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  امللخص

يدور هذا البحث حول السياق القرآين وأمهيته وآثاره يف التفسري، ويهدف إىل 
إبراز أمهية السياق القرآين كأصل عظيم من أصول التفسري، كما يهدف كذلك إىل بيان 

 ين، وبيان ما للسياق من أثر عظيم يف تفسري القرآن الكرمي.أنواع السياق القرآ

  ويتكون هذا البحث من مقدمة، وثالثة مباحث وخامتة.

أما املقدمة: ففيها بيان أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، ومشكلة البحث، ومنهج 
  البحث، وخطته.

  وقد تناولت يف املبحث األول مفهوم السياق القرآين، وأمهيته.
  ت يف املبحث الثاين عن أنواع السياق القرآين.وحتدث

وتناولت يف املبحث الثالث واألخري آثار داللة السياق القرآين يف التفسري، 
وذكرت له تسعة عشر أثراً منها، بيان امل، وتعيني احملتمل، وختصيص العام، وتقييد 

  ري.املطلق، ودفع إيهام اإلشكال عن آيات القرآن الكرمي، وغري ذلك كث

الكلمات املفتاحية: السياق القرآين، أثر السياق يف التفسري، السياق اللغوي، داللة 
  السياق.
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Abstract 
This research investigates the context of the Qur'an 

and its importance and implications in interpretation. It 
aims to highlight the importance of the context of the 
Koran as a great priciple of interpretation, illustrating the 
types of the context of the Koran to show its great impact 
on the interpretation of the Koran. 

This research consists of an introduction, three topics 
and a conclusion. 

The introduction includes the statement of the 
importance of the topic, the reasons for its choice, the 
problem of research, research methodology, plan and 
Previous studies. 

In the first section, the concept of the Quranic context 
and its importance are handled. 

In the second section the types of Quranic context are 
studied. 

In the third and last section, the implications of the 
significance of the Qur'anic context in tafsir are discussed. 

In the conclusion, the most important findings and 
recommendations are provided. 
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   يل ىل مل خل
  قدمةم

 أَفَلَا جل شأنه:  -إىل تدبر كتابه وفهمه فقال  - تبارك وتعاىل -فقد دعانا ربنا 
(سورة   كَثريا اختلَافًا فيه لَوجدوا لَّهال غَيرِ عند من كَانَ ولَو الْقُرآنَ يتدبرونَ
  أَقْفَالُها قُلُوبٍ علَى أَم الْقُرآنَ يتدبرونَ أَفَلَا  ) ، وقال سبحانه : ٨٢النساء:
أن الغرض األساس من إنزال القرآن هو )، وبني لنا ربنا ـ عز وجل ـ ٢٤(حممد:

 إِلَيك أَنزلْناه كتاب ، فقال عز وجل : عظم أجرهاالتدبر والتذكر ال جمرد التالوة على 
كاربوا مربديل هاتآي ذَكَّرتيلابِ أُولُو والْأَلْب  :٢٩(ص.(  

ومن أعظم وجوه التدبر يف القرآن إمعان النظر والتفكر يف سياق آياته، فالسياق 
 ـ عز وجل ـ، وله أمهية كربى من أعظم الطرق املوصلة للفهم الصحيح لكتاب اهللا

يف تفسري القرآن الكرمي، وبيان معناه وداللته، فمن خالله ميكن التعرف على معاين 
، والترجيح بني األقوال احملتملة يف تفسريها، كما أنه يرشد إىل واملناسبة بينهااآليات، 

يدفع ا إيهام  بيان امل، وختصيص العام، وتقييد املطلق، وهو من أعظم الوسائل اليت
 من تأويل النص مينعالتفسري بالرأي و يضبطاألشكال عن آيات القرآن الكرمي، كما أنه 

  تأويال غري سائغ. القرآين
فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل اآلية يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا: "

سالة وعرف السداد وما بعدها وعرف مقصود القرآن: تبني له املراد وعرف اهلدى والر
وأما تفسريه مبجرد ما حيتمله اللفظ ارد عن سائر ما يبني  ،من االحنراف واالعوجاج

  )١(معناه فهذا منشأ الغلط من الغالطني".
اإلمام الزركشي ـ رمحه اهللا: "داللة السياق ترشد إىل تبيني امل والقطع ويقول 

املطلق وتنوع الداللة وهو من أعظم بعدم احتمال غري املراد وختصيص العام وتقييد 
                                                             

  .٩٤ص ١٥جمموع الفتاوى البن تيمية ج   (١)
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  )١(القرائن الدالة على مراد املتكلم فمن أمهله غلط يف نظريه وغالط يف مناظراته".

وإذا علم فضل هذا العلم ومرتلته، وبعض آثاره العظيمة يف التفسري، فإنه من 
ا املنطلق أعظم ما ينبغي على املهتمني بالتفسري مالحظته ومراعاته واالهتمام به، ومن هذ

كتبت هذا البحث الذي مسيته: " السياق القرآين وأثره يف التفسري" أبني فيه معىن السياق 
القرآين، وأنواعه، كما أُجلي فيه بشيء من التفصيل اآلثار العظيمة للسياق يف تفسري 

  كتاب اهللا عز وجل.

  أسباب اختيار املوضوع :

  :وقد دفعين إىل اختيار املوضوع أسباب من أمهها
أمهية علم السياق القرآين، كونه أصال عظيما من أصول التفسري اليت جيب أن  -  ١

  يعتمد عليها يف تفسري القرآن الكرمي .

جتلية ما هلذا العلم من أثر عظيم يف تفسري وبيان معاين القرآن الكرمي، وبيان املعاين  - ٢
  الراجحة من املرجوحة، والسليمة من السقيمة .

يف إبراز منهج صحيح يف فهمه وتدبره، وهو تدبره  - عز وجل - اهللا  خدمة كتاب - ٣
   . من خالل السياق

القرآن اليت تظهر وودالئله إعجاز القرآن من أعظم وجوه  القرآين السياقكون  - ٤
   . كأنه كلمة واحدة ترتيبا ومتاسكًا

  مشكلة البحث :
نها الزيغ والضالل ، مهُّطوائف كثرية من أهل  وجودمشكلة هذا البحث يف  تكم

نصوص القرآن عدت على من أجل ذلك ؛ األكرب نصر مذهبها الديين أو السياسي 

                                                             
  .٢٠١،٢٠٠ص ٢القرآن للزركشي جالربهان يف علوم    (١)
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، متجاهلة هلا؛ اامن سياق هذه النصوص كيفما ترى أو حيلو هلا، جمردةً اتفسره الكرمي

نصوص القرآن الكرمي، فأردت يف هذا البحث أن أبني قيمة السياق فكانت اجلنايةُ على 
كأصل عظيم من أصول التفسري، وأن أكشف اللثام عن آثار السياق املتعددة يف 

  التفسري، فجاء هذا البحث ليجيب عن األسئلة التالية:

  السؤال األول : ما معىن السياق القرآين، وما أمهيته؟
  السؤال الثاين : ما أنواع السياق القرآين؟

  تفسري؟السؤال الثالث : ما آثار السياق القرآين يف ال

  : منهج البحث
املنهج الوصفي،  هي: أنواع من املناهج عدةاعتمدت يف كتابة هذا البحث على 
  ، واملنهج النقدي.واملنهج االستقرائي التتبعي، واملنهج التحليلي

: فقد اعتمدت عليه عند احلديث عن معىن السياق يف اللغة  املنهج الوصفيأما 
   واالصطالح، وبيان أمهيته، وأنواعه.

املادة العلمية من مظاا املختلفة،  تتبع فيقوم على:  وأما املنهج االستقرائي التتبعي
وقد اعتمدت عليه عند مجع أقوال العلماء يف أمهية السياق، وعند مجع األمثلة اليت تقع 

   حتت النقاط والعناصر املختلفة اليت اشتمل عليها البحث. 

ليه يف دراسة األمثلة اليت ختدم عناصر فقد اعتمدت ع:  وأما املنهج التحليلي
املوضوع املختلفة، حيث تناولت هذه األمثلة بالشرح والتفسري والتحليل، واستخراج 

  النتائج منها، وحتليل األقوال والنقول الواردة فيها.
: وقد اعتمدت عليه عند دراسة األمثلة واملسائل اليت ورد فيها  املنهج النقدي

  وم بنقد هذه األقوال وترجيح األوىل واألقوى منها بالدليل.أكثر من قول، حيث أق
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  خطة البحث :

  . ، وخامتة مباحثثالثة ، و : مقدمة وقد اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إىل

  . ، ومنهج البحث، وخطته ، وأسباب اختياره : وفيها بيان أمهية املوضوع املقدمة
  يته ، ويشتمل على مطلبني :املبحث األول : مفهوم السياق القرآين ، وأمه

  املطلب األول : تعريف السياق القرآين يف اللغة واالصطالح .

  املطلب الثاين : أمهية السياق القرآين .

  املبحث الثاين : أنواع السياق القرآين .

  . آثار داللة السياق القرآين يف التفسرياملبحث الثالث : 
  . اتأهم النتائج والتوصيوتشتمل على  اخلامتة :
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  ث األولــــــــاملبح

  .مفهوم السياق القرآين، وأمهيته 

  يف اللغة واالصطالح: القرآين تعريف السياق:  املطلب األول

   السياق يف اللغة:أوالً: 

، وهو  ) ١ ( : سواق، قُلبت الْواو ياء لكَسرة السنيِ أصل "السياقِ" يف اللغة
  مأخوذ من اجلذر اللغوي "س و ق".

: "السني والواو والقاف أصل واحد، وهو حدو  قال ابن فارس ـ رمحه اهللا
الشيء، يقال ساقه يسوقه سوقا. والسيقة: ما استيق من الدواب. ويقال سقت إىل امرأيت 
صداقها، وأسقته. والسوق مشتقة من هذا، ملا يساق إليها من كل شيء، واجلمع 

إمنا مسيت بذلك ألن املاشي ينساق  أسواق. والساق لإلنسان وغريه، واجلمع سوق،
 ( عليها".

٢ (  
ويف الصحاح للجوهري: "يقال: ولَدت فالنةُ ثالثةَ بنني على ساقٍ واحد، أي 

  )٣(بعضهم على إثر بعض، ليست بينهم جارية".

، وهو يسوق احلديث أحسن سياق، وقال الزخمشري: "وتساوقت اإلبل: تتابعت
لكالم مساقة إىل كذا، وجئتك باحلديث على سوقه: على إليك يساق احلديث " وهذا او"

  )٤(سرده".
                                                             

 ، مادة: سوق.٤٧٥ص ٢٥تاج العروس للزبيدي ج   (١)
 ، مادة: سوق.١١٧ص ٣معجم مقاييس اللغة البن فارس ج   (٢)
، ١٤٩٩ص ٤الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ج   (٣)

 مادة: "سوق".
  ، مادة: "سوق".٤٨٤ص ١أساس البالغة للزخمشري ج   (٤)
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"ساق اإلبل وغريها يسوقها سوقا وسياقا....،  ويف لسان العرب البن منظور:

  )١(وقد انساقت وتساوقت اإلبل تساوقا إذا تتابعت".

 ومن جمموع النصوص اللغوية السابقة الواردة يف معىن اجلذر اللغوي: يتضح لنا
ق يدور حول معىن التتابع واالتصال، "فسياق الكالم تتابعه وأسلوبه الذي جيري أن السيا

  )٢(عليه".

  السياق يف االصطالح:ثانياً: 

   فريقني:  إىل اصطالحا الباحثون يف تعريف السياق انقسم
السياق يف اجلانب املقايل فقط ضمن حدود السباق  حصروا : الفريق األول

السياق مقصورة على املقال دون احلال وهو ما يسميه واللحاق، فهم يرون أن داللة 
    أهل اللغة بالسياق اللغوي، أو السياق املقايل.

"السياق هو ما يدل على خصوص املقصود من سابق  ـ رمحه اهللا: البناين يقول
    )٣(".الكالم املسوق لذلك أو الحقه

ملعاين وانتظامها يف السياق القرآين: هو تتابع ا  ويقول الدكتور املثىن عبد الفتاح:
سلك االلفاظ القرآنية، لتبلغ غايتها املوضوعية يف بيان املعىن املقصود، من دون انقطاع 

   )٤(".أو انفصال
    .تتابع الكالم وتساوقه وتقاوده القاسم السياق بأنه: وعرف الباحث عبد احلكيم
   بعده. فهم النص مبراعاة ما قبله وما  وعرف داللة السياق بأا:

                                                             
  ، مادة: "سوق".١٦٦ص ١٠لسان العرب البن منظور ج   (١)
  .٤٦٥ص ١جاملعجم الوسيط    (٢)
 .٢٠ص ١حاشية البناين على مجع اجلوامع ج   (٣)
 .١٥نظرية السياق للباحث املثىن عبد الفتاح ص   (٤)
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"بأا بيان اللفظ أو اجلملة يف اآلية مبا ال خيرجها  داللة السياق يف التفسري:  رفوع

   )١(".السابق والالحق إال بدليل صحيح جيب التسليم له عن

تتابع   السياق القرآين بأنه: عبد اهللا سرور املطريي: عبد الرمحن وعرف الباحث
   املعىن. املفردات واجلمل والتراكيب القرآنية املترابطة ألداء

بيان املعىن من خالل تتابع املفردات واجلمل   بأا: القرآين وعرف داللة السياق
   )٢(املترابطة. القرآنية والتراكيب

السياق واللحاق، وشامال  املتمثل يف للمقال السياق شامال جعلوا  : الفريق الثاين
    للحال أو املقام، وعلى ذلك فالسياق ينقسم إىل قسمني: كذلك

اجلمل املكونة والسابقة والالحقة لنص  ويتمثل يف: املقال سياق أو اق اللغويالسي
   اخلطاب املراد تفسريه واستخالص املقصود منه.

به ما يصاحب النص من أحوال وعوامل  ونعنوي :أو سياق املقام أو احلايل السياق
   .ه... إخلوالغرض الذي سيق ل  ،واملخاطب ،فهمه: كحال املتكلم  خارجية هلا أثر يف

"هو ما انتظم القرائن الدالة على  متحدثا عن السياق: حسان  يقول الدكتور متام
   )٣(.املقصود من اخلطاب، سواء كانت القرائن مقالية أو حالية

"ما حييط بالنص من  وعرف الباحث سعيد بن حممد الشهراين السياق القرآين بأنه:
من سابق أو الحق به، أو حال املخاطب، عوامل داخلية أو خارجية هلا أٌثر يف فهمه: 

                                                             
خالل ابن جرير الطربي لعبد داللة السياق القرآين وأثرها يف التفسري دراسة نظرية تطبيقية من    (١)

 .٦٢احلكيم القاسم ص
السياق القرآين وأثره يف التفسري دراسة نظرية تطبيقية من خالل تفسري ابن كثري، لعبد الرمحن عبد    (٢)

 .٧٢،٧١اهللا املطريي ص
 بتصرف. ٢٢١ص ١البيان يف روائع القرآن لتمام حسان ج   (٣)
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   )١(واملخاطَب، والغرض الذي سيق له، واجلو الذي نزل فيه".

"الغرض الذي تتابع الكالم ألجله مدلوال  الشتوي بأنه: الباحث فهد عرفه كما
    )٢(عليه بلفظ املتكلم، أو حاله، أو أحوال الكالم، أو املتكلم فيه، أو السامع".

مي بن عبد العزيز العجالن بأنه: النظم التركييب للكالم الذي وعرفه الباحث سا
يوجه داللة الكلمات واجلمل والفقرات؛ بناء على موقعها يف النص، واستنادا إىل 
العالقات املعنوية بينها؛ مبا يتفق يف النهاية مع الغرض العام للكالم، ومع مجلة الظروف 

  )٣(اخلارجية املصاحبة له.

"وهنا ميكن تلخيص القول يف مفهوم السياق  داللة السياق: صاحب كتاب  ويقول
يف التراث العريب يف النقاط الثالث التالية: األوىل: أن السياق هو الغرض، أي مقصود 
املتكلم يف إيراد الكالم... الثانية: أن السياق هو الظروف واملواقف واألحداث اليت ورد 

 عرب به عن هذا املفهوم لفظا احلال واملقام، وأوضح ما فيها النص أو نزل أو قيل بشأا
الثالثة: أن السياق هو ما يعرف اآلن بالسياق اللغوي الذي ميثله الكالم يف موضع النظر 

ميكن أن يضيء داللة القدر منه(موضع  والتحليل، ويشمل ما يسبق أو يلحق به من كالم
  )٤(".التحليل) أو جيعل منها وجها استدالليا

الكثري من الباحثني املذهب األول يف تعريف السياق وأنه يقتصر هذا وقد رجح 
على السياق اللغوي أو املقايل فقط، وذلك ألن العلماء قدميا استخدموا مصطلح السياق 

                                                             
، وهي رسالة  ٢٢:  رسة العقلية احلديثة سعيد حممد الشهراينالسياق القرآين وأثره يف تفسري املد   (١)

دكتوراه غري مطبوعة مقدمة جلامعة أم القرى. نقالً عن: السياق القرآين وأثره يف التفسري دراسة 
 . ٦٥ نظرية وتطبيقية من خالل تفسري ابن كثري ص

 . ٢٧ د الشتوي صداللة السياق وأثرها يف توجيه املتشابه اللفظي يف قصة موسى لفه   (٢)
الوحدة السياقية للسورة يف الدراسات القرآنية يف القرنني الثامن والتاسع اهلجريني "دراسة بالغية    (٣)

 .٥٥يف التراث العريب" ص
 .٤٠،٣٩ ص ١ـ داللة السياق للباحث ردة اهللا بن ردة بن ضيف الطلحي ج   (٤)



 ١٢٥ 
وكانوا يقصدون منه السياق اللغوي أو املقايل، كما كانوا يفرقون بني داللة املقال وداللة 

 مبصطلح السياق فيما يعربون عن داللة احلال باحلال فيعربون عن الداللة األوىل )١(احلال
  أو املقام أو قرائن األحوال ومل يعرب أحد منهم عن احلال مبصطلح السياق. 

لكن من خالل القراءة يف كتب السابقني فقد وقفت على نصوص أخرى وإن 
فهذا كانت قليلة تدل داللة واضحة على مشول مفهوم السياق لداللة احلال أو املقام، 

يقرر صراحة يف ثنايا كالمه اشتمال السياق  -رمحه اهللا  -احلافظ ابن حجر العسقالين 
كما أن األمر يف مجيع ذلك ليس للوجوب وعرف ذلك من " على قرائن األحوال فيقول:

  )٢(قرائن احلال اليت أرشد إليها السياق".
وأيضا؛ اق فيقول: "جيعل داللة احلال من السي - رمحه اهللا  - وهذا اإلمام الشاطيب 

                                                             
وداللة احلال وعربوا عن األوىل مبصطلح السياق  من هؤالء العلماء الذين فرقوا بني داللة املقال   (١)

"السياق والْقَرائن: فَإِنها حيث قال:  -رمحه اهللا  -وعن الثانية باحلال أو املقام، ابن دقيق العيد 
 ، وتعيِنيِ الْمحتملَات".بيان الْمجملَات الدالَّةُ علَى مراد الْمتكَلِّمِ من كَلَامه. وهي الْمرشدةُ إلَى

  . ٢١ ص ٢ـ إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد ج
". درء تعارض العقل  ويعلم من سياق الكالم وحال املتكلم " : حيث قال -رمحه اهللا  -وابن تيمية 

  .١٢ ص ١ـ والنقل ج
وهو مراد إما لكونه قد ظهر وعرف وتارة حيذف اجلواب  " : حيث قال -رمحه اهللا  -وابن القيم 

إما بدالله احلال كمن قيل له كل فقال ال واهللا الذي ال إله إال هو أو بداللة السياق وأكثر ما يكون 
". التبيان يف أقسام يدل على املقسم عليه وهي طريقة القرآن هذا إذا كان يف نفس املقسم به ما

  . ١٠ القرآن ص
   :٧٥ة الشافية صيف الكافي -رمحه اهللا  -وقال 

ــالم إذا أتــــــــــــــــــــــــــى بســــــــــــــــــــــــــياقه    إن الكــــــــــــــــــــــــ

ــان      يبــــــــــــــــدي املــــــــــــــــراد ملــــــــــــــــن لــــــــــــــــه أذنــــــــــــــ

     
 أضـــــــــــــــــحى كــــــــــــــــــنص قـــــــــــــــــاطع ال يقبــــــــــــــــــل  

ــان      ــو األذهـــــــــــــ ــرف ذا أولـــــــــــــ  التأويـــــــــــــــل يعـــــــــــــ

     
ــل شــــــــــــــواهد ال    ــاظ مثــــــــــــ ــياقة األلفــــــــــــ  فســــــــــــ

 أحـــــــــــــــــــــوال إمـــــــــــــــــــــا لنـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــنوان    

     
 إحـــــــــــــــــــدامها للعـــــــــــــــــــني مشـــــــــــــــــــهود ـــــــــــــــــــا 

ــان      لكــــــــــــــــــــــــــن ذاك ملســــــــــــــــــــــــــمع اإلنســــــــــــــــــــــــ

     
 

  . ٩٧ ص ٩ـ بن حجر العسقالين جفتح الباري ال   (٢)



 ١٢٦ 
فاألوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو يف داللة االقتضاء، والتفرقة بني ما هو منها 
أمر وجوب أو ندب وما هو ي حترمي أو كراهة ال تعلم من النصوص، وإن علم منها 

ىل بعض؛ فاألكثر منها غري معلوم، وما حصل لنا الفرق بينها إال باتباع املعاين، والنظر إ
املعنوي، ومل نستند فيه رد الصيغة، وإال لزم يف  تقع، وباالستقراءة املصاحل، ويف أي مرتب

األمر أن ال يكون يف الشريعة إال على قسم واحد، ال على أقسام متعددة، والنهي كذلك 
أيضا، بل نقول: كالم العرب على اإلطالق ال بد فيه من اعتبار معىن املساق يف داللة 

وإال صار ضحكة وهزءة، أال ترى إىل قوهلم: فالن أسد أو محار، أو عظيم الصيغ، 
ينحصر من األمثلة،  ، وما ال)٣(، وفالنة بعيدة مهوى القرط)٢(، أو جبان الكلب)١(الرماد

( " لو اعترب اللفظ مبجرده مل يكن له معىن معقول
٤( .  

ياق، مع اإلقرار وبناء على هذه النصوص ميكن إضافة داللة احلال إىل مفهوم الس
يف الوقت نفسه بأن هذا النوع أقل من النوع األول ـ أعين داللة النص أو املقال ـ من 
حيث حجم النصوص الداعمة له، وهلذا ستكون لغالبية العظمى من األمثلة 

  واالستشهادات يف هذا البحث من القسم األول وهي داللة النص، أو السياق اللغوي. 

                                                             
يقال فالن عظيم الرماد: أي كثري إطعام الطعام. انظر املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر لنصر    (١)

اهللا بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين، اجلزري، أيب الفتح، ضياء الدين، املعروف بابن األثري 
 .١٨٨ص ٢الكاتب ج

الكلب: كناية عن اجلود والكرم، وكثرة قراه لألضياف، ألن جنب الكلب يكون  يقال فالن جبان   (٢)
 .٣٣٣، ص٨٠ص ٣لكثرة الواردين عليه من األضياف. انظر املنهاج الواضح للبالغة ج

فالنة بعيدة مهوى القرط: كناية عن طول العنق، فمهوى القرط هو املسافة بني شحمة األذن إىل    (٣)
 ٥فة يفهم منه: أن العنق طويل. املنهاج الواضح للبالغة حلامد عوين جالكتف، وطول هذه املسا

 .١٥٤ص
 .٤٢٠،٤١٩ص ٣املوافقات إلبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب ج   (٤)



 ١٢٧ 
  يـــانـب الثـــــاملطل

  يـرآنــــالق ياقــــة الســـأمهي

، ومعرفة أي  يعترب السياق الذي ترد فيه األلفاظ من أكرب العوامل احملددة للداللة
، لذا كان للسياق القرآين أمهية بالغة يف تفسري القرآن  ، والقبول مدلوالا أوىل بالتقدمي

، ملا له من أثر ظاهر يف  عنه، فهو أصل عظيم من أصول التفسري، ال غىن للمفسر  الكرمي
  . ، وبيان املعىن الصحيح يف اآلية فهم كالم اهللا تعاىل

  : وتتجلى أمهية السياق القرآين من خالل ما يلي

  .  : السياق من تفسري القرآن بالقرآن أوالً
السياق مرتبط حقيقة بالقرآن نفسه من حيث إنه تفسري للقرآن بالقرآن بل هو 

لقرآن بالقرآن إذا كان صرحياً؛ ألنه تفسري اآلية مبا تضمنته من أعلى درجات تفسري ا
الدالئل والقرائن وحبسب مناسبتها ملا قبلها وبعدها هو السياق، وذلك يؤكد أمهيته، 

  واعتباره أصالً يف التفسري. 

قال صاحب قواعد الترجيح عند املفسرين يف حتريره ملفهوم مصطلح القرآن 
يف هذا املصطلح ظهر يل ـ واهللا أعلم ـ أنه ينقسم إىل  بالقرآن": وبعد طول تأمل

قسمني؛ أحدمها توقيفي: وهو أن يكون يف الكالم لبس وخفاء فيأيت مبا يزيله ويفسره، إما 
بعده مباشرة أو يف موضع آخر وارد مورد البيان له، ومن أمثلته تفسري اهللوع يف قوله 

إِذَا مسه الشر جزوعاً* وإِذَا مسه  بقوله بعده   إِنَّ الْإِنسانَ خلق هلُوعاً تعاىل: 
) ١والسماء والطَّارِقِ (  )، وتفسري الطارق يف قوله:٢١- ١٩املعارج (  الْخير منوعاً

) ا الطَّارِقم اكرا أَدم٢و(  :الطارق)بقوله:٢،١ (  ) بالثَّاق مج٣الن(  
  ).٣(الطارق:
أَال إِنَّ أَولياء اللَّه الَ خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ  تفسري أولياء اهللا يف قوله و

)٦٢(  :يونس)بقوله: ٦٢ ( ) َقُونتواْ يكَانواْ ونآم ين٦٣الَّذ(  :يونس)٦٣( ... ، 



 ١٢٨ 
له ال يتخلف فيه، فهذا القسم وال شك أنه أبلغ أنواع التفسري، وال قول ألحد معه، ومث

( " وهو الذي يصنف من التفسري باملأثور
١( .  

  السياق ركن من أركان اإلعجاز القرآينثانياً: 
فالقرآن الكرمي حجة اهللا البالغة، وآياته املتجددة، ومعجزة الرسول اخلالدة، 
معجزة لكل جيل، معجزة يف كل عصر ومصر، معجزة للبشرية مجعاء يف شىت أطوار 

قُل لَّئنِ اجتمعت اِإلنس والْجِن   ل معجزة أيضا للجن يقول اهللا عز وجل:حياا، ب
  علَى أَن يأْتواْ بِمثْلِ هذَا الْقُرآن الَ يأْتونَ بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِريا

  ).٨٨(اإلسراء:
القرآن كأنه ئله اليت تظهر ويعترب السياق من أعظم وجوه اإلعجاز القرآين ودال

   كلمة واحدة ترتيبا ومتاسكًا.
ويف بيان هذا اإلعجاز يقول اإلمام عبد القاهر اجلرجاين ـ رمحه اهللا ـ يف دالئل 

؟ أعن معان من  فقيلَ لنا: قد سمعنا ما قلْتم، فخبرونا عنهم، عما ذا عجزوا" اإلعجاز:
؟ أم عن ألفاظ مثْلِ ألفاظه؟ فإِنْ قلْتم: "عنِ  ا يف العقولدقَّة معانيه وحسنهِا وصحته

  ؟ األلفاظ"، فماذا أَعجزهم من اللفظ، أم ما رهم منه
هلم يف نظمه م مزايا ظهرتياق لفظه،  فقلنا: أعجزصادفوها يف س وخصائص ،

ها، ويف مضربِ كلَّ وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعها، وجماري ألفاظها ومواقع
مثلٍ، ومساقِ كلَّ خربٍ، وصورة كلَّ عظَة وتنبيه، وإعالمٍ وتذكريٍ، وترغيبٍ وترهيبٍ، 
ومع كلَّ حجة وبرهان، وصفة وتبيان وبهرهم أنهم تأملوه سورةً سورةً، وعشراً عشراً، 

لفظةً ينكر شانها، أو يرى أنَّ وآية آية، فلم جيدوا يف اجلميع كلمة ينبو ا مكانها، و
 قولَ، وأعجزالع هرساقاً بوا اتلَق، بل وجده، أو أحرى وأخبهناك أو أش رها أصلحغي
اجلمهور، ونظاماً والتئاماً، وإتقاناً وإحكاماً، مل يدع يف نفسِ بليغٍ منهم، ولو حك بيافوخه 

                                                             
  .٣٢١،٣٢٠ص ١قواعد الترجيح عند املفسرين حلسني احلريب ج (١)



 ١٢٩ 
ن عن أن تدعي وتقول، وخذيت القروم فلم السماء، موضع طمعٍ، حىت خرست األلس

  )١(متلك أن تصول".
"ومن تأمل يف لطائف نظم هذه السورة ويف رمحه اهللا:  -ويقول اإلمام الرازي 

بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز حبسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو 
  )٢(أيضا معجز حبسب ترتيبه ونظم آياته".

 ، واعتباره هلالسياقلداللة ا - صلى اهللا عليه وسلم  -النيب إعمال :  ثالثاً
  يف التفسري.

له، واعتماده  - صلى اهللا عليه وسلم  - مما يدل على أمهية السياق استعمال النيب 
عدة أحاديث فسر فيها بعض  -صلى اهللا عليه وسلم  -عليه يف التفسري، فقد ورد عنه 

   : اآليات، منهااآليات القرآنية معتمدا على سياق هذه 

صلى  -قالت: سألت رسول اهللا  - رضي اهللا عنها  - ما روي عن عائشة  -  ١
املؤمنون: (  والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ  عن هذه اآلية: - اهللا عليه وسلم 

) قالت عائشة: أهم الذين يشربون اخلمر ويسرقون؟ قال: " ال يا بنت الصديق، ٦٠
أُولَئك   ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم خيافون أن ال تقبل منهم

  )٣() ".٦١(املؤمنون:   يسارِعونَ في الْخيرات وهم لَها سابِقُونَ
السياق يف تفسري اآلية  - صلى اهللا عليه وسلم  -ففي هذا املثال استخدم النيب 

منها، حيث  - رضي اهللا عنها  - مته أم املؤمنني عائشة الكرمية، وتصحيح الفهم الذي فه
                                                             

  .٣٩ص ١دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين ج   (١)
  .١٠٦ص ٧مفاتيح الغيب للرازي ج   (٢)
حديث صحيح: أخرجه الترمذي يف سننه، كتاب تفسري القرآن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و    (٣)

) ، وصححه األلباين يف ٣١٧٥، برقم (٣٢٧ص ٥ومن سورة املؤمنون ج ٢٣سلمن باب 
 ).١٦٢، برقم (٣٠٥،٣٠٤ص ١السلسلة الصحيحة ج



 ١٣٠ 
العصاة الذين   والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ  ظنت أن املراد بقوله تعاىل:

يرتكبون املعاصي، ويقترفون كبائر الذنوب، وهم خائفون من لقاء اهللا عز وجل، فبني 
املعىن الصحيح لآلية الكرمية معتمدا على السياق،  -صلى اهللا عليه وسلم  - النيب 

على أن   والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ  واستدل بلحاق اآلية وهو قوله تعاىل:
  املراد ا الذين يعملون الطاعات وهم خائفون أال يتقبل منهم لتقصريهم.

، يقول  - صلى اهللا عليه وسلم  -أم مبشر، أا مسعت النيب ما روي عن  -  ٢
عند حفصة: "ال يدخل النار، إن شاء اهللا، من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا حتتها" 

مرمي: (  وإِن منكُم إِالَّ وارِدها  قالت: بلى، يا رسول اهللا فانتهرها، فقالت حفصة:
ثُم ننجي الَّذين   وجل: : قد قال اهللا ـ عز -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال النيب  )٧١

  )١()".٧٢(مرمي:   )٧٢اتقَوا ونذَر الظَّالمني فيها جِثيا (

السياق يف تفسري  - صلى اهللا عليه وسلم  -ويف هذا املثال أيضا استخدم النيب 
اآلية الكرمية، وتصحيح الفهم الذي فهمته أم املؤمنني حفصة ـ رضي اهللا عنها ـ من 

حيث فهمت منها أنه ما من أحد إال سيلج النار  ؛  وإِن منكُم إِالَّ وارِدها  له تعاىل:قو
أنه لن يدخل النار أحد من أهل  - صلى اهللا عليه وسلم  -ويدخلها، فلما أخرب النيب 

بيعة الرضوان الذين بايعوا حتت الشجرة إال أن يشاء اهللا، وكان عندها هذا الفهم لآلية 
  وإن منكم إال واردها  يقول: - تبارك وتعاىل -  ة، فقالت يا رسول اهللا إن اهللالكرمي

كي يصحح هذا الفهم  الذي فهمته إىل حلاق  - صلى اهللا عليه وسلم  - ، فأرشدها النيب 
  .  ياثُم ننجي الَّذين اتقَوا ونذَر الظَّالمني فيها جِث  اآلية الكرمية وهو قوله تعاىل:

 - يف قصة موسى واخلضر  -صلى اهللا عليه وسلم  - ما روي عن النيب  -  ٣
  )٦١فَاتخذَ سبِيلَه في الْبحرِ سربا (  أنه قال يف تفسري قوله تعاىل: - عليهما السالم 

                                                             
جه مسلم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم، باب من حديث صحيح: أخر   (١)

 ).٢٤٩٦، برقم (١٩٤٢ص ٤فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي اهللا عنهم ج



 ١٣١ 
ت "فكان للحو ).٦٣(الكهف:  )٦٣واتخذَ سبِيلَه في الْبحرِ عجبا ( ،)٦١(الكهف:

( " سربا وملوسى ولفتاه عجبا
١( .  

قال يف سورة الكهف يف املوضع  -  عز وجل - أن اهللا  : " ففي هذا املثال جند
فَلَما بلَغا مجمع بينِهِما   وفتاه: - عليه السالم  - األول عن احلوت الذي محله موسى 

بررِ سحي الْبف بِيلَهذَ سخا فَاتمهوتا حِسيان  :ال يف املوضع الثاينـوق ، )٦١(الكهف  :
  ْطَانُ أَنيإِالَّ الش انِيها أَنسمو وتالْح ِسيتي نفَإِن ةرخا إِلَى الصنيإِذْ أَو تأَيقَالَ أَر

)، فالقصة واحدة ولكن الوصف ٦٣(الكهف:  أَذْكُره واتخذَ سبِيلَه في الْبحرِ عجبا
لذلك احلوت اختلف، ففي املوضع األول: كان "سربا"، وهو وصف للحوت الذي 

عليهما  -انسل ودخل البحر، ويف املوضع الثاين: "عجبا"؛ ألنه بيان حلال موسى وفتاه 
   )٢(والذي بني ذلك وحدده هو السياق". -السالم 

  . يف التفسري ، واعتبارهم هلالسياقلداللة اإعمال السلف :  رابعاً
بالسياق، واعتمدوا عليه يف  - رمحة اهللا تعاىل عليهم  -اعتىن السلف الصاحل د فق

، وجعلوه أصال من األصول اليت يرجع إليها عند  فهمهم وتفسريهم للقرآن الكرمي
  اشتباه املعاين، وأنكروا على من فهم اآلية على غري السياق والغرض الذي وردت ألجله.

  : ار السلف للسياق يف التفسري ما يليومن األمثلة اليت تدلل على اعتب
 - ما روي عن يسيع احلضرمي، قال: جاء رجل إىل على قال: يقول اهللا  -  ١

فَاللَّه يحكُم بينكُم يوم الْقيامة ولَن يجعلَ اللَّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِني   -  تبارك وتعاىل
                                                             

جزء من حديث صحيح: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري، باب تفسري سورة الكهف    (١)
، باب من فضائل  ، كتاب الفضائل صحيحه ) ، ومسلم يف٤٤٤٨، برقم ( ١٧٥٢ ص ٤ـ ج

  ).٢٣٨٠، برقم (١٨٤٧ ص ٤ـ اخلضر عليه السالم ج
داللة السياق وأثرها يف توجيه املتشابه اللفظي يف قصة موسى عليه السالم دراسة نظرية تطبيقية    (٢)

  . ٥١ لقهد الشتوي ص



 ١٣٢ 
فاهللا حيكم " وهؤالء املؤمنون يقتلون؟! فقال علي: ادنه  )١٤١(النساء:  )١٤١سبِيالً (

( ) بينكم يوم القيامة ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيالً
١( .  

