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ABSTRACT 

 

It is known that the terms concerned with studying the Holy Quran and the rhetorical 

semantics and knowing what surrounds them of linguistic differences in use and 

status have evident effect on absorption of the connotation of the Quranic discourse 

and realization of its purposes. So as to shed light on this point, which is still a locale 

of research by many researchers, it was necessary to more deeply research into this 

topic which may uncover for us, by means of the specialized scientific research, the 

effect of that on achievement of an understanding controlled by the provisions of the 

scientific research of the meanings of the Holy Quran. 
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 لص  امل

 
لةلمصطةلحات املعني  بدراس  القرآن الكرمي والدالالت البالغي  ومعرف  ما حييط هبا من  من املعةلوم أن

ه، ولتسةليط يف استيعاب دالل  اخلطاب القرآين وإدراك مقاصد بيّناً فروق لغوي  يف االستعمال والوضع؛ أثراً 
حبث هذا  نم كان ال بدالكثري من الباحثني   موضع حبث لدىالضوء عةلى هذه النقط  اليت ال تزال 

فهم  تكشف لنا بطريق البحث العةلمي التخصصي أثر ما تقدم يف حتقيققد أكثر عمقاً  ة  املوضوع بصور 
 منضبط بشروط البحث العةلمي ملعاين القرآن الكرمي.
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ال خيفى عةلى املختصني أن لعةلوم القرآن الكرمي مصطةلحات تنفرد هبا وأخرى تشرتك  عنوان الدراسة:

هبا مع غريها من العةلوم، وما يعنينا يف هذه الدراس  هو أشهر تةلك املصطةلحات املتعةلق  بدراسات القرآن 
األثر  وضع هذا ، هبدفداللته توجيهضمان دق  الكرمي، سعيًا ملعرف  أثرها يف فهم اخلطاب القرآين و 

 نصب أعني الباحثني يف كتاب هللا تعاىل.
تتمثل إشكالي  البحث يف وجود التباس وتداخل بني حدود بعض املصطةلحات املعني   إشكالية البحث:

بدراسات القرآن الكرمي، وكذلك يف الدالالت الةلغوي ، وهو ما يشّكل عامل لبس فيما يتعةلق بفاعةلي  
ن يه الدراس  اليت ميثةلها هذا املصطةلح أو ذاك، مما يفوِّت كثرياً ممصطةلحات الدراسات القرآني  يف توج

 فرص فهم اخلطاب القرآين واالستزادة من معينه الزاخر ابملعاين واملناهج واحلَِّكم.
 وعالقتها مبصطةلحات الدراساتيقع هذا البحث ضمن حمور دالل  اخلطاب القرآين  حمور البحث:

 .القرآني 
فاصيل يف نقطتني رئيستني مها: أوالً: عمق التحةليل ودق  النظر يف تتتمثل وضوع أصال  هذا امل األصالة:

املوضوع. اثنياً: طريق  العرض اجلديدة واليت تركز عةلى مسأل  جوهري  تتمثل يف أثر مصطةلحات الدراسات 
 القرآني  يف فهم النّص احلكيم واستيعاب توجيهاته.

آايته وتفاسريه؛ حدود هذه الدراس ، مع ما يتعةلق هبا من متثل عةلوم القرآن الكرمي، و  حدود البحث:
 حتةليل ومقارن  واستنتاجات.

يف حتديد أثر مصطةلحات دراسات القرآن الكرمي  كمناهلدف الرئيس هلذه الدراس  ي أهداف البحث:
 ، مع أهداف فرعي  سيأيت ذكرها يف خامت  البحث.دالل  خطابهيف 
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 تفرتض الدراس  وجود أثر كبري لفهم املصطةلح ودق  استعماله؛ يف تثوير معاين القرآن فرضية البحث:

رب توجيه عالكرمي واستنباط املناهج والدروس والربامج والعرب من وحداته املوضوعي  ومفرداته البةليغ ، 
  .يوحتاول الدراس  إثبات هذه الفرضي  بصورة عةلمي  موضوعاخلطاب القرآين توجيهاً سةليماً، 

ق  مبفردات املتعةل -من مصادرها املعتمدة  –يعتمد الباحث مجع البياانت وحتةليةلها  منهج البحث:
 الدراس  هبدف تبويبها موثق  حسب املوضع املناسب هلا يف هيكةلي  الدراس .

 يشتمل البحث عةلى مقدم  ومةلخص وثالث  مباحث  هيكلية البحث:
 ملصطةلحدالل  اخلطاب القرآين وعالقاهتا اب متهيد:
 مصطةلحات الدراسات القرآني .. وتوجيهها لغوايً  األول:
 قراءة يف مصطةلحات الدراسات القرآني   الثاين:

 مناذج تطبيقي  ألحباث ودراسات قرآني  عن أثر املصطةلح يف حتديد الدراس  وتفعيةلها. الثالث:
 ابإلضاف  إىل اخلامت  والنتائج والتوصيات مع قائم  املصادر واملراجع.
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، ط )1(  .33م، ص 1010 -هـ  1431، مزيدة ومنقح ، 4ينظر الشحود، عةلي بن انيف مجع وإعداد، أَركاُن اإلميانِّ
 .44، ص1املمةلك  العربي  السعودي ، ط -بن سعيد بن سامل، الوالء والرباء يف اإلسالم من مفاهيم عقيدة السةلف، دار طيب ، الرايض  القحطاين،  حممد )2(

 

 املقدمة 
كن التغاضي عنه ؛ أتثرياً ال ميالناحي  الةلغوي  من مصطةلحات الدراسات القرآني  يف دالل  اخلطاب القرآينيُعد أتثري 

من حَبر والدُّرر لكنوز استخراج كامن ا فهو يتجسد يف بني  التفسري وتضمن سالمتُه سالم  التحةليل اليت تسعى إىل
 القرآن الكرمي.

كتاب   فهمبابإلضاف  إىل ما تقدم؛ تتمثل أمهي  البحث يف حماول  تقدمي إضاءة جاّدة يف جمال الدراسات القرآني  املعني  
هللا مما يسهم يف إخراج املزيد من أبناء األم  من ظةلمات التيه إىل نور املعرف  ابهلل تعاىل وبدينه الذي ارتضاه خلةلقه، 

 طاب القرآينإدراك أدق املعاين اليت يشتمل عةليها اخلوراً مهماً من حماور التوّجه حنو وقد مت اختيار املوضوع بوصفه حم
ال يشوهبا اختالف  واضح    قرآني    م معطيات صناع  احلياة عةلى أسس  ينظّ تج و ا ستخر مبا ُيسهُم يف اعةلى أسس عةلمي  

 .يف التأويل والتفسري والفهم والتطبيق الُفرق 
، ات تتعةلق مبصطةلحات الدراسات القرآني  اليت يفرتض أتثريها يف دالل  اخلطاب القرآينعاجلت هذه املباحث إشكالي

 اضيعملو  ايفمث عرض لبحث أثر البالغ  يف هذه العمةلي ، ومن مث لينتقل إىل أمهي  ترسيخ قواعد حبث ودراس  وحتقيق 
 القرآني  تستهدف النظر إليها من زاوي  دالل  اخلطاب القرآين.

حث منهج االستقراء والتحةليل ابلرجوع إىل املصادر الةلغوي  لتحديد دق  استعمال املصطةلحات، وكذلك استخدم البا
، مع مترير اآلايت هاتذ بيان الفرق بني بعض املفردات املستعمةل  يف مصطةلحات الدراسات القرآني ، لتحقيق اهلدف

آلايت، مث توثيق آراء املعتمد واألشهر ل عىبيان املمن اتريخ احلضارة اإلسالمي ، ل متباين عةلى املفسرين لثالث  عصور 
، وانتهت تائجهن، وقد اختتم البحث خبامت  وصفت أبرز دالل  النص وأثرها يف فهمه وإدراك معنيهالعةلماء بشأن 
 .أُجريت هذه الدراس ز وتفّصل اهلدف الذي من أجةله بتوصيات تعزِّ 

 مبصطلحات الدراسات القرآنيةمتهيد عن داللة اخلطاب القرآين وعالقتها 
يقوم منهج اخلطاب القرآين لةلعقل البشري عةلى إاثرة املشاعر وحتفيز النفس وحسب؛ بل إنه يباشر العقل السةليم ال 

ميزة اخلطاب القرآين: أنه خياطب )اإلنسان( كوحدة متصةل  فيها فـ " 1ويسأله ويستنطقه وحياوره وجييب عن تساؤالته،
 وال ينفي ذلك أن "هزة القةلب" هدف أساس من  2اخلري وكره الشر" العقل والعاطف ، وفيها حبالروح واجلسد وفيها 
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 6هـ، ج 1411 -،  17القاهرة، ط -بريوت -هـ( يف ظالل القرآن، دار الشروق 1331ينظر الشاريب، سيد قطب إبراهيم حسني )املتوىف:  )3(

 .3311ص
 41ص )4(
 41األنعام  )5(
ريِّ، الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلك )6( هـ( حتقيق، خالد بن 1343املتوىف: ين )الَعْذُب النَّمِّرُي مِّْن جَمَالِّسِّ الشَّْنقِّيطِّيِّ يفِّ التـَّْفسِّ

 .7ص 1هـ، ج 1416 ،1عثمان السبت، إشراف: بكر بن عبد هللا أبو زيد، دار عامل الفوائد لةلنشر والتوزيع، مك  املكرم ، ط

 
أبعادها وآفاقها  والتفكر يفالكرمي القرآن وتطبيقات يشك ُمسةلم يف أن اإلشتغال مبعاين وال  3أهداف اخلطاب القرآين،

َّـبُروا آاَيهِِ  َولِيَـَتكَكّبَر ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك ل ِ :}هبدف استنباط املزيد من فوائدها يف حياتنا اليومي ؛ قال تعاىل َيدّب
، َفَمْن تـََعةلََّمُه َوَعمَِّل به غمرته اخلرياُت يف الدنيا واآلخرة؛ ألن ما ََسَّاهُ 4ُأْولُوا اأْلَْلَباِب{  ، "أي: كثرُي الربكاتِّ واخلرياتِّ

َغَمَرتْـَنا الربكاُت واخلرياتِّ َقْطًعا. وكان بعُض عةلماءِّ التفسريِّ يقول: اْشتَـَغةْلَنا ابلقرآنِّ فَـ اَّللَُّ ُمَبارًَكا فهو كثرُي الربكاتِّ 
ْثُل ذلك يف ال 5}ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَرٌك{واخلرياُت يف الدنيا، َتْصدِّيًقا لقوله:  . وهذا الكتاُب دنياونرجو أن يكوَن لنا مِّ

ُر اَّللَُّ  ؛ ألنه كالاملبارُك ال يـَُيسِّّ ُم َربِّّ العاملني؛ إذا لةلعملِّ به إال الناَس الطَّيِّّبِّنَي اْلُمَبارَكِّنَي، فإنه كثرُي الربكاتِّ واخلرياتِّ
قـَرَأَُه اإلنساُن وتدبَر معانيه ففي ُكلِّّ حرف  عشُر حسنات  يف القراءةِّ، إذا َتَدبَـَّر معانيه َعَرَف منها العقائَد اليت هي 

، احلقُّ، وعرَف أصوَل  ، وأهَل اجلن ِّ وأهَل النارِّ، وما يصرُي إليه اإلنساُن بعَد املوتِّ ، ومكارَم األخالقِّ احلاللِّ واحلرامِّ
يُِّّز وما ُيَسبُِّّب له النعيَم األبديَّ، وما يسبُب له العذاَب األبديَّ، فكةله خرياٌت وبركاٌت؛ ألنه نوٌر يُنِّرُي الطريَق اليت متَُ 

، والنا َل به غمرته اخلبني احلسنِّ من القبيحِّ ، فهو ُكةلُُّه خرياٌت وبركاٌت، َمْن َعمِّ رياُت فعِّ من الضارِّ، والباطلِّ من احلقِّّ
اَرْينِّ" ، إن اشتباه احلالل واحلرام وتقارب املساف  بني الصواب واخلطأ 6والربكاُت يف الدنيا واآلخرةِّ، وأصةلَح له اَّللَُّ الدَّ

سةلم عةلى 
ُ
ص حبسب أهواء قرآين جتنباً لةلبس ومنعاً لةليِّّ النصو ال يق يف دالل  اخلطابالتدقأحياانً، مما يوجب مترس امل

حياكي حاج  الَعصر ، و ُسبل اهلداي  بفهم صحيح يتفق وقواعد الفقه والفكر عند مجهور ُعةلماء األم ل اً وتةلمس الناس
 .هض  األممحيح لناملتزايدة لتوجيه قرآين ينقذ األم  مما هي فيه من مصائب وحمن ويضعها عةلى الطريق الص

متثل ُمصطةلحات الدراسات القرآني  إحدى أهم ركائز الفهم املتوازن لدالل  اخلطاب القرآين، فهي تسيطر عةلى جممل 
مفاصل الدراسات القرآني  وحتدد مسارها حنو  هدف الدراس ، واإلشكال يقع حني تنحرف الدراس  عن موضوعها 

ىل إ عةلى الباحث  فينتقل مثاًل من املوضوعي إىل التحةليةلي أو من املنظور األساس أو يةلتبس احملدد الرئيس لةلدراس  
 اجلانب البالغي، إنتقاالً يكشف عن فقدان الباحث لبوصةل  اإلحبار يف موضوع البحث، مما يضر ضرراً كبرياً بدالل  
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هـ(  حتقيق: عدانن 1044الكةليات معجم يف املصطةلحات والفروق الةلغوي ، احلنفي، أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو البقاء )املتوىف:  (7)

