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ي  صوص الت  ياق في الن  بدلالة الـس   الاعتداد    :ة الأولىفسير
 "معرفي    وتمهيد   منهجي    "تأسيس  

ّ*محمد الفرجيد/                                                             
ّوصحبهّ ّآله ّوعلى ّالأمين، ّالنبي ّمحمد ّعلى ّوالسلام ّوالصلاة ّالعالمين، ّرب ّلل  ه الحمد

ّوالتابعين.
ّ،،أماّبعد،

ّقائمة ّ ّالعلمية ّالورقة ّهذه َّبياٍنّّفإن َّ ّعَبْر ّبالوحي، ّالأول ّالتفسيري ّالخطاب بْط ّر على
ّه ّ)السياق( ُ ّالواسطة ّهذه ّفكانت ّالقرآني، ّالنص ّسياَق ّالارتباط،ّيراعي َ ّمحور ي

ٍّتّ وموضوعَّالاب ّمنّخلالّثلاثّقضاياّرئيسة ّّ:حاث 
ّا.اّوتداوُل ّإلىّالمقصودّبلفظّ"السياق"ّوَْضع ّّ-فيّوَجازةٍّمُب ينَةٍّّ-:ّالإلماعُّأولها
ت هّفيّالخطابّالنبويّالثانية   ّ-بوصفهّأوَلّخطاٍبّقَرََأّالوحي-:ّفيّالإسفارّعنّركني َّ

ّمعرفية. ّمنهاّمعالمُّمَنهجية،ّوأصول  ّم نّخلالّشواهدَّتُشتَق ُّ
َّالثالثة ر ّتَدب َّ ّخطاٍب ّثاني ّفي ّ"السياق" ّتوظيف ّوجوه عن  ّ بانة ّالإ ّفي ّالإلهي،ّ: الوحي

ّوأسبابه،ّ ّأحواله ّوعاصروا يل، ّالتنز ّشاهدوا ّالذين ّالصحابة ّمَدارك ُ ّأنتجتْه ّالذي وهو
ليقةّّ-وأدركواّ ّّالس َّ ّلغتَه.ّ-بخالص 

ُّتَْقد ّ ُّالعلمية ّالمحاولة ّهذه ّماّفانتظمت ّتُجْم ل ّخلاصات  ّتعقبُها ّثلاثة ، ّوتَأسيساٍت مة ،
ّهذهّالورقة. َلّفيّتَضاعيف  ّفُص  

  

                                 
بية/ّمّالإسلاميةّبكليةّاللغةأستاذّالعلو*  المغرب.ّ/بمُراكشّجامعةّالقاضيّعياضالعر
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 : مفهوم السياق بين الوضع اللغوي والتداول المعرفي:(1)التأسيس الأول
المستقر ّ  ّ أنّ منّاللوازمّالعقلية  ّ ّّة علىّالإحاطةّبمقوماتهّالتيّّالحكُمّب َأمْرٍ،ّأوّعليه،ّمتوقف 

ّ-تنجليّبهاّحقيقتُه،ّوتتضحّبهاّكينونتُه،ّوإلاّكانّذلكّالحكمُّغيرّذيّدلالةّمعتبرة،ّفلَز مّ
يهّإلىّالمرادّبلفظّ"السّ ّ-لذلكّ ياق"ّالذيّسيُبَحثّماّعَرََضّلهّمنّبَْسُطّكلمةٍّتبتغيّالتنو

ّاعتبارٍّوآثارٍّفيّخطابّالبدايةّالذيّقرأّالوحي.
وليسّالقصدُّأنُّنجْر َيّالقلمَّعلىّالنحوّالمألوفّفيّالبعدّالتعليمي:ّم نّالقصدّّهذا؛

ّالخلوصّ ّثم ية، ّاللغو ّالمعاجم ّفي ّاستعمالاتها يف ّتصار ع  ّبتَتَب ُّ ية ّاللغو ّالدلالة ّتوضيح إلى
دلالاتّالل ّ يفّوالاصطلاحاتّلحصْرّ  فظّفيّالمجالاتّالمعرفيةّالمختلفة؛ّإلىّكتبّالتعار

ّ ّجملةُّبل ّعنه ّأسفرت ّما ّخلال ّمن ّالورقة ّهذه ّفي ّبـــ"السياق" ّالمراد ّتوضيُح الـمََأم ُّ
ّمصدرٍّ ّمن ّأكثر ّفي ّلمفهومه َضْت ّتَعَر َّ ّالد ّ(2)تفسير ي ٍُّّبحوٍث ّبالأصل لذلك  ّ ّمُمَه  دا لاليّ،

ّلاليّالذيناتّالموروثّالد ّظرّفيّمدو ةّالحاصلةُّمنّالن ّذيّانبثقتّمنهُّصوَرُهّالمفهومي ّال ّ
ّباني.قرأّالوحيّالر ّ

 :ة )س. و.ق(لالي العام لماد صل الد  الأ -أ
َّل ّأعدُو ّّ-ن ّالمقام ّهذا ّّ-في ّأنهّّانص   ّلي ّبدا ّإذ ّاللغة؛ ّمعاجم ّتضمنته َّما َّنخ يلة راه أُّ

ّلكلّ  ّالمعنى ّتصر ّّرُكن ّالماد ما ّهذه ّمن ّالل ّف ّأوضاعها ّفي ي ّة ّاستعمالاتهاّغو ّأو ة،
ّة.داولي ّالت ّ

ّ ّفي ّ))جاء ّ"أصلّ ّ((المقاييسمعجم ّالمادة ّهذه ُّالشيء"واحد ّّأن ّحَْدو ّوهو ّفليستّ(3)، ،
يضه،ّوهذاّالمعنىّهوّمُستصفىّماّ بيّوقر تندّعنّهذاّالأصلّالدلاليّالعامّفيّنَثيرّالكلامّالعر

ّ لّلدي َّ ٍَّّتحص َّ ّّّّّ(.4)منّالمعاجمّم نّتتبعّمواردّهذهّالمادةّفيّجملة
                                 

انتخبتّالعبارةّبلفظّ"التأسيس"ّبدلّ"المبحث"،ّأوّ"المطلب"،ّأوّنحوهما،ّلمُساوقَةّطبيعةّالموضوعّالمُتنادىّإليه،ّفهوّّ-1
ُّ ّقامّعليهاّتاريخ ّبعدّتأسيسيّللأصولّالتي ّمُقوماتٍّّذو ذاَت  ّ ّقراءة ّفأنتج باني، ّالر ّالوحي ّأنوار ّمع ّالبشري ّالعقل ّتفاعل

 .ّنةٍّمعي ّّةٍّمنهجي ّ
كانّمتْنُهاّالمدروسّ"مفاتيحّالغيب"،ّللرازي،ّو"المحررّالوجيز"،ّلابنّعطية،ّّفقدّحاولتّتتبعّمفهومهّفيّدراساٍتّّ-2

يل،ّللبيضاوي،ّو"البحرّالمحيط" يلّوأسرارّالتأو  .ّ،ّلأبيّحيانّالأندلسيو"أنوارّالتنز
ّاللغة،ّلابنّفارس،ّتح.ّعبدّالسلامّهارون،ّدارّالفكر:ّّ-3  .9/999ّم.9191ّ/ـه9911ّينظر:ّمعجمّمقاييس
4-ّّ ّتح. ّأحمد، ّبن ّللخليل ّالعين؛ ّكتاب ّمثلا: ّتاريخ،ّينظر ّدون ّالهلال، ّمكتبة ّالسامرائي، براهيم ّود.إ ّالمخزومي، د.مهدي
5/911-919ّ ّاللغة؛ ّوتهذيب ،ّ ّط ّالمعرفة، ّدار ّقاسم، ّزكي ياض ّر ّتح. ّالأزهري، ّمنصور م،1119ّ/ـه9/9211لأبي
1/9511-9011ّ ّالفكر: ّدار ّالزمخشري، ّالقاسم ّلأبي ّالبلاغة؛ ّوأساس ّص9112-ـه9295، ّالعرب،992ّم، ّولسان ،
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ّ ّما ّهُنا: ّيثور ّالذي ّالسؤال ّأن ّ"السياق"،ّغير ّبمفهوم ّالدلالي ّالأصل ّهذا علاقة
ُفّللـكشفّعماّتتضمنهّنصوُصّالوحيّالقرآنيّمنّمقاصدّدلالية؟. ّحينماّيُوَظ َّ

ّوالاستعمالاتّ ية، ّاللغو ّالدلالات ّبين ّالعلاقة َّعن بانة ّالإ ّباحٍث ُّمن َّأكثر ّا رْتَام لقد
ّلهمّمنّالتنائيّ؛ّ(1)التداوليةّللفظّ"السياق"،ّفتعددتّمسالـكهم،ّوتنوعتّنتائجهم لـ مَاّعَن َّ

ّّ-بينّالمعنىّالوضعيّوالتداولاتّالمعرفية؛ّغيرّأنّالاستمساكّبتأصيلّ"ابنّفارس"ّ وقدّقَل َّ
اّبينّالاستعمالين،ّفهوّأْصل ّيفيدّأنّهذهّالمادةّتحم ُلّقدّيُْدن يّماّيبدوّمتنائي ّّ-منّاهْتَبَلّبهّ

ُّ ّلازم ّلق ّالشيء" ّ"حَْدو ّفإن ّالـمُداناة؛ ّللّإمعنى ّبالإنشاد ّالمكل َُّف ى ّيُسم َّ ّول ذلك ّلَه؛ ْبه ّر ّ-بل
ّمُْستَسْر ع ّ ّلها يب ّحاد ي ّّ-ا ّقر ّيكون ّلأن َّه ّنحوٍّّاا؛ ّعلى ّإنشاّمنها ّبهّيُدني ّفتنفعل ّسماعها؛ ّمن دَه

ّ.اإسراع ّ
نُوّأيضّ ّ-فيّتداولاتّالأصوليينّوعلماءّالقرآنّّ-وللسياقّّ فيّالح َي  زّ مفهومّالد ُّ  ّ ا:ّدُنُو

ّاللفظّّالكلامي، يَاقَة ّمفاهيم ّس  ّبعد ّيتضح ّالذي ّالوجه ّعلى ّالدلالي، ّالمقصود ّفي وتَدَاٍن
ينّوالأصوليين. الوحيّم نّالمفسر  ّ ّع ندّقَرََأة

 مفاهيم السياق في تداوليات قَرََأةِ الوحي: -ب 
ّبمخ ّالأصوليون ّوكذلك ّاختلافّمَنازعهم، ّعلى ّ"السياق" ّلفَظ ّالمفسرون تلفّتَداوَل

ّ مُت َم َّ َي ّت ّوقد َّسال فٍّ-مذاهبهم، ّاللفظّّابعضّ ّ-في ّهذا ّمفهوم  ّلانتزاع يقين؛ ّالفر ّتراث من
ّأُّّ ّشتى، ّبنتائج بُْت ّفأُّ ّالأحكام، َ ّوإثمار ّالـمَدلولات، يضاَح ّإ ّعليه ّيُديرون ّماّالذي جمل

َّيخدمّقَْصدَّهذهّالورقةّمنهاّفيّّالكُل  ياتّالآتية:

                                                                                             
ّ ّج ّتاريخ، ّدون ّصادر، ّدار يقي، ّالإفر ّمنظور ّلمرتضى999-91/900لابن ّالقاموس، ّجواهر ّمن ّالعروس ّوتاج ،ّ

بيدي،ّتح.ّعليّشيري،ّدارّالفكر،ّ  .199-99/110م،9112ّهـ/9292الز

بلوغّالغاية"ّ]ينظر:ّالسياق:ّالمفهوم،ّّ-1ّ فقدّرأىّالدكتور/ّطهّجابرّالعلواني:ّأنّالعلاقةّبينّالدلالتينّهيّ"الـكشف،ّو
ّللعلم ّالمحمدية ّالرابطة ّنظمتها ّالتي ّالدولية ّالندوة ّأعمال ّضمن ّمنشور ية، ّالنظر ّالسياقّالمنهج، ّاعتبار ّ"أهمية ّموضوع: ّفي اء

ّ ّط: ّبالأحكام" ّالعمل ّبسلامة ّوصلته يعية، ّالتشر ّالمجالات 9/1119ّفي ّص ّالوهاب91ّ-99م، ّعبد ّالدكتور ّورأى ،
يم؛ّ الحارثيّأنهاّالارتباط،ّوالتسلسل،ّوالانتظامّفيّسلكّواحد،ّ]ّينظر:ّدلالةّالسياقّمنهجّمأمونّلتفسيرّالقرءانّالـكر

15ّم،ّص9111ّثي،ّدارّالمكتباتّوالوثائقّالوطنية:ّللدكتور/ّالحار بع:ّّ[،ّونص َّ الدكتورّنجمّالدينّزنكيّعلىّعلائقّأر
ّبحثه:ّ ّ]ينظر بة". ّوالمقار ّ"والملابسة ّوالانتزاع"، ّو"النزع ّالشيء"، ّيدي ّبين ّو"التقديم ّالتتابع"، ّعلى ...ّ ّوالسلسلة "السرد

يةّالسياق؛ّدراسةّأصولية،ّدارّالـكتبّالعلمية،ّ  [.92ّّم،ّص1110ّهـ/9ّ/9219ط:ّنظر
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ّالسّ ّ-أ ّمن ّعليه ّالموقوف ّفي ّاللفظي،ّياق ّالجوهر ّعن ّينفك ّلا ّقَرََأة ّالوحي، تراث
ّالـمَوقف"ّ ّ"سياَق ُحْدثين ّالم ّالتداوليين ّبعض ّيسميه ّما ّفيه ُّمُندر ٍج ّغير صية، ّالن َّ والطبيعة 

(Context of situation)(1)ّن ّعلى ّأقف ّفلم ّالنزول"، ّ"سبب ّيُسم  ي ٍ ّ-مثلا–ّص 
ّسياق ّ ّيحتف ُّ ّما ّإلى ّمُنصر ف  ّعليه ّوقفت ّما ّكل ّبل ّالمقروءّّا، ّالنص ّسوابق ّمن باللفظ

ّ.(2)ولواحقه
ّأنّ ّ ّالبيان ّعن ّفيّّوغَني ٍ ّالملحوظ ّالتداني ّمعنى ّيحْم ُل ّالتداولي ّالاستعمال هذا

ّالن ّ ّحواف َّ ّلأن  ّالعام؛ ّالدلالي ّالأصل ّفظي ّالل ّّص  ّمنه ّلدنو  ها ّمنه؛ يبة  َّقر فيّّ-الفظ ّ-ة
ّالن ّ ٍّّص  ّدلالة ير ّتقر ّعلى ّلتعاضدهما ّدلالة ؛ ّمنه ّودانية  ٍّي ّكل ّّالمقروء، ّمعانيّّة ّبها سق تَت َّ

ّالألفاظّالتيّيأتلفّمنهاّالخطابّالمقروء.ّّّّّّّ
ّهوالمقصّ-ب ّبالأصالة، ّالخطاب ّمن ُ مّ-اأيضّ –ّود ّمُحَك َّ ّقَرَأةّّعند-ّسياق بعض

