكتاب العريب، بريوت، سنة الكشاف •

مفاتيح الغيب، للعالمة فخر الدين الرازي، نشره دار إحياء التراث العريب،  •

 .هـ1420بريوت، سنة 

  .ئل إن شاء اهللاوكتب أخرى نذكرها إن شاء اهللا آنفاً، فنثبت كل ذلك بالدال

يكفي لنا القول أن القدماء كانوا على وعي وعلم تام بالدراسة التحليلية وهم الذين 

ال خمتص بل دراسة املتخصصة املفردة تبعاً النقص فقط يف عدم ال. األسس واملناهج هلاوضعوا 

  .كانت يف أكثر من جمال منتشرة شاملة
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  :األسباب التي دعت إلى التحليل النصي

القرآن الكرمي كتاب دعوة وهداية، وهو منهج كامل للسري يف احلياة يف الدنيا  إن .1

الفانية، وهو منهج كامل للنجاح والنجاة يف الدارين، وهو أساس احلضارة 

ت اللغة اإلسالمية، وذكرنا سابقاً أنه من املعلوم أنه نزل بلسان عريب مبني، فحصل

 .العظيملنسبتها بالكتاب العربية الفضل والعناية 

وتوجه إليه كل  –فيما سبق حتدى القرآن الكرمي العرب لإلتيان مبثله  -كما ذكرنا  .2

 .من رغب يف فهم أسراره اإلعجازية، ورجع إىل حتليل نصه

من املعلوم أن القرآن الكرمي املرتل بالعربية املبينة معجزة إىل يوم القيامة فهو معجزة  .3

ث والدراسات والتحقيقات اليت ترجع من كل ناحية ومن وجوه إعجازه أن البحو

هلا، حنن يف العلوم األخرى نبحث إىل النص العظيم األكرب ال تنتهي فال حدود 

لكن كل الدراسة املتعلقة بالقرآن وندرس وحنقق ولكل شيء تكون بداية واية 

الكرمي ال تكمل الدراسات السابقة فألجل ذلك من أربعة عشر قرناً ما انتهت 

ملتعلقة بالنص القرآين يف كل عصر ويف خطّة ومكان من الدنيا يبذل الدراسات ا

 .الباحثون اجلهود وهي غري كافية غري كاملة

عندما جلأ علماء العرب إىل تفسري القرآن الكرمي وحدوا أن فيه كثرياً من الدقائق  .4

واألسرار فوضعوا القواعد واألسس للتحليل النصي القرآين ونبهوا الشروط اليت 

  )1(.ب توفرها لكل من يريد أن يفهم أو يشرح نص القرآن الكرميجي

                                                 
 .16 – 1/14البحر المحيط،  -1



  
 التحليل النصي والتفاسير: الفصل األول

50 

إن القرآن الكرمي أكرب مصدر من املصادر اإلسالمية وبعده احلديث النبوي الشريف  .5

هتم بتحليل النص القرآين فالنصوص الفقهية ي –نشرحه فيما بعد إن شاء اهللا  -

ث الشريف الستنباط وكذلك باحلدي. الذي يتعلق بأي نوع من األحكام الشرعية

إىل املراد ما حتليالً لغوياً كامالً للوصولاملسائل الفقهية، وألجل ذلك حيللو. 

إن القرآن الكرمي كتاب دعوة وهداية لألمة احملمدية إىل يوم القيامة، وهو كتاب  .6

وا إليه لكي اجلنوب، وللعرب والعجم، فكلهم جلأألهل املشرق واملغرب والشمال و

والً أفالوصول إىل املعىن  يف أسلوب ملعلوم أن أسلوب القرآن أعلىيفهموه ومن ا

. نزلوا يف حبر العلم الشرعيدققوا يف كالم العرب وحتليالم وعايشوا أساليبهم و 

ونتيجة للذلك برزت مئات من الكتب واملؤلفات والشروح اليت تسهل الدراسة 

 .التحليلية وتقدم املناهج للتحليل النصي

 ذلك يرجع الفضل إىل العرب القدماءألسباب اليت دعت للتحليل النصي وبوكل هذه ا

  .الذين برعوا يف كل ااالت

فهذه كلها هي األسباب والنقاط اليت نفهم منها أن الدراسة التحليلية ليست جديدة متاماً 

لوه والفرق أن املعاصرين جع. علينا بل هي موجودة يف التراث والفرق هو العامل الزمين فقط

 .اجتاهاً مستقالً أما القدماء تناولوه ضمن العلوم واالجتاهات األخرى
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  :وجود دراسات تحليلية نصية في التراث

نقدم هنا بعض النماذج واآلراء واألحوال للقدماء للتحليلي النصي الذي يثبت أن 

جتاهات يف لتحليل النصي وكانت لديهم مناهج والنظريات واالعلى وعيٍ تام باالقدماء كانوا 

  .التحليل النصي

والكالم يف هذا املوضوع خيرج بنا إىل غري ما حنن بصدده ألنه موضوع واسع جداً 

عربية ولكننا نشري يف ذلك إشارات خفيفة إلجياز القول حىت اللغة اليف جماالت  ناقوخاصة إذا تعم

  .يتيسر لنا الدخول يف موضوعنا مباشراً

  .وراً بااالت املختلفةفهذه اإلشارات تأيت فيما يلي مر
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  المطلب األول

  التحليل النصي عند القدماء ضمن مجاالت مختلفة
  :النحو –أوًال 

  :نبدأ بالنحو ألنه أساس للدراسة التحليلية

وكتابه ميثل كتاباً شامالً لألسس النحوية الصوتية " سبيويه"مؤسس النحو العريب هو 

وهو يقدم املعلومات اليت تتعلق بنحو ) احلال(عن السياق واملقام والصرفية والبالغية، وفيه كالم 

ونرى أنه ال يقف عن حدود اجلملة بل معىن اجلملة ليس عنده ضيق بل هو متسع ويشمل . النص

  ".مجلة"أكثرمن اجلملة ويقول لذلك النص 

  :كتابه مليء بالقضايا التحليلية منها

أنهم إمنا  :فقال و النص يف باب االنسجامقضية التقدمي والتأخري اليت تناقش يف حن .1

  )1(.أغىن وإن كانا مجيعا يهمام ويعنيام بيانه أهم هلم وهم ببيانه يقدمون الذي 

ف كان احلذ فقال إذا طال الكالمو احلذف والذكر أيضاً هذه قضية باب االنسجام .2

  )2(.من شيء أمجل  وكأنه يصري شيئاً

 ،بل وال ،واعلم أنّ بل: كما قال يف السبكالوصل وأدوات الربط هذه تناقش  .3

كما أشركت بينهما الواو والفاء ولكن يشركن بني النعتني فيجريان على املنعو ت 

  )3(.وما أشبه ذلكأو وإما ومث و

                                                 
 .39 – 38: لسانيات النص، ص: راجعو. 1/34الكتاب لسيبويه، : راجع -1
 .41 – 40: لسانيات النص، ص: راجعو. 2/38و  1/280، الكتاب: راجع -2
 .108 – 107: ، صنحو النص بين األصالة والحداثة: ور اجع. 1/435، الكتاب: راجع -3



  
 التحليل النصي والتفاسير: الفصل األول

53 

مثل قوهلهذا باب املسند واملسند إليه  املناسبة بني اللفظ واملعىن واملسند واملسند إليه .4

  )1(.خرن اآلومها ما ال يغين واحد منهما ع

 .هذه قضايا عامة تدرس يف باب االنسجام

علماء حنو النص ويبحثون عن املناسبات بني الكلمة والكلمة وبني اجلملة واجلملة، ونرى 

سبيويه هو تكلم عن ذلك قبل قرون، فله أقوال مفيدة يف أقسام الكالم من حيث املناسبة والتالئم 

  :نواعأ ناسق، وهو يقسم الكالم إىل أربعةوالت

 .مستقيم حسن .1

 .مستقيم حمال .2

 .مستقيم كذب .3

  )2(.مستقيم قبيح .4

وسيبويه يذكر يف كتاب ما يبطل مة املعاصرين ونراه هو خيرج من حدود اجلملة 

ويتكلم ما يتكلم عملماء حنو النص اآلن فهو يبحث عن الربط بني التركيبني أي بني اجلملتني يف 

والذي يأتيين "لم جاز دخول الفاء هاهنا " فله درمهانيأتيين والذي : "السبب والنتيجة، فقال

إمنا : "فقال بعد ذلك يبين التوجيه" مبرتلة عبد اهللا وأنت ال جيوز لك أن تقول عبد اهللا فله درمهاً؟

، فدخلت الفاء ههنا "ألنه جعل اآلخر جواباً لألول جعل األول جيب له الدرمهان" الذي"حيسن يف 

                                                 
ونحو النص بين األصالة والحداثة، . 33 – 31: لسانيات النص، ص: راجعو .26 – 1/23 ،الكتاب: راجع -1

 .126: ص
 .1/25الكتاب،  -2
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الذي يأتيين له درمهان كما : "إن يأتيين فله درمهان وإن شاء، قال: ذا قالكما دخلت يف اجلزاء إ

  )1(."عبد اهللا له درمهان: تقول

وقوله اآليت أبني دليل على أم جتاوزوا اإلعراب ومل يبقوا تابعني لإلعراب بل هم أولوا 

يان فإذا أدخل إمنا أدخل الفاء لتكون العطية مع وقوع اإلت: "حسب السياق واملقام فهو يقول

: ومثل ذلك قول اهللا عزوجل. ألنه صلةالفاء فإمنا جيعل اإلتيان سبب ذلك فهذا جزاء وإن مل جيزم 

m¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧l،)2(  وأيضاً قوله

  m³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º »¼l.)3: عزوجل

وتعدية الفعل وإىل " الفاعل"وكذلك أقواله موجودة يف أبواب املسند واملسند إليه و

  )4(.اليت تعمل عمل الفعل أي املشتقاتوكذلك يذكر األمساء . خمتلفة مفاعيل

  :خالصة القول

على إبطال إام املعاصرين ألنه مليء بالتحليل النصي  دليلأن كتاب سيبويه أبني 

املتجاوز عن اجلملة وبعد سيبويه تبعه كثريون يف منهجه فنرى يف كتب النحو أبواب الروابط 

قد ألف املرادي وغريه كتباً . الشرط الذي يتناول مجلتني على األول وأدوات الوصل وأسلوب

  )5(.مستقلة يف أدوات التماسك النصي

                                                 
 .3/103الكتاب،  -1
 .٢٧٤: ، اآليةالبقرة سورة -2
 .٨: ، اآليةالجمعة سورة -3
 .3/197 ،189، 37، 1/33 الكتاب، لسيبويه،: راجع -4
 .276 – 2/206، 1/71صول في النحو، البن السراج، واأل. 268 – 1/266الخصائص، : انظر -5
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ملة شائع يف كتب كثرية وعن أنواعها وعن أنواع اخلرب وعن التعالق وكالمهم عن اجل

شام ومن أمثاهلم ابن جني وابن سراج وابن مالك واملربد وابن ه. واملناسبات والفصل والوصل

  )1(.وغريهم

ونراهم يتجاوزون حدود اجلملة لكن هذا الشيء ال يفهمه بعض العاصرين والسبب أن 

فنجد ابن . مفهوم اجلملة عند املعاصرين ضيق جداً يف حني أنه كان أمشل وأمسع عند القدماء

  .الصغرى) 2الكربى، ) 1: فهو يقسم اجلملة إىل قسمني. أنواع اجلمل هشام حيسن يف البيان

بالكربى االمسية اليت خربها أيضاً مجلة سواء كانت امسية أو فعلية، ويقصد قصد ي

فمن حيث " زيد أبوه غالمه منطلق"مث حيلل اجلملة الكربى . مسية اليت خربها مفرداالبالصغرى 

أما . هذه بنية صغرى ألا خرب" غالمه منطلق"الكل أي مضمونه الكلي هو مجلتا كربى وجزئياته 

  ".غالمه منطلق"هذه بنية كربى باعتبار " مه منطلقأبوه غال"

ما فسرت به اجلملة الكربى هو : "فيقولويف نفس املوضع هو يشري إىل السياق أيضاً 

  )2(."مقتضى كالمهم

ويذكر اجلمل املرتبطة بعضها ببعض ويذكر اجلمل املنفصلة بعضها عن بعض ومنها اجلمل 

: ، وقوله تعاىل"مات فالن رمحه اهللا: "املنقطعة عما قبلها حنواملستأنفة املصدرة املبتدأ ا واجلمل 

                                                 
والمقتضب، . 276 – 2/206، 1/71واألصول في النحو، البن السراج، . 268 – 1/266الخصائص، : انظر -1

، والجزء الثاني آله ،1/10محمد عبد الخالق عضيمة، : لمحمد بن يزيد بن عبد األآبر المعروف بالمبرد، تحقيق

عبد المنعم أحمد هريدي، : وشرح الكافية الشافية، لجمال الدين محمد بن عبد اهللا، تحقيق .عالم الكتب، بيروت

جامعة أم القرى، مرآز البحث العلمي، وإحياء التراث اإلسالمي، مكة المكرمة، الطبعة : ، الناشر344، 1/174

والجني الداني في . 1/136م، ومغني اللبيب عن آتب األعاريب، لجمال الدين عبد اهللا بن يوسف ابن هشا. األولى

الدآتور فخر الدين قباوة، : حروف المعاني، ألبي محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهللا المرادي، تحقيق

 .م1992لبنان، الطبعة األولى  –ر الكتب العلمية، بيروت اد: ، الناشر307 – 3/286
 .498 – 497: مغني اللبيب عن آتب األعاريب، البن هشام، ص: راجع -2
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mØ Ù Ú Û Ü *A B C D El،)1(  ا من بابمجل االعتراض، فكالمه فقال أ

واضح جداً أنه يذكر اجلمل ال مجلة ويناقش تعلق وربط اجلمل ال بني مفردات اجلملة 

  )2(.والواحدة

دماء هو تقسيمهم للجملة، فاجلملة عندهم يف أنواع ومن األدلة الثابتة لدراسة حنو النص عند الق

  .منها اجلملة املستأنفة واجلملة املصدرة واجلملة املفسرة واجلملة املعترضة وغريها. خمتلفة

  .فهذه اجلمل درست يف ضوء ما سبقها وما حلقها من النصوص، ويف ضوء السياق

بني املفرد أو الكلمتني أو بني  الكالم وتكون/ فاجلملة املعترضة مثالً ترد وسط النصوص 

  .وبني اجلملتني مرتبطتني) بني املبتدأ واخلرب، وبني الفعل والفاعل(جزئي اجلملة 

حيللون  –وتناوله النحاة واملفسرون يف تفسري القرآن الكرمي  –وهذا القسم كثري الورود 

نية ويف أكثر من ونرى النحاة حيللون النصوص القرآ. النصوص يذكرون ذلك يف باب االنسجام

* × mÎ Ï Ð Ñ *Ó Ô Õ Ö: مجلة واحدة فابن جني حيلل اآلية الكرمية

A B C*l،)3( نة من أربع مجل على األقلهذه اآلية الكرمية مكو) :ال أقسم مبواقع ) "1

  ".إنه لقرآن كرمي) "4(، "لو تعلمون) "3(، "إنه لقسم عظيم") 2(، "النجوم

اعتراض آخر بني " لقسم"اعتراض بني املبتدأ " علمونلو ت"أن اجلملة : قال ابن جني

  )4(.فذانك اعتراضان" إنه لقرآن كرمي"، وبني "ال أقسم مبواقع النجوم"القولني 

                                                 
 .٨٤ – ٨٣: ، اآليتانالكهف سورة -1
 .500: مغني اللبيب عن آتب األعاريب، البن هشام، ص: راجع -2
 .٧٧ – ٧٥: ، اآلياتالواقعة سورة -3
 .1/336الخصائص، : انظر -4
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منحصر على معرفة السياق  ومن املعلوم أنه –توجه إليه النحاة : تعاور الكلمات أيضاً

بعض األحيان مناسبة للسياقات فتذْكر  واملقام واحلال، ألن معاين الكلمات املعجمية هي ال تكون

ومن . كلمة تقصد ا غري معناها األصلي فنرى أن النحاة ما نظروا إىل ظواهر الكلمات فقط

  )m ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ l.)1: األمثلة قوهلم يف قوله تعاىل

يس مبعىن حرف لالستفهام فهنا ل" هل"ومن املعلوم أن . مبعىن قد" هل"فقال األنباري أن كلمة 

  )2(.مئات من األمثلة لألفعال واألمساء واحلروفهذا ما يقتضيه السياق كذلك . االستفهام

وهكذا باب املرجعية أي اإلعادة والعائد أيضاً فإن مهماً عند القدماء، فنرى يف كتبهم 

دة أن هذه األبواب كانت حمدو: فإن قيل. أبواب عن أمساء اإلشارة والضمائر واألمساء املوصولة

يف اجلملة فهذا خطأ بل جتاوز النحاة حدود اجلملة ونظروا إىل ما يقتضيه السياق ولو كان خارج 

ن نكتفي مبا ذكرنا ألننا يف التمهيد وال يصح أن اجلملة وخارج النص واألمثلة ال حدود هلا حن

  .نطيل فيه الكالم

  :آتب اللغة والمعاجم -ثانيًا 

جانب املقام واحلال : "بعض نقاط لنحو النص ومنهااهتم اللغويون يف كتابة املعاجم ب

ففيها إشارات إىل السياق واملقام " املقاماتية"، وهذا هو اجلانب الذي يدرس يف معيار "والسياق

  .وهم حيللون النصوص من القرآن الكرمي ونقدم بعض األمثلة من حتليالم. وغري ذلك

                                                 
 .١: ، اآليةاإلنسان سورة -1
دار : ، الناشر267: ين األنباري، ص، لعبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا أبي البرآات آمال الدأسرار العربية  -2

 .م1999األرقم بن أبي األرقم، بيروت، الطبعة األولى 
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  )mq r s t u v wl.)1: قال اهللا تعاىل

لكرمية عن سيدنا عيسى عليه السالم وعن بين إسرائيل واحلال هو وقت والدة اآلية ا

حسب احلال، " يكُن"معناها هنا : قال عنها اللغويون" كان"سيدنا عيسى عليه السالم فكلمة 

  ".من يف املهد"ههنا صلة ملعىن " كان: "وقال بعضهم

ان مع صفات اهللا تعاىل، وكذلك كان تدلّ على خربٍ ماضٍ، وكثري يف القرآن الكرمي، ك

  .ومثل هذه كثري من اآليات األخرى )mk l m nl،)2: مثل

  .هنا مبعىن احلال ال للماضي، وأن اهللا تعاىل كان ومل يزل، وله الدوام والبقاء" كان"فـ

  )mN O P Q Rl.)3: وكذلك قوله تعاىل

  )4(.مبعىن احلال" خري أمة"أي أنتم " كنتم"

" أمهات: "مل يقل )mo p ql،)5: ، ويف قوله تعاىل"لشيءأصل ا"معناه " األم"كلمة 

ليس يل معني، فتقول كن معينك : بسبب أنه على احلكاية كما يقول الرجل" هن"واملبتدأ 

  )6(.فتحكية

                                                 
 – 10/205وتهذيب اللغة، لألزهري، . 13/365لسان العرب، البن منظور، : راجع. ٢٩: ، اآليةمريم سورة -1

206. 
 .٩٦: ، اآليةالنساء سورة -2
 .١١٠: ، اآليةآل عمران سورة -3
والقاموس المحيط،للفيروز آبادي . 13/366ولسان العرب، البن منظور، . 10/206لألزهري، تهذيب اللغة،  -4

الطبعة الثامنة  لبنان، –بيروت  ،مكتب تحقيق التراث مؤسسة الرسالة :تحقيق ،1228 :ص، )هـ817: ت(

، 1/22، يوسف الشيخ محمد: ومختار الصحاح، لزين الدين أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر، تحقيق .م2005

 .م1999المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الخامسة : الناشر
 .٧: ، اآليةآل عمران سورة -5
 .12/31ولسان العرب، البن منظور، . 5/1864الصحاح تاج اللغة،  -6
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 )mr s t u vl،)1: يستخدم مبعىن الشك وقد ورد يف قوله تعاىل" ظن"والفعل 

  )2(.مبعىن علمت" ظننت"فـ

ة للتحليل موجودة يف املعامل، والزخمشري انفرد وبتأليفه يف هذا وكذلك كثري من األمثل

وهذا املعجم يشرح الكلمات على معناها األصلية ومع هذا هو " أساس البالغة"اال فألّف 

  :ومنها قوله يذكر هلا املعاين اازية إن كانت

  )3(.دأفس: عليه أي صار كااألسد يف جرأته وآسد بني القوم دومن ااز استأس

  :ومنه

: امتأل غضباً ويف املثل: إناء متأق شديد االمتالء وقد تئق ومن ااز تئق الرجل: ت أ ق

  )4(.أنت تئق وأنا مئق فكيف نتفق

  :البالغة –ثالثًا 

يشبه حنو النص كثرياً ألن حنو النص أيضاً يهدف توصيل معاين األفكار " البالغة"علم 

اإلبالغ و، بلغ وبلوغ وهو الوصول "ب ل غ"مادة  والبالغة من. والبالغة أيضاً كذلك

  .واإليصال

. فهو يوصل ما يف النفس من أفكار ومشاعر إىل غريه على أمتّ وأكمل وجه صورة

: والفرق بينهما أن حنو النص أوسع وأمشل فيتناول التحليل للنص البليغ وغري البليغ، أي

                                                 
 .٢٠: ، اآليةالحاقة سورة -1
 .13/272ولسان العرب، البن منظور، . 14/260، و6/253تهذيب اللغة،  -2
 .1/27غة، أساس البال -3
 .1/89، نفسهالمرجع  :أيضًا -4
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ألكمل، فالتحليل البالغي أقرب إىل التحليل ال تتناول إال النص البليغ افأما البالغة . الفصيح

  .النصي

 

 

ومن املعلوم أن التحليل البالغي تصل جذورة إىل اجلاهلية وازداد االهتمام بعد اإلسالم 

رت يف العصور والقرون األوىل وازدهرت البالغة وتطو. برتول القرآن الكرمي باللغة العربية

بني حيمالن النظرية والتطبيق للتحليل النصي ت يف عصر اجلرجاين إذ جاء فأحضر بكتاونضج

، )التقدمي والتأخري(الوصل، والربط، والترتيب : البالغي فيهما قضايا مهمة لنحو النص مثل

  .واحلذف والذكر واملعىن املالئم للسياق وغري ذلك

" دالئل اإلعجاز"ويهدف هذان الكتابان إبراز الوجوه البيانية يف إعجاز القرآن فالكتاب 

 أغلب األحيان حيلل األيات القرآنية، حسب القضايا املختلفة يعد من أحسن التحليالت يف

  .النصية

  .الربط، والترابط، والتضام، والتعالق ونظم الكلم بعضها ببعض: وهو مملوء بالكالم عن

توخى "واجلرجاين ال ينسى أمهية النحو يف البالغة فهو يؤسس نظرية النظم والتعليق على 

  ".النحومعاين 

اجلرجاين قبل قرون مجاعاً   علوم شىت يف التحليل النصي ونرىالنظرية النصية جتمع بني

للعلوم يف النظرية التحليلية، فهو أيضاً جيمع النحو، والداللة، وعلم املعاين، والسياق، واملعجم، 

 .واملنطق، وإعجاز القرآن
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اعلم أن مثل واضع : "از فيقولواضحة جداً يف دالئل اإلعج" التعالق واالنسجام"فكرة 

الكالم مثل من يأخذ قطعاً من الذهب أو الفضة فيذيب بعضها يف بعض حىت تصري قطعة واحدة 

مث يعرض اجلملة الطويلة أي النص املكون من مجل عديدة وحيلل التعالق بني أجزاء هذا  )1(،..."

ريى اجلرجاين أن املفهوم الكلي هلذه ف" ضرب زيد عمراً يوم اجلمعة ضرباً شديداً تأديباً له"النص 

  .اجلملة هو املقصود كما يرى علماء حنو النص البنية الكربى هي املقصودة من النص

إنك مل تأت ذه الكلم لتفيده أنفس معانيها وإمنا جئت ا : "مث بين التعالق الترابط قائالً

  )2(.لتفيد وجوه التعلق اليت بني الفعل وبني ما عمل فيه

  .املناسبات على النحو: أي" نظرية النظم"سس اجلرجاين ويؤ

  .والتعليق) 4(والترتيب، ) 3(والبناء، ) 2(النظم، ) 1: (وللصياغة عنده أربع مراحل

الذي يعد من علماء حنو النص األوليني، فاجلرجاين ) دي بوجراند(وهذه األفكار ذكرها 

ن فهنا نفهم جيداً أن علماؤنا القدامى قبل قرون شىت قدم الفكرة، ودي بوجراند يقدمها اآل

  )3(.يعرفون أسس التحليل النصي، ونظريات النص

للجرجاين هي نظرية حنو النص أو التحليل النصي ألننا إذا الحظنا " نظرية النظم"ولعلّ 

أي تأليف الكلمات واجلمل مرتبة املعاين متناسبة الداللة على حسب ما " تأليف"معىن النظم وهو 

  .العقل يقتضيه

على اجلمل أو على اجلملة أو على التركيب أو على مجع احلروف أو " النظم"فقد يطلق 

  )1(.اللفظ
                                                 

 .414 – 412: دالئل اإلعجاز، ص: انظر -1
 .268: نفس المرجع، ص :راجع -2
 .421: والنظم والخطاب واإلجراء، ص. 56 – 55: ص نفس المرجع،: راجع -3
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فتوضع أن القدماء ما وقفوا عند حدود اجلملة بل توصلوا إىل اجلملة، وإىل اجلمل، وإىل 

فظتني ليس كالمنا فيما يفهم من ل: النصوص والبنية الكربى ويصرح اجلرجاين يف كتابه قائالً

  )2(".ولكن فيما يفهم من جمموع كالم وجمموع كالم آخر" جلس"و" قعد"مفردتني حنو 

فهذه إشارات بسيطة من كتاب واحد وإذا رجعنا إىل كتبه لنستخرج مئات من األمثلة 

  )3(.!للتحليل النصي حلقنا ذلك دون عناء

وسراج األدباء، منهاج البلغاء "من كتب األدب كتاب مشهور يف البالغة والنقد امسه 

للنص ونرى كل هذه املناهج حتمل قضايا مهمة  ةمناهج عديد) مؤلفه(الذي يقدم فيه القرطاجين 

لنحو النص وهذا الكتاب دليل واضح على وجود دراسة تشبه حمو النص والتحليل النصي 

ي، والسبب أن أغلبية الدراسة يف هذا الكتاب يف التماسك النصي سواء أكان املعنوي واللفظ

وهو يتناول املعىن الكلي واملوضوع الكلي مع موضوعاته اجلزئية ويهتم بالترابط والتعالق بني 

  .أقواله حتقيق أن دراسة حنو النص كانت عند القدماء ناضجة تامة. أجزاء النص الكلي

  .واألخذ من هذا الكتاب تطويل يف البحث لكن نكتفي ببعض اإلشارات

الفصول وترتيبها ووصل بعضها ببعض وحتسني ه يقدم تقدير هو يف املنهج الثالث من كتاب

هيئاا وما تعترب به أحوال النظم يف مجيع ذلك من حيث يكون مالئماً للنفوس ويذك أربعة قوانني 

  .يف متاسك الفصل يف القصيدة

  .يف استجاة مواد الفصول وانتقاء جوهرها: القانون األول

                                                                                                                                            
الدآتور : آتاب جامع العبارات في تحقيق االستعارات، ألحمد مصطفى التونسي، دراسة وتحقيق: انظر -1

 .م1986، دار الكتب الوطنية، بن غازي، الطبعة األولى 700: رمضان الحربي، ص
 .49 – 44: دالئل اإلعجاز، ص -2
 .261: المرجع نفسه، ص: انظر -3
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  .ملواالة بني بعضها وبعضيف ترتيب الفصول وا: القانون الثاين

  .يف ترتيب ما يقع يف الفصول: القانون الثالث

  )1(.يف ما جيب أن يقدم يف الفصول وما جيب أن يؤخر فيها وختتم به: القانون الرابع

من الواضح أن هذه القوانني ترشد إىل انتاج النص اجلاد وهو ال يكتفي بذكر هذه النقاط 

رح يتضح أنه يركّز على التماسك ومقصد الكالم وبنية لفظية بل يشرحها شرحاً كافياً ومن الش

  .ومعنوية وترتيب الكالم ومناسبة املفاهيم مبوضاعها وسياقها وغري ذلك

  :ويذكر أربعة أضرب لتأليف الفصول

 .ضرب متصل العبارة والغرض .1

 .وضرب متصل العبارة دون الغرض .2

 .وضرب متصل الغرض دون العبارة .3

  )2(.عبارةوضرب منفصل الغرض وال .4

فكرة تعد واملوضوعات يف حنو النص تذكر يف االنسجام وهي تقصد أن املوضوع الكلي 

إذا كان : تندرج حتته موضوعات جزئية مرتبطة بعضها ببعض ويذكر ذلك القرطاجين فيقول

الشاعر مقتدراً على النفوذ من معاين جهة إىل معاين جهة أو جهات بعيدة منها من غري تشتت يف 

من األشياء اليت حيسن اقتراا ا، بصرياً بأحناء التدرج من بعض األغراض واملعاين إىل  كالمه

                                                 
محمد الحبيب ابن الخوجة، : منهاج البلغاء وسراج األدباء، ألبي الحسن حازم القرطاجني، تقديم وتحقيق: راجع -1

 .م1981: لبنان، الطبعة الثانية، عام النشر –دار العرب اإلسالمي، بيروت ، 290 – 288: ص
 .90: ، صنفسهأيضًا المرجع  -2
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بعض بنية غرضة وكالمه عليه من املعاين الشديدة العلقة بغرضه واالنتساب إىل مقصده وإىل 

  )1(.....أحسن ما ميكن أن يزين به تلك املعاين 

  :خالصة القول

  :دة من نواح خمتلفة أمههاوصف نص القصي) القرطاجين(أنه 

 .متاسك الفصل .1

 .متاسك الفصول .2

 .العالقات بني الفصول .3

وكل هذا يدل على وجود دراسة حتليلية نصية ووجود أسس التحليل النصي ومبادئها 

  .يف التراث العريب البالغي والنقدي

  :خالصة الكالم

تحليل النصي مثل أن البالغة كتبها متثل كتب حنو النص واملؤلفات اليت ركّزت على ال

التحليل دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة ومنهاج البلغاء وغريها من الكتب متثل أعلى مناذج من 

ىل قمة عليا وإىل درجة عليا يف التحليل النصي وثبت أنه ال حمل إلنكار أن القدماء توصلوا إ

  .ذلكالنصي ويف حنو النص والفرق يف املصطلحات ويف تطور األزمنة ال شيء دون 

الفصل والوصل واحلذف والذكر والتقدمي : عمق النظر يف القضايا البالغية حنويوالذي 

والتأخري والعام واخلاص واحلقيقة وااز وغريها جيد أا تنافس يف حنو النص، فال فرق بني حنو 

  .النص والبالغة فرقاً كبرياً

  :النقد واألدب –ًا رابع

                                                 
 .324: ، صالسابقأيضًا المرجع  -1
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االت التحليلية، فنجد يف النقد القدمي أمثلة رائعة من يعد من ا –أيضاً  –جمال النقد  

 أن العرب القدماء كانوا حيسبون أنفسهم أحسن نطقاً، وكانوا : التحليل النصي، والسبب

وهم كانوا . األديب أعلى وأرفع عند الناسيف النقد وكان بعضهم ! يتفاخرون بذلك

بالتحليل النصي يف اجلاهلية ومنها مناسبة  نقد إشارات متعلقةالوجند يف . ينقدون بعضهم بعضاً

  .الكلمات للسياق واملقام

  :يف قوله –رضي اهللا عنه  –نقد النابغة الزبياين لشعر حسان بن ثابت : ومن ذلك

  ماوأسيافنا يقطرن من جندة د    لنا اجلفنات الغر يلمعن بالضحى

من العزة وهو " الغر" طعن النابغة الزبياين على حسان بن ثابت رضي اهللا عنه، وهو أن

، ولو قال جيرين "يلمعن بالضحى: "ويف قوله. البيض لكان أكثر من الغر: بياض قليل فلو قال

  )1(".أبلغوبدالً من يقطرن لكان أحسن ألن اجلرى أكثر من القطر 

العصر  نفهذا النص دليل واضح إلثبات أن التحليل النصي كان موجوداً يف التراث م

هذا النص مالئمة الكلمات ومفاهيمها مع السياق واملقام وهو موضوع االنسجام اجلاهلي ومعىن 

  .يف حنو النص

وكذلك أمثلة كثرية يف كتب النقد واألدب العريب، والنقد خاصة موضوعة حتليل النص 

وإبراز خصائص التماسك النصي ونرى النقاد يناقشون موضوعات خمتلفة لنحو النص مثل قضية 

وحدة املوضوع وقضية السرقات الشعرية وغريها من القضايا النقدية اليت مثل اللفظ واملعىن و

فينبغي لكل . قضايا حنو النص مثل الترابط والبنية الكلية والتعالق واالنسجام والتناص وغري ذلك

                                                 
مطبعة الجوانب قسطنطينية، الطبعة : ، الناشر18: نقد الشعر، لقدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد، ص: راجع -1

 .دار صادر بيروت221يوان حّسان ابن ثابت األنصاري  رضي اهللا عنه صوالبيت من د .هـ1302األولى 
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من يرى أن القدماء ما جتاوزوا حدود اجلملة أن يدقق النظر يف كتب النقد للقدماء وأمثاهلا كتاب 

  :لشعر البن طباطبا الذي قالعيار ا

الشاعر كالنقاش الرقيق يضع األصباغ يف أحسن تقاسيم نقشه ويشبع كل صبغ منها "

حىت يتضاعف حسنه يف العيان وكناظم اجلوهر الذي يؤلف بني النفيس منها والثمني الرائق وال 

سهل  –عره يشني عقود بأن يفاوت بني جواهرها يف نظمها تنسيقها وكذلك الشاعر إذا أسس ش

وحيضر  –ب القول والوصف الصعبة ويقف على مراتألفاظه مل خيلط ا األلفاظ الوحشية النافرة 

  )1(.لبه عند كل خماطبة ووصف فيخاطب امللوك مبا يستحقونه من جليل املخاطبات

معىن قوله أن الشاعر يكتب الشعر حسب املوقع واحلال وهو يراعي املقام ويهتم 

  .غوية واحلالية وكل ذلك مطلوب يف التحليل النصي ويف حنو النصباملناسبات الل

إن للشعر فصوالً كفصول : "مث يأيت ابن طباطبا إىل التماسك بني أجزاء القصيدة فيقول

صلة لطيفة فيتخلّص من  –على تصرفه يف فنونه  –الرسائل فيحتاج الشاعر إىل أن يصل كالمه 

بألطف ) يذكر التخلص من موضوعات إىل أخرى(شكوى الغزل إىل املديح ومن املديح إىل ال

ختلّص وأحسن حكاية بال انفصال للمعىن الثاين عما قبله بل يكون متصالً به وممتزحاً معه فإذا 

استقصى املعىن وأحاط املراد الذي إليه يسوق القول بأيسر وصف وأخف لفظ مل حيتج إىل تطويله 

  )2(".وتكريره

                                                 
: ، الناشر9: عبد العزيز بن ناصر، ص: عيار الشعر محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد إبراهيم طباطبا، تحقيق -1

 .مكتبة الخانجي، القاهرة
 .9: ، صنفسهأيضًا المرجع  -2
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نتظم فيه القول انتظاماً يتسق به أوله مع آخره على ما ينسقه وأحسن الشعر ما ي: "ويقول

  )1(".قائله

  :وذكر ابن قتيبة أربعة أقسام بعد حتليله للشعر

 .حسن لفظه وجاد معناه" .1

 ).ال فائدة يف املعىن(حسن لفظه وحالً  .2

قال هو إن كان جيد املعىن والسبك فإنه قليل املاء (جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه  .3

 .والرونق

  )2(".تأخر معناه وتأخر لفظه .4

ال يذكر النظرية فقط بل هو يطبق هذه النظرية على جمموعة من النصوص الشعرية  ونراه

  )3(.وحيكم عليها وحتللها حتليالً جيداً

وجاء حتليالً كافياً للنصوص العربية يف املثل السائر، وهذه النصوص متنوعة هي آيات 

 mÎ Ï Ð Ñ Ò: منها حتليل اآلية الكرميةقرآنية واألبيات الشعرية خاصة، ف

Ól،)4(  فاعالً"أبلغ يف املغفرة من غافر ألن فعاالً يدل على كثرة صدور الفعل و" غفاراً"فإن "

التواب هو الذي  )mª « ¬ ® ̄ °l،)5: ال يدل على الكثرة وقوله تعاىل

                                                 
 .213: ، صالسابقأيضًا المرجع  -1
دار الحديث، القاهرة، : ، الناشر69 – 1/65والشعراء، ألبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، الشعر  -2

 .هـ1423: عام النشر
 .69 – 1/65، المرجع نفسه: راجع -3
 .١٠: ، اآليةنوح سورة -4
 .٢٢٢: ، اآليةالبقرة سورة -5
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فالتائب اسم " فاعل" تتكرر منه التوبة مرة بعد مرة وهو فعال وذلك أبلغ من التائب الذي هو

تواب كان صدور التوبة : فإذا قيل. فاعل من تاب يتوب فهو تائب أي صدرت التوبة مرة واحدة

  )1(.منه مراراً كثرياً

 .وكذلك أمثلة كثرية يف كتب النقد والبالغة اليت تعد أمثلة رائعة للدراسة التحليلية

  :علوم القرآن -خامسًا 

وم اليت تتناول األحباث املتعلقة بالقرآن الكرمي من حيث العل" علوم القرآن"املراد بـ

أسباب الرتول، ومجع القرآن، وترتيبه، ومعرفة املكي واملدين والناسخ واملنسوخ، واحملكم : معرفة

واملتشابه، وما إىل ذلك مما يتصل بالقرآن الكرمي وبتفسريه، فيشمل هذا العلم مجيع العلوم 

  )2(.الكرمي من بعيد أو قريب داخل حتت هذا التعريف الشرعية وكل ما يتصل بالقرآن

وعلوم القرآن متهيد للتفسري ألن املفسر أيضاً أثناء تفسري اآلية يراعي العلوم الشرعية 

والتاريخ اإلسالمي والعلوم اللغوية وغريها، كأن علوم القرآن حنو النص نظرية والتفسري تطبيق هلا 

وهي تتناول موضوعات خمتلفة متعلقة بنحو . بالدراسة التحليليةواملؤلفات يف علوم القرآن مملوءة 

الفصل والوصل واملناسبات والربط واحلذف والتقدمي، وغريها من املوضوعات، : النص، مثل

وعلماء علوم القرآن يذكرون مباحث متعلقة بتحليل القرآن الكرمي وأثناء ذلك يقدمون األمثلة 

  .من النص القرآين غالباً

                                                 
 .2/198المثل السائر، البن األثير،  -1
 .م1999دار المنار، الطبعة الثانية : ، الناشر12: لقرآن، لمحمد بكر إسماعيل، صدراسات في علوم ا -2
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االتقان "لإلمام الزركشي، و" الربهان يف علوم القرآن"ت كثرية جداً لكن كتاب واملؤلفا

لإلمام احلافظ السيوطي، كتابان شامالن جداً وكل منهما مدل املوسوعة العلمية " يف علوم القرآن

  .يف حتليل النص القرآين

ت، فالزركشي يذكر مناسبة النص مع النص اآلخر، واالتصال واالنقطاع يف املوضوعا

ويذكر العام واخلاص، واحلذف والذكر، وغري ذلك، وكل هذه موضوعات احلبك والسبك يف 

  !حنو النص

وهذه الكتب حتمل موضوعات عن املناسبات وأسباب الرتول وكتفية نزول الوحي، 

وهي موضوعات مقاماتية يف حنو النص، وكذلك كان السيوطي . واألماكن واألحوال وغري ذلك

ذكر األدوات املهمة لفهم النص القرآين ومعرفة املقام ورتبة املخاطبني وأنواع يسري على جه وي

  .املخاطبات واألشياء اليت يذكرها الزركشي هو أيضاً يناقشها بشيء من التفصيل

  .لكنهما كتابان شامالن جداً" االتقان"و" الربهان"وهناك مؤلفات أخرى قيمة دون 

للزجاج، " معاين القرآن: "مثل" راب القرآنإع"جمموعة من الكتب اليت تعرف بكتب 

أليب عبيدة، وغريها من الكتب الكثرية، تتناول املفاهيم " جماز القرآن"للفراء، و" معاين القرآن"و

والتوجيهات ملفردات القرآن الكرمي وحنن يف حنو النص ندرس البنية الداللية وهذا موضوع املعيار 

  .الثاين

اول إعجاز القرآن البياين وهي تربز مناهج التحليل النصي وهنالك جمموعة من الكتب تتن

ثالث رسائل يف اإلعجاز "للسيوطي، و" للباقالين، معترك األقران" إعجاز القرآن: "القرآين، مثل

  .للرماين، واخلطايب، واجلرجاين" القرآين
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يت يأ: نقدم بعضا األمثلة للتحليل النصي من كتب إعراب القرآن، منها قال ابن قتيبة

: الكالم مبنياً على أن له جواباً فحذف اجلواب اختصاراً لعلم املخاطب به كقوله سبحانه وتعاىل

mh i j k l m n o p q r s t uv w x y z{l،)1( لكان : أراد

  )2(.هذا القرآن فحذف قوله يدل على مناسبة الكالم لسياقه وذكر أو حذف الكالم حسب احلال

ورة للتماسك النصي، فهو يركز على الفصل والوصل براهني من" الربهان"جند يف 

فيذكر املناسبات داخل السورة . ويشرح املناسبات القرآنية من وجوه خمتلفة. واملناسبات وغريمها

وبني سورة وسورة أخرى وبني افتتاح سورة واختتامها وبني اختتام سورة وافتتاح سورة أخرى، 

  :ة والبقرةفمثالً يقول يف املناسبة بني سورة الفاحت

يف " الصراط"إشارة إىل  )m A * C D E FG HI l،)3: افتتاح سورة البقرة بقوله تعاىل"

كأم ملا سألوا اهلداية إىل الصراط املستقيم قيل هلم ذلك  )m W X Y l،)4: قوله تعاىل

الصراط الذي سألتم اهلداية إليه هو الكتاب وهذا معىن حسن يظهر فيه ارتباط سورة البقرة 

  )5(.بالفاحتة

  :ر السيوطي يف نزول القرآن أنه على قسمنيذك

 .قسم نزل ابتداًء . أ

                                                 
 .٣١: ، اآليةالرعد سورة -1
: ، الناشر136: إبراهيم شمس الدين، ص: تأويل مشكل القرآن، ألبي محمد عبد اهللا بن قتيبة الدينوري، تحقيق -2

 .لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت 
 .٢ – ١: يتان، اآلالبقرة سورة -3
 .٦: ، اآليةالفاتحة سورة -4
 .1/38البرهان في علوم القرآن، للزرآشي،  -5
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  )1(.قسم نزل عقب واقعة أو سؤال . ب

ويقول ملعرفة سبب الرتول فوائد وأمهها أن اللفظ قد يكون عاماً ويقوم الدليل على 

  )2(.ختصصه فإذا عرف السبب قصد التخصيص

ة حاهلا وسبب نزوهلا إن كان وإن مل يكن وال ميكن تفسري اآلية دون الوقوف على معرف

  .فيدل على تعميم احلكم

* mJ K: مث يذكر السيوطي آيات مع ذكر أسباب نزوهلا، ومنها قوله عزوجل

M N O P*l.)3(  ن القطعا نزلت يف أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه باإلمجاع تعيفإ

  )4(.باخلصوص وبطل القول بالعموم

ليالت آيات القرآن يف الواضع املختلفة يف معرفة معاين األدوات اليت وحيسن السيوطي يف ذكر حت

قواعد "فهو يذكر كالماً شامالً يف هذا املوضوع ويف معرفة اإلعراب ويف . حيتاج إليها املفسر

فيذكر يف التحليالت أدوات التماسك النصي ويذكر اإلحالة " مهمة حيتاج املفسر إىل معرفتها

  )5(.قامية ويذكر تعالق أجزاء النص بعضها ببعضبنوعيها النصية وامل

  .فهذه بعض اإلشارات وال موضع للتطويل أجيازاً يف حبثنا

لعل التفسري أكرب مظهر من مظاهر التحليل النصي وإذا كان حنو :التفسير -سادسًا 

لكنه نص حمترم (أيضاً علم متعلق بالنص " التفسري"النص مزجياً من العلوم املختلفة فكذلك 

وهو أيضاً يتناول التحليل النصي وال يكتفي بتحليل اجلملة الواحدة ) خمصوص وهو النص القرآين
                                                 

 .1/107اإلتقان في علوم القرآن، لإلمام السيوطي، : انظر -1
 .1/107، نفسه المرجع: انظر -2
 .١٨ – ١٧: ، اآليتانالليل سورة -3
 .113 – 1/112االتقان في علوم القرآن، لإلمام السيوطي، : انظر -4
 .384 – 2/166، نفسهأيضًا المرجع  -5
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بل يتناول النص كامالً فيتناول البنية الكلية الكربى ويتناول البنيات اجلزئية الداخلية ويراعي 

قصود واهلدف أثناء التحليل املخاطب واملخاطَب، واحلال واملقام، والسياق، ويركز على ما هو امل

  .من النص

اللغة، الصوت، الصرف، النحو، والداللة، واملعجمية، : فالتفسري يهتم بالعلوم حنو

والفقه واحلديث النبوي الشريف والتاريخ ) علم البيان واملعاين والبديع(والبالغة بعلومها الثالثة 

  .وما إىل ذلك

  :وطاً خمتلفة، وهيفألجل ذلك يشترط علماء التفسري لتفسري القرآن الكرمي شر

 .معرفة اللغة العربية .1

ومن املعلوم أن قواعد العربية غالباً هي قواعد اليت (معرفة القواعد واإلعراب  .2

 ).تستخدم يف معيار السبك

معرفة البالغة بعلومها الثالثة، وحنو النص أيضاً يتناول نفس املوضوعات يف معياري  .3

 .السبك واحلبك

 .ديث يعد شرحاً للقرآن الكرميمعرفة احلديث الشريف، ألن احل .4

 .معرفة الفقه .5

عرب وهذا يدرس يف معيار معرفة أحوال وأسباب الرتول، وأحوال العرب وأيام ال .6

 ".يةاملقامات"

، وعلوم )هي األسس واملناهج اليت يسري ا املفسر أثناء التفسري(معرفة علوم القرآن  .7

احلبك "تلفة لنحو النص أمثال القرآن تشمل املعلومات اليت تسري يف فلك معايري خم

 ".والسبك والسياق
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 ".االنسجام"معرفة العام واخلاص، وهذا يدرس يف  .8

  )1(".البنية املوضوعية"اإلمجال والتفصيل وهذا يدرس يف  .9

أما التفاسري اليت تتناول التحليل النصي فهي كثرية جداً، فهي خاصة تكون بيانية أو 

  .موضوعية

  :)2(الكشاف للزمخشري

يز هذا التفسري بأخذه من إعجاز القرآن البياين الزخمشري ال يفصل بل خيتار اإلجياز يتم

الوصل "بني أجراء اآلية والسورة والقرآن كله ويذكر " الترابط واملناسبات"واالختصار ويذكر 

ومفاهيم أخرى وغري ذلك، كما نرى فما بعد إن شاء اهللا، ومن " والتقدمي والتأخري" والفصل

  :األمثلة

 ] mQ R S T U V W XY Z: قال الزخمشري يف تفسري قوله عزوجل

\] ̂ _ ̀l.)3(  يف اآلية الكرمية قدم املسند إليه على املسند وكان حقه التأخري، فقال

كيس وما  عندي ثوب جيد ويل عبد: ئر أن يقالالكالم السا: فإن قلت: الزخمشري يف التوجيه

أوجبه أن املعىن وأي أجل مسمى عنده تعظيماً لشأن : أشبه ذلك فما أوجب التقدمي؟ فإن قلت

  .وكذلك أمثلة أخرى )4(الساعة، فلما جرى فيه هذا املعىن وجب التقدمي،

  :التفسير الكبير لإلمام فخر الدين الرازي

                                                 
لسانيات : وراجع. 2/467، 1/425واالتقان، . 7 – 1/5والبحر المحيط، . 216 – 146: البرهان، ص: راجع -1

 .103 – 100، 26: ، صمحمد ونحو النص، للدآتور أحمد. 30 – 1: النص، ص
مرو بن أحمد الزمخشري جار اهللا، نشره دار الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ألبي القاسم محمد بن ع -2

 .هـ1407لبنان، الطبعة الثالثة  –الكتاب العربي، بيروت 
 .٢: ، اآليةاألنعام سورة -3
 .2/5الكشاف، للزمخشري،  -4
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ال شك أن هذا التفسري يعد موسوعة علمية وهو كالبحر، فالرازي يشرح وحيلل من 

ويتناول . لمة إىل املوضوع الكليالكربى أي من الكإىل املستويات  ىاملستويات الصغر

ويراعي . باملوضوع الذي يفسره –حد ما  إىل –موضوعات جانبية بعض األحيان اليت هلا صلة 

ويشري يف . والترابط بني آيات القرآن الكرمي املناسبات بني اآليات والسور، ويشرح كيفية التعالق

كثري من األحيان إىل املوضوع الكلي أي البنية الكربى وإىل املوضوعات اجلزئية أي البنية 

  .الصغرى

ته سبحانه وتعاىل يف هذا الكتاب الكرمي أنه داعلم أن من عا: فقال يف تفسري آية الكرسي

عين علم التوحيد وعلم األحكام وعلم القصص خيلط هذه األنواع الثالثة بعضها بالبعض أ

واملقصود إما تقرير دالئل التوحيد وإما املبالغة يف إلزام األحكام والتكاليف وهذا الطريق هو 

فأما إذا انتقل من نوع العلوم إىل نوع فكأنه يشرح به الصدر ويفرح به ... الطريق األحسن 

ومن علم القصص ما رآه مصلحة ذكر اآلن ما  وملا ذكر فيما تقدم من علم األحكام... القلب 

فهو يفسر تفسرياً بيانياً  )ms t u v w x yzl،)1: يتعلق بعلم التوحيد فقال

  .موضوعياً أي حيلل النص القرآين ويشرح الترابط والتعالق واملوضوع الكلي واجلزئي وغري ذلك

  :والبحر المحيط

أ التفسري من مستوى الكلمة ويصل به إىل ألّفه أبو حيان الذي كان حنوياً فهو أيضاً يبد

مستوى اجلمل ويهتم ببيان املناسبات واألحوال واملقام لآليات القرآنية فيقول يف تفسري قوله 

                                                 
وتفسير الرازي أي مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، لإلمام العالمة فخر الدين . ٢٥٥: ، اآليةالبقرةسورة  -1

 .هـ1420دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة : ، الناشر7/5الرازي، 
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" ذلك الكتاب"جعل كل مجلة مستقلة فـ )mA *C D E FG HI J K*l،)1: عزوجل

حرف عطف ألن بعضها آخذ مجلة، ومل حيتج إىل " فيه هدى للمتقني"مجلة، و" ال ريب فيه"مجلة، و

  )2(.بعنق بعض

 

  :نظم الدرر للبقاعي

هو تفسري مهم يف التفاسري البيانية ألنه يهتم ذا اجلانب يف التحليل النصي ويهتم بالبناء 

 mg: املوضوعي واملناسبات للنص القرآين واملفاهيم وغريها، وقال يف قوله عزوجل

hl،)3( "ىن املاضي بل هو حكاية حال ماضيةأعمل اسم الفاعل هذا ألنه ليس مبع.")4(  

  :وروح المعاني لآللوسي

فيشري إىل التراكيب  حيلّل هذا التفسري يشرح اآليات ويستنبط األحكام وأثناء ذلك

 mA B C D: وهو يشري إىل تغيري املوضوع يف تفسري قوله عزوجل. والعالقات بينها

E F G H I J Kl،)5( "كفرة الغواة املرادة العتاة كالم مستأنف يتميز به حال ال

سيق إثر البيان بديع أحوال أضدادهم املتصفني بنعوت الكمال الفائزين مبطالبهم يف احلال 

  )6(."واملآل

                                                 
 .٢ – ١: ، اآليتانالبقرة سورة -1
 .1/64البحر المحيط،  -2
 .١٨: ، اآليةالكهف سورة -3
 .12/29نظم الدرر،  -4
 .٦: ، اآليةالبقرة سورة -5
 ،)هـ1270: ت(اهللا الحسيني اآللوسي  لشهاب الدين محمود بن عبد ،روح المعاني تفسير القرآن العظيم -6

 .، الطبعة األولىلبنان –بيروت  ،دار الكتب العلمية الباري عطية، علي عبد :تحقيق، 1/128
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  .وكذلك تفاسري قدمية أخرى سنذكرها بالتفصيل تطبيقات إن شاء اهللا فيما بعد

  :خالصة القول

ه وموضوعه وحنوه وتراكيبه ومفاهيمه تتناول النص القرآين مبينة لغتأن التفاسري القدمية 

البنية " البنية النحوية"واملناسبات والتعالق بني اآليات والسور وكل ذلك يدرس يف حنو النص يف 

الداللية والبنية املوضوعية وغري ذلك، وكما يدور مجيع البحث حول التحليل النصي يف التفاسري 

. سات ألن الفصول اآلتية كلها شاهدة على ذلكالقرآنية نكتفي مبا ذكرنا عنها دون ذكر املقتب

  .اعتمدنا على إجياز واجتنبنا عن التكرار

بل هي ختتار نوعاً من . تتناول اآليات من أول سورة إىل آخرهاا بعضه ومن التفاسري

" درة الترتيل وغرة التأويل"األنواع لآليات وتشرحها وتبين العالقات الداللية بينها ومنها كتاب 

بد اهللا حممد بن عبد اهللا األصبهاين املعروف باخلطيب اإلسكايف، حققه الدكتور حممد أليب ع

مصطفى، نشره جامعة أم القرى يتناول املتشاات من اآليات، أي اآليات املتشاة معىن أو لفظاً 

  .مث يشرح الفروق واملشاات بينها

  .سنذكره يف الفصول اآلتية إن شاء اهللا بالتفصيل

تب تشرح اآليات ويربطوا باملقام واحلال الذي نزلت فيه فبمناسبة احلال تتغري فهذه الك

مالك "معانيها ومفاهيمها، ولو كانت ألفاظها وتراكيبها وموضوعها متشااً وم من هذه الكتب 

ألمحد بن إبراهيم " التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي الترتيل

الزبري الثقفي الغرناطي، وضع حواشيه عبد الغين حممد علي الفاسي، ونشره دار الكتب  بن

العلمية، بريوت، بني اآليتني املتشاتني يف املقامني املختلفني مث يقارن ويفرق بينهما مبيناً املناسبة 

  .لقادمةالداللية واملوضوعية، وحنن نرجع إليه إن شاء اهللا يف التحليل النصي يف الفصول ا
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: أن املفسرين يناقشون موضوعات خمتلفة يف اآليات القرآنية مثل –تبعاً ملا تقدم  –فنرى 

الفصل والوصل، واحلذف والذكر، والتقدمي والتأخري، واإلحالة واملوضوع الكلي، واملوضوع 

مدى اجلزئي، واملضامني وال يقفون عند حدود بيان اجلملة بل يتجاوزون اجلملة ويصلون إىل آخر 

  .للتحليل

هذه أوالً، مث التطبيق حسب " نظرية"وجند حتليالم تأيت يف صورتني إما أن يتناولوا 

  .مثل كتب النحو ومعاين القرآن وجماز القرآن النظرية وهذا املنهج يسمى باملنهج التعليمي

ج وإما أن يتناولوا نصاً ويشرحوا فيه كالً من وجوه التحليل وهذا املنهج يسمى باملنه

وموضع البحث هو املنهج التحليلي الذي يشمل التحليل النصي، . هو كثريو التفسريي التحليلي

ومن الواضح أن موضوع حبثنا يدور حول التحليل يف التفاسري فكل البحث هو شرح هذا 

  .املوضوع أي التحليل النصي يف التفاسري، فأرى أنه نوع من التكرار ذكر األمثلة هنا

  :النبوي الشريف الحديث -سابعًا 

  .جلأ العلماء إىل احلديث النبوي الشريف ألنه مصدر ثان للشريعة بعد القرآن الكرمي

وجند يف هذا اال كتب شروح احلديث تتناول التحليل النصي فنجد فيها مناذج كافية 

البن حجر العسقالين يذكر احلديث الشريف " فتح الباري"ونأخذ منها بعض لتطبيقات، فالكتاب 

التحيات هللا والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا ": "التشهد يف الصالة"عن 

فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد اهللا الصاحل  –وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني 

قال عن ، ف))وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً عبده ورسوله –يف السماء واألرض 

مع أن لفظ " عليك أيها النيب"م احلكمة يف العدول عن الغيبة إىل اخلطاب يف قوله " السالم عليك"

الغيبة يقتضيه السياق كأن يقول السالم على النيب فينتقل من حتية اهللا إىل حتية النيب مث إىل حتية 
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بعينه  –هللا عليه وسلم صلى ا –حنن نتبع لفظ الرسول  –أجاب الطييب  –النفس مث إىل الصاحلني 

إن املصلني ملا استفتحوا باب امللكوت بالتحيات : "الذي كان عليه الصحابة، وقال أهل العرفان

أذن هلم الدخول يف حرمي احلي الذي ال ميوت فقرت أعينهم باملناجاة فنبهوه على أن ذلك بواسطة 

السالم : اضر فأقبلوا عليه قائلنينيب الرمحة وبركة متابعة فالتقوا، فإذا احلبيب يف حرم احلي ح

  )1(".عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته

جييد ومنهجه قائم على " عمدة القاري"ومن شارحي احلديث العالمة العيين فهو يف 

ويشرح لكل احلديث إعرابه وصرفه ولغته . التحليل النصي ففيه بنية حنوية وداللية وموضوعية

ام ويشرح املعاين والبيان واألحكام وهو يربط النص بسياقه ويذكر وملناسبات فيها وربطه باملق

  .اإلحالة

وأن العلماء ورثة األنبياء وأن األبنياء : "قال اإلمام العيين يف شرح احلديث الشريف

قوله عليه ". أخذ حبظ وافر أخذه عليهم السالم مل يورثوا ديناراً وال درمهاً وإمنا ورثوا لعلم فمن

الضمري املرفوع فيه يرجع إىل األنبياء يف قراءة التشديد وإىل العلماء يف " العلم ورثوا"السالم 

قراءة التخفيف وأعاد بعضهم الضمري إىل العلماء يف الوجهني وليس بصحيح وجيوز ضم الواو 

  )2(".وتشديد الراء املكسورة أيضاً فعلى هذا يرجع الضمري إىل العلماء

إذا أسلم العبد فحسن إسالمه يكفّر اهللا عنه كل  : ((وقال يف سياق احلديث الشريف

" كان"، ))سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف 

                                                 
محمد فؤاد عبد : فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألحمد بن علي ابن حجر أبي الفضل العسقالني، تحقيق -1

والحديث من .هـ1379دار المعرفة، بيروت، : ، الناشر2/214از، عبد العزيز بن عبد اهللا بن ب: الباقي، تعليق

 1/166     831:رقمه–باب التشهد –صحيح البخاري 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لإلمام أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بدر الدين  -2

 3/317 –الحث على طالب العلم  : باب– 3641:الحديث من صحيح البخاري رقم الحديث .   2/39العيني، 
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حيتمل أن تكون ناقصة وأن تكون تامة وإمنا ذكره بلفظ املاضي وإن كان السياق يقتضي لفظ 

 )1(".املضارع لتحقيق وقوعه كأنه واقع

  .أن هذا الكتاب كله حيلل النص حتليالً نصياً كامالً وال يبقى فيه فراغاًفمن الواضح 

الذي يشرح صحيح البخاري أيضاً جند التحليل النصي " إرشاد الساري"ويف كتاب 

  .الرائج

تطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت : "فقال اإلمام القسطالين يف شرح احلديث

األصل هو أن تطعم الطعام، هو إطعام : لداللية للسياق، قائالًوهو يربز املناسبة ا" ومن مل تعرف

ألن لفظ الطعام يشمل األكل والشرب والرزق الضيافة " تؤكل الطعام"الطعام ومل يقل 

  )2(".واإلعطاء

واملقام يقتضي الشرب والرزق والضيافة واإلعطاء " أكل"أوسع من " اإلطعام"فشرح أن 

سول صلى اهللا عليه وسلم تطعم ألن املسلم األفضل هو وال األكل فقط ألجل ذلك قال الر

يشرب ويعطي ويضيف وحيسن وال يؤكل فقط، وهو ال يبقى يف حدود اجلملة واإلعراب بل 

: يشرح املفردات حسب موقعها ويفكر يف مفاهيمها وتأويالا ومنه قوله يف شرح أحد األحاديث

، ...)النيب صلى اهللا عليه وسلم فينفض التراب عنه  كنا حنمل لبنة لبنة وعمار لبنتني لبنتني، فرآه(

  )3(".بصيغة املضارع يف موضع املاضي الستحضار ذلك يف نفس السامع كأنه يشاهده" فينفض"

                                                 
  1/79باب حسن إسالم المرء  39و الحديث من البخاري رقمه .1/252، أيضًا المرجع السابق -1
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، لإلمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد المالك : انظر -2

ديث من صحيح الح هـ1323ميرية، مصر، الطبعة السابعة المطبعة الكبرى األ: ، الناشر1/95القسطالني، 

 .  1/12     - إطعام الطعام من اإلسالم :باب – 12:البخاري رقمه 
 .1/441المرجع نفسه، : انظر -3
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احلبك يف املفاهيم والتأويالت واملناسبات الداللية، وكتابه / هذا ما يدرس يف االنسجام 

يق أن التحليل النصي منهجه كان واضحاً عند مليء مبئات من هذه األمثلة، فهذه النماذج حتق

  .شارحي احلديث الشريف، وما كان غريباً عليهم

  :أصول الفقه -ثامنًا 

والفقهاء جند عندهم من سيمات التحليل أو املنهج التحليلي، فهم يتناولون النصوص 

ة والداللة وحيللوا حتليالت تشمل اللغ. سواء كانت من القرآن الكرمي أم من احلديث الشريف

والنحو ويستنبطون أثناء ذلك األحكام الشرعية، وجند عندهم مؤلفات تسمى بأصول الفقه تذكر 

املناهج واألسس واملبادئ للتحليل النصي فنجد يف هذه املؤلفات قضية العام واخلاص أي منا يدل 

 على عموم احلكم وما يدل على خصوصه واإلجياز واإلطناب واحلذف والذكر وموضوعات

  :، ومن هذه املؤلفات"حنو النص"خمتلفة اليت ترد يف مؤلفات 

أصول الشاشي، لنظام الدين أيب علي أمحد بن حممد بن إسحاق الشاشي، نشره دار  -

 .الكتاب العريب، بريوت

والربهان يف أصول الفقه، لعبد املالك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد اجلويين، حققه  -

 .لبنان –ه دار الكتب العلمية، بريوت صالح بن حممد بن عويضة، ونشر

والكتاب أصول السرخسي، حملمد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي، نشره دار  -

 .املعرفة، بريوت

بار بن أمحد وكتاب قواطع األدلة يف األصول، أليب املظفر منصور بن حممد بن عبد اجل -

ر الكتب دا: اين، حققه حممد حسن حممد حسن إمساعيل، الناشرعاملروزي املسم

 .لبنان –العلمية، بريوت 
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كتاب الكوكب الدري، فيما يتخرج على األصول النحوية : ومن أحسن هذه الكتب -

 .األردن –دار عمار، عمان : من الفروع الفقهية، جلمال الدين عبد الرحيم، نشره

 البحر احمليط يف أصول الفقه، أليب عبد اهللا بدر الدين حممد بن عبد اهللا"كتاب : ومثله -

 .بن ادر الزركشي، نشره دار الكىن

 .لبنان –واألشباه والنظائر، لإلمام السيوطي، نشره دار الكتب العلمية، بريوت  -

  .وكتب كثرية اليت تقدم مناهج التحليل النصي

  :قال ابن إسحاق الشاشي: ومن األمثلة

ة فاآلي )mW X Y Z [\l،)1: النص ما سيق الكالم ألجله ومثاله يف قوله تعاىل"

 mR: سيقت لبيان التفرقة بني البيع والربا رداً ملا ادعاه الكفار من التسوية بينهما حيث قالوا

S T UVl،)2(  وقد علم حل البيع وحرمة الربا بنفس السماع فصار ذلك نصاً يف التفرقة

  )3(.ظاهراً يف حل البيع وحرمة الربا

 )mx y z { | } ~ �l.)4: وقال إمام احلرمني حممد اجلويين يف قوله عزوجل

): واآلية يف خطاب موسى وهارون عليهما السالم إذ بعثهما إىل فرعون هذا سياق اآلية(

                                                 
 .٢٧٥: ، اآليةالبقرةسورة  -1
 .٢٧٥: ، اآليةالبقرةسورة  -2
دار الكتاب : ، الناشر68: صحاق الشاشي، أصول الشاشي، لإلمام نظام الدين أبي علي أحمد بن محمد بن إس -3

 .العربي، بيروت
 .٤٤: ، اآليةطه سورة -4
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والترجي ال يليق حبكم عالم الغيوب ولكن املعىن كوناً على رجائكما يف تذكريه إذ لو أطلعهما "

  )1(".على الغيب يف إبائه ملا مشرا يف الدعوة

  .إىل حناة العرب مثل سيبويه والفراء وغريمها وهو يف كثري من حتليالته يرجع

 ms t u: يف قوله عزوجل: وجاء يف أصول السرخسي

vl.)2(  

تدل على املعىن األصلي املراد أي األمهات وبنات الصلب " بنات"و" أمهات"أن كلمة 

السم السياقي فإنه يتناول اجلدات وبنات البنات وا/ وتدالن هاتان الكلمتان على املعىن اازي 

لألم حقيقة وللجدات جماز وكذلك اسم البنات لبنات الصلب حقيقة، وألوالد البنات جماز فداللة 

ال جيوز يف لفظ واحد ويف حمل واحد ) اازي(الكلمة على معناها األصلي وعلى معناها السياقي 

از مزامحاً للحقيقة فعندئذ جيوز الوجهني احلقيقة وا3(.ازولكن بشرط أن ال يكون ا(  

األصل يف  )mY Z [ \ ]l،)4: قال مجال الدين األسنوي يف معىن قوله عزوجل

املوصولة إطالقها على العاقل وتقع ايضاً على املختلط مبن يعقل كقوله عزوجل السابق فإنه " من"

 m½ ¾ ¿ À Á: يشتمل على اإلنسان والطائر وعلى املرتل مرتلة من يعقل كقوله تعاىل

Â Ã Ä Å Æ Ç È É Êl،)5( يعين األصنام.)1(  

                                                 
، حققه "إمام الحرمين"الملقب بـ البرهان في أصول الفقه، لعبد المالك بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد الجويني -1

 .م1997ة األولى ، الطبعلبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  :شرانال ،1/54 صالح بن محمد بن عويضة،
 .٢٣: ، اآليةالنساء سورة -2
دار المعرفة،  :شرانال ،1/177 السرخسي، شمس األئمة أصول السرخسي، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل: انظر -3

 .لبنان – بيروت
 .٤٥: ، اآليةالنور سورة -4
 .٥: ، اآليةاألحقاف سورة -5
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  .وكذلك أمثلة حتليلية أخرى موجودة يف الكتب ال حمل لذكرها هنا بالتفصيل

 

  

  

  

  

  المطلب الثاني
  أسس التحليل النصي

  عند القدماء

  وتوظيف مصطلحات

  نحو النص لديهم

  

  

 

 

 

                                                                                                                                            
الدآتور : حققه الفروع الفقهية، لجمال الدين عبد الرحيم،الكوآب الدري فيما يتخرج على األصول النحوية من  -1

 .هـ1405، الطبعة األولى األردن –دار عمار، عمان : شرانال ،209: محمد حسن عواد، ص
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  :منهج التحليل عند القدماء

بنا أن نشري إىل أن القدماء ساروا  بعد أن ذكرنا كيفية التحليل النصي عند القدماء جيدر

حسب منهج خاص، ومنهم خاصة علماء الفقه وعلماء علوم القرآن والتفسري وعلماء أصول 

احلديث وشارحي احلديث وشارحي كالم العرب كان لكل منهج خاص حسب اال، لكن 

  .املبادئ األساسية لديهم كانت مشتركة يف التحليل النصي

  :النصي اهتموا بالنقاط التالية ونرى أم يف التحليل

  :ومن الواضح أنه يشتمل على جزئني     :إبراز التماسك النصي .1

  :أي السبك يستوى الظاهراملالتماسك على  ) أ

وهو يتكون من أدوات خمتلفة كما ذكرنا مثل اإلحالة والوصل واحلذف والذكر وغري 

اقع الفصل والوصل وأدوات ذلك فنرى القدماء يتناولون أدوات الوصل والربط ويذكرون مو

  :املقارنة وغري ذلك ومن األمثلة تقدم مثاالً

  )m¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § ̈ ©l.)1: قال اهللا عزوجل

                                                 
 .٤٥: ، اآليةالبقرة سورة -1
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الضمري عائد إىل الصالة : أحدها: ففي هذا الضمري وجوه" إا"يف الضمري : "قال الرازي

: يت يدل عليها قوله تعاىلالضمري عائد إىل االستعانة ال: أي صالة ثقيلة إال على اخلاشعني، وثانيها

  )1(."أنه عائد إىل مجيع األمور اليت أمر ا بنو إسرائيل ووا عنها: ، وثالثها"استعينوا"

أن الواو يفيد اإلشراك بني االثنني يف احلكم فالواو يف قولنا : "وقال اجلرجاين يف الربط

يكني حبيث إذا عرف السامع يفيد اإلشراك حىت يكونا كالنظريين والشر" زيد قائم وعمرو قاعد"

خرجت اليوم من : "ويتصل حديثه حبديثه فلو قلت... حال األول عناه أن يعرف حال الثاين 

وذلك ألنه ال مناسبة ... قلت ما يضحك منه ": بيت كذاوأحسن الذي يقول : مث قلت" داري

  )2(."وال تعلق ألحدمها باآلخر وليس يقتضي احلديث ذا احلديث بذاك... 