 .130-114بريوت، د.ت. ص –حممد املصري، مؤسس  الرسال   -درويش 

 
عنوان احملدد له املنضبط ابلاخلطاب القرآين ويفوت عةلى القارئ كثريًا من الفوائد واإلدراكات اليت من شأن البحث 

 أن يوصل إليها الباخث ومنه إىل القارئ.
 املبحث األول: : مصطلحات الدراسات القرآنية.. وهوجيهها لغواي  

 املطلب األول: االصطالح.. مفهوم .. غايت .. إشكاليت 
 أوال : هعريف االصطالح ومفهوم 

إبتداء ال بد من تعريف املصطةلح واحلديث عن مفهمومه ملا لذلك من أمهي  يف معرف  أتثريه من حيث الفهم والتوجيه 
دالل  اخلطاب القرآين.. "االصطالح" ُهَو "اتَِّفاق اْلَقْوم عةلى وضع الشَّْيء، َوقيل: إِّْخرَاج الشَّْيء َعن اْلَمْعى لالصحيح 

َراد، واصطالح التخاطب ُهَو عرف الةلَُّغ ، واالصطالح: ُمَقابل الشَّرْع يفِّ عرف الْ الةّلَغوِّّي إِّىَل معى آخر لبَـ 
ُ
ُفَقَهاء، َيان امل

ْصطِّاَلح )افتعال( من )الصُّةْلح( لةلمشارك  كاالقتسام، واألمور الشَّْرعِّيَّ  َمْوُضوَعات الشَّارِّع  َوَلَعلَّ َوجه َذلِّك َأن االِّ
َها َبني ْصطِّاَلح َغالِّبا يفِّ اْلعةلم الَّذِّي حتصل مع َوحده اَل يتصاحل َعةَليـْ ُهم َويْستَـْعمل االِّ نـْ لّنظرِّ األقوام، وتواضع مِّ ةلوماته ابِّ

َناَع : فَإِّنَـَّها تْستَـْعمل يفِّ اْلعةلم الَّذِّي حتصل معةلوماته بتتبع َكاَلم اْلَعَرب" ْستِّْداَلل َوأما الصِّّ ، فاالصطالح إمجااًل 7َواالِّ
عةلى تسمي  معةلوم لديهم يف أصةله وما اتفقوا عةلى حتويةله إليه من معى إلخراجه عن هو اتفاق أهل االختصاص 

 األصل إىل وصف جديد توسيعاً لالستعمال، وتتمييزاً لةلموصوف اجلديد.
 اثنيا : غاية االصطالح هفصيال  

حتري دق  الدالل  و هوحتديده تتمثل غاي  االصطالح يف حتقيق دق  الدالل ؛ حيث ال خيفى أن غاي  وضع االصطالح 
عةلى أمر أو معى مستحدث متييزاً له عن غريه ودفعاً لتوهم الناس بفهم املعى األصةلي أو املعاين األخرى املشاهب  عةلى 
أن املعرف  ابلفرق بني األصل واالصطالح اجلديد ال تنفي اشرتاكهما ابلةلفظ؛ وال يقع االشتباه يف املعى االصطالحي 

. دلوالً والشيء اآلخر يسّمى م حبال  يةلزم من العةلم به العةلم بشيء آخر.. األّول يسّمى داالً  وأصةله إذا كان "الشيء
أَساء األفعال ك  واملراد ابلشيئني ما يعّم الةلفظ وغريه فتتصور أربع صور، األوىل: كون كّل من الّدال واملدلول لفظاً 

اين. واملدلول غري لفظ كزيد الّدال عةلى الشخص اإلنساملوضوع  أللفاظ األفعال عةلى رأي، والثاني  كون الّدال لفظا 
 والثالث  عكس الثاني  كاخلطوط الّدال  عةلى األلفاظ. والرابع  كون كّل منهما غري لفظ كالعقود 
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انوي ، حممد بن عةلي ابن القاضي حممد حامد بن حمّمد صابر الفاروقي احلنفي )املتوىف: بعد موسوع  كشاف اصطالحات الفنون والعةلوم، الته (8)

جنبي : هـ( ، تقدمي وإشراف ومراجع : د. رفيق العجم، حتقيق: د. عةلي دحروج، نقل النص الفارسي إىل العربي : د. عبد هللا اخلالدي، الرتمج  األ1113
 .737ص 1جم، 1446، 1بريوت، ط –د. جورج زيناين، مكتب  لبنان انشرون 

القاهرة،  –هـ( مطبع  احلةليب 633االختيار لتعةليل املختار، احلنفي، عبد هللا بن حممود بن مودود املوصةلي البةلدحي، جمد الدين أبو الفضل )املتوىف:  (9)
 .37ص 1جم،  1437 -هـ  1316

لقاَسي، أصول التوحيد، ابن الوزير، حممد بن إبراهيم بن عةلي بن املرتضى بن املفضل احلسين اإيثار احلق عةلى اخلةلق يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق من  (10)
 .33م، ص1437، 1بريوت، ط –هـ( دار الكتب العةلمي  340أبو عبد هللا، عز الدين اليمين )املتوىف: 

 
، حيث تبني الدالل  الةلفظي  الفرق بينهما لكن الصالة اليت هي مبعى الدعاء يف الةلغ  تستوجب 8الّدال  عةلى األعداد"

يفِّ أَْوقَات  ُمَقدَّرَة .  عَِّبارٌَة َعْن أَرَْكان  ََمُْصوَص   َوأَذَْكار  َمْعةُلوَم   بَِّشرَائِّط  حَمُْصورَة  اذها اصطالحاً لةلصالة اليت هي "بيان اخت
ْلكَِّتابِّ َوال يـَّتـَُها ابِّ ُدَها َواَل َيَسُع تـَرُْكَها، ثـَبَـَتْت فـََرضِّ ، مما تقدم نستنتج 9نَّ ِّ َوإِّمْجَاعِّ اأْلُمَّ ِّ"سُ َوهَِّي َفرِّيَض ٌ حَمَْكَم ٌ َيْكُفُر َجاحِّ

صطةلح عةليه، ولةلمصطةلح  اً أساسأثرًا أن لالصطالح 
ُ
س  وفق مماثل يف فهم املوضوع اخلاضع لةلدرا أثرٌ يف فهم امل

إدراك لةلغاي  يف ُحسن  مهمٌ أثٌر مصطةلحات معني  به، وابلتايل فإن ضبط املصطةلحات املعني  بدراس  القرآن الكرمي له 
 معانيه والعمل مبقتضاها. ألفاظه وتوجيه 

 داللة اخلطاب القرآيناثلثا : إشكالية املُصطلح وأثرها يف 
فسر تتمثل 

ُ
صطةلحات يف اشتباهها وتقارهبا لفظاً أو معى، وهو ما يفرض واجباً عةلمياً عةلى امل

ُ
إشكالي  التعامل مع امل

عةليه  ح عةليه ال عند عموم عةلماء املسةلمني فحسب بل املصطةلحلكتاب هللا يرتكز حول ضرورة حتري املعى املصطةل
عند املفسرين حتديداً أو اإلشارة إىل تنوع املصطةلح عند احلاج  إىل استعمال اصطالح آخر معروف لدى األصوليني 

  .أو الفقهاء
يح اْلَمْرُجوح لَدلِّيلعند األصوليني هو " -عةلى سبيل املثال-فمعى التفسري نفسه  احْلقيق  وعند الفقهاء هو " "تـَْرجِّ

،  لقد غابت هذه املعاين عن كثري حىت من 10"التأويل" أما عند املفسرين أنفسهم فهو "الَّيتِّ يؤول اليها اْلَكاَلم
أهل العةلم  شك عةلى عاتق دالل  اخلطاب القرآين والتقصري يقع الإدراك صني، وضاع معها الكثري من فرص تاملخ

 ك ضعف املقدرة هم يف ذلأساألم  إىل خطورة اجلهل أبدوات فهم كتاب هللا، وقد  يف تنبيه جَيُّدواالذين مل يعودوا 
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، dorar.netموسوع  الفرق املنتسب  لإلسالم، جمموع  من الباحثني إبشراف الشيخ َعةلوي بن عبد القادر السقاف، موقع الدرر السني  عةلى اإلنرتنت   (11)

 .13ص 1ج
بن حممد سالم ، دار طيب   هـ( حتقيق: سامي774تفسري القرآن العظيم، الدمشقي، أبو الفداء إَساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث )املتوىف:  (12)

 .13ص 1م، ج1444 -هـ 1410، 1لةلنشر والتوزيع، ط

 
ق لألعداء إن بتنحي  الةلغ  العربي  أو إمهاهلا يتحق الةلغوي  لةلناس عمومًا وعند معظم املثقفني عةلى وجه اخلصوص "

 هدفان وتضرب األم  املسةلم  بذلك ضربتني مها:
معانيه  ستيعاببل اـ جهل الناس بدينهم وبفهم كتاب هللا تعاىل إذ ليس املقصود من نزول القرآن قراءته فقط 1

 والعمل به وال يكون ذلك إال ملن جييد الةلغ  العربي .
غ  الةلغ  لف، ـ متزيق األم  املسةلم ، والقضاء عةلى عامل من عوامل وحدة األم  وحتقيق مجاعتها أال وهو عامل الةلغ 1

سةلما فأىن اجتهت إىل قطر إسالمي ولقيت م ،القرآن الكرمي هي من عوامل مجع املسةلمني يف مشارق األرض ومغارهبا
حييته بتحي  اإلسالم العربي  "السالم عةليك ... فرد السالم ابلةلسان العريب، وإن سألته عن حاله أجابك بةلسان 

رآن الكرمي تةلفت ألواهنم وأجناسهم فالذي جيمعهم كتاب رهبم القعريب: احلمد هلل؛ تسري بينهم األلف  واحملب  وإن اخ
وفوق ذلك جند اختالف الناس واضحاً حىت يف فهمهم لبعض معاين الوحي ودالل   11"الذي نزل بةلسان عريب مبني

اين  يف ملتبوجود هذه املؤثرات اخصوصاً مع دالل  اخلطاب القرآين إدراك النصوص مما أثّر سةلباً يف قدرة الناس عةلى 
فهم النص الواحد وترجيح دالالته، وهو مما انعكس عةلى األم  وتسبب بتفرقها، بعد جهود حثيث  ألصحاب رسول 

 َأْكرَبِّ َمَناقِّبِّ أَمِّريِّ مِّنْ -أَْيًضا-َوَهَذا هللا )صةلى هللا عةليه وسةلم( يف مجع كةلمتها وتوحيدها حىت يف قراءة القرآن "
نِّنَي ُعْثَماَن ْبنِّ عَ  ْفظِّ اْلُقْرآنِّ َأْن َيْذَهبَ اْلُمْؤمِّ ُ َعْنُه، فَإِّنَّ الشَّْيَخنْيِّ َسبَـَقاهُ إِّىَل حِّ َي اَّللَّ ْنهُ َشْيءٌ َوُهَو مَجََع النَّاَس فَّاَن، َرضِّ  مِّ

، َوَوافـََقهُ َعةَلى َذلَِّك مجِّيُع الصََّحابَ ِّ، َوإِّمنََّ  َدة ؛ لَِّئالَّ خَيَْتةلُِّفوا يفِّ اْلُقْرآنِّ )رضي  ا ُروَِّي َعْن َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َمْسُعود  َعةَلى قِّرَاَءة  َواحِّ
َف َوأََمَر َأْصَحابَُه بَِّغلِّّ مصاح هم ملا أمر عثمان فهللا عنه( َشْيٌء مَِّن التـََّغضُّبِّ بَِّسَببِّ أَنَُّه ملَْ َيُكْن ممَِّّْن َكَتَب اْلَمَصاحِّ

َماَم، مُثَّ َرَجَع اْبُن َمسْ  حبرقه ما ، )رضي )رضي هللا عنه( إِّىَل اْلوِّفَاقِّ َحىتَّ قَاَل َعةلِّيُّ  ُعود  عدا اْلُمْصَحَف اإْلِّ  ْبُن َأيبِّ طَالِّب 
ُهْم، َعةَلى َأنَّ وَ  هللا عنه(: َلْو مَلْ يـَْفَعْل َذلَِّك ُعْثَماُن َلَفَعةْلُتُه أاََن. فَاتَـَّفَق اأْلَئِّمَُّ ، أَبُو َبْكر  َوُعَمُر َوُعْثَمانُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ  َعةلِّي،، َرضِّ

، ومن أعظم مصاحل الدين وحدة األم  اليت ال تتحقق إال بتوحيد مصادر وأدوات فهمها 12"َذلَِّك مِّْن َمَصالِّحِّ الدِّينِّ 
 لكتاهبا ودستورها؛ القرآن الكرمي، وذلك بدالل  واقعنا الذي نعيشه اليوم.
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 1416، 1الدار الشامي ، بريوت، ط -هـ( دار القةلم، دمشق1411البالغ  العربي ، الدمشقي، عبد الرمحن بن حسن َحبَـنََّك  امليداين )املتوىف:  (13)

 .113م، ص1446 -هـ 

 .14هود )14(
هـ( 477اإلعان  عةلى معرف  بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري، الشافعي، مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين )املتوىف: السراج املنري يف  )15(

 .11ص 1هـ، ج 1131القاهرة،  –مطبع  بوالق )األمريي ( 

 34النور )16(

 
 َيان داللة اخلطاب القرآينالبالغة يف  أثراملطلب الثاين: 

