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            ABSTRACT 

 

There is no doubt that the context has its own importance in understanding 

narrator’s intent, especially in understanding God’s words which are believed to 

be an interrelated unit. However, the previous Usuliyun did not pay attention to 

this great subject as importance as it deserves, if they did not define (Context) as 

a term to show their intent. Therefore, in this brief research, I attempted to 

highlight the most important guidelines about Quranic concepts. As a part of 

Quranic interpretation (Tafseer) which is a branch of the principles of Islamic 

Jurisprudence (Usul Fiqh al-Islami); any attempt to interpret the sacred text 

without the situation of context will not be a perfect interpretation. However, it 

will be faulty and far away from the narrator’s intent. 

Here upon most of the faulty interpretations (especially the metaphorical ones) are 

results of avoiding this important principle, since context has its own significance 

in interpreting the Quran based on the Quran itself. For that reason, it is obvious 

that this type is the best method of the Quranic interpretations.  

In addition, I attempted to explain and emphasize that our Prophet (peace be upon 

him) was using this method while he interpreted the Quranic verses, as well as his 

companions were using this same approach. Moreover, most of exegesis, judicial 

and constitutional interpreters followed this kind of interpretation. 

I endeavored to clarify every subject with examples and I sought to prove that the 

context itself is the most important element during interpretations.  
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 ملخص ال

ىل يوم وآله وصحبه الكرام، ومن تبع هداه إاحلمد هلل يف البدء واخلتام، وأصلي وأسلم على خري األنام سيدنا حممد 
 .  ةالقيام

لك ذ الشك أن للسياق أمهية كبرية يف فهم مراد املتكلم، خصوصاً يف فهم كالم اهلل الذي يعد وحدة مرتابطة، ومع 
سياق تعريفاً عرفوا الي يولوا هذا اجملال احليوي ما تستحقه من األمهية والدراسة، حىت إهنم مل مل األصوليني القدامى فإن

يُبنين مرادهم من استعماله. لذا حاولت يف هذه الدراسة الوجيزة بيان أهم ما يتعلق بإرشادات السياق يف اصطالحياً 
من فسري والبيان أن موضوع  الت ومعلومضمن مباحث تفسري النصوص، فهم اخلطاب القرآين، بوصفه مبحثاً جوهرياً 

له دون مراعاة تفسري الكالم وحتليلحماولة  أي إنو ما يصيب من أمهله، يث قل  أهم مواضيع أصول الفقه اإلسالمي، حب
 سباقه وحلاقه وظروفه تنتج تفسرياً خاطئاً بل أجنبياً عن النص بعيداً عن مراد قائله.

ن أكثر التفاسري اخلاطئة للنصوص خاصة من الفرق الباطنية جاء نتيجة إلمهاهلم هلذه الداللة املهمة وتلك فإ لذا
السياق من   أنللقارئ الكرمي وقد حاولت أن أبنين  ن السياق من أهم وجوه تفسري القرآن بالقرآن.؛ ألالقرينة احليوية

األصول املعتربة اليت استخدمها النيب عليه الصالة والسالم يف تفسري القرآن، وتبعه أصحابه وكبار أئمة اإلسالم يف 
ند عامة منهج متبع يف التفسري عوهو  ،رائن املرشدة لتفسري النصوصمن األدلة املهمة والق فضاًل عن أنه ذلك.

 املفسرين، بل عند مفسري الدساتري والقوانني يف العامل أيضاً.
شكال ن الرجوع إىل السياق وأحوال اخلطاب من أهم السبل اليت تدفع اإلوبيَّنت يف كل موضوع باألمثلة التوضيحية أ

النصوص املوجزة   ن السياق هو املرشد إىل فهمناهيك عن أ جهاً خمتلفة للتفسري.عند تفسري النصوص اليت حتتمل أو 
 لى املعىن.لداللة السياق ع ؛السيما اليت ميكن وصفها بإجياز القصر بالغياً، إذ املتكلم إمنا يكتفي باإلجياز
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 المقدمة

احلمد هلل رب العاملني مبدع البدائع وشارع الشرائع، محدًا يليق جبالله وكربيائه، وأشكره شكرًا يوايف نعمه وآالئه،  
لى إمام املتقني وخامت األنبياء واملرسلني، صلوات اهلل عليه وع ،أشهد أن ال إله إال هو، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

 لقائه.آله وأصحابه ومن تبع هداه إىل يوم 
أما بعد فمن املعلوم لدى طالب العلوم الشرعية أن علم أصول الفقه من أجل تلك العلوم، وإثبات ذلك ال حيتاج 
إىل كثري عناء وطول نقاش، مادام هو أصل الفقه وأساسه الذي يبىن عليه، والفقه علم املسلم باألحكام الشرعية اليت  

سيما أن من الكل من أراد معرفة األحكام الشرعية حق املعرفة، ف هبا، فمكانته جلية وطلب معرفته ضروري لكل
بني تلك األصول املبين عليها الفقه أسس وضوابط ال يستغين عنها دارسو علوم الشريعة؛ حبيث إن إمهال أي منها 
تسبب أخطاًء يف الفهم يفسد الفهم والتحليل املأخوذ دون رعايتها، ومن تلك األدلة واألسس "السياق" وهو من 

صحيح من النصوص، ومن يراجع تفاسري بعض الفرق املنتسبة لإلسالم األدلة املهمة والقرائن املرشدة إىل الفهم ال
السيما الباطنية منها للنصوص الشرعية يالحظ أن أغلب أخطائهم جنمت عن إمهاهلم لسباق النصوص وحلاقها، 
حبيث فسروها مبا ينسجم وأهوائهم، ومن مجلة ما دفعين إىل اختيار هذا املوضوع يف هذا الوقت بالذات هو ما 

شاهده من التأويالت الغريبة لنصوص شرعية واليت ال متت إىل معاين تلك النصوص بصلة، وأقوال حتت مسمى ن
التفسري والتأويل ما أنزل اهلل هبا من سلطان، ومع األسف شاعت تلك األقاويل العجيبة والتأويالت الفاسدة بسبب  

 كثرة القنوات املضللة. 
العلماء يف داللته،  ومذاهب ذا البحث الوجيز معىن السياق وأمهيته واحلاجة إليهلذا عزمت بعونه تعاىل أن أبني يف ه 

كي   اين منهما.يف املبحث الث مع بيان أهم إرشاداته لفهم النصوص فهمًا صحيحاً  يف املبحث األول من مبَحثَيه.
اخلطاب الواحد   العالقة بنيأبنين من خالله للقارئ الكرمي مدى خطأ التفاسري اليت ال تراعي السياق وال تنظر إىل

ُمْهِمالً االرتباط بني أجزائه. وجدير بالذكر أنين اكتفيت خالل حبثي هذا ببيان السياق املقايل دون اخلوض يف السياق 
 املقامي، وذلك خشية اإلطالة اليت خترج البحث عن احلجم املطلوب.

عتمدة.  م حتليل أخذ املواضيع من الكتب الشهرية واملوقد اتبعت يف تناويل ملوضوعات حبثي املنهج االستنباطي يف  
ما أقوم بنقلها، وذلك بقراءات اآلخرين لتلك األقوال واالجتاهات،  م قراءيت هلا مستداًل باألدلة الكافية لتلك 

 التحاليل.
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   [.30( سورة القيامة، من اآلية: ]1)
م الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد 2001 -هـ( دار إحياء الرتاث العريب، بريوت  370هتذيب اللغة، أبو منصور حممد بن أمحد األزهري )املتوىف: ( ينظر: 2)

ص  12)ج بريوت، الطبعة: األوىل -هـ( دار صادر 711(، ولسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري )املتوىف:85ص  2)ج  عوض مرعب
 (. 551ص  16) ( دار اهلداية، حتقيق: جمموعة من احملققني1205تاج العروس من جواهر القاموس، حممد مرتضى احلسيين الزبيدي )املتوىف: (، و 578

 [.73( سورة الزمر، من اآلية: ]3)
   [.86( سورة مرمي، اآلية: ]4)
 (.28هـ )ص 1411بريوت: عامل الكتب، الطبعة: األوىل ( البحث الداليل عند األصوليني، حممد يوسف حبلص، 5)

 
 ، ومذاهب العلماء في داللتهوأهميته والحاجة إليه ،معنى السياقالمبحث األول: 

قبل الدخول يف الكالم عن أمهية السياق ودوره يف بيان مراد  هوم السياق لغة واصطالحًا:المطلب األول: مف
 الشارع واستنباط األحكام البد من التعرف عليه، وبيان معانيه يف اللغة واالصطالح.

من "ساق يسوق سوقًا وسياقاً" وأصله "السنواق" قلبت الواو منه ألفًا لسكوهنا وكسر ما قبلها،  أواًل: السياق لغة
 . (1) ((ِإَلى رَبَِّك يـَْوَمِئٍذ اْلَمَساق  ))ويأيت املصدر امليمي منه على صيغة "َمساق"، ومنه قوله تعاىل: 
 :(2)اٍن منهاوبالنظر إىل ما ذكره اللغويون يف معاين السوق نرى أهنا تأيت ملع

جميء الشيء على التتابع، يقال: انساقت اإلبل، وتساوقت إذا تتابعت، واملساوقة: املتابعة، كأن بعضها يسوق  -1
. (3) ((ى اْلَجنَِّة ز َمراً َوِسيَق الَِّذيَن اتَـَّقْوا رَبَـّه ْم ِإلَ ))بعضاً. ويقال: ساق احلديث إذا سرده وسلسله. ومنه قوله تعاىل: 

 . (4) ((َوَنس وق  اْلم ْجرِِميَن ِإلى َجَهنََّم ِوْرداً ))ىل: وقوله تعا
ويطلق االتساق أيضًا على النظم واالنتظام: كالعقد من اجلوهر، مسي بذلك لربط بعضه إىل بعض يف نظام  -2

 واحد، واتساق واحد.
ا من أجل الصداق إذا قدمه هلويطلق على التقدمي، أي: تقدمي الشيء بني يدي الشيء، يقال: ساق إىل امرأته  -3

 النكاح، ومنه مسي املهر سياقاً.
النـزع واالنتزاع من الشيء صرباً وتدرجاً، مبعىن اخلروج من عهدة الشيء على الصرب واملهلة. يقال: ساق املريض  -4

 سياقاً، أي: نزع عند املوت، ولذا مسي نزع الروح سياقاً. 
 تعلقان ببحثنا،  م إن أكثر استعماالت هذه الكلمة هي باملعىن األول.وال شك أن املعنَـيَـنْيِ األخريين ال ي

 األمر "أن إىل تعريف دقيق للسياق. بل كل ما يف -حسب علمي –مل يتعرض األصوليون  ثانياً: تعريفه اصطالحاً:
 .(5)العلماء يستدلون به ويشريون إىل داللته من غري أن حيددوا معناه النظري حتديداً صرحياً"
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 -دار الكتب العلمية -( التقرير والتحبري على التحرير يف أصول الفقه اجلامع بني اصطالحي احلنفية والشافعية، شرح العالمة احملقق ابن أمري احلاج احلليب6)
  (.319ص  1بريوت )ج  –دشاه، دار الفكر تيسري التحرير، حممد أمني املعروف بأمري با(، و 353ص  1)ج  بريوت

 ( ينظر: املصدران السابقان. 7)
مدي، سقز، إيران ( حاشية البناين على مجع اجلوامع املطبوعة مع تقرير عبد الرمحن الشربيين، وحاشية العالمة مال حممد أمني السويري األربيلي، مطبعة حم8)

 (. 20ص  1)ج 
 (.17ستدالل األصويل، دراسة يف مدارك العقل األصويل، يونس صويلحي )حبث منشور( )ص ( البعد اإليقاين يف مناهج اال9)
 (.97م )ص 2002هـ 1422( طرق الكشف عن مقاصد الشارع، نعمان جغيم، عمان: دار النفائس، الطبعة: األوىل، 10)

  
وإذا رجعنا إىل املؤلفات األصولية نرى أهنم أطلقوا لفظ "السياق" وأرادوا به ما سبق اللفظ أو حَلَِقُه من قرائن لفظية، 

. (6)يقول ابن أمري احلاج وأمري بادشاه يف تعريف السياق: "أن يكون هناك قرينة لفظية سابقة عليه أو متأخرة عنه"
 (.7اللة سوق الكالم")ويقوالن أيضاً يف داللة السياق: "هو د

أي: داللة  –ولكن للبناين تعريف قريب من تعاريف املعاصرين له، حيث يقول يف حاشيته على مجع اجلوامع: "هي 
 السياق 

 .  (8)ما يدل على خصوص املقصود من سابق الكالم املسوق لذلك أو الحقه" -
وقد يريدون بالسياق "الغرض الذي سيق الكالم ألجله"، ويعربون عنه بـ "سياقه لكذا، أو سوقه ألجل كذا، أو 

 املقصود بالسوق كذا" ومعلوم أن هذا أعم من السياق املقايل. 
يعاً، مجوأما املعاصرون فهم عرفوا السياق حسب اجتاهات خمتلفة، إذ عرفه بعضهم مبا يشمل السياق املقامي واملقايل 

وبعضهم ميز بني املقام واملقال، وهناك من يرى أن لفظ "املقام" عام شامل للسياق بنوعيه املقامي واملقايل، حيث 
ينقسم املقام إىل: مقام املقال، ومقام احلال. وحنن نكتفي بذكر بعض من التعاريف اليت نراها أوىل بالذكر، واليت 

 ا:مجعت بني السياق املقامي واملقايل، منه
يقول يونس صويلحي يف تعريفه: "يقصد بالسياق جمموع القرائن احمليطة بالنص الشرعي اليت متثل اإلطار العام  -1

 .(9)والدقيق لفهمه"
السياق اللغوي، أي: اجلمل املكوننة والسابقة والالحقة  -يقول نعمان جغيم: "سياق اخلطاب على نوعني: أ -2

 السياق االجتماعي، وهو الذي يسمى باملقام.  م بني -ص املقصود منه. بلنص اخلطاب املراد تفسريه واستخال
مراده بالسياق االجتماعي "املقام" بأنه: حصيلة الظروف االجتماعية والطبيعية والنفسية السائدة وقت صدور 

 .(10)اخلطاب، واليت يُتوقع أن يكون هلا تأثري يف صيغة اخلطاب وتوجيهه وفهمه"
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(. غري 63م الطبعة: األوىل )ص 2006هـ 1427العلمية، بريوت، لبنان، ( نظرية السياق دراسة أصولية، د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي، دار الكتب 11)
وليون، فقال الذي قصده األص -ملا قلنا إن من معاين السوق النظم –أن أهل البيان ذكروا تعريف النظم يف اصطالحهم، وهو قريب من معىن السياق املقايل 

قة ما بني الكلم، على حسب األغراض اليت يصاغ هبا الكالم". وقيل: هو "األلفاظ املرتتبة املسو اجلرجاين واخلطيب القزويين: "النظم: تآخي معاين النحو في
م 1995هـ 1415 -بريوت  -هـ( دار الكتاب العريب 471املعتربة دالالهتا على ما يقتضيه العقل". ينظر: دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين )املتوىف: 

الطبعة: األوىل،  1405 -بريوت  -التعريفات، علي بن حممد بن علي اجلرجاين، دار الكتاب العريب (، و 329ص  1نجي )ج الطبعة: األوىل، حتقيق: د. الت
م  1998هـ 1419 -بريوت  -هـ( دار إحياء العلوم 937(. واإليضاح يف علوم البالغة، اخلطيب القزويين )املتوىف: 310ص  1)ج  حتقيق: إبراهيم األبياري

 (.  13ص  1بعة، حتقيق: الشيخ هبيج غزاوي )ج الطبعة: الرا
 (.213( ينظر: دراسة املعىن عند األصوليني، د. طاهر سيمان محودة، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية )ص 12)
    . Componential Analysis of Meaning  E.A. Nida  Mouton  1975 (196)ص  ( 13)
 (.68)ص  1992جامعة القاهرة، الطبعة: الثالثة، عامل الكتب  –كلية دار العلوم   -علم الداللة، د. أمحد خمتار عمر، أستاذ علم اللغة (14)

 
جنم الدين الزنكي يف تعريفه له: "ما انتظم القرائن الدالة على املقصود من اخلطاب، سواء كانت  ويقول الدكتور -3

القرائن مقالية أو حالية".  م بني املراد من نوعي السياق بقوله: "املراد بالسياق املقايل العبارات املكونة والسابقة 
ض الذي ق املقامي ما ينتظم القرائن املقامية اليت تفسر الغر والالحقة ذات الرتابط النحوي أو املنطقي، واملراد بالسيا

 .(11)جاء النص إلفادته، سواء كانت قرائن يف اخلطاب ذاته أو يف املتكلم أو يف املخاَطب أو يف اجلميع"
 صوما يتبني يل من خالل استشهاد الُقدامى بالسياق وتعريف املعاصرين له أن املراد بالسياق هو: ما حييط بالن   

 واملخاَطب وحمل اخلطاب. الشرعي من النصوص السابقة والالحقة له، والظروف احمليطة حبال اخلطاب
 المطلب الثاني: أهمية داللة السياق 

أن للسياق هبذا املعىن اجلامع للمقال واملقام دور مهم يف فهم مراد الشارع واستنباط األحكام من اخلطاب  معلوم 
ىل دراسة أطول ال ه حيتاج إـاق بنوعيـالشرعي، ولكننا خنتار يف حبثنا هذا السياق املقايل حصراً، إذ الكالم عن السي

 ا اجملال إىل اخلوض فيها.ـفنـيسع
. إذ ال ميكن تفسري النص Firth"(12)فهم اخلطاب كما حدده فريث "يف ق املقايل دور حيوي وال شك أن للسيا 

، لذا يصرح املعاصرون املهتمون بعلم السياق "بأن معظم الوحدات الداللية (13)تفسرياً دقيقاً صائباً مبعزل عن سياقه
خرى مبالحظة الوحدات األ حتديدها إالتقع يف جماورة وحدات أخرى. وإن معاين هذه الوحدات ال ميكن وصفها أو 