مه يعين الترابط والتعالق بني احلوادث وهو موضوع االنسجام يف حنو النص، وهكذا كال

  .أمثلة يف الروابط املعنوية وأمثلة يف اإلحالة وأمثلة يف التكرار وما إىل ذلك

  :ستوى الداليل والتداويلاملالتماسك النصي على  ) ب

 ذلك فنجد أن هو موضوع الكالم وترتيب الكالم وربطه باملقام الذي قيل فيه وغري

  :العلماء القدمي دار كالمهم حول هذه املوضوعات أيضاً فمثالً يذكر اآلمدي بيت أيب متام

  ن أمسي له خطرـلكي تبني مـه            بينهم رطاـا أمست األخـمـوكل

  )3(يف اخليل مل حتمد األوضاح والغرر    لو مل تصادف شيات البهم أكثر ما

  :قال اآلمدي يف ترتيب الكالم

                                                 
 .3/490تفسير الرازي،  -1
 .225: دالئل اإلعجاز، ص: راجع -2
، 1/205السيد أحمد صقر، : لقاسم الحسن بن بشر اآلمدي، حققهالموازنة بين أبي تمام والبحتري، ألبي ا -3

ضبط معانيه وشرحه إيليا الحاوي  283البيت من شرح ديوان أبي تمام ص .دار المعارف، الطبعة الرابعة: الناشر

 .م 1981دارالكتب اللبناني بيروت لبنان الطبعة األولى 
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هي البياض يف األطراف وقد يكون أيضاً يف البهم وكذلك أيضاً الغرر قد : فاألوضاح"

توجد يف البهم كثرياً وهذا الفساد يف ترتيب البيت ألنه ليس إذا وجدت شيات البهم أكثر ما يف 

وإمنا كان يصح نظم الكالم لو مل توجد األوضاح والغرر يف البهم حىت تكون خمصوصة ... اخليل 

  )1(...."يل باخل

جياز حذف الفضول وتقريب البعيد أي حذف الكالم الزائد غري أن اإل: ويذكر اجلاحظ

ال ) املؤلف: "(املطلوب واملفيد من النص وهو الذي حبذفه ال خيل الكالم ويقول يف صناعة التأليف

  )2(."ينطق إال بلب اللب وباللفظ الذي قد حذف فضوله

كالم ما يكون الكالم مع إسقاطه تاماً غري منقوصٍ وفضول الكالم هو أن يسقط من ال

  )3(.وال يكون يف زيادته فائدة

العناصر واملنهج نرى لديهم االستعانة بالعلوم باألخرى مثل التاريخ وباإلضافة إىل هذه 

  .والعلوم الشرعية وغري ذلك

يسمى  وهم يربطون النص بالسياق وباملقام، وخاصة يف تفسري القرآن الكرمي يذكرون ما

  .بأسباب الرتول وسيأيت ذكرها ضمن الفصول اآلتية

ونستنتج مما سبق أن التحليل النصي كان واضح املنهج واألسس عند القدماء وعلى رأس 

  .مبادئ هذا املنهج هو العلوم اللغوية والشرعية مبراعاة السياق واملقام

                                                 
 .1/205، نفسهأيضًا المرجع  -1
 .1/62والحيوان، . 1/99تبيين، البيان وال: راجع -2
المكتبة : ، الناشر32: علي محمد أبو الفضل إبراهيم، ص: الصناعتين، ألبي هالل العسكري، تحقيق: انظر -3

 .م1419: لبنان، عام النشر –العنصرية، بيروت 
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واللغة والداللة والبالغة النحو والصرف : وأن منهجه كان منتشراً يف العلوم املختلفة مثل

  .وعلوم القرآن وتفسري القرآن وشروح احلديث الشريف وأصول الفقهوالنقد 

  :أن أسس التحليل النصي عند اجلميع، من أمهها نرىو

 .دراسة املفردات .1

 .والترابط فيها  دراسة التراكيب .2

 .دراسة املناسبات بني النصوص  يف موضوع واحد  .3

 .مراعاة السياق واملقام .4

 .ة املوضوع وبيان العالقات بني أجزاء النصاسدر .5

 .والقدير فيها  ترتيب األحداث يف الكالم .6

  :مصطلحات نحو النص عند القدماء

. ذكرنا بالتفصيل أن حنو النص جديد املنهج قدمي التطبيق وتراثنا شاهد على تطبيقاته

نماذج اليت تثبت وجند كذلك استخدام أكثر مصطلحات حنو النص عند القدماء، ونقدم بعض ال

  .أن مصطلحات حنو النص موجودة يف التراث باملعىن نفسه تقريباً

  :النص

عرفوها بل  كثرة حىت ال جندها عندهم جديدة كمامستخدمة عند القدماء ب" النص"كلمة 

إام فهي ترادف غالباً يف أقواهلم كلمات القرآن أو كلمات ها يف أقواهلم بال أي تردد وال جند

فقه وهو كثري يف كتب شروح احلديث الشريف ويف كتب ال. دليل شرعيشريف الذي احلديث ال
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كما جاء النص عن رسول اهللا : "قول ابن جني: حمدودة منها ويف كتب التفسري، واألمثلة غري

  )1(...."صلى اهللا عليه وسلم 

  )2(."النص يقتضي ذلك يف كل: "وقال الراغب األصفهاين

  )3(."يسمعوا النص من عند اهللافأراد أن : وقال الزخمشري

إن : النص ظاهر جلي وليس جيوز أن يقال: "وقال من شرح احلديث الشريف ابن بطال

  )4(....عدم النص على احلادثة من كتاب اهللا أو سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم 

وهو (هذا نص صريح يف أن من مات على الكفر ال يدخل اجلنة : وقال اإلمام النووي

  )5(.)ىل قول الرسول صلى اهللا عليه وسلميشري إ

  )6(...."وهذا النص يشعر بأنه جيوز أن يؤذن : "وقال ابن رجب

وكل هذه األقوال تدل على أن النص عند املفسرين وشرح احلديث الشريف يعين قول 

  .اهللا عزوجل أو حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  .كالم العرب بال ختصيصه ويعين حناة العرب والبالغيون واألدباء بالنص

  )1(....."النص يف حنو ذنوب ماء : "فقال علي الصبان يف حاشيته

                                                 
 .1/190الخصائص، البن جني،  -1
 .1/586اني، تفسير الراغب األصفهاني، لإلمام أبي القاسم الراغب األصفه -2
 .2/153الكشاف،  -3
، 10/364أبو تميم ياسر بن إبراهيم، : شرح صحيح البخاري، البن بطال أبي الحسن علي بن خلف، تحقيق -4

 .م2003مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية : الناشر
دار إحياء : ، الناشر3/96المنهاج شرح صحيح المسلم، ألبي زآريا محي الدين يحيى بن شرف النووي،  -5

 .هـ1392التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية 
محمود بن شعبان واآلخرون، : يقفتح الباري شرح صحيح البخاري، لإلمام زين الدين بن أحمد بن رجب، تحق -6

 .م1996مكتبة الغرباء األثرية، المدينة المنورة، الطبعة األولى : ، الناشر5/290



  
 التحليل النصي والتفاسير: الفصل األول

89 

  )2(."إال أنه مل يضع علةً ومعلوماً من طريق النص على الشيء: "وقال اجلرجاين

نستنتج مما استخدمه القدماء أن النص عندهم هو الكالم القول القيم األعلى ومن                  

أعلى كالم هو كالم اهللا عزوجل وبعده كالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم ظاهراً  أن الواضح

النص ما : "ترط الوضوح كما جاء يف التعريفاتوباطناً، وأما ما جاء عندهم لكالم العرب فهو يش

  )3(."ازداد وضوحاً على الظاهر ملعىن التكلم وهو سوق الكالم ألجل ذلك املعىن

  :الخطاب

الغرض : "يف التراث بنفس املعىن املعاصر قال اإلمام الراغب األصفهاينهو كثري الورود 

  )4(."األقصى من اخلطاب اخلربي

  )5(."الزيادة يف اخلطاب نسخ له: "وقال الزخمشري

  )6(."دعا إليه بلني اخلطاب: "وقال اجلاحظ

دالة أمساء األصوات ألفاظ استعملت كأمساء األفعال يف االكتفاء ا : "ابن عقيلوقال 

  )7(...."على خطاب 

                                                                                                                                            
دار الكتب : ، الناشر2/293العرفان محمد بن علي الصبان، شموني لأللفية ألبي حاشية الصبان على شرح األ -1

 .م1997لبنان، الطبعة األولى  –العلمية، بيروت 
مطبعة المدني، : ، الناشر280: محمود محمد شاآر، ص: ، لإلمام عبد القاهر الجرجاني، التعليقأسرار البالغة -2

 .بالقاهرة
دارالكتب العلمية، : ، الناشر241: ن محمد علي الزين الشريف الجرجاني، صالتعريفات، لإلمام علي ب -3

 .م1983لبنان، الطبعة األولى  –بيروت 
 .1/8تفسير الراغب األصفهاني،  -4
 .1/154الكشاف،  -5
مكتبة : ، الناشر4/219عبد السالم محمد هارون، : رسائل الجاحظ، لإلمام اإلمام أبي عثمان الجاحظ، تحقيق -6

 .م1964خانجي، القاهرة، ال
محمد محي الدين عبد الحميد، : شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك، لعبد اهللا بن عبد الرحمن بن عقيل، تحقيق -7

 .م1980دار التراث، القاهرة، الطبعة العشرون، : ، الناشر2/306
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الكالم، احلديث، ويعين ا يف األغلب النحاة : عندهم يعين اخلطاب" اخلطاب"فكلمة 

  .املخاطب فيذكر يف ذكر كاف اخلطاب

  :االنسجام

  .هو باب مستقل يف كتاب حترير التحبري البن أيب اإلصبع

ة سبك وعذوبة ألفاظ أن يأيت الكالم منحدراً كتحدر املاء املنسجم سهول: "واملراد منه

وتأثري يف القلوب ما ليس حىت يكون للجملة من املنشورات والبيت من املوزون وقع يف النفوس 

  )1(."لغريه مع خلوه من البديع وبعده عن التصنيع

ادة منحدراً كتحدر هو أن يكون الكالم خللوه من العق االنسجام: "وقال اإلمام السيوطي

تركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسيل رقة والقرآن كله كذلك قال أهل  املاء املنسجم ويكاد لسهولة

  )2(."وإذا قوي االنسجام يف النشر جاءت قراءته موزونة بال قصد لقوة انسجامه: البديع

  :السبك
  :هذه الكلمة موجودة يف التفاسري فقال البقاعي

السبك وبراعة  مع ما هلا من جاللة... اشتملت هذه اآلية على الذروة من حسن املعاين "

  )3(."النظم

  )4(."وجاء نظم الكالم على هذا السبك البديع: "وقال ابن عاشور

                                                 
افر بن أبي اإلصبع العدواني، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر، لعبد العظيم بن الواحد بن ظ :انظر -1

 .، الجمهورية العربية المتحدة433 – 431: الدآتور خفني محمد شرف، ص: تحقيق
ومعترك األقران في إعجاز القرآن، لإلمام . 3/296االتقان في علوم القرآن، لإلمام جالل الدين السيوطي،  -2

 .م1988لبنان، الطبعة األولى  –بيروت دار الكتب العلمية، : ، دار النشر1/296جالل الدين السيوطي، 
، 12/350نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، إلبراهيم بن عمر بن حسن بن علي بن أبي بكر البقاعي،  -3

 .دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة: الناشر
ار التونسية الد: ، الناشر10/204التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد بن عاشور التونسي،  -4

 .م1984: للنشر، الطبعة
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عن رواة (وهي موجودة يف كتب األدب أيضاً تقريباً بنفس املعىن فجاء يف البيان والتبيني 

ى وعلى الطبع املتمكن وعل... ال يقفون إال على األلفاظ املتخرية واملعاين املنتخبة ): "األخبار

  )1(."السبك اجليد وعلى كل كالم له ماء ورونق

  )2(."هذا مع جودة الطبع وجودة السبك واحلذق بالصنعة: "ويقول اجلاحظ

  :خالصة القول

العريب ال أن كلمة السبك موجودة يف التراث مبعىن حسن الكالم وجودته لكنها يف النحو 

  .تعين نفس املعىن

  :التأليف
العرب يف الكالم وخاصة يف كتب علوم القرآن ويف مستخدمة عند  "التأليف"كلمة 

  .كتب األدب

بأفصح األلفاظ يف أحسن نظوم أن القرآن صار معجزاً ألنه جاء واعلم : "فقال الباقالين

  )3(."التأليف مضمنا أصح املعاين

  )4(."أنه بديع النظم عجيب التأليف: "وقال أيضاً

  )5(."ىل التأليف اخلاص بهراجع إ) القرآين(وجه اإلعجاز : "وقال الزركشي

الصوت هو آلة اللفظ واجلوهر الذي يقوم به التقطيع وبه يوجد : "وقال اجلاحظ

  )1(."التأليف

                                                 
 .3/259البيان والتبيين، للجاحظ،  -1
 .هـ1424، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية 2/271الحيوان، للجاحظ،  -2
دار : ، الناشر15: السيد أحمد صقر، ص: إعجاز القرآن، ألبي بكر محمد بن الطيب الباقالني، تحقيق -3

 .م1997ة الخامسة المعارف، مصر، الطبع
 .69: ، صنفسهالمرجع  :أيضًا -4
 .2/95البرهان في علوم القرآن، للزرآشي،  -5
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األلفاظ ال تفيد حىت تؤلف ضرباً خاصاً من ): "يف تفاضل األقوال(وقال اجلرجاين 

  )2(."التأليف

  

  :االرتباط
أجزاء الكالم بعضها آخذاً بأعناق  وفائدته جعل: "يذكر الزركشي فائدة املناسبة قائالً

  )3(."بعض فيقوى بذلك االرتباط ويصري التأليف حاله حال البناء احملكم املتالئم األجزاء

  :السياق
ال شك يف توطيف هذه الكلمة يف التراث فاستخدمها كلهم يف أماكن خمتلفة ومنها قال 

  )4(...."هذا السياق  باملعىن يف غريوأما  وهذا هو مقتضي سياق الكالم: "ان عطية

  )5(."إجياز الكالم يقتضي ما يفهمه من السياق اختصاراً: "وقال أمحد بن إبراهيم الغرناطي

املفسرون يهتمون بربط اآليات بسياقاا ويفسرون اآليات يف ضوء سياقاا فقال أبو 

  )6(."إمنا تتعلق به من حيث إن السياق كله يف قصة واحدة: "حيان

  :مالمقا/ الحال 

                                                                                                                                            
 .1/84البيان والتبيين، للجاحظ،  -1
 .4: ص ،جانية، لإلمام عبد القاهر الجرأسرار البالغ -2
 .1/36البرهان في علوم القرآن، للزرآشي،  -3
زيز، لإلمام أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن المحرر الوجيز في تفسير آتاب اهللا الع -4

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى : ، الناشرعبد السالم عبد الشافي: يقتحق ،1/360عطية األندلسي،

 .هـ1422
م بن حمد بن إبراهيألمالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل،  -5

 .لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : ، الناشر1/26، )ـه708:ت( الزبير الثقفي الغرناطي
 .3/385البحر المحيط، ألبي حيان األندلسي،  -6
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مى كانوا يستخدمون العبارة مطابقة الكالم ملقتضى احلال وكانوا يعنون ا االعرب القد

واملفسرون كانوا يعنون بسبب الرتول لآلية مقتضى نزول . التالئم واملناسبة بني النص وسياقه

 )1(."معىن معرفة السبب هو معىن معرفة مقتضى احلال: "اآلية كما قال

مساق احلديث يستدعى متهيد وهو أن مقتضى احلال عند  اعلم أن: "وقال السكاكي

  )2(."املتكلم يتفاوت

لكل كلمة مع صاحبتها مقام ولكل حد ينتهي إليه : "وهو يعرف مقتضى احلال قائالً

الكالم مقام وارتفاع شأن الكالم يف باب احلسن والقبول واحنطاطه يف ذلك حبسب مصادفة 

  )3(...."مقتضى احلال  الكالم ملا يليق به وهو الذي نسميه

أن النظم تآخي معاين النحو : وهو الذي قد مساه اجلرجاين النظم قبل السكاكي حيث قال

  )4(.فيما بني الكلم على حسب األغراض اليت يصاغ هلا الكالم

  :تضامال –ضّم ال

واعلم أن من الكالم ما : "الضم هو الوصل والربط ويذكرها اجلرجاين يف ذكر دقة النظم

تعلم إذا تدبرته أن مل حيتج واضعه إىل فكر ورؤية حىت انتظم بل ترى سبيله يف ضم بعضه إىل  أنت

  )5(...."بعض سبيل من عمد إىل آللٍ فخرطها يف سلك 

                                                 
: ، الناشر1/22محمد باسل عيون السود، : محاسن التأويل، لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم، تحقيق -1

 .هـ1418علمية، بيروت، الطبعة األولى دار الكتب ال
 .163الخوارزمي، مفتاح العلوم، ليوسف بن أبي بكر بن محمد علي السكاآي  -2
 .168: ص المرجع نفسه،: أيضًا -3
 .87: دالئل اإلعجاز، ص: انظر -4
 .96: ، صنفسهالمرجع : أيضًا -5
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من واعلم أن من الكالم ما أنت ترى املزية يف نظمه واحلسن كاألجزاء : "وقال أيضاً

  )1(...."العني الصيغ تتالحق وينضم بعضها إىل بعض حىت تكثر يف 

  )2(."ومن تضام األجزاء وتضايقها: "وقال البقاعي

  :المناسبة

كلمة املناسبة شائعة عندهم حىت نرى عندهم فصول مستقلة ذه التسمية وكتب مستقلة 

ذه التسمية، وهي على نفس املعىن عندهم أي الترابط التالئم التقارب الداليل واللفظي 

  )3(."واعلم أن املناسبة علم شريف: "وم القرآن، فقال الزركشيتكثر يف كتب عل" املناسبة"و

  :البناء

قة إيراد لفظتني متشاتني يف البناء والصيغة باملطا: "البناء هو البنية وجاء يف الصناعتني

  )4(."خمتلفتني يف املعىن

  )5(."السهل والوعر ليكون البناء اللفظي واحداً: واألحسن أن يقال: "وقال ابن األثري

  :ستبدالاال

ومل يلهه استبدال أرض بأرض وجريان جبريان عن أرضه ": "صبح األعش"جاء يف كتاب 

  )6(."وجريانه اتباعاً لشرطها األول مبثله

                                                 
 .88: ، صنفسهالمرجع : أيضًا -1
 .11/47والسور،  نظم الدرر في تناسب اآليات -2
 .1/35البرهان في علوم القرآن،  -3
 .307: الصناعتين، ألبي هالل العسكري، ص -4
 .2/279محمد محي الدين عبد الحميد، : المثل السائر، لضياء الدين ابن األثير، تحقيق -5
لكتب العلمية، دار ا: الناشر، 13/45في صناعة اإلنشاء، ألحمد بن علي بن أحمد القلقشندي،  ىصبح األعش -6

 .لبنان –بيروت 
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  )1(."وأي خسران أعظم من استبدال اجلنة بالنار: "وقال اآللوسي

  

  :حذفال

تراث أيضاً يف حنو النص يرد حذف االسم وحذف الفعل وحذف احلرف وجاء يف كتب ال

كما كنت، فلما : أنت مرفوع بفعل مقدر، أي: "حذف االسم والفعل واحلرف حنو قول املرادي

  )2(."حذف الفعل انفصل الضمري

حذف الشيء من الكالم هو العدمية هو يفيد اإلجياز وهو باب واسع جداً يف كتب 

لة على معىن من املعاين ومهما أمكنك حذف شيء من اللفظ يف الدال: "البالغة، فقال ابن األثري

وهو ما حيذف منه املفرد  :اللفظ هو التطويل بعينه، مث يذكر اإلجياز باحلذف قائالًفإن ذلك 

  )3(."واجلملة لداللة فحوى الكالم على احملذوف

  :التكرار

: ةهو أيضاً شائع يف التراث، وألفت فيه كتب مستقلة، قال السكاكي وهو يذكر شبه

يف أن التكرار لشيء معيب خال عن الفائدة ويف القرآن م التكرار ما شئت  أم يقولون ال شبهة"

                                                 
 .3/144روح المعاني، للعالمة اآللوسي،  -1
 .85: الجني الداني في حروف المعاني، للمرادي، ص -2
 .216، 2/209المثل السائر،  -3
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أما إعادة املعىن بصياغات خمتلفة فما أجهلكم يف عدها تكراراً وعدها من عيوب : ، فيقال هلم..."

  )1(."الكالم

  

  

  :البنية

جيب أن : "يذكر حازم القرطاجين منهج بناء الفصول ويقول يف استجادة مواد الفصول

تكون متناسبة املسموعات واملفهومات حسنة اإلطراد غري متخاذلة النسج غري متميز بعضها عن 

خاز بنفسه ال يشمله وغريه من األبيات بنية لفظية أو نبعض التمييز الذي جيعل كل بيت كأنه م

  )2(."معنوية يترتل ا منه مرتل الصدر من العجز

التراث واليت استخدمت أثناء التحليل فهكذا مصطلحات أخرى كثرية اليت موجودة يف 

  .لوا النص يف هذا العصرلّحمالنصي كما يستخدمها 

  

  

  

  

                                                 
 .592: مفتاح العلوم، ص -1
 .288: منهاج البلغاء وسراج األدباء، ألبي الحسن حازم القرطاجني، ص: انظر -2
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  المبحث الثالث
التفاسير مع الترآيز على التفاسير البيانية  أهّم

  والموضوعية
  )انبطلوفيه م(

  

  :المطلب األول
  .التفاسير أهم سير وأهم اتجاهاته مع ذآرالتف

  :المطلب الثاني
  .التفاسير البيانية والموضوعية
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  التمهيد
  

ومن املعلوم أن هلا من القدمي  موضوع حبثي يشتمل على التفاسري القرآنيةكما أن 

اجتاهات خمتلفة وكثُرت هذا االجتاهات يف العصر احلديث فاخترت منها اجتاهني للتحليل النصي 

  .هما فكرة واضحة عن التحليل النصيالذَينِ يقربان إىل موضوع حبثي وجند في

مته إىل مطلبنيجعلت هذا املبحث خاصاً للتفاسري وقس:  

  :املطلب األول

  .سري وأهم اجتاهاته مع ذكر التفاسريالتفا

  :املطلب الثاين

  .التفاسري البيانية واملوضوعية
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  المطلب األول

  

  تجاهاته مع ذآر التفاسير سير وأهم االتف

  :التفسير لغًة واصطالحًا

  :معناه لغًة

  .ومعناه البيان والتفصيل والكشف واإلبانة" ف س ر"كلمة التفسري من 

، "أوضح"مبعىن " فسر يفسر"مصدر من " يلتفع"ري على وزن جاءت كلمةة التفس

أو كشف املعىن املعقول املعىن املراد عن اللفظ " كشف املغطى"، و"أبان"، و"كشف"، و"بين"و

  )1(.املشكل

  :معناه اصطالحًا

  :للعلماء يف تعريف التفسري تعبريات خمتلفة منها

صاح مبا يقتضيه بنصه أو إشارته أو شرح القرآن وبيان معناه واإلف: "معىن التفسري

  )2(."جنواه

                                                 
والمحكم المحيط األعظم، ألبي الحسن علي . 12/283وتهذيب اللغة، لألزهري، . 7/247معجم العين، : انظر -1

، دار الكتب العلمية، بيروت، 8/480بد الحميد هنداوي، ع: ، تحقيق)هـ458: ت(بن إسماعيل بن سيدة المرسي 

 .2/22وأساس البالغة، . الطبعة األولى
: ت(التسهيل لعلوم التنزيل، ألبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن جزي الكلبي الغرناطي،  -2

األرقم، بيروت، الطبعة األولي ، شرآة دار األرقم بن أبي 1/15الدآتور عبد اهللا الخالدي، : ، تحقيق)هـ741

 .هـ1416
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هو علم يفهم به كتاب : "فيقول الزركشي: ومنهم من يقدم منهج التفسري أثناء تعريفه له

واستخراج أحكامه على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم ويفهم به بيان معانيه  أنزل اهللا تعاىل

ف وعلم البيان وأصول الفقه وحيتاج وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصري

  )1(."ملعرفة أسباب الرتول

علم نزول اآليات وشؤوا وأقصيصها واألسباب النازلة هلا هو : "وقال السيوطي

 ،وخاصها وعامها ،وناسخها ومنسوخها ،وبيان حمكمها ومتشاها ،والترتيب بني مكيها ومدنيها

  )".)2يها، وغري أمثاهلاووعيدها، وأمرها وووعدها  ،وحالهلا وحرامها

هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكرمي من حيث داللته على مراد اهللا : فباخلتصار

تعاىل بقدر الطاقة البشرية، فهو يتناول التحليل النصي بصورة كاملة والنص للتحليل يكون نصاً 

يطلق  "التفسري"اصطالحاً ألن حمترماً مقدساً مكرماً ويف احلقيقة معىن التفسري لغةً يناسب معناه 

ال ختلو عن معىن اإلبانة " فسر"على التعرية فهو يرجع إىل كشف ما خيفى، وكذلك كل تصاريف 

  .والكشف

 mA B C D: ولو رجعنا إىل القرآن الكرمي ليتضح األمر أكثر ألن اهللا تعاىل قال

E F G Hl،)3( تبيني فمعىن التفسري يف اآلية املذكورة أيضاً اإليضاح وال

  )4(.والكشف

                                                 
 .1/13البرهان، للزرآشي،  -1
مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد عبد العظيم : وراجع أيضًا. 2/274تقان في علوم القرآن، للسيوطي، اإل -2

 .ت- ب ، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثالثة2/3، )1227: ت(الزرقاني 
 .٣٣: ، اآليةانالفرق سورة -3
 .24/457وتفسير الرازي، . 3/279الكشاف، : انظر -4
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وأيضاً منه أول يؤول أوالً  "التأويل"ومنه أول ومصدره " ل.و.أ"هو مأخوذ من : التأويل

  )1(.مآالً مبعىن رجع

ووضع املعىن فيه ساس الكالم وقيل بأنه من األيالة وهي السياسة كأن املؤول للكالم 

  )2(.هو رد أحد احملتملني إىل ما يطابق الظاهر: وقيل. موضعه

التأويل يف ضوء ما سبق املرجع الداليل واالنتهاء، والنتيجة النهائية يف الداللة كما قيل ف

هو : "وكما قيل يف التعريفات )m¤ ¥ ¦ § ̈© ª « ¬l،)3: يف القرآن الكرمي

  )4(."موافقاً للكتاب والسنة... صرف اللفظ عن معناه الظاهر إىل ما حيتمله 

زالة اللبس، واإلشكال عن بعض آياته، وذلك وإهو علم يتم به حسن فهم القرآن، 

  .بردها إىل الغاية املرادة منها ومحلها على اآليات األخرى اليت ال لبس فيها وال إشكال

أما متالزمان لفهم القرآن الكرمي؛ فال بد ملفسر القرآن : والعالقة بني التفسري والتأويل

كرمي معرفة علم التفسري، فالتفسري يعتمد على فهم القرآن أوالً، وال بد ملؤول آيات القرآن ال

  .اإلطالع واملعرفة

  

  :أهمية التفسير

ترجع إىل التفسري أمهية يف كثري من النواحي حبيث أن القرآن الكرمي يعد أكرب مصدر 

للعلوم الشرعية وفهمه ال ميكن بدون التفسري وأحسن اإلمام الراغب األصفهاين عندما كتب يف 

                                                 
ولسان العرب، البن . 10/448والمحكم المحيط، البن سيدة، . 4/1627الصحاح تاج اللغة، للجوهري، : انظر -1

 .11/34منظور، 
 .12/283وتهذيب اللغة، لألزهري، . 11/34لسان العرب، البن منظور،  -2
 .٧: اآلية، آل عمران سورة -3
 .50: التعريفات، للشريف الجرجاني، ص: انظر -4
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أشرف صناعة يتعاطاها اإلنسان تفسري القرآن الكرمي وتأويله وذلك : "يته، فقالأمهه مقدمة تفسري

الصياغة : إمام بشرف موضوعاا حنو أن يقال أشياء أن الصناعات احلقيقية إمنا تشرف بأحد ثالثة

امليتة الذي هو أشرف من جلد  –هو الذهب والفضة  –أشرف من الدباغة ألن موضوعاا 

ما بشرف صورها حنو أن يقال طبع السيوف أشرف من طبع القيود، وإما موضوع الدباغة، وإ

فإذا أثبت وهو أن  –إفادة الصحة اليت غرضها  –الطب غراضها وكماهلا كصناعة أبشرف 

كالم اهللا الذي ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وصورة فعله إظهار خفيات : موضوع املفسر

التمسك بالعروة وغرضه  )mf g h i jl،)1: كل ما أودعه مرتلة من أسراره

: الوثقى اليت ال انفصام هلا، والوصول إىل العادة احلقيقية اليت ال فناء هلا، وهلذا عظم اهللا حمله بقوله

m» ¼ ½ ¾ ¿ À ÁÂl،)2( هو تفسري القرآن الكرمي: قيل.)3(  

  :العلوم التي يحتاج إليها المفسر

والتفسري أرفع العلوم، وله قواعد إن لكل علم أصوله وقواعده وضوابطه وشروطه، 

وشروط الزمة لكل من يزيد الدخول يف هذا اجملال؛ فمن القدمي إىل العصر احلديث دار احلديث 

بني علماء التفسري وعلوم القرآن حول شروط التفسري، وفيها أقوال خمتلفة واردة يف األماكن 

  :الشىت ونلخصها يف النقاط التالية

  :اللفظيةمعرفة العلوم  –أوًال 
  :أي حتقيق األلفاظ املفردة ودالالا وهيئاا وصيغها فنظراً إىل ذلك فيه وجهان

 

                                                 
 .٢٩: ، اآليةص سورة -1
 .٢٦٩: ، اآليةالبقرة سورة -2
 .1/36تفسير الراغب األصفهاني، : راجع -3
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هو ما يتعلق بعلم اللغة فينظر فيه إىل الترادف واملشترك : من جهة املعاين والدالالت ) أ

 .اللفظي والتضاد واحلقيقة واجملاز وغري ذلك

التصريف واالشتقاق الذي  وهو علم: من جهة اهليئات والصيغ واألوزان الصرفية ) ب

  .ينظر فيه إىل األصول اليت أخذت منها الكلمات الواردة

  :العلوم الترآيبية –ثانيًا 
أي عالقة الكلمة باألخرى وبناء اجلملة واإلسناد والعدول عن التركيب العام وغري 

  :ذلك، وجيب للمفسر معرفة التركيبية من ناحيتني

، والعالقات الداخلية بني الكلمات يف من جهة كيفية التركيب حسب اإلعراب ) أ

اجلملة أو خارج اجلملة وتركيب اجلملة وجمموع اجلمل والعالقات بني اجلملتني 

وطرق اإلسناد، وجمموع اجلمل وعوده الضمائر واملوضوعات وأمساء اإلشارة 

واملطابقة واملناسبات بني مفردات اجلملة حسب موقعها، وغري ذلك، وكل ذلك 

 .علم النحويدرك بوسيلة 

ألن لكل : من جهة كيفية التركيب حسب إفادته املعىن ما يالئم السياق واملقام ) ب

حسب املقام يتغير املقال أي دالالت الكلمات من احلقيقة إىل اجملاز والذكر واحلذف 

 :فهذه األشياء تدرس ضمن ثالثة علوم وهي –والتقدمي والتأخري وغري ذلك 

 .ز التراكيب من جهة إفادة املعىنالعلم الذي يرب: علم املعاين .1

هذا ملعرفة طرق تأدية املعىن حبسب وضوح الداللة وحقائقها : علم البيان .2

 .ومراتبها باعتبار احلقيقة واجملاز
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  .يعرف به وجوه حتسني الكالم حسب موقعه: علم البديع .3

  :العلوم الفقهية –ثالثًا 

ا تفيد معرفة العام واخلاص، أل: معرفة العلوم الفقهية ضرورية ألسباب خمتلفة وهي

فبدون هذه املعلومات ال ميكن . واجململ واملفصل، واإلطالق والتقييد، واألمر والنهي، وغري ذلك

  .للمفسر تفسري القرآن الكرمي

  :الحديث الشريف –رابعًا 

: مبعرفة علم احلديث الشريف تتبني للمفسر أمور متعلقة بتفسري القرآن الكرمي، وهي

ول ومعرفة الناسخ واملنسوخ، والقراءات واملبهم واجململ، وشرح مفردات القرآن، أسباب الرت

  .والتراكيب بعض األحيان

  :معرفة علم الكالم –خامسًا 

يعرف املفسر ذا لعلم الفلسفة وما جيوز على اهللا وما ال جيوز وما يستحيل عليه والنظر 

  .يف النبوة والعقائد وغري ذلك من املسائل

  :معرفة القراءات –سادسًا 

قرئ القرآن الكرمي بعدة وجوه وهي مشهورة بسبع القراءات فال بد للمفسر معرفتها 

  .حىت يدرك طرق قراءة القرآن واستنباط املعاين حسب القراءات وغري ذلك

  :علم التاريخ –سابعًا 
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. حيب على املفسر أن يعرف التاريخ ألن القرآن الكرمي يذكر قصص األمم السابقة

ذلك ينبغي للمفسر معرفة أحوال العرب حىت يفهم بذلك اخلطاب القرآين الذي كان له وك

  )1(.املخاطب العرب

  

  وظهور االتجاهاتالتفسير  تاريخ
  :بمرور الزمن مع ذآر أهم التفاسير

من زمن نزول القرآن الكرمي مر التفسري مبراحل خمتلفة وحنن نذكرها وفقاً للزمن القدمي 

نبين بإجياز شديد املراحل اليت مر ا التفسري قدمياً إىل القرن احلادي عشر  وأوالً. واجلديد

  .اهلجري

  :عهد التأسيس –أوًال 
  :وهو يشتمل على عدة عصور وهي

أول مفسر القرآن الكرمي هو رسول اهللا  :عصر النبي صلى اهللا عليه وسلم .1

واضح عند صلى اهللا عليه وسلم فهو كان يبين ويشرح ويوضح ما كان غري 

 [ \ ] mU V W X Y Z: الصحابة كما قال اهللا تعاىل

^l.)2( 

                                                 
ومشكل إعراب القرآن، ألبي محمد مكي بن . 40 – 1/37الراغب األصفهاني،  رمقدمة تفسي: انظر للتفصيل -1

مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة : ، الناشر1/63الدآتور حاتم الضامن، : ، تحقيق)هـ437: ت(أبي طالب القيسي 

. 178 – 2/176والبرهان، للزرآشي، . 1/15والتسهيل لعلوم التنزيل، . 1/2والكشاف، . هـ1405الثانية 

لقرآن، ومناهل العرفان في علوم ا. 17 – 1/14والبحر والمحيط، . 384 – 2/166واالتقان، للسيوطي، 

 .2/51للزرقاني، 
 .٤٤: ، اآليةالنحل سورة -2
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كان أعلم املفسرين من الصحابة رضي اهللا  :عصر الصحابة رضي اهللا عنهم .2

عنهم هو عبد اهللا بن عباس كان يف مكة املكرمة وعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 

لبعضهم تفاسري . نورةكان يف العراق وأيب بن كعب رضي اهللا عنه يف املدينة امل

تفسري عبد اهللا بن عباس، وتفسري عبد اهللا بن مسعود، وتفاسريهم : مطبوعة مثل

موجزة جداً ال تشتمل على تفصيل كثري، وميزة تفاسريهم أا تم باملأثور ومبعاين 

 .القرآن وختتص باالختصار

وعطاء بن سعيد بن جبري، : اشتهر يف التفسري منهم :عصر التابعين ومن بعدهم .3

وكانت تفاسريهم يف أحسن صورة لكن كانت يف . رباح، وقتادة، وحسن البصري

 .ذلك الوقت مشكلة التدوين

معاين "والفراء يف " جماز القرآن"واشتهر يف هذا العصر أبو عبيدة معمر بن املثىن بتأليفه 

  ".القرآن

  :عهد التأصيل الموضوعي والتدوين –ثانيًا 

املرحلة إىل اخلطوة املنطقية املوضوعية وهو التأصيل املوضوعي توصل التفسري يف هذه 

حممد بن جرير : أي –وكان هذا العصر لإلمام الطربي . وكان ذلك يف اية القرن الثالث اهلجري

  :الذي مجع بني املنهجني فاعتمد على ثالثة أسس –الطربي 

 .تفسري القرآن باملأثور . أ

 على أساس اللغة ففسر املفردات واجلمل شرح املفردات أي تفسري القرآن الكرمي . ب

مشكل  تأويل"وقدم التحليالت والتوجيهات البالغية ويف كل ذلك استفاد من 
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أليب عبيدة معمر بن " جماز القرآن"للفراء، و" معاين القرآن"البن قتيبة، و" القرآن

 .املثىن

  .استنبط األحكام الشرعية الفقهية: استنباط األحكام . ت

  :التوسع واالستطرادعهد  –ثالثًا 

يف هذه املرحلة . هو يبدأ من القرن اخلامس اهلجري وينتهي إىل القرن الثاين عشر اهلجري

انتقل املفسرون من املنهج السابق إىل املنهج التفريعي فظهرت التفاسري حسب التخصصات 

ل املفسر العلمية وكان املفسرون حسب التخصصات العلمية أي حسب العلم الذي أتقنوا فيه، مث

الذي برع يف الفقه غلب عليه هذا اللون يف تفسريه، والذي انشغل باللغة وبرع فيها ظهر ذلك 

فهم كانوا  –وما إىل ذلك يف تفسريه، والذي انشغل بالبالغة وجدنا منه تفسري بيانياً بالغياً 

سري حىت وكذلك ظهرت اجتاهات ومناهج عديدة يف التف .جمتهدين وكانوا أهل العلم والرباعة

  .القرن الثاين عشر

  

  :أشهر المدارس واالتجاهات التي برزت في هذه المرحلة الطويلة

  :مدرسة التفسير بالمأثور .1

املدرسة اليت تم بالتفسري ما أثر من أقوال النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا 

الثمرقندي، والكشف والبيان  الدر املنثور للسيوطي، وحبر العلوم أليب الليث: عنهم ومن أمثاهلا

  .عن تفسري القرآن أليب إسحاق الثعليب
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  :مدرسة التفسير بالرأي.2

  .املدرسة اليت اهتمت باملأثور والرأي واالستنباط واهتمت بالتشرحيات اللغوية وغري ذلك

وهو التفسري التجزيئي  –وهذا االجتاه جاء باإلضافات احملمودة وبعض األحيان غري احملمودة 

وبرغ فيه العلماء ومبرور الزمن ُوجدت يف ذلك فروع خمتلفة حسب التخصص الذي  –لتحليلي ا

  :فتفرع هذا االجتاه إىل. برع فيه صاحب التفسري

وهو التفسري الذي متيز بالتحليالت  :مدرسة التفسير البياني اللغوي النحوي .أ 

ومن  –على هذا اجلانب والبالغية أثناء التفسري، وركّز البيانية واللغوية والنحوية 

الكشاف للزخمشري، والبحر احمليط أليب حيان، وتفسري البيضاوي، : األمثلة لذلك

ومنها كانت بعض . وتفسري أيب سعود، وتفسري الرازي، والتحرير والتنوير وغريها

 .نظم الدرر للبقاعي: التفاسري اليت تم باملناسبات مثل

ركّز على القضايا الفقهية واستنباط هذا التفسري ي :مدرسة التفسير الفقهي .ب 

تتنوع هذه التفاسري بتنوع " أحكام القرآن"األحكام منها، وهذه التفاسري مشهورة بـ

أليب بكر الرازي املعروف " أحكام القرآن: "مثلالفقه، فألهل السنة تفاسري 

يب احلسن الطربي أل" أحكام القرآن"، و)هو تفسري املذهب احلنفي(باجلصاص 

القول الوجيز يف أحكام "، و)هو تفسري املذهب الشافعي(راسي بالكيا املعروف

 ري هو تفس(للسيوطي " اإلكليل يف استنباط الترتيل"للسمني احلليب، و" العزيز

هو تفسري املذهب (أليب بكر ابن العريب " أحكام القرآن"، و)املذهب الشافعي .ج 

، وغريها من )ري املذهب املالكيتفسهو (للقرطيب " اجلامع ألحكام القرآن"، و)املالكي

 .التفاسري
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از اهتم بإبر الذي الرازيإلمام لالكبري التفسري  ميثلها :المذاهب/ مدرسة العقائد  .د 

تفسري ابن كثري، : ها تفاسري أهل السنة واجلماعة مثلالوجوه العقائدية املذهبية، ومن

الشيعة ومذاهبها فيها تفاسري أهل و ،السابق وتفسري أيب السعود، وتفسري الرازي

 .فتح القدير للشوكاين، وجممع البيان للطربسي: مثل

التفاسري فيها كل العلوم عامة كل  :المدرسة الجامعة بين المناهج المختلفة .ه 

جامع : ختلفة لكن على بعض التفاسري ال يغلب أي لون من األلوان السابقة وهيامل

واحملرر الوجيز بن قيم اجلوزي، التفسري لإلمام الراغب األصفهاين، وزاد املسري ال

البن عطية األندلسي، وتفسري ابن كثري، وتفسري اجلاللني جلالل الدين احمللي واجلالل 

  )1(.الدين السيوطي، وتفسري الرازي هو موسوعة العلوم املختلفة

  :نبذة القول ملا سبق أن من القدمي برزت يف التفسري اجتاهات ومن أبرزها

 .وي البالغي البيايناالجتاه اللغوي النح .1

 .االجتاه العقدي املذهيب .2

  .االجتاه الفقهي .3

  

  :التفسير في العصر الحديث –رابعًا 
العصر احلديث عصر النهضة والكشف بعد قرنني أو ثالثة مضت يف الضالل، فظهرت يف 

العصر احلديث أنواع أخرى للتفاسري وهذا أيضاً من وجوه اإلعجاز القرآين أنه ال تنتهي فيه 
                                                 

. هـ1385مطبعة المجمع العلمي العراقي، عام الطبع ) الكتاب آله(تاريخ التفسير، للشيخ قاسم القيسي، : راجع -1

التفسير والمفسرون، و. م1986ودراسات في التفسير، للدآتور محمد نبيل عتاليم، دار الهداية، الطبعة األولى 

دار الحديث، القاهرة، عام الطبع : ، الكتاب آله، الناشر)هـ1398: ت(تور محمد السيد حسين الذهبي للدآ

 .م2005
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وال اية له  –ومع ذلك يبقى فراغاً يف دراساته دراسة ويف كل زمن دراسات حول القرآن ال

واملفسرون اعتمدوا على  )mÊ Ë Ì Í Î Ï Ðl،)1: وللبحوث فيه كمال قال اهللا عزوجل

  :أساليب آتية يف هذا العصر

  :التفسير التحليلي )1

املفسر يبدأ . املطلوبة املفيدة هو التفسري القدمي العام أساسه املأثور باإلضافات الزيادات

من القرآن، يهتم املفسر فيه ببيان معىن املفردات، وبالغة التراكيب ى من آية وينتهي بآية آخر

والنظم، ويراعي أسباب الرتول، ويركز على الربط بني اجلمل والنصوص، وهذا النوع أسبق 

قدمية ا االجتاه جيمع بني التفاسري الاع التفاسري كما ذكرنا وعليها تعتمد التفاسري األخرى فهذأنو

  .واحلديثة حتت نظرية واحدة وهي أنه يقف أمام كل آية قصداً لتفسريها

 :التفسير اإلجمالي )2

هو أيضاً يلتزم فيه املفسر بتسلسل النظم القرآين هو بيان اآليات إمجاالً واختصاراً مع 

جماز : "أمثلة هذا التفسري يف القدمي بيان غريب القرآن وهذا األسلوب مثل الترمجة املعنوية ومن

، "تفسريالسعدي"للسيوطي واحمللي، و" تفسري اجلاللني"، و"معاين القرآن"أليب عبيدة، و" آنالقر

  .وغريها من التفاسري املوجزة" الناصري"و

 :التفسير المقارن )3

وهو  .رجوحالراجح واملاملختلفني واملوازنة بني آرائهما وبيان هو بيان التفسري للمفسرينِ 

 )التفسري املقارن للدكتور مصطفى إبراهيم(اجتاه معاصر ما وجدت له مثاال إالّ

                                                 
 .١٠٩: ، اآليةالكهف سورة -1
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 :التفسير الموضوعي )4

هو التفسري الذي يركز على تفسري املوضوع الواحد أو عدة موضوعات وال يتناول 

وء املعلومات ويفسر يف ضحوله اآليات والقرآن آية فآية بل يركز على قضية من قضاياه وجيمع 

" التفسري الواضح"هذه القضية أو يأخذ سورة ما وحيللها تفسرياً موضوعياً سنذكره بالتفصيل مثل 

البن " التحرير والتنوير"ليوسف القرضاوي، و" حملمود حممد حجازي، والصرب يف القرآن الكرمي

يركز للسيد قطب، هذا اجلانب ويف ظالل القرآن  "مشاهد القيامة يف القرآن الكرمي"عاشور، و

 .على اجلانب املعنوي واملضموين

 :التجريبي/  التفسير العلمي )5

هو التفسري الذي حيكم االصطالحات العلمية يف عبارة القرآن وهو التفسري الذي يدور 

والكائنات ، ان، واألفالك واحليواناتخلق اإلنس: حول العلوم اليت وردت يف القرآن الكرمي، مثل

وحبار ونبات وحيوان وإنسان واملختربات العلمية، ومن أمثلة  احلية واجلمادات من رياح وسحب

  :هذه التفاسري

التفسري العلمي التجرييب للقرآن الكرمي للدكتور عادل بن علي بن أمحد الشدي، 

  )1(.واجلواهر يف تفسري القرآن للشيخ طنطاوي جوهري

  :خصها فيما يليوإذا مجعنا بني منهج القدماء واملعاصرين وصلنا إىل مناهج خمتلفة نل

 .منهج التفسري باملأثور .1

                                                 
واتجاهات التفسير في القرن الرابع  ور محمد السيد حسين الذهبي،التفسير والمفسرون، للدآت: انظر للتفصيل -1

ي، طبع بإذن رئاسة إدارة البحوث العلمية في المملكة بن سليمان الروم الرحمنعشر، للدآتور فهد بن عبد 

: ت(مناهج المفسرين، لمنيع بن عبد الحليم محمود : وآتاب. م،1986العربية السعودية، الطبعة األولى 

 .وآتب أخرى آثيرة. م2000دار الكتاب المصري، القاهرة، عام : ، الناشر)هـ1430
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 :منهج التفسري بالرأي و أهم ما يتفرع إليه التفسري بالرأي هو .2

 .منهج التفسري الفقهي املذهيب . أ

 .منهج التفسري التجرييب التحليلي البياين . ب

 .منهج التفسري العلمي التجرييب . ت

 .منهج التفسري املقارن . ث

 .مجايلمنهج التفسري اإل . ج

  .وضوعيمنهج التفسري امل . ح

  :خنتار منها اجتاهني ونذكرها بشيء من التفصيل ألن حبثنا يشتمل عليهما

 .التفسري البياين .1

  .التفسري املوضوعي .2
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  المطلب الثاني

  التفاسير البيانية والموضوعية

  :التفسير البياني

  :تعريفه

ار التركيب يف يربز أسرهو التفسري الذي تصل جذوره إىل عصر النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو 

يشتهر بالعناية على بيان أسرار ) التحليلي التجزيئي(فهو جزء من التفسري العام . التعبري القرآين

التعبري من الناحية البيانية، كالتقدمي والتأخري، والذكر واحلذف، واختيار لفظة على أخرى، وما 

سل النظم القرآين والسري معه ويلتزم املفسر فيه تسل. إىل ذلك ما يتعلق بأحوال النص والتعبري

  .منهم مى إال القليلاغلب املفسرين القدة وآية آية وهو اللفظ الذي سلكه أسورة سور

املخالف ألساليب العرب والصور وجيمع أموراً مجلتها النظم العزيز العجيب احلسن 

  )1(.البيانية اليت تؤلف أبدع تأليف بني أفصح األلفاظ اجلزلة وأصح املعاين احلسنة

  :عالقة التفسير البياني بإعجاز القرآن

وجهاً من وجوه اإلعجاز واملراد باإلعجاز البياين أنه أعجز العرب عن  البيان القرآين ُيعد

  كافة، وعلى أن هذا القرآن  اإلتيان مبثله من الكالم ويراد من وراء ذلك إقامة احلجة على اخللق

  

  

                                                 
مقدمة التفسير البياني : وراجع أيضًا. 870: قرن الرابع عشر، لفهد الرومي، صاتجاهات التفسير في ال -1

 .م19/6/2007دولية،  دآتور فاضل صالح السامرائي، شبكةالقرآني، لل
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ها القرآن وحيملها هي سبيل النجاة، وأن أسلوبه هو كالم رب العاملني واألوامر اليت جيمع

  .ال يقدر عليه أحد وال تصل إليه الطاقة البشرية وال غريها

أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سامل عن املعارضة  ا اإلعجاز فهو يتعلق باملعجزة وهيأم

إقامة احلجة  منها ددخل حتت طاقة بشرية، واملقصوله تصديقاً هلم وأا ال ترس اهللا على يد ايظهره

على أن هذا اإلدعاء أي األمر الذي قام به الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو حق وأن الرسول 

  .صدقالذي جاء به 

جبسمه، وال بكالمه؛ فاملعجزة قرينة الرسالة وذلك ألن الرسول ال يتميز عن سائر الناس 

ى صدقه يف سفارته هذه بني بل هو بشر من عامة الناس مثلهم فكان ال بد من أمارة تدل عل

اخلالق واملخلوق، ومن عادة اهللا تعاىل أنه يهب املعجزة من بيئة القوم الذين ُيرسل الرسول إليهم 

واألنبياء عليهم . ومن نوع املشهور يف عصرهم ما يناسب مستواهم الفكري لتكون احلجة أقوى

ة بيئة العرب الصحراوية فمعجزة السالم الذين عاشوا يف البالد العربية كانت معجزام مناسب

جاء يف القرآن كانت ناقة عربية املنشأ واملولد بني نوق أهل البادية كما ) عليه السالم(صاحل 

 ¼ « m¦ § ̈ © ª *¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ *º: الكرمي

½ ¾ ¿ À Á Â *Ä Å Æ Ç È É Ê*l.)1(  

اءت معجزات موسى عليه عصر فرعون فجوكذلك كان السحر منتشراً يف مصر،             

، السالم لتناسب عصره؛ فأعطى موسى عليه السالم معجزات عارضت السحر مثل العصا واليد

                                                 
والتبيان في علوم القرآن، . 17: تأويل مشكل القرآن، ص: وانظر. ١٥٦ – ١٥٣: ، اآلياتالشعراء سورة -1

 .218: للصابوني، ص
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: وقوله تعاىل )mr s tu v w x y z { | } ~_l،)1: مثل قوله تعاىل

mi j k l m n o p ql.)2(  

السحر  فكانت معجزاته ال ختتلف عن السحر ظاهراً لكن أهل الدراية كانوا مييزون بني

وبني غريه ولذا كانوا أول مؤمنني به ومعجزات عيسى عليه السالم كانت تناسب عصره ألنه 

كان عصر الطب والفلسفة، فتحدث يف املهد حديث احلكماء وولد بال األب وكان خيلق كهيئة 

رص كان خيرج املوتى بإذن اهللا، وكان يربئ األكمه األبالطري من الطني وينفخ فيه فيكون طرياً و

 mi j k l m n o p q rs t: بإذن اهللا، وغي ذلك كما قال اهللا عزوجل

u v w x y z { | } ~ _ ̀a b c d e 

f g hi j k l m n o pql.)3(  

حىت إذا جاء عصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم فكان عصر البيان والكلمة، ولقد بلغت 

قديس والتعظيم مل  نفوس العرب من التأخذت مكاناً يفالفصاحة والبالغة وفنون القول إىل العلو و

يبلغه شيء آخر حىت علّقوا املعلقات السبع يف جوف الكعبة اليت كانت تعترب مكاناً أقدس عندهم 

  .حمورهم وهذه املعلقات كانت شاهدة على أمهية الكلمة والبيان

ها سبحانه إذا أراد أن يعطي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معجزات أعطاه من فاهللا

معجزة البيان واحلكمة اإلهلية يف اختيار من جنس ما اشتهر بني القوم والبشر إذ أويت ما مل يؤت 

من قبل يعتربه من إجادته واعتزازه تكون احلجة عليه أقوى واملعجزة أكثر فعالً فجعل اهللا تعاىل 

                                                 
 .٣١: ، اآليةقصصال سورة -1
 .٣٢: ، اآليةالقصص سورة -2
 .110: سورة المائدة، اآلية: وانظر أيضًا. ٤٩: ، اآليةآل عمران سورة -3
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تاباً ومل يتلق من أحد معجزة النيب كتاباً متلواً معجزاً وهو كان اإلنسان األمي الذي مل خيط بيده ك

  .من البشر معرفة، فكان بيان القرآن الكرمي معجزاً

  :وجوه اإلعجاز القرآني

أن يأتوا مبثله فبحث العرب والعلماء  )1(أثبتت اآليات القرآنية أن القرآن أعجز العرب

  :وفيه تفاصيل ختتصرها يف أربع، وهيعن وجوه اإلعجاز 

  :اإلعجاز البياني )1
القرآين مما يتعلق بفصاحته وبالغته وبنظمه وأسلوبه فكان بيانه كالسحر  أي معجزة البيان

احلالل الذي يستويل على عقل السامع وهلذا أعجز القرآن الكرمي الثقلني أن يأتوا مبثل أقصر 

  .بني األساليب ونظماً حمكماً دقيقاً –وإن له أسلوباً متميزاً  –سورة منه 

  :اإلعجاز العلمي التجريبي )2
لعلوم عن بديع صنع اخلالق يف هذا الكون يف خمتلف جماالته ال تستطيع أجيال من بلغت ا

متتد إىل أصل ) علوم القرآن(العلماء اإلحاطة ا مهما أوتوا من وسائل وجهود وطاقات فهي 

الكون وأفالك وجنومه وكواكبه ومن النظام املرئي وغري املرئي الذي تسري عليه الكائنات احلية 

علوم إىل الدقة حبيث من رياح وسحب وحبار ونبات وحيوان وإنسان فبلغت هذه ال واجلمادات

أحدث الوسائل واملختربات العلمية عن متابعة هذه احلقائق، والبشرية كلها عاجزة عن هذه  تعجز

  .يأيت يف اإلعجاز العلميالعلوم والوصول إىل ماهيتها وأسرارها، كل ذلك 

 
                                                 

سورة [m©    ¨ §  l : وقوله تعالى .]٢٣: ، اآليةلبقرةسورة ا[m¿ ¾ ½ ¼  l : قوله تعالى -1

 .]٨٨: ، اآليةإلسراءسورة ا[mY X W  l : وقوله تعالى .]٣٨: ، اآليةونسي
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  :اإلعجاز التشريعي )3
سالمية دف إىل هداية اإلنسان يف احلياة الدنيوية إىل الصراط املستقيم ولقد الشريعة اإل

قوانني للحياة الناحجة وللمجتمع السعيد ولكن حماوالم فاشلة ناقصة حاول الكثريون وضع 

بني الروح واملادة ووفرت السعادة وإلطمئنان جمعت فكثرية االانتقاد أما التشريعات اإلسالمية 

ن أحداً من البشر ال يستطيع أن يدرك هذه اجملاالت أو حييط ا وهي برهان واضع ودلت على أ

فاإلعجاز التشريعي اية بينة على أن القرآن الكرمي هداية للناس وخيرج من . قطعي للرسالة

  .الظلمات والضالل إىل النور واهلداية

  :اإلعجاز الغيبي )4
عرف الكتابة وال القراءة فكان بشر مل كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمياً ما كان ي

الغيب ولكنه بوسيلة يطلع على كتب السابقني وعلى معلومام، وكان بذاته ينفي عن نفسه علم 

الوحي كان يعرف األخبار وخيرب اآلخرين حسب احلاجة وأدرك املشركون والكفار ذلك كثرياً 

ء للماضي واحلال واملستقبل من خالل خمططام وحيلهم ضده وضد أصحابه فكل تلك األنبا

دلت على أنه حق وكالم غري بشري وأنه كالم رب العاملني وهذا خارج عن النطاق البشري، 

  .ونطاق املخلوق بأي نوع كان

  :أدلة على أن التفسير البياني قديم المنهج والتطبيق

العرب كان عندهم البيان بأعلى درجة فكانت تقيم األسواق والندوات للشعر  .1

" عجمياً"غري العربابة وهم كانوا على أعلى درجة يف البالغة وكانوا يسمون واخلط

 .فإذا نزل القرآن باملنهج األعلى البياين اجته إىل ذلك كل أولئك
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ملا حتدى القرآن العرب بإتيان مبثله وهم عجزوا عن ذلك أخذوا يبحثون عن أسرار  .2

صلت إىل التفسري البياين بيانه ونتجت يف ذلك كثري من البحوث البالغية اليت تو

دراسات اليت كانت التفاسري والائياً، وأصبحت خطوات له وانتجت بعد ذلك 

  .دف إىل التفسري البياين

  :أصول وجذور التفسير البياني

مسي التفسري البياين ذه التسمية يف هذا العصر لكنه ال يدل على عدمه عند القدماء فال 

التفسري البياين متتد إىل بري يف استقالل كل فن وعلم لكن جذور شك أن للعصر احلديث نصيب ك

  :عصر نزول القرآن فكان من ذلك الوقت يف االستعمال وللتوضيح نذكر تارخياً سريعاً له

  :عهد النبويال –أوًال 

كل ما كان غري واضح عند العرب ألن نزول يفسر كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

لفة فما كان يقدر على فهم أحد إال اهللا ورسوله فألجل ذلك كان صلى القرآن كان بلغات خمت

اهللا عليه وسلم يشرح املبهمات وكان يبين احلقيقة من اجملاز وغري ذلك فالقصة مشهورة يف تفسري 

املراد باخليط ما كان  )mc d e f g h i j k l m nol،)1: اآلية

ليه وسلم بل املراد منه بياض النهار من حقيقياً كما حسبه بعض أصحاب الرسول صلى اهللا ع

  )2(.سواد الليل كما جاء يف األحاديث وهو شرحه الرسول صلى اهللا عليه وسلم بينه

  :وبعدهم عصر الصحابة رضي اهللا عنهم –ثانيًا 

                                                 
 .١٨٧: ، اآليةالبقرة سورة -1
محمد زهير بن : ، تحقيق)هـ256: ت(صحيح البخاري، لإلمام محمد بن إسماعيل أبي عبد اهللا البخاري : انظر -2

 .1/134وفتح الباري، . هـ1422الطبعة األولى ، دار طوق النجاة  ،1916: رقم الحديث ، 3/28ناصر الناصر، 
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املفردات والتراكيب وكان يف األغلب اهتم سيدنا ابن عباس رضي اهللا عنهما بشرح 

ى اهللا عليه وسلم وتفسريه موجز لكنه مليء باإلشارات اليت تدل يعتمد على تفسري الرسول صل

  :على اجلانب البياين، ومنها

لكي نشكروا ) "معىن لعلكم لكي( )ms tl،)1: قال يف تفسري قوله عزوجل"

  )2(."عفوي

أعطينا موسى " )mv w x y z { |l،)3: وقال يف تفسري اآلية

ويقال النصرة والدولة واحلرام واألمر والنهي وغري ذلك يعين بينا فيها احلالل ) الفرقان(التوراة 

  )4(."على فرعون لكي تدوا من الضاللة

املعاين وكذلك أمثلة أخرى هلم فهم كانوا يشرحون ر اآلية حسب السياق واملقام ويذكر نراه يفس

ذا  ةهرت مؤلفات يف تفسري القرآن خمتصإىل أن ظ البيانية اإلشارت استمرتتفسرياً بيانياً و

عنده ليست " اجملاز"وكلمة . أليب عبيدة معمر بن املثىن" جماز القرآن"اجلانب بتسمية خاصة ومنها 

مبعىن املختص الضيق بل تعين هذه الكلمة عنده تفسري وتأويل ومعىن، وغريب وتقدير، وحذف 

                                                 
 .٥٢: ، اآليةالبقرة سورة -1
، )هـ68: ت(تنوير المقياس من تفسير ابن عباس رضي اهللا عنهما، لعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما : انظر -2

 –، دار الكتب العلمية، بيروت 9: ، ص)هـ817: ت(مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي : جمعه

 .ط-ت- ب لبنان
 .٥٣: ، اآليةالبقرة سورة -3
 .9: ، صتنوير المقياس -4
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غري ذلك من واجملاز و وتغيري املعاين وطرق اخلطاب وعدم التكرار والتقدمي والتأخري واحلقيقة

  )1(.أدوات البالغة والنحو والبيان

فهذا املعىن عنده أعم وأمشل وأوسع قبل أن حدده البيانيون فيما بعد، ومن تفسرياته 

ذهب إىل " )mÎ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Øl،)2: تفسريه لقوله عزوجل

 )3(."لفظ الواحد واملعىن يقع على اجلميع

: جماز املطر يقال ز السماء ههناجما )my z { |l،)4: وقال يف تفسري اآلية

  )5(...."أنزلنا ): أرسلنا(وجماز ... ما زلنا يف مساء أي يف مطر، وما زلنا نطأ السماء أي أثر املطر 

مؤلفاً يف املؤلفات البيانية وخطوة هو أقدم . وكتابه مليء من مثل هذه التحليالت البيانية

  .خرينأوىل فيها فألجل هذا أصبح مركز االهتمام للمتأ

     يشمل جوانب " جماز القرآن"وهو مثل " تأويل مشكل القرآن"وبعد أيب عبيدة ألّف ابن قتيبة 

   وقال أن القرآن نزل مبذاهب العرب املختلفة وهي          "مشكل القرآن"      بيانية بتسمية 

والتأخري جمازات يف الكالم مثل احلذف والذكر وطرق اخلطاب والكناية والتعريض والتقدمي 

  )6(.وغريها من املوضوعات

                                                 
فؤاد  دمحمو: ، تحقيق)هـ209: ت(مقدمة المحقق لمجاز القرآن، ألبي عبيدة معمر بن المثنى البصري : انظر -1

، 64، 47: الكتاب نفسه، ص: وراجع أيضًا. هـ1381: ، مكتبة الخانجي، القاهرة، عام الطبع18: سزآين، ص

65 ،74 ،151 ،166 ،183 ،186 ،188. 
 .١١٢ :، اآليةالبقرة سورة -2
 .51: مجاز القرآن، ص -3
 .٦: ، اآليةاألنعام سورة -4
 .186: مجاز القرآن، ص -5
 .22: تأويل مشكل القرآن، البن قتيبة، ص: انظر -6
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وأصل هذا أن من يريد اطلعنا عليهم  )mA B Cl،)1: قال يف قوله عزوجل

: عثر بشيء وهو غافل نظر إليه حىت يعرفه، فاستعري العثار مكان التبيني والظهور ومنه يقول الناس

  )2(.فالن بسوء قط أي ما ظهرت على ذلك منهما عثرت على 

لفات كثرية بعضها كانت يف إعجاز القرآن وبعضها كانت يف وظهرت بعد ذلك مؤ

البالغة، من أمهها إعجاز القرآن للباقالين، والنكت يف إعجاز القرآن للرماين، ودالئل اإلعجاز، 

  .للجرجاين، فكل هذه املؤلفات كانت تفسر آيات قرآنية تفسرياً بيانياً

ام عند املفسرين املتأخرين، وخاصة أصبح حمل االهتم" دالئل اإلعجاز"ومن هذه الكتب 

يف تفسريه الكشاف واعتمد على نظرية اجلرجاين  –الزخمشري الذي ركّز على علم البيان واملعاين 

وامتاز تفسريه بدقته يف حتديد املعاين ونكات بالغية بيانية فتح صاحب الكشاف باباً هلذا االجتاه  –

انب البياين، وظلّ األمر كذلك إىل أن جاء وظهرت بعد ذلك مؤلفات كثرية اليت اهتمت باجل

  .وباستقالهلا فجعل كل فن وعلم بنظم وترتيبالعصر احلديث بكثرة االجتاهات 

  .وسيأيت ذكر أهم التفاسري ومؤلفيه فيما بعد إن شاء اهللا عزوجل

  :مهمات المفسر البياني عمليًا
  :يهتم املفسر البياين مبا يأيت

  :والبالغة والداللة النحو والصرفاللغوية مثل يهتم بالعلوم 

دراسة حول النص القرآين؛ فيدرس فيه الناسخ واملنسوخ، واإلجياز واإلطناب، واجملاز  .1

واحلقيقة، والتقدمي والتأخري، وكل ما يتصل بالتعبري والنص، وما يتصل باملادة اللغوية 

 .وبتحليلها

                                                 
 .٢١: ، اآليةالكهف سورة -1
 .91: تأويل مشكل القرآن، البن قتيبة، ص -2
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 .ومع ذلك يهتم بالسياق وبأسباب الرتول، والناسخ واملنسوخ .2

  .يدرس جانبياً أحوال العرب وتارخيهم وعلوم كونية بإجياز، وغري ذلك .3

  :أهمية التفسير البياني

ونظمه، وبدون هذا السبيل ال ميكن الوصول إىل  ههو أساس فهم القرآن الكرمي وتراكيب

  .دالالت أساليب القرآن الكرمي فإن كل نوع من االجتاهات يف التفاسري معتمد عليه

  :ير البيانية والنماذج التحليليةمن أهم التفاس

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه  )1

  :التأويل، للزمخشري

  

  :التعريف بمؤلفه

، ولد سنة "جار اهللا"هو أبو القاسم جممود بن عمر الزخمشري املعتزيل املقلب بـ

ف فيها تفسريه بعد أن تلقي العلم رحل إىل مكة وألّ ،هـ يف زخمشر قرى خوارزم467

هـ، وهو إمام من أئمة اللغة، ومن  538 سنة مث عاد إىل اخلوارزم وتويف فيها" الكشاف"

  .وغريها لغةالعلم يف " املفصل"، و"الفائق يف غريب احلديث"، و"أساس البالغة: "مؤلفاته

 ووأب وتفسري مهم جداً ظل مركز االهتمام عند اجلميع فاختصره البيضاوي والنسفيه

هذا التفسري أنه تفسري يبين  والسبب ألمهية ،إليه د واآللوسي، واآلخرون أيضاً يلجؤونالسعو

وجوه اإلعجاز القرآين وإظهار مجال النظم وبالغته وخال هذا التفسري من احلشو والتطويل وهو 

  .اللغوية ولكنه يركز على علمي املعاين والبيانيستفيد من مجيع العلوم 
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أن يرجع إىل كتاب غليه أن يقرأ فيه االعتزالية وينبغي ملن أراد وتفسريه مليء باآلراء 

البن املنري فكشف فيه العتزالياته وضالالته، " االنصاف فيها تضمنه الكشاف من االعتزال"

آلخرين لوجه اعتزايل، لكن الوجه البياين أكثر فائدة ) 2وجه بياين، ) 1: فتفسريه حيمل وجهني

أن الفقيه والنحوي والواعظ وحافظ القصص أياً كان منهم لو برع ألنه اعتمد عليه كما يذكر 

: الذي برع يف علمني خمتصني يف القرآن الكرمي ومهايف علمه ولكن ال ميكن له التفسري إال ملن 

  )1(."علمي املعاين والبيان

فهو أول تفسري من التفاسري البيانية بصورة كاملة وُيعد مصدراً هلا فكل مفسر يعتمد 

وطريقة تفسريه أنه يفسر اآليات ويبني وجوه الربط . يه ويرجع إليه ويأخذ منه ويذكرهعل

والتعالق بني اآليات وجمموعها والسور واملفردات فيتحدث عن احلذف والذكر، والتقدمي 

ويذكر مناسبة اجلمل واملفردات ملوقعها الذي وردت . والتأخري، ومعاين املفردات جمازاً وحقيقةً

  :ر مثاالً من تفسريه فيما يليونذك. فيه

  )mh i j kll.)2: تعاىل هيقول يف تفسري قول

ليبدأ : لألنثيني مثل حظ الذكر أو األنثى نصف حظ الذكر؟ قلت: فإن قلت هالّ قيل"

 mh i j kllببيان حظ الذكر لفضله كما ضوعف حظّه لذلك وال ألن قوله تعاىل 
مثل حظ الذكر قصداً إىل بيان نقص األنثى وما كان  قصداً إىل بيان فضل الذكر، وقولك لألنثيني

  )3(."قصداً إىل بيان فضله، وكان على أدلّ فضله من القصد إىل بيان نقص غريه عنه

                                                 
في علوم القرآن، لفهد الرومي، ودراسات . 106 – 105: ومناهج المفسرين، ص. 2: الكشاف، ص: راجع -1

1/162. 
 .١١: ، اآليةالنساء سورة -2
 .1/480الكشاف،  -3
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  .فنرى أنه يبين وجوه مناسبة النص للمقام الذي قيل ويبني ذلك بتقدمي األمثلة وأجوبة

  :تفسير الفخر الرازي/ التفسير الكبير / مفاتيح الغيب  )2

  :التعريف بمؤلفه
احلسن بن علي التميمي البكري الطربستاين  ألفه أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسني بن

هـ، وتويف 544ولد يف الري سنة ". ابن اخلطيب"املعروف بـ" فخر الدين"الرازي امللقب بـ

هـ، وكان رمحه اهللا تعاىل فريد عصره ومتكلم زمانه مجع بني العلوم الكثرية، 606يف هراة سنة 

  .فأصبح إمام التفسري والكالم والعلوم العقلية

الكمال السمغاين، واجملد اجليلي، : العلم عن والده وعن األساتذة اآلخرين أمثالأخذ 

وهو ما حنن بصدده اآلن وتفسري " مفاتيح الغيب"تفسريه الكبري املسمى بـ: ومن أهم مصنفاته

، واية )يف احلكمة(، وامللخص )يف أصول الفقه(سورة الفاحتة، واملطالب العالية، واحملصول 

  .اإلعجاز ومسائل الطب وغريها ايةاإلجياز ودر

هو من تفسري خاص ومهم وهو جامع بني العلوم املختلفة و" مفاتيح الغيب"تفسري إن  

" علم البيان"املوسوعات التفسريية اليت تشمل جمموعة من العلوم يف ذاا ومن تلك العلوم 

  )1(.عالق واملناسبة وغري ذلكفالرازي يبني الوجوه البالغية البيانية النحوية ووجوه الترابط والت

  :وتفسريه شاهد على ذلك نقتبس منه فيما يلي

 mË Ì: يقول اإلمام الرازي عن معىن العبارة من حيث اجملاز واحلقيقة يف قوله تعاىل

Íl.)2(  

                                                 
واتجاهات . 163: ودراسات في علوم القرآن، للفهد الرومي، ص. 1/206التفسير والمفسرون، للذهبي، : انظر -1

 .149 – 1/145ومناهج المفسرين، . 1/43التفسير في القرن الرابع عشر، 
 .١٦: ، اآليةرةالبق سورة -2
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كيف : السؤال األول: فاملعىن أم ما رحبوا يف جتارم وفيه سؤاالن: "قال اإلمام الرازي

  لتجارة وهو ألصحاا؟أسند اخلسران إىل ا

هو من اإلسناد اجملازي وهو أن يسند الفعل إىل شيء يتلبس بالذي هو يف : اجلواب

  )1(."احلقيقة له كما تلبست التجارة باملشتري

  .وكذلك له من مئات أمثلة يف التعبري البياين نبينها إن شاء اهللا يف الفصول القادمة

 :لبيضاويأنوار التنزيل وأسرار التأويل، لإلمام ا )3

  :التعريف بمؤلفه

هو قاضي القضاة ناصر الدين أبو اخلري أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن  مؤلف هذا التفسري

حممد بن علي البيضاوي الشافعي وهو من بالد فارس، كان إماماً عالمة عارفاً بالفقه والتفسري 

: ملناقشة، كما قال السبكيوأصول الفقه والعربية واملنطق وكان عاملاً بفنون املناظرة وآداب ا

وهو تفسري عظيم الشأن خلص فيه : مصنفاته، ومن أهم ..."كان إماماً مربزاً نظاراً صاحلاً معبداً "

من الكشاف ما يتعلق باإلعراب واملعاين والبيان ومن التفسري الكبري ما يتعلق باحلكمة والكالم 

  )2(.ولطائف اإلشارات باالشتقاق وغوامض احلقائقومن تفسري الراغب ما يتعلق 

 )mC D E Fl،)3: ومن أمثلة حتليلية من هذا التفسري، قال يف تفسري اآلية

  )4(."التعريف للجنس والتنكري للتعظيم"

 

                                                 
 .2/311الرازي، التفسير  -1
 .245 – 1/241ومناهج المفسرين، . 218 – 1/211التفسير والمفسرون،  -2
 .٢: ، اآليةالعصر سورة -3
 .5/336تفسير البيضاوي،  -4
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 :مدارك التنزيل وحقائق التأويل، لإلمام النسفي )4

  :التعريف بمؤلفه

ن عاملاً إماماً مؤلف هذا التفسري هو أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود احلنفي، كا

كامالً عدمي النظر يف زمانه رأساً يف الفقه واألصول بارعاً يف احلديث ومعانيه بصرياً بكتاب اهللا 

كرت الدقائق يف الفقه، املنار يف أصول الفقه، والعمدة يف أصول الدين، : تعاىل، ومن مؤلفاته

  .هـ701سنة ومدارك الترتيل وحقائق التأويل وغريها، وتويف رمحه اهللا تعاىل 

وقيل أنه . هو تفسري موجز خمتصر يهتم ببيان وجوه اإلعراب واجلوانب البالغية اللغوية

اختصار البيضاوي والكشاف غري أنه ترك االعتزاالت هو تفسري وسيط بني الطول والقصر فيه 

  )1(.النكت البالغية والكشف عن املعاين الدقيقة اخلفية

  )mZ [ \ ] ̂ _ ̀ al.)2: اآليةومن أمثلة تفسريه قوله يف تفسري 

هنا شبه دين اإلسالم بالصيب ألن القلوب حتيا به حياة األرض باملطر وما يتعلق به من "

  )3(."شبه الكفار بالظلمات وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والربق

  :البحر المحيط )5

وسف بن مؤلف هذا التفسري هو أثري الدين أبو عبد اهللا حممد بن يوسف بن علي بن ي

هـ، كان ملماً 654املولود سنة " أيب حيان"حيان األندلسي الغرناطي احلياين الشهري بـ

 وشاذها، كان إمام النحو والتصريف والتفسري واحلديث وتراجم الرجال، بالقراءات صحيحها

                                                 
 .1/216والتفسير والمفسرون، . 2/68مناهل العرفان في علوم القرآن،  -1
 .١٩: ، اآليةالبقرة سورة -2
 .1/57ير النسفي، تفس -3
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تفسري البحر احمليط، وغريب القرآن، وشرح التسهيل، واية العرفان يف علوم : ومن أهم مصنفاته

  .هـ745القرآن، تويف رمحه اهللا مبصر سنة 

أما التعريف بالتفسري فهو تفسري مشهور مطبوع متداول ومعترب عندهم املرجع األول 

النحوية أبرز ما واألهم ملن يريد أن يقف على وجوه اإلعراب أللفاظ القرآن الكرمي إذ الناحية 

الفقهية وغري ذلك، الرتول واألحكام  ومع ذلك يهتم باملعاين والبالغة وأسباب. يف هذا التفسري

  :كما قال يف مقدمة تفسريه

ترتييب يف هذا الكتاب أين أبتدئ أوالً بالكالم على مفردات اآلية اليت أفسرها لفظة لفظة "

... ونسخها ومناسبتها وارتباطها مبا قبلها ، فيما حيتاج ذاكراً سبب نزوهلا إذا كان هلا سبب 

  )1(...."يف علم العربية ) ءاتالقرا(ذاكراً توجيه ذلك 

  )mP O N Ml.)2: قال يف تفسري قوله عزوجل

هللا أعلم مبن يشكر فيضع فيه اأي ، هذا استفهام معناه التقرير والرد على أولئك القائلني 

: هنا يف غاية من احلسن إذ تقدم من قوهلم" الشكر"هدايته دون من يكفر فال يهديه وجاء لفظ 

mI H G Fl،)3( نعم عليهم فناسب ذكر اإلنعام لفظ الشكرأ: أي.)4(  

 

                                                 
 – 1/183ومناهج المفسرين، . 227 – 1/225التفسير والمفسرون، : وراجع. 1/12البحر المحيط، : انظر -1

184. 
 .٥٣: ، اآليةاألنعام سورة -2
 .٥٣: ، اآليةاألنعام سورة -3
 .4/526البحر المحيط، : انظر -4
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 :إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم/تفسير أبي السعود )6

  

هـ بقرية 898 صطفى العمادي احلنفي املولود سنةألفه أبو السعود حممد بن حممد بن م

ارا قريبة من القسطنطينية وهو من بيت عرف أهله بالعلم والفضل رحل مشارق األرض ومغ

  .هـ982اهللا مبدينة القسطنطينية سنة  للعلم حىت تويف رمحه

، هذا التفسري ميتاز جبمال "تفسري أيب السعود"تفسري املذكور املشهور بـال: من مؤلفاته

القرآنية وذاعت شهرة هذا التفسري حىت شهد له كشف فيه صاحبه عن أسرار البالغة ،  التعبري

تب يف التفسري، وميتاز بالتوسط فليس بالطويل اململ وال بالتفسري كثري من العلماء بأنه خري ما ك

  )1(.املخل وهو يف كثري من األحيان يتابع الزخمشري والبيضاوي يف تفسريه

، فيبني التفسري البالغي يف "الكشاف"فهو تفسريموجز وقيل أنه خمتصر البيضاوي و

m A: التقدير يف قوله عزوجلالتراكيب يف اآليات الكرمية كما قال عن احلذف والذكر و

Bl.)2(  

هذه سورة وإمنا أشري إليها مع عدم سبق ذكرها ألا : سورة خرب املبتدأ حمذوف، أي: قال

  )3(.حكم احلاضر املشاهدكوا يف شرف الذكر يف 

  

                                                 
: ، الناشر91: لنور الدين محمد عثر الحلبي، ص وعلوم القرآن الكريم،. 248 – 1/245التفسير والمفسرون،  -1

 .م1993/هـ1414مطبعة الصباح، دمشق، الطبعة األولى 
 .١: ، اآليةالنور سورة -2
 .6/155إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ألبي السعود، : تفسير أبي السعود: انظر -3
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  )mv  u t s r l.)1 : وقال أيضاً يف قوله تعاىل

اضية الستحضار صورا كأنه تدل على حكاية احلال امل" إذ تدعون: "قال أبو السعود

  )2(.قيل هلم استحضروا األحوال املاضية اليت كنتم تدعوا فيها وأجيبوا هل مسعوا أو سنعوا قط

  :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )7

فه أبو الثناء شهاب الدين السيد حممود أفندي اآللوسي البغدادي، ولد سنة ألّ

كان رمحه اهللا شيخ العلماء يف العراق أملي كثرياً من اخلطب والرسائل هـ يف بغداد، 1217

تفسريه هذا ميثل تفسرياً . هـ، دفن مع أهله1270والفتاوى واملسائل، تويف رمحه اهللا سنة 

  .عظيماً وسراً من األسرار كتاباً جامعاً آلراء السلف رواية ودراية

البيضاوي ويعلق عليه ويذكر آراءه ينقل من كبار املفسرين مثل الزخمشري والرازي 

  )3(.القيمة

بشرح بالغي  هو أيضاً تفسري كبري مفصل ويغلب عليه اللون البياين، يفسر اآليات

  :يف داللة الفعل حسب السياق فله إفادات خمتلفة ومنها ونقتبس من تفسري رأيه

اضي دون أن يقال االقتصار على امل"": يلد"فقال اآللوسي عن داللة  )mJ Il،)4: قوله تعاىل

لوروده على من قال أن املالئكة بنات اهللا سبحانه أو املسيح ابن اهللا، تعاىل اهللا عن ذلك " لن يلد"

، "ومل يولد: "علواً كبرياً، وجيوز أن يكون املراد استمرار النفي وعرب املاضي ملشاكلة قوله تعاىل

                                                 
 .٧٢: ، اآليةالشعراء سورة -1
 .248 – 6/247لسعود، أيضًا تفسير أبي ا -2
 .253 – 1/250التفسير والمفسرون،  -3
 .٣: ، اآليةاإلخالص سورة -4
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بحانه وتعاىل القتضائها املادة فيلزم وهو ال بد أن يكون بصيغة املاضي ونفي املولودية عنه س

  )1(."التركيب املنايف للغين املطلق األحدية واحلقيقية أو القتضائها سبق العدم

والوجوه البيانية النحوية ،وهي تم بتحليل النص القرآين ، بيانية و هذه التفاسري قدمية 

: ى اليت فيها هذا اجلانب منهاالتركيبية فيها واضحة جداً باإلضافة إىل هذه التفاسري هناك أخر

تفسري الراغب األصفهاين لإلمام الراغب األصفهاين، وتفسري احملرر والوجيز البن عطية، وكتاب 

حملي الدين الدرويش، والبحر املديد يف تفسري القرآن إعراب القرآن  إعراب القرآن للزجاج و

وم الكتاب أليب حفص سراج الدين اجمليد أليب العباس أمحد بن حممد بن عجيبة، واللباب يف عل

عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي، هو تفسري جامع آلراء القدماء، والتفسري املظهري 

  .للقاضي حممد ثناء اهللا، هو تفسري يشرح كل ناحية، والتسهيل لعلوم الترتيل البن جزي وغريها

قدمية وأغلبها ذكرنا وهي وتفاسري معاصرة كثرية جداً لكننا حنن نعتمد على التفاسري ال

  .اليت أمهها

  :التحرير والتنوير في تفسير القرآن الكريم البن عاشور )8

م، كان رئيس املفتيني املالكيني وشيخ 1879ألفه حممد الطاهر بن عاشور ولد سنة 

: م شيخاً لإلسالم، له مصنفاته خمتلفة أمهها1934جامع الزيتونة وفروعه بتونس عين سنة 

  .م1973، تويف رمحه اهللا سنة "تنوير يف تفسري القرآن الكرميالتحرير وال"

تعرض يف تفسريه قضايا خمتلفة مثل قضايا حنوية، فقهية داللية بالغية صرفية وسياقية 

  .ويوضح الروابط الداللية

                                                 
 .30/275روح المعاني،  -1
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m W: قال يف قوله تعاىل. فهو تفسري البياين املوضوعي الذي جيمع بني املنهجني

c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X g f e dl.)1(  

مجلة مستأنفة استئنافاً بيانياً جلواب سؤال سائل يشريه الربط وجزاءه " إمنا املؤمنون: "قال

  )mS T Ul.)2(.)3: املقدر يف قوله

  :التفسير الموضوعي
فهو نسبة إىل موضوع، املراد منه : ذكرنا قبل قليل معىن التفسري أما معىن املوضوعي

  .أويبىن منها جزئيات البحث ويضم بعضها إىل بعض ليصري موضوعاًاملادة اليت يؤخذ أو يتركب "

والتفصيل فمعناه إفراد اآليات القرآنية اليت تعاجل موضوعاً واحداً وهدفاً واحداً بالدراسة 

دراسة متكاملة مع مراعاة  –ما تنوعت ألفاظها وتعددت مواطنها بعد ضم بعضها إىل بعض مه

عانة بأسباب الرتول والسنة النبوية وأقوال السلف الصاحل املتعلقة واالست: املتقدم واملتأخر منها

  .باملوضوع

  )4(.وهو علم يتناول القضايا حسب املقاصد القرآنية من خالل سورة أو أكثر

موضوعاً مستقالً أو كان ضمنياً حتت فهو تفسري يتناول موضوعات القرآن سواء أكان 

التركيز على إيضاح املوضوعات يف اآلية كن املهم فيه تفسري القرآن من أول سورته إىل آخرها، ل

  .أو اآليات أو السورة أو السور أو القرآن كله والترابط بني هذه املوضوعات

                                                 
 .٢: ، اآليةاألنفال سورة -1
 .١: ، اآليةاألنفال سورة -2
ر بن لمحمد الطاه) المجيد تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب(التحرير والتنوير  -3

: ، الدار التونسية للنشر، تونس، عام النشر9/248، )م1393: ت(محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 

 .م1984
الجامعة : ، الناشر12: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه، ألحمد بن عبد اهللا الزهراني، ص -4

، 16: ي التفسير الموضوعي، لمصطفى مسلم، صومباحث ف. هـ1413: اإلسالمية بالمدينة المنورة، الطبعة

 .م2005دار القلم، الطبعة الرابعة : الناشر
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  :فوائد التفسير الموضوعي/ أهمية التفسير الموضوعي 

حتديد موقف نظري للقرآن الكرمي : وحدة املوضوع، أي: يقصد بالتفسري املوضوعي .1

، "احلياة"تغريضه مثل موضوع : لة اإلسالمية من املوضوع اخلاص، أيوبالتايل للرسا

، "قصص باألنبياء والسابقني"، و"نعم اهللا تعاىل"، و"قدر اهللا تعاىل"، و"الكون"و

 .وغري ذلك من املوضوعات القرآنية" اآلخرة"و

 .وجاء التفسري املوضوعي استجابة للتجدد وحاجات اجملتمع ومشاكل إنسانية .2

التفسري املوضوعي يربز املفسر القضايا بطريقة دقيقة حمققة ألن القرآن الكرمي جانب من 

ففيه موضوعات شىت باإلجياز بعض األحيان وبالتفصيل نزل منجماً حسب املناسبات واألحوال 

بعض األحيان، فاملفسر للتفسري املوضوعي يركز على موضوع جيمع حوله اآليات واملعلومات 

والقارئ جيد املعلومات يف مكان واحد، وجيد آيات متفرقة عن موضوع  ويقدم بطريقة حمققة،

  .واحد فتتضح الفكرة عنده

 .اإلطالع على أساليب القرآن الكرمي املتنوعة فائدته .3

 .موضوعات القرآن الكرمي فهماً جيداً كامالً من فهم يتمكن الطالب أو الباحث .4

ية حني يذكر جزئيات املوضوع التفسري املوضوعي يكشف األسرار البيانية واملوضوع .5

يشرح التماسك يف موضوعات السورة املنتشرة ويشرح التماسك بينها أو حني 

  )1(.الواحدة ويربز كيفية الترابط يف داخلها

  
                                                 

 .13 – 12: والتفسير الموضوعي، ص. 36 – 30: مباحث في التفسير الموضوعي، ص: انظر -1
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  :طرق تناول التفسير الموضوعي

  :ثالثة مناهج رائجة يف التفسري املوضوعي      

لمة ويبحث عن آيات متعلقة يبحث املفسر عن ك :تتبع الكلمة يف القرآن الكرمي .1

يف القرآن  "اجلهل: "ذه الكلمة مث يفسر ويشرح ويكون منها موضوعاً منظماً مثل

يف القرآن الكرمي، يتناول املفسر فيه املصطلح القرآين ويركز " حق"الكرمي، كلمة 

 .عليه

يقوم املفسر مبوضوع ما أو بقضية ما ويدرس كل ما يتعلق به  :تتبع املوضوع .2

املوضوع ويرتبها ترتيباً  ات واملعلومات حول هذاحقيق والتدبري وجيمع اآليبالت

احلج، والصلوة، والصرب يف القرآن الكرمي، قصة موسى : ويكون منها موضوعاً، مثل

عليه السالم يف القرآن الكرمي، وقصة أصحاب الكهف، وقصة قوم عاد وقوم مثود، 

 .وقصة خلق آدم عليه السالم وغريها

املفسر على سورة ما خيتص السورة يدرسها بدقة ويكون موضوع يركز :لسورةتتبع ا .3

يبني ما هو : دراسته وتركيزه هو وحدة موضوعية فيفسر السورة موضوعياً أي

مث يبني املوضوعات " البنية الكلية"يسمى بـاملوضوعي الرئيسي الكلي وهو الذي 

تفسري : ع السورة ومن أمثلة لذلكاجلزئية الثانوية ويربز العالقات والروابط بني جممو

سورة الواقعة، للدكتور حممد بن حممد، تفسري سورة الشورى لسيد قطب، وتفسري 

وذه الطريقة تأيت تفاسري قدمية أيضاً ضمن هذا ، سورة الفاحتة حملمد رشيد رضا

 االجتاه، فالتفسري مفاتيح الغيب للرازي، وتفسري نظم الدرر للبقاعي، وتفسري التحرير
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والتنوير البن عاشور فيها توضيح وتفسري السورة القرآنية بطريقة التفسري 

  )1(.املوضوعي

  :تفسير الموضوعي وتاريخه بإيجازنشأة ال
 هذا ال يدلباستقالل منهجه يف العصر احلديث و" التفسرياملوضوعي"ُوضع املصطلح 

هذا بعيد . املعاصرين اعتنوا به  أن يف القدمي ما كان يعرفه أحد كما يدعي بعض املتقدمني أنعلى 

