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  المقدمة
احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل من النبي بعده وعـىل آلـه وصـحبه ومـن تـبعهم 

  أما بعد …بإحسان إىل يوم الدين 

 وهـو هـو ،فإن القرآن هو دستور األمة اخلالد الـذي سـتظل تنهـل منـه إىل قيـام الـساعة

ً وكام أنه كان وافيـا كافيـا ، مل يزد ومل ينقص ،@عاىل عىل قلب نبيه حممد الذي أنزله اهللا ت ً

ً فكـذلك سـيظل كافيـا وافيـا بحفـظ حيـاة ،يف حفظ حياة األمة يف القـرون الثالثـة املفـضلة ً

 لكنـه حيتـاج إىل دراسـة األصـول التـي فهمـه عـىل ،األمـة حتـى يـرث األرض ومـن عليهـا

 يف -صول فيام ظهر بعـدها مـن قواعـد اسـتنبطت ضوئها السلف الصالح وحتكيم تلك األ

 . من تلك األصول وقامت عليها-األصل 

 ، وهي دراسـة للـسياق بأنواعـه،»القرائن وأثرها يف التفسري«وهلذا كانت هذه السلسلة 

 مــع بيــان أثــره العمــيل يف فهـم أهــل الــرصاط املــستقيم لكتــاب ربنــا ، وتارخيــه،يف مفهومـه

 .الكريم

  .ائن بأنواعها املقالية واحلالية أو املعنويةوالسياق هو القر

 ، بحثـت وكتبـت لتعـرض عـىل جلـان علميـة،وهذه الدراسة يف األصل بحوث حمكمـة

 . لتكتسب قيمة علمية يف جمال التخصص،متحصها بالنقد

ًومل يدخر الباحث جهدا من اهللا به عليه عقال وجسدا لتكـون كـذلك ًً  وقـد أنجـز منهـا ،ّ

ُ وبعــضها قــد مجعــت مادتــه ، بعــضها جــاهز، املزيــد- إن شــاء اهللا - جمموعــة ويف الطريــق

 .العلمية

   :الموضوع وأهميته
  :ّذو أمهية بالغة يبني بعضها ما يأيتوهذا املوضوع 
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 أن القرائن من أهم الضوابط لفهـم الـنص ؛ ألن كـل نـص يفهـم يف ضـوء سـياقاته -١

 دراسـتها تـساهم يف تطـوير تـدبر القـرآن  ولـذا فـإن. وهي املسامة بالقرائن،املقالية واحلالية

  .ووضع األسس العلمية التي يقوم عليها

 ، يف هذا األصل يف جمال التفسريٌ مستقلٌ تأليف- يف حدود علم الباحث - مل يسبق -٢

  .ً ولذا يعد التأليف فيه سدا لثغرة يف املكتبة القرآنية،وأصوله وتدبره

 وفهـم تلـك املعـاين وكـشفها يثـري التـدبر ،لفائقـة تتعدد املعاين يف القرآن لبالغتـه ا-٣

 وهـو مـرتبط بكـشف ، ويكـشف غلبـة الـنص القـرآين وعلـوه ومجالـه وبيانـه،واالسـتنباط

 ولذا كـان التعريـف هبـا وكـشف ،مالبسات النص وما حيف به من قرائن األحوال واملقال

  . يف النصأثرها يف أنواع تلك املعاين من أعظم ما يساعد عىل كشف تعدد املعاين

 ومنـه ، فمنـه املجمـل، أن النص القرآين ليس يف مرتبة واحدة يف الداللة والوضـوح-٤

 والقـرائن ، وتلك األنواع ونظائرها حتتاج إىل ما يساعد عـىل بياهنـا، ومنه املحتمل،املشكل

  :والسياقات بأنواعها من أعظم ما يدل عىل معانيها

د إىل تبيــني املجمــل وتعيــني املحتمــل الــسياق يرشــ« :)هـــ٧٥١ :ت(ابــن القــيميقــول 

 .والقطع بعدم احتامل غري املراد وختصيص العام وتقييد املطلق وتنوع الداللة

وهذا من أعظم القرائن الدالة عىل مراد املتكلم فمن أمهله غلط يف نظره وغالط يف 

﴿ :مناظرته فانظر إىل قوله تعاىل           ﴾ ]كيف جتد ]٤٩ :الدخان  ،

 .»سياقه يدل عىل أنه الذليل احلقري

 .وهذا غيض من فيض مما يدل عىل أمهية هذا البحث

                                       
 ). ٢/٢٠٠(، وانظر معناه يف الربهان للزركيش )٤/٨١٥(بدائع الفوائد )١(
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   :أهداف الدراسة
  :هتدف هذه الدراسة إىل أمور منها

 ، وطبيعـة تلـك الدراسـات،»القرائن« التعريف بالدراسات السابقة يف هذا األصل -١

  .لحوظات عليها وإبراز أهم امل،وكشف خصائصها

وبيان مفهومه وأنواعه واالعتبارات التي وضـعت » القرائن« التعريف هبذا األصل -٢

 .لتقسيمه

 وبيان أثرها يف كشف ، يف مراتب داللة النصوص القرآنيةأثر القرائن بأنواعهابيان  -٣

 وكثـرة ، والوصـول إىل املعنـى املـراد عنـد تعـدد املعـاين،إمجال األلفاظ والرتاكيب القرآنيـة

   .االحتامالت

   :منهج الدراسة
ــتقرائي ــنهج االس ــلكت امل ــث س ــذا البح ــداف ه ــق أه ــن حتقي ــي يمك ــييل،لك  ، والتحل

  :والتارخيي واالستنباطي من خالل ما يأيت

 وإن خرجـت عـن ،تناولت قضايا املوضوع من خالل املراجـع التـي حتـدثت عنهـا -١

 ،ت مـن مراجـع علـم األصـول واللغـة فأخـذ،نطاق كتب التفسري وعلوم القـرآن املبـارشة

  .لعالقتهام املبارشة بقضية السياق

ــارخيي-٢ ــاملنهج الت ــات ب ــت املعلوم ــسب ، تناول ــاة ح ــا أو وف ــبق تأليف ــديم األس ً بتق

رصت يف تــقا، ونصــصت عــىل أســامء مــن ينــسب هلــم األقــوال مــن الــسلف، واالســتطاعة

 وأن يـرحم مـن ،الصحابة منهمالرتحم عليهم عند ذكر أسامئهم، فأسأل اهللا أن يرىض عن 

 .بعدهم، وأن حيرشين يف زمرهتم

 ركزت البحـث عـىل جانـب التفـسري مـن خـالل دراسـة هـذه القـضية مـن الناحيـة -٣

 . وبحث آياته،التطبيقية عىل تفسري القرآن الكريم
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 عىل مثالني لكل فكرة مع كثرة األمثلـة بـسبب صـغر -ً غالبا - اقترصت يف األمثلة -٤

 .حجم البحث

  .ً عزوت اآليات داخل متن البحث دفعا لتضخم احلوايش خاصة مع كثرة اآليات-٥

ً ترتيبا تارخييااهلوامش رتبت مراجع الفكرة يف -٦ ً. 

 اتبعـت يف التوثيـق الطريقــة املختـرصة باالكتفــاء باسـم الكتـاب املختــرص ثـم اســم -٧

 .املراجعمؤلفه، واكتفيت بذكر معلومات النرش للمراجع يف فهرس املصادر و

   :خطة الدراسة
  : وهي- وقد أبقيتها كام هي - :كانت هذه البحوث منفصلة لكل بحث خطته

 

  :وفيه مبحثان

  :من خالل املطالب التالية .يف التعريف بالقرائن :املبحث األول

  . الدراسات السابقة يف القرائن:املطلب األول

  .ً مفهوم القرائن ببيان تعريفها لغة واصطالحا:املطلب الثاين

  . ونشأهتا يف الكالم، أنواع القرائن :املطلب الثالث

 :من خالل املطالب التالية .يف بيان أثر القرائن يف معاين القرآن :املبحث الثاين

ــة عــىل:املطلــب األول ــاول التعريــف باملعــاين األول يف القــرآن ورضب األمثل ــر  يتن  أث

 .القرائن يف كشف تلك املعاين

 ورضب األمثلـة عـىل أثــر ، يتنـاول التعريـف باملعـاين الثـواين يف القـرآن:املطلـب الثـاين

 .القرائن يف كشفها

 . أثر سياق املقال يف بيان ما يف القرآن من اإلمجال:والثاين

رهتا  رغبـة يف شـه،وقد غريت عنوانه لتنويع املصطلحات التـي تـدل عـىل معنـى واحـد

 أعظم األثـر عـىل الباحـث إلدراك املعلومـات املتنوعـة حتـت - فيام أرى - ففي ذلك ،كلها

  : وفيه مبحثان.موضوع له ألقاب متعددة
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  :وفيه مطلبان ، يف التعريف بالسياق واإلمجال:املبحث األول

   . وأنواعه، وتارخيه، يتحدث عن مفهوم السياق:املطلب األول

 . واإلشارة العامة إىل أنواعه، وبيانه،عن مفهوم املجمل يتحدث :املطلب الثاين

  :وفيه مطلبان ، أثر السياق يف بيان اإلمجال:املبحث الثاين

  . يتناول أثر السياق يف بيان اإلمجال يف اللفظ ا ملفرد:املطلب األول

  . يتناول أثر السياق يف بيان اإلمجال يف الرتكيب:املطلب الثاين

  .ائن املقالية يف توضيح مشكل القرآن أثر القر:والثالث

  :وفيه مبحثان

 :وفيه مطلبان .ويتضمن التعريف املجمل باملشكل والقرائن املقالية :املبحث األول

 . ويتضمن التعريف بمشكل القرآن الكريم:األولاملطلب 

 . وأهم أنواعها، ويتضمن التعريف بالقرائن املقالية:الثايناملطلب 

  .ضيح املشكل بالقرائن تو:املبحث الثاين

 مـن ،ويتضمن احلديث عن أثر القـرائن يف كـشف اآليـات املـشكلة يف القـرائن الكـريم

 ثـم تنـاول ،خالل استعراض آيات املـشكل املختـارة، مـصنفة بحـسب أسـباهبا يف مطالـب

  .تلك اآليات بالتحليل وتوضيح أثر القرينة املقالية يف بيان اإلشكال يف كل آية

 سـأدجمها يف ، ويلحقـه خامتـة، دجمتها يف هذه املقدمة لتـشاهبها، مقدمةويسبق كل بحث

 ثـم فهـرس للمـصادر مجعـت فيـه مـصادر كـل البحـوث ،هنايـة البحـوث يف خامتـة واحـدة

  .ً وفهارس شاملة هلا أيضا،جمتمعة

ًوأخريا ال أنسى أن أعرتف بأن ما كان فيها من حق فإنه من اهللا تعاىل أوال وآخـرا ً  ومـا ،ً

 ومـن الـشيطان وأسـتغفر اهللا تعـاىل ، فإنه من نفيس األمـارة بالـسوء،فيها من غري ذلككان 

 .وأتوب إليه
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 أن جيعـل مـا كتبتـه مـن حـق فيهـا ، وهـو اجلـواد الكـريم،وأسأل اهللا تعاىل بمنـه وكرمـه

 . وأن ينفع به يف فهم كتاب اهللا تعاىل،ًخالصا لوجهه الكريم

 . كتبته فيها مما خالف احلقكام أسأله أن يردين إىل الصواب فيام

 ،ًوأخريا أمحد اهللا تعاىل عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلامته عىل تيسريه

 فام أعظم وما أكثر النعم التي ،ً ولواله ملا كان لنا نسب إىل القرآن أصال،وهو للحمد أهل

﴿ :أنعم هبا عيل وصدق إذ قال                     

         ﴾ ]٣٤: إبراهيم[. 

  واهللا جيازهيم ، وما أكثرهم،كام أشكر كل من أعانني بيشء يتصل هبا

كــام أشــكر مجعيــة تبيــان ممثلــة يف جملــس إدارهتــا وجلنتهــا العلميــة عــىل ترشــيحها هــذه 

 . وأسأله تعاىل أن جيعل ذلك يف ميزان حسناهتم،السلسلة للطباعة

  .وأشكر من ساهم بامله يف ذلك وأسأل اهللا أن جيزيه خري اجلزاء

 .واحلمد هللا رب العاملني

 

  محمد بن زيلعي بن عبده هندي
 

 



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

 

  الفصل األول

 

 
  

  :وفيه مبحثان     
  . مقدمة في القرائن:المبحث األول

  .أثر القرائن في معاني القرآن: المبحث الثاني



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

  المبحث األول
  مقدمة في القرائن

 :وفيه ثالثة مطالب

   األولالمطلب
  القرائن في الدراسات السابقة
 ، النحـو والبالغـة والفقـه:القرائن من املصطلحات الشائعة يف عدد مـن العلـوم ؛ مثـل

  . وغريها، والتفسري وأصوله،وأصوهلا

  .فيام سبق» ريالقرائن يف التفس«مل أطلع عىل دراسات مفردة متخصصة يف و

 ويف بعــض أبــواب ، مــن أبــواب النحــوًوتــرد القــرائن كثــريا يف جمــال التطبيــق يف كثــري

 . احلقيقة واملجاز: وخاصة يف باب،البالغة

ولكن ذلك الورود تطبيقي يركز عىل استعامل القرائن وال يتناوهلـا بالتقعيـد والدراسـة 

 .النظرية

ولعل أغلب الدراسـة النظريـة للقـرائن يف الدراسـات الـسابقة وردت يف كتـب أصـول 

 ، وأنواعهــا، واســتعامالهتا، وأمهيتهــا، يف وظائفهــا،القــرائن فقــد ورد احلــديث عــن ،الفقــه

 .ً ومفرقا يف أبواب متعددة،ًولكنه ورد مقتضبا

ولذا فإن احلاجة تدعو إىل تتبع أهم ما كتب عـن القـرائن يف ذلـك العلـم قبـل احلـديث 

  . ومن له الفضل يف تأصيله،املفرد عنها ؛ لتتبني اإلسهامات السابقة يف هذا املجال

يف  ~ )ـهـ٤٣٦ :ت( لعل من أوائل من حتدث عن القرائن أبو احلسني البـرصي -

 ،سياق ختصيص العام يف كتابه املعتمد يف أصول الفقه فقد حتـدث عـن القـرائن املخصـصة

  :فذكر أهنا تنقسم إىل قسمني

   : أن تستقل بنفسها:األول
  :وذكر أهنا نوعان
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 .غري القادر غري مراد باخلطاب بالعبادات العقلية نحو الداللة الدالة عىل أن :أحدمها

 . اللفظية نحو أن يقول املتكلم بالعام أردت به البعض الفالين فقط:والثاين

  : التي ال تستقل بنفسها:والقسم الثاني
 .نحو االستثناء والرشوط والتقييد بالصفة كقول القائل جاءين بنو متيم الطوال

لقرينـة قـد تكـون سـابقة للفـظ العـام ؛ نحـو خلـق ويف حديث أيب احلسني ما يبـني أن  ا

 . أو نصب الداللة عىل ذلك،العلم فينا بأن العاجز ال يكلف

  .وقد تكون القرينة إشارة من املتكلم متأخرة عن كالمه بزمان يسري

 بالعـام فيخـصه اهللا @وقد تكون القرينة من فعل غري املتكلم نحو أن يـتكلم النبـي 

  .سبحانه

 .يثه ما يبني أن القرائن كثرية ال يمكن حرصهاكام أن يف حد

 .ومن أمثلة القرائن عند أيب احلسني معرفة السامع بقصد املتكلم

 .ًكام بني أبو احلسني أن االستدالل باألدلة خيتلف تبعا لتجردها من القرائن أو اقرتاهنا هبا

 ويف ،ة للظـاهر وقـد تكـون مكملـ،وأشار إىل أن القرائن قد تعدل باخلطاب عن ظاهره

   .ذلك إشارة لوظيفتها يف الكالم

 » باب يف كيفية االستدالل باخلطاب مع القرائن املكملة لظاهره«ويف 

  : فذكر نوعني:حتدث عن أنواع تلك القرائن

 وبكونــه @ ً مـا ترجــع إىل حــال املـتكلم ؛ ممــثال هلــا باسـتداللنا بكــالم النبــي:األول

 عنى بخطابه حكام رشعيا إذا كـان خطابـه مـرتددا بـني حكـم منتصبا لتعليم الرشع عىل أنه

 . رشعي وعقيل ألنه منتصب لتعليم الرشع

                                       
 ).٢٦٤-١/٢٦٣(املعتمد يف أصول الفقه : انظر )١(

 . املصدر نفسه: انظر )٢(

 ).٢/٣٤٢(املصدر نفسه : انظر )٣(
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 .ونص عىل أن كل خطاب ال بد يف االستدالل به من اعتبار حال املتكلم به

  :وذكر أهنا نوعان. ما ال ترجع إىل حال املتكلم:والثاين

صوص جـاءت مبينـة لنـصوص يف  ومثـل هلـا بنـ. أن تكون القرينة خطابا آخـر:أحدمها

  .مواضع أخرى

 وقـسمها إىل ، أن تكون القرينة تعلقا بني ما تناولـه اخلطـاب وبـني مـا مل يتناولـه:والثاين

 واالسـتدالل بـاللزوم كوجـوب اسـتيفاء املـاء ، والقياس،أنواع عديدة أدخل حتتها اإلمجاع

  . ما ال يتم الواجب إال به ووجوب، وإباحة ما ال يتم املباح إال به،من األمر بالطهارة

  : قسم القرائن إىل قسمني:وعند الكالم عن املستفتي

  . بأهنا بيان نسخ أو بيان ختصيص وغريمها: وعرفها،رشعية

  .وعقلية وعرفها باألدلة العقلية

ــويني - ــاء اجل ــم ج ــه يف ~ )ـهــ٤٧٨ :ت( ث ــالقرائن يف كتب ــيام يتعلــق ب ــدث ف  فتح

  :األصول عام يأيت

 ذكر أن القرائن تقـرتن بالـصيغ املطلقـة لتـدل عـىل املعنـى الـذي : يف وظيفة القرائن-١

 وأهنا إذا اقرتنت بالظواهر حولتها إىل نصوص يف االستدالل ال حتتمل أكثـر ،يريده املتكلم

  .من معنى

ً معلـال تأخريهـا بتعـارض ،وقد جعل العلم هبـا يف املرتبـة الـسادسة مـن مراتـب العلـم

  .يف حمامل األحوال وخروجها عن الضبطاالحتامالت 

  . قسمها إىل قرائن مقال وقرائن أحوال: يف أقسام القرائن-٢

                                       
 ). ٣٢٨-٢/٣٤٦(املصدر نفسه : انظر) ١(

 ). ٢/٣٥٨(املصدر نفسه : انظر) ٢(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 .  ذكر تعددها وصعوبة ضبطها، ودنو مرتبتها عن األدلة العقلية: يف قرائن األحوال-٣

ــة -٤ ــرائن املقالي ــة( يف الق ــري احلالي ــا:)غ ــة لفهمه ــة إىل اللغ ــر احلاج ــسمها إىل ، ذك  وق

 وبعـد األجنـاس ، ثم حتدث عن أحكام االستثناء بعد املتعاطفـات،ناء والتخصيصاالستث

 أنـه قـد ،ً ثم عرف بالتخصيص مبينا الفرق بينه وبني االستثناء بـأمور كثـرية منهـا،املختلفة

 .يكون بالقرائن احلالية

 .ً وقد ذكر أن القرينة قد تكون إمجاعا أو اقتضاء عقل وما يف معنامها-٦

 ويرتتـب عليهـا ، بني أنه يتوقف عليها العلم بـصدق املخـربين:م القرائن ويف أحكا-٧

 . وغري ذلك،العلوم احلاصلة عىل حكم العادات

 فأشــار يف كتابــه قواطــع األدلــة إىل - رمحــه اهللا - )هـــ٤٨٩ :ت( ثــم جــاء الــسمعاين -

 . لصفة ً ممثال للمتصلة باالستثناء والرشط وا،القرائن املنفصلة والقرائن املتصلة

 أصــول الرسخــيس فــيام : فأشــار يف كتابــه~ )ـهــ٤٩٠ :ت( ثــم جــاء الرسخــيس -

  :يتعلق بالقرائن إىل ما يأيت

 عن وظيفة القرائن أشار إىل أن القرائن تقرتن باللفظ لتـصل بـه إىل درجـة النـصية يف *

 .الداللة

تعلــق  فــورد احلــديث يف كتبــه عــن قــضايا ت،~ )هـــ٥٠٥ :ت( ثــم جــاء الغــزايل -

  :بالقرائن يمكن إمجاهلا بام ييل

 . مفهوم القرائن وكيف يقطع بداللتها-١

                                       
، )٣٧٣، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٠ -٢٥٣، ١٨٧ -١٨٥، ١/١٠٨(الربهــــان يف أصــــول الفقــــه : انظــــر )١(

 ).٤١٣، ٥٥، ٢٨، ٢/٢٠، ٢٣٤/ ١(التلخيص يف أصول الفقه 

 )١٧٩، ١/١٧٦(قواطع األدلة : انظر )٢(

 ).١/١٦٤(أصول الرسخيس: انظر )٣(
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 وظيفة القرائن ؛ فقد نص عـىل أن القـرائن تـصحب اللفـظ الظـاهر وهـو املحتمـل -٢

 وقـد تـدل عـىل فـساد ، وتتعـني يف كـل عبـارة ليـست موضـوعة يف اللغـة،ألكثر مـن معنـى

 .التأويل

 .ًعام نصا يمتنع ختصيصهكام ذكر أهنا قد جتعل اللفظ ال

 أقــسام القــرائن فقــد أشــار إىل أن القــرائن إمــا لفــظ مكــشوف أو إحالــة إىل دليــل --٣

العقل أو قرائن أحوال من إشـارات ورمـوز وحركـات وسـوابق ولواحـق ال تـدخل حتـت 

 .احلرص والتخمني خيتص بدركها املشاهد

ًلقــرائن املقاليــة ممــثال هلــا  كــام ذكــر ا، تنــوع القــرائن احلاليــة وعــدم إمكانيــة ضــبطها-٤

 .باالستثناء والتخصيص

 .كام حتدث عن كثري من آثار القرائن يف األحكام الرشعية

  .وجعل العلم بقرائن األحوال املرتبة اخلامسة من مراتب العلم

 وقـد ، وألـف كتابـه املحـصول يف علـم األصـول~ )هـ ٦٠٦ :ت(ثم جاء الرازي 

  :ائنحتدث عام يأيت من قضايا القر

 أشــار إىل مفهــوم قــرائن املجــاز احلاليــة واملقاليــة بــذكر بعــض تلــك :يف مفهــوم القــرائن

 . القرائن

 ، وغـري مـستقلة بنفـسها،ذكر أن القرائن تنقسم إىل مستقلة بنفـسها : يف أنواع القرائن*

 وأمـا غــري املـستقلة فنحــو ، مثــل لكـل واحــدة مـنهام، عقليـة ولفظيـة:ثـم املـستقلة رضبــان

  .ناء والرشط والتقييد بالصفةاالستث

                                       
، ٤٧(ه ــــاملنخول يف أصـول الفق). ٢٢٨، ١٩٧، ١٨٥، ١/١٠٨(م األصول املستصفى يف عل: انظر )١(

٢٤٠، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٢، ١٥٤، ١٣١، ١١١، ١٠٨، ١٠٧ .( 
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ً مبينـا أن العقليـة .ويف موضع آخر ذكر أن القرينة قد تكـون عقليـة وقـد تكـون سـمعية

 وأما الـسمعية فهـي األدلـة التـي تقتـيض ختـصيص ،تبني ما جيوز أن يراد باللفظ مما ال جيوز

  . أو يف األزمان  وهو النسخ، وهو املسمى بالتخصيص،العموم يف األعيان

 أشــار إىل أهنــا تــساعد عــىل معرفــة املعنــى املقــصود مــن معــاين :يف وظــائف القــرائن *

 وقـد ختـصص ، وتقطع بداللة اللفظ عىل ظـاهره، وجتعل داللة اللفظ تفيد اليقني،املشرتك

 . والداللة عىل صدق اخلرب، وباجلملة فأثرها كبري يف تعيني املراد،العام

 وألـف كتابـه روضـة النـاظر ،~ )هــ٦٢٠ :ت(ثم جاء اإلمام املوفق ابن قدامـة  -

  .وجنة املناظر يف علم أصول الفقه

 وأشــار إىل أثــر القــرائن يف كثــري مــن ،فأشــار إىل انقــسام القــرائن إىل متــصلة ومنفــصلة

  .األبواب

 ، وألـف كتابـه اإلحكـام يف أصـول األحكـام،~) هــ٦٣١ت ( ثم جاء اآلمـدي -

  .دل عىل أمهية القرائنفتحدث عن كثري من اجلوانب التي ت

 .وأشار إىل انقسامها إىل حالية ومقالية

فتحدث عن القرائن أثنـاء ) هـ٧٢٨: ت( ~ ثم جاء شيخ اإلسالم ابن تيمية - 

 فكـان لـه إسـهام كبـري مل ،ً ورده عىل من تأولوا الصفات استدالال به،كالمه عن املجاز

 وأثـره يف بيـان ، ومفهـوم كـل نـوع، وأنواعهـا، يف بيـان مفهـوم القـرائنملن سـبقهيكن 

  . ووظيفته،املعنى

                                       
 – ١٤، ٣/١٠،  ٢/٣٢٢،  ٤٦١، ٤٠٨،  ٣٥٦ -١/٣٥٤(املحـصول يف علـم أصـول الفقـه : انظر  )١(

٦/٢٢، ٢٨٢ ،٤/٢١٤، ١٦ .( 

 ).٣٠٥، ٢٥٨، ٢٤٣، ٢٤٠،  ١٧٨،١٩٣ - ١٧٦،  ٧٢،٩٥/ ١(روضة الناظر : انظر  )٢(

 ).١٧٤ -١٧٣، ١٦١،  ٥٥،١٢٧ -٤٨، ٤٢-٢/٣٩(اإلحكام يف أصول األحكام : انظر )٣(
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 ومل يتوجـه إليهـا ،ومع أن شيخ اإلسالم ابن تيمية مل خيصص القرائن برسالة أو بكتاب

ًقاصدا احلديث عنها ابتداء إال أنك إذا اطلعت عىل ما كتبه حوهلا  ومجعته خرجت بتـصور ،ً

  .واضح عن هذا املوضوع

  :ئن قسامنففي حديثه ما يبني أن القرا

 .   ويبدو من كالمه أهنا ما له أثر يف معنى اللفظ من خارج سياقه: قرائن منفصلة:األول

  : وهي نوعان. قرائن متصلة:والثاين

  :وهي تتنوع إىل نوعني : القرائن اللفظية:أحدمها

 : وهـي القـرائن املتـصلة بـاللفظ الدالـة بالوضـع مثـل: القـرائن اللفظيـة املوضـوعة-١

 . ونحومها من التخصيصات املتصلة،االستثناءالرشط و

 القرائن اللفظيـة التـي تتـصل بـاللفظ ولكنهـا ال تـدل عـىل املقـصود بالوضـع مثـل -٢

ً وبحرا راكبا يف البحر،ً رأيت أسدا يكتب:القرينة يف قولنا ً.  

ــاين ــة:والث ً وهــي مــا كــان موجــودا حــال اخلطــاب مــن حــال املــتكلم : القــرائن احلالي

  .واملستمع

 والقرائن اللفظية تسمى ، والعقلية، املعنوية-ً أيضا -كام أفاد أن القرائن احلالية تسمى 

 . املقالية-ً أيضا -

ــه ال ،ويف معيــار وجــود القــرائن يف الكــالم أفــاد أن اللفــظ مل يــدل قــط إال بقــرائن  وأن

 .ًيستعمل قط إال مقيدا بقيود لفظية وحالية

ــر القــرائن عــىل الدال ــةكــام أشــار إىل أث ــة تتغــري بحــسبها،ل ــن ، وأن الدالل  وغــري ذلــك م

  .القضايا

                                       
ــاوى : انظــر )١(  ٢٩ ، ٤٦١ -١١٥،٢٠/٤٥٩ – ١١٤، ١٠٤ -١٠٣، ١٠٠/ ٧، ٤/٣٢٣(جممــوع الفت

ن ، اإليـام)١/١٠(، االسـتقامة )٧/١٢١(، درء تعارض العقل والنقـل )١١٧-٣١/١١٦، ١١٧/

)٨٧ .( 
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 فتحـدث عـن قـرائن ~ )هــ٧٤٧ :ت( ثـم جـاء عبيـد اهللا بـن مـسعود البخـاري -

  : وقسمها إىل قسمني،املجاز

 خارجة عن املتكلم والكالم أي ال تكون معنـى يف املـتكلم أي صـفة لـه وال تكـون -١

 .من جنس الكالم

  .ملتكلم أو تكون من جنس الكالم أن تكون معنى يف ا-٢

  :والتي هي من جنس الكالم نوعان

ً أن يكون لفظا خارجا عن هذا الكـالم الـذي يكـون املجـاز فيـه بـأن يكـون يف :أحدمها ً

 .كالم آخر أي يكون ذلك اللفظ اخلارج داال عىل عدم إرادة احلقيقة

كالم أو يشء منـه يكـون  أن يكون غري خارج عن هذا الكالم بل هو عني هذا ال:ثانيهام

 .داال عىل عدم إرادة احلقيقة

  : فأشار إىل انقسام القرائن إىل~) هـ٧٥١ :ت( ثم جاء ابن القيم -

  . كمخصصات األعداد: القرائن اللفظية-١

  . وهي القرائن احلالية: القرائن املعنوية-٢

 ومعرفـة ،ملقاصـد املكلفـنيويف ثنايا حديثه بيان ألثـر القـرائن يف أقـسام األلفـاظ بالنـسبة 

 وأثر الذهول عنهـا يف اشـتباه الكـالم وعـدم فهـم ، وأثر استعامهلا يف بيان املعنى،مراد املتكلم

  .معناه

 فبـني أن وظيفـة القـرائن رفـع احـتامل الظـاهر للمعنـى :)هـ٧٩٤:ت(ثم جاء الزركيش

 .  قرائن لفظية ومعنوية:وقسمها إىل.غري املراد

                                       
 ).١٧٣ – ١٧٢/ ١(التوضيح يف حل غوامض التنقيح : انظر )١(

، ٢١٨/ ١(، إعـالم املـوقعني )٧٥٣ – ٧٥٢، ٦٥٩ – ٢/٦٥٨، ٢٠١/ ١(الصواعق املرسـلة : انظر )٢(

 ).٢/١١٩(، إغاثة اللهفان )١٠٨ – ٣/١٠٧
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  : وهي نوعان،لةواللفظية إىل متص

  نــوع يــرصف اللفــظ إىل غــري االحــتامل الــذي لــوال القرينــة حلمــل عليــه ويــسمى -١

﴿ :نحو قوله  :ختصيصا وتأويال        ﴾ ]فإنه دل عىل أن املراد من قولـه ]٢٧٥: البقرة 

﴿ :سبحانه          ﴾ ]البعض دون الكل]٢٧٥: البقرة .  

 ﴿ : نحو قوله:ظهر به املراد من اللفظ ويسمى بيانا ونوع ي-٢  ﴾ ]فإنه ]١٨٧: البقرة 

﴿ :فرس جممل قوله تعاىل              ﴾. 

   : وهي نوعان:ومنفصلة

  .]٢٣٠: البقرة[ ﴾          ﴿ : مثل قوله تعاىل:تأويل

﴿  :فإنه دل عىل أن املراد بقوله تعاىل     ﴾ ]الرجعيالطالق  ]٢٢٩ :البقرة.  

أن هذه القرينة وإن كانت مذكورة يف سياق ذكر الطلقتني إال أهنـا جـاءت يف   وأشار إىل

 .من قسم املنفصلةآية أخرى فلهذا جعلت 

 ﴿ : قوله تعاىل: مثل:وبيان             ﴾ ]٢٣ – ٢٢: القيامة[، 

 ﴿ :فإنه دل عىل جواز الرؤية ويفرس به قوله تعاىل     ﴾ ]١٠٣: األنعام[ 

  .إلحاطة واحلرص دون أصل الرؤيةحيث كان مرتددا بني نفي الرؤية أصال وبني نفي ا

 ومثل هلا بقرينة استحالة وقوع خرب اهللا بخالف ، فال تنحرص:وأما القرائن املعنوية

﴿ : فإهنا دلت عىل أن املراد بصيغة اخلرب يف قوله تعاىل ،خمربه        

      ﴾ ]صيانة لكالم اهللا تعاىل عن احتامل املحالاألمر ؛  ]٢٢٨ :البقرة. 

كام أشار إىل أن العلم احلاصل من قرائن األحوال الظاهرة هو القسم الرابع مـن أقـسام 

  .الظن اخلمسة

                                       
 ).   ٢١٦-٢/٢١٤(الربهان يف علوم القرآن : انظر)   ١(
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وأشار يف مواضع كثرية إىل آثـار القـرائن يف فهـم النـصوص واألحكـام املـستنبطة منهـا 

 قطعية دخول صورة السبب يف اللفظ  من ذلك قول بعض املتأخرين بوجوب تقييد،ًرشعا

 .العام بام إذا دلت قرائن حالية أو مقالية عىل ذلك

  . فألف كتابه املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل)هـ١٣٤٦: ت( ثم جاء ابن بدران -

  :وورد احلديث فيه عن القرائن فقسمها إىل قسمني

ل كلمــت الــشافعي يف مــسألة اهلبــة  ومثــل هلــا بــام رواه صــالح وحنبــل عــن أمحــد قــا:متــصلة

العائـد يف هبتـه كالكلـب يعـود يف ( :@فقلت إن الواهب ليس لـه الرجـوع فـيام وهـب لقولـه 

 ، لـيس بمحـرم عـىل الكلـب أن يعـود يف قيئـه: فقال، وكان الشافعي يرى أن له الرجوع،)قيئه

مثــل الــسوء  يف صــدر احلــديث املــذكور لــيس لنــا @ فقلــت لــه فقــد قــال النبــي :قــال أمحــد

  .فسكت الشافعي

 ومثل هلا بام ذكره الفقهاء فيمن جاء من أهل اجلهاد بمرشك فادعى أنه أمنـه، :ومنفصلة

 القول قـول مـن ظـاهر احلـال صـدقه فلـو : ثالثها: ففيه أقوال. فادعى أرسه،وأنكره املسلم

مـع أن كان الكافر أظهر قوة وبطشا وشهامة من املـسلم جعـل ذلـك قرينـة يف تقـديم قولـه 

قول املسلم إلسالمه وعدالته أرجح وقول الكافر مرجوح لكن القرينـة املنفـصلة عـضدته 

 .حتى صار قوله أقوى من قول املسلم الراجح

                                       
 ).٣/٢١٧، ١/٧٦(يط يف أصول الفقه البحر املح:  انظر )١(

هبـة الرجـل المرأتـه : ، كتاب اهلبـة، بـاب اإلشـهاد يف اهلبـة)٢/٩١٤(أخرجه البخاري يف صحيحه  )٢(

، كتاب اهلبة، باب حتريم الرجـوع )٣/١٢٤١(، ومسلم يف صحيحه )٢٤٤٩(واملرأة لزوجها، برقم 

 ).١٦٢٢(يف الصدقة واهلبة برقم 

 ). ١٩٠-١٨٩( اإلمام أمحد بن حنبل املدخل ملذهب:  انظر )٣(
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  :الدراسات السابقة يف هذا املوضوعومن 

 ، لعبـد اهللا املـودن. الفقه وأصوله والقـضاء: االعتامد عىل القرائن يف الرشيعة اإلسالمية-

.  من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة حممد اخلـامس يف املغـرب،الة ماجستريوهو رس

 هـ١٤١٧لعام 

 القرائن الصارفة لألمر عـن حقيقتـه وأثـر ذلـك يف الفـروع الفقهيـة يف كتـايب الـصيام -

 :لعـام. يف كلية الرشيعة جامعة أم القـرى. رسالة ماجستري. حممد احلفيان: للباحث.واحلج

  .هـ١٤١٦ - هـ١٤١٥

 بحـث يف . إدريـس بـن حممـد محـادي: للـدكتور. القرينة ودورها يف بيان املعنى املـراد-

 . )هـ١٤١٦( السنة السابعة ،)٢٨العدد (جملة البحوث الفقهية املعارصة 

إىل أن هذه البحـوث متخصـصة يف » القرائن عند األصوليني«وقد أشار صاحب كتاب 

  .جوانب معينة من جوانب أصول الفقه

ــاء بحثــي هــذا  وال أرى رضورة لعرضــها الخــتالف ،ومل يتــسن يل االطــالع عليهــا أثن

  .موضوعها عن جمال هذا البحث

 .»القرائن عند األصوليني« ثم جاء الدكتور حممد بن عبد العزيز املبارك فألف كتابه -

والكتــاب عبــارة عــن رســالة دكتــوراه يف أصــول الفقــه مــن قــسم أصــول الفقــه بكليــة 

 .بالرياضالرشيعة 

 ثم اطلعـت عليـه بعـد أن أهنيـت ثالثـة ،ومل أجد هذا الكتاب عندما بدأت هذا املرشوع

 . دراسة للقرائن عند األصوليني، فألفيته عىل اسمه،بحوث تتعلق بالقرائن يف التفسري

 ختتلـف عـن هـذه السلـسلة مـن ،وهي دراسة وصفية شـاملة للقـرائن عنـد األصـوليني

  :جوانب
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وم حيــث تركــز عــىل مفهومهــا عنــد ا ألصــوليني الــذي جيعلهــا تتــسع  يف املفهــ:أحــدها

  . نقلية وعقلية وحسية وعرفية-ً تقريبا -لتشمل األدلة كلها 

 .ً حيث تركز عىل كتب األصول وال تتجاوزها غالبا. يف املجال:الثاين

 وهـي نـصوص ، يف التطبيق حيث تركز عـىل النـصوص التـي هتـم األصـوليني:الثالث

ًخذا من كتب األصول من خالل األمثلة الواردة غالبا أ،األحكام ً.  

  :ويتكون البحث من أربعة أبواب

 . وأحكامها العامة، معنى القرائن وأقسامها:األول

 ودراسـة ، فقام بدراسة شاملة ملعانيها اللغويـة، مفهوم القرائن:تناول يف الفصل األول

بيـان معناهـا الـشامل الواسـع عنـد  مـع .ملعناها االصطالحي يف العلـوم التـي وردت فيهـا

  .األصوليني

  . أقسامها املختلفة عند األصوليني:وتناول يف الفصل الثاين

ــث ــصل الثال ــاول يف الف ــة:وتن ــا العام ــا، أحكامه ــة داللته ــا، ككيفي ــتفادة منه  ، واالس

 . ونحو ذلك،وتفاوت الناس يف إدراكها

  . أثر القرائن يف األدلة الرشعية :الباب الثاين

د تنـاول فيـه أثـر القـرائن يف األخبـار واحلكـم عليهـا وأثرهـا يف اإلمجـاع، وأثرهـا يف وق

  . يف فصول ثالثة.القياس

  . أثر القرائن يف بيان معاين اللغات:الباب الثالث

 وأثرهــا يف بيــان ،وتنـاول فيــه معرفـة اللغــة بـالقرائن وأثــر القـرائن يف احلقيقــة واملجـاز

  . يف فصول أربعة.عاين احلروف وأثرها يف بيان م،االشرتاك

  . أثر القرائن يف الدالالت:الباب الرابع
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 وأثرهـا ، وأثرها يف إفادة العموم واخلصوص، أثر القرائن يف األمر والنهي:وتناول فيه

  . يف أربعة فصول. وأثرها يف البيان،يف املفاهيم

 .ثم ختم بأهم النتائج التي توصل إليها

  :صة من الدراسات السابقةأهم النتائج المستخل
 التـي ، فقد غلبت عىل تلك الدراسـات اجلوانـب األصـولية، غلبة النظر األصويل عليها-١

 وذلـك يعنـي أن جمـال تلـك ، وكيفية استنباط األحكام مـن النـصوص،تعني بعلم أصول الفقه

 . والتي خيص القرآن منها آيات األحكام،الدراسات انحرص يف نصوص األحكام

 كام انحـرص احلـديث يف ،من آثار ذلك أن انحرصت األمثلة يف آيات األحكاموقد كان 

 ، وهـو مـا يتناسـب مـع جمـال الدراسـة يف آيـات األحكـام،جوانب معينة من تفسري الـنص

 . وانحرصت وظائف القرائن يف جوانب تتكرر يف أكثر تلك الكتب،فقلت األمثلة

فمـع أهنـا جـاءت يف ) هــ٧٢٨ :ت(ويستثنى من ذلك دراسة شيخ اإلسالم ابـن تيميـة 

ســياقات الــرد عــىل القــائلني باملجــاز يف آيــات الــصفات إال أهنــا جتــاوزت ذلــك إىل بحــث 

ــالم ــرائن يف الك ــود الق ــل وج ــاره،أص ــا، ومعي ــصوص عموم ــا يف الن ــرق ،ً ووظيفته  وط

 ومل ،ً وإن انحــرصت أيــضا األمثلــة يف حــدود املجــال الــذي انطلــق منــه البحــث،داللتهــا

  .الكتاب كلهاتشمل آيات 

 فلم أطلع يف تلك الدراسات عىل تعريفـات جامعـة ، عدم العناية بتحرير مفهوم القرائن-٢

 ، وكثرة احلـديث عنهـا، ولعل ظهور مفهوم القرائن بشيوع أمثلتها،مانعة للقرينة يف االصطالح

ًوعن آثارها جعلهم ال يعطون تعريفها وحترير مفهومها قدرا كافيا من  .  العنايةً

                                       
مـن إصـدار عـامدة البحـث » جملـدان«. حممد بن عبد العزيز املبارك. القرائن عند األصوليني  د: انظر)  ١(

 ). م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦(العلمي بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
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 تضمن تلك الدراسات لشذرات من املعلومات املتعلقة بالقرائن يف مجيـع جوانبهـا -٣

 فقد انتـرشت تلـك املعلومـات النظريـة يف أبـواب ، وأمهيتها، ووظائفها،األخرى كأنواعها

 .ً وتكررت أحيانا أخرى،ً تداخلت أحيانا،شتى

فه يف أحـسن  جتاوز معنى االقرتان احلقيقي يف توصـيف القـرائن إىل مـا يمكـن وصـ-٤

  .األحوال باالقرتان احلكمي

 واألدلـة ، والقيـاس،ويمكن مالحظة ذلك بالسؤال عـن مبنـى توصـيف مثـل اإلمجـاع

  . واملرجحات بشتى أنواعها بأهنا قرائن،العقلية العامة

  .وسيأيت لذلك زيادة بحث عند احلديث عن مفهوم القرائن

 

 أهم اجلوانب التي حتتاج إىل دراسـة وحتريـر يف هـذا املوضـوع مـن أجـل وعليه فإن من

  :تكميله والرقي به ما يأيت

 .ً حترير مفهوم القرائن اصطالحا-١

 . بيان أنواعها وأقسامها الشاملة التي تتضمنها كلها بال تداخل-٢

 وضــع أســسها مــن خــالل أوســع مــصادرها وأصــلها وهــو القــرآن الكــريم بــشتى -٣

 .نصوصه

  . واستجالء عربه وعظاته، بيان أمهيتها يف بيان معانيه-٤

  المطلب الثاني
  مفهوم القرائن

   : تعريف القرائن لغة:أوالً
القــاف والــراء والنــون أصــالن صــحيحان « :~ ) هـــ٣٩٥ :ت(قــال ابــن فــارس 

 .»أحدمها يدل عىل مجع يشء إىل يشء واآلخر يشء ينتأ بقوة وشدة
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 .هـ .أ.فاألول قارنت بني الشيئني

ًوالقرن شد اليشء إىل اليشء ووصله إليه وقـد قرنـه إليـه قرنـا َ َ ُ ُ َْ َ َْ ُّْ َ ِ َِّ َّ  وقرنـت الـيشء بالـيشء .َ

  .وصلته

ٌوقرن البرس قرونا مجع بني اإلرطاب واإلبسار فهو برس قارن لغة أزدية ٌ ُ ٌ ً ُ َ ََّ ُ ْ َ ُْ َ َ ََ َ ِ ٌِ ُْ ْ ْ َِ ِِ. 