ّيكتنفهاّ-الوحي ّالتي ّالألفاظ ّدلالة ّتوجيه ّ(3)في ّوهذا لّ، ّبتأم ُّ ّيُدرَك ّإنما المقصود
يرّمعنىّعام،ّيكونُّهوّالسياَقّفظي ّهّالل ّناتّالخطابّوقرائن ّمكو ّ علىّتقر  ّ ة؛ّلتبدُوَّمُتساو قة

ّهوّ ّما ّمنها ح ّفيُرَج َّ ّحي  ز ه، ّفي ّالواردة ّالألفاظ ّتحتملها ّالتي ّالجزئية ّالمعاني ّإليه ّتُرَد ُّ الذي
ّالسّ  ّذلك ّبدلالة ّيبدأوفق ّما يُستضعَف ّو ّفكانّوّبعيد ّياق، ّللخطاب، ّالعام ّالمقصود ّعن ا

يّةّوالمقصودّالكل ّلاليّبينّمعانيّالألفاظّالجزئي ّدانيّالد ّاّعلىّملاحظةّالت ّهذاّالمفهومّقائم ّ
يرهّالخطابّبرم ّال ّ ّته.ذيّسيقّلتقر

ُّالقرآني ّالسّ ّ-ج ّفالسّ ورة ّوالكلم، ّالآيات ّمن ّثناياها ّفي ّلما ّسياق  ّة ّالواحدة وإنّ-ورة
أبعاضُهاّبع قدٍّّ-قضاياهادتّتعدّ   ّ ُلّأجزاءها،ّيقولّدراز:ّ"اعمدّإلىّسورةٍّّمنظومة منّّيَص 

                                 
بية،ّبيروت،ّدونّتاريخ،ّص:ّّ-1 ّالعر بي؛ّلمحمودّالسعران،ّدارّالنهضة ّالعر ّللقارئ ّاللغة؛ّمقدمة  .999ّينظر:ّعلم
صرحّبعضّالمتقدمينّبتغاير:ّ"دلالةّالسياق"ّو"دلالةّالحال".ّينظر:ّالتبيانّفيّأقسامّالقرآن؛ّلابنّالقيم،ّدارّالفكر،ّّ-2

 .11،ّص:دونّتاريخ
بخاصّ ّ-3 ّعلىّّةٍّو ّدالة ّالأولى ّبكون ّبينهما ّميزوا ّإذ ّالإشارة"، ّودلالة ّالعبارة، ّ"دلالة ّبين يقهم ّتفر ّفي ّالحنفية أصوليي

ير ّسّ ّقصدٍ منّاللوازمّالدلاليةّلماّسيقّلهّّمدلولها،ّوإنماّهيّلازم ّّيقّالخطابّلإثباته،ّوالثانيةّتبعيةّلمّيُسَقّالخطابّلتقر
ّقصدٍ ّمن ّتاريخ:ّّالخطاب ّدون ّكراتشي، يس، ّبر يد ّجاو ّمطبعة ّالحنفي، ّالإسلام ّلفخر ّالبزدوي، ّأصول ّينظر: أصلي.

9/99ّّ.ّ
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ْلّبفكركّمعهاّمرحلةّمرحلةّ...ّتلكّالسّ  ورّالتيّتتناولّأكثرّمنّمعنىّواحدّ...،ّوتَنق َّ
ّتلاقتّ ّوكيف ّوتعادلت؟ ّأوضاعها ّتقابلت ّوكيف ّفتحت؟ ّوكيف ّبدئت؟ كيف

ّمقدم ّازدوجت ّوكيف ّوتعانقت؟ ّمعانيهاّأركانها ّنظام ّفي ّألبتة ّتجد ّلن ّبنتائجها...؟ اتها
ّ،...ّ ّشتى ّنجوم ّفي ّأم ّواحد، َّنجْم ّفي ّنزلت ّالسورة ّهذه ّأكانت ّبه ّتَعْر ف ّما ّمبانيها أو
ّكلّ ّعلى ّوأقيم ّوأصول، ّأساس ّعلى ّالكلية ّالمقاصد ّمن ّبنيت ّقد ّمتماسكة، ّبنية هي

ّوامتدّ  ّوفصول، ّشعب ّمنها ّكلّ ّأصل ٍّّمن ّّشعبة ّتقصر ّفروع ّتنتقلّمنها ّكما وتطولّ...،
ّ.ّّّّّّّ(1)،ّقدّوضعّرسمهّمرةّواحدة"واحدٍّّبينّحجراتّوأفنيةّفيّبناءٍّ

ّالتلاحم ّهذا ّفي ّأن ّيخفى ّتداني ّّوليس ّالسورة ّأطراف ّبين ّتخطئهّّاالعضوي لا
ّالمتدب ّ ّقَرََأةّالبصائر ّبه ّاعْتَد َّ ّولذلك ّالسورة؛ ّبُنيان ّعليها ّيقوم ّالتي ّالنصوص ّلمقاصد رة

ّ.ّ(2)اقتناصّدلالاتهالوحيّفيّ
ّسياقّ ّ-د ّتَْستَبينواحد ّّالقرآنُ ّاستعمالات ه-ّ، ل ّالـمُجمَلةّ-بتأم ُّ ّالألفاظ أوّّمعاني

ُّ ّوتُْفقَه ّالكلية-الـمـُـْحتم لة، ّمقاصده ّوَفق ّوآي ه ،ّّ-على ُّسوَر ه ّفي ّبُث َّ ُّما ّوح كم ُ أحكام
ده ّومَقاص  ّالكلية، ّأغراضه ير ّبتقر ّالوحي ُ ّقَرََأة َ ّعُن ي ّالإطارَّّولذلك ّتكون ّلـكي العامة؛

ّمدلولاتّ ّبين ّالملحوظ ّالتداني ّوجه ّوذلك ّالجزئية، ّالدلالات ّفيه ّتنصهر ّالذي العام َّ
يفّماّيرجعّ باني.ّيقولّابنّعاشور:"ّفمرادّالل  هّمنّكتابهّهوّبيانّتصار مكوناتّالوحيّالر

ّخطاب ّبها ّخاطبنا ّالتي ّالقرآن ّألفاظ ّفي ّذلك ّأودع ّوقد ّالدين، ّمقاصد ّحفظ اّإلى
ّ(3)بينا" ّجعل ّبل ّالل  ه-، ّمماّّ-رحمه ّالقرآن ّمقاصد ّالإجمال ّعلى ّيعرف ّ"أن َّالمفس  ر: رائد

ّ.(4)جاءّلأجله"

                                 
 .911ّّ-919ّم،ّص1115ّينظر:ّالنبأّالعظيم،ّلمحمدّعبدّالل  هّدراز،ّعنايةّأحمدّمصطفىّفضلية،ّدارّالقلم:ّّ-1
ّالّ-2 ّالطبري ير ّجر ّابن ّمنهم: ّرجح ّّ-ذي ّالسورة ّالإحضارّ-بسياق ّفيّّمعنى ّالحساب ّلمشاهدة ّالإحضار ّعلى للعذاب

يرّالطبري،ّتحّ.ّأحمدّ يلّآيّالقرآن،ّلابنّجر قولهّتعالى:ّ"ولقدّعلمتّالجنةّإنهمّلمحضرون".ّ]ينظر:ّجامعّالبيانّفيّتأو
ية.ّ]ينظر:ّإعلام19ّ/911ّم،9/1111ّمحمدّشاكر،ّمؤسسةّالرسالة،ّطّ [،ّوقدّاستعملّالمصطلحّبلفظهّابنّقيمّالجوز

 [.9/911م،9199ّعينّعنّربّالعالمين،ّتح.ّطهّعبدّالرؤوفّسعد،ّدارّالجيل،ّبيروت،ّالموق
بي،ّبيروت:ّطّّ-3 يرّالعقلّالجديد،ّمنّتفسيرّالكتابّالمجيد؛ّلابنّعاشور،ّمؤسسةّالتاريخّالعر يرّالمعنىّالسديد،ّوتنو تحر
 .9/99ّم،1111ّ/ـه9/9211
ير،ّلابنّعاشور،ّّ-4 يرّوالتنو بي،ّبيروت،ّطّالتحر  .9/91م،1111ّ/ـه9/9211ّمؤسسةّالتاريخّالعر
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ّأنّ  ّملحوظّ ّوالحاصل ّالوحي ّقَرََأة ّتُراث ّفي ّالمأثور ّالتداول ّفي ّالأصلّّالسياق فيه
ّ ّنص  ّينتظمها ّالتي ّالألفاظ ّتدانيّمعاني ّالعام،ّمن ّأوّّاللغوي ّالسورة، ّأوّغرض الآية،

ّبرم ّ ّالقرآن ّالر ّمقاصد َ ّالوحي ّالبداية ّخطاب ّقرأ ّفهل ّالمنهجي ّب ّته، ّالمعالم ّبهذه ّالتيّاني ة
ّأسيسّالمفهومي؟رناهاّفيّهذاّالت ّسطّ 

َّ  .هُّالتأسيُسّالثاني،ّوالذيّيليهذلَكّماّيَبْغ يّبحث
   :قراءة الوحيياق في بالس   دادبوي والاعتالتأسيس الثاني: الخطاب الن  

ّّّّّّ ّنص   ّالقرآني ّ ّالوحي ّلغوي  ّجاء ّومحامله-، ّوأساليبه ّأوضاعه ّمقتضياتّّ-في على
بي،ّ"فمنّأرادّتفه ّ ّ.ّّ(1)مهّفمنّجهةّلسانّالعربّيفهم"المعهودّالعر

ّهذاّالل ّ ُلّأم ّفظّبحواف  ه،ّوالاعتدادّبسوابقهّولواحقه،ّوالت ّسانّدَْركُّالل ّومنّخواص  
ّ ّالكلام ّجملة ّبد في ّلا ّالإطلاق، ّعلى ّالعرب ّ"كلام ّإذ ّيكتنفه؛ ّاعتبارّّالذي ّمن فيه

وهُزؤة"  ّ ّ.(2)معنىّالمساقّ...،ّوإلاّصارُّضحَكَة
ّاّّّّّ ّعليه ُل ّالمنز َّ ّكان ّمبر  ز ّوإْذ ّاللسان، ّهذا َّبجْدة  ّواسعَّّابَن ّبخواصه، ّالإحاطة ّفي

لّ وظيفةّالبيان،ّفيكونَّحامَلّلواءّبيانّليُرَق َّىّفيّّ-بكلّذلكّوغيره-العارضةّفيّبابه؛ّفقدّتأه َّ
ّمَاّنُز  َلِّإلَْيه مّْالقرآن،ّقالّتعالى:ّ﴿ اس  ّ.ّ(3)﴾وََأنْزَلْنَاِّإلَيَْكّالذ  كْرَّل تُبَي  نَّل لن َّ

ّذلكّّّّّّ ّإذ ّنفس ه؛ ّالقرآن  ّإلى ّالقرآن  ّرَد ُّ ّرْأسُها ّعليها، ّانبنى ّمقومات  ّهذا ولبيانه
ّالت ّ ّوجوه ّلأن ّأرقى ّبيين؛ ّلا ّأهمّ ه ّمن ّهذا ّفكان ّأوحَاهُ، ن ّم م َّ َّبالوحي ّالبيانّّأعلم معالم

ّالنبويّللوحيّالإلهي.
للوحيّبالوحيّنفس ه؛ّالالتفاُتّإلىّمساقاتّالنصوصّّ--ّبي ّومنّصورّقراءةّالن ّّّّّّ

ّندل ّ ّما ّوذلك ّالقرآنية، ٍّوالألفاظ ّجملة ّخلال ّمن ّعليه ّعلىّّل ّفيها ّوقَْفنَا ّالتي ّالنصوص من
ّالنبيّ اءّالوحيّإلىّضرورةّالانتباهّإلىّأسيقةّالن ّّ--لَْفت  علىّ-صوص،ّوقدّرتبتُهاّأنظارَّقُر َّ

فيها.باعتبارّنوعّالسّ ّ-سبيلّالتدل  ي ّياقّالمستثمَرّ 
 ة:ة العام  بوي ومراعاة  سياق المقاصد القرآني  الخطاب  الن   -1

                                 
يعة،ّلأبيّإسحاقّالشاطبي،ّضبطّوتقديمّوتعليق،ّمشهورّبنّحسنّآلّسليمان،ّدارّّ-1 ينظر:ّالموافقاتّفيّأصولّالشر

 .1/91ّم،9119ّ/ـه9ّّ:9299ابنّعفان،ّطّ
يعة،ّللشاطبيّّ-2  .9/291ّينظر:ّالموافقاتّفيّأصولّالشر
 .22ّنحل،ّالآية:ّسورةّالّ-3
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ُّادالاعتّّّّ ة،ّوالمعانيّالجامعة،ّي ّهوّالالتفاُتّإلىّالمقاصدّالكل ّّ،ياقّالقرآنيّالعام ّبالسّ ّد
الات ّتيّعليهاّمَدارّسورّالكتابّوآي ه؛ّإذّالقرآنّبرم ّال ّ  ّ جُملةٍّمُحْكَمة  ّ صال ،ّآخ ٍذّبعضُهاّته،ّفيّقوة

ُّمنهجي ّ  ّيَستَق يم ّفليَس ّبعٍض، ّآية ّبحَُجز  ّأو ّمقطع ، ّأو ، ّلفظ  ّيُحمََل ّأن ّيناقُضّّا ّما ّعلى منه
ّالوحيّي ّكل ّ ّقراءة ّفي ّالمنهجي ّالبعد ّولهذا ّمقاصده، ّوجوامَع ّأساليبه، َ ّومعهود ّألفاظه، ات 

قال:ّ"أيعجزّّّبي ّرداءّعنّالن ّبوي؛ّمنهاّماّأخرجهّمسلمّعنّأبيّالد ّشواهدُّمنّالخطابّالن ّ
ّقال ّالقرآن؟ ّثلث ّيقرأ ّوكيف ّقالوا: ّالقرآن، ّثلث ّليلة ّفي ّيقرأ ّأن ّأحد،ّأحدكم ّالل  ه ّهو ّقل :

ّ.ّّّّّ(1)تعدلّثلثّالقرآن"
ّأنّ ّّّّ ّ ّّبيالن ّّوالمقصود ّلعلاقة ّمراعاة  ّالقرآن؛ ّثلَث ّالإخلاص َ ّسورة ّعد َّ قد

ّالكل ّ ّبمقاصده ّواحدٍّي ّمضمون ها ّمن ّأكثر ّنص َّ ّفقد ّأنّ ّة؛ ّتوحيد ،ّّعلى ّالقرآن مقاصد
ّللن ّ ّالإخلاص ّسورة َضْت ّتمح َّ ّوقد ّوأخبار ، ّالأو وأحكام ، ّفيّوع ّتعد ُل ّفكانت ل،

لّفيّثلثّالقرآنّمنّقضاياّالت ّ وويّعنّالمازري:ّوحيد،ّولذلكّنقلّالن ّمضمونهاّماّفُص  
ّأحد"ّّ"أنّ  ّالل  ه ّهو ّو"قل ّتعالى، ّلل  ه ّوصفات ّوأحكام، ّقصص، ّأنحاء: ّثلاثة ّعلى القرآن