فكون هذا االصطالح يف . عن احلقيقة فألجل ذلك ال جند هدايات هلذا التفسري يف هذا العصر

  .هذا العصر ال ينفي وجود هذا العلم لدي األقدمني

، باً ودراسةً وإشاراته األوىلمجعاً وترتيموجوداً عند األقدمني فإن هذا الفن واالجتاه كان 

رضي اهللا عنهم  –يف العهد النبوي فكان أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ده جن لذلك

قضية : يرجعون إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قضايا حيام اليومية، مثل –أمجعني 

  .الطالق والزواج والكسب واملال واألوالد واحلقوق وغريها

ر اخلمسمائة آية يف األمتفسري "تاباً وظل األمر إىل أن ألّف مقاتل بن سليمان األزدي ك

اإلميان والصالة  :ترتيبه على ترتيب املوضوعات املختلفة مثلوالنهي واحلالل واحلرام، وجعل 

  .والزكاة وغريها

  :وجند إشارات يف تفاسريهم كما قال جماهد يف تفسريه

عشرة آية  من أول البقرة أربع آيات يف نعت املؤمنني وآيتان يف نعت الكافرين وثالث"

  )2(.يف نعت املنافقني

                                                 
 .56 – 36: مباحث في التفسير الموضوعي، ص :راجع -1
: الدآتور محمد عبد السالم أبو النيل، ص: ي المكي، تحقيقتفسير مجاهد، ألبي الحجاج مجاهد بن جبير التابع -2

 .م1989دار الفكر اإلسالمي الحديث، مصر، الطبعة األولى : ، الناشر196
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مث ظهرت مؤلفات يف إعجاز القرآن الكرمي وهي كانت حتمل قضية التحدي وظهرت 

فهي إشارات واضحة للتأليف يف التفسري املوضوعي ألن معىن . والنظائر الوجوهكذلك مؤلفات 

تكون الكلمة واحدة أن " الوجوه والنظائر"اسم للمعاين والنظائر هي األلفاظ واملراد من : الوجوه

وذكرت يف مواضع من القرآن الكرمي على لفظ واحد وحركة واحدة وأريد بكل مكان معىن غري 

يف موضع اآلخر وتفسري كل اآلخر فلفظ كل كلمة ذكرت يف موضع نظري للفظ الكلمة املذكورة 

  )1(.كلمة مبعىن غري معىن األخرى هو الوجوه

الفن وكذلك مؤلفات يف غريب القرآن ومعاين وألّف اإلمام السيوطي أيضاً يف هذا 

  .القرآن أيضاً كانت حتمل شرح كلمة واحدة مبعانيها املختلفة باختالف املكان والسياق

وكذلك مؤلفات للفقهاء على موضوعات خمتلفة يف ضوء باآليات الكرمية، أما يف التفاسري فكانت 

واملناسبات مثل التفسري الكبري ومثل نظم بعض التفاسري اليت حتمل فكرة وحدة املوضوع والترابط 

  .الدرر للبقاعي وروح املعاين وغريها اليت كانت فيها تفسريات موضوعية

واستقل ذا املصطلح واملنهج يف القرن التاسع عشر امليالدي على يد عامل جليل القدر 

سورة الواحدة الشيخ حممد عبده فقدم التفسري للجزء الثالثني، وقدم فيه وحدة السياق يف ال

يف "وغريهم من العلماء املعاصرين، فألّف سيد قطب وتبعه سيد قطب، وحممد حممود احلجازي 

  ."الواضح التفسري"وحممد حممود احلجازي " نظالل القرآ

مقتبسة من آيات القرآن  حتت موضوعات خمتلفة فتبين مما سبق أن مؤلفات قدمياً أُلِّفت

  :، مثالًن شىتاويعند مؤلفات كثرية حتت الكرمي، ويف هذا العصر أيضاً جن

                                                 
نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد : انظر -1

لبنان، الطبعة  –مؤسسة الرسالة، بيروت : ، الناشر82: الراضي، ص محمد عبد الكريم آاظم: الجوزي، تحقيق

 .21 – 20: وآتاب مباحث في التفسير الموضوعي، ص. م1984األولى 
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  .اإلنسان يف القرآن -

  .يف القرآناملرأة  -

  .يف القرآناليهود  -

  .الصرب يف القرآن -

  .كلمة احلق يف القرآن -

  .من الكتب، فكل هذا يدل على أن القدماء هلم مؤلفات وتفاسري يف هذا االجتاهها وغري 

  

  :ة منهامن أهم التفاسير الموضوعية والنماذج التحليلي

  :مفاتيح الغيب/ التفسير الكبير  .1

ترمجة الرازي ذكرنا قبل قليل ذكرنا أن تفسريه تفسري شامل فيشمل العلوم املختلفة 

واالجتاهات املختلفة ومنها أنه يهتم بالتفسري املوضوعي فيشرح موضوع السورة أو اآليات 

 وآياته وبعضها مع بعض حىت والربط والتعالق بينها ويذكر املناسبات بني سور القرآن الكرمي

زئية للموضوع القرآين يوضح ما عليه القرآن من ترتيب على احلكمة ويشرح البنية الكلية واجل

  )1(.وغري ذلك

  :ول اإلمام الرازي يف قوله عزوجلومن أمثاله يق

                                                 
 .148: مناهج المفسرين، ص -1
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 mz y x  w v u{ ¡ � ~  } |¢ l،)1( " اعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا

على بين إسرائيل مث يف شرح قبائحهم يف أديام وأعماهلم وختم استقصى يف شرح وجوه نعمه 

شرح " وال هم ينصرون: "إىل قوله "يا بين إسرائيل اذكروا": هذا الفصل مبا بدأ به وهو قوله

سبحانه وتعاىل هاهنا يف نوع آخر من البيان وهو أن ذكر قصة إبراهيم عليه السالم وكيفية 

عليه السالم شخص يعترف بفضله مجيع الطوائف وامللل  أحواله واحلكمة فيه أن إبراهيم

  )2(.فاملشركون كانوا معترفني بفضله متشرفني بأم من أوالده ومن ساكين حرمه وخادمي بيته

  :نظم الدرر في تناسب اآليات والسور .2
ألفه اإلمام برهان الدين أبو احلسن بن عمر بن احلسن البقاعي الشافعي املتوىف سنة 

تفسريه على اعتبار املناسبات بني اآليات والسور فأوقف على أسرار كثرية ومعان  هـ، بىن885

جليلة استفادها بالتدبر جتري على مقتضى اللغة وإفادة السياق مع مراعاة النقل واحلديث يف 

  )3(.املواضع املختلفة وهو كتاب جم الفائدة

  :أمثلة تفسريه املوضوعي كما ذكر يف تفسريهومن 

كما اشتمل على القرآن كله فاحتة الكتاب فكذلك أيضاً جعل لكل سورة اعلم أنه "

ك تترجم السورة عدة لترمجة جامعة حتتوي على مجيع مثاين آيها وخامتة تلتئم وتنتظم بترمجتها ولذ

  )4(."سورا

                                                 
 .١٢٤: ، اآليةالبقرة سورة -1
 .132 – 122, 122 – 40: سورة البقرة، اآليات: وراجع أيضًا. 4/30مفاتيح الغيب، : انظر -2
مرآز : ، الناشر363: المقدمات األساسية في علوم القرآن، لعبد اهللا بن يوسف بن عيسى بن يعقوب، ص -3

 .م2001بريطانيا، الطبعة األولى  –ليدز  ،البحوث اإلسالمية
 .1/137نظم الدرر،  -4
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  :روح المعاني لآللوسي .3
كالم هو تفسري بياينّ موضوعي ألن فيه كالم كثري عن موضوعات السورة واآليات وفيه 

  :مثلةاألعن الربط بني موضوعات خمتلفة ومن 

يقول العالمة اآللوسي يف افتتاح تفسري سورة الشعراء وهو يبني املناسبة هلذه السورة ملا 

  :قبلها يشري إىل ما فيها من املوضوع الكلي

وجه اتصاهلا مبا قبلها اشتماهلا على بسط وتفصيل لبعض ما ذكر فيما قبل وفيها أيضاً "

ليته صلى اهللا عليه وسلم ما فيها وقد افتتحت كلتا السورتني مبا يفيد مدح القرآن الكرمي من تس

  )1(."وختمتا بإيعاد املكذبني به كما ال خيفى

  :البن عاشور تفسير التحرير والتنوير .4
ذكرنا ترمجته قبل قليل يف احلقيقة هو تفسري بياين لكن جند فيه صفات بيانية وصفات 

يهتم ببيان تناسب اتصال اآليي بعضها ببعض وبيان صور االنسجام وأغراض  موضوعية معاً فهو

السورة واملوضوعات فيها ويهدف وراء ذكر املوضوعات أن ال يكون الناظر يف تفسري القرآن 

مقصوراً على بيان مفرداته ومعاين ُجمله وهلذه الصفات أصبح من أحسن التفاسري وأصبح قريباً 

  )2(.يةمن التفاسري املوضوع

وجند يف هذا التفسري أن ابن عاشور يذكر يف بداية تفسريلكل سورة أغراضها وهي اليت 

  :فيقول يف أغراض سورة العصر. مضامني تلك السورة

                                                 
 .10/59روح المعاني، : راجع -1
 .لتحرير والتنويرمقدمة ا: وراجع أيضًا. 337 – 336: مناهج المفسرين، ص -2
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اشتملت على إثبات اخلسران الشديد ألهل الشرك ومن كان مثلهم من أهل الكفر "

. باطل اليت حذّر اإلسالم املسلمني منهاباإلسالم بعد أن ُبلِّغت دعوُته وكذلك من تقلّد أعمال ال

وعلى إثبات جناة وفوز الذين آمنوا وعملوا الصاحلات والداعني منهم إىل احلق وعلى فضيلة 

  )1(."الصرب وعلى تزكية النفس ودعوة احلق

  :حجازيتفسير الواضح للشيخ محمد محمود ال .5

م، درس العلم 1914ام رحم اهللا الشيخ حممد حممود احلجازي ولد يف حمافظة الشرقية ع

لدراسة عين معلماً هناك مث يف معهد الزقاريق مث اجته إىل القاهرة ودرس بكلية اللغة العربية وبعد ا

الوحدة "ىل معهده الزقاريق كان يرغب يف التفسري اختار موضوع الدكتوراه بعنوان عاد إ

  )2(".املوضوعية يف القرآن الكرمي

: ون خمتصراً مناسباً واضحاً واقتنع فيه حبكمة القدماء أيعزم على كتابة التفسري الذي يك

من أول  فمؤلفه. وضوعيةاملتفاسري العد من  الذي" التفسري الواضح"االختصار واالقتناع، فألّف 

سورة القرآن الكرمي إىل آخرها اهتم ذا املنهج، فيتناول آية أو آيتني أو جمموعة من اآليات اليت 

قبل ذكرها عنواناً هلا مث يذكر اآليات مث يشرحها حسب عنواا مع  تتحد يف موضوع ويذكر

هي كسورة النساء، كالمها : "شرح املفردات والسياقات وغريها فيقول يف افتتاح سورة املائدة

عدة عهود وأحكام وفيهما ذكر ألهل الكتاب واملنافقني، وقد مهدت سورة مشتمالن على 

` m a : ويذكر موضوع اآلية )3(ها قاطعاً يف سورة املائدة،النساء لتحرمي اخلمر مث جاء حترمي

                                                 
 .30/528تفسير التحرير والتنوير،  -1
 .378 – 377: مناهج المفسرين، ص -2
 .1/473التفسير الواضح،  -3
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bc g f e dh m l k j in      r q p    ol،)1( " اليتامى ومعاملتهم يف

  )2(."أمواهلم

  :في ظالل القرآن للسيد قطب .6

م ونشأ هناك وخترج يف كلية دار 1906ولد سيد قطب يف إحدى قرى مصر يف عام 

قسم اآلداب أرسل إىل أمريكا وحصل من هناك التخصص يف  .م1933العلوم بالقاهرة عام 

التربية واملناهج من وزارة املعارف وكان عضواً جلماعة إخوان املسلمني وظل معهم إىل عام 

م، كان رائد الفكر اإلسالمي كان شخصية دينياً علمياً 1966رمحه اهللا سنة  استشهدم، 1966

  :تلفة من أمههاأدبياً سياسياً، فله مؤلفات يف جماالت خم

 .النقد األديب أصوله ومناهجه .أ 

 .مهمة الشاعر يف احلياة .ب 

 .اإلسالم ومشكالت احلضارة .ج 

 .السالم العاملي واإلسالمي .د 

 .جملدات 8تفسري يف : يف ظالل القرآن .ه 

 الناس ألنه ميتاز بتقدمي وكتب ومقاالت وقصائد أخرى كثرية فتفسري أصبح مشهوراً بني

  .راضها وموضوعااعن السورة وأغ تصورٍ عامٍ

                                                 
 .٢: ، اآليةالنساء سورة -1
 .1/333التفسير الواضح،  -2
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ا وبيان شخصية فكان مولعاً بعرض أهداف وأساسيات كل سورة قبل البدء يف تفسريه

يف ظالل "واألساليب يف عرض األفكار فيعترب تفسري  عن بقية السوراملتميزة كل سورة ومالحمها 

  )1(.تفسرياً منوذجياً وخباصة مقدمة تفسريه لكل سورة" القرآن

القصص هو العنصر الغالب يف هذه السورة ففي : ورة الكهفومن مقدماته مقدمة لس

أوهلا جتيء أصحاب الكهف وبعدها قصة اجلنتني مث إشارة إىل قصة آدم عليه السالم وإبليس ويف 

 ايتها قصة ذي القرنني وسطها جتيء قصة موسى عليه السالم مع العبد الصاحل عليه السالم ويف

وإىل جوار القصص بعض مشاهد القيامة وبعض ... ورة القصص معظم آيات الس ويستغرق هذه

  )2(...."مشاهد احلياة 

أخرياً أذكر أن التفاسري املوضوعية والبيانية اليت ذكرا يف هذا املبحث تكون اعتماداً 

فأرجع إليها غالب األحيان، ولكنين إذا ما وجدت بعض . وأساساً يف التحليل النصي القادم

سب يف هذه التفاسري فسأرجع إىل البعض األخرى ألن التفاسري البيانية األحيان التحليل املنا

املذكورة هي أهم التفاسري وجبانبها تفاسري كثرية وخاصة يف العصر احلديث ظهرت مؤلفات كثرية 

فأخرياً أكرر أن التفاسري املذكورة يف هذا املبحث تكون أساساً للتحليل النصي، أما حتديد السور 

حبثي يتناول عدة نقاط وال ميكن البحث عنها يف سورة واحدة، فلذلك كل السور فال ميكن ألن 

 .شاملة يف التحليل النصي إن شاء اهللا عزوجل

                                                 
ي، مباحث في التفسير الموضوع: راجع. م12/2/2013سيد قطب من ويكيبيديا الموسوعة الحرة شبكة دولية،  -1

دار العلم للماليين، الطبعة الرابعة : ، الناشر320: ومباحث في علوم القرآن، لصبحي الصالح، ص. 29: ص

 .م2000وعشرون 
، دار الشروق، بيروت، القاهرة، الطبعة 4/2257في ظالل القرآن، لسيد قطب إبراهيم حسين الشارابي،  -2

 .هـ1412السابعة عشر 
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  الثاني الفصل
  على مستوى الكلمة يتحليل النصال

  )حثامب ثالثة وفيه(
  

  :األول المبحث
  .التحليل النصي اء ودالالتها فيسمظيف األوت

  :المبحث الثاني
  .خدام األفعال ومفاهيمهااست

  :المبحث الثالث
  .الحروف آأدوات التماسك النصي
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  تمهيدال

  

 من املستوى الصويت يغر للكالم ليصل إىل أعاله أيبدأ من املستوى األص نصيالتحليل ال

كتابة هذا البحث جتنبا من  يف جتاوزت عن اجلانب الصويت. ييونالب وضوعيإىل املستوى امل

 الذي. على مستوى الكلمة وهي جزء صغري للكالم نصيبالتحليل ال ياإلطالة وبدأت بالكلمة أ

  . مئات من الكلماتواحدة وميكن أن يصل إىل الميكن أن يشمل الكلمة 

: يوفعل وحرف كما قال الزخمشر اسم: وعلماء النحو يقسمون الكلمة إىل ثالثة أقسام

والفعل  سماال: الكلمة هي اللفظة الدالة على معىن مفرد بالوضع وهي جنس حتته ثالثة أنواع

  )1(.واحلرف

ة أنواع ثالثعتماد على هذا التقسيم قسمت هذا الفصل إىل ثالثة مباحث مبنية على اال

  .للكلمة

لّلي النصوص مثل املفسرين هتمام حملمركز اال –بأي صورة كانت  –لكلمة ظلت ا        

وشراح احلديث الشريف وعلماء الفقه وغريهم والسبب أن كل النصوص قائمة مؤسسة على 

لذا  .اجلمل يترتب الكالم بطريقة أحسن يفبنظم الكلمات  يالكلمات وا يترتب نظم الكالم أ

مفاهيمها  أياسة أحوال الكلمة من نواح خمتلفة رالبالغة يعنون بد أيجند علماء البيان 

وهذا ما فعله املفسرون أيضا فهم شرحوا وحللّوا النصوص . خدامها وتغير صيغها وغري ذلكاستو

                                                 
 .1/23في صنعة اإلعراب، المفصل  -1
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لمة نص القرآن الكرمي مبتدئني بالكلمة وكانوا يربطون بني معانيها وبني سياقاا ألن الك أي

الكلمات  الكرمي يتجلّى أسلوبه بأدق معاينتغير سياقها ومقامها والقرآن تختتلف دالالا  الواحدة

  .خدامها فهو نص فريد معجز ال يفهمه إال من دقّق النظر فيهاستو

  .مل أمهية بارزةوالكلمة بأنواعها الثالثة حت

املفسرون  ونرى كيف حلّل اء واحلروفمسإن شاء اهللا سيتناول األفعال واألفصل فهذا ال

  .الكلمة بصورها الثالثة

مباحث ت هذا الفصل إىل ثالثةمومن مثّ قس:  

  .توظيف األمساء ودالالا يف التحليل النصي    :املبحث األول

  .استخدام األفعال ومفاهيمها    :املبحث الثاين

  .احلروف كأدوات التماسك النصي    :املبحث الثالث
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  األول المبحث
  النصي التحليل في ودالالتها سماءاأل وظيفت

  )طالبوفيه ثالثة م(
  

  :األول المطلب
  .التحليل النصي السمات الداللية لالسم في

  :الثاني المطلب
  .استبدال األسماء

  :الثالث المطلب
  .التحّول الداللي في األسماء
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  تمهيدال
سموا إذا عال ومنه ما يسمو س: لغة العلو، ويقالال يفمشتق من السمو والسمو  سماال

، ويرى يعلو على املسمى ويدل على ما حتته من املعىن سمسميت السماء مساء لعلوها واال

  )1(.ىلعالمة؛ ألنه عالمة على املسما: مبعىن –سم والكوفيون أنه مشتق من ال

نفسه داللة  يفصطالح هو يدل على معىن اال يفأما ) وسم(و) سمو(أصله من  سمفاال

من احلدث والزمن وهو يدل على مفرد أي غري مركّب  جمردة غري مقترن بأحد األزمنة الثالثة

  .يدل داللة البيان والتفسري سمواال

 عليه وحرف التعريف والتنوين ومن خصائصه جواز اإلسناد ودخول حرف جر

التحليل النصي  يف سمول االومش )3(،الفعل اسماء وقد مسي مسويعد املصدر من األ )2(،ضافةواإل

ه تخدامااستكما يذكر علماء حنو النص من حيث  نصي؛ ألنه أصغر وحدة للتحليل المهم جدا

  . وردفيه وغري ذلك الذيومفاهيمه ومالئمه ومفاهيمه مع السياق 

 ىنعم يألن املقام يقتض. بدال وغري ذلكستواالر والتعاو رايغمواقع الت يف) نصحنو ال( يفم به تهوي

 الذي يناملعمعناه يناسب املقام ولكن صيغته ختالف فيؤول حنيئذ  اسمكلمة وهي  آخر قد تأيت

الداللة ضمن  يفنسجام اال يفوكذلك يذكر  )4(،نصحنو ال يفيناسب املقام ويتناول ذلك احلبك 

                                                 
 .14/401ولسان العرب، . 7/318معجم العين، : انظر -1
 .، وما بعدها1/8بن األنبارى، اإلنصاف، ال: وانظر -2
 .4/299، و1/3المقتضب، و. 1/36النحو،  فياألصول و. 1/23 المفصل، للزمخشرى،: راجع -3
 .25 – 24، 103: ، صيخطاب لمحمد ،انياتولس .1/117 ،إبراهيم يللدآتور صبح ي،علم اللغة النص: راجع -4

 .113 – 112: األصالة والحداثة، ص ونحو النص بين
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جزءاً من السب التضامالتكرير و يف يموضوعه االتساق املعجم يف كالترادف واإلبدال وهو يعد .

  )1(.من عناصر االتساق يمسبدال االستباب اال يفيذكر  وأيضاً

مسات خمتلفة متعددة مثل  سمولال .على مستوى الكلمة نصيالتحليل المن أهم عناصر  سمفاال

 هخداماستالتعريف والتنكري واجلمع واإلفراد والترادف والتضاد وغري ذلك ولكن خنتار منها 

إىل  يؤديألنّ الكالم على الكل . يصيغه ومعناه السياق وتعاور بدال وتغايراست يفللترادف 

وملناسبة املقام  يآخر لإلتساق املعجم اسمب اسماملراد منه تعويض  يمسبدال االستفاال. الطول

وإىل التمسك  نصيإىل التماسك ال يؤدي والسياق وكذلك التغاير والتعاور بني الدالالت أيضاً

  .ياملعجم

 يفهتمام منذ القدمي واملفسرون يدققون عند املفسرين فظلّ مركز اال نصيحليل الالت يف سمأما اال

املفردات املتنوعة  يفا ويكشفون تلك األسرار خاصة سياق م يف سمفهم األسرار البيانية لورود اال

نيها ويذكرون معا. ورود الصيغ املتقاربة مث يذكرون املالئمة النصية هلا يفويف املفردات املترادفة و

فكل ذلك يدلّ على أن املفسرين مل يتركوا . األصلية ومعانيها السياقية واملناسبات لتلك املعاىن

نواح متعددة  سموجدت ال. ولو كان ذلك من أصفر وحدات التحليل نصيالتحليل ال يف سماال

 سماالللتحليل مثل اإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث والتعريف والتنكري ومفاهيم 

  .وخصائصه والترادف والتضاد فيه ومعانية األصلية والسياقية والتعاور وغري ذلك

                                                 
للدآتور تمام حسان،  "النص والخطاب واإلجراء،"  مقدمة و .25 – 24: ، صيلمحمد خطاب ،لسانيات: راجع -1

 .31: ص
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  اخترت من كل هذه املوضوعات ثالثة وهي

 ..الداللية سمخصائص اال/  سمالسمات الداللية لال .1

 .اءمسبدال األاست .2

 .املعىن األصلي واملعىن املراد/ اء مساأل يفتحول الداليل ال .3

  .هذه النقاط املذكورة وجعلتها ثالثة مطالبعلى ا املبحث مشتمالً نظرا لذلك جعلت هذ
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  المطلب األّول

  نصيالتحليل ال في سمالسمات الداللية لال
 .الدوام والثبوت . أ

 .مرار غري املنقطعستاال . ب

  :سماخلصائص الداللية لال/ فىي التحليل النصي  سمالسمات الداللية لال

 احلال إىل يب أنه يتغري فيه الزمان من املاضد واحلدوث والسبإنّ الفعل يدل على التجد

  .ومن احلال إىل املستقبل

حالة واحدة  يفال يدل على تغيري األزمنة فهو دائم ثابت مستمر  سمومن الواضح أنّ اال

مرار غري املنقطع ستوفة داللته على الدوام وعلى االألجل ذلك من دالالته املشهورة املعر

التحليل عند املفسرين كما يناقشه النحاة والبالغيون وعلماء  يفهذا اجلانب واضح و. والثبوت

  .أنه جزء التضام واحلب الداليل نصوعالقته بنحو ال. علوم القرآن والفقه واحلديث الشريف

  :البارزة ما يلي سمفمن دالالت اال

 : الدوام والثبوت -1

: وجلّن الكرمي ومنها قوله عزالقرآ يفعلى الدوام والثبوت كثرية  سممثلة لداللة االاأل

m«  ª ©  ̈§ ¦ ¥¬  ̄®° l.)1(  

" قالوا"وتقدير مقول القول " قال سالم"ومجلة " قالوا سالما"يف اآلية الكرمية وردت مجلة 

هو حمذوف، فإذن اجلملة عندنا  الذي" سلّمنا"سالما وهو مفعول مطلق مذكور لفعله ) سلّمنا(

م خرب سالم سال) يأمر" (قال" دوام أما مقول القول على غري الثبوت وال مجلة فعلية والفعل يدلّ

                                                 
 .٦٩: ، اآليةهود سورة -1
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يدلّ على الدوام والثبوت وورد هذا  سمواال سم، فاجلملة بدأت بااليملبتدأ حمذوف تقديره أمر

األسلوب حىت دلّ على أن سيدنا إبراهيم عليه السالم رد على سالمهم بأحسن حتية  يفالتغيري 

سالمه أثبت  أي –دالّ على الدوام والثبوت  سماإلكرام هلم فورود اال يفادة من عبارة الرسل زي

  )1(.منهم

وجلّومنه قوله عز : mI H G F E D C B AJ  M L K

R Q P O N l.)2(  

دون فعل ألنّ اإلتيان بفعل ال  اسمجعله خليفة فعبر ب يفأراد اهللا سبحانه وتعاىل الثبوت 

ان مبعىن اخللق أو التصيري مل يكن إالّ مرة واحدة فال تكرر فيه فكان اجلعل سواء ك. حيصل القصد

  )3(...إذ مل خيلقه ومل يصريه خليفة إالّ مرة واحدة وال تكرار فيه 

m± ° ¯²     µ   ́³ : لة على الدوام والثبوت قوله عزوجلّللدال سمومن ورود اال

 ¶*  ½ ¼    » º ¹*  Á     À ¿* l.)4(  

ا يناسب السياق ألنه يدلّ على امس) اامس(خرب إنّ ووروده ) قبونمرت( سميف اآلية اال

 يفتكليفهم أنفسهم املراقبة وإجهاد أفكارهم  أي: ذلك فاملعىن إذن يم واملقام يقتضالثبات والدوا

ذلك دائم ال يزايلهم بل قطعت قلوم ومألت صدورهم وأم مرتقبون ما حيلّ بك متربصون 

  )5(.الدال على الثبات والدوام سمخبار باالفزاد األمر باإل. الدوائر

                                                 
عاشور،  ابنوتفسير  .10/520تفسير اللباب، و .6/179، المحيط البحرو. 3/141، يبيضاوالتفسير ال: راجع  -1

12/116. 
 .٣٠: ، اآليةالبقرة سورة -2
 .1/226، البحر المحيط: انظر -3
 .٥٩ – ٥٧: ، اآلياتالدخان سورة -4
 .18/55ونظم الدرر،  .4/283الكشاف، : انظر -5
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mr q p o n m l ks  z y x w v    u t : وقال تعاىل

{l.)1(  

معىن  سمالتعبري باال يفوكان من املمكن أن يأيت فعال لكن  اًامسجاء ) جمموع: (قوله

معىن اجلمع املفعول على فعله ملا فيه من داللة على ثبات  اسم أُوثر: بات كما قال املفسرونالث

لليوم وأنه يوم ال بد من أن يكون ميعادا منصوبا جلمع الناس له وأنه املوصوف بذلك صفة 

  )2(.الزمة

  :وله ذكر االسم أبلغ من الفعل فيهفانظر إىل ق

 mÅ       Ä    Ã ÂÆ É È ÇÊ l.)3(  

وجلّوكذلك قوله عز : mF E D C BG O N M L K J I HP 

R QS U T l.)4(  

 اسمالبيان قوله معبرا ب يفوذلك العطف زيادة ) خمرج(وعطف عليه  اسم" فالق"الكلمة 

فاملقام . عبري بالفعل الدال على التجددفلم تدع حاجة إىل الت... الفاعل الدال على الثبات

  )5(.والسياق يناسبه ذلك كله ألن الفعل ال يدلّ على الثبات بل يفيد التجدد

وجلّوقوله عز : mX W V U T \ [ Z  Y l.)6(  

                                                 
 .١٠٣: ، اآليةهود سورة -1
 – 9/375ونظم الدرر،   .2/84، فيوالنس .3/148، يوتفسير البيضاو .428 – 2/427، راجع الكشاف -2

 .4/240، السعود يوتفسير أب .376
 .٩: ، اآليةالتغابن سورة -3
 .٩٥: ، اآليةنعاماأل سورة -4
 .7/198الدرر،  مونظ .13/73، تفسير الرازي: انظر -5
 .٩٧: ، اآليةاألعراف سورة -6
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لكن رجح ) ينامون(وكان ميكن ذكره بالفعل  ،–هم  –وهو خرب للمبتدأ  اسم" نآئمون"

وهم (الدال على الثبات فقال  سمقرار فعبر باالستألنّ مقتضى السياق اال" النآئمون" اسم

  )1(.غاية الغفلة عن اهلداية يف، واملراد هم ثابتون )نآئمون

 : عدم الحرآة/  مرار غير المنقطعستاال -2

مرار الصفة بال انقطاع ومن أبرز األمثلة هلذه الداللة من استعلى  سموهو أن يدلّ اال

 mg h i j k l mn o p q rs t u v: اء قوله عزوجلّمساأل

wl.)2(  

" صافآت"ومن البين أن " يقبضن"و" صافآت"اآلية الكرمية كلمتني للطري  يفخدمت است

ن وهي أن هذا اخلالف بني الكلمتني فائدة وحكمة ذكرها املفسرو فعل ولورود" يقبضن"و اسم

وتبقى . ، ألنّ الطريان كالسباحة واألصل فيهما مد األطراف وبسطهاالطريان هو صف األجنحة

الطريان أما إذا أراد اهلبوط  قَبض جناحيه والقبض هو  يفهذه الصفة ثابتة دائمة ما دام الطري 

مرار غري املنقطع وعلى عدم ستا ليدلّ على االامس" صافآت"حدث معرب بـحرك بالتجدد والتالت

مرار ستليدلّ على التحرك والتجدد واال ؛"يقبض" القبض وعبر بالفعل يفاحلركة كما يكون 

  )3(.املنقطع

  
  :مرار غير المنقطعستالثبات واال

                                                 
 .8/12نظم الدرر، : ضًايانظر أ -1
 .١٩: ، اآليةالملك سورة -2
عاشور،  ابنتفسير و .19/251، اللبابو .5/230، يالبيضاوو، 3/593، بلغيمفاتيح او .4/581، الكشاف -3

 .20/252م الدرر، نظو  .29/39
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الداللتني، ومنها  فيجمعمرار غري املنقطع ستلداللة على الثبات واالل سماال يتأوقد ي

قصة  يفوهي فعل " أنصح"سورة األعراف، فقد وردت الكلمة  يف هودقصة  يف" ناصح"الكلمة 

 m_ ̀ a b c d e f g h: قوله عزوجلّ يفنوح عليه السالم 

il.)1(  

 mA: وجلّقوله عز يفقصة هود عليه السالم  يف اًامس" ناصح"ووردت كلمة 

B C D E F Gl.)2(  

 املناسبة وهي أن سيدنا نوح عليه السالم دعا قومه طويالً ي املقامني يقتضالتغاير بني يف

إىل اهللا وهم ال يسمعون له فكان يعود إليهم كل يوم ويدعوهم إىل اهللا ومن أجل املدة الطويلة 

الدعوة كل يوم وساعة ألجل ذلك املقتضى عبر عنه  يفبالتجديد  الدعوة ويأيت يفكان يتجدد 

ليدلّ على الثبات " ا امس" قصة هود عليه السالم فذكرت الكلمة  يفل املضارع أما سبحانه بالفع

ظلّ ف الًاحف االًحو فيوماً اًدد يومس فيها غرض التجديد بأنه يعود وحيالنصيحة ولي يفمرار ستواال

فذكرت  سمالتعبري باال يالنصيحة مستقرا فذلك يقتض يفا رسيدنا هود عليه السالم مستم

  )3(.ا ليعرب عن احلالامس الكلمة

القرآن الكرمي  يف سمدالالت االب يهتمونانيني يين وخاصة البرا ثبت أنّ املفسحتقق مم

على الدوام والثبوت والتوكيد وقد يدل  االسم ريا يدلّثنوع هذه الداللة حسب السياق وكوتت

مقام واحد كما  يفداللتني اجلمع بني ال نكما جند بعض األحيا مرار غري املنقطع أيضاًستاال على

  .يقتضيه السياق

  المطلب الثاني

                                                 
 .٦٢: ، اآليةاألعراف سورة -1
 .٦٨: ، اآليةاألعراف سورة -2
 .9/187وتفسير اللباب،  .13/300، يازوتفسير الر .2/117تفسير الكشاف، : راجع -3
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  اءسمبدال األاست
 ات أصول متنوعةاء ذمساأل بدالاست . أ

 ات أصول واحدة اء ذمسبدال األاست . ب

  :ذوات أصول متنوعة اءسمبدال األاست ) أ

ال ميكن  ةحىت تكاد تكون واحد لمات أخرى داللةككلمات تتقارب مع اللغة  يفقد جند         

ولكن ذهب احملققون إىل أن الترادف " الترادف " اللغة  يفيز، ويستخدم هلذا القصد يهما التمبين

الترادف العالمة  يرمي نادر بل معدوم ومن أبرز منكرالقرآن الك يفاللغة قليل جدا و يف

اء يوجب اختالف مسيرى أن اختالف العبارات واأل الذي يأبو هالل العسكر أي يعسكرال

فعرف ةاإلشارة وإذا أشري إليه مرة واحديدلّ على معىن داللة  سمد على ذلك أن االهشاوال املعاين

بحانه ررا فال يفيد بل هو نوع من التكرار وهو يرى أن اهللا سكذلك مت ثاإلشارة ولكن إذا حد

وهو غري  يءبش اللغة فكيف ميكن أن يأيت عمبا ال يفيد كما أنه واض م ومن حكمته أنه ال يأيتيكح

  .يدمف

لكلمات ولو كانت فيه ا ءفيه من الترادف شيالكرمي ليس  واكتشف العلماء أن القرآن

للسياقات  خدمت مناسبةًاستمن أجل تلك الدقائق الداللية  فرقفبينها  املتشاة متقاربة املعاين

  )1(.املختلفة

الف ختافب يامسبدال استالقرآن الكرمي آيات متشاات بإبدال الكلمة وفيها  يفنرى 

املفسرون  اليل عرفهدوهذا التفريق ال. واحد وتركيب بسيط تفرقت اآلية من األخرى متيزت اسم

                                                 
بن مهران العسكري  ىهالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن يحي يألب ،"الفروق اللغوية"مقدمة الكتاب : راجع -1

 القاهرة ،دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع ،29 – 22: ، صمحمد إبراهيم سليم: حققه وعلق عليه ،)هـ395ت (

 .مصر –
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وجلّومن ذلك قول اهللا عز : m w v u t s r   q p o n         m l k j i

|       { z y   x l.)1(  

| { ~         � ¡ ¢ £ ¤    ¥ ¦ m : ما بعد من السورة نفسها قال أيضاًوفي

 ̈§l.)2(  

 اآليتني هاتني يف الذيى مسبدال االستال" طريق"و" سبيل"اآليتني كنايتني  يفخدم است

ا وضا بياناإلمام الغرناطي حهيتضمن سر:  

ع فيها التوس" يلسب"إن احتّد معىن سبيل وطريق لكن بينهما فرق واضح فكلمة "

 يفماال من كلمة طريق عاستفليست كذلك ألجل ذلك كلمة سبيل أكثر " طريق"والعموم، أما 

ال يكاد مرادا به " الطريق"أما  ،ري والسالمةاخل يفوكلمة سبيل كثر ورودها  ،القرآن الكرمي

m f e d c b : بوصف أو إضافة مثل قوله تعاىل السالمة واخلري إالّ مقروناً

gl.)3(  

لة مبا أم الضال يفأنّ الكفار حاهلم أسوأ حال ): 137(اآلية  يف" سبيل"ذكر  يفوالكلمة 

 mm n o p :كفروا بعد إميام مث رجعوا مث كفروا وهذا أكره عند اهللا سبحانه كما قال

q r s t u v w x y z { | } ~ _ ̀ a 

b c dl.)4(  

                                                 
 .١٣٧: ، اآليةالنساء سورة -1
 .١٦٨: ، اآليةالنساء سورة -2
 .٣٠: ، اآليةاألحقاف سورة -3
 .١٠٦: ، اآليةالنحلسورة  -4
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شنعة املرتكب واملبالغة  يفء آلؤفهم دون ه ليسوا كالسابقني 169اآلية  يفأما املوصوفون 

منه إميان ليس حاله كحال من تقدم منه إميان لكفر هذا على  مل يتقدم الذير فاالضالل ألن الك يف

ة يانالك يفعدل فعلم فلّما مل يكن وصف الكافرين بالكفر والظلم يبلغ شنعة املرتكب مبلغ أولئك 

هو عام  الذي" سبيل"اآلية األوىل ناسب  فيخدم ما كان مناسبا للسياق فاستوما إىل ما يناسبه هل

  )1(.وهو غري عام" طريق"ناسب الثانية  يفبال ختصيص و

m e d c b : وجلّلقصد التكامل مثل قوله عز يمسبدال االستقد يرد اال

i   h g fj l،)2( وقوله أيضا : m°  ̄® ¬ « ª © ¨ l.)3(  

 يف آية أخرى كلمتني متغايرتني ودلّ جمموع الكلمتني يف) ليال(آية وذكر  يف) أيام(فذكر 

األيام الثالثة مع لياليها فاملنع من الكالم يستمر به عليه  يفاصلة اآليتني أن تلك اآلية كانت ح

  .احلكم يفاآليتني أفادت التكامل  يفير بني الكلمتني وأن التغا. يام مع لياليها كاملةالسالم ثالثة أ

التحليل  جضنن فيثبت على والتحليل كشفه املفسر يفتبني أنّ هذا األمر رغم دقته 

  )4(.النصي عندهم

 

 

                                                 
راهيم بن توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل، ألحمد بن إب فياإللحاد والتعطيل  يمالك التأويل القاطع بذو -1

دار  ،114 – 112: وضع حواشيه عبد الغني محمد علي الفارسي، ص ،)هـ708: ت( يالزبير الثقفي الغرناط

 .لبنان –الكتب العلمية بيروت 
 .٤١: ، اآليةآل عمران سورة -2
 .١٠: ، اآليةمريم سورة -3
السعود،  يأبوتفسير  .2/328والنسفي،  .4/6، يوالبيضاو .8/215، يوتفسير الراز .3/7الكشاف، : راجع -4

5/258. 
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  :واحدةالصول األاء ذوات سمبدال األستا ) ب

أبنية متنوعة من اجلذر  املختلفة للمعاين غتصو اليتإنّ اللغة العربية لغة اشتقاقية وهي 

 نصيالتماسك ال يفتدور دورا مهما  ألا – اصةخذه املشتقات العلماء عناية  وعىن – الواحد

  .وقد تستبدل املشتقات بعضها ببعض

على  نصموضوع مهم لنحو ال وهو أيضاً. من وجوه اإلعجاز البياينوجه  وهذا أيضاً

نسجام الداليل فوقف املفسرون حول دالالت املشتقات رابطني بينها وبني السياقات مستوى اال

  .وردت فيها اليت

m h g f  –حني يذكر نعمه على عباده  -: وجلّقول اهللا عز :ومن أمثلة ملا قيل

   r q p   o n m l k j i    { z y x w v u t s

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |§ ® ¬  « ª © ¨¯   ² ± °

µ  ́³ l.)1(  

ل على وزن مفتع) مشتبه(ا الفاعل امسومها  "متشابه"و" مشتبها"اآلية كلمتان  يفذكرت 

هنا نرى تنوع . يتفاعل الفاعل من تفاعل اسمعلى وزن متفاعل ) متشابه(و) افتعل(فهو من 

مذكرت ص الصيغ، لأن  :نظمه يففريى اإلمام البقاعي  ؟ذلك يفوما احلكمة  تانعيغتان متنو

 اسم" مشتبها"فقال سبحانه وتعاىل أوالً  .شتراكى املبالغة والتفاعل يدلّ على االفتعال يدل علاال

رتا مثفلو قطع . يزغاية الشبه بعضه ببعض حىت ال يكاد يتم يفوأراد أنه ) فتعلا(الفاعل من 

الطعم  يففهذا مكان بيان القدرة اإلهلية أن األمثار متشاة . يتميز مثرة من هذه الشجرتني مل

ختالف ا من العدم إىل الوجود وكذلك االظواهرها وتقلبا يفواللون واحلجم واملراد به التفكر 

                                                 
 .٩٩: ، اآليةاألنعام سورة -1
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والقصد وراء كل ذلك أا بأنواعها . جار والطعمشأوراق األ يفاأللوان و يفوعدم التشابه 

  .ة وغري املتشاة خملوقة بالقصداملتشا

شكل مع أا لالصورة واللون وا يفومثال ذلك األعناب والرمان قد تكون متشاة 

  .احلالوة يفتكون خمتلفة 

ا مبابني خمتلفني وهل يف نأنّ متفاعل ومفتعل مشتقامم سبق :فخالصة القول

اآلية للتفنن  يفالشبه واجلمع بينهما  به مشتقان منتيرى اجلمهور أن املتشابه واملش. فائدة سياقية

 )1(.كراهية إعادة اللفظ وهذا من بديع الفصاحة

الفاعل مرة وصيغة املبالغة مرة أخرى وهو  اسمم اخداستالنص القرآين  يفوكذلك جند 

̂   mU V W: وجلّومنه قوله عز. كمة تناسب السياقحل ] \ [ Z Y X

_*b ac  h g   f e d* l.)2(  

  

  )mi h g f ej n m   l k l.)3 : وجلّه عزوكذلك قول

يف اآلية الثانية، فما السر يف ذلك، " شكور"يف اآلية األوىل و" شاكر"من املالحظ ورود 

  وما احلكمة؟

الداليل يف االنسجام أي مناسبة كلمات بعضها  جند يف حنو النص يف باب احلبك كلذكل 

  .ببعض

                                                 
تفسير و .8/329عادل،  بنال ،واللباب. 2/51الكشاف، : راجع أيضاو .7/212للبقاعي،  ،نظم الدرر: انظر -1

 .13/87، يالراز
 .١٢١ – ١٢٠: ، اآليتانالنحل سورة -2
 .٣: ، اآليةاإلسراء سورة -3
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صيغة " شكور"من شكر واسم الفاعل  واإلجابة عن السؤال املقدم أن كلمة شاكر

املبالغة، وهي وصف لسيدنا نوح عليه السالم توضح حاله مع املوىل عزوجل على شكره الشديد 

  .هللا عزوجل

ختالف أنّ ع أما من أصل واحد بقليل من االاختالف اللفظتني الصيغتني م يفواجلملة 

ار والدوام وسياق قصة سيدنا مرستالفاعل وصف مأخوذ من املضارع للداللة على اال اسم

شكر كانت الزمة معه لالفاعل أنّ صفة ا اسمواملراد من . الفاعل اسمإبراهيم عليه السالم يناسبه 

  .يشكر إن كانت النعم قليلة وكان دائماً

فعل الفعل لكن بكثرة وهو أنّ سيدنا نوح  الذيحاملة معىن  أيضاً" شكور" أما صيغة 

  .ومن كان معه من اهلالك. اهللا تعاىل تذكريا بأن اهللا تعاىل أجناه عليه السالم كان يكثر محد

ا هللا عزاهللا ومل يشرب شيئاً وجلّ بكثرة فكان ال يأكل شيئاًوقيل أنه كان شاكر دمإال ح 

حبمد اهللا  اًفكان كل فعله متربط. mn m   l klىن اهللا عليه ثقط إال محد اهللا عليه فأ

ا. وجلّعزاألجل ذلك مس1(.ه اهللا تعاىل شكور(  

اآلية الواحد مثل قول اهللا  يفنص القرآن الكرمي امتزاج من الصيغتني  يفوقد جند 

وجلّعز : m         Ë Ê É È Ç Æ Ål.)2(  

الفاعل اخلايل من املبالغة ألنه  اسماهللا سبحانه وتعاىل عندما عبر عن شكر اإلنسان عبر ب

  .أن يشكر فال يسمى شكورا ال يشكر مجيع نعمه أو ال يستطيع 

                                                 
 .3/316، البحر المديدو .23 – 14/22التحرير والتنوير، و .5/11، نظم الدرر: راجع -1
 .٣: ، اآليةاإلنسان سورة -2
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ما كان عنده من الفوائد واحملاسن والنعم وكفر  ينسلبه من النقصان  ملا نسانوملّا كان اإل

ذيب وعبادة الغري واملعاندة النعم وما شكر وهذا من عادته فهو بليغ الكفر باإلعراض والتك

ا ألنه صار بليغ الكفر يفسم1(.كفور(  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .6/277نظم الدرر،  -1
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  لب الثالثالمط

  التحّول الداللي في األسماء 

  )السملالمعنى اللغوي والمعنى السياقي (
 

 .المتنوعةاألسماء    . أ

  . ذوات أصول واحدةاألسماء  . ب
  

  

  

 

 

  

  

  

   المفردات المتنوعةفي   وجوه التحول الدالالي.  أ 

  )املعىن األصلي احلقيقي املعجمي واملعىن السياقي الفرعي( 
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يف النصوص قراءة  خدام الكلماتاستوضعت له ويف  الذياها يف األصل لكل كلمة معن

  .وبني اللفظ شيءيوصل بني ال الذيله وهو  يلالذهن من ظاهر اللفظ املعىن األصك ريد وكتابة

ناه عوهو معىن زائد على م. ما وضع هلا الذياآلخر  امعناه يفوقد تستعمل الكلمة 

هو  الذيأو النظم  قتالئم السياأخرى  معان عمالستاال يفالعريف أو املعجمي فيكتسب اللفظ 

فنظرا إىل . يفرق بينهما الذيوالسياق هو  ةفرعية جمازي عامة وهلا معان فالكلمات هلا معان. فيه

  :ذلك قسم العلماء الداللة إىل قسمني

 .الداللة األصلية احلقيقية . أ

  .الداللة الفرعية اازية . ب

  . وضعت له الكلمة الذيمكاا األصلي  يفلمة الثابتة الك معاين ياحلقيق يواملراد باألصل

، جتاوزت صطالح بهتعملة فيما وضعت له من املعىن االالكلمة املس: صطالحاال يفوقيل 

  )1(.عن ذلك يف التحليل ألنه عام

مأخوذ من جاز املكان  الذيالفرعي السياقي  ين الكلمات فاملعىن املراد اازأما ااز م

  .ا اأم جازو: اوز ا على معىن: أيهي جائزة،  اليتعداه نقل إىل الكلمة جيوزه إذا ت

ين وهذا موضوع من غري ما وضعت له من املعا يفخدام الكلمة استهو : واصطالحاً

كلّ لفظ نقل عن موضوعه فهو جماز ": علم املعاين كما قال اجلرجاين يفة موضوعات البالغ

  )2(."والكالم على ذلك يطول

                                                 
 .214 – 213: ستعارات، صتحقيق اال فيجامع العبارات  -1
 .66: ، صدالئل اإلعجاز -2
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 املعىن الفرعي يفخدامها استلكن  ال يقتضي شيئاً قد يمعناها األصل يفخدام الكلمة است

من  وهذا النوع)1(.أن يكون بني املعىن األصلي والفرعي مناسبة بأي صورة ما أو قد يقتضيه،

  :خدامني كبرييناستفيذكر علماء البيان للمجاز      .الدراسة ناقشه علماء البيان

غري ما وضع له لعالقة مع قرينة مانعة  يفخدام اللفظ استوهو  :ىاللغواالستعمال  . أ

من إرادة املعىن األصلي والعالقة بني املعىن األصلي والفرعي قد تكون املشاة وقد 

 .ية، وقد تكون حاليةفظتكون غريها والقرينة قد تكون ل

 يفا هو له معناه إىل غري م يفسناد الفعل أو ما إهو  :العقلي ياازاالستعمال   . ب

. ..الظاهر من حال املتكلم لعالقة مع قرينة مانعة من أن يكون اإلسناد إىل ما هو له 

اجلملة  يفوهو على مستوى التركيب " احلَبك" ملعيار ريبكوهذا النوع موضوع 

 . الفصل القادم يفبالتفصيل  وسيأيت

  :قرآنية، ومن أبرز أمثلتهايات التفسري اآل يف) ااز اللغوي(فسرون ذا الباب واهتم امل

  ."ظلمة"وعن الظلم واجلهل والضالل بـ" نور"واهلداية والعلم بـ احلق ن عنتعبري القرآ

وكثري من اآليات تذكر فيها كلمة ظلمات واملراد ا الضالل واجلهل وكلمة نور واملراد 

  .ا اهلداية واحلق

  )mI H G F E D C B AJ l.)2 : قوله سبحانه وتعاىل ةومن أمثل

وهو هداية وعلم  :فاملراد بالنور نور اهلدى املوصل إىل اإلميان، كما قال األصفهاين

  .وصراط مستقيم

                                                 
 .350: أسرار البالغة، ص: ظران -1
 .٢٥٧: ، اآليةالبقرة سورة -2
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  .اجلهل، واتباع اهلوى وقبول لوساوس، والكفر، والفساد، وغري ذلك :واملراد بالظلمات

صالح فاهللا سبحانه وتعاىل خيرج أهل اإلميان من اجلهل والفساد والضاللة إىل العلم واإل

  )1(.واهلداية

̀  me d c b a: وكذلك قوله عزوجلّ _  ̂ ]f   i h g

k      j l.)2(  

  )3(.صالة الفجر، ألن القراءة ركن مهم هلا: مستخدم جمازا، واملراد به" فالقرآن"

  .على جربيل عليه السالم جمازا" الروح: "وجلّطالق قول اهللا عزإومنه 

m p o n w v u t    s r q: وجلّقوله عز يفكما جاء 

xl.)4(  

وذكر . أن الدين حييا به ولوحيه أيعليه السالم والسبب هلذا ااز " جربيل"الروح هو 

أنت روحي : سبب ااز أنّ اهللا مساه روحه على ااز حمبه له وتقريبا كما تقول حلبيبك يشرالزخم

  )5(.وهذا مناسب للمقام

وجلّومنه قوله عز : m ± °     ̄® ¬ »   º ¹  ̧¶ µ  ́³ ²

¼ l.)6(  

                                                 
 ،يتفسير البيضاوو. 7/18، يتفسير الرازو .1/533تفسير الراغب األصفهاني، و .1/304، الكشاف: انظر -1

1/155. 
 .٧٨: ، اآليةاإلسراء سورة -2
 .21/384، يشاف، وتفسير الرازالك -3
 .١٧: ، اآليةمريم سورة -4
 .2/329وتفسير النسفي،  .21/520، يوتفسير الراز .3/9، الكشاف -5
 .٥٣: ، اآليةالفرقان سورة -6
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من صاحبه  من البحرين يتعوذ هنا على سبيل ااز ألنّ كال]  حمجورا [و]  حجرا [قوله 

  )1(.فتحرب مهنامها من األصل إىل املراد حسب السياق]  حجرا حمجورا: [ ويقول

  :وجوه التحول الداللي في األسماء المتنوعة ) أ

القرآن الكرمي وهو  يفاء، وهو كثري مساأل يفلتحول الداليل من ا يعد ااز املرسل أيضاً

  :ومن عالقاته. بينها غري املشاةعمال اللفظة يف غري ما وضعت له لوجود عالقة است

املذكور ومنه قوله  سمتكون سببا للمعىن املراد لال اليتتذكر الكلمة  أي :السببية .أ 

وجلّعز : mJ I H G F E D C  B AK l.)2( 

حيفظهم  mI Jl :وجلّظ واملساعدة فاملراد من قوله عزكناية عن احلف" يد" كلمة

  )3(.على البيعة فصارت اليد سببا للحفظ

: املراد منها السبب ومنه قوله عزوجلّتكون املسببية و اليتأن تذكر الكلمة  أي :املسببية .ب 

 mz y x w v u t s r{ ¡ � ~ } | l.)4(  

  )5(.رزق مسبب عن املطر واملطر سببهفالرزق املراد منه املطر وال

: املستقبل ومنه قوله عزوجلّ يفويقصد به املراد  سميذكر اال أي، مبا تكون اعتبار الكلمة .ج 

 m... Ñ Ð      Ï Î Í l.)6(  

                                                 
 .24/475، يتفسير الراز -1
 .١٠: ، اآليةالفتح سورة -2
 .28/73، مفاتيح الغيب -3
 .١٣: ، اآليةغافر سورة -4
 .3/203وتفسير النسفي،  .5/53، يوتفسير البيضاو .4/156، الكشاف -5
 .٢٧: ، اآليةنوح سورة -6
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املولود حني يولد ال يكون فاجرا وال كافرا ولكنه قد يكون كذلك : قال الفسرون

  )1(.ويصري كافرا بعد الطفولة

  )mj i h g  fk l.)2 : منه قوله عزوجلّ :كر اجلزء املراد به الكلذ .د 

  .وهو جزء، واملراد منه الكل) وجه(فاملذكور ) ذاته( أي

 أيفهو جزء اجلسم، لكن املراد منه الذات : أما معناه لغة ومعجميا. فالوجه عىن به ذاته

به الذات والسبب أن وجه اهللا  وجلّ فما عىن به معناه األصلي بل حسب السياق عىنذات اهللا عز

3(.وجلّ واملراد هو كل الذات هو مستثىن من اهلالكعز(  

̀  m : على اجلزء قوله عزوجلّ الكل اسمومن اطالق  .ه  _    ̂ ] \   [ Z

i h   g    f e d c b aj l.)4( وإمنا أطلق األصابع . املراد أناملهم

هو األصبع لكن املراد إن كان : ياألنامل للمبالغة، كما قال الرازاألصابع موضع 

  )5(.بعضه

                                                 
ونظم  .9/41السعود،  يوتفسير أب .30/659، يوتفسير الراز .29/214والتحرير والتنوير،  .4/62الكشاف،  -1

 .20/458، الدرر
 .٨٨: ، اآليةالقصص سورة -2
 :ت(إسحاق  يألحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أب ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن /تفسير الثعلبي -3

الطبعة  ،لبنان –د بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت محم واإلمام أب: تحقيق، 7/267، )هـ427

 .14/382ونظم الدرر، . 4/187والبيضاوي،  . 2/662والنسفي، . 3/437والكشاف، . م2002/هـ1422 :األولى
 .١٩: ، اآليةالبقرة سورة -4
 .1/51، يوالبيضاو  .2/317، يتفسير الراز -5
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 mB C D E :وجلّمنه قوله عز مبا كان عليه، يءتسمية الش .و 

Fl.)1(  

  )2(.بذلك جمازا ألن كن أزواجا نهومن املعلوم أن النساء إذا منت مل يكن أزواجا فسما

  :اء المشتقةسماأل فيالتحّول الداللي  ) ب

 .فعولامل اسمالفاعل إىل  اسمالتحول الداليل من   - 1

   .الفاعل اسماملفعول إىل  اسمالتحول الداليل من   - 2

تعاور /إقامة صيغة مقام أخرىالتحول الداليل يف األمساء املشتقة من جذور واحدة و: أي

  .املشتقات يفالتحول الداليل /يمسصيغ اال

تذكر كلمة وهي تفيد داللة مشتق آخر من  أيقد تتحول الداللة من مشتق إىل آخر 

m S: وجلّالفاعل، حنو قوله عز اسماملفعول بدالً من  اسموجلّ داللة اء ومنه قوله عزمساأل

 V U T*  [ Z Y X*l.)3(  

  . الفاعل مبعىن مدفوق اسم" دافق"

وملّا كان ... مصبوب  أيصببته وهو مدفوق  أيالدفق صب املاء دفقت املاء  يقال الراز

  ؟ ف بأنه دافقأنه لم وص يفهذا املاء مدفوقًا اختلفوا 

  : فاإلجابة على وجوه

 .معناه ذو اندفاق .أ 

                                                 
 .١٢: ، اآليةالنساء سورة -1
 .2/448، يللسيوط ،الدر المنثورو .9/521، يالراز تفسير -2
 .٦ – ٥: ، اآليتانالطارق سورة -3
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 .الفاعل اسمباملفعول  اسمأم يسمون  .ب 

  )1(.صاحب املاء ملّ كان دافقًا أطلق ذلك على سبيل ااز .ج 

  )ma b c d *f g h i*l.)2: وكذلك قول اهللا عزوجلّ

  )3(.مرضية على معىن يرضاها صاحبها" راضية"تفيد 

© m ® ¬ « ª: لّوجم أخرى تعاورا هلا قول اهللا عزمقا وكذلك من إقامة صيغة

¯l.)4(  

ال معصوم واملعىن ال ذا عصمة، والعاصم  أياملفعول  اسمالفاعل قام مقام  اسمعاصم 

  )5(.له أوجه خمتلفة منها معصوم) العاصم(الفاعل فـ اسممبعىن معصوم مبعىن 

  .رمحه اهللا فهو معصوم الذيوالعاصم مبعىن معصوم أن 

  :الفاعل اسمبدًال من  المستعملالمفعول  اسماللة د

m ~ } | { z: وجلّالفاعل حنو قوله عز اسماملفعول مقام  اسموإتيان 

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �l.)6(  

                                                 
 .31/119، يتفسير الراز -1
 .٧ – ٦: ، اآليتانالقارعة سورة -2
 .32/268، يتفسير الراز -3
 .٤٣: ، اآليةهود سورة -4
في إعراب والتبيان  .2/60 والنسفي، .6/258، يوروح المعان .17/352، ح الغيبيمفاتو .2/397، الكشاف -5

 .2/700، القرآن
 .٤٥: ، اآليةاإلسراء سورة -6
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، وقيل هو مبعىن مستور، وقيل "ساتر"الفاعل  اسمفاملستور هنا مبعىن . حجابا ساترا أي

ساتر  مبعىن" مستور"أوجه خمتلفة منها " تورامس"تفسري  يفهو مبعىن ذو ستر فخالصة القول أن 

  )1(.نه هو ستربحاألن اهللا س

ا سبق أنّ التحول الداليل مشروح مفسر عند املفسرون هذا ألن الكلمة توضح مم

بعض اآليات دلت على غري ما وضع هلامن املعىن فتحولت من داللتها إىل أخرى  يفاملذكورة 

  . ية التعاور والتحول بينها دالليامسملفسرين يشرحون الصيغ االوكذلك وجدنا ا. مناسبة للسياق

  :خالصة القول

 يفو اسمالقرآن الكرمي يذكر  يفوجند . اآلخر سميستبدل باال سمهذا املطلب أن اال يف

آخر ومن حيث الظاهر ال نرى فرقًا كبريا بينهما لكن املفسرين يبينون  اسممقام آخر يذكر 

  .بدالستسرار هذا االأ

يكون قصص خمتلفة وقد  يفني ومها من جذر وأصل واحد مسوكذلك جند التبادل بني اال

  .ذلك التبادل دقة وصل إليها املفسرون فيشرحون ويبينون يفقصص واحدة لكن توجد  يف

والتحليل النصي  نصفهو موضوع حنو ال. يمسبدال االستاال يف نصحنو ال يفهذا ما جند 

  .التفاسري البيانية القدمية يفالتحليل النصي  يفاضجة ورأينا هو صورة ن

  

  

  

  الثاني المبحث
                                                 

 .2/823إعراب القرآن،  فيالتبيان و .7/363الدر المصون، و  .20/350، التفسير الكبير -1
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  خدام األفعال ومفاهيمهااست
  )طالبوفيه ثالثة م(

  

  :األول المطلب
  .خصائص الفعل الماضي ووضعه موضع المضارع

  :المطلب الثاني
خصائص الفعل المضارع الداللية ووضعه موضع 

  .الماضي
  :المطلب الثالث

  .فعلية والمفاهيمتنّوع صيغ 
  

  

  

  

  

  تمهيدال
  :الفعل لغة واصطالًحا
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  )1(.، فَعالًفَعلَ  يفعلُ: حنو، الفعل كناية عن كل عمل متعد أو غري متعد :لغًة

ما دلّ على احلدث مقترنا بالزمن، أو ما دلّ على معىن وزمان إما ماضٍ،  :ًاواصطالح

  )2(.وإما حاضر ، وإما مستقبل

  )3(.ة وهيئة فباملادة يدلّ على احلدث ، وباهليئة يدلّ على الزمنوكل فعل له ماد

أنت فيه، وإما  الذياحلال  أيمضى وانتهى، إما حاضر  الذيوذلك الزمن إما ماض وهو 

  .الوقت اآليت أيمستقبل 

هل : على األزمنة املختلفة؛ فلو قيل باإلضافة إىل األفعال، نالحظ أنّ الظروف أيضا تدلّ

اليوم والليلة والساعة وأمس  نوع من األفعال فاجلواب أا كلمات تعد من األمساء مثل هي أيضا

تدلّ على  وال. منة فقط ال غريهاأنّ الظروف أز األفعال ا واآلن وغري ذلك والفرق بينها وبنيوغد

  )4(.ث مقترنة باألزمنةااحلدث أما األفعال فهي أحد

  .واملستقبل ،، واحلالياملاض: وأزمنة الفعل ثالثة

لحال واملستقبل صيغة مشتركة مسيت لصيغة مستقلة و يخدم العرب للماضاست

ل للحال ويفعل للمستقبل ففيهما اشتراك يفع يمسي مضارعا ألنه تشابه زمنني أهو " املضارع"بـ

  )5(.وتشابه

                                                 
 .11/528، لسان العرب: راجع -1
 بن عبد اهللا بن أحمد عبد الرحمن ونتائج الفكر في النحو، ألبي القاسم. 1/38النحو،  ياألصول ف: انظر -2

ب، يبالل يومغن. م1992نان، الطبعة األولى، لب –، بيروت دار الكتب العلمية ،52: ، ص)هـ581: ت(ي السهيل

 .873: بن هشام، صال
 .1/327، يالستعارات، للتونسا تحقيق  يجامع العبارات ف -3
 .37 – 1/36األصول في النحو،  -4
 .1/39: راجع المرجع السابق -5
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ري فمن يغتلل بأحد األزمنة الثالثة والزمان جزء منه والزمان هو قابل وملّا كان الفعل متعلّقاً

وصفة من . من ميزات الفعل فالتجدد ميزة" التجدد"من املفاهيم العامة للفعل هو  هنا توضح أنّ

  .صفاته

صيغه وإعرابه وبنائه  ه نواح خمتلفة منها خصائص الفعل الداللية وأبواباستوالفعل لدر

  .ومنها تنوع صيغ فعلية ومفاهيمها.بدال فيهستواحلذف واال

ووضع الفعل موضع اآلخر . ا أزمنة األفعال واخلصائص الداللية لألفعالفاخترنا منه

بسبب أنه يقرب إىل التحليل  ختياروهذا اال. نا تنوع الصيغ الفعليةاختر مقتضى للسياق وأيضاً

وكذلك مبدأ  حنو النص يفال والتغاير باب مهم بدستألن مبدأ اال. منهج حنو النص وإىل يالنص

  .أمهيته ال شك يف ت أيضاًجتاهااالاملفاهيم و

  .وجعلت هذا املبحث مشتمال على ثالثة مطالب

 .ووضعه موضع املضارع يخصائص الفعل املاض .1

 .يضارع الداللية ووضعه موضع املاضخصائص الفعل امل .2

 .تنوع صيغ فعلية واملفاهيم .3
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  المطلب األّول

  الفعل الماضي ووضعه موضع المضارع
 

  .بدالستواال الخصائص الداللية للماضي )1
  .ماضي موضع المضارعوضع ال )2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الماضي )1
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 صلّى": أنت فيه كقولك الذيقبل زمانك  الذياملاضي هو الفعل الدال على الزمن  . أ

للماضي خصائص  )1(.فيدل على أنّ الصالة كانت فيما مضى من الزمان "زيد

 :كاآليتاألهم منها و

 :تحقق وقوع الفعل

املاضي موضع  عت يوضة ختتص به وبسبب هذه الدالالدالالت وإفاد يللفعل املاض

  .وقوع الفعل قحتق:أي قالتحق املضارع وهي

  .ال شك يف وقوعها الذيفيفيد الفعل املاضي التحقق واإلثبات و

  )2(."غلب لفظ املاضي للداللة على الوقوع": وقال سعد الدين التفتازاين

  .عنه باملاضي أو باملضارعكان متحقق الوقوع سواء عرب ا املراد من املاضي م

m z y x: قول اهللا عزوجلّ يف" أتى"فسرين حول من أبرز األمثلة هلذا التحليل قول امل

| {}l.)3(  

قام كان ذُكرِت صيغة ماضية ألن امل. يف اآلية إخبار عن القيامة وعن إتياا وعن دنوها

لناس كانوا منكري القيامة ذلك فاحلكمة اإلهلية يف ذكر الفعل ماضيا والسبب أن ا ييقتض

عه واهللا املستقبل بتحقق وقو يفوهو مبرتلة اآليت ]  أتى [ومكديتها ومستهزئني ا فقيل هلم 

أمر اهللا وحكمه : " ذلك وعبر عنه الرازي قائالت معين ال ريب يفقسبحانه حكم بوقوعه يف و

                                                 
 .80: ، صزانيا، للتفتختصر المعانيم -1
 .3/452حاشية الصبان،  :وانظر. 80السابق صالمرجع  أيضًا -2
 .١: ، اآليةالنحل سورة -3
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إالّ أنّ املأمور به مل ] ى أمر اهللا أت[ برتول العذاب قد حصل ووجد من األزل إىل األبد فصح قوله 

  ."حيصل حىت اآلن ألنه سبحانه وتعاىل خصص حصوله بوقت معين

  )1(.ملنكري العذاب والساعة والقيامة اي حىت يكون الكالم وعيدوذكرت صيغة املاض

وابعه وت شراكزجر املشركني عن اإل" النحل"راض سورة غأأنّ معظم : بن عاشوراوقال 

بأن قد حلّ ذلك  رت السورة بالوعيد املصوغ يف صورة اخلربصد ... ء عاقبة ذلكوإنذارهم بسو

  .باملاضي املراد به املستقبل احملقّق الوقوع ءفجي. د به عاملتو

التحقق يف "ر يف ذلك وم القيامة بصيغة املاضي والسيويف األغلب عبر عن أحوال 

  .كما قال املفسرون" هاعوقو

̂  _  m: سورة الزمرلات ومنها جمموعة من اآلي ] \ [ Z Y

 g f e d c b a `*  q p o n m l k           j i*  s

x w v u ty  f e d c b a  ̀_ ~ } | { z

m l k j i h gn   v u t s r q p o*  x

} | { z y~  ¢ ¡ �* ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤«  ¬

 º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ®*  ¾ ½ ¼

È Ç Æ Å    Ä   Ã Â Á À ¿É  Ì Ë Ê* l.)2(  

                                                 
 .6/592، والبحر المحيط .2/202وتفسير النسفي،  .19/168وتفسير الرازي،  .2/592 ،الكشاف: انظر -1
 .٧٤ – ٦٩: ، اآلياتالزمر سورة -2
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، وغري ذلك لتحقق أشرقت، وضع، جاء، ووفيت، نفخ: فالقول يف األفعال املاضية حنو

  )1(.وقوع هذه األفعال وإثباا

  )mÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ÂÍ l.)2 : ومنه قوله عزوجلّ

ومل يقل يفزع لإلشعار بتحقيق الفزع وثبوته وللداللة على أنه كائن ال ) فزع(قال 

  )3(.حمالة

m E D C B A : وجلّملاضي لتحقق وقوع الفعل قوله عزا يءثلة جمومن أم

FG N M L K J I HO X W V U T S R Q P l.)4(  

 يففعل ماضي لقصد التحقق يف الوقوع فهذه الصيغة أقرب إىل اليقني ) جاءت: (قوله

  )5(.احلسنة املطلقة: سنةوقوعها فاملراد باحل يفال شك  أياحلصول 

m  ̂] \ [ Z Y  X W: وجلّقوله عز يفاضي لك ورد الفعل املوكذ

_` e d c b  af l    k j i h gl.)6(  

أشبه التزيني  أييف اآلية الكرمية يدل على حتقق الوقوع ) زين(م الفعل املاضي اخداست

أهل  نن وال يفهمون احلقيقة وألجل ذلك يسخرون مولقلكفّار فأصبحت الدنيا مزينة هلم فال يع

  )7(.ن التزيني أمر مستقر فيهماإلميان ويدل أ

                                                 
: ت(وإعراب القرآن وبيانه، لمحي الدين بن أحمد مصطفى درويش  .24/68لتنوير، التحرير وا: راجع -1

 .هـ1410سورية، الطبعة الرابعة، ب، دار اإلرشاد )هـ1403
 .٨٧: ، اآليةالنمل سورة -2
 .24/574، يتفسير الراز -3
 .١٣١: ، اآليةاألعراف سورة -4
 .79 – 78: ومختصر المعاني، للتفتازاني، ص .9/64بن عاشور، التحرير والتنوير، الو. 8/39، رالدر منظ -5
 .٢١٢: ، اآليةالبقرة سورة -6
 .3/494بن عادل، اللباب في علوم القرآن، ال -7
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أنّ التزيني أسبق من السخرية فهو بسبب " :لذلك فقال حسناً بن عاشور توجيهاًاوأدرك 

  )1(."السخرية وأوثر مبا يدل على التحقق

  .التفاسري عن اآليات القرآنية يف هكذا أمثلة أخرى كثرية

  :االستقامة والثبوت/ االستمرار 

ضارع على مرار إىل زمان اإلخبار واملستعلى اال اضيامل دلّ": يقال العالمة اآللوس

  )2(".قبال فتمأل معا مجيع األزمنةستمرار يف احلال واالستاال

  )mm l k j i h g f el.)3: فقوله تعاىل

الفور بالنجاة حىت يستمر  يفاحلال ال يكفيه ذلك  يف يمرار ألن املهتدستاهتدى يفيد اال

  )4(.يهعليه يف املستقبل وميوت عل

m K J  I H G F E D C B A: وهكذا قول اهللا تعاىل

R Q  P O N M L Sl.)5(  

  )6(.مرارستقاموا للداللة على االاست

                                                 
 .297 – 2/296التحرير والتنوير،   -1
 :تحقيق ،)هـ761: ت(، لصالح الدين أبي سعيد الفصول المفيدة في الواو المزيدةو. 14/166روح المعاني   -2

 .م1990عمان، الطبعة األولى،  ،، دار البشير127: ص وسى الشاعر،حسن م
 .٨٢: ، اآليةطه سورة -3
 .22/85، يتفسير الراز -4
 .٣٠: ، اآليةفصلت سورة -5
 .27/561، يتفسير الراز -6
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mf e d c b ag  o n       m l k j i h: وقوله تعاىل

t s r q pl.)1(  

  )2(.مرار واملراد أن هذه احلال عليكم تستمر كذلك من مضى إىل املستقبلستأصبحتم لال

يدلّ على التحقق ووقوع احلدث كثريا وقد يدل على  يتنج مما سبق أن املاضنس

 أيفهذه معاين دقيقة أدركها علماء التفسري وهذه املعاين أدركها خاصة البيانيون . مرار أيضاًستاال

  .التفسري يدرس هذا اجلانب يفاجلانب البياين 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

                                                 
 .١٠٣: ، اآليةآل عمران سورة -1
 .1/484المحّرر الوجيز،  -2
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  ضارع الداللية ووضعه موضع الماضيخصائص الفعل الم

احلال ان نأصوله أنه فعل يشارك فيه الزم يفبن السراج ااملضارع كما قال الفعل 

 أي احلال وملا سيأيت أيواملستقبل وهو فعل متشابه فهو فعل يصلح للزمانني ملا أنت فيه 

  )1(.املستقبل

وباإلضافة . اق لغويا كان أو حالياعلى السيفهو يعتمد  صالن يفأما ما يتعلق باملراد املعني 

" قبالستسني اال"بعضها ختتص باملستقبل مثل ختتص باحلال و اليتإىل السياق هناك بعض األدوات 

  .وغري ذلك من األدوات" رب"و" قد"و" الم التوكيد"و" سوف"و

ة املاضية ورحضار الصاستمرار وستئف خاصة ودالالت مثل التجدد واالاظوللمضارع و

  .تسبب وضعه موضع املاضي اليتحكاية حال ماضية وغري ذلك  يأ

  .ء من التفصيل لكل من ذلكيبش وسنأيت

 : المضارع يدّل على التجّدد والحدوث )1

هو  أيجتدد الفعل مرة بعد مرة التجدد واحلدوث من أهم دالالت املضارع وهو يعين 

يذكر الفعل  أياملستحسن فهو نوع من التكرار . مرار مع صفة التجدد واحلدثاستيقع ب

  )2(.املضارع مرة واحدة لكن يراد به حدوث الفعل مرة بعد أخرى

كرمي كما كشف ذلك املفسرون نص القرآن ال يفواملضارع مبعىن التجدد كثري الورود 

  .للمضارع كلّما أتى له فادة التجددإ يفري تذكر األقوال ساففالت

                                                 
 .1/39األصول في النحو، : راجع -1
 .1/14، صبانحاشية ال -2
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يفت، فيدرس باملفاهيم والدالال" حنو النص"علم  يفعرف وهذا اجلانب من الدراسة ي 

التحليل على املستوى الداليل يكشف عن هذا اجلانب  يف حملّل النص: ية الداللية، أيالبن

واملفسرون قبل قرون وصلوا إىل ذلك، وكل ذلك بتوفيق اهللا تعاىل حيث وفقهم سبحانه وتعاىل 

يها أهل يدرك اليتا املعلومات جوخراستر فلفهم القرآن الكرمي وإلفهامه وأعطاهم العقل والتدب

  .الغرب اآلن

لقرآن الكرمي وأفعال ا يفلتجدد لعرض دراسة تطبيقية لورود املضارع املفيد ن يما يل ويف

  .رين حوهلاوآراء املفس

̧       m :وقال اهللا سبحانه وتعاىل .1 ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ «

 ¼ » º ¹*  Ä Ã Â Á À ¿ ¾*l.)1(  

وإذا أراد ذكر نفسه فأخرب  مساًاهزاء باملؤمنني ذكر ستاال يفذا أراد ذكر املنافقني فاهللا سبحانه إ

هزاء الواقع من جانب اهللا ستهزاء املنافقني باملؤمنني ال جتدد فيه لكن االاستباملضارع والسبب أن 

هزاء إىل ستاال إسنادوتجدد و تتغير وتستمر تهزاء ستكأن عملية اال عزوجلّ فيه التجدد والتكرار

هزائهم باملؤمنني وهو أم استومتثيل ملعاملة اهللا إياهم يف مقابلة . اهللا تعاىل عمل ال يليق به فهو جماز

ظنوا أم ال يقابلون من املؤاخذه مبا فعلوا وأنّ أصنامهم تنفعهم لكن إذا نزل م عذاب الدنيا 

 ذا إذا أريد باملضارع حاالً مستقبالًهزاء م هستما توهموا فكان ذلك كهيئة اال فعلموا خال

عبر عنه  عليهم يوم القيامة واحلساب فهو أيضاً لبه التحقري والتذليل ورجوع الوبافاملراد يكون 

  .هزاءستباال
                                                 

 .١٥ – ١٤: ، اآليتانالبقرة سورة -1
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هزاء من املنافقني ستللداللة على دوام وثبوت بل صدور اال" نومستهزؤ"سم وجيء باال

يفيد " يستهزئ م"تعاىل  قوله يفلتعبري باملضارع أما ا. فهم ال حيولون عنه بل يدومون عليه

وقتا بعد وقت بطرق خمتلفة فهكذا كانت نكايات اهللا فيهم فترتل  ههزاء وجتددستحدوث اال

الدارين أعلى  يفصور الذل واهلوان واملسكنة واهللا سبحانه يذيقهم  يفعليهم بالياه ساعة فساعة 

  )1(.تضاهقللسياق ومل سم مناسباًلذلك عبر بالفعل دون االهزائهم استهوان جمددا هلم ذلك حبسب 

كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يتلو على األصحاب رضي اهللا عنهم           .2

األمجعني آيات اهللا سبحانه وكان يزكيهم ويعلمهم القرآن واحلكمة ويعلمهم فكل 

ما ذكرها اهللا ألجل ذلك عند  مرارستتلك األفعال كانت حتتاج إىل التجدد واال

ر عنها عزراعاة للمقام فقال سبحانه وتعاىللصيغة املضارعة مباوجلّ عب :m §

 ³    ² ± °  ̄® ¬ « ª © ¨

¹  ̧¶ µ ´l.)2( 

تجدد دائما أما الصفة األوىل أن التالوة والتزكية والتعليم ت" :كما قال أبو حيان

  )3(."سمصفة ثابتة فذكرها باال" الرسالة"

 يفبعض صفات املنافقني خاصة بصيغة املضارعة ألم كانوا يتجددون  وذكر سبحانه .3

كتمان العلم علم التوراة فقال  أي نماتصفة الك: مالزمة تلك الصفات ومنها

                                                 
وتفسير أبي  .1/53، والنسفي .1/48، يوتفسير البيضاو .310 – 2/309، يتفسير الراز/مفاتيح الغيب -1

 .1/294والتحرير والتنوير،  .1/116ونظم الدرر،  .1/48السعود، 
 .١٥١: ، اآليةالبقرة سورة -2
 .2/47، والبحر المحيط، ألبي حّيان. 3/74بن عادل، اللباب، ال: انظر -3
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m } | { z y x w v u t s r q p: سبحانه وتعاىل

~� ¥ ¤ £ ¢ ¡l.)1( 

د وقتا بعد وقت ولو يدلّ على التجدد ألنّ كتمام العلم كان يتجد" يكتمون"فالفعل 

  )2(.واملقصود غري ذلك اكان بلفظ املاضي لتوهم السامع أنّ املعىن به قوم مضو

عجزاته فعبر عن م أيوعند ما أراد اهللا سبحانه ذكر قصة عيسى عليه والسالم  .4

 .والسبب هو أا كانت تتجدد خوارقه باملضارع

mr q p o n m l k j is  tu  v: اىلفقال اهللا سبحانه وتع

 ̀_ ~ } | { z   y x wa b  d ce h g fi 

j p o n m l kql.)3(  

مضارعة تدلّ على التجدد ألنه عليه " أخلق وأبرئ وأحي وأنبئ: "فاألفعال األربعة

ينبئ وتارة خيلق الطني  حييي مرة السالم كان يفعل هذه األمور األربعة حبالة التجدد فكان مرة

  )4(.مور األربعةوغري ذلك فكان يتجدد هذه األ

° ± m: وجلّقوله عز يف" يرى"لة املضارع على التجدد الفعل ومن دال .5

¿ ¾  ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́   ³ ²À  Ã Â Á

                                                 
 .١٥٩: ، اآليةالبقرة سورة -1
 .2/66والتحرير والتنوير، . 2/70البحر المحيط، : انظر -2
 .٤٩: ، اآليةآل عمران سورة -3
 .3/166البحر المحيط، : راجع -4
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Æ Å Ä* G F E D C B AH  N M L K J I

Q      P O*l.)1(  

الفعل املضارع وعند " يرى"ذكر من آياته الربق عبر عنه بـ نالحظ أنّ اهللا تعاىل عند ما

ل إىل وظاهرة حرف وفعل لكنه ح الذي" أن يرى"د ذكر قيام السماء واألرض ذكر بـاما أر

ذكر  :الثانية ما احلكمة الداللية فيه يف سماآلية األوىل وباال يففالتعبري بالفعل . اسم الذياملصدر 

" أن"بذكر املتجددة فأخرج املضارع  العالمة الرازى أن قيام السماء واألرض من األمور الثابتة ال

زمان دون زمان فذكر  يفتتجدد  اليتمن األمور " الربق"نه لك سماملصدرية من الفعل إىل اال

  )2(.تعبريه بالفعل املضارع حىت يستفاد التجدد

املضارع وأبرز هذا املعىن علماء التفسري فهم  يفوكذلك هناك أمثلة كثرية ملعىن التجدد 

لكرمي ناظرين إىل عوامل خمتلفة أمهها السياق واملقام ألن القرآن ا أي نصوص قد حلّلوا النصوص

وهذا . املضارع له عده معان داللية فهم قد فسروا اآليات مراعني مقامها وسياقاا وغري ذلك

لترابط والتعالق بني موضوع االنسجام يف ا يف منهج حنو النص يف يالتحليل النص يفاجلانب يتم به 

  .أجزاء النص

  :وحكاية الحال الماضية  صورةال حضاراست )2

على احلال  يدل قبال فهوستتذكرالكتب النحوية أن املضارع يفيد زمن احلاضر واال

القصص أو املناسبات  يفمن األفعال املضارعة وردت  القرآن الكرمي كثرياً يفواملستقبل وجند 

                                                 
 .٢٥ – ٢٤: ، اآليتانالروم سورة -1
 .25/95، يالتفسير الكبير، للراز -2
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القارى أو السامع ذهن  يفلقصد خاص وهو إحضار الصورة املاضية  يية فتفيد معىن املاضواملاض

  .ذهنه تلك األحوال والصور يفحىت يتصور ويتخيل وحيضر 

إلحضار  قبال وهو أيضاًستزمن اال –خيتص للحال  الذي -وكذلك قد يفيد املضارع 

  .ذهن القارئ أو السامع يفالصورة القادمة الكائنة 

مع أو القارئ ذهن السا يفحيتاج إليه املتكلم أو الكاتب عند ما حيتاج أن يصور وهذا 

وكما يفرض املتكلم  )1(.السامع/املخاطب يروكان األمر حائال لتصو. كلم عنهايت اليتالصورة 

  .حني كالمه أنّ القصة واقعة اآلن فهو يصفها

احلاضر  يءكما يعبرون عن الش واآليت يأم يعبرون عن املاض": بن هشاماكما قال 

  )2(."خباراإلالذهن كأنه مشاهد حالة  يفقصدا إلحضاره 

لتلك  راًهذا الزمان تصو يفالزمان املاضي واقعا  يفوحكاية حال هو فرض ما كان واقعا 

  )3(.مشاهدة السامع يفحضارا لصورا استاحلال العجيبة و

يقع و ماضياً أصالً فعالً ييقتض يى تعاور األفعال؛ ألن مكان املاضوهذا التبادل يسم

  الذي، فهو نفس األمر يويفيد معىن املاض يموقع املاضاملضارع  يتهناك مضارعا حلكاية حال يأ

 فعريناسبه الذياألخرى مقتضى للسياق الكلمة بأن تستبدل  أيبدال ستباال" حنو النص" يفي، 

  .للكلمات للسياق واملقام مناسبة املعاين يأ" احلبك الداليل"موضوعا  ومن ناحية أخرى يصبح

                                                 
 .3/106بن عقيل، اشرح و .1/99، يذرآباستبن الحاجب الرضي االالرضي على الكافية، ال شرح: انظر -1

 .2/480و، 1/667شرح التصريح على التوضيح، لألزهري، و
 .3/183وأوضح المسالك،  .905: ، صبن هشاماللبيب، ال يمغن: انظر -2
 .1/172ة الحسني، جيبعتفسير القرآن المجيد، ألبي العباس أحمد بن  يالبحر المديد ف -3



  
  التحليل النصي على مستوى الكلمة: الفصل الثاني      

185 

ورد فيها  القصص وخاصة قصص األنبياء عليهم السالم في فتفاسريلده يف اوأما ور

  .كثريا

ذكره غالبا علماء التفسري تفاسريه وي يفالقرآن الكرمي و يفاألمثلة لذلك كثرية جدا و

  .ألم يتناولون املفردات ومعانيها وغري ذلك البياين

  .أمثلة ورود املضارع حلكاية حال ماضية   :وحنن نورد بعض األمثلة

mJ  I H G F E D   C B AK  N M L: له تعاىلقو .1

Ol.)1( 

قبل هذه اآلية ذكرت ثالثة آيات بأفعال ماضية ألنّ اهللا سبحانه يذكر قصة إبراهيم عليه السالم 

اآلية الكرمية وهو ليس هكذا بدون  يف" يرفع"ولكن جاء املضارع . مضى الذيتتعلق بالزمن  اليت

فيد يذهنه فهو ورد ل يفتحضر لقارئ هلذه اآلية صورة ماضية فائدة بل له داللة خاصة وهي أن يس

  )2(.حضار صورا العجيبةستحكاية احلال املاضية ال

2. وجلّوقال اهللا عز :m I H GJ  P O N M L      K*  S R

 Z Y X W V U       T*l.)3( 

فعبر  .اضيةيستحضر القارئ الصورة امل ينية مبعىن أرينا جاءت باملضارع كاآلية الثا يف" نرى"

  )4(.حضار صوراستوالقصد حكاية احلال املاضية ال يقبال عن املاضستبصيغة املضارع اال

                                                 
 .١٢٧: ، اآليةالبقرة سورة -1
. 1/129تفسير النسفي، و .1/105، يتفسير البيضاوو .4/50، يتفسير الرازو .1/187الكشاف، : انظر -2

 .1/159وتفسير أبي السعود، 
 .٧٥ – ٧٤: ، اآليتاناألنعام سورة -3
 .13/15، يتفسير الراز: نظرا -4
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حني خاطب سيدنا صاحل عليه السالم قومه وهم  ،قصة سيدنا صاحل عليه السالم يفو .3

هذا  يفالقرآن باملضارع  يفميتون فخاطب بالصيغة املضارعة للقوم امليت، والتعبري 

حني بلغت إليهم الدعوة إىل اهللا وهم ( ية حال ماضية فقال اهللا تعاىلكااملقام حل

m s r q p o n*  y x w v u  :)كربوااست

 £ ¢  ¡ � ~ } | { z*l.)1(  

من الواضح أن احلال يف القصة حال املاضي أي القصة عن الزمن املاضي وخاصة إذا 

و يدل على احلاضر وال يستخدم أصبح القوم وهم املخاطبون ميتني فكيف خوطبوا باملضارع وه

  ".حتبون الناصحني"للذي مات ألنه قيل يف اآلية الكرمية 

هو من حيث ظاهر الكالم ال يناسب أنه حكمة بينها  الذيذلك اخلطاب  يففالسبب 

  .حكاية حال ماضيةاملفسرون وهي 

؟ ال حتبون الناصحني: قوله خطاب املوتىصح  كيف: فإن قلت: "يكما قال الزخمشر

اً قد: قلتت وكان قد نصحه حييفلقى نفسه أفلم يسمع منه حىت  يقول الرجل لصاحبه وهو مي 

، قوله ال حتبون الناصحني حكاية "كم نصحتك وكم قلت لك فلم تقبل مين: يا رجل: كةالتهل

  )2(."حال ماضية

قصة نوح عليه السالم يعرف كل مسلم أنه دعا قومه إىل التوحيد  يفوكذلك  .4

اهللا سبحانه أن أمر  اًأخري ،هذه الدعوة وقتا طويالً يصل إىل تسعة قرون يفى وأمض

كتابه عبر عنه باملضارع قصدا حلكاية  يفيصنع الفلك وعند ذكره سبحانه هذا األمر 

                                                 
 .٧٩ – ٧٨: ، اآليةاألعراف سورة -1
 .3/244وتفسير أبي السعود،  .14/309، يتفيسر الراز: انظر أيضًاو .2/124، الكشاف -2
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ذهنه حىت يشعر كأنه يشاهد فقال  يفاحلال املاضية حىت يصور السامع تلك الصورة 

 )mJ I H G  F E D C B AKl.)1: سبحانه

املاضية وحلكاية احلال  الصورة بر به قصدا إلحضارةهذه اآلية الكرمية ع يفاملضارع " يصنع"فـ

  )2(.املاضية كى خييل القارئ أو السامع أنّ نوحا عليه السالم كان بتلك احلالة والعمل

حلكاية حال ماضية كثريا  اضياملضارع مبعىن امل يانتإ أيوما نالحظه أنّ هذا األمر  .5

قصة يوسف عليه السالم،  يفوجلّ سالفني ومنه أيضا قوله عزالقصص  يفلورود 

̈ m: وقال اهللا تعاىل § ¦ ¥© °   ̄ ®   ¬  « ª±  ³ ²

½   ¼ » º ¹  ̧¶ µ ´¾ À ¿Á Å   Ä Ã Âl.)3( 

لسجن رجالن آخران مها حيكيان ما سجن سيدنا يوسف عليه السالم دخل معه اعند

أرى  يإن :يث قال كل منهماح. ن هلما تعبريا مناسبااواآلن يريد ،الليلة يف مهالذين رأَيالمهما امنا

خدم اهللا سبحانه وتعاىل على استلكن " رأيت: "ن املفروض أن يقوالفعل مضارع م" أرى"كلمة .