ُوالقران ِ املصاحبة كاملقارنة:ِ َ ُ ُ َُ َقـارن، َ َ الـيشء مقارنـة وقرانـا اقـرتن بـه وصـاحبهَ َ َ ْ ً ًَ َ ُ ََ ِ  واقـرتن ،َ

ُوقارنته قرانا صاحبته،اليشء بغريه ُ ْْ َ ً ِ َ. 

 . وقرينك الذي يقارنك واجلمع قرناء وقرانى، صاحبك الذي يقارنك:والقرين

ُوالقرين ِ ْ الصاحب  املقارن كالقرانى كحبارى قال رؤبة:َ ُ ََ ُ ُ َُ ُ َُ ِ ِ. 

ُيمطو قراناه َُ ُ َّ هباد مرادْ َ ٍ.. 

رماء ُ َواجلمع قرناء كك ُ َ ُ. 

ُوالقرين  ِ ْ املصاحب واجلمع كاجلمع:َ َ ْ َُ ُ ِ ُ. 

ُوالقرين  ِ ُ الشيطان املقرون باإلنسان ال يفارقه :َ ُ ُْ ُ ْ َ ُِ ِ ْ ِ ُ َّ 

ِويف احلديث  ِ) :ُما من أحد إال وكل به قرينه ِِّ َ َ ُ ََّ ٍ ـة والـشياطني :)َِ َ ِ أي مصاحبه من املالئك ِ ِ ِ َِّ َ ُ ُ َ

ة يأمره بـاخلري وحيثـه عليـه ومنـه احلـديث  َ ُوكل إنسان فإن معه قرينا منهام فقرينه من املالئك ُّ َ ً َ َّ ِِّ ِ ِ ُِ ْ َُ ِ ْ ُ ِ ِ ٍ ْ

ِّاآلخر   فقاتله فإن معه القرين   والقرين يكون يف اخلري ويف الرش ِ ْ ُُ َ َ َّ ُْ َِ ِ ِ َ. 

                                       
 ). ٥/٧٦( معجم مقاييس اللغة  )١(

، وتـاج العـروس  )١٣/٣٣٧(، ولسان العرب البن منظور )٦/٣٦٥(البيت يف املحكم البن سيدة )  ٢(

 . منسوبا لرؤبة) ٣٥/٥٤١(للزبيدي

، وصحيح ابن خزيمة )٦٤١٧(، وصحيح ابن حبان برقم) ٢٨١٤(احلديث يف صحيح مسلم برقم )  ٣(

 . ، من حديث ابن مسعود، ويف كتب أخرى)٦٥٨(برقم 



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

ُو القرينة ََ َ فعيلة بمعنى مفعولة من االقرتا:ِ َ َِ ْ َ ْ ٌ َ َْ ْ ُ ْ ِْ ٍ َِ   : وتطلق يف اللغة عىل أمور.ِنِ

ُفالقرينة  ََ ُ النفس كالقرونة والقرون والقـرين يقـال أسـمحت قرونتـه وقرينتـه وقرونـه :ِ َ ُُ ُ ُ َ َُ ُ َ ْ ُ َُ َ َ ُ َ َ َ َْ َِّ ِْ َ ِ ِ ِ

ْوقرينه أي ذلت نفسه وتابعته عىل األمر قال أوس َ ََ ََ ْ َّ َ َِ ِْ ُْ ْ ُ. 

ـــدعان وأســـمعت ْفالقـــى امـــرأ مـــن مي َ َْ ْ ََ ًَ َ ُقرو   ََ ـــــــالَ ـــــــا فعج ـــــــأس منه ـــــــه بالي َّنت َ َ ُِ ْ ُ َ  

ِأي طابت نفسه برتكها ْ َُ ْ َ ْ َ َ. 

ْوالقرينة الناقة تشد بأخرى ُ ُّ َُ ُ َ ُ ََ ِ. 

ِوقرينة الرجل َّ ُ ََ ْ ُ امرأته:ِ َ َ َّ وإنام سميت الزوجة قرينة ملقارنة الرجل إياها.ْ ِ َّ َ ِّ ُِ َ َُّ ً َ ُِ َّ. 

ُ الدور التي يستقبل بعضها بع:والقرائن يف اللغة ُ ِْ َ ُْ  .ًضاٌَ

ًوالقرائن جبال معروفة مقرتنة   قال تأبط رشا َ َ ٌ ْ ٌ َ ٌ َّ َّ ْ َُ َ ِ ُ َ ِ ِ. 

ِوحثحثـــت مـــشعوف النجـــاء وراعنـــي َ َُ َِ َّ َ ُ َ َْ ْ َأنـــــــاس بفيفـــــــان فمـــــــزت القرائنـــــــا    ْ ِ َِ َ َُ ْ ٍ ْ ٌ ُ  

ر وعمر ريض اهللاُّ تعاىل عنهام ْ َوالقرينان أبو بك
ِ ُ َ ُ ٍ َِ ِ َ. 

ُوالقرينان اجلمالن املشدود أحد َُ َُ ْ َ َِ  .َمها إىل اآلخرَِ

                                       
، وتــاج العــروس )١٣/٣٣٩(ويف لــسان العــرب  » فــالىف«، بلفــظ )٩/٨٧(البيــت يف هتــذيب اللغــة ) ١(

 .  ، بلفظ فالقى)٥٢(وهو يف ديوانه ص. ًمادة قرن، منسوبا ألوس بن حجر» فالقى«بلفظ ) ٣٥/٥٤١(

 : بلفظ) ٢١/١٤٧، ١٠/١٤٧(البيت منسوب لتأبط رشا يف األغاين  )٢(

ـــــه ـــــت مـــــشعوف النجـــــاء كأن ِهجـــــــف رأى قـــــــرصا ســـــــامال وداجنَـــــــا   وحثحث َ ًَ َ َ ْ ًَ َ ٌّ ِ     

فيــف، ولـسان العــرب ) ١٠/٥٤٣(قـرن، و) ٦/٣٦٦(املحكــم البـن ســيدة : وبـاللفظ الــذي هنـا يف      

 : بلفظ) ١٦٧(وهو يف ديون ثابت بن جابر . قرن: مادة) ٣٥/٥٥٣(وتاج العروس )١٣/٣٣٩(

ــــأنني   ــــاء ك ــــشعوف النَّج ــــت م ّوحثحث ُِ َ ِهجـــــــف رأى قـــــــرصا ســـــــامال وداجنَـــــــا   َ َ ًَ َ َ ْ ًَ َ ٌّ ِ       

-٦/٣٦٤(، املحكـم واملحـيط األعظـم البـن سـيدة )٥/٧٦(معجـم  مقـاييس اللغـة البـن فـارس : انظر) ٣(

املعجــم ) ٣٥/٥٣٤(، تــاج العــروس للزبيــدي )٣٣٩ -١٣/٣٣٥(، لـسان العــرب البــن منظــور )٣٦٦

 ). ٤/٥٣(والنهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . قرن: مادة) ٢/٧٣١(الوسيط ألنيس وآخرين
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 فــإن القــرائن مجــع قرينــة وهــي يف اللغــة مــأخوذة مــن االقــرتان بمعنــى الــضم ،وعليــه

 ومنـه القـرن مـن ، صـاحبته:ً وقارنته قرانـا، اقرتن اليشء بغريه: يقال،واملصاحبة واملالزمة

  وقرينـة الرجـل امرأتـه ؛. ومتالزمون فيه،الناس ألهل الزمان الواحد ؛ ألهنم متصاحبون

  .ًألهنا تصاحبه وتالزمه يف حياته حسا ومعنى

   : تعريف القرائن اصطالحاً:ثانياً
ًمل يتعرض العلامء الذين حتدثوا عـن القـرائن لـضبطها اصـطالحا بتعريـف حمـرر جـامع 

  :مانع، وإن كانوا قد حاولوا حتديد مفهوم كل نوع منها كام سيأيت

ُمل يتعرضـوا « :)هــ٧٩٤(ويقول الزركيش َّ َ ْلـضابط القـرائن وقـال املـازري ال يمكـن أن ََ َ َْ َ َْ ُ ُ ُِّ ِ ِ ِْ َِ ِ ِ ِ َ

ن  ُ ُيشار إليها بعبارة تـضبطها قلـت ويمكـن أن يقـال هـي مـا ال يبقـى معهـا احـتامل وتـسك َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُْ َ َ َ ْ َ ََ ٌَ َ َ َ َ ْ ْ ُ ُ َِ ِ ٍ ِِ َ ِ ِْ َ

وهنا إىل اخلرب املتواتر أو قري ُ ِالنفس عنده مثل سك َِ ُْ ْ ُ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ُ َُ َِ َ َُ َ ْ  .»ًبا منهَّ

غري أننا يمكن أن نلحظ مفهوم القرائن عندهم من خالل حديثهم عنهـا الـذي سـبقت 

 .اإلشارة إليه يف الدراسات السابقة

ويتبــني مــن خــالل ذلــك احلــديث أن الــضابط التــي تــم االعــتامد عليــه يف إطــالق هــذا 

  .املصطلح هو ما يمكن أن نسميه االقرتان العام

  : ومها،قرتان الشامل لنوعي االقرتانواالقرتان العام هو اال

 . وهو مالزمة ومصاحبة القرينة للسياق القرآين يف النص الواحد:االقرتان احلقيقي

 وهو استصحاب تلك املالزمة واملصاحبة من قبـل النـاظر يف الـنص :االقرتان احلكمي

  .لكل دليل يرى أنه يساهم يف بيان معنى النص

                                       
 ).١٣/٣٣٩(_قرن_،اللسان البن منظور )٢١٨٢-٦/٢١٨١(_قرن_الصحاح للجوهري : انظر )١(

 ). ٣/٣٢٥(البحر املحيط يف أصول الفقه ) ٢(
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 يتبــني أن املــصاحبة واملالزمــة بــني القرينــة والــنص حمــل وعنـد النظــر يف هــذا االقــرتان

  .التفسري أو االستنباط غري حقيقية

 ومـن هنــا ،وقـد أدى ذلـك إىل إدخـال كثـري مـن األدلـة األخـرى حتـت مـسمى القرينـة

 أو إطـالق ،وجدنا إطالق القرينة عىل اإلمجاع أو القياس أو النص القرآين يف موضـع آخـر

  .القرينة عىل كل مرجح

 ومع أن وجه تعميم االقرتان مفهوم ؛ مـن حيـث ،ومع أنه ال مشاحة يف االصطالحات

 ومع أن لـذلك التعمـيم ،ًالنظر إىل املسألة عموما وليس إىل النص حمل التفسري واالستنباط

فوائد يف التنبيه عىل عدم احلكم عىل معنى النص وما يستنبط منه من أحكام إال بعـد النظـر 

  : منها، إال أنه يبدو أن ذلك التعميم له كانت له آثار أخرى،قة بهإىل كل ما له عال

  : فقد أصبحت تطلق بمعنيني، التداخل يف مفهوم القرائن-١

 . ما يقرتن بالنص يف سياقه من أقوال أو أحوال وما يتعلق هبا مما له أثر يف معنى النص:األول

 ومـن هنـا وصـفت . يف داللتـه مجيع األدلـة التـي تتعلـق بـالنص ويكـون هلـا أثـر:الثاين

 ثم ميزت عن القرائن التي تقرتن بـالنص يف ،املرجحات األخرى بأهنا قرائن تقرتن بالنص

 .»القرائن املنفصلة«سياقه بمسمى 

 .ًومن هنا أصبح مصطلح قرائن قد يفهم منه املرجحات عموما

  .النظرية التقصري يف العناية باالقرتان احلقيقي ودراسته وخاصة من الناحية -٢

 مـن حيـث أن االقـرتان ،إن أصل معنى االقرتان ذو أمهية بالغة يف الكـشف عـن املعـاين

 ومـن ثـم تـؤثر معرفـة أحـدمها عـىل معرفـة ،بني األمرين يدل عىل تـشاهبهام يف اخلـصائص

 .اآلخر

 ومعرفـة ،ومن هنا فإن معرفة داللة النص تسهل معرفة النص املصاحب لـه يف الـسياق

 . رفة النص الذي نزل لعالجهااحلال تسهل مع
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 .ولذلك جيب دراسة ذلك االقرتان والبحث عنه ألمهيته تلك يف فهم النص

ًوتعميم االقرتان بحيث أصبح يشمل كل ما له أثر يف داللة النص ولـو كـان بعيـدا أدى 

 وعدم إعطائه القدر الكايف مـن العنايـة بـام يتناسـب ،إىل ضعف االهتامم باالقرتان احلقيقي

  .أمهيته يف النصمع 

 . التناقض يف التسمية بالقرائن املنفصلة يف اجلمع بني االتصال واالنفصال-٣

 ،وذلك أن أصل املعنى اللغوي للقرائن هـو االقـرتان الـذي يعنـي املـصاحبة واملالزمـة

 وهلذا كان من خصائص القرائن االتصال بام تـدل عليـه بمـصاحبته ،وذلك يعني االتصال

 .يف سياق واحد

ــاقض أهــم خصائــصها وهــو االتــصال واملــصاحبة و ُاألصــل أن ال يــدخل فيهــا مــا ين

  .واملالزمة

 فظهـر التنـاقض يف التـسمية بالقرينـة ،ُ فميز باالنفـصال،ُفلام أدخل كان ال بد من متييزه

 .  من جهة أن القرينة تعنى االتصال واملنفصلة تعنى االنفصال،املنفصلة

 وتوسيعه بام خيرجـه )االقرتان(ستدالل بتضييع املعيار  التسبب يف كثرة اخلطأ يف اال-٤

 .عن جوهره

 . تقليص أثر القرائن يف التفسري وتركيزها يف الرتجيح-٥

ــز االهــتامم هبــا يف الفقــه وضــعف االهــتامم هبــا يف التفــسري وخاصــة يف جمــال -٦  تركي

 .التنظري

 : يف االصـطالح بأهنـا فعرفوهـا،ُولكن العلامء الذين عنوا باملصطلحات عرفوا القـرائن

  .األمر الدال عىل يشء ال بالوضع

.  األمر الدال عىل اليشء من غري االستعامل:وقيل هي 

                                       
 ). ٣/٤٧(، دستور العلامء ) ٢/١٣١٥(كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي : انظر )١(
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 تؤخـذ مـن الحـق الكـالم الـدال عـىل .هـي مـا يوضـح عـن املـراد ال بالوضـع« :وقيـل

 . »خصوص املقصود أو سابقه

  . القرينة ما يدل عىل املراد من غري كونه رصحيا:وقيل

 وسـبق احلـديث ،وهذه التعاريف مالحظ فيها منهج العلامء الذين حتدثوا عـن القـرائن

 . من جهة االعتامد يف مصطلح القرائن عىل االقرتان العام،عنهم يف الدراسات السابقة

إال أهنا ال تالحظ ما استدركه شيخ اإلسالم من عموم داللة القـرائن بالوضـع أو االسـتعامل 

  .األول أو بغريمها

ــع ــري الوض ــة بغ ــة القرين ــد دالل ــا تقي ــك ألهن ــتعامل،وذل ــري االس ــىض يف ، أو بغ ــد م  وق

الدراسات السابقة أن شيخ اإلسالم يرى أن القـرائن منهـا مـا يـدل بالوضـع أو االسـتعامل 

  . ومنها ما يدل بغري ذلك،السابق

 الداللـة  عـىل-ً غالبـا - إال أن الرتكيز انصب ،والظاهر أن األمر كام قال شيخ اإلسالم

 وهـي التـي كثـر ،الثانية للقرائن ؛ ألهنا تساهم يف بيان معاين األلفاظ والرتاكيـب املحتملـة

  .فيها خوض العلامء واختالفهم

 وهـي املبنيـة عـىل االقـرتان احلقيقـي ،وهذا البحث معني بـالقرائن بـاملعنى اخلـاص هلـا

  .نويالذي يعني املالزمة واملصاحبة للنص يف سياقه املقايل واملع

ما يصاحب النص ويالزمه عند وروده ويؤثر يف معناه مـن «ويمكن بيان مفهومها بأهنا 

  . »قول أو معنى

 وإنـام يستـصحبه ،خرج به ما مل يـصاحبه حقيقـة»  ما يصاحب النص ويالزمه «:فعبارة

 .الناظر فيه عند التفسري واملستدل به عند تعارض األدلة من أدلة أخرى

                                       
 ).٧٣٤(الكليات أليب البقاء الكفوي )١(

 ). ١/٤٢٨(قواعد الفقه  )٢(
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 حتـى إهنـا ، إذ اقرتاهنا بالنص مستصحب وليس مصاحب،ملنفصلةفيخرج به القرائن ا

 أمــا القــرائن املــصاحبة فهــي ،قــد ال توجــد إال بعــد وجــود الــنص بمــدة تطــول أو تقــرص

 .تصحب النص منذ نزوله وال يتأخر اقرتاهنا بالنص عن هناية عرص النزول

  : نوعان- حقيقة -وبيان ذلك أن ما يصاحب النص 

 . والزمان والبيئة، ومن نزلت فيه، مثل حال من نزلت عليه أحوال تتعلق به-١

 وهو هنا القرآن من آيـات أو كلـامت ومـا يلحقـه مـن ، وهي ما يسبق النص: أقوال-٢

 .ذلك

  .فأما األوىل فهي ال تنفك عن النص منذ نزوله

 أو تتأخر فقد تنزل اآليـات بعـد اآليـات ،وأما الثانية فإما أن تصاحب النص منذ نزوله

 ولكـن ال تزيـد تلـك املـدة عـىل ،لتي وضعت معها يف ترتيـب الـسورة يف املـصحف بمـدةا

  .@عرص التنزيل ؛ لإلمجاع عىل أن ترتيب اآليات توقيفي من الرسول 

  .أما القرائن املنفصلة فقد ال توجد إال بعد عرص التنزيل ومن أمثلة ذلك اإلمجاع والقياس

 وهـو شـامل ، القـرائن األساسـية وهـي الداللـةبـني وظيفـةت» ويؤثر يف معناه «:وعبارة

 وهــو مــا يــسمى عنــد بعــضهم ،للداللــة بجميــع أنواعهــا ســواء كانــت باالســتعامل األول

  . أو كانت تدل بغري الوضع أو االستعامل األول،بالوضع

 بأنـه قـد يكـون - من القرائن -إيضاح ملا يصاحب النص » من قول أو معنى «:وعبارة

ًقوال متصال به يف  وهـو مـا ، واملعنى يشمل احلـال التـي ورد فيهـا، وقد يكون معنى، سياقهً

 وليـست ، كام يشمل أدلة العقل التي تؤخذ  من سياق احلـال نفـسه،يسمى بالقرائن احلالية

 .أدلة العقل العامة

 وهذا التعريف يبني أن القرائن تقوم عىل ركنني أساسيني 

  .يه االقرتان واالتصال بالنص املنظور ف:األول

  . الداللة عىل معنى النص بأي طريق من طرق الداللة:الثاين
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  المطلب الثالث
 أنواع القرائن ونشأتها

  : أنواع القرائن:أوالً
 أهنـم يقـسموهنا ،يتبني مـن خـالل الدراسـة الـسابقة ألبـرز مـا كتبـه العلـامء يف القـرائن

  :باعتبارات ثالثة

 

  : إىل قسمنيُ وقد قست

ــصلة-١ ــسمعاين. قــرائن مت ــي تــسمية ال ـــ٤٨٩ :ت( وه ــة ،)ه ــن قدام  :ت( و تبعــه اب

 ).هـ٧٩٤ :ت(،والزركيش )هـ٧٢٨ :ت( وابن تيمية ،)هـ٦٢٠

بغـري ) هــ٦٠٦ :ت( وتبعـه الـرازي ،)هــ٤٣٦ :ت(وهي التي عرب عنها أبو احلسني البرصي 

 أو آيـات أو أحـوال تـرتبط بـه ،كلامت أو مجل وهي ،املستقلة بنفسها ألهنا ترد يف السياق اللفظي

 . وهي خارجة عن سياقها مستقلة بنفسها،ُال يمكن أن تدل عىل ما استدل هبا عليه

 وتبعـه ابـن قدامـة ،)هـ٤٨٩ :ت( تسمية السمعاين-ً أيضا - وهذه . قرائن منفصلة-٢

 .)هـ٧٩٤ :ت( و الزركيش ،)هـ٧٢٨ :ت( و ابن تيمية ،)هـ٦٢٠ :ت(

 وتبعـه ، قـرائن مـستقلة بنفـسها:)هــ٤٣٦ :ت(امها أبـو احلـسني البـرصي وهي التي س

 .)هـ٦٠٦ :ت(الرازي 

 

  :وقد قسمت إىل قسمني

 .ً وهـو أكثـر أسـامئها شـيوعا،)هــ٥٠٥ :ت( وهبـذا سـامها الغـزايل . القرائن املقالية-١

  .ائن اللفظية القر، قرائن املقال، قرائن األلفاظ:وبمعناه

 ويف الـسنة ، فهي يف القرآن نصوص قرآنية، رشعية ؛ ألهنا من الرشع-ً أيضا -وتسمى 

 . وكالمها من الرشع،نصوص نبوية



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

 ألن طريق العلم هبا السمع ؛ ألهنـا مـن النـصوص املنقولـة ؛  سمعية-ً أيضا -وتسمى 

  .التي ليس للعقل فيها جمال

 وتلميذه ابـن ،)هـ٧٢٨ :ت( شيخ اإلسالم ابن تيمية  وهبذا سامها. القرائن املعنوية-٢

 .  ممن سبق اإلشارة إىل حديثهم عن القرائن يف الدراسات السابقة،)هـ٧٥١ :ت(ّالقيم 

ً قرائن حالية تسمية هلا باسم بعـضها ؛ ألن بعـضها أحـوال مـصاحبة -ً أيضا -وتسمى 

ِ ومن نزلت عليه واملخاط،لوقت التنزيل تتعلق بام نزلت فيه   .ب هبا َ

ً قرائن عقلية تسمية هلا باسم بعضها ؛ ألن بعضها أدلة عقلية مرتبطة -ً أيضا -وتسمى 

  .بالنص وأحواله ومعانيه املحتملة

 .  فتسميتها باملعنوية تشمل النوعني،ًوجيمعهام معا أهنام معان

  :ىلإ) هـ٤٣٦ :ت( وهو تقسيم أيب احلسني البرصي ، تقسيمها باعتبار وظائفها:الثالث

  . قرائن خمصصة-١

 . قرائن مكملة للظاهر-٢

  . إذ أن وظائفها كثرية ال جيمعها هذان القسامن،وهو تقسيم قارص

   :وتقسيامهتا باعتباراهتا يوضحه هذه الرسم البياين
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 .وإذا نظرنا يف هذه التقسيامت لنحدد التقسيم املناسب هلذا البحث     

باعتبار التوسـع يف مفهومهـا لتـشمل األدلـة األخـرى نجد أن التقسيم األول تقسيم هلا 

 .ًالتي تستصحب عند التعارض بني نصني اعتامدا عىل االقرتان العام

 بـل ال يمكـن أن يـشمل تلـك ،والتقسيم الثالث تقسيم قارص ال يشمل مجيـع وظائفهـا

 . أو يف الرتجيح،الوظائف لتعددها وتنوعها وكثرهتا بحسب أثر القرينة يف معنى النص

  :وهلذا فإن التقسيم املناسب هو تقسيمها بحسب حقيقتها إىل القسمني التاليني

 

وأمـا القرينـة املقاليـة فهـي أن يـذكر « :)هــ ٦٠٦ :ت(ويشري إىل يشء من مفهومهـا قـول الـرازي  

 .» ما أشعر به ظاهرهاملتكلم عقيب ذلك الكالم ما يدل عىل أن املراد من الكالم األول غري

  .فهذه إشارة إىل نوع منها بحسب وظيفته

 

 .وتشمل النوعني القرائن احلالية والقرائن العقلية

أمــا احلاليــة فهــي مــا إذا علــم أو ظــن أن « :)هـــ ٦٠٦ :ت(ويــشري إليهــا قــول الــرازي  

 .ليس هو احلقيقة بل املجاز فيعلم أن املراد ،املتكلم ال يتكلم بالكذب

ومنها أن يقرتن الكالم هبيئات خمـصوصة قائمـة بـاملتكلم دالـة عـىل أن املـراد لـيس هـو 

 .احلقيقة بل املجاز

ومنها أن يعلم بسبب خصوص الواقعة أنه مل يكن للمتكلم داع إىل ذكر احلقيقـة فـيعلم 

 . »أن املراد هو املجاز

                                       
 ).١/٤٦١(ل يف علم أصول الفقه  املحصو )١(

 .املصدر السابق  )٢(



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

 فإهنا تبـني ، أما القرينة العقلية. وقد تكون سمعية،يةثم القرينة قد تكون عقل « :ويقول

 .»ما جيوز أن يراد باللفظ مما ال جيوز

اللفظ مل يـدل قـط إال بقـرائن معنويـة،  «):هـ ٧٢٨ :ت(وقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 كون املتكلم عاقال له عادة باستعامل ذلك اللفظ يف ذلـك املعنـى وهـو يـتكلم بعادتـه :وهو

 .»مع يعلم ذلك وهذه كلها قرائن معنوية تعلم بالعقلواملست

   : نشأة القرائن:ثانياً
 .من مفهوم القرائن يمكن معرفة كيف تنشأ يف الكالم

 واألحـوال املحيطـة بـاملوقف ،َّ األلفاظ املحيطة بالكلمة املفـرسة- كام سبق -والقرائن 

 . واألدلة العقلية املرتبطة به،الكالمي

وإمــا قــرائن ...وإمــا إحالــة عـىل دليــل العقــل...القرينــة إمــا لفـظ مكــشوف« :يقـول الغــزايل

 .»أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق ال تدخل حتت احلرص والتخمني

اللفـظ ال يـستعمل قـط إال مقيـدا بقيـود لفظيـة ...« :وتأمل كالم شيخ اإلسالم السابق

 .»من اعتباره يف مجيع الكالمموضوعة واحلال حال املتكلم واملستمع البد 

  فهـي حـال املـتكلم ومـا ،ثم يؤكد العلامء أن القرائن ال تنضبط وال سـبيل إىل حـرصها

يصاحبه من صفة أثناء كالمـه كاخلجـل والوجـل والفـرح واحلـزن عنـدما يـتكلم عـن كـل 

 .واحد من تلك املعاين

                                       
 ).٦/٣٢( املحصول يف علم أصول الفقه  )١(

 ).٢٠/٤٥٩( جمموع الفتاوى  )٢(

 ).١/١٨٥(املستصفى  )٣(

 ).٧/١١٤(جمموع الفتاوى  )٤(
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داخـل اجلملـة  وهـو احلـدث  الذي هو وضع الكلمـة ،ّوتلك القرائن هي التي تكون السياق

 كـام أنـه يف حالـة الكـالم يتمثـل ، مرتبطة بام قبلها وما بعدها،الذي تعرب عنه الكلمة داخل اجلملة

 . أو املقام الذي يتكلم فيه وتكوينه الثقايف،يف العالقة القائمة بني املتكلم واحلالة

 وال يـستعمل ،تفـارق الكـالموإذا عرفنا مفهوم القرائن احلالية واملقاليـة علمنـا أهنـا ال 

  : وهذه احلقيقة أكدها العلامء،اللفظ بدوهنا

فأول ما نذكر أن الصيغة التـي تـسمى مطلقـة ال تكـون  «:)هـ٥٣٦ :ت(يقول اجلويني 

 .»إال مقرتنة بأحوال تدل عىل أن مطلقها ليس يبغي بإطالقها حكاية وليس هاذيا هبا

اللفظ ال يـستعمل قـط مطلقـا ال يكـون « :)ـه٧٢٨ :ت(يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 فانــه إنــام تقيــد بعــد العقــد والرتكيــب إمــا يف مجلــة اســمية أو فعليــة مــن مــتكلم ،إال مقيــدا

 «.معروف قد عرفت عاداته بخطابه وهذه قيود يتبني املراد هبا

قرونـا كالم اهللا ومالئكته وأنبيائه واجلن وسائر بني آدم واألمم ال يوجد إال م« :ويقول

 إما يف ضمن مجلـة اسـمية أو فعليـة وال يوجـد إال مـن مـتكلم وال يـستدل بـه إال إذا ،بغريه

 ، فهنا لفـظ مقيـد مقـرون بغـريه مـن األلفـاظ،عرفت عادة ذلك املتكلم يف مثل ذلك اللفظ

 ومستمع قد عرف عادة املتكلم بذلك اللفظ فهـذه القيـود ال بـد ،ومتكلم قد عرفت عادته

  .»يفهم معناه فال يكون اللفظ مطلقا عنهمنها يف كالم 

أن جتريـده عـن القيـود « :يف الكـالم) هــ٧٢٨ :ت(بل يؤكد شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة 

اخلاصة قيد وهلذا يقال لألمر صيغة موضـوعة لـه يف اللغـة تـدل بمجردهـا عـىل كونـه أمـرا 

 .وللعموم صيغة موضوعة له يف اللغة تدل بمجردها عىل كونه عاما

                                       
 ).١٠٠(علم الداللة للكراعني ص )١(

 ).١/١٨٥(الربهان يف أصول الفقه )٢(

 ).٢٠/٤١٢(تيميةجمموع الفتاوى البن  )٣(

 ).٢٠/٤٥٠(املصدر نفسه  )٤(



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

 ، وهلـذا يـشرتط يف داللتـه اإلمـساك عـن قيـود خاصـة،ً التكلم باللفظ جمردا قيـدفنفس

  .فاإلمساك عن القيود اخلاصة قيد

كام أن االسم الذي يتكلم به لقصد اإلسناد إليه مع جتريده عن العوامل اللفظية فيه هـو 

 .املبتدأ الذي يرفع

 رفعـه كـام أن تقييـده بلفـظ ورس ذلك جتريده عن العوامل اللفظية فهذا التجريد قيـد يف

 . يوجب له حكام آخر"ظننت" و"إن"  و"كان" :مثل

 ،تارة يسكت ويقطع الكالم ويكـون مـراده معنـى:وهلذا كان املتكلم بالكالم له حاالن

 .وتارة يصل ذلك الكالم بكالم آخر بغري املعنى الذي يدل عليه اللفظ األول إذا جرد

رنه املـتكلم بالـسكوت واإلمـساك وتـرك الـصلة فيكون اللفظ األول له حاالن حال يق

  .وحال يقرنه بزيادة لفظ آخر

 وىف كـال ،ومن عادة املتكلم أنه إذا أمسك أراد معنـى آخـر وإذا وصـل أراد معنـى آخـر

 .»احلالني قد تبني مراده وقرن لفظه بام يبني مراده

و مـا نـسميه بـالقرائن  أ، وهـي األلفـاظ،وكالمه هنا رمحه اهللا تعاىل عن القيـود اخلاصـة

 فال يمكـن أن يتـصور ، أما القرائن احلالية، إذ هي التي قد يتصور خلو اللفظ منها،اللفظية

  . وال يمكن أن يتصور موقف كالمي بال حال،الكالم من دوهنا

 ، إهنـا مـن جـنس الكـالم.ُومن هنا يعلم كيف تنشأ القرائن اللفظية واحلالية يف الكـالم

  .ً فكل لفظ يستعمل مصحوبا بتلك القرائن اللفظية واحلالية،نهتصاحبه وال تنفك ع

ُ ولو افرتض أن الكلمـة أخـذت معزولـة عـن .وذلك ألن داللته ال تظهر إال من خالهلا

 وعىل أحسن األحـوال سـتكون حمتملـة لـصنوف مـن ،سياقها لكانت ال قيمة هلا وال معنى

 . ال تتحدد وال تتضح إال يف السياق،املعاين

                                       
 ).٢٠/٤١٣(جمموع الفتاوى البن تيمية  )١(

 ). ٢١٥(دراسة املعنى عند األصوليني لطاهر سليامن محودة ص: انظر )٢(
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بـأن األلفـاظ املفـردة مل ) هــ٤٧١ :ت(من هنـا رصح العلـامء كعبـد القـاهر اجلرجـاين و

 فيعـرف معانيهـا التـي ، ولكن ألن يضم بعضها إىل بعض،توجد لتعرف معانيها يف أنفسها

  .تستفاد من الرتاكيب

 واملعنـى اإلفـرادي قـد ال يعبـأ بـه إذا ،ومن ثم فإن اللفظ يف ذلك وسيلة حتصيل املعنـى

  .ًن املعنى الرتكيبي مفهوما دونهكا

ــاط ، فالعنايــة بــاملفردات مــن أجــل أهنــا لبنــات يف بنــاء املعنــى الرتكيبــي  الــذي هــو من

أن يكـون االعتنـاء باملعـاين املبثوثـة يف « والـذي ينبغـي ،االستنباط الدقيق للحكم الـرشعي

 وإنــام ، باملعــايناخلطــاب هــو املقــصود األعظــم ؛ بنــاء عــىل أن العــرب إنــام كانــت عنايتهــا

 .»أصلحت األلفاظ من أجلها

وقد كان هذا الوعي للغة العرب عند العلامء هو الذي مكنهم من رصد اقتـدار الكلمـة 

 .عىل أداء كثري من املعاين والدالالت يف مساقاهتا اللفظية واحلالية

  :ومن ثم أكد العلامء عىل أن اللفظ ال يدل إال بالقرائن

اللفظ مل يدل قط إال بقرائن معنوية وهو كون املـتكلم « :) هـ٧٢٨ :ت(مية يقول ابن تي

عاقال له عادة باستعامل ذلك اللفظ يف ذلك املعنى وهو يتكلم بعادته واملستمع يعلـم ذلـك 

وهذه كلها قرائن معنوية تعلم بالعقل وال يدل اللفـظ إال معهـا فـدعوى املـدعى أن اللفـظ 

 .»ئن العقلية غلطيدل مع جترده عن مجيع القرا

                                       
 ). ١٥(، داللة األلفاظ ملحمود توفيق سعد ص)٣٩١(دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين ص: انظر) ١(

،  التــصور اللغـوي عنــد األصـوليني للــسيد أمحـد عبــد الغفــار )٢/٨٧( للـشاطبي املوافقــات: انظـر )٢(

 ). ١١٣(ص

 ).٢/٨٧(املوافقات للشاطبي  )٣(

 ). ١٦(داللة األلفاظ ملحمود توفيق سعد ص: انظر )٤(

 ). ٢٠/٤٦٣(، وانظر )٢٠/٤٥٩(جمموع الفتاوى  )٥(



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

 وبحـال املـتكلم ،بل ال يدل يشء من األلفـاظ إال مقرونـا بغـريه مـن األلفـاظ «:ويقول

 وإال فـنفس اسـتامع اللفـظ بـدون املعرفـة للمـتكلم ،الذي يعرف عادته بمثل ذلك الكـالم

أن وعادته ال يدل عىل يشء ؛ إذ كانت داللتها داللة قصديه إرادية تدل عىل ما أراد املـتكلم 

فالبد أن تعرف ما جيـب أن يريـده املـتكلم هبـا ؛ وهلـذا ال يعلـم .يدل هبا عليه ال تدل بذاهتا

 .بالسمع بل بالعقل مع السمع

وهلذا كانت داللة األلفاظ عىل معانيها سمعية عقلية تسمى الفقه ؛ وهلذا يقال ملن 

 ﴿ : قال تعاىل.عرفها هو يفقه وملن مل يعرفها ال يفقه           

  ﴾ ]٧٨: النساء[«.  

 فـإن حاجـة األلفـاظ إىل مـا يبينهـا مـن القـرائن ،وبام أن القرائن هي التي تبني معاين األلفـاظ

 . وكثرة املعاين التي تستعمل فيها وقلتها،ختتلف بحسب شيوع استعامهلا وعدمه

 وال فيهـا ،ًما يدل جمردا عن مجيع القرائن احلالية واملقاليـةولكن ليس يف األلفاظ الدالة 

  .ما حيتاج إىل مجيع القرائن

َّوبام أن القرائن تعترب قيودا فاألصل أنه كلام زادت القيود حتـدد معنـى اللفـظ َ َ  ومـن ثـم ،ً

 . وكلام زادت قيود اللفظ العام نقص معناه، الزيادة يف احلد نقص يف املحدود:قيل

 .لقرائن هي التي حتدد العموم واخلصوص يف  األلفاظفا

 ومـن ثـم أكـد ،وتتعني يف مجيع األلفاظ وخاصة يف األلفاظ التي تكثر االحتامالت فيها

 أنه ال ينطق باللفظ املجمل لقصد التـرشيع @الظاهر من حال النبي  « :األصوليون أن

 .»ني املقصود من الكالموتعريف األحكام وخيليه عن قرينة حالية أو مقالية تع

                                       
 ).  ٢٠/٤٩٦(جمموع الفتاوى البن تيمية ) ١(

 .)٧/١١٤(در نفسه املص: انظر )٢(

 )٤١٥/ ٢٠(املصدر نفسه : انظر )٣(

 ). ٢/٢٨(التلخيص يف أصول الفقه للجويني: انظر )٤(

 ). ٢/٢٨(التلخيص يف أصول الفقه للجويني: ، وانظر)٢/١٢٧(اإلحكام لآلمدي )٥(
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  المبحث الثاني
  أثر القرائن في معاني القرآن

 .تؤثر القرائن يف املعاين والدالالت بأنواعها املختلفة

ًفإن املعنى أو الداللة ليست نوعا واحـدا  تناوهلـا كثـري مـن ،ً بـل يتعـدد ويتنـوع أنواعـا،ً

ــصاهتم ــه ،العلــامء بمختلــف ختص ــت تقــسيامهتم ل ــك  ولــذلك اختلف ومــصطلحاهتم يف تل

  . حسب اهلدف واملنهج لكل علم من تلك العلوم والتخصصات،التقسيامت

  المطلب األول
  أثر القرائن في المعاني األول في القرآن

  :ويمكن تقسيم املعنى إىل قسمني

   : المعاني األول:األول
  .»وهي مدلوالت الرتاكيب واأللفاظ التي تسمى يف علم النحو أصل املعنى« 

 .املفهوم من ظاهر اللفظ الذي يتوصل إليه بغري واسطة  :أو هي

وهذا النوع من املعاين داللته حقيقية قصدية إراديه ثابتة ال تتحول وال تـزول وال تزيـد 

  . فهي تابعة لقصد املتكلم وإرادته،وال تنقص

  : نوعان: وهي،ويدخل حتت هذا النوع داللة املنطوق عند األصوليني

 

  .وهي داللة اللفظ عىل املعنى أو احلكم بطريق املطابقة أو التضمن

  داللة اللفظ عىل احلكم املسوق:وهي داللة عبارة النص عند احلنفية التي عرفوها بأهنا

 .ًله الكالم أصالة أو تبعا بال تأمل 

                                       
 ). ٩٨(، واملعاين الثانية لفتحي أمحد عامر ص)٣٨(جواهر البالغة للهاشمي ص )١(

 ). ٢٦٣-٢٦٢(ئل اإلعجاز للجرجاين صدال: انظر )٢(

 ).٣/٣٥٠(ّإعالم املوقعني البن القيم : انظر )٣(



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

 أو عـىل الزمـه الـذايت املتـأخر ،ئه أو عىل جز،أو هو داللة اللفظ عىل املعنى املوضوع له

  .ًمع قصد الشارع أو املتكلم هذا املعنى وسوق الكالم له أصالة أو تبعا

  .وهنا أدخلوا فيه داللة اللزوم

ًوقيدوها بالالزم الذايت وهو ما يلزم من ذات اللفـظ دون يشء آخـر احـرتازا عـن الـالزم 

 ،ًاز عن داللة النص ؛ فإن الالزم فيها ليس ذاتيـاًمثال ويراد به هنا االحرت) املناطك(غري الذايت 

  .بل بسبب العلة املشرتكة املفهومة من النص بمجرد معرفة اللغة

 فإن داللة اللفظ عليه تـسمى ،ًوقيدوا اللزوم باللزوم املتأخر احرتازا عن الالزم املتقدم

  .داللة االقتضاء 

 

 . داللـة اللفـظ عـىل الـالزم: أي.لفظ عىل املعنى أو احلكم بطريق االلتزامداللة ال :وهي

 وقد ال ،ً وهذا الالزم قد يكون مقصودا للمتكلم باللفظ.وكان غري رصيح ؛ ألن فيه خفاء

   .يظهر أنه مقصود

  :فاملقصود ينقسم إىل قسمني

ً أن يتوقف عليه صدق الكالم أو صحته عقال أو رشعا:األول  ،لـة االقتـضاءدال وهـو .ً

 الزم ،داللة الفظ عـىل معنـى أو حكـم مـسكوت عنـه مقـصود للمـتكلم :التي عرفت بأهنا

ًللمعنى املنطوق يتوقف عىل تقديره استقامة معنى الكالم واقعا أو عقال أو رشعا ًً.  