ولَن يجعلَ اللَّه   ففي هذا املثال استشكل على هذا السائل فهم قوله تعاىل:
أن  -تبارك وتعاىل  - حيث خيربنا احلق  ؛  )١٤١للْكَافرِين علَى الْمؤمنِني سبِيالً (

الكافرين لن يكون هلم سبيل على املؤمنني أبداً، مع أن الواقع يظهر لنا أن الكافرين 
فأرشده إىل  - رضي اهللا عنه  - يظهرون على املؤمنني ويقتلوم، فسأل عن ذلك عليا 

سباقها، وبني أن فهم اآلية من خالل السياق، وأوضح له معناها مستعينا على ذلك ب
  .  فَاللَّه يحكُم بينكُم يوم الْقيامة  يوم القيامة بدليل أنه عطف على قوله: املراد بذلك

قال: مسعت جابر بن عبد اهللا  - رمحه اهللا  -ما روي عن عمرو بن دينار  - ٢
ين هاتني وأشار بيده إىل يقول بأذ -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  - يقول: مسعت رسول اهللا 

أذنيه: "يخرج اهللا قوماً من النار فيدخلهم اجلنة". فقال له رجل يف حديث عمرو إن اهللا 
  يرِيدونَ أَن يخرجواْ من النارِ وما هم بِخارِجِني منها ولَهم عذَاب مقيم  يقول:

م جتعلون اخلاص عاما، هذه للكفار اقرؤوا ما فقال: جابر بن عبد اهللا: إنك )٣٧(املائدة:
إِنَّ الَّذين كَفَرواْ لَو أَنَّ لَهم ما في اَألرضِ جميعا ومثْلَه معه ليفْتدواْ بِه من   قبلها، مث تال

) يمأَل ذَابع ملَهو مهنلَ مقُبا تم ةاميمِ الْقوذَابِ يرِي٣٦عارِ ) يالن نواْ مجرخونَ أَن يد
  )٢(هذه للكفار".  وما هم بِخارِجِني منها

                                                             
، والطربي يف تفسريه )٦٤٧، برقم (٤٨١ص ١حديث صحيح: أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه ج   (١)

، برقم ٤٠٧،٤٠٦ص ٢ـ )، والضياء يف األحاديث املختارة ج١٠٧١٤، برقم (١٢٥ص ٢ـ ج
)، وقال: ٣٢٠٦، برقم (٣٣٨ص ٢ـ )، وقال إسناده صحيح، واحلاكم يف املستدرك ج٧٩٣(

هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب يف التلخيص، كما صحح إسناده الدكتور 
  .١٢٥ص ٢ـ بشري ياسني يف الصحيح املسبور من التفسري باملأثور ج حكمت

كتاب إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن مناقب أخرجه ابن حبان يف صحيحه، حديث صحيح:   (٢) 
ر اإلخبار عن وصف مخسة أنفس ـ، ذك ، باب صفة النار وأهلها الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني



 ١٣٣ 
صلى اهللا  - ففي هذا األثر املروي نرى أن أحدهم استشكل عليه فهم قول النيب 

: "يخرج اهللا قوماً من النار فيدخلهم اجلنة"، وذلك عند مساعه هذا من  - عليه وسلم 
 - تبارك وتعاىل  -فقال له الرجل كيف هذا واهللا  - ضي اهللا عنهما ر -جابر بن عبد اهللا 

  ؟  يرِيدونَ أَن يخرجواْ من النارِ وما هم بِخارِجِني منها ولَهم عذَاب مقيم  يقول:

التفسري الصحيح هلذه اآلية الكرمية وأا خاصة  -رضي اهللا عنه  - فبني له جابر 
ال يدخل فيها عصاة املؤمنني، واستدل على هذا التفسري بالسياق، لكون اآلية بالكفار، و

  يف سياق احلديث فيها عن الكفار.
، عن ابن عباس  - رضي اهللا عنه  - وقد روي حنوا من هذا األثر املروي عن جابر 

مبثل ما أجاب به جابر، فأرشد  - رضوان اهللا عليه  - رضي اهللا عنهما؛ وقد أجاب  - 
  إىل استعمال السياق لفهم اآلية الكرمية.السائل 

فعن عكرمة: أن نافع بن األزرق قال البن عباس رمحه اهللا: أعمى البصر أعمى 
وما هم بِخارِجِني   :عز وجلالقلب، يزعم أن قوما خيرجون من النار، وقد قال اهللا 

  )١(؟ فقال ابن عباس: وحيك، أقرأ ما فوقها! هذه للكفّار".  منها
رضي  -قال: قال عروة: سألت عائشة  -رمحه اهللا  - ما روي عن الزهري  -  ٣
إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعآئرِ اللَّه فَمن حج   فقلت هلا أرأيت قول اهللا تعاىل - اهللا عنها 

)، فواهللا ما على أحد ١٥٨قرة:(الب  الْبيت أَوِ اعتمر فَالَ جناح علَيه أَن يطَّوف بِهِما
جناح أن ال يطوف بالصفا واملروة قالت بئس ما قلت يا ابن أخيت إن هذه لو كانت كما 
أولتها عليه كانت ال جناح عليه أن ال يتطوف ما ولكنها أنزلت يف األنصار كانوا قبل 
                                                                                                                                                     

)، وقال الشيخ شعيب ٧٤٨٣، برقم (٥٢٧،٥٢٦ص ١٦ـ جيدخلون النار من هذه األمة =   
األرناؤوط يف تعليقه على الصحيح: "إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخني 
غري إسحاق بن موسى األنصاري، فمن رجال مسلم"، كما صححه األلباين يف التعليقات احلسان 

  ).٧٤٤٠، برقم (٤٥٠ص ١٠ـ على صحيح ابن حبان ج
  ).١١٩٠٦، برقم (٢٩٤ص ١٠ـ أخرجه الطربي يف تفسريه ج   (١)



 ١٣٤ 
أهل يتحرج أن يعبدوا عند املشلل فكان من  أن يسلموا يهلون ملناة الطاغية اليت كانوا

عن ذلك  - صلى اهللا عليه وسلم  - يطوف بالصفا واملروة فلما أسلموا سألوا رسول اهللا 
إن الصفا  قالوا يا رسول اهللا إنا كنا نتحرج أن نطوف بني الصفا واملروة فأنزل اهللا تعاىل

  . اآلية  واملروة من شعائر اهللا 
 - صلى اهللا عليه وسلم  - وقد سن رسول اهللا -رضي اهللا عنها  - قالت عائشة  

  )١(الطواف بينهما فليس ألحد أن يترك الطواف بينهما".

قد فهم من قوله  -رضي اهللا عنهما  - ففي هذا األثر نرى أن عروة بن الزبري 
علَيه أَن  إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعآئرِ اللَّه فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر فَالَ جناح  تعاىل:

إباحة عدم الطواف بالصفا واملروة، فلما صرح ذا الفهم أمام خالته أم   يطَّوف بِهِما
، أنكرت عليه هذا الفهم الذي فهمه من إباحة عدم - رضي اهللا عنها  -املؤمنني عائشة 

يه الطواف بينهما؛ وذلك ألن اإلباحة حتتاج رفع اإلمث عن التارك، وهذا ما ال يدل عل
سياق اآلية، وبينت أنه لو أريد هذا املعىن يف اآلية لكان سياقها: "فال جناح عليه أن ال 

  يتطوف ما".

 قال، قال مالك وسألته عن قول اهللا: - رمحه اهللا  -ما روي عن ابن وهب  -  ٤
 اانكْبر االً أَوفَرِج  :ا -  )٢٣٩(البقرة قال: راكبا وماشيا، ولو كانت إمنا عىن 

يأْتوك رِجاال   الناس، مل يأت إال "رجاال" وانقطعت اآلية. إمنا هي "رجال": مشاة، وقرأ:
  )٢(، قال: يأتون مشاة وركبانا".)٨٧سورة احلج: (  وعلَى كُلِّ ضامرٍ

                                                             
حديث صحيح: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب احلج، باب وجوب الصفا واملروة وجعل من    (١)

  ).١٥٦١، برقم (٥٩٢ص ٢شعائر اهللا ج
بإسناد صحيح: فالراوي عن مالك ـ  ) ،٥٥٦٥، برقم (٢٤٤ص ٥أخرجه الطربي يف تفسريه ج   (٢)

 ٩ ـ عبد اهللا بن وهب بن مسلم الفهري: إمام حافظ. (سري أعالم النبالء للذهيب جرمحه اهللا
)، والراوي عن ابن وهب: يونس بن عبد األعلى وهو كذلك إمام حافظ. (سري أعالم ٢٢٣ص

  )، وروى عن يونس اإلمام الطربي ـ رمحه اهللا.٣٤٩ص ١٢النبالء للذهيب ج



 ١٣٥ 
 - رمحه اهللا  - شيخه مالك بن أنس  - رمحه اهللا  - ففي هذا األثر سأل ابن وهب 

فبني له معناها واملراد منها   فَرِجاالً أَو ركْبانا قوله تعاىل:  عن معىن كلمة: "رجاالً" يف
اليت هي   ركْبانا وهو مشاة، واستدل على هذا املراد بالسياق؛ وهو عطف كلمة: 

مجع راكب عليها، إذ لو كان املقصود ا الناس، مل يأت إال "رجاال" فقط وانقطعت 
يأْتوك رِجاال    أيضا بآية أخرى وهي قوله تعاىل:املعىن اآلية، كما استدل على ذلك

  واملعىن: يأتوك مشاة، وركباناً على كلّ ضامر، وهي اإلبل املهازيل.  وعلَى كُلِّ ضامرٍ

  خامساً: أقوال العلماء يف بيان أمهية السياق.
ق، فإن الناظر يف كتب العلماء جيدها زاخرة بالعديد من األقوال يف أمهية السيا

  ومن هذه األقوال ما يلي:
: "إذا حدثت عن اهللا حديثا فقف حىت تنظر ما قبله  رمحه اهللا - قال مسلم بن يسار  -  ١

  )١(وما بعده".
فإمنا خاطب اهللا بكتابه العرب بلساا، على ما  رمحه اهللا: " -وقال اإلمام الشافعي  -  ٢

اع لساا، وأنَّ فطْرته أنْ تعرِف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها: اتس
خياطب بالشيء منه عاما، ظاهرا، يراد به العام، الظاهر، ويستغىن بأول هذا منه 
عن آخرِه. وعاماً ظاهراً يراد به العام، ويدخلُه اخلاص، فيستدلُّ على هذا ببعض 

هراً يعرف يف سياقه أنه يراد ما خوطب به فيه؛ وعاماً ظاهراً، يراد به اخلاص. وظا
  )٢(به غري ظاهره. فكلُّ هذا موجود علْمه يف أول الكالم، أو وسطه، أو آخره".

عن كتابه غريب القرآن: "وكتابنا هذا  - رمحه اهللا  - وقال ابن قتيبة الدينوري  - ٣
ه عن مل خنرج في ،مستنبط من كتب املفسرين، وكتب أصحاب اللغة العاملني

مذاهبهم، وال تكلَّفنا يف شيء منه بآرائنا غري معانيهم، بعد اختيارنا يف احلرف أَولَى 
                                                             

 .٣٧٧فضائل القرآن ص أخرجه أبو عيبد القاسم بن سالم يف   (١)
  .٥٠الرسالة للشافعي ص   (٢)



 ١٣٦ 

فنجد أنه جعل الرأي الراجح هو ما .  )١(األقاويلِ يف اللغة، وأشبهها بقصة اآلية".
  دلت عليه اللغة مبعونة داللة السياق.

م إىل ما كان نظريا ملا يف سياق اآلية، رمحه اهللا: "توجيه الكال -وقال اإلمام الطربي  -  ٤
  )٢(أوىل من توجيهه إىل ما كان منعدالً عنه".

فغري جائز صرف الكالم عما هو يف سياقه إىل غريه  أيضاً: " -رمحه اهللا  - وقال 
إال حبجة جيب التسليم هلا من داللة ظاهر الترتيل أو خرب عن الرسول تقوم به 

  )٣(على أحد".حجة؛ فأما الدعاوى فال تتعذر 
: "املعاين يتعلق معظمها بفهم النظم  - رمحه اهللا  -وقال إمام احلرمني اجلويين  - ٥

  )٤(والسياق".
مبيناً جواز تأويل القرآن الكرمي ألهل  -محه اهللا  - وقال اإلمام البغوي ـ رمحه اهللا  - ٦

كتاب العلم، ولكن بشرط احتمال اللغة له، وموافقته للسياق، وعدم خمالفته ال
وهو صرف اآلية إىل معىن حمتمل موافق ملا قبلها وما بعدها  - والسنة: "فأما التأويل

  )٥(فقد رخص فيه ألهل العلم". - غري خمالف للكتاب والسنة من طريق االستنباط 
د السياق والْقَرائن: فَإِنها الدالَّةُ علَى مرا : " رمحه اهللا -وقال ابن دقيق العيد  -  ٧

."لَاتمتحيِنيِ الْمعتو ،لَاتمجالْم انيةُ إلَى بدشرالْم يهو .هكَلَام نكَلِّمِ مت٦(الْم(  

: "السياق مرشد إِلَى تبني  رمحه اهللا -وقال سلطان العلماء العز بن عبد السالم  -  ٨
                                                             

  .٤غريب القرآن البن قتيبة ص   (١)
  .١١٧ص ٥جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطربي ج   (٢)
  .٦٧٤ص ٧املرجع السابق ج   (٣)
  .٨٧٠ص ٢الربهان يف أصول الفقه لعبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين أيب املعايل ج   (٤)
  .٤٦ص ١الترتيل للبغوي جمعامل    (٥)
  .٢١ص ٢إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد ج   (٦)



 ١٣٧ 
بعرف الاستعمال فَكل  امالت وترجيح احملتمالت وتقْرِير الواضحات وكل ذَلك

صفة وقعت في سياق الْمدح كَانت مدحا وكل صفة وقعت في سياق الذَّم كَانت 
ذما فَما كَانَ مدحا بِالْوضعِ فَوقع في سياق الذَّم صار ذما واستهزاء وكما بعرف 

} أَي الذَّليل املهان لوقُوع ذَلك في الاستعمال مثَاله {ذُق إِنك أَنت الْعزِيز الْكَرِمي
  )١(سياق الذَّم".

: "فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل اآلية  رمحه اهللا - وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -  ٩
وما بعدها وعرف مقصود القرآن: تبني له املراد وعرف اهلدى والرسالة وعرف 

د ما حيتمله اللفظ ارد عن السداد من االحنراف واالعوجاج. وأما تفسريه مبجر
   )٢(سائر ما يبني معناه فهذا منشأ الغلط من الغالطني".

أن االحتمال اللغوي وحده ليس كفيال باإلصابة، وإمنا البد من  - رمحه اهللا  - فبني 
 - مث يؤكد ، اقترانه بداللة السياق حىت يتعني املراد من هذه االحتماالت اللغوية

"مراعاة  يف بيانه ألسباب اخلطأ يف التفسري، حيث ذكر منها: هذا املعىن - رمحه اهللا 
، من غري نظر إىل ما يصلح للمتكلم به  جمرد اللفظ، وما جيوز أن يريد به العريب

   )٣(وسياق الكالم".
: "الداللة يف كل  أن السياق هو الذي ينشئ الداللة فيقول - رمحه اهللا  -ويبني 

   )٤(القرائن اللفظية واحلالية".موضع حبسب سياقه، وما حيف به من 
: "أن يشهد  يف بيان وجوه الترجيح - رمحه اهللا  -الكليب  اإلمام ابن جزي وقال -  ١٠

   )٥(بصحة القول سياق الكالم، ويدل على ما قبله وما بعده".
                                                             

  .١٦٠،١٥٩اإلمام يف بيان أدلة األحكام لعز الدين بن عبد السالم ص   (١)
  .٩٤ص ١٥جمموع الفتاوى البن تيمية ج   (٢)
  .٣٣مقدمة يف أصول التفسري البن تيمية ص   (٣)
  .١٤ص ٦تيمية ججمموع الفتاوى البن    (٤)
  .١٩ص ١التسهيل لعلوم الترتيل البن جزي الكليب ج   (٥)



 ١٣٨ 
السياق يرشد إىل تبيني امل وتعيني  : " رمحه اهللا -وقال اإلمام ابن القيم  -  ١١

طع بعدم احتمال غري املراد وختصيص العام وتقييد املطلق وتنوع احملتمل والق
الداللة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد املتكلم فمن أمهله غلط يف نظره 

كيف   ذُق إِنك أنت الْعزِيز الْكَرِمي  : وغالط يف مناظرته فانظر إىل قوله تعاىل
  : أيضاً - رمحه اهللا - وقال .    )١(".جتد سياقه يدل على أنه الذليل احلقري

ــياق جتــــــــد بــــــــه     ــر إىل نظــــــــم الســــــ  وانظــــــ

ــح الربهــــــــــــــان       ــا واضــــــــــــ ــرا عجيبــــــــــــ  ســــــــــــ

     
 فتــــــــــــدبر القـــــــــــــرآن إن رمــــــــــــت اهلـــــــــــــدى  

ــرآن      ــدبر القـــــــــــــ ــت تـــــــــــــ ــالعلم حتـــــــــــــ  فـــــــــــــ

     
ــض    ــبني املـــــــ ــياق يـــــــ ــراد الســـــــ ــالوا وإيـــــــ  قـــــــ

ــان      ــح التبيـــــــــــ ــه بأوضـــــــــــ ــون منـــــــــــ )٢(  مـــــــــــ
 

     
لة السياق فإا ترشد إىل تبيني امل : "دال رمحه اهللا -وقال اإلمام الزركشي  -  ١٢

والقطع بعدم احتمال غري املراد وختصيص العام وتقييد املطلق وتنوع الداللة 
وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد املتكلم فمن أمهله غلط يف نظريه وغالط 

العزيز الكرمي} كيف جتد  يف مناظراته وانظر إىل قوله تعاىل: {ذق إنك أنت
  )٣(يدل على أنه الذليل احلقري". سياقه
: "واعلم أن القرآن قسمان: أحدمها ورد تفسريه بالنقل أيضاً -  رمحه اهللا - وقال 

عمن يعترب تفسريه ..... وقسم مل يرد فيه نقل عن املفسرين وهو قليل وطريق التوصل 
ب السياق إىل فهمه النظر إىل مفردات األلفاظ من لغة العرب ومدلوالا واستعماهلا حبس

وهذا يعتين به الراغب كثريا يف كتاب املفردات فيذكر قيدا زائدا على أهل اللغة يف 
  )٤(تفسري مدلول اللفظ ألنه اقتنصه من السياق".

                                                             
  .١٣١٤ص ٤بدائع الفوائد البن القيم ج   (١)
  .٧٦،٤٩أبيات خمتارة من القصيدة النونية البن القيم ص   (٢)
  .٢٠١،٢٠٠ص ٢الربهان يف علوم القرآن للزركشي ج   (٣)
  .١٧٢ص ٢املرجع السابق بتصرف ج   (٤)



 ١٣٩ 
: "ليكن حمط نظر املفسر مراعاة نظم الكالم الذي سيق له وإن خالف أيضاً  وقال

جيعل الذي سيق له  أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز وهلذا ترى صاحب الكشاف
  )١(الكالم معتمدا حىت كأن غريه مطروح".

: "كالم العرب على اإلطالق البد فيه من  - رمحه اهللا  -وقال اإلمام الشاطيب  -  ١٣
اعتبار معىن املساق يف داللة الصيغ، وإال صار ضحكة وهزءة، أال ترى إىل 

وفالنة بعيدة  قوهلم: فالن أسد أو محار، أو عظيم الرماد، أو جبان الكلب،
مهوى القرط، وما ال ينحصر من األمثلة، لو اعترب اللفظ مبجرده مل يكن له معىن 

  )٢(معقول؛ فما ظنك بكالم اهللا وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم؟".
املساقات ختتلف باختالف األحوال واألوقات " :أيضاً - رمحه اهللا - وقال 

لبيان؛ فالذي يكون على بال من املستمع واملتفهم والنوازل، وهذا معلوم يف علم املعاين وا
اللتفات إىل أول الكالم وآخره، حبسب القضية وما اقتضاه احلال فيها، ال ينظر يف او

أوهلا دون آخرها، وال يف آخرها دون أوهلا، فإن القضية وإن اشتملت على مجل؛ فبعضها 
حميص للمتفهم عن رد آخر متعلق بالبعض ألا قضية واحدة نازلة يف شيء واحد، فال 

الكالم على أوله، وأوله على آخره، وإذ ذاك حيصل مقصود الشارع يف فهم املكلف، 
فإن فرق النظر يف أجزائه؛ فال يتوصل به إىل مراده، فال يصح االقتصار يف النظر على 
بعض أجزاء الكالم دون بعض، إال يف موطن واحد، وهو النظر يف فهم الظاهر حبسب 

العريب وما يقتضيه، ال حبسب مقصود املتكلم، فإذا صح له الظاهر على العربية؛ اللسان 
رجع إىل نفس الكالم، فعما قريب يبدو له منه املعىن املراد؛ فعليه بالتعبد به، وقد يعينه 
على هذا املقصد النظر يف أسباب الترتيل؛ فإا تبني كثريا من املواضع اليت خيتلف مغزاها 

  )٣(على الناظر".
                                                             

  .٣١٧ص ١السابق جاملرجع    (١)
  .٤٢٠،٤١٩ص ٣املوافقات إلبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب ج   (٢)
  .٢٦٦ص ٤املرجع السابق ج   (٣)



 ١٤٠ 
أثناء بيانه للشروط الواجبة على املفسر:  - رمحه اهللا  - وقال اإلمام السيوطي  - ١٤

"وعليه مبراعاة املعىن احلقيقي واازي ومراعاة التأليف والغرض الذي سيق له 
  )١(الكالم وأن يؤاخي بني املفردات".

نظر إىل شرح رمحه اهللا: "والبد للمفسر العادل أن ي -وقال ويل الدين الدهلوي  -  ١٥
الغريب نظرتني ويزنه وزنا علمياً مرتني، مرة يف استعماالت العرب حىت يعرف 
أي وجه من وجوهها أقوى وأرجح، ومرة ثانية يف مناسبة السابق والالحق بعد 
إحكام مقدمات هذا العلم وتتبع موارد االستعمال والفحص عن اآلثار حىت يعلم 

  )٢(أي صورة من صورها أوىل وأنسب".
مبيناً أن املرتبة العليا لفهم القرآن  - رمحه اهللا  - وقال الشيخ حممد رشيد رضا  -  ١٦

" واألحسن أن يفهم اللفظ من القرآن  : هي الفهم العام للسياق القرآين، فيقول
نفسه بأن جيمع ما تكرر يف مواضع منه وينظر فيه، ...، وحيقق كيف يتفق معناه 

ىن املطلوب من بني معانيه، وقد قالوا: إن القرآن مع مجلة معىن اآلية فيعرف املع
يفسر بعضه ببعض، وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معىن اللفظ موافقته ملا 
سبق من القول، واتفاقه مع مجلة املعىن، وائتالفه مع القصد الذي جاء له الكتاب 

  )٣(جبملته".
فهم السياق على رأس  - رمحه اهللا  -وقال جعل الدكتور حممد عبد اهللا دراز  -  ١٧

قائمة الشروط الواجب على املفسر اإلملام ا؛ حيث قال: "إن السياسة الرشيدة 
يف دراسة النسق القرآين تقضي بأن يكون هذا النحو من الدرس هو اخلطوة 
األوىل فيه، فال يتقدم الناظر إىل البحث يف الصالت املوضعية بني جزء جزء منه 

                                                             
  .٢٢٧ص ٤اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ج   (١)
  .١٨٢ص» ويل اهللا الدهلوي«الفوز الكبري يف أصول التفسري ألمحد بن عبد الرحيم املعروف بـ    (٢)
  .٢٠ص ١تفسري املنار للشيخ حممد رشيد رضا ج   (٣)



 ١٤١ 
إال بعد أن حيكم النظر  -وثة يف مثاين اآليات ومقاطعهاوهي تلك الصالت املبث - 

يف السورة كلها بإحصاء أجزائها وضبط مقاصدها على وجه يكون معوانا له 
   )١(على السري يف تلك التفاصيل عن بينة".

رمحه اهللا: "وقد كثرت تفاسري األئمة رمحهم اهللا لكتاب  -وقال الشيخ السعدي  - ١٨
يف أكثر حبوثه عن املقصود، ومن مقصر، يقتصر على حل اهللا، فمن مطول خارج 

وكان الذي ينبغي يف ذلك، أن  بعض األلفاظ اللغوية. بقطع النظر عن املراد
جيعل املعىن هو املقصود، واللفظ وسيلة إليه. فينظر يف سياق الكالم، وما سيق 

خللق ألجله، ويقابل بينه وبني نظريه يف موضع آخر؛ ويعرف أنه سيق هلداية ا
كلهم، عاملهم وجاهلهم، حضريهم وبدويهم، فالنظر لسياق اآليات مع العلم 
بأحوال الرسول وسريته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله، من أعظم ما يعني على 
معرفته وفهم املراد منه، خصوصا إذا انضم إىل ذلك معرفة علوم العربية على 

  )٢(اختالف أنواعها".
: "إن ضوابط منهجنا االلتزام  رمحها اهللا -ة بنت الشاطئ وتقول الدكتورة عائش - ١٩

بصريح النص وحكم السياق، وااللتزام بدالالت األلفاظ كما يعطيها االستقراء 
الكامل لكل مواضع ورود اللفظ يف املصحف واالحتكام إىل توجيه صريح 

  )٣(السياق".

 يزيد يف أمهيته، سادساً : أن السياق القرآين له آثار كثرية يف التفسري، مما
  وسأعرض هذه اآلثار يف املبحث الثالث مبشيئته تعاىل.

   
                                                             

  .١٩٢النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن الكرمي حملمد بن عبد اهللا دراز ص   (١)
  .٣٠تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي ص   (٢)
  .٣٠اطئ صالقرآن والتفسري العصري لبنت الش   (٣)



 ١٤٢ 
  املبحث الثاين

  القرآين أنواع السياق
فهناك أنواع للسياق من حيث  يتنوع السياق إىل أنواع خمتلفة باعتبارات متنوعة،

اك حدود الداللة، وهناك أنواع للسياق من حيث العالقات التركيبية بني أجزاء النص، وهن
  وتفصيل هذه األنواع كما يلي:أنواع للسياق من حيث العالقة بني النص وحميطه اخلارجي، 

  أوالً: أنواع السياق من حيث حدود الداللة.
فينقسم ؛ تفصيالً ، وأربعة أنواعٍ ينقسم السياق من حيث حدود الداللة إىل نوعني إمجاالً

  إمجاالً إىل: سياق جزئي، وسياق كلي. 

فهو الذي ينحصر يف حدود مجلة أو آية واحدة،  جلزئي أو السياق اخلاص:أما السياق ا
  أو جمموعة من اآليات املتجاورة.

فهو الذي يكون على امتداد السورة كلها، أو  :وأما السياق الكلي، أو السياق العام
  القرآن بأمجعه.

ة، وسياق سياق اآلي :أن السياق له أربعة أنواع تفصيالً وهي ؤخذ من هذا الكالموي
  ، وسياق السورة، وسياق القرآن.ويسمى سياق املقطع النص

يقول صاحب كتاب داللة السياق:" السياق قد يضاف إىل جمموعة من اآليات اليت 
تدور حول غرض أساسي واحد، كما أنه يقتصر على آية واحدة، ويضاف إليها، وقد يكون له 

بقه ويلحقه، وقد يطلق على القرآن بأمجعه، امتداد يف السورة كلها، بعد أن ميتد إىل ما يس
ويضاف إليه، مبعىن أن هناك سياق آية، وسياق النص، وسياق السورة، والسياق القرآين، فهذه 

   )١(دوائر متداخلة متكافلة حول إيضاح املعىن".

  أوالً: سياق اآلية:
هذه املعاين كلها من املعلوم أن املفردة أو اللفظة القرآنية قد يكون هلا أكثر من معىن، و

                                                             
 .٨٨داللة السياق منهج مأمون لتفسري القرآن الكرمي لعبد الوهاب احلارثي ص   (١)



 ١٤٣ 
تكون حمتملةً يف تفسري اللفظة، ولكن إذا نظرنا إىل هذه اللفظة يف ضوء سياق اآلية اليت وردت 
فيها، فإنه حينئذ "تتحدد املعامل هلذه املفردة، ويتضح املراد منها، ويقطع بإرادة أحد معانيها 

  ه.احملتملة يف هذا املوضوع، وينتفي تعدد املعاين واشتراكه وتعميم

ويف هذا النوع من أنواع السياق يكون النظر يف سياق اآلية (سباقها وحلاقها)، دون 
جتاوز ذلك إىل ما سبقها أو حلقها من آيات، لتحديد واقتناص املعىن املراد ألحد املفردات من 

  )١(خالل معانيها املتعددة واحملتملة".

  ومن األمثلة على ذلك ما يلي:

١  - ويتحدد )٢(لى اإلسالم، والعفاف، واحلرية، والتزويجطلق علفظ اإلحصان: ي ،
  معناه، واملراد منه من خالل السياق.

فَإِذَا أُحصن فَإِنْ أَتين بِفَاحشة فَعلَيهِن نِصف ما علَى الْمحصنات من  ففي قوله تعاىل: 
، أحدمها: اإلسالم ان إىل قولني:)، اختلف العلماء يف املراد باإلحص٢٥(النساء:  الْعذَابِ

  والثاين: التزويج.

والذي يدل عليه السياق هو القول الثاين وذلك: "ألن الصفة هلن باإلميان قد تقدمت يف 
  )٣(، فكيف يقال يف املؤمنات: فإذا أسلمن؟  من فَتياتكُم الْمؤمنات قوله: 

  نقيطي ـ رمحهما اهللا تعاىل.وقد قد رجح هذا القول اإلمامان ابن كثري والش

أن  -واهللا أعلم  - عند تفسريه لآلية: "واألظهر  -رمحه اهللا  - قال اإلمام ابن كثري 
ومن لَّم   املراد باإلحصان ها هنا التزوج؛ ألن سياق اآلية يدل عليه، حيث يقول اهللا تعاىل:

الْم اتنصحالْم حنكالً أَن يطَو نكُمم عطتسي كُماتين فَتكُم مانمأَي لَكَتا من مفَم اتنمؤ
                                                             

السياق القرآين وأثره يف التفسري دراسة نظرية وتطبيقية من خالل تفسري ابن كثري" لعبد الرمحن عبد    (١)
 .١٠٦اهللا املطريي ص

 .٩٠ص ٢نسي املالكي جتفسري ابن عرفة حملمد بن حممد ابن عرفة الورغمي التو   (٢)
  .٥٩٧ص ٣تفسري البحر احمليط أليب حيان ج   (٣)



 ١٤٤ 
اتنمؤالْم  واآلية الكرمية سياقها يف الفتيات املؤمنات، فتعني أن املراد بقوله ٢٥(النساء ،(

  )٢(ومن تبعه". )١(تعاىل: "فَإِذَا أُحصن" أي تزوجن كما فسره ابن عباس

أي: فإذا تزوجن،   فَإِذَا أُحصن : "قوله تعاىل:  رمحه اهللا -وقال الشيخ الشنقيطي 
اإلسالم خالف   فَإِذَا أُحصن وقول من قال من العلماء: إن املراد باإلحصان يف قوله تعاىل: 

ومن لَّم يستطع منكُم  الظاهر من سياق اآلية؛ ألن سياق اآلية يف الفتيات املؤمنات حيث قال 
(  طَوالً

٣( .  

، ويأيت أحيانا مبعىن  ، وهو يأيت أحيانا مبعىن الشك لفظ الظن من املشترك اللفظي -  ٢
  . اليقني، ويتحدد معناه واملراد منه من خالل السياق

ورأَى الْمجرِمونَ النار فَظَنوا أَنهم مواقعوها ولَم يجِدوا عنها   : اىلـه تعـويف قول
أي: "فعلموا   فَظَنوا أَنهم مواقعوها )، املراد منه اليقني، فمعىن ٥٣(الكهف:  امصرِفً

، فقد سبق  ، واحلامل لداللته على اليقني دون الشك هو سياق اآلية )٤(وأيقنوا أم داخلوها"
: "إم ملا عاينوا  عىنوامل  ورأَى الْمجرِمونَ النار :  هذه اللفظة يف نفس اآلية قوله تعاىل

( جهنم حني جيء ا تقاد بسبعني ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك
فإذا رأى ) ٥

                                                             
عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة أنه قال: "فإذا  ٢٠١ص ٨أخرج الطربي يف تفسريه ج   (١)

املسبور من أحصن"، يعين: إذا تزوجن حرا، وطريق علي بن أيب طلحة طريق حسن. انظر الصحيح 
  .٤٩ص ١تور حكمت بن بشري ياسني جالتفسري باملأثور للدك

  .٢٢٩ص ٢جتفسري القرآن العظيم البن كثري    (٢)
  .٢٣٣ص ١أضواء البيان للشنقيطي ج   (٣)
  .١٨٤ص ٧النكت والعيون للماوردي ج   (٤)
كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب يف شدة حر نار جهنم وبعد قعرها  أخرج مسلم يف صحيحه،   (٥)

 - رضي اهللا عنه  -) عن عبد اهللا بن مسعود ٢٨٤٢، برقم (٢١٨٤ص ٤ني جوما تأخذ من املعذب
يؤتى جبهنم يومئذ هلا سبعون ألف زمام، مع كل «صلى اهللا عليه وسلم:  - قال: قال رسول اهللا 

  ».زمام سبعون ألف ملك جيروا



 ١٤٥ 

  )١(ارمون النار حتققوا ال حمالة أم مواقعوها".

  ثانياً: سياق النص أو املقطع.

( ، ويتناسب وسياق السورة الكرمية وهو جزء من السورة له سياقه اخلاص
٢( .  

ياق النص كجزء ووحدة من مجلة السورة يكون موضوعه واحداً وغرضه ويأيت س
ويظهر هذا النوع من السياق غالباً يف ، واحداً، لكنه يتناسق ويتناسب مع وحدة السورة العام

  )٣(سياق القصص، وبعض التشريعات، واملوضوعات.

  ومن األمثلة على هذا النوع يف القصص:
  وما أُبرىُء نفِْسي إِنَّ النفْس َألمارةٌ بِالسوِء  قالة:اختالف العلماء حول قائل هذه امل

، حيث اختلف العلماء يف ذلك إىل  -عليه السالم  -، وذلك يف قصة يوسف  )٥٣(يوسف:
  : قولني

  . -عليه السالم  -: أن القائل هو يوسف  أحدمها

املفسرون أنه هم ا وجلس رمحه اهللا: والذي عليه  -يقول اإلمام أبو إسحاق الزجاج 
وما أُبرىُء  : منها جملس الرجل من املرأة إال أن اهللا تفضل عليه بأن أراه الربهان، أال تراه قال

  )٤(واملعىن لوال أن رأى برهان ربه ألمضى ما هم به.  نفِْسي إِنَّ النفْس َألمارةٌ بِالسوِء

  العزيز ال من قول يوسف ـ عليه السالم.الثاين: أن هذا القول من قول امرأة 

  . والذي يدل عليه سياق اآليات هو القول الثاين
                                                             

  .١٥٤ص ٥تفسري القرآن العظيم البن كثري ج   (١)
  .١٧الرتول حملمد أيب زيد صالترجيح بني داللة السياق وسبب    (٢)
أنواع السياق يف القرآن الكرمي دراسة تفسريية موضوعية للدكتورة آمال السيد حممد األمني، حبث    (٣)

  ).١٠٤(ص ٢٠١٦يوليو  -منشور مبجلة جامعة الناصر، العدد السابع، يناير 
  .١٠١ص ٣معاين القرآن وإعرابه للزجاج ج   (٤)



 ١٤٦ 
النص أو مستدال على ذلك بسياق  -رمحه اهللا  -وقد نصر هذا القول اإلمام ابن القيم 

 وما أُبرىُء نفِْسي إِنَّ النفْس  حيث قال:" فإن قيل: فكيف قال وقت ظهور براءته: -  املقطع
  ؟  َألمارةٌ بِالسوِء

: هذا قد قاله مجاعة من املفسرين، وخالفهم يف ذلك آخرون أجل منهم، وقالوا: إن  قيل
  عليه السالم. -هذا من قول امرأة العزيز ال من قول يوسف 

  والصواب معهم لوجوه:

تن يوسف عن قَالَ ما خطْبكُن إِذْ راود  أحدها: أنه متصل بكالم املرأة وهو قوهلا:
اْ رأَن قالْح صحصزِيزِ اآلنَ حأَةُ الْعرام وٍء قَالَتن سم هلَيا عنملا عم لّهل اشح قُلْن فِْسهن هدتاو

) نيقادالص نلَم هإِنو فِْسهن ن٥١عبِ ويبِالْغ هنأَخ ي لَمأَن لَمعيل كذَل ( دي كَيدهالَ ي أَنَّ اللَّه
) نِنيائفِْسي٥٢الْخىُء نرا أُبمو ( ... يوسف):٥٣،٥١(  

ومن جعله من قوله، فإنه حيتاج إىل إضمار قول ال دليل عليه يف اللفظ بوجه، والقول يف 
وىل به مثل هذا ال حيذف لئال يوقع يف اللبس، فإن غايته أن حيتمل األمرين، فالكالم األول أ

  قطعاً.
: أن يوسف مل يكن حاضراً وقت مقالتها هذه، بل كان يف السجن ملا تكلمت  الثاين

والسياق صريح يف ذلك، فإنه ملا أرسل امللك إليه يدعوه  ،  اآلنَ حصحص الْحق  بقوهلا:
)، ٥٠(يوسف:  ي قَطَّعن أَيديهنارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه ما بالُ النسوة الالَّت  قال للرسول :

فأرسل إليهن امللك وأحضرهن وسأهلن وفيهن امرأته، فشهدن برباءته ونزاهته يف غيبته ومل 
)، ٥١(يوسف:  حاش للّه ما علمنا علَيه من سوٍء  ميكنهن إال قول احلق ، فقال النسوة :

(  ه عن نفِْسه وإِنه لَمن الصادقنيأَناْ راودت  وقالت امرأة العزيز :
١( .  