 دالل  اخلطاب القرآين ، بواسط  معرف  املعى املقصود من املفردة واآلي حتديد يف  ياً أساس أثراً شك أن لةلبالغ   ال
، ومن أمثةل  13ُحْسُن الكالم مع فصاحته وأدائه لغاي  املعى املراد"والسورة والوحدة املوضوعي ، والبالغ  يف الةلغ  هي "

 14 َمَثال  َأَفالَ َهكَكّبُروَن{اْلَفرِيَقْْيِ َكاأَلْعَمى َواأَلَصمِ  َواْلَبِصرِي َوالسّبِميِع َهْل َيْسَتِواَينِ }َمَثلُ ذلك ما جاء يف قوله تعاىل: 
"}مثل{ أي: صف  }الفريقني{ أي: الكفار واملؤمنني }كاألعمى واألصم{ هذا مثل الكافر شبه ابألعمى لتعاميه 

ذا مثل م هللا تعاىل وأتبّيهِّ عن تدبر معانيه، }والبصري والسميع{ هعن آايت هللا، وابألصم لتصاّمه عن استماع كال
املؤمن شبه ابلبصري والسميع؛ ألّن أمره ابلضّد من الكافر فيكون كل منهما مشبهاً ابثنني ابعتبار وصفني، أو يشبه 

السميع لعطف  صم ويفالكافر ابجلامع بني العمى والصمم واملؤمن ابجلامع بني ضّديهما عةلى أن تكون الواو يف األ
الصف  عةلى الصف ، خبالفه عةلى التشبيه األّول فإنه لعطف املوصوف عةلى املوصوف، ويعرب عنه بعطف الذات عةلى 
الذات، }هل يستواين{ أي: هل يستوي الفريقان }مثاًل{ أي: تشبيهًا ال يستواين، ويصح أن يكون مثاًل صف  

ااًل من فاعل يستواين وقوله تعاىل: }أفال تذّكرون{ فيه إدغام التاء ملصدر حمذوف، أي: استواء مثاًل، وأن يكون ح
، لقد كان لبالغ  التشبيه أثرها يف دالل  اخلطاب 15يف األصل يف الذال، أي: تتعظون بضرب األمثال، والتأّمل فيها"

 .الدالل  يد هذهحتدالقرآين ملعاين هذه اآلي ، وأمثاهلا يف القرآن كثري، مما يكشف لنا عن أثر البالغ  يف 
ًئا وكذلك ما جاء يف قوله تعاىل: }َوالَّذِّيَن َكَفُروا َأْعَماهُلُْم َكَسرَاب  بِّقِّيَع   حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماء َحىتَّ إَِّذا جَ  ْدُه َشيـْ اءُه ملَْ جيِّ

} ُ َسرِّيُع احلَِّسابِّ َسابَُه َواَّللَّ َ عِّنَدُه فـََوفَّاُه حِّ سبحانه وتعاىل أن مثل أعمال الذين كفروا ابهلل مثل  "يبني هللا 16َوَوَجَد اَّللَّ
سراب أبرض منبسط  يرى وسط النهار وحني اشتداد احلر، فيظنه العطشان ماء، فإذا أاته مةلتمسًا الشراب إلزال  
 عطشه مل جيد السراب شيئاً، فكذلك الكافرون يف غرور من أعماهلم اليت عمةلوها وهم حيسبون أهنا تنجيهم عند هللا 
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 111، د. ت. ص1راي، طسو  –اإلميان ابهلل جل جالله، الصَّالَّيب، َعةلي حممد حممد، دار ابن كثري  )17(
 64آل عمران )18(
 111النحل )19(
 34فصةلت   )20(
 .34م، ص1001القاهرة،  –هـ(، هنضه مصر 1334من بالغ  القرآن، أمحد أمحد عبد هللا البيةلي البدوي )املتوىف:  )21(
 .14من بالغ  القرآن، ص )22(

 
من اهلالك كما حسب العطشان السراب ماء، فإذا صار الكافر إىل هللا واحتاج لعمةله مل ينفعه وجازاه هللا اجلزاء الذي 

ده عميق ملعاين النصِّّ سعيًا لتحصيل ما أمكن من فوائاستيعاب  تساعد عةلى، إن بالغ  هذا التشبيه 17يستحقه"
 ميكن حتصيةله إال ابشتمال الباحث عةلى أدوات الفهم الالزم  وإدراك ما استطاعته العقول من أبعاده؛ وهو أمر ال

 .آلايت الكتاب العزيز، ومنها املعرف  ابلتفسري والةلغ  ومصطةلح الدراس 
َنُكْم َأالّب نـَْعُبَد ِإالّب اّلل َ َواَل قال تعاىل: } نَـَنا َوَـَيـْ ْشِرَك َِِ  َشْياا  َواَل نُ ُقْل اَي َأْهَل اْلِكَتاِب هـََعاَلْوْا ِإََل َكَلَمٍة َسَواء َـَيـْ

 18{يـَتّبِصَك َـَْعُضَنا َـَْعضا  َأْرََبَب  مِ ن ُدوِن اّللِ  فَِإن هـََولّبْوْا فـَُقوُلوْا اْشَهُدوْا ِبََِّنّب ُمْسِلُمونَ 
 َأْحَسُن ِإنّب َرّبَك ُهَو َأْعَلُم مبَن يَ ادُْع ِإَِل َسِبيِل َرَِ َك َِبْلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلََْسَنِة َوَجاِدْْلُم َِبلّبِِت هِ قال تعاىل: }و  

 19{َضلّب َعن َسِبيِلِ  َوُهَو َأْعَلُم َِبْلُمْهَتِدينَ 
َنَك َوََـ : }عزَّ من قائلقال و  َنُ  َعداَوٌٌ َكََنّبُ  َوال َهْسَتِوي اْلََْسَنُة َواَل السّبيِ َاُة اْدَفْع َِبلّبِِت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الّبِكي َـَيـْ يـْ

يمٌ  . "فإنه عند ما أمران أن ندفع ابحلسى، أاثر فينا تةلك الرغب  يف أن جند جبواران الناصر واملعني نستكثر 20{َوِلٌّ محَِ
، إن هذه الوحدة املوضوعي  يف ابب طةلب السةلم 21منهما، حىت لينقةلب العدو بتةلك املعامةل ، كأنه صديق محيم"

غ  أتثري دق  استعمال املصطةلح يف كشف بعض أسرار البال يقيناً صل العالق  يف اإلسالم، لتكشف لنا أالذي هو 
 دالل  اخلطاب القرآين. دق  مفهمنا لوابلتايل التأثري يف 

ور عن أهل االختصاص أن البالغ  عِّةلٌم يتألف من ثالث  أقسام رئيس  يندرج حتتها الكثري الكثري من أسرار هومن املش
إىل إدراك كثري من هذه األسرار، فعقدوا عةلماً يتحدث عن خصائص اجلمةل   الةلغ  العربي  "وقد وصل عةلماء البالغ 

 يعقد الصةل  بني األشياء ودعوه عةلم البيان، وآخر لبعض ألوان اجلمال، وَسوه ي، وعةلماً لةلخيال الذودعوه عةلم املعاين
 رف به "العةلم الذي تُع.. املعاينوألمهي  هذا الباب لزَم التعريف تفصيالً هبذه األقسام وهي:  22عةلم البديع"
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هـ(، ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميةلي، املكتب  1361مصطفى اهلامشي )املتوىف:  أمحد بن إبراهيم بنجواهر البالغ  يف املعاين والبيان والبديع،  )23(

 47-46العصري ، بريوت، د. ت. ص
 116املصدر السابق ص )24(
 134املصدر السابق ص )25(

 
..  "أصوٌل وقواعُد، يعرف هبا إيراُد املعى الواحد، البيان، أما 23ُمطابقاً لِّمقتضى احلال" أحوال الةّلفظ العريب اليت هبا

.. "عةلم يعرف به البديع، وأما 24بطرق خيتةلف بعُضها عن بعض، يف ُوضوح الّدالل  العقةلي  عةلى نفس ذلك املعى"
واملزااي اليت تزيد الكالم حسنا وطالوة، وتسكوه هباًء، ورونقاً، بعد مطابقته ملقتضى احلال مع وضوح داللته الوجوه 

املصطةلحات اخلاّص  ابلدراسات القرآني ، مما ينعكس بصورة الزم   يف، وتؤثر هذه األقسام 25عةلى املراد لفظا ومعى"
آني  سر كذلك تفوت التفسري لةلمفردة أو اآلي  أو الوحدة القر دالل  اخلطاب القرآين ، وهو ما يفحتديد عةلى مستوى 

 املوضوعي  الواحدة.
رآين، فمصطةلح دالل  اخلطاب القالكشف حتديداً عن يف  أتثرياً ابلغاً بناًء عةلى ما تقدم من أمثةل  جند أن لةلمصطةلح 

يف مراحل  هأثر ناسب ورعاي  "دراس  بالغي " مثاًل: من شأنه أن يكشف لنا يف حال دق  استعماله يف موضعه امل
و مجةل  املوضوع أ؛ عن نتائج عةلمي  أقرب إىل املطةلوب من املعى الذي تشتمل عةليه الكةلم  أو اآلي  مجيعها البحث

 .يف حتديد هذه الدالل شك أحرى  وهو ما يكون ال
 املبحث الثاين: قراءٌ يف مصطلحات الدراسات القرآنية

لصةلب موضوعات الدراس ؛ نعود إىل حتةليل مصطةلحات الدراسات القرآني  من بعد ما تقدم من تعريفات وتوطئ  
هيم املتعةلق  ابختصاص هذه املصطةلحات لنضعها حتت جمهر البحث العةلمي هبدف متييز ما يتفق احيث الةلغ  واملف

  استعماهلا فعما خيتةلف منها مع قواعد البحث التخصصي يف جمال الدراسات القرآني ، وقد حاولنا ترتيبها حسب كثا
 من قبل الدارسني والباحثني يف جمال الدراسات القرآني .

 املطلب األول: أشهر مصطلحات الدراسات القرآنية استعماال
 أوال : دراسة موضوعية

شتهر مصطةلح "دراس  موضوعي " يف القرآن الكرمي عند الباحثني منذ بضع  عقود من الزمن و" الدراس  املوضوعي  ا
هج وأعمقها لةلكشف عن عةلل النصوص ومناسباهتا وحكمها وهديها ودالالهتا وظِّالهلا، ابستخدام هي أوقع املنا

 منظار القرآن نفسه طةلباً إلدراك مةلك  التعرف عةلى املقاصد القرآني .. إن هذا النوع من التفسري ينظر إىل موضوع 
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 14ص 161جمةل  البيان العدد  (26(
حتقيق: ضبطه وصححه مجاع  من العةلماء إبشراف الناشر، دار  هـ(316التعريفات، اجلرجاين، عةلي بن حممد بن عةلي الزين الشريف )املتوىف:  (27)

 .136م، ص1433-هـ 1403، 1لبنان، ط–الكتب العةلمي  بريوت 

 
يربط ختصصه  ن مث يرتب اجملال لكل دارس كيمعني يف القرآن كةله ليجةّلي جوانبه وحيدد مالحمه ويربطه ابحلياة، وم

هبداايت الوحي ويصنع احلياة عةلى عينه؛ فالفقيه جيد َمعيَِّنُه يف آايت األحكام، واملفكر يةلتقي ابملوارد القرآني  اليت 
يبحث عنها يف مظان التدبر وإعمال النظر، واالقتصادي يقف عةلى آايت املال واإلنفاق والثروة واإلعمار، وعامل 

لكونيات يرى مراداته يف آايت الفةلك والنجوم وحرك  الكواكب والةليل والنهار، والباحث الرتبوي يةلقى ضالته يف ا
آايت اإلرشاد والوعظ والتوجيه واالعتبار، واملؤرخ يعثر عةلى أخبار األمم السابق  ودروس العرب القرآني  وأحوال األقوام 

اآلايت الدال  عةلى سنن االبتالء والتمكني واالستدراج والزوال،  والدول، وابحث االجتماع جيمع ثروة هائةل  من
، وميكن القول أبن 26وأحوال العمران. وكةلهم يسوس احلياة كما يريدها هللا بعد أن برزت إىل الساح  عةلوم جديدة"

لنص كةّلما االدراس  املوضوعي  هي ركن من أركان الدراسات القرآني  اليت تكشف عن سر  كبري من أسرار جتدد روح 
عاش خصوصًا عندما يدرك الباحث أنه يعرض واقعه عةلى موضوعات 

ُ
مت ربط موضوعات القرآن الكرمي ابلواقع امل

القرآن الكرمي عن طريق تكوين صورة جديدة برتتيب جديد ملوضوعاته؛ سعيًا لةلوصول إىل استنتاج عةلمي جديد 
   والبحث.ف عن معاجل  قرآني  لإلشكالي  املعروض  لةلدراسلةلكش فائدةيتمثل يف استضاءة الباحث هبذه الصورة أو ال

حيث إن  –هو حمل العرض املختص به، وقيل: هو األمر املوجود يف الذهن قد يبني لنا مفهوم )املوضوع( والذي "
موضوع كل عةلم: ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتي ، كبدن اإلنسان لعةلم الطب؛ فإنه يبحث فيه عن أحواله من  -

ن إ، 27"الصح  واملرض، وكالكةلمات لعةلم النحو؛ فإنه يبحث فيه عن أحواهلا من حيث اإلعراب والبناءحيث 
ل الباحا ملمصطةلح الدراس  املوضوعي  هو مصطةلح مستقر ال غبار عةليه، م ث  ُيستعمل ابجتاه خاط  كأن حيمِّّ

ر يف مراعاة شروط الدراس  املوضوعي ، أو  و موضوعي خيةلط بني ما هو حتةليةلي وما هالنصوص أكثر مما حتتمل أو يقصِّّ
 مثاًل.