منامهما وذلك  يفلساما فعالً  مضارعا حلكاية حال ماضية حىت يستحضر السامع ما وقع ما 

  )4(.الذهن يفير وإحضار الصورة مقام التصو

                                                 
 .٣٨: ، اآليةهود سورة -1
تفسير و .4/206وتفسير أبي السعود،  .17/345، يتفيسر الراز: انظر أيضًاو .2/393، الكشاف: انظر -2

 .12/67وتفسير التحرير والتنوير،  .3/134، يالبيضاو
 .٣٦: ، اآليةيوسف سورة -3
 .10/81ونظم الدرر،  .2/110وتفسير النسفي،  .4/275وتفسير أبي السعود،  .2/468، الكشاف: انظر -4

 .3/163، يتفسير البيضاوو
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m z: قوله يفاملضارع غري قصص القرآن فعبر سبحانه وتعاىل باملضارع  وقد يأيت .6

¤ £   ¢ ¡ � ~ } | {l.)1( 

 .امث مضارع ايماض كرمية أوالً فعالاآلية ال يفذكر 

ة ضارععلى الصيغة امل" تثري"احلكمة لذلك فقالوا جاء  واملفسرون الحظوا ذلك فبينوا

تقع فيها إثارة الرياح السحاب وتستحضر تلك الصورة  اليتاحلال  يدون ما قبله وما بعده ليحك

البديعة الدالة على القدرة الربانية وأشاروا إىل أنّ هذا من عادة العرب فهكذا هم يفعلون بفعل 

  ).)2م املخاطب اليتفيه خصوصية  الذي

  .خالفوكذلك مئات من األمثلة عند املفسرين بال 

 حضاراًاستيتوضح األمر مما سبق أنّ التعبري باملضارع إلفادة حكاية احلال املاضية و

ذهن السامع كان معروفًا لدى العرب فرتل القرآن بلغة العرب واملفسرون فسروه  يفالصورة 

دالالت األفعال رابطني بني داللة  يفوحلّلوا مفرداته حسب ذلك وجند أن املفسرين يدققون 

  .فعل واملقامال

  :مرارستاال )3

                                                 
 .٩: ، اآليةفاطر سورة -1
تفسير التحرير والتنوير، و .3/78وتفسير النسفي،  .7/145وتفسير أبي السعود،  .3/601، الكشاف: انظر -2

 .4/255، يتفسير البيضاوو .22/268
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القرآن الكرمي  يفالعمل وجاء املضارع  يفوهو تكرار  )1(مرارستاملضارع يدلّ على اال

مرار ستمرار وقد يعبرون عنه باالستمرار فسره املفسرون ذا املعىن نراهم يعبرون عنه باالستلال

  .التجددي

  :يمرار التجددستمن أمثلة املضارع بداللة اال

" رجيمأعوذ باهللا من الشيطان ال"قرأه كل يوم قبل األعمال فنقول ن الذي" أعوذ" .1

، أعوذ أين شأين أيمرار والدوام ستللداللة على اال يفاختيار املضارع على املاض

 يهذا القول منعلى جتدد  يإلفادة التجدد فاملراد إذن أن والتعبري باجلملة الفعلية؛

املراد : ستمر وميكن أن يقالم ياملعىن أن عوذ ثابت مستمر وليس –حلظة فلحظة 

حال القراءة لقوله تعاىل يفأعوذ  يأن :m s r q p o n m

tl.)2( 

عاذة ستاال يفذكر املضارع  يفما بالتفصيل سابورى كاليفذكر نظام الدين احلسن الن

أنه  واحلكمة )3(،"يسبح"وبعضها بـ" سبح"حت بعض السور بـتفتواإلفادة هلذا املضارع هنا، ا

وإذا  يملؤكد ذكره باملاضوقوع التسبيح واإلثبات ا يفوت والتحقق بسبحانه وتعاىل إذا أراد الث

التغابن، ليدل أن التسبيح مستمر  يفسورة اجلمعة، و يفمرار والتجديد فعبر باملضارع ستأراد اال

                                                 
، ياستمرار الماضو.  1/185مرار، است يمغنو. 2/442، وحاشية الصبان .185 – 1/184، مغني اللبيب -1

1/127. 
 .1/56، يغرائب القرآن ورغائب الفرقان، للنيسابور: وانظر. ٩٨: ، اآليةالنحل سورة -2
تفسير  :انظر. 1: يةاآل ،"يسبح"والتغابن، بـ ،لجمعةوا ،"سّبح"رة الصف، والحشر، والحديد، بـافتتحت سو -3

 .8/247تفسير أبي السعود، و .19/68، اللباب .20/45، يونظم الدرر، للبقاع .30/537، يالراز
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 واملراد) احلال واملستقبل(زمانني  يفمرار التسبيح استعلى يف احلال ويستمر حىت املستقبل فيدلّ 

  .املستقبل يف حىت املستقبل فكان ويكون أيضاً يأن التسبيح أمر مستمر من املاض

وسيدنا إبراهيم عليه السالم عند ما وصف ربه تعاىل فعبر عنه سبحانه بالفعل  .2

 m¸ ¹ º » *½ ¾ ¿ À *Â Ã Ä: املضارع فقال

Å*l.)1( 

ر مراستهي تدلّ على االأفعال مضارعة و" ييشف" "ييسق" "طعمي" "ييهد"ففي اآلية 

  .يالتجدد

مرار وبعد نعمة اخللق ستبني اخللق ونفخ الروح متجددة على اال واملراد باهلداية متصل

  )2(.واهلداية ما تدوم به احلياة وتستمر هو الغذاء والشراب

̂  _m: وقال اهللا سبحانه .3 ] \ [ Z Y  X W`  b  a

e d cf l    k j i h gl.)3(  

ني بصيغة يفعل التز يف يءر عن عادم السخرية باملضارع وجإسرائيل وعب اآلية عن بين

 أمر مستقر ينيالداللة أن معىن فعل التز يالسخرية بصيغة املضارع قضاء حلقّفعل  يفو اضيامل

كما سبق يدلّ على التحقق وأن معىن يسخرون متكرر متجدد مستمر وأنّ  اضيفيهم؛ ألنّ امل

                                                 
 .٨٠ – ٧٨: ، اآلياتالشعراء سورة -1
 .4/141والبحر المديد، . 6/249تفسير أبي السعود، : انظر -2
 .٢١٢: ، اآليةالبقرة سورة -3
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فكل " املضارع"مرار والتجدد وهي ستتدلّ على اال اليت، فأوثرت الصيغة الراسخ يستمر ءيالش

  )1(.هذا يدلّ على أن السياق يقتضي تغاير الصيغ وتبدهلا

 )m ̀_ ~ } | { z y x w vl.)2 :وقال اهللا تعاىل .4

مرار التجددى وقبل ذلك ألم كانوا خيتلفون كلما حصل ستتدلّ على اال" خيتلفون"

  )3(.مرار لتجدد تعلق العلم بكل جمادل كلما حصل جدالستجدال فمجئ املضارع إلفادة اال

رافهم عن اإلسالم فهم اختلفوا احن أيواخلطاب إىل بىن اسرائيل واملراد اإلختالف بينهم 

  .عن املسلمني وكان ذلك أمرا مستمرا متجددا منهم

m c b ae df j i    h g  l k: قوله تعاىل يف" يطيع"املضارع  يءوجم .5

q p o n m w v u t s r z y x{  } |

~l.)4(  

أطاع الرسول صلى اهللا عليه وسلم أصحابه كأمر  لو أيمرار التجددى ستيدلّ على اال

ألن اإلطاعة يف األمور تأتى بتجدد مواقعها  –األمور الكثرية على سبيل التجدد  يفمستمر 

سا واألمري مأمورا ولألصحاب ألنه يقلّب الرئيس مرؤ وأمورها فهذا كان من سبب عدم النجاح

لتزم بإطاعة األصحاب كأمر اخدم املضارع ليدلّ على أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم لو استف

                                                 
 .2/288التحرير والتنوير، : نظرا -1
 .٢٥: ، اآليةالسجدة سورة -2
 .15/267، ينظم الدرر، للبقاع -3
 .٧: ، اآليةالحجرات سورة -4
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مرار التجددى فهذا يسبب نتيجة غري حسنة ألجل ذلك ى ستمستمر كما يقتضى املضارع اال

  )1(.سبحانه وتعاىل ذلك

 مرار صفة من صفات املضارع وهو أيضاًستهذا املوضوع أن اال ذا نتم كالمنا يف

  .موضع املاضيوروده  يسبب

) مرارستوالتجدد واحلدوث واالماضية  حكاية حال (بعد أن ذكرنا خصائص املضارع 

التحليل  يفدقيق ال يتوصل إليه إال من كان له إملام واسع  نص نتم كالمنا بأن النص القرآين

سرين يشرحون بطرق كاملة وحسنة مفاهيم املضارع ويوضحون كيف يرد النصي فنرى املف

  ؟ملاذااملضارع موضع املاضي و

وتغير  والتغاير بني الفعلني. مرار والتجددستأهم ما يسبب ذلك هو حكاية احلال واال

  .أحسن صورة يفحتليالم  يفحنو النص ونرى املفسرين  يفسجام ناملفاهيم موضوع اال

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

تفسير أبي و .26/235والتحرير والتنوير،  .28/101، يونظم الدرر، للبقاع .28/101، يتفسير الراز -1

 .8/119السعود، 
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  المطلب الثالث

  استبدال األفعال/  تنّوع صيغ األفعال
 

 .من جنس واحد   ) أ

 .من أجناس مختلفة ) ب
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  :األفعال من جنس واحد أو أصل واحدتنّوع صيغ  )1

  .كليهما شتقاق وهو باب واسع جدا تتصل مباحثه باملبين واملعىنيف اللغة العربية باب اال

وغالب األحيان  .را واحدا وقد ال خيتلفذجهلا  قد خيتلف املراد ببعض األفعال مع أنَّ

ونكرر قائلني أنّ املفاهيم . يكون بينهما فرق دقيق ال يعرفه إال من كان له دقة النظر والفهم

يد من حروف الزيادة رالتجفالفعل يف حالة . الت باب مهم من أبواب  حنو النصوالدال

  .خيتلفقتران ا قد خيتلف وقد اال يفو) سألتمونيها(

التعبري هلا قيمة بيانيه  يفمهمة لفهم املعىن املقصود ألنَّ  ةاألفعال تعد وسيل يفوالزيادة 

 املبين يفنة بني أزواج من الكلمات بزيادة حرف أو أكثر زداللية وذلك يسبب التقابل واملوا

هي من  اليتفعال والقرآن الكرمي أيضا وقَع فيه التعبري مبثل هذه األ. الداللة بينها يفوتقارب 

مفردات  الفروق اللغوية الدقيقة بني معاينال فرق بينهما لكن كشف العلماء عن  حيث الظاهر

بعض  يفواختلفت دالالا حبسب الزيادة عن األصل . أصل الداللة يفالقرآن وهي أفعال اتفقت 

  .املواضع

  :خر بأمثلة كثريةذوالقرآن الكرمي ي

̈  © m¬ « ª : ومن األمثلة قول اهللا عزوجلّ .1 §®  ³ ² ± ° ¯

´µl.)1( 

فهما من " ب، ك، س"فيهما احلروف األصلية " اكتسب"و" كسب"فمن الواضح أن 

أصل واحد جاء أحدمها جمردا من الزوائد على وزن فَعلَ يفعل وآخرمها على وزن افتعل يفتعل  

                                                 
 .٢٨٦: ، اآليةالبقرة سورة -1
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وهي  ههيه نفستتش –بالطبيعة  –تمال، والبشر عكتساب ااالأن يف وهي  ةئهما حكميجم يفو

ة فيه أما الكسب حتصيله أعمل وأجد فجعلت لذلك مكتسب يفمنجد به إليه وأمارة به فكانت 

  .كتساب بعكس ذلكذلك قيل إن الكسب أقرب للخري واالل      .فهو بدون تكلّف

الكتساب اكتساب بالشر يدلّ على أن ختصيص الكسب باخلري واال": يكما قال البيضاو

  )1(."حتصيله وأعمل خبالف اخلري يفب فكانت أجد ذمتيل إليه النفس وتنج ،لشرمال افيه احت

كسبها وحصوهلا سهل دون تكلّف  يتلاحلسنات ا] بتحصيل [ أما الكسب فيتعلق 

  )2(.هذا التعبري يفوالثبات تكتسب باملبالغة فحسن االئتالف 

سن وقد ال يكون الفعلني من أصل واحد يفيد التحسني والتجميل والتصريف احل يءوجم

  )mm l k j l.)3 : دالليا مثل قوله تعاىل كبري بني الفعلني فرق واضح

  .ل –ه  –واألصل م " التفعيل"على وزن فَعل من باب " مهل"اآلية الكرمية  يف

اآلية  يف ل  وورداً – ه –م : وأمهل على وزن أفعل من باب اإلفعال واحلروف األصلية

هما دالليا ألنّ التمهيل مبعىن اإلمهال وهو اإلنظار إىل وقت معني أو غري معني وال فرق بين ةالواحد

  )4(.واجلمع بينهما تكرير لطيف للتأكيد لقصد زيادة التسكني

¼ ½ ¾ ¿ m: ومن مثال اختالف الصيغ باختالف معانيها قوله تعاىل .2

Å Ä Ã Â Á Àl.)5( 

                                                 
 .7/118والرازي، . 1/332والكشاف، . 1/166، يير البيضاوتفس -1
 .4/177نظم الدرر، و .1/393المحّرر الوجيز، : راجع -2
 .١٧: ، اآليةالطارق سورة -3
 .30/268، حرير والتنويرتال -4
 .٢٠٠: ، اآليةآل عمران سورة -5
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من صابر  "صابروا"صرب يصرب، و من "اصربوا": ر واحد ومهااآلية فعالن من جذ يفورد 

 وهو أنّ الصرب أعم من من فاعل يفاعل وبينهما فرق داليل ، والثاينيصابر، فاألول من فَعلَ يفعل

األعم الفضائل وله  اسم، والصرب حسن النفس على ما حيمد وعما يذم وهلذا قيل هو املصابرة

  :ثالث درجات

 .إمساك اجلوارح عن املكروه . أ

 .ان عن إظهار التأمل منهإمساك اللس . ب

 .وإمساك القوى عن حتركها بالتألّم منه . ت

  .يقنيصدمرتلة ال يففمن متسك ذه الثالثة صار صابرا وهو 

  :)1(أما املصابرة فضربان

 .مصابرة العدي . أ

  .رص والبخل واجلنب وسائرالرذائلمدافعة احل يفمصابرة قوي النفس  . ب

  .داء، واملصابرة على األعإذن الصرب على النفس

" غالبوهم"اجلهاد واملعىن  يف الصرب على الدين واملصابرة على أعداء اهللا: يشروقال الزخم

  )2(.احلرب وال تكونوا أقل صربا منهم وثباتاالصرب على شدائد  يف

اجلهاد بل ميكن أن يكون دون اجلهاد  يفزم أن يدلّ املصابرة على الصرب الوليس من ال

  .مع األعداء

                                                 
 .1/325ير النسفي، وتفس. 2/54، يوتفسير البيضاو .9/474 ،يوتفسير الراز .1/460، الكشاف -1
 .1/460الكشاف،  -2
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 يفالصرب على مشقة النظر : كل ما تعلق به وحده، فيندرج حتتهتناول ]  اصربو[ قوله 

معرفة التوحيد والعدل والنبوة وعلى اجلواب عن شبهات املخالفني وعلى مشقة أداء الواجبات 

وعلى مشقة االحتراز عن املنهيات وعلى شدائد الدنيا وآفاا من املرض والفقر والقحط واخلوف 

افهذا موضوع واسع جد.  

تناول كلّ ما كان مشتركًا بينه وبني غريه فهي عبارة عن حتمل ] صابروا : [ أما قوله

ريان واألقارب املكارة الواقعة بينه وبني الغري ويدخل فيه حتمل األخالق الردية من أهل البيت واجل

يض النفس إليك ويدخل فيه العفو واإليثار ويدخل فيه تعر اوءن أسانتقام ممويدخل فيه ترك اال

  )1(.للهالك يف سبيل اهللا فيدخل فيه اجلهاد وغري ذلك

  

 :ّوع صيغ األفعال من أجناس مختلفةتن )2

تلف األجناس واملفسرون سياقات القرآن الكرمي التغاير بني صيغتني ومها من خم يفجند 

  : ومن األمثلة ، اختالف هذا الورود يف يفكّرون 

وجلّقوله اهللا عز: my x w v u t s rz   ̀ _ ~ }       | {

ab e    d cf l k j i h gl.)2(  

m z y x w v u t s r q p    o n: وقال أيضاً

£ ¢   ¡ � ~ } | {¤ ª ©  ̈§ ¦ ¥l.)3(  

                                                 
 .9/473، يتفسير الراز -1
 .٣: ، اآليةالرعد سورة -2
 .٤: ، اآليةالرعد سورة -3
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املختلفة ختمت اآلية األوىل  ااآليتني ذكر نعم اهللا تعاىل على خلقه بأنواعه يف

  .] يعقلون [ ، والثانية بـ]يتفكرون[بـ

التفكر هو  بينها املفسرون فقالوا أنّ اليتوختام اآليتني حكمة إهلية  ويف تغاير صيغتني

طلب  يفوجلّ وهو تصرف القلب تثبت توحيد اهللا عز اليتاآليات ء وعلم ياملؤدي إىل معرفة الش

ذلك  يفاملعىن ومب أن اآلية األوىل مشتملة على الدالئل املوجودة يف العامل السفلي ذكر عقبها إنّ 

  )1(.القرآن الكرمي يفأغلب األمر  يفوهذا  م يتفكّرونقولآيات 

األشكال  يفختالفات الواقعة ندون حوادث العامل السفلي إىل االوالسبب أنّ الفالسفة يس

بعدها تقيم الداللة  اليتلطائف اآلية األوىل ووقف عليها علم احلق واآلية  يفالكوكبية ومن تأمل 

اآلية الثانية أن احلوادث السفلية ال  يفابقة املذكورة وذكر الفالسفة الس أيعلى أنه ال يصح ر

من فاعل آخر لكل  بدّر ليس هو األفالك والطبائع وال تتأثر بالكواكب وما فيها وإمنا له من مؤث

حيسبها الفالسفة وأنّ الكل نظام الدنيا بتدبري الفاعل املختار، ومن هنا يتم  اليتذلك دون األشياء 

  )2(.]يعقلون[ قال] يتفكرون[ة فلهذا السبب هنا بدال من ى للفكر مقام البتالدليل وال يبق

 يفاآلية األوىل أظهر وأجلى فقيل  يفويرى أبو جعفر الغرناطي أن الدالئل املذكورة 

أما الدالئل يف اآلية الثانية أغمض مثل جتاوز قطع األرض وتقارا يف  "      يتفكّرون" عقبها، 

ختالف الطعوم وغريها ااج أنواع اجلنات وضروب األشجار ووحزن وإخرالصفات من سهل 

                                                 
 .10/277نظم الدرر، و .13: ، اآليةيةثوسورة الجا .42: وسورة الزمر، اآلية. 21: سورة الروم، اآلية: انظر -1
 .281 – 10/277، ونظم الدرر. 11/248واللباب،  .9 – 19/8، يتفسير الراز -2
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أن يذكر ناسب تر العقول عن عجيب الصنع الرباين فكل هذه املعتربات مما تنقطع األفكار وتقص

  )1(.يف ختام اآلية الثانية] يعقلون[

وجلّومنها قول اهللا عز :m f e d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [

gl.)2(  

نهما أنّ ا من الترادف، لكن اخلشية أعلى من اخلوف والفرق بيفاخلوف اخلشية ظاهر

أن يكون ( قويا واخلوف من ضعف اخلائف  ياششى وإن كان اخلخاخلشية تكون من عظم امل

وإن كان املخوف أمرا يسريا لعظمته خيشاه كل أحد كيف كانت حاله ) يشعر بالضعف فيه  الذي

األعمال الدنيوية  يفكان عاملًا به راعيا به فحاسب نفسه إما سوء احلساب فيمكن أال خيافه من 

  )3(.قبل أن حياسب يف اآلخرة

  )mª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤l.)4: وجلّقوله عز يفوأما ما جاء 

 ةوجلّ فحكمخلق أقوياء من خملوقات اهللا عز ففيه سر داليل وهو أنّ املالئكة حسب ظننا

. وجلّقات أيضا هم  ضعفاء عند اهللا عزاملخلو ذكر اخلوف معهم يدلّ على أم مع كوم أقوى

 )5(.أنه فوقهم ولو كانوا ذا القوة. فذكر سبحانه وتعاىل ضعفهم بالنسبة إىل قوته

                                                 
 .2/278، جعفر الغرناطي يلتأويل، ألبمالك ا: انظر -1
 .٢١: ، اآليةالرعد سورة -2
 تفسيرو .13/128والتحرير والتنوير،  .10/329، يونظم الدرر، للبقاع .19/34، يتفسير الراز: انظر -3

 .4/78، والبرهان .3/186، يلبيضاوا
 .٥٠: ، اآليةالنحل سورة -4
 .20/218، يوتفسير الراز. 2/610، الكشاف -5
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  الثالث المبحث

  وف آأدوات التماسك النصيرالح

  )لبامط ستة وفيه(

  

  .حروف الوصل اإلضافي    :األول المطلب

  .حروف الوصل العكسي    :الثاني المطلب

  .حروف الوصل الزمني    :ثالثال المطلب

  .حروف الوصل السببي    :رابعال المطلب

  .حروف المقارنة  :خامسال المطلب

 .حرف بالحرف اآلخراستبدال ال  :سادسال المطلب
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  التمهيد

يشتمل على الروابط احلرفية فيتناول احلروف كأدوات للتماسك النصي، هذا املبحث 
وقبل أن ندخل احلروف ينبغي أن نوضح أن مصطلح احلرف ال يعين الروابط متاماً بل احلروف 

  :العربية ثالثة أنواع

 ).احلروف األجبدية(حروف املباين .أ 

                                                      ).احلروف العاملة يف التراكيب(وف املعاين حر..ب          

 ).يف أوائل بعض سور القرآن الكرمي(ات عطحروف مق.ج            

أو احلروف " يةحروف هجائ"أو بـ" حروف اهلجاء"فحروف املباين هي اليت تسمى بـ

فاً وال دخل هلا يف مفاهيم النص وربطه ووصله وغري ذلك من وعشرون حر األجبدية، وهي تسع

الصالت والدالالت وال يتناوهلا علماء التحليل النصي إال إذا كانت قضية الداللة مشتملة عليها 

وموضع وخمرج  القراءت القرآنية بالبحث يف خمارجهاقد يتناوهلا علماء الصوتيات وو .فيبينون

  .إىل الشفتنيبدءا من أقصى احللق  كل حرف

اين فهي اليت حتقق التماسك النصي غالباً وذكر عنه علماء اللغة أن احلرف أما حروف املع

هي تفتقر إىل األمساء أو إىل األفعال ألداء املعىن وهي اليت مل : غريه أييف كلمة تدل على معىن 

الكالم ولو كانت وال األفعال وتعد هذه احلروف من أجزاء  حتسن فيه عالمة من عالمات األمساء

فضلة، وهلا معان ودالالت متنوعة فلكل حرف معان عدة والسياق أي سياق احلال أو سياق 

روف املبين حرف أو حرفني أو ملعىن مشتمل على بعض حااللغة يعين هذه الدالالت، وكل حرف 

  .لكن_  هالّ _لو ال _  أكثر مثل إالّ

ولتوصيلها والعكس إىل األمساء واألفعال لقد مسيت حروف املعاين بالروابط الفتقارها 

  .غالباً طرف الكالم ألا ال تعد عمدة غالباًمعاين األفعال إىل األمساء وهي تعد 
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يدل على " ضارب"السم اواحد فالعدة يف االستعمال  ن األمساء واألفعال قد حتمل معانإ

  .صاحب الضرب وعلى التذكري وعلى اإلفراد التنكري وغري ذلك

اضٍ مع تضمن معىن الفاعل يف يدل على الضرب وعلى زمن م" ضرب"الفعل  وكذلك

لكن احلرف خالفاً لذلك يدل على معىن واحد فقط يف سياق واحد رغم أنه متحمل .  ذلك

 )1(.متعدد املعاين لكن يستنبط منه واحداً

ومبا أن هذا املبحث يتناول احلروف كأدوات للربط والتماسك يف التحليل النصي 

ناول كيفية تفسري املفسرين للروابط احلرفية، فلذلك اخترت احلروف اليت تسبب الوصل ويت

فمنها احلروف اليت تفيد الربط اإلضايف ومنها ما تفيد الربط العكسي والربط . بوجوه خمتلفة

، وحنو النص بني "حممد خطايب"الزمين والربط التماثلي للمقارنة، ورجعت إىل كتب حنو النص لـ

ورجعت كذلك إىل . واحلداثة، وعلم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق وغري ذلك األصالة

  .التراث العريب مثل كتب النحو والربهان للزركشي وكتب البالغة والتفسري على األخص

بإبراز كل ما حيتاج إليه حملل وكل ذلك يهدف إىل أن املفسرين حللوا النص حتليالً نصياً 

حروف الوصل  األول املطلب :املبحث مشتمل على ستة مطالب هذا .النص يف حنو النص

 املطلب .حروف الوصل الزمين :الثالث املطلب .حروف الوصل العكسي :الثاين املطلب .اإلضايف

استبدال : السادس املطلب.حروف املقارنة: اخلامس املطلب.حروف الوصل السبيب: الرابع

  .احلرف باحلرف اآلخر

                                                            

. 1/18وشرح شذور الذهب، . 1/379والمفصل، للزمخشري، . 59: الفكر، للسهيلي، ص نتائج: ولينظر -1

 .1/23والجني الداني في حروف المعاني، للمرادي، 
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  األول المطلب

  وصل اإلضافيحروف ال

الوصل اإلضايف يدل على التماثل الداليل بني جزئي النص سواء أكانت مفردات أو مجل، 

وهو ربط بصورة اجلمع بني العنصرين فأكثر، أو االشتراك بني اجلزئني يف شيء والوصل اإلضايف 

  .الذي يتم بالواو يف كثري من األحيان

املفرد وهذا النوع من الوصل " لفاءا"و" أو"وقد تستخدم حروف أخرى هلذا القصد مثل 

كثري يف النصوص العربية ويف القرآن الكرمي وأثبته يف التحليل النصي املفسرون بطريق أحسن 

ومبا أنه يكثر يف القرآن الكرمي . بوجوه متعددة، ألنه أحسن نوع للربط والترابط بني أجزاء النص

 )1(.ويكثر حتليله يف التفاسري نكتفي ببعض األمثلة

  .و التشريك  ا للوصل اإلضايف كلمات مثل اجلمعاملفسرون استخدمو

  :الواو

يستخدم الواو لعدة معان مثل اجلمع والقسم واالستئناف وغريها، لكن املقصود هنا 

  .الواو اليت جتمع بني االثنني من أجزاء النص

و للجمع الوا: "للواو وظيفة خاصة للواو كما قال الزخمشري" اجلمع"عىن واإلفادة امل

 )2(."املطلق

                                                            

ونحو النص بين األصالة . 123: وعلم لغة النص، ص. 23: لسانيات النص، لمحمد خطابي، ص: انظر -1

 .112: والحداثة، ص
 .1/403والمفصل، للزمخشري، . 1/159ي الداني في حروف المعاني، للمرادي، الجن -2
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m Z Y X W V: وبينه املفسرون يف التفاسري لآليات الكرمية منها قول اهللا عزوجل

a  ̀_  ̂] \ [l.)1( 

اإلميان : الواو يف اآلية للجمع واملعىن أن هؤآلء هم اجلامعون بني تلك الصفات أي

 )2(.بالقرآن الكرمي وبني اإلميان بالكتب اليت سبق إنزاهلا

m O N M L K J I H G F E D C B: عزوجلومنه قوله 

 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P

h g f e d c b   a  ̀ _ ^i  l k j

o n mp s r qt w v ul.)3( 

أن الواوات ذكرت : فقالوا" الواوات"ذكرت يف اآلية الواو بكثرة فعرب عنه املفسرون بـ

ه األوصاف من اإلميان وإيتاء يف اآلية يف األوصاف فهي للجمع أي من شرائط الرب مجع كل هذ

  . اخل...و... الصالة وإيتاء الزكاة و ةاملال وإقام

فمن شرائط الرب متام هذه األوصاف ومن قام به واحدة منها مل يستحق الوصف بالرب فال 

خاصة ) الرب(يكون قائماً بالرب إال عند استجماع هذه األوصاف ولذلك قال البعض هذه الصفة 

  )4(.لسالم ألن غريهم ال جتتمع فيه هذه األوصاف كلهالألنبياء عليهم ا

                                                            

 .٤: ، اآليةالبقرة سورة -1
 .1/32وتفسير أبي السعود، . 1/42وتفسير النسفي، . 1/42الكشاف، : راجع -2
 .١٧٧: ، اآليةالبقرة سورة -3
  .3/213واللباب، . 1/195ود، وتفسير أبي السع. 1/121والبيضاوي، . 5/220التفسير الكبير، : راجع -4
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̀  m a: وقال اهللا سبحانه وتعاىل _ ~ } | {  z y x w v u t

bc l k j i h  g f e dm q p o nl.)1( 

ربطت أجزاء اآلية الكرمية مثىن وثالث ورباع بأداة الوصل اإلضايف أي هي تضيف 

  .بعضها إىل بعض وجيمعها

أن الواو دلت على إطالق أن : "ني عدد النساء كما قال الزخمشريفاملعىن إذن اجلمع ب

يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق اجلمع، إن شاءوا خمتلفني يف تلك 

 )2(."األعداد، وإن شاءوا متفقني منها

" وأ"فالواو هنا يدل على جتويز اجلمع بني الفرق يف األعداد ولو أبدل الواو باحلرف 

  .ات جتويز االختالف يف العددفل

  :للوصل اإلضافي ] الفاء[ 

تستخدم الفاء للوصل اإلضايف كما تستخدم للوصل الزمين والسياق يفرق بني القصدين 

mt s r q p o n m l k ju  w v: واملعنيني فهي يف قوله تعاىل

} | { z y x~l.)3( 

وهي غالباً تفيد الترتيب  أفادت اجلمع والتشريك يف ضرب املثل،" فما"يف " الفاء"

ضة الزمين هنا ألن ضرب املثل بالبعو والتعقيب فاستعملت يف معىن التدرج فهي ال تفيد الترتيب

                                                            

 .٣: ، اآليةالنساء سورة -1
 .9/488وتفسير الرازي، . 1/329وتفسير النسفي، . 1/468الكشاف،  -2
 .٢٦: ، اآليةالبقرة سورة -3
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والذكر بعده ضرب ملا فوق البعوضة ال يناسب بل املراد ببيان املثل بأنه البعوضة وما يندرج يف 

  .مراتب القوة زائد عليها درجة

بط واالتصال واجلمع كما يرى البقاعي أن الفاء تدل على فاستعملت الفاء يف مطلق الر

  )1(.ارتباط ما إما تعقيب واتصال أو تسبيب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

 .1/362التحرير والتنوير، : وانظر. 1/203نظم الدرر،  -1
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  الثاني المطلب

 حروف الوصل العكسي

  :الوصل العكسي/ الربط 

  .يعين الوصل العكسي الربط على طريق عالقة العكس بني اجلملتني أو املفردتني

غالباً وباألدوات األخرى بعض " إال"ويتحقق بأدوات مثل فهو عكس ما يتوهم املتوقع 

 )1(.لكن، سوى، غري، بل، وغري ذلك: األحيان األخرى مثل

يكثر الوصل العكسي بإال يف القرآن الكرمي ويف علوم النحو يعرف هذا األسلوب 

 .بأسلوب االستثناء وبين املفسرون الوصل الواقع بأسلوب االستثناء

  .توضح ذلكاليت ا بعد إن شاء اهللا بعض األمثلة ة فيمونذكر األمثل

  :صل العكسيأداة الو] إال [ 

هي األداة األكثر استعماالً يف القرآن الكرمي وتقع بني جزءي الكالم للربط بينهما ربطاً 

  .عكسياً واألمثلة كثرية هلا يف القرآن الكرمي

ا جزءي هذا الوصل لكنهم ناقشو" إال"ولكنين وجدت أن املفسرين مل يناقشوا حرف 

  ".إال"الواقع بأداة 

                                                            

 .23: لسانيات النص، لمحمد خطابي، ص -1
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mF E D C B A      I  H G: ومن األمثلة قول اهللا عزوجل

X W V U  T S  R Q P O N M L K JY  ]  \ [ Z

^_l.)1(  

 )2(.قليلهم أطاعوا وأكثرهم فعلوا عدم اإلطاعة: مل يطيعوه إال قليل منهم، أي: أي

 )m   j i h  g f e d  c b   kll.)3: وقال اهللا عزوجل

 )4(ما كان املوت حاصالً لنفس من النفوس بسبب من األسباب إال مبشيئة اهللا تعاىل،: أي

  ".إال"املوت ليس بإذن النفس بل بإذن اهللا عزوجل فبني اجلزءين عالقة العكس بـ: أي

̀  m: وقال اهللا عزوجل _  ̂ ]  \ [ Z Y X    W V U T S

c       b ad k         j i h g f el.)5( 

من كل املطعومات ومن كل أنواع : أن املعىن مل يكن شيء من الطعام أي: قال املفسرون

 )6(.الطعام حراماً غري الطعام الواحد الذي حرمه إسرائيل عليه السالم على نفسه

  ."إالّ"ـمتت بو ل واحلرام عالقة العكس وهي بينةفعالقة بني احلال

  :غير
  .بني اجلزئنييفيد الوصل عن طريق عالقة العكس 

                                                            

  .٢٤٩: ، اآليةالبقرة سورة -1
 .2/589والبحر المحيط، . 296 – 1/295الكشاف،  -2
 .١٤٥: ، اآليةآل عمران سورة -3
 .2/94تفسير أبي السعود،  -4
 .٩٣: ، اآليةآل عمران سورة -5
 .8/291مفاتيح الغيب، . 1/385الكشاف،  -6
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mÈ Ç Æ Å   Ä ÃÉ  Ñ Ð  Ï Î Í Ì Ë Ê :مثل قوله عزوجل

ÒÓ × Ö Õ ÔØ Ú Ùl.)1( 

الذي " غري"بـ متّال خالق سوى اهللا عزوجل فالربط بني اجلملتني هل من خالق، اهللا خالق 

  )2(.أفاد العكس بني اسم اجلاللة وبني خالقٍ آخرٍ دون اهللا تعاىل

̄  » ¬m: ومثل ذلك قول اهللا عزوجل  ®° º   ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ±»  ¼

½l.)3( 

̧  mº   ¹: يف اآلية الكرمية ¶ µlالعكس بني إله آخر دون اهللا وبني اهللا  ، فعالقة

 )4(."غري"ذلك بـ متّعزوجل و

  :لكن

يستخدم للربط العكسي ويسمى أسلوبه االستدراك يف كتب اللغة والنحو حرف " لكن"

 )5(.يه قبلهاوهو أن تنسب احلكم مث خيالف احملكوم عل

̀  mK J I H G F     E  D C   BL ........ b a: وقوله تعاىل _

d ce g fh j ik n m ll.)6( 

                                                            

 .٣: ، اآليةفاطر سورة -1
  .26/223مفاتيح الغيب، : انظر -2
 .٦٥: ، اآليةاألعراف سورة -3
 .3/237تفسير أبي السعود، : انظر -4
 .615: لجني الداني، للمرادي، صا -5
 .١٦٦ – ١٦٣: ، اآلياتالنساء سورة -6
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وال بد من مجلة قبلها، " لكن"مجلة استدراكية بـ..." لكن اهللا "اجلملة : قال املفسرون

لكن اهللا : "قالوا ألهل الكتاب ما نشهد لك ذا فرتل" إنا أوحينا إليك"نزل ملا : فقيل عنها

  )1(.تشهادة اهللا مبا أنزل إليه وإثباته لصحته بإظهار املعجزا: أي" يشهد

ربط عكسي بأن القوم لقد " لكن اهللا يشهد: "فالربط بني اآليات السابقة وبني اآلية

أنكروا من اإلميان بالوحي إىل السابقني من األنبياء عليهم السالم واملعىن بأداة الوصل العكسي 

الكفار واملنافقني ال يشهدون لكن اهللا يشهد فكونت عالقة التضاد والعكس بني : أيأم : يكون

شهادة أهل الكتاب بإنكارهم وبشهادة اهللا عزوجل باعترافه وبشهادة املالئكة بإنزال الوحي وعبر 

  ".لكن"عن ذلك بـ

راك واالستد. االستدراك" لكن"ويذكر املفسرون واللغويون األسلوب الذي استخدم فيه 

حيتاج إىل اإلحالة على ما سبق فقال اإلمام الرازي يف تفسري اآلية السابقة مبيناً الربط والعلة 

ال يبتدأ به ألنه استدراك على ما سبق، وهذا " لكن"اعلم أن قوله : "يف بداية اجلملة" لكن"مبجيء 

إم وإن شهدوا : يلليس كتاباً نازالً عليهم من السماء، فكأنه قالكالم يتضمن أن هذا القرآن 

لكن اهللا يشهد بأنه نازل ) علي الرسول صلى اهللا عليه وسلم(بأن القرآن الكرمي مل يرتل عليه 

 )2(."عليه من السماء

  .بني جزءي النص" لكن"على الربط بـ فقوله على ما سبق يدل

، حيث وضوحاً أكثر طريقة اليتاليف اآليات التالية ب" لكن"ويفهم الربط بـ             

m Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È: قال اهللا تعاىل
                                                            

 .2/110وتفسير البيضاوي، . 269 – 11/268وتفسير الرازي، . 1/592الكشاف، : انظر -1
 .269 – 11/268، مفاتيح الغيب -2
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 Ù Ø ×*  K J  I H G F E D C B A*  N M

T S R  Q P OU X W VY \ [ Z*l.)1(  

يف اآلية األوىل ذكر املنافقني بأم يبحثون عن احليل حىت يتخلفوا وال يصاحبوا أهل 

حال الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومن البين أن . اجلهاد وعلى عكسهم أهل اإلميان ورسوهلم

والذين آمنوا معه بالضد من حال املنافقني حيث بذلوا املال والنفس يف طلب رضوان اهللا والتقرب 

  .إليه

اعلم أن اهللا تعاىل : "رابط عكسي وأبرز ذلك املفسرون، كما قال الرازي" لكن"فحرف 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ملا شرح حال املنافقني يف الفرار عن اجلهاد بين أن حال 

 )2(."منهرضي اهللا عنهم بالضد 

] \  [̂  _  ̀  m h g f e d c b a: ومثل قول اهللا عزوجل

 j i* s r q p o n m l*l.)3( 

 تعرف(لكن أنا : رابط عكسي، والتقدير الذي هو" لكن"وصل بني اآليتني بـنرى ال

فالتضاد بني النصني  "أكفرت": قوله هعكسقول   حدأنا مؤمن مو: ال إله إال هو ريب، أي) بأن

 )4(.وهذا من أحسن الربط

  
                                                            

  .٨٨ – ٨٦: ، اآلياتالتوبة سورة -1
 .8/571ونظم الدرر، . 3/93وتفسير البيضاوي، . 16/119فسير الرازي، ت: انظر -2
 .٣٨ – ٣٧: ، اآليتانالكهف سورة -3
. 12/61ونظم الدرر، . 3/281وتفسير البيضاوي، . 2/301وتفسير النسفي، . 2/723الكشاف، : انظر -4

 .15/324والتحرير والتنوير، 
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  .أنت كافر باهللا لكين مؤمن به: فاملعىن

  

  

  :بل

: وهي وردت يف قوله عزوجل" بل"أيضاً من احلروف اليت تسبب عالقة العكس كلمة 

m¹  ̧¶ µ ´º ¿ ¾ ½ ¼ »À Æ     Å Ä Ã Â ÁÇl.)1( 

  ".البخل واجلود"هورة كناية عن الصفتني غَلُّ اليد وبسطها جماز مش

والعبارة يد اهللا مغلولة عبارة عن عدم املمكنة من البذل واإلعطاء، والبسط عبارة عن 

بل : "لعالقة العكس بني الكالمني فقوله" بل"اجلود واإلنفاق فكالمها كالمان متعاقبان استخدم 

بل "وقال أبو السعود أن قوله عزوجل . عكس لكالمهم وإثبات سعة فضله تعاىل" يداه مبسوطتان

عطف على مقدر يقتضيه املقام أي كال ليس كذلك بل هو يف غاية ما يكون من " يداه مبسوطتان

 )2(.اجلود

mG F E D C B AH  P O N M L K J I: وقال تعاىل

W V U T S R QX Z Y [ ] \^ a  ̀_l.)3( 

                                                            

 .٦٤: ، اآليةالمائدة سورة -1
 .6/250والتحرير والتنوير، . 3/58وتفسير أبي السعود، . 1/656الكشاف،  -2
 .١٧٩: ، اآليةاألعراف سورة -3
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 عزوجل لكن الكفار غري مطيعني، األنعام رغم خلوها من العقل الظاهري مطيعة إىل اهللا

وهم أخطأ طريقاً من األنعام ألن األنعام تعرف را حقيقياً كان أو جمازياً وهي تذكر را احلقيقي 

  .وتسبح له أما الكافرين فغري ذلك

فاألنعام تطيع اهللا تذكر وتسبح له أما الكفار ال يفعلون ذلك فهو يعكسون ما تفعله 

بني اجلنسني من املخلوقات فتبين هذه األداة " بل"واضح من اآلية بذكر األنعام وهذا املعىن 

العالقة العكسية بني األنعام أي احليوان وبني اإلنسان الكافر، ألن الكفار كابروا العقول وعاندوا 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم وال يعلمون مضارهم فهم الكاملون يف الغفلة، أما األنعام فهي 

  )1(."بل"ورب عن مضارها فعالقة العكس واضحة بينهما بكلمة  تطلب منافعها

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  .1/620وتفسير النسفي، . 3/43وتفسير البيضاوي، . 15/412مفاتيح الغيب، : انظر -1
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  ثالثال المطلب

  حروف الوصل الزمني

الوصل والربط من أنواعه الوصل الزمين أي يكون بني نصني ربط زمين ويستعمل لذلك 

  ".مث، والفاء، وحىت: "القصد أدوات خمتلفة، ومنها

موجودة يف القرآن الكرمي ويف التفاسري مين االت هذه األدوات للربط الزاستعم و

العربية، ومن املعلوم أن هذه األدوات الثالثة تفيد أكثر من معىن وتستخدم يف أكثر من موقع 

فيها الوصل الزمين ذه األدوات، وفسرها املفسرون أثناء التحليل  ولكننا استخرجنا اآليات اليت

  .والتفسري

 :ثم )1

، "مث"الزمين ومن الربط بني النصوص بأداة الوصل الزمين  أكثر االستعمال للوصل" مث"

®̄  ° ± m ¼ » º    ¹  ̧¶   µ  ́³ ²: قول اهللا عزوجل

¾ ½l.)1( 

ه، فكل عد ذلك طلب من املالئكة سجدة لخلق آدم عليه السالم مث تصويره وب: أي

 )2(."مث"األمور وقعت مترابطة مترتبة وعبر عن ذلك القصد بـ

                                                            

 .١١: ، اآليةاألعراف سورة -1
 .14/206رازي، وتفسير ال. 3/6وتفسير البيضاوي، . 1/557وتفسير النسفي، . 2/89الكشاف،  -2
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 )1(."الواو"ال تفيد الترتيب وإمنا هي مبرتلة " مث"أن : رينوقال بعض املفس

قال ذلك الكثريون : األصلي، أي و قصدها فمنهم من قال هي للترتيب الزماين وهذا ه

  .األوىل للترتيب الزماين والثانية للترتيب اإلخباري: ومنهم من قال

m K J  I H G F E D C B A: وقول اهللا عزوجل

    R Q  P O N M L     Sl.)2(  

الذي " مث"باألوىل بالربط وهو أداة الوصول الزمين " استقاموا"ارتبطت اجلملة الثانية 

 )3(.على قوهلم) عمالً(االستقامة ) ، ب"اهللا ربنا"قوهلم ) أ: يفيد البعد الزمين بني احلديثني

رار أو أم أم نطقوا بالتوحيد مث ثبتوا على اإلق –واملراد منه القرار بعد اإلقرار، أي 

للتراخي الزماين ألا حتصل بعد مدة من " مث"فحرف  –استقاموا فعالً كما استقاموا قوالً قبله 

  .وقت اإلقرار

mI        H G F E D C B AJ      M L K: وقال اهللا تعاىل

O Nl.)4( 

وهو يدل على البعد الزمين بني خلق السموات واألرض وبني " مث"الربط بني اجلملتني بـ

  .كفر العادلني

  

                                                            

 .3/215وتفسير أبي السعود، . 9/27اللباب، : انظر -1
  .٣٠: ، اآليةفصلت سورة -2
 .8/13وتفسير أبي السعود، . 5/71وتفسير البيضاوي، . 17/183ونظم الدرر، . 4/198الكشاف،  -3
 .١: ، اآليةاألنعام سورة -4
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 )1(.استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته" مث"معىن : كما قال الزخمشري

  

̄  ° ± m³ ²: وقال اهللا تعاىل     :الفاء )2 ®´  µ

¼ » º ¹  ̧¶l.)2( 

كنتم [ فالربط بني اجلملتني : وردت أحرف الربط الزمين يف اآلية وحتدث عنها املفسرون

فنجد هنا إبداالً " مث"مرتبطة بـ] مييتكم [ اء، مث ذكرت مجلة أخرى بالف] أحياكم [ و] أمواتاً 

السبب يف ذلك أن اإلحياء األول بعد املوت كان بدون تراخٍ، : املفسرونبني احلرفني شرح 

ألن املوت قد " مث"ألا تؤدي الترتيب بدون تراخ مث رتبت وربطت اجلمل بـ" الفاء"فذكرت 

لثاين مثله متراخٍ عن املوت الثاين، ذكرت يف اآلية حوادث متنوعة تراخي عن اإلحياء، اإلحياء ا

  .مترتبة على الترتيب الزمين

عىن وكل ذلك يسبب الوصل الزمين، ولكل أداة فائدة ومناسبة أدركها املفسرون، فامل

د ساماً ال حياة هلا فأحياكم خبلق األرواح ونفخها فيكم مث مييتكم بعأج: أي" كنتم أمواتاً: "لآلية

حياة الدنيا عندما تقضى آجالكم مث حيييكم بالنشور يوم ينفخ يف الصور أو للسؤال يف القبور مث 

 )3(.إليه ترجعون بعد احلشر فيجازيكم بأعمالكم

  :حتى )3

                                                            

 .12/479تفسير الرازي، : وانظر. 2/4الكشاف،  -1
 .٢٨: ، اآليةبقرةال سورة -2
وتفسير أبي . 2/375وتفسير الرازي، . 1/65وتفسير البيضاوي، . 1/76وتفسير النسفي، . 1/122الكشاف،  -3

 .1/77السعود، 
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  :ذكر اللغويون ثالثة أقسام هلا، وهي" حىت"من حروف التماسك الزمين بني أجزاء النص 

 .حىت اجلارة، ومعناها انتهاء الغاية .1

 . العاطفة اليت تشرك يف اإلعراب واحلكمحىت .2

 .حىت االبتدائية اليت تقتضي مجلة بعدها .3

فاليت منها جارة وهي يف معىن الغاية واالنتهاء هي اليت مقصودة هنا، وقد تشارك اجلارة 

اليت تفيد الغاية تدل على أن ما بعدها غاية ملا قبلها ومعىن الغاية " حىت"والعاطفة يف معىن الغاية، 

 )1(.وقتاً" حد الشيء"وإذا كـ –حد الشيء  –

̀  m: قال اهللا عزوجل: فأفادت وصالً زمنياً وهي كثرية يف القرآن الكرمي، منها _ ^

     b al.)2( 

وقت مطلعه : سالمة إىل مطلع الفجر، أي/ أفادت الغاية أن ليلة القدر سالم " حىت"

" املالئكة"م الترتل أي ال ينقطع ترتهلم متعلقة بترتل على أا غاية حلك" حىت"فحرف " طلوعه"

  .فوجاً بعد فوج إىل طلوع الفجر

، فاملعىن أن ليلة القدر سالمة ونفع وخري إىل "سالم"متلعقة بـ" حىت"أن : وقال الكثريون

 )3(.طلوع الفجر

                                                            

 .547 – 542: الجني الداني في حروف المعاني، ص -1
 .٥: ، اآليةالقدر سورة -2
وتفسير أبي السعود، . 5/327ير البيضاوي، وتفس. 20/430وتفسير اللباب، . 32/236تفسير الرازي، : انظر -3

9/183. 
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" حىت"حىت موضوعة للداللة على أن ما بعدها غاية ملا قبلها وغاية كل شيء حده، ولفظ 

  .بعدها غاية ملا قبلها، حىت مطلع الفجركلفظ احلد 

| { ~  }mr q ps z y x w v u t: وقال تعاىل

�¡l.)1( 

اعتزال املؤمن من زوجته وعدم القرب وقت احليض حكمه إىل وقت الطهارة، فذكرت 

اليت تصل بني اجلمل السابقة وبني اجلملة القادمة فنوع الوصل بني اجلمل مثت " حىت"كلمة 

" ال تقربوهن: "أن يقرب إليها، فاملعىن لآلية الكرمية) زوجها(الطهارة جييز املؤمن بالزمن أي وقت 

  .إىل زمن زوال الدم عنهن: حىت يزول عنهن الدم، أي

 )2(.يف اآلية الكرمية للغاية وهي اليت أدت فائدة الوصل الزمين" حىت"

̈  © m ª: مبعىن الوصل الزمين جاء يف قوله عزوجل" حىت" § ¦ ¥ ¤

 ¬ «°  ̄®± ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ²À  Ã  Â Á

Å Äl.)3( 

" زلزلوا"إىل وقت، وهي تصل اجلملتني : أي "إىل أن"الكرمية مبعىن يف اآلية " حىت"كلمة 

أهل اإلميان (ابتالئهم : بالوصل الزمين وهذا يقتضيه السياق، ألن زلزاهلم أي" يقول الرسول"و

بلغ م : "كما قال الزخمشري.لنصرة اهللا عزوجل دعائهم/ استمر إىل وقت قوهلم ) والتقوى

                                                            

 .٢٢٢: ، اآليةالبقرة سورة -1
 .1/222وتفسير أبي السعود، . 4/74واللباب، . 6/419تفسير الرازي،  -2
 .٢١٤: ، اآليةالبقرة سورة -3
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وقال بعض . "الضجر ومل يبق هلم صرب حىت قالوا ذلك ومعناه طلب الصرب واستطالة زمان الشهدة

 )1(."كي"املفسرين معناه التعليل مبعىن 

  :هلا وجهان" حىت"أن : خالصة القول

  .إىل أن يقول فهو غاية ملا تقدم من املس والزلزال: أي" إىل"أا مبعىن : األول

  .فتفيد العلة وهذا رأي ضعيف: أي" كي"أا مبعىن : والثاين

  .قد جيمع احلرفان يف آية واحدة وكالمها مبعىن الوصل الزمين

¯ °    ¬ ® m: مبعىن الوصل الزمين يف اآلية الكرمية حيث قال اهللا عزوجل" حىت"

À ¿ ¾ ½ ¼ » º    ¹  ̧¶  µ  ́³ ² ±l.)2( 

  :يف اآلية نقاط للمتصفني باإلميان، يشترط يف من يتصف بصفة اإلميان شروط

ال يكمل إميام إىل وقت أن يكونوا حمكمني الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما  .1

 .حيدث بينهم من األمور والقضايا

ه يف أمور حيام ال جيدوا أي حرج وال معناه بعد حتكيمهم إيا" مث"وبعد ذلك أي  .2

 )3(.تضيق صدورهم من حكمه صلى اهللا عليه وسلم

  ".مث"و" حىت"روف اليت تربط بني النصني وصالً زمنياً، ومها احلففي اآلية الكرمية بعض 

                                                            

 .3/514وتفسير اللباب، . 6/379وتفسير الرازي، . 1/256والكشاف، . 1/443تفسير الراغب األصفهاني،  -1
 .٦٥: ، اآليةالنساء سورة -2
 .6/469واللباب، . 3/695والبحر المحيط، . 10/128تفسير الرازي،  -3
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يف ( جييء أدوات الوصل الزمين يف اآلية الواحدة وبيان فرق املناسبة، قال اهللا عزوجل

m  À ¿ ¾ ½*  Å Ä Ã Â*    É È Ç: )عليه السالمقصة إبراهيم 

 Ê*l.)1(  

مل ما ذكرت الواو يف : وإن قيل" مث"و" الفاء"و" الواو"فحروف التماسك النصي يف اآلية 

  وميرضين ويسقني ومييتين وحييني؟ كل املواضع والذي يطعمين ويسقني

و أفاد اجلمع ألن لكان معىن اآلية غري الذي اآلن ألن العطف بالوا": قال املفسرون

الوصل بالفاء يفيد معىن الوصل الزمين ألن الشفاء يعقب املرض بال زمان خال من أحدمها مث 

لتفيد الترتيب الزمين بشيء من التأخري ألن اإلحياء يكون بعد املوت بزمان هلذا جيء " مث"ذكرت 

 )2(."اليت للتراخي" مث"يف عطفه بـ

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .٨١ – ٧٩: ، اآلياتالشعراء سورة -1
 .15/44واللباب، . 14/55ونظم الدرر، . 2/568تفسير النسفي، : انظر -2
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  الرابع المطلب

  السببي حروف الوصل

هو الوصل الذي يظهر يف صورة السبب والنتيجة بني جزئي النص سواء الوصل السبيب 

  .أكانا مفردين أو مجلتني أو جمموعة من اجلمل

وبعبارة أخرى هو الوصل املنطقي أي العالقة املنطقية بني أجزاء النص وتندرج حتته 

الشرط ويف اجلمل اليت تستخدم عالقات السبب والنتيجة اليت تظهر غالب األحيان يف أسلوب 

  .وغريها" لـ"، و"الفاء"، و"كي"فيها أدوات التعليل مثل 

نستخلص ومن كل ذلك قائلني أن الوصل السبيب يظهر يف صور خمتلفة وله أدوات 

خمتلفة منها معنوية ومنها لفظية حرفية، وهذا املطلب يشتمل على حروف الوصل السبيب وهي 

ونرى املفسرين والنحاة " الفاء السببية"التعليلية، و" كي"، و"لتعليلالم ا"الشرطية، و" إنْ"

هم حيللون اآليات وإذا كانت فيها فسرين فيف أعماهلم التحليلية وخاصة امليذكرون هذه األدوات 

  .حروف مثل ذلك يربزوا

  :الشرطية] ِإْن [  )1

  . املضارعنيحرف تستخدم للشرط يف اجلمل ويف لغة علم النحو جتزم الفعلني" إنْ"



  

  الكلمة مستوى على النصي التحليل: الثاني الفصل      

222 

فهو يكون معىن الشرط واجلزاء ويكون الربط والوصل بينهما، ويكون عالقة السبب 

  )1().جواب الشرط(والنتيجة ) الشرط(

̧  m³  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹: ومن وروده يف قوله عزوجل ¶ µ ´

Æ Å Ä Ã Â Á À  Ç*  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É

ÓÔ  Ö Õ*l.)2( 

قق املخاطب علم املتكلم بتحقق الشرط توبيخاً على حتقق يف بداية اآلية يدل على حت" إنْ"

  )3(.ذلك الشرط

يف القرآن الكرمي وجواب الشرط للربط والتعلق، والشرط كوم يف ريب " إنْ"فعبر بـ

أيضاً معطوف على جواب الشرط إذن " وادعوا شهداءكم"قوله " فأتوا بسورة من مثله"الذي 

وادعوا "و" فأتوا بسورة من مثله"باجلملتني " ريبإن كنتم يف "ربطت مجلة " إنْ"حرف 

من حيث أن اجلملة األوىل تكون سبباً واجلملتان تصبحان نتيجة يف صورة الشرط " شهداءكم

  .واجلزاء

بدأت عالقة جديدة للوصل يف صورة " إن كنتم صادقني"مرة ثانية " إنْ"مث ذكرت 

يف أن حممداً صلى اهللا " ن كنتم صادقنيإ"شرط وجوابه يقدر " كنتم صادقني"الشرط، فاجلملة 

  ".فافعلوا هذا الذي طلب منكم: عليه وسلم قال من عند نفسه
                                                            

 .1/191الجني الداني في حروف المعاني،  -1
 .٢٤ – ٢٣: ن، اآليتاالبقرة سورة -2
 .1/337التحرير والتنوير،  -3
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 )1(.مقدرةهي فالوصل جاء بني الشرط الذي هو مذكور وبني النتيجة اليت 

، "فاتقوا النار"والذي جوابه " مل تفعلوا"مرة ثالثة وجاءت بشرط يف قوله " إنْ"مث ذكرت 

الفعل للمعارضة وعدم القدرة على ذلك سيصلون إىل النار اليت أعدت هلم،  يف صورة عدم: أي

 )2(.اتقوا النار إن مل تفعلوا املعارضة: فقيل هلم

  :التعليلية] َآْي [  )2

"اخلة على ما االستفهامية وهي الد يف اللغة العربية تستخدم تعليلية واستفهامية "كَي

مقصودة هنا ألا تصل بني اجلزئني يف النص يف بيان  واليت تفيد التعليل هيليست مما حنن فيه و

 )3(.التعليل

m   ¿ ¾ ½ ¼ »*  Á): يف قصة موسى عليه السالم(يف قوله عزوجل " كَي"جاءت 

 Â*  Æ Å Ä*  Ê É È*          Î Í  Ì*l.)4( 

شار إىل أن ضح األغراض وبعد ذكرها بالترتيب أأراد سيدنا موسى عليه السالم أن يو

نسبحك فذكر العلة جلميع " كَي"غراض ليست مقصودة له وهذا يتوضح من قوله هذه األ

  )5(.السابقةوبني اجلمل " كَي نسبحك"اجلملة أصبحت رابطة بني " كَي"املقاصد السابقة فكلمة 

                                                            

وإعراب القرآن وبيانه، للدرويش، . 1/75والجدول في إعراب القرآن، . 338 – 1/337التحرير والتنوير،  -1

1/56. 
 .1/438واللباب، البن عادل، . 1/89والبحر المديد، البن عجيبة، . 1/58إعراب القرآن وبيانه، للدرويش،  -2
 .1/261في حروف المعاني،  الجني الداني -3
 .٣٣ – ٢٩: ، اآلياتطه سورة -4
  .16/213والتحرير والتنوير، . 13/230وتفسير اللباب، . 16/285نظم الدرر، : انظر -5
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̀  m e d c b a: وقال اهللا عزوجل _ ~ } | { z y x

n m l k j  i           h g fol.)1( 

يف اآلية يف الفيء املخالف الذي كان عليه العرب يف اجلاهلية من حكم سبحانه عزوجل 

اختصاص األغنياء به وبعد احلكم بين العلةاملظهرة لعظمة اهللا عزوجل، وحسن تدبره ورمحته قال 

  ".كي ال يكون"معلالً 

 جعلناه مقسوماً: "، فاملعىن"فلله وللرسول"يف اآلية تعليل لقوله " كَي"أن : فقال املفسرون

  )2(.ألجل أن ال يكون الفيء دولة بني األغنياء منكم على هؤآلء

m¿ ¾ Á À Â  Å Ä Ã: يف قوله عزوجل" كَي"وكذلك وردت 

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æl.)3( 

كان من حكَم اهللا عزوجل الذي هو غالب أنه استخدم لسيدنا موسى عليه السالم عدوه 

: جله مث بين سبحانه وتعاىل سبباً لذلك األمر فقاليف كفالته وكان حاله أنه كان يقتل العامل كله أل

إنا رددنا إليها لتعلم أن وعد اهللا حق، واملقصود األصلي من ذلك : ، فاملعىن يكون"كَي تقر عينها"

تعليالً " كَي"هاب احلزن، فاهللا سبحانه وتعاىل عبر بـلديين وأن ما سواه من قرة العني ذالغرض ا

 )4(.لفعله

                                                            

 .٧: ، اآليةالحشر سورة -1
 .28/84والتحرير والتنوير، . 6/93وبيان المعاني، . 10/141والبحر المحيط، . 19/433نظم الدرر،  -2
 .١٣: ، اآليةالقصص سورة -3
 .24/583ومفاتيح الغيب، . 10/260وروح المعاني، . 14/252نظم الدرر، : انظر -4
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  :لسببيةا] الفاء [  )3

  .تستخدم الفاء لبيان السبب وتفيد الوصل السبيب

بني " الفاء"فإذا كانت . هلا أقسام مثل السببية واالستئنافية والعاطفة وغري ذلك" الفاء"

املفردين أفادت التشريك بينهما وإذا كانت بني اجلملتني ففي األغلب تفيد بيان السبب فتسمى 

 )1(."الفاء السببية"

m ¡ � ~ } | {   z y xw v:  قوله عزوجليف فاءوجاءت ال

¤ £ ¢¥ ¦        ̈§         ©l.)2( 

يف اآلية تفيد السبب عن القضاء قوهلم، فاملعىن أن الذين كفروا " الفاء"أن : قال املفسرون

عنده اإلحساس فيفيد أم  ال ميوتون إال اإلماتة اليت يتسبب عنها املوت احلقيقي الذي ينتهي

  .ليس فيه من املوت إال آالمه دون راحته مياتون موتاً

اليت جتعل الكلمة مسببة على القضاء " فيموتوا"يف كلمة " الفاء"استخدمت 

 )3(.االستراحة

̄  ° ±m: وقال اهللا عزوجل ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦²   ́ ³

¶ µl.)4(  

                                                            

 .1/64الجني الداني في حروف المعاني،  -1
 .٣٦: ، اآليةفاطر سورة -2
 .1/690تفسير السعدي، تيسيرالكريم و. 22/318والتحرير والتنوير، . 16/62نظم الدرر،  -3
  .٦١ :، اآليةطه سورة -4
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يستأصلكم بسببه أو : وهي تفيد السبب فاملعىن إذن" فيسحتكم"يف " الفاء"استخدمت 

  )1(.اجتنبوا الكذب على اهللا: هنا مسوقة مساق التعليل للنهي أي" الفاء"بسببه، فـ يهلككم

  

  خامسال المطلب

  حروف المقارنة

املقارنة من اإلحالة يف االتساق يف التحليل النصي وتستخدم حروف خاصة 

  .للمقارنة بني أجزاء اجلملة

ف كا: "، ويف العربية هيso ،sameوهي حروف يف اإلجنليزية مثل 

  .وغري ذلك" هكذا"، و"كذلك"و" كما"، و"التشبيه

املعلوم أا واردة يف النص القرآين فحللها املفسرون مبينني معانيها ومن 

  )2(.والتماسك الواقع ا يف اآلية أو اآليات وهم يوضحون صور الربط ذه األدوات

 الكاف

̀  m a: جاء حرف املقارنة يف اآلية الكرمية _   ̂ ] \ [ Z

c b e dfl.)1( 

                                                            

 .16/250والتحرير والتنوير، . 5/400وروح البيان، لإلمام أبي الفداء، . 6/25تفسير أبي السعود، : انظر -1
 .19: لسانيات النص، ص: راجع -2
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كما : اسم اإلشارة، واملراد" ذلك"كاف التشبيه، و" كاف"يف هذه الكلمة ": كذلك"

  )2(.أنعمنا عليكم باهلداية كذلك أنعمنا عليكم بأن جعلناكم أمة وسطاً

m F E D C B: كاف املقارنة والتشبيه متعلقة باملعىن الذي يف قولهفالكاف 

K  J I H G     LM Q P O NR W V U T S Xl.)3( 

  ".أمة وسطاً"بني هداية اهللا وجعله إياكم : وأفاد كاف املقارنة بني احلالتني أي

m i h g f e d c: وجميء حرف التشبيه يف قوله عزوجل

jk t   s r q p o n m lu     w v

~ } | { z y xl.)4( 

ة يرى اآللوسي رمحه اهللا أن الكاف املقصود منه يف اآلية جمرد تشبيه مضمون اجلمل

  .باجلملة

اذكروه على ذلك النحو ومفاده التسوية يف : والتشبيه لبيان احلال وإفادة التقييد واملراد

 )5(.احلسن والكمال أي اذكروه ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة إىل املناسك وغريها

                                                                                                                                                                          

 .١٤٢: ، اآليةالبقرة سورة -1
 .2/206ونظم الدرر، . 1/219وتفسير ابن عطية، . 4/84مفاتيح الغيب،  -2
 .١٤٢: ، اآليةالبقرة سورة -3
 .١٩٨: ، اآليةالبقرة سورة -4
 .2/242والتحرير والتنوير، . 1/484روح المعاني،  -5
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m | { z               y x w v u t s r q p o n: وقال عزوجل

£ ¢  ¡ � ~ }¤ ¦        ¥ ª      ©  ̈§l.)1(  

حرف التشبيه واملقارنة واملعىن كما زين للكافر عمله " كذلك"الكاف يف 

السيء كذلك زين للمسرفني يف األعمال ما كانوا يعملون من اإلعراض عن ذكر اهللا 

 )2(.عزوجل وزين هلم متابعة الشهوات واإلعراض عن شكر النعم

mV U T S  \ [Z  Y X W   ̂]: ومنه قوله عزوجل

 ̀_l.)3( 

كتب عليكم الصيام مماثالً لصيام الذين من : لتشبيه واملراد من اآليةليف اآلية " كما"

املماثلة واقعة بني الصيامني من هذا الوجه هو تعلّق كل : قبلكم يف كونه أياماً معدودات، أي

تقتضي التماثل يف منهما مبدة غري متطاولة واملماثلة بني صيام هذه األمة وبني األمم السابقة ال 

قصد باآلية الصوم ويف صفة الصوم وألجل ذلك ن مجيع الكيفيات بل املماثلة مطلوبة يف فرض

  :غرضني، ومها

  .االهتمام ذه العبادة    :األول

 .إثارة العزائم للقيام ذه الفريضة    :الثاين

                                                            

  .١٢: ، اآليةيونس سورة -1
 .9/84ونظم الدرر، . 11/12والتحرير والتنوير، . 2/455البحر المديد،  -2
 .١٨٣: ، اآليةالبقرة سورة -3
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  )1(.أنتم متعبدون بالصيام يف أيام كما تعبد من كان قبلكم: فاملعىن

ف حرف الربط الذي يأيت بعالقة التماثل والتقارن بني جزئي النص سواء أكانا فالكا

  .مفردين أو اجلملتني، وحللها املفسرون بطريقة حسنة

  سادسال المطلب

  استبدال الحرف بالحرف اآلخر
تبادل احلرف باحلرف اآلخر حسب السياق أمر جاذب يف التحليل النصي وهو أن النص 

  .مناسب به وحقيقة من حيث القانون والقواعد هو موضع حرف آخر يذكر فيه حرف وهو الئق

وقد يأيت يف القرآن الكرمي كالمان متشاان بفرق احلرف أو الكلمة الواحدة وهو حيتمل 

  .األسرار البيانية فسرها املفسرون البيانيون عامةً

  .لكلمة األخرىفهذا النوع من التغاير والتبادل يذكر يف حنو النص يف استبدال الكلمة با

 *× m Ü Û Ú Ù Ø: ومن االستبدال احلريف يف القرآن الكرمي قول اهللا عزوجل

æ   å ä ã â á à ß Þ*l.)2( 

لكان " أو"بدالً من " و"فيه حكمة، وهي أنه لو ذكرت " أو"أن ذكر : يقول املفسرون

ال تطع أحدمها بذكر  :فإذن جاز أن يطيع أحدمها وهو غري املراد لكنه إذا قال" ال تطعهما"املعىن 

عن طاعتهما مجيعاً أى فال تطع كل واحد : حرف التخيري، علم أن الناهي عن طاعة أحدمها أي

 )3(.وهي أبلغ وأكثر مناسبة" و"بدالً من " أو"فذكرت . من مرتكب اإلمث ومن الغايل يف الكفر

                                                            

 .1/158وتفسير النسفي، . 1/124وي، وتفسير البيضا. 5/220تفسير الرازي، . 1/225تفسير الكشاف،  -1
 .٢٤ – ٢٣: ، اآليتاناإلنسان سورة -2
 .21/155ونظم الدرر، . 9/75وتفسير أبي السعود، . 30/759وتفسير الرازي، . 4/675الكشاف، : راجع -3
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m k j i h g f e d c b a `*  m: ومنه قوله عزوجل

t s r q p o n*l.)1( 

حرف الرجاء والتوقع وقد يأيت للتعليل " لعل"رجاء حلصول شكركم، " لعلكم"قوله 

التعليلية ألن أحرف التعليل تفيد فقط التعليل لكن " كَي"أو " لـ"بدالً من " لعل"أيضاً ذكرت 

  .أصالً حرف الرجاء، الرجاء لعامل الغيب من خملوقاته ال يناسب" لعل"

اعبدوا على رجاء أن : اإلطماع من الكرمي واملعىن إذنالترجى و" لعلكم"فأصبح معىن 

  )2(.تتقوا فتنجوا بسببه من العذاب

قد تأيت يف القرآن الكرمي آيتان متشاتان بفرق من احلرف وهو أيضاً من استبدال 

 )m| } ~ _ ̀a b c d e f g hl.)3: احلروف، ومنها قول اهللا عزوجل

 )ml k j i     h g      n ml.)4: وقال اهللا عزوجل

هل : بدالً من سوف فلسائل أن يسأل" السني"ويف الثانية " سوف"ذكر يف اآلية األوىل 

  .كان جيوز أحدمها مكان اآلخر

حقه من اللفظ ألا اآلية األوىل قد وفّى املعىن فيها : جييب املفسرون عن ذلك قائلني

اء يف األوىل بالتفصيل والبيان فبينت سابقة للثانية ففي الثانية اعتمد على االختصار والسبب أنه ج

                                                            

 .٥٢ – ٥١: ، اآليتانالبقرة سورة -1
  .1/62 وتفسير النسفي. 1/501والتنوير،  والتحرير. 1/92الكشاف، : انظر -2
 .٥: ، اآليةاألنعام سورة -3
 .٦: ، اآليةالشعراء سورة -4
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اآلية يف سورة الشعراء على االختصار واالكتفاء بالقليل من الكثري، فجعل فيها السني بدل سوف 

 )1(.وهي مؤدية معناها

̀  me      d c    b a: وجاءت الواو يف قوله عزوجل _ ~  } |f  i h  g

jl.)2( 

 m e d   c bk    j i h g fl: ووردت الفاء يف قوله عزوجل

p o n       ml.)3( 

فاالختالف بني احلرفني أو اإلبدال بينهما هو مقتضى السياق أو املقام وهو أن اآلية اليت 

هي مجعت بني : فيها الواو هي مجل معطوفة بعضها على بعض بالواو وهذه الواو واو اإلضافة أي

أما الفاء يف سورة  –عض ليس سببياً وتعلق اجلمل بعضها بب –اجلمل املختلفة يف اقتباس واحد 

m n m: كقوله عزوجل: يونس يف اآلية املذكورة وردت لتعلق اجلمل بعضها ببعض تعلقاً سببياً

v u t s r q p ow } | { z   y x~  ̀_l.)4( 

  )5(.فتعلق كل ما بعد الفاء مبا قبله تعلق املسبب بسببه

                                                            

. 3/299، و2/5الكشاف، : وراجع أيضًا. 479 – 2/478درة التنزيل وغرة التأويل، للخطيب اإلسكافي،  -1

 .19/98والتحرير والتنوير، . 6/234، و3/110وتفسير أبي السعود، 
 .٢١: ، اآليةاألنعام سورة -2
 .١٧: اآلية، يونس سورة -3
 .١٦: ، اآليةيونس سورة -4
ونظم الدرر، . 17/226تفسير الرازي، : وراجع أيضًا. 63 – 62: درة التنزيل وغرة التأويل، ص: انظر -5

9/89.  
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ومنها استخدام حروف التماسك اليت  تبين مما ذكرنا أن التماسك يتحقق بطرق خمتلفة

تربط بني جزئي النص أو أجزاء النص، وهي كثرية جداً اخترنا منها بعضها وكذلك جند يف 

اآليات املتشاات استبدال احلروف بعضها ببعض فكل ذلك بينه املفسرون يف حتليالم وهذا 

  .ايدل على وجود التحليل النصي عندهم يف أحسن صورة يف كل مستويا
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  الثالث الفصل
  التحليل النصي على مستوى الجملة

  )حثامب ةأربع وفيه(

  :المبحث األول

  .اإلسناد وسيلة الترابط والتعالق

  :المبحث الثاني

  تعالق المكمالت في الجملة

  :المبحث الثالث

  .اإلحالة في الجملة

  :المبحث الرابع

  .ترتيب أجزاء الجملة وحذفها

  
  
  
  
  

  
  تمهيدال
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  :تعريف الجملة
  :ناها لغةمع

مجاعة كل " :أما اجلملة فهي .ع وعظَم اخللقمواملراد جت "جملَ"هي مأخوذة من 

  )1(."شيء بكماله وهي واحدة اجلمل

سناديا أي اجلملة عبارة عن مركب اجلملة كالم مركب تركيبيا إ  :اصطالحا

إن "د مثل زيد قائم أو مل يف: مثل. من كلمتني أسندت أحدامها إىل األخرى سواء أفاد

  )2(.فبذلك تكون اجلملة أعم من الكالم) ألا تفيد جبواب الشرط" (يكرمين

  )3(.ما تركب من كلمتني فصاعدا بشرط اإلسناد أفاد أم مل يفد"فاجلملة 

  :دماء الجملة عند النحاة الق

مها إىل احدإكالم املركب من كلمتني أسندت اجلملة غالباً عند النحاة ال

زيد أخوك أو بني الفعل واالسم، : حنو. ذلك اإلسناد بني االمسني األخرى سواء أكان

  .زيد ضرب: ضرب زيد أو بني االسم والفعل حنو: حنو

: وخربه حنو املبتدأعن جلس أمحد و: والفاعل، مثلواجلملة عبارة عن الفعل 

لمجهول ونائب الفاعل ملبين لمثل الفعل ا. (مهازيد قائم أو ما كان يف مرتلة أحد

                                                            
أبو احلسني أمحد بن ، 1/392 ،ومقاييس اللغة .11/75 ،لألزهري ،وتهذيب اللغة .6/143 ،معجم العين: راجع -1

 ..م1979 - هـ 1399: الطبعة  ،دار الفكر، عبد السالم حممد هارون: حملقق ا فارس بن زكريا

 .78 :ص ،للشريف الجرجاني ،التعريفات -2
اهللا، الجامعة  حسن عبد: ، تحقيق)هـ860: ت(ألحمد بن محمد شهاب الدين األندلسي  ،الحدود في علم النحو -3

 .474 :م، ص2001 :بالمدينة المنورة، الطبعة ،اإلسالمية
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عناه والكالم هو الذي يسميه الكالم كل لفظ مستقل بنفسه مفيد ملو )1(.)فاتوالص

حممد فكل لفظ يف اجلمل  استقل بنفسه  حنو زيد أخوك وقام" اجلمل"و" اجلملة"اة النح

  )2(.وكل كلمات أفادت فائدة حسن السكوت

  )3(.عند الكثريين فاجلملة وإن قيل ال يشترط فيها اإلفادة ترادف الكالم

  
  :ليف الجملةتأ

           

لة ماملبتدأ واخلرب يف اجل(املسند واملسند إليه : تتألف اجلملة من جزئيني أساسيني مها 

مها عماد اجلملة ونواا األساسية و) يف اجلملة الفعلية ائبهناالمسية والفعل وفاعله أو 

أما املسند إليه  ،اً وفعالً أو تركيبياًيكون امس قداملسند و  .وال ميكن االستغناء عنهما

  .يشترط فيه أن يكون امساً فاحلرف بذاته ال يصح أن يكون مسنداً وال مسنداً إليهف

الالزم يف اجلملة نواا وعمادها ولكن غالباً ال تتم اجلملة بذكرها بل و    

معىن " مكمالت"وبـ" متممات" ك األجزاء بـتلحتتاج إىل ما يتمها ويكملها فتسمى 

من املسند  اجلملة املسند واملسند إليه وبقية املكونات تكمل املراد يفهذا أن األصل 

أو متممات وقد ميكن االستغناء عنها دون أن خيتل  التضفواملسند إليه فتسمى 

  .تركيب اجلملة ومعناها

                                                            
 .1/490 ،ومغني اللبيب .1/23 ،للزمخشري ،والمفصل .1/64 ،األصول في النحو: راجع -1
 .1/18 ،البن جني ،الخصائص: انظر -2
 .1/155 ،للسيوطي ،همع الهوامع: وانظر .المراجع السابقة أيضًا -3
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أما ما يتعلق مبتممات فهي مفاعيل مخسة وتوابع وحال ومستثىن                 

  )1(.ودورها يف اجلملة ثانوياً. ور، وهي مكمالت أو مفسراتومضاف إليه واجلار وار

  :أهم تقسيمات الجملة

   : هلا عدة تقسيمات

  :االسم قسمان فمن حيث صدور الفعل أو •

 .اليت صدرت باالسم :امسية  

  .اليت صدرت بالفعل :فعلية   

  :ل والقصر قسمانطوبط والرتباط والومن حيث الر •

 .ة واحدةتتكون من مجلاليت  :مجلة صغرى . أ

ملة اليت اجل( خرىمجلتني مرتبطة إحدمها باأل من تتكوناليت  :مجلة كربى . ب

  .)خربها مجلة

 

  :قسمان :احملل اإلعرايبومن حيث  •

  :وهي: اليت ال حمل هلا من اإلعراب :ملةاجل . أ

o اجلملة االبتدائية. 