يف الرد على الراوية اليت متسك ا  - رمحه اهللا  -وقد أحسن الدكتور حممد أبو شهبة 
أصحاب القول األول (الذين قالوا بأن قائل هذه املقالة يوسف عليه السالم)، وهي من 

عليه  - األنبياء عليهم السالم وفيها: "أن يوسف الروايات اإلسرائيلية اليت تتناىف مع عصمة 
                                                             

  .٣٣٠،٣٢٩يم صالتفسري القيم البن الق   (١)



 ١٤٧ 
ذَلك ليعلَم   ملا دخل على امللك حني خرج من السجن وأقرت املرأة، قال يوسف: -السالم 

نِنيائالْخ دي كَيدهالَ ي أَنَّ اللَّهبِ ويبِالْغ هنأَخ ي لَمأَن  ):قال له جربيل: وال حني ٥٢يوسف (
ا يا يوسف؟ فقال يوسف عند ذلك: مهمت  وِءةٌ بِالسارَألم فْسفِْسي إِنَّ النىُء نرا أُبمو  

الروايات الواردة يف ذلك عن الصحابة والتابعني  -رمحه اهللا  -)؛ حيث ذكر ٥٣(يوسف:
:"املرويات  وقال إن هذه الروايات ال تليق مبقام األنبياء مث عقب على هذه الروايات بأا من

املكذوبة، واإلسرائيليات الباطلة، اليت خرجها بعض املفسرين الذين كان منهجهم ذكر 
املرويات ومجع أكرب قدر منها، سواء منها ما صح وما مل يصح، واإلخباريون الذين ال حتقيق 
عندهم للمرويات، وليس أدل على ذلك من أا مل خيرجها أحد من أهل الكتاب الصحيحة، 

  أصحاب الكتب املعتمدة الذين يرجع إليهم يف مثل هذا، والقرآن يرد هذه األكاذيب.وال 

ذَلك ليعلَم أَني لَم أَخنه بِالْغيبِ   وقد فات هؤالء الدساسني الكذابني أن قوله تعاىل:
) نِنيائالْخ دي كَيدهالَ ي أَنَّ اللَّهفِْسي إ٥٢ِوىُء نرا أُبمو ( محا روِء إِالَّ مةٌ بِالسارَألم فْسنَّ الن

) يمحر ي غَفُوربإِنَّ ر يب٥٣ر(  :يوسف)عليه  -)، ليس من مقالة سيدنا يوسف ٥٣،٥٢
، وإمنا هو من مقالة امرأة العزيز، وهو ما يتفق وسياق اآلية، ذلك: أن العزيز ملا  -السالم 

ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه ما بالُ النسوة  ضاره من السجن قال له: أرسل رسوله إىل يوسف إلح
نهيدأَي ني قَطَّعالالَّت   فأحضر النسوة، وسأهلن ، وشهدن برباءة يوسف، فلم جتد امرأة العزيز

ىُء نفِْسي إِنَّ النفْس وما أُبر  إىل قوله :  اآلنَ حصحص الْحق بدا من االعتراف، فقالت: 
فكل ذلك من قوهلا: ومل يكن يوسف حاضرا ثَم؛ بل كان يف السجن، فكيف   َألمارةٌ بِالسوِء

  يعقل أن يصدر منه ذلك يف جملس التحقيق الذي عقده العزيز ؟.

وقد انتصر هلذا الرأي الذي يوائم السياق والسباق: اإلمام ابن تيمية، وألف يف ذلك 
  )١(صنيفا على حدة".ت

  ومن األمثلة على ذلك يف التشريعات:
آيات النفقة، والربا، واملداينات يف سورة البقرة كل موضوع جاء لغرض، وقد 

                                                             
  .٢٢٧ - ٢٢٥اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري للدكتور حممد بن حممد أيب شهبة ص   (١)



 ١٤٨ 
  اجتمعت كلها يف غرض واحد وسياق واحد هو حفظ األموال وبناء النظام االقتصادي لألمة. 

هم أصول حفظ مال األمة يف قال اإلمام الطاهر بن عاشور ـرمحه اهللا: "نظم القرآن أ
سلك هاته اآليات، فبعد أن ابتدأ بأعظم تلك األصول وهو تأسيس مال لألمة به قوام أمرها، 
يؤخذ من أهل األموال أخذاً عدالً مما كان فضال عن الغىن فقرضه على الناس، يؤخذ من 

وعا وهو أغنيائهم فريد على فقرائهم، سواء يف ذلك ما كان مفروضا وهو الزكاة أو تط
الصدقة، فأطنب يف احلث عليه، والترغيب يف ثوابه، والتحذير من إمساكه، ما كان فيه موعظة 
ملن اتعظ، عطف الكالم إىل إبطال وسيلة كانت من أسباب ابتزاز األغنياء أموال احملتاجني 

لمني يف إليهم، وهي املعاملة بالربا ..... إىل أن قال: وبعد أن اهتم القرآن بنظام أحوال املس
أمواهلم فابتدأ مبا به قوام عامتهم من مواساة الفقري وإغاثة امللهوف، ووضح ذلك مبا فيه عربة 
للمعترب، مث عطف عليه التحذير من مضايقة احملتاجني إىل املواساة مضايقة الربا مع ما يف تلك 

مقامه وهو الرهن املعامالت من املفاسد، ثلث ببيان التوثيقات املالية من اإلشهاد، وما يقوم 
واالئتمان. وإن حتديد التوثق يف املعامالت من أعظم وسائل بث الثقة بني املتعاملني، وذلك من 

( " شأنه تكثري عقود املعامالت ودوران دوالب التمول
١( .  

  ثالثاً: سياق السورة:
فكل سورة من سور القرآن الكرمي هلا حمور عام وغرض رئيس أو أكثر يستخلص من 

العام، وتكون املقاطع ذات األغراض اخلاصة يف السورة خادمة هلذا احملور العام والغرض  سياقها
الرئيس، "فتتناسق أوضاعها، وتتآلف عناصرها، ويأخذ بعضها حبجز بعض، حىت إا لتنتظم 

  ذات حمور عام. )٢(منها وحدة حمكمة ال انفصام هلا"

"إنك لتقرأ السورة الطويلة املنجمة رمحه اهللا :  -يقول الدكتور حممد عبد اهللا دراز 
لو -حيسبها اجلاهل أضغاثًا من املعاين حشيت حشوا، وأوزاعا من املباين مجعت عفوا؛ فإذا هي 

                                                             
 بتصرف. ٩٨ـ  ٧٨ص ٣التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ج   (١)
السياق القرآين وأثره يف التفسري دراسة نظرية وتطبيقية من خالل تفسري ابن  ،١٧٦النبأ العظيم ص   (٢)

  .١١٣صكثري 



 ١٤٩ 
بنية متماسكة قد بنيت من املقاصد الكلية على أسس وأصول، وأقيم على كل أصل  -تدبرت

؛ فال تزال تنتقل بني منها شعب وفصول، وامتد من كل شعبة منها فروع تقصر أو تطول
أجزائها كما تنتقل بني حجرات وأفنية يف بنيان واحد قد وضع رمسه مرة واحدة، ال حتس 
بشيء من تناكر األوضاع يف التقسيم والتنسيق، وال بشيء من االنفصال يف اخلروج من طريق 

الواحد اية إىل طريق، بل ترى بني األجناس املختلفة متام األلفة، كما ترى بني آحاد اجلنس 
التضام وااللتحاق. كل ذلك بغري تكلفة وال استعانة بأمر من خارج املعاين أنفسها، وإمنا هو 
حسن السياقة ولطف التمهيد يف مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائه، يريك املنفصل متصلًا، 

  )١(واملختلف مؤتلفًا".

عض ألفاظها، والترجيح والنظر يف سياق السورة له أمهية بالغة يف الكشف عن معاين ب
بني املعاين احملتملة آلياا، ويف الرد على بعض اإلشكاالت الواردة حول بعض اآليات الواردة 

  فيها. 
  ومن األمثلة اليت تبني لنا أمهية سياق السورة يف هذا األمر ما يلي:

علمت الْجِنةُ إِنهم لَمحضرونَ وجعلُوا بينه وبين الْجِنة نسبا ولَقَد   قوله تعاىل: - ١
)١٥٨(  :الصافات)١٥٨.(  

  اختلف العلماء يف املراد باحلضور يف اآلية الكرمية على قولني:

  أحدمها: أن املراد باحلضور حضور العذاب يف النار.
  )٢(الثاين: أن املراد باحلضور احلضور للحساب.

لقول األول أن املراد باحلضور احلضور وقد رجح اإلمام الطربي ـ رمحه اهللا ـ ا
حيث ورد ذكر اإلحضار يف هذه السورة  للعذاب واستدل على ذلك بسياق السورة الكرمية،

  )٥٧الْمحضرِين ( ولَوال نِعمةُ ربي لَكُنت من  : األول: مرتني غري هذا املوضع
                                                             

  . ١٨٨  ص النبأ العظيم للشيخ الدكتور حممد عبد اهللا دراز    (١)
، زاد املسري البن ٧١ص ٥، النكت والعيون للماوردي ج١٢٢ ص ٢١ـ جامع البيان للطربي ج   (٢)

  . ٥٥٥ ص ٣ـ اجلوزي ج



 ١٥٠ 
)، ١٢٧الصافات:(  )١٢٧لَمحضرونَ ( فَكَذَّبوه فَإِنهم  : )، والثاين٥٧(الصافات:

  . وكليهما مبعىن اإلحضار للعذاب، فيكون هذا املوضع مبعنامها

  ولَقَد علمت الْجِنةُ إِنهم لَمحضرونَ  : " وقوله رمحه اهللا: -يقول اإلمام الطربي 
جلنة إم ملشهدون اختلف أهل التأويل يف معىن ذلك، فقال بعضهم: معناه: ولقد علمت ا

وأوىل احلساب.... وقال آخرون: معناه: إن قائلي هذا القول سيحضرون العذاب يف النار.... 
القولني يف ذلك بالصواب قول من قال: إم حملضرون العذاب، ألن سائر اآليات اليت ذكر فيها 

  )١(ا املوضع".اإلحضار يف هذه السورة، إمنا عنِي به اإلحضار يف العذاب، فكذلك يف هذ

جاء املشرق واملغرب يف القرآن الكرمي تارة باجلمع وأخرى بالتثنية وأخرى  -  ٢
)، والثاين: ٤٠(املعارج:  فَال أُقِْسم بِرب الْمشارِقِ والْمغارِبِ  باإلفراد، فاألول: كقوله:

رب   )، والثالث: قوله:١٧ن:(الرمح ) ١٧رب الْمشرِقَينِ ورب الْمغرِبينِ (  كقوله:
وإِالَّ ه رِبِ ال إِلَهغالْمرِقِ وشالْم  :٩(املزمل(  

وقد حبث العلماء عن السر يف تثنية املشرق واملغرب يف سورة الرمحن دون غريها، 
رمحه  - وذكروا أن سياق السورة له أثر يف ورود الكلمتني بصيغة املثىن، يقول اإلمام الزركشي 

  )٢(أما ما ورد مثىن يف سورة الرمحن فألن سياق السورة سياق املزدوجني".: " اهللا

  رابعاً: سياق القرآن:
: "أما السياق  يقول صاحب كتاب داللة السياق منه مأمون لتفسري القرآن الكرمي

  : القرآين فإننا نقصد به أمرين

قرآن، إىل جانب النظم األغراض واملقاصد األساسية اليت تدور عليها مجيع معاين ال - ١
اإلعجازي واألسلوب البياين الذي يشيع يف مجيع تعبرياته، األمر الذي يؤكد ضرورة اإلملام ذا 
األسلوب، ومعرفة خصائصه، مع معرفة األغراض واملقاصد الكلية، واالجتاهات العامة الثابتة يف 

                                                             
  بتصرف. ١٢٢ص ٢١جامع البيان للطربي ج   (١)
  .١٦ص ٤الربهان يف علوم القرآن للزركشي ج   (٢)



 ١٥١ 
  القرآن الكرمي.

ع اختالف يسري يف طريقة سردها اآليات واملواضع اليت تتشابه يف موضوعها م - ٢
  )١(وترتيب كلماا ملناسبة املقام، وحلكمة بالغية تتصل بأغراض السورة".

   : ويتبني هذا من عدة أوجه

  األول: استقراء وحصر مقاصد القرآن العامة، وبيان املعىن على ضوء ذلك.

على مصاحل العباد  من املعلوم أن القرآن الكرمي أنزل ملقاصد جليلة وأغراض نبيلة، مبنية
يف دنياهم وأخراهم، ومتضمنة ألسباب السعادة يف املعاش واملعاد، وفهم هذه املقاصد 

، −عز وجل −واألغراض األساسية لرتول القرآن الكرمي أمر البد منه عند املفسر لكالم اهللا 
  .−عز وجل−واإلخالل به يؤدي إىل الوقوع يف اخلطأ عند تفسري كالم اهللا 

أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ   :" قال تعاىل:−رمحه اهللا−ام الشاطيب يقول اإلم
)، فالتدبر إمنا يكون ملن التفت إىل املقاصد، وذلك ظاهر يف أم أعرضوا ٢٤(حممد:   أَقْفَالُها

  )٢(القرآن؛ فلم حيصل منهم تدبر". عن مقاصد

الم يف القرآن أو السنة ملن ال يعرف املقاصد حرمة الك -رمحة اهللا عليه  - ويرى 
األساسية منهما فيقول: "فإن القرآن والسنة ملا كان عربيني مل يكن لينظر فيهما إال عريب، كما 
أن من مل يعرف مقاصدمها مل حيل له أن يتكلم فيهما؛ إذا ال يصح له نظر حىت يكون عاملا ما، 

  )٣(من الشريعة". فإنه إذا كان كذلك؛ مل خيتلف عليه شيء

أمهية الوقوف على مقاصد القرآن، مث  - رمحه اهللا  -وقد بني اإلمام الطاهر بن عاشور 
: "فمراد اهللا من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع  يف مثانية مقاصد فقال -رمحه اهللا  -أمجلها 

ينا وتعبدنا إىل حفظ مقاصد الدين وقد أودع ذلك يف ألفاظ القرآن اليت خاطبنا ا خطابا ب
                                                             

 .٨٨داللة السياق منهج مأمون لتفسري القرآن الكرمي لعبد الوهاب احلارثي ص   (١)
  .٢٠٩ص ٤املوافقات للشاطيب ج   (٢)
  .٢١٣ص ٣املرجع السابق ج   (٣)



 ١٥٢ 
كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُوا   مبعرفة مراده واالطالع عليه فقال:

أليس قد وجب على اآلخذ يف هذا الفن أن يعلم املقاصد ..... )٢٩ص: (  )٢٩اَأللْبابِ (
لم ا اآلن حبسب ما بلغ إليه استقراؤنا وهي مثانية أمور: األصلية اليت جاء القرآن لتبياا، فلن

: ذيب األخالق، الثالث: بيان التشريع، الرابع: سياسة األمة  "األول: إصالح االعتقاد، الثاين
، اخلامس: القصص وأخبار األمم السالفة للتأسي بصاحل أحواهلم،  وصالحها وحفظ نظامها

، وما يؤهلهم إىل تلقي الشريعة ونشرها،  عصر املخاطبنيالسادس: التعليم مبا يناسب حاله 
: اإلعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على  السابع: املواعظ واإلنذار والتحذير والتبشري، الثامن

  )١(صدق الرسول".
ومن أدلة اعتبار مقاصد القرآن الكرمي: ما جاء يف السنة النبوية من اعتبار سورة الفاحتة 

وهذا إمنا يكون بالنظر ملعاين  ،)٣(، وسورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن)٢(رآنأعظم سورة يف الق
  هاتني السورتني بالنسبة ملعاين القرآن.

                                                             
  بتصرف. ٤١ـ٣٩ص ١التحرير والتنوير ج   (١)
اب ورد بيان أن سورة الفاحتة أعظم سورة يف القرآن يف ما أخرجه البخاري يف (صحيحه، كت   (٢)

)) عن سعيد بن املعلى ـ  ٤٢٠٤، برقم ( ١٦٢٣ص ٤التفسري، باب ما جاء يف فاحتة الكتاب ج
رضي اهللا عنه ـ قال: " كنت أصلي يف املسجد فدعاين رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فلم 

كم ملا أجبه فقلت يا رسول اهللا إين كنت أصلي فقال: "أمل يقل اهللا { استجيبوا هللا وللرسول إذا دعا
حيييكم } ) . مث قال يل (ألعلمنك سورة هي أعظم السور يف القرآن قبل أن خترج من املسجد)، مث 
أخذ بيدي فلما أراد أن خيرج قلت له أمل تقل (ألعلمنك سورة هي أعظم سورة يف القرآن)، قال: 

  {احلمد هللا رب العاملني} هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته".
ورد بيان أن سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن يف أحاديث كثرية منها: ما أخرجه مسلم يف    (٣)

، برقم ٥٥٧ص ١(صحيحه، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب فضل قراءة قل هو اهللا أحد ج
)) عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ، قال: قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ: ٨١٢(
، فحشد من حشد، مث خرج نيب اهللا ـ صلى اهللا عليه »قرأ عليكم ثلث القرآناحشدوا، فإين سأ«

وسلم ـ، فقرأ: قل هو اهللا أحد، مث دخل، فقال بعضنا لبعض: إين أرى هذا خرب جاءه من السماء 
إين قلت لكم سأقرأ «فذاك الذي أدخله، مث خرج نيب اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ، فقال: 

 ». إا تعدل ثلث القرآنعليكم ثلث القرآن، أال



 ١٥٣ 
يف بيان ما تضمنه الفاحتة: "وقد ذكروا  -رمحه اهللا  - قال اإلمام الطاهر بن عاشور 
ا على أنواع مقاصد : ....الثاين: أا تشتمل حمتويا لتسمية الفاحتة أم القرآن وجوها ثالثة

القرآن وهي ثالثة أنواع: الثناء على اهللا ثناء جامعا لوصفه جبميع احملامد وترتيهه عن مجيع 
إىل   الْحمد للَّه النقائص، وإلثبات تفرده باإلهلية وإثبات البعث واجلزاء، وذلك من قوله: 

والوعد ،   إِياك نعبد من قوله: واألوامر والنواهي ،   )٤ملك يومِ الدينِ ( قوله: 
فهذه هي أنواع مقاصد القرآن كله، وغريها  إىل آخرها،{صراطَ الَّذين} والوعيد من قوله: 

تكمالت هلا ألن القصد من القرآن إبالغ مقاصده األصلية وهي صالح الدارين وذلك حيصل 
معرفة اآلمر وأنه اهللا الواجب وجوده  باألوامر والنواهي، وملا توقفت األوامر والنواهي على

خالق اخللق لزم حتقيق معىن الصفات، وملا توقف متام االمتثال على الرجاء يف الثواب واخلوف 
الْحمد   من العقاب لزم حتقق الوعد والوعيد. والفاحتة مشتملة على هاته األنواع فإن قوله:

للَّه  إىل قوله :  ِينمِ الدوي   ،وثناء، وقوله:  محد دبعن اكإِي   قوله: إىل يمقاملُست  
إىل آخرها من نوع الوعد والوعيد مع   صراطَ الَّذين من نوع األوامر والنواهي، وقوله: 

أن ذكر املغضوب عليهم والضالني يشري أيضا إىل نوع قصص القرآن، وقد يؤيد هذا الوجه مبا 
أا تعدل ثلث القرآن ألن ألفاظها  )١اإلخالص:(  لْ هو اللَّه أَحدقُ  ورد يف الصحيح يف:

  )١(كلها أثناء على اهللا تعاىل".

ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ يف بيان سبب اعتبار سورة اإلخالص 
 ما وجه ذلك تعدل ثلث القرآن  قُلْ هو اللَّه أَحد تعدل ثلث القرآن: "بقي الكالم يف كون 

اجلواب املنقول عن اإلمام أيب العباس ابن  -واهللا أعلم  -: قد قيل فيه وجوه أحسنها  ؟ فيقال
سريج فعن أيب الوليد القرشي أنه سأل أبا العباس بن سريج عن معىن قول النيب ـ صلى اهللا 

زل القرآن على ثالثة فقال: معناه أن "؛تعدل ثلث القرآن  قُلْ هو اللَّه أَحد  عليه وسلم ـ
أقسام: ثلث منها األحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها األمساء والصفات، وهذه 

  )٢(السورة مجعت األمساء والصفات".
                                                             

  بتصرف. ١٣٣ص ١املرجع السابق ج   (١)
  .١٠٣ص ١٧جمموع الفتاوى ج   (٢)



 ١٥٤ 
فنجد أن أبا العباس بن سريج ـ رمحه اهللا ـ قد ذكر هذا اجلواب ملا نظر إىل سياق 

لقرآن وما دل عليه من املعاين واملقاصد، السورة وما اشتملت عليه من املعاين، وقارنه بسياق ا
  فكان يف هذه السورة ثلث هذه املقاصد واملعاين اليت اشتمل عليها القرآن.  

الثاين: استقراء اطراد لفظ يف معىن يف القرآن جيعله مرجحا يف إرادة ذلك املعىن حال 
  اخلالف.

ر: "فإذا كان يف وجوب يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ يف تقرير هذا األم
شيء نزاع بني العلماء، ولفظ الشارع قد اطرد يف معىن، مل جيز أن ينقض األصل املعروف من 

  )١(كالم اهللا ورسوله بقول فيه نزاع بني العلماء".

  ومن األمثلة على ذلك ما يلي:
:  ترجيح اإلمام الزخمشري ـ رمحه اهللا ـ عند تعرضه ملعىن النكاح يف قوله تعاىل -  ١
  كذل مرحو رِكشم أَو ها إِالَّ زانحكنةُ ال يانِيالزرِكَةً وشم ةً أَوإِالَّ زانِي حكنانِي ال يلَى الزع

) نِنيمؤ٣الْم(  :النور)أنه مبعىن العقد، ورفضه أن يكون مبعىن الوطء، مستدال على ذلك ٣ ،(
  بسياق القرآن.

اء يف معىن النكاح الوارد يف اآلية الكرمية، فقال بعضهم مبعىن العقد، فقد اختلف العلم
وقال بعضهم مبعىن الوطء، وقد رجح اإلمام ـ رمحه اهللا ـ القول األول أن املراد به العقد 
واستدل على ذلك بأن لفظ النكاح اطرد جميئه يف القرآن مبعىن العقد فقال: "وقيل: املراد 

: أن هذه الكلمة أينما وردت يف القرآن مل ترد  ول ألمرين، أحدمهابالنكاح الوطء، وليس بق
  )٢( ....." إال يف معىن العقد

كَتب   ما ذكره الشنقيطي ـ رمحه اهللا ـ عند تعرضه ملعىن الغلبة يف قوله تعاىل: -  ٢
) زِيزع قَوِي ي إِنَّ اللَّهلسرا وأَن نبَألغْل ٢١اللَّه(  ادلةا):من أنواع " )، حيث قال:٢١

كَتب اللَّه   البيان االستدالل على أحد املعاين بكونه هو الغالب يف القرآن، ومثاله قوله تعاىل:
                                                             

  .٣٥ص ٧املرجع السابق ج   (١)
  .٢١٢ص ٣الكشاف للزخمشري ج   (٢)



 ١٥٥ 
، فقد قال بعض العلماء: بأن املراد ذه الغلبة: الغلبة باحلجة والبيان،   َألغْلبن أَنا ورسلي

السيف والسنان، وذلك دليل واضح على دخول تلك والغالب يف القرآن استعمال الغلبة ب
  )١(الغلبة يف اآلية؛ ألن خري ما يبني به القرآن القرآن".

منكُم  إِن يكُن منكُم عشرونَ صابِرونَ يغلبواْ مئَتينِ وإِن يكُن  فمن ذلك قوله تعاىل:
فَإِن يكُن منكُم مئَةٌ صابِرةٌ يغلبواْ   : ، وقوله )٦٥(األنفال:  مئَةٌ يغلبواْ أَلْفًا من الَّذين كَفَرواْ

) غُلبت الروم ١امل (  : وقوله ، )٦٦(األنفال:   مئَتينِ وإِن يكُن منكُم أَلْف يغلبواْ أَلْفَينِ
)٢لغيس غَلَبِهِم دعن بم مهضِ وى اَألرني أَدونَ () ف٣بلَّهل نِنيعِ سي بِضف (  :الروم)٤ـ١ ، (

قُل لِّلَّذين  :  )، وقوله٢٤٩(البقرة:  كَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثريةً بِإِذْن اللَّه  : وقوله
  )٢()، إىل غري ذلك من اآليات.١٢(آل عمران: ... كَفَرواْ ستغلَبونَ

، واملقصود باألساليب املطردة هو  قراء األساليب املطردة يف القرآن الكرمي: است الثالث
  ما يستعمله القرآن من األساليب، ويطرد يف القرآن كله، وهذا ما يسمى بعادات القرآن.

ويقول .  )٣(: "وللقرآن أسلوب خاص". − رمحه اهللا  -يقول اإلمام الطاهر بن عاشور 
  )٤(فسر أن يتعرف عادات القرآن من نظمه وكلمه".حيق على امل : " − رمحه اهللا −

  ومن األمثلة على ذلك:
حيث قال: " إذا ورد يف القرآن الترغيب قارنه  -رمحه اهللا  -ما ذكره اإلمام الشاطيب  - ١

  )٥(الترهيب يف لواحقه وسوابقه أو قرائنه، وبالعكس، وكذلك الترجية مع التخويف".

  والَّذين اتقَواْ فَوقَهم يوم الْقيامة عند تفسريه لقوله تعاىل: ما ذكره اإلمام ابن عاشور  - ٢
                                                             

  .١٥ص ٨أضواء البيان للشنقيطي ج   (١)
  .٢١٠ص ١املرجع السابق ج   (٢)
  .٦٤ص١التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ج   (٣)
  .١٢٤ص ١املرجع السابق ج   (٤)
  .١٦٧ص ٤املوافقات للشاطيب ج   (٥)



 ١٥٦ 
أريد من الذين اتقوا املؤمنون   والَّذين اتقَواْ فَوقَهم فقال": وقوله:  )٢١٢ :البقرة(

 الذين سخر منهم الذين كفروا؛ ألن أولئك املؤمنني كانوا متقني.. ولكنه مل يكن باالسم
الذي سبق أعين "الَّذين آمنواْ" لقصد التنبيه على مزية التقوى، وكوا سبباً عظيماً يف 
هذه الفوقية، على عادة القرآن يف انتهاز فرص اهلدى واإلرشاد ليفيد فضل املؤمنني على 
الذين كفروا، وينبه املؤمنني على وجوب التقوى لتكون سبب تفوقهم على الذين كفروا 

ة، وأما املؤمنون غري املتقني فليس من غرض القرآن أن يعبأ بذكر حاهلم يوم القيام
  )١(ليكونوا دوماً بني شدة اخلوف وقليل الرجاء، وهذه عادة القرآن يف مثل هذا املقام".

  : أنواع السياق من حيث العالقات التركيبية بني أجزاء النصثانياً : 
اظ، وكذلك على اجلمل والفقرات إن خاصية التجاور يف الكالم حتتم على األلف

اخلضوع لقانون التوايل الذي جيعل عالقاا دائرة بني قطيب السباق واللحاق؛ فكل كلمة يف 
النص هي سابقة للكلمات التالية هلا، والحقة بالنسبة للكلمات املتقدمة عليها، وهذا األمر 

اق ليقول للمتلقي: إن فهمك ينطبق أيضا على اجلمل والفقرات، وهنا بالتحديد يأيت دور السي
ألي كلمة أو مجلة أو فقرة ال ميكن أن يتم بصورة صحيحة ومتكاملة دون تدبر ما قبلها وما 
بعدها من الكلمات واجلمل والفقرات، على اعتبار أن داللة هذه الكلمة أو اجلملة أو الفقرة 

بعدها؛ لكن هذا ال يعين أن  قد أصبحت داللة مقيدة بالعالقة النصية اليت تربطها مبا قبلها وما
عالقة الوحدة األسلوبية مبا قبلها وما بعدها دائما باملستوى نفسه والدرجة ذاا، فقد تكون 
عالقتها مبا قبلها أوثق كما قد حيدث العكس، والذي حيدد هذا كله هو الغرض العام الذي 

ألسلوبية اليت هي من أهم يوجه الداللة الكلية للنص.....، وقد طبق املفسرون هذه القاعدة ا
القواعد اليت يقوم عليها علم التفسري، فحني تتعدد األقوال وتتخالف يف تفسري آية أو عدة 
آيات؛ فإن من أوثق األسس اليت يقوم عليها الترجيح بني هذه األقوال هو النظر إىل السياق 

ق، وكثريا ما كانوا يربطوا لربط هذه اآلية أو اآليات؛ إما بسياقها السابق، وإما بسياقها الالح
  بالسياقني معا.

                                                             
  .٢٩٧ص ٢التحرير والتنوير ج   (١)



 ١٥٧ 

  )١( وهكذا فقد حتصل لدينا من كل ما سلف أن السياق يف احلقيقة سياقان
 .  سياق سابق ويسمى (السباق) -أ 

  . وسياق الحق ويسمى (اللحاق) - ب

: فهو ما قبل النص املراد بيانه وتفسريه من األلفاظ  أما السياق السابق أو السباق
  . ملواجل

والسباق، باملوحدة: ما قبل الشيء والسياق باملثناة:  " : - رمحه اهللا -قال الكفوي 
  )٢(". أعم

  فهو ما بعد النص املراد بيانه وتفسريه من األلفاظ واجلمل. : وأما اللحاق

  : ومن األمثلة على السياق السابق
اهللا يقول: مسعت  قال: مسعت جابر بن عبد -رمحه اهللا  -ما روي عن عمرو بن دينار 

يقول بأذين هاتني وأشار بيده إىل أذنيه: "يخرج اهللا قوماً  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -رسول اهللا 
يرِيدونَ أَن يخرجواْ   من النار فيدخلهم اجلنة". فقال له رجل يف حديث عمرو إن اهللا يقول:

نم ارِجِنيم بِخا همارِ والن نميمقم ذَابع ملَها وه  :فقال: جابر بن عبد اهللا: ٣٧(املائدة (
إِنَّ الَّذين كَفَرواْ لَو أَنَّ لَهم ما  إنكم جتعلون اخلاص عاما، هذه للكفار اقرؤوا ما قبلها، مث تال 

الْقيامة ما تقُبلَ منهم ولَهم عذَاب أَليم  في اَألرضِ جميعا ومثْلَه معه ليفْتدواْ بِه من عذَابِ يومِ
  )٣(هذه للكفار".  ) يرِيدونَ أَن يخرجواْ من النارِ وما هم بِخارِجِني منها٣٦(

                                                             
الوحدة السياقية للسورة يف الدراسات القرآنية يف القرنني الثامن والتاسع اهلجريني دراسة بالغية يف    (١)

  بتصرف. ٤٢ـ٣٨التراث العريب سامي بن عبد العزيز بن علي العجالن ص
  .٥٠٨لكليات للكفوي صا   (٢)

كتاب إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن مناقب أخرجه ابن حبان يف صحيحه، حديث صحيح:   (٣) 
الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني، باب صفة النار وأهلها، ذكر اإلخبار عن وصف مخسة أنفس 

)، وقال الشيخ شعيب ٧٤٨٣، برقم (٥٢٧،٥٢٦ص ١٦يدخلون النار من هذه األمة ج
اؤوط يف تعليقه على الصحيح: "إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخني األرن



 ١٥٨ 
التفسري الصحيح هلذه اآلية الكرمية وأا خاصة  -رضي اهللا عنه  -بني جابر  فقد

  عصاة املؤمنني، واستدل على هذا التفسري باآلية السابقة هلا.  بالكفار، وال يدخل فيها 

  ومن األمثلة على السياق الالحق:
وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلت للناسِ  ما روي عن معمر يف قوله تعاىل: 

اللَّه ونن دنِ ميإِلَه يأُمذُونِي وخات  ؟ قال قتادة: " يوم القيامة أال  ] مىت يكون١١٦: [املائدة
  )١().١١٩املائدة: (  هذَا يوم ينفَع الصادقني صدقُهم :  ترى أنه يقول

اليت أتت عقب اآلية املسئول عنها، :   هذَا يوم ينفَع الصادقني صدقُهم فقوله تعاىل: 
  قيامة.ففسرت وقت احلدث بأنه يوم ال

  أنواع السياق من حيث العالقة بني النص وحميطه اخلارجي: ثالثاً:
السياق قرينة من القرائن املؤثرة يف معىن اخلطاب مما له عالقة باخلطاب ذاته، وهو فإن 

يف بعض األحيان يكون بارزاً ال حيتاج إىل كثري من النظر والتدبر ليظهر، وأحيانا حيتاج إىل 
قرينة إما أن تكون من داخل التشكيل النصي أو خارجه، وذا شيء من ذلك، وهذه ال

( " االعتبار ميكن تقسيم السياق إىل قسمني مها
٢( :  

ياق النص، ويطلق عليه كذلك: السياق اللفظي ، وسياق النظم، وس السياق اللغوي - أ 
 سياق املقال.و

 سياق املقام).وق احلال، سياويطلق عليه كذلك: السياق املعنوي ، والسياق غري اللغوي  -ب 

                                                                                                                                                     
غري إسحاق بن موسى األنصاري، فمن رجال مسلم"، كما صححه األلباين يف التعليقات =   

  ).٧٤٤٠، برقم (٤٥٠ص ١٠احلسان على صحيح ابن حبان ج
بإسناد صحيح، انظر موسوعة الصحيح  )،٧٦٦، برقم (٣٨ص ٢أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه ج   (١)

  .٢٢٣ص ٢املسبور من التفسري باملأثور للدكتور حكمت بن بشري بن ياسني ج
ه املعىن يف تفسري ابن عطية لصاحل هزلة ـوي وأثره يف توجيـما بني العالمتني من السياق غري اللغ   (٢)

 .١٦ ص



 ١٥٩ 
الدليل ويستدل ا : فهو الذي يرتبط بالقرائن اللغوية اليت يتضمنها  أما السياق اللغوي

على مدلوله من جهة اللفظ واملعىن لتحديد املعىن اللغوي، أو ما يعرب عنه باملعىن النحوي أو 
اعتبار القرائن لرفع تلك  الوظيفي للجملة الذي قد تتعدد احتماالت دالالته فيصيح حباجة إىل

  )١(االحتماالت وحتديد املعىن املراد.

: "السياق الذي متثله بنية التراكيب اللغوية بأصواا،  وميكن تعريف السياق اللغوي بـ
  )٢(وكلماا، ومجلها، وعباراا".

ل : فهو الذي يعتمد على القرائن غري املرتبطة بالدليل واملدلو وأما السياق غري اللغوي
لتحديد مراد املتكلم حبسب مقتضى احلال، وهذا املعىن هو املعرب عنه باملعىن املراد من اخلطاب 
أو مقتضى احلال، ويشتمل على عناصر متعددة تتصل باملخاطَب واملخاطب وسائر املالبسات 

يت اليت حتيط باخلطاب، وهذا قدر زائد على جمرد فهم وضع اللفظة يف اللغة، كاختالف الغاية ال
تساق من أجلها القصة يف القرآن الكرمي حيث تذكر بعض معانيها الوافية بالغرض يف مقام، 

  )٣(وتربز معان أخرى يف مقامات مغايرة حسب مقتضيات األحوال.