دت "بيان اآلايت القرآني  ذات املوضوع الواحد وإن اختةلفت عباراهتا وتعد :ويعرف الكومي التفسري املوضوعي أبنه
 أماكنها مع الكشف عن أطراف ذلك املوضوع حىت يستوعب املفسر مجيع نواحيه ويةلم بكل أطرافه وإن أعوزه ذلك 
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 .17-16م، ص1431 -هـ 1401، 1القاسم، حممد أمحد يوسف، ط –التفسري املوضوعي لةلقرآن الكرمي، الكومي، أمحد السيد  )28(
 عةلمي : دراس  ونقد، املنيع، انصر بن حممد، حبث منشور عةلى اإلنرتنت، وهو ورق  عةلمي  مقدم  إىل مؤمتر التفسريينظر التفسري املوضوعي يف الرسائل ال )29(

 6-1م، ص1010 -هـ 1431املوضوعي: واقع وآفاق، كةلي  الشريع  والدراسات اإلسالمي ، جامع  الشارق ، 
 .34التفسري املوضوعي لةلقرآن الكرمي ص )30(
 .100م،  ص1434 -هـ 1410، 1املوضوعي، مسةلم، مصطفى، دار القةلم لةلطباع  والنشر والتوزيع، ط مباحث يف التفسري )31(

 
طهرة جا28حًا وبياانً"االتعرض لبعض األحاديث املناسب  لةلمقام لتزيدها أيضجلأ إىل 

ُ
ت ء، وذلك بوصف الُسن  امل

تفسري املوضوعي : الإىل مهُ شارح  ومفصةل  لةلقرآن الكرمي، وقد فّصل ال  يف بيان أنواع التفسري املوضوعي فقسّ 
، لقد خدم 29ي التفسري املوضوعي لةلسورة القرآنةلح )الةلفظ( القرآين والتفسري املوضوعي لةلموضوع القرآين و طلةلمص

 يف دالل  اخلطاب القرآين حيث "امتاز القرآن الكرميعمةلي  حتديد سيما التفسري املوضوعي  توسع عةلوم القرآن ال
ذ له يها فال يستطيع أن يسةلكها سالك وال ينتهجها انهج، فهو يف عرضه يتخلعرض موضوعاته بطريق  مل يسبق إ

ضيات عي املقام يف كل موقف من مواقفه، ويطابق مجيع مقتابه، أعجز اإلنس واجلن عن معارضته، ير  أسةلوابً خيتص
ر لنا تكرار القص  الواحدة يف سياق موضوعي َمتةلف؛ ومع ذلك  30احلال يف كل عبارة من عباراته" وهذا ما قد يفسِّّ

ص  سواء ت اليت اشتمةلت عةلى ذات القفهو ال مينع من تشكيةله صور  جديدة وفوائد عديدة عند ربطه ابملوضوعا
 . هاقرآين وتوثيقدالل  اخلطاب اللتحديد فقاً أالسابق  منه أو الالحق ، وذلك كةله مما يضفي أبعاداً أكثر تنوعاً وأوسع 

دالل  اخلطاب القرآين ما جاء يف سورة الكهف من قصص "عندما تشخيص ومن أمثةل  أثر التفسري املوضوعي يف 
 -وأشد أثراً  ون أوقع يف النفسكالطاع  والتضحي  من خالل قص  إَساعيل وإبراهيم عةليهما السالم، تتعرض قضي  

، إهنا صياغات 31عةليهما السالم يف سورة الكهف"لعبد الصاحل وكذلك آداب طةلب العةلم من خالل قص  موسى وا
ي  حتويه تةلك الوحدات املوضوع ملاأدق درجات اإلدراك لةلخطاب القرآين وذلك موضوعي  تقرب لةلسامع والقارئ 

 وعِّرب. من معان  
ومن األمثةل  األخرى عةلى دق  توجيه اخلطاب القرآين يف التفسري املوضوعي والذي ينسحب بصورة أو أبخرى عةلى 

اب القرآن لةلناس كان خطالدراسات املوضوعي  املتعةلق  ابلقرآن الكرمي، هو تركيز القرآن عةلى السم  اإلنساني ، حيث  
، خاطبنياخلطاب القرآين يتجه إىل املفأنت ترى قةليمًا عةلى آخر "إرق أو طبق  أو عِّ  يًا ابمتياز إذ مل حيابِّ إنسان

 أو اي  مثاًل: اي أيها العرب -الناس، أو بين آدم أو املؤمنني. ومل ترد ولو مرة كةلم  العرب أو قريش مستعمال كةلم :
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 أتمالت عةلمي  وأدبي  يف كتاب هللا عز وجل -البوطي، حّممد َسعيد َرمضان، من روائع القرآن  (32)

 .111م، ص1444 -هـ  1410بريوت،  –الناشر: موسس  الرسال  
 1الزلزل   )33(
 1التحرمي )34(
 1م، ج1003 -هـ  1414، 1هـ( مبساعدة فريق عمل، عامل الكتب، ط1414معجم الةلغ  العربي  املعاصرة، ُعمر، أمحد َمتار عبد احلميد )املتوىف:  )35(

 .144ص
 .144ص 1ينظر معجم الةلغ  العربي  املعاصرة ج )36(

 .110ص 1جمعجم الةلغ  العربي  املعاصرة،  )37(

 
اخلطاب اخلاص  بفئ  معين  من الناس. وإليك منوذجا من النداءات أو أهل كذا، أو ما يشابه ذلك من صيغ  -قريش 

 .33}اي َأيُـَّها النّباُس اهّـبُقوا َرّبُكْم ِإنّب زَْلَزَلَة السّباَعِة َشْيٌء َعِظيم{قال تعاىل:  32القرآني "
 اثنيا : دراسة حتليلية

ةلَّل، ومنه: وحتِّةلًَّ ، فهو حُمةلِّّل، واملفعول حمُ حةلََّل حيةلِّّل، حتةلياًل  -وهو  –ح ل ل يرجع أساس املصطةلح إىل مصدر "
حةلَّل اليمنَي: بّررها، جعةلها حالاًل ومباًحا بكفَّارة وجعل هلا َمرًجا خُيرِّج من احلِّْنث }َقْد فـََرَض هللُا َلُكْم حتِّةلََّ  

 .35"34أمَْيَانُِّكْم{
ل وتعرِّف التحةليل الكمي والنوعي واحلجمي  كذلك التحةليل وتقسيم الكل إىل جزئيات، و ولةلتحةليل مضآن عدَّة تفصِّّ

وتصنف  –حتةليالت )لغري املصدر( وحتاليُل )لغري املصدر(  -مجعه  -مفرد والتحةليل: ، 36اإلشعاعي واألساسي
ء دون عقٌل حتةليةلّي: يفطن ألجزاء الّشيء خالفًا لةلعقل الرتكييّب الذي يفطن جملموع الّشي -عقول البشر إىل صنفني 

 37حتةليةلّي: فهرس  تعتمد عةلى سرد مواّدها حسب املؤلّفني واملوضوعات وحنوها"كّشاف   -أجزائه
 

ويف انتقال إىل احلديث عن مفهوم التحةليل يف جمال الدراسات القرآني  حصراً جند أن تظافر القرائن حول املوضوع أو 
حبث مدلوالت  م  عن طريقاملفردة أو اآلي  القرآني  الواحدة؛ يستوجب إتقان صنع  التحةليل لتحصيل نتائج سةلي

الكةلم  أو اجلمةل  وترجيح معناها الدقيق بقرائن واضح  قوي  قد خضعت هي األخرى لةلتحةليل هبدف اختيار األقوى 
من بينها وهو ما يضمن ترجيحًا عةلميًا سةليمًا ملعى اآلي  أو املفردة أو املوضوع وهو املنهج العةلمي املقابل ملنهج 

هبا إىل الوحدة، وربط الظواهر ضمن عالقاهتا اجلدلي  إبطارها املوضوعي، والتحةليل عةلى هذا  "معاجل  الكثرة ارتداًدا
 النحو مضر بفهم النص وتفسريه سواء كان نصًّا قرآنيَّا أو غريه، أشار إىل ذلك بعض النقاد الغربيني يف حديثهم عن 
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هـ( حتقيق:د. جمدي ابسةلوم، دار الكتب 333أهل السن ( املاتريدي، حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور )املتوىف:  تفسري املاتريدي )أتويالت )38(

 .137م، ص1001 -هـ  1416، 1بريوت، لبنان، ط -العةلمي  

 .137ص 1ينظر تفسري املاتريدي )أتويالت أهل السن ( ج )39(
 .137ص 1ينظر تفسري املاتريدي )أتويالت أهل السن ( ج )40(
 11م،  ص1434م، 1410ينظر التفككي  النظري  واملمارس ، كريستوفر نوريس، ترمج : د. ثربي حممد حسن، دار املريخ، املمةلك  العربي  السعودي ،  )41(

 
م النقدي  عةلى اجلدد يف أمريكا أقاموا ممارساهتتطبيق منهج التحةليل "ويسمونه التفكيك" يف الشعر؛ حيث إن النقاد 

أساس الشكل العضوي، وهي الفكرة القائةل : إن لةلقصيدة وحدة شكةلي  متاثل وحدة الشكل الطبيعي، ولكن بداًل 
من أن يكشف َهُؤاَلءِّ النقاد يف الشعر وحدة العامل الطبيعي وتالمحها، فإهنم اكتشفوا معاين متعددة األوجه، ويف هناي  

ملطاف حتول النقد الذي يبحث عن نقد لاللتباس والتعدد يف املعى. . . إىل لغ  مةلتبس  مناقص  لفكرهتم األصةلي  ا
، وتتمثل سةلبيات هذا املنهج الذي وقع فيه بعض الباحثني املعاصرين بغري قصد رمبا؛ يف 38الكةلي  لوحدة املوضوع"
 -مجةل  نقاط من أبرزها:

 منهج غريب نقضه فيما بعد أصحابه قبل غريهم.إن هذه الطريق  مأخوذة عن  -1
بوصفه ممارس  أدبي  نقدي  فإن منهج التفكيكي  يعتمد إظهار البناء املتناقض وغري املنسجم؛ بناًء منسقاً خالياً  -2

 .39من التناقضات ميثل وحدة طبيعي  بواسط  اجلهود الفني  البالغي 
ا تشرح الدراسات القرآني  اليت يعةلم أهل االختصاص أهننطبق عةلى ي إن هذا االجتاه يف الدراسات التحةليةلي  هو مما ال

ط كالم رب األرابب  الناس مبا يعينهم  لةلعاّم  منيف كتابه الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خةلفه؛ وتبسِّّ
معاجل   ظري ن والعمل مبقتضاه، حيث يتبني لنا حبسب ما تقدم أنإدراك ما أمكن من جوانب اخلطاب القرآين عةلى 

 ا؛أنكرها بعد عقود من نشأهتالنقد الغريب، وهي فكرة مدرس  ن ع هي نظري  مأخوذة الكثرة ارتداًدا إىل الوحدة
خذ "التفكيكي " واليت يقصد هبا تفكيك الّنصوص لكشف حقيق  األعمال األدبي  اليت تت الغربيون أنفسهم، ذلك أن

ط   ابلغ القوة؛ وهو تفكيك ينفي عنها معى القوة واحلبك  ويبدي نقامن البالغ  وسيةل  لتظهر مبظهر من الرصان
، عةلى أن النظري  40التناقض والضعف اليت تعرتيها؛ عرب التشكيك ابجلزئيات وصواًل إىل كةليات مشكوك هبا

"التفكيكي " ذاهتا مل تُعد من قبل البعض أكثر من طريق  نقدي  مبكن من خالل وضع أقوال جديدة لوصف أو 
 .41راجع  نصوص قدمي  يف األدب اإلجنةليزيم
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 1, 2017 

 
 97 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
بريوت، األوىل،  –( حتقيق: رمزي منري بعةلبكي، دار العةلم لةلماليني هـ311مجهرة الةلغ ، األزدي، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد )املتوىف:  (42(

 .110ص 1م، ج1437

 .11م، ص1434 -هـ 1410، 1مباحث يف التفسري املوضوعي، مسةلم، مصطفى، دار القةلم، دمشق، ط (43)
 .16التفسري املوضوعي لةلكومي ص (44)
 1النحل  (45)

 
أما عن مفهوم التحةليل املستهدف هبذه الفاصةل  من البحث، فهو راجع حتديدًا إىل "حل العقد.. حُيةُلُه حالَّ وكل 

، وحتةليل النصوص يستوجب حبث تفاصيةلها من مجيع الوجوه املعني  وعةليه يكون التفسري 42جامد أذبته فقد حةلَّةلته"
هو تفسري "ينصب عةلى معرف  دالل  الكةلم  الةلغوي  وداللتها الشرعي ، والتعرف عةلى الرابط بني الكةلمات التحةليةلي 

يف اجلمةل  وبني اجلمل يف اآلي  وبني اآلايت والسور وكذلك التعرف عةلى القراءات وأثرها عةلى دالل  اآلي ، ووجوه 
يح .. وغريها من الوجوه اليت تساعد إجالء املعى وتوضاإلعراب ودورها يف األساليب البياني  وإعجاز القرآن الكرمي