 التـي عرفوهـا داللـة التنبيـه وهـو . أن ال يتوقف عليه صدق الكـالم أو صـحته:والثاين

اللفظ من وصف مقرتن بحكم  عـىل الزم هـو علـة مقـصودة للمـتكلم يتوقـف داللة  :بأهنا

  .عليها بالغة الكالم
                                       

، موازنة بني داللـة الـنص والقيـاس )٥٩٤، ١/٤٦٩(تفسري النصوص ملحمد أديب الصالح : انظر)  ١(

 ) .٢٥٦، ٢١١ -١/٢٠٨(حلمد الصاعدي 



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

داللة اللفظ عىل معنى التزامي غري  بأهنا : التي عرفوها:داللة اإلشارةوغري املقصود هو 

  . و ال سيق له الكالم وحيتاج إدراكه إىل يشء من التأمل،مقصود

 هذا النوع مـن املعنـى أو الداللـة إىل حيـز الفهـم ومـن ثـم وللقرائن أثر كبري يف إخراج 

 .الوجود

 وهـو خيتلـف ،فالقرائن سواء كانت لفظية أو معنوية هي التي تبني املقصود يف كل نص

  .بحسب ما حيف به ويصاحبه من تلك القرآئن

 فقد يكون املراد هو املعنى املطابق 

﴿ : ومن ذلك تفسري الظلامت يف قوله تعاىل]١[                 

                      ﴾ ]٩٧: األنعام[. 

﴿و«) هــ٥٤٢ :ت(قال ابن عطية    ﴾ هـي هـا هنـا عـىل حقيقتهـا يف ظلمـة الليـل 

 .»كون إال بالليلبقرينة النجوم التي ال ت

 وهـو اختيـار ،)هـ٦٨ :ت(والقول بأن الظلامت هنا عىل حقيقتها مروي عن ابن عباس

 ) هـ٦٠٦ :ت( والرازي ،)هـ٥٣٨ :ت( والزخمرشي ،)هـ٥١٠ :ت(البغوي 

إىل املـراد بـالظلامت ظلمـة الليـل وظلمـة اخلطـأ وظلمـة ) هـ٣١٠ :ت(وذهب الطربي 

 يـضل الرجـل وهـو يف :ًراويـا عنـه قولـه) هــ٦٨ :ت(بـاس ونسبه البن ع.األرض أو املاء

  .الظلمة واجلور عن الطريق 

                                       
ــصالح : انظــر ) ١( ــب ال ــد أدي ــصوص ملحم ــسري الن ــاس ، موا)٦٠٦-١/٥٩٤(تف ــنص والقي ــة ال ــني دالل ــة ب زن

ـــويل  ـــه )٢٥٩-١/٢٥٦(األص ـــان معاني ـــرآن وبي ـــاز الق ـــره يف إعج ـــذف وأث ـــستري -، احل ـــالة ماج  - رس

  ).٢٤٨-٢٤٧، ٢٤٤-٢٤١(ص

 ).٢/٣٢٦(املحرر الوجيز البن عطية  )٢(



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

 ،وهذا القول ال يتعارض مع القول األول الذي يـنص عـىل أن الظلـامت عـىل حقيقتهـا

  .بل هو يؤكد ذلك وينبه عىل العموم املوجود يف الظلامت

وقـد سـاهم يف إظهـار . وق املطابقوتفسري الظلامت هنا هو تفسري هلا باملعنى املراد املنط

  .هذا املعنى القرائن

ً كام أن الظلامت تأيت أيضا بمعنى ،»النجوم«والقرينة هنا قرينة لفظية وهي كلمة 

﴿ :الضالل كام يف قوله تعاىل                    
                                  

       ﴾ ]٢٥٧: البقرة[. 

﴿ : تفسري الرمي يف قوله:ً ومن ذلك أيضا]٢[               

                                     ﴾  

 .]٤: النور[

فقد اتفق العلامء عىل أن الرمي هنا هو القذف برصيح الزنا مع أنه مل يرصح بام رموا بـه، 

 .الزنا إذ قد يرميها برسقة ورشب مخر وكفروذكر الرمي ال يدل عىل 

  :وقد دل عىل أن الرمي هنا بالزنا القرائن املقالية اآلتية

﴿ : تقدم ذكر الزنا يف اآلية السابقة يف قوله-١               ﴾. 

صان مـا  ذكر اإلحصان يف هذه اآلية بعد ذكر الزنا هنـاك فـدل عـىل أن املـراد باإلحـ-٢

  . ودل عىل أن املراد بالرمي رميهن بضد العفاف وهو الزنا،يضاد الزنا وهو العفاف

                                       
 ، معـامل التنزيـل للبغـوي)٤/١٣٥٥(، تفسري ابن أيب حـاتم )٢٨٦/ ٧(جامع البيان للطربي : انظر)   ١(

، الـــدر املنثـــور )١٣/٨٢(، التفـــسري الكبـــري للـــرازي)٢/٤٨(، الكـــشاف للزخمـــرشي)٢/١١٧(
 . )٣/٣٢٨(للسيوطي 

، املحـرر الـوجيز البـن )٣/٣٢٣(، معـامل التنزيـل للبغـوي)١٨/٧٥(جـامع البيـان للطـربي :  انظر)  ٢(
ـــة  ـــرازي)٤/١٦٤(عطي ـــري لل ـــسري الكب ـــي)٢٣/١٣٣(، التف ـــرآن للقرطب ـــام الق  ، اجلـــامع ألحك

 ).٣/٢٦٥(، تفسري القرآن العظيم البن كثري )٦/٣٩٧(، البحر املحيط أليب حيان )١٢/١٧٢(
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﴿ : قولــه-٣                  ﴾ بعــد قولــه: ﴿          ﴾، فإنــه مــن 

  .املعلوم أنه ليس يشء من القذف يتوقف إثباته عىل أربعة شهداء إال الزنى

﴿ : قوله-٤      ﴾  ،فقد انعقد اإلمجاع عىل أنه ال جيب اجللد بالرمي بغـري الزنـى

 .فوجب أن يكو املراد هو الرمي بالزنا

 وهبـذا نـرى أن ، تفسري له بـاملعنى املـراد املنطـوق املطـابق،وتفسري الرمي بالقذف بالزنا

  .هذه القرائن هي التي بينت املراد بالرمي هنا

﴿ :ًومن ذلك أيضا تفسري الطيبات يف قوله تعاىل ]٣[            

                                  
          ﴾ ]٦٤: غافر[. 

﴿ :وقوله تعاىل« :قال ابن عطية     ﴾  يريد من املستلذات طعام ولباسا

﴿ :ومكاسب وغري ذلك ومتى جاء ذكر الطيبات بقرينة    ﴾  ونحوه فهو املستلذ ومتى

   ﴿ :جاء بقرينة حتليل أو حتريم كام قال تعاىل              

         ﴾ ]وكام قال .]٣٢: األعراف: ﴿        ﴾ ]١٥٧: األعراف[. 

 .»والطيبات يف مثل هذا احلالل

﴿: وداللة لفظ    ﴾ هنا عىل املستلذات مـن قبيـل داللـة العبـارة باملطابقـة ؛ ألهنـا 

 . ما تستلذه احلواس، وما تستلذه النفس:ن الطيب يف أصل اللغة وأل،املراد من اللفظ

عىل أن العبد يف ) هـ١٣٩٣ :ت(  استدالل اإلمام الشنقيطي:ًومن ذلك أيضا ]٤[

﴿ :قوله                              

                                       
 ).٥/٤٢٨(، أضواء البيان للشنقيطي)٢٣/١٣٣(التفسري الكبري للرازي:  انظر )١(

 ).٤/٥٦٧(املحرر الوجيز البن عطية : انظر )٢(

 . طيب-معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين : انظر )٣(



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

                        ﴾ ]ما يشمل روحه  .]١ :اإلرساء

  :ومن األدلة الواضحة عىل ذلك« : وأن اإلرساء وقع حقيقة فقد قال،وجسده

نـام ليـست ًأهنا لو كانت رؤيا منام ملا كانت فتنة وال سببا لتكذيب قريش ؛ ألن رؤيـا امل

 فالـذي جعلـه اهللا فتنـة هـو مـا رآه بعينـه مـن .حمل إنكار ؛ ألن املنام قد يرى فيه ما ال يصح

 ،الغرائب والعجائب فزعم املرشكون أن من ادعـى رؤيـة ذلـك بعينـه فهـو كـاذب ال حمالـة

 ...فصار فتنة هلم

  عىل الرباق يـدل عـىل أن اإلرساء بجـسمه ؛ ألن الـروح لـيس مـن شـأنه@وركوبه 

 .»الركوب عىل الدواب كام هو معروف

 وهـو ، وهذان الدليالن قرينتان معنويتان تتعلقان بحال احلدث التـي تـتكلم عنـه اآليـة

ْ فاألوىل تعنى بأثره عىل املرشكني ، @اإلرساء وما حف به من آثار يف تاريخ سرية النبي  ُ

ْ والثانية تعنـى بحقيقتـه وتعل،وأنه أصبح فتنة هلم بإنكاره قـه بـبعض األفعـال واملخلوقـات ُ

ِاملحسوسة التي ال يمكن أن حتمل الروح التي هي معنى ومها الركوب ْ   . والرباق،َ

 فـإن لفـظ العبـد حقيقـة عـىل اجلـسد .واملعنى املفرس به هنا مدلول عليه بداللة املطابقـة

 .ً وهو يدل عليهام معا بداللة املطابقة.والروح

  : املراد هو املدلول عليه بداللة التضمنوقد تدل القرائن عىل أن املعنى

 ﴿ : تفسري الدين يف قوله تعاىل: ومن ذلك-١                     
                                   

  ﴾ ]٢٥٦: البقرة[. 

﴿ : الدين يف هذه اآلية املعتقد وامللة بقرينـة قولـه« :) هـ٥٤٦ت (قال ابن عطية      

         ﴾«   

                                       
 ). ٣/٣(أضواء البيان  )١(

 ).٣/٢٧٩(اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي : ، وانظر)١/٣٤٣( املحرر الوجيز البن عطية  )٢(
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 . أن الدين يطلق عىل اجلزاء والطاعة وامللة وغريها:وتوجيه عمل القرينة هنا

  .لقرآن هلذه املعاين يف مواضعوقد جاء يف ا

﴿ :وقوله               ﴾:والغـي هـو . مجلة تعليلية تتضمن التعليـل ملـا قبلهـا 

 . ويضاده الرشد، مصدر من غوي يغوي إذا ضل يف معتقد:الضالل يف املعتقد

ملـة تعليـل لعـدم  وهبـذا فـإن الـدين الـذي جـاءت هـذه اجل.ُولذا فرسا باإليامن والكفر

 .اإلكراه عليه يعني امللة واملعتقد

فتكـون قـد . ٍوحينئذ تكون القرينة قد رصفت اللفظ إىل معناه الراجح عن معان أخـرى

  .سامهت يف تأكيد تفسري الدين بامللة واملعتقد

 . رشعي يطلق عىل اجلزاء ويطلق عىل الطاعةلفظوالدين 

 فإن الطاعة شاملة للملـة وهـي االعتقـاد ، له بجزء معناهوعليه فإن تفسريه بامللة تفسري

 .والرشيعة وهي أعامل اجلوارح

 . وقد دلت عليه القرائن السياقية.وهبذا تبني أن املعنى املراد هنا مفهوم بداللة التضمن

﴿ :تفسري اخلري يف قوله تعاىل -ً أيضا - ومن ذلك -٢          

                                  
                 ﴾ ]٢٧٢: البقرة[. 

﴿ :قوله« :)هـ٥٤٢ :ت(قال ابن عطية             ﴾ واخلري يف 

 ومتى مل يقرتن ، فهذه القرينة تدل عىل أنه املال،هذه اآلية املال ؛ ألنه اقرتن بذكر اإلنفاق

﴿ :بام يدل عىل أنه املال فال يلزم أن يكون بمعنى املال نحو قوله تعاىل   ﴾ 

                                       
 ) ١٧٥(املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين:  انظر )١(

 ).١/٢٧٥(، فتح القدير للشوكاين)١/٢٤٩(إرشاد العقل السليم أليب السعود : انظر  )٢(

 ) ١/٥٥٧(نوار التنزيل للبيضاويأ: انظر  )٣(

 .- دين -العني للخليل بن أمحد، الصحاح للجوهري : انظر )٤(



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

﴿ :، وقوله تعاىل]٢٤: الفرقان[       ﴾ ]وهذا الذي . إىل غري ذلك،]٧: الزلزلة 

 .» كل خري يف كتاب اهللا فهو املال:قلناه حترز من قول عكرمة

﴿ :هذه القرينة هنا وهي       ﴾ ترصف معنى اخلري إىل املال وهو املعنى الظاهر هنا 

). هــ٥٩٧ :ت(لـه ابـن اجلـوزي  كـام نق، و مقاتـل ،)هــ٦٨ :ت(وهو الذي قالـه ابـن عبـاس

 .)هـ٥٤٢ :ت(وللخري معان أخرى أشار إليها ابن عطية 

 فـإن اخلـري يف اللغـة عـام فـيام يرغـب فيـه الكـل ،وداللة اخلري عـىل املـال داللـة تـضمن

  .كالعقل والعدل والفضل واليشء النافع وضده الرش

﴿ :   ما جاء يف تفسري قوله تعاىل-٣         ﴾ يف قوله تعاىل: ﴿   

                    ﴾ ]٨: النحل[.  

﴿ :قوله تعاىل«): هـ١٣٩٣ :ت(الشنقيطيالعالمة قال             ﴾  ذكـر جـل

نه خيلق ما ال يعلم املخاطبون وقت نزوهلـا وأهبـم ذلـك الـذي وعال يف هذه اآلية الكريمة أ

خيلقه لتعبريه عنه باملوصول ومل يرصح هنـا بـيشء منـه ولكـن قرينـة ذكـر ذلـك يف معـرض 

االمتنان باملركوبات تدل عىل أن منه ما هو من املركوبات وقد شوهد ذلك يف إنعام اهللا عىل 

 .. . والسياراتية كالطائرات والقطاراتعباده بمركوبات مل تكن معلومة وقت نزول اآل

وقد ذكر يف موضع آخر أنه خيلق ما ال يعلمه خلقه غري مقرتن باالمتنان باملركوبات 

﴿ :وذلك يف قوله                           

   ﴾ ]٣٦: يس[«  

                                       
 ).١/٣٦٨( املحرر الوجيز البن عطية  )١(

 ) ١/٣٢٧(زاد املسري البن اجلوزي :  انظر )٢(

  - خري -مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين : انظر )٣(

   ). ٣٣٥-٢/٣٣٤(أضواء البيان  )٤(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

ّ فتعتلـق القرينـة . ولـيس بألفـاظ، أو حالية ؛ ألهنا تتعلق باملوضـوع، معنوية- هنا -والقرينة  ََ ُ

  . وهو معرض االمتنان يفيد أهنا قرينة معنوية،باملوضوع الذي جيري احلديث فيه ومقصده

ــه ــضمن ؛ ألن قول ــة الت ــأخوذ بدالل ــى م ــه معن ــدل علي ــذي ت ــى ال ﴿ :واملعن        
    ﴾ وهي تدل عىل ما خيلقه من املركوبات مما ال يعلمه الناس بداللة التضمن،عامة . 

 . وهذا املعنى مأخوذ من القرينة املعنوية أو احلالية

 .وأما املعنى املطابق هلا فهو العموم بداللتها عىل كل ما خيلقه اهللا مما ال يعلمه اإلنسان

  ؛ هو ما دل عليه اللفظ بداللة اللزوموقد تدل القرائن عىل أن املعنى املراد 

﴿ : ما يف تفسري الصعق يف قوله تعاىل: ومن ذلك-١            

                                  

                                 

               ﴾ ]١٤٣: األعراف[. 

﴿ : تعاىل:وقوله تعاىل                      

                     ﴾ ]٦٨: الزمر[. 

واملعروف أن الصعق هو الغيش ها هنا ؛ كام فـرسه ابـن عبـاس « :)هـ٧٧٤ :ت(قال ابن كثري 

﴿ : ذلـك صـحيحا يف اللغـة ؛ كقولـه تعـاىل ال كام فـرسه قتـادة بـاملوت وإن كـان،وغريه      

                                                

      ﴾ ]الغـيش ؛ فإن هناك قرينة تدل عىل املوت كـام أن هنـا قرينـة تـدل عـىل]٦٨: الزمر 

﴿ :وهي قوله      ﴾واإلفاقة ال تكون إال عن غيش ...«. 

ــسن ــسوب للح ــوت من ــو امل ــا ه ــصعق هن ــأن ال ــول ب ـــ١١٠ :ت(والق ــادة ) ه  :ت(وقت

 .)هـ١٢٨ :ت( و السدي ، و مقاتل،)هـ١١٧

                                       
 ) ٢/٢٤٥(تفسري القرآن العظيم البن كثري   )١(



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

 و ابـن ،)هـ١١٠ :ت( و احلسن،) هـ٦٨ :ت(والقول بأنه الغيش مروي عن ابن عباس

 وأبـو ،)هــ٦٠٦ :ت( والـرازي ،)هــ٥٣٨ :ت( واختـاره الزخمـرشي ،،)ـه١٨٢ :ت(زيد 

  ).هـ٩٨٢ :ت(السعود 

﴿ :بقوله) هـ٦٠٦ :ت(واستدل الرازي          ﴾ ]٥٥: البقرة[ 

  .»ولو كانت الصاعقة هي املوت المتنع كوهنم ناظرين إىل الصاعقة« :قال

﴿ :ة هنا وهي قولـهواستدل بالقرين      ﴾ واإلفاقـة ال تكـون عـن املـوت بـل عـن 

 وال يكاد يقـال للميـت قـد أفـاق مـن موتـه :قوله) هـ٣١١ :ت(ونقل عن الزجاج . الغيش

  ..ولكن يقال للذي يغشى عليه أنه أفاق من غشيه

الـصعق،  واملـوت أو الغـيش مهـا أثـر .وأصل الصعق يف اللغة الصوت الشديد من اجلو

  .وعليه فإن الصعق يدل عليهام بداللة اللزوم

ًوقد كان أثر القرائن يف بيان داللة الصعق ظاهرا واضحا  فقد تغـري املعنـى املـراد بـه يف ،ً

  . ويف احلالني فإن املعنى املراد كان املعنى  الالزم،املوضعني بسبب القرائن

 يف بدايـة الـسور بأهنـا للتحـدي   بيـان املـراد بـاحلروف املقطعـة- أيـضا- ولعل منه -٢

 . من أنه كان يتحداهم بالقرآن عند نزوهلا@بقرينة حال النبي 

ولكن مل ال جيوز أن يقال إهنا مع القرينة املخـصوصة تفيـد « :)هـ٦٠٦ :ت(قال الرازي 

  :ًمعنى معينا وبيانه من وجوه

                                       
، زاد املـسري البـن اجلـوزي )٢/١٤٧(، الكـشاف للزخمـرشي)٩/٥٠(جـامع البيـان للطـربي :  انظر )١(

ــري للــرازي)٣/٢٥٧( ــان )١٤/١٩١، ٣/٨٠(، التفــسري الكب ، )٤/٣٨٣(، البحــر املحــيط أليب حي

،إرشاد العقـل )٥٤٧-٣/٥٤٥(ر للسيوطي ، الدر املنثو)٢/٢٤٥(تفسري القرآن العظيم البن كثري 

 ).٢/٢٧٠(السليم أليب السعود 
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وف دلـت قرينـة  كان يتحداهم بالقرآن مرة بعـد أخـرى فلـام ذكـر هـذه احلـر#أحدها أنه 

احلال عىل أن مراده تعاىل من ذكرها أن يقـول هلـم إن هـذا القـرآن إنـام تركـب مـن هـذه احلـروف 

 .»التي أنتم قادرون عليها فلو كان هذا من فعل البرش لوجب أن تقدروا عىل اإلتيان بمثله

   .ة من داللة اللزوم املتأخر،َّوداللة اللفظ املفرس عىل معناه هنا داللة إشارية

 وهي داللة لزوم ،وقد تدل القرائن عىل أن املعنى املراد هو املدلول عليه بداللة االقتضاء

  ﴿ : من قوله تعاىل﴾﴿ ولعل من ذلك تقدير املحذوف يف .-ً أيضا -

                  

                ﴾ ]١١٨: التوبة[. 

ــني ــال يف اجلالل ﴿« :ق       ﴾ ــيهم ــة عل ــن التوب ــة ب،ع ﴿ :قرين    

            ﴾ فال جيدون مكانا يطمئنون إليـه، سعتها: أي. مع رحبها:أي : 

﴿      ﴾ قلوهبم للغم والوحـشة بتـأخري تـوبتهم فـال يـسعها رسور وال أنـس 

﴿ ﴾ أيقنوا﴿﴾ خمففة: ﴿               ﴾ وفقهم للتوبة«.  

 ، وأيب مالـك،)هــ١٠٤ :ت(والقول بأن املراد أهنم خلفوا عـن التوبـة هـو قـول جماهـد 

ــة و ـــ١٠٥ :ت(عكرم ــربي ،)ه ــه الط ـــ٣١٠ :ت( ورجح ــي ،)ه ـــ٦٧١ :ت( والقرطب  ،)ه

  )هـ٩٨٢ :ت(وأبوالسعود 

  : بام يأيت،واستدل له

َكنا خلفنا أهيـا ( :>ما رواه البخاري ومسلم وغريمها واللفظ ملسلم قال كعب   -١ ُّ َ َ ُ َّ ُْ ِّ

ُالثالثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول اهللاَِّ  َُ َ ْ ُْ ْ ِ ِ َِ َ َّ َ ُ َ َِّ َ ْ ََ ُ َحني حلفـوا لـه فبـايعهم واسـتغفر @َِ ْ ْ ََ َ ُْ َ َ َ َ ُ َُ ََ َ ِ

ُهلم وأرجأ رسول اهللاَِّ  ُ َ ْ َْ َ ََ َ أمرنا ح@َُ َ َ ْ َ فيه فبذلك قـال اهللاَُّ عـز وجـلَ َّتى قىض َ ََ َ ََّ ََّ ََ ِ ِ ِِ َ: ﴿         

                                       
 ). ٢/٩(  التفسري الكبري  )١(

 ).١/٢٦٢( تفسري اجلاللني  )٢(



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

       ﴾، وليس الذي ذكر اهللاَُّ مما خلفنـا ختلفنـا عـن الغـزو وإنـام هـو ختليفـه إيانـا َ َّ ََّ َ ِْ ُِ َ ُ َ ْ َ َ َُ َ ِْ ِ ِْ ََ ََ ِ ْ َ َ ُ َْ ُّ ِّ َ َّ ََّ

َوإرجاؤه أمرنا عمن حلف َ َُ َ ْ َ ُ َ ََّ َ ْ َْ ُ له واعتذر إليه فقبل منهِ ْ َ ُْ َِ َِ َ َ َِ َِ ْ َ َ(. 

﴿ : وذلك أن قوله تعاىل. هذه القرينة-٢              ﴾  غاية

 وأخـر أمـرهم إىل أن ضـاقت علـيهم ، خلفـوا: أي.للتخليف وال يناسـبه إال املعنـى األول
ا إلعـــراض النـــاس عـــنهم وانقطـــاعهم عـــن  برحبهـــا وســـعته:أي،األرض بـــام رحبـــت

 .مفاوضتهم
وكفـى بتفـسري صـاحب القــصة . والقرينـة ظـاهرة يف الداللـة عـىل صـحة هـذا التفـسري

 .دليال

                                       
حـديث كعـب بـن مالـك، بـرقم : ، كتـاب املغـازي، بـاب)٤/١٦٠٣(أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(

وبــة كعــب بــن مالــك حــديث ت: ، كتــاب التوبــة، بــاب)٤/٢١٢٠(، ومــسلم يف صــحيحه )٤١٥٦(
 ).٢٧٦٩(وصاحبيه، برقم

، إرشـاد العقـل )٢٨٢-٨/٢٨١(، اجلامع ألحكام القـرآن للقرطبـي)١١/٥٦(جامع البيان للطربي : انظر)  ٢(
 ).٤/١٠٩(السليم أليب السعود 

واألمثلة عىل أثر القرائن يف إفادة املعنى املراد كثرية ال يمكن حرصها، ومن ذلك عىل سـبيل اإلمجـال  )٣(
 : ًيضاأ

﴿ : تفسري اجلنف يف قوله تعاىل-١                   ﴾ ]البقرة :
روح املعاين : انظر. ً باخلطأ غري املقصود استدالال بقرينة ذكر اإلثم يف اآلية]١٨٢

 ). ٢/٥٥(لآللويس

  ﴿: اىل تفسري احلفدة يف قوله تع-٢                  

                   ﴾] بولد الولد بقرينة قوله ]٧٢: النحل 

 ﴿يف اآلية  ﴾٤١٣-٢/٤١٢(أضواء البيان للشنقيطي:  انظر.( 

﴿:   تفـسري الـرسي بـالنهر يف قولـه-٣                                  ﴾ ]٢٤: مــريم[ 

﴿بقرينة                 ﴾] وقوله]٢٥ :مريم  :﴿     ﴾]  جامع البيـان : انظر. ]٢٦مريم
ــربي  ، تفــسري القــرآن العظــيم البــن كثــري )٢١/١٧٥(، التفــسري الكبــري للــرازي)١٦/٧١(للط

 ).٣٩٦-٣٩٥ /٣( ،  أضواء البيان للشنقيطي) ٣/١١٨(
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  المطلب الثاني
  أثر القرائن في المعاني الثواني

ىل الداللـة املـأخوذة مـن املعـاين األو : وهـي:املعاين الثانيـة :النوع الثاين من أنواع املعنى

   . فهي داللة مأخوذة من الداللة.التي دلت عليها األلفاظ والرتاكيب

ِتابعة لفهم الـسامع « :)هـ٧٥١ :ت(ّ وهي كام قال ابن القيم ،وهذا النوع داللته إضافية ِ َِّ ِ َ ٌْ َ ِ َ

ـره وقرحيتـه وصـفاء ذهنـه ومعرفتـه باأللفـ ْ َوإدراكه وجودة فك ْ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ َْ ِ ُاظ ومراتبهـا وهـذه الداللـة ِ َ َ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ َ
َختتلف اختالفا متباينا بحسب تباين السامعني يف ذلك ِ ِ َِّ َ ُِ ُِ َ َ ََ َ َِ ً ُِ ً َ ْ ِ ْ َ«. 

داللـة اللفـظ عـىل معنـى أو حكـم مل يـذكر يف الكـالم ومل  : وهـو-  املفهومويدخل حتته 

 : ومها، بنوعيه-ينطق به 

ىل معنــى أو حكــم مــسكوت عنــه مــساو للمعنــى أو داللــة اللفــظ عــ وهــو :مفهــوم املوافقــة

احلكــم املنطــوق بــه أو أوىل منــه ؛ الشــرتاكهام يف علــة واحــدة تــدرك مــن اللفــظ بمجــرد معرفــة 

  .ً ويسمى أيضا بداللة الفحوى.اللغة

داللــة اللفــظ عــىل حكــم للمــسكوت عنــه نقــيض حكــم  :- وهــو -ومفهــوم املخالفــة 

 .املنطوق به

اللة يؤخذ من معنـى الـنص ال مـن لفظـه سـامها بعـضهم داللـة وألن املعنى يف هذه الد

 .ةالدالل

                                       
، املعـاين )٨٤٢(، الكليـات للكفـوي ص)٢٠٤(دالئل اإلعجاز ص: للتوسع يف املعاين الثانية: انظر)  ١(

 ). ١٤١( لفتحي أمحد عامر صالثانية

 ).٣٥١-٣٥٠/ ١(إعالم املوقعني  )٢(

، موازنة بني داللة الـنص والقيـاس )٦٠٩ -٦٠٧/ ١(تفسري النصوص ملحمد أديب الصالح : انظر )٣(

، أسلوب احلذف وأثره يف إعجاز القـرآن وبيـان معانيـه )٢٦٦-١/٢٦٣(األصويل حلمد الصاعدي 

 ).٢٤٩-٢٤٨(ص



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

 وهـي األغـراض اخلاصـة باألسـاليب ،كام يدخل حتت هذا النوع كثري من املعاين األسلوبية

 . والفصل والوصل  ونحوها، واحلذف والذكر،البالغية كأغراض التعريف والتنكري

  . التعليل ونحوها،التقريع الذم و، التعظيم،ومن تلك األغراض التحقري

 .وكل تلك املعاين إنام تفهم وتستفاد من خالل القرائن

ًفإن للقرائن أثرا حاسام يف إفادهتا ً.  

 ﴿ :ما جاء يف تفسري : ومن األمثلة عىل ذلك- ١     ﴾ يف قوله تعاىل: 

﴿                             

                    ﴾ ]٢٩: النساء[. 

  : فإهنا حتتوي عىل عدة معان،فإن هذه اجلملة مثال للجملة التي تتعدد معانيها

 

فأمجع املتأولون أن املقصد هبذه اآلية النهي عن أن يقتـل « :)هـ٥٤٢ :ت(قال ابن عطية 

  .»بعض الناس بعضها

﴿ :يعني بقوله جل ثنـاؤه« :)هـ٣١٠ :ت(قال الطربي             ﴾: وال يقتـل 

 فجعـل جـل ثنـاؤه أهـل ،احدة ودين واحـدبعضكم بعضا وأنتم أهل ملة واحدة ودعوة و

 وجعل القاتل منهم قتيال يف قتله إيـاه مـنهم بمنزلـة قتلـه ،اإلسالم كلهم بعضهم من بعض

 ثـم رواه عـن .»نفسه ؛ إذ كان القاتل واملقتول أهـل يـد واحـدة عـىل مـن خـالف ملـتهام

  .)هـ١١٤ :ت( و عطاء،)هـ١٢٨ :ت(السدي 

 . يف الزجر عن قتلهم بتصويره بصورة ما ال يكاد يفعله عاقلوالتعبري باألنفس للمبالغة 

                                       
 ).٢/٤٢( البن عطية  املحرر الوجيز )١(

 ).٥/٣٥( جامع البيان للطربي  )٢(

 )٢/١٧٠(إرشاد العقل السليم أليب السعود : انظر  )٣(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 

ــن اجلــوزي   ألقاؤهــا إىل : أو مــا يــدخل حتــت اللفــظ مثــل،)هـــ٥٩٧ :ت( كــام قــال اب

 . أليب عبيدة،)هـ٥١٠:ت( ونسبه البغوي .التهلكة

ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتـل « :)هـ٥٤٢ :ت(قال ابن عطية 

 .»أو بأن حيملها عىل غرر ربام مات منه فهذا كله يتناوله النهي

ًووجه امتناع أن يكون هذا املعنى هو املقصود أوال ؛ ألنه مـن البـدهيات التـي ال فائـدة 

 ويف ،يد والـذم العظـيممن قصدها بالنص ؛ ألن الـصارف عنـه قـائم يف الـدنيا بـاألمل الـشد

  .اآلخرة بالعذاب األليم

 

  :وهناك قرينتان

 ﴿ :القرينة األوىل                      ﴾، فإن عطـف النهـي عـن قتـل 

قـاب األخـروي ً جيعل قتـل الـنفس املنهـي عنـه شـامال لتعـريض الـنفس للع،النفس عليها

بارتكاب ما حـرم اهللا تعـاىل وتعـاطي معاصـيه مثـل أكـل املـال بالباطـل كـام ذكـره البغـوي 

 واسـتدل لـه ،)هــ٧٧٤ :ت( وقدمه ابـن كثـري ،)هـ٩٨٢ :ت( وأبو السعود ،)هـ٥١٠:ت(

  . هبذه القرينة )هـ٩٨٢ :ت(أبو السعود 

 ﴿ :القرينة الثانية        ﴾،جيعل النهي شامال لكل ما يؤدي إىل  فإنه ً

قتل النفس يف الدنيا بارتكاب أي جرم يؤدي إىل استحقاقها به القتل من القتل والردة 

 وأي جرم يؤدي إىل ،)هـ٩٨٢ :ت( و أبو السعود ،)هـ٦٠٦ :ت(والزنا كام نقله الرازي 

                                       
 ) ٢/٤٢( املحرر الوجيز البن عطية  )١(

 ).٥/٢٥(، و التحرير والتنوير البن عاشور)١٠/٥٩(التفسري الكبري للرازي: انظر  )٢(



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

  .- كام سبق -هالكها يف اآلخرة بارتكاب املعايص 

 ﴿« :قال يف اجلاللني     ﴾  بارتكاب ما يؤدي إىل هالكها أيا كان يف الدنيا

 ﴿ :أو اآلخرة بقرينة       ﴾ يف منعه لكم من ذلك«  . 

 وختم اآلية هبا جيعل كـل صـور قتـل الـنفس ،وذلك أن رمحة اهللا تعاىل تقتيض ذلك كله

  .ً منهيا عنها لتنافيها مع مقتىض الرمحة،خرةوإهالكها يف الدنيا واآل

 .وهذا مثال لبالغة القرآن

 الداللـة عليهـا ،واملعاين املأخوذة من القرائن هنا هي بالنسبة لداللة القرائن عليها معان ثانية

  . وهي من داللة اللزوم. فهي من معنى املعنى، بل من املعنى،ليست مأخوذة من املنطوق

 .]٦٧: النساء[ ﴾     ﴿  :اء يف تفسري قوله تعاىل ومن ذلك ما ج-٢

ّواعلم أنه تعاىل ملا بني أن هـذا اإلخـالص يف اإليـامن خـري « :)هـ٦٠٦ :ت(قال الرازي 

  بني أنه كام أنـه يف نفـسه خـري فهـو أيـضا مـستعقب،مما يريدونه من النفاق وأكثر ثباتا وبقاء

 .اخلريات العظيمة وهو األجر العظيم والثواب العظيم

ماذا يكون من هذا  : جواب لسؤال مقدر كأنه قيل ﴾﴿ و:قال صاحب الكشاف

﴿ :ً هو أن نؤتيهم من لدنا أجرا عظيام ؛ كقوله:؟ فقيلاخلري والتثبيت         

 ﴾ ]٤٠: النساء[. 

                                       
ــر  )١( ــربي : انظ ــن عطيــة ، امل)٥/٣٥(جــامع البيــان للط ، معــامل التنزيــل )٢/٤٢(حــرر الــوجيز الب

، اجلـامع )١٠/٥٩(، التفسري الكبـري للـرازي)٢/٦١(، زاد املسري البن اجلوزي ) ١/٤١٨(للبغوي

، إرشــاد )٢٤٢-٣/٢٤١(، البحـر املحـيط أليب حيـان )١٥٧-٥/١٥٦(ألحكـام القـرآن للقرطبـي

 ) . ٢/١٧٠(العقل السليم أليب السعود 

 ). ١/١٠٥(لني  تفسري اجلال )٢(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 مجع يف هذه اآلية قـرائن كثـرية كـل واحـدة منهـا تـدل عـىل عظـم هـذا  إنه تعاىل:وأقول

 : األجر

﴿ : وهــي قولــه،أنــه ذكــر نفــسه بــصيغة العظمــة :أحــدها     ﴾ــه  ﴿ : وقول ﴾ 

واملعطي احلكيم إذا ذكر نفسه باللفظ الدال عىل عظمة عنـد الوعـد بالعطيـة دل ذلـك عـىل 

  .عظمة تلك العطية

﴿ : وهذا التخصيص يدل عىل املبالغة كام يف قوله﴾ ﴿ : قوله:وثانيها      

 ﴾ ]٦٥: الكهف[. 

أن اهللا تعاىل وصف هذا األجر بـالعظيم والـيشء الـذي وصـفه أعظـم العظـامء  :وثالثها

صالة بالعظمة ال بد وأن يكون يف هنايـة اجلاللـة وكيـف ال يكـون عظـيام وقـد قـال عليـه الـ

ٍما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش( :والسالم َِ ْ َ َ َُ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ََ َ ْ َْ َ َِ ٌ ُ َ ٌ(« . 

 فـإن ،َتؤكد معاين مذكورة يف النص) هـ٦٠٦ :ت(فإن هذه القرائن التي ذكرها الرازي 

 . ولكن القرينة هي كون ذلك الوصـف مـن العظـيم،وصف األجر بالعظم مذكور بالنص

   . تعود إىل صفة املتكلم بالقرآن، معنويةوهي قرينة

والقرينتان السابقتان هلذا الوصـف تؤكـدان معنـى العظمـة بـل وتزيـدان تلـك العظمـة 

 .فهي عظمة تفوق الوصف

ِما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلـب (: وعليه فهي داخلة حتت احلديث ْ َ َ َُ َ َ َ ََ َ َ ْ ََ َ ْ َْ َ َِ ٌ ُ َ ٌ

ٍبرش َ َ( . 

                                       
 .بمعنى ما نقله) ١/٥٦٢(الكشاف للزخمرشي:  وانظر،) ١٠/١٣٥(التفسري الكبري للرازي )١(

 مـا جـاء يف صـفة اجلنـة، بـرقم: ، كتاب بـدء اخللـق، بـاب)٣/١١٨٥(أخرجه البخاري يف صحيحه  )٢(

 ). ٢٨٢٤(، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، برقم )٤/٢١٧٤(ومسلم يف صحيحه  ،)٣٠٧٢(



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

 ، فهـي ال تـدل عـىل ذلـك بلفظهـا،ه القرائن عىل هذا املعنى هـي داللـة ثانيـةوداللة هذ

  .ولكن باملعنى املفهوم من اللفظ

﴿ : املقصود باخلرب يف قوله تعاىل-ً أيضا - : ومن أمثلة ذلك-٣       

                            ﴾ ]٤٦: الكهف[. 

﴿  :فإن قوله                       ﴾ ولكن ما املقـصود هبـذا اخلـرب.خرب ، 

  . من أن املال والبنني زينة هذه احلياة الدنيا، وهو ما يعلمه املخاطبون،هل هو جمرد اخلرب

  .ًكونه خربا يدل عىل ذلك فقطإن ظاهر اللفظ ل

  . ال جيوز الغفلة عنه،ولكن القرائن السياقية تزيد معنى آخر

 فقبل هذه اآلية ،لقد وردت هذه اآلية يف سياق ذم الدنيا وبيان رسعة زواهلا وحقارهتا

﴿ :قوله تعاىل                           

                       ﴾ ]٤٥: الكهف[.  

 وهذا قرينة تدل عىل أن املـراد هنـا حتقـري زينـة احليـاة .ففي هذا املثل حتقري للحياة الدنيا

 ،ريها هـو نفـسه مـصري احليـاة الـدنيا يف االنقـضاء والـزوال والـتاليش وبيان أن مص،الدنيا

  .وعدم االستفادة منه يف اآلخرة

﴿ :ما جاء يف تفسري قوله : ومن ذلك-٤   ﴾ من قوله: ﴿         

          ﴾ ]٩١: البقرة[. 

﴿ :املــسألة الثالثــة قولــه« :)هـــ٦٠٦ :ت( الــرازي قــال        ﴾  وإن كــان خطــاب

  : ويدل عليه وجوه،مشافهة لكن املراد من تقدم من سلفهم

                                       
، البحـر )١٠/١١٣(، اجلامع ألحكام القـرآن للقرطبـي)٣/٥٢٠(املحرر الوجيز البن عطية : انظر  )١(

 ). ٥/٢٢٥(، إرشاد العقل السليم أليب السعود )٦/١٢٦(املحيط أليب حيان 



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

  . أن األنبياء يف ذلك الزمان ما كانوا موجودين:أحدها

  . أهنم ما أقدموا عىل ذلك:وثانيها

﴿ : أنه ال يتأتى فيه:وثالثها    ﴾ . 

 .»فأما املراد به املايض فظاهر ألن القرينة دالة عليه

 وتلـك . أو أحوال اخلطـاب، أو معنوية ؛ إذ مجيعها تتعلق بأحواهلم، حالية- هنا -والقرائن  

  .ً وهي أيضا عقلية تفهم بالعقل،ً وليست ألفاظاٍ وهي قرائن معنوية ؛ ألهنا معان،أحوال

 وقد وجـه هلـم ، فهو خطاب هلم واملراد آباؤهم،طابوقد دلت هنا عىل معنى ثاين للخ

 .  واهللا أعلم. ومن سبق منهم،وخوطبوا به ؛ ألهنم موافقون عليه مقتدون بآبائهم

 ﴿ : داللة القرائن عىل معنى االستفهام يف قوله: ومن ذلك-٥          

                 ﴾ ]١٩ – ١٧: عبس[. 