  : وميكن تعريفه على النحو التايل
: "ما ينتظم القرائن املقامية اليت تفسر الغرض الذي جاء النص  السياق غري اللغوي هو

  )٤(فادته، سواء كانت قرائن يف اخلطاب ذاته، أو يف املتكلم أو يف املخاطب أو يف اجلميع".إل

أو هو السياق الذي يشري إىل النواحي املباشرة للنص واليت متكن مالحظتها أثناء 
  . )٥(حدوث الكالم مثل اإلطار واملشاركني والنشاطات اليت وقعت فيه " 

                                                             
  .١٦ابن عطية صالسياق غري اللغوي وأثره يف توجيه املعىن يف تفسري    (١)
 . ١١٩فصول يف علم الداللة لفريد عوض حيدر ص   (٢)
  .١٦السياق غري اللغوي وأثره يف توجيه املعىن يف تفسري ابن عطية ص   (٣)
 .٦٣نظرية السياق دراسة أصولية لنجم الدين قادر كرمي الزنكي ص   (٤)
 املرجع السابق.   (٥)



 ١٦٠ 
متتد قرينة السياق على مساحة واسعة من الركائز يقول الدكتور متام حسن: "وهكذا 

تبدأ باللغة من حيث مبانيها الصرفية وعالقاا النحوية، ومفرداا املعجمية، وتشمل الدالالت 
بأنواعها من عرفية إىل عقلية إىل طبيعية، كما تشتمل على املقام مبا فيه من عناصر حسية 

أثورات التراث، وكذلك العناصر اجلغرافية ونفسية واجتماعية كالعادات والتقاليد، وم
  . )١(والتارخيية مما جيعل قرينة السياق كربى القرائن حبق" 

  : "سياق اخلطاب على نوعني:  نعمان جغيمالدكتور  يقولو

لنص اخلطاب املراد تفسريه  السياق اللغوي، أي: اجلمل املكونة والسابقة والالحقة -أ 
  .  واستخالص املقصود منه

مراده بالسياق االجتماعي "املقام"  بني ، مثالسياق االجتماعي، وهو الذي يسمى باملقام -ب 
اخلطاب،  : حصيلة الظروف االجتماعية والطبيعية والنفسية السائدة وقت صدور بأنه

  )٢(".واليت يتوقع أن يكون هلا تأثري يف صيغة اخلطاب وتوجيهه وفهمه

  ق غري اللغوي يف تفسري النص:ومن األمثلة اليت تبني لنا أثر السيا
لَيس علَى الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات جناح فيما طَعمواْ  قول اهللا تبارك وتعاىل: 

للَّه يحب إِذَا ما اتقَواْ وآمنواْ وعملُواْ الصالحات ثُم اتقَواْ وآمنواْ ثُم اتقَواْ وأَحسنواْ وا
) ِسنِنيح٩٣الْم(  :املائدة)فإن هذه اآلية الكرمية ملا جاءت عقب ذكر اخلمر وحترميها، ٩٣ ،(

وعملوا الصاحلات فيما شاءوا أن يأكلوا أو صار ظاهرها يشعر برفع احلرج عن الذين آمنوا 
ل اآلية الكرمية؛ إذ يشربوا ولو كان مخرا، وهذا فهم غالط لآلية مرده عدم الوقوف على سبب نزو

   )١(والرباء بن عازب )٣(سبب نزول اآلية الكرمية فيما قال ابن عباس
                                                             

 .٢٢١لوبية للنص القرآين للدكتور متام حسن صالبيان يف روائع القرآن دراسة لغوية وأس   (١)
  بتصرف. ٩٥ـ٩٢طرق الكشف عن مقاصد الشارع للدكتور نعمان جغيم ص   (٢)
، والنسائي يف (سننه )١٢٥٢٢، برقم (٥٧١ص ١٠أخرج ابن جرير الطربي يف تفسريه ج   (٣)

، برقم ٨٥ص ١٠ج الكربى، كتاب التفسري، سورة املائدة، باب قوله تعاىل: {إمنا اخلمر وامليسر}
)، واحلاكم يف املستدرك ١٢٤٥٩، برقم (٥٦ص ١٢ـ )، والطرباين يف املعجم الكبري ج١١٠٨٦(



 ١٦١ 

( وأنس بن مالك
: أنه ملا نزل حترمي اخلمر، قال قوم من  -رضي اهللا عنهم  -  )٢

لَيس علَى الَّذين  :  فرتلت هذه اآلية، كيف مبن مات وهو يشرا،  : يا رسول اهللا الصحابة
  .  ..اآليةوعملُواْ الصالحات جناح فيما طَعمواْ  آمنواْ

                                                                                                                                                     
عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـقال: نزل حترمي اخلمر )، ٧٢١٩، برقم (١٥٨ص ٤ـ ج= 

 يف قبيلتني من قبائل األنصار شربوا حىت إذا لوا عبث بعضهم ببعض، فلما صحوا جعل الرجل
وكانوا إخوة ليس يف قلوم  -يرى األثر بوجهه وبرأسه وبلحيته فيقول: قد فعل هذا يب أخي 

ضغائن، واهللا لو كان يب رؤوفاً رحيماً ما فعل يب هذا فوقعت يف قلوم الضغائن فأنزل اهللا عز وجل: 
فالن قتل يوم (إمنا اخلمر وامليسر) إىل قوله: (فهل أنتم منتهون) فقال ناس: هي رجس وهي يف بطن 

بدر وفالن قتل يوم أحد فأنزل اهللا عز وجل (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما 
طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات). وقد صحح احلاكم هذا احلديث يف مستدركه فقال 

ياسني يف  صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهيب يف التلخيص، كما صححه الدكتور حكمت بشري
  .  ٢١٠،٢٠٩ص ٢موسوعة الصحيح املسبور من التفسري باملأثور ج

أخرج الترمذي يف (سننه، كتاب تفسري القرآن عن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ، باب    (١)
)) عن الرباء بن عزب ـ رضي اهللا عنه ـ قال: ٣٠٥٠، برقم (٢٥٤ص ٥ومن سورة املائدة ج

صلى اهللا عليه و سلم قبل أن حترم اخلمر فلما حرمت اخلمر قال  مات رجال من أصحاب النيب
رجال كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون اخلمر ؟ فرتلت {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 
جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات}. وقد الترمذي عن هذا احلديث حديث 

  .١٤٢٣ص ٧ السلسلة الصحيحة جحسن صحيح، وصححه األلباين يف
، برقم ١٦٨٨ص ٤أخرج البخاري يف (صحيحه، كتاب التفسري، باب تفسري سورة املائدة ج   (٢)

)) ومسلم يف (صحيحه، كتاب األشربة، باب حترمي اخلمر، وبيان أا تكون من عصري ٤٣٤٤(
)) عن أنس ١٩٨٠، برقم (١٥٧٠ص ٣العنب، ومن التمر والبسر والزبيب، وغريها مما يسكر ج

بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ قال: كنت ساقي القوم يف مرتل أيب طلحة فرتل حترمي اخلمر فأمر 
مناديا فنادى فقال أبو طلحة اخرج فانظر ما هذا الصوت ؟ قال فخرجت فقلت هذا مناد ينادي أال 

مخرهم إن اخلمر قد حرمت فقال يل اذهب فأهرقها قال فجرت يف سكك املدينة، قال وكانت 
يومئذ الفضيخ فقال بعض القوم قتل قوم وهي يف بطوم قال فأنزل اهللا {ليس على الذين آمنوا 

  وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا}.
والفضيخ: شراب يتخذ من البسر املفضوخ من الفضخ وهو كسر الشيء األجوف والبسر نوع من 

 التمر.



 ١٦٢ 
عند مثوله أمام اخلليفة الراشد  -رضي اهللا عنه  - وقد تأول هذه اآلية قدامة بن مظعون 

:  -رضي اهللا عنه  -كي يقام عليه حد اخلمر، فقال لعمر  -رضي اهللا عنه  -عمر بن اخلطاب 
اهللا قال عمر وأي كتاب اهللا جتد أن ال أجلدك قال له إن اهللا يقول  مل جتلدين بيين وبينك كتاب"

اآلية فأنا من الذين  "ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا"يف كتابه 
صلى اهللا  -آمنوا وعملوا الصاحلات مث اتقوا وآمنوا مث اتقوا وأحسنوا شهدت مع رسول اهللا 

بن ااخلندق واملشاهد فقال عمر أال تردون عليه ما يقول فقال بدرا وأحدا و - عليه و سلم
عباس إن هؤالء اآليات أنزلن عذرا للماضني وحجة على الباقني فعذر املاضني بأم لقوا اهللا 
قبل أن حترم عليهم اخلمر وحجة على الباقني ألن اهللا يقول { يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر 

رجس من عمل الشيطان } اآلية مث قرأ أيضا اآلية األخرى فإن  وامليسر واألنصاب واألزالم
كان من الذين آمنوا وعملوا الصاحلات مث اتقوا وآمنوا مث اتقوا وأحسنوا فإن اهللا قد اه أن 
يشرب اخلمر فقال عمر صدقت فما ترون فقال هل إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا 

  )١(".فأمر عمر فجلد مثاننيهذي افترى وعلى املفتري مثانون جلدة 

فمعىن اآلية الكرمية ال يرفع احلرج عن الذين آمنوا يف كل ما طعموا، وإمنا املعىن على 
  حسب سبب الرتول ال حرج على املؤمنني الذين شربوا اخلمر قبل حترميها وماتوا على ذلك.

  ري اللغوي.وسبب الرتول هذا الذي فسرنا على أساسه اآلية الكرمية من مجلة السياق غ

  ومن األمثلة اليت تبني لنا أثر السياق اللغوي أو السياق اللفظي يف تفسري اآلية:
يف اآلية  املراد بدار املتقنيفقد اختلف املفسرون يف   ولَنِعم دار الْمتقني  قوله تعاىل:

  الكرمية على قولني :

( أحدمها: أا الدنيا، وهو قول احلسن
املتقني على هذا القول ألن أهل  ، ومسيت بدار)٢

                                                             
ربى، كتاب احلد يف اخلمر، باب إقامة احلد على من جزء من حديث أخرجه النسائي يف السنن الك   (١)

، ٤١٧ص ٤)، واحلاكم يف املستدرك ج٥٢٧٠، برقم (١٣٧ص ٥شرب اخلمر على التأويل ج
  )، وقال "هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه"، ووافقه الذهيب يف التلخيص.  ٨١٣٢برقم (

  .٥٥٨ص ٢فسريه زاد املسري جنسب هذا القول للحسن البصري اإلمام ابن اجلوزي يف ت   (٢)



 ١٦٣ 

( التقوى يتزودون فيها لآلخرة باألعمال الصاحلة اليت ينالوا ا ثواب اآلخرة
١( .  

  )٢(: أا اجلنة، وهو قول اجلمهور. الثاين
املراد ا اجلنة، وذلك ألنه سبحانه  من هذين القولني أن السياق يرجح القول الثاينو

جنات عدن   فسر هذه الدار يف اآلية اليت بعدها فقال:  ار الْمتقنيولَنِعم د  بعد أن قال:
) نيقتالْم زِي اللَّهجي كونَ كَذَلآؤشا يا ميهف ملَه ارها اَألنهتحن ترِي مجا تهلُونخد٣١ي(  

سن ألنه أوفق للنظم وأليق )، وعليه فحمل اآلية على هذا التفسري أوىل وأح٣١(النحل:
  بالسياق.

ومن األمثلة اليت اجتمع فيها سياق النص وسياق املقام يف ترجيح تفسري أو 
  معىن معني من جمموعة من التفسريات أو املعاين:

  )٢٢٣البقرة:(  نِسآؤكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتواْ حرثَكُم أَنى شئْتم قوله تعاىل: 
  على أقوال:  أَنى شئْتم  معىن قوله تعاىل: رون يف بياناختلف املفسفقد 

مىت   أَنى شئْتم  : معىن: "... وقال آخرون كيف : " : معىن أىن فقال بعضهم 
: أين شئتم وحيث شئتم... وقال آخرون: معىن ذلك:  شئتم... وقال آخرون بل معىن ذلك

  )٣(وإن شئتم فال تعزلوا". ، ، إن شئتم فاعزلوا ائتوا حرثكم كيف شئتم
وقد ذكر هذه األقوال السابقة اإلمام الطربي ـ رمحه اهللا ـ مث  ذكر ما رآه راجحاً 

من أي :   أَنى شئْتم : "والصواب من القول يف ذلك عندنا قول من قال معىن قوله:  بقوله
استعماهلا يف القرآن،  وجه شئتم"، مث استدل لصحة قوله باستعمال العرب لتلك الكلمة، وتتبع

واعتبار السياق املقامي، وذلك باعتبار حال املخاطَبني عند نزوهلا مستشهداً بالسبب الذي 
(  نزلت فيها

، مث أتى إىل ذكر داللة السياق املقايل على صحة تفسريه قائالً: "فمعلوم أن  )٤
                                                             

  . ١٧ ص ٥ـ معامل الترتيل للبغوي ج   (١)
  . ٥٥٨ ص ٢ـ زاد املسري ج   (٢)
  . ٤٠٨ ـ ٣٩٨ ص ٤ـ ينظر تفصيل هذه األقوال يف جامع البيان للطربي ج   (٣)
   : يف سبب نزول هذه اآلية الكرمية روايات منها   (٤)

كانت اليهود تقول إذا جامعها  ال: "ـق –هما رضي اهللا عن -جابر بن عبد اهللا ما روي عن  - ١



 ١٦٤ 
إمنا هو: فأتوا حرثكم من حيث شئتم   فَأْتواْ حرثَكُم أَنى شئْتم معىن قول اهللا تعاىل ذكره 

من وجوه املأتى، وأن ما عدا ذلك من التأويالت فليس لآلية بتأويل، وإذ كان ذلك هو 
  نِسآؤكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتواْ حرثَكُم أَنى شئْتم الصحيح فبين خطأ قول من زعم أن قوله: 

:  اىل ذكرهـ، وإمنا قال تع ؛ ألن الدبر ال حيترث فيه دبارة إتيان النساء يف األـدليل على إباح
 ثٌ لَّكُمرح  مبا بينا، صحةُ  فأتوا احلرث من أي وجوهه شئتم، وأي حمترث يف الدبر نوبي

إذا أتى  " : معىن ما روي عن جابر من أن هذه اآلية نزلت فيما كانت اليهود تقوله للمسلمني
( " ا يف قُبلها، جاء الولد أحولالرجلُ املرأةَ من دبره

٢( )١( .  
    

                                                                                                                                                     
. (أخرجه   نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم من ورائها جاء الولد أحول فرتلت =  

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم وقدموا  البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري، باب {
)، ومسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، باب جواز ٤٢٥٤رقم (، ب١٦٤٥ ص ٤ـ } ج ألنفسكم

، ١٠٥٩،١٠٥٨ ص ٢ـ مجاعه امرأته يف قبلها، من قدامها، ومن ورائها من غري تعرض للدبر ج
يف حديث النعمان، عن الزهري: "إن شاء جمبية، وإن شاء غري جمبية، غري أن  ) وزاد:١٤٣٥برقم (

   . " ذلك يف صمام واحد
قالت: ملا قدم املهاجرون املدينة على أنصار تزوجوا  -رضي اهللا عنها  -سلمة  عن أم ما روي - ٢

من نسائهم وكان املهاجرون جيبون وكانت األنصار ال جتيب فأراد رجل من املهاجرين امرأته على 
ذلك فأبت عليه حىت تسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قالت: فأتته فاستحيت أن 

وقال: "ال إال يف   نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم أم سلمة فرتلت  تسأله فسألته
)، وحسن إسناده الشيخ ٢٦٦٩٩، برقم (٢٩٦ص ٤٤صمام واحد" (أخرجه أمحد يف مسنده ج

   األرنؤوط يف تعليقه على املسند).
يح املسند من أسباب الرتول ملقبل بن وال مانع أن تكون اآلية نزلت يف هذا وهذا. (ينظر الصح

)، وهناك روايات أخرى ذكرها اإلمام الواحدي يف أسباب الرتول ٣٥،٣٤هادي الوادعي ص
  . ٨١ – ٧٥ص

  .٤١٦،٤١٥ص ٤جامع البيان للطربي ج   (١)
إرشادات السياق يف فهم اخلطاب القرآين "دراسة أصولية" للدكتور خبتيار جنم الدين مشس الدين    (٢)

  .١٨،١٧ ص



 ١٦٥ 
  املبحث الثاين

  آثار داللة السياق القرآين يف التفسري

لداللة السياق القرآين آثار كثرية يف التفسري، وهذا مما يزيد يف أمهيتها، ومن 
  آثارها يف التفسري ما يلي :

  : بيان امل -  ١
ه: "ما له داللة على أحد معنيني ال امل بأن -رمحه اهللا  - عرف اإلمام اآلمدي 

  )١(مزية ألحدمها على اآلخر بالنسبة إليه".
   )٢(: "ما مل تتضح داللته". بأنه –رمحه اهللا  - وعرفه ابن احلاجب 

وقال القفال الشاشي، وابن فورك هو: "ما ال يستقل بنفسه يف املراد منه، حىت 
  )٣(بيان تفسريه".
، يرشد إىل تبيني امالت السياقأن  -اهللا  رمحه -ذكر ابن دقيق العيد وقد 

التبيني والتعيني، أما التبيني: ففي املُجمالت، وأما التعيني: ففي  به "السياق يقع فقال:
املُحتمالت، فعليك باعتبار هذا يف ألفاظ الكتاب والسنة واحملاورات، جتد منه ما ال 

  )٤(ميكنك حصره قبل اعتباره".
"السياق  فقال : –رمحه اهللا  - هذا األمر أيضا اإلمام ابن القيم كما أكد على 
 ،وختصيص العام ،والقطع بعدم احتمال غري املراد ،وتعيني احملتمل ،يرشد إىل تبيني امل

                                                             
اإلحكام يف أصول األحكام أليب احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب    (١)

 . ٩ ص ٣ـ اآلمدي ج
  . ١٤٠ خمتصر املنتهى األصويل البن احلاجب ص   (٢)
  . ٥٩ ص ٥ـ البحر احمليط يف أصول الفقه للزركشي ج   (٣)
  . ١٣ ص ٥ـ عيد جشرح اإلملام بأحاديث األحكام البن دقيق ال   (٤)



 ١٦٦ 
فمن أمهله  ،وتقييد املطلق وتنوع الداللة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد املتكلم

  )١(".تهغلط يف نظره وغالط يف مناظر

  ومن األمثلة اليت تدلل على ذلك ما يلي:
لفظ الصاعقة من األلفاظ املة، وهي أحيانا جتيء مبعىن املوت، وأحيانا  -  ١

  جتيء مبعىن اإلغماء، وال تتضح داللتها، وال يظهر املراد منها إال بالسياق.

)، املراد ٥٥(البقرة: )٥٥ونَ (فَأَخذَتكُم الصاعقَةُ وأَنتم تنظُر  ففي قوله تعاىل:
يقول عقب اآلية  ـ تبارك وتعاىلـ ا املوت، والذي أرشدنا إىل ذلك السياق ألن اهللا 

)، والبعث ٥٦(البقرة:  )٥٦ثُم بعثْناكُم من بعد موتكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ ( الكرمية 
  إمنا يكون بعد املوت.

  فَلَما تجلَّى ربه للْجبلِ جعلَه دكا وخر موسى صعقًا  وأما يف قوله تعاىل:
)، فاملراد ا اإلغماء، وقد أرشد إىل هذا أيضا السياق، فإنه سبحانه قال ١٤٣(األعراف:

 (األعراف: )١٤٣فَلَما أَفَاق قَالَ سبحانك تبت إِلَيك وأَناْ أَولُ الْمؤمنِني) بعدها: 
  . ، واإلفاقة ال تكون عن املوت )١٤٣

﴿فَأَخذَتكُم  -تعاىل  - عند تفسريه لقوله  - رمحه اهللا  - قال اإلمام ابن اجلوزي 
ما يصعقون منه، أي: ميوتون، »: الصاعقة«ومعىن " :)﴾٥٥الصاعقَةُ وأَنتم تنظُرونَ (

  هذا قول األكثرين.  م بعثْناكُمثُ ومن الدليل على أم ماتوا، قوله تعاىل: 

وهذا   وخر موسى صعقاً وزعم قوم أم مل ميوتوا، واحتجوا بقوله تعاىل:  
، وقال   فَلَما أَفاق  فرق بني املوضعني، فقال هناك: - تعاىل  -قول ضعيف، ألن اهللا 

  )٢(بعث للميت".واإلفاقة للمغشي عليه، وال  ثُم بعثْناكُم هاهنا: 
                                                             

  .١٣١٤ص ٤بدائع الفوائد البن القيم ج   (١)
  .٦٧ص ١زاد املسري البن اجلوزي ج   (٢)



 ١٦٧ 
  نِسآؤكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتواْ حرثَكُم أَنى شئْتم قوله تعاىل:  - ٢

   )٢٢٣البقرة:(
من امل الذي مل تتضح داللته،  ،  أَنى شئْتم  فقوله تعاىل يف اآلية الكرمية:

يف"... وقال آخرون: وهلذا اختلف املفسرون يف بيان معناه، فقال بعضهم: معىن أىن: "ك
: أين شئتم وحيث  مىت شئتم... وقال آخرون بل معىن ذلك  أَنى شئْتم  معىن:

: معىن ذلك: ائتوا حرثكم كيف شئتم، إن شئتم فاعزلوا، وإن  شئتم... وقال آخرون
  )١(شئتم فال تعزلوا".

رآه راجحاً مث  ذكر ما  - رمحه اهللا-وقد ذكر هذه األقوال السابقة اإلمام الطربي 
من :  أَنى شئْتم بقوله: "والصواب من القول يف ذلك عندنا قول من قال معىن قوله: 

أي وجه شئتم"، مث استدل لصحة قوله باستعمال العرب لتلك الكلمة، وتتبع استعماهلا 
يف القرآن، واعتبار السياق املقامي، وذلك باعتبار حال املخاطَبني عند نزوهلا مستشهداً 

، مث أتى إىل ذكر داللة السياق املقايل على صحة تفسريه )٢(السبب الذي نزلت فيهاب
إمنا هو: فأتوا   فَأْتواْ حرثَكُم أَنى شئْتم قائالً: "فمعلوم أن معىن قول اهللا تعاىل ذكره 

حرثكم من حيث شئتم من وجوه املأتى، وأن ما عدا ذلك من التأويالت فليس لآلية 
نِسآؤكُم حرثٌ  وإذ كان ذلك هو الصحيح فبين خطأ قول من زعم أن قوله:  بتأويل،

مئْتى شأَن ثَكُمرواْ حفَأْت لَّكُم   دليل على إباحة إتيان النساء يف األدبار؛ ألن الدبر ال
، فأتوا احلرث من أي وجوهه شئتم  حرثٌ لَّكُم حيترث فيه، وإمنا قال تعاىل ذكره: 

( " وأي حمترث يف الدبر
٤( )٣( .  

                                                             
  .٤٠٨ـ ٣٩٨ص ٤ينظر تفصيل هذه األقوال يف جامع البيان للطربي ج   (١)
  تقدم ذكر سبب الرتول ص.   (٢)
  .٤١٦،٤١٥ص ٤جامع البيان للطربي ج   (٣)
لقرآين "دراسة أصولية" للدكتور خبتيار جنم الدين مشس الدين إرشادات السياق يف فهم اخلطاب ا   (٤)

  .١٨،١٧ص



 ١٦٨ 

   األقوال احملتملة يف التفسري. الترجيح بني  -  ٢
كثرياً ما يرِد يف تفسري لفظة أو آية قرآنية أكثر من قول، وهذه األقوال تكون 
حمتملة يف تفسري اللفظة أو اآلية، إال أن السياق يرجح ويعني واحدا منها، فينبغي محل 

  ه، وتفسريها به.اللفظة أو اآلية علي
وقد سبق ذكر كالم كثريٍ من العلماء يف أمهية السياق وأنه مرشد إىل تعيني 

  )١(احملتمالت والترجيح بينها.
"وقد يتردد التفسري بني  : - رمحه اهللا  - العز بن عبد السالم  يقول سلطان العلماء

قوال ما وأوىل األ ،ويترجح بعضها على بعض ، حمامل كثرية يتساوى بعضها مع بعض
، أو إمجاع األمة، أو سياق الكالم، وإذا  ، أو السنة دل عليه الكتاب يف موضع آخر

احتمل الكالم معنيني وكان محله على أحدمها أوضح وأشد موافقة للسياق كان احلمل 
  )٢(عليه أوىل".

وه ـح بني االحتماالت والوجـومن األمثلة اليت تبني لنا دور السياف يف الترجي
  : ما يلي

فَنادته الْمآلئكَةُ وهو قَائم يصلِّي في الْمحرابِ أَنَّ اللَّه يبشرك   قوله تعاىل: - ١
اللَّه نم ةمقًا بِكَلدصى ميحبِي ) نيحالالص نا مبِينا وورصحا وديس٣٩و(  آل عمران) 

: ٣٩( .  
عليهما السالم  - حيىي بن زكريا  -عز وجل  - ة وصف اهللا ففي هذه اآلية الكرمي

بأوصاف جليلة، ومن هذه األوصاف وصفه بأنه كان حصوراً، وقد اختلف العلماء يف  - 
  املراد ذه الكلمة على قولني:

أحدمها: أن حصور فعول مبعىن مفعول، أي أنه حمصور ال يأيت النساء، كأنه ممنوع 
                                                             

 تقدم ذكر أقوال العلماء يف ذلك.   (١)
  بتصرف.  ٢٢٠اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع ااز لعز الدبن بن عبد السالم ص   (٢)



 ١٦٩ 
  مما يكون يف الرجال.

: أن احلصور يف اآلية الكرمية معناه: أنه الذي يكف عن النساء وال يقرن  ينالثا
  )١(مع القدرة.

وكال التفسريين حمتمالن إال أن السياق يرجح الثاين منهما، وذلك ألن السياق 
ووصفه يف  - عز وجل  - ، فقد مدحه اهللا  - عليه السالم  -سياق ثناء ومدح ليحىي 

فه بأنه مصدق بكلمة من اهللا، واملراد تصديقه بعيسى ابن اآلية الكرمية بصفات، فوص
مرمي ـ عليه السالم ـ يف قول أكثر املفسرين، كما وصفه بأنه سيد قد ساد قومه يف 
العلم والشرف، وبأنه نيب من الصاحلني، والصفات املذكورة كلها صفات محيدة جليلة، 

دح، هلذا يترجح أن احلصور يف فكيف يأيت خالهلا صفة هي إىل الذم أقرب منها إىل امل
اآلية الكرمية معناه: أنه الذي ال يقرب النساء مع القدرة حصرا لنفسه أي منعا هلا عن 

 الشهوات عفة وزهدا واجتهادا يف الطاعة.
(وحصورا) أصله من احلصر وهو احلبس،  رمحه اهللا: " -قال اإلمام القرطيب 

  ظظحصرين الشيء وأحصرين إذا حبسين. 
 - عليه السالم  -، فيحىي  .... ر الذي ال يأيت النساء كأنه حمجم عنهنواحلصو

حصور، فعول مبعىن مفعول ال يأيت النساء، كأنه ممنوع مما يكون يف الرجال، وفعول مبعىن 
   : مفعول كثري يف اللغة، من ذلك حلوب مبعىن حملوبة، قال الشاعر

ــة   ــان وأربعــــــــــــــون حلوبــــــــــــ ــا اثنتــــــــــــ  فيهــــــــــــ

ــراب      ــة الغـــــــ ــودا كخافيـــــــ ــحمســـــــ )٢( األســـــــ
 

     
وقيل: هو الذي يكف عن النساء وال يقرن مع القدرة. وهذا أصح األقوال 
لوجهني: أحدمها: أنه مدح وثناء عليه، والثناء إمنا يكون عن الفعل املكتسب دون اجلبلة 

                                                             
  .٨٧،٧٧ص ٤اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ج   (١)
  .٨٠شداد يف معلقته. انظر ديوانه ص هذا البيت قاله عنترة بن   (٢)



 ١٧٠ 
  : يف الغالب. الثاين أن فعوال يف اللغة من صيغ الفاعلني، كما قال

ــا   ضـــــــروب بنصـــــــل الســـــــيف ســـــــوق مساـــــ

ــدموا زادا فإنـــــــــــــــك عـــــــــــــــاقر      )١(  إذا عـــــــــــــ
 

     
  )٢(فاملعىن أنه حيصر نفسه عن الشهوات".

وإِسماعيلَ  امسه يف قوله تعاىل:املفسرون يف نبوة "ذي الكفل" الوارد اختلف  - ٢
) ابِرِينالص نفْلِ كُلٌّ مذَا الْكو رِيسإِد٨٥و(  :األنبياء)على قولني، )٨٥  :  

  وغريمها. )٤(وجماهد )٣(يس بنيب، وهو ما ذهب إليه أبو موسى األشعري: أنه ل أحدمها
  )٥(، وهو ما ذهب إليه األكثرون. - عليهم السالم  - : أنه نيب من أنبياء اهللا  والثاين

والقوالن حمتمالن، إال أن الظاهر من سياق اآليات أنه نيب، إذ السياق يتحدث 
  ه بامسهم.وقد قرن امس - عليهم السالم  - عن األنبياء 

وأما إمساعيل فاملراد به ابن إبراهيم اخلليل ـ " رمحه اهللا: - يقول اإلمام ابن كثري 
عليه السالم، وأما ذو  -عليهما السالم، وقد تقدم ذكره يف سورة مرمي، وكذا إدريس 
  )٦(الكفل، فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع األنبياء إال وهو نيب".

 -رمحه اهللا: "وظاهر نظم ذي الكفل يف سلك األنبياء  - ويقول اإلمام األلوسي 
                                                             

  .٤٦البيت قاله أبو طالب عم النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ، انظر ديوانه ص   (١)
  بتصرف. ٧٨،٧٧ص ٤اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ج   (٢)
) عن أيب الدرداء بإسناد ضعيف، وذلك ١٨٨٢، برقم (٣٩٠ص ٢عبد الرزاق يف تفسريه ج رواه   (٣)

  ومل يسمع منه. - رضي اهللا عنه  -د بني قتادة وأيب الدرداء فإن قتادة مل يدرك أبا الدرداء النقطاع السن
، عن جماهد بإسناد صحيح. انظر الصحيح املسبور من ٥٠٩ص ١٨أخرجه الطربي يف تفسريه ج   (٤)

  .٣٩٣ص ٣التفسري باملأثور للدكتور حكمت بشري ياسني ج
  .٧٨ص ٩روح املعاين لأللوسي ج   (٥)
  .٣١٩ص ٥تفسري القرآن العظيم البن كثري ج   (٦)



 ١٧١ 

  )١(أنه منهم وهو الذي ذهب إليه األكثر". -عليهم السالم 

  : ختصيص العام -  ٣

 )٢(واليت أشار إليها اإلمام الزركشي يف الربهان من الفوائد اليت جننيها من السياق
( ختصيص العام

( " إخراج بعض ما يتناوله اللفظ : " ، وهو )٣
٤( .  

ومن املعلوم أنه ال جيوز ألحد أن يخصص عموم إال بدليل؛ كما قال  األلفاظ
مما  رمحه اهللا: -الطربي  اإلمام ا جاء الكتاب بعمومه، يف خاصوليس ألحد أن جيعل خرب"

  )٥(عمه الظاهر، بغري برهان من حجة خرب أو عقل".
األدلة السياق املستند إىل ، ومن هذه  "فالتخصيص البد له من دليل يستند إليه

  )٦(النقل من حيث مصدره، وإىل العقل من حيث فهم وجه ختصيصه".

  ومن األمثلة اليت توضح لنا هذه الفائدة ما يلي: 

الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعواْ لَكُم فَاخشوهم   قوله تعاىل: - ١
اناً وإِمي مهاديلُ (فَزكالْو منِعو ا اللَّهنبس١٧٣قَالُواْ ح(  ):١٧٣آل عمران(  

فكلمة الناس عام أريد به اخلاص وقد دل على ذلك السياق، السياق املقايل 
هم غري الناس   قَالَ لَهم الناس  واملقامي، أما السياق املقايل فألن الناس املخربين

                                                             
  .٧٨ص ٩روح املعاين لأللوسي ج   (١)
  .٢٠١،٢٠٠ص ٢الربهان يف علوم القرآن للزركشي ج  (٢)
العام: لفظ يستغرق مجيع ما يصلح له بوضع واحد. (ينظر منهاج الوصول إىل علم األصول    (٣)

  ).١٢١للبيضاوي ص
 .١٢٣املرجع السابق ص   (٤)
  .١٣٤ص ١٣البيان للطربي ججامع    (٥)
  .١٩٩ما بني العالمتني من السياق القرآين وأثره يف الترجيح الداليل للمثىن عبد الفتاح حممود ص   (٦)



 ١٧٢ 
  .  جمعواْ لَكُم إِنَّ الناس قَد  اجلامعني

كان معه  -صلى اهللا عليه وسلم  - وأما السياق املقامي أو احلايل فهو أن الرسول 
مجع يقاتل عنه وعن رسالته، فظاهر أن الناس اجلامعني هم غري الناس اتمعني على 
الرسول، فإذن أخرجت داللة السياق من عموم الناس األناس املخربين، والناس املدافعني 

كما أن الناس املخربين مل يكونوا كل الناس  -صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول  عن
  )١(بداللة خروج الناس اجلامعني عنهم.

فإذْ كان من مع رسول اهللا ناساً غري من مجع " رمحه اهللا: -يقول اإلمام الشافعي 
عه ممن مجع عليه معه، هلم من الناس، وكان املخربون هلم ناساً غري من مجع هلم، وغري من م

وكان اجلامعون هلم ناساً، فالداللة بينة مما وصفت من أنه إمنا مجع هلم بعض الناس دون 
  . بعض

والعلم حييط أنْ من مل يجمع هلم الناس كلهم، ومل يخربهم الناس كلهم، ومل 
  يكونوا هم الناس كلَّهم.

على مجيع الناس، وعلى من بني ولكنه ملا كان اسم الناس يقع على ثالثة نفر، و
الَّذين قَالَ لَهم الناس   مجعهم وثالثة منهم، كان صحيحاً يف لسان العرب أن يقال:

)١٧٣(   :آل عمران)وأن يقال: ١٧٣ ،( ) وا لَكُمعمج قَد اس١٧٣إِنَّ الن(  ، 
.ديعنون املنصرفني عن أُح  

لناس، اجلامعون منهم، غري اموع هلم، واملخربون وإمنا هم مجاعة غري كثري من ا
للمجموع هلم غري الطائفتني، واألكثر من الناس يف بلدام غري اجلامعني، وال اموع هلم 

  )٢(وال املخربين.".
                                                             

، ط: دار الكتب ١٥٥نظرية السياق "دراسة أصولية" للدكتور جنم الدين قادر كرمي الزنكي ص   (١)
  العلمية ـ بريوت.

  .٥٨ص ١الرسالة للشافعي ج   (٢)



 ١٧٣ 
لْ فَما يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم تفْع  قوله تعاىل: -  ٢

) رِينالْكَاف مي الْقَودهالَ ي اسِ إِنَّ اللَّهالن نم كمصعي اللَّهو هالَترِس تلَّغ٦٧ب(  
  ).٦٧(املائدة:

فلفظ الناس يف اآلية الكرمية عام، ولكن ال يراد به عموم الناس، وإمنا يراد به 
 - ذلك السياق، وذلك أن اهللا  صنف خاص من الناس وهم الكفار، وقد أرشدنا إىل

والعصمة مبعىن الوقاية تؤذن خبوف ،   واللَّه يعصمك من الناسِ  قال: -تبارك وتعاىل 
( " عليه، وإمنا خياف عليه أعداءه ال أحباءه، وليس يف املؤمنني عدو لرسوله

، كما أن  )١
وليس  ه الَ يهدي الْقَوم الْكَافرِين﴾{إِنَّ اللَّ ختم اآلية الكرمية بقوله: -  عز وجل - اهللا 

  . املراد ا عدم هدايتهم إىل الدين، وإمنا املراد عدم متكينهم مما يريدون

واعلم أن املراد  : " عند تفسريه لآلية الكرمية - رمحه اهللا  -يقول اإلمام الرازي 
، ومعناه   يهدي الْقَوم الْكَافرِين إِنَّ اللَّه الَ من الناس هاهنا الكفار، بدليل قوله تعاىل: 

  )٢(أنه تعاىل ال ميكنهم مما يريدون".
  واللَّه يعصمك من الناسِ  قوله تعاىل: " : رمحه اهللا - وقال اإلمام األلوسي 

دي إِنَّ اللَّه ال يه  فإن الناس فيه وإن كان عاما إال أن املراد م الكفار، ويهديك إليه:
رِينالْكاف مالْقَو   ٣(عليه الصالة والسالم". -، فإنه يف موضع التعليل لعصمته(  

{إن اهللا ال يهدي  مث قال تعاىل: : " رمحه اهللا -وقال اإلمام الطاهر بن عاشور 
ليتبني أن املراد بالناس كفارهم، وليومئ إىل أن سبب عدم هدايتهم هو القوم الكافرين﴾ 

باهلداية هنا تسديد أعماهلم وإمتام مرادهم، فهو وعد لرسوله بأن أعداءه  واملراد ،كفرهم
ال يزالون خمذولني ال يهتدون سبيال لكيد الرسول واملؤمنني لطفا منه تعاىل، وليس املراد 

                                                             
  .٢٦٣ص ٦التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ج   (١)
  .٤٠١ص ١٢مفاتيح الغيب للرازي ج   (٢)
  .٣٦٣ص ٣روح املعاين لأللوسي ج   (٣)



 ١٧٤ 

  )١(اهلداية يف الدين ألن السياق غري صاحل له".

  : تقييد املطلق -  ٤
أن السياق له أثر يف تقييد  -  عليهم رمحة اهللا - قد سبق النقل من كالم علمائنا 

، ولكن البد أن نشري إىل أننا نتكلم عن املطلق الذي مل يقترن به القيود الدالة )٢(املطلق
على التقييد كالصفة واحلال والشرط والظرف وغريها؛ ألن السياق املقترن بتلك القرائن 

  م بداللة السياق أيضاً.يقيد بسببها، وهو نفس ما أشرنا إليه يف مسألة ختصيص العمو
  : مثال ذلك ما يلي

ولَبِثُوا في كَهفهِم ثَالثَ مائَة سنِني   قوله تعاىل يف شأن أصحاب الكهف: - ١
تسعا" لفظ مطلق عن القيد، وهو {:  ، فلفظ )٢٥(الكهف:  )٢٥وازدادوا تسعا (

أشهر" و"تسعة أيام" لكن  تسعة : "تسع سنوات" و" يصدق صدقاً بدلياً عن كل من
 : هـتسع سنوات"، لوروده بعد قول ، ودلَّ على أن املراد به " السياق قيد هذا املطلق

 َثَلَاث نِنيس ائَةم  )
٣( .  