                                                            
 .1/234 ،لصدىوشرح قطر الندى وبل ا .1/160 ،البن مالك ،وشرح الكافية .1/490 ،مغني اللبيب: انظر -1

وشرح  .55 – 1/52 ،وهمع الهوامع .156 – 2/155و ،2/243 ،وشرح ابن عقيل .422 ،وشرح شذور الذهب

الجملة : وانظر أيضًا .2/151 ،وحاشية الصبان على شرح األشموني .2/151، و2/4و، 1/457 ،األشموني

 .م2007 :رالفكر الطبعة الثانية، دا156 :فاضل صالح السامرائي، صآتور دللالعربية تأليفها وأقسامها، 
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o نافيةواالستئ. 

o واجلملة املعترضة. 

o واجلملة التفسريية. 

o الشرط ومجلة جواب القسم أو جواب. 

o واجلملة صلة الوصول  

اليت تؤول باملفرد مثل اجلملة الواقعة  وهي ا حمل من اإلعرابهلاليت  :اجلملة . ب

ومن كل هذه التقسيمات نركز على . خربا أو حاال ونعتاً وغري ذلك

    .التقسيم األول

  

  :الربط واالرتباط في الجملة العربية

و أهم وسيلة االرتباط على السبب الرئيسي للربط يف اجلملة هو اإلسناد فه

وهو حمور العالقات الداخلية يف اجلملة ألنه هو احلد للجملة التامة . مستوى اجلملة

  .تكاملاملداليل العىن املاملفيدة ذات 

أما متممات اجلملة أو مكمالا فهي أيضا حمل التركيز يف بيان الربط 

 هتعلقإليه لكل عالقة خاصة مبأو املضاف واالرتباط ألن املفاعيل اخلمسة أو التوابع 

. وتظهر هذه العالقة يف صورة الربط الداليل يف املطابقة أو يف اإلعراب وغري ذلك

  .أيت كل هذه التفاصيل ضمن احلبك والسبكتو
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  :أهمية الجملة في دراسات القدماء

كتب النحو والبالغة والتفسري حتمل قضايا خمتلفة عن اجلملة لكن ال موضع إنّ 

فنتجاوز  لذكر ألن حمل الذكر هنا التحليل النصي للجملة القرآنية يف التفاسريهلا هنا 

جيازا قائلني أن اجلملة كانت حمل االهتمام عند القدماء ألا حتل حمال خاصا يف إعنها 

  .النصوص

تتكون من  ،اجلملة الصغرى والكربى فالكربى: يذكرون يف أنواع اجلملة و

تجاوزون حدود اجلملة وهم يتجاوزا خاصة يف باب مبتدأ وخربه اجلملة فحينئذ ي

. اإلحالة حني يذكرون املرجع احملدود ألي الضمري أو اإلشارة أو املوصول وغريها

  .ف والذكر وغري ذلكتقدمي والتأخري ويف احلذوكذلك يف ال

واجلملة حوهلا دراسات عديدة من نواح خمتلفة حنو تأليف اجلملة، والعالقات 

لتطابق واملناسبات، العمدة والفضلة يف اجلملة وترتيب املفردات يف اجلملة يف اجلملة وا

  .واحلذف والذكر وغري ذلك من أنواع الدراسات

حنن اخترنا منها الدراسات النموذجية اليت تأخذ مكانة خاصة يف التحليل 

ق بني الفضالت والعمدات والترتيب واحلذف ي مثل اإلسناد واإلحالة والتعالالنص

  .ذلك وغري

  :فكذلك قسمت هذا الفصل إىل أربعة مباحث

 .اإلسناد وسيلة الترابط والتعالق .1
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أي عالقة بني العمدة (تنوعة بني مفردات اجلملة املعنوية املعالقات ال .2

 .)والفضلة

 .اإلحالة يف اجلملة .3

 .ترتيب أجزاء اجلملة وحذفها .4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األول المبحث
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  سيلة الترابط والتعالقو دانساإل

  )نايه مطلبوف(

  

  :األول المطلب

  .االتساق بين المسند والمسند إليه في التفاسير
  :المطلب الثاني

  .االنسجام بين المسند والمسند إليه

  

  

  

  

  

  تمهيد
  :اإلسناد في الجملة وسيلة التضام

  )1(.هو نسبة شيء إىل شيء على جهة االستقاللاإلسناد 

                                                            
 .1/286توضيح المقاصد والمسالك،  -1
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متني إىل األخرى على وجه اإلسناد يف عرف النحاة عبارة عن ضم إحدى الكل

  )1(.ن السكوت عليهسحياإلفادة التامة أي على وجه 

ذكرنا واإلسناد أيضا كما " جتمع"واملناسبة بني اجلملة واإلسناد أن اجلملة هي 

  .ضم وجتمع

 والذي يوجد فيه اإلسناد التام هو الكالم فالكالم ما تضمن الكلمتني لعالقة

ألن االسم األول ملتصق بالثاين ومعتمد عليه  إسناد اإلضافة أيضا يف اللغة اإلسناد

فعالقة اإلضافة هي اإللصاق ويكون فيها أيضا . هبيستفيد  على مااملستند  كاعتماد

  )2(.ضم كلمة إىل أخرى حيث ال حيسن السكوت عليه وال يفيد إفادة تامة

قييدية سناد لغة لكنها نسبة تإخالصة القول يف إسناد يف اإلضافة أن اإلضافة 

  )3(.بني امسني توجب لثانيهما اجلر أبداً

يظهر التضام يف اجلملة بني جزئي اجلملة أي املسند واملسند إليه فهما ال يغين 

  :واحد منهما عن اآلخر وكما قال سيبويه

اآلخر وال جيد املتكلم  ما ال يغين واحد منهما عن" املسند واملسند إليه"باب 

  )4(."منه بداً

                                                            
 .23: ص ،للجرجاني ،التعريفات -1
 .2/569 ،شرح شذور الذهب -2
 .2/356حاشية الصبان،  -3
 .1/24، هلسيبوي ،الكتاب :انظر -4
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يه من استقامة الكالم واإلحالة كله يثبت التضام بني أجزاء وما ذكر سيبو

  .اجلملة

وكذلك العالقات بني العمدتني يف اجلملة جتعل التماسك النصي وحينئذ يظهر 

  )1(.االتساق واالنسجام على مستوى اجلملة

  .على دقة يشتمل أيضاً اإن اجلملة العربية حتتاج إىل حتليل دقيق ألن تأليفه

ى التناسب الظاهري اللفظي الذي يسمى يف حنو النص فهي تشتمل عل

باالتساق وبالسبك وتشتمل على التناسب الداليل التداويل وهو كاالنسجام واحلبك 

اول احلبك والسبك يتن مطلبنيفلذلك جعلت هذا املبحث مشتمال على . يف حنو النص

  .، ومها كاآليتحدة على مستوى اجلملةعلى 

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .1/117علم اللغة النصي، : انظر -1
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  المطلب األول
  تساق بين المسند والمسند إليه في التفاسيراال
 

  )المبتدأ والخبر(االتساق في الجملة االسمية  .1

  )الفعل والفاعل(االتساق في الجملة الفعلية  .2
  

  

  

  

  

  

  

  المطلب األول

  االتساق بين المسند والمسند إليه في التفاسير



  

 ةلمالتحليل النصي على مستوى الج: الفصل الثالث      

243 

قة بني يظهر االتساق أي التناسب اللفظي الداليل يف اإلسناد يف صورة املطاب

ن النحاة مظاهر التطابق وفرقوا بني اجلملة االمسية واجلملة وبي. املسند واملسند إليه

  .الفعلية يف هذه الظاهرة

  

   : وحسب ذلك نبين فيما يلي

  :الجملة االسمية )1
  :االتساق في الجملة االسمية بين المسند والمسند إليه

  :يطابق اخلرب مبتدأه يف

  . للمبتدأ إفرادا وتثنية ومجعاًجيب مطابقة اخلرب: العدد. 1

  .جيب مطابقة اخلرب للمبتدأ تذكرياً وتأنيثاً: اجلنس. 2

  )1(.إن شاء اهللا" اإلحالة"يف مبحث  رابط بني املبتدأ واخلرب نذكرهوال

يشرحون األمر الذي هو  سرون غالبا الاألصل يف املبتدأ واخلرب املطابقة واملف

أما إذا كان إاما بني املبتدأ واخلرب فهم . تدأ واخلربواضح بين يف القرآن الكرمي املب

يشرحون وإذا كان من ناحية التقدمي والتأخري أو من احلذف فيشرحون وإذا كان إاما 

  .يف عدم املطابقة فأيضا يوضحون ويفسرون

أو (فإن يف القرآن الكرمي بعض املواطن اليت فيها ظاهرة العدول عن مطابقة 

بني املبتدأ واخلرب وليست هذه اآليات كثرية واألمر فيها غري ) ملطابقةفيها خمالفة عن ا
                                                            

 .199/ 1ح على التوضيح، وشرح التصري .203، 1/188 ،شرح ابن عقيل: انظر -1
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قة بواضح فنرى املفسرين يشرحون األسرار واألسباب اليت من أجلها ال تظهر املطا

  :ومن تلك اآليات الكرمية آية فيما يلي

mu t s r q v  zy x w: قول اهللا عزوجل

_ ~ } | {l.)1(  

. أ وخربه اثنان فال تظهر املطابقة بني طريف اإلسنادمبتدشهادة يف اآلية الكرمية 

اإلشهاد "أن املراد بالشهادة : لكن املفسرين يشرحون ويؤولون ونلخص ما يقولون

  .وإضافتها إىل الظرف على االتساع

شهادة بينكم شهادة اثنني فهو فاعل للشهادة فال حاجة إىل التطابق : واملعىن

  .فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان: ىن يكونالعددي يف اجلملة الفعلية فاملع

ذوا شهادة بينكم ) صاحبا(أو شهادة مرفوع باالبتداء وخربها اثنان وتقديره 

" شهادة"فحذف " شهادة بينكم شهادة اثنني" :أو تقديره" ذوا"اثنان فحذف املضاف 

  )2(.وهي مضاف وبقي املضاف إليه فأصبح مرفوعا -الثانية

md c b a   g f e: عيسى عليه السالم يف قصة عزوجلقال اهللا 

k j         i h l.)3(  

  .إسناد فاملسند إليه مؤنث واملسند من حيث الظاهر مذكر" أمك بغيا"يف قوله 

                                                            
 .١٠٦: ، اآليةالمائدة سورة -1
 .7/564 ،واللباب .1/481 ،تفسير النسفيو. 1/687، الكشاف -2
 .٢٨: ، اآليةمريم سورة -3
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واملسند إليه كما أما املختلفة لعدم املطابقة بني املسند  وبني املفسرون األوجه

بني املسند واملسند إليه يف ومن القواعد العربية جيب االتساق . ظاهرا انقغري متس

  :أيانرو) بغيا(يف قوله : وذكر املفسرون. اجلملة االمسية كما ذكرنا

. واألصل بغوي فاجتمعت فيه الياء والواو" فعول"هي على وزن  :أحدمها

  .وحدث التغيري ولذلك مل تلحق تاء التأنيث كما مل تلحق يف صبور وشكور

  ".بغو"على وزن فعول لكانت  ولو كانت" فعيل"هي على وزن  :ثانيهما

  .عن املنكر ونهكما يقال فالن 

؟ "مفْعول"أو مبعىن " فاعل"فهل هي مبعىن " فعيل"فإن كانت على وزن : ثانيهما

امرأة قديرة وبصرية فاإلجابة عن : ي أن تكون بتأنيث حنوفينبغ" فاعل"فإن كانت مبعىن 

أو أا للمبالغة فلم تلحق . ي ذات بغيٍأ" حائض وطالق"أا مبعىن أنسب مثل : ذلك

  )1(.التاء أيضا وإن كانت مبعىن مفعول فال حاجة إىل التأنيث

m l k j  i h): يف قصة زكريا عليه السالم( عزوجلومنها قول اهللا 

r q p o n ms y x w v u tl.)2(  

                                                            
وآتب  .16/80 ،للزحيلي ،والمنير .2/453 ،للقيسي ،ومشكل إعراب القرآن .4/14 ،تفسير ابن عطية: انظر -1

والممتع  .2/489 ،شرح التصريح على التوضيحو .53: ص ،ي جعفر النحاسألب ،مثل عمدة الكتاب: النحو

، مكتبة )هـ669: ت(الحسن المعروف بابن عصفور اإلشبيلي  يبن مؤمن بن محمد أب يلعل ،الكبير في التصريف

 .349 :، صم1996 :الطبعة األولى ،لبنان
 .٤٠: ، اآليةآل عمران سورة -2
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إليه  مسند/  مبتدأ مجلة امسية فيها املبتدأ واخلرب امرأيت" امرأيت عاقر: "قوله

  .مسند / خرب" عاقر"و

امرأة مفرد مؤنث أما عاقر مفرد مذكر فعدل اإلسناد وعن عالقة املطابقة 

أما ما هو احلق هو ما قاله اللغويون . ظاهرا ويبدو أن اإلتساق غاب عن النص

معقورة إمنا قيل عاقر عاقر ذات عقر مبعىن : فيها أقوال منها" عاقر: "واملفسرون فقالوا

  .ا ذات عقر على النسب ألن املراد

ة اليت ال أوقال أبو العباس ابن عجيبة أن العقر وصف خاص بالنساء أي اإلمر

  .تلد هي عاقر

  :خالصة القول

مساوية للمذكر " ع ق ر"على وزن فاعل هي يف هذه الكلمة " عاقر"أن كلمة 

  )1(.واملؤنث فيستوي فيها النوعان ألجل ذلك متت املطابقة بني املبتدأ واخلرب

  :وكذلك عدم املطابقة بني املسند واملسند إليه يف العدد فله أمثلة كثرية منها

` m j i  h g f e d c b a: عزوجلقال اهللا 

 l k* x        w v u t s r q p o ny  | { z

}l.)2(  

                                                            
 ،البن عجيبة ،البحر المديدو .2/16 ،البيضاويو .1/431 ،المحرر الوجيزو .1/156 ،للنحاس ،إعراب القرآن -1

 .21/46 ،التفسير المظهريو .1/350
 .٤١ – ٤٠: ، اآليتانالبقرة سورة -2
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) أول كافر به(مجلة امسية متكونة من املسند " ال تكونوا أول كافر به"قوله 

ال إشكال يف أفراده ألنه حسب القاعدة واملسألة يف " أول) "أنتم(مري واملسند إليه الض

وأدغم ووحد كافر " لفَعأَ"من آل فهو أأول فجاء وزنه ) أول(واحلقيقة أن ) كافرٍ(

وهو بنية اجلمع ألن أفعل إذا أضيف إىل اسم متصرف من فعل جاز إفراد ذلك االسم 

وال تكونوا أول : وقيل معناه) أول كافرين بهوال تكونوا (واملراد به اجلماعة كأنه قال 

  )1(.فريق كافر به

  )m ̧¶ µ ´¹ ¿ ¾ ½ ¼ » ºl.)2 :وجلكذلك قوله عزو

بصيغة اجلمع والسبب يف ) قلوم(مبتدأ يف اآلية خربه يستمع مث ذكر ) من(

  )3(.واحدة يف اللفظ مجع يف املعىن) من(ذلك أن 

  )mî í ì ëï l.)4  :كقوله

  )j  i h g f e dk l.)5  رأَى  mb  :لعزوجومنه قوله 

                                                            
 ،ونظم الدرر .15 – 2/14 ،واللباب .1/76 ،والبيضاوي .1/134 ،المحرر الوجيزو .1/131 ،الكشاف -1

1/317. 
 .٢٥: ، اآليةاألنعام سورة -2
 .12/506 ،تفسير الرازي -3
 .٤٢: ، اآليةيونس سورة -4
 .٧٨: ، اآليةاألنعام سورة -5
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مذكر وأنه مبعىن الضياء والنور فحمل الكالم  "الشمس"املراد منه  "هذا"قوله 

أراه أو املقصود وأبنية لفظها لفظ املذكر وأراد هذا الطالع أو هذا الذي . على املعىن

  )1(.منه رعاية األدب وهو ترك التأنيث عند ذكر اللفظ الدال على الربوبية

  :االتساق بين الفعل وفاعله في الجملة

  :يذكر الفاعل وجوباً يف حالتني) تذكرياً وتأنيثاً(مطابقة الفعل لفاعله نوعا 

  .أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا غري مفصول عن الفعل .1

  .أن يتقدم فاعله املؤنث .2

  )جواز التذكري والتأنيث: (جواز األمرين

  . عن فعلهأن يكون الفاعل حقيقي التأنيث مفصوال .1

 .أن يكون الفاعل مؤنثا جمازيا مطلقا .2

  .ال يكون ساملاًأن يكون الفاعل مجع تكسري أي  .3

  )2(.ففي هذه األحوال الثالثة جيوز التذكري والتأنيث

فكل هذه يكثر يف القرآن الكرمي ويف أساليب العرب ولذلك مل تبق حاجة إىل 

سبب من األسباب يفسره بوهو . قتوضيح للمفسرين وقد تأيت آية ال يطبق عليه مما سب

  .املفسرون
                                                            

 .8/250 ،وتفسير اللباب .13/46 ،وتفسير الرازي .1/362 ،للواحدي ،الوجيز -1
 ،وشرح ابن عقيل .2/585 ،وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك .25 :ص ،لفية بن مالكأ: راجع -2

 .2/66 ،وحاشية الصبان .1/403 ،شرح التصريح على التوضيحو .1/389 ،وشرح األشموني .79 – 2/73

 .187 – 180: ص ،وقطرى الندى وبل الصدى
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m J  I H G F E D C B A: عزوجلوهو يف قوله 

M L KN U T   S  R Q P OV [ Z Y X W\   ̂ ]

a  ̀_l.)1(  

فعل مسند إليه يف اآلية الكرمية وهو فعل للمذكر أي صيغة املذكر أما " جاء"

بني  م املطابقة يف النوعاملسند إليه أي الفاعل هو مؤنث لفظي فليسأل السائل مل عد

. املسند واملسند إليه من حيث أن املسند إليه مفرد غري مفصول من فعله وغري ذلك

  :فقال املفسرون

مؤنث غري حقيقي فيجوز تذكري الفعل وتأنيثه كما نرى أن " املوعظة"أن 

  )2(.الوعظ واملوعظة معربان عن معىن واحد

ل تأنيث حقيقي بل أن كل تأنيث ليس فالكلمة مؤنثة ظاهرا لكنها ال تعىن أن ك

  .حبقيقي

  )mx w  v u tl.)3 :وقال تعاىل يف موضع آخر

فذكر الفعل بتاء التأنيث ومن أجل ذلك أجاز النحويون األمرين التأنيث 

وهذا من أساليب العرب . وعدمه يف املؤنث اازي ألنه جاء يف القرآن الكرمي أيضا

                                                            
 .٢٧٥: ، اآليةالبقرة سورة -1
 .1/383 ،وتفسير البغوي .1/358 ،للزجاج ،معاني القرآن وإعرابهو .1/134 ،للنحاس ،إعراب القرآن -2

 .7/79 ،وتفسير الرازي
 .٥٧: ، اآليةيونس سورة -3
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mn m lo q pr  t   s*  y x w v :قال اهللا سبحانه وتعاىل

 { z* g f e d c b  a  ̀_   ~ }*l.)1(  

  :يف فاعل هذا الفعل قوالن" توارت"

  .واملعىن حىت دخلت اصطبالا فتوارث وغابت" الصافنات"هو  .1

  )2(.، أي غربت الشمس"الشمس"أنه  .2

  )mÅ Ä Ã     Âl.)3: وقال أيضاً

األمة تأنيث الفعل  القوم مؤنث ولذلك يصغر على قومية وقيل القوم مبعىن

فعال أو األوردت التاء يف اآلية للتنبيه على أن فعلهم أخس . وتذكريه وجيوز األمران

ث جعلهم هباءا نوا على اهللا أهون شيء وأضعفه حبيإىل أم مع عتوهم وكثرم كا

  )4(.منثورا

m \ [ Z Y X W V U T S :عزوجلوقال اهللا تعاىل 

f e d c b a  ̀_  ̂]l.)5(  

                                                            
 .٣٢ – ٣٠: ، اآلياتص سورة -1
 .23/256 ،والتحرير والتنوير .16/415 ،اللبابو .5/25 ،والبيضاوي .4/94 ،الكشاف -2
 .١٠٥: ، اآليةالشعراء سورة -3
 .14/61 ،ونظم الدرر .15/55 ،اللبابو .4/144 ،والبيضاوي .24/520 ،والرازي .3/323 ،الكشاف -4

 .6/254 ،أبي السعود وتفسير
 .٣٩: ، اآليةآل عمران سورة -5
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وهو " املالئكة"مجلة فعلية فيها الفعل نادت وهو املسند والفاعل ) ته املالئكةناد(

املسند إليه ذكر الفعل بتاء التأنيث لكون املالئكة مجعا وإسناد الفعل للجمع وجيوز فيه 

وإن كان الذي ناداه هو . التأنيث على تأويله باجلماعة أي نادته مجاعة من املالئكة

: قبيلته كقوهلم داء إىل املالئكة من قبيل إسناد فعل الواحد إىلجربيل فيكون إسناد الن

  )1(."قتلت بكر كليبا"

ة أخرى يفسر فيها املفسرون العالقات بني املسند واملسند ريوكذلك أمثلة كث

ق أن العلماء القدماء كانوا قادرين ت االتساق يف أجزاء النص وهي حتقإليه اليت تثب

  .ى اإلسناد بصورة كاملةعلى التحليل النصي على مستو

  

  

  

  

 

  

  

  

                                                            
 .3/239 ،التحرير والتنوير -1
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  المطلب الثاني
  م بين المسند والمسند إليهاجسناال

 

  .اإلسناد الحقيقي .1

  .اإلسناد المجازي .2
  

  

  

  

  

  

  

  

  :اإلسناد األصلي الحقيقي

لل النص أن يدرك وجوه اإلسناد وأمهها احلقيقة وااز وهو مشهور ينبغي حمل

ن يفهم عالقات املسند واملسند إليه ألن يف كلمات مفردة لكن حملل النص جيب عليه أ
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اإلسناد الذي يف اجلملة أهو حقيقة أم  حقيقة  فيها أيضا احلقيقة وااز فعليه أن يعرف

أي بتركيب ثابت على احلقيقة أم قد  عليهأن يكون  يقد زال عن املوضع الذي ينبغ

  .عدل عنها

إليه ويف التعالق  اجلملة تتألف من احلدث واحملدث عنه أي املسند واملسند

والترابط يرجع إىل العقل أي احملصول من اإلسناد مأخذه العقل فالعقل هو القاضي يف 

كم من صحة وكل إسناد يستحقه احل. احلكم دون اللغة ألن اللغة مل تأت لتحكم حبكم

وفساد وحقيقة وجماز واحتمال واستحالة  فاملرجع فيه والوجه إىل العقل احملض وليس 

  .حظ للغة فيه

كذلك . كما يوجد يف معاين املفردات احلقيقة واازباب ااز واسع جدا 

احلقيقة / يوجد يف التراكيب العربية احلقيقة وااز أيضا ففي اإلسناد أيضا األصل

  .وااز

وإذا كان اإلسناد مبنيا على الوضع الذي له يف التراكيب األصلي فهو حسب 

  )1(.ب العبارات تكون مبنية على هذا النوع من اإلسنادالواقع وهو إسناد حقيقي وأغل

  .وقد يكون اإلسناد مبنيا على ااز وسيأيت الكالم عليه

كل ذلك يؤدي إىل الترابط والتعالق بني أجزاء النص وهو جزء حنو النص 

ولذلك كثرت املناقشات يف التفاسري حول  مذكور يف االنسجام والتحليل النصي

                                                            
، 135: ص ،ومفتاح العلوم .194 :ص ،لعبد الرحمن الدمشقي ،ربيةعوالبالغة ال .373 ،أسرار البالغة: انظر -1

 .3/116، 129 ،1/42 ،والطراز بأسرار البالغة .168 – 167
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 :)آية الكرسي( عزوجلمنها قول اهللا .  الوجهنيون يذكرون كالاإلسناد، واملفسر

ms t u v w x yz { | } ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈©l.)1(  

وردت يف اآلية كثرة اإلسناد أي هذه اآلية جمموعة من اجلمل ويف كل مجلة 

أنه ملا كان قيوما لكل املمكنات استندت " :وقال الرازي. إسناد وكل اإلسناد حقيقي

  ."كنات إليه إما بواسطة أو بغري واسطةكل املم

كونه قيوما مبعىن مقوما لغريه يقتضي حدوث كل ما سواه جسما : "وقال أيضا

كان أو روحا عقال كان أو نفسا ويقتضي استنادا لكل إليه وانتهاء مجلة األسباب 

  )2(".واملسببات إليه وذلك يوجب القول بالقضاء والقدر

ملبتدأ حمذوف والقيوم خرب ثان لذلك املبتدأ احملذوف يف اآلية الكرمية احلي خرب 

تقديره هو واملقصود اثبات احلياة وإبطال استحقاق آهلة املشركني وصف اإلهلية النتفاء 

  )3(.احلياة عنهم

 mº » ¼ ½ ¾ ¿ À Á :وقال سبحانه

Â*  Ï Î  Í Ì Ë Ê É È Ç    Æ Å Ä

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð*l.)4(  

                                                            
 .٢٥٥: ، اآليةالبقرة سورة -1
 .7/7 ،الرازي -2
 .3/17 ،والتحرير والتنوير .4/313 ،وتفسير اللباب .155 – 1/154 ،والبيضاوي .4/31 ،نظم الدرر -3
 .١٣ – ١٢: ، اآليتانالرعد سورة -4
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جر السحاب وقيل هو اسم امللك من صوت الرعد يسبح حبمده وز :أي

وذلك الصوت أيضا يسمى  عزوجلاملالئكة موكل بالسحاب وصوته تسبيح هللا 

بالرعد فلذلك من طريقني ميكن أن يكون اإلسناد إسنادا حقيقيا إذا قصدنا بالرعد 

m F E D C B A :عزوجلالصوت فتسبيح الرعد أيضاً أمر حقيقي بدليل قوله 

H Gl )1(.)2(  

إسناد التسبيح إىل املالئكة أيضا إسناد حقيقي ألن املالئكة من وكذلك 

 عزوجلكما أن كل اخلالئق تسبح هللا فاملالئكة أوىل بالتسبيح له  عزوجلخملوقات اهللا 

  .لذلك ليس إسناد التسبيح إىل املالئكة جمازيا

  :)يف قصة إبراهيم عليه السالم( عزوجلوقوله تعاىل 

mÊ   É È Çl.)3(  

حقيقي أى أنه جيعله ميتا وال ينتقض بإسناد اإلمانة  عزوجلماتة إىل اهللا إسناد اإل

إليه فإن املوت من حيث إنه ال حيس به ال ضرر فيه وإمنا لضرر يف املقدمات، وهي 

  .خالص من أنواع احملن والبليات وصلة إىل نيل احملاب) املوت(املرض، مث إنه 

                                                            
 .1: وسورة التغابن، اآلية. ١: ، اآليةالجمعة سورة -1
 ،والبيضاوي .19/22 ،والرازي .519 – 2/518 ،والكشاف .325 :ص ،ألبي عبيدة ،مجاز القرآن: انظر -2

 .7/456 ،للطنطاوي ،والتفسير الوسيط .3/183
 .٨١: ، اآليةالشعراء سورة -3
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كانت أساليب القرآن الكرمي أم وأكثر مما يذكر يف األساليب العامة سواء أ

  )1(.أساليب العرب أغلبها تكون مبنية على اإلسناد احلقيقي وبعضها حتمل ااز

  .هو فاإلسناد احلقيقي أغلب اإلسناد يف القرآن الكرمي هو

واألساليب اليت تكون خالية من اإلام وهي تكون عامة احلوادث ال يفسره 

أما اإلسناد الذي يشتمل على اإلام .هجمازقته وسناده من حيث احلقيإاملفسرون أي 

  .حون حقيقية وجمازهيتجه إليه املفسرون ويوضفوعلى احلدث غري العادي 

  :أي المجاز العقلي) المجازي(اإلسناد غير الحقيقي 

الذي يبىن على غري ما وضع  اإلسنادإذا فهمنا اإلسناد احلقيقي فهناك نوع من 

ة اليت جتيز له هذا الوجه دون االام بالفساد فهو إسناد مالبسعالقة أو قرينة أو  له مع

  .جمازي

وهو يدور دورا . وإن االنسجام عملية إبراز العالقات الداللية بني أجزاء النص

إبراز العالقة اازية بني املسند ناد ألن اإلسناد إذا كان جمازيا فكان مهما يف اإلس

يف التحليل النصي وهذا يكثر وروده يف القرآن الكرمي  لطيفاً وجهاً تطبيقياًواملسند إليه 

عن نطاق  ةاجلملة قد تكون فصيحة صحيحة غري خارج. بذلك فسره املفسرون أيضا

ت الربيع البقل بالقواعد لكن العقل ال يقبل ذلك التركيب أي املعىن املفهوم منه مثل أن

وهو اإلسناد غري . يهاهزم القائد جيش األعداء وهو يسبب اإلسناد العجيب الذي ف

                                                            
 .15/44 ،واللباب .4/141 ،والبيضاوي .24/512 ،الرازي: انظر -1
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وكثريا يسمى  "قليااز الع"فيسمى اإلسناد الذي خيالف العقل والذوق . احلقيقي

وهو يسمى عقليا حكميا لعدم رجوعه على . ألنه يرجع إىل احلكم" ااز احلكمي"

الوضع املعروف هذا ما يعرف يف التحليل النصي بتطابق الذوات وتعالق العوامل أو 

ألن الكلمات . )1(.التضام فهو عالقة املعىن بني املسند واملسند إليهبالتربط أو ب

تدل على معناها الوضعي لكن التركيب يأيت بااز فهو  اليت املستخدمة يف اإلسناد هي

مستنبط من بنية اجلملة التامة ومستخرج من بنية تركيبية للجملة دون النظر يف لفظ 

 النص القرآينللي النص حيللون حكن املفسرين كممعني وهذا من باب البالغة العربية ل

يف ضوء علوم خمتلفة فيتناولون هذا اجلانب كآليات التحليل النصي لبيان األسرار 

والوجوه البيانية ونذكر بعض مناذج لإلسناد غري احلقيقي وآراء املفسرين عنها فما 

   :يلي

mO N M  Q P :عزوجلومن األمثلة لإلسناد غري احلقيقي قول اهللا 

RS V U TW Z Y Xl.)2(  

                                                            
 370: ص ،أسرار البالغة: وانظر أيضًا. 1/195 ،والبالغة العربية ..32 – 31 :ص ،لسانيات النص :راجع -1

 .116 – 3/115 ،الطرازو .313 –
 .٧: ، اآليةالبقرة سورة -2
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اخلتم هو طبع هو خلق الكفر، هو التغطية وحاصله يف اآلية الظلمة والضيق يف 

وإسناده إليه يدل على املنع من قبول احلق  عزوجلاسند اخلتم إىل اهللا . صدر العبد

  .برئ من فعل القبيحوهو قبيح واحلق أن اهللا 

جمازي ليس مبنيا على احلقيقة  وجلعزسناد اخلتم إىل اهللا إوقال املفسرون أن 

ألا يف متكنها وقوة ثباا كالشيئ اخللقي غري  عزوجلإىل اهللا " اخلتم"وأضيفت كلمة 

  .العرض

وأن اخلتم من الشيطان فالشيطان هو اخلامت يف احلقيقة أو الكافر الذي تابعه 

  )1(.واهللا سبحانه أقدره فأسند إليه اخلتم كما يسند الفعل إىل املسبب

وحقيقة للفعل مالبسات  "بين األمري املدينة: "كما يسند الفعل إىل السبب مثل

  .بس الفاعل واملفعول به واملصدر والظرف وغري ذلكشىت فيال 

m C B A :عزوجلقال اهللا )2(.فاملعىن ختم اهللا على قلوم بالكفر

L K J I H G F E DMl.)3(  

                                                            
 .1/45 ،والنسفي .293 – 2/292 ،وتفسير الرازي .50 – 1/49 ،شافكال :انظر -1
 .1/26 ،لباب التأول في معاني التنزيلو .1/37 ،وتفسير أبي سعود .1/45 ،النسفي -2
 .٢٥: ، اآليةالبقرة سورة -3
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حلقيقي ألن اجلاري هو املاء وكذا من فإسناد اجلرى إىل األار من اإلسناد غري ا

بنو فالن يطؤهم الطريق والسبب أن اجلرى : وكما يقال. حتتها أي من حتت أشجارها

   )1(.قباًتعم متكرراً هو السرعة الشديدة يف املشى فيطلق جمازا على سيل املاء سيالً

  . فهذا من ااز العقلي أى من اإلسناد اازي

m É È Ç Æ           Ï Î Í Ì Ë Ê :عزوجلقال 

Ðl.)2( عدم الربح املراد منه اخلسران ونرى اخلسران أسند إىل التجارة وهو ال

يناسب حسب الصياغة العامة ألن اخلاسر هو صاحب التجارة أى اخلسارة ألصحاب 

التجارة فعامة ال يقال هكذا لكن القرآن الكرمي جاء بذلك وهو معجز ببيانه وفيه 

  .مجال

إن اإلسناد يف اآلية هو جمازي : ني عالقة اإلسناد يف اآليةنون مبيفقال املفسر

غري احلقيقي وهو قد جيوز إذا كانت العالقة واضحة فأسند الفعل إىل التجارة والتجارة 

  .تلبست باملشترى فااز واضح يف التركيب

  )3(.فاملعىن أم ما رحبوا يف جتارم وفائدة هذا اإلسناد هو التوسع يف املعىن

                                                            
 .1/354 ،التحرير والتنويرو .1/192 ،نظم الدررو .1/69 ،النسفيو .1/60 ،البيضاويو .1/107 ،الكشاف -1
 .١٦: ، اآليةالبقرة سورة -2
 .2/311 ،وتفسير الرازي .1/369 ،واللباب .1/49 ،تفسير أبي سعودو .1/7 ،الكشاف :راجع -3
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¾ ¿ m È    Ç Æ Å Ä Ã Â Á   À :عزوجلومن قوله 

Ê ÉË Ï Î Í Ìl.)1(  

إسناد جمازي وإمنا يأتيهم عذاب اهللا يوم القيامة أو  عزوجلإسناد اإلتيان إىل اهللا 

  .حقيقة عزوجليف الدنيا ألن اإلتيان ميتنع إسناده إىل 

كة يف معناه وإسناد اإلتيان إىل املالئكة حقيقي ألنه مستعمل بالنسبة للمالئ

احلقيقي واز اإلسناد عبارة عن قصد املتكلم مع القرينة وقال البعض أن إسناد اإلتيان 

سه أو آياته فحذف املضاف ف املضاف أي يأتيهم أمر اهللا وبأفيه حذ عزوجلإىل اهللا 

  )2(.هوأقيم املضاف إليه مقام

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .٢١٠: ، اآليةالبقرة سورة -1
 .2/285 ،والتحرير والتنوير .3/481 ،واللباب .1/212 ،تفسير أبي سعودو .358 – 5/357، الرازي :راجع -2
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  الثاني المبحث
  تعالق المكمالت في الجملة

  )لبامط ثالثة وفيه(

  :المطلب األول

  .المكمالت من المفاعيل
  :المطلب الثاني

  .المكمالت مما تشبه المفاعيل

  :المطلب الثالث

  .)التوابع والمضاف إليه(الملحقات 

  

  

  

  

  تمهيدال
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ذكرنا أن اجلملة تعتمد على املسند واملسند إليه لكنها حتتاج حسب احلاجة إىل 

  .املضاف إليه واحلال والتمييزمكمالا وهي مفاعيل مخسة والتوابع و

قد تأخذ فجعلت هذا املبحث خاصا هلذه العناصر واألجزاء الثانوية اليت منها 

  .مفاهيم اجلملة العامة مكانة أساسية يف

  :قسمت هذا املبحث إىل ثالثة مطالب

  .من املفاعيلاملكمالت  تعالق .1

  .ا تشبه املفاعيلمماملكمالت  تعالق .2

  .)واملضاف إليه التوابع(قات حاملل تعالق .3

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب األول
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  المكمالت من المفاعيل تعالق

املفاعيل تعرف بالفضالت غالبا وذكرنا أن اجلملة حتتاج إليها لكن يف الدرجة 

وهي مفاعيل مخسة وترد يف األصل . كالعمدات كامالً الثانية وال تعتمد عليها اعتمادا

املطلق، واملفعول فيه، واملفعول معه، واملفعول أي املفعول به، واملفعول . بعد متام اجلملة

العربية تسلك يف التعبري عن املعىن الواحد طرقا خمتلفة متعددة والسبب يف إن اللغة . له

هذا التعدد اختالف املقام والعرض وكلها تأيت ألهداف خمتلفة متعلقة مرتبطة باملسند 

  :لزخمشريوهي متعلقة باملسند خاصة كما قال ا. أو املسند إليه

) املفعول املطلق(إن للفعل مالبسات شىت يالبس الفاعل واملفعول به واملصدر "

  )1(".)املفعول فيه(واملسبب ) الظرف(والزمان واملكان 

  :المفعول به وافتقار الفعل إليه

الفعل املتعدي يفتقر يف بيان داللته إىل اسم يقع عليه مباشرا أما الفعل الالزم 

وهذا االفتقار واضح جدا إذا كانت اجلملة غري .  بوسيلة حرف جرفال حيتاج إليه إال

عن فعله  به كاملة حبذف املفعول به أما رتبة املفعول به ففي األصل يتأخر املفعول

وفاعله لكن قد يعدل عن ذلك ملقتضى احلال فالربط بني الفاعل واملفعول به هو الربط 

  )2(.ملعىناالفتقاري والبد أن يكون مناسبا لفعله يف ا

                                                            
 .235 :ص ،وشرح قطر الندى وبل الصدى .1/37 ،والمفصل .1/51 ،الكشاف :انظر -1
 .1/170 ،واألصول في النحو .59 – 1/27 ،المفصل -2
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وتعلق الفعل املتعدي مع مفعوله تعلق وثيق كما يكون الفعل حمتاجا إىل فاعله 

كما كان إسناد الفعل إىل فاعله أمرا لطيفا كذلك يكون تعدى الفعل ملفعوله أيضا و

هما يؤديان غرض االلتباس للمعىن بالفعل كلي يالتعدو ألن اإلسناد أمرا لطيفاً

والتباس بالتعدى من جهة وقوعه عليه ) الفاعل(وقوعه منه  فااللتباس باإلسناد من جهة

  )1(.)املفعول به(

m D C B A :عزوجلقال اهللا ، وجاء املفعول به يف اآلية الكرمية التالية

I        H G F EJ O N     M L Kl.)2(  

إذا كانت متعدية إىل مفعول به واحد تكون " جعل"قال املفسرون أن كلمة 

يف معناها " خلق"والفرق بينهما أن " خلق"أ فيقارب مرادفه مبعىن مبعىن أحدث وأنش

عوال من عول من أجل غريه أى هو جماالنتساب إىل كون ا" جعل"معىن ويف " التقدير"

أجل غريه أو منتسبا إىل غريه فالظلمات والنور كان خلقهما تكوينا لتكيف موجودات 

  )3(.السماوات واألرض ما

  .مثلةبعض األبيف التفاسري كثري نكتفي  ذكر املفعول بهو 

                                                            
 .153: ص عجاز،دالئل اإل :راجع -1
 .١: ، اآليةاألنعام سورة -2
 ،وتفسير أبي السعود .8 – 8/7 ،اللبابو .7/4 ،ونظم الدرر .12/478 ،والرازي .2/3 ،الكشاف :انظر -3
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mÏ   Î Í Ì Ë ÊÐ  Ö Õ Ô         Ó Ò Ñ :عزوجلقال اهللا 

Ù Ø ×l.)1(  

لة يتعلق باملسند أو بالفعل عالقة اسم يدل على زمان لكنه يف اجلم" يوم"

فانتصاب يوم على املفعول به ال . التعدية واالفتقار ألن الفعل اتقى حيتاج إىل مفعول به

  )2(."اتقوا يف هذا اليوم: "لآليةالظرفية ألنه ليس املعىن على 

mx w v u t sy        ~ } | { z: عزوجلوقال اهللا 

_l.)3(  

يستعمل الزما ومتعديا " زاد"مفعوالن لفعل " مرضا"و" هم"ضمري الغياب 

  )4(."مرضا"الضمري الراجع إىل املنافقني والثاين " هم"الثنني هنا هو متعد إىل اثنني ومها 

  :)زمانية/ عالقة مكانية ( عالقة ظرفية

عالقة الفعل بالزمن ال شك فيها فإن احلدث يكون مبنيا على الزمن وال خيلو 

عن زمان ومكان فتذكر يف اجلملة كلمة تدل على الزمن هي تكون منصوبة عامة 

وألجل ذلك . ف بالظروف ألن األفعال تقع فيها وحتلها فهي كإلناءوومسيت الظر

فهو يبني عالقة . وكل حدث ال بدله من مكان أو زمان" يف"ن الظرف معىن يتضم

                                                            
 .٢٨١: ، اآليةالبقرة سورة -1

 .4/472 ،واللباب .7/88 ،والرازي .1/136 ،للنحاس ،إعراب القرآن: راجع.2
 .١٠: ، اآليةالبقرة سورة -3
والتبيان في  .1/49 ،الجدول في إعراب القرآنو .1/343 ،واللباب .1/29 ،للنحاس ،إعراب القرآن: راجع -4

 ت - أمحد حممد اخلراط ،دار املقلم دمشق ب /د.1/129 لسمني احلليبلالدر املصون  و .1/26 ،إعراب القرآن
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أو " مىت"بالزمن أو الوقت الذي وقع فيه فكل كلمة يف اجلملة اليت تفيد إجابة  احلدث

فيه الفعل يصح أن تكون ظرفا وتكون منصوبة تدل على مكان أو زمان حدث " أين"

 فيها ظروف شرحها املفسرون الكرمي والقرآن. فعالقة الظرف باملسند عالقة قوية

  )1(.ني العالقات املعنوية بينها وما يف اجلملمبين

m o n m :عزوجليف القرآن الكرمي يرد كثريا ومنه قوله  "املفعول فيه"

 s r q p* _ ~ } | { z y x w v u`  c b a

d*l.)2(  

ا ألن الفعل ان املختلفة واجلملة مفتقرة إليهكوردت يف اآلية الكرمية أمساء امل

 إيضاححيتاج إىل " آلتينهم"يتعدى إىل املفعول فيه كما يتعدى إىل املفعول به ألن الفعل 

اليت يعتاد هجوم  ةوهو واضح من هذه الكلمات ألن هذه هي اجلهات األربعالوقت 

العدو منها فذكرت كي يكون توضيحا للفعل ألن الفعل يف السياق مفتقر إىل ذكر 

ل عليهم من فوقهم ومل يقل من اآلية من فوقهم ألن رمحة اهللا تتز املكان ومل يذكر يف

  )3(.حتتهم ألن اإلتيان من حتتهم فيه توحش

                                                            
 .1/192 ،واألصول في النحو .197 ،199 ،209 - 2/204 ،وأوضح المسالك .187 – 1/111 ،المفصل -1

 .1/271 ،واللباب
 .١٧ – ١٦: ، اآليتاناألعراف سورة -2
 والدر .5/22 ،والبحر المحيط .59 – 8/49 ،والتحرير والتنوير .3/289 ،وتفسير أبي سعود .2/93، الكشاف -3

 .9/44 ،واللباب .5/268 ،المصون
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ئ ظرف مكان اليت شرح املفسرون العالقة ويف القرآن الكرمي أمثلة كثرية 

  .بينه وبني فعله

m S  :عزوجلومنه قوله  وكذلك يأيت يف اآليات الكرمية ظرف زمان أيضاً

U T X W VY  \ [ Zl.)1(  

وهو ظرف زمان يقع " يتمنوا"منصوب ألنه يبني وقت وقوع الفعل " أبدا" قوله

  .فهو وقت ومدة الزمان. وهو ال يثىن وال جيمعللقليل والكثري 

يف شيء من األزمنة اآلتية يف  هو غيب ألنه أخرب أن ذلك ال يوجد" أبدا"و

أى أم لن يتمنوا املوت طول العمر إىل  وذا أصبحت اآلية إخبارا بالغيب. املستقبل

  )2(.املوت مبا قدمت أيديهم

  :)عالقة سببية( المفعول له

هو علة اإلقدام على الفعل ومن املعلوم أن املفعول ألجله يأيت يف اجلملة الفعلية 

يد إجابة فت كلمة  فهو كل. غالباً لبيان السبب والعلة الذي حدث من أجله الفعل

وهذا أيضا من مقتضى السياق أو املقام فاملقام " مفعوال ألجله"تكون  تصح أن" ملاذا"

يقتضي ورود املفعول ألجله يف اجلملة ألن السامع أو القارئ يريد أن يعرف علة الفعل 

فتذكر كلمة تبني هذه العلة دون أن يسأل السائل ومن املعلوم أن لكل فعل غرض 
                                                            

 .٩٥: ، اآليةالبقرة سورة -1
 ،واللباب .2/9 ،المصون والدر .1/69 ،للنحاس ،وإعراب القرآن .1/95 ،والبيضاوي .3/608 ،الرازي -2

2/299. 
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كان مذكورا يف اجلملة أو مل يذكر  سواء" مفعول له"وهو فالبد لكل فعل من سبب 

  .عالقة السببية ومن هنا تنشأ. ألن العاقل ال يفعل فعال إال لغرض أو سبب

ه يذكر جمردا من الم التعليل وقد يذكر معه الم لذا السبب يسمى مبفعول هلو

  )1(.التعليل

̀  m c b a :عزوجلاهللا مثل قول  _    ̂ ] \   [ Z

i h   g    f e dj m l kl.)2(  

مفعول ألجله ألنه يبني علة جعل أصابعهم يف أذام فهم ) حذر املوت(قوله 

خوف املوت جيعلون أصابعهم فالفعل موقوع له أو  و من أجل حذر املوت) املنافقون(

  )3(.من أجله

ml k j i hm  q p o n :عزوجلومثل قول اهللا 

z y x w v u t  s r{l.)4(  

                                                            
، واللباب في علل البناء 87: ص ،والمفصل في صنعة اإلعراب .207 – 1/206 ،األصول في النحو: راجع -1

 .226 :، صوشرح قطر الندى وبل الصدى .30: ص ،وألفية ابن مالك .1/277 ،واإلعراب
 .١٩: ، اآليةالبقرة سورة -2
 .1/52 ،وتفسير البيضاوي. 1/85 ،الكشافو .1/34 ،للنحاس ،وإعراب القرآن ،1/17 ،معاني القرآن للفراء -3

 .1/392 ،واللباب .1/60 ،والنسفي
 .١٩: ، اآليةآل عمران سورة -4
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. جل البغي واختلفوا ألجل احلسد والبغياختلفوا من أ) أهل الكتاب(هم  :يأ

والسبب والعلة لبغيهم ولعدم طاعتهم هو بغضهم وبغيهم والبغي السعي بالقول والفعل 

  )1(.يف إزالة نعم اهللا تعاىل على خلقه من احلسد له

mH G F E   D C B AI  L K J :عزوجلقال اهللا 

P O N MQl.)2(  

يعا تفاملعىن؛ أحل لكم مت" أحل"مفعول له أى هو من أجله فعل " متاعا"ه قول

  )3(.لكم

 m° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ :عزوجلقال اهللا 

ºl.)4(  

واملعطوف عليه طمعا من أجلهما الفعل يريكم وإن قيل من حق " خوفا"قوله 

املفعول له أن يكون مفعوال لفاعل الفعل املعلل واخلوف والطمع كذلك فقال 

جيعلكم فاعلون يف املعىن ألم راءون فكأنه قيل املفعولني أن : "خمشري واملفسرونالز

  )5(.خوفا وطمعارائيني الربق 

                                                            
 .4/294 ،ونظم الدرر .1/243 ،والنسفي. 7/179 ،ومفاتيح الغيب .1/387، للزجاج ،معاني القرآن وإعرابه -1

 .3/199 ،والتحرير والتنوير
 .٩٦: ، اآليةالمائدة سورة -2
 .3/82 ،وتفسير أبي السعود .6/304 ،نظم الدررو .1/477 ،والنسفي .1/680 ،الكشاف -3
 .٢٤: ، اآليةالروم سورة -4
 .3/474 ،الكشاف -5
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إرادة : تبينان العلة لفعل أو على تقدير املضاف حنو" طمع"و" خوف"فكلمة 

يراء الربق هي إخوف وطمع أو تأويل اخلوف باإلخافة والطمع باإلطماع فاإلرادة يف 

  )1(."والطمعاخلوف "

  :)عالقة توآيدية بيانية( المفعول المطلق

ومن سر  وصفههو لفظ من جنس الفعل مصدر له يذكر لتوكيد الفعل أو لبيان 

املفعول املطلق أن الفعل ال ميكن وصفه ألنه فعل قد يقتضي السياق أن يوصف الفعل 

ميكن حتديد فجئ مبفعول مطلق ألنه يف اجلنس يقرب من الفعل وهو اسم يصح وصفه و

وإحصاءه وحقيقة فجاء املفعول املطلق من لفظ الفعل حىت يؤدي من األغراض السابقة 

املذكورة وكما تأيت احلال لبيان هيئة من فعل الفعل فكذلك يأيت املفعول املطلق ليبني 

  )2(.هيئة احلدث بطريقة غري مباشرة

فعوال له لكن وقد يأيت يف القرآن الكرمي امساً منصوباً حيتمل أن يكون م

املفسرين يذكرون له وجها آخر وهو االنتصاب على املصدر أى أنه مفعول مطلق مثل 

ml k j i hm  v u t  s r q p o n :عزوجلقوله 

z y x w{l.)3(  

  :فيه وجهان "بغيا"قوله 

                                                            
 .2/696 ،والنسفي .4/205 ،وتفسير البيضاوي .21/79 ،والتحرير والتنوير .15/73 ،نظم الدرر -1
 .2/181 ،وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك .56 – 1/55 ،والمفصل .1/161 ،األصول في النحو -2
 .١٩: ، اآليةآل عمران سورة -3
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 .أنه مفعول له الختالفهم .1

 .هو مفعول مطلق من طريق املعىن .2

وما بغى الذين أوتو : ب قائم مقام قولهفإن قوله وما اختلف الذين أوتو الكتا

أن املفعول له غرض ) املفعول له واملطلق(والفرق بينهما : الكتاب فجعل بغيا مصدرا

  )1(.االختالف واملصدر هو الذي أحدثه الفاعل

m ¥      ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z  :عزوجلومنه قوله 

 ̈  § ¦l.)2(  

: ية فنصب بفعلها وقالواوهو نوع من الرؤ" نرى"جهرة مفعول مطلق لفعل 

. علم أو التخيل على ما يراه النائمجهرة تأكيدا لئال يتوهم متوهم أن املراد برؤية ال

. حىت نرى اهللا جهرة عيانا ومن غري خفاء وقيل هو حال من الفاعل أو املفعول: فاملعىن

 )3(.عالسم إما حباسةوواجلهر ظهور الشيء بإفراط إما حباسة البصر حنو رأيته جهازا 

  )m m  l kl.)4  :عزوجلحنو قوله 

                                                            
 .7/173 ،وتفسير الرازي .1/148 ،للنحاس ،عراب القرآنإ -1
 .٥٥: ، اآليةالبقرة سورة -2
وتفسير . 1/379 ،ونظم الدرر .3/519 ،وتفسير الرازي .1/103 ،وتفسير أبي سعود .1/141، الكشاف -3

 .1/507، والتحرير والتنوير. 1/81 ،البيضاوي
 .٧: ، اآليةطه سورة -4
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̀  m f e d c b a: عزوجلمنه قوله  _ ^

gh l k j il.)1(  

وأنه ال شك يف أن سيدنا موسى . مصدر مؤكد رافع الحتمال) تكليما(قوله 

عليه السالم كلم بغري وحي وهذا التوكيد يدل باإلمجاع عليه فأمجع النحويون على 

وجب أن يكون كالما ) تكليما(فلما قال . مل يكن جمازاأنك إذا أكدت الفعل باملصدر 

ف إخبار بأن اهللا شر) كلم اهللا موسى تكليما(قوله . على احلقيقة من الكالم الذي يعقل

موسى عليه السالم بكالمه وتعلق املصدر بالفعل أنه جيعل وقوعه متأكدا خاليا من 

لك فالنا مبعىن كتبت كلّمت : الشك ولو كان قوله بدون املصدر جلاز أن يقال

  )2(؟رقعة

  

  

  

  

  

  
                                                            

 .١٦٤: ، اآليةالنساء سورة -1
وتفسير  .1/251 ،للنحاس ،إعراب القرآنو .2/133 ،للزجاج ،معاني القرآنو .2/256 ،تفسير أبي السعود -2

 .7/136 ،واللباب .4/139 ،والبحر المحيط .2/109 ،البيضاوي
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  المطلب الثاني

  المكمالت مما تشبه المفاعيل

ها ما بعض األجزاء تكون يف اجلملة فضالت لكنها ال تكون مفاعيل بل تشبه

من مكمالت اجلملة ومسيت بشبه  ومها أيضاً". التمييز"و" احلال"يشبه املفعول هو 

  )1(.واستغناء الفاعل بفعله املفعول ألا جيئت ا بعد متام الكالم

  :الحال

احلال هي هيئة الفاعل أو املفعول به أو صفته يف وقت وقوع الفعل وتعرف 

: كيف جاء عبداهللا؟ اجلواب: تقولعلى الفعل والفاعل " كيف"بإدخال احلال 

  )2(.راكبا

تعالق احلال بصاحبه هو تعالق املالبسة واملراد منه أن صاحب احلال جيمع بني 

  .ني من احلدث أثناء وقوع الفعل منه أو عليهاالثن

هذه العالقة وثيقة إذا كانت احلال جمردا من الواؤ فاحلال تبني هيئة وتكون 

صاحبها وقت وقوع الفعل واملستفاد من اجلملة املعىن الشامل الكامل رغم أن احلال 

ا عالقة سيا للجملة لكنها تتضمن معىن اإلسناد يف الوقت نفسه وفيهليست جزءا أسا

فاحلال خرب يف احلقيقة " جاءين زيد راكبا: مضمرة بني صاحبها وبينها ألننا إذا قلنا

                                                            
 ،وشرح قطرى الندى وبل الصدى .1/89 ،والمفصل في صنعة اإلعراب .1/213 ،األصول في النحو -1

 .234:ص
 .219 – 1/213 ،األصول في النحو -2
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بطريقة غري مباشرة ألنك تثبت ا املعىن لذى احلال كما تثبت خبرب املبتدأ وبالفعل 

لزيد بطريقة غري مباشرة والفرق بني جاء " الركوب"فأتت تثبت معىن . للفاعل

 هيئة الركوب فأثبت ائ مث وصلت يه الركوب فالتبس به والركوب أن جمئ زيد يف

ومن هنا قويت الصلة والعالقة بني أجزاء اجلملة . اإلثبات على سبيل التتبع للمجئ

  .املطابقة بني احلال وذي احلال يف العدد و يف اجلنس كعالقة املسند واملسند إليه تكونو

أنه ال تتم اجلملة إال باملسند أما ) أى املسند(والفرق بني احلال واخلرب أو الفعل 

احلال فهو زيادة يف املعىن يف حدث آخر إال أما يثبتان املعىن للمسند إليه يف الوقت 

  )1(.نفسه

احلالية قد يكون  عت الفروق يف احلال ألن وضع الواوومن أجل ذلك وض

لك التضام سر ذ" الواو"مجلة إذا وقعت حاال مث امتنعت من فكل  يكون واجبا وقد ال

كأننا قلنا جاءين زيد مسرعا " جاءين زيد يسرع"الشمول يف اإلثبات ألننا إذا قلنا 

  )2(.إلثبات اإلسراع يف حدث ائ من زيد وبذلك تكون العالقة بني املعنيني

                                                            
 ،173 ،30 :ص عجاز،ودالئل اإل .219 – 1/214 ،واألصول في النحو .1/45 ،الكتاب لسيبويه: راجع -1

 .251 – 2/250 ،وأوضح المسالك .212
: ت( والفصول المفيدة في الواو والمزيدة لصالج الدين الدمشقي .214 – 202: عجاز، صالئل اإلد :انظر -2

 .181 :ص ،)هـ761
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أما ذكر الواو بني احلال وصاحبها يدل على االستئناف وال يقصد يف ذلك 

ثبات فأحتيج إىل الرابط للجملة الثانية ول يف اإلم والشمول إىل الفعل األاملكان الض

  .باألوىل

احلال يف القرآن الكرمي كثري ولذلك مل يبق هذا اجلانب بعيدا على  وجميء

. يف اآليات القرآنية مبينني أوجه الربط له يف اجلملة" احلال"فهم يشرحون . املفسرين

mI H G F E D C B AJ  N M L K :منه قوله تعاىل

R Q P O W V U T SX  ̂] \ [ Z Yl.)1(  

والغرض منه . حال لَك ونقَدس بِحمدك نسبح ونحنيف اآلية الكرمية قوله 

التعريض بأم أوىل باالستخالف وذكرت واو احلال لإلشارة إىل أن هذا أمر مستحقر 

  )2(.جحهم ومع ما هو متوقع منهموقيل املقصود منه االستفسار عما رهلم 

 mA B C D E F G HI J K L: عزوجلوقال 

Ml.)3(  

                                                            
 .٣٠: ، اآليةالبقرة سورة -1
 – 1/404 ،والتحرير والتنوير .1/507 ،واللباب .1/78 ،والنسفي .1/68 ،البيضاويو .2/393 ،الرازي -2

405. 
 .٧٢: ، اآليةهود سورة -3
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وقال املفسرون أن هذه من لطائف النحو ). بعلي(حال بقوله ) شيخا(قوله 

" أشري إىل بعلي حال كونه شيخا"قائم مقام أن يقال) شيخا بعلي وهذَا: (فكأن قوله

  )1(.ملبتدأواملقصود تعريف هذه احلالة املخصوصة وهي الشيخوخة وقال البعض هو ا

  )m e f g h i l.)2: عزوجلومثل قوله 

حال لبين إسرائيل أى ال تتمادوا يف الفساد يف حال ) مفسدين(قوله 

  )3(.فسادكم

 m | } ~ _ ̀ a b c d ef: وجاء يف القرآن الكرمي

g h i j k l m n o   p q r s t uv l.)4(  

ينا واحلال أنه ال كيف يتملك عل: حال واملعىن" مل يؤت"و" وحنن أحق": قوله

يستحق التملك لوجود من هو أحق بامللك وأنه فقري وال بد للملك من مال يعتضد 

  )5(.به

  )m x y z {| }       ~ � ¡ l.)6 :عزوجلقال اهللا 

                                                            
 .10/527 ،واللباب .18/375 ،ومفاتيح الغيب .2/177، للنحاس ،راب القرآنإع -1
 .٦٠: ، اآليةالبقرة سورة -2
 .2/113 ،واللباب .1/83 ،والبيضاوي .1/93 ،وتفسير النسفي .3/530 ،ومفاتيح الغيب .1/144 ،الكشاف -3
 .٢٤٧: ، اآليةالبقرة سورة -4
 .1/150 ،والبيضاوي .2/491 ،رير والتنويروالتح .6/505 ،والرازي .1/2924 ،الكشاف -5
 .٥٥: ، اآليةاألعراف سورة -6
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بني احلال سر عدم املطابقة  و حال منصوب أي متضرعني خمفني" تضرعا"قوله 

  )1(.مصدر مبعىن احلال "تضرعا"وصاحبه أن 

  )m Ï Ð   Ñ Ò ÓÔ Õ Ö× l.)2 :عزوجلاهللا وقال 

  .حال صاحبه ما غنم أي املغنوم" حالال"

  :التمييز

عالقة التمييز باملميز عالقة . هو التبيني والتفسري ورفع اإلام يف مجلة أو مفرد

  .ن والتوضيح وإزالة اإلاماالبي

  :ومن املعلوم أن التمييز نوعان

اللفظ املفرد  مفرد ويزيل منه إام ويكون فيه بيان ملعىن لفظ :متييز املفرد .1

  .رااعددا أو كيال أو مقد

فيه بيان وإزالة لإلام الذي يكون بطريق اإلسناد يف األغلب  :متييز اجلملة .2

عالقة االرتباط يف  :يوتلك اجلملة تكون غامضة أ. بني الفعل والفاعل

ام اإلسناد تكون غامضة تكون مفتقرة إىل عالقة أخرى تزيل اإل

  )3(.والغموض

                                                            
 .1/573 ،والنسفي .9/156 ،واللباب .8/171 ،والتحرير والتنوير .14/280 ،والرازي .1/110 ،الكشاف -1
 .٦٩: ، اآليةاألنفال سورة -2
 .298 – 2/297 ،سالكوأوضح الم .225 – 1/222 ،واألصول في النحو .95 – 1/93 ،المفصل: انظر -3

 .100: ص عجاز،دالئل اإلو .239: ص ،وشرح قطر الندى وبل الصدى
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والتمييز أيضا . واألصل يف متييز اجلملة أن يكون فاعال أو مفعوال به أو مبتدأ

  .يأيت مبعىن الشمول يف التركيب يف اجلملة

والفرق بني احلال والتمييز أن احلال مشتق مبني للهيئات أما التمييز جامد مبني 

  )1(.للذوات

 ½ ¼ «      m ̧ ¹ º :جلعزوأما متييز املفرد فمن أمثلته قول اهللا 

¾ ¿    À Á Â Ã Ä Å ÆÇ È É  Ê Ë Ì Í  

Î         Ï Ð l.)2(  

رفع اإلام من ) بقرات(متييزان ) سنبالت(و) بقرات(قوله يف اآلية الكرمية 

  )3(.الثاين) سبع(رفع اإلام من ) سنبالت(و) سبع(

 m O P Q  R S T U :عزوجلومتييز اجلملة أو النسبة مثاله قوله 

V W X Y Z [ \ l.)4(  

منصوب على التمييز أي عالقته باملميز عالقة البيان والتبيني وإزالة  )شيبا(

اسندا االشتعال إىل مكان ). الرأس(و) اشتعل(اإلام أي هو يزيل إام اإلسناد بني 

الشعر ومنبته وهو الرأس وأخرج الشيب مميزا ومل يضف الرأس اكتفاء بعلم املخاطب 
                                                            

 .238: ص ،شرح قطر الندى وبل الصدى -1
 .٤٣: ، اآليةيوسف سورة -2
 ،واللباب .2/113 ،وتفسير النسفي .3/165 ،والبيضاوي .18/463 ،وتفسير الرازي .2/473 ،الكشاف -3

11/112. 
 .٤ :، اآليةمريم سورة -4
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ل وهو جاء إيضاحا للمقصود وهو يفيد مشول االشتعا) شيبا(كريا فقوله أنه رأس ز

اشتعل شيب الرأس وأسند الفعل : متييز أصله فاعل فهو منقول من الفاعلية إذا األصل

 فاالتصال بينهما أظهر وأقوى واستخدام. إىل ما يسبب الشيء الذي هو املقصود

د من األصل ألنه لو قيل اشتعل اإلسناد والب سبب الذي هو الرأس فالشرف يف هذا

شيب الرأس أو الشيب يف الرأس فلن جند احلسن والفخامة يف التركيب والتركيب 

النصي الذي استخدم يف القرآن الكرمي هو أقوى يف التعبري ألن فيه التمييز الذي يفيد 

معىن الشمول أي اشتعال قد وقع على الرأس ومشل كل شيء واستوىل عليه وأخذت 

فيكون املعىن أن النار قد وقعت فيه " البيت نارااشتعل "يه ووسطه مثله لو قيل يف طرف

  )1(.اشتعلت النار يف البيت فال يفيد ذلك: وقوع الشمول لكنك إذا قلت

  )m k l m n o  p q r s l.)2: عزوجلوكذلك قوله 

رت اوالتمييز أفاد أن األرض قد كانت ص. واملعىن فجرنا عيون األرض كلها

ففي اآلية . وفجرنا عيون األرض: تتفجر وهو أوثر من قولناكلها كأا عيونا  عيونا

متييز الذي يبني ويوضح ويفسر عالقة اإلسناد بني الفعل والفاعل وهو حمول ) عيون(

  )3(.عن املفعول به

                                                            
 ،وتفسير النسفي .4/5 ،والبيضاوي .21/508 ،وتفسير الرازي .3/4 ،والكشاف .3/319 ،معاني القرآن -1

 .102 – 100: ص عجاز،دالئل اإل :وراجع أيضًا .13/7 ،واللباب .2/326
 .١٢: ، اآليةالقمر سورة -2
 :وراجع أيضًا .5/165 ،ويوالبيضا .29/296 ،وتفسير الرازي .3/433 ،والكشاف .3/319 ،معاني القرآن -3

 .103 – 102: ص عجاز،دالئل اإل
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 ¡  � ~ { | } ms t u vw x y z: عزوجلومنه قوله 

¢ l.)1(  

يل اإلام عن اجلملة ألنه إذا حذف لكانت متييز وهو يز" نفسا"يف اآلية الكرمية 

حمول  وهوع الطيب قنب لكم، مل يعلم يف أي  صنف وط: "ة فإذا قيلداآلية غري واح

ابت أنفسهن لكم عن طفإن  يأ" ابت أنفسهن بذلكطفإن : "عن الفاعل ألن املعىن

مييز شيء من الصدق بنقل الفعل من األنفس إليهن فخرجت النفس من الفاعلية إىل الت

 ساوٍتمفردة ألن املفرد واجلملة فيه " نفس"وذكرت الكلمة . فأصبحت مفسرة

متييز " نفسا"فكلمة . ن مشتركات يف نفس واحدةوأن الكل لسواملقصود بيان اجلنس 

لبيان نسبة الشيء إىل احلدث أو بيان الفاعل يف اجلملة وهو منقول من الفاعل وأسند 

لداللة على قوة هذا الطيب ليعلم أن طيب للتمييز الطيب إىل ذوات النساء مث جيء با

  )2(.الضغط واإلجلاء فس ال يشويه لشيء منن

 m ̂ _ ̀ a b c d e f g h i: عزوجلوقال اهللا 

j k l m n op q r l.)3(  ام يفمصريا متييز إلزالة اإل

  )4(.اجلملة

                                                            
 .٤: ، اآليةالنساء سورة -1
 .2/60 ،تفسير البيضاويو .9/493 ،تفسير الرازيو .3/1099 ،تفسير الراغبو .2/12 ،معاني القرآن -2
 .١١٥: ، اآليةالنساء سورة -3
 .11/219 ،الرازي -4
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وا صركان هلم وعي تام على التحليل النصي وهم ما حفنالحظ أن املفسرين 

وكانوا يشملون العلوم . وانباجللكل أنفسهم يف اإلعراب بل كان كالمهم حميطا 

املختلفة مثل علم التركيب والبيان واألحكام غريها والتاريخ وكانوا يفسرون يف ضوء 

كما يدعى بعض املعاصرين األوروبني . علوم خمتلفة ال يف ضوء علم التراكيب فقط

  .وبعض املعاصرين العرب مثلهم
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  المطلب الثالث

  تعالق الملحقات
  :)عالقة المالبسة واإلسناد( اإلضافة

بني اسم واسم غالبا وبني اسم (اسم العالقة القوية بني جزئي اجلملة اإلضافة 

الفصل بينها وهي عالقة االلتصاق واملالبسة وامللك وال جيوز ) وفعل أحيانا

يت تتناول الشيئ من اجلهة اليت ختتص االختصاص هو من شأن اإلضافة ال. والتخصيص

من جهة التخصيص ) الغالم(غالم زيد تناولت اإلضافة منها باملضاف إليه فإذا قلنا 

غالم مملوكا حسب السابق واملقام وهنا هي ملك فمن كون بزيد وهذه اجلهة ختتلف 

  .بينهما اجلزئني وقويت العالقةلزيد وقع التخصص بني 

  :ة أن اإلضافة يف العربية قسمانكتب النحو والبالغتذكر 

اإلسناد بني  ىنتضاف الصفة إىل مفعوهلا أو فاعلها اليت تتضمن مع :اللفظية .1

جزئي اإلضافة ألن املضاف فيها يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة 

  .مشبهة

ملك أفاد تعريفا وختصيصا اليت تتضمن معىن الالم فتفيد معىن  ما :املعنوية .2

وهي تكون متصلة خالصة من " يف"أو تتضمن معىن " من"ضمن معىن أو تت

  .شائبة االنفصال
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فتبني أن عالقة اإلضافة عالقة قوية جدا يف اجلملة ووقوع املضاف إليه خيتلف 

  .حسب املقام فال خيتص بإمتام اجلملة

وألجل ذلك يأيت بعد املبتدأ أو اخلرب أو الفاعل أو املفعول به أو بعد إحدى 

ك فهو ملحق باحد اجزاء اجلملة سواء كان عمدة أو فضلة ومن مفاعيل وغري ذل

 m ¿ À Á Â Ã Ä Å: عزوجلقول . األمثلة لعالقة املضاف إليه باملضاف

Æ l.)1(  

  .هنا عالقة اإلسناد إىل بلوغه إىل الكعبة) الكعبة(مضاف إىل قوله ) بالغ(قوله 

 ̄ ® ¬» m£ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª: عزوجلومنه قوله 

° ±l.)2(  

 "مسيع"ضافة الصفة إىل مفعوهلا فيه عالقة إلسناد إ "الدعاء"إىل  "مسيع" إضافة

يف إىل مفعوله أو فاعله على إسناد السماع إىل دعاء اهللا تعاىل يعمل عمل الفعل أض

  )3(.على ااز واملعىن جميب الدعاء

 m B C D E FG H I J K L M N: عزوجلومنه قوله 

OP l.)4(  

                                                            
 .٩٥: ، اآليةالمائدة سورة -1
 .٣٩: ، اآليةاهيمإبر سورة -2
 .11/402 ،واللباب .2/177 ،وتفسير النسفي .3/201 ،والبيضاوي .2/562 ،الكشاف -3
 .٩٥: ، اآليةاألنعام سورة -4
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فعول به املعىن مبليه واحلب مضاف ع" فلق"فعل مبعىن " لقفا"اسم فاعل 

  )1(.فاإلضافة لفظية والعالقة هي اإلسناد

 » m¢ £ ¤¥ ¦ § ̈ © ª: عزوجلوقال اهللا 

¬ ® ̄ ° ± ²    ³ ́ µ ¶ ̧      ¹l.)2(  

عالقة اإلضافة وهي مبعىن من ألا إضافة ) النساء(و) يتامى(عالقة بني قوله ال

  )3(.إىل جنسه شيءال

  )m ̀ a b  c l.)4 :وجلعزوقول 

" من"عام وإضافتها للبيان وهي اإلضافة اليت مبعىن نإىل األ" يمة"مة أضيفت كل

البهيمة من األنعام أو هي للتوكيد والبهيمة كل ذات أربع يف الرب  :كخامت  ومعناه

والبحر واألنعام هي اإلبل والبقر والغنم والبهيمة اسم جنس واألنعام اسم نوع فقوله 

)حيوان اإلنسان فاإلضافة للبيان أو للتوكيد : جيري جمرى قول القائل) يمة األنعام

  )5(.اليت للبيان) من(واإلضافة البيانية على معىن 

                                                            
 .8/308 ،واللباب .13/74 ،وتفسير الرازي .2/47 ،الكشاف -1
 .١٢٧: ، اآليةالنساء سورة -2
 .2/100 ،وتفسير البيضاوي. 1/570 ،الكشاف -3
 .١: ، اآليةائدةالم سورة -4
 .7/165 ،واللباب .11/278 ،وتفسير الرازي .1/601 ،الكشاف -5
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  )m F G H I l.)1: وعالقة امللك يف قوله تعاىل