  ﴿ :قوله تعاىل« :)هـ٥٤٢ :ت(قال ابن عطية       ﴾  استفهام عىل معنى

التقرير عىل تفاهة اليشء الذي خلق اإلنسان منه وهي عبارة تصلح للتحقري والتعظيم 

﴿ :والقرينة تبني الغرض وهذا نظري قوله      ﴾ ]واللفظ  ]١٣ - ١٢: املرسالت

 .»املشار اليه ماء الرجل وماء املرأة

 والالئـق بتلـك احلـال التحقـري ال . فإنه اإلنسان الكافر،والقرينة هنا حال املحدث عنه

  .التعظيم

 ﴿ :واآلية النظرية         ﴾  القرينة  و،لتعظيملاالستفهام

  . فإن الالئق به التعظيم، واحلال هنا  حال اليوم وهو يوم ا لفصل.ًأيضا حالية

                                       
 ). ٣/١٧٠(التفسري الكبري    )١(

 ). ٥/٤٣٨(املحرر ا لوجيز  )٢(



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

 . ولكن من معانيه،واملعنى هنا من املعاين الثواين التي ال توخذ من لفظ الكالم

﴿ : داللة قوله: ومن ذلك-٦     ﴾ يف قوله: ﴿            

                              ﴾ 

 .]٢٢: الكهف[

 فـذكر ثالثـة أقـوال ،فقد ذكر اهللا تعاىل يف هذه اآلية األقـوال يف عـدة أصـحاب الكهـف

الــنص قرينــة مقاليــة تــدل عــىل القــول  ولكــن يف ،ً ومل يبــني القــول الــصحيح نــصاً،إمجــاال

﴿ : وهي قوله،الصحيح         ﴾، فقد جاء هبـذه العبـارة تعقيبـا عـىل القـولني األول ً

 وذلـك أن ختـصيص . وأن الثالـث وهـو القـول الـصحيح ، ليدل عىل أهنام بـاطالن،والثاين

بـالظن الباطـل  فوجب أن يكـون املخـصوص ، يدل عىل أن غريه بخالفه،اليشء بالوصف

  .ً وأن يكون القول الثالث خمالف هلام يف كوهنام رمجا بالغيب،هو القوالن األوالن

﴿ :وذلك ألن معنى قوله         ﴾ كمـن يرمـي إىل مكـان ال ،ً قـوال بـال علـم:أي 

 . وإن أصاب فبال قصد، فإنه ال يكاد يصيب،يعرفه

 وهـو الرمـي ،)هــ١١٧ :ت( كـام قـال قتـادة . القـذف بـالظن:فإن الـرجم بالغيـب هـو

  . فيقول فيه بالتخمني واحلدس،باليشء املغيب عنه الذي ال يعلمه

فقد اشتملت هذه اآلية الكريمة عـىل « :)هـ٧٢٨ :ت(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

األدب ىف هذا املقام وتعليم ما ينبغى ىف مثل هذا فانـه تعـاىل أخـرب عـنهم بثالثـة أقـوال 

                                       
 ).٣/٢٥٢(أضواء البيان للشنقيطي، )٢١/٩٠(التفسري الكبري للرازي: انظر )١(

ــر )٢( ــصنعاين : انظ ــرآن لل ــسري الق ــربي )٢/٤٠٠(تف ــان للط ــامع البي ــل )١٥/٢٢٦(، ج ــامل التنزي ، مع

ـــــة )٣/١٥٦(للبغـــــوي ـــــوجيز البـــــن عطي ـــــري )٥٠٨-٣/٥٠٧(، املحـــــرر ال ، التفـــــسري الكب

ــرازي ــي)٢١/٩١(لل ــرآن للقرطب ــام الق ــامع ألحك ــيط أليب حيــان)١٠/٣٨٣(، اجل ــر املح  ، البح

 ).٣/٢٥٢(، أضواء البيان للشنقيطي)٣/٧٩(، تفسري القرآن العظيم البن كثري )٦/١٠٩(
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عف القولني األولني وسكت عن الثالث فدل عىل صحته إذ لو كان باطال لـرده كـام ض

 .»ردمها

 :وقد تؤثر القرائن يف تقدم املعنى املتأخر كام جاء يف معنى الرتق والفتق يف قوله تعاىل

﴿                                  

         ﴾ ]٣٠: األنبياء[. 

  ً:فإن يف هذه اآلية أقواال

 واألرض كـان ال خيـرج منهـا نبـات ففتـق ، أن السامء كانت ال ينزل منهـا مطـر:أحدها

) هــ٦٨ :ت(ن عبـاس  وهـو قـول ابـ. وفتـق األرض بـإخراج النبـات،السامء بإنزال املطـر

                                       
واألمثلــة عــىل آثـار القــرائن يف املعــاين الثانيــة تربــو عــن ). ١٣/٣٦٧( جممـوع الفتــاوى البــن تيميــة  )١(

     :ًمنها أيضا بإمجال: احلرص

﴿ إفادة االستفهام يف -١      ﴾من قوله : ﴿       

      ﴾ ]بقرينة،]٣٦: األنبياء : ﴿    ﴾ 

 ).٤/٤٨(أضواء البيان للشنقيطي: انظر

﴿:  استفادة أن سن الغالمني يف قوله-٢             ﴾ ]دون  ]٨٢: الكهف

من حديث ) ٢٨٧٥(، برقم)٤٥١/ ٨( استدالال بام أخرجه أبو دواد ﴾﴿: سن البلوغ بقرينة

ث من حدي)  ١١٦٤٢(،برقم )٢/٤٦(عيل بن أيب طالب، والبيهقي يف باب البلوغ بعد االحتالم 

املحرر الوجيز البن عطية : انظر. )ال يتم بعد احتالم( :@حنظلة بن حذيم  عن النبي 

 ).١١/٣٨(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي)٥٣٧-٣/٥٣٦(

  ﴿ : استفادة خطورة النفاق وشدة حال املنافقني من قوله-٣          

                       ﴾ ]١٤٦: النساء [

التفسري الكبري : انظر. بقرينة اشرتاطه إزالة العقاب عنهم بأربعة أمور  وعدم االكتفاء ببعضها

 ).١١/٧٠(للرازي 
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 والكلبـي ،)هـ١١١ :ت( و عطية العويف ،)هـ١٠٥ :ت( و عكرمة ،)هـ١١٠ :ت(واحلسن

 وهو اختيار ابن جريـر الطـربي ، وأكثر املفرسين،)هـ١٨٢ :ت( و ابن زيد ،)هـ١٤٦ :ت(

  .)هـ٥٤٢ :ت( واستحسنه ابن عطية ،)هـ٣١٠ :ت(

﴿ : وهي قوله،واحتج أصحابه بالقرينة املقالية                 ﴾.  

﴿ :وإنام قلنا ذلك أوىل بالصواب يف ذلك لداللة قوله« :قال ابن جرير             

    ﴾  عىل ذلك وأنه جـل ثنـاؤه مل يعقـب ذلـك بوصـف املـاء هبـذه الـصفة إال والـذي

 .»تقدمه من ذكر أسبابه

﴿ :القرينة الثانية أنه أتبع ذلـك بقولـه« :)هـ١٣٩٣ :ت(وقال الشنقيطي ﴾ والظـاهر 

 وجعلنا من املاء الذي أنزلناه بفتقنا الـسامء وأنبتنـا بـه أنـواع :اتصال هذا الكالم بام قبله أي

 .»النبات بفتقنا األرض كل يشء حي

 ، فرفــع الــسامء، أن الــسموات كانــت ملتزقــة بــاألرض ففــصل اهللا بيــنهام:القـول الثــاين

 وسـعيد ،)هـ١١٧ :ت( و قتادة ،)هـ١١٠ :ت( وهو قول احلسن.وأبقى األرض يف مكاهنا

وقـول   ،)هــ٦٨ :ت(عن ابن عباس)  هـ١٠٥ :ت( ورواية عكرمة ،)هـ٩٥ :ت(بن جبريا

  .)هـ٦٠٦ :ت( وقدمه الرازي ،)هـ١١٤ :ت( و عطاء ،)هـ١٠٥ :ت(الضحاك 

 واألرض كانت ملتصقة ببعضها، ،أن السموات كانت ملتصقة ببعضها :القول الثالث

 . واألرضـون كـذلك، فجعل سبع سموات كل اثنتني منها بينهام فـصل،ففتق اهللا كال منهام

  .)هـ١٠٤ :ت(وهو املروي عن جماهد 

أن السموات واألرض كانتا يف ظلمة ال يرى من شدهتا يشء ففـتقهام اهللا  :القول الرابع

  .بالنور

                                       
 ). ١٧/٢٠ (جامع البيان للطربي:  انظر )١(

 ).١٤١/ ٤(أضواء البيان للشنقيطي:  انظر )٢(
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 فـالرتق . فأوجـدمها اهللا تعـاىل،رض كانتا معـدومتني أن السموات واأل:القول اخلامس

ـــود ـــق الوج ـــدم والفت ـــفهاين.الع ـــسلم األص ـــول أيب م ـــو ق ـــشنقيطي، وه ـــتبعده ال   واس

 ... لظهور سقوطه،)هـ١٣٩٣:ت(

، إال أن هـذه اآليـة ممـا كثـر فيـه ومع أن القرينة ظاهرة الداللة عىل ما استدل هبا عليه

 .األقوال وتعددت األدلة

ً كام أن هناك فريقا ال يـستهان ، أن ظاهر الرتق والفتق أقرب إىل القول الثاين:لكومن ذ

  .به من السلف عىل القول الثاين

 وفتـق ،ولكن الذي ال شك فيه أن القرينة تدل عىل دخـول فتـق رتـق الـسموات بـاملطر

  خاصـة مـع القـول بإمكانيـة، ولكنها ال تدل عـىل اسـتبعاد األخـرى،رتق األرض بالنبات

 إذ ال مـانع مـن اعتبـار معنـى عـام ،شمول اآلية مجيع مـا يتحقـق فيـه معـاين الرتـق والفتـق

 فتكون اآلية قد اشتملت عىل عربة تعم كل الناس وعربة خاصة بأهل النظـر ،جيمعها مجيعا

  .والعلم

 :وعند التأمل يف النص للبحث عن نوع كل من املعنيني يالحظ

                                       
، معــامل التنزيــل )٢٠-١٧/١٧(، جــامع البيــان للطــربي )٢٣/ ٣(تفــسري القــرآن للــصنعاين : انظــر)  ١(

ـــوي ـــة )٣/٢٤٢( للبغ ـــن عطي ـــوجيز الب ـــرر ال ـــوزي )٨٠-٤/٧٩(، املح ـــن اجل ـــسري الب ، زاد امل

ـــرازي)٥/٣٤٨( ـــري لل ـــسري الكب ـــي)١٤١-٢٢/١٣٩(، التف ـــرآن للقرطب ـــام الق ـــامع ألحك  ، اجل

، تفــسري القــرآن العظــيم البــن كثــري )٢٨٧-٦/٢٨٦(، البحــر املحــيط أليب حيــان )١١/٢٨٣(

، )٣٦-٣٤/ ١٧(، روح املعـاين لآللـويس)٦٤/ ٦(، إرشاد العقل السليم أليب الـسعود )٣/١٧٨(

 ).١٤١-٤/١٤٠(، أضواء البيان للشنقيطي)٥٦-٥٢/ ١٧( التحرير والتنوير البن عاشور

 ). ١٧/٥٦(التحرير والتنوير البن عاشور:  انظر )٢(

 . املصدر نفسه:  انظر )٣(
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لثــاين أقـرب إىل املطابقــة ؛ ألن الظـاهر يف معنــى الفتــق أن داللـة الرتكيــب عـىل املعنــى ا

  : يدل عىل ذلك،فصل الشيئني امللتصقني بشق بينهام

 ويطلق عىل إزالة االلتحام بني كل ، فإنه يطلق عىل شق اليشء، معنى الفتق يف اللغة-١

الفـرق بـني الفتـق « : قـال أبـو هـالل العـسكري،،  وهـو معنـاه اخلـاصشيئني متـصلني 

أن الفتق بني الشيئني الذين كانا ملتئمني أحدمها متصل باآلخر فـإذا فـرق بيـنهام : لفصلوا

فقد فتقا، وإن كان الشئ واحدا ففرق بعضه من بعض قيل قطع وفصل وشق ومل يقل فتـق 

﴿: ويف القرآن               ﴾ والرتق مـصدر رتـق رتقـا إذا مل يكـن بيـنهام فرجـة 

 .» من النساء التي يمتنع فتقها عىل مالكهاوالرتقاء

  . وهي املرأة امللتصقة الشفرين، بمعنى إزالة رتق الرتقاء:ومنه الفتق

  .وهو األقرب للمراد من ظاهر اآلية بقرينة ذكره بني شيئني مها السموات واألرض

إنبـات األرض  - وخاصة - وإنام مها ،ً أن فتق السامء باملطر واألرض بالنبات ليسا شقا-٢

 فعـىل التـسليم ، ولو قيل املراد شق األرض بـاحلرث،الزم الشق بحرث األرض بآالت احلرث

  .بجوازه ليس فيه شق بني شيئني ملتحمني وإنام هو شق يف يشء واحد وهي األرض

 وهـي أضـعف مـن داللـة ،وعليه فإن داللة الرتكيب عىل املعنى أقرب إىل داللة اللـزوم

﴿ :قرينة املقالية ولكن ال،املطابقة                 ﴾ جعلتها يف نطاق املعنى املراد.  

 وهلـذا رأينـا عليـه أكثـر ،ًوأما املعنى الثـاين فهـو مـراد أيـضا ؛ ألنـه األقـرب إىل املطابقـة

  .املفرسين من السلف

ــل ــان يف األص ــى وإن ك ــة املعن ــديم رتب ــة يف تق ــر القرين ــني أث ــا يتب ــن هن ــأخرا يف وم ً مت

 .واهللا أعلم..اللغة

                                       
  .فتق. هتذيب اللغة لألزهري، الصحاح للجوهري، معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب:  انظر )١(

 ).١٢٥( الفروق اللغوية ص )٢(
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  الثانيالفصل 

 

 
  

  :وفيه مبحثان     
  . التعريف بالسياق واإلجمال:المبحث األول

  .أثر السياق في بيان اإلجمال: المبحث الثاني
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  المبحث األول
  التعريف بالسياق واإلجمال

 :وفيه مطلبان

  المطلب األول
  مفهومه وأنواعه:السياق

   :تعريف السياق في اللغة
َالـسياق يف اللغـة مـأخوذ مـن سـوق َ الـسني والـواو والقـاف أصـل « : قـال ابـن فـارس.َ

ُ وهو حدو اليشء،واحد  . »ًسوقه سوقا ساقه ي: يقال.َْ

ْ املهـر:والسياق  ، وإن كـان دراهـم أو دنـانري ؛ ألن أصـل الـصداق عنـد العـرب اإلبـل،َ

 .وهي التي تساق فاستعمل ذلك يف الدراهم والدنانري وغريمها

ُ النزع:والسياق ْ  .  كأن روحه تساق لتخرج من بدنه.َّ

    :السياق اصطالحاً
 يعلـم أن الـسياق ،تفسري الـنص ومعرفـة أحكامـه يف ورود السياق يف أبواب املتأملإن 

 .يطلق عىل عدة معان

أسـلوبه الــذي :  فـسياق الكــالم، الكلـامت واأللفــاظ املـستعملة داخــل الـنص:أحـدها

 .جيري عليه

  . النص بشكل عام بام يتسع له من معنى:الثاين

 . األحوال واملواقف التي هلا ارتباط بالنص:الثالث

                                       
 ).٣/١١٧( -سوق  -املقاييس )١(

 .)٣/٢٤٢( -سوق  -اللسان : انظر )٢(

 ).٢٥٢( معجم لغة الفقهاء  لقلعه جي وقنيبي ص )٣(

 ). ١٢٧-١٢٦، ١٢٣(عيد بلبع ص. السياق وتوجيه داللة النص د:  انظر )٤(
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  :فهوم السياق يف علوم تفسري النص يراد به ما يشمل أمرينوهبذا يعلم أن م

 .وهو األلفاظ املستعملة يف النص:  املقال-١

 وهو الظروف واملالبسات واألحوال واألحـداث التـي حفـت بـالنص عنـد . املقام-٢

  .نزوله

ام أو  وسـياق املقـ، فسياق املقال هو القـرائن املقاليـة،ُوهبذا يعلم أن السياق هو القرائن

  . وقد سبق التعريف بالقرائن يف البحث السابق،احلال هو القرائن احلالية أو املعنوية

 

 .ًلقد بدأت العناية بالسياق، ودراسة أثره يف داللة النص عند العلامء املسلمني قديام

بـالتطبيق يف جمـال ففي عرص الـسلف مـن الـصحابة والتـابعني، وحيـث كانـت العنايـة 

العلم من تفسري وحديث وفقه وغريها، وقبل نشأة تدوين العلوم وتقعيدها نلمس العنايـة 

بالسياق من هذا الباب يف تراث أئمـة الـصحابة والتـابعني يف تفـسري النـصوص واسـتنباط 

 .األحكام

 وذلك أن السياق ال يغيب عن تفسرياهتم، بل نجـد تلـك التفاسـري تنظـر إليـه وتـأيت يف

 . أغلبها مستدلة به أو متسقة معه

  .ونظرة رسيعة إىل تراثهم يف التفسري تبني ذلك

 ومن ذلك عىل سبيل املثال أهنم قد يفرسون اللفـظ الواحـد بـأكثر مـن معنـى بـسبب -

 .اختالف السياق

  :»اخللق«ً  ومن ذلك مثال تفسريهم للفظ  -

                                       
عيـد بلبـع . ، الـسياق وتوجيـه داللـة الـنص د)٥١ -٤٣(داللة السياق لردة اهللا الطلحـي ص:  انظر )١(

 ).١٢٩(ص
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            ﴿ :يف قوله تعاىل» خلق اهللا «:ففي

            ﴾ ]٣٠: الروم[. 

 .)اإلسالم( : وعن عكرمة،)أنه دين اهللا( :)هـ١٠٤ :ت(عن ابن عباس و جماهد 

﴿ :يف قوله تعاىل» ختلقون «:ويف                     

                               

                             

           ﴾ ]١٧-١٦ :العنكبوت[. 

 وعـن .)تنحتـون( :)هــ١١٠ :ت(  وعن احلـسن.)تصنعون( :)هـ١١٧ :ت(عن قتادة 

 .)ًتصنعون كذبا( :ابن عباس

نا تالحظ كيف الحـظ أولئـك املفـرسون مـن الـسلف ا لـسياق يف تفـسريهم للخلـق يف وه

 وهي التوحيد الذي هو دين اهللا تعـاىل، فكـان ، ففي املوضع األول السياق يف الفطرة.املوضعني

 . دين اهللا الذي فطر اهللا عليه اخللق: فتفرس بأهنا،الصواب أن تبقى هذه اللفظة يف سياقها

 فكـان املالئـم لـه أن يفـرس خلـق اإلفـك ،ية السياق يف األوثـان وعبادهتـاويف اآلية الثان

  . وصنعها،بنحت األوثاون

 :ً ومن ذلك أيضا تفسريهم الفتنة يف مواضعها-

﴿ففي   ﴾ه تعاىلــ يف قول: ﴿                     

                                   ﴾ 

 .]٢٣ -٢٢: األنعام[

                                       
 ). ٤٩٣-٦/٤٩٢(الدر املنثور للسيوطي:  انظر )١(

 ).٦/٤٥٧( الدر املنثور للسيوطي )٢(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

) هـ١١٧ :ت( وعن قتادة ،)حجتهم( : وعنه،)معذرهتم( :)هـ٦٨ :ت(عن ابن عباس 

  .مثل ذلك

ية يف سياق التوبيخ للذين أرشكوا وتقريعهم بـسبب ى السياق ؛ فإن اآلَوهو تفسري راع

رشكهم باهللا واختاذهم من دونـه آهلـة ال تـرض وال تنفـع ودفـاعهم واعتـذراهم عـام فعلـوه، 

  .فكان اعتذارهم وحجتهم بإنكار ما فعلوه يف الدنيا

﴿ويف  ﴾يف قوله تعاىل : ﴿                      

           ﴾ ]١٠ : الربوج[. 

 وكـــذا عـــن قتـــادة .)حرقـــوا املـــؤمنني واملؤمنـــات( :)هــــ٦٨ :ت(عـــن ابـــن عبـــاس 

  .)هـ١٠٥:ت( والضحاك،)هـ١١٧:ت(

ار بتعـذيب املـؤمنني مـن وهو تفسري منظور فيه إىل السياق ؛ فـإن اآليـة يف سـياق اإلخبـ

  . فكانت فتنتهم بذلك اإلحراق،أصحاب األخدود بالنار وحتريقهم هبا

﴿ :يف قوله تعاىل» فتنتم«ويف                      

                               ﴾ ]١٤: احلديد[. 

): هـــ٣١٠ :ت( قــال ابــن جريــر الطــربي.)النفــاق( :  قــال)هـــ١٠٤ :ت(جماهــد عــن 

 .)وفتنتهم أنفسهم يف هذا املوضع كانت النفاق(

م وبني مـصاحبة والسياق يف املنافقني وحماورهتم للمؤمنني يوم القيامة عندما حيال بينه

 أمل نكـن : فينـادون املـؤمنني مـستعطفني، يليهم منه العـذاب،املؤمنني ويرضب بينهم بسور

                                       
 ).٢٥٨/ ٣(، الدر املنثور للسيوطي)٤/١٢٧٣(تفسري ابن أيب حاتم :  انظر )١(

 ).١٣٧/ ٣٠(جامع البيان للطربي: انظر)   ٢(

 ).٢٧/٢٢٦( جامع البيان للطربي )٣(



   أَثَر سِياقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ مِن اإلِجمِالِ

  

 

 

 ، بـأهنم فتنـوا أنفـسهم يف الـدنيا،ًمعكم ؟ ويأتيهم اجلـواب مبينـا هلـم سـبب الفـصل بيـنهم

  .وتلك الفتنة إنام كانت بالنفاق

 ﴿ :ويف قوله ﴾من قوله تعاىل : ﴿             

                                  ﴾ 

 .]٣-٢: العنكبوت[

 :ت( وعـــن قتـــادة .)نفـــسهمال يبتلـــون يف أمـــواهلم وأ( :)هــــ١٠٤ :ت(عـــن جماهـــد 

 .)ال يبتلون( :)هـ١١٧

ًوهذا أيضا فيه مراعاة للسياق ؛ ألن السياق يف ابتالء املـؤمنني بـسبب إيامهنـم بأصـناف 

  .االبتالء يف األموال واألنفس

وبعد عرص السلف وعند تدوين العلوم أوىل املفرسون السياق عنايـة فائقـة مـن خـالل 

  :مظاهر متعددة أبرزها

 

 ،ًلقد جعل علامء التفسري من قضية السياق ومراعاته أساسا من أسـس مفهـوم التفـسري

كـشف معـاين القـرآن وبيـان املـراد منـه سـواء كانـت معـاين  « هو:فقالوا يف تعريف التفسري

 .»ملغوية أو رشعية بالوضع أو بقرائن األحوال ومعونة املقا

 وجعـل الغفلـة عنـه وعـدم مراعاتـه ،ًوجعله بعضهم معيارا للتفـسري بـالرأي املمـدوح

  :إحدى اجلهات التي حيصل منها اخلطأ يف التفسري بالرأي

                                       
 ). ٢٠/١٢٨(جامع البيان، للطربي :  انظر )١(

 ).١١٢-١٠٤( الكريم دراسة داللية  حلسني حامد الصالح صالتأويل اللغوي يف القرآن:  انظر )٢(

 ).٣٨( التحبري يف علم التفسري للسيوطي ص )٣(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

: ، وهو يبني منشأ اخلطـأ يف التفـسري بـالرأي)هـ٧٢٨ :ت( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 فهـذا أكثـر ، يعلم باالسـتدالل ال بالنقـلوأما النوع الثاين من مستندي االختالف وهو ما«

 ..:.ما فيه اخلطأ من جهتني حدثتا بعد تفسري الصحابة والتابعني وتابعيهم بإحسان

  . قوم اعتقدوا معاين ثم أرادوا محل ألفاظ القرآن عليها:إحدامها

قوم فرسوا القرآن بمجرد مـا يـسوغ أن يريـده بكالمـه مـن كـان مـن النـاطقني  :والثانية

 . من غري نظر إىل املتكلم بالقرآن واملنزل عليه واملخاطب به، العرببلغة

 راعوا املعنى الـذي رأوه مـن غـري نظـر إىل مـا تـستحقه ألفـاظ القـرآن مـن "األولون"ـف

 .الداللة والبيان

 راعوا جمرد اللفظ وما جيوز عندهم أن يريد به العريب من غري نظـر إىل مـا "اآلخرون"و

  »ياق الكالميصلح للمتكلم به ولس

وهذا مظهر من مظاهر العناية بالسياق بشقيه املقايل واحلايل  ودليل عىل االهتامم به عند 

 .املفرسين

 

 فعنوا بـه وقـدموه عـىل مـا ،فقد شغل تفسري القرآن بالقرآن مكانة عظيمة عند املفرسين

 وهـم يـرون أن يتعامـل ،ذلك إال ألن القرآن سياق واحد له خصائصه وعاداتـه وما ،سواه

 فيـسعى املفـرس إىل اسـتقراء النـصوص وفهـم املعنـى املـراد مـن خـالل ،معه كـنص واحـد

 واالستفادة من بيان النص يف سـياق معـني لتبيـني املجمـل يف سـياق آخـر ،سياقاته املتعددة

 .واحدمهام أمكن ذلك ؛ ألنه يف احلقيقة نص 

  .ويف هذا عناية بسياق النص بمعناه الشامل

                                       
 ).٣٥٦-١٣/٣٥٥( جمموع الفتاوى البن تيمية  )١(



   أَثَر سِياقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ مِن اإلِجمِالِ

  

 

 

@ 

 وهـو ، هـو املبـني للقـرآن@ املبـارش مقـدما ؛ ألن النبـي @ُفقد عد تفسري النبـي 

 ومـا يليــق ، @ وأحوالـه ، وألنـه هـو املخاطـب بــالقرآن،يـامرس وظيفتـه عنـدما يفــرس

 ،ي مرسل جزء من العنارص التي جيب النظر إليها عند حتليل الـنص القـرآينبخطابه وهو نب

  . أعلم هبا ممن سواه@وهو 

 

 وعده علـامء التفـسري ممـا جيـب ،فقد جعل تفسري الصحابة مقدما عىل تفسري من بعدهم

ومـا ذلـك إال ألن الـصحابة متيـزوا بمـشاهدة  ، @النظر إليه مبارشة بعـد تفـسري النبـي 

  .قرائن األحوال التي نزل عليها القرآن وحضورها

 .وهذا يدل عىل أمهية السياقات احلالية واهتامم املفرسين هبا

 

فإن العنايـة باألسـباب التـي نـزل عليهـا القـرآن إدراك عميـق لألثـر العظـيم لـسياقات 

 وغني عن البيان أن مـن تلـك الـسياقات أسـباب ،ي نزل عليها القرآن يف فهمهاألحوال الت

  .النزول

 

فإنه تقسيم القرآن إىل قـرآن مكـي وقـرآن مـدين مظهـر مـن مظـاهر العنايـة باملالبـسات 

 معنى ٌ وإيامن بأثر ذلك عىل، وما كان جيري فيها من ظروف،واألمكنة التي نزل فيها النص

ًالنص وفهمه فهام صحيحا  . وهذا ما يسمى بسياق احلال.ً

 

 وبني اآليات يف السورة وبني الـسورة والتـي ،فإن العناية باملناسبات بني اجلمل يف اآلية

 وإدراك أن هنـاك ،تليها دليل عىل التسليم بـأثر سـياق الـنص يف فهـم عنـارص ذلـك الـنص



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 وبـني وحـداهتا ،لك العنارص يف وحداهتا األصغر املتمثلة باحلرف أو الكلمةعالقات بني ت

  .األكرب التي تصل إىل السور يف سياق القرآن كله

 

فـإن الـربط بــني الـصدور والفواصــل يف اآليـات إنـام كــان مـن خــالل دراسـة ســياقاهتا 

 .النصية وعالقات أوهلا بآخرها

  . وإبراز ألثره يف داللة النص،هو مظهر من مظاهر العناية بسياق النصو

 وكذلك كان العلامء يف غري جمال التفـسري يف اهـتاممهم بالـسياق؛ فهـذا اإلمـام الـشافعي

  .يف عدة مواضع» الرسالة «: يشري إىل السياق وأثره يف الكالم يف مؤلفه) هـ٢٠٤: ت(

 وقد دخـل بحـثهم لـه ،اق يف مؤلفاهتم يف علم أصول الفقهثم بحث األصوليون قضية السي

 فأبانوا أثر تلك القرائن بـشقيها اللفظـي ،حتت بحثهم عن القرائن وأثرها يف توجيه داللة النص

ّ وبينوا أن تلك القـرائن هـي التـي تعطـي الكـالم ، واحلايل املعنوي يف توجيه داللة النص،املقايل

 والتـي ،يدل ويستفاد منه املعنى إنام يفهم يف ضـوء قرائنـه الـسياقية وأن الكالم وغريه مما ،داللته

 . وخاصة إذا تطرق إىل ذلك الكالم االحتامل،ال تنفك عنه بحال من األحوال

وقد أوىل النحو العريب منذ نشأته األوىل السياق أمهية بالغة يف حتليـل الـنص وأشـار إىل 

 فجعلت القرائن اللفظيـة واملعنويـة التـي ،غة العربيةأثره يف بناء وحتليل النص العريب يف الل

ًتؤخذ من السياق عنرصا مهام لفهم اجلملة  وهبـا ، هبا يعرف املقصود من األلفاظ املشرتكة،ً

 وما إىل ذلك مما حيتمل أكثر مـن داللـة ، وخروج الكالم عن ظاهره،يعرف احلذف والذكر

  .يف التعبري

                                       
 ). ١٢٩-١٠٣(داللة السياق لردة اهللا الطلحي ص:  انظر )١(

 ). ٥٨١، ٥٧٩(الرسالة  ص:  انظر )٢(

 ). ١٢٥(جيه داللة النص لعيد بلبع صالسياق وأثره يف تو:  انظر )٣(

 ). ٥٧-٥٣(اجلملة العربية واملعنى لفاضل السامرائي ص:  انظر )٤(



   أَثَر سِياقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ مِن اإلِجمِالِ

  

 

 

ــرائن الن ــربى الق ــسياق ك ــل ال ــب ُوجع ــن الرتكي ــراد م ــان امل ــساهم يف بي ــي ت ــة الت حوي

 .النحوي

ًثم جاء البالغيون فأعطوا السياق قدر كبريا من االهتامم ببناء البالغة عىل مراعاة املقـام 

  . لكل مقام مقال: وقالوا قولتهم ا ملشهور،ومقتىض احلال

أدت إىل املقـال هلـا تلك املقالة التي تدل عىل أن املقام وهو الظـروف واملالبـسات التـي 

ًأثر كبري يف فهم النص كاأللفاظ التي تدل عىل املعنى لغويا ومعجميا ً. 

ومن ثم درسوا أغراض األساليب البالغية مـن بيـان وبـديع ومعـاين يف ضـوء الـسياق 

  .وما يشري إليه من معاين قد ال تفهم من األلفاظ فقط

عربيـة واإلسـالمية التـي قامـت حـول أن دراسات العلوم ال« :ولذا قرر بعض الباحثني

ًالسياق كانت من الـسبق والعمـق معـا بحيـث تتفـوق عـىل نظريهتـا التـي قامـت يف العـرص 

 .»احلديث يف املعرفة الغربية

ــن  ــت أوىف م ــسياق كان ــة ال ــي أســست لدراس ــة الت ــات العربي ــررون أن النظري ــل ويق ب

 .ًالنظريات الغربية التي نشأت حديثا

  : أمهية السياقومما يدل عىل

 أنه مل خيل علم من العلوم العربية واإلسالمية من التعرض للـسياق مـن زاويـة مـن -١

ً فأنـت جتـد احلـديث عـن الـسياق حيـا فـاعال نظريـة أو تطبيقـا يف فهـم الــنص،الزوايـا  أو ،ًً

  .الرتجيح يف علوم اللغة والنحو وأصول الفقه والفقه والبالغة والنقد والتفسري

                                       
 ).٢٢٢-٢١١(البيان يف روائع القرآن لتامم حسان ص:  انظر )١(

 ). ٣٣٧(اللغة العربية معناها ومبناها لتامم حسان ص:  انظر )٢(

 ). ١٢٠( السياق وتوجيه داللة النص لعيد بلبع ص )٣(

  انظر املصدر نفسه  )٤(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 عنـد وجـود اللـبس بـسبب احـتامل األلفـاظ أو -ً غالبـا -سياق هـو الفاصـل  أن ال-٢

 .الرتاكيب، فتجده يرفع اللبس ويبني املعنى

 . وأثره يف بيان النص،ومن هنا أدرك العلامء أمهية السياق

السياق يرشد إىل تبيني املجمل وتعيني املحتمل والقطـع « :)هـ٧٥١ :ت( قال ابن القيم

 . املراد وختصيص العام وتقييد املطلق وتنوع الداللةبعدم احتامل غري

 فمن أمهله غلط يف نظره وغالط يف ، وهذا من أعظم القرائن الدالة عىل مراد املتكلم

﴿ :مناظرته فانظر إىل قوله تعاىل           ﴾ ]كيف جتد ، ]٤٩ :الدخان  

 .»ريسياقه يدل عىل أنه الذليل احلق

 

  :يفهم مما سبق أن السياق نوعان

 وهـو الـسياق اللغـوي املتعلـق ، وهو مـا يـسمى بـسياق املقـال:ما يتعلق باملقال :األول

 .باأللفاظ واجلمل والرتاكيب املستعملة يف النص

ت  وهـو املتعلـق بـالظروف واملالبـسا. وهو ما يسمى بسياق احلـال:ما يتعلق باحلال :الثاين

 . وهي العنارص غري اللغوية التي تصاحب النص.التي حفت بالنص عند نزوله

وهـو سـياق املقـال، أو سـياق الـنص، أو الـسياق . واملقصود هبذا البحث النـوع األول

 . اللغوي

  .والذي حيده يف األغلب العنرص املقصود بالتحليل والتفسري

                                       
 ). ١٢٦(السياق وتوجيه داللة النص لعيد بلبع ص:  انظر )١(

 ). ٢/٢٠٠(، وانظر معناه يف الربهان للزركيش )٤/٨١٥( بدائع الفوائد )٢(

 ). ٥٣(، اجلملة واملعنى لفاضل السامرائي ص)١٢٩(السياق وتوجيه داللة النص لعيد بلبع ص: انظر)  ٣(



   أَثَر سِياقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ مِن اإلِجمِالِ

  

 

 

 احلـرف، فـإن الـسياق قـد يـضيق فحني يكون العنـرص املطلـوب حتليلـه أو تفـسريه هـو

 .ليصل إىل أقل احلدود كاحلرف والصوت

وإذا كان موضع النظر والتفسري هو الكلمة فإن حدود السياق متتد لتشمل اجلملة التي 

 . تدخل فيها الكلمة، وربام اجلمل املجاورة

ن وإذا كان موضوع النظر والتفسري هو اجلملة فإن حدود السياق متتـد إىل الـنص املكـو

لتلك اجلملة بام حيويه من مجل جماورة قبلية وبعدية، وربام يتعدى ذلك إىل فقرة أو فقـرات، 

  .أو أكرب من ذلك

  :ويمكن تقسيم هذا النوع إىل قسمني

 قــال الكفــوي .ويــسمى الــسباق :مــا قبــل الــنص موضــع النظــر والتفــسري :األول

 .)اق باملثناه أعموالسباق باملوحدة ما قبل اليشء و السي (:)هـ١٠٩٤:ت(

   . وهو ما بعد النص موضع النظر والتفسري من األلفاظ واجلمل: اللحاق:والثاين

  المطلب الثاني
 بيان المجمل مفهومه، أنواعه

  :تعريف المجمل في اللغة
 مأخوذ مـن أمجلـت احلـساب إذا مجعتـه ، واإلمجال اجلمع، من اإلمجال:املجمل يف اللغة

 مـا جعـل مجلـة واحـدة ال ينفـرد بعـضها عـن : فهو. ليفيد مجلة،هوحصلته ورفعت تفاصيل

 .بعض

ُ من أمجل األمر، املجمل لغة املبهم:وقيل   . أهبم: أي.ُ

                                       
 ). ١٣٠(، السياق وتوجيه داللة النص لعيد بلبع ص)٥٣(لسياق لردة الطلحي ص داللة ا )١(

 ). ٨٠٤( الكليات ص )٢(
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ْ مأخوذ من اجلمل:وقيل  : أي)مجلوهـا( : عن اليهـود@ ومنه قوله . وهو اخللط،َ

 الخـتالط ً وهنـا سـمي جممـال. العلم اإلمجايل الختالط املعلـوم بـاملجهول:ومنه.خلطوها

  .املراد بغريه

  :تعريف المجمل اصطالحاً
ًلقد اختلف العلـامء يف تعريـف املجمـل اصـطالحا اختالفـا كثـريا ً ً وحـدوا لـه حـدودا ،ً

  : غري أهنا تدل يف جمملها عىل عدة جوانب،أغلبها متقاربة فيام تدل عليه

  :ا وقد عربت عنها تعاريف كثرية منه، تعدد املعنى واحتامله:أحدها

 . ما أفاد شيئا من مجلة أشياء هو متعني يف نفسه واللفظ ال يعينه: املجمل:قول بعضهم

 اللفظ الصالح ألحد معنيني الـذي ال يتعـني معنـاه ال بوضـع اللغـة وال :وقول بعضهم

 بعرف االستعامل

 أن يكون اللفظ حمتمال ملعان كثرية فلم يكن محله عـىل بعـضها أوىل مـن :وقول بعضهم

 .الباقي

واألوىل أن يقال هو ما دل داللة ال يتعني املـراد هبـا « :) هـ١٢٥٠ :ت(وقول الشوكاين 

 . »إال بمعني سواء كان عدم التعني بوضع اللغة أو بعرف الرشع أو باالستعامل

  : ويشري إىل هذه اجلانب. حاجته ملعرفة معناه ويف العمل به إىل غريه:الثاين

 .اه من لفظه ويفتقر يف معرفة املراد إىل غريه ما ال يعقل معن: هو:قول بعضهم

 .وقول بعضهم ما افتقر إىل البيان

                                       
وعـىل الـذين هـادوا حرمنـا كـل ذي :  احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب التفسري، باب )١(

 ).٤٣٥٧(، برقم )٤/١٥٩٥(ظفر، 

 ، رفع احلاجب للـسبكي)٣/١١(كام لآلمدي ، اإلح)٢٩٣/ ١(املعتمد أليب احلسني البرصي: انظر )٢(

ــيش )٣/٣٧٧( ــيط للزرك ــر املح ــرادي )٤٣/ ٣(، البح ــر للم ــري رشح التحري ، )٦/٢٧٤٩(، التحب

 ).١/٢٦٣(، املدخل البن بدران)١/٢٨٣(إرشاد الفحول للشوكاين 
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 ما ال يكفـي وحـده يف العمـل بـه وإن :إنه عند األئمة« :) هـ٧٢٨ :ت(وقول ابن تيمية 

 . »كان ظاهره حقا

ويـشري .  االحتامل واالفتقار، وهي ثمرة السمتني السابقتني، عدم اتضاح داللته:الثالثة

  :إليها

 . هو ما مل تتضح داللته:قول بعضهم

 . اللفظ املبهم الذي ال يفهم املراد منه:وقول بعضهم

  .وهبذا التحليل ندرك اتساع باب املجمل

 اإلهبـام، ، اجلمـع:فهو اتساع يشري إليه معناه اللغوي الذي تعدد ليصل إىل ثالثـة معـان

د ليـشمل ثالثـة جوانـب إذا وجـد  كام يشري إليه معناه االصـطالحي الـذي تعـد.االختالط

  .أحدها يف قول أو فعل علم أنه جممل

 ولكـن الفطـن يعلـم ،واملجمـل حـرصه يف األمثلـة عـرس« :وندرك من ثم قول بعضهم

  .»ذلك بالتتبع مع االحتامالت

والتحقيــق أنــه مـا احتمــل معنيــني أو أكثـر مــن غــري « :)هــ١٣٩٣ :ت(قـال الــشنقيطي

 .»نها عىل غريه أو م،ترجح لواحد منهام

                                       
لورقـات ، ا)١/٤٩(، اللمـع يف أصـول الفقـه للـشريازي )٢٩٣/ ١(املعتمد أليب احلـسني البـرصي : انظر) ١(

ـــويني  ـــزايل )١٨(للج ـــصفى للغ ـــرازي )٣/٢٣١، ١/١٨٧(، املست ـــصول لل ، )٢٣٤-٣/٢٣٣(، املح

، )٣/٣٧٧( ، رفع احلاجـب للـسبكي)٧/٣٩٢(، جمموع الفتاوى البن تيمية )٣/١١(اإلحكام لآلمدي 

، التحبــري رشح التحريــر للمــرادي )٥٤، ٣/٤٩(، اإلتقــان للــسيوطي)٣/٤٣(البحــر املحــيط للزركــيش 

 ).٢٦٣(، املدخل البن بدران ص)٢٨٣(، إرشاد الفحول للشوكاين ص)٢٧٩٧-٦/٢٧٤٩(

 ).٦/٢٧٦٠(التحبري رشح التحرير للمرادي  )٢(

 .املجمع/ط ) ١/٣٩( انظر أضواء البيان للشنقيطي  )٣(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

   :تعريف البيان في اللغة
ُالبيان َْ َ لغة اسم مصدر بني إذا أظهر:َ َّ َ ُ ِْ ْ َ ً َُ َ َ ِْ َ ُ يقال.َ َ َ بني بيانا وتبيانا ك:ُ ً ًَ ْ َ َ َ َِ َ َكلم «- َّ َّ لم كالما َ ًيكَ َُ َِّ ُ

ليام ًوتكْ ِ َ راق:قيل» َ ُ هو مشتق من البني وهـو الف ْ َْ ْ ِـُ ِ َ ٌّ َ ه أل،ْ ان ب به البي َ ش ِ ِ ِـ ُ َـْ َ َ ِّ ح الـيشء ُـ ه يوض َن ْ َّ ُِّـ َ ُ ُ َّـ

اله ُويزيل إشكَ ُ ََ ُْ ِ.  

ِ سمي بيانا النفصاله مما يلتبس به من املعاين ويشكل من أجله ؛ ألن املبني يفـرق :وقيل ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ ََ ُ َْ ْْ ِ ِ ِ َ ْ ًَّ َ ِّ ُ
  .بني اليشء وبني ما يشاكله

 وبيانـا واضـحا ،سنا بني يل فالن كـذا وكـذا بيانـا حـ: تقول،ومن هنا أطلق عىل الداللة

 واملبـني هـو . دللـت فالنـا عـىل الطريـق وبينتـه لـه: ويقـال،فتصف داللته وكشفه بأنه بيان

 .املظهر

 فهو اسم لكـل ،وأصله الكشف والظهور. . إظهار املقصود بأبلغ لفظ:فالبيان يف اللغة

 .ما كشف عن املعنى يف الكالم وأظهره

  :تعريف البيان اصطالحا
  :يطلق يف االصطالح ويراد به أحد معنيني واملبني 

  . ما احتاج إىل بيان وقد ورد عليه بيانه:األول

 وال يفتقــر يف معرفــة املــراد إىل ،مــا اســتقل بنفــسه ابتــداء يف الكــشف عــن املــراد :الثـاين

 غريه
                                       

ــر )١( ــرصي : انظ ــسني الب ــد أليب احل ــرازي )١/٢٩٣(املعتم ــصول لل ــيط )٣/٢٢٦(، املح ــر املح ، البح

 ). ٢٨٤-٢٨٣(إرشاد الفحول للشوكاين ، )٣/٦٤(للزركيش 

، تفـسري النـصوص ملحمــد )١٣/٦٩(، لـسان العـرب )١/١٧٤(النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر :  انظـر )٢(

 ). ١/٢٣(أديب الصالح 

ــر)  ٣( ــرصي: انظ ــسني الب ــد أليب احل ــشريازي )١/٢٩٤( املعتم ــه لل ــول الفق ــع يف أص ، )٤٨/ ١(، اللم

ــرازي ــصول لل ــدي، اإل)٣/٢٢٧( املح ــام لآلم ــب )٣/٣٠(حك ــع احلاج ، ) ٤١٥-٤١٣/ ٣(، رف

 ).٢٦٦(املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد 
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وتعدد معنى املبني من أسباب خالف العلامء يف تعريف البيـان؛ فقـد اختلفـوا يف البيـان 

  . أو هو إيضاح ما فيه خفاء خاص، يطلق عىل كل إيضاح تقدمه خفاء أو الهل

  : ومن أقرب التعاريف لتحديد مفهومه ما يأيت،عىل أن املقصود هنا املعنى الثاين

ُالبيان َْ الم الذي ال يفهم منه املراد إال به:َ َ ِ إظهار املراد بالك ِِ َِّ ُْ ْ َ َ ْ ُْ ُْ َ ُ ََ ُ َ ُِ. 