                                                             
  .٢٦٤ص ٦التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ج   (١)
  ذكر العلماء تعريفات كثرية للمطلق منها:   (٢)

رح تنقيح الفصول أليب العباس شهاب املطلق: هو ما دل على املاهية بال قيد من حيث هي هي. (ش
  . )٢٦٦الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف ص

(روضة الناظر وجنة املناظر وقال ابن قدامة هو: املتناول لواحد ال بعينه باعتبار حقيقة شاملة جلنسه. 
  . )١٠٢ص ٢ج يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل البن قدامة املقدسي

وقال ابن فارس: أما اإلطالق: فأن يذكر الشيء بامسه ال يقرن به صفة، وال شرط، وال شيء يشبه  
  . )١٤٦ذلك". (الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها البن فارس ص
م أليب احلسن وعند اآلمدي: املطلق هو "النكرة يف سياق اإلثبات". (اإلحكام يف أصول األحكا

 ).٣ص ٣اآلمدي ج
إرشادات السياق يف فهم اخلطاب القرآين دراسة أصولية للدكتور خبتيار جنم الدين مشس الدين    (٣)

 .٣٧ص



 ١٧٥ 
   ثُم لْيقْضوا تفَثَهم ولْيوفُوا نذُورهم ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِ قوله تعاىل:  -  ٢

  ).٢٩:احلج(

يف اآلية الكرمية بالطواف مطلقاً، فيحتمل أن يراد ذا  - عز وجل  -فقد أمر اهللا 
الطواف طواف اإلفاضة أو الركن، ويسمى كذلك طواف الزيارة، وحيتمل أن يراد به 
طواق القدوم، لكن السياق يقيد هذا الطواف بطواف اإلفاضة، وذلك أن اهللا ـ عز 

ليشهدوا منافع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّه في أَيامٍ   ولهوجل ـ أمر بذبح اهلدايا، بق
) ريالْفَق سائوا الْبمأَطْعا وهنامِ فَكُلُوا معاَألن ةهِيمن بم مقَهزا رلَى مع اتلُومع٢٧م(  

عقيب ذبح ، والطواف بالبيت ـ وهو احللقـ )، مث أمر بقضاء التفث ٢٧(احلج:
أن يكون احللق والطواف مرتبني  اهلدي؛ وكلمة "مث" تفيد الترتيب مع التعقيب، فيقتضي

على الذبح، والذبح خيتص بأيام النحر، وال جيوز قبلها، فكذا احللق والطواف، وهو 
طواف الزيارة، فأما طواف القدوم فإنه يكون سابقا على أيام النحر، فثبت أن املراد من 

  اإلفاضة.اآلية طواف 

ولْيطَّوفُوا بِالْبيت   قال اهللا تعاىل: : " رمحه اهللا -أبو بكر اجلصاص قال اإلمام 
( فروى عن احلسن أنه قال وليطوفوا طواف الزيارة  الْعتيقِ

، وقال جماهد الطواف )١
( الواجب

٢( .  
دل ، وي قال أبو بكر ظاهره يقتضي الوجوب ألنه أمر واألوامر على الوجوب

عليه أنه أمر به معطوفا على األمر بقضاء التفث وال طواف مفعول يف ذلك الوقت وهو 
  . يوم النحر بعد الذبح إال طواف الزيارة فدل على أنه أراد طواف الزيارة

صلى اهللا عليه  - فإن قيل حيتمل أن يريد به طواف القدوم الذي فعله رسول اهللا 
به من إحرام احلج وجعلوه عمرة إال رسول  وأصحابه حني قدموا مكة وحلوا -وسلم 

                                                             
  . ٦١٦ ص ١٨ـ رواه الطربي يف تفسريه ج   (١)
  . لعبد بن محيد وابن أيب حامت ٤٠ ص ٦ـ عزاه السيوطي يف الدر املنثور ج   (٢)



 ١٧٦ 
فإنه قد كان ساق اهلدي فمنعه ذلك من اإلحالل ومضى  - صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

  على حجته.
قيل له ال جيوز أن يكون املراد به طواف القدوم من وجوه: أحدها: أنه مأمور به 

شهدوا منافع لَهم ويذْكُروا لي  عقيب الذبح وذبح اهلدي إمنا يكون يوم النحر ألنه قال:
ائوا الْبمأَطْعا وهنامِ فَكُلُوا معاَألن ةهِيمن بم مقَهزا رلَى مع اتلُومعامٍ مي أَيف اللَّه ماس س

) ريفُوا ب٢٨ِالْفَقطَّولْيو مهذُوروفُوا نلْيو مفَثَهوا تقْضلْي يقِ () ثُمتالْع تي٢٩الْب ( 
)، وحقيقة مث للترتيب والتراخي وطواف القدوم مفعول قبل يوم النحر ٢٩،٢٨(احلج:

  )١(فثبت أنه مل يرد به طواف القدوم".

  دفع إيهام اإلشكال يف القرآن الكرمي -  ٥
ال شك أن معرفة املشكل من آيات القرآن الكرمي، وطرق دفع هذا األشكال 

  مهمة للغاية.
وتنبع هذه األمهية من أن اإلشكال الطارئ على قارئ القرآن حيول بينه وبني 

أَفَالَ   : اىلـال تعـرآن فقـبتدبر الق - عز وجل - د أمر اهللا ـات، وقـالتدبر لآلي
  )٨٢يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدواْ فيه اختالَفًا كَثريا (

كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُوا   )، وقال سبحانه:٨٢النساء:(
أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ   )، وقال عز وجل:٢٩(ص:  )٢٩اَأللْبابِ (
  ).٢٤(حممد:  )٢٤أَقْفَالُها (

ال يكون إال بفهم املعاين، وفهم املعاين هو غاية علم التفسري، من هنا والتدبر 
وجب االعتناء ذا العلم إذ هو أحد فروع علم التفسري، وبذلك يتبني أنه ال غىن 
للمفسر عن دراسة أسس هذا العلم ليتعرف على أسباب الوقوع يف املشكل القرآين 

  .فيحذرها، ويتعرف على طرق دفع املشكل فيسلكها
                                                             

  بتصرف. ٧٤ص ٥لجصاص جأحكام القرآن ل   (١)



 ١٧٧ 
  ويف دراسة هذا العلم فوائد عظيمة منها:

أنه سبيل إىل زيادة اإلميان، إذ تطمئن النفس إىل معاين كتاب اهللا تعاىل، وأا حق 
  ال اختالف فيها وال تضاد، وكفى بعلم شرفا يزداد صاحبه به إميانا.

 ويف دراسة هذا العلم رد على الزنادقة، كما فعل اإلمام أمحد يف كتابه الرد على
الزنادقة واجلهمية، حيث قام يف صدر كتابه باجلمع والتأليف بني آيات أدعي عليها 

  )١(هؤالء الزنادقة التعارض.

قد  : " وكذلك فعل اإلمام ابن قتيبة يف "تأويل مشكل القرآن" حيث يقول
اعترض كتاب اهللا بالطعن ملحدون، ولغوا فيه وهجروا، واتبعوا ما تشابه منه ابتغاَء 
الْفتنة وابتغاَء تأْوِيله بأفهام كليلة، وأبصار عليلة، ونظر مدخول، فحرفوا الكالم عن 
مواضعه، وعدلوه عن سبله، مث قضوا عليه بالتناقض، واالستحالة يف اللحن، وفساد 
النظم، واالختالف، وأدلوا يف ذلك بعلل رمبا أمالت الضعيف الغمر، واحلدث الغر، 

ه يف القلوب، وقدحت بالشكوك يف الصدور ... فأحببت أن أنضح عن واعترضت بالشب
 ، وأرمي من ورائه باحلجج النرية، والرباهني البينة، وأكشف للناس ما يلبسون كتاب اهللا

، فألّفت هذا الكتاب جامعا لتأويل مشكل القرآن، مستنبطا ذلك من التفسري بزيادة يف 
مقاال إلمام مطلع على لغات العرب، ألري ، وحامال ما أعلم فيه  الشرح واإليضاح

املعاند موضع ااز، وطريق اإلمكان، من غري أن أحكم فيه برأي، أو أقضي عليه بتأويل، 
وحي القوم  ومل جيز يل أن أنص باإلسناد إىل من له أصل التفسري، إذ كنت مل أقتصر على
ت، وقدمت حىت كشفته. وعلى إميائهم حىت أوضحته، وزدت يف األلفاظ ونقص

( " وأخرت، وضربت لذلك األمثال واألشكال، حىت يستوي يف فهمه السامعون
٣( )٢( .  

                                                             
 .١٨ـ ٧راجع كتاب الرد على الزنادقة واجلهمية ألمحد بن حنبل ص   (١)
 .٤تأويل مشكل القرآن البن قتيبة ص   (٢)
 بتصرف. ٢٤،٢٣مشكل القرآن الكرمي لعبد اهللا بن محد املنصور ص   (٣)



 ١٧٨ 
وقد قرر العلماء أن هذا األشكال الذي يقع يف بعض آيات القرآن الكرمي أمر 

  نسيب فقد تشكل على بعض املفسرين آية من القرآن، وال تشكل على آخرين.
اليت ينبغي أن يسلكها  )١(الوسائل والطرقكما قرر العلماء أن هناك العديد من 

املفسر لدفع اإلشكال عن آيات القرآن الكرمي، ومن هذه الطرق والوسائل النظر يف 
  . السياق

ومما يعني على املعىن  "إىل ذلك فقال:  -رمحه اهللا  -وقد أشار اإلمام الزركشي 
مل والقطع بعدم احتمال داللة السياق فإا ترشد إىل تبيني ا عند اإلشكال أمور منها:

غري املراد وختصيص العام وتقييد املطلق وتنوع الداللة وهو من أعظم القرائن الدالة على 
   )٢(مراد املتكلم فمن أمهله غلط يف نظريه وغالط يف مناظراته".

  ومن األمثلة اليت تبني لنا دور السياق يف دفع اإلشكال بني آيات القرآن ما يلي:

ليحملُواْ أَوزارهم كَاملَةً يوم الْقيامة ومن أَوزارِ الَّذين يضلُّونهم  ىل:قوله تعا -  ١
ولَيحملُن أَثْقَالَهم   وقوله سبحانه: )،٢٥(النحل:  )٢٥بِغيرِ علْمٍ أَالَ ساء ما يزِرونَ (
أَلُنسلَيو هِمأَثْقَال عأَثْقَاالً مونَ ( ورفْتوا يا كَانمع ةاميالْق مو١٣ي(  ):١٣العنكبوت ،(

فهاتان اآليتان الكرميتان يوهم ظاهرمها التعارض مع آيات أخرى يف القرآن الكرمي حيث 
إما تدالن على أن الضالني حيملون أثقاهلم وأوزارهم كاملة يوم القيامة، وحيملون أيضا 

ن أضلوهم، وقد جاءت آيات أخر تدل على أنه ال حيمل أحد وزر من أوزار األتباع الذي
وال تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى وإِن تدع مثْقَلَةٌ إِلَى حملها ال يحملْ منه   غريه، كقوله تعاىل:

فْسٍ إِالَّ علَيها والَ تكِْسب كُلُّ ن  )، وقوله تعاىل:١٨(فاطر:  شيٌء ولَو كَانَ ذَا قُربى
منِ اهتدى فَإِنما يهتدي لنفِْسه   )، وقوله:١٦٤(األنعام:  والَ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى

  ).١٥(اإلسراء:  ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها والَ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى
                                                             

 .  ٤٠٨ – ٣٣٣راجع هذه الطرق والوسائل يف املرجع السابق ص   (١)
  بتصرف. ٢٠٠،١٩٩ ص ٢ـ ن يف علوم القرآن للزركشي جالربها   (٢)



 ١٧٩ 
اآليات عن طريق السياق فإن اآليتني األوليتني ونزيل هذا األشكال احلاصل بني 

أم عليهم إمثهم  - سبحانه -يف سياق احلديث عن الضالني الداعني إىل ضاللتهم، فبني 
وإمث من يضلوم، وأما اآليات األخرى فهي يف الضالني غري الداعني إىل ضاللتهم فإم 

  حيملون إمث ضاللتهم فقط.

منِ اهتدى فَإِنما   عند تفسريه لقوله تعاىل: - اهللا  رمحه - يقول اإلمام ابن كثري 
 ):١٥اإلسراء:( يهتدي لنفِْسه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها والَ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى

ة "خيرب تعاىل أن من اهتدى واتبع احلق، واقتفى أثر النبوة، فإمنا حيصل عاقبة ذلك احلميد
لنفسه، ومن ضل أي عن احلق، وزاغ عن سبيل الرشاد، فإمنا جيين على نفسه، وإمنا يعود 

أي ال حيمل أحد ذنب أحد،   والَ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى وبال ذلك عليه، مث قال: 
وإن تدع مثقلة إىل محلها ال حيمل منه   وال جيين جان إال على نفسه، كما قال تعاىل:

وليحملن أثقاهلم وأثقاال مع   وال منافاة بني هذا وبني وقوله:] ١٨[فاطر:   شيء
  ومن أوزار الذين يضلوم بغري علم :  ] ، وقوله١٣[العنكبوت:   أثقاهلم

فإن الدعاة عليهم إمث ضاللتهم يف أنفسهم، وإمث آخر بسبب ما أضلوا من  )٢٥(النحل: 
، وال حيمل عنهم شيئا، وهذا من عدل اهللا )١(أضلوا من غري أن ينقص من أوزار أولئك

  )٢(ورمحته بعباده".

ومن أَظْلَم ممن منع مساجِد اللَّه أَن يذْكَر فيها اسمه وسعى   : قوله تعاىل  - ٢
فإن ظاهر هذه اآلية الكرمية يوهم التعارض مع آيات )، ١١٤(البقرة:  في خرابِها

                                                             
يدل على هذا ما أخرجه مسلم يف ( صحيحه، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن    (١)

) عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن ٢٦٧٤، برقم (٢٠٦٠ص ٤دعا إىل هدى أو ضاللة ج
 هدى، كان له من األجر مثل أجور من تبعه، "من دعا إىل رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم، قال:

ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إىل ضاللة، كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه، ال 
  ينقص ذلك من آثامهم شيئا".

  .٤٩ص ٥تفسري القرآن العظيم البن كثري ج   (٢)



 ١٨٠ 
حيث إن معىن اآلية: ال أحد أظلم ممن منع مساجد اهللا، وقد  رآن الكرمي،أخرى يف الق

فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى   جاءت آيات أخر يفهم منها خالف هذا، كقوله تعاىل:
دقِ فَمن أَظْلَم ممن كَذَب علَى اللَّه وكَذَّب بِالص  )، وقوله:١٤٤(األنعام:  اللَّه كَذبا
اءهإِذْ ج  :وقوله )٣٢(الزمر ، :   اهنع ضرفَأَع هبر اتبِآي ن ذُكِّرمم أَظْلَم نمو

  . ، إىل غري ذلك من اآليات )٥٧(الكهف:  ونِسي ما قَدمت يداه ربه

وأشهر طرق اجلمع بني هذه اآليات هو عن طريق السياق وذلك بتخصيص كل 
، أي ال أحد من املانعني أظلم ممن منع مساجد اهللا،  هذه املواضع مبعىن صلته موضع من

وال أحد من املفترين أظلم ممن افترى على اهللا كذبا، وكذلك باقيها وإذا ختصص 
( بالصالت زال عنه التناقض واإلشكال

١( .  

  من تأويل النص تأويال غري سائغ. مينعالتفسري بالرأي و يضبط - ٦
اق من األمور اليت ينبغي أن يلتزم ا من يقدم على تفسري القرآن مراعاة السي

: "جيب على من حياول أعلى  رمحه اهللا -الكرمي بالرأي، كما يقول اإلمام الزرقاين 
مراتب التفسري بالرأي أن يأخذ حذره وأن يتذرع بكل العلوم اليت نوهنا ا ليكون قد 

  : منهج الصواب والسداد باتباع ما يأيتأصاب املراد أو كاد ووجب عليه أن ينهج 
: أن يطلب املعىن من القرآن فإن مل جيده طلبه من السنة ألا شارحة للقرآن فإن  أوال

أعياه الطلب رجع إىل قول الصحابة فإم أدرى بالترتيل وظروفه وأسباب نزوله 
  .شاهدوه حني نزل فوق ما امتازوا به من علم وعمل وخري ما فسرته بالوارد

: إن مل يظفر باملعىن يف الكتاب والسنة ومأثورات الصحابة وجب عليه أن جيتهد  ثانيا
مراعاة التناسب بني السابق والالحق بني فقرات اآلية ...  : وسعه متبعا ما يأيت

                                                             
 ٣وم القرآن للسيوطي ج، اإلتقان يف عل٧٥،٧٤ص ٤الربهان يف علوم القرآن للزركشي ج   (١)

  .٢١، دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي ص٩٨ص



 ١٨١ 

  )١(الواحدة وبني اآليات بعضها وبعض، ومراعاة املقصود من سياق الكالم".

: "جيب على املتصدي  رمحه اهللا - لغماري ويقول الشيخ عبد اهللا حممد صديق ا
لتفسري القرآن الكرمي أن يتجرد من اآلراء املذهبية، ويوطن نفسه على تقبل ما تفيده 

، وتدل عليه، ويرجع عما كان يراه أو يعتقده خبالفها، ألن القرآن حجة اهللا على  اآلية
،  حل يف تأويل اآلية، وال جيوز له أن يتم ، إليه يتحاكمون، وعن حكمه يصدرون خلقه

، أو  ، أو حيملها على املعاين اليت ال تتفق مع سياقها ويتطلب الوجوه البعيدة يف اإلعراب
، أو عقيدة فالن، فإن هذا حتريف لكالم اهللا تعاىل، وتغيري  سبب نزوهلا لتفيد رأي فالن

  )٢(ملعانيه، وهو منشأ بدع التفاسري".
هواء من الفرق الباطنية وغريها من أصحاب وإن الناظر يف حال كثري من أهل األ

العقائد املنحرفة، واألهواء الباطلة؛ يرى أم يلجؤون إىل تأويل اآليات القرآنية اليت ال 
تتوافق مع معتقدام ومذاهبهم تأويال باطالً من أجل أن توافق مذاهبهم، والسياق له 

  الفاسدة وردها.أمهية بالغة يف منع هذه التفسريات الباطلة والتأويالت 
  ومن األمثلة على هذا ما يلي:

  ) .١٦٤(النساء :   وكَلَّم اللَّه موسى تكْليما  قوله تعاىل: -  ١

تبارك  -فإن سياق هذه اآلية الكرمية فيه رد على املعتزلة الذين ينفون عن اهللا 
الما، بأي العرب تسمى ما توصل إىل اإلنسان: ك ، وذلك أن " صفة الكالم -  وتعاىل

طريق وصل إليه، ولكن ال حتققه باملصدر، فإذا حقق الكالم باملصدر، مل تكن إال حقيقة 
الكالم، وهذا كاإلرادة، يقال: أراد فالن إرادة، فيكون حقيقة اإلرادة، وال يقال: أراد 
اجلدار أن يسقط إرادة، وإمنا يقال: أراد اجلدار، من غري ذكر املصدر؛ ألنه جماز، فلما 

                                                             
  .٦٠،٥٩ص ٢مناهل العرفان للزرقاين ج   (١)
  .١١بدع التفاسري لعبداهللا حممد صديق الغماري ص   (٢)



 ١٨٢ 

   )١(ق اهللا كالمه موسى بالتكليم، عرف أنه حقيقة الكالم من غري واسطة".حق

وكَلَّم اللَّه موسى   "وقوله عز وجلَّ: رمحه اهللا: - قال اإلمام أبو إسحاق الزجاج 
أن موسى  -  عز وجلَّ - ؛ أخبر اهللا عز وجل بتخصيص نبِي ممن ذكر، فأعلم   تكْليما

وحي، وأكد ذلك بقوله تكليماً، فهو كالم كما يعقلُ الكالم ال شك يف كُلم بغري 
  )٢(ذلك".

ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خالدين فيها   قوله تبارك وتعاىل : -  ٢
  ).٢٣(اجلن:  )٢٣أَبدا (

لى خلود عصاة املؤمنني يف هذه اآلية الكرمية متسك ا املعتزلة واستدلوا ا ع
النار، والسياق الذي وردت فيه هذه اآلية الكرمية يرد هذا القول ويبني أن املراد ذه 

  اآلية الكفار.
ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ لَه  "  رمحه اهللا : -يقول اإلمام ابن جزي الكليب 

مجع خالدين على معىن من يعص ألنه يف معىن   )٢٣نار جهنم خالدين فيها أَبدا (
اجلمع، واآلية يف الكفار، ومحلها املعتزلة على عصاة املؤمنني ألن مذهبهم خلودهم يف 

  النار.
والدليل على أا يف الكفار وجهان: أحدمها أا مكية والسورة املكية إمنا الكالم 

  )٣(".ا على أن املراد ا الكفارفيها مع الكفار. واآلخر داللة ما قبلها وما بعده
وأَنه لَما قَام عبد اللَّه يدعوه   ويقصد ابن جزي بداللة ما قبلها قوله تعاىل:

حتى إِذَا رأَوا ما   ، وداللة ما بعدها قوله تعاىل:)١٩اجلن: (  كَادوا يكُونونَ علَيه لبدا
لَمعيونَ فَسدوعايددأَقَلُّ عا وراصن فعأَض نونَ م  ) :٢٤اجلن(.  

                                                             
  .٥٠٣ص ١ما بني العالمتني من تفسري السمعاين ج   (١)
  .١٣٣ص ٢معاين القرآن وإعرابه للزجاج ج   (٢)
  .٤٢٠ص ٢التسهيل لعلوم الترتيل الن جزي الكليب ج   (٣)



 ١٨٣ 

  . الترجيح بني معاين القراءات وتضعيف بعض القراءات أو ردها  - ٧  
السياق له دور بارز يف الترجيح بني معاين القراءات، وأعين بالترجيح بني معاين ف

الشاذة، أما القراءات املتواترة القراءات: ترجيح معىن القراءة املتواترة على معىن القراءة 
صلى  - فال "يرجح بينها وذلك ألا كلها قراءات صحيحة ومروية ثابتة عن رسول اهللا 

  )١(، ولكل منها وجه ظاهر حسن يف العربية". - اهللا عليه وسلم
والسياق له دور بارز كذلك يف تضعيف بعض القراءات الشاذة أو ردها، أما 

"جيوز ردها أو رد معناها، بل جيب قبوهلا وقبول معناها، وكل  القراءات املتواترة فال
   )٢(طاعن أو راد هلا أو ملعناها الذي تؤدي إليه فقوله رد عليه".

  ومن األمثلة اليت تدلل على ما سبق ما يلي:
هِم راجِعونَ والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى رب  : قوله تعاىل - ١

)٦٠(  :املؤمنون)فقد ورد يف قوله تعاىل:) ، ٦٠  واا آتونَ متؤي ينالَّذو  :قراءتان  
 يؤتون بضم الياء يف والَّذين يؤتونَ ما آتوا األوىل: وهي القراءة املعروفة املتواترة:

 : ية بناء على هذه القراءة، ومعىن اآل راء العشرة املعتربينـوقد قرأ ا مجيع الق
 ٌجِلَةو مهقُلُوبوا وا آتونَ متؤي ينالَّذو   :يعطون الشيء فيشفقون أال يقبل يعين

  )٣(منهم".
" بالقصر، وهي قراءة شاذة، قرأ ا كل من عائشة وابن ا: "والذين يأتون ما أتو الثانية

على هذه القراءة: والذين يأتون ما ، ومعىن اآلية بناء )٤(عباس وقتادة واألعمش.
                                                             

 بتصرف. ٥٨٨ص ٢ما بني العالمتني من تفسري البحر احمليط أليب حيان ج   (١)
  .٨٩ما بني العالمتني من قواعد الترجيح حلسني احلريب ص   (٢)
  .٩٥ص ٢احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها أليب الفتح عثمان بن جين ج   (٣)
احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات البن جين ، ١٠٠خمتصر يف شواذ القراءات البن خالويه ص   (٤)

  . ٣٣٦، شواذ القراءات أليب عبد اهللا حممد بن أيب نصر الكرماين ص٩٥ص ٢ج



 ١٨٤ 
وقلوم وجلة" يعين يعملون العمل وهم خيالفونه وخيافون لقاء اهللا ومقام  اأتو

  )١(اهللا.
والسياق يرجح معىن القراءة األوىل املتواترة، على معىن القراءة الثانية الشاذة 

لَئك يسارِعونَ في أُو  قال عقيب هذه اآلية الكرمية - تبارك وتعاىل  -وذلك ألن اهللا 
فبني سبحانه أن املذكورين يف ) ، ٦١(املؤمنون:  )٦١الْخيرات وهم لَها سابِقُونَ (

اآلية السابقة من السابقني الذين يسارعون يف اخلريات، والذي يفعل اآلثام ويقدم على 
  .املخالفة ال يكون من السابقني وإمنا يكون من املقتصدين أو املقصرين

والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم  :  وقوله"  : - رمحه اهللا  - يقول اإلمام ابن كثري 
أي يعطون العطاء وهم خائفون وجلون أن ال   )٦٠وجِلَةٌ أَنهم إِلَى ربهِم راجِعونَ (

من باب يتقبل منهم خلوفهم أن يكونوا قد قصروا يف القيام بشرط اإلعطاء، وهذا 
أا  -رضي اهللا عنها  -اإلشفاق واالحتياط، كما قال اإلمام أمحد بسنده عن عائشة 

هو الذي يسرق ويزين  "الذين يؤتون ما آتوا وقلوم وجلة" قالت: يا رسول اهللا:
ويشرب اخلمر وهو خياف اهللا عز وجل؟ قال: "ال يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي 

ال يا ابنة الصديق،  : " ويف رواية الترمذي  )٢"( عز وجلويصوم ويتصدق وهو خياف اهللا
ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم خيافون أال يتقبل منهم أولئك 

   )٣(يسارعون يف اخلريات".
وقد قرأ آخرون هذه اآلية والذين يؤتون ما آتوا وقلوم وجلة أي يفعلون ما 

أنه قرأها  - صلى اهللا عليه وسلم  -ىل النيب يفعلون وهم خائفون، وروي هذا مرفوعا إ
  كذلك. 

                                                             
  .٩٥ص ٢احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات البن جين ج   (١)
  ).٢٥٢٥٦٣حديث رقم (، ١٥٦ص ٤٢مسند أمحد بن حنبل ج   (٢)
  تقدم ختريج احلديث ذه الرواية.   (٣)



 ١٨٥ 

أنه دخل مع عبيد بن  )١(قال اإلمام أمحد بسنده عن أيب خلف موىل بين مجح
، فقالت: مرحبا بأيب عاصم، ما مينعك أن  -رضي اهللا عنها  - على عائشة  )٢(عمري

جئت ألسألك تزورنا أو تلم بنا؟ فقال: أخشى أن أملك، فقالت: ما كنت لتفعل؟ قال: 
 - صلى اهللا عليه وسلم  - عن آية من كتاب اهللا ـ عز وجل: كيف كان رسول اهللا 

: أيتهما أحب إليك؟  فقالت  والَّذين يؤتونَ ما آتوا  ؟ قال: أية آية؟ قال: يقرؤها
فقلت: والذي نفسي بيده إلحدامها أحب إيل من الدنيا مجيعا، أو الدنيا وما فيها. قالت 

صلى اهللا عليه  - هي؟ فقلت: والذين يأتون ما أتوا فقالت: أشهد أن رسول اهللا وما 
، ويف سنده )٣(كان يقرؤها، وكذلك أنزلت، ولكن اهلجاء حرف". كذلك - وسلم 

( إمساعيل بن مسلم املكي وهو ضعيف
٤(.  

                                                             
أبو خلف املكي موىل بين مجح عن عائشة ـ رضى اهللا تعالَى عنها ـ وعنه إِسماعيل املكي لَا    (١)

ر يعرف، وقد ذكره أَبو أَحمد الْحاكم في الكىن فيمن مل يقف على اسمه. (تعجيل املنفعة البن حج
  ).٤٤٨،٤٤٧ص ٢العسقالين ج

عبيد بن عمري: هو عبيد بن عمري بن قتادة الليثي، يكىن أبا عاصم، ألبيه صحبة، وله رواية عن    (٢)
بن كعب، وأيب موسى، وعائشة، وابن عمر، وغريهم، قال العجلي وأيب ،يف  عمر، وعلي، وأيب ذر

ابن جريج: مات عبيد بن عمري قبل ابن  : مكي ثقة من كبار التابعني، وقال)٣٢١(تاريخ الثقات ص
: مات سنة مثان وستني. (اإلصابة يف متييز ) ١٣٢ص ٥(الثقات جعمر، وقال ابن حبان يف 

  ).٤٧ص ٥الصحابة البن حجر العسقالين ج
)، وضعفه الشيخ األرنؤوط يف تعليقه على ٢٤٦٤١، برقم (١٨٥ص ٤١أخرجه أمحد يف مسنده ج   (٣)

  املسند.
بن مسلم املكي من صغار التابعني، أصله من البصرة وسكن مكة، قال عنه البخاري: "تركه إمساعيل    (٤)

 ١ابن املبارك ورمبا روى عنه وتركه حيىي وابن مهدي" (التاريخ الكبري حملمد بن إمساعيل البخاري ج
د )، ونقل ابن أيب حامت عن حيىي القطان قال: "مل يزل خمتلطا كان حيدثنا باحلديث الواح٣٧٢ص

على ثالثة ضروب"، وقال أبو حامت ضعيف احلديث خملط وقال ابن أيب حامت قلت أليب هو أحب 
إليك أو عمرو بن عبيد قال مجيعا ضعيفني وإمساعيل هو ضعيف احلديث ليس مبتروك يكتب حديثه. 

  ).١٩٩،١٩٨ص ٢(اجلرح والتعديل البن أيب حامت الرازي ج



 ١٨٦ 
واملعىن على القراءة األوىل، وهي قراءة اجلمهور السبعة وغريهم أظهر، ألنه قال: 

ك يسارعون يف اخلريات وهم هلا سابقون فجعلهم من السابقني، ولو كان املعىن على أولئ
القراءة األخرى ألوشك أن ال يكونوا من السابقني بل من املقتصدين أو املقصرين، واهللا 

  )١(أعلم".

هلَه من وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا بلَدا آمنا وارزق أَ  قوله تعاىل: -  ٢
ى الثَّمرات من آمن منهم بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ قَالَ ومن كَفَر فَأُمتعه قَليالً ثُم أَضطَره إِلَ

) ريصالْم بِئْسارِ وذَابِ الن١٢٦ع(  :البقرة)١٢٦.(  

  قراءتان: ....اآلية  قَليالً قَالَ ومن كَفَر فَأُمتعه  فقد ورد يف قوله تعاىل:
قَالَ ومن كَفَر فَأُمتعه قَليالً ثُم أَضطَره  األوىل: وهي القراءة املعروفة املتواترة: 

ريصالْم بِئْسارِ وذَابِ النإِلَى ع   ا مجيع القراء العشرة املعتربين، وبناء على وقد قرأ
رب اجعلْ   يف "قال" هو اسم اهللا تعاىل؛ أي: ملا قال إبراهيم:هذه القراءة: "فإن الفاعل 

 : ال اهللاـق  هذَا بلَدا آمنا وارزق أَهلَه من الثَّمرات من آمن منهم بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ
 ذَاإِلَى ع هطَرأَض يلًا ثُمقَل هعتفَأُم كَفَر نمارِوبِ الن  ".)

٢(  

، إِلَى عذَابِ النارِ وبِئْس الْمصري} اضطَرهقليال مث  فأمتعهقال ومن كفر { : الثانية
وبناء على  )٣(على الدعاء، وهي قراءة شاذة قرأ ا ابن عباس وقتادة وجماهد واألعمش

 ؛ أي: قال إبراهيم أيضا -  عليه السالم -  فالفاعل يف "قال" ضمري إبراهيم هذه القراءة:
  . : ومن كفر فأَمتعه يا رب مث اضطره يا رب

  وحسن على هذا إعادة "قال" ألمرين:
                                                             

 بتصرف. ٤١٩،٤١٨ص ٥تفسري القرآن العظيم البن كثري ج   (١)
  .١٤٠ص ١ما بني العالمتني من احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات البن جين ج   (٢)
  .٧٥، شواذ القراءات حملمد بن أيب نصر الكرماين ص١٤٠ص ١احملتسب البن جين ج   (٣)



 ١٨٧ 
: طول الكالم، فلما تباعد آخره من أوله أُعيدت "قال" لبعدها، كما قد  أحدمها

  جيوز مع طول الكالم ما ال حيوز مع قصره.

ىل الدعاء على آخرين، فكأن ذلك أَخذٌ يف : أنه انتقل من الدعاء لقوم إ واآلخر
  )١(كالم آخر، فاستؤنف معه لفظ القول.

هذه القراءة الشاذة ألن سياق اآلية الكرمية  -رمحه اهللا  - وقد رد اإلمام ابن كثري 
، جعله من متام دعاء  وقرأ بعضهم قال ومن كفر فأمتعه قليال اآلية " : يأىب معناها، فقال

 ، واهللا أعلم ، وتركيب السياق يأىب معناها للقراء السبعة شاذة خمالفة إبراهيم وهي قراءة
، وعلى  ، والسياق يقتضيه : راجع إىل اهللا تعاىل يف قراءة اجلمهور ، فإن الضمري يف قال

، وهذا خالف نظم الكالم،  هذه القراءة الشاذة يكون الضمري يف قال عائدا على إبراهيم
( " واهللا سبحانه هو العالم

٢( . 

  معرفة املكي واملدين  -  ٨
فقد ذكر علماء علوم القرآن أن السبيل إىل معرفة املكي واملدين هو النقل 
الصحيح عن الصحابة الذين عاشوا فترة الوحي وشاهدوا الترتيل، أو عن التابعني الذين 

( مسعوا ذلك من الصحابة
٣( .  

ة والتابعني يف ذلك ألنه مل فال سبيل إىل معرفة هذا األمر إال مبا ورد عن الصحاب
بيان للمكي واملدين؛ وذلك ألن املسلمني يف  -صلى اهللا عليه وسلم  - يرد عن النيب 

زمانه مل يكونوا يف حاجة إىل هذا البيان كيف وهم يشاهدون الوحي والترتيل ويشهدون 

                                                             
  .١٤٢ص ١احملتسب البن جين ج   (١)
  .٣٠٢،٣٠١ص ١تفسري القرآن العظيم البن كثري ج   (٢)
، دراسات يف علوم القرآن للدكتور ٤٦دراسات يف علوم القرآن للدكتور حممد بكر إمساعيل ص   (٣)

  بتصرف. ١٢٧فهد الرومي ص



 ١٨٨ 

( مكانه وزمانه وأسباب نزوله عيانا، وليس بعد العيان بيان
١( .  

إمنا يرجع يف معرفة املكي واملدين إىل  " : رمحه اهللا -بكر الباقالين  قال اإلمام أبو
يف ذلك قول ألنه مل  - صلى اهللا عليه وسلم  - حفظ الصحابة والتابعني ومل يرد عن النيب 

يؤمر به ومل جيعل اهللا علم ذلك من فرائض األمة وإن وجب يف بعضه على أهل العلم 
( " يعرف ذلك بغري نص الرسولمعرفة تاريخ الناسخ واملنسوخ فقد 

٢( .  