 ، وعةلى هذا النسق يتوجب إجراء الدراسات التحةليةلي  املتعةلق  ابلقرآن الكرمي والعةلوم املستنبط  عن نصوصه.43املراد"
 هكذا جند أن مصطةلح الدراس  التحةليةلي  هو مصطةلح سةليم من الناحي  الةلغوي  وال يشوبه ما مينع استعماله يف
الدراسات القرآني  من جه  املفهوم، واملهم هو رعاي  االختصاص لةلدالل عةلى املعى املطةلوب من إطالقه، جتنباً 

عتمد.
ُ
 لالحنراف عن منهج الدراس  امل

ر  والتفسري التحةليةلي "هو بيان األايت القرآني  ابلتعرض جلميع نواحيها والكشف عن كل مراميها حىت يكون املفسِّّ
جلميع األهداف اليت تتطةلبها من حبث عن ألفاضها ومعانيها وأسباب نزوهلا وعما ترمي إليه من أحكام مستوعبًا 

تفسري الفخر  –وعقائد وعن السر يف تعبريها وما ترمي إليه أبلفاظها وتستهدفه أبلسةلوهبا، ومن أمثةله هذه التفاسري 
 تفسري قوله ما جاء يفحتديد دالل  االخلطاب القرآين  ، ومن أمثةل  أثر التفسري التحةليةلي يف44الرازي وافسري اآللوسي"

"افتتحت السورة الكرمي ، بتهديد الكافرين  45}َأَهى َأْمُر اّللِ  َفاَل َهْستَـْعِجُلوُه ُسْبَحانَُ  َوهـََعاََل َعمّبا ُيْشرُِكوَن{: تعاىل
 -ألوليائه، فقال -تعاىل -ر هللاالذين كانوا ينكرون البعث، وما يرتتب عةليه من ثواب أو عقاب، ويستبعدون نص

ةُلوُه والفعل -تعاىل ، ألن املنهي عن «  تستعجةلوهفال»هنا، مبعى قرب ودان بدليل « أتى»: أَتى أَْمُر اَّللَِّّ َفال َتْستَـْعجِّ
 -االستعجال يقتضى أن األمر الذي استعجل حصوله مل حيدث بعد، واملراد أبمر هللا: ما اقتضته سنته وحكمته

لةلتفريع. « فال تستعجةلوه»من إاثب  املؤمنني ونصرهم، وتعذيب الكافرين ودحرهم، والفاء يف قوله  -سبحانه
 ، ألنه هو « ر هللاأم»يعود عةلى « تستعجةلوه»واالستعجال: طةلب حصول الشيء قبل وقته، والضمري املنصوب يف 
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 .100ص 3م، ج1443، 1القاهرة، ط –سيد، دار هنض  مصر لةلطباع  والنشر والتوزيع، الفجال   طنطاوي، حممدالتفسري الوسيط لةلقرآن الكرمي،  )46)

م. 1003، 1، العدد 11ينظر، حسن التخةلص يف القرآن الكرمي: دراس  بالغي ، رمضان، أمحد فتحي، حسن، آالء أمحد، جمةل  جامع  تكريت/ جمةلد  (47)
 م.1006 -هـ 1417، 4األردن، ط –لقرآين، دار عمار، عمان وينظر كذلك، السامرائي، فاضل صاحل، التعبري ا

 
 -يء أمر هللاره، واملعى: قرب ودان جم، فال تستعجةلوا هللا فيما قضاه وقد-تعاىل -« هللا»املتحدث عنه، أو عةلى 

هذا  -أيها املشركون -وهو إكرام املؤمنني ابلنصر والثواب، وإهان  الكافرين ابخلسران والعقاب، فال تستعجةلوا -تعاىل
 -تعاىل -ويشاؤه، وعرب عن قرب إتيان أمر هللا -األمر، فإنه آت ال ريب فيه، ولكن يف الوقت الذي حيدده هللا تعاىل

لإلشعار بتحقق هذا اإلتيان، ولةلتنويه بصدق املخرب به، حىت لكأن ما هو واقع عن قريب، « أتى»فعل املاضي ابل
قد صار يف حكم الواقع فعال. ويف إهبام أمر هللا، إشارة إىل هتويةله وتعظيمه، إلضافته إىل من ال يعجزه شيء يف 

انزل  ذار والتهديد، أى: فال جدوى من استعجالكم، فإنهزايدة يف اإلن« فال تستعجةلوه»األرض وال يف السماء، قوله 
رب يف ق عموم دالل  اخلطاب القرآين، وقد كشف لنا حتةليل هذه اآلي  عن 46بكم سواء استعجةلتم أم مل تستعجةلوا"

ال ، وانتصار ال حم ابملخالفني ملنهجهحتمي  حتقيق وعد هللا تعاىل وعدم جدوى استعجال العذاب الذي هو انزل 
، وهو ما يشري إىل كوني  هذه الُسن  اإلهلي  وفق عموم نتائج استقراء  وما يصاحبه من انكسار لةلباطل وأهةلهاخلري

 .دالالت هذا اخلطاب
 اثلثا : دراسة َالغية 

 لةلتأكيدو  دالل  اخلطاب القرآينتقدم احلديث يف املطةلب الثاين من املبحث األول عن دور الدراس  البالغي  يف 
مصطةلح "دراس  بالغي " يضاف  أحياانً إىل عناوين دراسات معني  ابلقرآن الكرمي هبدف حتديد نوعيتها،  ناختصاراً فإ

وميثل البحث يف األسرار البالغي  لةلمفردات واآلايت واملوضوعات القرآني ، ويبحث يف زوااي حمددة مثل: القسم يف 
التصوير  – احلشد الفين –الذكر واحلذف  -التأخريالتقدمي و  –حسن التخةلص يف القرآن الكرمي   -القرآن الكرمي 

وما إىل ذلك من موضوعات تكشف كامن أسرار القرآن الكرمي يف الصياغ  واألسةلوب والنظم الذي يشّكل  47الفين،
حد اليقني أبن دراك وبةلغ بذلك اإل؛ هو أدرك دالل  خطابهاملعاين املتجددة واملؤثرة يف نفس السامع أتثريا يبةلغ به إن 

تطبيقها عةلى النحو املطةلوب هو من أعظم القرابت إىل هللا تعاىل، ويبعث يف النفس اهلم  عةلى حسن التطبيق وحتري 
 أدقِّّ صوره.
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بريوت،  –هـ( حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب 370هتذيب الةلغ ، حتقيق، منصور، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو )املتوىف:  (48)

 .166ص 14م، ج1001، 1ط

هـ( حتقيق: 444املشهور من الكالم، الداين، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو )املتوىف:  الفرق بني الضاد والظاء ىف كتاب هللا عز وجل وىف (49)
 .44م، ص 1007 -هـ  1413، 1دمشق، ط –حامت صاحل الّضامن، دار البشائر 

 1414 -3بريوت، ط –هـ( دار صادر 171لسان العرب، حممد بن مكرم بن عةلى، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى )املتوىف:  (50)
 .110ص 1هـ، ج

 
 راَعا : من منظور قرآين

طِّرياً، َوَلَقد َأْخَطَر بِّهِّ، خَ الَّذِّي يـُْرَجى َخريه، َويـَُقال: َما َكاَن َهَذا نظرياً هلََذا، َوَلَقد أْنَظَر بِّهِّ َوَما َكاَن املنظور لغً : هو "
 النَّظَائِّر تُ واملْنظوُر أَْيضا الَّذِّي َأَصابـَْته َنْظرٌة، ونظريُك أَْيضا الَّذِّي يُناظِّرك وتُناظِّرُه، َويفِّ َحدِّيث اْبن َمْسُعود: لقد عرف

ها بِّبَـْعض يفِّ ل، َسيت َنظَائِّ الَّيتِّ َكاَن َرُسول هللا يقوم هبَا، عْشرين ُسورَة من املفصَّل يـَْعينِّ ُسَور املفصَّ  ر الشتِّباه بعضِّ
"فالن انظورة بين فالن: إذا كان املنظور إليه ويقال أيضًا  48الطول، َوَقول َعدِّي: مل خُتطِّىء نِّظاريت، َأي فِّراسيت"

فده ]ومينه[ ر  فيهم، والّناظور: هو اّلذي يكون يف رأس املرقب  ينظر لةلقوم، واملنظور إليه من الّرجال: ]هو[ الذي يبتغى
، ويذهب بعض الةلغوين 49رسول ]ورسل[" وعونه، والّنظور: الذي ال يغفل عن الّنظر إىل ما أمهّه، ومجعه: نظر، مثل:

، َمْنظُوٌر: أَ  ابته صإىل أن املنظور يطةلق أحيااًن عةلى "َرُجل  فِّيهِّ َنْظرٌَة َأي عيٌب، واملنظوُر: الَّذِّي َأصابته َنْظرٌَة، َوَصيبِّ
ََذا َوَلَقْد أَْنَظْرتُه، َوَما َكاَن َخطِّري  رُه. َويـَُقاُل: َما َكاَن َنظِّريًا هلِّ ، 50 َوَلَقْد َأْخَطْرتُه"اً اْلَعنْيُ. واملنظوُر: الَّذِّي يـُْرَجى َخيـْ

ُشاَهد بُغي  فائدة مرجوَّة ، وقد ُيستعمل لةلمقابةل  و 
راَقب وامل

ُ
ملمايزة وإظهار اواملالحظ من مجةل  ما تقدم أن املنظور هو امل

 أمر ملقارنته آبخر، وكل ذلك أييت بواسط  النظر إىل معى أو مبى يراد التحقق من مدى مطابقته ابملنظور إليه.
يعربِّّ مفهوم املنظور القرآين عن الصور املتخيةل  حبسب فهم املتخصص املتقن هبدف نقل الصورة املتخيةل  إىل كالم 

ةلى املؤثرات األصةلي  لةلصورة السيما أن "التصوير هو األداة املفضةل  يف أسةلوب مكتوب ال يؤثر أو ينقص أو يزيد ع
القرآن، فهو يعرب ابلصورة احملس  املتخيةل  عن املعى الذهين، واحلال  النفسي ؛ وعن احلادث احملسوس، واملشهد املنظور؛ 

قرآنيني فني  لنقل احلكم أوالوصف الوعن النموذج اإلنساين والطبيع  البشري " ، وبذلك يكون املنظور هو حماول  
 .إلدراك دقيق ملقاصد اخلطاب القرآينلةلموضوع أو النموذج املعين ابلدراس  لتحقيق هذه الغاي ، مما يهي  
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هـ( حتقيق: الشيخ بيت 341معجم الفروق الةلغوي ، العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران )املتوىف: حنو  )51)

 .144هـ، ص1411، 1هللا بيات، مؤسس  النشر اإلسالمي التابع  جلماع  املدرسني،ط

 143جم الفروق الةلغوي  صمع (52)

 
 داللة اخلطاب القرآيناملطلب الثاين: املنظور والرؤية.. فروق املعاين وأثرها 

 أواًل: فروق مهم  بني النظر والفكر والرؤي .
يق الحاه عةلمي الستعمال املصطةلحات املتعةلقى ابلدراسات القرآني  البد من معرىف عدد من الفروق بني لتحق 

 مفردات يرد استعماهلا كثرياً ضمن هذه املصطةلحات، وذلك حبسب العرض اآليت:
  أوال : الفرق َْي النظر والفكر والرؤية

. ومها مما ال يدخالن يف تعريف الرؤي  حيث 51البديه "النظر يكون فكرًا ويكون بديه  والفكر ما عدا يقال أن "
مُيَيَـُز بني النظر والرؤي  عةلى أن "النظر طةلب اهلدى، والشاهد قوهلم نظرت فةلم أر شيئا، وقال عةلي بن عيسى: النظر 

 بطةلب ظهور الشيء، والناظر الطالب لظهور الشيء وهللا انظر لعباده بظهور رمحته إايهم، ويكون الناظر الطال
لظهور الشيء إبدراكه من جه  حاس  بصره أو غريها من حواسه ويكون الناظر إىل لني هذا الثوب من لني غريه، 
والنظر ابلقةلب من جه  التفكر، واإلنظار توقف لطةلب وقت الشيء الذي يصةلح فيه، قال والنظر أيضا هو الفكر 

 بد أن يكون مفكراً واملفكر عةلى هذا الوجه يسمى انظراً والتأمل ألحوال األشياء أال ترى أن الناظر عةلى هذا الوجه ال
وهو معى غري الناظر وغري املنظور فيه أال ترى أن اإلنسان يفصل بني كونه انظراً وكونه غري انظر، وال يوصف القدمي 

، والنظر ليعةلم أال وهو جمهول الشيءابلنظر الن النظر ال يكون إال مع فقد العةلم ومعةلوم أنه ال يصةلح النظر يف 
يشاهد ابلعني فيفرق بني نظر الغضبان ونظر الراضي، وأخرى فإنه لو طةلب مجاع  اهلالل ليعةلم من رآه منهم ممن مل 

رئي، النظر تقةليب العني حيال مكان املرئي طةلبا لرؤيته، والرؤي  هي إدراك امل يره مع أهنم مجيعا انظرون فصح هبذا أن
، ميثل استيعاب هذه الفروق 52ن حيث ال يطةلب رؤيتها صح أنه ال يوصف ابلنظر"وملا كان هللا تعاىل يرى األشياء م

تدقيق النظر فيها بداي  لسةلوك الطريق الصحيح حنو ضبط معاين املفردات واآلايت واملوضوعات القرآني  ودالالهتا، و 
 ف عةلى أسراره، همه والوقو ال يتهيأ ملن أراد فحيث "والتَـَفهم  دق  استيعاب دالل اخلطابوهو ما يفضي قطعاً إىل 
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 .133م، ص 1001 -هـ  1416، 1القاهرة، ط -أبو عاصي، حممد سامل، دار البصائر عةلوم القرآن عند الشاطيب من خالل كتابه املوافقات،  (53)

 هـ(341العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران )املتوىف: حنو الفروق الةلغوي ،  (54(

 .44مصر، د. ت. ص –حققه وعةلق عةليه: حممد إبراهيم سةليم، دار العةلم والثقاف  لةلنشر والتوزيع، القاهرة 

 
، 53"واستخالص أحكام الشريع  اجلزئي ، وقواعدها الكةلي ، ومقاصدها العام ، إال أبن جيعةله موضوع درسه ونظره

وهو مما يعزز فرص إدراك معاين اهلطاب القرآين بصورة مأمون  من تبعات التعّجل وطغيان امليول والقناعات اخلاّص  
 والشاّذة.