ّ.ّ(2)،ّوجزءّمنّثلاثةّأجزاء"فات،ّفهيّثلثّ متمح  ضةّللصّ 
ّالت ّ ّلهذا يشهد ّال ّو ّاوجيه ّ"سورة ّاعتبار ّفي ّالقرآن ّمقاصد َلَْحُظ ّي ُلُثَه،ّذي ّث لإخلاص"

ّ ّمسلم ّرواه ّ"إنّ ّّبي ّالن ّّأنّ ّ-اأيضّ -ما ّأجزاءٍّّقال: ّثلاثة ّالقرآن أ ّجز َّ ّهوّالل  ه ّ"قل ّفجعل ،
ّ.(3)منّالقرآن"ّاالل  هّأحد"ّجزء ّ

ّّّّّ ّنص   ّالن ّّوهو ّالتفات ّالمقاصدي ّّّبي ّفي ّالأبعاد ّالوحيإلى ّمدار ّعليها ّالتي ّة
ّالث ّ ّالأجزاء ّأحد  ير ّتقر في  ّ ّخالصة ّالإخلاص" ّ"سورة ّمضامين ّكانت ّولما لاثة،ّالقرآني،

ُلُثه. ّجعلهاّفيّقوةّث
ّال ّّ ّمضمونها ّبيانُ ّثبََت ّوقد ّالقرآن ّلثلث ّع ْدلا ّبه ّكانت ّمنّذي ّمسلم ّأخرجه فيما

ّ ّعائشة ّعنها-حديث ّالل  ه ّّأنّ ّ-رضي ّالل  ه ّرجل ّّرسول ٍّّابعث ية ّسر ّيقرأّعلى ّوكان ،
ّأحد ّلأص ّالل  ه ّهو ّبـ﴿قل ّفيختم ّصلاتهم، ّفي ّفلم ّحابه ،﴾ّ ّلرسول ّذلك ّذُك ر ّرجعوا ،ّا

                                 
ين،ّباب:ّفضلّقراءةّ"قلّهوّالل  هّأحد"،ّبرقم:ّّ-1  .9111أخرجهّمسلم،ّكتاب:ّصلاةّالمسافر
ّطّّ-2 ّبيروت، بي، ّالعر ّالتراث ّإحياء ّدار ّالنووي، ّالدين ّلشرف ّالحجاج؛ ّبن ّمسلم ّصحيح ّشرح ّفي ّالمنهاج ينظر:
ّمسل0/15هـ،1/9911ّ ّبفوائد ّالمعلم ّفي" ّالتوجيه ّأصلّهذا ينظر ّو ّالنيفر،ّ. ّالشادلي ّمحمد ّتح. ّالمازري، ّالل  ه ّعبد ّلأبي م،

 .9/209ّم،1/9111ّالدارّالتونسيةّللنشر،ّطّ
ين،ّباب:ّفضلّقراءةّ"قلّهوّالل  هّأحد"،ّبرقم:ّّ-3 ّ.9119ّأخرجهّمسلم،ّكتاب:ّصلاةّالمسافر
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ّشيءٍّ أنّّحمان،ّفأناّأحبّ هاّصفةّالر ّيصنعّذلك"؟ّفسألوه،ّفقال:ّلأنّ ّفقال:ّ"سلوهّلأي  
ّ.ّ(1)ه"الل  هّيحب ّّأخبروهّأنّ ّأقرأّبها،ّفقالّرسولّالل  هّ

ّالن ّّّّّّ ه ّكلّ ّّبي ّفأقر َّ ّفي ّبالقراءة ّالإخلاص" ّ"سورة ّلتخصيص يله؛ ّتأو ّعلى
ٍّ يل ّركعة ّتأو ّيكن ّلم ّولو ّسليم ّ، ّالن ّا ّهذه ّفتظاهرْت ّالمقصود، ُّإلى ه ّلرد َّ ّالث ّا؛ لاثةُّصوُص

يرّأمورٍّ ّثلاثة:ّعلىّتقر
ّمضمونُّسورةّالإخلاصّصفةُّالرحمان.ّ-أ

ّالقرآنّأجزاءّثلاثة.ّ-ب
ّرآن.سورةّالإخلاصّبمنزلةّالثلثّمنّالقّ-ج

ب ّّّّّّ ّأنّ و ّيتضح ّّتأملها ّمضامينّّالنبي ّتثليث ّفي ّالقرآنية ّالمقاصد ّسياق راعى
يةّ يهّبمنزلةّسورةّالإخلاص،ّوهيّقراءةّنبو مّتلكّالمقاصدّالعامةّفيّالتنو الوحي،ّثمّحك َّ

ّتأسيسّ  ّإلى ّالمعرفي، ّالبُعد ّالمساقَّّمنهجٍّّتتجاوز ّيراعي ّقراءةّّتفكيري، ّفي ّالعام القرآني
ّالوحي.
ّّّ ّالبخاري ُّ ّأخرجه ّما ّالنبوي ّالخطاب ّفي ّالمنهج ّلهذا ّالتأسيَس يعُضد ّأبيّّو عن

ّ"مرّ  ّقال: ّالمعلى، ّبن ّالن ّّسعيد ّأصل ّّّبي ّبي ّحت ّوأنا ّأجبه ّفلم ّفدعاني، ّصل ّي، ّثم ّى ّيت،
ّأصل ّ ّكنت ّفقلت: ّتأتيني، ّأن ّمنعك ّما ّفقال ّالذينّأتيت، ّ﴿يأيها ّالل  ه: ّيقل ّألم ّفقال ي،

ّ ّلل  ه ّاستجيبوا ّيحييكم﴾آمنوا ّلما ّدعاكم ّإذا ّثم ّ(2)وللرسول ّأعل ّّ، ّألا ّسورةّقال:" ّأعظم مك
ّقبل ّالقرآن ّالن ّّفي ّفذهب ّالمسجد؟ ّمن ّأخرج رته،ّّّبي ّأن ّفذك َّ ّالمسجد، ّمن ليخرج

ّ.ّّّّّ(3)ذيّأوتيته"بعّالمثاني،ّوالقرآنّالعظيمّال ّفقال:ّ"الحمدّلل  هّربّالعالمين"؛ّهيّالسّ 
ّوقيُفّعلىّدلالةّعبارتينّاثنتين:ّوالقصدُّالت ّ

ّمكّأعظمّسورةّفيّالقرآن"."ألاّأعل ّّ-
ّذيّأوتيته".بعّالمثاني،ّوالقرآنّالعظيمّال ّ"الحمدّلل  هّربّالعالمين"ّهيّالسّ ّ-

ُّوالجمعّبينّهاتينّالعبارتينّّّّّّّّ يرادّهذاّالن ّي ّنتجّالمطلوبّمنّإ بيّ،ّفقدّحكَمّالن ّص 
ّّّهذا ّسبَب ّالأخيرة ّالعبارة ّفي ّبي َّن ّثم ّالقرآن، ّسور ّأعظم ّبأنها ّالفاتحة لسورة

ّالتفضيل؛ّوذلكّأنهاّالقرآنّالعظيمّبرمته.

                                 
ين،ّباب:ّفضلّقراءةّ"قلّهوّالل  هّأحد"،ّبرقم:ّّ-1  .9110ّأخرجهّمسلم،ّكتاب:ّصلاةّالمسافر
 .12ّسورةّالأنفال،ّالآية:ّّ-2
ّ.2210ّأخرجهّالبخاري،ّكتاب:ّالتفسير،ّباب:ّتفسيرّسورةّالحجر،ّبرقم:ّّ-3
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ّلأنهاّّّّّّّ ّكله؛ ّالقرآن ّبمنزلة ّجعلها ّلـكنه ّشتى، ّسور  ّالقرآن ّأن  ّبنفس ه بي  ن  و
ّبعظمته ّالنبوي ّالحكم ّوكان ّالأساسية، ّوأغراضه ّالكلية، ّمقاصده ّمبني ّ تضمنت ّعلىّا ا

ّلهّ ّانقدَح ّوإذ  يرها، ّلتقر ّالقرآن ّسيق ّالتي ّالعامة ّالمقاصد ّإلى ّمضامينها ّنسبة  ملاحظة 
ّاشتمالُهاّعلىّكلياتّتلكّالمقاصدّجميع ها؛ّفقدّسماهاّالقرآنَّالعظيم.

ّاعتدّ  ّسياقية، ّقراءة  ّفكانت ّسوره، ّأعظم ّتكونُ ّجرَم ّفلا ّبمنزلته ّكانت تّوإذ
ّتبيين ّفي ّالوحي ّرواياتٍّّبمقاصد ّفي ّورد ّما ّالتحليَل ّهذا يؤكد ّو ّالسورة، ّهذه ّمكانة

ّ.ّّّّ(1)سماهاّ"أمّالقرآن"ّأخرىّأنّالنبيّ
ّّّّّّ ّالعلامة ّحكى ّعاشور))وقد ّالخطابّّ((ابن ّفي ّالقرآن" ّ"أم ّتسميتها ّوجه في  ّ أقوالا

ّثلاثةّ ّوهي ّالقرآن، ّمقاصد ّأنواع ّعلى ياتها ّمحتو ّتشتمل ّ"أنها ّالأقوال ّأوسط ّوجعل النبوي،
أنواعّ...ّوالفاتحةّمشتملةّعلىّهاتهّالأنواع،ّفإنّقوله:ّ"الحمدّلل  ه"ّإلىّقولهّ"ملكّيومّالدين"ّ

ياكّنعبد"ّإلىّقول هّ"المستقيم"ّمنّنوعّالأوامرّوالنواهي،ّوقولهّ"صراطّحمدّوثناء،ّوقوله:ّ"إ
ّيشيرّ ّالضالين" ّولا ّعليهم ّ"المغضوب ّذكر ّأن ّمع ّوالوعيد، ّالوعد ّنوع ّمن ّآخرها ّإلى الذين"

ّ.ّّّ(2)اّإلىّنوعّقصصّالقرآن"أيضّ 
ّوجوه ّّّّّّ ّذكر ّالورقةّثم ّهذه ّمن ّالمراد ّإذ ّاستقصاءَها؛ ّالقصد ّليس ّأخرى، ا

َّالعلميةّتبيينّ بماّ-ّمََنّالنبوة.ّوقدّبدامَعْلَمّمنّالمعالمّالمنهجيةّالتيّقُرئّعلىّوفقهاّالوحيُّز
ّّ-مضى ّيقوم ّعليه-أنه ّيقوم ّما ّبين باني،ّّ-من ّالر ّللوحي ّالعام ّالمساق ّإلى ّالالتفات على

ديرَْتّعليهاُّسوَرُهّوآيُهُ. ّوليسّمساقُهّالعامّإلاّمقاصدَهّالكليةّالتيّأُّ
ّعلميّمنّوقدّانبنىّعلىّهذهّا فيّالخطابّالنبويّأصل   ّ نة لإشاراتّالمنهجيةّالمتضم َّ

أصولّقراءةّالوحيّفيّتراثّالأمة،ّوهوّرَعيُّمقاصدّالشارعّالكليةّفيّتوجيهّدلالاتّ
ّناص  ّ ّالح ْكمي" ّ"المساق ّالشاطبي ُّ ّذلك ّسمى ّوقد ّالوحي، ّالمساقّألفاظ ّ"هذا ّأن ّعلى ا

ّ.(3)يختصّبمعرفتهّالعارفونّبمقاصدّالشارع"
 ورة" في قراءة الوحي:بوي ومراعاة "سياق الس  الخطاب الن  -2

                                 
 .2219ّم:ّوهيّمنصوصةّفيماّأخرجهّالبخاريّفيّكتابّالتفسير،ّباب:ّتفسيرّسورةّالحجر،ّبرقّ-1
بي،ّبيروت،ّطّّ-2 العر ير،ّلابنّعاشور،ّمؤسسةّالتاريّخ يرّوالتنو  .9ّ/999ّم،1111ّ/ـه9ّ:9211التحر
ّعفان،ّّ-3 ّابن ّدار ّسليمان، ّآل ّحسن ّبن ّمشهور ّوتعليق: ّوتقديم ّضبط ّللشاطبي، يعة، ّالشر ّأصول ّفي الموافقات

 .2/19ّم،9119ّ/ـه9/9299ط
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ّالن ّنّالمعالمّالمنهجي ّم ّّّّّ هاّالباحثّفيّالخطاب  لالاتّبويّالمتعل  ق ّببيانّالد ّةّالتيّيستشف ُّ
ُمْك ُنّوَْسمُهّبمراعاةّ"سياقّالسّ القرآني ّ ٍّة؛ّمَاّي يرّدلالة ّ ّ-ظرببادئّالن ّ-قدّتبدوّّورة"ّفيّتقر مباي نَة

ّالخطابّالنبويّلأصلّ ّالشواهدّعلىّتأسيس  بي،ّومنَّأْذيَع  للمدلولّالوضعيّفيّالمعهودّالعر
ّ ّأسي قة ّفي ّالمقصودالبحث ير ّتقر ّقبل ّالمتعددة ّّالنص ّالبخاري ّرواه ّحديثّما ّمن ومسلم

ّمسعود ّبن ّالل  ه ّ﴿ّّعبد ّنزلت ّ"لما يمَانَّقال: ِّإ َلْب سُوا ّي ّوَلَْم ّآمَنُوا ّلَهُمُّال َّذ يَن ولَئ َك ّأُّ ٍ ّب ظُلْم هُْم
،ّوقالوا:ّأيناّلاّيظلمّنفسه،ّذلكّعلىّأصحابّرسولّالل  هّّ،ّشقّ (1)﴾اْلَأْمُنّوَهُْمّمُهْتَدُونَ

ّلَاّتُشْر ْكّّيَاّ:ّ"ّليسّهوّكماّتظنون،ّإنماّهوّكماّقالّلقمانّلابنه:﴿فقالّرسولّالل  هّ بُنَي َّ
 ّ ّالش  رْكَّلَظُلْم ِإن َّ  ّ ه ّ.(3)،(2)﴾عَظ يم ّب الل َّ

ٍّ :ّ-شقّعليهمّماّفهموهّمنّلفظّالآيةّبعدّأن-قالّّالنبيّّعندّالبخاريّأنّ ّوفيّرواية
عَظ يم ّ"إنهّليسّبذاك،ّألاّتسمعونّإلىّقولّلقمان:﴿  ّ ّالش  رْكَّلَظُلْم ّ.(4)﴾ِإن َّ

ّّولعلّ  ّالنص َّ ّالسّ ّهذا ة ّلحاك مي َّ ّالتأصيل ّفي ّعليه ّالاعتماد ّيمكن ّما ّفيأصرُح ّياق
أنّّ-هّمنّدلالةّلفظّ"الظلم"ّفيّلغتهمبمقتضىّماّعهدو-حابةّقراءةّالوحي،ّفقدّفهمّالصّ 