: "واهللا الذي ال إله غريه، ما أنزلت سورة من  - رضي اهللا عنه  -يقول عبد اهللا 
كتاب اهللا إال أنا أعلم أين أنزلت، وال أنزلت آية من كتاب اهللا إال أنا أعلم فيم أنزلت، 

   )٣(ولو أعلم أحدا أعلم مين بكتاب اهللا، تبلغه اإلبل لركبت إليه".
( وقد ذكر الزركشي يف الربهان

عن اجلعربي أن هناك طريقاً  آخر ملعرفة املكي  )٤
يف  - رمحهم اهللا تعاىل  - نظر العلماء حيث  : واملدين وهو الطريق القياسي االجتهادي

"  السماعي النقلي اآليات والسور اليت عرفوا أا مكية أو مدنية بالطريق األول "
( سور املكية وخصائص وضوابط للسور املدنيةواستنبطوا خصائص وضوابط لل

، مث  )٥
                                                             

  .١٩٦ص ١مناهل العرفان يف علوم القرآن للزرقاين ج   (١)
  بتصرف.  ٢٤٧ص ١االنتصار للقرآن أليب بكر الباقالين ج   (٢)
قرآن، باب القراء من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب فضائل ال   (٣)

، باب  ، كتاب فضائل الصحابة ، ومسلم يف صحيحه )٤٧١٦، برقم ( ١٩١٢ ص ٤ـ سلم ج
  . )٢٤٦٣، برقم ( ١٩١٣ ص ٤ـ جمن فضائل عبد اهللا بن مسعود وأمه رضي اهللا عنهما 

  . ١٨٩ ص ١ـ الربهان يف علوم القرآن للزركشي ج   (٤)
يف التفريق بني الضوابط  -رمحه اهللا  -العالمة الشيخ الدكتور عبد الوهاب عبد ايد غزالن يقول    (٥)

واخلصائص: الضوابط هي عالمات، إذا وجد شيء منها يف سورة علم أن تلك السورة مكية أو 
مدنية، وكل منهما عالمات واضحة يدركها كل أحد؛ ألا إما أمور لفظية كأن يقال: كل سورة 

لفظ "كال" فهي مكية، وإما أمور معنوية ولكنها واضحة ال يتوقف إدراكها على قوة استقراء فيها 
دود واملواريث فإن من مسع أخبار األمم املاضية أدرك أا قصص ـة نظر كالقصص، واحلـأو إطال



 ١٨٩ 
نظروا يف السور اليت مل يرد نصوص يف بيان مكان نزوهلا، فإن وجدوا فيها خصائص 
السور املكية قالوا إا مكية، وإن وجدوا فيها خصائص السورة املدنية قالوا: إا مدنية، 

  سياقات هذه السور واآليات.من خالل النظر يف  )١(وهذا يكون باالجتهاد والقياس.
، فالبد أن نعتمد السياق  وأحيانا قد يصلنا رأيان يف مكية ومدنية سورة معينة

  : حينئذ يف الترجيح، ومن األمثلة على هذا ما يلي

  .؟  سورة الصف اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية -  ١

( يف رواية إا مدنية - رضي اهللا عنهما  - فقال ابن عباس 
و قول مجهور ، وه )٢

( العلماء
٣( .  

يف رواية  - رضي اهللا عنهما  - وذكر النحاس يف الناسخ واملنسوخ عن ابن عباس 
( أخرى أا مكية

٤( .  
( وقد اختار اإلمام األلوسي القول األول أا مدنية

كما رجحه الدكتور فضل  )٥
                                                                                                                                                     

 األولني، ومن مسع العقوبات احملددة لبعض اجلنايات كالسرقة وغريها أدرك أا حدود مرتبة=   
على تلك اجلنايات، ومن مسع تقسيم التركة إىل النصف والربع وحنو ذلك أدرك أا أحكام يف 

  . املرياث
أما اخلواص فإا ترجع إىل ما عين به كل منهما من املقاصد واألغراض وانفرد به عن اآلخر، وإىل 

ا كل أحد بل يتوقف املزايا اليت ميتاز ا أسلوب كل منهما عن اآلخر، فهي أمور دقيقة ال يدركه
إدراكها على شيء من النضوج العقلي وعلى قدر من املعرفة بعلوم اللغة العربية. البيان يف مباحث 

  . ١٣١ من علوم القرآن ص
  . ١٢٧ دراسات يف علوم القرآن للدكتور فهد الرومي ص   (١)
 . ٣٣ صفضائل القرآن البن الضريس    (٢)
 .٢٧٧ص ١٤روح املعاين لأللوسي ج   (٣)
  .٧٤٥الناسخ واملنسوخ أليب جعفر النحاس ص   (٤)
  .٢٧٧ص ١٤روح املعاين لأللوسي ج   (٥)



 ١٩٠ 

( عباس
١( .  

يها القتال، والقتال ومن املرجحات هلذا القول سياق السورة الكرمية، فقد ذكر ف
مل يشرع إال يف املدينة، واخلطاب فيها كان موجها للمؤمنني وهو من ضوابط املدين كما 

  يا أَيها الَّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ  : يف قوله تعاىل
  )٢().١٠(الصف:

: إىل  فذهب بعضهم ، ختلف يف مكيتها ومدنيتها على أقوالسورة احلج اُ - ٢
، وذهب  : إىل أا مدنية إال آيات مستثناة ، وذهب بعضهم أا مكية إال آيات مستثناة

   )٣(: إىل أا مدنية، وذهب بعضهم: إىل أا خمتلطة فمنها مكي ومنها مدين. بعضهم

أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم   : ىلوقد استدل من قال مبدنية هذه السورة بقوله تعا
) يرلَقَد مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهوا وم٣٩ظُل(  :احلج)٣٩( )

فإن سياق هذه اآلية يؤيد ) ٤
القول مبدنيتها؛ ألن فيه تشريع القتال للذين ظلموا، ومعلوم أن القتال إمنا شرع باملدينة، 

  . ال أو ذكره فهي من القرآن املدينفكل آية فيها تشريع القت

  . إثبات دعوى النسخ أو عدمه  -  ٩

( فإن العلم بالناسخ واملنسوخ عظيم الشأن
، وهو من األمور املهمة الواجب )٥

معرفتها على كل من يتصدى لتفسري القرآن الكرمي، إذ يدخل يف حتديد املراد من 
ال جيوز ألحد أن يفسر يث قالوا: "النصوص القرآنية، وهذا ما أكده األئمة األعالم ح

                                                             
  .٣٧٨ص ١إتقان الربهان يف علوم القرآن للدكتور فضل حسن عباس ج   (١)
  .١٤٥السياق القرآين وأثره يف الترجيح الداليل للمثىن عبد الفتاح حممود حممود ص   (٢)
  .١ص ١٢يب جاجلامع ألحكام القرآن للقرط   (٣)
  .٣٨٠ص ٥تفسري القرآن العظيم البن كثري ج   (٤)
  .٢٨ص ٢الربهان يف علوم القرآن للزركشي ج   (٥)



 ١٩١ 

( " كتاب اهللا إال بعد أن يعرف منه الناسخ واملنسوخ
١( .  

معرفة الناسخ واملنسوخ باب عظيم من " : رمحه اهللا -ويقول اإلمام الفريوزآبادي 
علوم القرآن، ومن أَراد أَن خيوض يف حبر التفسري ففَرض عليه الشروع يف طلب معرفته، 

( الع على أَسراره، ليسلَم من اَألغالط، واخلطأ الفاحش، والتأْويالت املكروهة"واالطِّ
٢(.  

وقد كثُرت أقوال العلماء يف بيان أمهية موضوع النسخ، وذلك منذ عهد 
أتى على قاض،  - رضي اهللا عنه  - ؛ فقد روي أن عليا  -رضي اهللا عنهم  - الصحابة 

( " هلكت، وأهلكت : " "، قال ال "، قال: " فقال له: "هل تعلم الناسخ من املنسوخ
٣(.  

يؤتي الْحكْمةَ من   يف قوله تعاىل: -رضي اهللا عنهما  - وعن احلَبر ابنِ عباس 
  يشاُء ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا كَثريا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ

،  ، وحمكَمه ومتشاه ؛ ناسخه ومنسوخه "يعين: املعرفة بالقرآن ) قال:٢٦٩(البقرة:
( " ، وأمثاله ، وحالله وحرامه ومقدمه ومؤخره

٤( .  
وإن من آكد ما عين أهل العلم  : " رمحه اهللا -ويقول اإلمام مكي بن أيب طالب 

فهمه ، وسارعوا إىل البحث عن  والقرآن بفهمه وحفظه والنظر فيه من علوم القرآن
وعلمه وأصوله علم ناسخ القرآن ومنسوخه، فهو علم ال يسع كل من تعلق بأدىن علم 

( " من علوم الديانة جهله
٥( .   

                                                             
رآن له أيضا ـ، معترك األقران يف إعجاز الق ٦٦ ص ٣ـ اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ج   (١)

  . ٩٩ ص ١ـ ج
  .١١٧ص ١ج بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز للفريوزآبادى   (٢)
 ١٠أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب آداب القاضي، باب إمث من أفىت أو قضى باجلهل ج   (٣)

  ).٢٠٣٦٠، برقم (٢٠٠ص
) عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ٦١٧٧برقم ( ، ٥٧٦ ص ٥ـ أخرجه الطربي يف تفسريه ج   (٤)

  . ٣٧٨ ص ١ ــ بإسناد حسن. انظر الصحيح املسبور من التفسري باملأثور ج
  .٤٦،٤٥اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه أليب حممد مكي بن أيب طالب القيسي ص   (٥)



 ١٩٢ 
وقد وضع العلماء ضوابط وقواعد للقول بالنسخ يف نص من النصوص الشرعية 

  : سواء كان هذا النص آية قرآنية أو حديثا نبويا، ومن هذه الضوابط

قول بنسخ هذا النص إال بعد استفراغ اجلهد يف النظر يف إمكان أنه ال يصار إىل ال
، فإذا مل ميكن اجلمع بأن كان بني  اجلمع بينه وبني ناسخه بأي وجه من وجوه اجلمع

دفعا  ، " إال بالقول بالنسخ فعند ذلك نلجأ إىل القول به النصني تعارض حقيقي ال يدفع
( " يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفهللتناقض يف تشريع احلكيم العليم الذي ال 

١( .  

رمحه اهللا: "الناسخ ال يكون إال ما نفى حكم املنسوخ من  -يقول اإلمام الطربي 
  )٢(كل وجه، فأما ما كان خبالف ذلك فغري كائن ناسخا".

"إذا أمكن العمل باآليتني فال معىن  رمحه اهللا: -ويقول اإلمام أبو جعفر النحاس 
  )٣(سخ".للقول بالن

شروطا للنسخ منها: "أن يكون احلكم  -رمحه اهللا  -وقد ذكر اإلمام ابن اجلوزي 
يف الناسخ واملنسوخ متناقضا، حبيث ال ميكن العمل ما مجيعا، فإن كان ممكنا مل يكن 

  )٤(أحدمها ناسخا لآلخر".
وهذا التعارض من عدمه ال ميكن إثباته إال من خالل السياق، فالسياق هو 

  صل يف هذا املوضوع.الفي
  ومن األمثلة اليت يتبني ا دور السياق يف إثبات النسخ أو عدمه ما يلي:

يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمنِني علَى الْقتالِ إِن يكُن منكُم   قوله تعاىل: - ١
                                                             

  .١٧٨ص ٢ما بني العالمتني من مناهل العرفان يف علوم القرآن للزرقاين ج   (١)
  .٢٥٤ص ١١جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطربي ج   (٢)
  .٦٧٢الناسخ واملنسوخ أليب جعفر النحاس ص   (٣)
  .٢٠نواسخ القرآن أليب الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ص   (٤)



 ١٩٣ 
ئَةٌ يغلبواْ أَلْفًا من الَّذين كَفَرواْ بِأَنهم قَوم منكُم م عشرونَ صابِرونَ يغلبواْ مئَتينِ وإِن يكُن

) اآلنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضعفًا فَإِن يكُن منكُم مئَةٌ صابِرةٌ ٦٥الَّ يفْقَهونَ (
  )٦٦لْفَينِ بِإِذْن اللَّه واللَّه مع الصابِرِين (يغلبواْ مئَتينِ وإِن يكُن منكُم أَلْف يغلبواْ أَ

  ).٦٦،٦٥(األنفال:

، وسياق اآلية الثانية يؤكد  فإن اآلية الثانية من هاتني اآليتني ناسخة لآلية األوىل
، وذلك بعد أن أمرهم يف اآلية ﴿اآلنَ خفَّف اللَّه عنكُم﴾حيث قال سبحانه فيها: ذلك 

هذا  - عز وجل  - يثبت الواحد منهم أمام عشرة من املشركني، مث خفف اهللا األوىل بأن 
األمر عنهم وذلك لعلمه مبا فيهم من الضعف، وأمرهم بأن يثبت الواحد منهم أمام اثنني 

  من املشركني.

إِن يكُن منكُم   : "وهذه اآلية أعين قوله: - رمحه اهللا  - يقول اإلمام الطربي 
ابِرونَ صرشنِعيئَتواْ مبلغونَ ي   ّوإن كان خمرجها خمرج اخلرب، فإن معناها األمر؛ يدل ،

، فلم يكن التخفيف إال بعد التثقيل، ولو   اآلنَ خفَّف اللَّه عنكُم على ذلك قوله: 
كان ثبوت العشرة منهم للمئة من عدوهم كان غري فرض عليهم قبل التخفيف، وكان 

تخفيف وجه، ألن التخفيف إمنا هو ترخيص يف ترك الواحد من املسلمني ندبا، مل يكن لل
الثبوت للعشرة من العدو، وإذا مل يكن التشديد قد كان له متقدما، مل يكن للترخيص 

كان املفهوم من الترخيص إمنا هو بعد التشديد. وإذ كان ذلك كذلك، فمعلوم  ، إذ وجه
 ه:ـ، ناسخ حلكم قول  ه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضعفًااآلنَ خفَّف اللَّ  : أن حكم قوله

 ينالَّذ نواْ أَلْفًا مبلغئَةٌ ينكُم مكُن مإِن ينِ ويئَتواْ مبلغونَ يابِرونَ صرشع نكُمكُن مإِن ي 
ل خربٍ من اهللا وعد فيه ، وقد بينا يف كتابنا "البيان عن أصول األحكام"، أن ك  كَفَرواْ

عباده على عملٍ ثوابا وجزاء، وعلى تركه عقابا وعذابا، وإن مل يكن خارجا ظاهره خمرج 
  )١(األمر، ففي معىن األمر مبا أغىن عن إعادته يف هذا املوضع".

                                                             
 .٥٧،٥٦ص ١٤جامع البيان للطربي ج   (١)



 ١٩٤ 
  )٣علَمونَ (ذَرهم يأْكُلُواْ ويتمتعواْ ويلْهِهِم اَألملُ فَسوف ي  قوله تعاىل: -  ٢
، وسياق اآلية الكرمية )١(فقد أُدعي على هذه اآلية أا منسوخة بآية السيف)، ٣(احلجر:

  يرد هذه الدعوى وينفيها.
  )٣ذَرهم يأْكُلُواْ ويتمتعواْ ويلْهِهِم اَألملُ فَسوف يعلَمونَ (  فقوله عز وجل:
بترك املشركني أن يفعلوا ذلك، حىت  -اهللا عليه وسلم صلى  - ليس بأمر من اهللا لنبيه 

للمشركني، ووعيد منه هلم، فهو  -عز وجل  - يأذن له يف قتاهلم، وإمنا هو ديد من اهللا 
كالم خرج خمرج األمر مبعىن الوعيد والتهديد. واملعىن: ذر يا حممد هؤالء املشركني 

ن لذاا وشهوام فيها إىل أجلهم الذي يأكلوا يف هذه الدنيا ما هم آكلوه ويتمتعوا م
أجلت هلم ويلههم األمل عن األخذ حبظهم من طاعة اهللا فيها وتزودهم ملعادهم منها مبا 
يقرم من رم فسوف يعلمون غدا إذا وردوا عليه وقد هلكوا على كفرهم باهللا 

ن فيها من اللذات وشركهم حني يعاينون عذاب اهللا أم كانوا من متتعهم مبا كانوا يتمتعو
فال تعارض بني هذه اآلية وآية السيف، وحيث ال  )٢(والشهوات كانوا يف خسارٍ وتباب.

  يوجد التعارض فال حيكم على هذه اآلية بالنسخ بل هي حمكمة.

ذَرهم يأْكُلُواْ ويتمتعواْ ويلْهِهِم اَألملُ   :- رمحه اهللا  - قال اإلمام ابن اجلوزي 
وونَفَسلَمعي ف   ا وعيد وذلك ال ينايفقالوا نسخت بآية السيف والتحقيق أ

  )٣(قتاهلم".
                                                             

 ﴿اختلف العلماء يف تعيني آية السيف، فقيل: إا اآلية اخلامسة من سورة التوبة وهي قوله تعاىل:    (١)
)، وقيل هي قوله ٥(التوبة:  ﴾مشرِكني حيثُ وجدتموهم ..فَإِذَا انسلَخ األشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْ

يدينونَ قَاتلُوا الَّذين ال يؤمنونَ بِاللَّه وال بِالْيومِ اآلخرِ وال يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه وال ﴿تعاىل: 
ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم قالْح ينونَ دراغص مهو دي نةَ عيطُوا الْجِزعى يت٢٩(التوبة:  ﴾ح .(

  ).٢١١علوم القرآن مدخل إىل تفسري القرآن وبيان إعجازه للدكتور عدنان حممد زرزور ص(
  .٦٥ص ١٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج   (٢)
  .٤١وزي صاملصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ واملنسوخ البن اجل   (٣)



 ١٩٥ 
قد زعم   ذَرهم يأْكُلُوا ويتمتعوا ويلْهِهِم الْأَملُ فَسوف يعلَمونَ  وقال أيضاً:

ك ال ينايف كثري من املفسرين أا منسوخة بآية السيف والتحقيق أا وعيد وديد وذل
  )١(قتاهلم فال وجه للنسخ".

فَسوف   قوله تعاىل:اآلية الوعيد والتهديد ومن القرائن الدالة على أن املراد ذه 
  )٢(؛ يعين: "فسوف يعلمون إذا رأوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعوا".  يعلَمونَ

كُلُوا ويتمتعوا ويلْهِهِم ذَرهم يأْ  : - رمحه اهللا  -قال اإلمام الطاهر بن عاشور 
 : ، وهو كقوله  فَسوف يعلَمونَ والتوعد واإلنذار بقرينة قوله: أمر للتوبيخ   الْأَملُ
 ) َونرِمجكُم ميالً إِنوا قَلعتمت٤٦كُلُوا و(  :املرسالت)٣()".٤٦(  

  على اختالف أنواعها. بيان املناسبات -  ١٠ 
فوائد السياق أن له أثرا مهما يف إبراز وبيان املناسبات على اختالف  من أجل

أنواعها، سواء كانت بني السور، أو اآليات، أو املفردات واجلمل اليت تتركب منها اآلية 
  القرآنية، أو فاحتة اآلية وخامتتها أو غري ذلك من أنواع املناسبات.

فية التعرف على املناسبات بني يف بيان كي -رمحه اهللا  -قال اإلمام السيوطي 
اآليات: "قال بعض املتأخرين األمر الكلي املفيد لعرفان مناسبات اآليات يف مجيع القرآن 

(. " هو أنك تنظر إىل الغرض الذي سيقت له السورة
٤(   

جتربته يف التعرف على املناسبات فقال:  -رمحه اهللا  -وقد خلص اإلمام البقاعي 
: علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر البالغة ألدائه إىل "فعلم مناسبات القرآن

                                                             
  .١٦٣نواسخ القرآن البن اجلوزي ص   (١)
  .٢ص ١٠اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ج   (٢)
  .١٤ص ١٤التحرير والتنوير ج   (٣)
 .٣٧٦ص ٣اإلتقان يف علوم القرآن ج   (٤)



 ١٩٦ 
حتقيق مطابقة املقال، ملا اقتضاه احلال، وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة، 

   )١(املطلوب ذلك فيها".

  ومن األمثلة اليت تدلل على أمهية السياق يف بيان وجه املناسبة ما يلي:
لضحى وسورة الشرح؛ فقد أرشد السياق يف السورتني املناسبة بني سورة ا -  ١

صلى اهللا عليه وآله  - إىل وجه املناسبة بينهما، وذلك أن كلتا السورتني تذكران النيب 
، وسورة الضحى فيها ذكر النعم احلسية على  بنعم اهللا القدمية واحلديثة عليه -وسلم 
  يها ذكر النعم املعنوية عليه.بينما سورة االنشراح ف - صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 

، وهي شديدة االتصال مبا  : "سورة الشرح مكية رمحه اهللا - يقول اإلمام املراغي 
: مها سورة واحدة،  قبلها حىت روى عن طاوس وعمر بن عبد العزيز أما كانا يقوالن

تواتر الن بينهما بالبسملة، ولكن املصالركعة الواحدة، وما كانا يف وكانا يقرآما يف
كل منهما تعداد النعم وطلب الشكر  كوما سورتني وإن كانتا متصلتني معىن، إذ يف

  )٢(عليها".
وإِلَهكُم إِلَه واحد الَّ إِلَه إِالَّ هو الرحمن الرحيم   املناسبة بني قوله تعاىل: - ٢

)١٦٣(  :البقرة)وقوله سبحانه:١٦٣ ،(  لْقِ الي خإِنَّ ف الَفتاخضِ واَألرو اتاومس
من اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك الَّتي تجرِي في الْبحرِ بِما ينفَع الناس وما أَنزلَ اللَّه من السماء 

رِيفصتو ةآبن كُلِّ دا ميهثَّ فبا وهتوم دعب ضاألر ا بِهياء فَأَحابِ  محالساحِ ويالر
  ).١٦٤(البقرة:  )١٦٤الْمسخرِ بين السماء واَألرضِ آليات لِّقَومٍ يعقلُونَ (

فقد أرشد السياق إىل وجه املناسبة بني اآليتني وذلك أنه ملا كانت اآلية األوىل يف 
يف اآلية اليت تليها  باأللوهية، ناسب أن يذكر - عز وجل -سياق احلديث عن تفرد اهللا 

  األدلة على تفرده باأللوهية بتفرده خبلق السماوات واألرض وما فيها.
                                                             

 .١٤٢ص ١مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور للبقاعي ج   (١)
 .١٨٨ص ٣٠تفسري املراغي ج   (٢)



 ١٩٧ 
رمحه اهللا: "خيرب تعاىل عن تفرده باإلهلية، وأنه ال شريك له  -يقول اإلمام ابن كثري 

وال عديل له، بل هو اهللا الواحد األحد الفرد الصمد الذي ال إله إال هو، وأنه الرمحن 
.. مث ذكر الدليل على تفرده باإلهلية خبلق السموات واألرض وما فيهما وما بني الرحيم .

إِنَّ في خلْقِ السماوات   ذلك مما ذرأ وبرأ من املخلوقات الدالة على وحدانيته، فقال:
رِ بِمحي الْبرِي فجي تالَّت الْفُلْكارِ وهالنلِ واللَّي الَفتاخضِ واَألرلَ وا أَنزمو اسالن نفَعا ي

 رِيفصتو ةآبن كُلِّ دا ميهثَّ فبا وهتوم دعب ضاألر ا بِهياء فَأَحن ماء ممالس نم اللَّه
(.  )١٦٤الرياحِ والسحابِ الْمسخرِ بين السماء واَألرضِ آليات لِّقَومٍ يعقلُونَ (

١(  

والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيديهما جزاء بِما كَسبا نكَاالً من   قوله تعاىل: -  ٣
) يمكح زِيزع اللَّهو ٣٨اللَّه(  :املائدة)؛ فإن سياق هذه اآلية الكرمية قد بني لنا  )٣٨

    ه عزِيز حكيمواللَّ  وجه احلكمة يف ختمها الكرمية بقوله تعاىل:
رمحه اهللا عن األصمعي قال: " كنت أقرأ سورة املائدة  - فقد نقل اإلمام الرازي 

، فقال األعرايب:  سهوا  واللَّه غَفُور رحيم  ومعي أعرايب، فقرأت هذه اآلية فقلت
مث تنبهت فقلت } {واللَّه غَفُور رحيم فقلت كالم اهللا. قال أعد، فأعدت: كالم من هذا؟

 يمكح زِيزع اللَّهو  يا هذا عزيز  ؟ قال ، فقلت كيف عرفت : اآلن أصبت فقال :
  )٢(حكيم فأمر بالقطع فلو غفر ورحم ملا أمر بالقطع".

التناسب بني سورة يوسف وامسها؛ فإن سبب تسمية هذه السورة ذا  -  ٤
عليه  -ذي تعرضت له هو قصة يوسف االسم أن سياق هذه السورة وحمورها الرئيس ال

 - عليه السالم - تذكر قصة نيب يف القرآن مبثل ما ذكرت قصة يوسف "فلم -السالم 
  )٣(هذه السورة من اإلطناب".

                                                             
 .٣٤٤ص ١قرآن العظيم البن كثري جتفسري ال   (١)
 .٣٥٧ص ١١مفاتيح الغيب للرازي ج   (٢)
 .١٩٧ص ١٢التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ج   (٣)



 ١٩٨ 

  .حتديد مواضع الوقف واالبتداء الصحيحةـ ١١
السياق له أمهية كبرية يف معرفة املواضع الصحيحة للوقف واالبتداء، وبيان ذلك: 

آلية أو اجلملة القرآنية يفيد معىن من املعاين اليت تكون مرادة من قبل اهللا تعاىل، أن سياق ا
وال جيوز للقارئ أن يقف إال على متام املعىن الذي أفاده هذا السياق، وإال وقع يف اللبس 

  واخلطأ فيظهر معان غري مرادة يف اآلية، بل رمبا تكون مناقضةً ملعناها.
  كثر بطرح بعض األمثلة وهي:وتتضح خطورة هذا األمر أ

لَقَد كَفَر الَّذين قَالُواْ إِنَّ اللَّه هو الْمِسيح ابن مريم   قول اهللا تبارك وتعاىل: - ١
رح فَقَد بِاللَّه رِكشن يم هإِن كُمبري وبر واْ اللَّهدبيلَ اعائرنِي إِسا بي ِسيحقَالَ الْمو اللَّه م

) لَّقَد كَفَر الَّذين قَالُواْ إِنَّ اللَّه ثَالثُ ٧٢علَيه الْجنةَ ومأْواه النار وما للظَّالمني من أَنصارٍ (
الَّذ نسمقُولُونَ لَيا يمواْ عهنتي إِن لَّمو داحو إِالَّ إِلَه إِلَه نا ممو ثَالَثَة مهنواْ مكَفَر ين

) يمأَل ذَاب٧٣ع(  :املائدة)٧٣،٧٢.(  

فاملعىن املفهوم من سياق هاتني اآليتني هو كفر من قال بأن اهللا هو املسيح ابن 
 ه:ـمرمي، وكذلك كفر من قال إن اهللا ثالث ثالثة، لكن لو وقف القارئ مثالً على قول

 ْقَالُوا ينالَّذ كَفَر لَقَد  ابتدأ مث  ِسيحالْم وه إِنَّ اللَّه   أو ثُ ثَالَثَةثَال إِنَّ اللَّه  
تعمده وقصد معناه فقد مناقضة تامة، بل من  ألبرز معىن يناقض معىن اآلية الكرمية

  )١(كفر.

نحن أَغْنِياء لَّقَد سمع اللَّه قَولَ الَّذين قَالُواْ إِنَّ اللَّه فَقري و  : قوله تعاىل -  ٢
(آل   سنكْتب ما قَالُواْ وقَتلَهم اَألنبِياء بِغيرِ حق ونقُولُ ذُوقُواْ عذَاب الْحرِيقِ

  ).١٨١عمران:
قد مسع مقالة  - عز وجل  - فاملعىن املفهوم من سياق هذه اآلية الكرمية أن اهللا 

                                                             
  .٣٥٣ص ١الربهان يف علوم القرآن للزركشي ج   (١)



 ١٩٩ 
 - سبحانه  - والغىن إىل أنفسهم، وأنه  - عاىل ت -اليهود الشنيعة يف نسبتهم الفقر إىل اهللا 

  سيجزيهم على ذلك أشد اجلزاء.
مث   لَّقَد سمع اللَّه قَولَ الَّذين قَالُواْ  لكن لو وقف القارئ مثال على قوله تعاىل:

من سياق  يكون قد أتى مبعىن يناقض املعىن املقصود  إِنَّ اللَّه فَقري ونحن أَغْنِياء  ابتدأ:
  اآلية مناقضة تامة.

ومن هنا يربز دور السياق يف الوقوف على معاين اآليات، ومن ثَم حتديد املواضع 
  الصحيحة للوقف واالبتداء.

  حتديد معىن املشترك اللفظي - ١٢
اللفظ الواحد الدال على " :  يعني السياق على حتديد معىن املشترك اللفظي وهو

، أو كانا  سواء كان املعنيان املشتركان يف اللفظ متضادين،  )١("  معنيني خمتلفني فأكثر
  غري متضادين.

  فمثال املتضادين:
) والصبحِ إِذَا تنفَّس ١٧واللَّيلِ إِذَا عسعس ) لفظ عسعس من قوله تعاىل:  -  ١

)١٨(   :التكوير)؛ فإنه يستعمل يف اإلقبال ويستعمل كذلك يف اإلدبار،  )١٨،١٧
  : هلذا اختلف املفسرون يف حتديد معناه يف اآلية الكرمية على قولنيو

: أن عسعس يف اآلية الكرمية مبعىن أدبر، وقد روي هذا القول عن مجاعة  أحدمها
  )٣(، ونقل الفراء إمجاع املفسرين عليه.)٢(السلف

  )٤(الثاين: أن عسعس يف اآلية مبعىن أقبل، وقد روي هذا القول كذلك عن بعض السلف.
                                                             

 .٢٥ص ١تاج العروس للزبيدي ج   (١)
  .٢٥٦،٢٥٥ص ٢٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطربي ج   (٢)
  .٢٤٢ص ٣ين القرآن للفراء جمعا   (٣)
  .٢٥٧،٢٥٦ص ٢٤جامع البيان للطربي ج   (٤)



 ٢٠٠ 
القول األول معتمدا يف ذلك على السياق  - رمحه اهللا  - وقد رجح اإلمام الطربي 

: معىن  : "وأوىل التأويلني يف ذلك بالصواب عندي قول من قال - رمحه اهللا  -فقال 
فدلّ بذلك على أن القسم   والصبحِ إِذَا تنفَّس  : : إذا أدبر، وذلك لقوله ذلك

  )١(نهار مقبال".بالليل مدبرا، وبال
اإلمام الطربي فاختار القول الثاين من  - رمحه اهللا  -وقد خالف احلافظ ابن كثري 

رمحه اهللا: " وقد اختار ابن  - هذين القولني، وذلك الختالفه معه يف حتديد السياق، فقال 
جرير أن املراد بقوله: إذا عسعس إذا أدبر قال لقوله والصبح إذا تنفس أي أضاء، 

أن املراد بقوله إذا عسعس إذا أقبل وإن كان يصح استعماله يف اإلدبار أيضا وعندي 
لكن اإلقبال هاهنا أنسب، كأنه أقسم بالليل وظالمه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق 

)، وقال ٢ - ١(الليل:   ) والنهارِ إِذَا تجلَّى١واللَّيلِ إِذَا يغشى ( كما قال تعاىل: 
فَالق  )، وقال تعاىل: ٢،١(الضحى:  )٢) واللَّيلِ إِذَا سجى (١والضحى (  تعاىل:

)، وغري ذلك من اآليات، وقال كثري من ٩٦(األنعام:  اِإلصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكَنا
علماء األصول: إن لفظة عسعس تستعمل يف اإلقبال واإلدبار على وجه االشتراك، فعلى 

  )٢(ن يراد كل منهما واهللا أعلم".هذا يصح أ

لفظ الظن: فهو يأيت أحيانا مبعىن الشك، ويأيت أحيانا مبعىن اليقني، ويتحدد  -  ٢
  معناه واملراد منه من خالل السياق.

ورأَى الْمجرِمونَ النار فَظَنوا أَنهم مواقعوها ولَم يجِدوا عنها   ويف قوله تعاىل:
أي:   فَظَنوا أَنهم مواقعوها  املراد منه اليقني، فمعىن)، ٥٣(الكهف:  فًامصرِ

، واحلامل لداللته على اليقني دون الشك هو سياق )٣("فعلموا وأيقنوا أم داخلوها"
                                                             

  .٢٥٧ص ٢٤املرجع السابق ج   (١)
  بتصرف. ٣٣٦ص ٨تفسري القرآن العظيم البن كثري ج   (٢)
  .١٨٤ص ٧النكت والعيون للماوردي ج   (٣)



 ٢٠١ 
  ورأَى الْمجرِمونَ النار اآلية، فقد سبق هذه اللفظة يف نفس اآلية قوله تعاىل: 

، مع كل زمام سبعون  : "إم ملا عاينوا جهنم حني جيء ا تقاد بسبعني ألف زمامواملعىن
( ألف ملك

  )٢(فإذا رأى ارمون النار حتققوا ال حمالة أم مواقعوها". ) ١
  ومثال غري املتضادين:

 )٣(لفظ أمة: فإنه مشترك بني معان كثرية منها: اإلمام، واجلماعة، والسنني. -  ١
)، ال يسوغ القول إن ١٢٠النحل:(  أُمةً إِنَّ إِبراهيم كَانَ :  اىلويف قوله تع

عني معىن اإلمام.كلمة أمة مبعىن اجلماعة، أو مبعىن السنني؛ إذ السياق ي  
الكلمة الواحدة تطلق على معاين كثرية " : رمحه اهللا - يقول اإلمام ابن كثري 

  إِنا وجدنا آباءنا علَى أُمة وله تعاىل: كلفظة األمة فإا تطلق ويراد ا الدين كق
 إِنَّ إِبراهيم كَانَ أُمةً )، وتطلق ويراد ا الرجل املطيع هللا كقوله تعاىل: ٢٢(الزخرف: 

نيرِكشالْم نم كي لَمنِيفًا وح لّها لقَانِت   :ا اجلماعة ١٢٠(النحل وتطلق ويراد ،(
اىل: ـه تعـ) وقول٢٣(القصص:   وجد علَيه أُمةً من الناسِ يسقُونَ اىل: ـكقوله تع
 ًوالسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدو  :ا احلني من الدهر )، ٣٦(النحل وتطلق ويراد

) أي بعد حني ٤٥وسف: (ي  وقَالَ الَّذي نجا منهما وادكَر بعد أُمة كقوله تعاىل: 
على أصح القولني .....، ولفظة األمة وما أشبهها من األلفاظ املشتركة يف االصطالح 

                                                             
نم وبعد قعرها كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب يف شدة حر نار جه أخرج مسلم يف صحيحه،   (١)

) عن عبد اهللا بن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ ٢٨٤٢، برقم (٢١٨٤ص ٤وما تأخذ من املعذبني ج
يؤتى جبهنم يومئذ هلا سبعون ألف زمام، مع كل «قال: قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم: 

  ».زمام سبعون ألف ملك جيروا
  .١٥٤ص ٥تفسري القرآن العظيم البن كثري ج   (٢)
، ١٠٤،١٠٣االشتراك اللفظي يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق حملمد نور الدين املنجد ص   (٣)

  .١٠٢ـ ١٠٠املشترك اللفظي يف احلقل القرآين للدكتور عبد العال سامل مكرم ص



 ٢٠٢ 

  )١(إمنا دل يف القرآن يف كل موطن على معىن واحد دل عليه سياق الكالم".

  ).٦(الرمحن:  والنجم والشجر يسجدان  لفظ النجم يف قوله تعاىل: -  ٢
نجم قد يراد به جنم السماء، وقد يراد به النبات الصغري قسيم الشجر وهو فإنَّ ال 

(. ما مل يقم من النبات على ساق
( وقد ورد كال التفسريين عن السلف،  )٢

، والسياق  )٣
  حمتمل لكليهما.

الشمس  فمن فسره بنجم السماء نظر إىل ما تقدمه مباشرة وهو قول اهللا تعاىل: 
بِح رالْقَمو) انب٥س(  :الرمحن)٥.(  

ومن فسره بالنبت الذي ال ساق له نظر إىل اقترانه بلفظ الشجر وجميئه بعده، 
  )٤(فالشجر ما له ساق، والنجم ما ليس له ساق.
، واختار احلافظ )٥(هذا القول - رمحه اهللا  -وقد رجح اإلمام ابن جرير الطربي 

  )٦(بن كثري ـ رمحه اهللا القول األول.

  وجيه املتشابه اللفظي يف القرآن الكرميتـ ١٣
"إيراد القصة الواحدة يف صور  متشابه القرآن عرفه اإلمام الزركشي بأنه هو:

  )٧(شىت وفواصل خمتلفة".
                                                             

  .٦٩،٦٨ص ١تفسري القرآن العظيم البن كثري ج   (١)
زهة األعني النواظر يف علم الوجوه ، ن٤٨٣،٤٨٢الوجوه والنظائر أليب هالل العسكري ص   (٢)

  بتصرف. ٥٨٠والنظائر البن اجلوزي ص
 .١٢،١١ص ٢٢جامع البيان للطربي ج   (٣)
  .١٨٩اختالف السلف يف التفسري بني التنظري والتطبيق حملمد صاحل حممد سليمان ص   (٤)
  .١٢ص ٢٢جامع البيان للطربي ج   (٥)
  بتصرف. ٤٥٢ص ٧تفسري القرآن العظيم البن كثري ج   (٦)
  .١١٢ص ١الربهان يف علوم القرآن للزركشي ج   (٧)



 ٢٠٣ 
بنفس التعريف السابق مع زيادة عليه  - رمحه اهللا  - وعرفه أبو البقاء الكفوي 

فة يف التقدمي والتأخري "إيراد القصة الواحدة يف صور شىت وفواصل خمتل فقال هو:
والزيادة والترك والتعريف والتنكري واجلمع واإلفراد واإلدغام والفك وتبديل حرف 

  )١(حبرف آخر".
ما تكرر من آياته لفظاً أو " بقوله: -رمحه اهللا  - وعرفه ابن الزبري الغرناطي 

  )٢(اختلف بتقدمي أو تأخري وبعض زيادة يف التعبري".