 قرآنية اثنيا : رؤية
حيدد املعى الةلغوي ابإلضاف  إىل املفهوم االصطالحي سواء أكان مقبواًل أم مرفوضًا من حيث الوضع أو الدالل ؛ 
الفصل بني املتشابه من املفردات املقارب  لةلمعى، ومن ذلك الرأي والرؤي  وما ميكن اإلفادة منه حبسب ما تقدم؛ يف 

فهم دالل  لات القرآني  وكذلك يف صياغ  منهج متكامل وضوابط معةلوم  حتديد مشروعي  معى التعامل مع الدراس
 ، وقد يتأتى ذلك من خالل التفصيل عرب العرض اآليت: اخلطاب القرآين وموضوعي  التعامل معها

 لم والرؤيةَْي العِ  لفرقُ ا
وقد فّصل أهل  "الرؤي  القرآني "يقرِّبُنا أكثر التعرف عةلى ما بني العةلم والرؤي  من فروق؛ من احلكم بشأن مصطةلح 

عَها آَف  الفنِّ بينهما بقوهلم "أن الرُّْؤيَ  اَل تكون إِّالَّ ْلَمْوُجود؛ َواْلعةلم يتَـَناَول اْلَمْوُجود واملعدوم وكل ُرْؤيَ  مل يعرض مَ 
يق الةلَّْمس فَإِّنَُّه يـَْقَتضِّي ن كل إحساس من َطرِّ فاملرئي هبَا َمْعةُلوم َضُرورَة وكل ُرْؤيَ  َفهَِّي حملدود أَو قَائِّم يفِّ حَمُْدود َكَما أَ 

رِّيبا( َأي: قَ َأن يكون حملدود َأو قَائِّم يفِّ حَمُْدود والرؤي  يفِّ الةلَُّغ  عةلى َثاَلثَ  أوجه َأحدمهَا اْلعةلم َوُهَو قـَْوله تـََعاىَل )ونراه 
َْعى بَعيدا( َأي: َيظُنُّونَُه، َواَل   الظَّن َوُهَو قـَْوله تـََعاىَل: )إِّنَـُّهم يرونهنعةلمُه يـَْوم اْلقَِّياَم  َوَذلَِّك َأن كل آت  قريب، َواآْلخر مبِّ

َنَـَّها بعيَدة َوهِّي قريَب  يفِّ عةلم هللا، َواْستِّْعَمال الرُّ  َْعى اْلعةلم ألنه اَل جيوز َأن َيُكونُوا َعاملني أبِّ يَ  يفِّ هَذْين ؤْ يكون ذلك مبِّ
، إن تعدد هذه الوجوه يشري إىل التزام احلذر يف التعامل مع مصطةلح 54ُرْؤيَ  اْلعني َوهِّي َحقِّيَق " اْلَوْجَهنْيِّ جَماز، َوالثَّالِّث

"الرؤي  القرآني " والتدقيق يف دراسته وحتةليل مضآنه وصواًل إىل حكم هنائي بشأن جواز استعماله من عدمه، وقد 
اسات القرآني  يتمثل يف معناها الذي هو تكشف لنا نظرة أولي  أن خطأ استعمال الرؤي  ضمن مصطةلحات الدر 

 "النظر حملدود" وهو ما يتقاطع مع سع  معاين النص القرآين وجتدده وصالحيته لكل زمان ومكان، ابإلضاف  إىل احياء 
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بريوت،  –هـ( املكتب  العةلمي  770املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، العباس، أمحد بن حممد بن عةلي الفيومي مث احلموي، أبو )املتوىف: حنو  (55(

 .141ص 1ج

هـ( كتتحقيق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي، 170البصري، أبو عبد الرمحن اخلةليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي )املتوىف: العني،  (56)
 . 113-117ص 1دار ومكتب  اهلالل، د. ت. ج

 .617ص 1مجهرة الةلغ ، ج (57)

هـ( حتقيق: زهري عبد احملسن سةلطان، مؤسس  341ين الرازي، أبو )املتوىف: جممل الةلغ  البن فارس، احلسني، أمحد بن فارس بن زكرايء القزوي )58)
 .311ص 1م، ج1436 -هـ  1406، 1بريوت، ط –الرسال  

 
املعى أبن الباحث يف النص القرآين قد استحكم عةلى أقصى غاي  البيان له؛ وهو مما ال ميكن تصور إمكانه مع النص 

 القرآين من الناحيتني الشرعي  والعةلمي .
 القرآن الكرمي حنو فهم واستنباط داللة اخلطاب القرآين: هوجي  دراسة لثاملطلب الثا

 أوال : معىن ُمصطلح.. دراسة وحتقيق
 َعُتَق َوَدَرْسُت اْلعِّةْلَم َدْرًسا اْلكَِّتابُ َدَرَس اْلَمْنزُِّل ُدُروًسا مِّْن اَببِّ قـََعَد َعَفا َوَخفَِّيْت آاَثرُُه َوَدَرَس الدراس  لغ  هي من "

، وقيل "والدَّرس: بقّي  أَثَرِّ الشيء  الّدارس، واملصدر الُدُروس. وَدَرَستهُ الرِّايح أي َعَفْته. 55"مِّْن اَببِّ قـََتَل َودِّرَاَسً  قـَرَأْتُهُ 
ْفظ، وَدَرَس دِّراسً ، وداَرْسُت فالانً ك اخلةََلق، وكذلك  تاابً لكي أحَفَظ. والدَّريُس: الثَـُّوبُ والدَّْرس: َدْرُس الكتابِّ لةلحِّ

لرجُل جاَره وُيضيُع فقال: أيقُتل امن الُبُسطِّ وحنوها. وقـََتَل رجٌل رجاًل من ُجةَلساءِّ النُّعمان يف جمةلسه فأمر بقتةله؛ 
ويقال "املِّْدراس: اْلموضع الَّذِّي ، 56ذِّمارَه، قال: نـََعم اذا قـََتَل جةليَسه وَخَضَب دريسه، وجيمع الَدريس عةلى الدُّْرسان"

ل هيُدرس فِّيهِّ اْلُقْرآن وغريُه، وَدَرَستِّ اجلاريُ ، إِّذا َحاَضت يفِّ بعض الةلَُّغات. قَاَل أَبُو بكر: اَل أعرف اْلمصدر فِّيهِّ. َوأ
هو "الطريق اخلفي.  ، وذكر ابن فارس يف جممل الةلغ  أن الدرسُ 57الشَّام يـَُقوُلوَن: َدَرْسُت الطعاَم يفِّ معى ُدْسُته"

، وعةليه فإن مفهوم الدراس  بوجه عام هو اإلتيان عةلى 58والدريُس: الثوب اخلةلق، ومجعه درسان، ودرس املنزل: عفا"
 الشيء حىت آخره بعامل مؤثر، واستحال  املدروس قدمياً ابلنسب  لةلدارسِّ بوصفه صار معةلوماً له.
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مطهر بن  -هـ( حتقيق: حسني بن عبد هللا العمري 173اليمين، نشوان بن سعيد احلمريى )املتوىف: مشس العةلوم ودواء كالم العرب من الكةلوم،  )59)

 3م، ج1444 -هـ  1410، 1سوري ( ط -لبنان(، دار الفكر )دمشق  -يوسف حممد عبد هللا، دار الفكر املعاصر )بريوت  -ين عةلي اإلراي
 .1147ص

م، 1433-هـ 1403، 1هـ( عامل الكتب، ط111األفعال، عةلي بن جعفر بن عةلي السعدي، أبو القاسم، املعروف اببن الَقطَّاع الصقةلي )املتوىف:  )60)
 .104ص 1ج

 .1004ص 1مجهرة الةلغ ، ج (61)

بريوت،  –هـ( حتقيق: حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب 370أبو منصور، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي )املتوىف: هتذيب الةلغ ،  (62)
 .141ص 3م، ج1001، 1ط

هـ( حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العةلم 343املتوىف: الفارايب، أبو نصر إَساعيل بن محاد اجلوهري )الصحاح اتج الةلغ  وصحاح العربي ،  (63)
 .1460ص 4هـ، ج1407، 4بريوت، ط –لةلماليني 

 
، ويقال "َحَقْقت" احلديَث َحقَّاً 59ق وثوب حُمَقٌَّق: أي حُمَْكُم النَّْسج"التحقيق لغ : من "حّقق ظنه وقوله: أي َصدَّ 

 " الرجل صّدقُته كذلك واألمر َعةليك والقضاَء 1-و"أحققته" تبّينُته حقق واألمَر كنُت منه عةلى يقني  كذلك و"حديث
، ويقال: "احلََقق، 60ينته عةلى احَلق"أوجبته كذلك واملاشي  َسِّنت كذلك و"َحَقْقت" الرُجَل و"أحققته" وَحّقْقته دا

وبني  61َوُهَو َأن يضع الفرُس حافَر رجةله عةلى َموضِّع حافر َيده يفِّ َمْشيه، َوَذلَِّك عيب يـَُقال: فرس أَحقُّ بنيِّّ احَلَق"
َقْولِّك: كَ متابع  الشيء والتصديق جند من يذهب إىل أن أتكيد احلق "حقَّق الرجل إِّذا قَاَل: َهَذا الشَّْيء ُهَو احلّق  

، وال شك أن حتقيق النصوص هو إظهار أصوهلا احلّق  وحتقيق ارتباطها بتةلك األصول كرتقيم اآلايت وختريج 62صّدق"
األحاديث وأبيات الشعر، وأتصيل النصوص اليت مل يتم أحالتها إىل مراجعها األصةلي  أو ختريج أصول املعاين يف متاب 

: واحد معني ونسبتها إىل املصادر األقدم، وا بطال شبه انقطاع النص عن أصوله "احَلقُّ: خالف الباطل. واحَلقُّ
. واحلَقَُّ  أخّص منه. يقال: هذه َحقَّيت، أي َحّقي. واحلَقَُّ  أيضاً: َحقيَقُ  األمر. يقال: َلمَّا عرف احلَقََّ  مينِّّ   احلُقوقِّ

نها الالم  تنوين إذا جاءت بعد الالم، وإذا أزالوا عهرب. وقوهلم: " حلََقُّ ال آتيك "، هو مينٌي لةلعرب يرفعوهنا بغري
قِّّ لقاحها أيضًا ابلكسر، أي حني ثـََبَت ذلك فيها.  قالوا: حقَّا ال آتيك. وقوهلم: كان ذاك عند َحقِّّ لقاحها وحِّ

قاٌق. واحلِّقُّ ابلكسر: ما كان من اإلبل ابن ثالثِّ  نني وقد دخل يف سواحلُقَُّ  ابلضم معروف ، واجلمع ُحق، وُحَقٌق وحِّ
ق، أيضا، َسى بذلك ال ستحقاقه أن حيمل عةليه وأن ينتفع به. يقول: هو حق بني احلق .  قٌَّ  وحِّ الرابع ، واألنثى حِّ

 ، وبذلك يكون التحقيق يف الدراسات القرآني  غري جائز يف حال ارتباطه ابلنص القرآين مباشرة كأن 63وهو مصدر"
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ملمةلك  العربي  ا أيسر التفاسري لكالم العةلي الكبري، اجلزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر، مكتب  العةلوم واحلكم، املدين  املنورة، (64)

 .414ص 4م، ج1003هـ/1414، 1السعودي ، ط
هـ( دراس  وحتقيق: زهري عبد احملسن سةلطان، مؤسس  341جممل الةلغ  البن فارس، أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف:  (65)

 .113ص 1م، ج1436 -هـ  1406، 1بريوت، ط –الرسال  

 
دراس  وحتقيق" بينما جند احلكم يتحول إىل اجلواز يف حال حتقيق تفاسري أو َمطوطات نقول مثاًل: "سورة آل عمران: 

 تفسريي  أو مؤلفات عن عةلوم القرآن وما إىل ذلك.
  اخلطاب إدراك دالليضاف إىل ما تقدم أن جهود التحقيق ختدم ال شك جهود العودة ابألم  إىل مستوى رفيع من 

 ات اليوم كب احلضارة اإلنساني ، لذا أصبح من الواجبمكانتها الطبيعي  يف مقدم  ر  إىليؤهةلها لةلعودة القرآين وهو ما 
الذي طاب القرآين و دالل  اخلاهتمام اصحاب الشأن بتوجيه الباحثني والدراسني لتحقيق التفاسري ودراستها من زاوي  
 ندما نعةلم أبن إصرار الكافرينمن شأنه معاجل  مظاهر اإلحنالل والشرك ومكامن الظالل يف جسد األم  خصوصاً ع

ةليهم من ما كان يعرض عضعف قدراهتم عةلى إدراك دالل  اخلطاب القرآين و عةلى كفار مك  عةلى كفرهم كان بسبب 
القرآن، قال تعاىل: }ُقْل ُهَو نـََبٌأ َعظِّيٌم{ "أي: قل اي رسولنا لكفار مك  القرآن نبأ عظيم وخرب جسيم أنتم عنه 

، وهذا يف تصوري كباحث؛ ما يوجب دراس  وحتقيق التفاسري 64َساعه وال يف تدبر معانيه"معرضون: ال ترغبون يف 
 .ابلرتكيز عةلى دالل  اخلطاب القرآين وما حتمةله من خطوط عريض  هلداي  البشري 
 املبحث الثالث: مناذج هطبيقية عن أثر املصطلح يف حتديد الدراسة وهفعيلها.