 .   (14)اليت تقع جماورة هلا"
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 (. 62ص  1م، حتقيق: أمحد حممد شاكر )ج 1939 -هـ 1358 –هـ( القاهرة 204( الرسالة، اإلمام حممد بن إدريس أبو عبد اهلل الشافعي )املتوىف 15)
 [.163( سورة األعراف، اآلية: ]16)
 [.12،11( سورة األنبياء: ]17)
 وما بعدها(. 62ص  1( الرسالة، الشافعي )ج 18)

 
علمي فإن أول من تكلم عن السياق بصورة مستقلة وجعل له بابًا وعنوانًا هو الشافعي رمحه اهلل،  هذا، وحسب 

 .  (15)حيث عقد باباً يف رسالته األصولية باسم "باب الصنف الذي يبني سياقه معناه"
 م ذكر يف هذا الباب منوذجاً يف القرآن الكرمي من النوع الذي يعرف معناه بسبب داللة السياق عليه. قال الشافعي:   

ْْتِيِهْم ِحيتانـ ه مْ َوْسئَـْله ْم َعِن اْلَقْريَِة الَِّتي كاَنْت حاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ يـَْعد وَن ِفي السَّْبِت ِإذْ ))"قال اهلل تبارك وتعاىل:    َت
ل وه ْم ِبما كان وا يـَْفس ق ونَ  ْْتِيِهْم َكذِلَك نـَبـْ . فابتدأ جل ثناؤه ذكر األمر )16( ((يـَْوَم َسْبِتِهْم ش رَّعاً َويـَْوَم ال َيْسِبت وَن ال َت

ن لقرية؛ أل، دل على أنه إمنا أراد أهل ا((ِإْذ يـَْعد وَن ِفي السَّْبتِ ))مبسألتهم عن القرية احلاضرة البحر فلما قال: 
القرية ال تكون عاديًة وال فاسقة بالعدوان يف السبت وال غريه. وأنه إمنا أراد بالعدوان أهل القرية الذين بالهم مبا كانوا 

 يفسقون.
ْْنَا بـَْعَدَها قـَْوًما آَخرِيَن )))وقال:  َها ( فـََلمَّا َأَحسُّوا 11وََكْم َقَصْمَنا ِمْن قـَْريٍَة َكاَنْت ظَاِلَمًة َوَأْنَش َْْسَنا ِإَذا ه ْم ِمنـْ َب

. وهذه اآلية يف مثل معىن اآلية قبلها، فذكر قصم القرية، فلما ذكر أهنا ظاملة بان للسامع أن الظامل (17)((يـَرْك ض ونَ 
إمنا هم أهلها، دون منازهلا اليت ال تظلم، وملا ذكر القوم املنَشئني بعدها، وذكر إحساسهم البأس عند القصم أحاط 

 .(18)ه إمنا أحس البأس من يعرف البأس من اآلدميني"العلم أن
ومع أن هذا املثال أقرب من السياق املقامي منه إىل السياق املقايل؛ ألنه ذكر "أن القرية ال تكون عادية،  م ذكر   

ام قأن الظامل هم أهل القرية دون منازهلا،  م ذكر أن الذي حيس بالبأس هم من اآلدميني" وكل ذلك استدالل بامل
، إال أنه يربهن اهتمام الشافعي بداللة السياق، وسبقه على غريه -واحلال من أجل الكشف عن غرض سوق الكالم

 يف اإلشارة إىل هذه الداللة املهمة. 
وقال قبل كالمه الذي اقتبسناه آنفاً، بصدد كالمه عن عربية القرآن، وأمهية اللغة العربية: "فإمنا خاطب اهلل بكتابه  

العرب بلساهنا، على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لساهنا، وأن فطرته أن خياطب بالشيء 
ستغىن بأول هذا منه عن آخره. وعامًا ظاهراً يراد به العام ويدخله اخلاص، منه عامًا ظاهراً يراد به العام الظاهر، وي

 فُيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه. وعاماً ظاهراً يراد به اخلاص. وظاهراً يعرف يف سياقه أنه يراد به غري 
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  (.51ص  1( الرسالة، الشافعي )ج 19)
مد عبد السالم عبد هـ  الطبعة: األوىل، حتقيق: حم1413 –بريوت  -( املستصفى يف علم األصول، حممد بن حممد الغزايل أبو حامد، دار الكتب العلمية 20)

  (.264ص  1الشايف )ج 
 (.43( ينظر: نظرية السياق، الزنكي )ص 21)
 [.40( سورة فصلت، من اآلية: ]22)
 [.40( سورة فصلت، اآلية: ]23)
  (.193ص  1بريوت )ج  –هـ( دار املعرفة 490( أصول السرخسي، حلمد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي أبو بكر )املتوىف 24)

 
ظها فيه مها يبني أول لفظاهره. فكل هذا موجود ِعْلُمُه يف أول الكالم أو وسطه أو آخره. وتبتدئ الشيء من كال

 .(19)عن آخره. وتبتدئ الشيء يبني آخر لفظها منه عن أوله"

يفهم من قوله هذا أمهية السياق املقايل ودوره يف فهم اخلطاب، وقد صرح بلفظ السياق يف قوله: "وظاهراً يعرف يف  
سياقه أنه يراد به غري ظاهره"  م قال بعدها: "فكل هذا موجود ِعْلُمهُ يف أول الكالم أو وسطه أو آخره"، وقال أيضاً: 

 فيه عن آخره. وتبتدئ الشيء يبني آخر لفظها منه عن أوله". وكل"وتبتدئ الشيء من كالمها يبني أول لفظها 
ذلك يدل بوضوح على أمهية داللة السياق املقايل وإرشاده لفهم املراد من الكالم عند الشافعي. وهبذا فقد تكلم عن 

   السياق بشقيه املقامي واملقايل وبني أنه مرشد إىل معرفة اخلطاب، واستنباط احلكم منه بشكل دقيق.
 م بعد الشافعي تكلم العلماء عن دور السياق وإرشاداته، فقد قال الغزايل عند كالمه "عما يؤخذ من األلفاظ ال   

من حيث صيغتها بل من حيث فحواها وإشارهتا": "الضرب الرابع: فهم غري املنطوق به من املنطوق بداللة سياق 
 بداللة سياقه..  م ذكر أمثلة ِلما يفهم معناه (20)الكالم ومقصوده"

لة عبارة: هلذه الدال استخدمو اإىل داللة السياق على فهم املعىن املراد من النص، و  ارو اشأوكذلك علماء احلنفية   
". وقد مثل السرخسي ملا يفهم معناه (21)"سيق له الكالم" وتارة "املسوق له الكالم" وتارة أخرى "سياق النظم

. حيث إن ظاهره أمر ولكن ال حُيمل على (22)((اْعَمل وا َما ِشْئت مْ ))تعاىل:  بقوله -السياق املقايل –بسياق النظم 
َيْخَفْوَن  ِإنَّ الَِّذيَن يـ ْلِحد وَن ِفي آياتِنا ال))اإلذن؛ ألن السياق أفاد أهنم حياسبون على أعماهلم، إذ اآلية تقول: 

ِْْتي ٌر َأْم َمْن َي . ولذا (23) ((ما تـَْعَمل وَن َبِصيرٌ آِمناً يـَْوَم اْلِقياَمِة اْعَمل وا َما ِشْئت ْم ِإنَّه  بِ  َعَلْينا َأَفَمْن يـ ْلقى ِفي النَّاِر َخيـْ
 .(24)قال السرخسي: "فإن بسياق النظم يتبني أنه ليس املراد ما هو موجب صيغة األمر"
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م 2000هـ 1421-لبنان، بريوت –هـ( دار الكتب العلمية 794احمليط يف أصول الفقه، بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي )املتوىف ( البحر 25)
 (.357ص  4الطبعة: األوىل، ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. حممد حممد تامر )ج 

 [.34( سورة التوبة، من اآلية: ]26)

 
 المطلب الثالث: مذاهب العلماء في داللة السياق

ما يهمنا يف حبثنا هو الكالم عن أمهية السياق ودوره يف فهم اخلطاب القرآين، ولكن قبل ذلك علينا التعرف على  
 مذاهب العلماء حوله، هل يعد عندهم دلياًل لبيان األحكام أم ال؟  

 جماري  يف وقال بعضهم: إهنا متفق عليها أنكرها بعضهم, ومن جهل شيئًا أنكره. داللة السياققال الزركشي: " 
 . (25)كالم اهلل تعاىل"

والناظر هلذا الكالم يفهم منه أن العلماء اختلفوا يف داللة السياق مطلقاً، فأخذ هبا فرقة وردها أخرى. ولكن ليس 
األمر كذلك، بل يكاد تتفق كلمة األصوليني واملفسرين على أمهية السياق ودوره يف بيان خطاب الشارع، واملتأمل 

يني يرى أن اخلالف املشهور الذي دار بينهم يف شأن داللة السياق إمنا هو يف ختصيصه للعموم، يف كالم األصول
مبعىن أنه إذا سيق اخلطاب العام لغرض معني فهل يقصر على ذلك الغرض وال يستدل به فيما عدا ذلك، أم جيري 

 على عمومه وال يقصر على مقصوده إال بدليل؟ 
اء يف هذا الصدد، وهل يؤخذ بعموم ما يدل عليه اللفظ، أم يلتزم مبا يقع عليه وقد نقل الزركشي اختالف العلم

املقصود، وقال بعد ذكره آيات قرآنية: "ففي التعلق بعمومه وجهان ألصحابنا، حكامها أبو احلسني بن القطان 
افعي، وهلذا نسب للشواألستاذ أبو منصور وسليم الرازي وابن السمعاين وغريهم، أحدمها: أنه ال يقتضي العموم، و 

منع التمسك بآية الزكاة يف وجوب زكاة احللي؛ ألن اللفظ مل يقع مقصوداً له، ورمبا نقلوا عنه أنه قال: "اْلَكاَلُم ُمَفصٌَّل 
يف َمْقُصوِدِه، َوجُممٌل يف َغرْيِ َمْقُصوِدِه". ونقله أبو بكر الرازي عن القاشاين، ونقله ابن برهان وغريه. وقال إلكيا 

هلراسي: إنه الصحيح. وبه جزم القفال الشاشي فقال: ال حيكم العموم مبجرد اخلطاب العام، ولكن يكون املخصوص ا
بالذكر على ما حكم فيه،  م ينظر فيما عداه مما هو داخل حتته بدليل آخر ال للعموم، وقال: فال حيتج بقوله: 

على وجوب الزكاة يف قليل الذهب والفضة وكثريمها، بل مقصود اآلية  .(26)))َوالَِّذيَن َيْكِنز وَن الذََّهَب َواْلِفضََّة((
 الوعيد لتارك الزكاة... قال: ومن ضبط هذا الباب أفاده علماً كثرياً، واسرتاح من ال يرتب اخلطاب على وجهه وال 
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 وما بعدها(.  349ص  2يط يف أصول الفقه، الزركشي )ج البحر احمل( 27)
وده، ألننا ص( البد من التنبيه إىل أن هذه املسألة ال تنحصر فيما سيق للمدح والذم، بل إن ما سيق للمدح أو الذم داخل يف مسألة قصر العام على مق28)

عمومه وال خيص به؟ ومعلوم أن املدح والذم داخالن يف قولنا  "ما سيق لغرض"، نتكلم عن العام الوارد لغرض هل خيصص مبا ورد من أجله، أم يبقى على 
العموم ألجل  كومع ذلك فإن السبكي يف مجع اجلوامع والزركشي يف البحر احمليط تكلما عن كل منهما على حدة، حيث إن الزركشي عقد باباً بعنوان "هل يرت 

 ظن أهنا صارفة للفظ عن العموم، وفيه مسائل: املسألة األوىل: اخلارج على جهة املدح أو الذم" وذكر يف البابالسياق" وباباً بعنوان "فصٌل يف القرائن اليت ي
(: "ليست املسألة مقصورة على ما سيق للمدح أو 226ص  3الثاين كل ما اقتبسناه يف موضوعنا أعاله. ومن العجيب أن السبكي قال يف رفع احلاجب )ج 

ل ما سيق لغرض". وأعجب من هذا هو تكرار الزركشي نفس كالم السبكي هذا، بعد انتهاء كالمه يف الفصل املشار إليه آنفاً حيث الذم، بل هي عامة يف ك
: "واعلم أن املسألة ليست خمصوصة مبا سيق للمدح أو الذم، بل هي عامة يف كل ما سيق لغرض، كما سبق من حنو -(91ص  2البحر احمليط )ج  -قال 

ق العموم إذا ورد يف سيا لة "ختصيص))ِفيَما َسَقْت السََّماُء اْلُعْشُر(( َوَغرْيِِه". وال أكاد أفهم مل فرقا بينهما يف البحث، ومل قاال هذا؟ وعلى أية حال فإن مسأ
ة، وهو الذي لاملدح أو الذم" تندرج حتت مسألة "ختصيص العموم بالغرض الذي سيق له النص"، وعليه فال داعي إلفرادها بالذكر، هذا هو الصواب يف املسأ

يل تبعاً للربماوي  أن قال: "وقو ذهب إليه  شيخ اإلسالم زكريا األنصاري، حيث قال يف اللُّبن َوَشْرِحِه: "واألصح تعميم عام سيق لغرض، كمدح أو ذم...، إىل
)ج  هـ(926غاية الوصول شرح لب األصول، أيب حيىي زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري )الوفاة: "لغرض" أوىل من قول األصل "مبعىن املدح والذم".". ينظر: 

 (.128ص  1
 (.128ص  1نصاري )ج [. ينظر: غاية الوصول شرح لب األصول، زكريا األ64( سورة الفرقان، اآلية: ]29)
 (. 350ص  2البحر احمليط يف أصول الفقه، الزركشي )ج  (30)

 
منا يوجب التعميم إاآلية إذا سيقت لبيان مقصود فيضعه موضعه"... وجزم القاضي حسني يف تعليقه بذلك قائاًل: "

 .(27)يف حمل املقصود، فأما يف غري املقصود والغرض باخلطاب فال يقصد باخلطاب، بل يعرض عنه صفحاً"
 م ذكر الزركشي مذهب املخالفني ونسبه إىل اجلمهور ومجاعة من الشافعية قائاًل: "والثاين وعليه اجلمهور: أنه عام  

، قال األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين: إنه الظاهر من املذهب. وقال الشيخ أبو (28)وال تنايف بني قصد العموم والذم
حامد وسليم الرازي يف التقريب: إنه املذهب. وكذا قال ابن برهان يف األوسط. وقال ابن السمعاين يف القواطع: إنه 

عنده  ب الشافعي الصحيحاملذهب الصحيح، قال وكذا ذكره الشيخ أبو حامد وغريه من أئمتنا وصرحوا بأن املذه
صحة ادعاء العموم فيه حىت ال يعارضه، وقال األستاذ أبو منصور يف كتاب التحصيل: عليه أصحاب الشافعي وأيب 
حنيفة وأكثر القائلني بالعموم. ونقله ابن القطان عن أهل الظاهر، وجزم به الشيخ أبو إسحاق يف شرح اللمع وخطََّأ 

إسحاق: وقد جعله الشافعي يف بعض املواضع طريق الرتجيح، وال يُعرف أنه جعله وجه  خماِلَفُه. وقال األستاذ أبو
املنع من االستدالل بالظاهر".  م قال الزركشي: "قلت: وللشافعي يف القدمي ما يدل عليه، فإنه ذهب فيه إىل أن 

. قال: فأخرجه (29)َوِقياماً(( َربِِّهْم س جَّداً ))َوالَِّذيَن يَِبيت وَن لِ النوم يف الصالة ال ينقض الوضوء واحتج بقوله تعاىل: 
  .(30)خمرج املدح، وما خرج خمرج املدح ينفى عنه إبطال العبادة"
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"أَتَاُه َساِئٌل َيْسأَلُُه عن  :أورد الزركشي الرواية باملعىن، والرواية يف صحيح مسلم وغريه عن طريق أيب موسى عن أبيه عن رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم أَنَّهُ  (31)
 أََمَرُه فَأَقَاَم بِالظُّْهِر حني زَاَلْت الشَّْمُس َواْلَقائُِل فلم يـَُردَّ عليه شيئا، قال: فَأَقَاَم اْلَفْجَر حني اْنَشقَّ اْلَفْجُر َوالنَّاُس اَل َيَكاُد يـَْعِرُف بـَْعُضُهْم بـَْعًضا،  ُمَّ  َمَواِقيِت الصَّاَلةِ 

ْمُس،  ُمَّ أََمَرُه فَأَقَاَم اْلِعَشاَء حني َمَرُه فَأَقَاَم بِاْلَعْصِر َوالشَّْمُس ُمْرتَِفَعٌة،  ُمَّ أََمَرُه فَأَقَاَم بِاْلَمْغِرِب حني َوقـََعْت الشَّ يقول قد انـَْتَصَف النـََّهاُر، وهو كان أَْعَلَم منهم،  ُمَّ أَ 
رِيًبا من َوْقِت اْلَعْصِر بِاأْلَْمِس، ْت الشَّْمُس أو َكاَدْت،  ُمَّ َأخََّر الظُّْهَر حىت كان قَ َغاَب الشََّفُق.  ُمَّ َأخََّر اْلَفْجَر من اْلَغِد حىت اْنَصَرَف منها َواْلَقاِئُل يقول قد طََلعَ 

َر اْلِعَشاَء حىت كان ثـُُلُث اللَّْيِل اأْلَوَِّل،  َأخَّ  ُسُقوِط الشََّفِق،  ُمَّ  ُمَّ َأخََّر اْلَعْصَر حىت اْنَصَرَف منها َواْلَقاِئُل يقول قد امْحَرَّْت الشَّْمُس،  ُمَّ َأخََّر اْلَمْغرَِب حىت كان ِعْندَ 
(، 614) رقم احلديث( باب أوقات الصلوات اخلمس، 429ص  1أخرجه مسلم يف صحيحه )ج  ))اْلَوْقت  بين َهَذْيِن((. ُمَّ َأْصَبَح َفَدَعا السَّاِئَل فقال: 
  (.19748( رقم احلديث )416ص  4ج  مسنده )(، وأمحد يف3221( رقم احلديث )281ص  1وابن أيب شيبة يف مصنفه )ج 

(، وأبو داود يف سننه )ج 1412( باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وباملاء اجلاري، رقم احلديث )540ص  2( أخرجه البخاري يف صحيحه )ج 32)
(، 1816روع والثمار، رقم احلديث )( باب صدقة الز 580ص  1(، وابن ماجه يف سننه )ج 1596( باب صدقة الزرع، رقم احلديث )108ص  2

( 21ص  2(، والنسائي يف السنن الكربى )ج 639( باب ما جاء يف الصدقة فيما يسقى باألهنار وغريه، رقم احلديث )31ص  3والرتمذي يف سننه )ج 
 (.2267ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، رقم احلديث )

 (.350ص  2 البحر احمليط يف أصول الفقه، الزركشي )ج( 33)
 (.187ص  2)ج  بريوت –هـ( دار الكتب العلمية  702حكام األحكام شرح عمدة األحكام، تقي الدين أيب الفتح )املتوىف: ( إ34)

 
ولكن على ما يبدو من كالم الزركشي السابق فإن هذا كان مذهب الشافعي يف القدمي، أما يف اجلديد فما يدل عليه 
الحق كالم الزركشي أنه قد رجع عن قوله بعمومه وجتاوزه على ما سيق له، حيث قال الزركشي: "احتج الشافعي يف 

لى الشفق من حديث أيب موسى األشعري: "أَنَُّه ص اجلديد على أصحاب مالك يف أن وقت املغرب يبقى إىل مغيب
)ما بين َهَذْيِن َوْقت  )اْلَمْغِرَب يف اْليَـْوِم اأْلَوَِّل ِعْنَد ُغُروِب الشَّْمِس ويف الثَّاين ِعْنَد َمِغيِب الشََّفِق،  ُمَّ قال: 

لضرورة، على أنه أراد تعليم وقت ا . وهذا نص يف مساواهتا يف الوقت بغريها. فقال املعرتض: حيمل(31)اْلَمْغِرِب((
 فقيل له مل يقصد ذلك، وإمنا قصد تعليم أوائل أوقات االختيار وآخرها.