يفات ميكن أن نقول بأن املتشابه اللفظي يف آيات القرآن وبعد إيراد هذه التعر
الكرمي هو: "أن جتيء اآليات القرآنية متكررة يف القصة الواحدة من قصص القرآن، أو 
موضوعاته، يف ألفاظ متشاة، وصور متعددة، وفواصل شىت، وأساليب متنوعة، تقدميا 

ا، وإفرادا ومجعا، وإجيازا وإطنابا، وتأخريا، وزيادة ونقصا، وذكرا وحذفا، وتعريفا وتنكري
وإبدال حرف حبرف آخر، أو كلمة بكلمة أخرى، وحنو ذلك، مع احتاد املعىن لغرض 

  )٣(بالغي، أو ملعىن دقيق يراد تقريره".
ويعد وقوع املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي أحد أعظم الدالئل والرباهني على 

عند حديثه عن  - رمحه اهللا  - ك اإلمام الزركشي ، وقد ذكر ذلإعجازه البالغي والبياين
احلكمة من وجود املتشابه يف القرآن فقال: "وحكمته التصرف يف الكالم وإتيانه على 

  )٤(ضروب ليعلمهم عجزهم عن مجيع طرق ذلك مبتدأ به ومتكررا".
يف كتابه (معترك األقران يف إعجاز  -رمحه اهللا  -وقد عده اإلمام السيوطي 

                                                             
  .٨٤٥الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية أليب أيوب بن موسى احلسيين الكفوي ص   (١)
مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي الترتيل ألمحد بن    (٢)

 .٨ص ١ي الغرناطي جإبراهيم بن الزبري الثقف
  .٥٦ص ١مقدمة درة التزيل وغرة التأويل للخطيب اإلسكايف ج   (٣)
 .١١٢ص ١الربهان يف علوم القرآن للزركشي ج   (٤)



 ٢٠٤ 
أحد وجوه إعجاز القرآن فقال: "الوجه السادس من وجوه إعجازه (مشتبِهات القرآن) 
  )١(آياته)".

رمحه اهللا: "فأما تكرير األنباء والقصص يف كتاب اهللا  -يقول اإلمام ابن فارس 
جعل هذا  -  جل ثناؤه - جل ثناؤه فقد قيلت فيه وجوه، وأصح ما يقال فيه أن اهللا 

، مث  - صلى اهللا عليه وسلم -  إلتيان مبثله أيةً لصحة نبوة حممدالقرآن وعجز القوم عن ا
بين وأوضح األمر يف عجزهم بأن كرر ذكر القصة يف مواضع إعالماً أم عاجزون عن 

  )٢(اإلتيان مبثله بأي نظم جاء وبأي عبارة عبر. فهذا أوىل ما قيل يف هذا الباب".

( توجيه املتشابهماء قدميا وحديثا بلهتم العاوقد 
، وذلك ببيان علل تكرار  )٣

اآليات املتشاات وأسرار وعلل االختالف بينها، وكان من أبرز الطرق واملسالك اليت 
اعتمد عليها العلماء يف توجيه املتشابه السياق القرآين، سواء كان سياق اآلية، أو املقطع 

  أو السورة.
                                                             

 .٦٦ص ١معترك األقران يف إعجاز القرآن، ويسمى (إعجاز القرآن ومعترك األقران) للسيوطي ج   (١)
  .١٥٨وسنن العرب يف كالمها البن فارس صالصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها    (٢)
   : من الكتب القدمية واحلديثة يف توجيه املتشابه ما يلي   (٣)

درة الترتيل وغرة التأويل أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا األصبهاين املعروف باخلطيب  - ١
  . اإلسكايف

آن ملا فيه من احلجة والبيان أسرار التكرار يف القرآن املسمى الربهان يف توجيه متشابه القر - ٢
   . حملمود بن محزة الكرماين

مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي الترتيل البن  - ٣
   . الزبري الغرناطي

  . فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن لزكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري - ٤
   . للدكتور عبد الغين الراجحي -مقارنة وحتليل  -النظم يف قصص القرآن الكرمي متشابه  - ٥
   . املتشابه يف القرآن الكرمي وأسراره البالغية للدكتور صاحل الشتري - ٦
  . صفوة البيان يف متشابه النظم يف القرآن - ٧



 ٢٠٥ 
  ياق يف توجيه املتشابه اللفظي ما يلي:ومن األمثلة اليت تدلل لنا على أمهية الس

والَ تقْتلُواْ أَوالَدكُم من إمالَقٍ نحن نرزقُكُم   التشابه بني قوله تعاىل: - ١
ماهإِيو  :وقوله تعاىل:١٥١(األنعام ،(   نحالقٍ نةَ إِميشخ كُمالدلُواْ أَوقْتالَ تو

إِيو مقُهزراكُمن  :قال يف اآلية األوىل: - سبحانه  -) لكنه ٣١(اإلسراء   نحن
ماهإِيو قُكُمزرن  :بضمري املخاطب، ويف الثانية قال  اكُمإِيو مقُهزرن نحن   بضمري

  الغائب، وقد علل العلماء االختالف بني اآليتني بالنظر إىل سياق كل منهما.

عام كان سبب قتل األوالد فيه هو: الفقر احلاصل لآلباء قبل فسياق سورة األن
والدة األبناء، فنهى اهللا عن قتلهم، ووعد برزقهم أي: اآلباء، ومن مث رزق األبناء، فقدم 

هو الباعث على قتل األوالد بينما يف سورة  − فقرهم –رزق اآلباء؛ ألن هذا أي 
األبناء هو: خوف اآلباء من الفقر يف اآلجل اإلسراء كان السياق يدلُّ على أن سبب قتل 

بسببهم، فنهاهم اهللا عن ذلك، ووعدهم برزق األبناء أوالً ليزول هذا اخلوف الباعث 
  على قتلهم.

قُلْ تعالَواْ أَتلُ ما حرم   : قوله تعاىل : " رمحه اهللا - يقول ابن الزبري الغرناطي 
واْ بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانا والَ تقْتلُواْ أَوالَدكُم من إمالَقٍ نحن ربكُم علَيكُم أَالَّ تشرِكُ

ماهإِيو قُكُمزرن  [اإلسراء]: ، وىف سورة بىن إسرائيل   َةيشخ كُمالدلُواْ أَوقْتالَ تو
بتقدمي ضمري   نرزقُكُم و  من إمالَقٍ  األوىلففي  ،  إِمالقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم

  .؟ املخاطبني فللسائل أن يسأل عن وجه هذا االختالف يف اآليتني مع احتاد املقصد فيهما

 واجلواب عن ذلك واهللا أعلم أن املخاطبني بآية األنعام إمنا كان فعلهم ذلك من
أي من أجل اإلمالق احلاصل، مث   الَقٍمن إم  أجل الفقر احلاصل حال قتلهم، فقيل

هلم حلصول فقرهم يف احلال  - تعاىل  - فقدم رزقه   نحن نرزقُكُم وإِياهم  قيل هلم
ليكون أمنع هلم وكأن السياق يشعر بتشفيع األوالد يف رفع فقر اآلباء القاتلني فكأنَّ قد 

  تقدمي ضمري اآلباء هلذا الغرض. قيل هلم: إمنا ترزقون م فال تقتلوهم، فتأكد



 ٢٠٦ 
وأما يف اآلية األخرى فقصد ا كفار العرب وكان وأدهم البنات خشية الفقر 

، فجعلت   خشيةَ إِمالقٍ  املتوقع والعجز عن مؤنتهن فيما يتوقعونه مستقبالً، فقيل
قع بعد، اخلشية هي العلة يف فعلهم، فانتصبت على ذلك، واملعلول الذي هو اإلمالق مل ي

هلم رزقهم ورزق أوالدهم، ودفع ذلك املتوقع لريفع خشيتهم، فلهذا  -تعاىل  -وضمن 
قدم هنا ضمري األوالد مث عطف عليه ضمري اآلباء، وكان األهم هنا فقدم، وجاء كل يف 

  )١(املوضعني على ما جيب ويناسب، واهللا أعلم".
واْ وهاجرواْ وجاهدواْ بِأَموالهِم إِنَّ الَّذين آمن  التشابه بني قوله تعاىل: -  ٢

بِيلِ اللَّهي سف أَنفُِسهِمو  :٧٢(األنفال،(   ِبِيلي سواْ فداهجواْ وراجهواْ ونآم ينالَّذ
أَنفُِسهِمو هِمالوبِأَم اللَّه  :لكن يف اآلية األوىل قدم ذكر األموال واألوالد ٢٠(التوبة ،(

على األموال واألوالد،   في سبِيلِ اللَّه  ، ويف الثانية قدم  في سبِيلِ اللَّه  ىعل
 هـقَول " سبب ذلك بالنظر إىل السياق فقال: -رمحه اهللا  -ام الكرماين ـوقد علل اإلم

 بِيل اهللاي سوأنفسهم ف هِمالووا بِأَماهدجوا واجرهوا والَّذين آمن   ية فوره السذه
  في سبِيلِ اللَّه  وفي براَءة بِتقْدمي  بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم  (يعين سورة األنفال) بِتقْدمي

  ترِيدونَ عرض الدنيا  لأَن في هذه السورة تقدم ذكر املَال والْفداء والْغنيمة في قَوله
) أَي من ٦٨(األنفال:  لَّوالَ كتاب من اللَّه سبق لَمسكُم فيما أَخذْتم  )،٦٧(األنفال:

) فَقدم ذكر املَال، وفي براَءة تقدم ذكر ٦٩(األنفال:  فَكُلُواْ مما غَنِمتم  الْفداء،
كَمن   )، وقَوله١٦(التوبة:  دواْ منكُمولَما يعلَمِ اللَّه الَّذين جاه  الْجِهاد وهو قَوله

بِيلِ اللَّهي سف داهجرِ ومِ اآلخوالْيو بِاللَّه نآم  ):اد".٢٠التوبة٢() فَقدم ذكر الْجِه(  

  حتديد مرجع الضمريـ ١٤
فالسياق له دور مهم يف حتديد مرجع الضمري؛ وذلك أنه كثريا ما يقع ضمري ما يف 

                                                             
  .١٧٣،١٧٢ص ١مالك التأويل البن الزبري الغرناطي ج   (١)
  .١٣٣،١٣٢وجيه متشابه القرآن ملا فيه من احلجة والبيان للكرماين صالربهان يف ت  (٢)



 ٢٠٧ 
، والذي حيدد مرجعه  ، وتتعدد االحتماالت يف مرجع هذا الضمري  معنيسياق قرآين

  . ويرجحه هو السياق

  ومن األمثلة على ذلك ما يلي: 
يخرج من بطُونِها شراب مختلف أَلْوانه فيه شفَاء للناسِ إِنَّ   قوله تعاىل: -  ١

  )٦٩(النحل:  نَفي ذَلك آليةً لِّقَومٍ يتفَكَّرو

  فيه شفَاء للناسِ فقد اختلف العلماء حول مرجع الضمري يف قوله سبحانه: 
  : إىل قولني

( ضي اهللا عنهما -: أنه العسل، وقد روي هذا القول عن ابن عباس  األول
( ، وقتادة)١

٢( .  
( : أنه القرآن، وقد روي هذا القول عن جماهد الثاين

٣( .  

سياق اآلية من أوله إىل آخره يف احلديث عن  القول األول، فإنوالسياق يرجح 
النحل وما خيرج من بطوا وهو العسل وليس للقرآن ذكر، وبالتايل يكون رجوع 

  الضمري إىل العسل أوىل.
بعد ذكره للقولني السابقني يف تفسري اآلية:"  - رمحه اهللا  - قال اإلمام الطربي 

يف سياق اخلرب عن  ﴿فيه﴾ألن قوله:  ؛وىل بتأويل اآليةوهذا القول، أعين قول قتادة، أ
  )٤(العسل فأن تكون اهلاء من ذكر العسل، إذ كانت يف سياق اخلرب عنه أوىل من غريه".

                                                             
عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ من طريق عطية  ٢٥٠ص ١٧أخرجه الطربي يف تفسريه ج   (١)

العويف وهو إسناد مسلسل بالضعفاء، كما ذكر ذلك الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على هذا األسناد 
  .٢٦٣ص١يف تفسري الطربي ج

عن قتادة، بإسناد حسن. انظر الصحيح املسبور من  ٢٥٠ص ١٧أخرجه الطربي يف تفسريه ج   (٢)
  .١٩٢ص ٣التفسري باملأثور حلكمت بن بشري ياسني ج

  عن جماهد. ٢٥٠،٢٤٩ص ١٧أخرجه الطربي يف تفسريه ج   (٣)
  .٢٥٠ص ١٧املرجع السابق ج   (٤)



 ٢٠٨ 
فيه شفَاء  " وقال جماهد وابن جرير يف قوله:  رمحه اهللا: - وقال اإلمام ابن كثري 

سه ولكن ليس هو الظاهر ها هنا من يعين القرآن وهذا قول صحيح يف نف  للناسِ
  )١(سياق اآلية فإن اآلية إمنا ذكر فيها العسل".

  ).١٩٦(الشعراء:  )١٩٦وإِنه لَفي زبرِ اَألولني )  قوله تعاىل: -  ٢

  فقد اختلف العلماء حول مرجع هاء الكناية يف اآلية الكرمية إىل قولــني:

 زبر األولنيالقرآن لفي بعض القرآن، واملعىن: وإن هذا  : أن هاء الكناية تعود إىل أحدمها
( : أن ذكره وخربه يف بعض ما نزل من الكتب على بعض رسله يعين

٢( .  
صلى  - واملعىن أن ذكْر حممد  -صلى اهللا عليه وسلم  - : أا تعود إىل الرسول  الثاين

  )٣(ل.ونعته، موجود يف زبر األولني وهو قول مقات -اهللا عليه وسلم 
وهذا القوالن وإن كانا صحيحني يف أصلهما، إال أن السياق يرجح األول منهما 

) إىل اآلية ١٩٢(الشعراء:  )١٩٢وإِنه لَتنزِيلُ رب الْعالَمني ) وذلك أن قوله تعاىل: 
  اب الْأَليملَا يؤمنونَ بِه حتى يروا الْعذَ الكرمية، واآليات بعدها إىل قوله تعاىل: 

)، يف سياق اخلرب واحلديث عن القرآن فأن تكون اهلاء راجعة إىل القرآن ٢٠١(الشعراء:
  إذ كانت يف سياق اخلرب عنه أوىل من غريه.

  معرفة سبب التقدمي، فأحد أسباب التقدمي ما دل عليه السياق.ـ ١٥
  إن التقدمي والتأخري ظاهرة لغوية تنقسم إىل قسمني:

قدمي اللفظ على عامله كتقدمي اخلرب على املبتدأ، ومثاله يف القرآن قوله : ت األول
)، أو تقدمي املفعول به على الفعل والفاعل، ١، التغابن:١٣(فاطر:  لَه الْملْك  تعاىل:

                                                             
  .٤٩٩ص ٤تفسري القرآن العظيم البن كثري ج   (١)
  .٣٩٧ص ١٩جامع البيان للطربي ج   (٢)
  .٢٨٠ص ٣تفسري مقاتل بن سليمان ج   (٣)



 ٢٠٩ 
إِياك نعبد وإِياك   اىل:ـوذلك كتقدمي إياك على الفعلني نعبد، ونستعني يف قوله تع

نيعتسن  :وهذا التقدمي له أسباب عدة أمهها احلصر واالختصاص فامللك ٥(الفاحتة ،(
، واالستعانة  -  عز وجل - ، وكذلك العبادة ال تكون إال هللا  -  عز وجل - خاص باهللا 

  ال تكون إال به.
: تقدمي األلفاظ بعضها على بعض لغري العامل، وهذا القسم من  والقسم الثاين

له أسباب عديدة يقتضيها املقام وسياق القول، جيمعها قوهلم: إن التقدمي التقدمي والتأخري 
إمنا يكون للعناية واالهتمام، فما كانت به عنايتك أكرب قدمته يف الكالم. والقرآن الكرمي 
أعلى مثل يف ذلك، فإنا نراه يقدم لفظة مرة ويؤخرها مرة أخرى على حسب املقام، 

ألرض ومرة يقدم األرض على السماء ومرة يقدم اإلنس فنراه مثالً يقدم السماء على ا
على اجلن ومرة يقدم اجلن على اإلنس ومرة يقدم الضر على النفع ومرة يقدم النفع على 

( الضر كل ذلك حبسب ما يقتضيه القول وسياق التعبري
١( .  

داللة السياق كسبب من أسباب التقدمي  -رمحه اهللا  -وقد ذكر اإلمام الزركشي 
:  : " التاسع أخري فقال يف املقتضى التاسع من مقتضيات تقدمي ما قُدم واملعىن عليهوالت

( ، وهو داللة السياق" سبق ما يقتضي تقدميه
٢(  .  

  ا: بعض األمثلة على هذا منه - رمحه اهللا  - مث ذكر 

  )٦ولَكُم فيها جمالٌ حني ترِحيونَ وحني تسرحونَ (  : قوله تعاىل - ١
) حيث قدم سبحانه يف اآلية الكرمية الرواح وهو الرجوع من املرعى يف ١٩٨النحل: (

، وذلك ألنه تقدم ذكر مجال األنعام  العشي، على السراح وهو اخلروج للرعي يف الغداة
، ومجاهلا يف الرواح يكون أعظم وأكثر ألا إذ ذاك أعظم ما تكون  يف اآلية الكرمية
  أسنمة وضروعاً.

                                                             
  بتصرف. ٥٢ - ٤٩التعبري القرآين للدكتور فاضل السامرائي ص   (١)
  .٢٦٢ص ٣الربهان يف علوم القرآن للزركشي ج   (٢)



 ٢١٠ 
: "ملا كان إسراحها وهي مخاص وإراحتها وهي بطان قدم  ل اإلمام الزركشييقو

  )١(اإلراحة ألن اجلمال ا حينئذ أفخر".
)، ٧٩(األنبياء:  فَفَهمناها سلَيمانَ وكُال آتينا حكْما وعلْم  قوله تعاىل: -  ٢

أن العلم البد من سبقه للحكم، فإنه سبحانه قدم احلكم على العلم يف اآلية الكرمية مع 
وداوود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمان في   ولكن ملا كان السياق يف احلكم قدمه، قال تعاىل:

) ينداهش هِمكْمحا لكُنمِ والْقَو مغَن يهف تفَشإِذْ ن ثر٧٨الْح(  :األنبياء)٢().٧٨(  

وجعلْناها وابنها آيةً لِّلْعالَمني   يف قوله - م عليها السال - تقدمي مرمي  - ٣
)٩١(  :األنبياء)على ولدها؛ ألن أول اآلية يف احلديث عنها يف قوله:) ٩١   يالَّتو

وجعلْنا   ، وأما يف غري هذه اآلية فقد قدم االبن عليها يف قوله تعاىل:  أَحصنت فَرجها
و ميرم نةًابآي هأُم  :٣().٥٠(املؤمنون(  

  يعني السياق على بيان احملذوف، ويرشد إىل معرفة ما قدر يف النص. ـ ١٦
من املعلوم أن احلذف ظاهرة لغوية عامة ومشتركة بني مجيع اللغات، حيث مييل 
الناطقون ا إىل حذْف بعض العناصر بغية االختصار، أو حذف ما قد يمكن للسامع 

اعتمادا على القرائن املصاحبة، ومعلوم أن القرآن الكرمي نزل بلسان العرب، وهي فَهمه 
تعد اإلجياز من حسن الصياغة يف الكالم، كما أن القرآن الكرمي له منطه اخلاص يف 
التركيب، إذ جيد املتمرس يف أساليب العربية وطرائقها يف التعبري أن منط اجلملة العربية يف 

، فقد يذكر احلرف يف كلمة يف موطن ما، وحيذف هذا احلرف من القرآن فريد متميز
نفس الكلمة يف موطن آخر، وتذكر الكلمة يف موطن ما، وحتذفها يف موطن آخر مع 
اقتضاء ذكرها، وذكرها وحذفها ليس عشوائياً، وإمنا حلكمة قد نعلمها وقد ال نعلمها، 

                                                             
  املرجع السابق.   (١)
  املرجع السابق.   (٢)
  املرجع السابق بتصرف.   (٣)



 ٢١١ 
  وقد نعلم جزءاً منها. 

سب يف القرآن فإننا ال ننسب احلذف إىل علم أن احلذولكن ينبغي أن يف إذا ن
مضمون القرآن، بل ننسبه إىل تركيب اللغة، فاللغة جتعل للجملة العربية أمناطاً تركيبية 

وال شك يف أن معرفة  ،معينة فإذا مل تشتمل على بعض هذه التراكيب عددنا ذلك حذفاً
ف على قرائن أمهها سياق احملذوف مهم الستنباط احلكم من اآلية، وهي بدوره تتوق

  )١(اآلية.

"احملذوفات الَّتي جيوز حذفها والنطق  رمحه اهللا: -قال اإلمام العز بن عبد السالم 
ا بِمثَابة الْمنطُوق بِه لفظا ومعىن فَلَا حيذفون إِلَّا ما لَو نطقوا بِه لَكَانَ أحسن وأفصح 

اق ويك السي مالئمة لفظ ذَلار وأكمل فإِذا دو هلَييل علا لَا دلَا حيذفون مو اهنعم
والسياق مرشد إِلَيه فَيقدر في كل  الْمحذُوف بني أَمرين قدر أحسنهما لفظا ومعىن

."يق بِهلا يع أحسن موض٢(م(  

وهو يتكلم عن النوع السادس واألربعني من  -رمحه اهللا  - وقال اإلمام الزركشي 
) وذكر منها احلذف، وذكر له  أساليب القرآن وفنونه البليغة لوم القرآن وهو (أنواع ع

  )٣("واعلم أن داللة السياق قاطعة ذه احملذوفات". أمثلة مث قال:

إنك جتد يف كثري من تراكيب القرآن " رمحه اهللا: - وقال اإلمام الطاهر بن عاشور 
  . )٤(ل عليه من لفظ أو سياق".حذفا ولكنك ال تعثر على حذف خيلو الكالم من دلي

   

                                                             
 .٢٦يف فهم اخلطاب القرآين للدكتور خبتيار جنم الدين مشس الدين صإرشادات السياق    (١)
  .٢٠٤اإلمام يف بيان أدلة األحكام لعز الدين بن عبد السالم ص   (٢)
  .١٢٩ص ٣الربهان يف علوم القرآن للزركشي ج   (٣)
  .١٢٢ص ١التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ج   (٤)



 ٢١٢ 
  ومن األمثلة على هذا ما يلي:

  ).٧(الفاحتة:  غَريِ املَغضوبِ علَيهِم والَ الضالِّني  قوله تعاىل: -  ١

، أي غري صراط  رمحه اهللا: "غري املغضوب عليهم - قال اإلمام ابن كثري 
د دل سياق الكالم وهو املغضوب عليهم. واكتفى باملضاف إليه عن ذكر املضاف، وق

غَريِ  مث قال تعاىل:   ) صراطَ الَّذين أَنعمت٦اهدنا الصراطَ املُستقيم ) قوله تعاىل: 
لَيهِموبِ عاملَغض  .")١(  

ين الَّذين استجابواْ للّه والرسولِ من بعد مآ أَصابهم الْقَرح للَّذ  قوله تعاىل: -  ٢
) يمظع رقَواْ أَجاتو مهنواْ منس١٧٢أَح واْ لَكُمعمج قَد اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه ينالَّذ (

 ) فَانقَلَبواْ بِنِعمة من اللَّه١٧٣فَاخشوهم فَزادهم إِمياناً وقَالُواْ حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ (
(آل   )١٧٤وفَضلٍ لَّم يمسسهم سوٌء واتبعواْ رِضوانَ اللَّه واللَّه ذُو فَضلٍ عظيمٍ (

  ).١٧٤ـ  ١٧٢عمران:

عطف على مقدر دل عليه   فَانقَلَبواْ رمحه اهللا: " -قال اإلمام األلوسي 
."ةم٢(السياق أي فخرجوا إليهم ورجعوا بِنِع(  

  . أسلوب الكالمحتديد  - ١٧
ففي كثري من األحيان خيالف ظاهر ؛ يعني السياق على حتديد أسلوب الكالم

الكالم املقصود به، فتأيت صيغة الكالم يف صورة املاضي واملقصود به املضارع، أو 
العكس، أو يكون الكالم يف صورة اخلرب، واملقصود به اإلنشاء والطلب، أو العكس، 

  جتلية هذا األمر والكشف عنه.والسياق له دور بارز يف 

                                                             
  .٥٤ص ١تفسري القرآن العظيم البن كثري ج   (١)
  .٣٤٠ص ٢روح املعاين لأللوسي ج   (٢)



 ٢١٣ 
  ومن األمثلة على هذا ما يلي:

)، ٢٢٨(البقرة:  والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَالَثَةَ قُروٍء  قوله تعاىل: -  ١
)، فاألسلوب يف اآليتني الكرميتني ٢٣٣البقرة:(  والْوالدات يرضعن أَوالَدهن  وقوله:

وب خرب، لكن املراد من ذلك األمر، واملرشد هو السياق، فالصيغة كانت مقصودة أسل
  للداللة على األمر.

عن هاتني اآليتني: "السياق يدل على أن اهللا  - رمحه اهللا - الزركشي  اإلمام قال
  )١(تعاىل أمر بذلك، ال أنه خرب وإال لزم اخلُلف يف اخلرب".

منكُم  م عشرونَ صابِرونَ يغلبواْ مئَتينِ وإِن يكُنإِن يكُن منكُ  قوله تعاىل: -  ٢
) اآلنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلم ٦٥مئَةٌ يغلبواْ أَلْفًا من الَّذين كَفَرواْ بِأَنهم قَوم الَّ يفْقَهونَ (

رةٌ يغلبواْ مئَتينِ وإِن يكُن منكُم أَلْف يغلبواْ أَلْفَينِ أَنَّ فيكُم ضعفًا فَإِن يكُن منكُم مئَةٌ صابِ
) ابِرِينالص عم اللَّهو اللَّه ٦٦بِإِذْن(  )٦٦ ، ٦٥ : األنفال ( .  

فاألسلوب يف هاتني اآليتني الكرميتني أسلوب خرب لكن املراد به األمر والذي يدل 
  وه:على ذلك السياق من عدة وج

أنه لو كان خربا حمضا للزم وقوع خالف املخرب به، وهو حمال؛ فدل على أنه  : أحدها
  أمر. 

؛ فإنه ال يقع إال بعد   اآلنَ خفَّف اللَّه عنكُم  : : قرينة التخفيف يف قوله تعاىل الثاين
  )٢(تكليف، واملراد بالتخفيف هنا التكليف باألخف ال رفع احلكم أصالً.

) وذلك ترغيب ٦٦األنفال:(  واللَّه مع الصابِرِين  قوله تعاىل يف ختام اآلية: : الثالث
منه يف الثبات على اجلهاد، فثبت أن املراد من هذا الكالم هو األمر، وإن كان 

                                                             
 .٣٢٠ص ٢الربهان يف علوم القرآن للزركشي ج   (١)
  .٣١١ص ٨فتح الباري البن حجر العسقالين ج   (٢)



 ٢١٤ 
  . وارداً بلفظ اخلرب

  بواْ مئَتينِإِن يكُن منكُم عشرونَ صابِرونَ يغل :  رمحه اهللا- قال اإلمام الرازي 
فليصربوا   إِن يكُن منكُم عشرونَ وليس املراد منه اخلرب بل املراد األمر كأنه قال: 

والذي يدل على أنه ليس املراد من هذا   يغلبواْ مئَتينِ وليجتهدوا يف القتال حىت 
قال: إنه مل يغلب قط مائتان : لو كان املراد منه اخلرب، لزم أن ي الكالم اخلرب وجوه: األول

اآلنَ خفَّف اللَّه  : أنه قال:  . الثاين من الكفار عشرين من املؤمنني، ومعلوم أنه باطل
نكُمع  :والنسخ أليق باألمر منه باخلرب. الثالث: قوله من بعد: ٦٦(األنفال (  اللَّهو

ابِرِينالص عم   ،هاد، فثبت أن املراد من هذا الكالم وذلك ترغيباً يف الثبات على اجل
والْوالدات يرضعن أَوالَدهن  هو األمر وإن كان وارداً بلفظ اخلرب، وهو كقوله تعاىل: 

(.  والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ) ٢٣٣(البقرة:  حولَينِ كَاملَينِ
١(  

رمحه اهللا ـ يف شرحه لصحيح البخاري عند  -وقال اإلمام ابن حجر العسقالين 
: "والسياق وإن كان بلفظ اخلرب لكن املراد منه األمر ألمرين  كالمه على هذه اآلية

، وهو حمال؛ فدل على أنه  أحدمها: أنه لو كان خربا حمضا للزم وقوع خالف املخرب به
راد بالتخفيف هنا أمر، والثاين: لقرينة التخفيف؛ فإنه ال يقع إال بعد تكليف، وامل

(. التكليف باألخف ال رفع احلكم أصالً "
٢(  

  حتديد املعىن املراد من حروف املعاين -١٨
 تكاد ختلو مجلةٌ عربيةٌ، وال تركيب قرآين، من حرف معىن؛ فهو مكوّن أساسي ال

  من مكوّنات اجلملة العربية، مثله مثل االسم والفعل. 
، كما أا تدل على معان  ء اجلملة بعضها ببعضوهذه احلروف تقوم بِربط أجزا

                                                             
  .٥٠٤ص ١٥مفاتيح الغيب للرازي ج   (١)
  .٣١١ص ٨فتح الباري البن حجر العسقالين ج   (٢)



 ٢١٥ 
فال بيئة  ؛ " ، ويتحدد كل معىن هذه املعاين من خالل السياق الذي وردت فيه كثرية

  )١(حلروف املعاين خارج السياق، فهي ذات افتقار متأصل إليه".

داللة احلرف على معناه اإلفرادي  : " رمحه اهللا - أبو حممد احلسن املرادي  يقول
فإن داللة كل منهما، على معناه  ،، خبالف االسم والفعل وقفة على ذكر متعلقهمت

 ،اإلفرادي، غري متوقفة على ذكر متعلق؛ أال ترى أنك إذا قلت الغالم فهم منه التعريف
وكذلك باء اجلر  ،ولو قلت أل مفردة مل يفهم منه معىن. فإذا قرن باالسم أفاد التعريف

، حىت تضاف إىل االسم الذي بعدها، ألنه يتحصل منها فإا ال تدل على اإللصاق
  )٢(وكذلك القول يف سائر احلروف". ،مفردة

مبيناً دور السياق يف حتديد معاين احلروف،  -رمحه اهللا  -وقال اإلمام الزركشي 
: "هذا أصلها يف بعد أن ذكر أن معىن كيف لالستفهام عن حال الشيء ال عن ذاته

معان تفهم من سياق الكالم أو من قرينة احلال مثل معىن  الوضع لكن قد تعرض هلا
  )٣(التنبيه واالعتبار وغريمها".

  ومن أمثلة تغاير معىن احلرف بتغري السياق: 

  "مىت تدرس تنجح"، "مىت تدرس لكي تنجح؟".

فبالرغم من التغاير البسيط جداً يف السياق، وذلك بزيادة "لكي" يف اجلملة الثانية 
تغري متاما يف "مىت"، ف"مىت" األوىل شرطية، وملا تغري السياق يف اجلملة  إال أن املعىن

  الثانية أصبحت استفهامية "حرف استفهام".

فمعاين احلروف مرتبطة بالسياق كارتباط الرأس باجلسد، والقرآن الكرمي مليء 
                                                             

  بتصرف. ١٢٧اللغة العربية معناها ومبناها لتمام حسان عمر ص   (١)
  .٢٢اجلىن الداين يف حروف املعاين أليب حممد بدر الدين حسن بن قاسم املرادي ص   (٢)
  .٣٣٠ص ٤الربهان يف علوم القرآن للزركشي ج   (٣)



 ٢١٦ 
لكل حرف حبروف املعاين، ولذلك اهتم املفسرون ذا العلم، وفصلوا يف املعاين املختلفة 

  ، حىت عد هذا العلم من فروع التفسري.يمنها حبسب استعماله السياق

وألمهيته يف باب التفسري فقد ذكر اإلمام الزركشي والسيوطي ـ رمحهما اهللا ـ 
  )١(احتياج املفسر له.

رمحه اهللا: "الكالم على املفردات من األدوات، والبحث  - يقول اإلمام الزركشي 
ا حيتاج إليه املفسر الختالف مدلوهلا، وهلذا توزع الكالم على عن معاين احلروف مم

  )٢(حسب مواقعها وترجح استعماهلا يف بعض احملال على بعض حبسب مقتضى احلال".
معرفة معاين األدوات اليت حيتاج إليها " رمحه اهللا: - ويقول اإلمام السيوطي 

واألفعال والظروف، من املفسر، وأعين باألدوات احلروف وما شاكلها من األمساء 
  )٣(املهمات املطلوبة الختالف مواقعها وهلذا خيتلف الكالم واالستنباط حبسبها".

  ومن األمثلة اليت تبني دور السياق يف الكشف عن معاين احلروف ما يلي:

( الباء: هلا ثالثة عشر معىن - ١
ظَلَمتم أَنفُسكُم  لكن معناها يف قوله تعاىل:  )٤

) السببية ويعرب عنه أيضا بالتعليل، والذي كشف لنا عن ٥٤البقرة:(  ذكُم الْعجلَبِاتخا
أن اليهود قد ظلموا  -  تبارك وتعاىل - هذا املعىن هو سياق اآلية الكرمية، فقد بني اهللا

أنفسهم، مث بني سبب هذا الظلم وهو اختاذهم العجل معبودا من دون اهللا عز وجل، كما 
  ل حملها الالم. أنه يصلح أن حي

السببية  منها: رمحه اهللا: "الباء املفردة حرف جر له معان -يقول اإلمام السيوطي 
                                                             

 .٢٢٤ص السياق القرآين وأثره يف التفسري دراسة نظرية تطبيقية من خالل تفسري ابن كثري   (١)
  بتصرف. ١٧٥ص ٤ج الربهان يف علوم القرآن للزركشي   (٢)
  بتصرف.١٦٦ص ٢اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ج   (٣)
  .٣٩اجلىن الداين يف حروف املعاين أليب حممد بدر الدين حسن بن قاسم املرادي ص   (٤)



 ٢١٧ 
ويعرب ،   ظَلَمتم أَنفُسكُم بِاتخاذكُم الْعجلَ وهي اليت تدخل على سبب الفعل، حنو: 

  )١(عنها أيضا بالتعليل".
خمتص باالسم، مالزم لعمل اجلر،  الباء حرف : " رمحه اهللا - وقال احلسن املرادي 

وهي ضربان زائدة، وغري زائدة. فأما غري الزائدة فقد ذكر النحويون هلا ثالثة عشر معىن 
اىل ـه تعـ. كقول التعليل: قال ابن مالك: هي اليت تصلح غالباً يف موضعها الالم منها:
 َلجالْع كُماذخبِات كُمأَنفُس متظَلَم كُمإِن  ".)

٢(  

) لالستعانة، ٣٨األنعام:(  والَ طَائرٍ يطري بِجناحيه  الباء يف قوله تعاىل: -  ٢
والذي بني ذلك هو السياق، وذلك أن الطائر ال ميكنه الطريان من غري استعانة جبناحيه، 
فهما آلة طريانه، وقد ذكر العلماء يف ضابط باء االستعانة بأا "الداخلة على آلة 

  )٣(لفعل".ا
( "ما" تكون على اثين عشر وجها -  ٣

وإِذَا قيلَ لَهم  لكنها يف قوله تعاىل:  )٤
اسالن نا آموا كَمنآم  :ا ) ١٣(البقرةمصدرية، والسياق هو الذي دلنا على ذلك، أل

نا تؤول مع الفعل بعدها مبصدر، وتقدير اآلية بناء على هذا: " وإذا قيل هلم آمنوا إميا
  . " كإميان الناس

  الترجيح بني أقوال الفقهاء يف مسائل األحكام - ١٩
معني ورد يف آية قرآنية معينة،  )٥(كثريا ما خيتلف الفقهاء يف بيان حكم تكليفي

                                                             
  .٢١٦ص ٢اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ج   (١)
  .٣٩املرادي صاجلىن الداين يف حروف املعاين أليب حممد بدر الدين حسن بن قاسم    (٢)
  .٣٨املرجع السابق ص   (٣)
  .٣٩٨ص ٤الربهان يف علوم القرآن للزركشي ج   (٤)
احلكم التكليفي: خطاب اهللا القدمي املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخيري. اإلاج يف شرح    (٥)

  .٤٣ص ١جاملنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي لعلي بن عبد الكايف السبكي 



 ٢١٨ 
فيقول بعضهم مثال بالوجوب، ويقول بعضهم بالندب أو اإلباحة، مث يأيت السياق فريجح 

ة فقهية معينة على أقوال متعددة، ويأيت سياق آية بني هذه األقوال، أو خيتلفون يف مسأل
  أو آيات استدل ا أحد الفريقني، ليكون مرجحا هلذا القول على ما عداه من األقوال. 