 دورمها يف التمسك َبلقرآن الكرمي ومقاصده العام ةالقرآين و داللة اخلطاب املطلب األول: 
 أوال : مفهوم الَفهم

، فهو حيمل 65الشرب: الفهم، يقال: شرب يشرب شراب، إذا فهم" ذكر الشيباين يف معرض وصفه لةلشرب قائاًل: "
هو العةلم  "الفهمابملعةلومات حول موضوع معني، وهو خيتةلف عن العةلم والتعةلم ذلك أن  نمن دالالت تشرب الذه

مبعاين الكالم عند َساعه خاص  وهلذا يقال فالن س  الفهم إذا كان بط  العةلم مبعى ما يسمع ولذلك كان االعجمي 
ال يفهم كالم العريب، وال جيوز أن يوصف هللا ابلفهم النه عامل بكل ش  عةلى ما هو به فيما مل يزل، وقال بعضهم ال 

 ترى انك تقول فهمت كالمه وال تقول فهمت ذهابه وجميئه كما تقول عةلمت ذلك، يستعمل الفهم إال يف الكالم أال
وقال أبو أمحد بن أيب سةلم  رمحه هللا: الفهم يكون يف الكالم وغريه من البيان كاالشارة أال ترى أنك تقول فهمت 

 هم إمنا استعمل الفما قةلت وفهمت ما أشرت به إيل، قال الشيخ أبو هالل رمحه هللا: االصل هو الذي تقدم و 
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هـ( حتقيق، الشيخ بيت 341ن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران )املتوىف: حنو العسكري، أبو هالل احلسن بمعجم الفروق الةلغوي ،  (66)

 .414ص 1هـ، ج1411، 1ط« قم»هللا بيات، ومؤسس  النشر اإلسالمي، مؤسس  النشر اإلسالمي التابع  جلماع  املدرسني بـ 

 هـ1411الطبع : األوىل، 
 74ألنبياء (67)
هـ( حتقيق: حممد ابسل عيون السود، دار الكتب العةلمي ، 133أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزَمشري )املتوىف: أساس البالغ ، جار هللا،  (68)

 .33ص 1م، ج1443 -هـ  1414، 1لبنان، ط –بريوت 

من العةلماء إبشراف الناشر، هـ( كتاب ، حتقيق: ضبطه وصححه مجاع  316التعريفات، عةلي بن حممد بن عةلي الزين الشريف اجلرجاين )املتوىف:  (69)
 .30صم، 1433-هـ 1403، 1لبنان، ط–دار الكتب العةلمي  بريوت 

 
 -هو أن - الفرق بني الفهم والعةلم: -وقيل أن -يف االشارة الن االشارة جتري جمرى الكالم يف الدالل  عةلى املعى، 

 راكمن العةلم، الن العةلم نفس االدخفي، دقيق، فهو أخص  الفهم: تصور املعى من لفظ املخاطب، وقيل: أدراك
عةليهما السالم: }ففهمناها سةليمان وكال  66قال سبحانه يف قص  داود وسةليمانسواء كان خفيا أو جةليا، وهلذا 

، وهنا ال بد من حتديد مقصود "مفهوم" وهل يريد به الباحث اإلفهام أم الفهم مبعى ما 67آتينا حكما وعةلما....{
نهما بقوهلم "من بيميكن فهمه من مجةل  النص أو مجةل  نصوص املوضوع الواحد وأجزاءه وتراكيبه، حيث يكمن الفرق 

مل يؤت من سوء الفهم أتى من سوء اإلفهام، وقّل من أويت أن يَفهم ويُفهم، ورجل فهم: سريع الفهم، وال يتفامهون 
، وبناء عةلى هذه املعطيات يكون املفهوم هو 68ما يقولون. وتقول: من جزع من االستبهام، فزع إىل االستفهام"

درك حبسب فهم السامع أو القارئ 
ُ
لةلمسموع أو املقروء، وهو هبذه الصيغ  مما ال جيوز التعامل به مع نصوص القرآن امل

الكرمي لتفاوت مدارك املتخصصني، فمن جيروء عةلى اجلزم أبن ما فهمه من الّنصِّ هو مقصود القرآن ابلتحديد؟ لكنه 
 ، وهو ما يعرف ارة اإلسالميجائز عند إطالقه عةلى  املتفق عةليه مما فهمه وأقره مجع من املفسرين عرب اتريخ احلض

حتديدًا ابلقطعي الثبوب القطعي الدالل ، عنده ميكن اعتماد هذا القطعي بوصفه مفهوم قرآين، ذلك أن "جودة 
، واجلزم بفهم معى املفهوم يقتضي مطابق  املفهم لالزمه وهو هنا 69الفهم: صح  االنتقال من املةلزومات إىل الةلوازم"

 موع  النصوص لناتج عن النص أو جمداللته، ذلك أن ظني  الدالل  حتجب قطعي  املفهوم ا قطعي  ثبوت النص وقطعي 
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 .114صكتاب التعريفات،   (70)

 
 اثنيا : صفة املفهوم
فهوم مشارة إىل ضرورة حتديد صف  مفهوم الّنص، وهل هو مفهوم موافق  أم مفهوم َمالف ، ألن "لإلحاط  وجبت اإل

: هو مفهوم املخالف : هو ما يفهم منه بطريق االلتزام؛ وقيل -أما –املوافق : هو ما يفهم من الكالم بطريق املطابق  
 وتتمثل فائدة إدراك مفهوم النصِّّ يف معرف  جزء ، 70أن يثبت احلكم يف املسكوت عةلى خالف ما ثبت يف املنطوق"

اين النصوص عالفهم السةليم واالستيعاب التامِّّ ملمهم من دالل  اخلطاب القرآين وهو ما ينعكس بصورة أو أبخرى عةلى 
 .يةلي تفص مما يساعد يف حتقيق تطبيق مبين عةلى إميان  عميق بتةلك املعاين وما حتويه من دالالت

 اخلامتة
متثةلت أمهي  فهم دالل  اخلطاب القرآين عرب اجلانب الةلغوي والبالغي، يف أن ضعف إدراك الناس ملعاين القرآين الكرمي 

لتايل فإن أي معاجل  حلال  الضعف هذه ال بد أن أتخذ ابحلسبان ومقاصده العاّم  ظل ينعكس عةلى سةلوكهم واب
إشكاليتها األساس أال وهي ضعف إدراك دالل  اخلطاب القرآين اليت تسيطر عةلى جمموع األم  املسةلم  فتتسبب هلا 

ئج عالقتها ابهلل ابضبابي  يف موقفها من األحداث والربامج والرؤى اليت تنقسم عةليها تفاصيل حياهتا وتنبين وفقاً هلا نت
 تعاىل وبذاهتا وابآلخرين.

عربت الدراس  عن حاج  األم  لبحوث أتصيةلي  يف جمال أثر مصطةلحات الدراسات القرآني  يف دالل  اخلطاب القرآين، 
ملا لذلك من أتثري توجيه الدراسات القرآني  اليت تنقل لةلناس معاين القرآن الكرمي وحةلوله أزمات األفراد واجلماعات 
وعالجه لإلشكاليات اليت تعانيها اإلنساني  يف عصران احلاضر، وركزت عةلى اجلوانب الةلغوي والبالغي  إلثبات هذا 

 التأثري.
أثبتت الدراس  أنه مل يعد ابإلمكان غض الطرف عن أتثري الدراسات القرآني  يف فهم دالل  اخلطاب القرآين وال عن 

 ق النهض  احلقيق  املرتبط  ابتدأً بعالقتها خباهلا عزَّ وجلَّ.أثر هذه الدالل  يف إعادة األم  إىل طري
 النتائج

 هنالك أثر كبري ملصطةلح الدراس ات القرآني  يف فهم دالل  اخلطاب القرآين والتعبري عنها. -1
يعد اجلانبان الةلغوي والبالغي من ارز جوانب الكشف عن العالق  بني دالل  اهلطاب القرآين ومصطةلحات الدراسات  -1

 القرآني .
 معظم إشكاليات األم  اليوم تتمثل يف ضعف فهمها لدالل   اخلطاب القرآين. -3
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سةلم ال بد هلا أن تراعي إمهي  تعميم فهم دالل  اخلطاب القرآين بصورة عةلمي   -4

ُ
أي حماول إلعادة صياغ  العقل امل

 موضوعي ، تعيد لألم  وعيها حبتياجاهتا ودورها ومسؤليتها الديني  والدنيوي .
 أفضى البحث يف موضوع "تدبّر القرآن الكرمي" إىل مجةل  توصيات متثةلت ابآليت:

 التوصيات:
تسةليط املزيد من األضواء عةلى أمهي  معرف  فن استعمال املصةلحات يف الدراسات القرآني ، السيما  -1

 الدراسات املتعةلق  ابلتدبّر.
 بوجوبه من الناحي  الشرعي . بذل اجلهود املؤسسي  وتوسيعها لنشر ثقاف  التدبّر والتعريف -1
سةلم . -3

ُ
 حماول  تنسيق اجلهود العةلمي  وتبويبها لرفد مسرية نشر ثقاف  التدبّر بني أبناء األم  امل

 حث الُعةلماء واألساتذة طةلب  العةلوم الشرعي  عةلى تنفيذ الدراسات التطبيقي  املتعةلق  بتدبّر القرآن الكرمي. -4
من قبل إدارة املؤمتر لتضمني برامج الدراسات اإلسالمي  وخصوصاً يف  مفاحت  اجلامعات واملعاهد اإلسالمي  -1

 أقسام الدراسات القرآني  والدعوة؛ مساقات خاّص  مبوضوع تدبّر القرآن الكرمي.
 مصادر البحث

 املصدر األول القرآن الكرمي
 التفاسري

هـ( تفسري اإلجيي 401اإلِّجيي ، حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد هللا احلسين احلسيين الشافعّي )املتوىف:   
 م.1004 -هـ  1414، 1بريوت، ط –جامع البيان يف تفسري القرآن، دار الكتب العةلمي  

زيل يف تفسري القرآن )تفسري البغوي( هـ( معامل التن110البغوي حميي السُّن  أبو حممد احلسني بن مسعود )املتوىف:   
التوزيع، سةليمان مسةلم احلرش، دار طيب  لةلنشر و  -عثمان مجع  ضمريي   -حققه وخرَّج أحاديثه حممد عبد هللا النمر 

 م.1447 -هـ  1417، 4ط
د يق: عبهـ( تفسري مقاتل بن سةليمان، حتق110البةلخى، أبو احلسن مقاتل بن سةليمان بن بشري األزدي )املتوىف:   

 هـ. 1413 -،1بريوت، ط –هللا حممود شحاته، دار إحياء الرتاث 
هـ( تفسري القرآن العظيم، حتقيق: 774الدمشقي، أبو الفداء إَساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث )املتوىف:   

 م.1444 -هـ 1410، 1سامي بن حممد سالم ، دار طيب  لةلنشر والتوزيع، ط
 اخلواطر، مطابع أخبار اليوم، د. ت. –هـ(تفسري الشعراوي 1413تويل )املتوىف: الشعراوي، حممد م  
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هـ( الَعْذُب النَّمِّريُ مِّْن جَمَالِّسِّ الشَّْنقِّيطِّيِّّ 1343الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين )املتوىف: 

ريِّ، حتقيق، خالد بن عثمان السبت، إشراف: بكر بن عبد هللا أبو زيد، دار عامل الفوائد لةلنشر والتوزيع، مك   يفِّ التـَّْفسِّ
 هـ.  1416، 1املكرم ، ط

القاهرة،  –طنطاوي، حممد سيد، التفسري الوسيط لةلقرآن الكرمي، دار هنض  مصر لةلطباع  والنشر والتوزيع، الفجال  
 م.1443، 1ط

حترير املعى »هـ(التحرير والتنوير 1343عاشور بن، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسي )املتوىف : 
 هـ. 1434تونس،  –الدار التونسي  لةلنشر « ن تفسري الكتاب اجمليدالسديد وتنوير العقل اجلديد م

هـ( اجلامع 671القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين )املتوىف:   
، 1القاهرة، ط –تفسري القرطيب، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصري    -ألحكام القرآن 

 م.1464 -هـ 1334
هـ( تفسري املاتريدي )أتويالت أهل السن ( حتقيق:د. 333املاتريدي، حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور )املتوىف:   