 .من حيز اإلشكال إىل حيز التجيل إخراج اليشء :البيان

  .ً إظهار املعنى وإيضاحه للمخاطب مفصال عام يلتبس به ويشتبه به:البيان

 . الداللة عىل املراد بخطاب ال يستقل بنفسه يف الداللة عىل املراد:البيان

 ..ً تصيري املشكل واضحا:البيان

كــل لبيـان عـىل ومـن أهـل األصـول مـن يطلـق ا« :)هــ١٣٩٣ :ت(قـال الـشنقيطي

 وكثـري مـن األصـوليني ال يطلقـون البيـان باصـطالح ،إيضاح سواء تقدمه خفـاء أم ال

ًفكـل مـا يزيـل اإلشـكال يـسمى بيانـا يف .. ..األصويل إال عىل إظهار ما كان فيه خفـاء

  .»االصطالح

                                       
 ). ٢٨٧(مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي ص: انظر )١(

، )١/٥٢(، اللمـع يف أصـول الفقـه للـشريازي )١/٢٩٤(املعتمد أليب احلسني البرصي : انظر: انظر )٢(

، )٣/٢٢٧(، املحصول للـرازي )٣/٢٣١، ١/١٩١(، املستصفى للغزايل )١٨(الورقات للجويني 

ـــدي  ـــام لآلم ـــة )٣٠-٣/٢٩(اإلحك ـــسودة آلل تيمي ـــسبكي)٥١١/ ١(، امل ـــب لل ـــع احلاج  ، رف

، )٥٤، ٤٩/ ٣(، اإلتقــان للــسيوطي)٦٥-٣/٦٤(، البحــر املحــيط للزركــيش )٤١٣-٣/٤١١(

ــرادي  ــر للم ــري رشح التحري ــشوكاين ص)٢٧٩٧-٢٧٤٩/ ٦(التحب ــول لل ــاد الفح ، )٢٨٤(، إرش

، نثر الـورود رشح مراقـي )٢٨٧(، مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي)٢٦٣(املدخل البن بدران ص

 ).١/١١٠(، قواعد التفسري )١/٢٨٤(السعود للشنقيطي

 .جممع الفقه اإلسالمي/ ط) ١/٤١( أضواء البيان للشنقيطي  )٣(
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 وإمجـال ، إمجـال يف املفـرد:ل قسامن واإلمجا،ينقسم بيان املجمل بناء عىل أقسام اإلمجال

 ، ويتنوع اإلمجال يف كل قـسم بحـسب أسـباب اإلمجـال ؛ كاالشـرتاك والتـضاد.يف املركب

 . يف املركب، أو احلذف، واإلمجال بسبب إهبام الصلة، يف املفرد،والترصيف

 إذ كلهــا قــد جــاء البيــان هلــا يف القــرآن ، والبيــان يتنــوع بحــسب هــذه األنــواع وغريهــا

  . وقد كان للسياق أثر عظيم يف هذا البيان،كريمال



   أَثَر سِياقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ مِن اإلِجمِالِ

  

 

 

  المبحث الثاني
  أثر السياق في بيان اإلجمال

 :وفيه مطلبان

  المطلب األول
 أثر السياق في بيان اإلجمال في المفرد

  :ويتنوع بحسب سبب اإلمجال إىل أنواع كثرية

 

  .ذي له أكثر من معنى هو اللفظ الواحد ال: املشرتك اللفظي

وبني القدماء من أصوليني ولغويني واملحدثني اختالف يف تعريف املـشرتك مـن حيـث 

 .السعة والضيق

 وقـضية مـن قـضاياها التـي تناوهلـا العلـامء ،واملشرتك اللفظي ظاهرة من ظـواهر اللغـة

ًبالدراسة قديام وحديثا لبيان أسباب ظهورها وطرق معاجلتها ً. 

ً كـان سـببا إلمجـال املعنـى ؛ لعـدم معرفـة املعنـى ،ا جاء لفظ من تلك األلفاظ يف آيـةفإذ

 .املراد من معانيه

﴿ لفظ : ومن أمثلة ذلك-١ ﴾يف قوله : ﴿                 

                                   

                                       
كـشاف اصـطالحات الفنـون ، )١/٢٩٢(املزهر يف علوم اللغة للـسيوطي : انظر يف تعريف املشرتك)  ١(

 ).٤٥٩(، التفسري اللغوي ملساعد الطيار ص)١/٢٠٢(للتهانوي

 ). ١١٤(علم الداللة للكراعني ص:  انظر )٢(

، االشـرتاك )١١٥(، علـم الداللـة للكـراعني ص)١٤٧(علـم الداللـة ألمحـد خمتـار عمـر ص:  انظر )٣(

 ).١١(والتضاد يف القرآن الكريم ألمحد خمتار عمر ص



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

                                      

        ﴾ ]١٤٣:األعراف[. 

  :ُفقد اختلف يف معناه يف اآلية عىل قولني

 ،)هـــ١١٧ :ت(و قتــادة ) هـــ١١٠ :ت( وهــو املــروي عــن احلــسن.أنــه املــوت :األول

 .)هـ١٢٨ :ت( و السدي ،مقاتلو

 و ،)هـ١١٠ :ت( و احلسن،) هـ٦٨ :ت( أنه الغيش وهو مروي عن ابن عباس:والثاين

 ،)هـــ٦٠٦ :ت( والـرازي ،)هـــ٥٣٨ :ت( واختــاره الزخمـرشي ،،)هــ١٨٢ :ت(ابـن زيــد 

  .)هـ٩٨٢ :ت(وأبو السعود 

  .وسبب هذا اخلالف إمجال هذا اللفظ هنا ؛ ألنه من املشرتك اللفظي

 .وقد دل السياق هنا عىل املعنى املراد

﴿ :وذلك يف قوله يف اآلية      ﴾فإن اإلفاقة ال تكون عن املوت بل عن الغيش . 

 ولكـن للـذي ،وال يكاد يقال للميت قـد أفـاق مـن موتـه« :)هـ٣١١ :ت(قال الزجاج 

 . »غيش عليه والذي يذهب عقله قد أفاق من غشيته

واملعروف أن الصعق هو الغيش ها هنا كام فرسه ابن « :)هـ٧٧٤ :ت(قال ابن كثري 

 : وإن كان ذلك صحيحا يف اللغة ؛ كقوله تعاىل ، ال كام فرسه قتادة باملوت،عباس وغريه

                                       
، زاد املـسري البـن اجلـوزي )٢/١٤٧(، الكـشاف للزخمـرشي)٩/٥٠(جـامع البيـان للطـربي : ظر ان )١(

، )٤/٣٨٣(، البحــر املحــيط أليب حيــان )١٤/١٩١، ٨٠/ ٣(، التفــسري الكبــري للــرازي)٣/٢٥٧(

،إرشاد العقـل )٥٤٧-٣/٥٤٥(، الدر املنثور للسيوطي )٢/٢٤٥(تفسري القرآن العظيم البن كثري 

 )٢٧٠/ ٢(عود السليم أليب الس

 ). ٤٨(االشرتاك والتضاد يف القرآن ألمحد خمتار عمر ص:  انظر )٢(

 ).٢/٣٧٣( معاين القرآن وأعرابه  )٣(



   أَثَر سِياقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ مِن اإلِجمِالِ

  

 

 

﴿                                     

        ﴾ ]٦٨ :الزمر[. 

﴿ :فإن هناك قرينة تدل عىل املوت كـام أن هنـا قرينـة تـدل عـىل الغـيش وهـي قولـه    

  ﴾واإلفاقة ال تكون إال عن غيش ....«.  

 . وهبذا نرى أثر السياق عىل بيان معنى هذا اللفظ املشرتك يف موارده

 ﴿ :احلفدة يف قوله تعاىل :ً ومن األمثلة أيضا-٢             

                                      

     ﴾ ]٧٢ :النحل[. 

 وبمعنـى أوالد ، حيث يطلق بمعنى األعوان واخلـدم،فإنه من املجمل بسبب االشرتاك

 .األوالد

 :ومن أجل ذلك اختلف العلامء يف املراد به هنا عىل أقوال

 ،)هــ٦٨ :ت( وهو مروي عن ابن عباس: أن احلفدة هم اخلدم واألعوان:ول األولالق

 و ، وأيب مالـك،)هـ١١٧ :ت( و قتادة ،) هـ١٠٦ :ت( و طاووس،)هـ١٠٤ :ت(و جماهد 

 ،)هــ١٧٩ :ت( واإلمـام مالـك ،)هــ١٧٠ :ت( واخلليـل بـن أمحـد،)هــ١١٠ :ت( احلسن

  .)هـ٢٢٤ :ت(أيب عبيد و

 -ً أيـضا -)  هــ٦٨ :ت( وهو مروي عـن ابـن عبـاس:والد األوالد أهنم أ:القول الثاين

و ابـن زيــد )  هــ١٠٥ :ت(و الـضحاك )  هــ١١٠ :ت(و احلـسن) هــ١٠٥ :ت(وعكرمـة 

ـــ١٨٢ :ت( ــري ،)ه ـــ٣٧٠ :ت( و األزه ــدي .)ه ــو اح ــار ال ــو اختي ـــ٤٦٨ :ت( وه  ،)ه

 ).هـ٦٧١ :ت(والقرطبي 

                                       
 ) ٢/٢٤٥(تفسري القرآن العظيم البن كثري   )١(

 ).٣١(االشرتاك والتضاد يف القرآن ألمحد خمتار عمر ص:  انظر )٢(
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 وعلقمـة > )هــ٣٣ :ت(مسعود  وهو املروي عن ابن : أهنم األختان:القول الثالث

  و سـعيد بـن جبـري،)هــ١٠٠ :ت( وأيب الضحى مسلم بـن صـبيح ،)هـ٦٢ :ت( بن قيسا

 .)هـ٩٦ :ت( وإبراهيم النخعي،)هـ٩٥ :ت(

أن املـراد اجلميـع لـدخول كـل مـنهم بوجـه حتـت معنـى ) هـ٣١٠ :ت(واختار الطربي 

   .احلفدة

مـوم أزواج البـرش فيـدخل حتـت أن يـراد بـاألزواج ع) هــ٥٤٢ :ت(وأجاز ابن عطيـة 

 . فتشمل اآلية من مل تكن له زوجة قط،احلفدة كل من خيدم فإهنم خملوقون من األزواج

  .وسياق املقال يدل عىل املراد.واآلية مما كثر فيه اخلالف

﴿ :وذلك أن قوله تعاىل                      ﴾  تدل عـىل أن البنـني

 . والذي يكون من األزواج مع البنني هم ولد الولد،واحلفدة من األزواج

 ﴿ : لفظ الرسي يف قوله تعاىل:-ً أيضا - ومن األمثلة عىل ذلك -٣       

                                     ﴾ 

  .]٢٥-٢٤ :مريم[

 . ويطلق عىل اجلدول الصغري،فهو يف اللغة من املشرتك يطلق عىل السيد الرشيف

                                       
، الوسـيط للواحـدي )١٤/١٤٣( جامع البيـان للطـربي ،)٢/٣٥٨(تفسري القرآن للصنعاين : انظر  )١(

،اجلـامع ألحكـام )٣/٤٠٨(، املحرر الوجيز البن عطية )٣/٧٧(، معامل التنزيل للبغوي)١/٦١٣(

ــي ــرآن للقرطب ــري )١٠/١٤٣(الق ــن كث ــرآن العظــيم الب ــسري الق ــوار التنزيــل )١٠/١٤٤(، تف ، أن

ــضاوي ــسيوطي )٣/٤١١( للبي ــور لل ــدر املنث ــسعود ، إر)٥/١٤٢(، ال ــسليم أليب ال ــل ال ــاد العق ش

)٥/١٢٨( 

 ).٢/٤١٢(، أضواء البيان الشنقيطي )١٠/١٤٣(اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي:  انظر )٢(

 ) ٤٣(االشرتاك والتضاد يف القرآن ألمحد خمتار عمر ص:  انظر )٣(



   أَثَر سِياقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ مِن اإلِجمِالِ

  

 

 

  : ولذلك اختلف املفرسون عىل أقوال،وهذا سبب إمجاله هنا

 :ت( وهــو قــول اجلمهــور كــابن عبــاس، أن املــراد بالــرسي اجلــدول الــصغري:أحــدمها

 ،)هـــ١٠٤ :ت( و جماهــد ،)هـــ٩٥ :ت( ســعيد بــن جبــري،)هـــ١١٧ :ت(و قتــادة  ،)هــ٦٨

 - ،)هــ١١٠ :ت(إىل مجيع املفـرسين إال احلـسن) هـ٦٠٦ :ت( وقد نسبه الرازي ،وغريهم

 :ت(واختـاره الطـربي ) هــ١٨٢ :ت( و هـو قـول ابـن زيـد -مع اإلشارة إىل تراجعه عنه 

 .)هـ٧٧٤ :ت( و ابن كثري ،)هـ٣١٠

الربيـع بـن أنـس إىل )  هــ٧٧٤ :ت( نـسبه ابـن كثـري .# املراد به عيـسى  أن:والثاين

  .)هـ١١٧ :ت( ورواية عن قتادة ،)هـ١٨٢ :ت( و ابن زيد ،)هـ١٣٩:ت(

وقد دل سياق املقال هنا عىل املراد، فهناك قرينتان من سياق املقال تدل عىل أن املراد بـه 

 : هنا النهر الصغري

﴿  : قوله:أوالمها                  ﴾ ]٢٥:مريم[.  

﴿ :قوله :والثانية           ﴾ ]٢٦ :مريم[. 

 وعـىل أن ،فهاتان القرينتان تدالن عىل أن السياق سـياق طعـام ورشاب وأكـل ورشب 

 وتـرشب ، فتأكل مـن ذلـك الرطـب،ني واملاء العذباهللا أعلمها بام أعطاها من الرطب اجل

 .  وتقر عينا بمولودها،من ماء ذلك اجلدول

                                       
 لكبـري للـرازي، التفسري ا)٤/١١(املحرر الوجيز البن عطية ) ٧١/ ١٦(جامع البيان للطربي :انظر )١(

، )٥٠٣/ ٥(، الــدر املنثــور للــسيوطي )٣/١١٨(، تفــسري القــرآن العظــيم البــن كثــري )٢١/١٧٥(

 ).٣٩٦-٣/٣٩٥(أضواء البيان للشنقيطي

، تفـسري القـرآن العظـيم )٢١/١٧٥(، التفسري الكبري للرازي)١٦/٧١(جامع البيان للطربي :  انظر )٢(

 ).٣٩٦-٣/٣٩٥(يطي ،  أضواء البيان للشنق) ٣/١١٨(البن كثري 
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 .اللفظ املستعمل يف معنيني متضادين: األضداد

» جلـل«:  ولفـظ، كام أطلـق عـىل األبـيض ، فقد أطلق عىل األسود"اجلون" : لفظ:مثل

  .للصغري والكبري

اد نـوع مـن املـشرتك اللفظـي يتميـز بتـضاد معنيـي اللفـظ الواحـد، فكـل ضـد واألضد

 . مشرتك لفظي وليس العكس

وقد اختلف العلامء يف وجود األضـداد يف اللغـة، ومجهـرة علـامء األصـول واللغـة عـىل 

 .وقوعه يف اللغة

 .وقد كان ورود هذا النوع يف القرآن من أسباب تأليف العلامء فيه واهتاممهم به

 وكـان ،و قد وقـع اإلمجـال يف بعـض أحـرف األضـداد التـي وقعـت يف القـرآن الكـريم

  .للسياق أثر كبري يف تبيني املعنى املراد

﴿ : ومن أمثلة ذلك لفظ-١  ﴾يف قوله تعاىل : ﴿        

    ﴾ ]٢٢٨: البقرة[. 

  :يه املفرسون عىل قولني مشهورينفقد اختلف ف

  . أن املراد بالقرء احليض:أحدمها

                                       
ــار عمــر ص)١/٣٠٥(املزهــر للــسيوطي : انظــر)   ١( ــة ألمحــد خمت ــة )١٩١(، علــم الدالل ، علــم الدالل

 ) .٤٦٧(، التفسري اللغوي ملساعد الطيار ص)١٢٢(للكراعني ص

، التفـسري )١٩١(، علم الداللة ألمحد خمتار عمر ص)٢١(الصاحبي يف فقه اللغة البن فارس :  انظر )٢(

 ). ٤٦٧(ساعد الطيار صاللغوي مل

 ).٢١٤-١٦١(علم الداللة ألمحد خمتار عمر ص:  انظر )٣(
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 كاخللفـاء الراشـدين و ابـن @وهو أقوامها وأشهرمها وعليـه كبـار أصـحاب النبـي 

 و أيب ،)هــ١٨ :ت(  و معـاذ بـن جبـل،)هـ٩٣ :ت(  وأنس بن مالك،)هـ٣٣ :ت(مسعود 

 :ت(مجاهـد كثر التـابعني ك و أ،)هـ٦٨ :ت(ابن عباس  وهو قول ،)هـ٣٢:ت( بن كعبا

 ،)هـــ١٠٥ :ت(عكرمــة   و،)هـــ١٠٥:ت( الــضحاك و،)هـــ١١٧ :ت(قتــادة  و ،)هـــ١٠٤

 ،وفقهـاء الكوفـة )هــ١٥٠ :ت( وهـو قـول أيب حنيفـة ،وغـريهم ،)هـ١٢٨ :ت( والسدي

 يف قولـه )هــ٢٤١ ت(  وأمحد بن حنبل،)هـ١٥٧ :ت(  واألوزاعي،)هـ١٦١ت(والثوري 

 .)هـ٧٢٨ :ت(وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،األخري الذي رجع إليه

  . أن املراد به الطهر:والثاين

 . فهو يطلق بمعنى احليض وبمعنى الطهر،وسبب هذا اخلالف أن القرء من املتضاد
 .وقد كان للسياق أثر يف بيان املجمل هنا و الداللة عىل املعنى املراد

 ﴿  :فقد قال تعاىل يف اآلية نفسها                   

        ﴾ ]والذي يف أرحامهن كام قال السلف واخللف إنام  .]٢٢٨: البقرة

 . ومل يقل منهم أحد إنه الطهر،هو احلمل أو احليض عىل اختالف بينهم

 ﴿ :تعاىل يف قوله : الظن-٢                        

 ﴾ ]٥٣: الكهف[.  
                                       

، النكــت )٤٥١-٢/٤٣٨( جـامع البيـان للطـربي-وعـىل سـبيل املثـال–أكثـر كتـب التفـسري : انظـر) ١(

ــاموردي  ــون لل ــسمعاين )٢٩١-١/٢٩٠(والعي ــرآن لل ــسري الق ــتن)١/٢٩١(، تف ــامل ال ــل -، مع زي

، )٢٥٩/ ١(، زاد املـسري البـن اجلـوزي )٣٠٤/ ١(وجيز البن عطيـة ، املحرر ال)١/٢٠٣(للبغوي

تفــسري القــرآن  ،)١١٣/ ٣(، اجلــامع ألحكــام القــرآن للقرطبــي )٦/٧٣(مفــاتيح الغيــب للــرازي 

ــري  ــن كث ــاوى : ، وانظــر)١/٢٧٠(العظــيم الب ــة يف )٢٠/٤٧٩(جممــوع الفت ــن تيمي ــارات اب ، واختي

 .)٤٣٨-٤٢٨(التفسري للباحث 

 ).٤٦٨(تفسري اللغوي ملساعد الطيار صال: انظر )٢(

 ).٥/٦١٠(زاد املعاد : انظر )٣(
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فقد أمجل عـىل بعـض املفـرسين بـسبب أنـه مـن املتـضاد يطلـق بمعنـى الـشك وبمعنـى 

 .اليقني

هؤالء الكفار يرون النار من إىل اختيار أن املعنى أن ) هـ٦٠٦ :ت(فقد ذهب الرازي 

مكان بعيد فيظنون أهنم مواقعوها يف تلك الساعة من غري تأخري ومهلة لشدة ما يسمعون من 

 . ]١٢: الفرقان[ ﴾        ﴿ :تغيظها وزفريها كام قال

  :ه بمعنى اليقنيولكن سياق املقال هنا يدل عىل أن

 ﴿ :وذلك أنه تعاىل قال يف نفس السياق ونفـس اآليـة بعـد قولـه               ﴾

﴿               ﴾  وهذه العبارة تدل عىل إيقـاهنم بمخالطـة النـار لعـدم وجـودهم

   .ً ومكانا آخر يؤوون إليه،ًمعدال عنها

 ونسبه ابـن عطيـة ،)هـ٦٨ :ت(ُ ونسب البن عباس،)هـ١١٧ :ت(دة  وبذلك فرسه قتا

 .ألكثر الناس) هـ٧٤٥ :ت( وأبو حيان ، للناس،)هـ٥٤٢ :ت(

 

. ً هو كون اللفظ موضوعا ألمر عام مشرتك بـني األفـراد عـىل الـسوية. بالطاء:التواطئ

  ."ًمتواطئا"وذلك اللفظ يسمى 

                                       
 ) ٤٦٨(التفسري اللغوي ملساعد الطيار ص:  انظر )١(

 ). ٩/٨٢(، )٨/٢٦٠(أضواء البيان للشنقيطي:  انظر )٢(

، املحـرر الـوجيز البـن )٣/١٦٨(، معـامل التنزيـل للبغـوي)١٥/٢٦٥(جامع البيان للطربي : انظر)   ٣(

ــة ــوزي )٣/٥٢٤ (عطي ــن اجل ــسري الب ــرازي)١٥٧/ ٥(، زاد امل ــري لل ــسري الكب ، )٢١/١١٩( ، التف

، تفــسري القــرآن )٦/١٣٠(، البحــر املحــيط أليب حيــان )١١/٣(اجلــامع ألحكــام القــرآن للقرطبــي

 ، أضواء البيان للشنقيطي)٥/٢٢٩(، إرشاد العقل السليم أليب السعود )٣/٩١(العظيم البن كثري 

)٢٩٩ -٣/٢٩٨.( 
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 نـسبة وجـود معنـى كـيل يف أفـراده : يعرفه أهل املنطق بأنه،صطلح منطقي م:واملتواطئ

ًوجودا متوافقا غري متفاوت ً. 

 فهي تدل عىل أعيـان متعـددة بمعنـى . فإن اإلنسانية لزيد وعمرو"اإلنسان" :مثل لفظ

 .. وهي متساوية فيه.واحد مشرتك بينها

إىل أصل املعنـى الـذي وضـع لـه فمفهوم اإلنسانية يف أفراد الناس ال تفاوت فيه بالنظر 

 . اللفظ

ًوقد جاء هذا النوع يف القرآن مـسببا إمجـاال جعلـه حمـل خـالف بـني املفـرسين الحـتامل  ً

  .اللفظ

 ﴿  : لفظ اإلنسان يف قوله تعاىل: ومن ذلك-١                 

     ﴾ ]١ :اإلنسان[.  

  :فقد اختلف فيه عىل قولني

، وهـو )هــ٦٨ :ت(بـن عبـاس ال) هــ٥٤٢:ت( نسبه ابن عطية. أن املراد به آدم:األول

 ومقاتـل بـن ،)هـ١٢٨ :ت( و السدي ،)هـ١٠٥ :ت( و عكرمة ،)هـ١١٧ :ت(قتادة قول 

 ،)هــ٣١٠:ت( وهـو اختيـار الطـربي،هــ١٦١ت( وسفيان الثـوري،)هـ١٥٠:ت(سليامن 

  .للجمهور) هـ٥٩٧ :ت(جلوزي ونسبه ابن ا

سب ال. أن املــراد بــه كــل إنــسان:الثــاين ــ ن  و ابــن جــريج ،)هـــ٦٨ :ت(بــن عبــاس ُ

 ومــال إليــه الــرازي ،ألكثــر املتــأولني) هـــ٥٤٢:ت( ونــسبه ابــن عطيــة،)هـــ١٥٠:ت(

                                       
، رشح )٥١(، ضـوابط املعرفـة للميـداين ص)١/٥٢٣(كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي:  انظر )١(

 ) ١٤٤(ملساعد الطيار ص: مقدمة يف أصول التفسري البن تيمية



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 ليستقيم النظم مع اآلية التي بعدها حيث اتفقوا عىل أن املراد باإلنسان ،)هـ٦٠٦:ت(

 .فيها بنوا آدم

﴿ :واستدل بعضه العلامء بالسياق ؛ وذلك أن قوله تعاىل يف اآلية الثانية    ﴾ 

﴿ : كام قال تعاىل، انتهى أمره بالسمع والطاعة #ًقطعا لبني آدم ألن آدم      

                                   ﴾ ]ومل يبق جمال ]٣٧ :بقرةال 

 .  لبنيهالبتالئه إنام ذلك

﴿ : يف قوله تعاىل: لفظ اإلنسان- ٢                          

                                                     ﴾ 

 .]٧٢: األحزاب[

   :فقد اختلف يف املراد به عىل أقوال

 والــضحاك بــن مــزاحم ،)هـــ٦٨ :ت(ابــن عبــاس وهــو قــول .# أنــه أدم :أحــدها

 .)هـ١٥٠:ت(مقاتل بن سليامن و) هـ١٠٥:ت(

 ).هـ٢٩١:ت( وهو املنسوب إىل ثعلب. أنه كل إنسان:الثاين

 عـىل # قتـل أخـاه بعـد ائتمنـه أبـو آدم  أن املراد باإلنسان هنا ابن آدم ا لذي:الثالث

  .أهله وولده

                                       
، تفـسري ابـن أيب حـاتم )٢٩/٢٠٢(، جامع البيان للطربي)٣/٤٢٥(تفسري مقاتل بن سليامن : انظر)  ١(

، )٦/١١٢(، تفسري القرآن للـسمعاين )١٦٢-٦/١٦١(اموردي ، النكت والعيون لل)١٠/٣٣٩٠(

 ، التفـسري الكبـري للـرازي)٨/٤٢٨(، زاد املسري البن اجلوزي)٥/٤٠٨(املحرر الوجيز البن عطية 

٣٠/٢٠٨.( 

 ).٨/٣٧٨(أضواء البيان للشنقيطي :  انظر )٢(
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 .)هـ١١٠ :ت(احلسن هو املنسوب إىل . الكافر واملنافق. أن املراد باإلنسان:الرابع

 . وسببه أنه جممل ؛ ألنه من املتواطئ،واخلالف هنا يف لفظ اإلنسان

﴿: د ذلكوقد دل سياق املقال يف اآليات عىل املعنى املراد ؛ إذ قال تعاىل بع      

                              
       ﴾ ]فدلت عىل انقسام اإلنسان يف محل األمانة ،]٧٣: األحزاب 

 وهم املنافقون واملنافقات واملرشكون ،وم اجلهول من الناس هو املعذب فالظل،املذكورة

  . دون املؤمنني واملؤمنات،واملرشكات

 

 . التحويل والتغيري:الترصيف يف اللغة

 ، وبام يكون حلروفها من أصالة،أنه علم بأبنية الكلمة :ومن أبرز تعاريفه يف االصطالح

 وبام يعرض آلخرها مما ليس بإعراب ، وإمالة، وإدغام، وإعالل، وصحة،حذف و،وزيادة

  .وال بناء من الوقف وغري ذلك

 ،واملراد هنا أن بعض الكلامت حتتمل من حيـث االشـتقاق والتـرصيف أكثـر مـن مـادة

 .ولكل مادة معنى
                                       

ــر  )١( ــليامن :  انظ ــن س ــل ب ــسري مقات ــصنعاين)٣/٥٧(تف ــرآن لل ــسري الق ــان ، )٣/١٢٥(، تف ــامع البي ج

، النكـــت والعيـــون )٦٨-٨/٦٥، ٤/٥٠(، الكـــشف والبيـــان للثعلبـــي )٥٨-٢٢/٥٣(للطــربي

، زاد )٤/٤٠٢(، املحرر الوجيز البن عطيـة )٣/٥٤٧(، معامل التنزيل للبغوي)٤/٤٣٠(للاموردي 

ــن اجلــوزي  ــري للــرازي)٦/٤٢٩(املــسري الب ، اجلــامع ألحكــام القــرآن )٢٥/٢٠٣(، التفــسري الكب

ــان )١٤/٢٥٧(بــيللقرط ــيط أليب حي ــر املح ــري )٧/٢٤٣(، البح ــن كث ــرآن العظــيم الب ــسري الق ، تف

 ). ٦/٢٥٩(، أضواء البيان للشنقيطي)٣/٥٢٣(

 ).٦/٢٥٩(أضواء البيان للشنقيطي:  انظر )٢(

 ). ٢٢-٢١(اخلالف الترصيفي وأثره الداليل يف القرآن الكريم لفهد الزامل ص:  انظر )٣(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

فيـه أراء  وقـد ختتلـف .ًوتبعا لذلك تصبح هذه الكلمة من املجمل الذي حيتاج إىل بيـان

  .املفرسين

 .والسياق املقايل يساعد يف بيان املراد عند ذلك

  :ومن أمثلة ذلك

 ﴿ : توعدون يف قوله لفظ-١              ﴾ ]األنعام :

١٣٤[. 

  . وحيتمل أن يكون من الوعيد،فإنه حيتمل أن يكون من الوعد

  :ىل القولنيولذا اختلف ا ملفرسون ع

 .)هـ٣١٠ :ت( و هو اختيار الطربي . أنه من الوعيد:األول

 وابــــن اجلــــوزي ،)هـــــ٥١٠ :ت( والبغــــوي ،)هـــــ٤٨٩ :ت(واختــــار الــــسمعاين 

 وأبـــو الـــسعود ،)هــــ ٧١٠ :ت( و النـــسفي ،)هــــ٦٨٥ :ت( البيـــضاوي ،)هــــ٥٩٧:ت(

ـــ٩٨٢:ت( ــشوكاين  و)ه ـــ١٢٥٠ :ت(ال ــويس ،)ه ـــ١٢٧٠ :ت(  واآلل ــوم) ه ــ.العم ال  ق

 أي إن الذي توعدونه من القيامة واحلساب والعقـاب والثـواب :)هـ١٢٧٠ :ت(اآللويس 

 .وتفاوت الدرجات والدركات

وتوعـدون  « :)هــ٥٤٢:ت( قـال ابـن عطيـة،وسياق املقال يـدل عـىل أن املـراد الوعيـد

﴿ مــأخوذ مــن الوعيــد بقرينــة           ﴾  املتقــدم  واإلشــارة إىل هــذا الوعيــد

 .»خصوصا

                                       
 ، معـامل التنزيـل للبغـوي)٢/١٤٦(، تفسري القـرآن للـسمعاين )٨/٣٩(ان للطربي جامع البي:  انظر )١(

ــوزي )٢/١٣٢( ــن اجل ــسري الب ــضاوي)٣/١٢٧(، زاد امل ــل للبي ــوار التنزي ــدارك )٢/٤٥٤(، أن ، م

ـــسفي  ـــل للن ـــسعود )١/٣٤٦(التنزي ـــسليم أليب ال ـــل ال ـــاد العق ـــدير )٣/١٨٧(، إرش ـــتح الق ،ف

 ). ٨/٣٠(يس، روح املعاين لآللو)٢/١٦٤(للشوكاين

 ).٢/٣٣٨( املحرر الوجيز البن عطية  )٢(
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﴿وبناء « : )هـ١٣٩٣ :ت(قال ابن عاشور    ﴾ للمجهول يصحح أن يكـون  

ِالفعل مضارع وعد يعد َ ّ يوعد واملتبادر هو األول،ْ أو مضارع أوعد،َ  ومن بديع الفـصاحة .ُ

يه ّ ولو بني للمعلوم لتعني ف، ليصلح لفظه حلال املؤمنني واملرشكني،اختيار بنائه للمجهول

ُ أو إن ما نوعدكم،ّ إن ما نعدكم: بأن يقال:أحد األمرين ّ وهذا من بديع التوجيه املقـصود ،ّ

ّمنه أن يأخذ منه كل فريق من السامعني ما يليق بحاله ّ ومعلوم أن وعيد املرشكني يـستلزم ،ّ

ًوعدا للمؤمنني ﴿ :ّ فلـذلك عقـب الكـالم بقولـه،ّ واملقصود األهم هو وعيد املرشكني،ْ   

        ﴾.َّفذلك كالرتشيح ألحد املحتملني من الكالم املوجه َ ّ« . 

﴿ : يف قوله﴾ ﴿ لفظ -٢                         

                               

                    ﴾ ]٣٣-٢٦: القيامة[. 

 .ً وحيتمل أن يكون مأخوذا من الرقي،ًفإنه حيتمل أن يكون مأخوذا من الرقية

در أحد أن يرقي من املوت والعـرب تقـول يعني ال يق«): هـ٣٧٣:ت( قال السمرقندي

 .»ا فهو راق منهامِّيِقُى رَقْرَي يَقَ وهو الصعود رِّيِقُّية ومن الرْقُي رِقْرَقى يَية رَقُّمن الر

  :وهلذا اختلف املفرسون عىل قولني

 حالـة : من يرتقيه ؟ هل من طبيب يرقيه ؟ أي:َ أنه من الرقية أي قال من حوله:أحدمها

عبــاس  وهـو روايــة عـن ابـن .ً األمـر عليـه رجــاء لـشفاه أو اسـتبعادا بأنــه ال ينفعـهاشـتداد

 وأيب قالبـة عبـد اهللا ،)هـ١٠٥ :ت( و عكرمة ،)هـ١٠٥:ت(الضحاك و قول ،)هـ٦٨:ت(

 ،)هـــ١٨٢ :ت( و ابــن زيــد ،)هـــ١١٧ :ت(قتــادة  و،)هـــ١٠٥:ت(بــن زيــد اجلرمــيا

 .)هـ٣١١ :ت( و الزجاج ،)هـ٢٧٦:ت( وابن قتيبة ،)٢١٠ :ت(وأيب ٍ ٍ ٍ ٍعبيدة 

                                       
 ). ٨/٨٨( التحرير والتنوير البن عاشور  )١(

 ).٣/٥٠١( بحر العلوم للسمرقندي  )٢(
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 أمالئكـة العـذاب أم :تقول املالئكة من الذي سـريقى بروحـه:  أنه من الرقى أي:الثاين

 وهو قـول أيب اجلـوزاء أوس بـن ،)هـ٦٨ :ت(ابن عباس  وهذا مروي عن .مالئكة الرمحة

 ،)هــ١٤٣ :ت( وسـليامن التيمـي ،)هــ٩٣ :ت( وأيب العاليـة ،)هــ٨٢:ت(عبد اهللا الربعي

 .)هـ١٥٠:ت(اتل بن سليامن ومق

وسياق املقال يدل عىل املراد؛ألن قول املالئكة يكون يف حق الشخص املـرتدد يف أمـره، 

﴿ :وهذا هنا ليس موضع تردد ؛ ألن هناية السياق فيه                  

    ﴾ إىل ما بعده.... 
 

 . إذا تتبع آثار السالكني باملحو،املبهم يف اللغة من قوهلم أهبمت الطريق

ًواملبهم أعم من املجمـل عمومـا مطلقـا« :)هـ١٣٩٣ :ت(قال الشنقيطي  فكـل جممـل ،ً

 فيـه ، تـصدق هبـذا الـدرهم عـىل رجـل: فمثل قولك لعبـدك،ً وليس كل مبهم جممال،مبهم

 ألن كــل رجــل تــصدق عليــه حــصل بــه .شــكال فيــه ألن معنــاه ال إ،ًإهبــام ولــيس جممــال

 .»املقصود

                                       
النكــت  ،)١٠/٨٩(، الكــشف والبيــان للثعلبــي )١٩٥-٢٩/١٩٤( جــامع البيــان للطــربي:  انظـر)  ١(

، املحرر الوجيز البـن عطيـة )٤/٤٢٤(وي، معامل التنزيل للبغ)١٥٨-٦/١٥٧(والعيون للاموردي 

ــوزي)٥/٤٠٦( ــن اجل ــري للــرازي)٨/٤٢٤( ، زاد املــسري الب ــواء )٣٠/٢٠٤( ، التفــسري الكب ، أض

 ). ٨/٣٧٥(البيان للشنقيطي 

 ).٨/٣٧٥(أضواء البيان للشنقيطي   )٢(

 ). ١٨٦(املنخول للغزايل ص:  انظر )٣(

 ).١/٣٩( أضواء البيان للشنقيطي  )٤(
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 ً، وقـد يـسبب خفـاء وإمجـاال،ًومن هنا نعلم أن املبهم قد يكون مفردا وقـد يكـون مجلـة

  .وقد ال يسبب

 وكـان ،ًوقد جاء املـبهم يف القـرآن يف مواضـع فكـان سـببا لإلمجـال ووقـع فيـه اخلـالف

  .ًالسياق مساعدا عىل معرفة املراد

  :سم اإلهبام بحسب نوع الكلمة التي يقع فيها اإلهبام إىل أقسام كثريةوينق

﴿ :  يف قوله»جزء« فقد يكون املبهم االسم مثل إهبام كلمة -       

                                  

                                 

                                    

             ﴾ ]١٩-١٥: الزخرف[. 

  :فقد اختلف املفرسون فيها عىل األقوال اآلتية

ْ أنه بمعنى العدل والنظري:األول  .)هـ١١٧ :ت(قتادة  وهو قول .ِ

 ، )هـ٢٠٦(  وقطرب،)هـ١١٤ :ت( وهو قول عطاء .أهنا بمعنى النصيب :الثاين

 والـسدي ،)هــ١٠٤ :ت(جماهـد  وهو قـول . أهنا بمعنى الولد وخاصة اإلناث:الثالث

  .)هـ٣١١ :ت( والزجاج ،)هـ٢٨٥:ت( و  املربد،)هـ١٢٨ :ت(

                                       
 ) ١٢٥(املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءاته ألمحد خمتار عمر :  انظر )١(

ــر)   ٢( ــسري : انظ ــدتف ــصنعاين، )٥٨٠/ ٢(جماه ــرآن لل ــسري الق ــربي، )١٩٥/ ٣( تف ــان للط ــامع البي  ج

النكـت ، )٣٢٩/ ٨( الكشف والبيان للثعلبي، )٣٤٢/ ٦(، معاين القرآن للنحاس)٥٦-٢٥/٥٥(

ـــاموردي ـــون لل ـــرشي،)٢١٩/ ٥( والعي ـــشاف للزخم ـــرازي، )٢٤٥/ ٤(  الك ـــري لل ـــسري الكب  التف

ــي ، )٢٧/١٧٣( ــرآن للقرطب ــام الق ــامع ألحك ــة )١٦/٦٩(اجل ــن تيمي ــاوى الب ــوع الفت  ١٧(، جمم

 ).١٠/ ٨(، البحر املحيط أليب حيان )٢٧١/



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 وذلك أنه تعاىل أنكر ما جعلـوه هللا ،وقد دل سياق املقال عىل املعنى املراد  من اجلزء هنا

﴿ :جزءا يف السياق نفسه فيام بعد يف قوله                           ﴾ الـخ 

  .اآليات

 .فهذا يدل عىل أن املراد باجلزء هنا البنات

وإنام اخرتنا القول الذي اخرتنـاه يف تأويـل ذلـك ؛ ألن اهللا « :)هـ٣١٠:ت(قال الطربي

﴿ :جل ثناؤه أتبع ذلك قوله                           ﴾  توبيخـا هلـم عـىل

ما أن توبيخه إياهم بـذلك إنـام هـو عـام أخـرب عـنهم مـن قـيلهم مـا  فكان معلو،قوهلم ذلك

 .»قالوا يف إضافة البنات إىل اهللا جل ثناؤه

 .ًوعليه فإن األقوال األخرى صحيحة أيضا ؛ ألهنا داخلة يف هذا القول باللزوم

و كال القولني صحيح فإهنم «  :)هـ٧٢٨ :ت( ومن هنا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

﴿ :ن له و لدا والولد يشبه أباه ؛ و هلذا قالجيعلو               

          ﴾ ]كام قال يف اآلية األخرى، البنات: أي]١٧:  الزخرف : 

﴿                    ﴾ ]؛ فقد جعلوها ]٥٨: النحل

 .»للرمحن مثال و جعلوا له من عباده جزءا فإن الولد جزء من الوالد

 ونـص عـىل عـدم ،القـولني األول والثـاين) هــ١٣٩٣ :ت( وقد رد العالمـة الـشنقيطي

 ،يحان ال عىل أهنـام قـوالن صـح، وحيمل رده عىل القول بأهنام املراد من لفظ جزء،صواهبام

  . واهللا أعلم.يدخالن يف املعنى باللزوم

                                       
 ).٧/٨٩(أضواء البيان للشنقيطي : ، وانظر)٢٥/٥٦(جامع البيان للطربي )١(

 ). ١٧/٢٧١(البن تيمية  جمموع الفتاوى  )٢(
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﴿: كإهبام لفظ. وقد يكون املبهم اسم الفاعل   ﴾يف قوله تعاىل : ﴿  

         ﴾ ]٩٠:احلجر[.  

  :فقد اختلف املفرسون يف املراد به عىل أقوال

 ).هـ١٨٢ :ت(ن القسم وهو قول ابن زيد  أهنم قوم صالح فاالقتسام م:األول

﴿ :ويقلق هذا التأويل مع قوله« :)هـ٥٤٢:ت( قال ابن عطية      

 ﴾«.]٩١ :احلجر[. 