(وكذا مُينع متسك احلنفية حبديث:  . على وجوب الزكاة يف (32)())ِفيَما َسَقْت السََّماء  َواْلع ي ون  أو كان َعَثرِيًّا اْلع ْشر 
 .(33)بيان اجلزء الواجب، ال لبيان الواجب فيه"اخلضروات، وقال: الكالم إمنا سيق ل

هذا ومل يبني الزركشي سبب عدم أخذ أصحاب املذهب الثاين بداللة السياق على ختصيص النص مبا يدل عليه    
جياز تلك إالغرض الذي سيق الكالم ألجله، أو أدلتهم. ولكن بالنظر إىل أقوال األصوليني يف هذا الصدد ميكن 

 قاط اآلتية:األسباب يف الن
إن داللة السياق داللة ذوقية، تتعلق بلطائف الكالم، وحسن الرتتيب والنظم، لذلك يعسر إقامة الدليل، وبيان  أواًل:

احلجة على هذه الداللة يف املناظرات واجلدال، يقول ابن دقيق العيد: "وداللة السياق ال يقام عليها دليل، وكذلك 
 . (34)ب بالدليل عليه لعسر"لو فهم املقصود من الكالم، وطول
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ال أعرف دي: م( قال الشوكاين: "املسألة الرابعة والعشرون يف التخصيص باملفهوم ذهب القائلون بالعمل باملفهوم إىل جواز التخصيص باملفهوم. قال اآل35)
تخصيص باملفهوم، لخالفا يف ختصيص العموم باملفهوم بني القائلني بالعموم واملفهوم... وحكى الشيخ أبو إسحاق الشريازي عن احلنفية وابن سريج املنع من ا

املتأخرين ما يقتضي  عض مصنفاتوذلك مبين على مذهبهم يف عدم العمل باملفهوم. قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد يف شرح اإلملام: قد رأيت يف ب
لزركشي: واحلق أن اتقدمي العموم. ويف كالم صفي الدين اهلندي: أن اخلالف إمنا هو يف مفهوم املخالفة، أما مفهوم املوافقة فاتفقوا على التخصيص به. قال 

 –بريوت  -هـ( دار الفكر 1250حممد الشوكاين )املتوىفاخلالف ثابت فيهما". ينظر: إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حممد بن علي بن 
 (.271ص  1م الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد سعيد البدري أبو مصعب )ج 1992هـ 1412

: سعيد م  الطبعة: األوىل، حتقيق1996 -هـ1416 -لبنان  -هـ( دار الفكر 911اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي )املتوىف:  (36)
 (. 289ص  3املندوب )ج 

  
إذًا مبىن هذا االعرتاض على داللة السياق هو أهنا ال يقام عليها دليل، وإن جمرد الذوق والفهم ال يصلحان ألن  

 يكونا خمص صاً للعام.
 وميكن الرد على هذا بأن: داللة السياق ال تقوم على جمرد الذوق، وإن كان للذوق دور بارز يف فهم السياق، لكن

 هي داللة تأيت نتيجة لتفاعل قرائن لغوية ممكن فهمها وضبطها.
إهنا داللة مفهوم، أو قرينة تبنين املراد، فيلحقها ما يلحق اخلالف يف مسألة ختصيص العام باملفهوم والقرائن،  ثانياً:

 .(35)ومعلوم ما فيه من اخلالف عند األصوليني
، إذ السياق أعم بكثري من داللة املفهوم، وال ميكن إيراد اخلالف وميكن اإلجابة عن هذا بأنه دعوى غري سديدة  

 الدائر حول حجية املفهوم على داللة السياق، كما أن األصوليني فرقوا بني داللة املفهوم والسياق يف عامة مصنفاهتم.
بعضه ببعض،  رتباط الكالمإن اآلِخذ هبذه الداللة ال يأَمُن عن الوقوع يف األخطاء اجلسيمة، وذلك بقيامه با ثالثاً:

قل السيوطي نأو انفكاك ذلك االرتباط، مع أنه ال ميكن اإلحاطة مبعرفة املواضيع املرتبطة ببعضها عن األخرى. وقد 
عن الشيخ عز الدين بن عبد السالم قوله: "املناسبة علم حسن، لكن يشرتط يف حسن ارتباط الكالم أن يقع يف 

فإن وقع على أسباب خمتلفة مل يقع فيه ارتباط، ومن ربط ذلك فهو متكلف مبا ال أمر متحد، مرتبط أوله بآخره، 
يقدر عليه إال بربط ركيك، يصان عن مثله حسن احلديث، فضالً عن أحسنه، فإن القرآن نزل يف نيف وعشرين سنة 

 . (36)يف أحكام خمتلفة، شرعت ألسباب خمتلفة، وما كان كذلك ال يتأتى ربط بعضه ببعض"
كن اإلجابة عن هذا أيضًا بأن: هذا الكالم وجيه يف ظاهره، ولكن اخلوف مما ذكر ال يعين عدم حجية تلك ومي  

 الداللة واملنع من األخذ هبا، حيث إن ما قيل ليس مطابقاً مع الواقع بشكل سليم، إذ النصوص القرآنية مع أهنا 
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ص  5هـ )ج 1405بريوت،  –هـ(  دار الفكر 310جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أبو جعفر )املتوىف:  (37)
303.)  

 [.60( سورة املؤمنون، اآلية: ]38)
( باب التوقي على العمل، رقم احلديث 1404ص  2ابن ماجه يف سننه )ج ( و 25746( رقم احلديث )205ص  6( أخرجه أمحد يف مسنده )ج 39)
( كتاب تفسري القرآن عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف تفسري سورة "املؤمنون" رقم احلديث 327ص  5(، والرتمذي يف سننه )ج 4198)
(. 6159( رقم احلديث )578ص  7البيهقي يف معرفة السنن واآلثار )ج (، و 491( رقم احلديث )315ص  8(، وأبو يعلى يف مسنده )ج 3175)

  (.2537صححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي )

 
 خطاهبا، وإذا كان حمل خطاب مجلة من النصوص وقعت على أسباب خمتلفة، ولكن يعلم عمَّ تتحدث، وما هو حمل

 واحداً فما املانع من ربط تلك النصوص بعضها ببعض مادام السياق مل ينقطع؟. 
 م إن هذه الداللة يأخذ هبا املطلع على الضوابط العامة لتفسري خطاب الشارع، وبالتايل فإن وقوعه يف ذلك احملظور 

 نادر. 
ن سنة، ووروده نزوله يف نيف وعشريإمكان ربط نصوص القرآن بعضها ببعض بسبب هذا فضالً عن أن القول: بعدم 

على أسباب خمتلفة، ال يصح هبذا اإلطالق، وال ينسجم مع قول كثري من املفسرين، بل على عكس ذلك فإن القرآن 
بد من ربطها وحدة مرتابطة متماسكة، وال ميكن الوصول إىل الفهم الصحيح من آياته بانفكاكها عن بعضها، وال

 . (37)فيما بينها. يقول الطربي هبذا الصدد: "وصل معاين الكالم بعضه ببعض أوىل ما وجد إليه سبيل"
كما وإن القائلني حبجيته مل يقولوا باألخذ هبذه الداللة عند تعارضها مع ما هو أقوى منها كالنص الصريح، أو اتفاق   

 العلماء على تفسري خيالف ما يدل عليه السياق أو ما شابه.  
أن األخذ  ووبغض النظر عن قوة هذه الداللة واالختالف يف ختصيصها العموم أو يف جزئيات أخرى، فإن ما نراه ه 

السياق ثابت عند عامة العلماء، وما من مفسر وال أصويل وال فقيه إال أنه راعى السياق، واستفاد منه، وأخذ  بداللة
به، وإن مل يصرح بذلك. بل إن مراعاة السياق لتفسري النص ثابٌت ممن نزل عليه القرآن صلى اهلل عليه وسلم، حيث 

ه ْم َوِجَلةٌ َأنَـّه ْم ِإَلى َوالَِّذيَن يـ ْؤت وَن َما آتـَْوا َوقـ ل وبـ  ))عنها فهمت من قوله تعاىل: ثبت أن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل 
. بأهنم خيافون ألهنم عصوا رهبم، كمن شرب اخلمر وسرق، ولكن ردَّ عليها النيب صلى اهلل عليه (38)((رَبِِّهْم رَاِجع ونَ 
يِق، َولَ وسلم بقوله:  َخاف وَن َأْن اَل يـ ْقَب ََ ِكنـَّه ْم الَِّذيَن َيص وم وَن َوي َصلُّوَن َويـََتَصدَّق وَن، َوه ْم يَ ))اَل يا بِْنَت الصِّدِّ

َراِت(( . وواضح للغاية أن النيب صلى اهلل عليه وسلم فسَّر هذه اآلية (39)منهم، أ ولَِئَك الَِّذيَن ي َسارِع وَن في اْلَخيـْ
 لى أمهية السياق للوصول إىل املعىن الصحيح، حيث إن سياق اآلية بناًء على ما يقتضي سياقها، ولكي يدلنا ع
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 [. 61،60،59،58،57( سورة املؤمنون، اآليات ]40)
 [.141( سورة النساء، من اآلية: ]41)
(، وزاد املسري يف علم التفسري، 3206( برقم )338ص  2ابوري )ج (، واملستدرك على الصحيحني، احلاكم النيس333ص  5( ينظر: تفسري الطربي )ج 42)

(، والدر املنثور، عبد الرمحن 230ص  2هـ الطبعة: الثالثة )ج 1404 –بريوت  -هـ( املكتب اإلسالمي 597عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي )املتوىف: 
  (.718ص  2)ج  1993 –وت بري  -( دار الفكر 911بن الكمال جالل الدين السيوطي )املتوىف: 

 [.٣٧( سورة املائدة، من اآلية: ]43)
(. والبد من اإلشارة إىل أن الزخمشري أنكر هذه الرواية قائالً: "هذا مما 72ص  3(، والدر املنثور، السيوطي )ج 228ص  6( ينظر: تفسري الطربي )ج 44)

ريش اجهة ابن األزرق ابن عم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو بني أظهر أعضاده من قلفقته اجملربة وليس بأول تكاذيبهم وفراهم، وكفاك مبا فيه من مو 
ني ناصني أن لوانضاده من بين عبد املطلب، وهو حرب األمة وحبرها ومفسرها باخلطاب الذي ال جيسر على مثله أحد من أهل الدنيا، وبرفعه إىل عكرمة دلي

(. وقد ردَّ على الزخمشري يف تكذيبه هذه الرواية كل من أيب حيان األندلسي، والسيد حممود 663ص  1شري )ج احلديث فرية ما فيها مرية. الكشاف، للزخم
هـ 1422 -لبنان بريوت  -هـ( دار الكتب العلمية 745اآللوسي. وللمزيد راجع: تفسري البحر احمليط، حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي )املتوىف: 

الشيخ علي حممد معوض، شارك يف التحقيق: د.زكريا عبد اجمليد النوقي، د.أمحد النجويل  -وىل حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود م الطبعة: األ2001
 ىف( وروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، العالمة أيب الفضل شهاب الدين السيد حممود اآللوسي البغدادي )املتو 488ص  3اجلمل )ج 

 (.131ص  6بريوت )ج  –هـ( دار إحياء الرتاث العريب 1270

 
 ِمْن َخْشَيِة رَبِِّهْم ِإنَّ الَِّذيَن ه مْ ))هنا يتحدث عن املؤمنني امللتزمني وليس عن العاصني، إذ يقول سبحانه وتعاىل: 

( َوالَِّذيَن يـ ْؤت وَن َما 59َوالَِّذيَن ه ْم ِبَربِِّهْم ال ي ْشرِك وَن )( 58( َوالَِّذيَن ه ْم بِآياِت رَبِِّهْم يـ ْؤِمن وَن )57م ْشِفق وَن )
 . (40)((( أ ولِئَك ي سارِع وَن ِفي اْلَخْيراِت َوه ْم َلها سابِق ونَ 60آتـَْوا َوقـ ل وبـ ه ْم َوِجَلٌة َأنَـّه ْم ِإلى رَبِِّهْم راِجع وَن )

يب طالب اق عند تفسريهم للقرآن الكرمي، فقد قال رجل لعلي بن أوقد ثبت عن الصحابة والتابعني مراعاهتم للسي   
وهم  (41)((يَن َسِبيالً َوَلْن َيْجَع ََ اللَّه  لِْلكاِفرِيَن َعَلى اْلم ْؤِمنِ ))رضي اهلل عنه: يا أمري املؤمنني أرأيت قول اهلل تعاىل: 

َنك ْم يـَْوَم اْلِقيامَ فَاللَّه  ))يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟ قال له علي: أدنه،  م قال:  ِة َوَلْن َيْجَع ََ اللَّه  ِلْلكاِفرِيَن َيْحك م  بـَيـْ
. وال (42)اس،  أي: لن جيعل اهلل يوم القيامة للكافرين على املؤمنني سبياًل. ومبثله قال ابن عب((َعَلى اْلم ْؤِمِنيَن َسِبيالً 

 شك أن تفسريمها إمنا استند على سياق اآلية. 
 قال البن عباس: أتزعم أن قوماً خيرجون من النار وقد ما رواه ابن جرير الطربي أن نافع بن األزرق ومن ذلك أيضاً   

. فقال ابن عباس: "وحيك اقرأ ما (43)((ي رِيد وَن َأْن َيْخر ج وا ِمَن النَّاِر َوما ه ْم ِبخارِِجيَن ِمْنها))قال اهلل جل وعز: 
 . (44)فوقها، هذه للكفار"
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 [.36( سورة املائدة، اآلية: ]45)
هـ ، الطبعة: الرابعة، 1418مصر،  –املنصورة  -هـ( الوفاء 478( الربهان يف أصول الفقه، عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويين أبو املعايل )املتوىف 46)

  (.870ص  2حممود الديب )ج حتقيق: د. عبد العظيم 
هـ( مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم 728( جمموع الفتاوى، أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس )املتوىف 47)

  (.14ص  6العاصمي النجدي )ج 
  (.94ص  15( املصدر السابق )ج 48)

 
وهنا ردُّ ابن عباس البن األزرق وتفسريه لآلية مستند على سياقها بشكل واضح وصريح، حيث إن اآلية اليت قبلها 

َله  َمَعه  لِيَـْفَتد وا ِإنَّ الَِّذيَن َكَفر وا َلْو َأنَّ َله ْم َما ِفي اأْلَْرِض َجِميعاً َوِمثْـ ))واليت أشار إليها ابن عباس هي قوله تعاىل: 
ه ْم َوَله ْم َعذاٌب َألِيمٌ  بِِه ِمنْ   نص يف الكفار، وال يدخل فيها عصاة املوحدين.  (45)((َعذاِب يـَْوِم اْلِقياَمِة َما تـ ق بِّ ََ ِمنـْ

إذًا تبني لنا من خالل ما مرَّ مدى أمهية السياق للوصول إىل املعىن الصحيح للنص، وقد قلنا فيما مرَّ إن عامة   
العلماء أخذوا بداللة السياق بشكل إمجايل، وال ميكن ألحد أن يصل إىل الفهم الصحيح للنص دون مراعاته هلذه 

ة إذا السياق، بل إن كالمهم يف هذا املوضوع يعد متواضعاً للغاي الداللة املهمة، ولكن قليل منهم صرح مبا يرشد إليه
ما قارناه بكالمهم عن أمور أخرى ثانوية قلَّما ُيستفاد منها يف اجلانب التطبيقي. حيث إن أكثر األصوليني اكتفوا 

 باإلشارة إىل أمهية السياق، دون دخوهلم يف تفاصيل إرشاداته. 
. والناظر هلذا الكالم خيطر بباله أن مسألة هبذه (46)علق معظمها بفهم النظم والسياق"قال اجلويين: "فإن املعاين يت 

األمهية البد أنه قد خصص اجلويين مباحث لبياهنا، ولكن ليس األمر كذلك، فلم يفصل القول يف ذكر ما يفهم من 
 النظم والسياق. 