يل ها،ّوهوّماّمنّأنواعه،ّدقيق هاّوجل ّّنوعٍّّعلىّالذينَّنجَواّمنّالوقوعّفيّأيّ ّالأْمَنّمقصور ّ
ق ّ  ّمُش  ّلهم ّالن ّابَدَا ّلهم ّفبي َّن ،ّ ّّبي ّاللفظ ّالنص-أن ّهذا ّخصوصّّمقصور ّّ-في على

ّأنّ  ّإلى ههم ّونب َّ ّ"الظّ ّالإشراك، ّالش ّدلالة ّخصوص ّعلى ّم نّلم" ّالقرآن، ّفي ّمعهودة رك
ّ﴿إنّالشركّلظلمّعظيم﴾.ّخلالّإحَالَتهمّعلىّمَقَالةّلقمانّلابنهّفيّالآية

ّالسّ  ّأنّلـكن على  ّ ّدالة ُّلقمان ّمَقالة ّكانت ّإذا ّأنه ّهو ّهنا، ّيثور ّالذي ّالسياقي ؤال
عنىّالشرك،ّفماّالدليلّالسياقيّعلىّأنّاللفظّفيّآيةّالأنعامّيدلّعلىّالظلمّقدّيطلقّعلىّم

ّمعنىّالشركّدونّماّعداه؟.
ّبلفظّ ّالمقصود ّإلى ّيُرشد ّالذي ّالسياقي ّالمأخذَ َ ّيُقر  ر ّكيمَا ّ"الشاطبي" ّلقلم فَلنُنْس ئ

يمانهمّ﴿الذينّآمنواّلمّيلبسواّّ:"ّفأماّقولهّتعالى:-رحمهّالل  ه-ّ"الظلم"ّفيّهذاّالنص،ّيقول إ
ّفإنّ ّالخصوص، ّعلى ّالشرك ّأنواع ّبالظلم ّالمراد ّأن ّعلى ّيدل ّالكلام ّسياق ّفإن بظلم﴾،

                                 
 .11ّسورةّالأنعام،ّالآية:ّّ-1
 .91ّلقمان،ّالآية:ّّسورةّ-2
3-ّّ ّبرقم: ّالمتأولين، ّفي ّجاء ّما ّباب: ّوقتالهم، ّوالمعاندين ّالمرتدين ّاستتابة ّكتاب: ّالبخاري، ّفي0591ّأخرجه ّومسلم ،

يمانّوإخلاصه،ّبرقمّ يمان،ّبابّصدقّالإ  ّ.921الإ
ّ.2211أخرجهّالبخاريّفيّالتفسير،ّبابّتفسيرّسورةّ"ألمّغلبتّالروم"،ّبرقم:ّّ-4ّ
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ّيليه،ّ ّوما ّالشرك ّلقواعد ّوهادمة ّالتوحيد، ّلقواعد ّمقررة ّآخرها ّإلى ّأولها ّمن السورة
براهيم فيّمحاجتهّلقومهّبالأدلةّالتيّأظهرهاّلهمّّّوالذيّتقدمّقبلّهذهّالآيةّقصةّإ

ّوالقم ّالـكوكب ّقوله:﴿في ّذلك ّقبل ّتقدم ّقد ّوكان ّوالشمس، ّافْتَرَىّر ن  ُّم م َّ َّأْظلَم وَمَْن
ال مُونَ ّالظ َّ ّيُْفل ُح ُّلَا ه ّب آيَات ه ِّإن َّ َب ّكَذ َّ َّأْو ه ّكَذ ب ا ّالل َّ ّفبي َّّ(1)﴾عَلَى ّممنّ، ّأظلم ّأحد ّلا ّأنه نَ

تين. َل َّ ّارتكبّهاتينّالخ
فيّمساقّ-اّأيضّ ّ-معّكونها-إفرادهاّبالنظرّفيّهذاّالمساقّّفصارتّالآيةّمنّجهة ّ

ّالأحكام ير ّّ-تقر ّالنبي ّلهم ّبي َّن ّثم ّفيها، ّالإشكال ّفوقع ّعمومها، في  ّ ّعمومها،ّّ--مجملة أن
ّ.ّ(2)إنماّالقصدّبهّنوعّأوّنوعانّمنّأنواعّالظلم،ّوذلكّماّدلتّعليهّالسورة"

ّ ّالشاطبي ّانتزعَ ّّ-نفسُه-وقد ّالمسلك ّهذا ّأصل ّمن ّعظيم ّالنبوي ّقراءةّا ّأصول ّمن ا
ّاللغوي؛ّ ّالوضع ّلا ّالقرآني، ُ ّالقصد ّفيها ّيراعى ّأن ّينبغي ّالعموم ّألفاظ ّأن ّحاصله الوحي،

ّتأم ُّّ ّخلال ّمن ّالقصد ّذلك ّيُعرَف ّماّوإنما ّوذلك ّالعام، ّاللفظ ّاكتنف ّالذي ّالمساق ل
ّالاستعمالي" ّ"العموم ّمراعاة ّالشاطبي ّعليه ّتأصيلّ (3)أطلق ّذلك ّوكل ّفيّّ، ُس فَر ُّ ُّالت َّ مَنْزَعُه

ّالخطابّالنبويّالذيّقَرََأّالوحيّالقرآني. ّخواص  
ّالق ّعلماء ّأفاد ّوقد ّالنبوي ّالخطاب ّهذا ّمن ّبينّّ-اأيضّ –رآن ّمُراعاة ّالمناسبة أْصَل

ّبحجزّ ّبعضها يأخُذَ ّو ّعناصرُها، ّوتتآلَف ّ"أوضاعُها، ّلتتناَسَق ّالواحدة؛ ّالسورة أبْعَاض 
ّ.(4)بعض،ّحتىّإنهاّلتَنْتَظ مُّمنهاّوحدةّمحكمة"

 فسير النبوي ومراعاة  سياق القصد من الخطاب:الت-3
َيْن ّ ّم نّب ّ لقدّتقدمّفيّالتأسيسّالمفهوميّأن  إطلاقاتّلفظّ"السياق"ّفيّتراثّقَرََأة

ّمكو ّ يره ّلتقر ّسيقت ّالذي ّالأصلي ّالغرض ُّعلى ّدلالتَه ّيُدرَكّالوحي ّوإنما ّالخطاب، نات
ّدلتّ ّوقد ّبالفَسْر، ّالمقصود ّللنص ّالمؤل  فة  ّوالكَل م  ّالقرائن ّفي ّبالتأمل ّالخطاب ُ قْصد

ّ ّالنبي ّعن ّالمأثورة ّالسياقّ--النصوص ّلهذا ّمُراٍع ّأنه ّتنبيههّعلى ّعلى ّدالة ّهي ّبل ؛

                                 
 .19ّسورةّالأنعام،ّالآية:ّّ-1
ّعفان،ّّ-2 ّابن ّدار ّسليمان، ّآل ّحسن ّبن ّمشهور ّوتعليق، ّوتقديم ّضبط ّللشاطبي، يعة، ّالشر ّفيّأصول ّالموافقات ينظر:

 .11ّّ-2/19ّم،9119ّ/ـه9/9299طّ
يعة،ّللشاطبي،ّّ-3  .2/99ينظر:ّالموافقاتّفيّأصولّالشر
 .990ّم،ّص1115ّنايةّأحمدّمصطفىّفضلية،ّدارّالقلم،ّينظر:ّالنبأّالعظيم،ّلمحمدّعبدّالل  هّدراز،ّعّ-4
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ّبشاهدينّ ّالمقام ّهذا ّفي ّولْنكتف  ّالقرآنية، ّالنصوص ّيقرؤون ُّوهم ّيُغف لوه َّألا َّ الصحابة
 اثنين:

ّالآية:ّ ّهذه ّنزلت ّلما ّأنه ّحاتم، ّبن ّعدي ّحديث ّمن ّداود ّأبو ّأخرجه ّما أولهما:
ّاْلَأسّْ﴿ َيْط  ّاْلخ ّاْلَأبْيَُضّم َن َيُْط ّيَتَبَي َّنَّلـَكُمُّاْلخ ى ّالْفَْجر َّحت َّ ّبنّ(1)﴾وَد ّم َن ّعدي ّله ّقال ،

حاتم:ّياّرسولّالل  ه،ّإنيّأجعلّتحتّوسادتيّعقالاّأبيض،ّوعقالاّأسود،ّأعر فّالليلّ
ّ ّالل  ه ّرسول ّفقال ّالنهار، ّوقالّ--من ّوالنهار"، ّالليل ّهو ّإنما يض، ّلعر ّوسادك ّ"إن :

ّوالنهار" ّالليل ّسواد ّهو ّإنما ّمنهجيةّ( 2)عثمان: ّمعالم ّمَعْلَمٍّمن ير ّتقر ّفي ّواضح ّنص ّوهو ،
 ،ّفقدّتضمنّدلالتينّمختلفتين:ّ--قراءةّالوحي،ّفيّخطابّالنبيّ

مأخوذةّمنّالمعنىّالح ّ  ّ س  يّللفظّ"الخيط"ّالموصوفّبالبياضّأوّالسواد،ّوهيّدلالة
ّالتيّخَالـَهَاّعديّبنّحاتمّمقصودةّمنّالنصّالقرآني.

 ّ ية معنو  ّ ّودلالة ية :ّ)ضوءّالنهار/ّظلمةّالليل(،ّوهيّالتيّيَشهَدّلهاّالقصدّالأصلي ُّ رمز
ّسّ  ّمن َّالمأخوذ َّب ّولـَح ّالقرآنية ّالعبارة ّهذه ينّاق  ّأمر ّتأصيل ّفي ّالعام ّسياقها ّلأن َّ اقها؛

: مدةّالصيام  ّالـمُباحاتّفيّغيرّ  فَُثّإِّ﴿ّاثنينّمتلازمين:ّبيان  ّالر َّ يَام  ّلـَكُْمّلَيْلَةَّالص   ح ل َّ لَىّأُّ
ّبالصيام،ّّ﴾،ن سَائ كُمّْ ّوحظر ه ب يَح ّأُّ بَاحة ّما ّإ ّزَمَن  َيْنَ ّب ّوالفاصُل باحة، ّالإ ّزَمَن  وتَْأق يت 

ّالليل: ّوظلمة ّالنهار ّضوء يْلّ ﴿ّهو ّالل َّ ِّإلَى َ يَام ّالص   وا َّأت م ُّ باحةّ(3)﴾ثُم َّ ّالإ ّزمُن ّفكانَ ،
ّالفجر،ّامقصور ّ ّضوء ّبانبلاج ّينتهي ّوهو ّالليل، ّلـَكُمُّّوَكُلُوا﴿ّعلى ّيَتَبَي َّنَ ى َّحت َّ َبُوا وَاشْر

م َنّالْفَْجر ّ ّاْلَأْسوَدّ  َيْط  َيُْطّاْلَأبْيَُضّم َنّاْلخ ّ﴾.اْلخ
ّمكو ّفدل ّ ّبيانَّت ّليس ّالخطاب ّمن ّالأصلي ّالقصد ّأن ّعلى ّالعام ّالسياق ّهذا نات

ّو ّنفسه، ّالوقت ّتأصيُل ّهو ّوإنما ّالنهار، ّمن ّالليل لاُخ ّانس  ُّبها ّيُدرَك ّالتي ّماّالوسيلة ذاك
ههّالنبيّ يةّالحسية؛ّفوج َّ إلىّ  عََزَبّعنّإدراكّعديّبنّحاتم؛ّلاعتبارهّبالدلالةّاللغو

ّالآياتّ ّمكوناُت ُّعليه ّتَتَظاهَر ّالذي َّالخطاب ّليسّمقصود ّالظاهر ّالحسي ّالمعنى ّهذا أن
ّالقرآنيةّالتيّاكتَنَفَتْهُ.

                                 
 .919ّسورةّالبقرة،ّالآية:ّّ-1
مسلمّّفيّكتاب:ّالصيام،ّباب:ّبيانّأنّالدخولّفيّالصومّيحصلّبطلوعّالفجر،ّبرقم:ّّ-بهذاّاللفظ-ّالحديثّأخرجهّ-2

1515ّ. 
 .910سورةّالبقرة،ّالآية:ّّ-3
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ّلمنهجّ  ّإلىّالقصدّالأصليّالعام،ّوجعْل هّحكم ّّوفيّهذاّتأصيل  اّقراءةّالوحيّبالالتفات 
اّالخطابّالقرآني،ّفيَظهرَّبعضُهاّمنافر ُّّضّجزئية؛ّلـكيّلاّتَتَنافَرَّأبْعَافيّتوجيهّالدلالاتّال

ردٍّّا،ّأوّنَاد ّ لبعضٍّ ّمط َّ ّ.عنّالاندراجّفيّمَسَاٍقّدلالي ٍ
ّقالت:ّسألُتّرسولّّ-الل  هّعنهاّرضي-جهّالترمذيّعنّعائشةّاهدّالثاني:ّأخرالشّ 

َب  ه ْمّرَاج عُونَّعنّهذهّالآية:﴿ هُْمِّإلَىّر َأن َّ  ّ لَة بُهُْمّوَج  ،ّقالتّ(1)﴾وَال َّذ يَنّيُؤْتُونَّمَاّآتَوْاّوَقُلُو
ّالذينّ ّولـكنهم د يق؛ ّالص   ّبنَت ّيا ّلا ّقال:" يسرقون؟ ّو ّالخمر بون ّيشر ّالذين عائشة:"أهم

ّ يتصدقون، ّو يصلون، ّو ّ﴿يصومون، ّمنهم، ّيُقبل ّألا ّيخافون ّف يّوهم ّيُسَار عُونَ ولَئ َك أُّ
ّوَهُْمّلَهَاَّساب قُونَّ ّ.(3)،(2)﴾اْلخ َيْرَات 
عنّالتبيينّأنّ   ّ ديق"ّإلىّالـمَْحمَلّالصحيحّللآية؛ّ"بنتّالص ّ ّقدّرد ّّ--النبيّّوغني 

ّ ّالنص ّمكونات ّله ّسيقت ّالذي ّالأصلي ّالمقصود ّناءٍّعن ّفهٍم ُّمن ّأظهرتْه القرآنيّلـ مَا
﴿ّ ّتعالى: ّقولَه ّاْكتَنََف ّآتَوْاالذي ّمَا ّوابنّيُؤْتُونَ ّعائشة، ّأن ين ّالمفسر ّبعض ّنقل ّفقد ،﴾
ّوالأعمش، ّوقتادة، َّأتَوْا﴾ّعباس، ّما ّ﴿يَْأتُونَ ّفعلوا"ّ؛قرؤوها: ّما ّ"يفعلون ،ّ(4)أي:

ّ ّالنبي ّلـكن  ّعائشة؛ ّذهن ّإلى ّتَبَادَر ّالذي ّالمعنى ّعلى ّحَمْل ها ّإلى ّأْدنَى ّالقراءة ّوهذه
ّفقال:ّ ّالقرآنية، ّالنصوص ّدلالات ّبه ُ ّتَتَعاَضد ّالذي ّالسليم ّالقراءة ّمنهج ّإلى ها رَد َّ
فَهَاّ ّوَوَق َّ ّمنهم"، ّيقبل ّألا ّيخافون ّوهم يتصدقون، ّو يصلون، ّو ّيصومون، ّالذين "ولـكنهم