  )2(.مالك املخلوقات هلا: أي

  :عالقات التوابع

 الفرعية يف الكالم وال تقع اسية أوسالتوابع كلمات ال تقع موقع األركان األ

إعراب ما يسبقها من األلفاظ فتكون ملتصقة مبتبوعها اإلعراب عليها بذاا بل تعرب 

  .متعلقة ا

  :)النعت والمنعوت(الصفة والموصوف 

القة وثيقة بأا عالقة النعت باملنعوت عالقة قوية و عالقة النعت املفرد مبنعوته ع

صل يف النعت املفرد أن يكون مشتقا ومن املعلوم كل ألن األ. ادنستضمر عالقة اإل

به فهو يطابق معىن احلدث وهو يثبت املعىن لصاح مشتق هو أصله احلدث فهو حيمل

  .صاحبه وال جيوز الفصل بينهما إال باجلملة املعترضة

  .وإذا قلنا هذا طالب نشيط يعين هذا طالب ينشط أي صفة تفيد الفعل هنا

بنفسه فريفض الربط الداليل  شيءاملفرد ومنعوته عالقة الالعالقة بني النعت و 

فعالقة النعت مبنعوته حتمل عالقة اإلسناد ضمنا . كالعطف ألن العطف يقتضي املغايرة

  )3(.بطريقة غري مباشرة

                                                            
 .1: سورة الفاتحة، اآلية -1
 .181 – 1/180واللباب، . 1/88الوجيز، للواحدي،  -2
 .1/159 ،للسهيلي ،نتائج الفكرو .227: ص ،عجازدالئل اإل -3
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واملفسرون يذكرون أيضا ملاذا حتتاج اجلملة إىل النعت يف بعض السياقات ومن 

 m ¿ À Á Â         Ã Ä Å Æ Ç  È É :عزوجلتفسريام لقوله 

Ê Ë Ì l.)1(  

وهذه قصة هود عليه " املأل" :نعت لقوله/وصف" الذين كفروا من قومه: "قوله

  )m j k l m l.)2: قصة نوح عليه السالم قال السالم وقبل ذلك يف

ليه السالم فلم تذكر يف هذه اآلية وصف للمأل والسر أن سياق قصة هود ع

  .السادات والكرباء: معناها" املأل":لكلمةحيتاج إىل ذكر الصفة 

وأن املأل من قوم نوح عليه السالم مل يؤمن منهم أحد أما قوم هود عليه السالم 

كان " :كان من آمن به من املأل مرتدين وكان يكتم إميانه ويقول الزخمشري يف ذلك

ت ميانه فأريديف اشراف قوم هود من آمن به منهم سعد الذي أسلم وكان يكتم إ

وردا  صفاًوة بالوصف ومل يكن يف أشراف قوم نوح مؤمن وجيوز أن يكون تفرقال

  )3(.لذمل

                                                            
 .٦٦: ، اآليةاألعراف سورة -1
 .٦٠: ، اآليةاألعراف سورة -2
وتفسير أبي  .7/434 ،م الدررظنو .9/179 ،اللبابو .14/300 ،الرازي: وانظر أيضًا .2/116 ،الكشاف -3

 .3/238 ،سعود
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  :آيدالتو

  .معنوي) 2  ،لفظي) 1    :كيد نوعانالتو

رار هو مقتضى األمر كفاللفظي هو إعادة اللفظ وتقوية مبوافقة معىن والت

  .والسياق

ملعنوي هو تكرار عالقة الشيء بنفسه والتوكيد ا فعالقة التوكيد مبعناه هو أيضاً

وحيتسب املفعول املطلق من التوكيد اللفظي يف ذلك الوقت هو . ملعىن للكلمة املؤكدةا

والنص " املفعول املطلق"ه يف مكان ناذكرتوكيد للفعل وتكرار من جنس الفعل فهو 

التقرير للمعىن يف : دواعي التوكيد خمتلفة منهاو حيتاج إىل التوكيد حسب السياق 

وتثبيته ومنها التوكيد لتحقيق املعىن عند املتكلم ومنها مواجهة انكار  نفس املخاطب

  .املخاطب وغري ذلك من الدواعي واألهداف

  )m X Y Z [ \ ] ̂_ ̀ a b c      de l.)1: عزوجلقال اهللا 

واآلية تدل على أن مجيع احملدثات خلق اهللا تعاىل بقضائه . كل للتأكيد لألمر

  .وقدره

النصر وما يلقي من الرعب : النصر فيكون املعىن لآلية) مراأل(ولو كان معىن 

يناسب السياق ألن يف اآلية نفسها ) مراأل(وتأكيد  عزوجليف القلوب كل ذلك هللا 

إن حممدا لو قبل منا رأينا : وقالوا) هل لنا من األمر من شيء(حكاية أهل النفاق 

                                                            
 .١٥٤: ، اآليةآل عمران سورة -1
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والعالقة بني الكل . مر كله هللافأجاب اهللا عنه بأن األ"ونصحنا كما وقع يف هذه احملنة 

: واألمر عالقة التوكيد حتققت هذه العالقة بالضمري كما قال األمشوين يف هذه العالقة

 التابع ومتبوعه وال ال بد من اتصال ضمري املتبوع بألفاظ التوكيد ليحصل الربط بني"

  )1(.جيوز حذفه

ر من أدوات اإلتساق وقد يكون التأكيد بطريق التكرير ومن املعلوم أن التكرا

مؤكد (ويكون حينيئذ الترابط أقوى فال حيتاج إىل أداة يوصل بينهما . املعجمي

  .)ومؤكَد

  )m § ̈ ©    ª l.)2: عزوجلومنه قوله 

والسياق هو قصة هود عليه السالم واخلطاب عن قوم هود عليه السالم هم 

  .انوا منكري اآلخرة والبعث بعد املوتك

 m y z        { | } ~       _ ̀ a  b c :قولهوتبدأ احلكاية من 

d e   f g h      i j k l m n o p   q * s t u v 

w x y * { | } ~ �   ¡ ¢ £ ¤ *l.)3(  

                                                            
 ،شرح األشمونيو .3/394 ،والبحر المحيط .5/616 ،واللباب .9/396 ،وتفسير الرازي .1/429 ،الكشاف -1

2/337. 
 .٣٦: ، اآليةالمؤمنون سورة -2
 .٣٥ – ٣٣: ، اآلياتالمؤمنون سورة -3



  

 ةلمالتحليل النصي على مستوى الج: الفصل الثالث      

289 

ها هو موقع التوكيد جمئ بالتكرار و m § ̈ ©    ª l :فجاء بعد ذلك

ل وصلوا إىل اللفظي يفيد اإلثبات والتحقيق يف البعد فهم مل يقتصروا بتكذيب اآلخرة ب

وجند بني الكلمتني املكررتني عالقة قوية " هيهات"أشد اإلنكار فعرب عنهم ذلك بتكرار 

واملراد أم كانوا يف غاية التكذيب . ربطالحىت ال حاجة إىل ذكر ضمري أو حرف 

البعد العد ملا توعدون أي يوم القيامة أي بعد بعد جداً حبيث صار ممتعنا يوم : واملعىن

  )1(.قيامة فالتبعيد يف وقوع القيامة أكد بالتكرار اللفظيال

  :المبدل منه و لعالقة البد

معىن على  عالقة الشيء بنفسه أي هو أيضاً عالقة اإلبدال املبدل منه أيضاً

  .وخاصة إذا كان البدل بدل االشتمال. نفسه

زالة والبدل لذلك يطابق املبدل منه وال فرق بينهما فهو تفسري وتوضيح أذ إ

إام للكلمة مبدل منه وألجل ذلك يف األغلب ال يفرق املفسرون يف البدل وعطف 

  .بيان

 \ ] * m W X Y: عزوجلومن وروده يف القرآن الكرمي قول اهللا 

] ̂ *l.)2(  

                                                            
وتفسير أبي  .13/139 ،نظم الدررو .14/206 ،وتفسير اللباب .276 – 23/275 ،تفسير الرازي: انظر -1

 .6/134، السعود
 .6 – 5: سورة الفاتحة، اآليتان -2
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وهو بدل الكل وهو يف حكم تكرير " الصراط املستقيم"بدل من قوله ) صراط(

وفائدته ) الصراط املستقيم أنعمت عليهم اهدنا الصراط املستقيم اهدنا(كأنه قيل 

وفائدته اإليضاح بعد  )1(،التوكيد واإلشعار بأن الصراط املستقيم هو صراط املسلمني

  .اإلام

  )m V W X Y Z [ \ ] ̂ l.)2 :عزوجلومنه قوله 

بدل البعض من الكل ومعىن من ) بين آدم(بدل من ) من ظهورهم(قوله 

آدم وعالقة البدل املبدل منه عالقة البيان بعد  ظهورهم، أخذ ربك من ظهور بين

  )3(.اإلام وفيه إشارة إىل أن امليثاق قد أخذ منهم وهم يف أصالب اآلباء

بعد دراسة العالقات بني أجزاء اجلملة الثانوية جند أن العالقة األساسية هي اليت 

  .تكون بني املسند واملسند إليه

وضيح مالت واملتممات كلها تفسري وتأما األجزاء الباقية الفضالت واملك

بني املسند واملسند إليه وحسب املوقع خيتلف هذا  وشرح وبيان للفراغ الذي ينشأ

  .الفراغ فيمأله أحد الفضالت حينيئذ

  

                                                            
 .1/210 ،بابوتفسير الل .1/33 ،والنسفي .1/221 ،وتفسير الرازي .16 – 1/15 ،الكشاف -1
 .١٧٢: ، اآليةاألعراف سورة -2
 ،والنسفي .3/41، والبيضاوي .15/398 ،وتفسير الرازي .2/176 ،الكشافو .2/390 ،معاني القرآن  -3

 .3/289، وتفسير أبي السعود .9/379 ،وتفسير اللباب .1/616



  

 ةالتحليل النصي على مستوى الجمل: الفصل الثالث      
 

291 

  

  

  

  المبحث الثالث
  اإلحالة عند المفسرين

  )وفيه مطلبان(
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  تمهيدال
يف الفصل األول لغة واصطالحا وخالصتها يف اإلصطالح " اإلحالة"لقد شرحنا 

العامل النصي باألدوات أا العالقة بني العبارات واألشياء واألحداث واملواقف يف 

لنحوي الداليل مهتمه بالتطابق ة من أدوات االتساق تفيد الربط افاإلحالة أدا. اللفظية

  .ل إليه يف اجلنس والعددلبا أي التطابق بني احمليل واحملاالداليل غا

  :املقامي تنقسم اإلحالة إىل قسمنيوحسب السياق اللغوي و

 .اإلحالة املقامية اخلارجية .1

 .النصية الداخلية املرجعية اإلحالة .2

  :ق اإلحالة بالوسائل املختلفة وهيتتحق

 .الضمائر .1

 .أمساء اإلشارة املوازنة .2

 مثل صيغة التفضيل(أدوات املقارنة  .3

 .وصولةاملألمساء ا .4

إىل الوسائل  ويضيف الدكتور متام حسان تعالق اإلسناد واإلعادة أيضاً

  )1(.السابقة

                                                 
ونحو النص  .31 :ص ،ومقدمة النص وتمام حسان. 19 – 16 :ص ،محمد خطابيل ،لسانيات النص :انظر -1

 .1/117 ،علم اللغة النصيو. 112: ص ،بين اإلصالة والحداثة
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ألمساء اإلشارة واملوصوالت ونتجاوز عن نتناول يف هذا املبحث الضمائر وا

ألنه مذكور قبل ذلك ونتجاوز عن حروف التشبيه ألا أيضا مذكورة ونكتفي  داإلسنا

  .سم التفضيل من أدوات املقارنةاب

أكثر فائدة واستخداما من كل وسائل اإلحالة وهي ظلت حمل  رالضمائإن  

  .رآيناملفسرين أثناء تفسريام للنص الق داالهتمام عن

 يؤدي دورا رئيسيا يف التماسك النصالضمائر خاصة والوسائل األخرى عامة ت

والربط واالرتباط . على مستوي اجلملة كما تؤدي دورا فعاال على مستوى اجلمل

  .بأدوات اإلحالة باب لطيف يف حنو النص

 مثل اإلحالة يف اجلملة واإلحالة ياإلحالة هلا مستويات خمتلفة يف التحليل النص

اآلخر لسورة أخرى وغري  بني اجلمل يف موضوع واحد واإلحالة بني النص والنص

نذكره فيما بعد يف الفصل القادم إن فهنا نذكر فقط اإلحالة يف اجلملة أما الباقي  ،ذلك

  :يشتمل  هذ ا املبحث على مطلبني ومها  .شاء اهللا

  .اإلحالة النصية: املطلب األول

  .اإلحالة املقامية: املطلب الثاين              
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  المطلب األول
  اإلحالة النصية

ل إليه مذكورا يف النص وال يكون خارج النص اهي اإلحالة اليت يكون فيها احمل

  .اللغوي

  :اإلحالة النصية بالضمير

 C D E F G H I J K L Mْيَسلَ m :ومنه قوله عزوجل

N O P Q R S T U V W l.)1(  

ل إليه له مذكور يف النص اضاف إليه ومرجعه واحملفيه ضمري اجلر م} حبه{قوله 

مذكور يف وقيل هو راجع إىل اإليتاء الذي أيضا ) حب املال(نفسه وهو املال واملراد 

  : حيتمل وجوها أمهها هو راجع إىل اسم اهللا عزوجل فالضمري يف قوله: وقيل النص

 .الرأي أرجحوهذا . آتى املال على حب املال :والتقدير أنه راجع إىل املال .أ 

 .يعطي املال وحيب اإلعطاء رغبة يف ثواب اهللا :أنه يرجع إىل اإليتاء والتقدير .ب 

أنه عائد على اسم اهللا عزوجل يعين أنه يعطي املال على حب اهللا أي على  .ج 

 )2(.طلب رضا اهللا

  :استخدام اسم اإلشارة

                                                 
 .١٧٧: ، اآليةالبقرة سورة -1
ي عألبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشاف ،ز في تفسير آتاب العزيزالوجي -2

والكشاف . 1/146هـ، 1415: بعطسنة ال ،بيروت ،، دار القلمصفوان عدنان داودي: تحقيق ،)هـ468 :ت(

وتفسير . 1/153 ،وتفسير النسفي. 1/121 ،وتفسير البيضاوي. 216 – 5/215 ،، وتفسير الرازي 1/219

 .3/204 ،اللباب



  

 ةالتحليل النصي على مستوى الجمل: الفصل الثالث      
 

295 

  )mÔ Ó Ò  Ñ ÐÕ l.)1 : فهو يف قوله عزوجل

لبدل له غري موجود يف النص لكن املراد منه يوم اسم اإلشارة وا) هذا( :قوله

  ).يوم ينفع الصادقني(القيامة يدل عليه قوله 

وقال املفسرون أن املراد ذا اليوم يوم القيامة أي جمموع يوم القيامة فاسم 

واإلحالة  )2(،اإلشارة إشارة إىل هذا اليوم يوم القيامة واملشار إليه ليس مقاميا بل نصيا

  .هنا بعدية

  )m b c d e f g h i  jk l.)3 :ومنه قوله عز وجل

وهو موجود يف النص نفسه يف اجلملة ) الشمس(قوله هذا يشري به إىل 

  )5(.m § ̈ © ª « l :ومنه قوله عزوجل  .اإلحالة هنا قبلية )4(،نفسها

واإلحالة هنا  )6(،شار إليه مذكور يف النص نفسه يف اجلملةالوصف أو التابع امل

  .بعدية

  )m ] ̂ _ ̀ a b c d  e f g h l.)7 :وقوله عز وجل

                                                 
 .١١٩: ، اآليةالمائدة سورة -1
 .7/118 ،والتحرير والتنوير .3/102، تفسير أبي السعودو .6/368 ،نظم الدررو .12/469، مفاتيح الغيب -2
 .٧٨: ، اآليةاألنعام سورة -3
 .3/154 ،وتفسير أبي السعود. 13/46 ،وتفسير الرازي. 1/362 ،للواحدي ،الوجيز -4
 .٦٠: ، اآليةهود سورة -5
 .258 :ص ،للغرناطي ،مالك التأويل -6
 .٢٥٨: ، اآليةالبقرة سورة -7
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 )الذي(عائد إىل سيدنا إبراهيم عليه السالم ال إىل ) ربه(الضمري يف قوله 

ضمري النصب عائد إىل سيدنا إبراهيم عليه ) آتاه(والضمري يف " منرود"املقصود منه 

د منه السلطان بالنبوة السالم يعين أن اهللا تعاىل آتى إبراهيم عليه السالم امللك واملرا

أنه عائد إىل اإلنسان الذي  )من املفسرين(وقال الكثريون . والقيام بدين اهللا العظيم

تعجيب من حماجة منرود ومحاقته أن آتاه  :فاملعىن إذن ،حاج سيدنا إبراهيم عليه السالم

 )1(،لكرب فحاجا امللك أي أبطره إتياء امللك ومحله على احملاجة أو آتاه اهللا امللك وأورثه

 .ل مرجعية قبليةال األحوكاإلحالة يف 

  :سم الموصولاال

تتم اإلحالة باالسم املوصول بوسيلة الرابط يف الصلة وهلذا تكون األمساء 

املوصولة أدوات اإلحالة عن طريق الضمائر أي تكون الصلة مشتملة على الضمري 

ة على ما يرجع إىل االسم فال بد يف الصلة أن تكون مشتمل. يطابق االسم املوصول

املوصول ولذلك ال جيوز تقدمي الصلة على موصوهلا وتتم اإلحالة بني الصلة واالسم 

                                                 
 ،التحرير والتنويرو .4/336 ،اللبابو .1/121 ،النسفيو .1/155 ،البيضاويو .21 – 7/20 ،مفاتيح الغيب -1

3/32. 
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مى الضمري سوصول من أن يرجع إليه من صلته وياملوصول حبيث ال بد لالسم امل

  )1(."العائد"العائد إىل املوصول بـ

  )m [ \ ] ̂ l.)2 :ومنه قوله عزوجل

وهو ضمري مجع ) الذين(ئد يف الصلة على املوصول هو العا) هم(الضمري 

  .قبلية اواإلحالة هن ،املذكرين العقالء

ن يف حتليالم أن حذف العائد على املوصول يكثر يف القرآن وأشار املفسرو

 mY Z [ \     ] ̂ _ ̀ a b c :الكرمي ومنه قوله عز وجل

del.)3(  

مبا  :حمذوف لفهم املعىن تقديره يف اآلية الكرمية اسم موصول والعائد عليه) ما(

  )4(.ال يسمع منه

  )m d e f g  h i j kl l.)5 :ومنه قوله عزوجل

 هحذف العائد من الصلة إىل املوصول ألنه ضمري منصوب بفعل الصلة وحذف

  )6(.حرمها اهللا :يردوالتق ،كثري

                                                 
 ،مفصل في صنعة اإلعرابوال .255: ص ،وعلل النحو .2/222 ،األصول في النحوو .3/116 ،المقتضب -1

 .184: ص ،وشرح شذور الذهب .391، 79: ص
 .6: ، اآليةالفاتحة سورة -2
 .١٧١: ، اآليةالبقرة سورة -3
 .3/163 ،اللباب -4
 .٣٣: ، اآليةاإلسراء سورة -5
 .10/91 ،التحرير والتنوير -6
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  :اسم التفضيل آأداة المقارنة

الواحد يضمن  عدية ألنه يف الوقتميثل اسم التفضيل أداة اإلحالة القبلية والب

يأيت اسم التفضيل يف اجلمل كي يقارن بني الشيئني أو أكثر ويثبت  السابق والالحق

وحيقق أن واحدا منهما أو منها زاد يف الصفة أو الوصف وهو يف القرآن كثري ومنه 

  )m N O P Q R l.)1 :قوله عزوجل

ة حممد صلي اهللا عليه وسلم يدل على زيادة الصفة واملراد أن أم) خري(قوله 

  )2(.خري من األمم السابقة أي األمم الذين كانوا قبل أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم

  )m ¡ ¢    £ ¤ ¥ ¦ § ̈ ©ª l.)3: ومنه قوله عزوجل

أي أعدل وأقوم للشهادة وأثبت من القسط وأدىن أال ترتابوا أي أقرب من 

 واملقارنة يف اآلية بني الصدق ) ة أقسط عن اهللاكتابة املداين(انتفاء الريب أي الكَْتب

 حواليقني والعدل واحلقيقة وبني اجلهل والكذب لكن مذكور يف اآلية الشيء الذي رج

  )4(.على الثاين الذي حمذوف

                                                 
 .١١٠: ، اآليةآل عمران سورة -1
 .1/282 ،وتفسير النسفي .8/324 ،تفسير الرازيو .1/180 ،تفسير الراغب -2
 .٢٨٢: ، اآليةالبقرة سورة -3
 .7/97 ،تفسير الرازيو .1/327 ،الكشافو .1/591 ،تفسير الراغب األصفهاني -4
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  )m ̈ © ª « ¬® l.)1 :ومنه قوله عزوجل

النيب  املقارنة بني النيب صلى اهللا عليه وسلم وبني أمته فاإلحالة تقع بينهما وفيها

أوىل وأفضل يف كل شيء من أمور الدين والدنيا من أنفسهم فهو أحق م يف كل 

  )2(.هذه

  )m J K L      M N O l.)3 :وقوله عزوجل

  )4(.أي حنن أقرب إىل الناس يف العلم مبا توسوس به نفسه من حبل الوريد

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٦: ، اآليةاألحزاب سورة -1
 .3/18 ،النسفيو .25/157، تفسير الرازيو .3/523، الكشاف -2
 .١٦: ، اآليةق سورة -3
 .4/149 ،سللنحا ،إعراب القرآن -4
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  المطلب الثاني

  اإلحالة المقامية

قامية اليت ال يتعلق فيه احمليل بالسابق أو الالحق بل النوع الثاين لإلحالة هي امل

اإلتيان بأداة اإلحالة على أمر ما  :فاملراد منها ،هو متعلق بالشيء الذي يراد من احلال

غري مذكور يف نفس اجلملة أو اجلمل املتجاورة مطلقا غري أنه ميكن التوصل إليه 

  .والتعرف عليه من سياق املقام والوصف واحلال

  .أو اإلحالة لغري مذكور" إضمار ملرجع متصيد"ق عليهويطل

ومن أجل  استنباط احملال إليه من خارج النص وعدم توفره يف النص مسيت 

  .باإلحالة اخلارجية املقامية ورود هذا النوع كثريا جدا يف القرآن الكرمي

فآليات . ئع واحلوادثقرآن الكرمي نزل منجما حسب الوقاومن الواضح أن ال

وهلذا يستقل . رآنية أكثرها تتطلّب وضوح سبب الرتول واألحوال اليت نزلت فيهاالق

  .ففي هذا اال مؤلفات كثرية" أسباب الرتول"جمال يف علوم القرآن والتفسري باسم 

وإذا اجتهنا إىل املفسرين جندهم يناقشون يف تفسريات لإلحالة اخلارجية 

ب احلديث والسنة وأقوال الصحابة ويذكرون أوجه خمتلفة حسب ما يالئم ويناس

  .رضي اهللا عنهم أمجعني

 m R S T :التفسريات مليئة مبئات األمثلة هلذا التوضيح ومنه قوله عزوجل

U * W X Y * [    \ ] ̂          * ̀ a  b cd e f g * i    j kl m n o * 
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q r s     t  * v w x y     z   * | } ~ * ̀ a b c     * e f   g h i   

j * l m n * p q  r  s  t * v w x y   * { | }    * � 

¡ ¢ £     * l.)1(  

نزلت اآليات السابقة إلثبات أن القرآن الكرمي مرتل من اهللا عزوجل على 

واملقام تكذيب  ،رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم بوسيلة جربيل عليه السالم

يكذبون الرسول صلى اهللا عليه املشركني القرآن الكرمي وتعريضهم له وكما كانو 

". كاهن" :وقال". شاعر" :وقال أبو جهل". إن حممدا ساحر" :وكما قال الوليد. وسلم

فاجلمل . فرد اهللا عزوجل بالقسم واملقصود من كل هذه اجلمل اإلثبات بأنه رسول اهللا

بل  أكثرها مشتملة على الضمائر ومرجع هلا غري مذكور يف اجلملة نفسها وال يف غريها

وألجل ذلك ذكرت هذه اآليات وفيها مجل خمتلفة يف كل هذه . يف املقام والسياق

  .اجلمل ضمائر خارجية فسرها املفسرون

وابتدئ الكالم بالقسم وفيه ، m R S T U * W X Yl :قال اهللا عزوجل

  .حول أحوال القيامة رالكالم السابق يدو ألن )2(عائد إىل اهللا عزوجل مضمري املتكل

ب يعود إىل القرآن الكرمي وذكره غري موجود يف ئاضمري الغ" إنه" ولهففي ق

  )3(.النص

                                                 
 .٥٢ – ٣٨: ، اآلياتالحاقة سورة -1
 .29/141 ،التحرير والتنويرو .10/64، البحر المحيطو .5/362، المحرر الوجيزو .4/606، الكشاف -2
 .30/633 ،وتفسير الرازي .607 – 4/606 ،الكشاف -3
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املراد منه سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم أو جربيل  m] ̂lويف قوله 

  .عليه السالم

املراد ) شاعر(املراد منه القرآن نفسه و) هو( فالضمري m` a  b clوقوله 

  .منه الرسول صلى اهللا عليه وسلم

يقولون أن املراد منه الرسول صلى اهللا عليه وسلم يدلّلون وحيتجون  فالذين

رسول "الذي املراد منه الرسول صلى اهللا عليه وسلم وكلمة  m` a  b clبقوله 

  )m i  j k l           l.)1 :يف سورة التكوير وردت أيضاً" كرمي

 ¬ » m © ª :بدليل قوله ،جربيل عليه السالم :وقال اآلخرون املراد منها

®       l.)2(  

  :خالصة الكالم

. سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم عند الكثريين" رسول كرمي"أن املراد منه 

  )3(.واملراد منه جربيل عليه السالم عند الكثريين سواء

يتضمن ضمري مستترا تقديره هو ) لتقوmv w x y     zl ،) :وقوله

  .لمواملراد منه سيدنا حممد صلى اهللا عليه وس

                                                 
 .١٩: ، اآليةالتكوير سورة -1
 .٢٥: ، اآليةالتكوير سورة -2
 .3/533 ،النسفيو .5/242، البيضاويو .30/233، الرازيو .607 – 4/606 ،الكشاف :راجع -3
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نا حممد صلى اهللا دزيل من رب العاملني ولو ادعى سيواملعىن أن القرآن الكرمي تْن

عليه وسلم أنه مرتل منه لعجل اهللا بإهالكه فعدم هالكه صلى اهللا عليه وسلم دال على 

  .فالذي هو يدعي ويقول هو صدق ال ريب فيه. أنه مل يتقوله على اهللا

 تقول عائد على الرسول صلى اهللا عليه وال يكون الضمري يف :ورأى أبو حيان

وسلم الستحالة وقوع ذلك منه فنحن مننع ذلك على سبيل الفرض يف حقه عليه 

  .الصالة والسالم

ولو  :واملعىن :لعنده حمذوف وقام املفعول مقام الفاع" لتقو"والفاعل لفعل 

  )1(.تقولتقول علينا م

لعامة " كم"فضمري " ه"و ،"كم"فيه ضمريان  me f   g h i   jl :قوله

أي ال تقدرون أن حتجزوا عنه القاتل وحتولوا بينه وبينه  :لرسول اهللا" ه"الناس وضمري 

  .ويدفعه عنهحد منكم أن حيجز القتل عنه ذلك ال يقدر أ :ىنفاملع :للقتل" ه"أو 

  )2(.أي عن القتل أو عن املقتول" عنه"فاملعىن 

ول صلى اهللا عليه وسلم فاهللا املخاطب فيه الرس، m� ¡ ¢ £l :وقوله

  )3(.سبحانه أمر نبيه عليه السالم بامسه العظيم

                                                 
 .10/266 ،البحر المحيطو. 145 – 9/144 ،التحرير والتنويرو. 5/362 ،المحرر الوجيز -1
 ،والتحرير والتنوير .20/382، نظم الدررو .5/243، البيضاويو .30/635، الرازيو .4/607، الكشاف -2

29/145. 
 .10/58 ،والتفسير المظهري .20/385 ،نظم الدررو. 30/636 ،الرازي -3
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اسم إن عائد على القرآن الكرمي " ه"فيه الضمري  m{ | }l :وقوله

  .واملعىن أن القرآن الكرمي تذكرة للمتقني ألم املنتفعون به

وقيل على سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم يعود الضمري أي هو تذكرة 

  )1(.هلم ةلمتقني ورمحة هلم وجنال

إما للناس عامة إما " كم"فيه الضمري  mp q  r  s  tl :وقوله

إنا لنعلم أيها الناس األرضيون  :للمسلمني وعند الكثريين معناه عامة الناس فاملعىن

السفليون الذين ليس هلم أهلية العلو إىل جتريد األرواح عن عالئق اجلسد الكثيفة أن 

  )2(.منكم مكذبني

املراد منه ترك اإلميان بالقرآن " ه"ضمري  mv w x yl :وقوله

  )3(.أو هو عائد إىل القرآن الكرمي، الكرمي وتكذيبهم له يكون حسرة على الكافرين

  :اسم اإلشارة في اإلحالة الخارجية ومن مجيء

  )m Ç È É  Ê Ë Ì Í Î l.)4 :قوله عزوجل

                                                 
 ،نظم الدررو. 19/346 ،اللبابو. 5/243 ،والبيضاوي. 5/363 ،المحرر الوجيزو. 4/607 ،الكشاف -1

20/383. 
 .383 – 20/382 ،نظم الدررو. 1/764 ،تفسير الجاللينو. 5/243 ،البيضاويو .4/607، الكشاف -2
التحرير و. 19/346 ،اللبابو. 3/534 ،النسفيو. 30/636 ،الرازيو. 5/19 ،للنحاس ،إعراب القرآن -3

 .29/149 ،والتنوير
 .١٢٦: ، اآليةالبقرة سورة -4
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). اجعل(إليه بل هو مفعول به لفعل ليس املشار " بلدا"من الواضح أن الكلمة 

  .فإذن مشار إليه أو احملال إليه غري مذكور يف النص

  ."مكة املكرمة"وذكر املفسرون املراد منه بلد 

. حسب املقام واملوقف هو قصة إبراهيم عليه السالم ابتالءه يف مكة املكرمة

ويف اآلية الكرمية . وتعاىلفاملقام هو أحوال إبراهيم عليه السالم اليت حكاها اهللا سبحانه 

التوسعة / دعا سيدنا إبراهيم عليه السالم للمؤمنني من سكان مكة باألمن والتوسع 

  . ألا كانت يف ذلك الوقت بلدا غري ذي زرع وال غرس

فاسم اإلشارة املراد منه املوضع القائم به سيدنا إبراهيم عليه السالم حني دعائه 

أته وابنه وعزم على بناء الكعبة والذي بين فيه الكعبة إن امركان فيه وهو املكان الذي 

  )1(.كان الدعاء بعد البناء

. إليه اد اسم اإلشارة اسم يعرب عطف بيان أو بدل وهو يكون مشارعويذكر ب

وهنا يف اآلية الكرمية عدل عن بيان املشار إليه اكتفاًء عنه مبا هو الواقع عند الدعاء 

وهذا نوع من أنواع البيان . السالم دعا دعوته وهو يف املوضعفإن سيدنا إبراهيم عليه 

  .املعجز أال يذكر ما يتوضح عن املقام

                                                 
نظم و. 1/129 ،النسفيو. 1/105 ،البيضاويو. 1/209 ،المحرر الوجيزو. 4/48 ،الرازيو، الكشاف: راجع -1

 .1/714 ،التحرير والتنويرو. 2/155 ،الدرر
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عما ال تعلق به  ضوتلك عادة القرآن يف اإلعرا" :وكما قال ابن عاشور

باملقصود أال ترى أنه ملا جعل البلد مفعوال ثانيا استغىن عن بيان اسم اإلشارة ويف 

  )m S T U V W X Y Z l.)1 :وجلسورة إبراهيم قوله عز

مفعوال ثانيا بني اسم اإلشارة بالبلد حنصل من اآليتني أن إبراهيم ) آمنا(ملا جعل 

  )2(.عليه السالم دعا لبلد أن يكون آمنا

  )m t u v w l.)3 :وقال اهللا عزوجل

روء يوم نزول هذه اآلية من القرآن تنويها بشأن القرآن قاإلشارة إىل ما هو م

  4.أن عظيموأنه ش

  :وورود االسم الموصول في اإلحالة المقامية

 m A B C D E F G :كثري يف القرآن الكرمي ومنه قوله عزوجل

H I    J K LM l.)5(  

االسم املوصول ورد يف اآلية وليس يف هذه اجلملة اسم الذي يعود عليه عائد 

  .مصرالصلة واحلال هو سيدنا يوسف عليه السالم ومعه كانت امرأة عزيز 

                                                 
 .٣٥: ، اآليةاهيمإبر سورة -1
 ..1/714 ،التحرير والتنوير :راجع -2
 .2: وسورة القصص، اآلية. 2: وسورة الشعراء، اآلية. ١: ، اآليةيوسف سورة -3
 .20/63التحرير والتنوير  4
 .٢٣: ، اآليةيوسف سورة -5
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والتعبري عن امرأة العزيز بطريق املوصولية لقصد ما تؤذن به الصلة من تقرير 

عصمة يوسف عليه السالم ألن كونه يف بيتها من شأنه أن يطوعها ملرادها فمعىن  هو 

يف بيتها أنه كان حينئذ يف البيت الذي هي به وجيوز أن يكون املراد بالبيت املرتل كله 

احبة البيت ربة البيت أي زوجة صاحب الدار كل ذلك يدل وهو قصر العزيز ومنه ص

  )1(.على أنه من مجلة أتباع ذلك املرتل

  )m W X Y * [ \ ] ̂ l.)2 :وقوله عزوجل

مضاف مبهم يوضحه الصلة أنعمت عليهم فالرابط هنا ضمري مجلة ) الذين(قوله 

 والشهداء والصديقني ،النبيون ،املؤمنون(وهذا الضمري املراد منه ) هم(الصلة 

  )3(.فاملرجع غري مذكور صرحيا يف اآلية ويدل عليه السياق واملقام) نوالصاحلو

  :أفعل التفضيل
اإلحالة عن طريق أفعل التفضيل أن يكون املفضل واملفضل منه أو أحدمها 

 m R S T U VW X Y :مقاميا ال يذكر يف النص ومنه قوله عزوجل

Z [   \ ] ̂_ l.)4(  

وهي حتتاج إىل املفضل واملفضل منه . سماعيةالالتفضيل صيغة " خري"كلمة 

  )1(.ومها اإلخفاء واإلبداء أي اإلخفاء خري لكم من اإلبداء

                                                 
 ،ر والتنويرالتحريو .4/763، تفسير أبي السعودو .11/55، اللبابو. 2/197 ،للنحاس ،إعراب القرآن -1

16/250. 
 .6 – 5: ، اآليتانالفاتحة سورة -2
 .1/193 ،والتحرير والتنوير. 1/210 ،وتفسير اللباب. 1/75 ،المحرر الوجيز -3
 .٢٧١: ، اآليةالبقرة سورة -4
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 m h i j k l m no p q r s :ومنه قوله عزوجل

t l.)2( 

ويف هذه السورة ذكر احلوادث ) اليهود(نزلت سورة احلشر يف بين نضري 

  .ريوالرسول وأصحابه وفيه أحوال بين النض

ألن صدورهم  و هم عكس ذلكأي أنتم ختافون من اهللا أكثر خمافة اليهود 

  .مملوءة من خوف املؤمنني

  .، واملوازنة بني املؤمنني واليهودواملعين لآلية أنتم أهيب يف صدورهم من اهللا

واملقصود من اآلية . منكم أكثر مما خيافون من رم) بنو النضري(وخياف اليهود 

ني وأخالفهم يف القتال وتشديد نفس النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنفس ذكروهن املنافق

  )3(.املؤمنني حىت ال يرهبوهم وال خيشو مساندم ألهل حرب املسلمني

  .ومفهومان من املقام ولذا هذه إحالة مقامية فاملفضل واملفضل عليه مقصودان 

  

  

  

  
                                                                                                                                            

 .1/264 ،تفسير أبي السعودو. 2/691 ،البحر المحيط -1
 .١٣: ، اآليةالحشر سورة -2
 .18/601 ،وتفسير اللباب. 5/201 ،بيضاويوتفسير ال. 4/507 ،الكشاف -3
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  المبحث  الرابع
  والتقدير في الجملة يبرتتال

  )بانوفيه مطل(

  

  :المطلب األول
  .في الجملة الخطاب ترتيب
  :المطلب الثاني

  .التقدير
  

  

  

  

  

  

  تمهيدال
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بعد ذكر العالقات يف اجلملة نتجه إىل بعض القضايا املتعلقة 

أي ترتيب الكلمات يف اخلطاب " الرتبة" :باجلملة ومن أمهها

واحلذف والذكر الذي يعرف يف حنو النص بترتيب اخلطاب 

لتام والناقص ومها موضوعان مهمان من االنسجام أي وباخلطاب ا

  )1(.احلبك

  :وهكذا قسمت هذا املبحث إىل مطلبني

 .ترتيب اخلطاب يف اجلملة .1

  .التقدير .2

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .41 – 38 :ص ،لسانيات النص :انظر -1
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  المطلب األول
  ترتيب الخطاب في الجملة

  )وفيه جزءان(

  

 ).تقديم في العمدات(تقديم بين جزئي الجملة  ) أ

  ).علقاتالترتيب في المت(تقديم المتعلقات  ) ب
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب األول

  

  في الجملة ترتيب الخطاب
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وحيدث . لتأخري يراد به خمالفة عناصر التركيب األصلي يف السياقالتقدمي وا

التقدمي والتأخري لعلة هي الرتبة وهي قرينة حنوية معنوية وهي جزء من النظام النحوي 

وحتدد موقع الكلمة من بناء اجلملة وتبني العالقة بني أجزاء اجلملة فإذا كانت الرتبة 

ضع اآلخر وإذا كانت يان أحد األجزاء موحمفوظة جيب وضع كل موقعه وال جيوز إت

 بعض األجزاء على بعضها ومن الواضح الفرق بينهما ميحمفوظة فيجوز تقدالرتبة غري 

بعض األجزاء أو كلها عن  اكل على األصل واألخرى خيالف فيه اأن األوىل يبقى فيه

  .األصل وهو يكون مقتضى املقام

ع من التصرف يف التركيب اجلملي خالصة الكالم أن الترتيب يف اجلملة هو نو

والغاية منه اإليضاح والبيان وحسن التعبري وهو يفتقر إىل بيان العلة وتأثريه يف املعىن 

  .والداللة

ومن مث فإن األلفاظ قوالب املعاين وال بد من ترتيبها الوضعي حسب ترتيبها 

  .لمات يف اجلملة يف لغتها متعلقة بترتيب الكدالطبيعي ولكل لغة قوانني وأسس موجو

فترتيب كلمات اللغة العربية يعرفها كل واحد ال جدة فيها ذكرنا آنفا أهم 

أجزاء اجلملة بعضها رئيسية بعضها ثانوية فاليت رئيسية أي املسند واملسند إليه ال بد 

من تقدميها يف اجلملة أما الترتيب بني املسند واملسند إليه فهو خيتلف باعتبار اجلملة 

عل ويذكر بعده فاعله وما عدامها فتوابع ففي اجلملة الفعلية يتقدم الف. ةوالفعلياالمسية 

  .ومتعلقات تأيت بعدمها
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. ويف اجلملة االمسية يتقدم املبتدأ أي املسند إليه ويتأخر الغري أي املسند

  .ومتممات اجلملة تذكر بعدها

غية غرض من األغراض البالترتيب الوضعي لسبب من األسباب وقد يعدل ال

ويشترط يف هذا . النصية الداللية مثل االختصاص وزيادة املعىن ورعاية الفواصل

  .العدول سالمة املعىن

البياين ال خيلو من هذا اللون ففي القرآن الكرمي أمثلة كثرية للتقدمي  عجازاإل

ويقع هذا التقدمي على املستويات املختلفة حنو على مستوى اجلمل واجلملة وهنا موضع 

  .دمي على مستوى اجلملةالتق

  :اجلملة يف نوعنيأجزاء  أما وقوع التقدمي والتأخري بني 

 .الترتيب بني أجزاء اجلملة األساسية . أ

 .الترتيب يف املتممات . ب

  

  :إىل ذلك قسمت هذا املطلب إىل جزئني ونظراً

  :)تقديم في العمدات(تقديم بين جزئي الجملة  ) أ(

  .أو بالعكس املراد منه تقدمي املسند على املسند إليه

. البياين عجازباب التقدمي والتأخري باب لطيف يف اللغة العربية وخاصة يف اإل

فكلما . واألسلوب القرآين ال خيلو من األسرار البيانية. فلذلك كثُر يف القرآن الكرمي
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. تقدم يف آيات القرآن الكرمي أحد جزئي اجلملة على اآلخر أفاد ذلك املقام فائدة

  :ء تفسريام يبحثون هذه األوجه مث يناقشون ومنهاواملفسرون أثنا

  :تقديم المسند على المسند إليه

ا فتقدميه على مبتدأه أمر خالف العادة وله من الواضح أن املسند إذا كان خرب

ألجل ذلك ذكرت . أما تقدمي الفعل على فاعله فهو األصل ويوافق العادة. سر وفائدة

  .طاألمثلة من اجلملة اإلمسية فق

 m A B C D E F G HI J K L MN O   P     Q         R :قال اهللا عزوجل

S l.)1(  

مبتدأ وحقه التقدمي لكنه أُخر وقُدم عليه " امللك"مجلة امسية فيها قوله " له امللك"

والسبب أن امللك على " له احلمد"خربه للداللة على االختصاص وكذلك يف اجلملة 

شيء ومبدعه والقائم به واملهيمن عليه وكذلك احلمد خيتص احلقيقة له ألنه مبدئ كل 

بذاته ألن أصول النعم وفروعها منه فقصر تعلق الم االستحقاق بامللك عليه تعاىل 

والسبب هلذا االختصاص هو مقتضى املقام من تسفية أحالم . عزوجل كل ذي ملك

  )2(.املشركني يف عبادم غريه

                                                 
 .١: ، اآليةالتغابن سورة -1
. 19/123 ،اللبابو. 3/490 ،النسفيو. 5/217 ،البيضاويو. 30/551 ،الرازيو. 4/545 ،الكشاف -2

 .28/261 ،والتحرير والتنوير
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 m g h     i j k      l m :ل اهللا عزوجلومن تقدمي اخلرب على املبتدأ قو

n o p  q rs t u v wx y z { | } ~ l.)1(  

نزلت األيات يف شأن بين النضري واملقصود منها تعظيم شأن املهاجرين 

  .واألنصار

وفيه تقدمي اخلرب  my z { | } ~ l :ويف اآلية الكرمية

حبصانتها ومنعها  وهو يدل على فرط وثوقهم) حصوم(على املبتدأ ) مانعتهم(

  )2(.إياهم

  :تقديم المسند إليه على المسند

حيول اجلملة الفعلية إىل اإلمسية وتقدمي املبتدأ على خرب  فعلهوتقدمي الفاعل على 

  .أمر عادي ال جدة فيه ألجل ذلك ما ذكرت األمثلة يف ذلك

  

  

 :تقديم المتعلقات ) ب(

ألساسية يف اجلملة فإذا كانت أما الرتبة للمتعلقات يف كما ذكرنا بعد األجزاء ا

لكن كلما عدلت . أجزاء اجلملة مواضعها املختصة فال مشكلة يف تأويل هلا وداللتها

                                                 
 .٢: ، اآليةالحشر سورة -1
 – 29/63 ،التحرير والتنويرو. 10/138 ،البحر المحيطو. 3/455 ،تفسير النسفيو. 29/502 ،تفسير الرازي -2

64. 
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الكلمات عن الترتيب العام أفادت معىن زائدا فنجد يف األسلوب القرآين تتقدم 

  .وفسر املفسرون أسباا وفوائدها. متممات اجلملة على أجزائها األساسية

 :االختصاص )1

بب من أسباب تقدمي يف اجلملة هو االختصاص وهو كثري يف القرآن الكرمي س

 m I :ولذا كثرت حوله مناقشات عند املفسرين ومن تقدمي املتعلقات قوله عزوجل

J  K  * M    N O      * l.)1(  

وحقه التأخري والسبب إفادة " ناظرة"قدمت حرف اجلر وجمروره على قوله 

إىل غريه أي هم ينتظرون ثواب اهللا  ىل را خاصة وال تنظرعىن تنظر إاالختصاص وامل

إمنا انظر إىل فالن يف حاجيت واملراد انتظر وهم يتوقعون ويرجون املغفرة  :كقول القائل

  .والثواب النعمة

الهتمام صاص إمنا الغرض هو اأن غرض التقدمي ليس االخت :وقال ابن عاشور

  ).)2ذا العطاء العجيب

  

  )m Ì Í Î Ï l.)3 :وقوله عزوجل

                                                 
 .٢٣ – ٢٢: ، اآليتانالقيامة سورة -1
. 563: ص ،اللبابو. 3/573 ،النسفيو. 5/267 ،البيضاويو. 30/731 ،الرازيو. 4/662 ،الكشاف -2

 .29/255 ،التحرير والتنويرو
 .٢١٠: ، اآليةالبقرة سورة -3
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" األمور"الذي هو مسند واملسند إليه له " ترجع"اجلار وارور متعلقان بـ 

  )1(.ة االختصاص أي ال ترجع إال إليه دون غريهدفقدم املتعلق على جزئي اجلملة إلفا

  )m » ¼ ½ ¾ ¿ À l.)2 :قال اهللا عزوجل

اق ألنه أهم من قدم املفعول به على املسند واملسند إليه وهو مقتضى السي

  )3(.نكاره فالتقدمي للتخصيص واإلنكار متوجه إليهإاألجزاء األساسية وأنه املقصود 

 :إثبات األمر )2

  )m _ ̀ a l.)4 :ومنه قوله عزوجل

يفيد تعرض وإثبات األمر ويفيد أن قوهلم ليس بصادر عن ) باآلخرة(تقدمي قوله 

  )5(.إيقان

  :خالصة القول
الترتيب بني أجزاء اجلملة على مستوى اجلملة أمر  تستنتج مما سبق قائلني أن

غري جديد عند القدماء وهو موضوع حنو النص يف ترتيب الكالم وأن الترتيب األصلي 

أغراضه وفوائده عامة لكن إذا عدل عن األصل جاء بغرض وفائدة حسب السياق 

  .وشرح املفسرون هذا التصرف يف تركيب اجلملة مع بيان فوائده

  

  لثانيالمطلب ا

                                                 
 .1/213 ،تفسير أبي السعودو. 3/483 ،اللباب -1
 .٨٣: ، اآليةآل عمران سورة -2
 .2/205 ،اآللوسيو. 2/54 ،تفسير أبي السعودو. 8/279 ،الرازيو. 1/380 ،الكشاف -3
 .٤: ، اآليةالبقرة سورة -4
 .1/42 ،الكشاف -5



  

 ةالتحليل النصي على مستوى الجمل: الفصل الثالث      
 

318 

  التقدير

البياين  عجازباب احلذف يف اللغة العربية باب لطيف وهو وجه من وجوه اإل

  .كما قاله العلماء

ب مشريف وشيخي أن يشار إليه يف ال حي) احلذف(مع كثرة ورود مصطلح و

لح يشاه الذي يناسب النص القرآين وهو طالنص القرآين بل هو يرجح استبداله مبص

ف قد يعين إظهار احملذوف وال يليق بالقرآن الكرمي حذف أو إظهار ألن احلذ) التقدير(

  .احملذوف

احلذف واملقدر موضع  عفاألوىل عند مشريف أن استخدم مصطلح التقدير موض

  .واهللا أعلم. احملذوف

تبعا لذلك أسري يف هذا املطلب مستخدمة مصطلح التقدير واملقدر موضع 

االقتصار مصطلح احلذف واحملذوف ألن  احلذف واحملذوف إال أنين أذكر يف حذف

  .والسبب أن احملذوف يكون نسيا منسيا. مصطلح التقدير واملقدر ال يناسبان ذلك

التقدير ال حاجة إىل ذكر التفاصيل فيه إال أن أشري إىل بعض النقاط مع 

العدمية من اجلملة أو من النص "أو هو " اإلسقاط"االختصار الشديد وهي أنه هو 

  .لمة أو كلمتني أو كلمات أو اجلمل لالختصار واإلجياز وللتوسع يف الكالمبإسقاط ك

  .وهو من مقتضى الكالم أو السياق أو احلال وال جيوز بال ضرورة وال حاجة
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قد يكون غري مذكور يف اجلملة وهو مقصود من املقام أو السياق  رواملقد

 فالنص يستغين. النصاللغوي وهو مقدر معىن وقد يكون غري مذكور وال يقصد يف 

  .ت وال يقدرقوعنه ذلك وال

  .حينئذ حنو النص يتناول التقدير يف باب االنسجام يف الكالم التام والناقص

ل موقع احلذف يف حنو النص كما ذكر أنواع يمتام حسان بالتفصكتور دالذكر 

  )1(.طوله وقصره مثل حذف املفرد والتركيب واجلملة واجلمل باعتباراحلذف 

نذكر يف هذا املبحث احلذف والتقدير اجلملة أي احلذف والتقدير يف وحنن 

املفسرين عنه وأم كيف تناولوا احلذف أثناء حتليالم فنرى هذا  آراءأجزاء اجلملة و

املطلب أم ال يكتفون بإخراج مواضع احلذف يف القرآن الكرمي وال بإخراج احملذوف 

أي األغراض اليت من أجلها وقع احلذف يف  بل نراهم يبحثون غالبا عن أسرار احلذف

  .الكالم

 ،حذوفموألجل ذلك نذكر أمثلة حتليلية يف ضوء األغراض والفوائد لل

  .للمقدر

 آأنه معلوم :آثرة االستعمال

  :ومن األمثلة" شاء"مفعول يكثر يف القرآن الكرمي حذف 

                                                 
 .35 – 34 :ص ،ومقدمة النص والخطاب واإلجراء. 42 – 40 :، صلسانيات النص -1
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 } m o p q   rs t u v w x y z :قول اهللا عزوجل

|} ~  _ ̀ a b cd l.)1(  

ولو شاء اهللا أن يذهب  :مفعول شاء مقدر ألن اجلواب يدل عليه واملعىن

  .بسمعهم وأبصارهم لذهب ا

وال يكادون " أراد"و" شاء"لتقدير مثل ذلك تكاثر يف وقال املفسرون أن ا

  .العرب يربزون املفعول إال يف الشيء املستغرب

2(.إلجيازم وهو لاوقال ابن عاشور هو لقصد البيان بعد اإل(  

  :التعظيم والتهويل

 m | } ~ _   ` a b c d e :ومنه قوله عزوجل

f g h i j k    l m n l.)3(  

فشرطها . ويف اآلية كلها ال يوجد هلا جواب" لو الشرطية"ذكرت يف اآلية 

وذلك ألنه غلب عليهم النفاق ومل ) لكان خريا هلم( :مذكور وجواا مقدر تقديره

وترك اجلواب يف هذا املوقع يفيد التعظيم والتهويل وهو . ومحيضر اإلميان يف قل

لو فعلت ذلك لرأيت أمرا " :مث ال تذكر اجلواب أي" لو جئتنا: "كقولنا للرجل

  )4(."عظيما

                                                 
 .٢٠: ، اآليةالبقرة سورة -1
 .1/321 ،التحرير والتنويرو. 1/402 ،اللبابو. 1/61 ،النسفيو. 1/87 ،الكشاف -2
 .٥٩: ، اآليةالتوبة سورة -3
 .10/121 ،وتفسير اللباب. 1/677 ،وتفسير النسفي. 3/85 ،وتفسير البيضاوي. 16/76 ،تفسير الرازي -4
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  :امالتعجب واالستعظ

 m b c d   e f g :مثاله قول اهللا عزوجل :حذف املسند إليه

h  ij k l m n o p qr l.)1(  

وهو ضرب من ) جدال(فقد قدر الفاعل وهو .  جداهلمكرب مقتا عند اهللا

  )2(.التعجب واالستعطام جلداهلم

  :اإليجاز

 m ¾ ¿ À   Á Â Ã Ä Å Æ Ç    È :ومنه قوله عزوجل

É ÊË Ì Í Î Ï l.)3(  

يف اآلية للمفعول فالفاعل مقدر إما اهللا سبحانه وتعاىل أو ذو " قضي"بين الفعل 

  ).مالئك(األمور 

عل ال بد له من تصور فاعله ولو كان مبنيا للمفعول قيل ذلك ذكرنا أن الف

  )4(.لإلجياز

  

  
                                                 

 .٣٥: ، اآليةغافر سورة -1
 .7/276 ،وتفسير أبي السعود. 4/75 ،، للنحاسنعراب القرآإ -2
 .٢١٠: ، اآليةالبقرة سورة -3
 .2/146 ،البحر المحيط -4
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  :االختصار

 ̄ ® ¬ » m ¦ § ̈ © ª :ومن التقدير قوله عزوجل

° l.)1(  

 © ̈ § ¦ m :وسبقت اآلية مثلها تفسريا هلا يف سورة البقرة وهي

ª « ¬ ® ̄ ° l.  

أثبت هناك ألن يف آية سورة األعراف على سبيل االختصار و) رغدا(حذف 

يف سورة (باللفظ وهنا ) يف سورة البقرة(تلك مدنية وهذه مكية و املعىن هناك 

  )2(.بالتقدير) األعراف

يكثر احلذف يف املفعول به فيحذف اختصارا وقد حيذف اقتصارا ومنه قوله 

  )m ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾¿ l.)3 :عزوجل

ين ليسوا ممن له سجية يف كأنه قيل قال الذ" ال يعلمون"حذف املفعول للفعل 

  )4(.العلم لفرط غباوة

  

                                                 
 .٣٥: ، اآليةالبقرة سورة -1
 .5/24 ،البحر المحيط -2
 .١١٨: ، اآليةالبقرة سورة -3
 .1/567 ،البحر المحيط -4
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  :رعاية الفواصل

 m k l m n o p :وقد حيذف االسم رعاية الفاصلة مثل قوله عزوجل

q r s t u v l.)1(  

إليه عليه السالم دوا حمافظة على الفاصلة ألن " تشقى"اختص الكالم باسناده 

اختصر الكالم ولو كان الفعل أهله وأمريهم شقاءهم ف نضمن شقاء الرجل وهو فيم

  )2(.واقعا عليهما" اإلخراج"

إىل سيدنا آدم وحذف اسناده إىل سيدتنا حوا عليها السالم اكتفاء  فأسند الفعل

  .باستلزام شقائه شقائها وأن شقاء الذكر أصل شقاء املرأة

ذا نكمل هذا املبحث واصلني إىل أن املفسرين كانت هلم آليات يف التحليل 

  .ومنها الترتيب يف الكالم والتقدير. اليت يكشفها العلماء املعاصرون اآلن النصي

  

  

  

  

 

                                                 
 .١١٧: ، اآليةطه سورة -1
 .22/106 ،زيالراو. 3/92 ،الكشاف -2
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  الرابع الفصل

  التحليل النصي على مستوى الجمل

  )حثابم ةأربعوفيه (

  

  .ع النصوموض    :األول حثبالم

  .العالقات الداللية بين الجمل    :الثاني حثبالم

  .رية بين الجملياإلحالة الضم    :ثالثال حثبالم

في            ييرهاترتيب األحداث وتغ    :رابعال حثبالم
  .موضوع 
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  التمهيد

يكون هذا الفصل يف بيان العالقات واألحوال بني اجلملتني أو جمموعة من اجلمل، 

ألن النص يتكون غالباً من جمموع اجلمل واالقتباسات لفظاً ومعىن واملقصود هو الداللة 

  .الكلية

لكن الوصول إليه يفتقر إىل فهم بعض العالقات مثل البيان والتفسري واإلمجال 

  .ل والعام واخلاص، واحلذف والذكر والتقدمي والتأخري اإلحالة بني جمموع اجلملوالتفصي

وكذلك يكون لكل نص عنوانه وامسه الذي معروف يف حنو النص مببدأ التغريض، 

  .وغالباً يدور حوله النص

ففيها بيان تسمية السورة . إذا حبثنا يف التفاسري عن هذه القضايا لنجد أا مملوءة ا

وبيان املوضوعات الكلية واجلزئية مث بيان العالقات الداخلية بني جمموع اجلمل  وسببها

  .بعضها ببعض، فنجد عندهم دراسة حتليلية موضوعية بصورة ناضجة جادة

  :جعلت هذا الفصل مشتمالً على أربعة مباحث، وهي

 .موضوع النص .1

 .العالقات الداللية بني جمموعات النص .2

 .ع اجلملية بني جممورياإلحالة الضم .3

 .يف موضوع واحدو تغيريها  ترتيب األحداث  .4
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  األول المبحث
  النص موضوع

  )انمطلب وفيه(

  

  :األول المطلب

  .النص موضوع/ البنية الكبرى 

  :الثاني المطلب

موضوعات النص الثانوية /  البنية الصغرى
  .الجزئية
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  التمهيد

  

ى وهي تفسر زئية أخرالنص يتكون من الفكرة العامة مث يتضمن موضوعات ج

  .ورةاملوضوع الكلي بأحسن ص

وكذلك لكل نص يكون امسه وعنوانه وهكذا يف النص القرآين جند أن لكل 

  .سورة اسم يؤثر فيما داخلها

  :ألجل ذلك جعلت هذا املبحث منقسماً إىل مطلبني

 .موضوع النص الكلي /البنية الكربى  .1

 .البنية الصغرى .2
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  األول المطلب

  البنية الكبرى/  النص موضوع

ترجع األمهية إىل موضوع النص أكثر من كل شيء ألنه هو املقصود وموضوع 

. وهو الذي يدور حوله النص كلهالنص هو الذي يعرف بالبنية الكربى يف حنو النص 

ثانوية اليت البنيات الشيء غري معطي وإمنا حتصل من تسميتها أو عنواا ومن  وهو

  .مؤشرات على وجودها

باملصطلح " املوضوع"وبالنسبة إىل املفسرين جندهم أم ال يصرحون بذكر 

ومقاصد السورة أغراض السورة : نفسه بل هم يذكرون ما يشبه ويقرب إىل ذلك حنو

  .وغريمها

  .وجند عندهم إشارات واضحة منرية يف إيضاح املوضوع الكلي

ين بنية داللية كربى والبنية الكربى هي البنية الكلية للخطاب القرآين وهي تع

تصب فيها جمموعة من اآليات بتسلسل وتناسب مستمر قد تطول هذه املتتاليات أو 

 .تقصر حسب مقتضى السياق ويأيت فيه اإلجياز واإلطناب
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  :الموضوع الكلي للقرآن الكريم آله

القرآن الكرمي والكتب السماوية السابقة كلها كتب الشرائع وأخرياً أحكم 

فاملقصود منه نصب الشريعة .  كتاب الشريعة جلميع الناس بال تفريقالقرآن الكرمي

واملقصود من نصب الشريعة مجع اخللق على احلق واملقصود منه تعريف اخللق امللك 

  .اخلالق ومبا يرضيه

الرسالة والقيامة أي / ة للقرآن الكرمي هي التوحيد والنبوالفكرة الكلية و 

راد منه العبادة، والعبادة تعين أداء حقوق اهللا وحقوق البعث بعد املوت، فالتوحيد امل

ول صلى اهللا عليه وسلم يف الدنيا، وميكن إمتام التوحيد عن طريق إتباع الرس. العباد

  .ويكون جزاء ذلك يف اآلخرة بعد املوت والنشر

  ".التوحيد والرسالة واآلخرة"فبهذا أصبح موضوع القرآن الكرمي 

ت األخرى مثل القصص واألحكام فاملراد منها ما جيري أما ما فيه من املوضوعا

  .جمرى ضرب األمثال والبيان والتفسري يف تقرير هذه األصول الثالثة

 )1(.وكذلك املوضوع نفسه كان للكتب السماوية السابقة

  :وذكر ابن عاشور مقاصد القرآن الكرمي، أا

                                                            

وتفسير اللباب، . 9/450، و8/551والبحر المحيط، . 28/30و. 406، و26/216تفسير الرازي، : انظر -1

 .1/21ونظم الدرر، . 438، و9/140، و1/409
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أن غري هذه : اهي، وقالالثناء على اهللا وإثبات البعث واجلزاء، واألوامر والنو

 )1(.املوضوعات هي تكمالت هلا

  

  :موضوع سورة النساء الرئيسي
  :البنية الكلية لسورة النساء

تشتمل سورة النساء على أنواع كثرية من التكاليف وهي حقوق النساء 

تشريع معامالت األقرباء وحقوقهم وأحكام املعامالت بني : واألوالد واليتامى، أي

 يف األموال والدماء والعدل واألمانة وحترمي اخلمر وذكر األحكام مجاعة املسلمني

األمر بالطهارة : املتعلقة ا، وأثناء ذلك ذكر أنواعاً أخرى من التكاليف، وهي

 )2(.املشركني والصالة وقتال

  :موضوع سورة األنعام

سورة األنعام مشتملة على دالئل التوحيد والعدل والنبوة واملعاد وإبطال 

هب املبطلني وامللحدين وكل ذلك يدل على علم األصول يف غاية اجلاللة مذا

 )3(.والرفعة

  :البنية الكلية لسورة النور

                                                            

 .1/133التحرير والتنوير،  -1
 .4/213والتحرير والتنوير، . 5/171ونظم الدرر، . 6/139وتفسير اللباب، . 9/475تفسير الرازي،  -2
والتحرير . 4/73وتفسير اآللوسي، . 7/1ونظم الدرر، . 8/4وتفسير اللباب، . 12/471تفسير الرازي،  -3

 .7/123والتنوير، 
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حمور هذه السورة هو التربية اليت تشتد يف وسائلها إىل درجة احلدود 

فموضوعها األحكام واحلدود والسياق هلذه السورة أن اهللا ملا ذكر مشركي قريش 

وهم هلا عاملون والطرد بعد ذلك إىل أحواهلم واختاذهم الولد وأعماهلم السيئة 

ها وعقاا، ففي هذه السورة السورة تغليظاً يف أمورهم وعالج والشريك فأنزل هذه

  )1(.آيات احلدود واألحكام واملواعظ واألمثال

  

  :البنية الكبرى لسورة الرحمن

  

اهرة يف مجيل صنعه الباهرة الظالرمحن إعالم بآالء اهللا عزوجل  حمور سورة

التوجه وإبداع خلقه ويف فيض نعمائه ويف تدبريه للوجود وما فيه واملقصود من الكل 

إىل وجهه الكرمي واملقصود إظهار رمحة اهللا عزوجل بصور خمتلفة وذكر هذه الرمحة 

 )2(.بصور النعم املتنوعة ليست مقصورة يف الدنيا بل يف اآلخرة أيضاً

  :سورة الكهف

وضوع الرئيسي لسورة الكهف وصف الكتاب بأنه قيم ويغلب عليها امل      

ملقصود منها أخبار قوم قد فضلوا يف أزمام وأن اهللا سبحانه الون القصص باحلق و

                                                            

وفي . 9/273وروح المعاني، . 13/201ونظم الدرر، . 8/5وتفسير البحر المحيط، . 23/301تفسير الرازي،  -1

  .4/2486ظالل القرآن، 
وفي . 14/96وتفسير روح المعاني، . 19/140ونظم الدرر، . 29/335الرازي،  وتفسير. 4/443الكشاف،  -2

 .6/3445ظالل القرآن، 
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وتعاىل يفضل من يشاء ويفعل ما يشاء وحمور كل القصص تصحيح العقيدة من 

  .الشرك، وإىل جواز القصص فيها بعض مشاهد يوم القيامة

السورة جواب عن السؤالني لليهود واملشركني هم سألوا الرسول صلى  وهذه

عن الروح، وعن أصحاب الكهف وعن قصة ذي : اهللا عليه وسلم عن ثالثة أشياء

القرنني، وقد ذكر جواب السؤال األول يف آخر سورة اإلسراء وجواب السؤالني يف 

  .هذه السورة، فناسب اتصال هذه السورة مبا قبلها

سورة تدور آياا حول التوحيد وبشارة للمؤمنني تسلية رسول اهللا فهذه ال

 )1(.صلى اهللا عليه وسلم

  :وإن بعض األمور تدل على البنية الكربى ومن أمهها

 :تسمية السورة وافتتاحها .1

هو نفس األمر الذي يأيت يف " تغريض"علماء حنو النص بـاألمر الذي يسميه 

فإذن هو نفس العمل، وهو عمل جاد " ة السورةتسمي"التفاسري ويف علوم القرآن بـ

للمفسرين يف جمال التحليل النصي، اسم كل سورة مترجم عن مقصودها ألن اسم كل 

  :شيء يظهر املناسبة بينه وبني مسماة عنوانه الدال إمجاالً على تفصيل ما فيه

                                                            

والتحرير والتنوير، . 4/2257وفي ظالل القرآن، . 8/189وتفسير روح المعاني، . 12/1نظم الدرر،  -1

15/246. 
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 يف/ وكذلك يدور كالم علماء حنو النص حول املناسبة بني بداية النص مبا فيه 

ونرى املفسرين يبنون " افتتاح السورة"داخله، وهو أمر موجود مذكور يف التفاسري بـ

  .األوجه املختلفة ملناسبة افتتاح السورة مبا فيها ومبا قبلها

  

 :تسمية السورة
  :سورة الفاتحة

ألن األم يطلق على أصل الشيء وحمتوياته " أم الكتاب"و" أم القرآن"مسيت بـ

على أنواع مقاصد القرآن وهي التوحيد والرسالة واآلخرة  ومنشئه وأا مشتملة

  .واألوامر والنواهي

وأا تشتمل على املعاين اليت يف القرآن الكرمي فهي مشتملة على املطالب 

اإلهليات، واملعاد، والنبوات، وإثبات القضاء، : الرئيسية اليت يف القرآن الكرمي هي

 )1(.والقدر هللا عزوجل

  :النساءوجه تسمية سورة 

السبب األعظم يف االجتماع والتواصل عادة األرحام العاطفة اليت مدارها 

لذلك، وألن االتقاء فيهم تتحقق العفة والعدل الذي لبابه " النساء"النساء مسيت 

  .التوحيد

                                                            

 .1/133والتحرير والتنوير، . 1/156وتفسير الرازي، . 1/1الكشاف،  -1
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وأا افتتحت بأحكام صلة الرحم مث بأحكام ختص النساء وتسمية وعنوانه 

  :األحكام كثرية متعلقة بالنساء مثللة على فسورة النساء مشتم. يطهر مبا فيه

األزواج، والبنات، وكذلك ختمت السورة النساء أيضاً مبا خيص النساء من 

 )1(.األحكام

  :وجه تسمية سورة النور

m  z  y: وهو متصل بذات اهللا عزوجل" النور"ذُكر يف سورة النور لفظ 

|   {}l.)2(  

لوب واألرواح ممثلة هذه اآلثار يف اآلداب فالنور يف اآلية بآثاره ومظاهره يف الق

واألخالق اليت يقوم عليها بناء هذه السورة وهي آداب وأخالق نفسية وعائلية 

ومجاعية تنري القلب واحلياة ويربط ذلك النور باألرواح فهو إشراق يف الضمائر 

  .والقلوب مستمدة كلها من ذلك النور الكبري

أنه هو سبب األخالق الفاضلة وهو ) فيهاما (فالربط بني التسمية والسورة 

سبب احلياة الطيبة ومن املعلوم أن السورة يف احلدود واألحكام فالعمل ا ميكن إذا 

  )3(.كانت القلوب منورة بنور اإلميان

                                                            

 .4/211والتحرير والتنوير، . 5/171ظم الدرر، ن -1
  .٣٥: ، اآليةالنور سورة -2
 .4/2485في ظالل القرآن،  -3
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  :افتتاح السورة .2

 )mD C B A l.)1 سورة النساء بـافتتحت 

يت مذكورة يف هذه افتتحت السورة بالعلة اليت ألجلها جيب محل التكاليف ال

  )2(.فأصبحت اآلية مبرتلة الديباجة" تقوى الرب"السورة وهي 

ألن يف سورة  )mD C B AE l،)3 : ونفس األمر يف سورة احلج

احلج ذكر القيامة وأهواهلا ونفي الشرك، فافتتحت السورة باألمر بالتقوى اليت هي 

 )4(.املنجية من هول ذلك اليوم

وهو املنعم مبا ال  )mgl،)5: ح سورة الرمحنيف افتتا وقال اهللا عزوجل

 )6(.يتصور صدور جنسه من العباد

وهو يبني أن هذه السورة سورة إظهار الرمحة  ،mglبـافتتحت السورة 

خلقها سبحانه وتعاىل يف الدارين وذلك يف املتنوعة اليت  ةذكر نعمه املتعدد ةوهو بصور

  )1(.ذكر نعم الرمحن الدينية والدنيوية آثار امللك الرمحن والرحيم، فالسورة كلها يف

                                                            

 .١: ، اآليةالنساء سورة -1
 .6/139واللباب، . 9/475تفسير الرازي،  -2
 .١: ، اآليةالحج سورة -3
 .4/214 والتحرير والتنوير،. 140 – 6/139وتفسير اللباب، . 9/475تفسير الرازي،  -4
 .١: ، اآليةالرحمنسورة  -5
 .17/184والتحرير والتنوير، . 13/1نظم الدرر،  -6
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والبنية الصغرى ال ينبغي أن تكون يف السور الطوال بل كل سورة تتكون من 

وحدات خمتلفة، وكل وحدة بنية صغرى يف ذاا ولو كانت مشتملة على مجلة واحدة 

  .أو جمموع من اجلمل

 *m I H G F: صغرى، فقوله عزوجل أيضاً بىنففي سورة الفاحتة 

 L K*  P  O N*l،)2(  ،فيه كالم عن الصفات املعتربة يف الربوبية واآلخرة

m W: كالم عن العبودية وطريقها وقوله )mU T S Rl،)3: مث يف قوله

 Y X* c b a  ̀ _  ̂ ] \ [*l،)4(  كالم عن النبوة

 )5(.والقضاء والقدر

: نهاوم. وكذلك جند سورة البقرة تتكون من بنية صغرى كثرية ال حصر هلا

: وصف اهللا األصناف الثالثة من املؤمنني والكافرين واملنافقني، فمن قوله عزوجل

m T S R Q P O N M*  a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V* 

                                                                                                                                                                          

  .14/96وروح المعاني، . 15/2ونظم الدرر، . 19/335، و1/201تفسير الرازي،  -1
 .3 – 1: ، اآلياتالفاتحة سورة -2
 .4: ، اآلياتالفاتحة سورة -3
 .7 – 5: ، اآلياتالفاتحة سورة -4
 .1/164وتفسير اللباب، . 164، 1/156رازي، تفسير ال -5
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g f e d ch k j i*l،)1( فيها كالم عن املؤمنني ويف قوله تعاىل :m   A

 C B ...Z Y Xl،)2( كالم عن الكافرين ومن قوله :m    ] \

c b a  ̀ _ ^  ...e f g h i jl،)3(  اثنتا عشرة آية يف بيان

  .املنافقني وبعده خطاب عام

أن اهللا سبحانه وتعاىل وصف األصناف الثالثة من املؤمنني : فقال املفسرون

والكافرين واملنافقني فبدأ باملؤمنني املخلصني الذين سلمت ضمائرهم، مث أتبعهم 

يقول  ود والعناد، مث وصف حال منبالكافرين الذين من صفتهم اإلقامة على اجلح

 )4(.بلسانه أنه مؤمن وضمريه خيالف ذلك

ومن الواضح أن الكالم عن املؤمنني بنية صغرى سورة البقرة وكالم عن 

  .الكافرين واملنافقني كذلك

فكل جمموعة بنية صغرى يف ذاا وجمموع ثالث بنية كربى باستقالهلا وهي 

وجمموع الثالث بنية صغرى مرة أخرى . الناس كالم اهللا عن األصناف الثالثة من

 .لسورة البقرة، وها هو أشار إليه املفسرون بطريق أحسن

                                                            

 .٥ – ٣: ، اآلياتالبقرة سورة -1
 .٧ – ٦: ، اآليتانالبقرة سورة -2
  .٢٠ – ٨: ، اآلياتالبقرة سورة -3
وتفسير اآللوسي، . 137 – 1/136نظم الدرر، و. 1/152والبحر المحيط، . 2/319، و2/299تفسير الرازي،  -4

 .1/405، وتفسير اللباب. 184 – 1/183
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يربط املفسرون البنية الصغرى باألخرى ويسمونه نظماً ومناسبة وتعلقاً، ففي 

mÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½É  Ë Ê: سورة آل عمران قوله عزوجل

 Ì* Õ Ô  Ó    Ò Ñ Ð Ï ÎÖ  Û Ú Ù Ø ×*l،)1(  ربطه مبا

mL K J I H G F E D      C B AM  O N : بعده وهو

  Q Pl،)2(  ربط اآليات األوىل باآلية املتأخرة أن اهللا ملا حكى عن املؤمنني دعاءهم

 )3(.وتضرهم حكى كيفية حال الكافرين وشديد عقام

 

 

 

 

 

  الثاني المطلب

  موضوعات النص الثانوية الجزئية/ البنية الصغرى 

                                                            

 .٩ – ٨: ، اآليتانآل عمران سورة -1
 .١٠: ، اآليةآل عمران سورة -2
 .5/49وتفسير اللباب، . 4/253والبحر المحيط، . 7/152تفسير الرازي،  -3
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ة يوسف كلها يف قصة سيدنا يوسف عليه السالم وموضوعها األساسي أنه سور

ال دافع لقضاء اهللا عزوجل وأنه إذا قضى إلنسان خيري فال مانع له منه شيء وال 

 .شخص، وأن الصرب مفتاح الفرج، واحلسد سبب اخلذالن

لكن تشري إىل هذه املوضوعات األساسية مؤشرات أخرى وهي كثرية ففيها 

نبياء والصاحلني واملالئكة والشياطني واجلن واإلنس واألنعام والطري وسيد ذكر األ

وفيها ذكر ، امللوك واملماليك والتجار والعلماء والرجال والنساء وكيدهن ومكرهن

 ،التوحيد والفقه والسري والسياسة وحسن امللكة والعفو عند املقدرة وحسن املعاشرة

عاد وحسن العاقبة وذكر احلبيب واحملبوب وتعبري واحليل، وتدبري املعاش، وفيه ذكر امل

  )1(.الرؤيا والعجائب وغريها

واآليات األوىل لسورة املؤمنون يف األمر بالعبادات، وهي إحدى عشرة آية، مث 

 )mk j i h g f el.)2: ذكرت اآلية

والعالقة . واآليات األخرى أيضاً يف موضوع دالئل صفات اجلالل والوحدانية

) اليت مذكورة يف اجلمل األوىل(عة األوىل من اآليات وما بعدها أن العبودية بني امو

  .ال ميكن إال بعهد معرفة اإلله اخلالق، فذكرت صفات اخلالق

                                                            

  .4/1970وفي ظالل القرآن، . 6 – 11/5واللباب، . 6/236البحر المحيط،  -1
 .١٢: ، اآليةالمؤمنون سورة -2
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واملفسرون يشريون إىل اآليات األحكام علحدة إذا وردت يف السورة فهم 

  .يقسمون السورة إىل وحدات خمتلفة

̀  m b a: ففي قوله تعاىل _ ~ } | f  e d c

gh q   p o n  m l     k    j ir v u t sl.)1( 

اعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا أمرنا يف : "قال الرازي يف بيان املوضوع هلذه اآلية 

: اآلية السابقة بتناول احلالل فصل يف هذه اآلية أنواع احلرام والكالم فيها نوعني

حكام اليت استنبطها العلماء من هذه ما يتعلق باأل: ما يتعلق بالتفسري، والثاين: األول

 )2(."اآلية

  :البنيات الصغرى لسورة األنفال

هذه السورة بنيتها الكربى قصص متعلقة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وخاصة يف أوقات الشدة كاحلروب واهلجرة وما قبلها يف قصص الرسل عليهم الصالة 

  . غزوة بدروالسالم نزلت حني اختلف األصحاب يف النفل يف

  :فمن بنية صغرى هلذه السورة

 :أحداث غزوة بدر الكربى، منها .1

  .14 – 5: من اآلية        خروجه للغزوة،

                                                            

 .١٧٣: ة، اآليالبقرة سورة -1
 .5/191تفسير الرازي،  -2



  

  الجمل مستوى على النصي التحليل: الرابع الفصل      

341 

  .19 – 15: من اآلية      توجيهات حربة للمؤمنني،

  23 – 20: من اآلية      حتذير من خمالفة الدين، 

  26 – 24: من اآلية      االستجابة لداعي القرآن،

  28 – 27: من اآلية      فقني،اخليانة من صفات املنا

  29: من اآلية        تقوى اهللا وأثرها، 

  31 – 30: من اآلية  افقني حملمد صلى اهللا عليه وسلم،عداوة املن

  35 – 32: من اآلية    صورة من محاقة العرب وجاهليتها،

  37 – 36: من اآلية    عاقبة اإلنفاق للصد عن سبيل اهللا،

  40 – 38: من اآلية      من فضل اهللا على الناس،

  41: من اآلية        كيفية تقسيم الغنائم،

  44 – 42: من اآلية  امتنان اهللا على املؤمنني بالنصر على عدوهم،

  47 – 45: من اآلية        نصائح حربية، 

  51 – 48: من اآلية        خدع الشيطان، 

  54 – 52: من اآلية        يطانية،نتيجة أعمال ش
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  59 – 55 :من اآلية      كيفية حال من نقض العهد،

  60: من اآلية      اإلعداء احلريب لألعداء،

  66 – 61:من اآلية ،وية الروح املعنوي يف اجليشامليل إىل السالم وتق

  71 – 67: من اآلية موافقاً لرأي عمر رضي اهللا عنه، التشريع يرتل

  )1(.75 – 72: من اآلية    الرابطة اإلسالمية أقوى الروابط،

ات اجلزئية لكل سورة من ذكر الفكرة الكلية وهكذا بين املفسرون املوضوع

  .هلا

  

  

  

  الثاني المبحث
  العالقات الداللية بين الجمل

  )ثالثة مطالب وفيه(

  

                                                            

 .851 – 1/803الواضح، والتفسير . 96 – 10/95والتحير والتنوير، . 5/235تفسير روح المعاني،  -1
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  :األول المطلب

  .عالقة التفسير والبيان

  :الثاني المطلب

  .عالقة السبب والنتيجة

  :المطلب الثالث

  .اإلجمال والتفصيل
  

  

  

  

  

  التمهيد
  

البنية الكربى تتكون من بينات صغرى اليت تكون متعلقة بعضها ببعض، 

  .وستجعل هذه العالقات املفهوم الكلي للنص

ختتلف هذه العالقات باختالف طول أو قصر النص وباختالف السياق واملقام 

  :ومن أهم هذه العالقات
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لسبب وعالقة عالقة البيان بالتفسري وعالقة التفصيل باإلمجال وعالقة النتيجة با

  .العام باخلاص وما إىل ذلك

جعلت هذا املبحث خاصاً يف هذه العالقات بني اجلمل يف اموع النص عند 

  .املفسرين ألم أعطوا عناية كافية هلذا اجلانب فلهم مناقشات وحديث يف هذا األمر

  :هذا املبحث له ثالثة مطالب

  .عالقة التفسري والبيان .1

  .عالقة السبب والنتيجة .2

 .اإلمجال والتفصيل .3

  

  

  األول المطلب

  عالقة التفسير والبيان

كون غري مكشف يف النص أكثر ما يأيت ي: أي: عالقة التفسري والبيان باملبهم

نه، يمنه واضحاً مبيناً فيأيت بعد ذلك جزء من النص يوضحه ويب املراد فال يكون القصد

  .التفسري: وهو عندئذ يقال

، وجند "مجلة مفسرة"ر ما سبق ن اجلملة اليت تفسوالتفسري يسمو وعلماء النحو

  .، ألن النص القرآين فيه كثري من اجلمل املفسرةاكالمهم حول مجلة مفسرة كثري
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بيان تقرير، وبيان تفسري، وبيان إمجال، : وال شك أن البيان له أنواع خمتلفة مثل