 .(47)به من القرائن اللفظية واحلالية" وقال ابن تيمية: "إن الداللة يف كل موضع حبسب سياقه وما حيف  
وقال أيضاً: "فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل اآلية وما بعدها وعرف مقصود القرآن تبني له املراد، وعرف اهلدى 

. فيفهم من االقتباس األول أن املعىن يستنبط بداللة السياق (48)والرسالة، وعرف السداد من االحنراف واالعوجاج"
يل واملقامي وال يستغىن عنه، وال ميكن معرفته دون داللة السياق. كما يؤخذ من االقتباس الثاين أن السياق بنوعيه املقا

 هو من أهم الطرق املوصلة إىل متييز الصحيح من السقيم يف تفاسري الناس للقرآن.  
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م  الطبعة: 1983 -هـ1403لبنان،  –هـ( دار الكتاب العريب 741التنـزيل، حممد بن أمحد بن حممد الغرناطي الكليب )املتوىف: ( كتاب التسهيل لعلوم 49)
  (.9ص  1الرابعة )ج 

 (.131( ينظر: نظرية السياق دراسة أصولية، الزنكي )ص 50)
 [.49( سورة الدخان، اآلية: ]51)
 [.87( سورة هود، من اآلية: ]52)
 [.4القلم، اآلية: ]( سورة 53)
 [.40( سورة اإلسراء، من اآلية: ]54)
هـ 1407هـ(  دار البشائر اإلسالمية، بريوت 660( اإلمام يف بيان أدلة األحكام، اإلمام عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم السلمي )املتوىف: 55)

 (. 159ص  1الطبعة: األوىل، حتقيق: رضوان خمتار بن غربية )ج 

 
بله أو ما ، ويدل عليه ما قوقال ابن جزي يف بيان وجوه الرتجيح: "السادس: أن يشهد بصحة القول سياق الكالم

 . وهنا نرى أن من إرشادات السياق عنده الرتجيح بني اآلراء املختلفة. (49)بعده"
َ لنا ما يرشد   إذاً تبني لنا من خالل هذه األقوال جوانب مهمة مما يرشد إليها السياق، ولكن مل نر فيما مرَّ من بـَنيَّ

 (50)لدين بن عبد السالم هو من أوائل من بينوا إرشادات السياق"إليه السياق بصورة دقيقة. ولعل اإلمام "عز ا
بالصورة اليت نريدها حنن، حيث يقول: "السياق مرشد إىل تبني اجملمالت، وترجيح احملتمالت، وتقرير الواضحات، 
وكل ذلك بعرف االستعمال، فكل صفة وقعت يف سياق املدح كانت مدحاً، وكل صفة وقعت يف سياق الذم كانت 

ماً، فما كان مدحًا بالوضع فوقع يف سياق الذم صار ذمًا واستهزاًء وهتكما بعرف االستعمال، مثاله قوله تعاىل: ذ
. أي: الذليل املهان، لوقوع ذلك يف سياق الذم، وكذلك قول قوم شعيب: (51)((ذ ْق ِإنََّك َأْنَت اْلَعزِيز  اْلَكرِيم  ))
. أي: السفيه اجلاهل، لوقوعه يف سياق اإلنكار عليه... وأما ما يصلح لألمرين (52)((الرَِّشيد  ِإنََّك أَلَْنَت اْلَحِليم  ))

. أراد به عظيماً يف حسنه وشرفه، لوقوع (53) ((َوِإنََّك َلَعلى خ ل ٍق َعِظيمٍ ))فيدل على املراد به السياق كقوله تعاىل: 
. أراد به عظيمًا يف قبحه، لوقوع ذلك يف سياق (54)((ْواًل َعِظيماً ِإنَّك ْم لَتَـق ول وَن قَـ : ))ذلك يف سياق املدح. وقوله

 . (55)الذم"
وقد تبني من كالمه املار بعض ما يرشد إليه السياق، ولكن هناك جوانب أخرى مل يتطرق إىل ذكرها، تطرق ابن    

 عدم احتمال غري املراد، قطع بالقيم إىل ذكر بعضها يف قوله: "السياق يرشد إىل تبيني اجململ، وتعيني احملتمل، وال
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الطبعة:  1996 -1416مكة املكرمة،  -هـ( مكتبة نزار مصطفى الباز 751ئع الفوائد، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل )املتوىف: ( بدا56)
  (.815ص  4أشرف أمحد )ج  -عادل عبد احلميد العدوي  -األوىل، حتقيق: هشام عبد العزيز عطا 

 [. 223( سورة البقرة، من اآلية: ]57)
 (.392ص  2: تفسري الطربي )ج ( ينظر58)

 
وختصيص العام، وتقييد املطلق، وتنوع الداللة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد املتكلم، فمن أمهله غلط يف 

 إىل إرشادات السياق بصورة أوضح. . حيث أشار ابن القيم(56)نظره، وغالط يف مناظرته"
 الخطاب القرآنيالمبحث الثاني: إرشادات السياق في فهم 

تعَّرفنا من خالل ما مرَّ على بعض إرشادات السياق، مع أن له أكثر مما ذكر، وفيما يلي حناول أن نذكر إرشاداته  
 -بصورة دقيقة، كل واحد منها يف فقرة خاصة، مع مناذج تطبيقية، كي يتبني لنا دوره املهم يف بيان املراد من النصوص:

 صرفع غموض الن :المطلب األول
أشرنا فيما سلف إىل قول اإلمامني عز الدين بن عبد السالم وابن القيم حيث ذكرا تبيني اجملمالت ضمن إرشادات 

 السياق. 
مثال بيان السياق لرفع الغموض: هناك آيات قرآنية كثرية استعان املفسرون بداللة السياق لرفع الغموض فيها، نذكر 

ْْت وا َحْرَثك ْم َأنَّى))ه قوله تعاىل: منها ما ذكرها ابن جرير الطربي يف تفسري  حيث  (57)((ِشْئت مْ  ِنساؤ ك ْم َحْرٌث َلك ْم َف
َأنَّى ))فقال بعضهم: معىن أىن: "كيف"... وقال آخرون: معىن  ((َأنَّى ِشْئت مْ ))قال: "اختلف أهل التأويل يف معىن 

مىت شئتم... وقال آخرون بل معىن ذلك: أين شئتم وحيث شئتم... وقال آخرون: معىن ذلك: ائتوا حرثكم   ((ِشْئت مْ 
 . (58)كيف شئتم، إن شئتم فاعزلوا، وإن شئتم فال تعزلوا"

: من أي ((مْ َأنَّى ِشْئت  )) م ذكر ما رآه راجحاً بقوله: "والصواب من القول يف ذلك عندنا قول من قال معىن قوله:   
وجه شئتم".  م استدل لصحة قوله باستعمال العرب لتلك الكلمة، وتتبع استعماهلا يف القرآن، واعتبار السياق 
املقامي، وذلك باعتبار حال املخاطَبني عند نزوهلا مستشهداً بالسبب الذي نزلت فيها.  م أتى إىل ذكر داللة السياق 

ْْت وا َحْرَثك ْم َأنَّى شِ ))ول اهلل تعاىل ذكره املقايل على صحة تفسريه قائاًل: "فمعلوم أن معىن ق إمنا هو: فأتوا  ((ْئت مْ َف
 حرثكم من حيث شئتم من وجوه املأيت، وأن ما عدا ذلك من التأويالت فليس لآلية بتأويل. وإذ كان ذلك هو 
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  (.398ص  2( املصدر السابق )ج 59)
  (.194ص  1( أحكام القرآن، الشافعي )ج 60)
 [.85( سورة األنبياء، اآلية: ]61)
هـ( دار 450(، والنكت والعيون "تفسري املاوردي" أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري )املتوىف: 74ص  17( ينظر: تفسري الطربي )ج 62)

(، والتفسري الكبري أو مفاتيح 464ص  3ال يوجد، الطبعة: ال يوجد، حتقيق : السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم )ج  -بريوت / لبنان  -الكتب العلمية 
م  الطبعة: األوىل )ج 2000 - هـ1421 -بريوت  -هـ( دار الكتب العلمية  604الغيب، فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي )املتوىف: 

-هـ  1419 -بريوت / لبنان  -(، واللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي احلنبلي، دار الكتب العلمية  182ص  22
 (.575ص  13م الطبعة: األوىل، حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض )ج 1998

  (.191ص  3ابن كثري )ج ( تفسري 63)

 
ْْت وا َحْرَثك مْ ))الصحيح فبني خطأ قول من زعم أن قوله:  دليل على إباحة إتيان  (َأنَّى ِشْئت ْم( ِنساؤ ك ْم َحْرٌث َلك ْم َف

ي وجوهه شئتم، (( فأتوا احلرث من أَحْرٌث َلك مْ النساء يف األدبار؛ ألن الدبر ال حيرتث فيه، وإمنا قال تعاىل ذكره: ))
 .(59)وأي حمرتث"

ْْت وا  ِنساؤ ك مْ ))وقد سبقه الشافعي يف تفسريه لآلية بداللة سياقها، حيث قال: "قال اهلل عز وجل:   َحْرٌث َلك ْم َف
بنيَّ أن موضع احلرث موضع الولد، وأن اهلل عز وجل أباح اإلتيان فيه إال يف وقت احليض.  ((َحْرَثك ْم َأنَّى ِشْئت مْ 

وإباحة اإلتيان يف موضع احلرث يشبه أن يكون حترمي إتياٍن يف غريه. واإلتيان يف الدبر حمرم بداللة الكتاب  م 
ريد بداللة الكتاب سياق هذه اآلية، إذ إنه دلَّ على إباحة اإلتيان يف موضع احلرث، والدبر ليس . وهو ي(60)السنة"

 مبوضع للحرث. 
ى أن كما عرفنا من االقتباسات السابقة فقد نبه العلماء عل  ،الترجيح بين االحتماالت والوجوه :المطلب الثاني

ى. ح ما سيق الكالم ألجله على بقية االحتماالت األخر السياق يرشد إىل الرتجيح بني االحتماالت، وذلك برتجي
ِإْدرِيَس َوَذا اْلِكْف َِ  َوِإْسماِعي ََ وَ ))ومن أمثلة ذلك: اختلف املفسرون يف نبوة "ذي الكفل" الوارد امسه يف قوله تعاىل: 

 مها. سى األشعري وجماهد وغري ، على قولني: األول: إنه ليس بنيب. وهو ما ذهب إليه أبو مو (61)(( ك  ٌَّ ِمَن الصَّاِبرِينَ 
. وال شك أن ما دفع باألكثرين إىل ترجيح (62)والثاين: إنه نيب من األنبياء عليهم السالم. وهو ما ذهب إليه األكثرون

القول الثاين هو سياق اآلية، إذ السياق يتحدث عن األنبياء عليهم السالم. قال ابن كثري: "وأما ذو الكفل فالظاهر 
 . (63)أنه ما قرن مع األنبياء إال وهو نيب"من السياق 
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 (.82ص  17( روح املعاين، اآللوسي )ج 64)
   [.177( سورة البقرة، من اآلية: ]65)
   [.177( سورة البقرة، من اآلية: ]66)
مد الصادق هـ حتقيق: حم1405بريوت  -هـ(  دار إحياء الرتاث العريب 370أحكام القرآن، أمحد بن علي الرازي اجلصاص أبو بكر )املتوىف: ( ينظر: 67)

  (.162ص  1)ج  قمحاوي
 (.139( ينظر: نظرية السياق دراسة أصولية، الزنكي )ص 68)
  (.317ص  1( الربهان يف علوم القرآن، الزركشي )ج 69)

 
وكذا يقول اآللوسي: "وظاهر نظم ذي الكفل يف سلك األنبياء عليهم السالم أنه منهم، وهو الذي ذهب إليه 

 .(64)األكثر"
قال اجلصاص:  (65)((َوآَتى اْلماَل َعلى ح بِِّه َذِوي اْلق ْربى))وكذلك اختالفهم يف املراد بـ "املال" الوارد يف قوله تعاىل: 

"حيتمل به أن يريد به الصدقة الواجبة، وأن يريد به التطوع، وليس يف اآلية داللة على أهنا الواجبة، وإمنا فيها حث 
على الصدقة، ووعد بالثواب عليها، وذلك ألن أكثر ما فيها أهنا من الرب، وهذا لفظ ينطوي على الفرض والنفل، 

، (66)(( َوآَتى الزَّكاةَ َوَأقاَم الصَّالةَ ))ما يدل على أنه مل يرد به الزكاة: لقوله تعاىل:  إال أن يف سياق اآلية ونسق التالوة
 . (67)فلما عطف الزكاة عليها دل على أنه مل يرد الزكاة بالصدقة املذكورة قبلها"

 إذاً فكما رأينا أن داللة السياق داللة مهمة ومفصلية يف ترجيح االحتماالت عند تفسري النص.  
والبد من اإلشارة إىل أن هناك اجتاهني خمتلفني عند تعارض االحتماالت الداللية يف النص الواحد، "اجتاهًا يرى  

الرتجيح حتمًا وسبياًل وحيدًا لتفسري النص. واجتاهًا يرى اجلمع بني االحتماالت أمكن يف التفسري، وأكثر إحاطة 
 . (68)بالنص ومراميه، وأكثر إعمااًل لطاقاته الداللية"

وقد مال الزركشي إىل االجتاه األول قائاًل: "ليكن حمط نظر املفسر مراعاة نظم الكالم الذي سيق له وإن خالف   
أصل الوضع اللغوي، لثبوت التجوز. وهلذا ترى صاحب الكشاف جيعل الذي سيق له الكالم معتمداً حىت كأن غريه 

 .(69)مطروح"
وقد تزعم االجتاه الثاين اإلمام الشافعي قدمياً، وتبعه يف ذلك مجاعة من العلماء األصوليني والبالغيني، ودعا إليه   

 ابن عاشور حديثاً. ولعل مسألة "اجلمع بني احلقيقة واجملاز" وعموم اللفظ املشرتك" من أهم املسائل اليت عربت عن 
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 1, 2015           

 
 21 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           

على مجيع معانيه  حممول( يقول اجلويين: "اللفظ املشرتك كالقرء واللون والعني وما يف معناها إذا ورد مطلقا فقد ذهب ذاهبون من أصحاب العموم إىل أنه 70)
اختيار الشافعي،  رإذا مل مينع منه مانع، ومل يفرق هؤالء بني أن يكون اللفظ حقيقة يف حمامله، وبني أن يكون حقيقة يف بعضها جمازاً يف بعضها. وهذا ظاه

: قد يراد باملالمسة املواقعة، قال: هي حممولة على اللمس باليد [ فقيل له43(( ]النساء: َأْو الَمْست م  النِّساءَ فإنه قال يف مفاوضة جرت له يف قوله تعاىل: ))
ظم نكري القاضي على من وعحقيقة، وعلى الوقاع جمازاً. وقال قائلون: اللفظ املشرتك إذا ورد مطلقاً حممول على احلقائق، وال حيمل على احلقيقة واجملاز مجيعاً. 

اً إذا حتقيق إنكاره: اللفظة إمنا تكون حقيقة إذا انطبقت على معىن وضعت له يف أصل اللسان، وإمنا تصري جماز يرى احلمل على احلقيقة واجملاز مجيعاً، وقال يف 
اً مل حيمل يف موجب قجتوز هبا عن مقتضى الوضع، وختيل اجلمع بني احلقيقة واجملاز كمحاولة اجلمع بني النقيضني. والذي أراه: أن اللفظ املشرتك إذا ورد مطل

ول جيري قلى احملامل فإنه صاحل الختاذ معان على البدل ومل يوضع وضعا مشعرا باالحتواء عليها فادعاء إشعاره باجلميع بعيد عن التحصيل، وهذا الاإلطالق ع
 (.235ص  1يف احلقائق وجهات اجملاز". الربهان يف أصول الفقه )ج 

 (.140( ينظر: نظرية السياق دراسة أصولية، الزنكي )ص 71)
 م.1997 -تونس  -هـ( سحنون للنشر والتوزيع 1284ير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور )املتوىف: (التحر 72)
 وما بعدها(.  93ص  1)ج  

 
 . فاإلمام الشافعي كما اشتهر عنه يرى جواز اجلمع بني احلقيقة واجملاز يفهاتني الوجهتني يف الدراسات األصولية

 .  (71)، وخالفه اجلمهور(70)سياق واحد
كون : "فالقرآن من جانب إعجازه ي-وهو كما قلنا من داعمي االجتاه الثاين بقوة -يقول ابن عاشور هبذا الصدد   

حقيقاً  اء يف كالمهم. وهو لكونه كتاب تشريع وتأديب وتعليم كانأكثر معاين من املعاين املعتادة اليت يودعها البلغ
بأن يودع فيه من املعاين واملقاصد أكثر ما حتتمله األلفاظ، يف أقل ما ميكن من املقدار، حبسب ما تسمح به اللغة 

تاج السامعون إىل ا حيالوارد هو هبا اليت هي أمسح اللغات هبذه االعتبارات... والقرآن ينبغي أن يودع من املعاين كل م
علمه، وكل ما له حظ يف البالغة سواء كانت متساوية أم متفاوتة يف البالغة، إذا كان املعىن األعلى مقصوداً، وكان 
ما هو أدىن منه مراداً معه، ال مراداً دونه، سواء كانت داللة الرتكيب عليها متساوية يف االحتمال والظهور، أم كانت 

من بعض، ولو أن تبلغ حد التأويل... وعلى هذا القانون يكون طريق اجلمع بني املعاين اليت  متفاوتة بعضها أظهر
يذكرها املفسرون، أو ترجيح بعضها على بعض، وقد كان املفسرون غافلني عن تأصيل هذا األصل، فلذلك كان 

 نتابعهم على  ملغى. وحنن ال الذي يرجح معىن من املعاين اليت حيتملها لفظ آية من القرآن جيعل غري ذلك املعىن
ذلك، بل نرى املعاين املتعددة اليت حيتملها اللفظ بدون خروج عن مهيع الكالم العريب البليغ، معاين يف تفسري 

 .(72)اآلية"
وجلي من كالمه أنه يدعو إىل محل املشرتك على ما حيتمله من املعاين، ولكن شريطة أن ال خيرج التفسري عن الطريق   

 الذي يوافق ضوابط كالم العرب. السليم 
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 (.146( ينظر: نظرية السياق دراسة أصولية، الزنكي )ص 73)
هـ( الصاحل املشهور، أحد أئمة الصوفية وعلمائهم، 283 – 200هو: أبو حممد سهل بن عبد اهلل بن يونس بن عيسى بن عبد اهلل بن رفيع التُّْسرَتِىُّ ) (74)

ص  2(، ووفيات األعيان، ابن خلكان )ج 166ص  1واملتكلمني يف علوم اإلخالص والرياضيات. ينظر: طبقات الصوفية، أبو عبد الرمحن األزدي )ج 
430.)  