ّمُو ّتعالىجّ على ّقوله ّوهو ّالقراءة، ّهذه ّالقرآني:﴿ّب  ّالمقطع ّهذا ّيُسَار عُونَّّعقب ولَئ َك أُّ
ّوَهُْمّلَهَاَّساب قُونَ ّ﴾.ف يّاْلخ َيْرَات 

ّمنّ ّلأنهم ّالطاعة؛ ل ينَّأهَل ُّبالوَج  ّالمقصود ّيكون ّأن ّإلا ّالسياق ّهذا ّيناسب وليس
إلي  ّ ّها.يصحّالإخبارُّعنهمّبالمسارعةّإلىّالخ يراتّوالمسابقة

ُّتحاف َظّ ّأن ّينبغي ّالوحي ّقراءة ّأن ّإلى ّالتنبيه ّصريحّفي ّعظيم ّأصل  ّالنص َّ ّهذا فلَعَل َّ
ّ ّنص   بَدا  ّ ّوإلا ّالأصلي، ّمقصوده ّسياق ّبرعي ّالقرآني ّالنظم ّلُحْمَة ّالأْوصال،ّعلى َك ّمُفَك َّ ا

ّ.الأطراف،ّلاّيَُصد  ُقّبعُضهّبعضّ مُتَنَاك رَّا
                                 

 .09ّسورةّالمومنون،ّالآيةّّ-1
 .01ّسورةّالمومنون،ّالآيةّّ-2
 .9995ّالحديثّأخرجهّالترمذيّفيّالسنن،ّكتاب:ّتفسيرّالقرآن،ّباب:ّومنّسورةّالمؤمنون،ّبرقمّّ-3
ّمحمد،ّ-4 ّالشافي ّعبد ّالسلام ّعبد ّتح. ّالأندلسي، ّعطية ّلابن ّالوجيز، ّالمحرر ّبيروت،ّّينظر: ّالعلمية، ّالـكتب دار

 .2/921ّهـ،9/911ّط
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لناّالسياقّالعامّالذيّ وَرَدّفيّحي  ز هّهذاّالمقطع؛ّلبداّأنهّصريحّفيّالدلالةّعلىّولوّتأم َّ
ّتعالى:﴿ ّقوله ّالآية ّفقبل ّالعصاة، ُّوَجََل ّالمقصود ّليَس َب  ه ْمّأْن َّخْشيَة ّر ّم ْن ّهُْم ّال َّذ يَن ِإن َّ

َب  ه ْمّيُؤْم نُونَ* ّر ُّّمُْشف قُونَ*ّوَال َّذ يَنّهُْمّب آيَات  َب  ه ْمّلَاّي بعدها(1)﴾شْر ُكونَوَال َّذ يَنّهُْمّب ر ّ:،ّو
َّساب قُونَ﴿ ّلَهَا ّوَهُْم ّاْلخ َيْرَات  ّف ي ّيُسَار عُونَ ولَئ َك ّأُّ ّالنبي﴾، ّاكتفى ّعلىّّ--ّوقد بالتنبيه

منّالسياق؛ّلـ مَاّبداّم نّك فَايتهّفيّإدراكّالمقصودّالأصليّمنّالخطاب،ّوليسّفيّّجزءٍّ
النظرّعليه،ّبلّالمرادّلَْفُتّالانتباهّإلىّضرورةّإحكامّالنظرّفيّ إلىّقَصْرّ   ّ التنبيهّعليهّتوجيه

ّالنظم" ّ"فك ّإلى ّتفضي ّقراءة ّم ن ّالعصمة َّمحَل ُّ ها ّلأن َّ ّالمقروء؛ ّالنص رةّبعباّ(2)َحوَاف  
ّالإمامّالبيضاويّرحمهّالل  ه.

لةّلمنهجٍّ ّقراءةّالخطابّالنبويّللوحيّالقرآني،ّمؤص   ّّوحاصُلّهذاّالتأسيسّأن َّ قرائ ي ٍ
ّالعامة،ّ ّالقرآن ّمقاصد ّسياق  ّالثلاثة: ّأسيقته ّحَي  ز ّفي ّالمقروء ّالمقطع ّإلى ّالنظر ّعلى يقوم

ّ َّحواف ُّ ّعليه ّتتظاهر ّالذي ّالأصلي ّوالمقصود  ّبرمتها، ّالسورة ّالمقروءّّومساق  الخطاب
بَاق ّ ّ.ااّولحاق ّس 

ّأ عنّالتوضيحّأن َّ  ّ َلّمَْنّفَق هَّهذاّالمنهَجّوغَن ي  يل ّنَظَر ّ-و َّ الصحابةُّالذينّكانتّّ-ااّوتنز
َّ ّم ّمَرج َع ّولذلكقراءتُهم َّبعدَهم، ّالوحي ّقَرََأ ّالورقة ّمَعْن ي ّ ّْن ّهذه ّتأسيسات  ّثَال ُث ّاكانَ

ّللوحي.ّّّّّّّّّ ّبتتبعّالمنهجّالسياقيّفيّشواهدَّم نّخ طابّالصحابةّالقارئ 
 قراءة الوحي:ياق في حابة ومراعاة الس  التأسيس  الثالث: خطاب  الص   

ّالبداية،ّ ّخطاب ّفي ّالمنهج  ّهذا ّمَعالم  ُّعن بانة ّالورقة ّالإ ّهذه ّمقَصدَ ّأن ّتقدم لقد
ٍّ ّجملة ّبَث   ّإلى ُ د ّتْقص  ّالخطاَبّّوليست ّهذا ّلأن َّ ّالقرآنية؛ ّللآي ّالفاس رَة  ّالنصوص من

مُهُّالباّالمدروَسّخطابّ  لمنهجّالقراءة،ّيَتَيَم َّ  ّ بالأصالة،ّتأسيسي   ّ يل ي  ثونّعنّالمعرفة،ّحّ تأص 
يؤوُبّإليهّ  .اية،ّفهوّخطاُبّمعرفةٍّومنهٍجّمع ّالمفتشونّعنّالأسسّالمنهجّ-اأيضّ -و

ّقراءةّ ّفي ّقواعدهم ّفغالب ّالأصول؛ ّأهل ّتنظيرات ّفي ّمَبْثُوث  ّالـمَلَْحُظ وهذا
ّالمستفيُضّ ّالصحابة ّخطاُب ّوإما ّوُج د، ّإن ّالنبوي ّالخطاب ّإم ا ّمرج عُها النصوص،

ّشوا ّومن ّأفيهم، ّذلك ّمرجع ّهد ّالصحابة ّخطاب ّاتخذوا هم ّمنهجي ّ ن َّ ّالعملّّاا ّتأصيل في

                                 
 .01ّّ-51ّالآيات:ّسورةّالمومنون،ّّ-1
يلّ-2 ّالتنز ّأنوار ّتحوأسرّينظر: ّالبيضاوي، ّللقاضي يل، ّالتأو بي،ّّ:ار ّالعر ّالتراث ّإحياء ّدار ّالمرعشلي، ّالرحمن ّعبد محمد

 .9/911ّّ،ـه9/9291بيروت،ّطّ
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ّالتخصيص ّبعد ّالواحد(1)بالعموم ّبخ بر ّوالاحتجاج  ّبالنسخ(2)، ّوالقول ّوماّ(3)، ،
 شاكلهاّمنّقواعدّقراءةّالنصوصّالشرعية.

ّهذاّ ّب مثل ّالأصوليين ّكتب ّفي َّيحَْظ ّلم ّأنه ّبَيْدَ ّالأصول، ّتلك ّمن ّأصل  والسياُق
ّ ّفالزركشي ّللوحي، ّالقارئ ّالصحابة ّخطاب ّمن ّالمأخوذ ّالمظانّ-التقعيد  ّأوسع بحره و

ّبالسياقّالأصولية ّاْحتَفَْت ّالمساقّ-التي ّدلالة ّأنكر ّبعضهم ّأن ّحكى ّلمّ(4)قد ّلـكنه ،
ّجا ّفيسلك ّالأصول َّأهل ة ّالاعتد َّ ّبيان  ّإلىّّدادي ّبه بة ّالأو ّخلال ّمن ّاط  راح ه ّأو به

 الخطابّالمؤس  س.
يدّ م ّتَعْض  ّخلال ّمن ّالسياقي ّالمنهج ّأصالة ُّب تَجْذ ير  ّالورقة ّهذه ّعُن يَْت ّذلك ّأجْل  ن

ّإلىّ ّقصدوا ّالذين ّالصحابة ّخطاب ّب مقتَضيات ّمراعاته، ّعلى ّالنبوي ّالخطاب دَلالة
 فيّقراءةّالوحي.ّ--الالتزامّبمنهجّالنبيّ

ّ َن ّتضم َّ ّقد ّالصحابة ّخطاب ّأن َّ ّالعلمي-بَيْدَ ّالتراكم ّباب ّ ّ-من ّتقعيدية إشاراٍت
يدّعماّأص َّّ بأنواعّالسياقّالثلاثة،ّفقدّّدادلهّالخطابّالنبويّمنّلزومّالاعتوتوظيفية ،ّتز

ّتوظيَفّ ّمعها ّالتعامُل ّاقتضى ّومعرفية، ّمذهبية ّمشكلات  ّالصحابة ّعصر ّفي ظهرت
 فيها.ّالسياقّالقرآنيّلبيانّوجهّالصوابّمنّالخطإِّ

ّثلاثيّ ّتصنيف  ّفيها ّلي ّعَن َّ ّالمرحلة، ّهذه ّنصوص ّمن ّلدي َّ ل َّتحَص َّ ّما ّلـَْملَمُْت وإْذ
ّما ّيرعى ّالذي ّالنحو ّهذا ّتوظيفّّعلى ّقواعد ّفي ّتراكٍُم ّمن ّالصحابة ّخطاب أحْدَثَه

قدّتكونّأدنىّإلىّالسلامةّالمنهجية.  ّ  "السياق"ّلقراءةّالوحيّقراءة
ّخطاب الصحابة وتوظيف الأسيقة المختلفة لِدَرْءِ الفهوم المرجوحة:-9

َّ مّفيّبيانّلقدّذ ّقَرْنُّالخ لافّفيّقراءةّالوحيّبعدّزمنّالنبوة؛ّلوفاةّالـمَرْجعّالمحك َّ ر َّ
ّ ّالنبي ّوفاة ّبَيْدَّأن  ، ّالبْحت  ّالخطإ ّمن ّالمحض  ّفَسْرّ ّ--الصواب ّفي لمنهجه  ّ ّوفاة ّتكن لم

ّبأص ّمنها ّتعلق ّما ٍ ة بخاص  ّو ّالفُهُوم، ّللمُرَاَجحة ّبين ّقواعدَ ّمنهجه ّأصوُل ّفَكانت ولّالوحي،
ّالاعتقاد.

                                 
بي،ّبيروت:ّّ-1 ّالعر ّللآمدي،ّتح:ّسيدّالجميلي،ّدارّالكتاب ّالأحكام، ّالإحكامّفيّأصول  .1/152ّ،ّـه9212ينظر:
ّالمنصورة،ّطّّ-2 يني،ّتح:ّعبدّالعظيمّالديب،ّدارّالوفاء، ّالفقه،ّللجو ّالبرهانّفيّأصول  .9/911ّّ،ّـه2/9291ينظر:
ّللآمدي،ّّ-3ّ ّالأحكام، ّأصول ّفي ّالإحكام  .9/911ينظر:
 .2/959ّم،1111ّينظر:ّالبحرّالمحيطّفيّأصولّالفقه،ّللزركشي،ّتح:ّمحمدّمحمدّتامر،ّدارّالـكتبّالعلمية،ّبيروت:ّّ-4
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ّقراءةٍّ ّإنتاج  ّقْصدَ ّللسياق ّالصحابة ّخ طاب  ّتوظيف ّعلى ّالدالة ّالشواهد َّأْمثَل  ّومن
ٍّ فَمَْنَّشاءَّلهّفيّتفسيرّقولهّتعالى:ّ﴿ّ-رضيّالل  هّعنهما–للوحي،ّاستثمارُّابنّعباسّّسليمة

ّْ َلْيَْكفُر ّ.(1)﴾فَلْيُؤْم ْنّوَمَْنَّشاءَّف
ّ ّاللفظ ّهذا َّمن ّالظاهر ّوأنّفإن َّ ّفيؤمنوا، يمان ّالإ ّيشاؤوا َينَّأن ّب ّللناس  ُّالخالق  تخيير

ّيُؤاخَذَّ ّألا َّ ّيقتضي ّوالـكفر يمان ّالإ َّبين ّالتخيير ّأن َّ َّيخفى ّوليَس ّفيكفروا، ّالـكفر يشاؤوا
ّلهاّ ُ ّدلالة ّتَشهَد ّوتلَك ّفيه، َ ّخُي  ر ّف يمَا ّمُخْتاٍر ّعلى َّعَتَْب ّلا ّإْذ ّأحدَهما؛ ّباختياره أحَد 

ّ ّنَْفي ّأبْدَاهُّنصوُص ّالقرآني، ّالمقطع ّهذا ّبه ّقرئ ّإذا ّالمعنى ّهذا ّلـكن ّالدين، ّفي الإكراه
﴿ّ ّتعالى: ّقوله ّوهو ّحَي  ز ه، ّفي ّورَد ّالذي ّبسياقه ّالصلة ّفَمَْنّمَبْتُوَت َب  كُْم ّر ّم ْن ّاْلحَق ُّ وَقُل 

ّنَا ال م ينَ ّل لظ َّ َّأعْتَْدنَا ا ِّْإن َّ َّفَلْيَْكفُر َّشاء ّوَمَْن َلْيُؤْم ْن َّف َّشاء ّيَْستَغ يثُواّر ا ّوَِإْن ّسُرَاد قُهَا ّب ه ْم َأحَاَط
رَاُبّوََساءَْتّمُْرتَفَق ا ّ.(2)﴾يُغَاثُواّب مَاءٍّكَالْمُْهل ّيَْشو يّالْوُُجوهَّب ئَْسّالش َّ

 ّ ّقراءة ّللعبد ّمُنح ت َّالتي ّالمشيئة ّهذه ّفقرأ ّعباس ُّابُن ّمُقتَضاه ّعلى ّانتبَه ّسياق  وهو
ّمختل ّعن ير ّجر ّابن ّأخرج ّفة؛ ّعباس ّعنهما-ابن ّالل  ه ّّ-رضي ّتعالى: ّقوله َّشاءَّفي ﴿فَمَْن

ّ َلْيَْكفُرْ﴾ َّف َّشاء ّوَمَْن يمانّفَلْيُؤْم ْن ّوالإ ّشاء، ّلمن ّالـكفر ّالل  ه ّم ن ّبإطلاق ّهذا ّليس قال:
ّ.(3)لمنّأراد،ّوإنماّهوّتهديدّووعيد"

ّالقرآن ّالعبارة ّعليه ّتَدُل ُّ ّمَا َّمخالفة ّلظاهر  ّالقراءة ّهذه ّأن ّيخفى ّتخييرٍّوليس ّمن ّية
ّالمقصودَّهوّالتحذيرُّمنّاختيارّالـكفرّب بَيانّعاقبته:ّبينهما،ّفإنهاّدالة ّ اَّأْعتَْدنَاّ﴿ّعلىّأن  ِإن َّ