  .وبيان تبديل غري ذلك

  .م عند املفسرين جلملة أخرىنقصر فيها على بيان تفسري ألنه حمل االهتما

إنه بيان حلمدهم له كأنه " )mU T S Rl،)1: ومنه قوله عزوجل

 )2(".إياك نعبد وإياك نستعني: كيف حتمدون؟ فقيل: قيل

~ � ¡ ¢ £  ¤  ¥     m| { z y  x w v}: ومنه قوله عزوجل

¦l.)3(  

~ � mفسرته اجلملة ، m| { z y  x w vl: قوله تعاىل

¡l ،ن وتفسري ملا له شبه عيسى عليه السالم بآدم عليه السالم، اة بيفهذه اجلمل

ب وال أم وكذلك حال عيسى عليه ليه السالم من تراب ومل يكن مثة أخلق آدم ع: أي

 )4(.السالم

نص يف مرياث األوالد  )mf e d cgl،)5: ومنه قوله عزوجل

m i hأن قوله : الوصية فيه واملقصود منه واملراد منه غري بين، فقال املفسرون

                                                            

 .4: ، اآلياتالفاتحة سورة -1
 .1/9تفسير الكشاف،  -2
  .٥٩: ، اآليةآل عمران سورة -3
 .1/260والنسفي، . 2/20والبيضاوي، . 1/367الكشاف،  -4
 .١١: ، اآليةالنساء رةسو -5
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k jll ، بيان هذا احلكم، فجيء به للبيان والتفسري ملا قبله من الوصية لألوالد

 )1(.يف املرياث

يف قوله  )m~ } | { z_  `*  d c b* l،)2 : ومنه قوله عزوجل

 )3(.اء، فهي تفسر كيف مت بناء السماءمجلة وهي تفسر كيفية البن، mc blتعاىل 

| { m : باجلمل األخرى، منه قوله عزوجلومن تفسري جمموعة اجلمل 

g f  e d c b a  ̀_ ~h    p o n  m l     k    j i

qr v u t sl،)4( تعترب هذه اآلية بيان لآلية اليت قبلها وهي :m n m

z  y x w v u t s r q p ol.)5(  

ونرى املفسرين يوضحون عالقة البيان والتفسري مبا قبله باملبين بنشوء السؤال 

  .وحيسبون البيان للمبهم استجابة لسؤال مقدر ويسمونه استئنافاً بيانياً. قدرامل

أن اآلية اليت هي بيان هي استئناف بياين وذلك أن اإلذن : فقال ابن عاشور

مبينة احملرمات ، m } |...l ما هي الطيبات؟ فجاءت اآلية : بالطيبات يثري سؤاالً

                                                            

 .3/593والدر المصون، . 6/208اللباب،  -1
 .٢٨ – ٢٧: ، اآليتانالنازعات سورة -2
 .10/678والدر المصون، . 20/141اللباب،  -3
 .١٧٣: ، اآليةالبقرة سورة -4
  .١٧٢: ، اآليةالبقرة سورة -5
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يقة املضادة من صيغة احلصر واكتفى تعاىل وهي أصداد الطيبات لتعرف الطيبات بطر

 )1(.ري حمدودةباحملرمات ألا حمدودة بينما الطيبات غ

̀  md c b a: وقوله عزوجل _l،)2(  بيان وتفسري قوله

mW V U T S R Q P OX ] \ [ Z Y^l،)3(  ألنه

، بين أنه أزاح علتهم فيما كلفوا فال mY Z [ \ ]l: تعاىل ملا قال

  )4(.عذرةحجة هلم وال م

  الثاني المطلب

 عالقة السبب والنتيجة

األحداث بعضها هذه العالقة ذات أمهية يف حنو النص يف االنسجام يف تعالق 

نتيجة سبب يتعلق ا، وهذا الوجه بارز جداً يف التفاسري، فهم ببعض وهي أن لكل 

  .يشرحون عالقة اجلملة أو اجلملتني باألخرى من حيث السبب والنتيجة

̄   ° ± m³ ²: قول اهللا عزوجل ومنها ® ¬´  µ

»          º ¹  ̧¶¼ À ¿ ¾     ½l.)5( 

                                                            

 .2/115التحرير والتنوير، : انظر -1
 .٨٩: ، اآليةالنحل سورة -2
 .٨٩: ، اآليةالنحل سورة -3
 .20/258تفسير الرازي،  -4
 .١٣: ، اآليةيونس سورة -5
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̄   ° ±m: قوله ® ¬l أمر وحدث جاء نتيجة لتكذيبهم ،

الرسل فالسبب يف إهالكهم تكذيب الرسل فأهلكهم اهللا ملا علم منهم أم يصرون 

 )1(.على كفرهم وأن اإلميان مستبعد منهم

mk j i h g f  q p   o n m l: قوله عزوجل

r  ¡ � ~ } | { z y x w v u t s

¦ ¥ ¤ £ ¢§ ® ¬  « ª © ¨¯  ́  ³  ² ± °

µl.)2(  

مجلة اليت أصبحت سبباً لألمور اليت ، mk j i h g flقوله 

إخراج : خمتلفة حنو نتيجة السبب فهي صنوف: بعدها وهي متعددة، وهي املسببات أي

فواكهة املختلفة، فكل اجلمل اليت بعد ملتراكب وجنات من أمثار والاخلضر واحلب ا

 )3(.اجلملة األوىل هي نتيجة هلا

  :السبب

m Ú     Ù Ø ×             Ö Õ Ô  Ó Ò      Ñ Ð: قوله عزوجل

Þ Ý Ü Ûl.)4( 

                                                            

 .2/333الكشاف،  -1
  .٩٩: ، اآليةاألنعام سورة -2
 .2/51الكشاف،  -3
 .٤١: ، اآليةالروم سورة -4
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mK J I H      G    F E D C B AL    M: وجاء بعد ذلك

O Nl.)1( 

رك سبب الفساد كما وبين املفسرون وجه تعلق هذه اآلية مبا قبلها هو أن الش

فإذا كان الشرك هو سبب الفساد، جعل  )m¶ µ   ́³     ²   ± °¸ l،)2 : قال

 )3(.اهللا إظهارهم الشرك مورثاً لظهور الفساد

  
  :عالقة السبب والنتيجة

قد تكون جمموعة من اجلمل سبباً موعة من اجلمل األخرى فتكون العالقة بني 

m E D           C B   A :ومنه قوله عزوجل اموعتني عالقة السبب بالنتيجة

K J    I  H G Fl،)4(  م ال يؤمنون، والسببفيه خرب عن الذين كفروا أ

mR Q P O N MS  T: لذلك مذكور يف اآلية اليت بعدها فقال عزوجل

V UW Z Y Xl.)5(  

                                                            

 .٤٢: ، اآليةالروم سورة -1
 .٢٢: ، اآليةاألنبياء سورة -2
 .25/105تفسير الرازي،  -3
 .٦: ، اآليةةالبقر سورة -4
  .٧: ، اآليةالبقرة سورة -5
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يف هذه اعلم أنه تعاىل ملا بين يف اآلية األوىل أم ال يؤمنون أخرب : "قال الرازي

  )1(."اآلية بالسبب الذي ألجله مل يؤمنوا وهو اخلتم

  

 

 

 

 

  

  المطلب الثالث

 اإلجمال والتفصيل

من ضمن العالقات اخلطابية على مستوى اجلمل واإلمجال والتفصيل أمر بارز 

يف النص القرآين، ألن كثري من اآليات ذكرت جمملة مث ذكر تفصيلها وهذا األمر له 

 قعاًلإلمجال بعد التفصيل و: "وله تأثري يف نفوس، كما قال ابن عاشورمن تأثري يف البيان 

  )2(".من نفوس السامعني

                                                            

 .2/291تفسير الرازي،  -1
 .1/302التحرير والتنوير،  -2
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والنص القرآين ال يلزم كون اجلمل مقدماً على املفصل بل كال الوجهني 

  .وجودان يف النص القرآينم

  .واهتم بذلك املفسرون

سورة  أنه ال ينبغي أن يكون امل واملفصل يف: وكذلك وضح املفسرون

  .واحدة بل قد جند اإلمجال يف آية سورة وتفصيله يف سورة أخرى

  :األمثلة هلذا اجلانب كثرية يف التفاسري نذكر بعضها ومنها

  .البسملة إمجال تفصيله سورة الفاحتة

والفاحتة إمجال تفصيله القرآن الكرمي من األصول والفروع واملعارف 

 )1(.واللطائف

أيضاً تدل على اشتماهلا على املعاين القرآين " لقرآنأم ا"وتسمية سورة الفاحتة 

 )2(.إمجاالً

وكذلك وضح املفسرون كون السورة تفصيالً لإلمجال الذي يف سورة أخرى، 

  .سورة القصص: حنو

m Î Í: سورة القصص فيها تفصيل ما أمجل يف سورة الشعراء قوله عزوجل

 Ö Õ  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï* Þ Ý Ü Û Ú Ù Øl.)3( 

                                                            

 .1/8وتفسير أبي السعود، . 1/26نظم الدرر،  -1
 .1/25والبيضاوي، . 1/1الكشاف،  -2
 .١٩ – ١٨: ، اآليتانالشعراء سورة -3
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أغلب آياا جتري حول قصة موسى عليه السالم ففصلت سورة القصص 

سورة القصص كيف كانت تربية موسى عليه السالم يف آل فرعون وكيف كان زوال 

  .فرعون

m x w v u: ويف السورة نفسها تفصيل ما أمجل يف سورة النمل يف قوله

d c b a  ̀ _ ~ }   | { z     yl،)1( أن : فقال املفسرون

  )2(.تفصيل هلذه اآلية ما يف سورة القصص

وقد يفسر املفسرون احلكم الشرعي ويبينون حينئذ اإلمجال والتفصيل ففي 

m D C B A: حكم احملافظة على الصلوات قال اهللا عزوجل

El.)3( 

هذه اآلية دلت على وجوب الصلوات اخلمس إمجاالً، أما أوقات الصلوات 

تفصيل األوقات جاء يف قوله فهي من تفاصيلها وهي مذكورة يف مواضع أخرى، منها 

                                                            

 .٧: ، اآليةالنمل سورة -1
. 10/251وروح المعاني، . 14/236ونظم الدرر، . 15/212سير اللباب، وتف. 24/544تفسير الرازي،  -2

  .20/62والتحرير والتنوير، 
 .٢٣٨: ، اآليةالبقرة سورة -3
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m R Q P O N M*  V U T: عزوجل يف سورة الروم

[ Z Y X W*l.)1( 

m M: هذه اآلية عند املفسرين أفصل وأبين آيات املواقيت فقوله تعاىل

Nlقوله و ،هللا صلوا: سبحوا اهللا معناه: ، أيmPl: له صالة  أراد به صالة

أراد صالة  :mYlو ،حالصبأراد به صالة  :mRlاملغرب والعشاء، و

 )2(.صالة الظهر :m[lالعصر، و

̀  m a: ومنها قوله عزوجل: تفصل أوقات الصلوات _  ̂ ]

e d c bfl،)3(  أراد بالدلوك زواهلا فيدخل فيه صالة الظهر والعصر

وقت قبل دلوك  ،me dl: واملغرب والعشاء، والعشاء واملغرب وقوله

 )4(.صالة الصبحالشمس، أراد به 

̀    ma: اًوقال أيض  _ ~ } | { z y x w vb  c

h g f  e dl.)5(  

                                                            

 .١٨ – ١٧: ، اآليتانالروم سورة -1
وتفسير اللباب، . 4/204وتفسير البيضاوي، . 25/86، و6/482وتفسير الرازي، . 3/472الكشاف، : انظر -2

 .15/394، و4/226
 .٧٨: ، اآليةاإلسراء سورة -3
 .12/356واللباب، . 3/264وتفسير البيضاوي، . 21/383، و6/482وتفسير الرازي، . 2/686الكشاف،  -4
  .١٣٠: ، اآليةطه سورة -5
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هذه اآلية أيضاً تدل على الصلوات اخلمس ألن الزمان إما أن يكون قبل طلوع 

 )1(.الشمس أو قبل غروا، فالليل والنهار داخالن يف هاتني اللفظتني

وهكذا أمثلة أخرى كثرية اليت جند فيها أن املفسرين حني تفسريهم لآلية أو 

مواضع أخرى حيسبوا تفصيالً هلا، وذا للحكم الشرعي يربطوا باآليات األخرى يف 

 .هم يشرحون عالقة املفصل بامل

¸ m   º ¹: ومن عالقة اإلمجال والتفصيل يف سورة واحدة قوله عزوجل

¼ »l،)2( مذكور يف قوله عزوجل فيه إمجال ذكر النعمة تفصيله :m A

L K J I  H G F E D C BM  O N

S R Q Pl.)3( 

فذكر النعمة يف اآلية السابقة على سبيل اإلمجال مث فصل تلك النعم على سبيل 

اذكروا إذ فرقنا بكم "، و"اذكروا إذ جنيناكم"، و"اذكروا نعميت: "التفصيل كأنه قال

  .، وغري ذلك"البحر

                                                            

 .13/424واللباب، . 22/113، و6/482وتفسير الرازي، . 3/96الكشاف،  -1
 .٤٧: ، اآليةالبقرة سورة -2
 .٤٩: ة، اآليالبقرة سورة -3
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ل، فهي إنعامات متعددة يف اآلية املذكورة وما بعدها ويف اآلية اإلنعام األو

والقصد يف هذا اإلمجال مث التفصيل ليكون النص أبلغ يف التذكري وأعظم يف 

 )2(.mN  M L K J I H    G F El: ومنه قوله عزوجل)1(.احلجة

اآلية فيها إمجال تفصيله غري مذكور يف اآلية الالحقة بل جاء يف اآلية رقمها 

m q p o n m l k j r: ثالث عشرة هلذه السورة وهو قوله عزوجل

z y x w v u t s{ a  ̀_ ~ } |b c    e d

h g fil.)3(  

جند يف اآلية تفصيل ملا أمجل يف اآلية األوىل، فيها شرح الوحي وشرح من كان 

 )4(.هؤآلء السابقني

mÈ Ç Æ Å ÄÉ  Ï Î        Í Ì Ë Ê: ومنه قوله عزوجل

Ðl.)5( 

                                                            

وتفسير أبي السعود، . 1/79وتفسير البيضاوي، . 3/504وتفسير الرازي، . 1/104الوجيز، للواحدي، : انظر -1

1/99. 
 .٣: ، اآليةالشورى سورة -2
  .١٣: ، اآليةالشورى سورة -3
 .13/22وتفسير اآللوسي، . 17/176وتفسير اللباب، . 27/587تفسير الرازي،  -4
 .١٠٩: ، اآليةاألنعام سورة -5
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mD C B   E: يف اآلية إمجال تفصيله مذكور فيما بعد يف قوله تعاىل

 U T S R    Q P       O N M L           K J I H G F

W Vl.)1( 

فبين وفصل سبحانه وتعاىل أنه لو أعطاهم ما طلبوه من إنزال املالئكة وإحياء  

املوتى حىت كلموهم بل لو زاد يف ذلك ما ال يبلغه اقتراحهم بأن حيشر عليهم كل 

 )2(.شيء ما كانوا ليؤمنوا إال أن يشاء اهللا

تفي بذكر هذه النماذج من التفاسري ألن األمثلة كثرية يف هذا اجلانب، نك

وكلها توضح كيف أبرز املفسرون التعالق والربط بني جمموعات اجلمل وجند أن هذه 

هي تسبب : أا تسبب التماسك النصي داللياً، أي. العالقات كلها عالقات داللية

  .احلبك يف النص يف البنية الكربى

نج مما سبق يف هذا املبحث أن اجلمل يف النص تكون مرتبطة بعضها أخرياً نست

ببعض، ونوع الربط والتعلق خيتلف حسب السياق واملقام، فقد يكون بياناً ملا أم وقد 

يكون نتيجة لسبب مذكور سابق وقد يكون تفصيالً ملا أمجل فيما سبق، وكل اجلمل 

  .لي للموضوعرغم استقالليتها تكون مرتبطة تنشئ املعىن الك

  
                                                            

 .١١١: ، اآليةاألنعام سورة -1
 .3/174، أبي السعودوتفسير . 8/378وتفسير اللباب، . 13/117تفسير الرازي،  -2
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  الثالث المبحث
  ريةاإلحالة الضمي

  )انمطلب وفيه(

  

  :األول المطلب

  اإلحالة القبلية، /اإلضمار قبل الذآر

  .اإلحالة البعدية/ بعد الذآراإلضمار و

  :الثاني المطلب

 .حالةاإلفي  عددوالتوحيد والت
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  التمهيد

تكررت اإلحالة يف هذا البحث مقتضى احلاجات البحث يف املستويات 

لفة، فمنها اإلحالة على مستوى اجلمل وهي أن املرجع أو احملال إليه ال يذكر يف املخت

اجلملة اليت مذكور فيها حميل، بل هو يف مجلة أخرى قبلية أو بعدية بعيدة أو قريبة أو 

  .يكون يف سياق املقام

  .لقد ذكرنا أدوات اإلحالة يف الفصل الثالث واآلن خنتار منها الضمائر فقط

  .يةمى اإلحالة الضمريالضمائر تساإلحالة ب

وسبب اختياري هذا النوع ألجل أمهيته يف التحليل النصي ألن الضمائر أم 

أدوات اإلحالة وهي اليت تستخدم أكثر من غريها، وكثري ما جند يف استخدامها أن 

مرجعها يكون مذكوراً قبل ذكره وأقل ما يذكر بعده، وكذلك جند يف استعماالته أن 

عند املفسرين وقد يوجد احتاد األمساء املختلفة يف  ليه يتعدد يف النص القرآيناحملال إ

  .مرجع الضمري

دور فعال يف التماسك النصي على مستوى اجلمل، فتقوم اإلحالة الضمريية ب

ودراسة مرجع الضمائر مهمة جداً ألن . ولذلك اهتم املفسرون بذلك اهتماماً كثرياً

إىل مرجع يف اجلملة األخرى بل قد تكون مجلة كاملة أو  النص يرجع فيه الضمري أكثر
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قصة كاملة جمموعة من اجلمل مرجعاً لضمري يف مجلة أخرى ويكثر اللطف يف الدراسة 

  .عندما جند مرجع الضمري يف سورة أخرى أو بعيداً جداً عن ضمريه

املفسرون ال يبحثون فقط عن مرجع الضمائر بل حيللون يف ضوء قواعد 

املصرح بذكره أفضل  حتليلية، فبالنسبة للضمري هم يرون أن اإلضمار إىل وقوانني

وأحسن إذا أمكن من رده إىل املدلول وإىل املفهوم فرد الضمري على املذكور املعلوم 

 )1(.أوىل من كل شيء آخر

الضمائر واإلحالة ا موضوع واسع جداً، اخترت منه بعض األفكار املهمة اليت 

  :ري وتقرب التحليل النصي، وهيبارزة يف التفاس

  ذكر الضمري بعد مرجعه وقبل مرجعه،

  .تعدد املرجع واحتاده للضمري

  :فقسمت هذا املبحث إىل مطلبني، ومها

 ).اإلحالة البعدية(وبعد الذكر ) اإلحالة القبلية(اإلضمار قبل الذكر  .1

 .تعدد احملال إليه واحتاد .2

  

  

                                                            

 .5/188، و4/64تفسير الرازي،  -1
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  األول المطلب

  هقبلو الذآر ضماربعداإل

  البعدية القبلية واإلحالة حالةاإل

اإلضمار بعد الذكر نوع من اإلحالة املشتركة يأيت فيه الضمري بعد مرجعه يف 

النص أي أوالً يذكر املرجع وبعده حسب احلاجة يذكر الضمري، فالضمري يعود إليه 

فالقارئ أو الباحث . والعالقة تكون عندئذ عالقة قبلية، ووقوعه عام يف النصوص

  .ن املرجع قبل الضمري والضمري يعود إليهيبحث ع

أما اإلضمار قبل الذكر فهو أيضاً نوع من اإلحالة املشتركة، لكن يأيت فيها 

ضمري الشأن "الضمري بعد مرجعه فهو عكس ما قبله من النوع وأغلب ما يعرب عنه بـ

  ".أو األمر أو القصة

نه حيمل عربية ألوذكر الضمري قبل مرجعه يأخذ مكانة خاصة يف األساليب ال

  .دالالت خاصة حسب مقامها

  .أوالً نذكر بعض األمثلة لإلضمار بعد الذكر مث لإلضمار قبل الذكر

ومن . وفسره املفسرون كذلك بعد الذكر يف القرآن الكرمي كثرياإلضمار ف

  :األمثلة
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̀  |m: قول اهللا عزوجل _ ~ }a  f e d c  b

gh s r q p o n m l k j itl.)1( 

املراد منه العايف، فالضمري عائد إىل مذكور سابق، " إليه"يف قوله الضمري 

فوجب أداء هذا املال إىل العايف، وهو ويل " أخيه"واملذكور السابق هو العايف يف قوله 

  .الدم أخ املقتول

ذكره بلفظ اإلخوة للعطف والرقة واملراد حقيقةً أو جمازاً وصية العايف طالب 

فاإلحالة قبلية وهي قائمة بني اجلمل ال تتم يف . املعفو باإلحسانالدية باملعروف وأداءها 

  )2(.اجلملة الواحدة

m Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â: وقول اهللا عزوجل

Ô Ó Ò Ñ Ð Ïl.)3( 

يعود على نفس ألن املراد ا جنس األنفس وإمنا عاد الضمري " هم"الضمري 

كما : "وقال الزخمشري. باد األناسيألن املراد ا العمذكراً وإن كانت النفس مؤنثة 

 ."ثالثة أنفس: تقول

m Ï Îو، mÌ Ë Êl: يف قوله تعاىل" ها"ويف اآلية نفسها ضمري 

Ðl ،ا ترج: قال الزخمشريزي أعنها وهي اليت ال ع إىل الثانية العاصية غري ا
                                                            

 .١٧٨: ، اآليةالبقرة سورة -1
 .3/222وتفسير اللباب، . 1/122وتفسير البيضاوي، . 5/226تفسير الرازي،  -2
 .٤٨: ، اآليةالبقرة سورة -3
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لشفيع يؤخذ منها عدالً وجيوز أن يرجع إىل النفس األوىل على أا لو شفعت بشفاعة ا

 )1(.ي عنها شيئاًال يقبل منها كما ال جتز

على مستوى اجلمل  متتفاملرجع األرجح هو النفس الثانية واإلحالة قبلية و

: وقد حيتمل املرجع لضمري بعيداً جداً عنه وهو يف قوله تعاىل. على مستوى اجلملة

mN M L K J I H G F E D C  B AO  S R  Q P

W   V U Tl.)2(  

ذكر املفسرون فيه ثالثة " هلم: "ف يف الضمري يف قوله تعاىليوجد االختال

  :أقوال

وهم مشركوا  )mt s r q p ol،)3 :يف قوله" من"أنه عائد على  .1

 .العرب

فعدل عن املخاطبة إىل  )mm ll،)4: يف قوله" الناس"يعود على  .2

 .املغايبة على طريق االلتفات مبالغة يف بيان ضاللتهم

ود، فالضمري يعود على اليهود، ألم كانوا أشد أن اآلية نزلت يف اليه .3

 )5(.اتباعاً لألسالف
                                                            

والتحرير . 1/99وتفسير أبي السعود، . 2/50واللباب، . 3/495ي، تفسير الراز: وانظر. 1/137الكشاف،  -1

 .4/80والمحرر الوجيز، . 1/485والتنوير، 
  .١٧٠: ، اآليةالبقرة سورة -2
 .١٦٥: ، اآليةالبقرة سورة -3
 .٢١: ، اآليةالبقرة سورة -4
 .1/188السعود، أبي وتفسير . 3/156واللباب، . 1/119وتفسير البيضاوي، . 5/188تفسير الرازي،  -5
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  .على مستوى اجلمل متتففي كل األحوال قبلية واحملال إليه فبعيد عن احمليل، و

 )m¬ « ª ©® ² ± ° ¯l.)1: وقال اهللا عزوجل

m { z y: ضمري عائد على ما تقدم ذكره وهو قوله تعاىل" هم"قوله 

|l.)2( 

عائد إليه، " هم"فيد اجلمع يف املعىن فلهذا صح أن يكون قوله ي" من"ولفظ 

ومن باء ) من اتبع رضوان اهللا، ب) أ: ذكر له نوعان" من"والذي تقدم ذكره أي 

هل الثواب درجات على حسب ألبسخط من اهللا، حيتمل أن يعود إىل األول فاملراد أن 

 )3(.أعماهلم

بين املفسرون ذلك، وهو يف قوله قد يرجع الضمري إىل مجلة تقدمت يف النص و

 )m¡ � ~ } | { z y x  w vl.)4: عزوجل

على تأويل الكلمة  )mt s rl،)5: لقوله تعاىل" ا"الضمري يف 

 )6(.واجلملة

                                                            

 .١٦٣: ، اآليةآل عمران سورة -1
 .١٦٢: ، اآليةآل عمران سورة -2
 .4/157واللباب، . 9/416وتفسير الرازي، . 1/435والكشاف، . 3/963تفسير الراغب،  -3
 .١٣٢: ، اآليةالبقرة سورة -4
 .١٣١: ، اآليةالبقرة سورة -5
 .1/191الكشاف،  -6
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mw v x  y: يف قوله تعاىل" امللة"القول الثاين فيه أنه عائد إىل 

zl.)1(  

ضمار إىل املصرح بذكره أوىل ألن رد اإل" امللة"ويرى املفسرون أن رجعه إىل 

إذا أمكن أفضل من رده إىل املدلول واملفهوم فاإلحالة بالضمري قبلية واحملال إليه مجلة 

 )2(.أو هي

  :بالمفرد الجملة تأويل

ري مض )mb a cl،)3: ومن رجع الضمري على اجلملة قوله عزوجل

} |  *m y x    w   v u t  s r q: يرجع إىل قوله تعاىل" ها"

}l.)4( 

فقوله املذكور الذي يتكون من عدة مجل هو جمموعة مرجع لضمري وهو قبل 

): قول إبراهيم عليه السالم(واملعىن أن اهللا جعل قوله اجلملة اليت ذكر فيها ضمري 

m y x    w   v* } | {l ، كلمة باقية يف عقبه يف ذريته فال يزال فيهم

                                                            

  .١٣٠: ، اآليةالبقرة سورة -1
 .1/164وتفسير أبي السعود، . 1/131والنسفي، . 1/107وتفسير البيضاوي، . 4/64تفسير الرازي،  -2
 .٢٨: ، اآليةالزخرف سورة -3
 .٢٧ – ٢٦: ، اآليتانالزخرف سورة -4
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  )1(.ومشتملة على اجلمل على مفردين فاإلحالة قبلية. من يوحد اهللا ويدعو إىل توحيده

m l     k j i h g :ذكور قبله قول اهللا تعاىلاملومن مرجع الضمري 

u t s r   q p o n mv ~ }  | { z y  x w_l.)2( 

مذكور فيما تقدم من " امسها"وهو " القبلة"يعود إىل " كانت"الضمري يف 

ه يعود إىل ما دل عليه الكالم الكالم، وهو املذكور السابق ومن املفسرين من قال أن

  .السابق وهو مفارقة القبلة

m     k j i h g: هو راجع إىل ما دل عليه قوله": وقال الزخمشري

ll ،3(."من الردة أو التحويله أو اجلعلة وجيوز أن يكون للقبلة( 

اإلحالة يف اآلية قبلية ومتت على مستوى اجلمل وأصبحت وسيلة التماسك بني 

  .اجلمل

  :الضمير قبل ذآر المرجعذآر 

عامة يذكر مرجع الضمري مث يذكر له الضمري اختصاراً أو إجيازاً أو توكيداً يف 

  .الكالم

                                                            

 .17/252واللباب، . 5/89وتفسير البيضاوي، . 27/629وتفسير الرازي، . 4/246الكشاف،  -1
 .١٤٣: ، اآليةالبقرة سورة -2
 .1/173وتفسير أبي السعود، . 3/25واللباب، . 4/91وتفسير الرازي، . 1/200الكشاف،  -3



  

 الجمل مستوى على النصي التحليل: الرابع الفصل      

366 

لكن يف األساليب العربية قد يذكر الضمري وال جيد له القارئ أو السامع مرجعاً 

 مذكوراً بعده وينشأرجع له أو الذي يعود هو عليه يكون املفيما سبق من الكالم بل 

ويقدمون قبل اجلملة ضمرياً يسمى  :فيقول الزخمشري  هنا لطفاً يف التحليل النصي

ما تغافل املفسرون عن هذا اجلانب بل اهتم بذلك كثرياً  )1(.ضمري الشأن والقصة

ضمري الشأن والقصة هو ضمري له دور مهم يف وخاصة يأيت يف اللغة العربية ضمري امسه 

ضمون اجلملة اخلربية ومضمون اجلملة شيء مفرد هو ضمري الذي يفسر م. اإلحالة

فيلزم اإلفراد يف هذا الضمري وميزته أنه يعود على ما حلق ويدل على قصد املتكلم 

وهو يف القرآن الكرمي كثري واإلحالة بالضمري املسمى بضمري  )2(،واستحكام السامع

m Q: قوله تعاىلالشأن تكون إحالة بعدية وهي تتم على مستوى اجلملتني غالباً ومن 

 ] \ [ Z Y X W V U T S R

f e d  c b a  ̀_ ^gl.)3( 

والقصة : ضمري، ضمري مذكور قبل مرجعه ألنه ضمري الشأن كأنه قيل" وهو"

  )4(.ملة اليت تفسر الضمرياجل، mf e dglحمرم عليكم إخراجهم 

                                                            

 .1/173المفصل، للزمخشري،  -1
 .2/399الخصائص، البن جني،  -2
 .٨٥: ، اآليةالبقرة سورة -3
  .1/125وتفسير أبي السعود، . 2/253واللباب، . 3/593تفسير الرازي،  -4
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m X W V U T S R Q  P O N: ومنه قوله عزوجل

Z Y[  ̂] \l.)1( 

ضمري األمر والشأن واملعىن أن األمر " ه"الضمري ، m Q  PS Rl: قوله

الفائدة يف هذا الضمري هو أنه لو ذكر الضمري بعد : وقال الرازي. والشأن كذا وكذا

اجلملة مل يكن له كثري وقع فأما إذا قلت األمر والشأن كذا وكذا أوجب مزيد تعظيم 

 )2(.وويل لذلك الكالم

¼ ½ ¾ ¿     m » º  ¹  ̧¶ µ Á À: وقوله عزوجل

ÂÃ Í Ì         Ë     Ê É È          Ç Æ Å  Äl.)3( 

ضمري فيها ال مرجع له قبل ذكره وإمنا هو ضمري الشأن والقصة " إا"قوله 

 )4(.جييء مذكراً ومؤنثاً

m Ë Ê: متت اإلحالة على مستوى اجلملتني واإلحالة بعدية ومنه قوله عزوجل

Î Í Ìl،)5( "ع له فيما سبق بل هو ضمري الشأن وهو يزيد يف قوله ال مرج" ه

 )6(.البيان يف الضمري

                                                            

 .٦٣: ، اآليةالتوبة سورة -1
 .3/87والبيضاوي، . 16/92تفسير الرازي،  -2
 .٤٦: ، اآليةالحج سورة -3
 .111/ 14واللباب، . 23/233وتفسير الرازي، . 3/162الكشاف،  -4
 .٧٤: ، اآليةطه سورة -5
 .22/78ومفاتيح الغيب، . 4/34البيضاوي،  -6
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الشأن ضمري ينشئ اللطف يف التحليل النصي حني يبحث القارئ عنه فضمري 

وذه الطريقة يصبح وسيلة . فيما سبق يف حني هو يعود إىل ما حلق من األمر والقصة 

  .االرتباط واإلحالة تتم به يف االرتباط البعدي

الضمري  )mD C B Al،)1: الضمري قبل مرجعه، قول اهللا تعاىل ومن ذكر

ضمري الشأن واهللا أحد هو الشأن كأنه قيل الشأن هذا وهو أن اهللا واحد ال ثاين " هو"

 )2(.له

ال مرجع له فيما سبق إال أنه يفسر شأن الكالم الالحق وهو " هو"فالضمري 

 )3(.التعظيممقام  وهذا كان مقتضي السياق ألن املقام هو" اهللا أحد"

  .وذكر الضمري قبل املرجع يدل على االهتمام باجلملة اليت بعده

  

  

  

  

 

                                                            

  .١: ، اآليةاإلخالص سورة -1
 .4/817الكشاف،  -2
والتحرير والتنوير، . 9/212وتفسير أبي السعود، . 20/559واللباب، . 3/393والنسفي،  .5/347البيضاوي،  -3

30/612. 
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  الثاني المطلب

  التوحيد والتعدد في اإلحالة

التوحيد يف اإلحالة أو احتاد املرجع هو استعمال عبارات خمتلفة للداللة : أوالً

  .على أمر واحد يف سياق النص

واملدلول منهما واحدة وهو يف قوله  يذكر ضمري أو ضمريان خمتلفان: أي

، مرة ضمري املذكر ومرة ضمري mx wl: ، وقولهm| {l: عزوجل

  .التأنيث ويوجد احتاد ما يعود عليه الضمريان

m w v u: وجاء الضمريان يف قوله تعاىل يف قصة عيسى عليه السالم

~ } | { z   y xl،)1( وقال اهللا تعاىل يف موضع آخر :m p

v u  t s r q { z y x w|l.)2( 

يف هذ النوع من اإلحالة جند األحادية والتوحيد يف الضمري أو يف مرجعه فنجد 

أن الضمري قد يعود إىل عنصرين ومها مرادان يف الوقت نفسه أو بالعكس أي املرجع 

لضمري أو لضمريين أو ثالث يكون واحداً، كما ذكر املفسرون احتماالت خمتلفة يف 

جند يف عبارام ومنها تفسريهم لقوله لك ذكروا وحدة املرجع أيضاً ذكر احملال إليه كذ

                                                            

 .٤٩: ، اآليةآل عمران سورة -1
 .١١٠: ، اآليةالمائدة سورة -2
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m M L K J I H G F E D C B A: تعاىل

O Nl.)1( 

، راجعان ملا رجع له mO Nl، وmMl: الضمريان يف قوله تعاىل

يف النظم واملراد من  ةالضمائر على سنن واحد سري، وما بعده تmClضمري 

mCl2(.ة كلها اليهود، اليهود، واملخاطب يف اآلي( 

mn m l k j i h go  q    p: وكذلك يف قوله عزوجل

{ z y x w v u t s r| � ~ }¡  £ ¢

¥ ¤l.)3(  

فيه تنوين الذي عن الضمري الذي يرجع إىل الرسول واملؤمنني أي " كل"قوله 

  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأمته وكل واحد منهما مذكوران فيما تقدم

، "مسعنا"، "قالوا"املراد منه القرآن الكرمي، والضمري يف " أنزل"والضمري يف قوله 

معىن هذا أن الضمري يرجع إىل عنصر واحد يف  يرجع إىل املؤمنني،" ربنا"، و"وأطعنا

 )4(.اجلمل، وقد يعود إىل عنصرين أو ثالثة كل يف حكم واحد

                                                            

 .٨٤: ، اآليةالبقرة سورة -1
 .2/39والتحرير والتنوير، . 3/590وتفسير الرازي، . 1/160الكشاف،  -2
    .٢٨٥: ية، اآلالبقرة سورة -3
 .4/524واللباب، . 1/166والبيضاوي، . 7/106تفسير الرازي،  -4
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m I H G F E D C B A: قول اهللا عزوجل

L K Jl.)1( 

املراد منه اهللا سبحانه " ه"فيه ضمري " يرضوه"للمسلمني،  "لريضوكم"اخلطاب 

ورسوله إمنا وحد الضمري ألنه ال تفاوت بني رضا اهللا ورضا رسوله صلى اهللا عليه 

  .وسلم فكانا يف حكم مرضى واحد

 )2(.ويدل توحيد الضمري لتالزم الرضاءين

  :خالصة القول

ال إليه له ليس من الضروري أن الضمري واملرجع له أو بعبارة أخرى احمليل واحمل

. أن يكونا واحداً بل قد يرجع الضمري إىل عناصر متنوعة وكل مراد يف الوقت الواحد

وقد يعود الضمري أو ضمريان إىل اسم واحد بطرق خمتلفة فكل ذلك يثبت اإلحالة يف 

  .صورة التوحيد يف احمليل أو احملال إليه

  :تعدد المحال إليه/ تعدد المرجع 

وإما باتفاق اجلمهور من املفسرين  ه ذكر أكثر من احتمال حملال إليهد مناملرا

وإما باختالف آرائهم، جند املفسرين يذكرون أوجه خمتلفة للمحال إليه فينتبهون إىل 

وكثرياً ما جند عندهم أم باالتفاق . احتماالت متعددة يف تعيني املرجع للضمري

                                                            

 .٦٢: ، اآليةالتوبة سورة -1
 .3/87وتفسير الرازي، . 2/285الكشاف،  -2
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¡ ¢ m: ام تفسري قوله عزوجليذكرون أوجه خمتلفة للمرجع ومن تفسري

£¤ ©    ̈ § ¦ ¥l.)1( 

  :وأمهها" إا"يذكر املفسرون أوجه خمتلفة يف مرجع الضمري يف قوله 

 .الضمري يعود إىل الصالة .1

 .الضمري يعود إىل االستعانة .2

m c bإىل األمور اليت أمر ا بنو إسرائيل ووا عنها من قوله  .3

dl،)2(  إىلm¡l. 

 .لول عليها بالصرب والصالةعلى العبادة املد .4

 .على الصرب والصالة .5

يف مجلة واملرجع له يف مجلة أخرى حىت يف  ويف كل األحوال جند الضمري

االحتمال الذي قيل فيه أن احملال إليه هو مجيع األمور اليت ذكرت لبين إسرائيل جند فيه 

نعمة والوفاء ذكر ال: ربط الضمري مبجموعة من اجلمل اليت تستغرق آيات كثرية منها

بالباطل والنهي عن  بالعهد واإلميان مبا أنزل والتصديق للتوراة والنهي عن بسهم احلق

                                                            

 .٤٥: ، اآليةالبقرة سورة -1
 .122، 47، ٤٠: ، اآلياتالبقرةسورة  -2
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فكل منها مجلة مستقلة يف ذاا وجمموعها هو حمال  )1(كتمان احلق وغريها من األمور،

  .إليه

m i h g f e d c: وكذلك قوله عزوجل

jk t   s r q p o n m lu  v

~ } | { z y x    wl.)2(  

الضمري يف قوله إىل : "لضمري قوهلمملفسرين يف ذكر الوجوه املختلفة طريقة ا

 )3(...."حيتمل أن يكون راجعاً : ماذا يعود؟ اجلواب

وإن كنتم من قبل : قديرتأن الضمري إما يرجع إىل اهلدي، وال": فيذكر الرازي

واذكروه كما : "رإنه راجع إىل القرآن، التقدي": وقال بعضهم". ن الضالنيملهداكم 

هداكم بكتابه الذي بين لكم معامل دينه وإن كنتم من قبل إنزاله ذلك عليكم من 

 )4(."الضالني

                                                            

 .1/98وتفسير أبي السعود، . 2/33واللباب، . 1/78والبيضاوي، . 3/490وتفسير الرازي، . 1/134الكشاف،  -1
  .١٩٨: ، اآليةالبقرة سورة -2
 .1/161والمحرر الوجيز، . 5/330تفسير الرازي،  -3
 .3/427وتفسير اللباب، . 5/330تفسير الرازي، : أيضًا -4
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̀  m c  b a: وقوله عزوجل  _ ~ } | { z y

 d* n m l k j i    h g fl.)1( 

الضمري يعود على العقوبة واملسخة وفيه احتماالت " جعلناها"الضمري يف قوله 

  :أخرى، وهي

 .األمة اليت مسخت على .1

 .على القردة .2

 .على القرية .3

  )2(.على احليتان: وقيل

  

  

  

  

  

  
                                                            

 .٦٦ – ٦٥: ، اآليتانالبقرة سورة -1
وتفسير اللباب، . 3/534وتفسير الرازي، . 1/161والمحرر الوجيز، . 1/111الوجيز، للواحدي، : انظر -2

2/152. 
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  الرابع المبحث
  ترتيب األحداث وتغييرها في موضوع واحد

  )لبامط ثالثة وفيه(

  :األول المطلب

  .الترتيب بين الموضوعات في البنية الصغرى

  :الثاني المطلب

  .الترتيب بين الموضوعات في البنية الكبرى

  :لب الثالثالمط

  .تغيير موضوع الخطاب
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  التمهيد

إن ترتيب الوقائع واألحداث واألمور يف النص موضوع ذو األمهية وهو 

موضوع مهم جداً من موضوعات االنسجام ويكون حتليليه على املستوى الداليل 

  .والتداويل، ألن السياق واملعىن هلما دور مهم يف ترتيب اخلطاب

يب جاذب عجيب معجز وللترتيب يف النص القرآين والنص القرآين فيه ترت

الترتيب بني السور وبني موضوعات رئيسية  يكون العليا البنية مستويات فعلى مستوى

  .لسور طويلة

الترتيب بني موضوعات جزئية يف سورة أو  يكون الصغرى بنيةال وعلى مستوى

اجلمل وتقدمي تيب يف موضوعات رئيسية لسورة، ويف هذا املستوى يكون االهتمام بتر

  .بعضها على البعض فكل له غرض وإفادة داللية سياقية

اهتموا وفسروا كل ذلك  فقد حمللي النص ما بشأن املفسرين فهم من أحسنأ

ببيان األسس اليت سار عليها نسق اجلمل القرآنية واملوضوعات القرآنية وترتيبها 

صبح هذا اللون من البحث فاهتموا ببيان ترتيب اآليات واجلمل والسور، ولذلك أ

تناول املفسرين كيفية التناسب النصي بعضه ببعض لطيفاً ومهماً، ألنه يوضح طرق 

  .وتعلق الالحق بالسابق أو بالعكس
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ن ونجهوداً بارزة يف هذا اجلانب فيبيوجند يف هذا البحث أن املفسرين بذلوا 

ما توقفت جهودهم إىل ترتيب الوقائع واألحداث يف البنية الصغرى والكربى سواء، و

تغيري املوضوع فنراهم يبينون أوجه التناسب  بيان ذلك املكان بل وصلت جهودهم يف

  .حني يتغري موضوع كالم اهللا عزوجل

  :وقسمت هذا املبحث إىل ثالثة مطالب، وهي

  .الترتيب بني املوضوعات يف البنية الصغرى  :األول املطلب

  .ت يف البنية الكربىالترتيب بني املوضوعا  :الثاين املطلب

  .تغيري موضوع اخلطاب  :املطلب الثالث

  

  

  

  

  

  

  



  

 الجمل مستوى على النصي التحليل: الرابع الفصل      

378 

  

  األول المطلب

  في البنية الصغرى أو الجمل الترتيب بين الموضوعات

ملوضوعات الثانوية، وهو ألن الترتيب يف البنية الصغرى يعين ترتيب اجلمل يف ا

تني أو من نص يشتمل على عدة بنيات صغرى، وكلها تتكون من مجلة أو مجلكل 

  .جمموع اجلمل وكلها تكون تابعة لترتيب خاص الذي يقتضيه السياق

ترتيب سواء أكان الترتيب بني النرى يف هذا القسم أن املفسرين يوضحون 

  :اجلملتني أو ثالثة فأكثر، ومن األمثلة

: تكونت اآلية من مجلتني )mU T S Rl،)1: قال اهللا عزوجل

mS Rlو ،mU Tlسورة الفاحتة فالترتيب بني غرى ، واآلية بنية ص

ألن : "مل قدمت العبادة على االستعانة؟ فأجابوا: اجلملتني أثار املفسرون فيه سؤاالً

أن الصالة والعبادة ، mS Rlفاحلكمة يف تقدمي ". تقدمي الوسيلة قبل طلب احلاجة

إمتامه  ، وأن املصلي أو العابد يشرع يف العمل مث يستعني ربه يفيف وسيلة االستعانة

يا : "، وكأنه يقول"شرعت يف العبادة فأستعني بك يف إمتامها: "وكأن املصلي يقول

  ".إحضاره  يفن يل قلباً يفر مين فأستعنيإين أتيت بنفسي إال أ! إهلي

                                                            

 .15 – 1/14والكشاف، . 4: ، اآليةالفاتحة سورة -1



  

 الجمل مستوى على النصي التحليل: الرابع الفصل      

379 

 )1(.ليتوافق رؤوس اآلي، mS Rlأن تقدمي : وقيل

mÊ É È  Ç Æ Å ÄË  Ì: ومن األمثلة قوله عزوجل

Ï Î Íl.)2(  

فقدم الشكر على اإلميان يف هذه " آمنتم"وعطفت عليها " شكرمت" مجلة الشرط

بنية الشرطية واجلواب عنه أن العاقل ينظر إىل ما عليه من النعمة العظيمة يف خلقه ال

وتعريضه للمنافع فيشكر شكر مبهماً فإذا انتهى له النظر إىل معرفة املنعم آمن به 

يفيد أن اإلميان سببه وأصله هو الشكر، " آمنتم"على " شكرمت"وشكر شكراً، فتقدمي 

 )3(.فالشكر أصل اإلميان ومداره وحامله

m u t s r q p o n m l: ومنه قوله عزوجل

 v* ¡ � ~ } | {  z y x  § ¦ ¥   ¤ £ ¢

© ¨ªl.)4( 

                                                            

ونظم . 1/201وتفسير اللباب، . 1/29والبيضاوي، . 1/217وتفسير الرازي، . 15 – 1/14الكشاف، : انظر -1

 .1/37الدرر، 
  .١٤٧: ، اآليةالنساء سورة -2
. 4/115والبحر المحيط، . 2/105و تفسير البيضاوي، . 253 – 11/252ازي، وتفسير الر. 2/582الكشاف،  -3

 .5/446ونظم الدرر، 
 .٢٢ – ٢١: ، اآليتانالبقرة سورة -4
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أن اهللا سبحانه ذكر يف اآلية مخسة أنواع من : ذكر الرازي ترتيب اجلمل

أنه : فس، وثالثة من اآلفاق، والترتيب بني هذه النعماثنني من األن: الدالئل وترتيبها

  :بدأ

  ".خلقكم"بقوله  :أوالً

  .باآلباء واألمهات :وثانياً

  .بكون األرض فراشاً :وثالثاً

  .بكون السماء بناًء :ورابعاً

  .باألمور احلاصلة من جمموع السماء واألرض :وخامساً

  :أما أسباب هلذا الترتيب

أن أقرب األشياء إىل اإلنسان نفسه وعلم اإلنسان بأحوال نفسه أوىل  :أوالً

بأحوال غريه، وكل ما أظهر داللة كان أقوى إفادة وكان أوىل بالذكر فلهذا قدم ذكر 

  .نفس اإلنسان

باألرض ألا  تمث تل، mt s rl: مث ذكر اآلباء واألمهات بقوله

من أحوال السماء، مث ذكر السماء  أقرب إىل اإلنسان من السماء وهو أعرف حباهلا

وقدمه على نزول املاء وخروج الثمرات ألن ذلك كاألمر املتولد من السماء واألرض 

  .وألثر متأخر عن املؤثر
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أن خلق املكلفني أحياء قادرين أصل جلميع النعم وأما خلق األرض  :ثانياً

دمت األصول على والسماء واملاء فهو لالنتفاء به للخلق واإلحياء والقدرة، فق

  .الفروع

وأن كل ما يف األرض والسماء من دالئل الصانع فهو حاصل يف اإلنسان  :ثالثاً

  .مثل احلياة والقدرة والعقل فلما كانت وجوه الدالئل أمت كان أوىل بالتقدمي

 )1(.نرى املفسرين يستخدمون مصطلح الترتيب يف األحداث

` m} | { z y x w v~   _ b a: وقال اهللا تعاىل

 c* n m l k j i h g f el.)2( 

قدم إحياء األرض وسقي األنعام على سقي األناس، فالسر واحلكمة : يف اآلية

 فقدم ،يف هذا الترتيب كما بين املفسرون أن حياة األناس حبياة أرضهم وحياة أنعامهم

 همرضأل سقيا يكون مبا ظفروا إذا وألم سقيهم، على وتعيشهم حيام سبب هو ما

 )3(.سقياهم يعدموا مل ومواشيهم،

                                                            

 .1/409تفسير اللباب، : وانظر أيضًا. 2/335تفسير الرازي،  -1
 .٤٩ – ٤٨: ، اآليتانالفرقان سورة -2
 .6/224ير أبي السعود، وتفس. 2/542وتفسير النسفي، . 3/285الكشاف،  -3
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] \  mY X W V U T SZ: وقال اهللا عزوجل

d c b a  ̀_ ̂  ]el.)1( 

، m_ ^lو، m] \ [lسر الترتيب يف اجلمل 

وهو أنه لإليذان بكثرة الفاسقني ، ثالث مجل مرتبة لوجه mb a `lو

، فالترتيب بني وغلبتهم وأن املقتصدين قليل باإلضافة إليهم والسابقون أقل من القليل

فقدم األكثر على األقل، فذكرت . هذه اجلمل الثالث يراعي العدد بني الفرق الثالثة

 حهو الراجالقلة من السيئات ، فالظامل و حسب الكثرة  تاملراتب الثالث وثبت

  )2(.السيئات واملقتصد الذي تساوت سيئاته وحسناته والسابق الذي ترجحت حسناته

 )mg*j i*m l*p ol.)3: وقول اهللا عزوجل

 أسبق هو ما شيء أول يقدم أن فأراد آالءه، وعال عز اهللا عدد: قال الزخمشري

 هو ما الدين نعمة من فقدم الدين، نعمة وهي نعمائه، وأصناف آالئه ضروب من قدما

 وحي أعظم ألنه وتعليمه، وترتيله بالقرآن إنعامه وهو: مراقيها وأقصى مراتبها أعلى يف

 السماوية الكتب سنام وهو أثراً، الدين أبواب يف وأحسنه مرتلة، وأعاله ة،رتب اهللا

                                                            

 .٣٢: ، اآليةفاطر سورة -1
  .4/259وتفسير البيضاوي، . 26/239وتفسير الرازي، . 3/613الكشاف،  -2
 .٤ – ١: ، اآلياتالرحمن سورة -3
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 أنه ليعلم: إياه أتبعه مث ذكره، عن اإلنسان خلق ذكر وأخر عليها، والعيار ومصداقها

 الغرض وكأن أجله، من اإلنسان خلق وما وكتبه بوحيه علماً وليحيط للدين، خلقه إمنا

 البيان، من احليوان سائر من به متيز ما ذكر مث له، ابقاًوس عليه مقدماً كان إنشائه يف

 )1(.الفصيح املنطق وهو

وكذلك أمثلة كثرية يف ترتيب اجلمل يف البنية الصغرى، وكلها تدل على 

  .اهتمام املفسرين يف التحليل النصي بترتيب اخلطاب على املستوى الصغرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

 .4/443الكشاف،  -1
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  الثاني المطلب

  البنية الكبرى الترتيب بين الموضوعات في

هذا املطلب يعين إبراز جهود املفسرين يف شأن ترتيب املوضوعات الصغرى يف 

  :املوضوع الكلي، ويف ذلك مناذج كثرية منها

m s r q p : اآليات لسورة البقرة يف قصة ذبح البقرة، قوله تعاىل

y x w v u tz } | {~  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �*  ª © ¨

°  ̄ ® ¬ «± » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ¾ ½ ¼¿  Á À

Â* Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÌ  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í

 Ö Õ* N M L K J I H G F E D C B A O  Q P* 

b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U   T Sc  f e d

gh  l k j i* r q p o ns w v u t    x*  z

| {}  e d c b a  ̀_   ~*l.)1( 

، فالقصة يف ملتعددةقصة طويلة تستغرق ست آيات اليت جمموعات من اجلمل ا

كربى فيها أحداث ووقائع خمتلفة يف ترتيبها بيان للمفسرين ومنه تفسري ذاا بنية 

 يقدم أن حقها وكان ترتيبها، على تقص مل للقصة فما: قلت فإن: الزخمشري الذي قال

                                                            

 .٧٣ – ٦٧: ، اآلياتالبقرة سورة -1
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 نفساً قتلتم وإذا: يقال وأن بذحبها، األمر على البقرة ببعض والضرب القتيل ذكر

 بين قصص من قص ما كل: قلت ببعضها؟ واضربوه بقرة اذحبوا: فقلنا فيها فأدارأمت

 فيهم جدد وملّا عليها، هلم وتقريعاً اجلنايات، من منهم وجد ملا تعديداً قص إمنا إسرائيل

 وإن التقريع من بنوع مستقلة منهما واحدة كل قصتان وهاتان. العظام اآليات من

 االمتثال إىل املسارعة وترك االستهزاء على يعهملتقر فاألوىل متحدتني، متصلتني كانتا

. العظيمة اآلية من يتبعه وما احملرمة النفس قتل على للتقريع والثانية. ذلك يتبع وما

 لكانت عكسه على عمل لو ألنه القتيل ذكر على البقرة بذبح األمر قصة قدمت وإمنا

 استؤنفت بعدما كتةن روعيت ولقد. التقريع تثنية يف الغرض ولذهب واحدة، قصة

 ال البقرة بضمري احتادمها على داللة باألوىل، وصلت أن برأسها قصة استئناف الثانية

 إىل يرجع فيما قصتان أما تبني حىت m| {}l: قوله يف الصريح بامسها

 بالضمري واحدة قصة وأا تأخريها، مع االستئناف خمرج الثانية بإخراج وتثنيته التقريع

 )1(.البقرة إىل الراجع

  :وذكر الرازي ترتيب موضوعات سورة الفاحتة خالصتها

                                                            

 .1/154الكشاف،  -1
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m I H G F*  K: اهلا يف قوله تعاىلمعرفة لربوبية وكمذكرت 

 L*  P  O N* l.)1( 

فكون العبد من العدم السابق إىل الوجود يدل على كونه تعاىل إهلاً وحصول 

رمحاناً ورحيماً وأحوال على كونه تعاىل رباً اخلريات والسعادات للعبد ووجود يدل 

بعد معرفة الربوبية جاءت معرفة العبودية وهلا ، mP  O Nlمعاد العبد تدل على 

" إياك نستعني"وأوهلا فهو االشتغال بالعبودية وهو املراد بـ. مبدأ وكمال وأول وأخر

 أنه يستعني باهللا يف حتصيل كل املطالب وملا متّ الوفاء بعهد الربوبية وبعهد العبودية

، وهذا ترتيب "اهدنا الصراط املستقيم: "ترتب عليه طلب الفائدة والثمرة وهو قوله

  )2(."شريف رفيع عال ميتنع يف العقول حصول ترتيب آخر أشرف منه

  

  

  

  

  

 
                                                            

 .3 – 1: ، اآلياتالفاتحة سورة -1
 .1/215ازي، تفسير الر -2
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 المطلب الثالث

 تغيير موضوع الخطاب

اهتم املفسرون بانتقال من موضوع إىل موضوع ألن السور يف القرآن الكرمي 

موضوعات وانتقال من موضوع إىل موضوع آخر يتم بطريقة اليت ال  تشتمل على عدة

  :تكسر الربط بني متتاليات اجلمل، بين املفسرون هذا اجلانب يف تفسريام ومنها

  )m_ ~ } | { z yl.)1: قول اهللا عزوجل

قصة أصحاب السبت بدأت يف اآلية وقبلها قصة أخرى، قال الرازي يف تغيري 

أنه تعاىل ملا عدد وجوه إنعامه عليهم أوالً ختم ذلك بشرح بعض  اعلم: "هذا املوضوع

 )2(."ما وجه إليهم من التشديدات وهذا هو النوع األول

 )m¦ ¥ ¤ £§  ¬ « ª © ¨l،)3 :يف تفسري اآلية

تغيري هذا تغيري املوضوع ألنه مذكور قبل ذلك قصة اليهود فقال املفسرون يف 

£ m: والصفح عن اليهود عقّبه بقوله تعاىل فوالعأنه تعاىل ملا أمر ب: "املوضوع

¦ ¥ ¤l ، تنبيهاً على أنه كما ألزمهم حلظ الغري وصالحه العفو والصفح

                                                            

  .٦٥: ، اآليةالبقرة سورة -1
 .3/530تفسير الرازي،  -2
 .١١٠: ، اآليةالبقرة سورة -3
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فكذلك ألزمهم حلظ أنفسهم وصالحها القيام بالصالة والزكاة والواجبتني ونبه على ما 

 )1(."عدامها من الواجبات

 )mn m l k j i h g f e d cl.)2: واآلية

هف ينتهي به موضوع وعيد املبطلني ويف اآلية بدأ وعد احملقني، فقال سورة الك

 )3(."ملا ذكر وعيد املبطلني أردفه بوعد احملقني: "الرازي

m x w v u t s r q   p o: وقول اهللا عزوجل

yl.)4( 

  ).117 – 116(قبل اآلية ذكر الكفار يف اآليتني 

شرع يف حتذير  ؤمنني والكافريناعلم أنه تعاىل ملا شرح أحوال امل: "قال الرازي

  )5(."ة الكافريناملؤمنني عن خمالط

  

  

  

                                                            

 .1/670والتحرير والتنوير، . 2/108ونظم الدرر، . 2/394وتفسير اللباب، . 4/5تفسير الرازي،  -1
 .٣٠: ، اآليةالكهف سورة -2
 .21/460تفسير الرازي،  -3
 .١١٨: ، اآليةآل عمران سورة -4
  .5/488تفسير اللباب، : وانظر أيضًا. 8/339تفسير الرازي،  -5
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  نتائج البحث
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  نتائج البحث
  

وجالله تتم الصاحلات والصالة والسالم على خامت األنبياء بعزته احلمد هللا الذي 

  !واملرسلني حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد

  :البحث اليت توصلت إليها كاآليتفأهم نتائج 

مل تكن النصوص عند القدماء تدرس لذاا يف علم مستقل بل كانت دراسة النصوص  .1

 .موزعة بني التفسري وشرح احلديث الشريف والبالغة والنقد وشروح كالم العرب

ال يعين عدم استقالل العلم لدراسة النص عدمية التحليل النصي ووضع املنهج  .2

دراسات القدمية التحليلية كالتفسري وشروح احلديث الادئ، بل كانت واألسس واملب

 .وشروح كالم العرب دراسات جادة يف جمال حنو النص

يف اليوم القدماء استخدموا أكثر املصطلحات اليت يستخدمها الباحثون املعاصرون  .3

 .حنو النص

 .توجد أسس التحليل النصي عند القدماء يف صورة ناضجة .4

وضوعي، التفسري امل: سري اجتاهان يقربان جداً للتحليل النصي ومهاتفمن اجتاهات ال .5

 .ثالن التحليل النصي القرآين بصورة أكملوالتفسري البياين، ومها مي

يف تطبيق األسس التحليلية ويف "التحليل النصي " و" حنو النص"علم التفسري يشبه  .6

الداللية، النحوية، (لفة التوصل إىل فهم األفكار يف النص ويف مشوله العلوم املخت

 .)البالغية، االجتماعية
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الدكتور إهلام أبو غزالة، والدكتور : على سبيل املثال - مة بعض الباحثني املعاصرين .7

مة باطلة متاماً  –سعيد حسن البحريي وغريمها أن القدماء ما جتاوزوا حدود اجلملة 

تحليل النصي ويدل على أم أم قبل قرون تناولوا دراسة موسعة شاملة يف ال نرىو

 .هم مؤسسوا التحليل أصالة

مثل الزخمشري و الرازي و ( أسس التحليل النصي عند القدماء من املفسرين  .8

إبراز التماسك النصي على املستوى الظاهري )اآللوسي و أ يب السعود وغريهم 

اللفظي مثل اإلعراب وأدوات التماسك مثل حروف الوصل والعكس واملقارنة 

 .غريها ومثل أدوات اإلحالة وغري ذلكو

اإلسناد  ومن أسس التحليل إبراز التماسك النصي على املستوى الداليل مثل عالقة .9

الفرق بني القدماء ،وغري ذلك  البيان والنعت والتوكيد والتفسري و  واالفتقار

 .واحملدثني هو منهج وتطور الزمن

وى التداويل فيتكلمون عن وجند املفسرين حيللون النص القرآين حسب املست .10

السياق اللغوي واملقامي ويف السياق املقامي عن أسباب الرتول لآليات ومن هنا 

 .حديثهم مياثل حديث علماء النص يف هذا العصر

فيشرحون مستوى الكلمة : ل املفسرون النص حتت مستويات خمتلفة وأغلبهاحيلّ .11

ن عد هذه املرحلة عند علماء حنو وميك..... معاين الكلمات حسب سياقاا إفراد مث 

 .النص يف املفاهيم واالجتاهات يف البنية الصغرى والوصل يف االتساق
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يفسر املفسرون النص على مستوى اجلملة فيشرحون العالمات بني أجزاء اجلملة  .12

اجلملة ويراعون  بعضها ببعض واملرجعية بني املفردات والترتيب والتقدير ألجزاء

 .السياق يف كل ذلك

. العالقات بني جمموعة اجلمل واألخرىيفسرون فيشرحون وعلى مستوى اجلمل  .13

ويطيلون الكالم على هذا املستوى فيشرحون املناسبات والعالقات حنو البيان 

 كلية ويشرحون بنية . وغري ذلكوالنتيجة والتفصيل والسبب 

  للموضوع وبنيات جزئية للموضوع، ويشرحون عالقات حنوية داللية بني 

 .جلمل كاإلحالة، ويذكرون الترتيب ملوضوعات النص يف البنية الكربى والصغرىا

وهو  :السبك: علماء حنو النص يذكرون سبعة معايري لتحقيق النصية وهي .14

وهو  :والقصدوهو التماسك الداليل التداويل،  :واحلبكالتماسك الداليل اللفظي، 

 :النص واإلعالمارئ أو السامع، هو تقبلية الق :والقبولإبراز املتكلم أو الكاتب، 

هو ربط  :واملقاميةهو تبعية النص لنصوص أخرى،  :والتناصوهو توقع املعلومات، 

 .النص باملقام الذي قيل فيه

وليست كل هذه املعايري قابلة للتطبيق على النص القرآين، منها أربعة مرفوضة،  .15

 تناسب النص القرآين، القصد، والقبول، واإلعالم، والتناص، والسبب أا ال: وهي

راً فعاالً يف حتليل النص وثالثة منها وأا ال تؤدي دو. من منهج حداثي وأا مكتسبة

 .السبك، واحلبك، واملقامية: مقبولة للتطبيق وهي
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السبك هو كل ما يأيت ويسبب الوصل أو الفصل والربط يف الكالم فيشمل  .16

ما وف الربط والتكرار واحلذف، وكل الضمائر أمساء اإلشارة واألمساء املوصولة وحر

ذكورة يف التفاسري امليرادف التماسك الداليل واللفظي يأيت حتته، العلوم كلها 

 .القدمية

التداويل فيشمل على عالقات داللية هو كل ما يأيت للتماسك املعنوي : احلبك .17

ويتناول الترتيب . سياقية وتتجاوز عن األدوات اللفظية، وهو أمشل من السبك

والتقدير وبناء املوضوع الكلي واجلزئي والترابط بني أجزاء النص ويراعي املتكلم 

واحلضور والسياق وموضوع الكالم فهو موضوع يشمل كل موضوعات التحليل 

النصي وال يشترط له حدود النص بل ميكن تطبيقه على كلمة أو على مجلة وعلى 

 .اجلمل حسب احلاجة

السياق احلايل واملقامي وال إنكار منه يف دراسات تعين مناسبة النص ب: املقامية .18

 .القدماء

وجدت أن الزخمشري والرازي إماما املفسرين فكل يعتمد عليهما ينقل عنهما  .19

 .كثرياً ومها يعتمدان على كتب إعراب القرآن ومعاين القرآن

قق يل من خالل البحث يف الدراسات القدمية أن القدماء ما كانوا حمصورين حت .20

 اجلملة عندهم ليس ضيقاً بل شاملة ومعىنيف القواعد يل اجلملة بل حتليالم يف حتل

 .شمل أكثر من مجلة بعض األحيانهي ت
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حنوالنص اجتاه معاصر لكن قدمي التطبيق مع األسس واملناهج والفرق بني القدمي  .21

ه ومهمتنا التحقيق والتدقيق في و احلديث هو تطور زمين واستقاللية هذا االجتاه كفن 

و إعادة أعمال القدماء يف ضوء هذا االجتاه حىت نثبت أن حنو  النص ليس جديدا 

 .علينا

فهذه األفكار ما توصلت إليها من خالل كتابة البحث واستمدت املعلومات التفصيلية 

  .هلذا البحث

وليس كل هذا إال حماولة يف التحليل النصي ضمن التفاسري القيمة ويهدف كل ذلك 

يف التفسري الذين أصحبوا مشعالً يف كل الع على بعض مناهج علماءنا األجالء التعريف واإلط

ميدان ألم بذلوا جهوداً جادة يف سبيل خدمة اإلسالم واملسلمني فجزاهم اهللا خري اجلزاء رمحهم 

  .اهللا تعاىل رمحة واسعة، وأسأل اهللا أن ينفعنا بعلمهم السديد وجيعلنا ممن خيدمون هذا الدين

  

بارك سلّم واهللا و صلّىواحلمد هللا أوال وآخرا و .املوفق واهلادي إىل سواء السبيلواهللا 

  .صحبه ومن تبعهم بإحسانعلى سيدنا حممد وآله و

  

  فوزية مريتاج 

  

  

  :التوصيات 
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شبه القارة غنية بالنصوص مثل التفسري وشرح احلديث  •

  و كل ذلك حيتاج إىل دراسة.الشريف و شرح كالم العرب وغري ذلك 

التحليل النصي يف ضوء منهج حنوالنص  حىت يثبت أن حنو النص كان 

 . عاما عند املسلمني من القدمي 

األبواب للتحليل النصي يف جماالت اللغة العربية مفتوحة  •

للباحثني و اختيا ر جزئيات حنو النص للتطبيقات أمر حيتاج إىل البحث 

. 

ة الكربى البني:التحليل النصي على مستويات خمتلقة مثل  •

 .والصغرى   و على مستوى السور وغري دلك أمر مقبول 
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  :فهرس اآليات القرآنية الواردة )1

 الصفحة رقم اآلية اآلية رقم

     سورة الفاحتة  

1  الَمالْع بر لَّهل دمالْح385  2 ني  

  638  3 الرحمنِ الرحيمِ  2

  638  4 مالك يومِ الدينِ  3

4  نيعتسن اكإِيو دبعن اك387  5 إِي  

5  يمقتساطَ الْمرا الصند279  6 اه  

  279  7 لِّنيالضا ولَاعلَيهِمالْمغضوبِغَيرِعلَيهِمأَنعمتالَّذين صراطَ  6

     سورة البقرة  

 74 ،70 1  امل  7

8  كذَل ابتلَاالْكبيريهىفدهنيقتلْم74، 70 2 ل 

9  ينونَ الَّذنمؤبِييونَبِالْغيمقيلَاةَواالصمموماهقْنزقُونَرفن336 3 ي  

10 ينالَّذونَونمؤايزِلَبِمأُنكاإِلَيمزِلَوأُننمكلقَب ةربِالْآخو م204 4 ه ،
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  336 يوقنونَ

11 كلَى أُولَئىعدهنمهِمبركأُولَئومونَهحفْل336 5 الْم  

، 75 6 منونَيؤ لَاتنذرهملَمأَمأَأَنذَرتهمعلَيهِمسواٌءكَفَرواالَّذين إِنَّ 12

337 ،

350  

13 متخ لَىاللَّهعلَىقُلُوبِهِمعوهِمعم257 7 س ،

337 ،

350  

14 نماسِ والننقُولُماينآممِبِاللَّهوبِالْيرِو337 8 الْآخ  

   9 الْأَرضِفيتفِْسدوالَالَهمقيلَ وإِذَا 15

 كَانوا بِما أَليٌم عذَاٌبولَهممرضااللَّهفَزادهمٌضمرقُلُوبِهِم في 16

 يكْذبونَ

10 265  

  180 14 إِلَىخلَواوإِذَاآمناقَالُواآمنواالَّذينلَقُوا وإِذَا 17

18 اللَّه زِئهتسي بِهِم مهدميي وف انِهِميونَ طُغهمع180 15 ي  

19 كأُولَئ ينا الَّذورتلَالَةَ اشى الضدا بِالْهفَم تبِحر مهتارجا تموا وكَان 

يندتهم  

16 124 ،

259  
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20 بٍ أَويكَص ناِء ممالس يهاٌت فٌد ظُلُمعرٌق وربلُونَ وعجي مهابِعي أَصف 

آذَانِهِم نقِ ماعوالص حذَر توالْم اللَّهيطٌ وحم رِينبِالْكَاف 

19 126 ،

167 ،

268  

، 320  20 قَدير شيٍء كُلِّ علَى اللَّه إِنَّ 21

337  

 لَعلَّكُم قَبلكُم منوالَّذينخلَقَكُمالَّذيربكُماعبدواالناس أَيها يا 22

  تتقُونَ

21  369  

 ماًء السماِء من وأَنزلَبِناًءوالسماَءفراشاالْأَرضلَكُمجعلَ الَّذي 23

جرفَأَخ بِه نم اترقًا الثَّمرِز لُوا فَلَا لَكُمعجت لَّها لاددأَن متأَنونَ ولَمعت 

22  379  

 وادعوا مثْله منبِسورةفَأْتواعبدناىعلَنزلْنامماريبٍفيكُنتم وإِنْ 24

اَءكُمدهش نم وند إِنْ اللَّه متكُن نيقادص 

23 9 ،45 ،

116 ،

222  

 من تجرِي جنات لَهم أَنَّ الصالحات وعملُوا آمنوا الَّذين وبشرِ 25

 رزِقْنا الَّذي هذَا قَالُوا رِزقًا ثَمرة من منها رزِقُوا كُلَّما الْأَنهار تحتها

نلُ موا قَبأُتو ا بِهابِهشتم ملَها ويهاٌج فوةٌ أَزرطَهم مها ويهونَ فدالخ 

25 259  

 الَّذين فَأَما فَوقَها فَما بعوضةً ما مثَلًا يضرِب أَنْ يستحيِي لَا اللَّه إِنَّ 26

 الْحق أَنه فَيعلَمونَ آمنوا

26 205  

27 فونَ كَيكْفُرت بِاللَّه متكُنا واتوأَم اكُميفَأَح ثُم كُميتمي ثُم يِيكُمحي 215 28 ثُم  
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 الصفحة رقم اآلية اآلية رقم

هونَ إِلَيعجرت   

  150  30  خليفَةً الْأَرضِ في جاعلٌ إِني للْملَائكَة ربك قَالَ وإِذْ 28

29 لَّمعو ماَءآدماالْأَسكُلَّهثُممهضرلَىععكَةلَائ275 31 الْم  

، 21 35 شئْتما حيثُ رغَدا منها وكُلَا الْجنةَ وزوجك أَنت اسكُن آدم يا وقُلْنا 30

322  

 بِعهدي وأَوفُوا علَيكُم أَنعمت الَّتي نِعمتي اذْكُروا إِسرائيلَ نِيب يا 31

أُوف كُمدهبِع ايإِيو ونبهفَار 

40 247  

 ولَا بِه كَافرٍ أَولَ تكُونوا ولَا معكُم لما مصدقًا أَنزلْت بِما وآمنوا 32

 فَاتقُون وإِياي قَليلًا ثَمنا اتيبِآي تشتروا

41 247  

، 84 45 الْخاشعني علَى إِلَّا لَكَبِريةٌ وإِنها والصلَاة بِالصبرِ واستعينوا 33

372  

  354  47  علَيكُم أَنعمت الَّتي نِعمتي اذْكُروا إِسرائيلَ بنِي يا 34

  361  48  شفَاعة منها يقْبلُ ولَا شيئًا نفْسٍ عن نفٌْس تجزِي لَا يوما واتقُوا 35

 يذَبحونَ الْعذَابِ سوَء يسومونكُم فرعونَ آلِ من نجيناكُم وإِذْ 36

اَءكُمنونَ أَبيحتسيو اَءكُمي نِسفو كُملَاٌء ذَلب نم كُمبيٌم رظع  

49  354  

 وأَنتم بعده من الْعجلَ اتخذْتم ثُم لَيلَةً أَربعني موسى واعدنا وإِذْ 37

 ظَالمونَ

51 229  
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  229 52 لَعلَّكُم تشكُرونَ 38

39 ا ثُمنفَوع كُمنع نم دعب كذَل لَّكُمونَ لَعكُرش119 52 ت  

  119 53 تهتدونَلَعلَّكُموالْفُرقَانَالْكتابموسىآتينا وإِذْ 40

 فَأَخذَتكُم جهرةًاللَّهنرىحتىلَكنؤمنلَنموسىياقُلْتم وإِذْ 41

 تنظُرونَ وأَنتم الصاعقَةُ

55 271  

  276 60 ِسدينمفْالْأَرضِفيتعثَوا ولَا 42

43 لَقَدو متملعيناالَّذودتاعكُمنيمفتباالسفَقُلْنموا لَهةً كُوندرق 

نيئاسخ  

65  374 ،

387  

  374  66  للْمتقنيوموعظَةًخلْفَهاومايديهابينلمانكَالًافَجعلْناها 44

  384  67 تذْبحواأَنْيأْمركُماللَّهإِنَّلقَومهموسىالَقَ وإِذْ 45

  384  68 هيمالَنايبينربكلَناادع قَالُوا 46

  384  69 لَونهامالَنايبينربكلَناادع قَالُوا 47

  384  70 تشابهالْبقَرإِنَّهيمالَنايبينربكلَناادع قَالُوا 48

  384  71 الْأَرضتثريذَلُولٌلَابقَرةٌإِنهايقُولُ إِنه قَالَ 49

  384  72 فيهافَادارأْتمنفْساقَتلْتم وإِذْ 50

  384  73  آياته رِيكُمويالْموتىاللَّهيحيِكَذَلكبِبعضهااضرِبوه فَقُلْنا 51
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 من أَنفُسكُم تخرِجونَولَادماَءكُمتسفكُونَلَاميثَاقَكُمأَخذْنا وإِذْ 52

ارِكُميد ثُم مترأَقْر متأَنونَ ودهشت  

84  370  

53 ثُم متلَاِء أَنؤلُونَ هقْتت كُمفُسونَ أَنرِجختقًافَرِي و كُمنم نم مارِهيد 

 وهو تفَادوهم أُسارى يأْتوكُم وإِنْ والْعدوان بِالْإِثْمِ علَيهِم تظَاهرونَ

  إِخراجهم علَيكُم محرٌم

85  366  

54 لَنو هونمتا يدا أَببِم تمقَد يهِمدأَي اللَّهيٌم ولبِالظَّ عنيم267 95 ال  

 تجِدوه خيرٍ من لأَنفُِسكُم تقَدموا وما الزكَاةَ وآتوا الصلَاةَ وأَقيموا 55

دنع إِنَّ اللَّه ا اللَّهلُونَ بِممعٌري تصب  

110  387  

  120 112 محِسٌن وهو للَّه وجهه أَسلَم من بلَى 56

  322 118 ....اللَّهيكَلِّمنالَولَايعلَمونَلَاالَّذين وقَالَ 57

58 إِذلَى وتاب يماهرإِب هبر اتمبِكَل نهم137 124 فَأَت  

  305 126 الثَّمرات من أَهلَه وارزق آمنا بلَدا هذَا اجعلْ رب إِبراهيم قَالَ وإِذْ 59

  185 127 وإِسماعيلُ الْبيت من الْقَواعد إِبراهيم يرفَع وإِذْ 60

  362  131  الْعالَمني لرب أَسلَمت قَالَ أَسلم ربه لَه قَالَ إِذْ 61

  362  132  الدين كُملَ اصطَفَى اللَّه إِنَّ بنِي يا ويعقُوب بنِيه إِبراهيم بِها ووصى 62

، 226 142 علَيها كَانوا الَّتي قبلَتهِم عن ولَّاهم ما الناسِ من السفَهاُء سيقُولُ 63

227  
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64 ككَذَلو اكُملْنعةً جطًا أُمسوا وكُونتاَء لدهلَى شاسِ عكُونَ النيو 

 اشهِيد علَيكُم الرسولُ

143 365  

 علَى فَضلْتكُم وأَنيعلَيكُمأَنعمتالَّتينِعمتياذْكُرواإِسرائيلَ بنِي يا 65

نيالَمالْع 

147 354  

 يذَبحونَ الْعذَابِسوَءيسومونكُمفرعونَآلِمننجيناكُم وإِذْ 66

اَءكُمنأَب يحتسيونَو اَءكُمي نِسفو كُملَاٌء ذَلب نم كُمبيٌم رظع 

149 354  

 ويعلِّمكُم ويزكِّيكُمآياتناعلَيكُميتلُومنكُمرسولًافيكُمأَرسلْنا كَما 67

ابتة الْككْمالْحو 

151 181  

  182 159 والْهدىالْبيناتمناأَنزلْنمايكْتمونَالَّذين إِنَّ 68

69 نماسِ والننذُمختينموندااللَّهادد362  165 أَن  

 آباَءنا علَيه أَلْفَينامانتبِعبلْقَالُوااللَّهأَنزلَمااتبِعوالَهمقيلَ وإِذَا 70

لَوكَانَ أَو مهاؤلُونَ الَ آبقعئًا ييلَا شونَ ودتهي  

170  362  

 صم ونِداًء دعاًءإِلَّايسمعلَابِماينعقالَّذيكَمثَلِكَفَرواالَّذين ومثَلُ 71

 يعقلُونَ لَا فَهم عمٌي بكٌْم

171 297  

 إِنْ للَّه واشكُروارزقْناكُممااتطَيبمنكُلُواآمنواالَّذين أَيها يا 72

متكُن اهونَ إِيدبعت 

172 347  
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 اللَّه لغيرِ بِه أُهلَّوماالْخنزِيرِولَحموالدمالْميتةَعلَيكُمحرم إِنما 73

 رحيٌم غَفُوٌر اللَّه إِنَّ هعلَي إِثْم فَلَا عاد ولَا باغٍ غَير اضطُر فَمنِ

173 340 ،

347  

74 سلَي لُّواأَنْالْبِروتكُموهجلَوبرِقِقشرِبِالْمغالْمو نلَكو الْبِر نم 

نآم مِ بِاللَّهوالْيو..... 