 [.36( سورة النساء، من اآلية: ]75)
الطبعة: األوىل، حتقيق:  1985 - 1405هـ( دار الكتاب العريب،  بريوت، 597علي بن حممد أبو الفرج )املتوىف: ( ينظر: تلبيس إبليس، عبد الرمحن بن 76)

  (.404ص  1د. السيد اجلميلي )ج 
 [.36( سورة النساء، من اآلية: ]77)
   [.35( سورة إبراهيم، اآلية: ]78)
  (.405ص  1( تلبيس إبليس، أبو الفرج )ج 79)
   [.89من اآلية: ] ( سورة األعراف،80)

 
ملراد من ، مما يرشد إليه السياق هو منع التأويل البعيد أو غري ا: منع تْوي َ النص تْوياًل غير سائغالمطلب الثالث

رمية تأويالً خاطئاً كما هو حال الفرق الباطنية، وهنا نستشهد بآيات ك. وإمهاله يتسبب بتأويل النصوص (73)اخلطاب
 وقع البعض يف اخلطأ عند تفسريها بسبب عدم مراعاة سياقها، منها: 

هو  ((َواْبِن السَِّبي َِ ))هو "النفس"، و ( 75) ))َواْلجاِر اْلج ن ِب((قوله يف تفسري قوله تعاىل:  (74)نقل عن سهل-1
. وال شك أن هذا ال يدخل من التفسري يف شيء؛ ألنه خيالف العقل واملنطق، إضافة إىل خمالفته (76)"اجلوارح"

ًا َوِبِذي اْلق ْرَبى َواْعب د وْا اللََّه َواَل ت ْشرِك وْا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسان))الواضحة لسياق اآلية، وهو قوله تعاىل: 
َلَكْت َأْيَمان ك ْم َواْلَجاِر ِذي اْلق ْرَبى َواْلَجاِر اْلج ن ِب َوالصَّاِحِب بِالَجْنِب َواْبِن السَِّبي َِ َوَما مَ  َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكينِ 

 . )77(((ِإنَّ اللََّه اَل ي ِحبُّ َمن َكاَن م ْخَتاالً َفخ وراً 
ِني َوبَِنيَّ َأْن اْجَع َْ َهَذا اْلبَـَلَد آِمنًا َواْجن بْ َوِإْذ قاَل ِإْبراِهيم  َربِّ ))قال أبو حامد الطوسي يف قوله عز وجل:  -2

: "إمنا عىن الذهب والفضة، إذ رتبة النبوة أجل من أن خيشى عليها أن تعبد اآلهلة واألصنام، (78)نـَْعب َد اأْلَْصناَم((
 . (79)وإمنا عىن بعبادته حبه واالغرتار به"

َوما َيك ون  لَنا ))ا شيء مل يقله أحد من املفسرين، وقد قال شعيب: قال أبو الفرج بن اجلوزي يف الرد عليه: "وهذ  
 . ومعلوم أن ميل األنبياء إىل الشرك أمر ممتنع ألجل العصمة، ال أنه (80) ((َأْن نـَع وَد ِفيها ِإالَّ َأْن َيشاَء اللَّه  رَبُّنا
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 (.405ص  1( تلبيس إبليس، أبو الفرج )ج 81)
 [.36( سورة إبراهيم، اآلية: ]82)
(، واجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل حممد 365ص  4(، وزاد املسري يف علم التفسري، ابن اجلوزي )ج 524ص  2( ينظر: الكشاف، الزخمشري )ج 83)

(، وتفسري اخلازن املسمى لباب 232ص  2(، وتفسري النسفي )ج 368ص  9القاهرة )ج  –هـ( دار الشعب 671 بن أمحد األنصاري القرطيب )املتوىف
م 1979هـ /1399 -بريوت / لبنان  -هـ( دار الفكر725التأويل يف معاين التنـزيل، عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم البغدادي الشهري باخلازن )املتوىف 

 (.47ص  4)ج 
  (.143ة السياق دراسة أصولية، الزنكي )ص ( نظري84)
ار الكتب د( مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املالكي التلمساين، حتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، بريوت، 85)

 (. 43م )ص 1983هـ 1403العلمية 
   [.237( سورة البقرة، من اآلية: ]86)

 
اْجن ْبِني وَ ن يدخل نفسه معهم فقال: ))مستحيل،  م قد ذكر مع نفسه من يتصور يف حقه اإلشراك والكفر فجاز أ

 . (81)((   ومعلوم أن العرب أوالده، وقد عبد أكثرهم األصنام"َوبَِنيَّ 
َلْلَن َكِثيرًا ِمَن َربِّ ِإنَـّه نَّ َأضْ ))فضاًل عن ذلك أن ما قاله الطوسي يأباه السياق بشكل قاطع، وهو قوله سبحانه:  

 . (83)(( ترجع إىل األصنام وفاقاً ِإنَـّه نَّ َأْضَلْلنَ قوله: )). حيث إن الضمري يف )82((( النَّاسِ 
ولعل الشيعة اإلمامية هم أكثر من أمهلوا داللة السياق، وأولوا آيات قرآنية خصوصًا إلثبات إمامة علي رضي اهلل  

وهلم يعنه، وأوالده، واملبالغة يف فضل أهل البيت، ونقص شأن الصحابة رضوان اهلل عليهم، كل ذلك حسب م
 وأهوائهم؛ ألن تأويالهتم يأباه السياق والعقل.

، "إن الكالم يتطرق إليه االحتمال، وهذا دأب كل اللغات، فال تكاد تظفر بكالم : رفع داللة النصالمطلب الرابع
 . ولكن القرائن ترفع الفهم املستفاد من النصوص، لذا فهناك (84)يف لغة من اللغات ال حتتمل داللته شكاً واحتمااًل"

نصوص لو أخذناها مبعزل عن سياقها ال يتجاوز املعىن املستنبط منها درجة الظن وقد ال يبلغ الظن الراجح، ولكن 
لتلمساين: ا بالنظر إىل سياقها يرفع تلك الدرجة إىل القطع أحياناً، أو تقرب من القطع مبا تطمئن إليه النفس. يقول

 .(85)"قد يتعني املعىن ويكون نصاً فيه بالقرائن والسياق، ال من جهة الوضع"
 الَِّذي بَِيِدِه ع ْقَدة  ِإالَّ َأْن يـَْعف وَن َأْو يـَْعف وَ ومن أمثلة ذلك اختالف املفسرين والفقهاء يف تفسري قوله تعاىل: ))  

عقدة النكاح: فذهب فريق إىل أن املراد به الزوج، وبه قال علي  . حيث اختلفوا يف املراد مبن بيده(86)((النَِّكاحِ 
وشريح القاضي وسعيد بن املسيب وسعيد بن جبري، وجبري بن مطعم وجماهد والثوري، واختاره أبو حنيفة والشافعي 

 ،سنيف أصح قوليه. وذهب فريق آخر إىل أن املراد مبن بيده عقدة النكاح ويل الزوجة، وهو قول ابن عباس واحل
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 1(، والنكت والعيون، املاوردي )ج 150ص  2(، وأحكام القرآن، اجلصاص )ج 542ص  2ع البيان عن تأويل آي القرآن، الطربي )ج ( ينظر: جام87)
(، وأحكام القرآن، أبو بكر حممد بن 219ص  1بريوت، حتقيق: خالد عبد الرمحن العك )ج  -هـ( دار املعرفة  516(، وتفسري البغوي )املتوىف: 307ص 

 6(، ومفاتيح الغيب، الرازي )ج 293ص  1لبنان، حتقيق: حممد عبد القادر عطا )ج  -هــ( دار الفكر للطباعة والنشر 543ابن العريب )الوفاة: عبد اهلل 
  (.207ص  3(، وتفسري القرطيب )ج 121ص 

  (.200ص  1( أحكام القرآن للشافعي )ج 88)

 
وقتادة، والسدي، والشعيب، وربيعة، وعطاء وزيد بن أسلم وعلقمة وحممد بن كعب وابن شهاب وأسود  ،وعكرمة 

 .(87)بن يزيد ومالك والشافعي يف القدمي
ت م وه نَّ َوِإْن طَلَّقْ ))وما نراه أن الرأي األول هو األصح، وذلك بداللة السياق؛ ألن اهلل عز وجل قال يف أول اآلية   

ب فيها الزوج آمراً إياه أن يعطي حيث خاط ((ِمْن قـَْب َِ َأْن َتَمسُّوه نَّ َوَقْد فـََرْضت ْم َله نَّ َفرِيَضًة فَِنْصف  ما فـََرْضت مْ 
نصف الصداق املسمى للزوجة إن طلقها قبل املساس،  م أباح للزوج أكل ذلك النصف املقرر للزوجة إن عفت هي 

رجع فإذا طابت هي نفسها بعدم أخذ ما تستحق فال ضري على الزوج حينئٍذ وي ((يـَْعف ونَ  ِإالَّ َأنْ ))عن حقها بقوله: 
ي: كما أنه ال إشكال أ ((َأْو يـَْعف َو الَِّذي بَِيِدِه ع ْقَدة  النَِّكاحِ ))الصداق له كامال،  م بعد ذلك قال جل يف عاله: 

يف إرجاع الصداق كاماًل إىل الزوج إن هي عفت عن حقها فال إ م على املرأة أيضًا يف أخذ مجيع الصداق وعدم 
 إرجاع نصفه إىل الزوج إن عفى الزوج عن النصف الذي يستحقه.

ا وال أدرك ينل منها شيئوعليه فإن املرأة تستطيع أن تسقط ما وجب هلا من نصف الصداق السيما أن الزوج مل   
ما بذل فيه هذا املال، وكذلك يستطيع الزوج أن يرتك املال هلا؛ ألنه قد نال احلل وابتذهلا بالطالق، فرتكه أقرب 

 للتقوى وأخلص من الالئمة. 
،  م إن أما القول بأن املراد مبن بيده عقدة النكاح هو ويل املرأة فيأباه السياق؛ ألن السياق ال يتحدث عن الويل   

اآلية نصت على أن املرأة هلا السلطة يف إسقاط حقها وعليه فإن الصداق حقها فمن أين نُقل هذا احلق إىل الويل؟! 
ن له حق إذ لو كان شريكها مل يك - م إن هذا التفسري ال يدل على أن الويل شريك ملوليته يف الصداق فحسب 

ى أن الويل ه احلق يف التصرف بصداقها وهذا خيالف اتفاق العلماء علبل يعطي ل -العفو استقالالً مثل بقية الشراكة 
لو أبرأ الزوج من املهر قبل الطالق مل جيز، فكيف جيوز بعده؟! وخيالف اتفاق العلماء أيضاً يف أن الويل ال ميلك أن 

ْعف َو الَِّذي بَِيِدِه ع ْقَدة  ْو يَـ أَ ))يهب شيئًا من ماهلا، واملهر ماهلا باتفاق. وقد قال الشافعي يف تفسريه لقوله تعاىل: 
 .  فإذا مل يكن هذا املال للويل فكيف يعفو!!  م إن (88)"يعين الزوج، وذلك أنه إمنا يعفو من له ما يعفوه" ((النَِّكاحِ 
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 [.237( سورة البقرة، من اآلية: ]89)
 [.237من اآلية: ]( سورة البقرة، 90)
 [.4( سورة النساء، اآلية: ]91)

 
 هذا التفسري يستند إىل أن الويل إمنا بيده عقدة النكاح؛ ألنه يتوىل عقد نكاح موليته، ولكن هذا ليس حمل اتفاق

الفقهاء حيث من املعلوم اختالفهم يف تزويج املرأة نفسها دون رضا الويل،  م كيف بيد الويل عقدة النكاح وهو ال 
يستطيع تزويج الثيب دون رضاها اتفاقاً؟!! بل الصحيح انه ال يستطيع تزويج البكر أيضًا دون رضاها كما بيَّنته 

نا إن من بيده عقده النكاح هو الزوج؛ ألنه بيده الطالق فال نواجه أحاديث االستئذان الواردة يف الصحاح، أما إذا قل
 مشكلة؛ ألن هذا األمر جممع عليه.

، وهذا يؤيد ما رجحناه وذلك لوجوه: أواًل: أن اخلطاب يف (89) ((َوَأْن تـَْعف وا َأقْـَرب  ِللتـَّْقوى)) م قال جل شأنه: 
؟! رأة دون وليها، إذاً فعفو وليها عن شيء ليس له كيف يكون تقوىاآلية للزوج دون الويل. ثانياً: أن الصداق ملك امل

ثالثاً: إن القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو ويل املرأة يعين أن العفو الذي نتحدث عنه يكون كله من جانب 
ن عفواً و واحد أي: عفو املرأة أو وليها عن نصف الصداق وترك الكل للزوج، ولكن الذي تريده اآلية البد أن يك

من اجلانبني: إما عفو الزوجة عن النصف الذي تستحقه وترك املهر كله للزوج، أو عفو الزوج عن النصف الذي مل 
 تستحقه املرأة بعُد وترك املهر كله للزوجة، هذا هو الذي البد من األخذ به.

َنك مْ َوال تـَْنَسو ا اْلَفْض ََ ))وأخرياً قال سبحانه وتعاىل يف اآلية نفسها:    ، وهذا يؤيد أيضاً ما رجحناه، وذلك (90)((بـَيـْ
لوجهني: أوهلما: أن الفضل الذي سبق كان بني الزوجني دون الزوج وويل املرأة، وهذا من البديهيات وال جيوز أن 
يكون موضع شك. وثانيهما: ليس ألحد يف هبة مال آلخر فضل، وإمنا ذلك فيما يهبه املفضل من مال نفسه، 

 حق يف الصداق حىت يكون مفضال. وليس للويل
هذا هو الراجح عند تأملنا لسياق اآلية أما إذا نظرنا إىل السياق األكرب وهو ربط ما بني دفيت املصحف الشريف؛   

إذ كما أسلفنا فإن القرآن اجمليد وحدة مرتابطة متماسكة، ال ميكن الوصول إىل الفهم الصحيح من آياته بانفكاكها 
من ربطها فيما بينها، فنتأكد أكثر من هذا التفسري، حيث إن اهلل تعاىل ذكر الصداق يف هذه  عن بعضها، والبد

وا النِّساءَ َصد قاتِِهنَّ َوآت  ))اآلية جممالً وذكره مفسراً يف غريها فالبد من محل اجململ على املفسر، إذ قال جل يف عاله: 
فأذن اهلل تعاىل للزوج قبول الصداق إذا طابت  (91) ((ْفساً َفك ل وه  َهِنيئًا َمرِيئاً ِنْحَلًة فَِإْن ِطْبَن َلك ْم َعْن َشْيٍء ِمْنه  نَـ 

 نفس املرأة برتكه، دون ذكره وليها، وهذا يدل على أن املرأة وحدها هي اليت تستحق عفو الزوج عن الصداق.
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 (. 204ص  1( اإلمام يف بيان أدلة األحكام )ج 92)
 [.173( سورة البقرة، من اآلية: ]93)
  (.132ص  1أحكام القرآن للجصاص )ج  (94)

 
قد نصل والرد، وأما بإعمال السياق فإذاً فتفسري مقاطع من اآليات وإمهال سياقها قد يكون تفسرياً قاباًل لألخذ   

إىل املعىن القطعي الذي ال حيتمل غريه، أو املعىن الظين الراجح الذي ال يبقى أمامه سوى الرأي املرجوح الذي ال 
 .  يؤخذ به أمام الراجح البنين

هو ما يعرف و خامس: يرشد السياق إلى معرفة ما ق دِّر في النص ويقتضيه النص لمعرفة معناه، المطلب ال  
 معلوم أن احلذف ظاهرة لغوية عامة ومشرتكة بني مجيع اللغات، حيث مييل الناطقونبداللة االقتضاء عند األصوليني. 