  ومن األمثلة على هذا ما يلي:

 والَّذين يبتغونَ الْكتاب مما ملَكَت أَيمانكُم فَكَاتبوهم إِنْ  قوله تعاىل: - ١
  ).٣٣(النور:  علمتم فيهِم خيرا

  فَكَاتبوهم فقد اختلف الفقهاء يف نوع األمر يف اآلية الكرمية يف قوله تعاىل: 
( هل هو على سبيل الوجوب أو الندب، فاألول هو مذهب فقهاء الظاهرية

قالوا جيب : )١
(. على السيد أن يكاتب مملوكه إذا طلب منه ذلك

٢(  

( مذهب اجلمهور والثاين
؛ قالوا: مكاتبة السيد عبده مندوبة إذا طلبها العبد  )٣

  وعلم السيد فيه خريا".
قيد املكاتبة بشرط علم  - عز وجل  -والسياق يرجح هذا القول وذلك أن اهللا 

ر باطن، فعلّق األمر باملكاتبة على أم  فَكَاتبوهم إِنْ علمتم فيهِم خيرا  اخلري فيه فقال:
وهو علم السيد باخلريية، فإذا قال العبد: كاتبني، وقال له السيد: مل أعلم فيك خرياً كان 

  القول للسيد فدلّ على عدم وجوبه.

إمنا يكون مطلق األمر يقتضي " رمحه اهللا: - قال اإلمام أبو بكر بن العريب 
، وهو تعليقه  الوجوب إذا تعرى عن قرينة، وهاهنا قرينة تقتضي صرفه عن الوجوب

                                                             
، تفسري آيات األحكام حملمد علي السايس ٢١٩ص ٨احمللى باآلثار البن حزم الظاهري ج   (١)

  .٥٩٩ص
  .١٩٢ص٢روائع البيان تفسري آيات األحكام من القرآن للشيخ حممد علي الصابوين ج   (٢)
  .٣٧٤ص ٢٣مفاتيح الغيب للرازي ج   (٣)



 ٢١٩ 
وإذا  بشرط علم اخلري فيه، فتعلق الوجوب على أمر باطن، وهو علم السيد باخلري فيه،

قال العبد، كاتبين، فقال السيد: مل أعلم فيك خريا، وهو أمر باطن؛ فريجع فيه إليه، 
   )١(ويعول عليه، وهو قوي يف بابه".

وء بني قائل اختلف الفقهاء يف حكم الترتيب بني األعضاء يف الوض -  ٢
،  القول بالوجوب -رمحه اهللا  -بالوجوب وقائل بعدمه، وقد رجح اإلمام الشافعي 

أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا قُمتم إِلَى الصالة فاغِْسلُواْ  يا استدالال بالسياق يف قوله تعاىل: 
  رؤوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبنيِوجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ وامسحواْ بِ

)، وذلك أنه سبحانه ذكر املمسوح بني املغسوالت وهذا ليس له معىن سوى ٦(املائدة:
  إفادة الترتيب.

فظاهر اآلية يقتضي وجوب إمرار املاء  : " رمحه اهللا - قال اإلمام الكيااهلراسي 
: أمروا املاء على األعضاء األربعة: ، ولو قال صاحب الشريعة على األعضاء األربعة

الوجه، واليدين، والرأس، والرجلني، فإذا أمر املاء عليها على أي وجه كان، خرج عن 
  مقتضى األمر وكان ممتثال، وليس جيب على املأمور إال ما اقتضاه ظاهر األمر.

 إال أن الشافعي يوجب الترتيب تلقيا من إدراج املمسوح يف تضاعيف املغسوالت،
  )٢(وأن ذلك ال يكون إال عن قصد ترتيب األشياء على النسق املذكور".

  
  

  
   

                                                             
  .٣٩٨،٣٩٧ص ٣أحكام القرآن البن العريب ج   (١)
  .٤٤ص ٣أحكام القرآن للكيااهلراسي ج   (٢)



 ٢٢٠ 
  اخلامتة

أمحده وأشكره على توفيقه يف البدء ،  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
  ، وبعد.وأصلي وأسلم على خري األنام نبينا حممد وعلى آله وصحبه الكرام واخلتام،

ن أذكر مجلة من النتائج والتوصيات اليت ففي اية هذا البحث من املناسب أ
  توصلت إليها، واليت ميكن تلخيصها فيما يلي:

  : أوالً: النتائج
علم السياق علم عظيم القدر رفيع املرتلة، وهو من أعظم األصول اليت توصل إىل  -  ١

هلذا الكتاب من رام فهماً صحيحاً الفهم الصحيح لكتاب اهللا تبارك وتعاىل، ف
  ه بالنظر للسياق مبجموع قرائنه ودالالته.فعلي الكرمي

داللة السياق تعترب من تفسري القُرآن بالقُرآن، وهو بذلك من أشرف أصولِ  - ٢
  التفسري.

القرآن كأنه يعترب السياق من أعظم وجوه اإلعجاز القرآين ودالئله اليت تظهر  - ٣
  كلمة واحدة ترتيبا ومتاسكًا.

 -صلى اهللا عليه وسلم  - شرعا، فقد استخدمها النيب  داللة السياق معتربة - ٤
  وصحابته من بعده، وتتابع العلماء على استخدامها.

عز جل  –تفسري كالم اهللا  يف السياقعلى أمهية  العلماء املتقدمون واحملدثوناتفق  - ٥
  وأن إمهاله موطن للزلل واخلطأ يف التفسري. –

فهناك أنواع للسياق من حيث  اعتبارات متنوعة،يتنوع السياق إىل أنواع خمتلفة ب -  ٦ 
حدود الداللة، وهناك أنواع للسياق من حيث العالقات التركيبية بني أجزاء 

  النص، وهناك أنواع للسياق من حيث العالقة بني النص وحميطه اخلارجي.



 ٢٢١ 
، ، وختصيص العامت، وتعيني احملتمالالتام القرآين له أثر عظيم يف بيان السياق - ٧

  .وتقييد املطلق

فع اإلشكال عن آيات املعينة على د الوسائل والطرق أهم منيعترب السياق القرآين  -  ٨
  .القرآن الكرمي

من يقدم  وأن حيتكم إليها اليت ينبغي أن يلتزم ا املهمة مراعاة السياق من األمور -  ٩
  .على تفسري القرآن الكرمي بالرأي

التفسريات ؛ وصون القرآن عن كثري من ط التفسرييف ضب أثر عظيمالسياق له  -  ١٠
  يردها.الباطلة والتأويالت الفاسدة و

  السياق له أمهية كبرية يف توجيه معاين القراءات والترجيح بينها. -  ١١

يستخدم السياق القرآين يف بيان صحة أو ترجيح رأي على آخر يف أصناف علوم  - ١٢
  أو عدمه. القرآن كاملكي واملدين، وإثبات النسخ 

  .على اختالف أنواعها إبراز وبيان املناسباتالقرآين له عظيم األثر يف السياق  -  ١٣

العلماء  سلكهاأبرز الطرق واملسالك اليت يعد االعتماد على السياق القرآين من  - ١٤
  سواء كان سياق اآلية، أو املقطع أو السورة. ،يف توجيه املتشابه

، وحتديد مرجع الضمري، واملراد من معىن املشترك اللفظييعني السياق على حتديد  - ١٥
حروف املعاين، واملواضع الصحيحة للوقف واالبتداء، كما يعني على حتديد 

  أسلوب الكالم، وبيان احملذوف وتقديره ، وبيان أسباب التقدمي.

يل غالبا للسياق القُرآين؛ فكان مرجحا وحاكما بني األقاواملفسرون  احتكَم -  ١٦
  التفسريية.

   



 ٢٢٢ 

  ثانياً: التوصيات:
  يف ختام هذا البحث أوصي أخواين الباحثني يف جمال الدراسات القرآنية مبا يلي: 

االهتمام بدراسة هذا العلم تأصيالً وتطبيقاً، وذلك ألمهيته البالغة واليت كشف هذا  -  ١
قيق وحترير البحث عن بعض جوانبها، وملا هلذا العلم من بالغ األثر يف تنقيح وحت

  لكثري من املسائل الشائكة واملختلف فيها.
ها ببحث وإفراددراسة كل آثر من آثار داللة السياق املذكورة يف هذا البحث،  - ٢

  مستقل جيمع بني النظرية والتطبيق.

الشرعية؛  كتابة حبوث حول أثر داللة السياق يف إبطال التفسري املنحرف للنصوص -  ٣
اإلرجائي، أو  ، أوحد األفكار الضالة كالفكر االعتزايلحبيث يتناول كل حبث أ

  احلداثي، أو العصراين وغريها.
التفاسري املختلفة لنظهر للناس إىل أي  راسةإبراز عناية املفسرين بالسياق، وذلك بد - ٤

مدى اعتمد أصحاب هذه التفاسري على السياق، وكيف استعملوها يف بيان املعاين 
  . والترجيح بني األقوال

  

  
  

  
   



 ٢٢٣ 
  فهرس املصادر واملراجع

اإلاج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي لعلي بن  -  ١
 م.١٩٩٥ - هـ ١٤١٦بريوت، - دار الكتب العلمية  عبد الكايف السبكي، ط:

، ٢ط: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، طأبيات خمتارة من القصيدة النونية البن القيم،  -  ٢
  هـ.١٤١٧

، ١ن الربهان يف علوم القرآن للدكتور فضل حسن عباس، ط: دار الفرقان، طإتقا -  ٣
  م. ١٩٩٧

احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، ط: اهليئة  اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي، -  ٤
  م.١٩٧٤هـ/ ١٣٩٤املصرية العامة للكتاب، الطبعة: 

الفاحتة والبقرة  أثر السياق القرآين يف التفسري، دراسة نظرية تطبيقية على سوريت  -  ٥
  رسالة دكتوراة للباحث حممد الربيعة.

للضياء املقدسي، دراسة وحتقيق: معايل األستاذ الدكتور عبد األحاديث املختارة  -  ٦
 –امللك بن عبد اهللا بن دهيش، ط: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

  م.٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠، ٣لبنان، ط

  مطبعة السنة احملمدية.بن دقيق العيد، ط: إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام ال -  ٧

راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد  أحكام القرآن البن العريب، -  ٨
 -هـ ١٤٢٤، ٣لبنان، ط –القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية، بريوت 

  . م٢٠٠٣

أحكام القرآن للجصاص، احملقق: حممد صادق قمحاوي، ط: دار إحياء التراث  -  ٩
  هـ.١٤٠٥بريوت،  – العريب



 ٢٢٤ 

احملقق: موسى حممد علي وعزة عبد عطية، ط: دار أحكام القرآن للكيااهلراسي،  -  ١٠
  هـ.١٤٠٥، ٢الكتب العلمية، بريوت، ط

احملقق: عبد الرزاق عفيفي، اإلحكام يف أصول األحكام أليب احلسن اآلمدي،  -  ١١
  لبنان. - دمشق - ط: املكتب اإلسالمي، بريوت

بني التنظري والتطبيق حملمد صاحل حممد سليمان، ط: اختالف السلف يف التفسري  -  ١٢
  ه. ١٤٣٠، ١دار ابن اجلوزي، ط

إرشادات السياق يف فهم اخلطاب القرآين "دراسة أصولية" للدكتور خبتيار جنم  -  ١٣
الدين مشس الدين، ط: جملة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية، 

  م. ٢٠١٥، إبريل ١، الد١العدد

غة للزخمشري، حتقيق: حممد باسل عيون السود، ط: دار الكتب أساس البال -  ١٤
  م.١٩٩٨ - هـ ١٤١٩، ١لبنان، ط –العلمية، بريوت 

 - هـ ١٤١٢، ٢الدمام، ط –أسباب الرتول للواحدي، ط: دار اإلصالح  -  ١٥
  م.١٩٩٢

اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري للدكتور حممد بن حممد أيب شهبة،  -  ١٦
  .٤ط: مكتبة السنة، ط

اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع ااز لعز الدين بن عبد السالم، ط: املطبعة  -  ١٧
  ه. ١٣١٣العامرة، 

االشتراك اللفظي يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق حملمد نور الدين، ط:  -  ١٨
  م. ١٩٩٩ه ـ ١٤١٩، ١دار الفكر املعاصر ـ بريوت، ط

حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود  ،اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالين -  ١٩



 ٢٢٥ 
  .هـ١٤١٥، ١بريوت، ط –وعلى حممد معوض، ط: دار الكتب العلمية 

 - هـ ١٤١٥لبنان،  –ط: دار الفكر ـ بريوت  أضواء البيان للشنقيطي، -  ٢٠
  مـ.١٩٩٥

احملقق: رضوان خمتار بن اإلمام يف بيان أدلة األحكام لعز الدين بن عبد السالم،  -  ٢١
  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١بريوت، ط –ر اإلسالمية غربية، ط: دار البشائ

، حتقيق: د. حممد عصام القضاة، ط: دار االنتصار للقرآن أليب بكر الباقالين -  ٢٢
  م.٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢، ١بريوت، ط –عمان، دار ابن حزم  -الفتح 

أنواع السياق يف القرآن الكرمي دراسة تفسريية موضوعية للدكتورة آمال السيد  -  ٢٣
ث منشور مبجلة جامعة الناصر، العدد السابع، يناير ـ يوليو حممد األمني، حب

٢٠١٦.  
اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه أليب حممد مكي بن أيب طالب القيسي، حتقيق:  -  ٢٤

ه ـ ١٤٠٦، ١الدكتور أمحد حسن فرحات، ط: دار املنارة ـ جدة، ط
  م. ١٩٨٦

 - هـ ١٤١٤، ١ط: دار الكتيب، ط البحر احمليط يف أصول الفقه للزركشي، -  ٢٥
  م.١٩٩٤

 –احملقق: صدقي حممد مجيل، ط: دار الفكر البحر احمليط يف التفسري أليب حيان،  -  ٢٦
  هـ.١٤٢٠بريوت، 

 هـ.١٤٢٥، ١ط: دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، طبدائع الفوائد البن القيم،  -  ٢٧
بدع التفاسري لعبد اهللا حممد صديق الغماري، ط: دار الرشاد احلديثة، الدار  -  ٢٨

  م. ١٩٨٦ه ـ ١٤٠٦، ٢البيضاء، ط



 ٢٢٦ 

الربهان يف أصول الفقه لعبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين أيب املعايل،  -  ٢٩
لبنان،  –احملقق: صالح بن حممد بن عويضة، ط: دار الكتب العلمية بريوت 

  م.١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، ١ط

د احملقق: عب الربهان يف توجيه متشابه القرآن ملا فيه من احلجة والبيان للكرماين، -  ٣٠
  القادر أمحد عطا، مراجعة وتعليق: أمحد عبد التواب عوض، ط: دار الفضيلة.

، ١احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، ط الربهان يف علوم القرآن للزركشي، -  ٣١
م، ط: دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب ١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦

  وشركائه.
احملقق: حممد علي وزآبادى، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز للفري -  ٣٢

جلنة إحياء التراث اإلسالمي،  -النجار، ط: الس األعلى للشئون اإلسالمية 
  القاهرة.

البيان يف روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآين للدكتور متام  -  ٣٣
  م. ١٩٩٣ه ـ ١٤١٣حسن، ط: عامل الكتب، القاهرة، 

المة الدكتور عبد الوهاب عبد ايد البيان يف مباحث من علوم القرآن للع -  ٣٤
 غزالن، ط: مطبعة دار التأليف. 

  احملقق: جمموعة من احملققني، ط: دار اهلداية. تاج العروس للزبيدي،  -  ٣٥

  م.١٩٨٤-هـ١٤٠٥، ١تاريخ الثقات للعجلي، ط: دار الباز، ط -  ٣٦

 ط: دائرة املعارف العثمانية، حيدرالتاريخ الكبري حملمد بن إمساعيل البخاري،  -  ٣٧
  الدكن، طبع حتت مراقبة: حممد عبد املعيد خان.  –آباد 

، احملقق: إبراهيم مشس الدين، ط: دار الكتب تأويل مشكل القرآن البن قتيبة -  ٣٨
  لبنان. –العلمية، بريوت 



 ٢٢٧ 

التبيان يف أقسام القرآن البن القيم، احملقق: حممد حامد الفقي، ط: دار املعرفة،  -  ٣٩
  ان.بريوت، لبن

لطاهر بن عاشور، ط: الدار التونسية للنشر ـ تونس، سنة التحرير والتنوير ل -  ٤٠
  هـ.١٩٨٤النشر: 

الترجيح بني داللة السياق وسبب الرتول حملمد أيب زيد، ط: جملة جامعة دمشق،  -  ٤١
  م. ٢٠١٢، ٤+٣، الد ٢٨العدد

احملقق: الدكتور عبد اهللا اخلالدي، ط: التسهيل لعلوم الترتيل الن جزي الكليب،  -  ٤٢
  هـ.١٤١٦، ١بريوت، ط –قم بن أيب األرقم شركة دار األر

ه ـ ١٤٢٧، ٤التعبري القرآين للدكتور فاضل السامرائي، ط: دار عمار، ط -  ٤٣
  م. ٢٠٠٦

، احملقق: د. إكرام اهللا إمداد احلق، الناشر: تعجيل املنفعة البن حجر العسقالين -  ٤٤
  م.١٩٩٦ـ  ١دار البشائر ـ بريوت، ط

ط: دار باوزير للنشر  أللباين،التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ل -  ٤٥
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١اململكة العربية السعودية، ط - والتوزيع، جدة 

احملقق: تفسري ابن عرفة حملمد بن حممد ابن عرفة الورغمي التونسي املالكي،  -  ٤٦
  م ٢٠٠٨، ١لبنان، ط –جالل األسيوطي، ط: دار الكتب العلمية، بريوت 

احملقق: حممد حسني مشس الدين، ط: دار ، تفسري القرآن العظيم البن كثري -  ٤٧
 هـ.١٤١٩، ١بريوت، ط –الكتب العلمية، منشورات حممد علي بيضون 

، احملقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن تفسري القرآن أليب املظفر السمعاين -  ٤٨
  م.١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ١السعودية، ط –غنيم، ط: دار الوطن، الرياض 



 ٢٢٨ 

مهام الصنعاين، ط: دار الكتب العلمية، دراسة  لعبد الرزاق بن تفسري القرآن -  ٤٩
، سنة ١بريوت، ط –وحتقيق: د. حممود حممد عبده، ط: دار الكتب العلمية 

  هـ.١٤١٩

احملقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية التفسري القيم البن القيم،  -  ٥٠
، ١بريوت، ط –بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، ط: دار ومكتبة اهلالل 

  هـ.١٤١٠

ط: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالده مبصر، تفسري املراغي،  -  ٥١
  م.١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥، ١ط

، ط: اهليئة املصرية العامة للكتاب، تفسري املنار للشيخ حممد رشيد رضا -  ٥٢
  م.١٩٩٠

احملقق: ناجي سويدان، ط: املكتبة تفسري آيات األحكام حملمد علي السايس،  -  ٥٣
  والنشر. العصرية للطباعة 

احملقق: عبد اهللا حممود شحاته، ط: دار إحياء التراث تفسري مقاتل بن سليمان،  -  ٥٤
  .هـ١٤٢٣ -  ١بريوت، ط –

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا  -  ٥٥
، ١احملقق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، ط: مؤسسة الرسالة، طالسعدي، 

  .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠

الثقات البن حبان، طبع بإعانة: وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية، حتت  -  ٥٦
مراقبة: الدكتور حممد عبد املعيد خان مدير دائرة املعارف العثمانية، ط: دائرة 

  م.١٩٧٣ـ   ه ١٣٩٣، ١املعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن اهلند، ط



 ٢٢٩ 
لطربي، احملقق: أمحد حممد شاكر، جامع البيان يف تأويل القرآن حملمد بن جرير ا -  ٥٧

  ه.١٤٢٠، ١ط: مؤسسة الرسالة، ط

، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، ط: دار اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب -  ٥٨
  م.١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤، ١القاهرة، ط –الكتب املصرية 

ط: طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية اجلرح والتعديل البن أيب حامت الرازي،  -  ٥٩
، ١بريوت، ط -اهلند، دار إحياء التراث العريب  - يدر آباد الدكن حب - 

  م.١٩٥٢ -هـ ١٢٧١
 اجلىن الداين يف حروف املعاين أليب حممد بدر الدين حسن بن قاسم املرادي، -  ٦٠

األستاذ حممد ندمي فاضل، ط: دار الكتب العلمية، -احملقق: د فخر الدين قباوة 
  م.١٩٩٢ - هـ  ١٤١٣، ١لبنان، ط –بريوت 

  م. ١٩١٦، ط: مصر، حاشية البناين على مجع اجلوامع -  ٦١

  بريوت. –ط: دار الفكر  الدر املنثور للسيوطي، -  ٦٢

درء تعارض العقل والنقل البن تيمية، حتقيق: الدكتور حممد رشاد سامل، ط:  -  ٦٣
 ١٤١١، ٢جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، ط

 م.١٩٩١ - هـ 
الناشر: حقوق الطبع حمفوظة  لوم القرآن للدكتور فهد الرومي،دراسات يف ع -  ٦٤

  م.٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤، ١٢للمؤلف، ط

، ٢، ط: دار املنار، طدراسات يف علوم القرآن للدكتور حممد بكر إمساعيل -  ٦٥
  م.١٩٩٩- هـ١٤١٩

 - دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي، ط: مكتبة ابن تيمية  -  ٦٦
  م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ١جدة، ط –راز القاهرة، توزيع: مكتبة اخل



 ٢٣٠ 

داللة السياق القرآين يف تفسري أضواء البيان للعالمة الشنقيطي دراسة موضوعية  -  ٦٧
حتليلية للباحث أمحد اليف فالح بطي املطريي، كلية الدراسات العليا، اجلامعة 

  م.٢٠٠٧األردنية، 
ن خالل ابن داللة السياق القرآين وأثرها يف التفسري دراسة نظرية تطبيقية م -  ٦٨

جرير الطربي لعبد احلكيم القاسم، رسالة ماجستري، جامعة اإلمام حممد بن 
  ه. ١٣٢٠سعود، 

داللة السياق رسالة دكتوراة، إعداد الباحث ردة اهللا بن ردة بن ضيف  -  ٦٩
  الطلحي، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى.

ب أيب صفية داللة السياق منهج مأمون لتفسري القرآن الكرمي لعبد الوها -  ٧٠
  ه.١٤٠٩، ١احلارثي، ط

داللة السياق وأثرها يف توجيه املتشابه اللفظي يف قصة موسى عليه السالم  -  ٧١
دراسة نظرية تطبيقية، رسالة ماجستري يف التفسري وعلوم القرآن مقدمة من 

  م.٢٠٠٥ه ـ ١٤٢٦الباحث فهد الشتوي، 

شاكر أبو فهر، ط:  احملقق: حممود حممد دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين، -  ٧٢
  م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، ٣دار املدين جبدة، ط -مطبعة املدين بالقاهرة 

ديوان أيب طالب عم النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم، مجعه وشرحه: الدكتور حممد  -  ٧٣
  م.١٩٩٤ه ـ ١٤١٤، ١التوجني، ط: دار الكتاب العريب، بريوت، ط

  م.١٨٩٣ديوان عنترة بن شداد، ط: مكتبة اآلداب، بريوت،  -  ٧٤

، احملقق: صربي بن سالمة شاهني، الرد على الزنادقة واجلهمية ألمحد بن حنبل -  ٧٥
  .١ط: دار الثبات للنشر والتوزيع، ط



 ٢٣١ 

، ١الرسالة للشافعي، احملقق: أمحد شاكر، ط: مكتبه احلليب، مصر، ط -  ٧٦
 م.١٩٤٠هـ/١٣٥٨

طبع روائع البيان تفسري آيات األحكام من القرآن للشيخ حممد علي الصابوين،  -  ٧٧
دمشق، مؤسسة مناهل  - لى نفقة: حسن عباس الشربتلي، ط: مكتبة الغزايل ع

  .م١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠، ٣بريوت، ط –العرفان 

 –احملقق: علي عبد الباري عطية، ط: دار الكتب العلمية  روح املعاين لأللوسي، -  ٧٨
  هـ.١٤١٥، ١بريوت، ط

ن حنبل روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد ب -  ٧٩
، ٢البن قدامة املقدسي، ط: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ط

  م.٢٠٠٢- هـ١٤٢٣

 –، احملقق: عبد الرزاق املهدي، ط: دار الكتاب العريب زاد املسري البن اجلوزي -  ٨٠
  هـ.١٤٢٢ -١بريوت، ط

لأللباين، ط: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، سلسلة األحاديث الصحيحة  -  ٨١
  . ١الرياض، ط

بريوت، حتقيق: أمحد حممد شاكر  –دار إحياء التراث العريب  سنن الترمذي، ط: -  ٨٢
  . وآخرون

السنن الكربى للبيهقي، احملقق: حممد عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية،  -  ٨٣
  م.٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤، ٣لبنان، ط –بريوت 

رف السنن الكربى للنسائي، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أش -  ٨٤
عليه: شعيب األرناؤوط، قدم له: عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، ط: مؤسسة 

  م.٢٠٠١ - هـ ١٤٢١، ١بريوت، ط –الرسالة 



 ٢٣٢ 
السياق القرآين وأثره يف الترجيح الداليل للدكتور: املثىن عبد الفتاح حممود،  -  ٨٥

  م.٢٠٠١رسالة ماجستري يف التفسري وعلوم القرآن، اجلامعة األردنية، 

لقرآين وأثره يف التفسري دراسة نظرية تطبيقية من خالل تفسري ابن السياق ا -  ٨٦
الباحث: عبد الرمحن كثري، رسالة ماجستري يف التفسري وعلوم القرآن، إعداد 

  م. ٢٠٠٨ه ـ ١٤٢٩عبد اهللا سرور جرمان املطريي، 

  السياق القرآين وأثره يف التفسري لعبد الرمحن عبد اهللا سرور،  -  ٨٧

ه يف تفسري املدرسة العقلية احلديثة سعيد حممد الشهراين: السياق القرآين وأثر -  ٨٨
  وهي رسالة دكتوراه غري مطبوعة مقدمة جلامعة أم القرى. 

السياق غري اللغوي وأثره يف توجيه املعىن يف تفسري ابن عطية لصاحل هزلة،  -  ٨٩
  مذكرة خترج معدة ضمن متطلبات نيل شهادة املاستر يف اللغة العربية. 

نبالء للذهيب، احملقق: جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب سري أعالم ال -  ٩٠
 م.١٩٨٥هـ / ١٤٠٥، ٣األرناؤوط، ط: مؤسسة الرسالة، ط

، حققه وعلق عليه وخرج شرح اإلملام بأحاديث األحكام البن دقيق العيد -  ٩١
 - هـ  ١٤٣٠، ٢أحاديثه: حممد خلوف العبد اهللا، ط: دار النوادر، سوريا، ط

  م ٢٠٠٩
احملقق: طه عبد الرؤوف  ح الفصول أليب العباس شهاب الدين القرايف،شرح تنقي -  ٩٢

  م.١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣، ١سعد، ط: شركة الطباعة الفنية املتحدة، ط

شواذ القراءات أليب عبد اهللا حممد بن أيب نصر الكرماين، ط: مؤسسة البالغ،  -  ٩٣
  بريوت، لبنان. 

ط:  كالمها البن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف -  ٩٤
  م.١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١حممد علي بيضون، ط



 ٢٣٣ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري  -  ٩٥
، ٤بريوت، ط –، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، ط: دار العلم للماليني الفارايب
  م.١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧

شعيب األرنؤوط، ط: مؤسسة  صحيح ابن حبان حملمد بن حبان البسيت، احملقق: -  ٩٦
  م.١٩٩٣ - ه١٤١٤، ٢بريوت، ط -الرسالة 

، احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، ط: دار إحياء التراث صحيح اإلمام مسلم -  ٩٧
  بريوت. –العريب 

 - ه١٤٠٧، ٣بريوت، ط –ط: دار ابن كثري، اليمامة  صحيح البخاري، -  ٩٨
  م.١٩٨٧

ت بشري ياسني، ط: دار الصحيح املسبور من التفسري باملأثور للدكتور حكم -  ٩٩
  م.١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠، ١املدينة النبوية، ط - املآثر للنشر والتوزيع والطباعة

الصحيح املسند من أسباب الرتول ملقبل بن هادي الوادعي، الناشر: مكتبة ابن  - ١٠٠
  م.١٩٨٧ -هـ١٤٠٨، ٤القاهرة، ط –تيمية 

  طرق الكشف عن مقاصد الشارع للدكتور نعمان جغيم،  - ١٠١

دراسة نظرية وتطبيقية للدكتور فريد عوض حيدر، ط: مكتبة علم الداللة  - ١٠٢
  اآلداب للطباعة والنشر والتوزيع. 

علوم القرآن مدخل إىل تفسري القرآن وبيان إعجازه للدكتور عدنان حممد  - ١٠٣
  م. ١٩٨١ه ـ ١٤٠١، ١زرزور، ط: املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

لكتب العلمية، احملقق: أمحد صقر، ط: دار اغريب القرآن البن قتيبة،  - ١٠٤
  .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨



 ٢٣٤ 

ه، رقم ١٣٧٩بريوت،  - ط: دار املعرفة فتح الباري البن حجر العسقالين،  - ١٠٥
كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف 
على طبعه: حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهللا 

  بن باز.

  م الداللة لفريد عوض حيدر،فصول يف عل - ١٠٦

 –حتقيق: غزوة بدير، ط: دار الفكر، دمشق  فضائل القرآن البن الضريس، - ١٠٧
 م.١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨، ١سورية، ط

حتقيق: مروان العطية، وحمسن  فضائل القرآن أليب عبيد القاسم بن سالم، - ١٠٨
، ١بريوت)، ط - خرابة، ووفاء تقي الدين، ط: دار ابن كثري (دمشق 

 م.١٩٩٥-هـ ١٤١٥
الفوز الكبري يف أصول التفسري ألمحد بن عبد الرحيم املعروف بـويل اهللا  - ١٠٩

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧، ٢القاهرة، ط –ط: دار الصحوة  الدهلوي،
  القرآن والتفسري العصري لبنت الشاطئ  - ١١٠

قواعد الترجيح حلسني احلريب، ط: دار القاسم الرياض، الطبعة األوىل،  - ١١١
  م. ١٩٩٦ه ـ ١٤١٧

 -  ٣بريوت، ط –الناشر: دار الكتاب العريب  ي،الكشاف للزخمشر - ١١٢
  هـ.١٤٠٧

الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية أليب أيوب بن موسى احلسيين  - ١١٣
 –حممد املصري، ط: مؤسسة الرسالة  - احملقق: عدنان درويش الكفوي، 

  . بريوت



 ٢٣٥ 

  هـ.١٤١٤، ٣بريوت، ط –ط: دار صادر لسان العرب البن منظور،  - ١١٤

، ٥ط: عامل الكتب، طية معناها ومبناها لتمام حسان عمر، اللغة العرب - ١١٥
  .م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧

، احملقق: حممد حمي الدين عبد املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر البن األثري - ١١٦
  بريوت. –احلميد، ط: املكتبة العصرية للطباعة والنشر 

: جممع ، احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، طجمموع الفتاوى البن تيمية - ١١٧
امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 

  م.١٩٩٥هـ/١٤١٦

احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها أليب الفتح عثمان بن  - ١١٨
الس األعلى للشئون اإلسالمية، الطبعة: -ط: وزارة األوقافجين، 
  م.١٩٩٩ - هـ١٤٢٠

  بريوت.  –، ط: دار الفكر ر البن حزم الظاهرياحمللى باآلثا - ١١٩

، ط: مطبعة كردستان العلمية ـ القاهرة، خمتصر املنتهى األصويل البن احلاجب - ١٢٠
  ه.١٣٢٦سنة 

  خمتصر يف شواذ القراءات البن خالويه، ط: مكتبة املتنيب، القاهرة.  - ١٢١

، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط: دار املستدرك أليب عبد اهللا احلاكم - ١٢٢
  م.١٩٩٠ - ه ١٤١١، ١بريوت، ط –الكتب العلمية 

عادل مرشد، وآخرون،  - احملقق: شعيب األرنؤوط مسند أمحد بن حنبل،  - ١٢٣
، ١إشراف: د عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، ط: مؤسسة الرسالة، ط

  .م٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١



 ٢٣٦ 
املشترك اللفظي يف احلقل القرآين للدكتور عبد العال سامل مكرم، ط: مؤسسة  - ١٢٤

  م. ١٩٩٦ه ـ ١٤١٧، ١سالة ـ بريوت، طالر

مشكل القرآن الكرمي لعبد اهللا بن محد املنصور، ط: دار ابن اجلوزي،  - ١٢٥
  ه. ١٤٢٦، ١السعودية، ط

 –ط: مكتبة املعارف  مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور للبقاعي، - ١٢٦
 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨، ١الرياض، ط

احملقق: خ البن اجلوزي، املصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ واملنسو - ١٢٧
  م.١٩٩٨هـ/ ١٤١٨، ٣حامت صاحل الضامن، ط: مؤسسة الرسالة، ط

الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، معامل الترتيل للبغوي،  - ١٢٨
  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

احملقق: أمحد يوسف النجايت / حممد علي النجار / عبد  معاين القرآن للفراء، - ١٢٩
  .١مصر، ط –يب، ط: دار املصرية للتأليف والترمجة الفتاح إمساعيل الشل

احملقق: عبد اجلليل عبده شليب، ط: عامل الكتب معاين القرآن وإعرابه للزجاج،  - ١٣٠
  م.١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، ١بريوت، ط –

بريوت  - ، ط: دار الكتب العلمية معترك األقران يف إعجاز القرآن للسيوطي - ١٣١
  م.١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، ١لبنان، ط –

احملقق: محدي بن عبد ايد السلفي، ط: مكتبة ابن بري للطرباين، املعجم الك - ١٣٢
  .٢القاهرة، ط –تيمية 

مع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أمحد الزيات /  املعجم الوسيط، - ١٣٣
  حامد عبد القادر / حممد النجار)، ط: دار الدعوة.



 ٢٣٧ 

د هارون، ط: دار احملقق: عبد السالم حمممعجم مقاييس اللغة البن فارس،  - ١٣٤
  م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الفكر، 

 -  ٣بريوت، ط –ط: دار إحياء التراث العريب مفاتيح الغيب للرازي،  - ١٣٥
  هـ.١٤٢٠

 - ، احملقق: عدنان درويش مقدمة درة الترتيل وغرة التأويل للخطيب اإلسكايف - ١٣٦
  بريوت.  –حممد املصري، ط: مؤسسة الرسالة 

دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنان، ط:  مقدمة يف أصول التفسري البن تيمية، - ١٣٧
  م.١٩٨٠هـ/ ١٤٩٠

مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي  - ١٣٨
وضع حواشيه: عبد الغين  الترتيل ألمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفي الغرناطي،
  . لبنان –حممد علي الفاسي، ط: دار الكتب العلمية، بريوت 

 .٣ط: مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، ط عرفان للزرقاين،مناهل ال - ١٣٩
  املكتبة األزهرية للتراث. املنهاج الواضح للبالغة حلامد عوين، ط: - ١٤٠
منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي، ط: دار ابن حزم، حققه وقدم له:  - ١٤١

  م.٢٠٠٨ه ـ ١٤٢٩، ١د. شعبان حممد إمساعيل، ط

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط: دار احملقق:  املوافقات للشاطيب، - ١٤٢
  م.١٩٩٧هـ/ ١٤١٧، ١ابن عفان، ط

احملقق: د. حممد عبد السالم حممد، ط: الناسخ واملنسوخ أليب جعفر النحاس،  - ١٤٣
  ه.  ١٤٠٨الكويت، –مكتبة الفالح 

اعتىن به: أمحد مصطفى النبأ العظيم للشيخ الدكتور حممد عبد اهللا دراز،  - ١٤٤



 ٢٣٨ 
د. عبد العظيم إبراهيم املطعين، ط: دار القلم للنشر فضلية، قدم له: أ. 

  م.٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦والتوزيع، 

احملقق: حممد عبد نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر البن اجلوزي،  - ١٤٥
، ١لبنان/ بريوت، ط -الكرمي كاظم الراضي، ط: مؤسسة الرسالة 

  م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

جنم الدين قادر كرمي الزنكي، ط: دار  نظرية السياق "دراسة أصولية" للدكتور - ١٤٦
  الكتب العلمية ـ بريوت.

نظرية السياق دراسة تأصيلية داللية نقدية، للباحث املثىن عبد الفتاح، ط: دار  - ١٤٧
  م.١،٢٠٠٨وائل، األردن، ط

احملقق: السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم،  النكت والعيون للماوردي، - ١٤٨
  . لبنان بريوت / - ط: دار الكتب العلمية 

احملقق: أبو نواسخ القرآن أليب الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي،  - ١٤٩
عبد اهللا العاملي السلفي الداين بن منري آل زهوي، ط: شركه أبناء شريف 

  م.٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢، ١بريوت، ط - ياألنصار

، حققه وعلق عليه: حممد عثمان، ط: الوجوه والنظائر أليب هالل العسكري - ١٥٠
  م.٢٠٠٧ - هـ  ١٤٢٨، ١الثقافة الدينية، القاهرة، ط مكتبة

الوحدة السياقية للسورة يف الدراسات القرآنية يف القرنني الثامن والتاسع  - ١٥١
بن علي العجالن، التراث العريب سامي بن عبد العزيز اهلجريني دراسة بالغية يف 

 . م٢٠٠٩ -  ـه١٤٣٠ط: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
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