 وهـو املـروي . اقتسموا القرآن فآمنوا ببعضه وكفـروا ببعـضه، أهنم أهل الكتاب:الثاين

 أو اقتسموه استهزاءا فبعـضهم .)هـ٩٥ :ت(بن جبري و سعيد ،)هـ٦٨ :ت(عن ابن عباس

 :ت( وهـو املـروي عـن ابـن عبـاس. هـذه يل: وبعـضهم يقـول، هذه الـسورة يل:كان يقول

 أو أهنم اقتسموا كتـبهم فـأمن بعـضهم ببعـضها .)هـ١٠٥ :ت( و عكرمة -ً أيضا-) هـ٦٨

وهـو املـروي . ون وآمنوا بام كفر هبم اآلخـر، وكفر آخرون بام آمن به غريهم،وكفر ببعض

 .)هـ١٠٤ :ت(عن جماهد 

 هـو : أهنم كفار قريش سموا بـذلك ؛ ألهنـم اقتـسموا كتـاب اهللا فقـال بعـضهم:الثالث

وهــو املـروي عــن ابــن زيــد . هـو كهانــة: وقــال آخــرون، هـو شــعر: وقــال آخــرون،سـحر

 .)هـ١١٤ :ت( و عطاء بن أيب رباح،)هـ١١٧ :ت( وقتادة ،)هـ١٨٢:ت(

                                       
 ) ٣٧١(املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءاته ألمحد خمتار عمر :  انظر )١(

 ).٣/٣٧٤( املحرر الوجيز البن عطية  )٢(

،جـامع البيـان للطـربي )٢/٣٥٠(، تفسري القرآن للـصنعاين )١٦١(تفسري سفيان الثوري ص: انظر )٣(

ـــسمعاين)١٤/٦١( ـــرآن لل ـــسري الق ـــرشي)٣/١٥٢ (، تف ـــشاف للزخم ـــيط )٢/٥٥٠( ،الك ، الوس

، )٤/٤١٨(، زاد املسري البـن اجلـوزي )٣/٣٧٤(، املحرر الوجيز البن عطية )١/٥٩٨(للواحدي 

ــسفي  ــل للن ــدارك التنزي ــزيء )٢/٢٤٧(م ــن ج ــل الب ــوم التنزي ــسهيل لعل ــسري )٢/١٤٩(، الت ، تف

 .)٥/٨٩(، إرشاد العقل السليم أليب السعود )٣٤٤(اجلاللني 
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 فقد جاء يف اآليـة ، وحتديد املعنى املراد،ساعد عىل تضييق دائرة اخلالفوسياق املقال ي

﴿ :التــي بعــدها بيــان املقتــسمني بقولــه                ﴾ ]؛ فبــني ]٩١: احلجــر 

 وبـذلك خـرج القـول األول القائـل بـأن املـراد هبـم قـوم ،السياق أن األمر متعلـق بـالقرآن

ح القول الثالث ؛ ألن املشهورون بـالوقوف أمـام القـرآن ووصـفه بالـشعر  كام ترج،صالح

ً وبقي القول الثاين حمتمال احتامال مرجوحا،والسحر والكهانة هم كفار قريش ً ً. 

  : ومن أمثلته،وقد يكون املبهم املصدر

﴿:  إهبام لفظ- يف املفرد  ﴾يف قوله :  ﴿               

                                    

      ﴾ ]١٤٠:آل عمران[. 

  : عىل أقوالفقد اختلف املفرسون يف املراد بالقرح الذي أصاب املرشكني

 ،)هــ٦٨: ت(ابـن عبـاسوهذا قـول .أنه ما أصاهبم يوم بدر من القتل واألرس :أحدها

ـــسنو ــــ١١٠:ت(احل ـــليامن )ه ـــن س ـــل ب ــــ١٥٠:ت(،ومقات ـــسمرقندي  ،)ه ـــار ال واختي

 .)هـ٣٧٣:ت(

 وذكـره ،)هــ٥٣٨ :ت( نقله الزخمرشي . أنه ما أصاهبم يوم أحد يف بداية املعركة:الثاين

  .)هـ٨٨٥:ت( والبقاعي،)هـ٧٤٥ :ت(أبو حيان 

                                       
 ). ٢/٣١٧(أضواء البيان للشنقيطي :  انظر )١(

 ).٣٦٨(املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءاته ألمحد خمتار عمر :  انظر )٢(

، تفسري القرآن البـن أيب )٤/١٠٣(جامع البيان للطربي، )١/١٩٣(تفسري مقاتل بن سليامن :  انظر  )٣(

، البحـر )٤٤٦/ ١( ، الكـشاف للزخمـرشي)٢٧٧/ ١(، بحر العلوم للـسمرقندي )٣/٧٧٢(حاتم 

ــان  ــيط أليب حي ــاعي)٣/٦٧(املح ــدرر للبق ــم ال ــن )٢/١٦٠(، نظ ــاب الب ــوم الكت ــاب يف عل ، اللب

 ).١/٢٠٨(، أضواء البيان للشنقيطي )٥/٥٥٥(عادل
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 فقد قال بعد . وهو الذي عليه اجلمهور،وسياق املقال يدل عىل صحة القول األول

﴿ :هذه اجلملة            ﴾ ]واملداولة إنام تكون ،]١٤٠ :آل عمران 

 .  ومها بدر وأحد،ني وهذا إنام وقع يف يومني منفصل،بالنرص أو اهلزيمة النهائية

﴿ :يف قوله» ًأطوارا«لفظ: ومن أمثلته يف اجلمع       ﴾ ]؛ فإنه ]١٤: نوح 

 .مبهم مل يبني هنا

  :وقد اختلف املفرسون يف املراد هبذه األطوار عىل أقوال

 ﴿  : يف قولهأن املراد أطوار اخللق التي ذكرها اهللا  :أحدها        

                                   

                                     

                            ﴾ ]وهذا  .]١٤-١٢: املؤمنون

 و عكرمة ،)هـ١٠٥:ت(الضحاك و ،)هـ١٠٤: ت(  وجماهد ،)هـ٦٨:ت(ابن عباسقول 

 و السدي ،)هـ١٥٠:ت( ومقاتل بن سليامن ،)هـ١١٧ :ت(قتادة  و ،)هـ١٠٥ :ت(

   .)هـ١٨٢ :ت( وابن زيد ،)هـ١٢٨:ت(

ً شبابا وشيوخا وضعافا: قيل:الثاين ً  .)هـ٦٧١ :ت( ذكره القرطبي.ً

ً صحيحا وسقيام:ً أنواعا: قيل:الثالث ً وبصريا ورضيرا،ً ً وغنيا وفقريا،ً   ذكره املـاوردي.ً

 .)هـ٥٤٢:ت( و ابن عطية،)هـ٥٤٣ :ت( وابن العريب ،)هـ٤٥٠:ت(

                                       
 . )٤/٩٩(التحرير والتنوير البن عاشور : انظر  )١(

ــن ســليامن : انظــر  )٢( ــان ، )٣/٣١٩(رآن للــصنعاين ، تفــسري القــ)٣/٤٠٢(تفــسري مقاتــل ب جــامع البي

، )٤/٣١١(، أحكام القرآن البن العـريب)٦/١٠٢(، النكت والعيون للاموردي )٢٩/٩٥(للطربي

ــة  ــوجيز البــن عطي ــرر ال ــن اجلــوزي)٥/٣٧٤(املح ــسري الكبــري )٨/٣٧١(، زاد املــسري الب ، التف

ــرازي ــي)٣٠/١٢٤(لل ــرآن للقرطب ــام الق ــامع ألحك ــر امل)١٨/٣٠٣(، اجل ــان ، البح ــيط أليب حي ح

 ).٤/٤٢٦(، تفسري القرآن العظيم البن كثري)٨/٣٣٣(
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 فإن السياق هنا يف اخللق واإلجيـاد، ومـن ،     وسياق املقال يساعد عىل معرفة املراد هنا

 .ًد األول وإن كان اجلميع صحيحاهنا فهو يدل عىل أن املرا

﴿وقد يكون اإلهبام يف الصفة ؛ كإهبام الصفة املشبهة  ﴾يف قوله : ﴿    

                                  

                               ﴾ 

 . ]  ٥٦-٥٥:  احلج[

 :ُفإنه مبهم الحتامله أكثر من معنى ؛ ولذا اختلف يف املراد به عىل أقوال

 ،)هــ١٠٤:ت (، و جماهـد)هــ٢٢:ت( وهـو قـول أيب بـن كعـب. أنه يـوم بـدر:أحدمها

: ت(، واختـاره ابـن جريـر الطـربي )هـ٩٥ :ت( و سعيد بن جبري،)هـ١٠٥ :ت(عكرمة و

 إذ مل يمهـل الكفـار ،ً أي أنه كان يوما بال ليلة.)هـ٥٤٢ :ت( ومال إليه ابن عطية ،)هـ٣١٠

  .حتى هزموا قبل الليل

، )هـــ١١٠ :ت(واحلـسن،)هــ١٠٥ :ت(وهــو قـول الـضحاك .أنـه يـوم القيامـة :الثـاين

 ،)هـــ٩٨٢ :ت(،و أيب الــسعود )هـــ٧٧٤:ت(،و ابــن كثــري)هـــ٦٠٦:ت(واختيــار الــرازي 

   .)هـ١٣٩٣ :ت(والشنقيطي

                                       
 .)٨/٣٠٨(أضواء البيان للشنقيطي : انظر  )١(

 ) ٣٢٢(املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءاته ألمحد خمتار عمر :  انظر )٢(

ــر  )٣( ــرآن للــصنعاين : انظ ــربي )٣/٤١(تفــسري الق ــامع البيــان للط مل التنزيــل ، معــا)١٧/١٩٣(، ج

، )٥/٤٤٤(، زاد املـسري البـن اجلـوزي )٤/١٣٠(، املحرر الـوجيز البـن عطيـة )٣/٢٩٥(للبغوي

، البحـر املحـيط أليب )١٢/٨٧(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطبـي)٢٣/٤٩(التفسري الكبري للرازي

عود ، إرشـاد العقـل الـسليم أليب الـس)٣/٢٣٢(، تفسري القرآن العظيم البن كثـري )٦/٣٥٣(حيان 

 ).٥/٢٩١(، أضواء البيان للشنقيطي)٦/١١٥(
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ً وإن كان يوم بدر يوما عقيام ؛ ألنـه ال ليلـة ،وسياق املقال يدل عىل أن املراد يوم القيامة ً

 .له

﴿  :وذلــك أن اهللا تعــاىل قــال يف نفــس الــسياق                     ﴾ 

 .واليوم الذي ال يزال الذين كفروا يف مرية منه حتى بعد يوم بدر هو يوم القيامة

﴿  :ًوقال أيضا يف نفس السياق          ﴾  واليوم الذي ال ملك ألحـد فيـه إال

  . وذلك من أقوى األدلة عىل أنه املراد،اهللا هو يوم القيامة

 

 . أن يكون للفظ أكثر من معنى يف القرآن الكريم:أي

 .وهو ما يسمى عند العلامء بالوجوه والنظائر

 فال ، بسبب أنه قد جاء يف القرآن بأكثر من معنى،فقد يبهم اللفظ ويكون سبب خالف

 .ملوضعيدرى أي املعاين هو املقصود يف ذلك ا

﴿ :يف قوله»  اإلمام« لفظ : من ذلك-                

                     ﴾ ]٧١:  اإلرساء[ . 

  :فقد اختلف فيه عىل أقوال

 ).هـ١١٧ :ت(وقتادة ،)هـ١٠٤:ت(وهو منسوب جماهد:هماملراد نبي :قيل :أحدها

 وهـو منـسوب إىل : إمام زماهنم الذي دعاهم يف الدنيا إىل ضاللة أو هدى: وقيل:الثاين

 .)هـ٩٤ :ت(  و سعيد بن املسيب،)هـ٦٨ :ت( ابن عباس

﴿  :لقوله            ﴾ ]وقوله] ٧٣: األنبياء : ﴿         

     ﴾ ]٤١: القصص[. 

                                       
، إرشـاد العقـل )٢/٣٢٣(، تفسري القرآن العظيم البن كثري )٢٣/٤٩(التفسري الكبري للرازي:  انظر )١(

 ).٦/١١٥(السليم أليب السعود 
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 وهـو منـسوب إىل ابـن :كتاهبم الذي فيه أعامهلم التي عملوهـا يف الـدنيا: وقيل: الثالث

ــاس ـــ٦٨ :ت(عب ــسن،)ه ـــ١١٠ :ت( واحل ــضحاك ،)ه ـــ١٠٥ :ت( وال ــة ،)ه  وأيب العالي

  .)هـ١٣٩ :ت( و الربيع بن أنس ،) هـ١٥٠:ت( و مقاتل ،)هـ٩٣:ت(

﴿  :فقد قال تعاىل وسياق اآلية يؤيد هذا ؛         ﴾، وألن الكتاب 

  ﴿ :ًيسمى إماما ؛ كام قال تعاىل                    

         ﴾ ]١٢:يس[. 

 وهو منـسوب إىل ابـن زيـد : فيه أمره وهنيه، كتاهبم الذي أنزله اهللا عليهم: وقيل:الرابع

 .)هـ١٠٤ :ت( و جماهد ،)هـ١٨٢ :ت(

ولفظة اإلمام تعم هذا كلـه ألن اإلمـام هـو مـا يـؤتم بـه « :)هـ٥٤٢ :ت(قال ابن عطية 

 قيل للطريـق إمـام ألنـه يـؤتم بـه يف ومنه...وهيتدى به يف املقصد ومنه قيل خليط البناء إمام

 .»املقاصد حتى ينهي إىل املراد

 :ت( واحلــسن،)هـــ٦٨ :ت(وهــو منــسوب إىل ابــن عبــاس. عملهــم : وقيــل:اخلــامس

  .)هـ٩٣ :ت( وأيب العالية ،)هـ١١٠

 . بمعبودهم:وقيل :السادس

ــسابع ــاهتم  : وقيــل:ال ــي:بأمه ــن كعــب القرظ  :قيــل)  هـــ١٢٠ :ت( حكــاه حممــد ب

 والثــاين لــرشف احلــسن #ه ثالثــة أوجــه مــن احلكمــة أحــدها ألجــل عيــسى وفيــ

مــن ) هـــ٥٣٨ :ت( وجعلــه الزخمــرشي ،واحلــسني والثالــث لــئال يفتــضح أوالد الزنــا

  .بدع التفاسري

                                       
 ).٣/٤٧٣( املحرر الوجيز البن عطية  )١(



   أَثَر سِياقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ مِن اإلِجمِالِ

  

 

 

 أن يكون املـراد باإلمـام خلـق الـشخص الـذي :)هـ٦٠٦ :ت( واحتمل الرازي:الثامن

  . وهو تأويل.غلب عليه

هذا اللفظ وكثرة اخلالف فيه أنه قد جاء يف القرآن ألكثر من معنـى، ومن أسباب إمجال 

 وجاء بمعنى القائد، ومنهم لفظ أئمة يف القـرآن .فجاء بمعنى كتاب األعامل كام يف آية يس

 .  ومن ثم احتمل يف هذا املوضع أكثر من معنى،يف أكثر موارده

هـو يـدل عـىل أن املـراد كتـاب وسياق املقـال يف اآليـة يـساعد يف الوصـول إىل املـراد ؛ ف

﴿ :األعامل ؛ ألنه جاء فيه بعد ذلك                ﴾، وهذا يدل عىل أن الكالم 

  .عن الكتاب

﴿ : ومن ذلك لفظ-  ﴾يف قوله : ﴿                
            ﴾ ]١٠٠: يونس[.  

﴿و« :)هـ٥٤٢:ت( عطيةابن قال    ﴾ اسم يقع عىل اإلثم وعىل العذاب وعىل 

 . »النجاسات والنقائص

﴿ :قــال أهــل اللغــة« :وقــال   ﴾ يــأيت بمعنــى العــذاب ويــأيت بمعنــى الــنجس 

﴿ :وحكى الطربي عن جماهد أنه قال   ﴾ كل ما ال خري فيه«. 

                                       
، املحـرر الـوجيز )١٢٦-٣/١٢٥(لبغـوي، معامل التنزيـل ل)١٥/١٢٦(جامع البيان للطربي : نظرا)  ١(

ــة  ــن اجلــوزي )٣/٤٧٣(البــن عطي ــري للــرازي)٦٥-٥/٦٤(، زاد املــسري الب -٢١/١٤(، التفــسري الكب

، )٦/٥٩(، البحـر املحـيط أليب حيـان )٢٩٨-٢٩٦/ ١٠(، اجلامع ألحكـام القـرآن للقرطبـي)١٥

، روح )١٨٧/ ٥(سعود ، إرشـاد العقـل الـسليم أليب الـ)٣/٥٣(تفسري القـرآن العظـيم البـن كثـري 

 ) .١٢١-١٥/١٢٠( املعاين لآللويس

 ).١٧٦-٣/١٧٥( أضواء البيان للشنقيطي )٢(

 ).٤/٣٨٤( املحرر الوجيز البن عطية  )٣(

 ).٢/٢٤٤( املصدر نفسه  )٤(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

ًوبسبب تعدد معانيه يف القرآن أصبح جممال يف هذا املوضع فاختلف املفرسون فيـه عـىل 

  :أقوال

 ،)هـــ٧٧٤ :ت( وابــن كثــري ،)هـــ٣٧٣ :ت( وهــو قــول الــسمرقندي . الكفــر:أحــدها

  .)هـ١٣٦٧ :ت( والسعدي

 ،)هـــ٤٦٨:ت( والواحــدي ،)هــ٣١٠ :ت( وهـو قــول الطــربي . العــذاب: أنــه:الثـاين

 ، واجلـالل،)هـ٦٧١:ت( و القرطبي ،)هـ٥٤٢ :ت( و ابن عطية ،)هـ٥١٠ :ت(البغوي و

 .)هـ٣١١ :ت( والزجاج ،) ٢١٠ :ت( وأيب عبيدة ،)هـ١١٠ :ت(ونسب إىل احلسن

 . ونسب له أنه اإلثم والعدوان.)هـ٦٨ :ت( روي عن ابن عباس.أنه السخط :الثالث

 ). هـ١٠٤ :ت( جماهد أنه ما ال خري فيه ونسب إىل :الرابع

  .)هـ١١٧ :ت( روي عن قتادة . أنه الشيطان:اخلامس

أي العـذاب أو الكفــر أو اخلــذالن الـذى هــو ســبب « :)هـــ١٢٥٠ :ت(قـال الــشوكاين 

 .)هـ٢٠٧ :ت(  للفراء)هـ٤٨٩ :ت( ونسبه السمعاين ،»العذاب

 : ذكـره يف اآليـة نفـسها فقد قال تعـاىل قبـل،وسياق املقال يف اآلية يدل عىل املعنى املراد

﴿                      ﴾ ــامن ــن اإلي ــديث ع ــىل أن احل ــدل ع ــذا ي  وه

  . فيكون املراد هو الكفر،والكفر

                                       
، الوسـيط للواحـدي )٢/١٣٤(، بحر العلـوم للـسمرقندي)١١/١٧٤(جامع البيان للطربي : انظر )١(

، تفسري القـرآن ) ٢/٣٧٠(، املحرر الوجيز البن عطية )٢/٣٧٠(يل للبغوي، معامل التنز)١/٥٠٩(

، فـتح )٤/٣٩٤(، الـدر املنثـور للـسيوطي )٢٨٢(، تفـسري اجلاللـني )٢/٤٣٤(العظيم البـن كثـري 

 ) .٣٧٤(، تيسري الكريم الرمحن للسعدي )٢/٤٧٥(القدير للشوكاين

 ).٤/١٧٧( إرشاد العقل السليم أليب السعود  )٢(



   أَثَر سِياقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ مِن اإلِجمِالِ

  

 

 

 

﴿  :يف قوله» صد«ومن ذلك احتامل فعل                  

         ﴾ ]للتعدي واللزوم]٨٨: النحل . 

 .  متعدية واملفعول حمذوف لداللة املقام عليه﴾صد﴿فإنه حمتمل ألن تكون 

 . الزمة غري متعدية إىل املفعول﴾صد﴿وحمتمل ألن تكون 

 . واملفعول حمذوف،ية الكريمة يدل عىل أن صد متعديةولكن سياق املقال يف اآل

 ، وهـو يعنـي صـدودهم بأنفـسهم فـال داعـي لتكـراره،فقد وصفهم يف السياق بـالكفر

 ، وذلك يدل عىل أنه يف مقابلة صـدهم لغـريهم وإضـالهلم لـه،وأخرب بأن العذاب يزاد هلم

﴿: وقال يف هناية اآلية          ﴾  أن جـزاءهم ذاك كـان بـسبب فـدل عـىل 

  .إفسادهم وذلك إنام يكون بسبب إفسادهم غريهم بصده عن سبيل اهللا

ــأن  ــول ب ــان الق ــا ك ــن هن ــدوا«وم ــالطربي» ص ــرسين ك ــة املف ــسري عام ــو تف ــة ه  متعدي

ـــوي ،)هــــ٣١٠:ت( ــــ٥١٠ :ت( والبغ ـــرشي ،)ه ــــ٥٣٨: ت( والزخم ـــة  ،)ه ـــن عطي واب

ــوزي ،)هـــ٥٤٢:ت( ــن اجل ـــ٥٩٧ :ت( و اب ــرازي  ،)ه ـــ٦٠٦ :ت(وال ــسعود ،)ه  و أيب ال

 .  وغريهم)هـ٩٨٢:ت(

  المطلب الثاني
  أثر السياق في بيان اإلجمال في التركيب

  :ويتنوع بحسب أسباب اإلمجال يف املركب إىل أنواع كثرية

                                       
 ).٢/٤٢٦(أضواء البيان للشنقيطي  )١(

 ، الكــشاف للزخمــرشي)٣/٨١(، معـامل التنزيــل للبغـوي)١٤/١٦٠(جــامع البيـان للطــربي : انظـر)  ٢(

، التفـسري )٤/٤٨١(، زاد املـسري البـن اجلـوزي )٣/٥١٥(، املحرر الوجيز البن عطيـة )٢/٥٨٥(

 .)٢٠/٧٩( الكبري للرازي



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 

﴿ :ومن ذلك اإلهبام يف مجلة الصلة يف قوله      ﴾من قوله تعاىل : ﴿    

                                  

                                     

                                ﴾ 

 .]٣٧: األحزاب[

﴿ :فإن مجلة       ﴾ صلة املوصول الـذي هـو ﴿ ﴾ ،هنـا هـذا الـذي  فقـد أهبـم 

  . يف نفسه وأبداه اهللا@أخفاه 

  :ومن ثم اختلف فيه املفرسون عىل أقوال

ً وأبـداه اهللا مـا أوحـاه إليـه مـن أن زيـدا يطلـق @ أن الذي أخفاه رسـول اهللا :األول

 وقــال لزيـد عنــدما شـكا إليــه @ فقـد أخفــاه رسـول اهللا ،زينـت ورسـول اهللا يتزوجهــا

﴿ :زينب           ﴾ وكان سبب إخفائه خشيته من كالم الناس عنه أنـه تـزوج 

  . وهو قول عيل بن احلسني.>زوجة ابنه بالتبني زيد بن حارثة 

قتـادة  وهـو مـروي عـن . > أن الذي أخفاه أنـه أحـب زينـب وهـي بيـد زيـد :الثاين

  .وغريمها) هـ١٨٢ :ت( و ابن زيد ،)هـ١١٧:ت(

 فقـد دل الـسياق عـىل صـحة ،ً ويدل عليـه قطعـا،املجمل هناوسياق املقال يعني املراد ب

 وذلـك أن الـذي ذكـر يف الـسياق وأبـداه اهللا فيـه، هـو ،القول األول وبطـالن القـول الثـاين

 .زواجه هبا وليس حبه هلا وهي حتت زيد

                                       
، الكـشف والبيــان )٥/٢٣٠( أحكـام القـرآن للجـصاص،)٢٢/١٢(جـامع البيـان للطـربي: انظـر)  ١(

 ).٨/٤٨(للثعلبي 

 ). ٢٤١-٦/٢٣٩(أضواء البيان للشنقيطي :  انظر )٢(



   أَثَر سِياقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ مِن اإلِجمِالِ

  

 

 

  .وعليه فإن القول الصحيح هو األول

ّ وذلـك أن اهللا عـز وجـل ،وهـذا التأويـل مطـابق للـتالوة« :)هــ٤٢٧ :ت(قال الثعلبـي ّّ

ّ ثم مل نجده عز وجل أظهر من شأنه غري ، واهللا ال خيلف امليعاد،حكم واعلم ابداء ما أخفى ّ ّ

﴿ :التزويج بقوله      ﴾. لكان ال ، أو أراد طالقها، @ فلو كان أضمر رسول اهللا 

ّ فـدل ذلـك عـىل أنـ،ْجيوز عىل اهللا تعاىل كتامنه مع وعـده أن يظهـره ّ إنـام عوتـب عـىل #ه ّ

﴿ :قولــه           ﴾ــه ــه مــا أخــربه اهللا ،ّ  مــع علمــه بأهنــا ســتكون زوجت  وكتامن

 .»ّ إن التي حتتك ستكون امرأيت واهللا أعلم:سبحانه به حيث استحيى أن يقول لزيد

 

 ﴿  :يف قوله» ناداها«لفظ  مرجع ضمري الفاعل يف :مثال ذلك           

           ﴾ ]وهو املنادي،] ٢٤: مريم .  

 ؛ ألنه قد سبق # وحيتمل الرجوع إىل جربيل ،#فإنه حيتمل الرجوع إىل عيسى 

 ﴿  : وهي،ذكره يف اآليات السابقة                        

                                

                                     

                               

                                 

                                      

                     ﴾ ]٢٥-١٧: مريم  [. 

                                       
 ).٨/٤٨( الكشف والبيان للثعلبي  )١(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

  :ومن هنا فقد اختلف املفرسون فيه عىل قولني

 ،)هــ١٠٤ :ت( و جماهـد ،)هــ٢٢ :ت( وهو قول أيب بـن كعـب.# أنه عيسى :أحدمها

ــه ،)هـــ١١٠ :ت( احلــسنو ــد ،)هـــ١١٠ :ت( و وهــب بــن منب  ،)هـــ١٨٢ :ت( و ابــن زي

 .)هـ٦٠٦ :ت(لرازي  وهو اختيار ا.يف الرواية األخرى عنه) هـ٩٥ :ت(سعيد بن جبريو

 وهو حتت يف مكان مـنخفض يف ، وكانت قد اعتزلت عىل ربوة# أنه جربيل :الثاين

 و الـضحاك ، وعمـرو بـن ميمـون األودي،)هــ٦٨ :ت( وهـو قـول ابـن عبـاس.واد هناك

) هــ٩٥ :ت(،و سعيد بن جبـري)هـ١٢٨:ت(،والسدي)هـ١١٧:ت(،و قتادة)هـ١٠٥:ت(

   .يف إحدى الروايتني عنه

  .ب هذا اإلمجال االحتامل يف مرجع الضمريوسب

  : ومن ذلك قوله فيام بعد،والسياق املقايل من بني األدلة التي تدل عىل املرد وتعينه

﴿                                      

                                     

                   ﴾ ]فإشارهتا إليه لكي ،]٣٠-٢٧: مريم 

﴿ : وكالمه السابق هو هذا،ًا تعلم أنه يتكلم خرقا للعادةيكلموه تدل عىل أهن    

                   ﴾ ]ليس غري ؛ إذ مل يسبق غريه كالم له ] ٢٤: مريم. 

 .{ وقد نسب هذا االستدالل إىل احلسن بن عيل

                                       
، املحـرر الـوجيز البـن عطيـة )٣/١٩٢(، معـامل التنزيـل للبغـوي)١٦/٦٩(جامع البيـان للطـربي : انظر  )١(

ــن)٤/١١( ــسري الب ــوزي ، زاد امل ــرازي)٥/٢٢١( اجل ــري لل ــسري الكب ــامع )١٧٥-٢١/١٧٤(، التف ، اجل

، تفـسري القـرآن العظـيم البـن )٦/١٧٣(، البحـر املحـيط أليب حيـان )١١/٩٣(ألحكام القرآن للقرطبي

 .)٣/٣٩٣( ، أضواء البيان للشنقيطي)٥٠٢-٥/٤٩٦(، الدر املنثور للسيوطي )٣/١١٨(كثري 

 ).١٧٥-٢١/١٧٤(يالتفسري الكبري للراز:  انظر )٢(



   أَثَر سِياقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ مِن اإلِجمِالِ

  

 

 

      ﴿  : يف قوله تعاىل﴾﴿ ومن ذلك مرجع الضمري يف -
                  

               

         ﴾ ]٧٨: احلج[. 

  . إبراهيم ثم،لسبق ذكر اهللا # وإىل إبراهيم ،فإنه حيتمل الرجوع إىل اهللا 

  :ومن ثم اختلف املفرسون فيه عىل قولني

 ،)هــ١٠٤ :ت( و جماهـد ،)هـ٦٨ :ت( وهو قول ابن عباس. أنه يعود عىل اهللا:أحدمها

، ومقاتـل بـن )هــ١٢٨ :ت( و الـسدي ،)هــ١٠٥ :ت( و الضحاك ،)هـ١١٤:ت(وعطاء 

  .)هـ٣١٠ :ت( وهو اختيار الطربي .)هـ١١٧ :ت( و قتادة ،)هـ١٥٠: ت( حيان

﴿ :عندما قال # أنه يعود عىل إبراهيم:الثاين           ﴾ ]البقرة :

  .)هـ١٨٢ :ت( وهو قول ابن زيد ]١٢٨

 .وقد دل السياق املقايل يف اآلية عىل أن القول األول هو الصحيح

﴿ :وذلك يف قوله     ﴾،املـسلمني يف القـرآن هـو  والذي سامهم ، فإن معناه القرآن

 . فقد مات قبل نزول القرآن بزمن طويل أما إبراهيم ،اهللا

 ﴿:ًوقال أيضا يف احلكمة مـن ذلـك                               

  ﴾وهذا ال يليق إال باهللا،  فبني أنه سامهم بذلك هلذا الغرض . 

                                       
، املحـرر الـوجيز )٣٠١-٣/٣٠٠(، معامل التنزيـل للبغـوي)١٧/٢٠٧(جامع البيان للطربي : انظر  )١(

، )٦٥/ ٢٣(، التفـسري الكبـري للـرازي)٥/٤٥٧(، زاد املـسري البـن اجلـوزي )٤/١٣٥(البن عطية 

سري القـرآن ، تفـ)٦/٣٦١(، البحر املحـيط أليب حيـان )١٢/١٠١(اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي

 ).٥/٣٠٢(، أضواء البيان للشنقيطي)٣/٢٣٧(العظيم البن كثري 

 ).٥/٣٠٢(أضواء البيان للشنقيطي:  انظر )٢(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 

 ويـسبب ، فيكون لكل تقدير معنـى، حيتمل أكثر من تقدير،فقد يكون يف اجلملة حذف

 . ًذلك احلذف إمجاال

 :ويتنوع اإلهبام بسبب احلذف بحسب نوع املحذوف يف اجلملة

﴿ : يف قوله﴾﴿ مثل حذف متعلق ،فقد يكون احلذف للجار واملجرور    

                  

                ﴾ ]١١٨: التوبة[.  

 .ًد جعل ذلك احلذف املقدر حمتمالفق

 ، وأيب مالــك،)هـــ١٠٤ :ت( وهــو قــول جماهــد . املــراد أهنــم خلفــوا عــن التوبــة:فقيـل

 وأيب ،)هــ٦٧١ :ت( القرطبـي ،)هــ٣١٠ :ت( ورجحه الطـربي ،)هـ١٠٥ :ت(وعكرمة 

 .)هـ٩٨٢ :ت(السعود 

   .)هـ١١٧ :ت( وهو قول قتادة . املراد أهنم ختلفوا عن غزوة تبوك: وقيل-

﴿ : وذلـك أن قولـه تعـاىل،وقد أشار الـسياق إىل أن املـراد األول              

                           ﴾ غاية للتخليف 

خر أمــرهم إىل أن ضــاقت علــيهم األرض بــام خلفــوا،وأ:أي.وال يناســبه إال املعنــى األول

 . برحبها وسعتها إلعراض الناس عنهم وانقطاعهم عن مفاوضتهم:رحبت، أي

                                       
املجمع، اجلملة واملعنى لفاضل السامرائي / ط) ٤/١٤٢٦(اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي: انظر )١(

 ).٧٦(ص

، إرشـاد )٢٨٢-٨/٢٨١(م القـرآن للقرطبـي، اجلامع ألحكا)١١/٥٦(جامع البيان للطربي : انظر )٢(

 ).٤/١٠٩(العقل السليم أليب السعود 



   أَثَر سِياقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ مِن اإلِجمِالِ

  

 

 

َكنـا خلفنـا ( :وقد أيد ذلك ما رواه مسلم والبخاري وغريمها واللفظ ملسلم قال كعـب ُ َّ ُْ ِّ

ْأهيا الثالثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم ُْ ْ ِ ِ َِ َ َّ َ ُ َ َِّ َ ْ ََ ُ َ َِ َ َ ُ رسول اهللاَِّ ُّ ُ َحني حلفوا له فبايعهم واسـتغفر ملسو هيلع هللا ىلص َ ْ ْ ََ َ ُْ َ َ َ َ ُ َُ ََ َ ِ

ُهلم وأرجأ رسول اهللاَِّ  ُ َ ْ َْ َ ََ َ فيه فبذلك قـال اهللاَُّ عـز وجـل @َُ َّأمرنا حتى قىض َ ََ َ َ ََّ ََّ ََ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ َ: ﴿         

       ﴾  َّوليس الذي ذكر اهللاَُّ ممـا ِ َِ َْ َ َّ ََ َخلفنـا ختلفنـا عـن الغـزو وإنـام هـو ختليفـه إيانـا َ َّ ََّ ِ ُِ َ ُ َ ْ َُ َ ِْ ْ ََ ََ ِ ْ َ َ ُْ ُّ ِّ

ُوإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َْ َِ َِ َ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َّ َ ْ َْ َ َ َُ(. 

» ينذر«وقد حيذف املفعول األول للفعل الذي يتعدى إىل مفعولني ؛ كام حذف مفعول 

﴿  :ىلاألول يف قوله تعا                              

                                  

 ﴾ ]٢ -١: الكهف[. 

  :ًوقد جعل هذا احلذف يف اجلملة إمجاال اختلف املفرسون بسببه يف تقدير املحذوف

 :ت( والقرطبـــي ،)هــــ٦٠٦ :ت( وتبعـــه الـــرازي ،)هــــ٥٣٨:ت(فقـــدر الزخمـــرشي 

  . الذين كفروا: املفعول األول)هـ٦٧١

ــة  ــن عطي ــدره اب ـــ٥٤٢ :ت(وق ــا) ه ــامل:ًعام ــذر الع ــربي . لين ــسري الط ــاهر تف ــو ظ  وه

  .)هـ٣١٠:ت(

﴿ :والسياق يدل عىل املراد،وذلك يف قوله                    

                                       
ــاب )١( ــة، ب ــاب التوب ــحيحه، يف كت ــسلم يف ص ــه م ــاحبيه : أخرج ــك وص ــن مال ــب ب ــة كع ــديث توب ح

 ).  ٢٧٦٩(برقم ) ٤/٢١٢٠(

 ، التفـسري الكبـري للـرازي)٢/٦٥٧(، الكشاف للزخمـرشي)١٥/١٩٢(جامع البيان للطربي : انظر  )٢(

، )٣/٤٩٥(، املحرر الوجيز البـن عطيـة )٣٥٢/ ١٠(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي)٢١/٦٤(

 ).٢٠٣/ ٥(، إرشاد العقل السليم أليب السعود )٦/٩٥(البحر املحيط أليب حيان 



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

            ﴾ًلينذر بأسا شديدا «: فقد دلت عىل أن املحذوف يف هو الكافرين عىل » ً

  .سبيل املقابلة

 

 .  وحيتمل أكثر من معنى،ً فيصبح جممال،فقد حيتمل الرتكيب لسبب ما أكثر من توجيه

  :والسياق هو الذي يساعد عىل معرفة املعنى املراد

﴿ : قوله تعاىل: ومن ذلك-                       

                               

 ﴾ ]١٢ :اإلرساء[. 

﴿ :فقد اختلف يف توجيه قوله                   ﴾ وجهني عىل:  

 فتكـون ، نـريي الليـل والنهـار: أن اآلية عىل تقدير حذف مضاف تقديره:الوجه األول

 :ت( وابـن عبـاس،)هــ٤٠ :ت(هـو املوافـق لقـول عـيل بـن أيب طالـبو.اإلضافة حقيقيـة

  ،)هــ١٠٥ :ت( و عكرمـة ،)هــ١٠٤ :ت( وجماهد ،)هـ٩٥ :ت( و سعيد بن جبري،)هـ٦٨

 ).هـ٦٧١ :ت( والقرطبي ،)هـ٣٧٣ :ت(السمرقندي  وهو اختيار ،)هـ١١٧ :ت(وقتادة 

 وأن املـراد بـاآليتني نفـس الليـل ونفـس ، وهو أنه ليس فيهام مضاف حمذوف:والوجه الثاين

ــار ــافة يف ،النه ــون اإلض ﴿ فتك            ﴾ . ــضاوي ــار البي ــو اختي ــة  وه ــافة بياني إض

    .)هـ٧٤٥ :ت( واستظهره أبو حيان ،)هـ٤٦٨ :ت( والواحدي ،)هـ٦٨٥:ت(

                                       
 ).١٥/٢٠٢(التفسري الكبري للرازي: ، وانظر)١٥/٢٠٢( روح املعاين لآللويس )١(

، الوسـيط للواحـدي )٢/٣٠٤(، بحـر العلـوم للـسمرقندي)١٥/٤٨(جامع البيان للطربي : انظر)   ٢(

، التفسري الكبري )٣/٤٤٢(، املحرر الوجيز البن عطية )٣/١٠٧(، معامل التنزيل للبغوي)٢/٦٢٩(

 ، اجلــامع ألحكــام القــرآن للقرطبــي)٥/١٤(، زاد املــسري البــن اجلــوزي )٢٠/١٣١( للــرازي

، إرشاد العقـل )٥/٢٤٨(الدر املنثور للسيوطي ، )٣/٤٣٥(، أنوار التنزيل للبيضاوي)١٠/٢٢٧(

 ).١٦٠-٥/١٥٩(السليم أليب السعود 



   أَثَر سِياقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ مِن اإلِجمِالِ

  

 

 

﴿ :وسياق املقال يدل عىل أن القول األول هو األقرب ؛ ألنه قال بعـد هـذه اجلملـة  

           ﴾، ــل والنهــار دليــل عــىل أن اآليتــني  فإضــافة اآليــة إىل اللي

  . فيكون من حذف املضاف وهو كثري يف القرآن.مها أنفسهاماملذكورتني هلام ال 

 ﴿ : ومنه قوله تعاىل-                        

    ﴾ ]٤٢ :األنبياء[. 

﴿ :فإن قوله      ﴾حيتمل وجهني :  

 وهـو الـذي اقتـرص عليـه ابـن كثـري . بـدل الـرمحن: أي.تكون بمعنـى بـدل أن :أحدمها

  .)هـ٧٧٤:ت(

 وهـو قـول ابـن . من حيفظكم من بـأس الـرمحن:أن املعنى عىل حذف مضاف واملراد :الثاين

 :ت( الـشنقيطيو)  هــ٣١٠ :ت( واختيار الطربي ،)هـ١١٧ :ت( و قتادة ،)هـ٦٨ :ت(عباس

 و القرطبـي ،)هــ٥٩٧:ت( و ابـن اجلـوزي ،)هــ٥١٠ :ت( واقترص عليـه البغـوي ،)هـ١٣٩٣

  .)هـ٩٨٢:ت( وأبو السعود ،)هـ٧٤٥ :ت( وأبو حيان ،)هـ٦٧١ :ت(

﴿ :وقوله يف سياق اآلية املقايل     ﴾يناسـب القـول الثـاين. وهو بمعنـى احلفـظ ، 

 . أعلمواهللا. وأن اآلية عىل حذف مضاف ؛ ألن الذي يقابل احلفظ هو العذاب والبأس

                                       
 ).٣/٥٧( أضواء البيان للشنقيطي )١(

، زاد املـسري البـن اجلـوزي )٣/٢٤٥(، معامل التنزيل للبغـوي)١٧/٢٩(جامع البيان للطربي : انظر  )٢(

، )٦/٢٩٢(يط أليب حيـان ، البحـر املحـ)١١/٢٩١(، اجلامع ألحكام القـرآن للقرطبـي)٥/٣٥٣(

، روح )٦/٦٩(، إرشـاد العقـل الـسليم أليب الـسعود )٣/١٨٠(تفـسري القـرآن العظـيم البـن كثـري 

 ).٧/٥١(املعاين لآللويس

 ).٧/٥١(روح املعاين لآللويس: انظر  )٣(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 



  لِ الْقُرآنِ أَثَر الْقَرائِنِ الْمقَاْلِيةِ فِي توضِيحِ مشكِ

  

 

 

  الثالثالفصل 

 

 
  :وفيه مبحثان     

 التعريـــــف بمـــــشكل القـــــرآن :المبحــــث األول 
  .القرائن المقاليةو
  .توضيح المشكل بالقرائن: المبحث الثاني



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 



  لِ الْقُرآنِ أَثَر الْقَرائِنِ الْمقَاْلِيةِ فِي توضِيحِ مشكِ

  

 

 

  المبحث األول
  التعريف بمشكل القرآن والقرائن المقالية

 : مطلبانوفيه

  المطلب األول
  التعريف بمشكل القرآن

 ففيـــه دراســـات ،لـــيس املقـــصود هنـــا الدراســـة املفـــصلة ملوضـــوع مـــشكل القـــرآن

 .متخصصة

ــد للمــراد مــن ،ًوإنــام املقــصود التعريــف بمفهــوم مــشكل القــرآن عمومــا هــذا  للتمهي

 . وهو بيان أثر القرائن يف توضيح املشكل،البحث

   :المشكل في اللغة
  .املشكل اسم فاعل من أشكل

  :لشكل يف اللغة عىل معانيطلق او

ُ املثل والشبه:أحدها َ َّ ُ ْ  . عىل مثل هذا: أي. هذا عىل شكل هذا: يقال.ِ

ون مـن الـسواد  أن يكـ: فاألشكل مـن ألـوان اإلبـل والغـنم.االختالط يف اللون :الثاين

ومنـه قيـل لألمـر .  بيـاض ومحـرة قـد اختلطـا: واألشـكل مـن سـائر األشـياء.محرة وغـربة

  .ّ أشكل عيل األمر إذا اختلط: ويقال. مشكل:املشتبه

 األمور املختلفة، واحلـوائج : والشكول،فاألشكال.  التباس األمور واختالفها:الثالث

  .املختلفة

 . حبل تشكل به قوائم الدابة:كال ومنه الش. تقييد الدابة:الرابع

                                       
 رسـالة مـا جـستري مطبوعـة. عبـد اهللا بـن محـد املنـصور: مشكل القرآن الكريم ألخينا الشيخ: انظر)   ١(

 . بمساعدة اجلمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

  .  كأنه أزال عنه اإلشكال وااللتباس. تقييد الكتاب باإلعراب:اخلامس

 . هذا من هواي ومن شكيل: تقول. املوافق لك:السادس

ل بالكرس ْ ِوالشك ُ ِ والفتح،ِّ ْ ِ غنج املرأة:َ َ ْ َْ ُ ْ َ ودهلا وغزهلا،ُ َُ َُّ َ ل، وهـو مـا،َ ْ ٍ يقـال امـرأة ذات شـك ِ ُ ٌ ْ َ ُ ُ 

ِتتحسن به من الغنج ْ ُ ُ َّ َ ِّ وحسن الدل،َ َّ ِ ْ ْ وقد شكلت،ُ َ ِ ْ كفرحت،َ َ ِ ال،َ َ ً شك ٌ فهي شـكلة،َ َ ِ َ ٍ كفرحـة،َ َ ِ َ، 

ُويقال ل:ُ ْ ِ امرأة شكلة مشكلة حسنة الشك ِّ ْ َُ ٌ َ ٌ ََ َ ُ َ َْ ِ ِ ٌ َ. 