هبا إىل حْذف بعض العناصر بُغية االختصار، أو حذف ما قد مُيكن للسامع فـَْهمه اعتماًدا على القرائن املصاحبة، 
العرب، وهي تعد اإلجياز من حسن الصياغة يف الكالم، كما أن القرآن الكرمي  ومعلوم أن القرآن الكرمي نزل بلسان

له منطه اخلاص يف الرتكيب، إذ جيد املتمرس يف أساليب العربية وطرائقها يف التعبري أن منط اجلملة العربية يف القرآن 
، وتذكر مة يف موطن آخرفريد متميز، فقد يذكر احلرف يف كلمة يف موطن ما، وحيذف هذا احلرف من نفس الكل

 الكلمة يف موطن ما، وحتذفها يف موطن آخر مع اقتضاء ذكرها، وذكرها وحذفها ليس عشوائياً، وإمنا حلكمة قد 
نعلمها وقد ال نعلمها، وقد نعلم جزءاً منها. ولكن ينبغي أن يعلم أن احلذف إذا ُنسب يف القرآن فإننا ال ننسب 

مل تشتمل  به إىل تركيب اللغة، فاللغة جتعل للجملة العربية أمناطاً تركيبية معينة فإذااحلذف إىل مضمون القرآن، بل ننس
على بعض هذه الرتاكيب عددنا ذلك حذفاً. وال شك يف أن معرفة احملذوف مهم الستنباط احلكم من اآلية، وهي 

وز حذفها "احملذوفات اليت جي بدوره تتوقف على قرائن أمهها سياق اآلية. يقول اإلمام عز الدين بن عبد السالم:
والنطق هبا مبثابة املنطوق به لفظاً ومعىن... وال حيذفون ما ال دليل عليه، وإذا دار احملذوف بني أمرين قدر أحسنهما 

 .(92)لفظا ومعنا، والسياق مرشد إليه فيقدر يف كل موضع أحسن ما يليق به"
. حيث علق سبحانه وتعاىل التحرمي (93)(( َحرََّم َعَلْيك م  اْلَمْيَتةَ  ِإنَّما))وميكن أن منثل هلذا النوع بقوله تعاىل:   

اإلباحة التحرمي والتحليل واحلظر و بامليتة، ولكن البد من مضاف حمذوف قبل "امليتة" إذ كما قال اجلصاص: "إن 
، وال أن يؤمر به، فعل غريهإمنا يتناوالن أفعالنا، وال جيوز أن يتناوال فعل غرينا، إذ غري جائز أن ينهي اإلنسان عن 

 . (94)فإن معىن ذلك ملا كان معقواًل عند املخاطبني جاز إطالق لفظ التحرمي والتحليل فيه، وإن مل يكن حقيقة"
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(، 218ص  2القرآن، القرطيب )ج (، واجلامع ألحكام 14ص  5مفاتيح الغيب، الرازي )ج (، و 132ص  1أحكام القرآن للجصاص )ج ( ينظر: 95)
 -بريوت / لبنان  ،هـ( دار الكتب العلمية 728وىف: وتفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري )املت

 (.468ص  1م الطبعة: األوىل، حتقيق: الشيخ زكريا عمريان. )ج 1996 -هـ 1416
 [. 173،172]( سورة البقرة، 96)
   [.145( سورة األنعام، من اآلية: ]97)
 (. 416هـ )ص 1419الطبعة: األوىل  -املنصورة ،ق سامي العريب، دار اليقني للنشر( مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، حممد أمني الشنقيطي، حتقي98)

 
ولكن ما هو املضاف املقدر هنا والذي يتعلق احلكم به حقيقة؟ ميكن أن جنيب على هذا السؤال من خالل معرفتنا 

بامليتة، حيث ذهب فريق منهم إىل حترمي االنتفاع هبا مطلقاً إال ما خص بدليل. وذهب  آراء الفقهاء حول االنتفاع
 .   (95)الفريق اآلخر إىل ختصيص التحرمي باألكل حصراً 

وعلى هذا يتبني لنا أن اخلالف حول املضاف املقدر منحصر حول كلمتني ومها: "االنتفاع" و"األكل" فمن يرى   
أن احملذوف هو "االنتفاع" يرى حترمي االنتفاع بامليتة بكافة أشكاله. ومن يرى أنه "األكل" فريى أن التحرمي ينحصر 

 يف األكل، وال حيرم االنتفاع هبا لغري األكل. 
ما أراه أن الراجح هو الرأي األخري، وذلك بداللة السياق، إذ اآلية تتحدث عن األكل، وإمنا سيقت لبيان و   

 آَمن وا ك ل وا ِمْن يا َأيُـَّها الَِّذينَ ))املأكوالت، وال تتحدث عن ما حيل أو حيرم االنتفاع به، يقول سبحانه وتعاىل: 
َم َوَلْحَم اْلِخْنزِيِر 172ِه ِإْن ك ْنت ْم ِإيَّاه  تـَْعب د وَن )طَيِّباِت َما َرزَْقناك ْم َواْشك ر وا لِلَّ   ( ِإنَّما َحرََّم َعَلْيك م  اْلَمْيَتَة َوالدَّ

َر باٍغ َوال عاٍد َفال ِإْثَم َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َغف وٌر رَِحيمٌ  آلية . حيث إن ا(96) ((َوما أ ِه ََّ بِِه ِلَغْيِر اللَِّه َفَمِن اْضط رَّ َغيـْ
األوىل تنص على إباحة أكل الطيبات، وآخر اآلية الثانية يتحدث عن املضطر الذي أبيح له أكل ما حرمته أول 

َلى طَاِعٍم ق  َْ اَل َأِجد  ِفيَما أ وِحَي ِإَليَّ م َحرًَّما عَ : ))اآلية نفسها. كما وأن لفظ الـ "طاعم" الوارد  يف قوله سبحانه
، عند ذكره جل شأنه نفس األعيان املذكورة يف (97) ((َيك وَن َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسف وًحا َأْو َلْحَم ِخْنزِيرٍ َيْطَعم ه  ِإالَّ َأْن 

 آية البقرة يؤكد هذا التفسري. 
هكذا فإن السياق يرشدنا إىل معرفة ما قدر يف الكالم، بل نستطيع القول بأن السياق هو املرشد إىل معرفته. يقول  

 .(98)علم أن داللة االقتضاء ال تكون أبداً إال على حمذوف دلَّ املقام عليه"الشنقيطي: ا
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 (.62ص  1( الرسالة، الشافعي )ج 99)
 [.163( سورة األعراف، اآلية: ]100)
 [.11سورة األنبياء: ]( 101)
  (.42ص  1الرسالة، الشافعي )ج ( 102)
 (. 74ص  15(، ولسان العرب، ابن منظور )ج 96ص  1( ينظر: أحكام القرآن، ابن العريب )ج 103)
   [.286( سورة البقرة، من اآلية: ]104)
 [.95( سورة األعراف، من اآلية: ]105)

 
وألمهية السياق يف تفسري الكالم الذي ال يستقيم معناه دون تقدير ما يقتضيه السياق، فقد ذكر الشافعي رمحه اهلل 

 . ما يدخل ضمن هذا النوع، وقد (99)فيما عنون له يف رسالته األصولية بـ "باب الصنف الذي يبني سياقه معناه"
حاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ  َوْسئَـْله ْم َعِن اْلَقْريَِة الَِّتي كاَنتْ سبق اقتباس كالمه واألمثلة اليت ذكرها من حنو قوله تعاىل: ))

ْْتِيِهْم ِحيتانـ ه ْم يـَْوَم َسْبِتِهْم ش رَّعًا َويـَْوَم ال َيْسِبت   ل وه ْم ِبما كان وا و يـَْعد وَن ِفي السَّْبِت ِإْذ َت ْْتِيِهْم َكذِلَك نـَبـْ َن ال َت
 . )100(((يـَْفس ق ونَ 

ْْنا بـَْعَدها قـَْوماً آَخرِينَ ))وقوله سبحانه:   . (101)((وََكْم َقَصْمنا ِمْن قـَْريٍَة كاَنْت ظاِلَمًة َوَأْنَش
ان ، ال شك أن لسسادس: السياق يرشد إلى معرفة المراد من األلفاظ التي لها دالالت متعددةالمطلب ال

 العرب لسان واسع من حيث كثرة األلفاظ واملرتادفات، وكثرة الدالالت للفظ الواحد فيها، وقد نبه الشافعي على 
ولسان العرب أوسع األلسنة مذهباً، وأكثرها ألفاظاً، وال نعلمه حييط جبميع علمه إنسان غري نيب، ذلك بقوله: "

 فقد يرد يف النص لفظ متنوع . (102)ىت ال يكون موجوداً فيها من يعرفه"ولكنه ال يذهب منه شيء على عامتها ح
الداللة ال ميكن معرفة املراد منه دون الرجوع إىل سياق ذلك النص. ومن أمثلة ذلك كلمة "العفو" فقد ورد يف كالم 

 -:(103)العرب لعدة معان منها 
 .(104) ((َواْعف  َعنَّا))اإلسقاط، ومنه قوله تعاىل:  -1
ْلَنا َمَكاَن السَّيَِّئِة اْلَحَسَنَة َحتَّى َعَفْوا))الكثرة، ومنه قوله تعاىل:  -2  . أي: كثروا.(105) ((ث مَّ بَدَّ
 العطاء، يقال: جاد باملال عفواً صفواً، أي: مبذواًل من غري عوض. -3
 الذهاب، ومنه قوله: عفت الديار. -4
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سنده )ج عليه وسلم: من َأْحَيا أَْرضاً َمْيَتًة فهي له، وما َأَكَلِت اْلَعاِفَيُة فـَُهَو له َصَدقٌَة((. أخرجه أمحد يف م( احلديث بتمامه: ))قال رسول اللَِّه صلى اهلل 106)
(، والبيهقي يف السنن 5202( كتاب إحياء املوات، رقم احلديث )613ص  11(، وابن حبان يف صحيحه )ج 14677( رقم احلديث )338ص  3

(. صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته )ج 11594ب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من األجر، رقم احلديث )( با148ص  6الكربى )ج 
  (.1035ص  2
   [.219( سورة البقرة، من اآلية: ]107)
  (.75ص  15( ينظر: لسان العرب، ابن منظور )ج 108)
 [.178( سورة البقرة، اآلية: ]109)
 (. 96ص  1( أحكام القرآن، ابن العريب )ج 110)

 
 .(106)َو له َصَدَقٌة(())وما َأَكَلِت اْلَعاِفَية  فـَه  الطلب، يقال: عفيته وأعفيته، ومنه قوله صلى اهلل عليه وسلم:  -5
الفضل، يقال: خذ من ماله ما عفا وصفا، أي: ما فضل ومل يشق عليه. وقال البعض منه قوله تعاىل:  -6
 .(108). أي: الفضل من املال)107( ((َوَيْسَْل وَنَك َماَذا يـ ْنِفق وَن ق  َِ اْلَعْفوَ ))
يا ))وعلى أساس هذه الدالالت املختلفة لكلمة "العفو" اختلف العلماء يف تفسري "العفو" الوارد يف قولـه تعاىل:   

اأْل نْثى بِاأْل نْثى َفَمْن ع ِفَي َله  ِمْن وَ َأيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا ك ِتَب َعَلْيك م  اْلِقصاص  ِفي اْلَقْتلى اْلح رُّ بِاْلح رِّ َواْلَعْبد  بِاْلَعْبِد 
بـَْعَد ذِلَك فـََله   ىَأِخيِه َشْيٌء فَاتِّباٌع بِاْلَمْعر وِف َوَأداٌء ِإلَْيِه بِِإْحساٍن ذِلَك َتْخِفيٌف ِمْن رَبِّك ْم َورَْحَمٌة َفَمِن اْعَتد

 . (109)((َعذاٌب َألِيمٌ 
لى لفظ العفو: "وإذا كان مشرتكاً بني هذه املعاين املتعددة وجب عرضها عقال ابن العريب بعد ذكره هذه املعاين ل  

مساق اآلية ومقتضى األدلة، فالذي يليق بذلك منها العطاء أو اإلسقاط، فرجح الشافعي اإلسقاط، ألنه ذكر قبله 
 إذا كان  لعفوالقصاص وإذا ذكر العفو بعد العقوبة كان يف اإلسقاط أظهر. ورجح مالك وأصحابه العطاء؛ ألن ا

ه فرتجح . وإذا كانت مبعىن العطاء كانت صلته ل((َواْعف  َعنَّا))مبعىن اإلسقاط وصل بكلمة "عن" كقوله تعاىل: : 
 .(110)ذلك هبذا

وعليه فكما قلنا إن السياق من أهم القرائن اليت ميكن االستعانة هبا عند تنوع داللة األلفاظ، كما أخذ به الشافعي   
 هنا. 

م يشري األصوليون إىل أن اخلطاب الذي جاء سوقه إلفادة حك سابع: الترجيح بين األدلة المتعارضة،الالمطلب 
 هو أوىل بإفادته من اخلطاب الذي مل يتمحض سياقه لتلك اإلفادة ومل يتجرد لذلك الغرض، وعليه فإهنم يقدمون 
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 (.165( ينظر: نظرية السياق دراسة أصولية، الزنكي )ص 111)
قبل  ز( دليل مالك يف الوجوب هو نفس ما استدل به أصحاب املذهب األخري، وأما استثنائه الشريفة فبناًء على العرف حيث كان عادة أشراف احلجا112)

 ، واستمرت العادة بعد اإلسالم حيث مل مينعهم اإلسالم من ذلك، فصار عرفًا عامًا خصصوا به عموم قوله تعاىل:اإلسالم استئجار مرضعة ألوالدهم
ية املذكورة: "اختلف الناس هل [. قال ابن العريب يف تفسريه لآل233]البقرة:   ((َواْلَواِلَدات  يـ ْرِضْعَن َأْواَلَده نَّ َحْولَْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأرَاَد َأْن ي ِتمَّ الرََّضاَعةَ ))

: ما قال تعاىلكهو حق هلا أم هو حق عليها؟ واللفظ حمتمل؛ ألنه لو أراد التصريح بقوله "عليها" لقال: )وعلى الوالدات إرضاع أوالدهن حولني كاملني(،  
هو عليها إن مل يقبل غريها، وهو عليها إذا عدم األب، الختصاصها به. لكن هو عليها يف حال الزوجية، و  [233]البقرة:  (( َوَعَلى اْلَمْول وِد َله  رِْزقـ ه نَّ ))

حكام القرآن، أ  وملالك يف الشريفة رأي خصص به اآلية، فقال: إهنا ال ترضع إذا كانت شريفة، وهذا من باب املصلحة اليت مهدناها يف أصول الفقه". ينظر:
 (.275ص  1ابن العريب )ج 

الطبعة: الثانية، حتقيق: د. عبد اهلل  1417 -بريوت  -لماء، أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، دار البشائر اإلسالمية خمتصر اختالف الع( ينظر: 113)
 1415) -دمشق, بريوت -( والوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، علي بن أمحد الواحدي أبو احلسن، دار القلم, الدار الشامية 405ص  3)ج  نذير أمحد

 -(، واحمللى، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو حممد، دار اآلفاق اجلديدة 172ص  1هـ(، الطبعة: األوىل، حتقيق: صفوان عدنان داوودي )ج 
(، ومفاتيح 275ص  1(، وأحكام القرآن، ابن العريب )ج 211ص  1(، وتفسري البغوي )ج 107ص  10بريوت، حتقيق: جلنة إحياء الرتاث العريب. )ج 

 -بريوت  -املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد، دار الفكر (، و 100ص  6الغيب، الرازي )ج 
 (.161ص  3(، واجلامع ألحكام القرآن، القرطيب )ج 199ص  8)ج  الطبعة: األوىل 1405

 [.233( سورة البقرة، من اآلية: ]114)

 
ما هو أوضح داللًة يف السياق، ويقدمون ما  –عند تعارض جهات الداللة بني النصوص يف إفادة حكم واحد  –

سيق من أجله اخلطاب على ما ال حيظى هبذا التأييد من السياق، فيقدمون النص على الظاهر؛ ألن النص قد سيق 
 ودة من السوق إن أصالة وإن تبعاً. ويقدمله النص أصالة، ويقدمون عبارة النص على إشارته؛ ألن العبارة مقص

 املتكلمون املفهوم املوافق "داللة النص" على إشـارة النـص؛ ألن املفهوم املوافق ثابت بسيـاق النـص 
 (.111ومقصوده، وإشارة النص معىن الزم للنظم خارج عن الغرض الذي سيق اخلطاب من أجله)

 املسائل اخلالفية بشكل عام.ونكتفي بذكر مثالني عن دور السياق يف ترجيح 
اختلف الفقهاء يف حكم إرضاع األم ولدها وهي يف عصمة زوجها، فذهب أكثرهم ومنهم احلنفية والشافعية  -1

 (. 112واحلنابلة إىل عدم وجوبه. وذهب مالك إىل وجوبه إال إذا كانت شريفة)
 (. 113ا)تيمية وغريهم إىل وجوبه عليهوذهب حسن بن صاحل وأبو ثور وابن أيب ليلى وابن حزم الظاهري وابن 

 أما سبب اخلالف فريجع إىل فهمهم آليتني كرميتني ومها:
 .(114) ((الرََّضاَعةَ  َواْلَواِلَدات  يـ ْرِضْعَن َأْواَلَده نَّ َحْولَْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأرَاَد َأْن ي ِتمَّ ))قوله تعاىل يف سورة البقرة:  -أ
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 [.6( سورة الطالق، من اآلية: ]115)
  (.405ص  3( خمتصر اختالف العلماء، الطحاوي )ج 116)
 ( سورة الطالق.117)

 
َنك ْم ِبَمْعر وفٍ ))وقوله تعاىل يف سورة الطالق:  -ب  َوِإْن تَعاَسْرت ْم فَِإْن َأْرَضْعَن َلك ْم فَآت وه نَّ أ ج وَره نَّ َوْأَتِمر وا بـَيـْ

 .(115) ((َفَستـ ْرِضع  َله  أ ْخرى
ن، وهو ما استدل ريضعن أوالدهخرب مبعىن األمر، أي: لَواْلَواِلَدات  يـ ْرِضْعَن َأْواَلَده نَّ(( ))حيث قوله سبحانه:   

 به القائلون بوجوب إرضاع األم ولدها ما دامت مل تطلق. 
أما اآلية الثانية فقد أعطت احلق لألم بأن تطلب األجرة مقابل الرضاع، ولو وجب عليها الرضاع ملا استحقت األجرة، 

فَِإْن َأْرَضْعَن ))اوي: "َلمَّا قال اهلل تعاىل: ألن اإلنسان ال يستحق األجر املايل مقابل أداء الواجب الشرعي. قال الطح
َوِإْن ))، دل على أهنا خمرية، إن شاءت أرضعت، وإن شاءت مل ترضع، وقال سبحانه:  ((َلك ْم فَآت وه نَّ أ ج وَره نَّ 

. وهذا ما استدل به (116)، وإن كان الرضاع مستحقًا ملا استحقت عليه أجرا" ((تَعاَسْرت ْم َفَستـ ْرِضع  َله  أ ْخرى
 اجلمهور القائلون بعدم وجوبه عليها. 