177 294  

75 سلَي لُّواأَنْالْبِروتكُموهجلَوبرِقِقشرِبِالْمغالْمو نلَكو الْبِر نم 

نآم مِ بِاللَّهوالْيرِ والْآخ كَةلَائالْمابِ وتالْكو 

177 204  

  361  178  الْقَتلَىفيالْقصاصعلَيكُمكُتبآمنواالَّذين أَيها يا 76

77 بكُت كُملَيعامياالصكَمبلَىكُتالَّعينذنمكُملقَبلَّكُمقُونَ لَعت228 183 ت  

  118 187 الْأَسود الْخيطمنالْأَبيضالْخيطُلَكُميتبينحتىواشربوا كُلُوا 78

79 سلَي كُملَياٌحعنواأَنْجغتبلًات227 198 فَض ،

373  

 وقُضي والْملَائكَةُالْغمامِمنظُلَلٍفياللَّهيأْتيهمأَنْإِلَّاينظُرونَ هلْ 80

رإِلَى الْأَمو اللَّه عجرت ورالْأُم 

210 260 ،

317 ،

321  

81 نيز ينلَّذوالاةُكَفَرياالْحينونَالدرخسيونمينوا الَّذنآم ينالَّذو 

 اتقَوا

212 176 ،

190  

82 كأَلُونساذَايقُونَمفناقُلْيممفَقْتأَننرٍمينِخيداللْوفَل بِنيالْأَقْر218 214 و  
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 السبِيلِوابنِوالْمساكنيِوالْيتامى

83 نوهبقْرىتتنَحرطْهنَفَإِذَايرطَهتنوهفَأْتنثُميح كُمرأَم إِنَّ اللَّه 

اللَّه بحي ابِنيوالت بحيو رِينطَهتالْم 

222 67 ،

218  

  353 238 قَانِتنيللَّهوقُومواالْوسطَىوالصلَاةالصلَواتعلَىحافظُوا 84

  276 247 ملكًا طَالُوت لَكُم بعثَ قَد اللَّه إِنَّ نبِيهم لَهم وقَالَ 85

  208 249 منهم قَليلًا إِلَّا منه فَشرِبوا 86

87 لَا اللَّه إِلَّا إِلَه وه يالْح وملَا الْقَي ذُهأْخةٌ تنلَا سٌم وون 74 255 لَه ،

254  

88 اللَّه يلو ينوا الَّذنآم مهرِجخي نم اتورِ إِلَى الظُّلُم164 257 الن  

89 أَلَم ري إِلَى تالَّذ اجح يماهري إِبف هبأَنْ ر اهآت اللَّه لْكقَالَ إِذْ الْم 

يماهرإِب يبي ريِي الَّذحي يتميو 

258 296  

، 102 269 كَثريا خيرا يأُوت فَقَد الْحكْمةَ يؤت ومن يشاُء من الْحكْمةَ يؤتي 90

54  

 خيٌر فَهو الْفُقَراَء وتؤتوها تخفُوها وإِنْ هي فَنِعما الصدقَات تبدوا إِنْ 91

لَكُم  

271  307  

 من وعظَةٌم جاَءه فَمن الربا وحرم الْبيع اللَّه وأَحلَّ الربا مثْلُ الْبيع إِنما 92

هبر 

275 81 ،

249  
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 وهم كَسبت ما نفْسٍ كُلُّ توفَّى ثُم اللَّه إِلَى فيه ترجعونَ يوما واتقُوا 93

  يظْلَمونَ لَا

281 265  

94 كُمطُ ذَلأَقْس دنع اللَّه مأَقْوو ةادهلش298 282 ل  

95 نولُ آمسالر زِلَ ابِمأُن هإِلَي نم هبونَ رنمؤالْمكُلٌّ و نآم بِاللَّه هكَتلَائمو 

بِهكُتو هلسرو   

285  296 ،

370  

  194 286 اكْتسبت ما وعلَيها كَسبت ما لَها وسعها إِلَّا نفْسا اللَّه يكَلِّف لَا 96

      سورة آل عمران  

97 ماو لَمعيأْوِيلَهإِلَّاتونَاللَّهخاسالريولْمِفقُولُونَالْعاينآم 58 7 بِه ،

101  

 أَنت إِنك رحمةً لَدنك من لَنا وهب هديتنا إِذْ بعد قُلُوبنا تزِغْ لَا ربنا 98

ابهالْو 

8 338  

  338 9 الْميعاد يخلفلَااللَّهإِنَّفيهريبلَاليومٍالناسِعجامإِنك ربنا 99

 شيئًا اللَّه من أَولَادهم ولَا أَموالُهم عنهم تغنِي لَن كَفَروا الَّذين إِنَّ 100

كأُولَئو مه قُودارِ والن 

10 338  

  201  13 كَافرةٌوأُخرىاللَّهسبِيلِيفتقَاتلُ فئَةٌ 101

، 268 19 .........الْإِسلَاماللَّهعندالدين إِنَّ 102
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270  

103 هتادكَةُ فَنلَائالْموهٌمولِّيقَائصييابِفرح251 39 الْم  

  246 40 رمزا إِلَّا أَيامٍ ثَلَاثَةَالناسمتكَلِّأَلَّاآيتكقَالَآيةًلياجعلْرب قَالَ 104

  156 41 رمزاإِلَّاأَيامٍثَلَاثَةَالناستكَلِّمأَلَّاآيتك قَالَ 105

 لَكُم أَخلُق.... ربكُممنبِآيةجِئْتكُمقَدأَنيإِسرائيلَبنِيإِلَىورسولًا 106

ننيِالطِّ م ئَةيرِ كَهالطَّي فُخفَأَن يهف 

49 172 ،

369  

 كُن لَه قَالَ ثُم ترابٍمنخلَقَهآدمكَمثَلِاللَّهعندعيسىمثَلَ إِنَّ 107

 فَيكُونُ

59 345  

108 ريينِ أَفَغدونَاللَّهغبيلَهولَمأَسنيمفاتاومالْ السضِوا أَرعطَو 

 يرجعونَ وإِلَيه وكَرها

83 317  

  208 93 نفِْسه علَى إِسرائيلُحرمماإِلَّاإِسرائيلَلبنِيحلاكَانَالطَّعامِ كُلُّ 109

110 متكُن ريخةأُمترِجاسِأُخلن58  110 ل ،

298  

  388  118 دونِكُممنبِطَانةًتتخذُوالَامنواآالَّذين أَيها يا 111
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112 انَ اللَّهورِض عبنِ ات363  162 أَفَم  

113 اللَّه دناٌت عجرد م363  163 ه  

  208 145 اللَّهبِإِذْنإِلَّاتموتأَنْلنفْسٍكَانَ وما 114

 لَعلَّكُم اللَّه واتقُوا ورابِطُوا وصابِروا اصبِروا آمنوا الَّذين أَيها يا 115

 تفْلحونَ

200 196  

     سورة النساء  

، 205 1 خلَقَكُمالَّذيربكُماتقُواالناس أَيها يا 116

335  

117 مالَهوى أَمامتوا الْيآت140 2 و  

 فَكُلُوه نفْسا منه شيٍء عن لَكُم طبن فَإِنْ نِحلَةً نصدقَاتهِ النساَء وآتوا 118

 مرِيئًا هنِيئًا

4 280  

، 123 11 .........يوصيكُم اللَّه في أَولَادكُم 119

167 ،

346  

120 لَكُمو فانِصمكرتكُماجو167 12 أَز  

121 تمرح كُملَيعكُماتهأُمكُماتنبوكُماتوأَخوكُماتمعوكُمالَاتخ82 23  و  
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 في يجِدوا لَا ثُم بينهم شجر فيما يحكِّموك حتى يؤمنونَ لَا وربك فَلَا 122

فُِسهِما أَنجرا حمم تيوا قَضلِّمسيا ويملست 

65 219  

 في علَيكُم يتلَىومافيهِنيفْتيكُماللَّهقُلِالنساِءفيتونكويستفْ 123

 لَهن كُتب ما تؤتونهن لَا اللَّاتي النساِء يتامى في الْكتابِ

127 284  

 لَم كُفْرا ازدادواثُمكَفَرواثُمآمنواثُمكَفَرواثُمآمنواالَّذين إِنَّ 124

 سبِيلًا ليهديهم ولَا لَهم ليغفر اللَّه يكُنِ

137 155  

  379  147  عليما شاكرااللَّهوكَانَوآمنتمشكَرتمإِنْبِعذَابِكُماللَّهيفْعلُ ما 125

 وكَلَّم علَيك نقْصصهملَمورسلًابلُقَمنعلَيكقَصصناهمقَد ورسلًا 126

ى اللَّهوسا ميمكْلت 

164 272  

  155 168 بعيد ضلَالًاضلُّواقَداللَّهسبِيلِعنوصدواكَفَرواالَّذين إِنَّ 127

     سورة املائدة  

  284 1 الْأَنعامِبهِيمةُلَكُمأُحلَّتودبِالْعقُأَوفُواآمنواالَّذين أَيها يا 128

  212 64 الْموتأَحدكُمحضرإِذَابينِكُمشهادةُآمنواالَّذين أَيها يا 129

  283 95 بالغَ هديا منكُمعدلٍذَوابِهيحكُمالنعمِمنقَتلَمامثْلُ فَجزاٌء 130
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بالْكَعة 

  269 96 لَكُممتاعاوطَعامهالْبحرِصيدلَكُم أُحلَّ 131

  244 106  الْموتأَحدكُمحضرإِذَابينِكُمشهادةُآمنواالَّذين أَيها يا 132

  369  110  بِإِذْنِي طَيرا فَتكُونُفيهافَتنفُخبِإِذْنِيالطَّيرِكَهيئَةالطِّنيِمنتخلُق إِذْ 133

  295 119  صدقُهم الصادقني ينفَع يوم هذَا اللَّه قَالَ 134

      سورة األنعام  

135 دمالْح لَّهيلالَّذلَقخاتاومالسضالْأَرلَوعجواتالظُّلُم ورالنو ثُم 

ينو الَّذاكَفَر هِمبلُونَ بِردعي 

1 216 ،

264  

136 وي هالَّذ لَقَكُمخ ننيٍ مط ى ثُملًا قَضلٌ أَجأَجى ومسم هدنع ثُم متأَن 

 تمترونَ

2 73  

137 وا فَقَدكَذَّب قا بِالْحلَم ماَءهج فوفَس يهِمأْتاُء يبا أَنوا مكَان بِه 

زِئُونَيهتس 

5 230  

  120 6 وأَرسلْنا السماَء علَيهِم مدرارا 138

139 نمو نِ أَظْلَممى مرلَى افْتع ا اللَّهبكَذ أَو كَذَّب هاتبِآي هلَا إِن حفْل231 21 ي  
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 الظَّالمونَ

140 مهنمو نمعمتسيكاإِلَيلْنعجلَىوعةًقُلُوبِهِمن247 25 أَك  

 في وقَومك أَراكإِنيآلهةًأَصناماأَتتخذُآزرلأَبِيهإِبراهيمقَالَ إِذْ 141

 مبِنيٍ ضلَالٍ

74 185  

 أُحب لَا الَقَ أَفَلَ فَلَما ربي هذَا قَالَ كَوكَبا رأَى اللَّيلُ علَيه جن فَلَما 142

نيلالْآف 

75 185  

 يا قَالَ أَفَلَت فَلَما أَكْبر هذَا ربي هذَا قَالَ بازِغَةً الشمس رأَى فَلَما 143

 تشرِكُونَ مما برِيٌء إِني قَومِ

78 248 ،

295  

144 يالْح رِجخى يوالنو بالْح قفَال إِنَّ اللَّهتيالْم رِجخمو تيالْم ن283 95 م  

145 وهي ولَ الَّذزأَن ناِء مماًء السا منجرفَأَخ بِه اتبٍء كُلِّ نيا شنجرفَأَخ 

هنا مرضخ رِجخن هنا مبا حباكرتم نملِ وخالن نا مهانٌ طَلْعونةٌ قانِيد 

جواتن نابٍ منونَ أَعتيالزانَ ومالرا وبِهتشم رغَيو ابِهشتوا مظُرإِلَى ان 

رِهإِذَا ثَم رأَثْم هعنيي إِنَّ وف كُمذَل اتمٍ لَآيقَوونَ لنمؤي 

99 157 ،

348  

  355 109 يؤمنونَ لَاجاَءتإِذَاأَنهاميشعركُومااللَّهعندالْآياتإِنما قُلْ 146

      سورة األعراف  
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147 لَقَدو اكُملَقْنخ ثُم اكُمنروص ا ثُمقُلْن كَةلَائلْموا لدجاس مآدوا لدجفَس 

  الساجِدين من يكُن لَم إِبليس إِلَّا

11  214  

  266 16 الْمستقيمصراطَكلَهملَأَقْعدنَّيتنِيأَغْوفَبِما قَالَ 148

149 ثُم مهنيلَآت ننِ ميب يهِمدأَي نمو هِملْفخ نعو انِهِممأَي نعو هِملائمش 

 شاكرِين أَكْثَرهم تجِد ولَا

17 266  

 تقْربا ولَا شئْتما حيثُ من فَكُلَا الْجنةَ وزوجك أَنت اسكُن آدم ويا 150

هذةَ هرجا الشكُونفَت نم نيمالظَّال 

19 21  

  276 55 الْمعتدينيحبلَاإِنهوخفْيةًتضرعاربكُم ادعوا 151

  286 60 مبِنيٍضلَالٍفيلَنراكإِناقَومهمنالْملَأُ قَالَ 152

153 كُملِّغأُب الَاتيرِسبرحصأَنولَكُملَمأَعونمااللَّهونَ لَاملَمع153 62 ت  

 من لَنظُنك وإِنا سفَاهةفيلَنراكإِناقَومهمنكَفَرواالَّذينالْملَأُ قَالَ 154

بِنيالْكَاذ 

66 286  

155 كُملِّغأُب الَاتيرِسبارأَنوٌحلَكُماصٌنين153 68 أَم  

156 مهذَتفَةُفَأَخجواالرحبيفَأَصفمارِهدنيماث186 78 ج  
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 ملَكُ ونصحت ربيرِسالَةَأَبلَغتكُملَقَدقَومِياوقَالَعنهم فَتولَّى 157

نلَكونَ لَا وبحت نيحاصالن 

79 186  

158 نلُ أَفَأَمىأَهأَنْالْقُرمهيأْتاينأْساباتيبمهونَومائ152 97 ن  

 بِموسى يطَّيروا سيئَةٌتصبهموإِنْهذهلَناقَالُواالْحسنةُجاَءتهم فَإِذَا 159

نمو هعا أَلَا ممإِن مهرطَائ دنع اللَّه نلَكو مهونَ لَا أَكْثَرلَمعي 

131 176  

  290 172 وأَشهدهمذُريتهمظُهورِهممنآدمبنِيمنربكأَخذَ وإِذْ 160

161 لَقَدا وأْنذَرمنهجالريكَثنمالْجِنسِوالْإِنمونَ لَاقُلُوٌبلَهفْقَها ي212 179 بِه  

     سورة األنفال  

  131  1 مؤمنِنيكُنتمإِنْورسولَهاللَّه أَطيعوا 162

  131  2  إِميانا زادتهمآياتهعلَيهِمتليتوإِذَاقُلُوبهموجِلَتاللَّهذُكر إِذَا 163

  277 69 رحيٌمغَفُوٌراللَّهإِنَّاللَّهواتقُواطَيباحلَالًاغَنِمتممما فَكُلُوا 164

    سورة التوبة  

165 لَوو مهواأَنضارمماهآتاللَّهولُهسرقَالُواواونبسحا اللَّهينتؤيس 320 59 اللَّه  
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نم هلفَضولُهسراإِوإِلَىنونَاللَّهباغر 

 كَانوا إِنْ يرضوهأَنْأَحقورسولُهواللَّهليرضوكُملَكُمبِاللَّهيحلفُونَ 166

نِنيمؤم  

62  371  

167 وا أَلَملَمعيهأَننمدادحياللَّهولَهسرفَأَنَّولَهارنمنها جدالا خيهف 

كذَل يزالْخ يمظالْع  

63  266  

  211 86 استأْذَنكرسولهمعوجاهدوابِاللَّهآمنواأَنْسورةٌأُنزِلَت وإِذَا 168

  211 87 يفْقَهونَ لَا فَهمقُلُوبِهِمعلَىوطُبِعالْخوالفمعيكُونوابِأَنْ رضوا 169

    سورة يونس  

  227 12 فَلَما قَائماأَوقَاعداأَولجنبِهدعاناالضرالْإِنسانَمس وإِذَا 170

171 لَقَدا ولَكْنونَأَهالْقُرنمكُمل348  13        قَب  

  231 16 علَيكُمتلَوتهمااللَّهشاَء لَو قُلْ 172

  231 17 علَيكُمتلَوتهمااللَّهشاَء لَو قُلْ 173

174 قُولُونَ أَمي اهروا قُلْ افْتفَأْت ةوربِس هثْلوا معادنِ وم متطَعتاس نم ون116 38 د  
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إِنْ اللَّه متكُننيقادص 

175 مهنمو نونَمعمتسيكإِلَيأَفَأَنتعمستمالصلَوواولُونَ لَا كَانقع247 42 ي  

176 قَد كُماَءتظَةٌجعومنمكُمبفَاٌءرش250 57 و  

    سورة هود  

177 قُولُونَ أَمي اهروا قُلْ افْترِ فَأْتشرٍ بِعوس هثْلم اتيرفْتوا معادنِ وم 

متطَعتاس نم وند إِنْ اللَّه متكُن نيقادص 

13 9 ،45 

178 عنصيو االْفُلْككُلَّمورمهلَيلَأٌعمنمهمواقَورخسهن187 38 م  

  168 43 رحممنإِلَّااللَّهأَمرِمنالْيومعاصم لَا قَالَ 179

  295 60 الْقيامةويوملَعنةًنياالدهذهفي وأُتبِعوا 180

181 لَقَدو اَءتاجلُنسريماهرىإِبرشاقَالُوابِالْبلَاملَاٌمقَالَس49 69 س  

 لَه مجموٌع يوٌم ذَلك الْآخرة عذَاب خاف لمن لَآيةً ذَلك في إِنَّ 182

اسالن كذَلٌم وووٌد يهشم 

103 103  

     سورة يوسف  
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183 هتداوريوالَّتويهافهتيبنعفِْسه306 23 ن  

 وقَالَ خمرا أَعصرأَرانِيإِنيأَحدهماقَالَفَتيانالسجنمعه ودخلَ 184

ري الْآخانِي إِنأَر 

36 187  

 سنبلَات وسبع عجاٌفسبٌعيأْكُلُهنسمانبقَراتسبعأَرى إِني 185

 يابِسات وأُخر خضرٍ

43 278  

    سورة الرعد  

186 وهي والَّذدمضلَالْأَرعجاويهفياسوارارهأَنونمكُلِّ و اترالثَّم 

 لقَومٍ لَآيات ذَلك في إِنَّ النهار اللَّيلَ شييغ اثْنينِ زوجينِ فيها جعلَ

 يتفَكَّرونَ

3 197  

 ونخيلٌ وزرٌع أَعنابٍمنوجناٌتمتجاوِراٌتقطٌَعالْأَرضِ وفي 187

 في بعضٍ علَى بعضها ونفَضلُ واحد بِماٍء يسقَى صنوان وغَير صنوانٌ

 يعقلُونَ لقَومٍ لَآيات ذَلك في إِنَّ الْأُكُلِ

4 198  

188 حبسيو دعالرهدمكَةُبِحلَائالْمونمهيفَتلُخسريوقاعو255 13 الص  

189 ينالَّذلُونَ وصا يم رأَم اللَّه لَ أَنْ بِهوصنَ يوشخيو مهبافُونَ رخي199 21 و  



 الفهارس الفنية 

417 

 الصفحة رقم اآلية اآلية رقم

 الْحسابِ سوَء

190 لَوا أَنَّ وآنقُرتريسالُبِهالْجِبأَوتقُطِّعبِهضالْأَرأَو كُلِّم ى بِهتو69 31الْم  

     سورة إبراهيم  

191 كُمنلَأَزِيد متكَرش ند 7 لَئ  

  306 35 آمناالْبلَدهذَاعلْاجربإِبراهيمقَالَ وإِذْ 192

193 دمالْح لَّهي لالَّذ بهي ولَى لرِ عبيلَ الْكاعمإِس اقحإِسي إِنَّ وبر 

يعماِء لَسعالد  

39  283  

  174  سورة النحل 194

  105 44 يتفَكَّرونَولَعلَّهممإِلَيهِنزلَماللناسِلتبينالذِّكْرإِلَيك أَنزلْنا  

  199 50 يؤمرونَماويفْعلُونَفَوقهِممنربهميخافُونَ 195

196 مويثُ وعبي نكُلِّ ف ةا أُمهِيدش هِملَيع نم فُِسهِما أَنجِئْنو ا بِكهِيدش 

 هؤلَاِء علَى

89 347  

197 مويثُ وعبي نكُلِّ ف ةا أُمهِيدش هِملَيع نم فُِسهِما أَنجِئْنو ا بِكهِيدش 

 هؤلَاِء علَى

98 189  
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198 نم كَفَربِاللَّهنمدعبانِهإِلَّاإِمينمأُكْرِههقَلْبونئطْممان155 106 بِالْإِمي  

  158 120 الْمشرِكنيمنيكولَمحنِيفًاللَّهقَانِتاأُمةًانَكَإِبراهيم إِنَّ 199

  158 121 مستقيمٍصراطإِلَىوهداهاجتباهلأَنعمه شاكرا 200

    سورة اإلسراء  

  158 3 شكُوراعبداكَانَإِنهنوحٍمعحملْنامن ذُريةَ 201

 حجابا بِالْآخرة يؤمنونَ لَا الَّذين وبين بينك جعلْنا الْقُرآنَ قَرأْت وإِذَا 202

 مستورا

45 169  

 قُرآنَ إِنَّ الْفَجرِ وقُرآنَ اللَّيلِ غَسقِ إِلَى الشمسِ لدلُوك الصلَاةَ أَقمِ 203

 مشهودا كَانَ الْفَجرِ

78 164 ،

353  

 لَا الْقُرآن هذَا بِمثْلِ يأْتوا أَنْ علَى والْجِن الْإِنس اجتمعت لَئنِ قُلْ  

 بِمثْله يأْتونَ

88 45 ،

116  

    سورة الكهف 205

205 يدصبِالْو هياعرطٌ ذاسب مهكَلْب75 18 و  

206 كا كَذَلنثَرأَعهِملَيععيوالأَنَّلَمدعواللَّهق121 21 ح  
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  388  30  عملًا أَحسن منأَجرنضيعلَاإِناالصالحاتوعملُواآمنواالَّذين إِنَّ 207

 إِلَّا أَنسانِيه وما الْحوت نِسيت فَإِني الصخرة إِلَى أَوينا إِذْ أَرأَيت قالَ 208

 نبغِ كُنا ما ذَلك قَالَ عجبا الْبحرِ في سبِيلَه واتخذَ أَذْكُره أَنْ الشيطَانُ

  قَصصا آثَارِهما علَى فَارتدا

63 ،64 21  

 تنفَد أَنْ قَبلَ الْبحر لَنفد ربي لكَلمات مدادا الْبحر كَانَ لَو قُلْ 209

مكَلي اتبر لَوا وجِئْن هثْلا بِمددم 

ح،   109

110  

     سورة مرمي  

 بِدعائك أَكُن ولَمشيباالرأْسواشتعلَمنيالْعظْموهنإِنيرب قَالَ 210

با ريقش 

4 278  

  156  10  سوِيا لَيالٍ ثَلَاثَالناسلِّمتكَأَلَّاآيتكقَالَآيةًلياجعلْرب قَالَ 211

  164 17 سوِيابشرالَهافَتمثَّلَروحناإِلَيهافَأَرسلْنا 212

  245 28 بغيا أُمككَانتوماسوٍءامرأَأَبوككَانَماهارونَأُخت يا 213

    سورة طه  

  271 7 وأَخفَىالسريعلَمفَإِنهبِالْقَولِتجهر وإِنْ 214
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  222 29 أَهليمنوزِيرالي واجعلْ 215

  222 30 هارونَ أَخي 216

  222 31 اشدد بِه أَزرِي 217

  222 32 وأَشرِكْه في أَمرِي 218

  222 33 كَي نسبحك كَثريا 219

  225 61 بِعذَابٍ فَيسحتكُمكَذبااللَّهعلَىتفْتروالَاويلَكُمموسىلَهم قَالَ 220

221 هإِن نم أْتيهباررِمجفَإِنَّملَهمنهلَاجوتماييهلَافى ويح367  74  ي  

  177 82 اهتدىثُماصالحوعملَوآمنتابلمنلَغفَّاٌر وإِني 222

  323 117 ولزوجِكلَكعدوهذَاإِنَّآدم يا فَقُلْنا 223

224 بِرلَى فَاصا عقُولُونَ مي حبسو دمبِح كبلَ رسِ طُلُوعِ قَبملَ الشقَبو 

 ترضى لَعلَّك ارِالنه وأَطْراف فَسبح اللَّيلِ آناِء ومن غُروبِها

130 354  

    سورة األنبياء  

225 ا كَانَ لَويهِمةٌفهإِلَّاآلااللَّهتد349 22 لَفَس  
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    سورة احلج  

  335 1 عظيٌمشيٌءالساعةزلْزلَةَإِنَّربكُماتقُواالناس أَيها يا 226

227 وا أَفَلَمِسريييضِالْأَفكُونَرفَتملُونَقُلُوٌبلَهقعا يبِه آذَانٌ أَو 

 في الَّتي الْقُلُوب تعمى ولَكن الْأَبصار تعمى لَا فَإِنها بِها يسمعونَ

  الصدورِ

46  367  

    سورة املؤمنون  

228 لَقَدا ولَقْنانَخسالْإِننملَالَةسننيٍم339 12 ط  

  288 36 هيهات هيهات لما توعدونَ  

    سورة النور 230

  127 1 تذَكَّرونَ لَعلَّكُمبيناتآياتفيهاوأَنزلْناوفَرضناهاأَنزلْناها سورةٌ 230

  334 35 اللَّه نور السماوات والْأَرضِ 231

232 مهنفَم نمييشلَىمعطْنِهبمهنمونيمشملَىينِعلَيرِج مهنمو نم 

 أَربعٍ علَى يمشي

45 82  
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    سورة الفرقان  

  100 33 تفِْسرياوأَحسنبِالْحقجِئْناكإِلَّابِمثَلٍيأْتونك ولَا 233

234 وهي ولَالَّذسأَراحيالرابرشنيبيديهتمحارلْنزأَنو ناِء مماًء السم 

  طَهورا

48  381  

235 يِيحلن ةًبِهلْدابتيمهيقسناوماملَقْناخامعأَنياسأَناوري381  49  كَث  

236 وهي والَّذجرنِميرحذَاالْبذٌْبهاٌتعفُرهلٌْحذَاواٌج ملَ أُجعجو 

 محجورا وحجرا برزخا بينهما

53 165  

    سورة الشعراء  

237 وا فَقَدكَذَّبيهِمأْتياُءفَسباأَنوامكَانزِئُونَبِههتس230 6 ي  

  352 18 سنِنيعمرِكمنفيناولَبِثْتوليدافينانربكأَلَم قَالَ 238

239 لْتفَعو كلَتيفَعالَّتلْتفَعتأَنونمرِين352 19 الْكَاف  

  129 72 تدعونَإِذْيسمعونكُمهلْ قَالَ 240

  190 78 الَّذي خلَقَنِي فَهو يهدينِ 241



 الفهارس الفنية 

423 

 الصفحة رقم اآلية اآلية رقم

، 190 79 والَّذي هو يطْعمنِي ويسقنيِ 242

219  

، 190 80 وإِذَا مرِضت فَهو يشفنيِ 243

219  

، 219 81 والَّذي يميتنِي ثُم يحيِنيِ 244

255  

245 نيالَمالْع بزِيلُ رنلَت هإِن45  192 و  

246 نيالْأَم وحالر لَ بِهز45  193 ن  

  45  194 الْمنذرِينمنلتكُونَقَلْبِك علَى 247

  45  195 بِلسان عربِي مبِنيٍ 248

    سورة النمل  

 آتيكُم أَو بِخبرٍمنهاسآتيكُمناراآنستإِنيلأَهلهموسىقَالَ إِذْ 249

 تصطَلُونَ لَعلَّكُم قَبسٍ بِشهابٍ

7 352  

250 مويو فَخنييورِفالصفَفَزِعنيمافاتاوملسنميوضِ ف176  87  الْأَر  

    سورة القصص  
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  306 2 تلْك آيات الْكتابِ الْمبِنيِ 251

252 اهنددإِلَىفَرهأُمكَيقَراتهني224 13 ع  

  115 31 جانٌّكَأَنهاتهتزرآهافَلَماعصاكأَلْقِ وأَنْ 253

254 لُكاس كدييفبِكيججرخاَءتضي115 32 ب  

  166 88 ترجعونَوإِلَيهالْحكْملَهوجههإِلَّاهالٌكشيٍء كُلُّ 255

     سورة الروم  

  353 17 تصبِحونَوحنيتمسونَحنياللَّهفَسبحانَ 256

257 لَهو دميالْحفاتاومضِالسالْأَراويشعونيحونَوظْهِر353 18 ت  

258 نمو هاتآي رِيكُمي قرفًا الْبوا خعطَملُ وزنيو ناِء مماًء السيِي محفَي بِه 

ضالْأَر دعا بهتوي إِنَّ مف كذَل اتمٍ لَآيقَولُونَ لقعي 

24 183 ،

269  

259 نمو هاتأَنْ آي قُوماُء تمالس ضالْأَرو رِهبِأَم إِذَا ثُم اكُمعةً دوعد نم 

 تخرجونَ أَنتم إِذَا الْأَرضِ

25 183  

260 رظَه ادي الْفَسف ررِ الْبحالْبا وبِم تبي كَسداسِ أَيالن ميقَهذيل ضعب 

 يرجِعونَ علَّهملَ عملُوا الَّذي

41 349  
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 كَانَ قَبلُ من الَّذين عاقبةُ كَانَ كَيف فَانظُروا الْأَرضِ في سريوا قُلْ 261

مهأَكْثَر نيرِكشم 

42 349  

    سورة لقمان  

262 لَوا ومي أَنضِ فالْأَر نم ةرجأَقْلَاٌم ش رحالْبو هدمي نم هدعةُ بعبرٍ سحأَب 

 اللَّه كَلمات نفدت ما

  ط 27

    سورة السجدة  

  191  25  يختلفُونفيهكَانوافيماالْقيامةيومبينهميفْصلُهوربك إنَّ 263

     سورة األحزاب  

264 بِيلَى النأَونِنيمؤبِالْمنفُِسمأَنهِمهاجوأَزومهاته299  6أُم  

    سورة فاطر  

265 اللَّهي ولَ الَّذسأَر احيالر ريثا فَتابحس اهقْنإِلَى فَس لَدب تيا منييفَأَح بِه 

ضالْأَر دعا بهتوم ككَذَل ورشالن 

9 188  

266 ا ثُمثْنرأَوابتاالْكينالَّذنطَفَياصنامنادبعمهنٌمفَمظَال فِْسهنل مهنمو 

  اللَّه بِإِذْن بِالْخيرات سابٌِق ومنهم مقْتصٌد

32  382  
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 الصفحة رقم اآلية اآلية رقم

    سورة ص  

  102 29 لْبابِالْأَأُولُووليتذَكَّرآياتهليدبروامبارٌكإِلَيكأَنزلْناه كتاٌب 267

  250 30 أَواٌبإِنهالْعبدنِعمسلَيمانَلداوود ووهبنا 268

  250 31 الْجِيادالصافناتبِالْعشيعلَيهعرِض إِذْ 269

  250 32 حجابِبِالْ توارتحتىربيذكْرِعنالْخيرِحبأَحببتإِني فَقَالَ 270

    سورة الزمر  

271 قَترأَشوضورِالْأَرابِنهبرعضووابتجِيَءالْكونيبِي175 69 بِالن  

272 يقسو ينواالَّذإِلَىكَفَرمنهاجرمىزتاإِذَاحاُءوه175 70 ج  

  175 71 الْمتكَبرِينمثْوىفَبِئْسفيهالدينخاجهنمأَبوابادخلُوا قيلَ 273

274 يقسو يناالَّذقَواتمهبإِلَىرةناالْجرمىزتاإِذَاحاُءوهج تحفُتو 

 أَبوابها

72 175  

  175 73 الْعاملنيأَجرفَنِعمنشاُءحيثُالْجنةمن نتبوأُ 275

    سورة غافر  

276 وي هالَّذرِيكُميهاتلُآيزنيولَكُمناِءممقًاالس166 13 رِز  
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 الصفحة رقم اآلية اآلية رقم

277 ينلُونَ الَّذادجييفاتآيرِاللَّهيبِغلْطَان321 35 س  

   

 سورة الشورى

   

278 كي كَذَلوحيكإِلَىإِلَيوينالَّذنمقَبك355 3 ل  

279 عرش لَكُم نينِ ما الدى مصو ا بِهوحي نالَّذا ونيحأَو كا إِلَيما ونيصو 

بِه يماهرى إِبوسمى ويسعو 

13 355  

   

  سورة الزخرف

   

  364  26 وقَومهلأَبِيهإِبراهيمقَالَ وإِذْ 280

 364  27 سيهدينِفَإِنهطَرنِيفَالَّذي إِلَّا 281

 364  28 يرجِعونَلَعلَّهمعقبِهفيباقيةًكَلمةًوجعلَها 282

   

 سورة الدخان
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 الصفحة رقم اآلية اآلية رقم

  150 57 الْعظيمالْفَوزهوذَلكربكمن فَضلًا 283

  150 58 ذَكَّرونَيتلَعلَّهمبِلسانِكيسرناه فَإِنما 284

  150 59 فَارتقب إِنهم مرتقبونَ 285

   

 سورة األحقاف

   

  155 30 مستقيمٍطَرِيقٍوإِلَىالْحقإِلَى يهدي 286

   

 سورة الفتح

   

  165 10 اللَّهيبايِعونَإِنمايبايِعونكالَّذين إِنَّ 287

   

 سورة احلجرات

   

  191 7 لَعنِتم الْأَمرِمنكَثريٍفييطيعكُملَواللَّهرسولَفيكُمأَنَّواعلَموا 288
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 الصفحة رقم اآلية اآلية رقم

   

 سورة ق

   

289 نحن بأَقْرهإِلَينلِمبحرِيد299 16 الْو  

   

 سورة القمر

   

  279 12 فَجرنا الْأَرض عيونا 290

   

نمحسورة الر 

   

، 335 2- 1 الرحمن، علَّم الْقُرآنَ   291

382  

  382 3 خلَق الْإِنسانَ 292

  382 4 علَّمه الْبيانَ 293
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 الصفحة رقم اآلية اآلية رقم

 سورة الواقعة

  56 75 فَلَا أُقِْسم بِمواقعِ النجومِ 294

295 هإِنٌم ولَقَسونَلَولَمعيٌمتظ56 76 ع  

  56 77 رآنٌ كَرٌِمينه لَقُ 296

     سورة احلشر  

297 وي هالَّذجرأَخينواالَّذكَفَرنلِم315 2 أَه  

  223 7 وللرسولِفَللَّهالْقُرىأَهلِمنرسولهعلَىاللَّه أَفَاَء ما 298

299 متلَأَن دةًأَشبهيرفمورِهدصنمذَاللَّهكلمهٌمبِأَنونَ لَاقَوفْقَه308 13 ي  

    سورة اجلمعة  

300 حبسي لَّهاليمفاتاوماالسميوضِف255 1 الْأَر  

  54 8 ملَاقيكُمفَإِنهمنهتفرونَالَّذيالْموت إِنَّ قُلْ 301

    سورة التغابن  
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 الصفحة رقم اآلية اآلية رقم

302 حبسي لَّهليامفاتاوماالسميوضِف255 1 الْأَر ،

314  

303 موي كُمعمجمِيويعِلمالْجكذَلمونِيابغ151 9 الت  

    سورة امللك  

304 لَما أَووررِإِلَىيالطَّيمقَهفَوافَّاتصنقْبِضياومنِسكُهمإِلَّا ي نمحالر 

إِنٍء بِكُلِّ هيٌري شصب 

19 152  

    سورة احلاقة  

  301 38 فَلَا أُقِْسم بِما تبصرونَ 305

  301 39 وما لَا تبصرونَ 306

  301 40 إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ 307

  301 41 تؤمنونَماقَليلًاشاعرٍبِقَولِ هو وما 308

  301 42 تذَكَّرونَماقَليلًاكَاهنٍلِبِقَو ولَا 309

310 نيالَمالْع بر نزِيلٌ من301 43 ت  
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 الصفحة رقم اآلية اآلية رقم

311 لَولَ وقَواتنلَيعضع301 44 الْأَقَاوِيلِب  

  301 45 لَأَخذْنا منه بِالْيمنيِ 312

313 نيتالْو هنا منلَقَطَع 301 46 ثُم  

  301 47 حاجِزِينعنهأَحدمننكُمم فَما 314

315 نيقتلْمةٌ لرذْكلَت هإِن301 48 و  

  301 49 مكَذِّبِنيمنكُمأَنَّلَنعلَم وإِنا 316

317 رِينلَى الْكَافةٌ عرسلَح هإِن301 50 و  

  301 51 وإِنه لَحق الْيقنيِ 318

319 يمِفَسظالْع كبمِ ربِاس ح301 52 ب  

    سورة نوح  

320 وا فَقُلْترفغتاسكُمبرهاكَانَإِن67 10 غَفَّار  

  166 27 كَفَّارافَاجِراإِلَّايلدوا ولَا 321

    سورة اإلنسان  



 الفهارس الفنية 

433 

 الصفحة رقم اآلية اآلية رقم

  57 1 مذْكُورشيئًانيكُلَمالدهرِمنحٌنيالْإِنسانعلَىأَتى هلْ 322

  229 23 تنزِيلًاالْقُرآنَعلَيكنزلْنانحن إِنا 323

324 بِركْمِ فَاصحلكبلَاروعطتمهناممآثاأَو229 24 كَفُور  

    سورة النازعات  

325 متأَأَن دلْقًاأَشاُءأَمِخماالساهن346 27 ب  

  346 28 رفَع سمكَها فَسواها 326

    سورة الطارق  

327 قلخ مانُ مسظُرِ الْإِنن167 5 فَلْي  

  167 6 خلق من ماٍء دافقٍ 328

  195 17 فَمهلِ الْكَافرِين أَمهِلْهم رويدا 329

    سورة الليل  

  71 17 وسيجنبها الْأَتقَى 330

  71 18 الَّذي يؤتي مالَه يتزكَّى 331

    سورة القدر  
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 الصفحة رقم اآلية اآلية رقم

  217 5 الْفَجرِمطْلَعِحتىهي سلَاٌم 332

    سورة العصر  

  125 2 إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ 333

    سورة الفيل  

334 أَلَم رت فلَكَيفَعكبابِرحيلِبِأَص21 1 الْف  

335 لْ أَلَمعجيمهديكَييلٍفلض21 2 ت  

    سورة اإلخالص  

  368 1 قُلْ هو اللَّه أَحٌد 336

337 ولَدي لَمو دلي 129 3 لَم  
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  :األحاديث الشريفة )2

 الصفحة احلديث الشريف رقم

 76 التحيات هللا والصلوات والطيبات  1

 وإمنا درمهاً وال ديناراً يورثوا مل السالم عليهم األبنياء وأن األنبياء ورثة العلماء  2

 لعلم ورثوا

77 

 78 تعرفملومنعرفتمنعلىالسالموتقرأالطعام تطعم  3

  79  سيئةكلعنهاهللايكفّرإسالمهنفحسالعبدأسلم إذا  4

 117 الليلسوادمنالنهاربياض  5
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  :فهرس األعالم  )3

 الصفحة اسم األعالم  رقم

 122 املعتزيلالزخمشريعمربنمودحمالقاسم أبو  1

 البكري التميمي علي بن احلسنبناحلسنيبنعمربنحممداهللاعبدأبو  2

 "الدين فخر"بـ امللقب الرازي الطربستاين

124 

 بن حممد بن عمر بن اهللا عبدسعيدأبواخلريأبوالدينناصرالقضاةقاضي  3

 الشافعي البيضاوي علي

125 

 حيان بن يوسف بن عليبنيوسفبنحممداهللاعبدأبوالدينأثري  4

 "حيان أيب"بـ الشهري احلياين الغرناطي األندلسي

126 

 124  النسفي الدينحافظحممودبنأمحدبناهللاعبدالربكات أبو  5

 128 مصطفىبنحممدبنحممدالعماديالسعود أبو  6

  137  املتوىف الشافعي البقاعي احلسنبنعمربناحلسنأبوالدينبرهاناإلمام  7

 129 البغدادي اآللوسيأفنديحممودالسيدالدينشهابالثناء أبو  9
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 الصفحة اسم األعالم  رقم

 130 حممد الطاهر بن عاشور  10

 138 الشاريبحسنيإبراهيمقطبسيد  11

 139 الشيخ حممد حممود احلجازي  12
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  :فهرس األبيات  4

 الصفحة  الشواهد الشعرية رقم

 65     دما جندة من يقطرنوأسيافنا  بالضحىيلمعنالغراجلفنات لنا  1

 أمسي مـنتبني هـلكي            بينهماألخـطاءأمستوكلـمـا  2

 خطر هل

85 

 85  ما أكثر البهم شيات تصادفملولو أكثرماالبهمشياتتصادفمل ولو  3
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  فهرس المصادر والمراجع )5

 .القرآن الكرمي .1

 الهمزة

 سليمان بن الرمحن عبد بن فهد للدكتور عشر، الرابع القرن يف التفسري اجتاهات .2

 السعودية، العربية ململكةا يف العلمية البحوث إدارة رئاسة بإذن طبع الرومي،

  .م1986 األوىل الطبعة

: حتقيق ،)هـ911 ت( السيوطي الدين جالل لإلمام القرآن، علوم يف اإلتقان .3

  .م1974 الطبعة عام القاهرة،املصرية، اهليئة نشر إبراهيم، الفضل أبو حممد

 أىب بن حممد بن أمحد الدين شهاب لإلمام البخاري، صحيح لشرح الساري إرشاد .4

 ت( الدين شهاب العباس، أبو املصري، القتييب القسطالين امللك عبد بن ربك

  .هـ1323 السابعة الطبعة مصر، األمريية، الكربى املطبعة: الناشر ،)هـ923

 السعود أليب  السعود أيب تفسري/  الكرمي الكتاب مزايا إىل السليم العقل إرشاد .5

 – العريب التراث حياءإ دار،)هـ982 ت( مصطفى بن حممد بن حممد العمادي

  .،بدون تاريخ  بريوت
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 ت( اهللا جار الزخمشري أمحد، بن عمرو بن حممود القاسم أليب  البالغة أساس .6

 بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر  السود عيون باسل حممد: حتقيق)  هـ538

  م 1998 - هـ 1419 األوىل، الطبعة ،لبنان –

 الواحدي، علي بن حممد بن أمحد بن علي احلسن أليب القرآن، نزول أسباب .7

 دار: الناشر احملسن، عبد بن عصام: حتقيق ،)هـ468 ت( الشافعي النيسابوري،

  .م1992 الثانية الطبعة الدمام، اإلصالح،

 املتحدة، اجلديد الكتاب دار الشهري، ظافر بن اهلادي لعبد اخلطاب، إستراجتية .8

  .م2004 األوىل الطبعة لبنان، – بريوت

 األصل، الفارسي حممد بن الرمحن عبد بن القاهر عبد بكر أليب ،لبالغةا أسرار .9

 املدين، مطبعة: شاكر،الناشر حممد حممود: التعليق ،)هـ471 ت( الدار اجلرجاين

  .بدون تاريخ  بالقاهرة

 كمال الربكات، أبو األنصاري، اهللا عبيد بن حممد بن الرمحن لعبد العربية، أسرار .10

 الطبعة بريوت، األرقم، أيب بن األرقم دار: الناشر ،)هـ577 ت( األنباري الدين

  .م1999 األوىل

: ت( السرخسي األئمة مشس سهل أيب بن أمحد بن حملمد السرخسي، أصول .11

  .م1402 لبنان – بريوت ،املعرفة دار: الناشر  ،)هـ483

 ت( الشاشي إسحاق بن حممد بن أمحد علي أبو الدين نظام لإلمام الشاشي، أصول .12

  .م 1982 بريوت العريب، الكتاب دار: الناشر ،)هـ344
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 ابن"بـ املعروف النحوي سهل بن السري حممدابن بكر أليب النحو، يف األصول .13

 الرسالة، مؤسسة: الناشر الفتلي، احلسني عبد: حتقيق ،" )هـ316 ت(  السراج

  .، بدون تاريخ  لبنان – بريوت

 السيد: حتقيق )هـ403ت( لطيبا بن حممد الباقالين بكر أليب القرآن، إعجاز .14

  .م1997 اخلامسة الطبعة مصر، املعارف، دار: الناشر صقر، أمحد

 املرادي يونس بن إمساعيل بن حممد بن أمحد النحاس جعفر أليب  القرآن إعراب .15

  إبراهيم خليل املنعم عبد: عليه وعلق حواشيه وضع)هـ338 ت( النحوي

 األوىل،: الطبعة، بريوت العلمية، الكتب دار بيضون، علي حممد منشورات

  .هـ 1421

 ،)هـ1403: ت( درويش مصطفى أمحد بن الدين حملي وبيانه، القرآن إعراب .16

  .هـ1410 الرابعة، الطبعة سورية، اإلرشاد دار

 ت( الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن حممد بن حممود بن الدين ريخل ،األعالم .17

  م 2002 مايو  عشر اخلامسة الطبعة للماليني العلم دار: الناشر) هـ1396

ألفية ابن مالك  حملمد بن عبداهللا ابن مالك الطائي اجلياين ،أبو عبداهللا ،مجال الدين  .18

 ت -،دار التعاون  ب)  ه 672-ت(

 بن الرمحن عبدل والكوفيني البصريني: النحويني بني اخلالف مسائل يف نصافاال .19

 ،)هـ577 ت( األنباري الدين كمال ،الربكات أبو األنصاري، اهللا عبيد بن حممد

  .م2003/هـ1424 األوىل الطبعة ،العصرية املكتبة
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 حممد بن عمر بن اهللا عبد سعيد أبو الدين لناصر ،التأويل وأسرار الترتيل أنوار .20

  املرعشلي الرمحن عبد حممد: احملقق ،)هـ685: املتوىف( البيضاوي الشريازي

  .هـ 1418 :األوىل: الطبعة ،بريوت ،العريب التراث إحياء دار: الناشر

 ابن اهللا عبد بن أمحد بن يوسف بن اهللا لعبد كلابن م ألفية إىل املسالك أوضح .21

 الشيخ يوسف :التحقيق، )هـ761ت( هشام ابن الدين، مجال حممد، أبو يوسف،

،بريوت الطبعة األوىل بدون  والنشروالتوزيع للطباعة الفكر دار ،البقاعي حممد

  .تاريخ  

 الدين جالل املعايل، أيب عمر، بن الرمحن عبد بن حملمد البالغة، علوم يف يضاحاإل .22

 املنعم عبد حممد: حتقيق ،)هـ739ت( دمشق خبطيب املعروف الشافعي، القزويين

  .  ثة ،بدون تاريخ الثال الطبعة بريوت، اجليل، دار: الناشر  خفاجي،

  اءالب

 أثري حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن حممد حيان التفسريأليب يف البحراحمليط .23

  ، بريوت – الفكر دار مجيل، حممد صدقي: احملقق، )هـ745ت(األندلسي الدين

  .هـ 1420

 بن املهدي بن حممد بن أمحد العباس أليب، ايد القرآن تفسري يف املديد البحر .24

 اهللا عبد أمحد: احملقق، )هـ1224ت( الصويف الفاسي األجنري احلسين عجيبة

  .هـ1419،القاهرة ،زكي عباس حسن الدكتور: الناشر أرسالن، قرشيال

 امللقب اجلويين حممد بن يوسف بن اهللا عبد بن املالك لعبد الفقه، أصول يف الربهان .25

 حققه ،)هـ478ت( احلرمني إمام الدين، ركن املعايل، أيب ،احلرمني إمام"بـ
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 الطبعة لبنان، – بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر عويضة، بن حممد بن صالح

  .م1997:/ـه1418 األوىل

 اهللا عبد بن حممد بن الدين بدر اهللا عبد أيب لإلمام القرآن، علوم يف الربهان .26

 إحياء دار نشر إبراهيم، الفضل أبو حممد: حتقيق ،)هـ794ات( الزركشي

  .م1957 األوىل الطبعة مصر ، العربية، الكتب

 ،لوجنمان للنشر العاملية فضل،الشركة صالح للدكتور النص، وعلم اخلطاب بالغة .27

  .م1996 الطبعة مصر،

) هـ1425 ت( الدمشقي امليداين حبنكَة حسن بن الرمحن لعبد  العربية البالغة .28

/ هـ1416 األوىل،: الطبعة.   بريوت الشامية، الدار دمشق، القلم، دار: الناشر

  .م1996

 الشهري عثمان، أبو الليثي بالوالء، ينالكنا حمبوب بن حبر بن عمرو والتبيني البيان .29

  .ـه1423،بريوت اهلالل، ومكتبة دار) هـ255 ت( باجلاحظ

  التاء

 مشس إبراهيم: حتقيق الدينوري، قتيبة بن اهللا عبد حممد أليب القرآن، مشكل تأويل .30

  . م 1981 ، لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر الدين،

أيب الفيض،  احلسيين الرزاق عبد حممد بن حممد ،القاموس جواهر من العروس تاج .31

  اهلداية دار  احملققني من جمموعة حتقيق ،)1205 ت( الزبيدي ،امللقّب مبرتضى

 .م  1965الرياض 
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 ،)هـ 749ت( القيسي قاسم بن حممد بن جابر بن حممد  للشيخ التفسري، تاريخ .32

  .هـ1385 الطبع عام العراقي، العلمي امع مطبعة

 ت( العكربي اهللا عبد بن احلسني بن اهللا عبد البقاء أليب القرآن إعراب يف نالتبيا .33

  .وشركاءه احلليب البايب عيسى،الناشر البجاوي حممد: احملقق )هـ616

 أيب ابن ظافر بن الواحد بن العظيم عبد والنثر، الشعر صناعة يف التحبري حترير .34

 حممد خفين الدكتور: قيقحت ،)هـ654ت( املصري مث البغدادي العدواين، اإلصبع

  .الطبعة الثانية ،بدون تاريخ  املتحدة العربية اجلمهورية شرف،

 الكتاب تفسري من اجلديد العقل وتنوير السديد املعىن حترير« والتنوير لتحريرا .35

 ت( التونسي عاشور بن الطاهر حممد بن حممد بن الطاهر مدحمل »ايد

 .م1984: الطبعة نشر،لل التونسية الدار: الناشر ،)هـ1393

 جزي بن اهللا عبد بن حممد بن أمحد بن حممد القاسم أليب الترتيل، لعلوم التسهيل .36

 دار شركة اخلالدي، اهللا عبد الدكتور: حتقيق ،)هـ741: ت( الغرناطي، الكليب

  .هـ1416 األويل الطبعة بريوت، األرقم، أيب بن األرقم

 ،)هـ816: املتوىف( اجلرجاين شريفال الزين علي بن حممد بن عليل ،التعريفات .37

  .م1983 األوىل الطبعة لبنان، – بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر

 الدين وجالل) هـ864 ت( احمللي أمحد بن حممد الدين اللجل اجلاللني تفسري .38

 ،القاهرة ،احلديث دار ،)هـ911: املتوىف( السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد

  .خ بدون تاري األوىل الطبعة
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 الراغب"بـ املعروف حممد بن احلسني القاسم أليب األصفهاين، الراغب تفسري .39

 كلية: الناشر بيسوين، العزيز عبد حممد: حتقيق ،)هـ502: ت( األصفهاين

  .م1999/هـ1420 األوىل الطبعة مصر،اآلداب،

 ت( املخزومي القرشي املكي التابعي جرب بن جماهد احلجاج أليب جماهد، تفسري .40

 اإلسالمي الفكر دار النيل، أبو السالم عبد حممد الدكتور: حتقيق ،)هـ104

  .م1989/ـه1410 األوىل الطبعة مصر، احلديثة،

 الزحيلي، مصطفى بن وهبة للدكتور ،واملنهج والشريعة العقيدة يف املنري التفسري .41

 .هـ 1418 الثانية، الطبعة، دمشق ،املعاصر الفكر دار

: الناشر الزهراين، اهللا عبد بن ألمحد منه، ومناذج كرميال للقرآن املوضوعي التفسري .42

  .هـ1413: الطبعة املنورة، باملدينة اإلسالمية اجلامعة

  لطبعةا ،بريوت ،اجلديد اجليل دار ،حممود حممد حلجازي، ،الواضح التفسري .43

  .هـ1413 العاشرة

 صرم ضة دار: الناشر ،طنطاوي سيد حملمد ،الكرمي للقرآن الوسيط التفسري .44

  .م1997 :األوىل الطبعة ،القاهرة ،الفجالة والتوزيع، والنشر للطباعة

 ، )هـ1398: ت( الذهيب حسني السيد حممد للدكتور واملفسرون، التفسري .45

 .م2005 القاهرة، احلديث، دار: الناشر
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 اهللا رضي عباس بن اهللا لعبد عنهما، اهللا رضي عباس ابن تفسري من املقياس تنوير .46

 الفريوزآبادي يعقوب بن حممد طاهر أبو الدين جمد: مجعه ،)ـه68: ت( عنهما

  .بدون تاريخ  لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار ،)هـ817: ت(

 ،)هـ370 ت( منصور أبو اهلروي، األزهري بن أمحد بن حملمد اللغة ذيب .47

 الطبعة بريوت، ،العريب التراث إحياء دار: الناشر ،مرعب عوض حممد: احملقق

  .م2001 :األوىل

 بن حسن الدين بدر حممد أليب مالك ابن ألفية بشرح واملسالك املقاصد توضيح .48

 عبد: حتقيق ،)هـ749 ت( املالكي املصري املرادي علي بن اهللا عبد بن قاسم

/ هـ1428 :األوىل الطبعة مصر، العريب، الفكر دار: الناشر سليمان، علي الرمحن

 .م2008

 اهللا عبد بن ناصر بن الرمحن عبدل ناملنا كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري .49

: الناشر اللوحيق معال بن الرمحن عبد: احملقق )هـ1376: املتوىف( السعدي

 م 2000- هـ1420 الطبعةاألوىل الرسالة مؤسسة

  الجيم

 ،)هـ1376 ت( صايف الرحيم عبد بن حملمود  الكرمي القرآن إعراب يف اجلدول .50

  .هـ1418 الرابعة الطبعة ،بريوت اإلميان، مؤسسة - دمشق الرشيد، دار

 دار السامرائي، صاحل فاضلكتور دلل وأقسامها، تأليفها العربية اجلملة .51

  .م2007 الثانية الطبعة بريوت لبنان ،الفكر،
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 بن اهللا عبد بن قاسم بن حسن الدين بدر حممد أليب املعاين، حروف يف الداين اجلين .52

قباوة الدين فخر الدكتور: حتقيق)هـ749 ت( املالكي املصري املرادي علي ،

 الطبعة لبنان، – بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر ،فاضل ندمي حممد األستاذو

 .م1992/هـ1413 األوىل

  اءحال

 علي بن حممد العرفان أليب ،مالك ابن أللفية األمشوين شرح على الصبان حاشية .53

 لبنان، – بريوت علمية،ال الكتب دار: الناشر، )هـ1206 ت(الشافعي الصبان

 .م1997 األوىل الطبعة

: التحقيق ،)860ت( األندلسي الدين شهاب حممد بن ألمحد النحو علم يف احلدود .54

  .م2001 الطبعة املنورة، باملدينة اإلسالمية اجلامعة عبداهللا، حسن

 الشهري عثمان، أيب الليثي، بالوالء، الكناين حمبوب بن حبر بن لعمرو احليوان .55

 الثانية الطبعة بريوت،، العلمية الكتب دار: الناشر ،)هـ255ت( ظباجلاح

  .ـه1424

  الخاء

 املصرية اهليئة ،)هـ392ت( املوصلي جين بن عثمان الفتح يبأل ،اخلصائص .56

  .بدون تاريخ  الرابعة الطبعة العامة،

  الدال

 الطبعة ،الرياض  اهلداية دار ،عنامي نبيل حممد للدكتور التفسري، يف دراسات   .57

  .م1986 األوىل
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 الطبعة جدة ، املنار دار: الناشر إمساعيل، بكر حملمد القرآن، علوم يف دراسات .58

 .م1999 -ه1419الثانية

الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون أليب العباس شهاب الدين أمحد بن يوسف  .59

 ت - أمحد حممد اخلراط ،دار املقلم دمشق ب /د)ه 756-ت( السمني احلليب

 املعروف األصبهاين اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أليب التأويل وغرة لالترتي درة .60

 آيدين، مصطفى حممد/ د: وتعليق وحتقيق دراسة) هـ420ت( اإلسكايف باخلطيب

 ا، املوصى العلمية الرسائل سلسلة العايل التعليم وزارة القرى، أم جامعة: الناشر

  .م2001/هـ1422 ،األوىل الطبعة ،املكرمة مكة العلمية البحوث معهد

 حممد بن الرمحن عبد بن القاهر عبد بكر يبأل املعاين، علم يف اإلعجاز دالئل .61

 شاكر، حممد حممود: حتقيق ،)هـ471 ت( الدار اجلرجاين األصل، الفارسي

/ ـه1413 الثالثة الطبعة جبدة، املدين، دار بالقاهرة، املدين مطبعة: الناشر

  .م1992

  )هـ911: املتوىف( السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن نالرمح عبدل املنثور الدر .62

  .بدون تاريخ  ،لبنان_ بريوت ،الفكر دار

  الراء

 الشهري عثمان، أيب الليثي، بالوالء، الكناين حمبوب بن حبر بن عمرو اجلاحظ رسائل .63

 اخلاجني، مكتبة: الناشر هارون، حممد السالم عبد: حتقيق )هـ255ت( باجلاحظ

 .م1964 القاهرة،
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 أبو املوىل,  اخللويت احلنفي اإلستانبويل مصطفى بن حقي إلمساعيل البيان روح .64

 .، بدون تاريخ بريوت – الفكر دار: الناشر)  هـ1127: املتوىف( الفداء

 احلسيين عبداهللا بن حممود الدين لشهاب العظيم القرآن تفسري املعاين روح .65

 بريوت ،العلمية الكتب ارد ،عطية الباري عبد علي التحقيق) 1270ت( اآللوسي

  .م 1995 األوىل الطبعة ،لبنان –

  الشين

 نور احلسن، أيب عيسى، بن حممد بن عليل ،مالك ابن ألفية على األمشوين شرح .66

 لبنان، – بريوت العلمية، الكتب دار، )هـ900 ت( الشافعي اُألشموين الدين

  .م1998/هـ1419 األوىل الطبعة

 العقيلي عقيل بن الرمحن عبد بن اهللا لعبد مالك، بن ألفية على عقيل ابن شرح .67

 دار: الناشر احلميد، عبد الدين حمي حممد: حتقيق ،)هـ769 ت( املصري اهلمداين

 الطبعة ،وشركاه السحار جودة سعيد للطباعة، مصر دار القاهرة، التراث،

  .م1980/هـ1400 العشرون

 بن خالد النحول يف التوضيح مبضمون التصريح أو التوضيح على التصريح شرح .68

 وكان املصري، الدين زين األزهري، اجلرجاوي حممد بن بكر أيب بن اهللا عبد

 األوىل الطبعة لبنان، - بريوت ،العلمية الكتب دار ،)هـ905ت( بالوقاد يعرف

  .م2000/هـ1421
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يف النحو لإلمام مجال الدين أيب عمر ابن احلاجب  الكافية على الرضي شرح .69

 يذاالسترآبا رضيشرحه الدين حممد بن احلسن ) ه 570  - ت(النحوي  

  .م 2008دار الكتب العلمية بريوت لبنان الطبعة الثالثة ) ه 686ت ( النحوي 

 عبد بن أمحد بن يوسف بن اهللا لعبد ،العرب كالم معرفة يف الذهب شذور شرح .70

 عبد: احملقق) هـ761 ت( هشام ابن الدين، مجال حممد، أبو يوسف، ابن اهللا

  .م 2005 سوريا ،للتوزيع املتحدة الشركة: الناشر  الدقر لغينا

 ت( امللك عبد بن خلف بن علي احلسن أيب بطال البن البخاري، صحيح شرح .71

  الرياض الرشد، مكتبة: الناشر إبراهيم، بن ياسر متيم أبو: حتقيق ،)هـ449

  .م2003/ـه1423 الثانية الطبعة ،السعودية

 ابن اهللا عبد بن أمحد بن يوسف بن اهللا عبد الصدى، وبل الندى قطر شرح .72

 الدين حمي حممد: حتقيق ،)هـ761 ت( هشام ابن الدين، مجال حممد، أبو يوسف،

  .ـه1383 عشرة احلادية الطبعة ،القاهرة انتشارات فريوز آبادي ،احلميد عبد

 ،اهللا عبد أيب اجلياين، الطائي مالك ابن اهللا، عبد بن حملمد الشافية الكافية شرح .73

 أم جامعة: الناشر هريدي أمحد املنعم عبد: احملقق، )هـ672 ت( الدين مجال

 والدراسات الشريعة كلية اإلسالمي التراث وإحياء العلمي البحث مركز القرى

  .م 2001 األوىل الطبعة ،املكرمة مكة اإلسالمية

 ،)ـه276 ت( الدينوري قتيبة بن مسلم بن اهللا عبد حممد أليب والشعراء، الشعر .74

  .هـ1423 الطبعة األوىل  القاهرة، احلديث، دار: الناشر
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  ادصال

 القاهري مث القلقشندي أمحد بن علي بن ألمحد اإلنشاء، صناعة يف األعشى صبح .75

  .بدون تاريخ  لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر ،)هـ821 ت(

 اجلوهري الفارايبأليب نصر إمساعيل بن محاد    الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .76

 ،بريوت ،دار العلم للماليني ،أمحد عبد الغفور عطار :حتقيق ،)هـ393 ت(

  م1987/هـ1407 الطبعة الرابعة

 ،)هـ256: ت( البخاري اهللا عبد أيب إمساعيل بن حممد لإلمام البخاري، صحيح .77

  .ـه1422 األوىل الطبعة النجاة طوق دار الناصر، ناصر بن زهري حممد: حتقيق

 مهران بن حيىي بن سعيد بن سهل بن اهللا عبد بن احلسن هالل أليب ناعتني،الص .78

 الفضل أبو وحممد البجاوي حممد علي: حتقيق، )هـ395 حنو ت( العسكري

  .م1419 الطبعة الثانية  لبنان، – بريوت العنصرية، املكتبة: الناشر  إبراهيم

  اءطال

 بن علي بن محزة بن حيىي: ؤلفامل ،اإلعجاز حقائق وعلوم البالغة ألسرار الطراز .79

: الناشر ،)هـ745 ت( باللَّه باملؤيد امللقب الطاليب العلوي احلسيين إبراهيم،

 .هـ1423 األوىل، الطبعة ،بريوت ،العنصرية املكتبة

 الظاء

 للطباعة غريب دار ، ابواملكارم علي للدكتور النحوي التراث يف اللغوية الظواهر .80

  . م2007  بالقاهرة والنشر

  العين
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)  هـ381 ت( الوراق ابن احلسن، أبو العباس، بن اهللا عبد بن حملمد النحو علل .81

 ،السعودية – الرياض ،الرشد مكتبة: الناشر ،الدرويش حممد جاسم حممود: حملقق

  .م1999/هـ1420 األوىل الطبعة

 اخلامسة الطبعة ،مصر – القاهرة ،الفكر عامل ،عمر خمتار ألمحد الداللة، علم .82

 .م1998

 – لوجنمان للنشر العاملية الشركة البحريي، حسن سعيد للدكتور النص، لغة علم .83

  .م1997 األوىل  الطبعة مصر،

 قباء دار ،الفقهي إبراهيم صبحي كتوردلل ،والتطبيق النظرية بني النصي اللغة علم .84

  .م2000 األوىل الطبعة القاهرة مصر ،زيع والتو والنشر للطباعة

 الدكتور: وتعليق ترمجة دايك، فان لتون االختصاصات، لمتداخ مدخل النص علم .85

 .م2001 األوىل الطبعة للكتاب، القاهرة دار ،حبريي، حسن سعيد

 دمشق، الصباح، مطبعة: الناشر احلليب، عثر حممد الدين لنور الكرمي، القرآن علوم .86

  .م1993/هـ1414 األوىل الطبعة

 أمحد بن موسى بن أمحد بن دحممو حممد أليب البخاري صحيح شرح القاري عمدة .87

 إحياء دار: الناشر، )هـ855: املتوىف( العيىن الدين بدر احلنفى الغيتاىب حسني بن

  .بدون تاريخ  بريوت ،العريب التراث
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 املرادي يونس بن إمساعيل بن حممد بن أمحد النحاس جعفر أليب الكتاب عمدة .88

 اجلفان ،حزم ابن دار يب،اجلا الوهاب عبد بسام: احملقق، )هـ338 ت( النحوي

  .م2004/هـ1425 األوىل الطبعة ،والنشر للطباعة واجلايب

 أبو العلوي، احلسين ،طباطبا إبراهيم أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد الشعر عيار .89

 اخلاجني، مكتبة: الناشر ناصر، بن العزيز عبد: حتقيق ،)هـ322ت( احلسن

  .م 1975 القاهرة

  الفاء

 العسقالين الفضل أيب حجر بن علي بن ألمحد البخاري، يحصح شرح الباري فتح .90

 بن اهللا عبد بن العزيز عبد: تعليق الباقي، عبد فؤاد حممد: حتقيق ،)هـ 852 ت(

  .هـ1379 بريوت، املعرفة، دار: الناشر باز،

 بن أمحد بن الرمحن عبد الدين زين لإلمام البخاري، صحيح شرح الباري فتح .91

 )هـ795 ت( احلنبلي الدمشقي، مث البغدادي، ي،السالم احلسن، بن رجب

 املنورة، املدينة األثرية، الغرباء مكتبة: الناشر واآلخرون، شعبان بن حممود: حتقيق

  .  م1996  - هـ 1417 األوىل، الطبعة،القاهرة – احلرمني دار

 مهران بن حيىي بن سهل بن اهللا عبد بن احلسن هالل أليب اللغوية، الفروق .92

 العلم دار سليم، إبراهيم حممد: عليه وعلق حققه ،)هـ395 ت( العسكري

 .بدون تاريخ  مصر – القاهرة والتوزيع، للنشر والثقافة
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: حتقيق ،)هـ761: ت( سعيد أيب الدين لصالح املزيدة، الواو يف املفيدة الفصول .93

  م1990 األوىل، الطبعة عمان، البشري، دار  الشاعر، موسى حسن

 دار )ه1385 ت( الشارايب، حسني إبراهيم قطب يدلس القرآن، ظالل يف .94

 .هـ1412 عشر السابعة الطبعة القاهرة، بريوت، الشروق،

  القاف

 مؤسسة التراث حتقيق مكتب حتقيق) 817ت( آبادي احمليط،للفريوز القاموس .95

  م2005 الثامنة الطبعة  لبنان بريوت الرسالة

  الكاف

 ت( سيبويه امللقب بشر، أبو بالوالء، احلارثي بن عثمان بن لعمرو الكتاب، .96

 القاهرة، اخلاجني، مكتبة: الناشر ،هارون حممد السالم عبد: حتقيق ،)هـ180

  .م 1988 - هـ 1408 ،الثالثة الطبعة

 دراسة التونسي، مصطفى ألمحد االستعارات، حتقيق يف العبارات جامع كتاب .97

 األوىل الطبعة غازي، نب الوطنية، الكتب دار احلريب، رمضان الدكتور: وحتقيق

  . م1986

 أمحد بن عمرو بن حممد القاسم أليب الترتيل، غوامض حقائق عن الكشاف .98

 لبنان، – بريوت العريب، الكتاب دار نشره ،)هـ538ت(اهللا جار الزخمشري

  .هـ1407 الثالثة الطبعة
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 إسحاق أبو الثعليب، إبراهيم بن حممد بن ألمحد القرآن تفسري عن والبيان الكشف .99

 بريوت العريب، التراث إحياء دار عاشور، بن حممد أيب اإلمام :حتقيق)هـ427 ت(

  م2002 -  هـ ،1422 األوىل الطبعة ،لبنان –

 احلسيين موسى بن أليوب  اللغوية والفروق املصطلحات يف معجم الكليات .100

 -  درويش عدنان: احملقق ،)هـ1094 ت( احلنفي البقاء أبو الكفوي، القرميي

  . بدون تاريخ  بريوت الرسالة، مؤسسة: الناشر ري،املص حممد

 جلمال الفقهية، الفروع من النحوية األصول على يتخرج فيما الدري الكوكب .101

 ت( ، الشافعي، اإلسنوي علي بن احلسن بن الرحيم عبد حممد أبو الدين

 – عمان عمار، دار: الناشر عواد، حسن حممد الدكتور: حققه ،)هـ772

  .هـ1405 األوىل الطبعة األردن،

  الالم

لباب التأويل يف معاين الترتيل لعالءالدين علي بن حممدبن إبراهيم بن عمر الشيحي  .102

أبو احلسن اخلازن ،التحقيق حممد علي شاهني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان 

 .ه 1415،الطبعة األوىل ،

 اهللا عبد بن سنياحل بن اهللا عبد البقاء أليب: واإلعراب، البناء علل يف اللباب .103

 دار اإلله، عبد الدكتور: حتقيق ،)هـ616 ت( الدين حمب البغدادي العكربي

  .م1995/ هـ1416،األوىل الطبعة دمشق، الفكر،



 الفهارس الفنية 

456 

 احلنبلي عادل بن علي بن عمر الدين سراج حفص أليب الكتاب علوم يف اللباب .104

 شيخوال املوجود عبد أمحد عادل الشيخ: حققه)هـ775ت(النعماين الدمشقي

 1419 األوىل، الطبعة ،لبنان/  بريوت - العلمية الكتب دار ،معوض حممد علي

  م1998- هـ

 منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن  حملمد العرب، لسان .105

 الثالثة الطبعة بريوت، صادر، دار ،)هـ711 ت( اإلفريقى األنصاري

  .هـ1414

 العريب، الثقايف املركز خطايب، حملمد اخلطاب، انسجام إىل مدخل النص لسانيات .106

  .م1991 األوىل الطبعة

والتوزيع ، القاهرة  للدراسات الفكر دار  العبد، حممد /د ،األديب واإلبداع اللغة .107

  .م  1979،الطبعة األوىل  

 الميم

 الرابعة الطبعة القلم، دار: الناشر ،مسلم، ملصطفى املوضوعي، التفسري يف مباحث .108

  .م2005

 الطبعة للماليني، العلم دار: الناشر الصاحل، لصبحي القرآن، علوم يف مباحث .109

  .م2000 وعشرون الرابعة
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 بن اهللا نصر ،األثري، بن الدين لضياء والشاعر، الكاتب أدب يف السائر املثل .110

 للطباعة مصر ضة دار: بدوي،الناشر احلويف أمحد: حتقيق )هـ637ت(حممد

 .الطبعة األوىل  القاهرة والنشر،

 دحممو: حتقيق ،)هـ209: ت( البصري املثىن بن معمر عبيدة أليب القرآن، ازجم .111

  .هـ1381: الطبع عام القاهرة، اخلاجني، مكتبة سزكني، فؤاد

 القامسي احلالق قاسم بن سعيد حممد بن الدين مجال مدحمل التأويل، حماسن .112

 ة،العلمي الكتب دار: الناشر ،السود عيون باسل حممد: حتقيق )هـ1332ت(

  .هـ1418 األوىل الطبعة بريوت،

 بن غالب بن احلق عبد حممد أيب لإلمام العزيز، اهللا كتاب تفسري يف الوجيز احملرر .113

 الشايف، عبد السالم عبد: حتقيق)542ت( األندلسي عطية بن متام بن الرمحن عبد

 .هـ1422 األوىل الطبعة بريوت، العلمية، الكتب دار: الناشر

: ت( املرسي سيدة بن إمساعيل بن علي احلسن أليب م،األعظ احمليط احملكم .114

 الطبعة بريوت، العلمية، الكتب دار هنداوي، احلميد عبد: حتقيق ،)هـ458

  .بدون تاريخ  األوىل

 احلنفي القادر عبد بن بكر أيب بن حممد اهللا عبد أيب الدين لزين الصحاح، خمتار .115

 العصرية، املكتبة: اشرالن حممد، الشيخ يوسف: حتقيق ،) هـ666 ت( الرازي

  .م1999 /  هـ1420   اخلامسة الطبعة بريوت،

 حافظ حممود بن أمحد بن اهللا عبد الربكات أبو ، التأويل وحقائق الترتيل مدارك  .116

  بديوي علي يوسف: أحاديثه وخرج حققه هـ710: املتوىف( النسفي الدين
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 األوىل، الطبعة،وتبري الطيب، الكلم دار: الناشر  الدين حميي: له وقدم راجعه

  . م 1998 - هـ 1419

 ،)هـ437: ت( القيسي طالب أيب بن مكي حممد أليب القرآن، إعراب مشكل .117

 الطبعة بريوت، الرسالة، مؤسسة: الناشر الضامن، حامت الدكتور: حتقيق

  .ه 1405،الثانية

 بن احلسني حممد أبو ،السنة حمليي  البغوي تفسري=  القرآن تفسري يف الترتيل معامل .118

 الرزاق عبد :احملقق) هـ510 ت( الشافعي البغوي الفراء بن حممد بن مسعود

  هـ 1420 ،الطبعةاألوىل   بريوت،العريب التراث إحياء دار ،املهدي

 نشر الصابوين، علي حممد: حتقيق النحاس، جعفر أيب حممد بن ألمحد القرآن، معاين .119

  هـ1409 األوىل الطبعة املكرمة، مكة القرى، أم جامعة

 الفراء الديلمي منظور بن اهللا عبد بن زياد بن حيىي زكريا أليب ،القرآن معاين .120

 الفتاح عبد/  النجار علي حممد/  النجايت يوسف أمحد: التحقيق ،)هـ207ت(

  .األوىل الطبعة، مصر – والترمجة للتأليف املصرية الشليب،دار إمساعيل

 دار: النشر دار  السيوطي، لدينا جالل لإلمام القرآن، إعجاز يف األقران معترك .121

  م1988 األوىل الطبعة لبنان، – بريوت العلمية، الكتب
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 البصري الفراهيدي متيم بن عمرو بن أمحد بن اخلليل الرمحن عبد أبو العني معجم .122

 ومكتبة دار ،السامرائي إبراهيم د املخزومي، مهدي د: احملقق) هـ170 ت(

  .بدون تاريخ  اهلالل

،بريوت  الكتب ملاع) 1424ت( عمر خمتار أمحد/د املعاصرة بيةالعر اللغة معجم .123

  م2008 ،األوىل الطبعة،

 احلسني أبو الرازي، القزويين زكرياء بن فارس بن ألمحد اللغة مقاييس معجم .124

: النشر عام ،الفكر دار: الناشر،هارون حممد السالم عبد: احملقق)  هـ395ت(

  م1979 - هـ1399

 حممد أبو يوسف بن عبداهللا  أمحدبن بن لعبداهللا عاريباأل كتب عن  اللبيب مغين .125

 دمشق الفكر دار املبارك مازن/د حتقيق)761ت(هشام بابن املعروف الدين مجال

   م1985 السادسة الطبعة

 احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد اهللا عبد يبأل الرازي، تقسري/ الغيب مفاتيح .126

 ،)هـ606: املتوىف( الري طيبخ الرازي الدين بفخر امللقب الرازي التيمي

  .هـ1420 الثالثة الطبعة بريوت، العريب، التراث إحياء دار: الناشر

: املتوىف(اخلوارزمي السكاكي علي حممد بن بكر أيب بن ليوسف العلوم مفتاح .127

  لبنان ،بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر زرزور، نعيم: التعليق ،)هـ626

  .م1987 ه 1407/الثانية الطبعة
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  املفصل يف صنعة اإلعراب، أليب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد الزخمشري .128

مكتبة اهلالل،  :الدكتور علي أبو ملحم، الناشر :حتقيق ،)هـ538: املتوىف(

 .م1993 بريوت، الطبعة األوىل

عبد السالم : احملقق  أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،  معجم مقاييس اللغة  .129

 .م1979 -هـ 1399: الطبعة  ،ار الفكرد، حممد هارون

 د، )هـ285: املتوىف( باملرب املعروف األكرب عبد بن يزيد بن حملمد املقتضب،  .130

 .بريوت الكتب، عامل كله، الثاين واجلزء  عضيمة، اخلالق عبد حممد: حتقيق

 ،يعقوب بن عيسى بن يوسف بن اهللا لعبد القرآن، علوم يف األساسية املقدمات .131

 .م2001 األوىل الطبعة بريطانيا، – ليدز اإلسالمية البحوث ركزم: الناشر

 دولية، شبكة السامرائي، صاحل فاضل للدكتور القرآين، البياين التفسري مقدمة .132

 .م19/6/2007

 آي من اللفظ املتشابه توجيه يف والتعطيل اإلحلاد بذوي القاطع التأويل مالك .133

،وضع حواشيه عبد الغين حممد الغرناطي يالثقف الزبري بن إبراهيم بن ألمحد الترتيل،

  .لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر ،)ه708ت(حممد علي الفارسي 

 بابن املعروف احلسن أبو حممد بن مؤمن بن لعلى التصريف يف الكبري املمتع .134

  ،1996 األوىل الطبعة لبنان مكتبة ،)669ت( اإلشبيلي عصفور

 دار: الناشر ،)هـ1430: ت( حممود احلليم دعب بن ملنيع املفسرين، مناهج .135

  .م2000 عام القاهرة، املصري، الكتاب
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 مطبعة)1227: ت( الزرقاين العظيم عبد حملمد القرآن، علوم يف العرفان مناهل .136

  .الثالثة الطبعة مصر، احلليب، البايب عيسى

 تقدمي ،)هـ684(القرطاجين حازم احلسن أليب األدباء، وسراج البلغاء منهاج .137

 الطبعة لبنان، – بريوت اإلسالمي، العرب دار اخلوجة، ابن احلبيب حممد: وحتقيق

  .م1981: النشر عام الثانية،

 النووي شرف بن حيىي الدين حمي زكريا أليب املسلم، صحيح شرح املنهاج .138

 الثانية الطبعة بريوت، العريب، التراث إحياء دار: الناشر ،)هـ676: املتوىف(

  .هـ1392

لواضح للبالغة ،حامد عوين ،مكتبة اجلامعة األزهرية ، الطبعة الثالثة املنهاج ا .139

  م 1978،

 370: املتوىف( اآلمدي بشر بن احلسن القاسم أليب والبحتري، متام أيب بني املوازنة .140

  .الرابعة الطبعة املعارف، دار: الناشر صقر، أمحد السيد: حققه ،)هـ

  النون

: ت( السهيلي أمحد بن اهللا عبد بن الرمحن عبد القاسم أليب النحو، يف الفكر نتائج .141

  .م1992 األوىل، الطبعة لبنان، – بريوت العلمية، الكتب دار ،)هـ581

 مكتبة: الناشر عفيفي، أمحد للدكتور النحوي، الدرس يف جديد اجتاه النص، حنو .142

  .م2000 األوىل الطبعة الشرق، زهراء

 مكتبة: الناشر ، الراضي، عبد حممد أمحد للدكتور واحلداثة، األصالة بني النص حنو .143

 .م2008 الطبعة عام الدينية، الثقافة
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 الرمحن عبد الفرج أيب الدين جلمال والنظائر، الوجوه علم يف النواظر األعني نزهة .144

 كاظم الكرمي عبد حممد: حتقيق ،)هـ597: املتوىف( اجلوزي حممد بن علي بن

  م1984 األوىل الطبعة ان،لبن – بريوت الرسالة، مؤسسة: الناشر الراضي،

  .م1993 األوىل الطبعة العريب، الثقايف املركز ،زناد، لألزهر النص، نسيج .145

 الكتب عامل ، حسان متام /ده ترمج بوجراند دي روبرت واإلجراء واخلطاب النص .146

    م1998 األوىل الطبعة

 أيب بن علي بن حسن بن عمر بن إلبراهيم والسور، اآليات تناسب يف الدرر نظم .147

،بدون  القاهرة اإلسالمي، الكتاب دار: ،الناشر)هـ885: ت( البقاعي بكر

  .تاريخ 

: املتوىف( الفرج أبو البغدادي، زياد بن قدامة بن جعفر بن قدامة الشعر، نقد  .148

  .هـ1302 األوىل الطبعة قسطنطينية، اجلوانب مطبعة: الناشر )هـ337

  الواو

 علي بن حممد بن أمحد بن علي احلسن أليب العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز .149

 دار داوودي عدنان صفوان: حتقيق)هـ468ت( الشافعي النيسابوري، الواحدي،

  هـ 1415 الطبعةاألوىل،،بريوت دمشق، - الشامية الدار ،القلم

  الهاء

 السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن لعبد اجلوامع مجع شرح يف اهلوامع مهع .150

،  مصر – التوفيقية املكتبة: الناشر هنداوي، احلميد عبد التحقيق   )هـ911 ت(

  .بدون تاريخ 
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