وهـو املامثلـة . واملتدبر يف هذا اللفظ يدرك أن هذه املعـاين معظمهـا يرجـع معنـى واحـد

  .والتشابه

ُواملشكل« ُِ ٍ كمحسن:ْ ِ ْ ُ ِ الـداخل يف أشـكاله:َ ِ ِْ َ ُ ِ أي أمثالـه،َّ ِ ْ ِ وأشـباهه،َ ِ َ ْ ِِ مـن قـوهلم،َ ِْ ل:َْ َ َ أشـك ْ َ: 

ل ْ ٍصار ذا شك َ ٌ واجلمع مشكالت،َ َ ِْ ُ ْ َ وهو يفك املشاكل.َُ َ ُِ ُّ َ األمور امللتبسة:َ ُ ُِ َ ْ ُ ُ«. 

فيه التبـاس وإشـكال بـسبب وهبذا يعلم أن املعنى اللغوي للمشكل يدور عىل ما وجد 

 . اختالطه بأشباهه وأشكاله

  :تعريف المشكل اصطالحاً
 .يطلق املشكل يف اصطالح السلف عىل ما فيه غموض وإشكال مهام كان سببه

َأيب هريرة قال قال رسول اهللاَِّ فعن  َ َْ َإذا وجد أحدكم يف بطنه شيئا فأشكل عليـه ( :@ُ َ ْ ََ ِ ِ ْ َ َ ََ

ْأخرج منه يشء أم ََ ٌَ ْ َ َ ً ال فال خيرجن من املسجد حتى يسمع صوتا أو جيد رحياَ ْ َ َ َّ َِ َ ًِ َ ََ ْ َ ْ ُِ ِ َْ َْ(. 

                                       
، لـسان العـرب )١٨-١٠/١٥(، هتـذيب اللغـة لألزهـري )٢٩٦-٥/٢٩٥(العني للخليل بـن أمحـد :  انظر )١(

 ).٣٥٩-١١/٣٥٧(البن منظور

 ).٢٧٥-٢٩/٢٦٩(تاج العروس للزبيدي: انظر)   ٢(

 ).٣/٢٠٤(معجم مقاييس اللغة البن فارس: انظر  )٣(

 ).٢٩/٢٧٦(تاج العروس للزبيدي  )٤(

 ).٣٦٢(برقم )  ١/٢٧٦(أخرجه مسلم يف صحيحه   )٥(
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ِمعدان بـن أيب طلحـة أن عمـر بـن اخلطـاب خطـب يـوم اجلمعـة وعن  َ َ َ َ ُْ ُ َ َ َْ َ َّ ْ َّ َ ْ َ ََ ِ ُ َ  :قـالفكـان مـم َ

ِاللهم إين أشهدك عىل أمراء األمـصار وإين إنـام بعثـتهم علـيهم ل( ْ ْ َ َُ َ َ َ َُ ُْ ِّْ ِ ِ َ ِ ُ َُ ِ ُيعـدلوا علـيهم وليعلمـوا ْ ِّ َُ ُ َ ْ َِ ِ

ْالناس دينهم وسنة نبيهم  ُ ِْ ِّ َ ُِ َ َ َّ َ ُويقسموا فـيهم فيـئهم ويرفعـوا إيل  @ِ َ َ ُ ْ َ ََ َ ْْ ْ ْ َُ ِ ِ َمـا أشـكلِ َ ْ  علـيهم مـن َ

ْأمرهم ِْ ِ َ(. 

ٍأم سليم وعن  َْ ُ ُّ ُيا رسول اهللاَِّ أرأيت إذا رأت املرأة :أهنا قالت يف بيت أم سلمةُ َ َ َ َْ َ َ ُ ََْ َِ َ َن زوجها إ ْ َ ْ َ

ُجيامع ِ َ ُها يف املنام أتغتسلُ َِْ َ َْ َ ِ َ َفقالت أم سـلمة تربـت يـداك يـا أم سـليم فـضحت النـساء عنـد ؟ َ َ َْ ِِّ ِ َِ َ ُ َّ َ َ ُّْ ْ َ ََ َْ ٍ َ َ َُ ُِ

ٍفقالت أم سليم ،@رسول اهللاَِّ  َْ ُ ُّ ِّن اهللاََّ ال يستحي من احلـق وإ :ُ َ ْ ََ ِن نـسأل النبـي أنـا إِ َ ْ َ@ 

َعام أشكل َ ْ َ َّ َ علَ ون منه عىل عمياءَ ُ َينا خري من أن نك ْ َْ َْ َ َْ َ ٌ َ َألم سـلمة @ فقال النبي ،َ ََ َ ِّ ِبـل أنـت ( :ُ ْ َ ْ َ

ِتربت يداك َ ْ ََ َ َنعم يا أم سليم عليها الغسل إذا وجدت املاء .ِ َْ ِ َ َ َ ُ ْ َْ ْ ُ َُّ ٍ َفقالت أم سلمة )ُ ََ َ ُّ َيـا رسـول اهللاَِّ  :ُ ُ َ

ٌوهل للمرأة ماء فقال النبي  َ ْ َِ َِ ْ ْ َ َفأ( :@َ ِنى يشبهها ولدها هن شقائق الرجالَ َ َّ ُ َ َِّ ُُ ِ َ ََ ُ َ ُ ِ ْ َّ(. 

َأيب موسى قالوعن  َما أشكل( :ُ َ ْ َ علينا أصحاب رسـول اهللاَِّ َ َ ْ َْ َ َ َ حـديث قـط فـسألنا  @َ ْ َ ُّ َ ٌَ َ ِ َ

ًعائشة إال وجدنا عندها منه علام ْ َِ ِ َِ َ َ ْْ َ َ َ َ(.   

   :وفي مشكل القرآن خاصة
َعن حممد بن احلنف َّْ ِ ِ َ ُ َية قالَ َ ِ ٌّقال عيل (  :َّ

ِ َ َ ِأشكل عيل أمران :>َ َ ْ َ ََّ َ ََ َ ُقوله :ْ ُْ َ: ﴿      

                                 ﴾  ُفدرست ْ َ َ َ

َالقرآن فعلمت أنه ي ُ ََّ َ ُ ْ ِْ َ َ ُ ُعني إذا طلقها زوجها اآلخرْ َ َ ُ ْ َ َْ َ َّ َ َ ِ ًرجعت إىل زوجها األول املطلق ثالثا ِ َ َ َ َُ ِ ِ َِّ َ ْ َ ََ َ ِْ َ، 

ِوكنت رجال مذاء فاستحييت أن أسأل النبي من أجل أن ابنته كانت حتتي ِْ ْ ُ َُ َ َ ََ ً ُُ ْ ْ ْ ْ َ ْ ُ ََ َّ َّْ َ ْ َ ََّ َ َ َِ َّ ْ ْ ً َ َِ َ فأمرت املقداد ،َ َ ْ َِ ُ ْ َ َ

                                       
 ).٥٦٧(برقم ) ٣٩٦/ ١(أخرجه مسلم يف صحيحه   )١(

 . ، وصححه شعيب األرنؤوط)٢٧١١٨(برقم ) ٨٦-٤٥/٨٥(أخرجه أمحد يف مسنده   )٢(

 . حسن صحيح: وقال حديث) ٣٨٨٣(برقم) ٥/٧٠٥(أخرجه الرتمذي   )٣(
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َابن األسود فسأل ََ ََ ِْ َ َ َ النبي فقالْ َ َ َّ ِ وء( :َّ ُ ِفيه الوض ِ ُِ ْ( . 

ُّقال النبي  > وعن معاذ ِ َّ َ ٍعلم القرآن عىل ثالثة أجزاء( :@َ ِ َِ ْ ََ َ َ َ ُ ْ َْ َ ِ ْ ُ حالل فاتبعه:ُ ْ َِ َّ َ ٌ ٌ وحرام ،َ َ َ َ
ُفاجتنبه ْ ِْ َ َ ومتشا،َ َ ُ ِه يشكل عليك فكله إىل عاملهبَ ِِ ِ َِ ُ َ ٌَ ْ َ ُِ َ َ ْ ُْ(. 

﴿ :> عمر بن اخلطاب قال قرأ > وعن أنس بن مالك             

                      ﴾ ]كل ( : فقال،]٣١-٢٧: عبس

هذا لعمر اهللا التكلف اتبعوا ما بني لكم من هذا : ثم قال؟ هذا قد علمنا به فام األب

 .) عليكم فكلوه إىل عاملهوما أشكلكتاب ال

 : قلت أليب بـن كعـب> ملا وقع الناس يف أمر عثامن :قالوعن عبد الرمحن بن أبزى 

 مـا اسـتبان لكـم فـاعملوا ،كتاب اهللا وسنة نبيـه( : ما املخرج من هذا األمر؟ قال،أبا املنذر

 ) فكلوه إىل عامله، وما أشكل عليكم،به
عبـد الـرمحن عـن أبيـه قـال قـال رجـل البـن عبـاس إين امـرؤ مـن أهـل عيينة بـن وعن 

خراسان وإن أرضنا أرض باردة وإنا نتخذ رشابا نرشبه مـن الزبيـب والعنـب وغـريه وقـد 

أشكل عيل فذكر له رضوبا من األرشبة فأكثر حتى ظننت أنه مل يفهمه فقال لـه ابـن عبـاس 

 .ب أو غريهإنك قد أكثرت عيل اجتنب ما أسكر من متر أو زبي

                                       
وعـزاه إىل عبـد بـن محيــد ) ٦٨١/ ١(، ويف الــدر املنثـور )١٥/٢٧٥(ذكـره الـسيوطي يف جـامع األحاديـث   )١(

 . وابن أيب حاتم

ــامع األحاديــث  )٢( ــز العــامل ) ٥/٢٠٠(ذكــره الــسيوطي يف ج ــاه إىل )١/٣٠٨(واهلنــدي يف كن ، وعزي

 .  الديلمي

 ).٢٩٨٩(برقم) ٤/١٥٦(أخرجه الطرباين مسند الشاميني ) ٣(

ذكـر مناقـب : ، كتاب معرفة الـصحابة، بـاب»٥٣٢١«برقم ) ٣/٣٤٣(أخرجه احلاكم يف املستدرك ) ٤(

 . ، وصححه الذهبي>أيب بن كعب 

، »٥١٩٩«بـرقم ) ٣/٢٣٤(، والكربى »٥٦٨٩«، برقم )٨/٣٢٢(أخرجه النسائي يف سننه املجتبى ) ٥(

 .وقال األلباين صحيح اإلسناد موقوف



  لِ الْقُرآنِ أَثَر الْقَرائِنِ الْمقَاْلِيةِ فِي توضِيحِ مشكِ

  

 

 

فكل هذه األحاديث واآلثـار تـدل عـىل أن الـسلف كـان يـسمون كـل مـا فيـه غمـوض 

  .مشكال

 ، أو معنـاه، ما فيه غموض وخفاء يف لفظـه:وعىل هذا فإن املشكل يف اصطالح السلف

 .أو موضوعه

 وما أشكل مـن الرتاكيـب إلعرابـه ، أو خفائه،فهو يشمل ما أشكل من األلفاظ لغرابته

 وغري ذلك من صـور ، وما أشكل من املوضوعات إلهيام التعارض بني نصوصه،هوتعقيد

  : عندهم، وهو هبذا بمعنى املتشابه.اإلشكال

يـسمون مـا  } وهلـذا كـان الـسلف« :)هــ٧٢٨ :ت(قال شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة 

 » متشاهبا:أشكل عىل بعض الناس حتى فهم منه غري املراد

  : يدل عىل ذلك،مل لكل ذلكفإن املتشابه عند السلف شا

َأن رجال يقال له صبيغ قدم املدينة( :ما ورد يف بعض كتب السنة َْ َ ُ َ ً ََّ ِ َِ ٌَ ِ َ ُ ُ ِفجعل يسأل عـن متـشابه  ،َ ِ َ َ ُ ُْ َ ََ َ َ َ

ِالقرآن ْ ُ ُفأرسل إليـه عمـر ،ْ َ َ ُْ َ ِوقـد أعـد لـه عـراجني النخـل ،ََ ْ َّ َ َ َِ َ َّ نـا عبـد اهللاَِّ  أ:قـال؟ مـن أنـت :فقـال ،َ

ٌصبيغ ِ ُفأخذ عمر عرجونا من تلك العراجني فرضبه ،َ َ َ َُ َ ُ َُ ْ ْ َ َِ ِ َ ْ ُ ََ ِ ً َ ًنا عبد اهللاَِّ عمر فجعـل لـه رضبـا  أ:وقال ،َ َ َْ َ َُ َ ُ َ

ُحتى دمي رأسه َُ َ َْ ِيا أمري املؤمنني حسبك قد ذهب الذي كنت أجد يف رأيس :فقال .ِ ِ ِ ِْ َ ََ ُْ ِ َ ُ ََ َ َُْ َ ْ َ(.  

                                       
 . بواسطة مشكل القرآن للمنصور) ٤٩٥( اجلزء الثاين ص-طوط نقض أساس التقديس خم  )١(

، والاللكـائي يف )٥/٢٥٥٦، ١/٤٨٣(، واآلجـري يف الـرشيعة )١/٦٦(أخرجه الدارمي يف سننه )   ٢(

، وابــن بطــة يف اإلبانــة )٤/٢٤٢(،  واهلــروي يف ذم الكــالم وأهلــه )٦٣٥ /٤(اعتقــاد أهــل الــسنة  

وأخرجـه الاللكـائي يف . د بن زيد عن سليامن بن يسار عن عمر، بأسانيد عن محا)٢/٣٠٩(الكربى 

، بأسانيد عن يزيد بن خـصيفة )١/٣٥١(، وابن بطة يف اإلبانة الكربى )٤/٦٣٤(اعتقاد أهل السنة 

َوانظر للتوسع يف هذا املعنى وقصة صبيغ ابن عسل ومل رضبـه عمـر. عن السائب بن يزيد عن عمر
ِ :

 ).٣١٢-١٣/٣١١(جمموع الفتاوى البن تيمية 
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 ﴿: ويف بعض روايات األثر أنه كان يسأل عن             ﴾ 

  . وما بعدها]٢ -١: الذاريات[

وهذه اآليات تتحدث عن حمـتمالت تكلـم عنهـا املفـرسون وفـق لغـة العـرب وسـياق 

 .النص

  : ويدل عىل ذلك،ويشمل املتشابه عندهم ما يوهم التعارض

يا ابن : أتى ابن عباس فقالأن نافع بن األزرق : الضحاكما أخرجه الطربي عن 

﴿:عباس، قول اهللا تبارك وتعاىل                    

       ﴾ ]وقوله،]٤٢:النساء : ﴿        ﴾ ]األنعام :

ألقى عيل ابن  :إين أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت(: ل له ابن عباس ؟ فقا]٢٣

َعباس متشابه القرآن، فإذا رجعت إليهم فأخربهم أن اهللا جامع الناس يوم القيامة يف بقيع  َ ُ
ّإن اهللا ال يقبل من أحد شيئا إال ممن وحده :واحد، فيقول املرشكون تعالوا  :فيقولون! ً

ُنقل فيختم عىل أفواههم، ويستنطق : َاهللا ربنا ما كنا مرشكني، قالو :فيسأهلم فيقولون! َ

جوارحهم، فتشهد عليهم جوارحهم أهنم كانوا مرشكني، فعند ذلك متنوا لو أن األرض 

ًسويت هبم وال يكتمون اهللا حديثا ِّ ُ(. 

 فقـد تعـدى املعنـى ،وقد اسـتمر مـشكل القـرآن هبـذا املعنـى عنـد املفـرسين واملحـدثني

 ليـشمل كـل مـشكل مهـام كـان سـبب -وهو ما دخل يف أشكاله فـأهبم للتـشابه  -اللغوي 

 وموضـوعات الكتـب التـي ، ونظرة إىل سياقات ذلك املـصطلح يف كتـب التفـسري.إشكاله

 .ألفت فيه تدلنا عىل ذلك

مـشكل " و،)هــ٢٧٦:ت( البـن قتيبـة "تأويـل مـشكل القـرآن"  :ومن تلـك املؤلفـات

 وكالمهــا ملكــي بــن أيب طالــب ،"كل مــن غريــب القــرآنتفــسري املــش" و،"أعــراب القــرآن

                                       
 . الرتكي: ط) ١/٥٠٠(أخرجه الطربي يف تفسريه   )١(
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 ،)هــ٦٦٠:ت( للعـز بـن عبـد الـسالم "فوائد يف مشكل القـرآن" و،)هـ٤٣٧ :ت(القييس 

دفــع إهيــام " و،)هـــ٧٢٨ :ت( لــشيخ اإلســالم ابــن تيميــة "تفــسري آيــات أشــكلت"و

 .تؤكد ذلك) هـ١٣٩٣ :ت(للشنقيطي" االضطراب

  : ومنها،ً ما أشكل بسبب تشاهبه أنواعا أخرىفقد تضمنت تلك الكتب باإلضافة إىل

 .ما أشكل لتعدد قراءاته وإعرابه

 .ما أشكل إلهيامه التناقض واالختالف

ما أشكل عىل السامع للتشابه بني املعاين، التي أدخلوهـا حتـت مـا أشـكلت للمجـاز أو 

  .االستعارة

 .ما أشكل بسبب احلذف واالختصار

ً سـمي مـشكال ؛ ألنـه ، عـىل أن املـشكل مثـل املتـشابه)ـهـ٢٧٦ :ت(بل نص ابن قتيبـة 

 وإن مل يكـن - ثـم قـد يقـال ملـا غمـض ، دخل يف شـكل غـريه فأشـبهه وشـاكله:أشكل أي

 . مشكل-غموضه من هذه اجلهة 

 فإن املتشابه سمي بذلك ألنه يـشتبه عـىل ،فال فرق يف هذا املفهوم بني املشكل واملتشابه

 ثـم قـد يقـال لكـل مـا غمـض ودق ،ه حتى ال يكاد يفرق بينهاماملكلف ؛ بسبب شبهه بغري

  . وإن مل تقع احلرية فيه من جهة الشبه بغريه،متشابه

 ثم قـد ، سمي بذلك ألنه أشكل أي دخل يف شكل غريه فأشبهه وشاكله:وكذا املشكل

  .ًيقال ملا غمض وإن مل يكن غموضه من هذه اجلهة مشكال

                                       
، ومثـل كتـاب ابـن قتيبـة بقيـة )٢١٠، ١٠٣، ٦٥، ٥١(تأويل مشكل القرآن البـن قتيبـة : ًمثال: انظر )١(

املؤلفات املشار إليها، وبعضها واضح من عنوانه حيث جعـل اإلشـكال يف اإلعـراب أو الغريـب أو 

 . إهيام االضطراب

 ). ١٠٢(انظر تأويل مشكل القرآن   )٢(

 ).٢٠٩-١/٢٠٨(الفقيه واملتفقه للبغدادي  )٣(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 أمـا مـن كـان ، من كان من األصوليني عىل منهج املتكلمـنيوعىل هذا املفهوم للمشكل

عىل منهج األحناف فإن مفهوم املشكل عندهم أقرب إىل املعنى اللغوي الذي بنـي عـىل أن 

 ولـذا جعلـوه مـن مـبهم ،ًاملشكل ما كان سـبب اإلشـكال فيـه بتـشاهبه مـع أشـكاله ظـاهرا

  : وعرفوه بتعاريف منها،الداللة

 عىل اخلفي كأنه بعدما خفي عىل السامع حقيقة دخـل يف أشـكاله  ما ازداد خفاء هو-١

  .وأمثاله حتى ال ينال املراد إال بالطلب ثم بالتأمل حتى يتميز عن أمثاله 

 اسم ملا يشتبه املراد منه بدخوله يف أشكاله عىل وجـه ال يعـرف املـراد إال بـدليل  هو-٢

  .يتميز به من بني سائر األشكال

لذي أشـكل عـىل الـسامع طريـق الوصـول إىل املعـاين لدقـة املعنـى يف نفـسه ال هو ا -٣

  .بعارض

  المطلب الثاني
   أنواعها، مفهومها:القرائن المقالية 

 مأخوذة من االقرتان بمعنـى الـضم ، مجع قرينة: وأهنا يف ا للغة،سبق التعريف بالقرائن

 ومنـه القـرن مـن ، صـاحبته:ًقارنته قرانـا و، اقرتن اليشء بغريه: يقال،واملصاحبة واملالزمة

 وقرينـة الرجـل امرأتـه ؛ . ومتالزمون فيـه،الناس ألهل الزمان الواحد؛ ألهنم متصاحبون

 .ًألهنا تصاحبه وتالزمه يف حياته حسا ومعنى

                                       
 )١/١٩(، أصول البزدوي )١/٨١(أصول الشايش   )١(

 ).١/٨٣(، كشف األرسار)١/١٦٨(أصول الرسخيس   )٢(

 )١/٨٣(كشف األرسار للبخاري : انظر  )٣(

ـــرن -الـــصحاح للجـــوهري :انظـــر  )٤(  - قـــرن -ان البـــن منظـــور ، اللـــس)٢١٨٢-٦/٢١٨١ (- ق

)١٣/٣٣٩.( 
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 ما يصاحب النص ويالزمـه عنـد وروده ويـؤثر يف معنـاه مـن :واملراد هبا يف االصطالح

 .قول أو معنى

 األلفـاظ واجلمـل والرتاكيـب التـي تـصاحب الـنص : وهي.ملراد هنا القرائن املقاليةوا

 .حمل النظر والتفسري وتالزمه وتؤثر يف معناه

 .وهي نوع من القرائن كام هو واضح

 . وقد تكون بعد النص املفرس،وقد تكون تلك القرائن املقالية قبل النص املفرس

  : النص إىلومن هنا فهي تنقسم من حيث موضعها يف

  . وهي ما يسمى بالسباق، وهي التي تأيت قبل النص:قرائن سباقية

  . وهي ما تأيت بعد النص،  موضع النظر والتفسري:وقرائن حلاقية

 . وشبه اجلملة، واجلملة، الكلمة:وتنقسم من حيث الصيغة إىل

﴿ : كلفظ،ً فقد تكون اسام:فأما الكلمة  ﴾الثانية يف قوله : ﴿    

                                    

        ﴾ ]ة  فإهنا قرينة دالة عىل أن املراد بالطاغوت يف اآلي،]٧٦: النساء

 .الشيطان

﴿:  كلفظ،وقد تكون فعال  ﴾ يف قوله: ﴿                

                    ﴾ ]فإهنا قرينة دالة عىل أن ،]٣١: األنفال 

 .ت آيات القرآن خاصةاملراد باآليا

                                       
 .وما بعدها) ٢٦(التعريف بالقرائن يف ص: انظر  )١(

 ).٢/٧٩(املحرر الوجيز البن عطية : انظر  )٢(

 ).٢/٥٢٠(املحرر الوجيز البن عطية : انظر  )٣(
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 ﴿ : يف قوله﴾ ﴿ : كلفظ:ً وقد تكون حرفا    ﴾ ]فقد ،]٢: العرص 

 .عدها بعضهم قرينة عىل عظم خرسان اإلنسان ؛ ألهنا للتوكيد

﴿ًوأما شبه اجلملة فقد يكون ظرفا كلفظ   ﴾يف قوله : ﴿         

                                 

 ..﴾  فإنه قرينة عىل أن املراد باحلكم هنا الفصل،]٢١٣: البقرة[اآلية . 

ًوقد يكون جار وجمرورا ؛ كقول ﴿ :هـً  ﴾يف قوله : ﴿      

                               ﴾ 

 . فإنه تدل عىل أن معنى األخذ يف اآلية اإلهالك،]٥٢ :األنفال[

﴿ :فقد تكون اسمية ؛ كجملة -وهي أكثر القرائن  -ة وأما اجلمل     ﴾ يف  

﴿ :قوله تعاىل                              

                                 

                     ﴾ ]فإهنا قرينة عىل أن ،]١٠٢: البقرة 

﴿﴾يف قوله : ﴿          ﴾ يف هذا البحث موصولة ؛ كام سيأيت.  

﴿:  ؛ كجملة:وقد تكون فعلية        ﴾ ؛ فإهنا قرينة دالة عىل املراد

﴿ :بالورود يف قوله                 ﴾ ]؛ كام ]٧١: مريم

  .سيأيت يف هذا البحث

                                       
 ).٣٢/٨٣(التفسري الكبري للرازي: انظر  )١(

 ).٢/١٠١(روح املعاين لآللويس: انظر  )٢(

 ).٥٤١/ ٢(املحرر الوجيز البن عطية : انظر  )٣(
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  الثانيالمبحث 
  شكل بالقرائنتوضيح الم
 وليس من مقصود هـذا البحـث التعريـف بتلـك ،تتنوع األسباب التي تسبب اإلشكال

  . ففي ذلك بحوث متخصصة،األسباب وبسط احلديث عنها وحتريرها

وإنام املقصود بيان أثر القرائن املقالية يف املساعدة عىل إيضاح املراد مـن الـنص املـشكل 

 .إلشكاليف سائر أنواعه بمختلف أسباب ا

 .ًويتفاوت تأثري القرائن املقالية قوة وضعفا يف كشف املشكل بحسب سبب اإلشكال

ًويبدو من خالل دراسة آيات املشكل أنه كلام كان اإلشـكال ناشـئا مـن أسـباب داخـل 

النص تؤدي إىل غموض معنى النص كان أثر القرائن املقاليـة أعظـم يف كـشف اإلشـكال ؛ 

 اإلشـكال :املراد من املتشاهبات واملشكالت داخل الـنص؛ مثـلألن عملها األسايس متييز 

ــراءات ــدد الق ــسبب تع ــئ ب ــى،الناش ــتحالة املعن ــوهم اس ــى، أو ت ــاء املعن ــوهم ، أو خف  أو ت

  .التعارض

 مثـل مـا كـان ،وكلام كان اإلشكال ألمر أبعد من حدود النص كان أثرها يف كشفه أقـل

  .اآليةسبب اإلشكال فيه احتامل اإلحكام والنسخ يف 

  .وهذا بيان تطبيقي ألثر القرائن يف مشكل القرآن من خالل أهم أسباب اإلشكال

  المطلب األول
 بسبب التشابه العامالمشكل 

ًفقد يكون اإلشكال ناشئا بسبب اعتقاد املفرس ألمـر خمـالف لكتـاب اهللا وسـنة رسـوله 

لقـرائن املقاليـة  وإذا تأمـل يف الـنص وجـد ا، ناشئ عن التشابه العام بني النصوص،@

 .دالة عىل إيضاح اإلشكال

                                       
 ). ٢١٧ -١١٩(عبد اهللا املنصور : مشكل القرآن الكريم ألخينا الشيخ: انظر  )١(
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 ﴿ : قوله تعاىل:ومن ذلك                    

                                     

 ﴾ ]٢١-٢٠:العنكبوت[. 

فقد أشكلت هذه اآلية عـىل بعـض الفـرق العتقـادهم أن الرمحـة املثبتـة هللا مثـل الرمحـة 

 ولكوهنـا ، والتي هي رقة وانعطاف وميل نفساين هو الشفقة والرقة،التي هي صفة إنسانية

ًمن الكيفيات االنفعالية التي تعترب ضعفا وخورا  ال جيوز ، تتبع املزاج املستحيل عليه  و،ً

  . أو نحوه، فتؤول بإرادة اإلحسان، بل تؤخذ باعتبار غاياهتا،أن يوصف اهللا بحقيقتها

 ويف املعنى العام ،وسبب هذا اإلشكال التشابه بني رمحة اهللا ورمحة خلقه يف االسم

 ونحو ذلك ،النعمة وإغداق ،كاالتفاق يف بعض اآلثار من حيث اإلحسان إىل املخلوق

 وما يليق بكامل ، والكيفية،مع اختالف رمحة املخلوق عن رمحة اخلالق من حيث احلقيقة

 فكام أن ذاته ال ،ً متاما كاختالف ذات اخلالق عن ذات املخلوق، ونقص املخلوق،اخلالق

﴿ : قال تعاىل. فكذلك سائر صفاته،تشبه ذات املخلوق             

  ﴾ ]١١: الشورى[. 

ومن هنا كان مذهب سلف األمة مـن الـصحابة والتـابعني واألئمـة مـن بعـدهم، كـأيب 

 وأمحـــد بـــن ،) هـــ٢٠٤ :ت( و الـــشافعي،) هــــ١٧٩:ت( و مالــك،)هــــ١٥٠ت(حنيفــة

 اهللا هبــا نفــسه يف القــرآن وغــريهم إثبــات هــذه الــصفة التــي وصــف)  هـــ٢٤١:ت(حنبــل

 وكذلك يثبتون مجيع الصفات االختياريـة الثابتـة هللا تعـاىل يف ،ثل ما يف هذه اآلية؛ مالكريم

 ويفـرسوهنا بظاهرهـا الالئـق ، @كتابه وسنة رسوله كام أثبتها لنفسه وأثبتها له رسـوله 

 ، ومن غري تعطيل هلا أو حتريـف ملعناهـا،به تعاىل من غري مشاهبة له سبحانه بأحد من خلقه

 . بال كيفبل تثبت كام وردت

                                       
 ).١/٥٩(روح املعاين لآللويس: انظر  )١(
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وما ورد من نصوص عنهم يف ذلك يدل عىل هذه العقيـدة ؛ إذ مل ينقـل عـن أحـد مـنهم  

ُ إنه مل يرد هبا : أو يقول،ًنقل صحيح يرصف شيئا من أسامء اهللا تعاىل أو صفاته عن ظاهرها

  .ذلك الظاهر

﴿ : ومـن ذلـك هنـا قولـه تعـاىل.والقرائن املقالية تـدل عـىل هـذا املعنـى       

   ﴾، فإن تعليق الرمحة باملشيئة يدل عىل أهنا غري اإلرادة التي يفرسها هبـا مـن يـرى 

 .تأويلها

 هـو الـذي يـرحم ،فـإن الـرمحن الـرحيم« :)هـ٧٢٨ :ت(يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 مل يكـن ،أو صفة أخرى قديمـة، فإن مل يكن له إال نفس إرادة قديمة،العباد بمشيئته وقدرته

﴿ : قـال اخلليـل. ويعـذب مـن يـشاء،ًوفا بأنه يرحم مـن يـشاءموص           

                                                   

                               ﴾،والتعـذيب ، فالرمحة ضد التعذيب 

﴿ : كـذلك الرمحـة تكـون بمـشيئته، كـام قـال، وهو يكون بمشيئته،فعله          ﴾. 

 ليــست بمــشيئته ؛ فــال تكــون - أو صــفة أخــرى لذاتــه -واإلرادة القديمــة الالزمــة لذاتــه 

 .الرمحة بمشيئته

 لزم أال تكون صفة للرب بل تكون ،ال املخلوقات املباينةوإن قيل ليست بمشيئته إ

﴿ فال يكون هو ، وهو إنام يتصف بام يقوم به ال يتصف باملخلوقات،خملوقة له     

   ﴾، َّعن النبي  وقد ثبت يف الصحيحني ِ َّ ْ َ أنه قال @َ َ اهللاَُّ اخللق كتب ( َ َملا قىض َ َ َ ْ ََ ْ َّ َْ
َكتابا فهو م َ َُ َ ً َ وع عنده فوق العرش إن رمحتي تغلب غضبيِ ُ ِوض َِ َ ُ َ َ ْ ُ ٌ ْ ِْ ِ ِْ َ َ ْْ َ َّْ ِ ْ َ ُتسبق ( :ويف رواية)َ ِ ْ َ

                                       
 ).٢١، ٢٠(سورة العنكبوت اآلية  )١(
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ْغضبي ِ َ َ(. ًوما كان سابقا ملا يكون بعده مل يكن إال بمشيئة الرب وقدرته. 

 امتنع أن يكون له غضب مسبوق ،ما ثم رمحة إال إرادة قديمة أو ما يشبهها« :ومن قال

 وكذلك إن فرس بصفة قديمة ، فاإلرادة مل تسبق نفسها، إذا فرس باإلرادة فإن الغضب،هبا

 ، وإن فرس باملخلوقات مل يتصف برمحة وال غضب،ً فالقديم ال يسبق بعضه بعضا،العني

﴿ :وهو قد فرق بني غضبه وعقابه بقوله                

                    ﴾ ]وقوله ،]٩٣: النساء: ﴿   

                              

                          ﴾ ]ويف احلديث  ]٦: الفتح

ِّأعوذ بكلامت اهللاَِّ التامات من غضبه وعقابه ومن رش ( :أنه كان يقول @ي عن النب ََ َ َُ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َ َ َّ َّ َ َ

ُ زات الشياطني وأن حيرض َ ُعباده ومن مه ْ َ ْ َ ََ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ  … )ِونَ

                                       
حيذركم اهللا نفسه، و: البخاري، يف كتاب التوحيد، باب قوله )تغلب(أخرجه الرواية األوىل بلفظ ) ١(

 ،)٢٧٥١(، ومسلم يف كتاب التوبة، باب سعة رمحة اهللا وأهنا سبقت غضبه، برقم )٦٩٦٩(برقم 

وهو الذي يبدأ اخللق ثم : أخرجها البخاري يف بدء اخللق، باب ما جاء يف قوله) غلبت(وبلفظ 

وكان عرشه عىل املاء ،وأخرج الرواية الثانية البخاري يف كتاب التوحيد، باب )٣٠٢٢(يعيده، برقم 

 ﴿: ، وباب قوله تعاىل)٧٠١٥(، وباب ولقد سبقت كلمتنا برقم )٦٩٨٦(برقم      ﴾ 

 ).سبقت( :ظكلها بلف) ٧١١٥(برقم 

ــه  )٢( ــزع يف منام ــن يف ــول م ــا يق ــاب م ــربى يف ب ــسائي يف الك ــه الن ــرقم ) ٦/١٩٠(أخرج ، )١٠٦٠١(ب

، ٢٣٥٩٨(، وابـن أيب شـيبة يف املـصنف بـرقم )٣٥٢٨(عوات، برقم والرتمذي يف سننه يف كتاب الد

) ١/٧٣٣(، واحلـاكم يف املـستدرك )١٠٨٦(برقم ) ٣٥١(ومن طريقه الطرباين يف الدعاء) ٢٩٦١٩

، وقال هذا حديث متصل،  من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه )٢٠١٠(برقم 

يق حممد بن حيي بن حبان عن الوليد بـن الوليـد من طر) ١٦٥٧٣(برقم ) ٢٧/١٠٨(أمحد يف مسنده

 . حديث حمتمل التحسني بشواهده:  قال املحقق.ًمرفوعا

رجاله رجال الصحيح، إال أن حممد بن حييـى بـن : وقال) ١٠/١٢٣(وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد        

 .هـأ. حبان مل يسمع من الوليد بن الوليد
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﴿ :ويدل عىل ذلك قوله                            

   ﴾ ]وما تعلق باملشيئة ، فعلق الرمحة باملشيئة كام علق التعذيب،]٥٤: اإلرساء 

 .»ات االختياريةمما يتصف به الرب فهو من الصف

  المطلب الثاني
  المشكل بسبب اختالف الموضوع في اآليات

ًوقد يكون اإلشكال ناشئا بسبب ظن املفرس احتاد املوضوع الذي تتحدث عنه عدد من 

 وإذا تأمـل يف النـصوص وجـد القـرائن . فيتوهم التعارض بـني املعنيـني،اآليات أو اجلمل

  .لفةاملقالية دالة عىل أن املواضيع خمت

 وقـد يكـون بـني نـصني يف ،ً فقد يكون بني مجلتني أو آيتني يف سياق واحد،ويتنوع ذلك

  : وسياقني خمتلفني،موضعني خمتلفني

﴿ : التوفيق بني نفي النفع والرض وإثباهتام يف قوله تعاىل:فمن األول      

                       ﴾ ]١٣ -١٢ :احلج[.  

  :فقد اختلف املفرسون يف توجيه هذا اإلشكال عىل أقوال

  : ومن ذلك قوله.ً أن ذلك عىل عادة العرب يف استبعاد ما ال يكون أصال:أحدها

﴿            ﴾ ]نفع الصنم كان  فلام ،ً فإنه ال رجع أصال،]٣: ق

 وهذا اختيار . أنه كائنبعيدا عىل معنى أنه ال نفع فيه أصال قيل رضه أقرب من نفعه ال

  .)هـ٥١٠ :ت(البغوي 

 وأما إثبات النفع والرضر يف ، أهنا ال تنفع وال ترض بنفسها كام يف اآلية األوىل:الثاين

 : كقوله تعاىل.ة الرضر هلااآلية الثانية فألن عبادهتا هي سبب الرضر وذلك يكفي يف إضاف

﴿            ﴾ ]هـ٧٢٨ :ت( وهو اختيار ابن تيمية ،]٣٦: إبراهيم(.  

                                       
 .)٢٦٢-٢٦٠/ ٦(ابن قاسم.الفتاوى،ط )١(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 فالنـايف يف اآليـة األوىل اهللا تعـاىل . أن النايف يف اآلية األوىل غري املثبت يف اآلية الثانيـة:الثالث

 وأما املثبت يف اآلية الثانية فهم عبـاد األصـنام يقولـون ،ال ترضخيرب عن األصنام بأهنا ال تنفع و

﴿ فـإن كلمـة .ذلك يف اآلخرة ﴾ملـن : أي يف اآلخـرة يقـول الكـافر، يقـول: الثـاين بمعنـى 

ًرضه بكونه معبودا أقرب من نفعه بكونه شفيعا  .)هـ٥٣٨ :ت( وهذا قول الزخمرشي .ً

. وهي ال تنفـع وال تـرض ال يف الـدنيا وال يف اآلخـرة،أن اآلية األوىل يف األصنام :الرابع

ًواآلية الثانية يف الطغـاة املعبـودين مـن دون اهللا كفرعـون مـثال وأولئـك يفيـدون العابـدين 

 وهذا اختيار أيب حيـان . لكن ذلك النفع بالنسبة لرضر اآلخرة ال يقارن،بنوع نفع يف الدنيا

  .)هـ١٣٩٣ :ت(والشنقيطي ) هـ٧٤٥ :ت(

 :بقرينتني) هـ٧٤٥ :ت(قد استدل أبو حيان و

 فإنـه يـدل عـىل أن احلـديث عـن ،التي لغري العاقل يف اآلية األوىل» ما« استعامل :األوىل

 .غري العقالء وهو املناسب لألصنام

 فهـو دليـل عـىل أن احلـديث عـن ،التـي للعاقـل يف اآليـة الثانيـة» من« استعامل :والثانية

  .املعبودات العقالء

والقرينة عىل أن املراد بذلك األصنام هي التعبري « :)هـ١٣٩٣ :ت(ال الشنقيطيق

﴿ :قوله يف ﴾﴿ :بلفظة            ﴾ألن لفظة؛ :﴿ ﴾  تأيت ملا ال يعقل

  .واألصنام ال تعقل

                                       
، املحرر الوجيز البن عطيـة )٣/١٤٨(، الكشاف للزخمرشي)٣/٢٧٧(معامل التنزيل للبغوي: انظر)   ١(

، )١٤-٢٣/١٣(، التفـسري الكبـري للـرازي)٤١٢-٥/٤١١(، زاد املسري البن اجلـوزي )١١٠/ ٤(

، جممــوع )٣٣٠/ ٦(، البحـر املحــيط أليب حيـان )١٩-١٢/١٨(اجلـامع ألحكـام القــرآن للقرطبـي

 ).٤/٢٨٤(، أضواء البيان للشنقيطي)٢٧٤-١٥/٢٧٠(تاوى البن تيمية الف

 ).٦/٣٣٠(البحر املحيط أليب حيان : انظر)   ٢(
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ن كفرعو؛ فهي فيمن عبد بعض الطغاة املعبودين من دون اهللا  ،أما اآلية األخرى

﴿ :القائل             ﴾ ]٣٨: القصص[ ﴿           

        ﴾ ]٢٩ :الشعراء[ ﴿         ﴾ ]٢٤: النازعات[. 