والذي يبدو يل أن الراجح هو مذهب القائلني بوجوبه عليها مادامت مل تطلق، وذلك ألن ما استدل به اجلمهور   
 يا))سيق لبيان ما تستحقه املرأة املطلقة، وال يتحدث عن املرأة اليت هي يف عصمة زوجها، حيث يقول جل جالله: 

َة َواتَـّق وا اللََّه رَبَّك    تِِهنَّ َوَأْحص وا اْلِعدَّ ْم ال ت ْخرِج وه نَّ ِمْن بـ ي وتِِهنَّ َوال َأيُـَّها النَِّبيُّ ِإذا طَلَّْقت م  النِّساَء َفطَلِّق وه نَّ ِلِعدَّ
َنٍة َوتِْلَك ح د ود  اللَِّه َومَ  ْْتِيَن بِفاِحَشٍة م بَـيـِّ  فـََقْد ظََلَم نـَْفَسه  ال َتْدِري َلَع ََّ اللََّه ْن يـَتَـَعدَّ ح د وَد اللَّهِ َيْخر ْجَن ِإالَّ َأْن َي

َْْمِسك وه نَّ ِبَمْعر وٍف َأْو فارِق وه نَّ ِبَمْعر وٍف َوَأْشِهد وا َذَوْي عَ 1ي ْحِدث  بـَْعَد ذِلَك َأْمرًا ) ْدٍل ( َفِإذا بـََلْغَن َأَجَله نَّ َف
 ((... َيْجَع َْ َله  َمْخَرجاً َة لِلَِّه ذِلك ْم ي وَعظ  ِبِه َمْن كاَن يـ ْؤِمن  بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْْلِخِر َوَمْن يـَتَِّق اللَّهَ ِمْنك ْم َوَأِقيم وا الشَّهادَ 

والِت َحْم ٍَ فََْْنِفق وا أ   َأْسِكن وه نَّ ِمْن َحْيث  َسَكْنت ْم ِمْن و ْجدِك ْم َوال ت ضآرُّوه نَّ لِت َضيـِّق وا َعَلْيِهنَّ َوِإْن ك نَّ : ))إىل قوله
َنك ْم ِبَمْعر وفٍ  ِإْن تَعاَسْرت ْم َفَستـ ْرِضع  وَ  َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْمَله نَّ َفِإْن َأْرَضْعَن َلك ْم َفآت وه نَّ أ ج وَره نَّ َوْأَتِمر وا بـَيـْ

 .  )117(((َله  أ ْخرى
ْعَن َأْواَلَده نَّ َواْلَواِلَدات  يـ ْرضِ ))وأما اآلية األوىل فمع أن سياقها أيضاً يتحدث عن املطلقات، إال أن قوله تعاىل:   

 امة مجلة مستقلة بنفسها، ال حتتاج معرفة معناها إىل غريها، ومبعىن آخر انقطع سياقها. فهي إذاً ع ((َحْولَْيِن َكاِمَلْينِ 
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 (.160ص  3تفسري القرطيب )ج ( 118)
 [.15األحقاف، من اآلية: ] ( سورة119)
 -بريوت  -(، واألم، حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل، دار املعرفة 406ص  5)ج  بريوت –املدونة الكربى، مالك بن أنس، دار صادر ( ينظر: 120)

 بن عبد الرب النمري القرطيب، دار الكتب (، واالستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل29ص  5الطبعة: الثانية )ج 1393
(، واملهذب يف فقه اإلمام الشافعي، إبراهيم بن 247ص  6حممد علي معوض )ج  -م الطبعة: األوىل، حتقيق: سامل حممد عطا2000 -بريوت  -العلمية 

 34(، وجمموع الفتاوى، ابن تيمية )ج 143ص  8(، واملغين، ابن قدامة )ج 155ص  2بريوت )ج  –علي بن يوسف الشريازي أبو إسحاق، دار الفكر 
ص  7)ج  1973 –بريوت  -(، ونيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار، حممد بن علي بن حممد الشوكاين، دار اجليل 59ص 

 (.328ص  2قيق: علي حسني احلليب )ج م الطبعة: األوىل، حت1999هـ( دار ابن عفان، القاهرة 1307(، والروضة الندية، صديق حسن خان )ت: 120
(، واهلداية شرح بداية املبتدي، 6ص  4(، وبدائع الصنائع، الكاساين )ج 136ص  5( ينظر: املبسوط، مشس الدين السرخسي، دار املعرفة، بريوت )ج 121)

 (.223ص  1أبو احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الرشداين املرغياين، املكتبة اإلسالمية )ج 

 
قة بآية الطالق، وبقيت حكمها يف شأن املرأة اليت هي يف عصمة زوجها، وما يدل على أن هذه خصص منها املطل

َوَعَلى ))اآلية تتحدث عن املرأة اليت بقيت يف حال النكاح هو قوله سبحانه يف نفس اآلية بعد املقطع املذكور: 
 ة فقط مقابل الرضاع، ملطل قة ال تستحق الكسوة، وإمنا تستحق األجر ، إذ ا((اْلَمْول وِد َله  ِرْزقـ ه نَّ وَِكْسَوتـ ه نَّ بِاْلَمْعر وفِ 

فدل  هذا على أن املراد هبن األمهات الزوجات. وهو ما اختاره القرطيب بقوله: "واألظهر أهنا يف الزوجات يف حال 
 . (118)بقـاء النكاح؛ ألهنن املستحقات للنفقة والكسوة"

أما اآلية الثانية فإهنا مرتبطة مبا قبلها مباشرة وال ميكن تفسريها مبعزل عن سياقها. لذا فما يبدو هو ختصيص اآلية 
الثانية باملطلقات، وذلك استناداً إىل سياقها، وبقاء حكم اآلية األوىل اليت أمرت األم بإرضاع ولدها يف حق الاليت 

 ب.  بقني يف حال النكاح. واهلل أعلم بالصوا
ومن أمثلة الرتجيح بني األدلة املتعارضة بداللة السياق تقدمي النص على الظاهر عند التعارض، وذلك مثل  -2

اَد َأْن ي ِتمَّ َواْلواِلدات  يـ ْرِضْعَن َأْوالَده نَّ َحْولَْيِن كاِمَلْيِن ِلَمْن َأر ))تعارض اآلية السابقة أيضًا أي: قوله تعاىل: 
ْنساَن ِبواِلَدْيِه ِإْحساناً َحَمَلْته  أ مُّه  ك ْرهاً َوَوَضَعْته  ك رْ ))وله تعاىل: ، مع ق((الرَّضاَعةَ  َنا اإْلِ  هاً َوَحْمل ه  َوِفصال ه  َوَوصَّيـْ

. حيث ذهب مجهور الفقهاء إىل أن مدة الرضاع املوِجِب للتحرمي هي سنتان بناًء على ما دل (119) ((َثالث وَن َشْهراً 
 . (120)عليه اآلية األوىل

 . (121)وذهب أبو حنيفة إىل أهنا ثالثون شهراً، أخذاً باآلية الثانية
 ويف املسألة مذاهب أخرى ال جمال لذكرها.
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 (.166( نظرية السياق دراسة أصولية، الزنكي )ص 122)
 .( وثقنا هذه النقول يف بداية البحث عند اقتباسنا كالم الزركشي123)
 (.511ص  2البحر احمليط يف أصول الفقه، الزركشي )ج ( 124)
 (.154( ينظر: نظرية السياق دراسة أصولية، الزنكي )ص 125)

 
وما يرجح مذهب اجلمهور هو أن اآلية األوىل "سيقت خصيصاً من أجل بيان مدة الرضاع، أما اآلية الثانية فسيقت 

 .(122)عليه سياقها وسباقها" قصَد بيان منة الوالدة على الولد، وهو ما يدل
، قلنا فيما سلف إن اخلالف اجلوهري حول داللة ثامن: أثر السياق في قصر العام على مقصودهالمطلب ال

السياق هو يف هذه املسألة بالتحديد، وأشرنا إىل أقوال العلماء يف ختصيص العموم بالغرض الذي سيق له النص، 
 أهنم اختلفوا فيها على مذهبني: والذي تبني لنا من كالم الزركشي وغريه

 مذهب مجهورهم أنه يبقى على عمومه، وال خيص مبقصوده الذي سيق له. -1
مذهب احملققني من املالكية والشافعية واحلنابلة، أنه خُيصُّ مبقصوده، وهو ما اختاره إلكيا اهلراسي والقفال  -2

 .(123)السالم وغريهمالشاشي، والقاضي حسني، وابن دقيق العيد، والعز بن عبد 
وكما علمنا مما قاله الزركشي فقد اختلف فيه كالم الشافعي حيث قال يف موضع: إن الشافعي يف القدمي يقول ببقائه 
على عمومه، دون ختصيصه مبقصوده، ويف اجلديد خبالفه. ولكن قال يف موضع آخر: وكالم الشافعي يف الرسالة " 

 .(124): باب الذي يبني سياقه معناه"يقتضيه، بل بوب على ذلك باباً، فقال
وما أراه أن نسبة القول بالتخصيص إىل الشافعي أدق، وهو ما يفهم من مصنفات الشافعي. أما عدم حكمه 
بالتخصيص يف مواضع فال يتعارض مع هذا، إذ كما أسلفنا: ال يؤخذ هبذه الداللة عند تعارضها مع ما هو أقوى 

قهاء على تفسري خيالف ما يدل عليه السياق أو ما شابه". إذاً فقد يكون عدم منها كالنص الصريح، أو اتفاق الف
 حكم الشافعي بالتخصيص يف مواضع ألجل وجود عمومات أخرى أو قرائن تعارض التخصيص. 

 م وقبل اإلتيان بالنماذج التطبيقية البد من اإلشارة إىل أن حمل اخلالف هو فيما إذا جترد السياق عن القرائن اللفظية  
أن  التخصيص إما ، كاالستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض من الكل، إذ(125)الدالة على التخصيص

ثناء، أو غري مستقل، وغري املستقل أنواعه كثرية أمهها: االست يكون "مبنصوص، أو بغري منصوص، والنص إما مستقل،
مع أن ما مت ذكره جزء من السياق املقايل؛ ألهنا متصلة والشرط، والصفة، والغاية، وأضاف مجاعة بدل البعض". و 

 بالنص، إال أننا عند كالمنا عن ختصيص العموم بالسياق ال نقصد ما ذكر؛ ألن التخصيص هبذه األمور 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 1, 2015           

 
 34 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           

( باب 540ص  2أخرجه البخاري يف صحيحه )ج  ))لَْيَس ِفيَما َأَق َُّ من َخْمَسِة َأْوس ٍق َصَدَقٌة((بقوله عليه الصالة والسالم:  يف ذلك ( واستدلوا 126)
  (.979( كتاب الزكاة، رقم احلديث )673ص  2( ومسلم يف صحيحه )ج 1413ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة، رقم احلديث )

  .( سبق خترجيه127)
(، احلاوي الكبري، 65ص  1بريوت )ج  –هـ( دار الفكر  386رسالة ابن أيب زيد القريواين، عبد اهلل بن أيب زيد القريواين أبو حممد )املتوىف: ( ينظر: 128)

(، 220ص  7(، وبدائع الصنائع، الكاساين )ج 156ص  1(، واملهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أبو إسحاق الشريازي )ج 212ص  3املاوردي )ج 
  (.293ص  2(، واملغين، ابن قدامة املقدسي)ج 109ص  1هلداية شرح بداية املبتدي، املرغياين )ج وا
 [.33( سورة األحزاب، من اآلية: ]129)
ر هـ( دا489( وتفسري القرآن، أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين )املتوىف: 401ص  4( ينظر: النكت والعيون تفسري املاوردي )ج 130)

(، وتفسري البغوي 444ص  2م الطبعة: األوىل، حتقيق: ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم )ج 1997 -هـ1418 -السعودية  -الرياض  -الوطن 
(، وتفسري القرآن 259ص  5(، وتفسري اخلازن )ج 183ص  14(، وتفسري القرطيب )ج 181ص  25(، ومفاتيح الغيب، الرازي )ج 528ص  3)ج 
 (. 484ص  3هـ )ج 1401بريوت  -هـ( دار الفكر 774يم، إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء )املتوىف: العظ

 
رج عن موضوع حبثنا، بل نقصد بتجرد السياق عن تلك القرائن الدالة على التخصيص، أي هل خيص العموم خا

بالغرض املسوق له النص مبجرد أنه سيق لذلك الغرض، دون وجود أية قرينة أخرى تدل على التخصيص، أم يبقى 
 على عمومه وال يلتفت إىل املقصود؟ هذا هو حمل النـزاع.

ة لألمثلة اليت ميكن االستشهاد هبا لتخصيص العام بغرضه املسوق من أجله، فضاًل عما مت اإلشارة وأما بالنسب   
 إليها عند اقتباسنا كالم الزركشي السالف، فأذكر مثالني ومها:  

اختالف اجلمهور مع احلنفية يف زكاة الزروع والثمار، حيث ذهب اجلمهور إىل عدم وجوب الزكاة فيما قلَّ عن  -1
 ، بينما ذهب أبو حنفية إىل وجوب الزكاة فيهما دون اشرتاط النصاب استدالالً بقوله عليه الصالة (126)ة أوسقمخس

. حيث (127)))ِفيَما َسَقْت السََّماء  َواْلع ي ون  أو كان َعَثرِيًّا اْلع ْشر  وما س ِقَي بِالنَّْضِح ِنْصف  اْلع ْشِر((والسالم: 
ذكر دون حتديد نصاب ليبلغه، ولكن اجلمهور رد وا االستدالل هذا حبجة أن احلديث ظاهره يوجب إخراج الزكاة فيما 

. وعليه فإن هذا احلديث يبنين املقدار الذي جيب (128)إمنا سيق لبيان املقدار الواجب دون وجوب الزكاة فيما ذكر
لزكاة فيؤخذ من ي جتب فيهما اأن خيرج واختالفه باختالف السقي، أما حتديد املقدار الذي بلغته الزوع والثمار لك

 احلديث السابق املسوق لبيان ذلك.
ِإنَّما ))ومن األمثلة اخلالفية أيضاً يف ختصيص العام مبا سيق له النص، اختالف العلماء يف تفسري قوله تعاىل:  -2

، حيث اختلفوا يف تفسري "أهل البيت" على (129) ((ي رِيد  اللَّه  لِي ْذِهَب َعْنك م  الرِّْجَس َأْه ََ اْلبَـْيِت َوي َطهِّرَك ْم َتْطِهيراً 
 : (130)ثالثة أقوال
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 ( أورد اإلمام أمحد يف مسنده، والطربي وابن كثري يف تفسرييهما تلك الروايات. 131)
 (.279ص  4بريوت )ج  –علي بن حممد الشوكاين: دار الفكر ( ينظر: فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري، حممد بن 132)
 [. 73،72،71( سورة هود ]133)

 
إن "أهل البيت" يف اآلية: نساؤه صلى اهلل عليه وسلم فقط. وهو قول ابن عباس وعكرمة ومقاتل  القول األول:

 وسعيد بن جبري وعطاء.
إن املراد بأهل البيت يف اآلية هو: علي وفاطمة واحلسن واحلسني، رضي اهلل عنهم. وهو قول أيب  القول الثاني:

 سعيد اخلدري وجماهد وقتادة.  
إن أهل البيت هم نساؤه صلى اهلل عليه وسلم، وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني. وهو ما اختاره  القول الثالث:

 الضحاك والرازي والقرطيب وغريهم.
صحاب القول الثاين بالروايات اليت تدل على أن علياً وفاطمة واحلسن واحلسني رضي اهلل عنهم من أهل استدل أ 

 . (131)بيت النيب صلى اهلل عليه وسلم
ولكن كوهنم من أهل بيته ال مينع دخول غريهم فيه. لذا حبثوا عن دليل على حصره فيهم، فقالوا: لو كان النساء 

 .(132)عنكن الرجس أهل البيت ويطهركن" خمتصات باخلطاب لقال: "ليذهب
ولكن هذا أيضاً ال مينع دخوهلن يف اخلطاب، إذ من املعلوم أنه عند اجتماع املذكر واملؤنث يغلب املذكر يف اخلطاب، 

 فإذا اجتمع علي واحلسن واحلسني معهن يذكر اخلطاب. 
وميكن ردُّ استدالهلم بتذكري اخلطاب أيضًا بأنه جاء مذكرًا باعتبار لفظ "األهل" كما يف قوله تعاىل يف شأن امرأة  

( قاَلْت 71 )َواْمَرَأت ه  قاِئَمةٌ َفَضِحَكْت فـََبشَّْرناها بِِإْسحاَق َوِمْن َوراِء ِإْسحاَق يـَْعق وبَ )) سيدنا إبراهيم عليه السالم:
 ( قال وا َأتـَْعَجِبيَن ِمْن َأْمِر اللَِّه َرْحَمت  72َأِلد  َوَأنَا َعج وٌز َوهذا بـَْعِلي َشْيخاً ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء َعِجيٌب )يا َويـَْلتى أَ 

. وال شك أنه مل يكن إلبراهيم عليه السالم عند هذا (133)((اللَِّه َوبـَرَكات ه  َعَلْيك ْم َأْه ََ اْلبَـْيِت ِإنَّه  َحِميٌد َمِجيدٌ 
 اخلطاب ولد أصاًل، واملراد بأهل البيت هنا زوجة إبراهيم عليه السالم، فكذا هنا.