ال م ينَّنَار ا ّ﴾.ل لظ َّ
حاقّ يةَّبينّّ-وهوّجزءّمنّالسياق-فهذاّالل َّ دالّعلىّأنّالتخييرّهناّليسّمعناهّالتسو

ّ ح ُّ ّيَص  ّفليَس ّوالـكفر، يمان ّمقتضىّالإ ّخ لاَُف ّذلك ّلأن  ّاستوائهما؛ ّعلى ّبه الاستدلال
ّعلىّماّيُنْب ئُّبهّّ-حٍّيصرّبلفظٍّ-ماّاْستَْشعَرَهّابنّعباسّفنصّّسياق ها،ّوهو علىّأنهاّلاّتدُل ُّ

. ع ي   َي  ن ّلسياقهاّالـمَوْض  ب  ّ ّظاهرها،ّوهوّاستثمار
ّالو ياق ي   ّالس  رضيّالل  هّ-ابنّعباسّّحيدّفيّهذهّالآيةّعندوليسّهذاّوجهَّالتوظيف 

ّدلالتَهاّّ-عنهما ٍّ-فقدّرَد َّ ّهذهّالآيةَّّ-أخرىّمنّجهة ؛ّذلكّأن َّ إلىّالسياقّالقرآنيّالأعَم َّ
ّالمشيئةّّمشعرة ّ ّفعل ْسن دَّفيها ّأُّ ّفقد ّوإرادته، ّالل  ه ّمشيئة عن  ّ ّمستقلة َّالإنسان ّمشيئة بأن

 ّ ة؛ّفأثْبَتَْتّلهّمشيئة الفَاع ل ي َّ  ّ يستقلّبهاّعنّمشيئةّغيره،ّوتلكّدلالةّإلىّالإنسانّعلىّوَجْه
ّفيّبعضّالفُهومّالتيّظهرتّمبكر ّ ّاّفيّتاريخّالفكرّالإسلامي.حُم لّعليهاّالنص ُّ

                                 
 .11ّسورةّالـكهف،ّمنّالآيةّّ-1
 الآيةّنفسها.ّ-2
يلّآيّالقرآن؛ّللطبري،ّتح.ّأحمدّمحمدّشاكر،ّمؤسسةّالرسالة،ّطّّ-3  .91ّ/91ّم،9/1111ّّجامعّالبيانّفيّتأو
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ّعباسٍّ ّابن ّأن ّعنهما-ّبَيْدَ ّالل  ه ّّ-رضي ّلَفَت ّالسياقي-قد َّّ-بتوظيفه ّأنّّالأنظار إلى
ّسليمة ّ ّتكون ّلن ّالقرآنية ّالعبارة ّهذه ّالذيّّقراءة ّالعام ّالقرآني ّالسياق ّفي ّقُر ئت ّإذا إلا

دَتّْ ّّتَرَد َّ ت ها؛ ّبرم َّ ّالمشيئة ّآياُت ّأخرجّفيه ّوقد ّالقرآنية، ّالنصوص َّمقتضيات ّتَتَنافَر ّلا كي
ّقوله: ّقال: ّعنه ّطلحة، ّأبي ّبن ّعلي يق ّطر ّمن ير ّجر ّابن ّالسياقية َّفَلْيُؤْم ْنّلَْفتَتَه َّشاء ﴿فَمَْن

ّْ َّفَلْيَْكفُر َّشاء ّوَمَْن َّكفَرَ،ّ﴾ ّالـكفر ّله ّالل  ه ّشاء ّومن ّآمََن، يمانَ ّالإ ُّله ّالل  ه ّشاء ّمن يقول:
َم ينَّ﴿ّوهوّقوله: ّالْعَال هُّرَب ُّ اَّأْنّيَشَاءَّالل َّ ّ.(1)﴾وَمَاّتَشَاءُونَِّإل َّ

ّ ّنص   ّعب ّّصريح ّّوهو ّابن ّقراءة ّوَحْدَةّفي ّسياق  من ّض  ّالقرآنية ّالعبارة ّلهذه اس
ّ ّجملة ّفي ّالـمَبْثُوث  ّإثباُتّموضوعها ّإلا ّفيها ّليَس ّأْن ّذلك ّم ن َ ّفأفَاد يم، ّالـكر القرآن

ّمشي ّثبَت ّما ُ ّيختار ّبها ّللعبد، ٍ ّالل  ه-ئة ّعلم ّمقتضى ّذلكّّ-وَفْق ّفي ّوليس ّيختارُه، أنه
ّاْست قلالّولاّجَبْر .

ّعباس: ّابن ّقول ّفي ّإن َّ ّالـكفرّّثم ّله ّالل  ه ّشاء ّومن ّآمََن، يمانَ ّالإ ّله ّالل  ه ّشاء "فمن
آخرَ،  ّ ّمعنى َلزَمُّّكفر"، ّي ّليَس ّوالـكفر، يمان ّالإ ّبين ّالمساواة ّنفي ّعلى ّالآية ّحَمَْل ّأن َّ وهُو

ّإذ ّالأمرُّمَردودّ ّاختياره، ّتغيير ّعلى يمان َّالإ ّغَير ّاختار َّمَن ّإكراه ّالمؤمنون ّيتولى ّأن منه
ّوذلكّ ير، ّوالتعز ّالتأثير ّوسائل ّم ن ّامتلك ّمَهْمَا ّالإنسان، ّيستطيعُه ّليَس باني ٍ ّر ّتوفيق إلى

يمانَّآمََن،ّومنّشاءّالل  هّالةّالالتزامّمنّقولّابنّعباس:ّ"يُْفهَمُّبدلمَاّ منّشاءّالل  هّلهّالإ
ُّسياق ّ ّتَْستَْضم ر ّمَقَالَة ّفهي َّكفَر"، ّالـكفر ّقرآني ّ له ّمجملّا ُّفي ّالـمَبثُوثة ّمُكَو  ناتُه ّتَدُل ُّ ّآخرَ، ا

ّاختيارٍّ ّعلى ّالناس ّإكراه ّنفي ّعلى ّنٍمعي َّّّاعتقادٍيّ ّالقرآن ّقال َب َُّكّ﴿تعالى:، َّر َّشاء وَلَوْ
ىّيَكُونُواّمُؤْم ن ينَّ اَسَّحت َّ هُْمّجَم يع اَّأفََأنَْتّتُكْر هُّالن َّ ّكُل ُّ ّ.(2)﴾لَآمََنّمَْنّف يّالَْأْرض 

ّ ّوليس ّهذا، ّالنص ّهذا ّتَناوُل ُّم ن ّعباسٍّ-المقصود ّابن َّقضاياّّ-هاتهّبقراءة إحياء
يةٍّان انُها،ّأوَّبحَْثّأخرىّفكر ب َّ فيّعالمّالناسّاليوم،ّوإنماّّلاقضىّإ  ّ دَة تزالّأصداؤُهاّمُرَد َّ

ّأهميةّالالتفاتّالمقصو ُّإلى ّالتنبيه ّالوحي-د ّقراءة ّكلّ ّ-في ّوالعامة؛ّّإلى ّالخاصة الأسيقة
ّخطابٍّ ّبعضّ ّلإنتاج ّبعضُها ّيعُضد ّمتظاهرة ، ّالوحي ّنصوص ّبه ى ّتَتَبَد َّ ٍ ا،ّتفسيري 

ّبعضٍّ ّدلالة ّبعضُها يُصد  ق ّمنهجّ و ّوذلك ،ّّ ّأدَق   ّفي ّالصحابة ّخطاب ّبه َ اْستَعْصَم
يةّوالمعرفيةّالتيّعَرََضْتّلهمّبعدّوفاةّرسولّالل  هّ ّ.--الإشكالاتّالفكر

ّ
ّ

                                 
ير،ّالآية:ّسورّ-1  .11ّةّالتكو
 .11ّسورةّيونس،ّالآية:ّّ-2
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 خطاب الصحابة وتخصيص العموم القرآني بالسياق: -ب
ّفق هُوهّ ّما ّعلى ّمُنْبَنٍ ّالإسلامية؛ ّالمعرفة ّلمنهج َل ّالمؤص   ّالصحابة ّخطاَب َّأن  م ّتَقَد َّ قد

ّالأسس ّم م َّّّمن لُوها َّحص َّ ّالتي ّالل  هالمنهجية ّرسول ّأحوال  ّم ن ّشاهدوه بيانه،ّّ --ا و
عليها،ّول ذلكّوَقَْفناّعلىّنُصوٍصّتنتميّ ّالأنظارّ  أنّتَتَرَاكَمَّمُقَو  ماتُهاّب تَعاقُب   ّ وشأنُّالمعرفة

ُّ حابة،ّتَتَجاوَز ّالاعتّإلىّخ طابّالص َّ ءةّالوحي،ّإلىّبالسياقّفيّقراّداددلالتُهاّتأصيَلّلُزُوم 
ّيتسُقّ ّتوجيها  ّالعموم َ ّدلالة ّتوجيهُهُم ّذلك ّومن ّالسياقي، ّالمنهج ّقواعد ّبعض  بَيَان 
ّوالحاكمّ ير، ّجر ّابن ّأخرجه ّما ّذلك ّشواهد ّفمن ّبه، ّاحتف َّ ّالذي ّالسياق َ ومقصود

ّ ّعن ّوصححه، ّطالب ّأبي ّبن ّعنه-علي ّالل  ه ّ﴿ّ-رضي ّالآية: ّهذه ّ"أرأيت ّله: ّقيل وَلَْنّأنه
ّا َّسب يل اَيجْعََل ّالْمُؤْم ن ينَ ّعَلَى يَن ُّل لْكَاف ر  ه ّفقال:ّ(1)﴾لل َّ يَْقتُلُون؟ ّو ّفيَظهَرُون ّيقاتلونَا ّوهم ،

ّقال ّثم ّاُْدنُهْ، ّالْمُؤْم ن ينَّاُْدنُهْ، ّعَلَى يَن ُّل لْكَاف ر  ه ّالل َّ َّيجْعََل وَلَْن  ّ َّالْق يَامَة ّيَوْم َُّيحْكُمُّبَيْنَكُْم ه ﴿فَالل َّ
 .ّ(2)﴾َّسب يل ا

ّ ّالسائُل ّفَه م ّلغ-قَْد ّعصر ّعَن ّيَنَْأ ا ّلَم َّ ّزَمٍَن ّابُن ّالسليقةوهو ك رةّّ-ة  ّالن َّ ّوُرُود م ْن
في﴿ ّالن َّ ُّّ)سبيلا (ّفيّمَعْر ض  ه ﴾ّالعمومَّالـمُـستغر َقّللأزمان،ّوالأشخاص،ّوَلَْنَّيجْعََلّالل َّ

ّالأصول ّعلماء ُّعند رة ُّالمقر َّ ّدلالتُه ّوتلك ّمفهومُّ(4)واللغةّ(3)والأحوال، ّلديه ّفتعارََض ،
ّالمسلمين،ّ ّعلى ّالمسلمين ّغير ُّظهُور ّم ن ّالخارجي ّالواقع ّفي ّيُشاهده ّما ّمََع ّالقرآني العموم
ّ ُّأن  ّتُفيد ّالتي ّالسياق ّدلالة إلى  ّ ّب رَد  ه ّإشكالَه ّطالب ّأبي ّبن ّعلي ّفأزال ّالأمر، فاستْشكََل

ّالدني ّزمَن ّيتناوَُل ّلا ّالقيامة، ّبيوم ّمخصوص  َ ّالعموم ّهذا ّإذ  ّأمرّا؛ ّفي ه ّكُل ُّ الـمَساُق
ّالآخرة.

ّعلي  ّ ّينفرد ٍّّ--ّولم ير ّجر ّابن ّأخرج ّفقد ّبالسياق، ّالعموم ّهذا ّابنّّبتخصيص عن
ّعنهما-ّعباسٍّ ّالل  ه ّتعالى:﴿ّ-رضي ّقوله ّالْمُؤْم ن ينََّسب يل افي ّعَلَى يَن ُّل لْكَاف ر  ه ّالل َّ َّيجْعََل ّ﴾وَلَْن

ٍّّ،ّوأخرجّابن(5)قال:ّ"ذاكّيومّالقيامة" ير ّ.(1)مثلهّعنّأبيّمالكٍّّ-اأيضّ -ّجر

                                 
 .921ّ:ّالآيةسورةّالنساء،ّّ-1
يلّآيّالقرآن،ّللطبري،ّتح:ّأحمدّمحمدّشاكر،ّمؤسسةّالرسالة،ّطّّ-2 ،1/919ّم،9/1111ّينظر:ّجامعّالبيانّفيّتأو

 .9110ّالنساء،ّبرقم:ّّوالأثرّأخرجهّالحاكمّفيّالمستدركّعلىّالصحيحين،ّكتاب:ّالتفسير،ّباب:ّتفسيرّسورة
ّسعودّّ-3 ّبن ّمحمد ّالإمام ّجامعة ّمنشورات ّالعلواني، ّجابر ّطه ّتح. ّالرازي، ّللفخر ّالفقه؛ ّأصول ّفي ّالمحصول ينظر:

ياض،ّطّ  .1/509هـ،9ّ/9211ّالإسلامية،ّالر
 .9/11ينظر:ّحاشيةّالخضريّعلىّشرحّابنّعقيل،ّلمحمدّالخضري،ّدارّالفكر،ّدونّتاريخ،ّّ-4
يلّآيّالقرآن،ّللطبري،ّتح.ّأحمدّمحمدّشاكر،ّمؤسسةّالرسالة،ّطّينظر:ّجاّ-5  .1/911م،9/1111ّمعّالبيانّفيّتأو
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ُج  يةّدلالةّخطابّالصحابةّقدّتجاوَزَّمُجَر ّّفدل َّْتّهذهّالنقوُلّالمأثورةّعلىّأنّ  دَّالتأصيل ّلح
ّاّللألفاظّالقرآنية.اّدلالي ّ المساق،ّإلىّبدايةّالتقعيدّلـكونهّمُوَج  ه ّ

ّ ّالعموم ّتخصيص َّأَصالَة ّعلى ّالشواهد ح  ّصَرَائ  ّخطابّوم ن ّفي ّبالسياق القرآني
﴿ّ ّتعالى: ّقوله ّفي ّ"الحسنات" ّلفظ ّعُمُوم ّتخصيص ّمن ّعليه ّتَوَاتَرُوا ّما ّالصحابة، ِإن َّ

ي  ئَاتّ  ّالس َّ ّيُْذه بْنَ ّعنّّ(2)﴾اْلحَسَنَات  ّالحديث ّسياق ّفي ّاللفظ ّلورود ّالخمس؛ بالصلوات
ّتعالى:﴿ ّقال ُّالصلاة، ّوَز هَار  ّالن َّ َّطرَفَي  َ لَاة ّالص َّ ّيُْذه بْنَّوََأق م  ّاْلحَسَنَات  ِّإن َّ يْل  ّالل َّ ّم َن لَف ا