 م.1001 -هـ  1416، 1بريوت، لبنان، ط -جمدي ابسةلوم، دار الكتب العةلمي  
  -املسمى–هـ( معامل التنزيل يف تفسري القرآن 110وىف: حميي السن ، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي )املت  

رش، دار طيب  سةليمان مسةلم احل -عثمان مجع  ضمريي   -تفسري البغوي، حققه وخرج أحاديثه حممد عبد هللا النمر 
 م.1447 -هـ  1417، 4لةلنشر والتوزيع، ط

ه تب  ومطبع  مصطفى الباىب احلةليب وأوالدهـ(  تفسري املراغي، شرك  مك1371املراغي، أمحد بن مصطفى )املتوىف:  
 م.1446 -هـ  1361، 1مبصر، ط
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 املصادر واملراجع:

ابن الوزير، حممد بن إبراهيم بن عةلي بن املرتضى بن املفضل احلسين القاَسي، أبو عبد هللا، عز الدين اليمين )املتوىف: 
بريوت،  –احلق من أصول التوحيد، دار الكتب العةلمي   هـ( إيثار احلق عةلى اخلةلق يف رد اخلالفات إىل املذهب340

 م.1437، 1ط
، 1، طالقاهرة -أبو عاصي، حممد سامل، عةلوم القرآن عند الشاطيب من خالل كتابه املوافقات، دار البصائر   

 م. 1001 -هـ  1416
  
هـ( هتذيب الةلغ ، حتقيق: حممد عوض مرعب، دار 370أبو منصور، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي )املتوىف:  

 م.1001، 1بريوت، ط –إحياء الرتاث العريب 
 م.1001القاهرة،  –هـ(، من بالغ  القرآن، هنضه مصر 1334أمحد أمحد عبد هللا البيةلي البدوي )املتوىف:   
هـ(، جواهر البالغ  يف املعاين والبيان والبديع، ضبط وتدقيق 1361مصطفى اهلامشي )املتوىف:  أمحد بن إبراهيم بن 

 وتوثيق: د. يوسف الصميةلي
هـ( جممل الةلغ  البن فارس، دراس  وحتقيق: 341أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف:   

 م.1436 -هـ  1406، 1بريوت، ط –زهري عبد احملسن سةلطان، مؤسس  الرسال  
هـ( مجهرة الةلغ ، حتقيق: رمزي منري بعةلبكي، دار العةلم 311األزدي، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد )املتوىف:   

 م.1437بريوت، األوىل،  –لةلماليني 
عني، حتقيق: د هـ( كتاب ال170البصري، أبو عبد الرمحن اخلةليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي )املتوىف:   

 مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتب  اهلالل، د. ت.
-هـ 1403، 1لبنان، ط–حتقيق: ضبطه وصححه مجاع  من العةلماء إبشراف الناشر، دار الكتب العةلمي  بريوت 

 م.1433
هـ( 1113توىف: بعد التهانوي ، حممد بن عةلي ابن القاضي حممد حامد بن حمّمد صابر الفاروقي احلنفي )امل  

موسوع  كشاف اصطالحات الفنون والعةلوم، تقدمي وإشراف ومراجع : د. رفيق العجم، حتقيق: د. عةلي دحروج، 
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 –نقل النص الفارسي إىل العربي : د. عبد هللا اخلالدي، الرتمج  األجنبي : د. جورج زيناين، مكتب  لبنان انشرون 
 م.1446، 1بريوت، ط

هـ( موسوع   1113ةلي ابن القاضي حممد حامد بن حمّمد صابر الفاروقي احلنفي )املتوىف: بعد التهانوي، حممد بن ع
كشاف اصطالحات الفنون والعةلوم، تقدمي وإشراف ومراجع : د. رفيق العجم، حتقيق: د. عةلي دحروج، نقل النص 

، 1بريوت، ط – مكتب  لبنان انشرونالفارسي إىل العربي : د. عبد هللا اخلالدي، الرتمج  األجنبي : د. جورج زيناين، 
 م.1446

هـ( ، حتقيق: حممد ابسل عيون السود، 133جار هللا، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزَمشري )املتوىف:   
 م.1443 -هـ  1414، 1لبنان، ط –دار الكتب العةلمي ، بريوت 

   
ـ( كتاب التعريفات، حتقيق: ضبطه وصححه مجاع  ه316اجلرجاين، عةلي بن حممد بن عةلي الزين الشريف )املتوىف: 
 م.1433-هـ 1403، 1لبنان، ط–من العةلماء إبشراف الناشر، دار الكتب العةلمي  بريوت 

اجلزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر، أيسر التفاسري لكالم العةلي الكبري، مكتب  العةلوم  
 م.1003هـ/1414، 1لعربي  السعودي ، طواحلكم، املدين  املنورة، املمةلك  ا

هـ( جممل الةلغ  البن فارس، حتقيق: زهري عبد 341احلسني، أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو )املتوىف:   
 م.1436 -هـ  1406، 1بريوت، ط –احملسن سةلطان، مؤسس  الرسال  

هـ( الكةليات معجم يف املصطةلحات 1044ء )املتوىف: احلنفي، أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو البقا
 بريوت، د.ت. –حممد املصري، مؤسس  الرسال   -والفروق الةلغوي ، حتقيق: عدانن درويش 

هـ( االختيار لتعةليل 633احلنفي، عبد هللا بن حممود بن مودود املوصةلي البةلدحي، جمد الدين أبو الفضل )املتوىف:   
 م.1437 -هـ  1316القاهرة،  –املختار، مطبع  احلةليب 

هـ( لباب 741اخلازن، عالء الدين عةلي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن، املعروف )املتوىف:   
 هـ. 1411، 1بريوت، ط –التأويل يف معاين التنزيل، حتقيق: تصحيح حممد عةلي شاهني، دار الكتب العةلمي  

هـ( الفرق بني الضاد والظاء ىف كتاب هللا عز 444عمر أبو عمرو )املتوىف: الداين، عثمان بن سعيد بن عثمان بن   
 م. 1007 -هـ  1413، 1دمشق، ط –وجل وىف املشهور من الكالم، حتقيق: حامت صاحل الّضامن، دار البشائر 
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الدار  -ةلم، دمشقهـ( البالغ  العربي ، دار الق1411الدمشقي، عبد الرمحن بن حسن َحبَـنََّك  امليداين )املتوىف:    
 م.1446 -هـ  1416، 1الشامي ، بريوت، ط

رمضان، أمحد فتحي، حسن، آالء أمحد، حسن التخةلص يف القرآن الكرمي: دراس  بالغي ، جمةل  جامع  تكريت/ جمةلد 
، األردن –م. وينظر كذلك، السامرائي، فاضل صاحل، التعبري القرآين، دار عمار، عمان 1003، 1، العدد 11
 م.1006 -هـ 1417، 4ط
هـ( السراج املنري يف اإلعان  عةلى معرف  477الشافعي، مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين )املتوىف:    

 هـ. 1131القاهرة،  –بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري، مطبع  بوالق )األمريي ( 
 .1سوراي، ط –الصَّالَّيب، َعةلي حممد حممد، اإلميان ابهلل جل جالله، دار ابن كثري   
  
 
هـ(جامع البيان يف أتويل 310الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلمةلي، أبو جعفر )املتوىف:  

 هـ.1411، 1م، ط 1000 -هـ  1410، 1القرآن، حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسس  الرسال ، ط
 بريوت، د. ت. –ار املعرف  هـ( إحياء عةلوم الدين، د101الطوسي، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل )املتوىف:   

هـ(املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، 770العباس، أمحد بن حممد بن عةلي الفيومي مث احلموي، أبو )املتوىف: حنو 
 بريوت. –املكتب  العةلمي  

ق عراهـ( التوضيح عن توحيد اخلالق يف جواب أهل ال1133عبد الوهاب، سةليمان بن عبد هللا بن حممد )املتوىف:   
، 1وتذكرة أويل األلباب يف طريق  الشيخ حممد بن عبد الوهاب، دار طيب ، الرايض، املمةلك  العربي  السعودي ، ط

 م.1434 -هـ 1404
هـ( معجم الفروق 341العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران )املتوىف: حنو   

 هـ.1411، 1 بيات، مؤسس  النشر اإلسالمي التابع  جلماع  املدرسني،طالةلغوي ، حتقيق: الشيخ بيت هللا
هـ( الفروق 341العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران )املتوىف: حنو  

 د. ت.صر، م –الةلغوي ، حققه وعةلق عةليه: حممد إبراهيم سةليم، دار العةلم والثقاف  لةلنشر والتوزيع، القاهرة 
هـ( كتاب األفعال، 111عةلي بن جعفر بن عةلي السعدي، أبو القاسم، املعروف اببن الَقطَّاع الصقةلي )املتوىف:   

 م.1433-هـ 1403، 1عامل الكتب، ط
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 هـ( كتاب التعريفات316عةلي بن حممد بن عةلي الزين الشريف اجلرجاين )املتوىف:   
هـ( مبساعدة فريق عمل، معجم الةلغ  العربي  املعاصرة، عامل الكتب، 1414ُعمر، أمحد َمتار عبد احلميد )املتوىف:   
 م.1003 -هـ  1414، 1ط
هـ( الصحاح اتج الةلغ  وصحاح العربي ، حتقيق: أمحد 343الفارايب، أبو نصر إَساعيل بن محاد اجلوهري )املتوىف:   

 هـ.1407، 4بريوت، ط –عبد الغفور عطار، دار العةلم لةلماليني 
القاهرة،  -بريوت -هـ( يف ظالل القرآن، دار الشروق 1331يد إبراهيم حسني الشاريب )املتوىف: قطب، س  
 هـ. 1411 -،17ط
 -هـ 1401، 1القاسم، حممد أمحد يوسف، التفسري املوضوعي لةلقرآن الكرمي، ط –الكومي، أمحد السيد   

 م.1431
  
توىف: َمتار القيسي القريواين مث األندلسي القرطيب )املاملالكي، أبو حممد مكي بن أيب طالب مَحّوش بن حممد بن  

 هـ( اهلداي  إىل بةلوغ النهاي  يف عةلم معاين القرآن وتفسريه، وأحكامه، ومجل من فنون عةلومه، حتقيق: جمموع  437
وع  مجامع  الشارق ، إبشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، جم -رسائل جامعي  بكةلي  الدراسات العةليا والبحث العةلمي 

 م.1003 -هـ  1414، 1جامع  الشارق ، ط -كةلي  الشريع  والدراسات اإلسالمي    -حبوث الكتاب والسن  
جمموع  من الباحثني إبشراف الشيخ َعةلوي بن عبد القادر السقاف، موسوع  الفرق املنتسب  لإلسالم، موقع الدرر   

 .dorar.netالسني  عةلى اإلنرتنت  
 –هـ( دار صادر 711أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى )املتوىف: حممد بن مكرم بن عةلى،   

 هـ. 1414 -3بريوت، لسان العرب، ط
هـ( الزهد والرقائق البن املبارك 131املْروزي، أبو عبد الرمحن عبد هللا بن املبارك بن واضح احلنظةلي، الرتكي )املتوىف:   

حتقيق: حبيب «  الزُّْهدِّ ُن مَحَّاد  يفِّ ُنْسَختِّهِّ زَائًِّدا َعةَلى َما َرَواُه اْلَمْرَوزِّيُّ َعنِّ اْبنِّ اْلُمَباَركِّ يفِّ كَِّتابِّ َما َرَواُه نـَُعْيُم بْ »)يةليه 
 بريوت، د.ت. –الرمحن األعظمي، دار الكتب العةلمي  

 م.1434 -هـ 1410 ،1مسةلم، مصطفى، مباحث يف التفسري املوضوعي، دار القةلم لةلطباع  والنشر والتوزيع، ط  
هـ( هتذيب الةلغ ، حتقيق، حممد عوض مرعب، دار 370منصور، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو )املتوىف:   

 م1001، 1بريوت، ط –إحياء الرتاث العريب 
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هو ورق  و املنيع، انصر بن حممد، التفسري املوضوعي يف الرسائل العةلمي : دراس  ونقد، حبث منشور عةلى اإلم=نرتنت، 
عةلمي  مقدم  إىل مؤمتر التفسري املوضوعي: واقع وآفاق، كةلي  الشريع  والدراسات اإلسالمي ، جامع  الشارق ، 

 م.1010 -هـ 1431
كريستوفر، التفككي  النظري  واملمارس ، ترمج : د. ثربي حممد حسن، دار املريخ، املمةلك  العربي  السعودي ، ،  نوريس

   .م1434م، 1410
هـ(إسفار الفصيح، حتقيق: أمحد بن سعيد بن حممد قشاش، 433، حممد بن عةلي بن حممد، أبو سهل )املتوىف: اهلروي

 هـ.1410، 1عمادة البحث العةلمي ابجلامع  اإلسالمي ، املدين  املنورة، املمةلك  العربي  السعودي ، ط
 -هـ  1414، 1لةلنشر والتوزيع، مصر، طاهلاليل، جمدي اجليل املوعود ابلنصر والتمكني، دار األندلس اجلديدة   

 م.1003
  
هـ(مشس العةلوم ودواء كالم العرب من الكةلوم حتقيق: حسني بن 173اليمين، نشوان بن سعيد احلمريى )املتوىف:  

بنان(، دار الفكر ل -يوسف حممد عبد هللا، دار الفكر املعاصر )بريوت  -مطهر بن عةلي اإلرايين  -عبد هللا العمري 
 م.1444 -هـ  1410، 1سوري ( ط -)دمشق 

 

 

 

 

 

 