 واستدل أصحاب القول الثالث بأدلة كال الطرفني وأخذوا بقاعدة اجلمع ما أمكن، وهو ممكن هنا. 
تحدث عن إذ تأما أصحاب القول األول فقد استدلوا بالسياقني املقايل واملقامي، أما املقايل فواضح من اآليات  

  النِّساِء ِإِن اتَـَّقْيت نَّ َفال يَا ِنساَء النَِّبيِّ َلْست نَّ َكََْحٍد ِمنَ ))نساء النيب صلى اهلل عليه وسلم، وهو قوله سبحانه وتعاىل: 
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 [.34،33،32( سورة األحزاب ]134)
 (.183ص 14( قال القرطيب: "إن الزوجات من أهل البيت؛ ألن اآلية فيهن واملخاطبة هلن يدل عليه سياق الكالم" تفسري القرطيب )ج 135)
شاملة للزوجات،  ة( ومما استغرب منه هو قول العالمة الشوكاين رمحه اهلل عند تفسريه هذه اآلية: "وقد توسطت طائفة ثالثة بني الطائفتني فجعلت هذه اآلي136)

يوته صلى اهلل عليه كنات يف بولعلى وفاطمة واحلسن واحلسني رضي اهلل عنهم. أما الزوجات فلكوهنن املرادات يف سياق هذه اآليات كما قدمنا، ولكوهنن السا 
 النسب، يفوسلم، النازالت يف منازله، ويعضد ذلك ما تقدم عن ابن عباس وغريه. وأما دخول علي وفاطمة واحلسن واحلسني فلكوهنم قرابته، وأهل بيته 

هي يف املقطع األخري من كالمه بأن علياً  (. والغرابة280ص  4". فتح القدير )ج ويؤيده ذلك ما ذكرناه من األحاديث المصرحة بْنهم سبب النـزول
ل.  م إن الروايات و وفاطمة واحلسن واحلسني رضي اهلل عنهم هم سبب النـزول، وهذا غريب للغاية، إذ إن اآليات مل تنزل فيهم اتفاقاً، وسياقها تأىب هذا الق

علوم أن هذه  عليه وسلم دعا هؤالء بعد نزول اآلية وعدَّهم ضمن أهل بيته، وماليت ذكرها الشوكاين قبل كالمه هذا هي الروايات اليت تصرح بأن النيب صلى اهلل
شيء، وسبب النـزول شيء آخر، والفرق بني األمرين أوضح من أن يلتبس على أحد. وننبه إىل أن املباركفوري نقل   –الواردة بعد نزول اآليات  –الروايات 

هـ( دار 1353األحوذي بشرح جامع الرتمذي، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري أبو العال )املتوىف: كالم الشوكاين حبروفه دون اإلشارة إليه. حتفة 
  (. 49ص  9بريوت )ج  –الكتب العلمية 

ة، وسبب النـزول ي( قال ابن كثري يف تفسريه لآلية: "نص يف دخول أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم يف أهل البيت هاهنا؛ ألهنن سبب نزول هذه اآل137)
 (. 484ص  3داخل فيه قواًل واحداً".  تفسري ابن كثري )ج 

ه 1404 –بريوت  -( ينظر: اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي، علي بن عبد الكايف السبكي، دار الكتب العلمية 138)
(، وغاية الوصول شرح لب األصول، زكريا األنصاري 370ص  2(، والبحر احمليط، الزركشي )ج 188ص  2الطبعة: األوىل، حتقيق: مجاعة من العلماء )ج 

عن فوائد معرفة أسباب النـزول وأسباب ورود احلديث: "امتناع إخراج صورة السبب عن العموم باالجتهاد... وال  يقول السبكي يف كالمه(. 142ص  1)ج 
إلمجاع، نص عليه القاضي يف خمتصر التقريب، واآلمدي يف األحكام وطائفة". اإلهباج يف شرح املنهاج، السبكي إخراج تلك الصورة اليت ورد عليه السبب با

  (.188ص  2)ج 

 
 ِفي بـ ي وِتك نَّ َوال تـَبَـرَّْجَن تـَبَـرُّجَ ( َوقـَْرَن 32َتْخَضْعَن بِاْلَقْوِل فـََيْطَمَع الَِّذي ِفي قـَْلِبِه َمَرٌض َوقـ ْلَن قـَْواًل َمْعر وفًا )

 َب َعْنك م  الرِّْجَس َأْه ََ اْلبَـْيتِ هِ اْلجاِهِليَِّة اأْل ولى َوَأِقْمَن الصَّالةَ َوآتِيَن الزَّكاةَ َوَأِطْعَن اللَّهَ َوَرس وَله  ِإنَّما ي رِيد  اللَّه  لِي ذْ 
. (134) ((راً ا يـ ْتلى ِفي بـ ي وِتك نَّ ِمْن آياِت اللَِّه َواْلِحْكَمِة ِإنَّ اللََّه كاَن َلِطيفاً َخِبي( َواذْك ْرَن مَ 33َوي َطهِّرَك ْم َتْطِهيراً )

، وحلاقها أيضًا فيهن، إذ القرآن كان ينـزل يف (135)فإن سباق اآلية يف نسائه صلى اهلل عليه وسلم بالنص الصريح
، هو ((َأْه ََ اْلبَـْيتِ ))بيوهتن دون بيت سيدنا علي وال بيوت سائر الناس،  م إن املراد من "البيت" يف قوله سبحانه: 

 بيت النيب عليه الصالة والسالم ومساكن زوجاته. 
مل خيتلف أحد من املفسرين واألصوليني يف دخول صورة ، و (136)وأما السياق املقامي فهو أن تلك اآليات نزلن فيهن 

، بل الصحيح عند األصوليني أن احلكم يف تلك الصورة قطعي، لوروده (137)السبب الذي ورد عليها العام يف احلكم
 ، إذ بنزول النص على السبب صار احلكم يف تلك الصورة قطعياً. (138)عليها، وال ميكن إخراجها
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  (.487ص  3( تفسري ابن كثري )ج 139)
أحدًا شك يف  ه وما بعده ال خيالط، أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم، واخلطاب موجه إليهن، وكذلك ما قبل ((َأْه ََ اْلبَـْيتِ ))( يقول ابن عاشور: " 140)

يف شأهنن ...  م ذكر  لذلك، ومل يفهم منها أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم والتابعون إال أن أزواج النيب عليه الصالة والسالم هن املراد بذلك، وأن النـزو 
م هذه اآلية، وجعلهم أهَل بيته كما أحلق املدينَة مبكة يف حك حديث "الكساء" وقال: "فَمحمله أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أحلق أهل الكساء حبكم

بصريح اآلية، وأن فاطمة  هاحَلَرمية... ويكون هذا من مَحل القرآن على مجيع حمامله غري املتعارضة... وهبذا يتضح أن أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم هن آل بيت
 22ور )ج ويل اآلية على حماملها. ولذلك ُهْم أهل بيته بدليل السنة". ينظر: تفسري التحرير والتنوير، ابن عاشوابنْيها وزوجها جمعولون أهل بيته بدعائه، أو بتأ

 (. 15ص 
   [.25( سورة الكهف، اآلية: ]141)
 (.158( نظرية السياق دراسة أصولية، الزنكي )ص 142)

 
بد أن حنصر الكالم يف أحد الفريقني على سبيل احلقيقة، ونلتزم برتجيح أحد اآلراء فالصحيح وهنا أقول إذا كان ال

 عندي هو حصره يف نسائه صلى اهلل عليه وسلم، وذلك لقوة أدلة القائلني هبذا القول، واجتماع السياقني املقايل 
أهل البيت  وزوجها رضوان اهلل عليهم منواملقامي لتعضيده، ولوال بعض الروايات اليت تدل على أن فاطمة وابنيها 

 جلزمت بالرأي األول. 
والبد من اإلشارة إىل أن هذه الروايات مع كثرة طرقها إال أن أكثرها ال خيلو من مقال. يقول ابن كثري مرجحاً الرأي  

الثالث: وهذا االحتمال أرجح، مجعاً بينها، وبني الرواية اليت قبلها، ومجعاً أيضاً بني القرآن، واألحاديث املتقدمة إن 
 . (139)اهلل أعلم"صحت، فإن يف بعض أسانيدها نظراً. و 

وأما إذا مل نأخذ بالرتجيح سبيالً وحيداً لتفسري النص، بل باجلمع بني االحتماالت وهو ما تزعمه الشافعي ودعا 
 . (140)إليه ابن عاشور كما سبق، فحينئٍذ نأخذ بالرأي الثالث

من إرشادات السياق تقييد املطلق، ولكن البد أن نشري إىل أننا نتكلم عن  ،تاسع: تقييد المطلقالمطلب ال
املطلق الذي مل يقرتن به القيود الدالة على التقييد كالصفة واحلال والشرط والظرف وغريها؛ ألن السياق املقرتن 

 يضاً. أ بتلك القرائن يقيد بسببها، وهو نفس ما أشرنا إليه يف مسألة ختصيص العموم بداللة السياق
. )141( ((ْسًعاَولَِبث وا ِفي َكْهِفِهْم َثاَلَث ِماَئٍة ِسِنيَن َواْزَداد وا تِ ))مثال ذلك: قوله تعاىل يف شأن أصحاب الكهف: 

لفظ مطلق عن القيد، وهو يصدق صدقاً بدلياً عن كل من: "تسع سنوات" و "تسعة أشهر" و   ((ِتْسًعا))فلفظ: 
َثاَلَث : ))، لوروده بعد قوله(142)"تسعة أيام" لكن السياق قيد هذا املطلق، ودلَّ على أن املراد به "تسع سنوات"

 ((.  ِمائٍَة ِسِنينَ 
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لة السياق، وعليه فإن السياق من القرائن املهمة اليت البد من هذه وغريها من اإلرشادات اليت حنصل عليها بدال

    ى الفهم الصحيح املراد من النص. األخذ هبا وعدم إمهاهلا رجاء احلصول عل
إن ما ذكرناه من اإلرشادات اليت تؤخذ من السياق ليس حصراً هلا بل ميكن أن حيصل باحث هذه الداللة وأخرياً ف

 فوائدها وإرشاداهتا.املهمة على مزيد من 
، وما كان من خطأ فأستغفر اهلل منه،   ويف اخلتام أقول إن ما كان صواباً يف عملي هذا فهو توفيق اهلل ومنته عليَّ

وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب 
 العاملني.
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 
اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة، أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بن بطة العكربي احلنبلي  -

 هـ  الطبعة: الثانية، حتقيق: عثمان عبد اهلل آدم األثيويب1418 -السعودية  -هـ( دار الراية للنشر 387)املتوىف: 
اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي، علي بن عبد الكايف السبكي، دار الكتب -

 ه الطبعة: األوىل، حتقيق: مجاعة من العلماء. 1404 –بريوت  -العلمية 
 -هـ1416 - لبنان -هـ( دار الفكر 911اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي )املتوىف: -

 م  الطبعة: األوىل، حتقيق: سعيد املندوب 1996
 بريوت. –هـ( دار الكتب العلمية  702إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، تقي الدين أيب الفتح )املتوىف: -
: حتقيقلبنان،  -هـ( دار الفكر للطباعة والنشر 543أحكام القرآن، أبو بكر حممد بن عبد اهلل ابن العريب )املتوىف: -

 حممد عبد القادر عطا.

 -بريوت  -هـ(  دار إحياء الرتاث العريب 370أحكام القرآن، أمحد بن علي الرازي اجلصاص أبو بكر )املتوىف: -
 .حتقيق: حممد الصادق قمحاوي 1405

الغين حتقيق: عبد  1400 -بريوت  -أحكام القرآن، حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل، دار الكتب العلمية -
 عبد اخلالق.

 -هـ( دار الفكر 1250إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حممد بن علي بن حممد الشوكاين )املتوىف-
 م الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد سعيد البدري أبو مصعب.1992 -هـ 1412 –بريوت 

لكتب بن عبد الرب النمري القرطيب، دار ا االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل-
 حممد علي معوض.-م الطبعة: األوىل، حتقيق: سامل حممد عطا2000 -بريوت  -العلمية 

 بريوت. –هـ( دار املعرفة 490أصول السرخسي، حلمد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي أبو بكر )املتوىف - -1
 الطبعة: الثانية.1393 -بريوت  -عرفة األم، حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل، دار امل -2
3-  
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4-  
هـ(  دار البشائر 660اإلمام يف بيان أدلة األحكام، اإلمام عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم السلمي )املتوىف: - -5

 هـ الطبعة: األوىل، حتقيق: رضوان خمتار بن غربية. 1407اإلسالمية، بريوت 
م  1998هـ 1419 -بريوت  -هـ( دار إحياء العلوم 937القزويين )املتوىف: اإليضاح يف علوم البالغة، اخلطيب -  -6

 الطبعة: الرابعة، حتقيق: الشيخ هبيج غزاوي .
 هـ.1411البحث الداليل عند األصوليني، حممد يوسف حبلص، بريوت: عامل الكتب، الطبعة: األوىل - -7
هـ( دار الكتب العلمية 794د اهلل الزركشي )املتوىف البحر احمليط يف أصول الفقه، بدر الدين حممد بن هبادر بن عب- -8

 م الطبعة: األوىل، ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. حممد حممد تامر.2000هـ 1421-لبنان/ بريوت -
 الطبعة: الثانية. 1982 -بريوت  -بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين الكاساين، دار الكتاب العريب - -9

مكة  -هـ( مكتبة نزار مصطفى الباز 751الفوائد، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل )املتوىف:  بدائع- -10
أشرف  -عادل عبد احلميد العدوي  -الطبعة: األوىل، حتقيق: هشام عبد العزيز عطا  1996 - 1416 -املكرمة 

 أمحد
املنصورة  -هـ( الوفاء 478يين أبو املعايل )املتوىف الربهان يف أصول الفقه، عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلو  -11

 هـ ، الطبعة: الرابعة، حتقيق: د. عبد العظيم حممود الديب.1418 –مصر  -
 البعد اإليقاين يف مناهج االستدالل األصويل، دراسة يف مدارك العقل األصويل، يونس صويلحي )حبث منشور(  -12
( دار اهلداية، حتقيق: جمموعة 1205احلسيين الزبيدي )املتوىف: تاج العروس من جواهر القاموس، حممد مرتضى  -13

  من احملققني.
 م.1997 -تونس  -هـ( سحنون للنشر والتوزيع 1284التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور )املتوىف:  -14

 
هـ( 1353وىف: تحتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري أبو العال )امل -15

 بريوت. –دار الكتب العلمية 

الطبعة: األوىل، حتقيق:  1405 -بريوت  -التعريفات، علي بن حممد بن علي اجلرجاين، دار الكتاب العريب   -16
  إبراهيم األبياري.
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لبنان  -هـ( دار الكتب العلمية 745تفسري البحر احمليط، حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي )املتوىف:  -17

، الشيخ علي حممد معوض -م الطبعة: األوىل حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود 2001هـ 1422 -بريوت 
 شارك يف التحقيق: د.زكريا عبد اجمليد النوقي، د.أمحد النجويل اجلمل.

حتقيق:  بريوت، -هـ( دار املعرفة 516تفسري البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد البغوي )املتوىف  -18
 خالد عبد الرمحن العك.

تفسري اخلازن املسمى لباب التأويل يف معاين التنـزيل، عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم البغدادي الشهري  -19
 م.1979هـ /1399 -بريوت / لبنان  -هـ( دار الفكر725باخلازن )املتوىف 

بريوت  -هـ( دار الفكر 774الفداء )املتوىف: تفسري القرآن العظيم، إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو  -20
 هـ .1401

 -الرياض  -هـ( دار الوطن 489تفسري القرآن، أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين )املتوىف:  -21
 م الطبعة: األوىل، حتقيق: ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم.1997 -هـ1418 -السعودية 

هـ( دار  604مفاتيح الغيب، فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي )املتوىف:  التفسري الكبري أو -22
 م  الطبعة: األوىل.2000 -هـ 1421 -بريوت  -الكتب العلمية 

 هـ( بدون طبعة. 710تفسري النسفي، أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود النسفي )املتوىف :  -23
 728رقان، نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري )املتوىف: تفسري غرائب القرآن ورغائب الف -24

 م الطبعة: األوىل، حتقيق: الشيخ زكريا عمريان. 1996 -هـ 1416 -بريوت / لبنان  -هـ( دار الكتب العلمية 
المة احملقق ابن عالتقرير والتحبري على التحرير يف أصول الفقه اجلامع بني اصطالحي احلنفية والشافعية، شرح ال -25

 بريوت. -دار الكتب العلمية -أمري احلاج احلليب
 1405 -بريوت  -هـ( دار الكتاب العريب 597تلبيس إبليس، عبد الرمحن بن علي بن حممد أبو الفرج )املتوىف:  -26

 الطبعة: األوىل، حتقيق: د. السيد اجلميلي  1985 -
 -بريوت  -هـ( دار إحياء الرتاث العريب  370توىف: هتذيب اللغة، أبو منصور حممد بن أمحد األزهري )امل -27

 .م الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد عوض مرعب2001
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 بريوت. –تيسري التحرير، حممد أمني املعروف بأمري بادشاه، دار الفكر  -28

دار هـ(  310جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أبو جعفر )املتوىف:  -29
 .1405 –بريوت  -الفكر 

 -بريوت  -اجلامع الصحيح املختصر، حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي، دار ابن كثري, اليمامة  -30
 الطبعة: الثالثة، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا. 1987 - 1407

بريوت،  - الرتاث العريب اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي، دار إحياء -31
 حتقيق : أمحد حممد شاكر وآخرون.

 القاهرة. –هـ( دار الشعب 671اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب )املتوىف  -32
محن ر مجع اجلوامع لإلمام تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي، مع حاشية العالمة البناين، وهبامشها تقرير عبد ال -33

 الشربيين، مع حاشية العالمة مال حممد أمني السويري األربيلي، مطبعة حممدي، سقز، إيران.
 . 1993 –بريوت  -( دار الفكر 911الدر املنثور، عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي )املتوىف:  -34

 دراسة املعىن عند األصوليني، د. طاهر سيمان محودة، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية  -35
م 1995هـ 1415 -بريوت  -هـ( دار الكتاب العريب 471دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين )املتوىف:  -36

 الطبعة: األوىل، حتقيق: د. التنجي .
م، حتقيق: 1939 -هـ 1358 –هـ( القاهرة 204د اهلل الشافعي )املتوىف الرسالة، اإلمام حممد بن إدريس أبو عب -37

 أمحد حممد شاكر.
 بريوت. –هـ( دار الفكر  386رسالة ابن أيب زيد القريواين، عبد اهلل بن أيب زيد القريواين أبو حممد )املتوىف:  -38
مود اآللوسي اب الدين السيد حمروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، العالمة أيب الفضل شه -39

 بريوت. –هـ( دار إحياء الرتاث العريب 1270البغدادي )املتوىف 
م الطبعة: األوىل، حتقيق: 1999هـ( دار ابن عفان، القاهرة 1307الروضة الندية، صديق حسن خان )ت:  -40

 علي حسني احلليب.
بريوت  -هـ( املكتب اإلسالمي 597)املتوىف: زاد املسري يف علم التفسري، عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي  -41

 هـ الطبعة: الثالثة.1404 –
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 اقي.بريوت ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الب -سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويين، دار الفكر  -42
 -ملكرمة مكة ا -سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، مكتبة دار الباز  -43

 حتقيق: حممد عبد القادر عطا.  1994 - 1414
هـ  1420 -الرياض  السعودية  -هـ( دار الوطن 360الشريعة، أبو بكر حممد بن احلسني اآلجري )املتوىف:  -44

 م الطبعة: الثانية، حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عمر بن سليمان الدميجي . 1999
هـ(، مؤسسة 354بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت )املتوىف  صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حممد -45

 م، الطبعة: الثانية، حتقيق: شعيب األرنؤوط.1993 -هـ 1414 -بريوت  -الرسالة 
 صحيح اجلامع الصغري وزياداته، حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي. -46
ريوت، حتقيق: ب -نيسابوري، دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي ال -47

 حممد فؤاد عبد الباقي.
 م .2002هـ 1422طرق الكشف عن مقاصد الشارع، نعمان جغيم، عمان: دار النفائس، الطبعة: األوىل،  -48
ة، عامل ثجامعة القاهرة، الطبعة: الثال –كلية دار العلوم   -علم الداللة، د. أمحد خمتار عمر، أستاذ علم اللغة -49

  1992الكتب 
 هـ(.926غاية الوصول شرح لب األصول، أيب حيىي زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري )الوفاة:  -50
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