اك ر ينَّ ّذَل َكّذ كْرَىّل لذ َّ ي  ئَات  ّ.(3)﴾الس َّ
ٍّ ير ّجر ّابن ّأخرج ّالصحابة؛ ّمفسري من  ّ ُل َّة ّث ّبالسياق َّالحسنات ّعموم َّخص َّ عنّّوقد

ّعباسٍّ ّمسعودٍّابن ّوابن ّالصلواُتّ، ّهنا ّبــ"الحسنات" ّالمقصود ّأن ّوعثمان، ّوسلمان، ،
ّالصحابةّ(4)الخمس ّمن ّالمتأولين ّجمهور ّ"ذهب ّتفسيره: ّفي ّحيان ّأبو ّقال ّولذلك ؛

ّ.(6)أنّ"الحسنات"ّيرادّبهاّالصلواتّالخمس"ّ(5)والتابعينّ...]إلى[
يرٍّ ّجر ّ)ابن ّيَنْقُل ّأحدٍّولم ّعن ّخلاف ّّ( ّالصحابة ّعلىّمن ّالعموم ّهذا ّحَمْل  ّفي ا

حَهّعلىّماّذهبّإليهّمج اهدّم نّأنّالمقصودّبهاّ"سبحانّخصوصّالصلوات؛ّولذلكّرج َّ
ّأكبر" ّوالل  ه ّالل  ه، ّإلا ّإله ّولا ّلل  ه، ّوالحمد ّورودُّ(7)الل  ه، ّالترجيح ّمُوج َب ّأن ّعلى ّونَص َّ ،

يلّمنّالثواب،ّأولَىّ اللفظّ"فيّسياقّأمرّالل  هّبإقامةّالصلوات،ّوالوعدّعلىّإقامتهاّالجز
ّالأع ّسائر ّصالحات من  ّ ّذ كْر ّله َّيجْر  ّلم ّما ّعلى ّالوعد ّمن ُّخص َّ ّإذ ّبذلكّّمال؛ بالقصد

ّبعض" ّدون ّأمرّ(8)بعض  ّ"سياق ّهو ّالتخصيص ّهذا ّمَْأخَذ ّأن ّعلى ير ّجر ّابُن ّفنص َّ ،
ّالل  هّبإقامةّالصلوات".

                                                                                             
 المصدرّنفسه.ّ-1
 .992ّسورةّهود،ّالآية:ّّ-2
 الآيةّنفسها.ّّ-3
يلّآيّالقرآن،ّللطبري،ّتح.ّأحمدّمحمدّشاكر،ّمؤسسةّالرسالة،ّطّّ-4 م،9/1111ّتنظرّأقوالهمّفي:ّجامعّالبيانّفيّتأو

95/591ّ-ّ599ّ. 
يدتّلإقامةّالعبارة.ّ-5ّ  ز
 .0/119ّهـ،9211ّالبحرّالمحيط،ّلأبيّحيانّالأندلسي،ّتح.ّصدقيّمحمدّجميل،ّدارّالفكر،ّبيروت:ّّ-6
يلّآيّالقرآن،ّللطبري،ّتح.ّأحمدّمحمدّشاكر،ّمؤسسةّالرسالة،ّطّجامعّالبيانّفيّتأّ-7  .95/595ّم،9/1111ّو
ّالمصدرّنفسه.ّّ-8
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َّ ّْولنّن رََحّهذاّالمقطَعّالقرآنيّقَبَْلّاست ثْمَار ّماُّخت مَّبهّفيّتَثْب يتّهذاّالأصلّالمنهجيّب
ّ ّللوحي، ّالقارئ  ّالصحابة ّخطاب  ّفي ّالـمَرْعي   ّالقرآني ّالسياُق ّهذا ُّخت م ّشأنّ-فقد في

ن ي﴿ّبقولهّتعالى:ّ-الصلواتّالخمس يُعَّأْجرَّالْمُْحس  هَّلَاّيُض  ّالل َّ ّ.ّ(1)﴾نَّوَاْصب رّْفَِإن َّ
ّقَامَْتّ ّمَْن ّكل َّ ّفيَْستَغْر ُق ؛ ّالعمومّبالوَْضع  ّألفاظ ّم ن ف، ّمُعَر َّ ّجمْع  ّ"المحسنين" ولفُظ
ّلـكنّ ّالتفسير، ّأهل ّمن ُّكثير ّفَسَرَه ّب ذلك ُّإحسانه، ّوجه ّكان ّمَهْمَا ّالإحسان، فة ّص  به

ّ ّعباس ّّ-ابن ّعنهما ّالل  ه ّالمصلون"ّ-رضي ّهم ّ"المحسنون َّ(2)قال: َّدلالة ّفقصَر اللفظّّ،
ّعليه ّيَنطب ُق ّمَْن ّبعض  ّعلى ّّالعام ّالأندلسي ّحيان ّأبو ّقال ّهذاّمبين ّ-اللفظ، ّوجه ا

ّ.(3):ّ"كأنهّنَظَرَّإلىّسياقّالكلام"-التخصيص
ح ّوأي ّ  ّراج  ّيَكُْن ّما ّقدّّاا ّالصحابة ّخطاَب ّأن  ّإلى ّالإشارة ّالقصدَ ّفإن َّ ّالقولين، من

ّاقتضىّ ّولو ّسياقَه، ّيوافق ّما ّعلى ّاللفظ ّبـ َحْمل  ّالقرآنية ّالدلالة ّلتوجيه ّالسياق ف وظ َّ
ّفيّ ف صَر ُّ ّالت َّ ّوُُجوه ّم ْن ّغير ها ّأو ز ، ّالتََجو ُّ ّأو ّالتقييد، ّأو ّبالتخصيص، يلَه ّتأو ذلَك

َّ ّم ّمَعْلَم  ّوَهُو ّ الألفاظ، ّفكثير ّالصحابة، َ ّبَعْد ّالقارئّ للوحي َمْع ي   ّالج ّالعقل ّفي ّاستقر ْنهَج ي  
ّأْوَضاع ه،ّ ّفي زُوا َّتجَو َّ ّأو ّإْطلاقَهُ، ّقيدوا ّأو ّالقرآن، ّعمومات  ُصوا ّخص َّ ّالتفسير ّأهل من

للسياقّالذيّيَْكتَن ُفّألفاَظه.  ّ ّمُوافَقَة
ِ حابة واستثمار  "الس  خطاب  الص   -3 ة ة" القرآني  فظي  ات الل  ي  الكل  " ياق" في تقرير

 وتوظيفِها:
ّألفاي ّالكل ّ ّعبارة ّعن ّهي: ُّالقرآنيةُ، ّاللفظية ّمعنىاُت ّفي ُّاستعمالُها ر د ّيَط َّ ّأوٍّّظ كل  ي ٍ

،ّفيصيرّذلكّاصطلاح ّ ّ.(4)ااّقرآني ّ أغْلَب ي ٍ
ّ ّالأسيقة ّفي س فر ُّ ّبَعْدَّالت َّ ّإلا ّالكليات ٍّمنّهذه ُّكُل  ية ير ّتقر ّيَت م ُّ ّوردّولا ّالتي ة الخاص َّ

واحٍد.  ّ علىّمعنى  ّ ّفيهاّاللفظ،ّفيستبينّالناظرُّفيهاّأنّذلكّاللفَظّدَائر
ّالذيّأحْدَثَهُّخطاُبّالصحابةّفيّاستثمارّالسياقَّأْنّّوإن َّّ التراكمّالـمَنهجي    ّ م ْنّجُملة

ّسياق ّ َّبدورها ّل تَصير ّاللفظية؛ ّالكليات  ّهذه ير ُّلتقر فَه ّقرآني ّ وَظ َّ ّعام ّ ا ّدَلالةّّاا ّل بيان ُف يُوظ َّ
                                 

 .995ّسورةّهود،ّالآية:ّّ-1
ّالفكر،ّبيروت،ّّ-2 ّالأندلسي،ّتح:ّصدقيّمحمدّجميل،ّدار ّالمحيط،ّلأبيّحيان ّالبحر  .0/112ّهـ،9211ّينظر:
 المصدرّنفسه.ّّ-3
ّ"ولّ-4 ّعاشور: ّابن ير،قال ّوالتنو ير ّالتحر ّينظر: ّوعادات"، ّاصطلاح يل ّبيروت،ّّلتنز بي، ّالعر ّالتاريخ مؤسسة

 .9/91ّم،1111ّ/ـه9/9211ط
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ّالنصوصّالتيّوقفناّعليهاّفيّهذاّ ّوروده،ّوم نَّأْذيَع  ّمنَّمحَال   ٍ َّمحل  ذلكّاللفظّفيّكل  
يرٍّ ّجر ّابن ّرواه ّما ّعباسٍّّالمقام، ّابن ّتعالى:﴿ّعن ّقوله ّر ْجز اّفي َّظلَمُوا ّال َّذ يَن ّعَلَى فََأنْزَلْنَا

ّيَْفسُقُونَ ّكَانُوا ّب مَا مَاء  ّالس َّ ّبهّ(1)﴾م َن ّيعني ّالرجز ّمن ّالل  ه ّكتاب ّفي ّشيء ّ"كل ّقال: ،
ّ.(2)العذاب"

ّالقرآن،ّ ّأسيقة ّفي ّمَوار دها ُع ّتَتَب ُّ ّمنشؤُه ّاللفظية، ّالكلية َّهذه ير ّتقر ّأن َّ َّيخْفَى وليَس
ّالسّ ّوذلكّدليلّ  يرّالمعانيّالإفراديعلىّأن َّ الجزئيةّإلىّتأصيلّياقّقدّانتقَلّرَعْيُهُّم نّتقر  ّ ة

متطورة ّّتالـمَدلولا  ّ يرَّالكلياتّمرحلة ّتقر عنّالبيانّأن َّ  ّ ّّالقرآنيةّالكلية ،ّوغَني  ج  فيّتَدَر ُّ
ّإلاّبعدّتحصيلّالمعانيّالجزئية.ّالتقعيدَّمرحلة ّّالمعارف؛ّلأنّ  ّلاّتتحقق ُّ

ّاستثمارّ ّفي ّالمبكرة ّالمرحلة ّهذه ّإلى ّيعود ّالذي ّالوحيدَ ّهو ّالنص ُّ ّهذا وليس
يرّمعانيّالكليات اللفظيةّالقرآنية،ّفقدّأخرجّعبدّالرزاقّالصنعانيّعنّابنّّالأسيقةّلتقر

ر،ّوكلّشيءّ"فإنّلمّفيّالقرآنّ"أو"؛ّفهوّمُخ َي ّّشيءٍّّقال:ّ"كلّ ّ-رضيّالل  هّعنهما-ّعباسٍّ
ّ.(3)تجدوا"؛ّفهوّالأولّفالأول"

ّالد ّ ّالتأصيل ّهذا ّمثُل ّيُدرَك ّوالعبارات،ّوإنما ّالألفاظ ّهذه ّمساقات ع ّتَتَب ُّ ّم ن لالي
." ّ"كل  ّفيُنت ُجّالمتأملّفيهاّكلياٍتّيَُصد  رُهاّبلفظ 

ّالسياقّفيّخطابّالصحابةّالقارئ توظيف   ّ منّوجوه  ّ ةّّفذَاّوجْه ّثَم َّ للوحي،ّبَيْدَّأن َّ
ّسياقي ّ وجه ّ ّاللفظّاا ّالكليات ّهذه ير ّتقر ّفي ّآخر ّتصير ّالكليات  ّهذه ّأن  ّوهو بعدّ-ية،

ّعام ّ سياق ّّ-تقعيدها م ّا ّمُحَك َّ ّتوا ّفي ّوماّا ّوروده، َّمحَال   ّمن ٍ َّمحَل  ّأي   ّفي ّاللفظ ّدلالة جيه
ّالد ّ ّالاحتمالات ّأدنى ّترجيح  ّفي ّلتوظيفها ّإلا ّالكلياُت ّتلك ّيوافقّقُع  دَت ّما ّإلى لالية

َلزَمّالمفسرَّرعيُها،ّوقدّ ّمنّالأصولّالمنهجيةّالتيّي اصطلاحّالقرآنّفيّاللفظ،ّوهذاّأْصل 
ّابنُّ ّالأصل ّهذا ّإلى ّّالتفت ّالل  ه-عاشور ٍّّ-رحمه ّمقدّ ّفيّمقدمة رّمن َّصد َّ ّالتي ّالماتعة ماته

ّنْظم هّ ّمن ّالقرآن ّعادات  َف ّيَتَعر َّ ّأن ّالمفس  ر ّعلى َيح ق ُّ ّ"و ّفيها: ّجاء ّومما ّتفسيرَه، بها
ّ.(4)وكَل م ه"

                                 
 .51ّسورةّالبقرة،ّالآية:ّّ-1
يلّآيّالقرآن،ّللطبري،ّتح:ّأحمدّمحمدّشاكر،ّمؤسسةّالرسالة،ّطّّ-2  .1/991ّم،9/1111ّينظر:ّجامعّالبيانّفيّتأو
3-ّّ ّاللفظ-أخرجه ّبّعبدّ-بهذا ّباب: ّالمناسك، ّكتاب: ّمصنفه، ّفي ّالصنعاني ّبرقم:ّأالرزاق ر، ََّكف َّ ّشاء ّالـكفارات  ي  

1911ّ. 
بي،ّبيروت،ّطّّ-4 ير،ّلابنّعاشور،ّمؤسسةّالتاريخّالعر يرّوالتنو  .9/911ّم،1111ّ/ـه9/9211ينظر:ّالتحر
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ّفي ل  ّمتأص   ّالسياقي َّ ّالأصَل ّهذا ّأن  ّبي َّن ّّثم ّقال ّالأولى، ية ّالتفسير رحمهّ-النصوص
ّ-الل  ه ّ"وقد ّلشيءٍّ: ّالسلف ّبعُض َض ّعباسٍّّتَعَر َّ ّابن ّفعن ّكأسٍّ--ّمنها؛ ّ"كل فيّّ:

ّ.(1)القرآنّفالمرادّبهاّالخمر"
َّ َّمح ّفي ّالجزئية ّلأفرادها ُّسياق  ّاللفظية ّالكلياُت ّفهذه ّتَأصلت ما ّوإن َّ ّوُرُودها، فيّ-ال  

ّالبداية ّّ-خطاب ّفهي وُرُود ها،  ّ ّأسيقة ّتقعيدها-بتأمُل  ناشئ ّّ-بعد  ّ ّعام  ٍّّسياق  ّأسيقة ّعن
ٍّخاصّ  ّوآيُهُّة ُّالقرآن  ّكَل م ى ّتَتَبَد َّ ّب ه  ّإْذ ّالقرآني؛ ّالنظم ّمَتَانَة ّوجوه ّلَوَجْه ّمن ّذَل َك ّوإن  ،

عنّوحداتٍّ  ّ ةٍّصغرى،ّتَنْظ مُهاّكلياتّعامةّمطّ ّع بارة ّردة.دلالي َّ
ّللوحي،ّ ّالقارئ ّالبداية ّخطاب ّمن ّنصوٍص ّفي ّالمتأملة  ّالنظرات  ّهذه ُ ونخيلة

ّتَْنخَت مُّبهاّهذهّالورقةُّالبحثية:ّ ّخلاصات 
السياُقّالذيّّ-وهوّيقرأّالوحي-هجيةّالتيّراعاهاّخطابّالبدايةّمنّالأصولّالمنّ-أ

ّيكتنفّالعبارةَّالقرآنيةَّالمقصودةَّبالقراءة.
ّّ-ب ّالأسيقة ّالقرآنية،ّأنواعُ ّالمقاصد ّسياُق ّالجملة: ّثلاثة ّعلى ّالبداية ّخطاب ّفي المرعية

ّالخطابّالمقروء. ّالأصليّمنّمكونات ّالسورة،ّوسياُقّالقصد  ّوسياُق
ّالاعتّ-ج ُ ّقراءة ّبالسّ ّدادوَجْه ُ ه َّأن َّ ّالبداية ّخطاب ّفي ّالقرآني ّّياق ّب الوَْحي  ل لوْحي 

بيةّأنّ  م هاّّنفس ه،ّإذّالمعهودُّفيَّسنَن ّالعر نصوصَهاّلاّتُدرَكُّمَدلولاتهاّإلاّإذاّنُظ رَّفيّمُقَد َّ
ُلّلْفظ هاّفيهّعنّآخره،ّوتبتدئّ ّالعرَبّ"تبتدئّالشيءّمنّكلامهاّيُب ينُّأو َّ ر ها،ّفإن  ومؤخ َّ

ل هالشيءَّيُب ينُّ ّ.(2)"آخ رُّلْفظ هاّم نهّعْنّأو َّ
ّالنبويّ ّ-د ّالخطاُب ن ّّتَضم َّ َ ّانتباه َلْف ُت ّت ّمنهجية ، ّلُزُومّإشاراٍت ّإلى ّالوحي قَرََأة 

ّالّدادالاعت ّوُُجوه ّجزئية ّفي ّتأصيلاٍت ْن ّيَتََضم َّ ّولم ّقراءته، ّفي ّالثلاثة ّداداعتبالأسيقة
ّبتلكّالأسيقة.

ّالصّ ّ-هــ ّخطاُب ّالـمُعتأضاَف ّبُعْد ّبالسّ ّدّ حابة ّتراكُم ي ّ ياق ّالاعتا ة ّمنهجي َّ ّفي به،ّّدادا
نتّْ إعْمَاله،ّّفقدّتََضم َّ ّمنها:نصوُصهُّبعَضّقواعدّ 

                                 
 المصدرّنفسه.ّ-1
 .51ّينظر:ّكتابّالرسالة،ّللإمامّالشافعي،ّتح:ّأحمدّمحمدّشاكر،ّدارّالـكتبّالعلمية،ّدونّتاريخ.ّصّّ-2
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ّالقرآنيّّ-9 ّالنص ّيُقرََأ ّلا ّكي ّدفعة ّواحدة ؛ ّالثلاثة ّالأسيقة ّإلى ّالالتفات ُ لزوم
تواف ُقّسياق ّ  ّ َلْيُؤْم ْنّ﴿ّلقولهّتعالى:ّ--ّاّوتُناق ُضّآخَرَ،ّوقراءةُّابنّعباسٍّقراءة فَمَْنَّشاءَّف

ّْوَمَْنَّشاءَّ ّياق.علىّهذهّالنظرةّالتكامليةّفيّمراعاةّالسّ ّ﴾ّدليل ّصريح ّفَلْيَْكفُر
ّورودهّإْذّيَتَعارَضان.ّّ-1 ّالقرآنيّوسياق  ّتأصيُلّالعلاقةّالدلاليةّبينّالعُموم 
مةٍّّ-فيّخطابّالصحابة-ياقّبالسّ ّد ّادِإفَْضاءُّالاعتّ-9 ةٍّمُحَك َّ ّكلياٍتّلفظي َّ إلىّتأصيل 

ّ وترجيح   ّ ماّيَندَر ُجّتحتهاّمنّالألفاظّالقرآنية.فيّتوج يه  ّ ّدلالة
ْتّق راءةَّ ّفيماّجاءَّبَعْدَهّم نُّجهوٍدَّأم َّ هذاّالخطاب   ّ ُعّأثر اّوََصاةُّهذهّالورقة ،ّفَتَتَب ُّ أم َّ

ّ ّلقراءة  ّالضابطة  ّالسياقية ُّالقواعد ّمنظومة ّل تْكتم َل ّالقرآني؛ ّنفسه،ّالنص ّبالوحي الوحي 
ّكثير ّ ّاّافَإن  ّأصول  ّمن َّحظ يَْت ّقَْد ّالمنهجية ّمدو -لقراءة ّوالتفسيرفي ّالفقه ّأصول ّ-نات

ّالاعتَنج دُّلهّنظير ّّبالتحديد،ّوالتقعيد،ّوالتجديد،ّوهوّماّلا ّالذيّبالسّ ّداداّفيّأْصل  ياق 
هُّم نّع نايَت ه ْمّتأصيل ا. َّحظ ُّ يل ا،ّوقَل َّ ّتنز ّعُن يَّبهّقَرََأةُّالوَْحي 

ّ  
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 :2، 1صادر والمراجع الـم ثْبَتة في هوامش البحثمَسْرَد  الم
9ّ ّالحسن ّلأبي ّالأحكام؛ ّأصول ّفي ّالإحكام ّدارّا. ّالجميلي، ّسيد ّتح: لآمدي،

بي،ّبيروت:ّ  .ـه9212الكتابّالعر
 م.9112-هـ9295.ّأساسّالبلاغة؛ّلأبيّالقاسمّالزمخشري،ّدارّالفكر،1ّ
9ّ ّمحمد ّبن ّعلي ّالإسلام ّلفخر ّالبزدوي؛ ّأصول يس،ّ. ّبر يد ّجاو ّمطبعة الحنفي،

 كراتشي،ّدونّتاريخ.
ية،ّتحّ.ّإعلامّالموقعينّعنّرب2 طهّعبدّالرؤوفّسعد،ّّ:العالمين؛ّلابنّقيمّالجوز

 م.9199دارّالجيل،ّبيروت،ّ
ّوصلته5ّ يعية ّالتشر ّالمجالات ّفي ّالسياق ّاعتبار ّأهمية ّالدولية: ّالعلمية ّالندوة ّأعمال .

 م.9ّ/1119الرابطةّالمحمديةّللعلماء،ّطّّبسلامةّالعملّبالأحكام،ّمنشورات
يل0 ّالتنز ّأنوار ّتحوأسرّ. ّالبيضاوي، ّللقاضي يل؛ ّالتأو ّالرحمنّّ:ار ّعبد محمد

بي،ّبيروت،ّط  .ـه9/9291المرعشلي،ّدارّإحياءّالتراثّالعر
ّأصو9 ّفي ّالمحيط ّالبحر ّتح. ّالزركشي، ّالدين ّلبدر ّالفقه؛ ّدارّّ:ل ّتامر، ّمحمد محمد

 م.1111ت،ّالـكتبّالعلمية،ّبيرو
صدقيّمحمدّجميل،ّدارّالفكر،ّبيروت،ّّ:المحيط؛ّلأبيّحيانّالأندلسي،ّتحّ.ّالبحر1
 هـ.9211
1ّ ّأصول ّفي ّالبرهان ّتح. يني، ّالجو ّالمعالي ّلأبي ّدارّّ:الفقه؛ ّالديب، ّالعظيم عبد

ّ.ـه2/9291الوفاء،ّالمنصورة،ّطّ
ّالد91 ّلمحب ّالقاموس؛ ّجواهر ّمن ّالعروس ّتاج .ّ ّمرتضى ّتحين ّالحنفي، ب يد ي ّ:الز َّ

ّم.9112هـ/9292عليّشيري،ّدارّالفكر،ّ
ّ.ّالتبيانّفيّأقسامّالقرآن؛ّلابنّالقيم،ّدارّالفكر،ّدونّتاريخ.99ّ
ّلابن91ّ ّالمجيد؛ ّالكتاب ّتفسير ّمن ّالجديد، ّالعقل ير ّوتنو ّالسديد ّالمعنى ير ّتحر .

بي،ّبيروت،ّطّ  م.1111/ـه9/9211عاشورّالتونسي،ّمؤسسةّالتاريخّالعر

                                 
ّالمعر َّفّـبّبإهمالّأداةّ-امعجمي ّ -رُت  بَْتّّ-1ّ يف،ّوإدراج  مُعَر  فة.التعر ّاـل ّالأداة ّيلي ّالذي ّالحرف ّآخر ّفي  "ال"
ّالمثّ-2ّ ّوالمراجع ّالمصادر ّكل ّالقائمة ّهذه ّفي ّتوثيق ّبتة ّكامل ّموثقة ّمحل ّّاا ّآخرّفي ّفي ّوضعتها ّوإنما ّالبحث، ّصلب ّمن ها

 للعرفّالأكاديميّفيّمثلّهذهّالبحوث.ّّالبحثّمراعاة ّ
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ّتهذي99 ّتح. ّالأزهري، ّمنصور ّلأبي ّاللغة؛ ّالمعرفة،ّّ:ب ّدار ّقاسم، ّزكي ياض ر
ّ.م1119/هـ9/9211ط

92ّ يل ّتأو ّفي ّالبيان ّجامع ّتح. ّالطبري، ير ّجر ّلابن ّالقرآن؛ ّشاكر،ّّ:آي ّمحمد أحمد
ّم.9/1111مؤسسةّالرسالة،ّط

ّللإمام95 ّالصحيح؛ ّالجامع ّبيروت،ّّ. ّالآفاق، ّودار ّالجيل ّدار ّالحجاج، ّبن مسلم
ّدونّتاريخ.

رسولّالل  هّصلىّالل  هّعليهّوسلمّومعرفةّالصحيحّ.ّالجامعّالمختصرّمنّالسننّعن90ّ
ّالترمذي، ّعيسى ّلأبي ّالعمل؛ ّعليه ّوما ّالتراثّّ:تحّوالمعلول ّإحياء ّدار ّشاكر، أحمد

بي،ّبيروت،ّدونّتاريخ. ّّالعر
المختصرّمنّأمورّرسولّالل  هّصلىّالل  هّعليهّوسلمّّوسننهّوأيامه؛ّّ.ّالجامعّالمسند99

 م.9/9119ّمصطفىّالبغا،ّدارّابنّكثير،ّبيروت،ّطّّ:البخاري،ّتحلأبيّعبدّالل  هّ
.ّحاشيةّالخضريّعلىّشرحّابنّعقيلّلألفيةّابنّمالك؛ّللشيخّمحمدّالخضري،91ّ

ّدارّالفكر،ّدونّتاريخ.ّ
91ّ ّمأمون ّمنهج ّالسياق ّدلالة ّدارّ. ّالحارثي، ّالوهاب ّلعبد يم؛ ّالـكر ّالقرآن لتفسير

ّم.9111المكتباتّوالوثائقّالوطنيةّ
ّالـكتب11ّ ّدار ّشاكر، ّمحمد ّأحمد ّوشرح ّتحقيق ّالشافعي، ّالل  ه ّعبد ّلأبي ّالرسالة؛ .

ّالعلمية،ّدونّتاريخ.
بية،ّبيروت،19ّ بي؛ّلمحمودّالسعران،ّدارّالنهضةّالعر .ّعلمّاللغة:ّمقدمةّللقارئّالعر

ّتاريخ.دونّ
ّتحّ.11 ّأحمد، ّبن ّللخليل ّالعين؛ ّود.ّد.ّ:كتاب ّالمخزومي ّالسامرائي،ّّمهدي براهيم إ

 ّّمكتبةّالهلال،ّدونّتاريخ.
يقي،ّدارّصادر،ّدونّتاريخ.19 ّ.ّلسانّالعرب؛ّلابنّمنظورّالإفر
ّالكتاب12 ّتفسير ّفي ّالوجيز ّالمحرر ّتحّ. ّالأندلسي، ّعطية ّلابن ؛ يز ّالسلامّّ:العز عبد

ّهـ.9/911عبدّالشافيّمحمد،ّدارّالـكتبّالعلمية،ّبيروت،ّطّ
15ّ ّالمحصول ّتح. ّالرازي، ّللفخر ّالأصول؛ ّعلم ّمنشوراتّّ:في ّالعلواني، ّجابر طه

ياض،ّطّ  هـ.9/9211جامعةّالإمامّمحمدّبنّسعودّالإسلامية،ّالر



ي  صوص الت  ياق في الن  بدلالة الـس   الاعتداد   ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ ينةّأصولّالد ّمجل ّ ـــــــــــــــ  لىة الأوفسير

011 
 

ّالص10 ّعلى ّالمستدرك ّتح. ّالحاكم، ّالل  ه ّعبد ّلأبي ّعبدّ:حيحين؛ القادرّّمصطفى
 م.9/9111ّّّعطا،ّدارّالـكتبّالعلمية،ّبيروت،ّطّ

ّا19 ّتح. ّالصنعاني، ّالرزاق ّلعبد ّالمكتبّّ:لمصنف؛ ّالأعظمي، ّالرحمن حبيب
ّ.ـه1ّ/9219الإسلامي،ّبيروت،ّطّ

ّفارس،11 ّلابن ّاللغة؛ ّمقاييس ّمعجم ّالفكر،ّعبّ:تحّ. ّدار ّهارون، ّالسلام د
 م.9191/ـه9911

11ّ ّبفوائد ّالمعلم .ّ ّتحمسلم؛ ّالمازري، ّالل  ه ّعبد ّالدارّّ:لأبي ّالنيفر، ّالشادلي محمد
ّم.1/9111التونسيةّللنشر،ّطّ

ّالرا91 ّالدين ّلفخر ّالغيب؛ ّمفاتيح ّبيروت،ّ. ّالعلمية، ّالـكتب ّدار زي،
 م.9/1111ّط

ّإحياء99ّ ّدار ّالنووي، ّالدين ّلشرف ّالحجاج؛ ّبن ّمسلم ّصحيح ّشرح ّفي ّالمنهاج .
بي،ّبيروت،ّطّ ّهـ.1/9911ّالتراثّالعر

ّإ91 ّلأبي يعة؛ ّالشر ّأصول ّفي ّالموافقات ّوتعليق. ّوتقديم ّضبط ّالشاطبي، ّ:سحاق
ّم.9119/ـه9/9299مشهورّبنّحسنّآلّسليمان،ّدارّابنّعفان،ّط

ّجديدة99 ّنظرات ّالعظيم، ّالنبأ ّعنايةّّ. ّدراز، ّالل  ه ّعبد ّلمحمد يم؛ ّالـكر ّالقرآن في
ّم.1115أحمدّمصطفىّفضلية،ّدارّالقلم،ّ

ّإعداد92 ّأصولية، ّدراسة ّالسياق ية ّنظر ّدارّّد.ّ:. ّالزنكي، يم ّكر ّقادر ّالدين نجم
 م.1110هـ/9ّ/9219الـكتبّالعلمية،ّبيروت،ّطّ