دنيا عىل عابدهيم ولذا قال فإن فرعون ونحوه من الطغاة املعبودين قد يغدقون نعم ال

﴿: له القوم الذين كانوا سحرة                        

                   ﴾ ]فهذا النفع الدنيوي  ،]٤٢-٤١ :الشعراء

فرض هذا املعبود بخلود  ،سبة إىل ما سيالقونه من العذاب واخللود يف النار كال يشءبالن

  .عابده يف النار أقرب من نفعه بعرض قليل زائل من حطام الدنيا

والقرينة عىل أن املعبود يف هذه اآلية األخرية بعض الطغاة الذين هم من جنس العقالء 

﴿  : قولهالتي تأيت ملن يعقل يف ﴾من﴿ـب هي التعبري            ﴾  هذا

 .»هو خالصة جواب أيب حيان وله اجتاه واهللا تعاىل أعلم

 ، فـاألوىل يف األصـنام،فكانت القرائن املقاليـة دالـة عـىل اخـتالف املوضـوع يف اآليتـني

  .والثانية يف املعبودات من البرش

؛ املراد باألمر يف ناقض بني نصوص يف مواضع خمتلفة ومن املشكل بسبب إهيام الت

﴿ :قوله  ﴾ يف قوله : ﴿                            

        ﴾ ]١٦ :اإلرساء[. 

 بعــض املفــرسين ؛ لظــنهم أن ظاهرهــا يــدل عــىل األمــر فقــد أشــكلت هــذه اآليــة عــىل

 وذلك مناقض ملا علم من الدين بالرضورة يف نصوص أخرى من أن اهللا تعـاىل ال ،بالفسق

 .يأمر بالفحشاء 

                                       
 ).٤/٢٨٤(أضواء البيان للشنقيطي)   ١(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

   :ومن هنا اختلفوا يف اآلية وتفسريها عىل أقوال عدة

﴿ وهذا مبني عىل قـراءة اجلمهـور ،أن األمر كان بالطاعة :القول األول    ﴾ باملـايض 

  وســعيد بــن جبــري،)هـــ٦٨ :ت(هــو املــروي عــن ابــن عبــاسو .مـن األمــر ضــد النهــي

ــــ٩٥:ت( ـــربي ،)ه ـــاره الط ــــ٣١٠ :ت( واخت ـــضاوي ،)ه ـــه البي ــــ٦٨٥ :ت( وقدم ،)ه

ــــسعود وأبو ـــــ٩٨٢ :ت(ال ــــشوكاين ،)ه ـــــ١٢٥٠ :ت( و ال ــــشنقيطي،)ه ــــه ال   ورجح

 . ونسبه جلمهور العلامء،)هـ١٣٩٣:ت(

 وابـن كثـري يف بعـض مـا ، وهو مبني عىل قراءة أيب عمـرو. أكثرنا:املعنى :ثاينوالقول ال

 ،)هــ٦٨ :ت(روي عن ابن عباسوقد  . كثرنا:، بمعنى بمد اهلمزة ﴾آمرنا﴿روي عنهام 

واألعمــش ،)هـــ١٠٥ :ت( والــضحاك ،)هـــ١٠٥ :ت( و عكرمــة ،)هـــ١١٧: ت(وقتــادة 

ــــ١٤٨ :ت( ـــس) ه ـــسنبون ـــرصة، واحل ـــل الب ـــبعض أه ــــ١١٠ :ت( ل ـــد ،)ه  وأيب عبي

 .)هـ٣٧٣ :ت(واختاره السمرقندي  ،)هـ٢٧٦:ت(قتيبة  وابن ،)هـ٢٢٤:ت(

 وهو مبني عىل قراءة أيب عمر بخلـف . سلطناهم وجعلناهم عليها أمراء:القول الثالث

العاليــة   وأيب،)هـــ٦٨ :ت(روي عـن ابــن عبـاس.  بالتـشديد مــن اإلمــارة﴾ّأمرنــا﴿عنـه 

 .)هـ١٣٩ :ت(أنس ، والربيع بن )هـ٩٣:ت(
                                       

 ).٣٧٩(السبعة البن جماهد ص: انظر)  ١(
 ).٣٧٩(السبعة البن جماهد ص: انظر)  ٢(
 ).٣٧٩(السبعة البن جماهد ص: انظر)  ٣(
، تفـــسري )٥٧-١٥/٥٤(، جـــامع البيـــان للطـــربي )٣٧٥/ ٢(تفـــسري القـــرآن للـــصنعاين  :انظـــر)  ٤(

ــوري ــسمرقندي)١٦٩(الث ــوم لل ــر العل ــرشي)٢/٣٠٥(، بح ــشاف للزخم ــرر )٢/٦١١(، الك ، املح
ــة  ــن عطي ــوجيز الب ــوزي )٣/٤٤٤(ال ــن اجل ــسري الب ــرازي)١٨/ ٥(، زاد امل ــري لل ــسري الكب  ، التف

 ، أنوار التنزيل للبيضاوي)٢٣٤-١٠/٢٣٢(القرآن للقرطبي، اجلامع ألحكام )١٤٠-٢٠/١٣٩(
ــان )٢/٤٣٦( ــيط أليب حي ــن القــيم )٦/١٥(، البحــر املح ــفاء العليــل الب ــسري )٢٨١، ٤٨(، ش ، تف

، فـتح القـدير )٥/١٦٣(، إرشـاد العقـل الـسليم أليب الـسعود )٣/٣٣(القرآن العظـيم البـن كثـري 
 ).٣/٧٥(أضواء البيان للشنقيطي )٣/٢١٤( للشوكاين
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 يف - وذلـك أن اهللا تعـاىل قـال  ، وتكشف اإلشكال،والقرينة املقالية تدل عىل الصواب

﴿ :-نفس اآلية                   ﴾،ثم قال : ﴿          ﴾ فجعل سبحانه وتعاىل 

 فـإن األمـر بالطاعـة ال ،ً أمـرا بالطاعـة وهو ما ال يتناسب مع كونه،ًهذا األمر سببا للهالك

 ولــيس ذلــك إال األمــر الكــوين ،ً فتعــني أن يكــون موضــوعه خمتلفــا،ًيكــون ســببا للهــالك

 فاسـتحقوا ، فـسخرناهم لفعـل الفـواحش، قـضينا ذلـك وقـدرناه: الـذي بمعنـى،القدري

 .» وأدلته أكثر من أن حترص.)هـ٧٥١ :ت( ابن القيم وهذا قول .العقاب

﴿ :املراد بالنسيان يف قوله :ًلك أيضاومن ذ               

            ﴾ ]٣٤: اجلاثية[. 

﴿ :فإنه يوهم التناقض مع قوله تعاىل       ﴾ ]وقوله،]٦٤: مريم  : ﴿ 

     ﴾ ]فيقع اإلشكال.]٥٢ :طه .  

ويف اآلية قرينة تدل عىل حل اإلشكال، وهي التعبري عن النسيان بفعـل املـضارع الـذي 

 . هو للحال أو االستقبال

 وكذا النسيان الذي ،ووجه ذلك أن النسيان املخرب عنه باحلال ال يكون إال عن قصد

أما الذي  ، وذلك النسيان هو الرتك عن قصد،كون إال عن قصديكون يف املستقبل ال ي

وال  ،فال يصح التعبري عنه بصيغة املضارع ،فيكون بدون قصد وال إرادة ،بمعنى السهو

. فصح أن كل نسيان نسب إىل اهللا فهو بمعنى الرتك ،اإلخبار بإيقاعه عليهم يف املستقبل

﴿ :وكان قوله تعاىل     ﴾ ]ًمفرسا ومبينا ملعنى] ١٩: احلرش ً: ﴿    ﴾، 

﴿ :ولقوله   ﴾ ]والعلم عند اهللا تعاىل]١٤: السجدة . 

                                       
 ). ٢٨١(شفاء العليل البن القيم    )١(

 ).٥٨-٨/٥٧(أضواء البيان للشنقيطي : انظر  )٢(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 ، فهـي يف الـرتك،فأوضحت القرينة أن اآلية يف موضوع غري موضوع اآليـات األخـرى

  . واهللا أعلم.واألخرى يف السهو

  المطلب الثالث
   بسبب اختالف الموضع والمكان لآلياتالمشكل

فقد يكون اإلشكال بسبب ظن املفرس أن اآليات التي ظاهرهـا التنـاقض تتحـدث عـن 

 وإن كانـت - بيـنام تكـون كـل واحـدة مـن تلـك اآليـات ،موضوع واحد يف موضع واحـد

 إال أهنـا تتحـدث عنـه يف موضـع آخـر وحـال -تتحدث عن نفس موضوع اآلية األخـرى 

  .لف احلكم بحسب تلك احلال فيخت،أخرى

 توهم تناقض اآليات التي تصف الكفار يوم القيامة بالعمى والبكم :ومن أمثلة ذلك

﴿ : قوله تعاىل:والصمم مثل                      
                ﴾ ]٩٧ :اإلرساء[. 

 ﴿ : كقوله تعاىلمع اآليات األخرى التي تصفهم يف ذلك اليوم بخالف ذلك ؛   

        ﴾ ]وكقوله، ]٣٨ :مريم :﴿               

        ﴾ ]وكقوله]٥٣: الكهف ، :﴿                 

  ﴾. ١٢: السجدة[اآلية[. 

  :وقد ذكر العلامء أجوبة عن هذا اإلشكال أرجحها

 .أن أحواهلم ذلك اليوم ختتلف باختالف ما يأتون عليه من مواقف

                                       
 ﴿ :ومن أمثلة ذلك املقصود بالذين آمنوا، واليهود والنصارى والصابئني يف قوله تعاىل) ١(     

                       

          ﴾ ]تفسري آيات أشكلت البن تيمية : انظر. ]٦٢: البقرة

)٢٨٩-١/٢٨٨ .( 
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ًفأما كوهنم عميا وبكام وصام ف ً  ثـم يف مواقـف ،ذلك يكون حال حرشهم يف مبدأ األمـرً

 ويسمعون زفريها وينطقون بـام ،أخرى يرد إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فريون النار

 .حكى اهللا تعاىل عنهم يف غري موضع

 :  وهذا اجلواب يدل عليه سياق كل آية وما حف هبا من القرائن املقالية

ـــة األوىل ـــه:ففـــي اآلي ﴿ : قول            ﴾أحـــوال مـــن ضـــمري الفاعـــل يف : 

﴿      ﴾،فقوله، وهذا يدل عىل ارتباطها باحلرش : ﴿     ﴾ قرينة مقالية يف السياق 

 . وهذا ظاهر،توضح أن املراد بتلك احلال حال احلرش

 .]٥٣ :الكهف[ ﴾         ﴿ :يف قولهو

﴿ :يقول تعاىل قبلها                         

           ﴾ ]٥٢ :الكهف[.  

ِمقاليـة تـدل عـىل أن احلـديث هنـا عنـد احلجـاجفهذه اآلية كلها بجملها قـرائن  َ  وقبـل ،ِ

 .  وذلك ال يكون إال بعد احلرش،احلكم بالعقاب بدخول النار والسوق إليها

 إن : حتى قـال بعـض الـسلف،ومن هنا اختلف املفرسون يف املراد باملوبق يف آخر اآلية

 . وضع بني املرشكني ورشكائهم،املراد به واد يف جهنم

 ،)هــ٣١٠:ت( وإن كان ليس هـو املقـدم عنـد كبـار املفـرسين كـالطربي-وهذا القول 

 إال أنـه يـدل عـىل أن -. وإن كان قد أجاز دخوله حتـت املـراد بـاملوبق الـذي هـو املهلـك

 .ً متأخر حتام عن احلرش- هنا -احلديث 

                                       
، ١٠/٣٣٣(ن للقرطبـــي ، اجلـــامع ألحكـــام القـــرآ)١٦٧ /١٥(جـــامع البيـــان للطـــربي :   انظـــر ) ١(

 ).٢٠٢-٢٠١(، دفع إهيام االضطراب للشنقيطي)١١/٢٤٤

 ) .٢٦٥-٢٦٣/ ١٥(جامع البيان للطربي : انظر  )٢(
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﴿: قوله أما و                 ﴾ ]فإن السياق ]١٢: السجدة ،

﴿ : و خاصة قوله يف بداية اآلية،بقرائنه املقالية             

   ﴾ وعند قيامهم بعده بني يدي ،ًتدل عىل أن احلديث كان متأخرا بعد احلرش 

العلم باحلق وعدم االمرتاء فيه حني ال ؛ كام تدل عىل أن املراد بالسمع والبرص رهبم

﴿  : ومثلها قوله،ينفعهم ذلك          ﴾ ]فإن القرائن املقالية ،]٣٨ :مريم 

 بانكشاف ، وإنام سمع القلب وبرصه،تدل عىل أنه ليس املراد سمع األذن وبرص العني

 .يث ال ينفع ذلك وظهور احلق هلم ح،الغشاوة عن قلوهبم

﴿ : يفهم هذا من القرينة املقالية يف نفس اآلية             ﴾، 

هذا « :- عند تفسري هذه اآلية األخرية - فقال ،)هـ١٨٢ :ت(وهلذا قرن بينهام ابن زيد 

 فلام ؛ذاهنم وقر يف الدنياكانت عىل أبصارهم غشاوة، ويف آ؛  فأما الدنيا فال .يوم القيامة

﴿: كان يوم القيامة أبرصوا وسمعوا فلم ينتفعوا، وقرأ                

  ﴾«. 

﴿ : توهم تعارض نفي تساؤل الناس يوم القيامة يف قوله:ومثل ذلك     

             ﴾ ]مع إثباته يف قوله،]١٠١ :املؤمنون : 

﴿            ﴾ ]٢٥: ، الطور٢٧ :الصافات[. 

ابن عباس فقد أشكلت هذه اآلية عىل أناس منهم نافع بن األزرق فسأل عنها 

ٍعن سعيد بن جبري قف :)هـ٦٨:ت( ْ ََ ُ ِ ٍ قال رجل البن عباس:الِ َّ َُ ٌ َين أجد يف القرآن أشياء إ :َ َْ ْ َ َِ ُ ْ ُ ِ

َّختتلف عيل قال َ َْ ُ ِ َ َ: ﴿             ﴾ ، ﴿          

                                       
 سـالمة.،وانظـر نفـس املعنـى تفـسري القـرآن العظـيم البـن كثـري ط)١٦/٨٧( جامع البيان للطـربي) ١(

)٥/٢٣٢.( 
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   ﴾ .فقال: ﴿      ﴾يف النفخة األ ُ ْ ِْ َ ِوىل ثم ينفخ يف الصورَّ ُّ ُُ َ ُْ َّ َ :﴿    

                 ﴾ فال أنساب بينهم عند ذلك وال يتساءلون ثم َّ َ َ ْ َُ َ ُ َ َ َْ ُ ْ َ َْ َِ َ

ِيف النفخة اآلخرة  ِ َِ ْ َْ َّ﴿           ﴾. 

 ، هذا مأخوذ من القرائن املقالية املصاحبة لكل موضع)هـ٦٨ :ت(ابن عباس واب وج

  ﴿: ففي املوضع األول يقول تعاىل           

                        

             ﴾ ]١٠١-٩٩ :املؤمنون[. 

﴿ :فقوله           ﴾وىل ؛  قرينة مقالية تدل عىل أن املراد هنـا عنـد النفخـة األ

﴿ :ألهنـا هـي التـي قبلهـا الـدنيا وحيـاة الـربزخ التـي ذكرهـا يف قولـه              

                                              

                    ﴾.  

 ﴿ :ويف املوضع الثاين يقول اهللا تعاىل                

                               
                            

                                

                                   

 ﴾ ]٣٢-٢٢ :الصافات[.  

                                       
ــسري) ٤/١٨١٦(أخرجــه البخــاري يف صــحيحه  )١( ــاب التف ــاب، كت ــسجدة : ، ب تفــسري ســورة حــم ال

، جـــامع البيـــان )١٦٢-١/١٦٠(تفـــسري القـــرآن لعبـــد الـــرزاق : وانظـــر.»٤٥٣٧«بـــرقم ...

ـــربي ـــاس)٥/٩٤(للط ـــرآن للنح ـــاين الق ـــرازي )٤/٤٨٧(، مع ـــري لل ـــسري الكب ، ١٤/٢١(، التف

 ). ٥٤٢/ ٢(، الدر املنثور للسيوطي) ٢٣/٤٨٧
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﴿  :فقولـه                          ﴾قاليـة تـدل عــىل أن قرينـة م

 وذلـك يكـون بعـد ،املوطن هنا موطن احلجاج ودفاع كل امـرئ عـن نفـسه عنـد احلـساب

 .نفخة البعث

  ﴿ : يقول تعاىل:ويف املوضع الثالث                  

                                    

                      

                    

                        

                      

                 

                    

          ﴾ ]٣١-١٧ :الطور[. 

 ، والقـرائن املقاليـة، وهـو موضـع متـأخر،دخوهلم اجلنةواحلديث هنا عن املؤمنني بعد 

 .وسياق اآليات كله شاهد بذلك

  المطلب الرابع
  المشكل بسبب وقوع المخبر به 

  على أحوال وأطوار مختلفة
ًوقد يكون اإلشكال بسبب توهم املفرس التعـارض بـني اآليـات التـي تـصف موصـوفا 

 أن تلك اآليات تصف ذلـك املوصـوف  يف حني،ًواحدا يف أكثر من موضع بصفات خمتلفة

  .من جهات خمتلفة أو يف أطوار خمتلفة

 ﴿:  يف قوله:ومثال ذلك توهم تعارض وصف عصا موسى بأنه كاجلان     
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   ﴾ ]وقوله]١٠: النمل : ﴿                           

                    ﴾ ]ووصفها بأهنا ثعبان ،]٣١ :القصص 

﴿  :يف قوله          ﴾ ]من جهة أن .]٣٢: الشعراء،١٠٧:األعراف 

  . وهو أكرب احليات، والثعبان هو احلية الكبرية،اجلان يطلق عىل احلية الصغرية

 :والقرائن تدل عىل أهنا أوصاف من جهات خمتلفة

ن عىل أن املراد وصـف رسعتهـا ففي اآليات التي شبهت فيها العىص باجلان تدل القرائ

﴿ : ومن تلك القرائن قوله،وخفتها   ﴾فإنه يدل عىل أن احلديث هنا عن الرسعة واخلفة ، 

 فكـأن املـراد اإلشـارة إىل ،ويف اآليات األخرى ليس فيهـا القـرائن التـي تـدل عـىل الـرسعة

  . ومن هنا كانت تسميتها بالثعبان هي املناسبة،ضخامتها وكرب حجمها

﴿  :ومن هنا ملا وصفها بأهنا حية يف قوله         ﴾ ]واحلية ،]٢٠ :طه 

﴿ : أضاف إليها قرينة تدل عىل حركتها وهي قوله،اسم جنس جلميع احليات ﴾ فإن 

  .لم واهللا أع.املراد أهنا تتحرك برسعة ؛ ألن العادة أن أكثر احليات بطيئة احلركة

  المطلب الخامس
  المشكل بسبب تعدد القراءات في اآلية

ً مع امتناع جواز العمل هبام معـا عـىل املعـاين ،ً وختتلف لفظا ومعنىانتفقد تتعدد القراء

ُ فإذا حلل النص وجدت القرائن املقالية الدالة عىل املعنى املـراد الـذي جتتمـع فيـه ،املتبادرة

  .القراءتان

                                       
، )٣/٢٩٤(تفــسري القــرآن العزيــز البــن أيب زمنــني، )٧٥-٥/٧٤(معــاين القــرآن للنحــاس: انظــر)   ١(

، معـامل التنزيـل )١٣٨، ٧٩، ٤/٤٤(تفسري القرآن للـسمعاين ، )٥٧٤ /٦(الكشف والبيان للثعلبي 

 ).٢٤/٢١٠(، التفسري الكبري للرازي )٤٤٥، ٣/٤٠٧، ٢١٥، ٢/١٨٥(للبغوي
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﴿ : قوله معنى:ومن أمثلة ذلك ﴾يف قوله : ﴿             

                               

                    ﴾ ]٢٢٢: البقرة[. 

﴿ :فإن يف قوله تعاىل    ﴾  قراءتني:  

قرأ نافع وأبـو عمـرو وابـن كثـري وابـن عـامر وعاصـم يف روايـة حفـص عنـه  :إحدامها

 .بسكون الطاء وضم اهلاء

وفتحهـا  بتشديد الطـاء ﴾يطهرن﴿ وعاصم يف رواية أيب بكر يقرأ محزة والكسائ :الثانية

  .وفتح اهلاء وتشديدها

 .والطهر انقطاع احليض والتطهر االغتسال

  :أشكل هذا املوضع عىل أهل العلم فاختلفوا فيه عىل أقوالوبسبب اختالف القراء 

أن الطهر الذي حيل به مجـاع احلـائض الـذي يـذهب عنهـا إىل مجهور العلامء  فذهب -١

 قــال وبــه. وال جيــزئ مــن ذلــك تــيمم وال غــريه ،كطهــر اجلنــب؛ الــدم هــو تطهرهــا باملــاء 

، )هــ١٧٥:ت(والليـث) هــ١٤٠:ت(وأبوثـور )هــ١٣٦:ت(وربيعة)هـ١٢٤:ت(الزهري

، وأمحـد )هــ٢٣٨:ت(إسحاق بن راهويةو )هـ٢٠٤ :ت(الشافعي و،)هـ١٧٩:ت(ومالك

 :ت( وهــــو قــــول ابــــن عبــــاس،) هــــ٣١٠:ت(والطــــربي) هـــــ٢٤١:ت(بـــن حنبــــل

 وهـو .وغـريهم ،وأهـل املدينـة  ،)هــ١١٠ :ت(سناحلـ و،)هـ١٠٥ :ت(وعكرمة ،)هـ٦٨

 .)هـ٧٢٨ :ت(اختيار ابن تيمية 

                                       
ــر) ١( ــزري : انظ ــن اجل ــرش الب ــراءات الع ــرش يف الق ــسبعة يف)٢/٢٥٩(الن ــد ، ال ــن جماه ــراءات الب  الق

 ).٦٤(، التيسري يف القراءات السبع للداين ص)١٢٤(، حجة القراءات البن زنجلة ص)١٨٢(ص

، اجلـامع )٢٣٣-١/٢٢٨(، أحكام القرآن البن العـريب )٢٩٩/ ١(املحرر الوجيز البن عطية : انظر) ٢(

الفتاوى البن تيمية ، جمموع )١/٤٦٤(، رشح العمدة البن تيمية)٨٨ /٣(ألحكام القرآن للقرطبي

 ).١/٢٦٦(  فتح القدير للشوكاين،)١٧٩-١/١٧٨(البحر املحيط أليب حيان  ،)٢١/٣٩٧،٦٢٦(
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 :قوله ألن؛ وإنام ذكر اهللا غايتني عىل قراءة اجلمهور « :)هـ٧٢٨ :ت(قال ابن تيمية 

﴿  ﴾ وهو حتريم ال يزول باالغتسال وال غريه .غاية التحريم احلاصل باحليض. 

ال  ،ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزا برشط االغتسال ،ل بانقطاع الدمفهذا التحريم يزو

﴿ :فلهذا قال ،يبقى حمرما عىل اإلطالق          ﴾،  وهذا

﴿ :كقوله                        ﴾ ]فنكاح  ،]٢٣٠ :قرةالب

 ،فإذا نكحت الزوج الثاين زال ذلك التحريم ،الزوج الثاين غاية التحريم احلاصل بالثالث

فإذا طلقها  ،فحرمت ألجل حقه ال ألجل الطالق بالثالث ،لكن صارت يف عصمة الثاين

 .»جاز لألول أن يتزوجها

طــاووس و -ً أيــضا -) هـــ١٠٥ :ت(عكرمــة و ،)هـــ١٠٤:ت(جماهــد  ونقــل عــن -٢

 .انقطاع الدم حيلها لزوجها ولكن بأن تتوضأأن  :)هـ١٠٦:ت(

 إىل أن املبيح للوطء هو غسل حمل الوطء باملاء وبه ،)هـ١٥٧ت( األوزاعيوذهب  -٣

 .)هـ٢٧٠:ت(وداود الظاهري،)هـ٤٥٦:ت(قال ابن حزم

ــو  -٤ ــال أب ــةوق ـــ١٥٠ت(حنيف ــو، )ه ــف وأب ـــ١٨٢:ت(يوس ــد)ه ــن وحمم ــسن ب  احل

 عرشة أيام جاز له أن يطأها قبـل الغـسل وإن كـان إن انقطع دمها بعد ميض« :)هـ١٨٩ت(

 .» جيز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصالة مل نقطاعه قبل العرشةا

 وأن املـراد االغتـسال ،وقد استدل العلـامء بـالقرائن املقاليـة عـىل صـحة قـول اجلمهـور

  : من وجهني.باملاء

                                       
 ).٢١/٦٥٢( جمموع الفتاوى البن تيمية  )١(

 ) ٢/١٨٧( البحر املحيط أليب حيان  )٢(

 ) ٨٩-٣/٨٨(اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي:  انظر )٣(
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﴿ : قوله:أحدمها        ﴾ فإهنا مبينة للقراءة السابقة وأن املـراد هبـا التطهـر ولـيس 

 .جمرد الطهارة بانقطاع الدم

﴿ : قوله:الثاين                ﴾ وال تقع  صيغة األمر ،باإلتيانأمر  فإنه 

مـن حيـث  :ىواملعنـ ، وهـو هنـا التطهـر باالغتـسال،من اهللا تعـاىل إال عـىل الوجـه األكمـل

أمركم اهللا باعتزاهلن وهو الفرج أو من الرسة إىل الركبتني أو مجيع اجلسد حسبام تقـدم هـذا 

 .كله قول واحد

  المطلب السادس
  المشكل بسبب توهم تعارض اآلية 

  أو اآليات مع األحاديث النبوية
 ﴿ :ومن أمثلة ذلك توهم بعضهم جواز ترك الطواف من قوله تعاىل       

                                  

      ﴾ ]ومن ، من وجوبه@ مع ما تقرر يف سنة املصطفى ]١٥٨ :البقرة 

 .>هؤالء عروة بن الزبري 

ـم اهللاَُّ تعـاىل أن قـول القائـل« :)هــ٥٤٣ :ت(ال ابن العـريب  ق ُ ِاعلمـوا وفقك ِ َ ْ َ َ َّ َ َّ َْ َ ََ َ َ ْ ُ َ ال جنـاح :ْ َُ َ

َعليك أن تفعل ْ ْ ََ َْ َ ِ إباحة للفعل،َ ْ َ َِ ِْ ُ وقوله،ٌ ْ ََ َفـال جنـاح عليـك أال تفعـل( :َ ْ َ َ َ ََ ْ َ َُ َ َ ِ إباحـة لـرتك الفعـل ؛ )َ ْ َ َِ ِ ِْ ٌْ َ

َفلام سمع عروة  َ َْ َ َُّ ِ َ ُول اهللاَِّ سبحانهَق >َ َ ْ َْ ُ َ: ﴿                  ﴾ َقال ٌ هذا دليل :َ َِ َ َ

ٌعىل أن ترك الطواف جائز َِ َِ َ َّ ََّ ْ َ َ ِ ثـم رأى الـرشيعة مطبقـة عـىل أن الطـواف ال رخـصة يف تركـه،َ ِ ْ ُ ُ َ ََّ ِ َ َ َّ َّ ً َ ْ َ َُ َ َْ َ َ ََ َ َِّ ِ، 

ُْفطلب اجلمع بني هـذين امل َ ْ َ َ َِ ْ َ َ ََ َ ْ ْ ِتعارضـنيَ ْ َ ِ َ ُ فقالـت لـه عائـشة ،َ َ َ َ ََ ِ َ َلـيس قولـه تعـاىل( :<ُْ َ ْ َ َْ َ َ: ﴿  

                                       
، جممـوع )٢٣٠-١/٢٢٨( أحكـام القـرآن البـن العـريب،)١/٢٩٩(طيـة املحـرر الـوجيز البـن ع: انظر)  ١(

 ).١/٤٦٤(، رشح العمدة البن تيمية )٦٢٥ /٢١(الفتاوى البن تيمية 
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                ﴾ ون دليال عىل تركه لو كـان ُ َدليال عىل ترك الطواف ؛ إنام يك َ ً ُ َّ ًَ َ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َّ ََ َ: 

َفال جناح عليه أال يطوف( ََّ َ ْ َ َُّ َّ َ َ ََ ِ َ((. 

َفلم ي ْ َ ِأت هذا اللفظ إلباحة ترك الطوافَ ِ ِ ِ َِ َ ََّ ُ ْ َّ َْ َ ِ َ ِ وال فيه دليل عليـه،ْ ِ ِ ِْ َ ََ ٌ ِ وإنـام جـاء إلفـادة إباحـة ،ََ ِ َِ َ َ َ ََ ِ َ َ َّ ِ

ِالطواف ملن كان يتحرج منه يف اجلاهلية ِ ِ َِّ ُ ُ َ َ ْ َِ ِ َ َّْ َ َ َِّ ْ َ ِ أو ملن كان يطوف به يف اجلاهلية قـصدا لألصـنام،َ َ ُْ ْ َّ َ ْ َْ ْ َ ْ ُ َ َِ ِ ِ ًِ ِ ِ َ ِ ِ َ َ 

ًالتي كانت فيه ؛ فأعلمهم اهللاَُّ تعاىل أن الطواف ليس بمحظور إذا مل يقـصد الطـائف قـصدا  ْ َ َْ َ ْ َ ْ َ َ َُ َّ ْ َ َ ُ َ َّ َّ َ َ ََّ َِ ِ ِ ِِ
ْ ٍ َ ْ َِ َ َ َْ َْ

ًباطال ِ َ. 

َفأدت اآلية إباحة الطواف بينهام ُ ْ َ َ َ َ َ ََّ ِ َّ َ ُ ْ َْ ْ وسل سخيمة احلرج التي كانت يف صـدور املـس،َ َ َ َ َ َُْ َّ ْ َ َِّ ُِ َُ َْ َ ِِ َلمني ِ ِ ِ

ُمنها قبل اإلسالم وبعده ْ َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ َْ ِ ْ ِ(.  

ُروة ُوهو هنا يشري إىل ما أخرجه البخاري ومـسلم عـن عـ َ َسـألت عائـشة ( :قـالْ َْ ِ َ ُ َ َ> 

َفقلت هلا أرأيت قول اهللاَِّ تعاىل َ ْ َْ َ َ ْ ُ َِ َ ََ َ َ ُ: ﴿                           

                   ﴾ ِفواهللاَِّ ما عىل أحد جناح أن ال يطوف بالـصفا واملـروة ٍَ َ َّ َ ٌ ُ َ َْ ََْ َ ُ َ ْ َِ َ ََ َ َ َ. 

ِقالت بئس ما قلت يا ابن أخت ْ ُ َ ْ َ ََ ْ ْْ ُ َ ََ ُ إن هذه لو كانت كام أولتها عليه كانت ال جيِ ْ َ َّ َْ َ ْ َ َّْ َ َْ َ ََ َ َِ ِ َِ َ َ َناح عليـه أن ال ِ ْ ََ ِ ْ ََ َ

َيتطوف هبام ِ ِ َ َّ ََ ِ ولكنها أنزلت ىف األنـصار،َ َِ َ َْ َْ ْ َ َِ ُ َّ ِ كـانوا قبـل أن يـسلموا هيلـون ملنـاة الطاغيـة التـ،ِ ِ ِ َِّ َّ َ َ ُّ ْ َ ََ ُ َْ َُ ِ ُ ُ ِْ َ  يَ

ِكانوا يعبدوهنا عند املشلل َّ َُْ ََ ُ ُْ ِ
َ َ ُ ْ ان من أهل يتحرج أن يطوف بالص،َ َ َّ فك َ ُ َ َ ِْ َ ُ ْ َّ َ ََ ََّ ََ ِفا واملـروةَ َ َْ َْ ُ فلـام أسـلموا ،َ ْ ََّ َ ََ

َسألوا رسول اهللاَِّ  ُُ َ َعن ذلك قالوا يا رسول اهللاَِّ @ََ ُ َ َُ َ َ َْ ِ َ إنا كنا نتحـرج أن نطـوف بـني الـصفا ،َ ُ َّْ َ ُ ََ ْ ََّ ََّ َ َ ََّ ُ ِ

ِواملروة َ َْ َ فأنزل اهللاَُّ تعاىل،َْ َ َ َْ ََ َ: ﴿                     ﴾  َاآليـة ُ قالـت عائـشة .َ َ ََ ِ َ ْ> 

ُوقد سن رسول اهللاَِّ  َُ َ ََّ َالطواف بينهام @َْ ُ ْ َ ََ َ َ فليس ألحد أن يرتك الطواف بينهام،َّ ُُ ْ َ َ َ َ َ َْ َ َّْ ْ َ ََ َ ٍ َ(. 

                                       
 .)١/٧٠(أحكام القرآن البن العريب  )١(

ِأخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب احلج، باب وجـوب الـصفا واملـروة وجعـل مـن شـعائر اهللا،  )٢( ُ
بيان أن السعي بني الصفا واملـروة : احلج والعمرة، باب: سلم يف صحيحه، كتاب، وم)١٦٤٣(برقم 

   ).١٢٧٧(ركن ال يصح احلج إال به، برقم 
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 وهـو مـا أكدتـه ،وقد جاءت القرائن املقالية دالة عىل إزالة هذا اإلشكال ومبينة للمراد 

  .<عائشة 

 

﴿ : يف أول اآلية- قوله تعاىل :ألوىلا                      ﴾، فإن كوهنام من 

 بل املناسـب لـذلك ،شعائر اهللا مما ال يناسبه ختفيف أمرمها برفع اجلناح عمن مل يطف بينهام

ًاهللا إعالمــا تعظــيم أمرمهــا وعــدم التهــاون هبــام ؛ ألن شــعائر اهللا أعــالم دينــه التــي جعلهــا 

 . فالواجب االهتامم هبالطاعته

﴿ : قولـه:والقرينة الثانيـة                   ﴾، جـواز تـرك لـو أراد  فإنـه

 :لقالالطواف هبام                   ﴾وقد تقرر يف  ،كام قالت عائشة لعروة

ألن املقــصود بــه مطابقــة ؛ ًد جوابــا لــسؤال ال مفهــوم خمالفــة لــه األصــول أن اللفــظ الــوار

 .اجلواب للسؤال ال إخراج املفهوم عن حكم املنطوق

 : املراد بسامع املوتى املنفي يف قوله:ومن أمثلة املشكل لتوهم التعارض مع السنة النبوية

﴿                                

                      ﴾ ]٨١-٨٠:النمل[.  

وقــد عورضــت هــذه اآليــة بقــصة بــدر وبالــسالم عــىل « ):هـــ٦٧١:ت(قــال القرطبــي

 وبـأن امليـت ،رواح تكون عىل شفري القبـور يف أوقـاتلك من أن األالقبور، وبام روي يف ذ

 .»يسمع قرع النعال إذا انرصفوا عنه، إىل غري ذلك، فلو مل يسمع امليت مل يسلم عليه

                                       
 ).١/٧١( أحكام القرآن البن العريب،)١٣٢/ ١(معامل التنزيل للبغوي: انظر  )١(

 ) ٤٢٩-٤٢٨/ ٤( أضواء البيان للشنقيطي )٢(

 ). ٢٣٣/ ١٣(اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي  )٣(
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ِأنـس بـن وهو هنا يشري فيام يشري إىل ما رواه البخاري ومـسلم واللفـظ لـه مـن حـديث  ْ ِ ََ

ٍمالك ِ َ أن رسول اهللاَِّ :َ َُّ َ َرك قتىل بدر ثالثا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقالَت @َ َ َ َ َ َ َ ُ ً َ َْ ْ َ ْ َّ َُ َُ ْ ََ ِ َ َ ْ َْ َ ٍَ َيـا أبـا ( :َ َ َ

َجهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد  ُ ْ ْ ْ ََ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ََ ْ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ُِ َِ ٍ ٍِ َ ِ ْ

ِربكم حقا فإ َ َ ُّْ ِ قد وجدت ما وعدينِّينَُ َ ُ ْ َْ َ َ ََ َ ربى حقاَ ِّ َّفـسمع عمـر قـول النبـ. )َ َ َ َْ َُ َ َُ َفقـال @  ّيِ َ َيـا  :َ

ُرسول اهللاَِّ كيف يسمعوا وأنى جييبوا وقد جيفوا َ ََّ َ َ ُ َ ُ َ ْْ َِّ ُ َ َ ْ ُ ََ َ قال؟َ ِوالذ( :َ َّ ِ نفيسيَ ْ َ بيده مـا أنـتم بأسـمع َ َ ْ ْ َ ََ ِ ُِ ْ َ ِ ِ

ِملا أقول منهم ولك ِ َِ َُ ْ ُ ْ ُ َ ُنهم ال يقدرون أن جييبواَ ِ َُ ْ َ ُ َ ِْ ْ َ ُ ٍثم أمر هبم فسحبوا فألقوا ىف قليب بدر. )َّ ِْ َ ُِ ُِ َ ُ ْ َ َ ُِ ُ ْ َ َ َِّ ِ َ. 

َعن ابن عمر وما رواه البخاري وغريه  َ ُ َِ ِ قـال وقـف النبـ{ِْ َّ َ َ َ ٍعـىل قليـب بـدر  @ ُّيََ ْ َ ِ ِ َ َ َ

َفقال َ َْهل وجدتم ما وعد ربكم حقـا( :َ ُّ َ َ َ َ َْ َ َ ُْ َ ُ َّ ثـم،)ْ َ قـالُ ُإهنـم اآلن يـسمعون مـا أقـول( :َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َُ َُ َّ َ فـذكر .)ِ ِ ُ َ

ْلعائشة فقالت َ َ َ َ َ ِ ِ إنام قـال النبـ:َِ َّ َ َ َ َّ َإهنـم اآلن ليعلمـون أن الـذى كنـت أقـول هلـم هـو ( :@ يِ ُ ْ َّْ ُ َ ُ َُُ ُ ُ َّ َ ََ َُ ْ ُ ِ َّ َ َ ِ

ُّاحلق ْ ثم قرأت.)َْ َ َ ََّ ُ : ﴿              ﴾ َحتى ق َّ َرأت اآليةَ َ ِ َ َ. 

والــصحيح عنــد العلــامء روايــة ابــن عمــر، ملــا هلــا مــن « :)هـــ٧٧٤ :ت(قــال ابــن كثــري 

 .»الشواهد عىل صحتها من وجوه كثرية

 :<وهلذا كان مجهور املفرسين عـىل أن املـراد هبـذه اآليـة التـي اسـتدلت هبـا عائـشة 

م الـشقاء يف سـابق علمـه إسـامع إنك ال تسمع الكفار الذي ماتت قلوهبم وكتب اهللا عليه(

 ،)هــ٥١٠ :ت( والبغـوي ،)هــ٣١٠:ت(وهذا اختيار ابن جريـر الطـربي .)هدى وانتفاع

                                       
 ومــسلم  يف »٣٧٥٧«بــرقم . قتـل أيب جهــل: أخرجـه البخــاري يف صــحيحه، يف كتـاب املغــازي، بــاب)   ١(

عرض مقعد امليت من اجلنة أو النـار عليـه وإثبـات : ، باباجلنة وصفة نعيمها وأهلها: صحيحه، كتاب

  »٢٨٧٤«عذاب القرب والتعوذ منه، برقم 

، وأمحـد يف »٣٧٦٠«قتـل أيب جهـل بـرقم :  كتـاب املغـازي، بـابأخرجه البخاري يف صـحيحه، يف)   ٢(

 .  حتقيق األرنؤوط وآخرين، وصححه املحقق»٤٩٥٨«برقم ) ٩/٢٠(مسنده 

 ).٦/٣٢٥(تفسري القرآن العظيم البن كثري  )٣(
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 أيب و،)هـــ٦٧١ :ت( والقرطبـي ،)هــ٦٠٦ :ت( و الـرازي ،)هــ٥٩٧:ت(وابـن اجلـوزي 

 .  وغريهم)هـ٩٨٢ :ت( السعود  و أيب،)هـ٧٤٥:ت( حيان

ً فذهب بعضهم إىل أهنا يف امليـت مؤمنـا كـان أو ،يةوقد اختلف العلامء يف تفسري هذه اآل

 وقـد روي هـذا القـول .ًكافرا، واملراد أن املوتى ال يسمعون كالم األحيـاء ولـو خـاطبوهم

  .<عن عائشة 

 .وهذا الذي ذهب إليه مجهور املفرسين دلت عليه القرائن املقالية يف نفس اآلية

﴿ :ومن ذلك قوله                     ﴾. 

ّنيـة آّاعلم أن التحقيـق الـذي دلـت عليـه القـرائن القر« :)هـ١٣٩٣ :ت( قال الشنقيطي

﴿ :ن أن معنى قولهآواستقراء القر             ﴾  ال يصح فيه من أقوال العلـامء إال

  :تفسريان

﴿ :األول أن املعنى             ﴾:  أي ال تسمع الكفار الذين أمات اهللاَّ قلوهبم

وكتب عليهم الشقاء يف سابق علمه إسامع هدى وانتفاع ألن اهللاَّ كتب عليهم الشقاء فختم 

وعـىل أبـصارهم  عىل قلوهبم وعىل سمعهم وجعـل عـىل قلـوهبم األكنـة ويف آذاهنـم الـوقر

 .ّالغشاوة فال يسمعون احلق سامع اهتداء وانتفاع

َّالدالة عىل ما ذكرنا أنه جل وعال قال بعدهالقرآنية  القرائن ومن َّّ:  ﴿    

                           ﴾ ]٥٣: الروم[. 

                                       
، زاد املـسري البــن )٣/٤٢٨(، معـامل التنزيـل للبغـوي)١٣-٢٠/١٢(جـامع البيـان للطـربي : انظـر  )١(

، اجلــامع ألحكــام القــرآن للقرطبــي )٢٤/١٨٦(،التفــسري الكبــري للــرازي )٦/١٨٩(اجلــوزي 

، )٦/٣٠٠(، إرشـاد العقـل الـسليم أليب الـسعود )٧/٩١(، البحر املحيط أليب حيـان )١٣/٢٣٢(

 ).٦/٢٤(، أضواء البيان للشنقيطي)٢١/٥٥(روح املعاين لآللويس

 ).٥٥/ ٢١(روح املعاين لآللويس: انظر  )٢(
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﴿ :ّفاتضح هبذه القرينة أن املعنى             ﴾:  أي الكفار الذين هـم أشـقياء

َيف علم اهللاَّ إسامع هدى وقبول للحق ما تسمع ذلك اإلسامع   وما أنـت هبـادى العمـى عـن  َِ ْ َ َُ َْ ِ ِ َ

ْضاللتهم ِ ِ َ َ َ. 

َّفمقابلته جل وعال باإلسامع املنفي يف اآلية عن املوتى باإلسـامع املثبـت فيهـا ملـن يـؤمن 

 املراد باملوت يف اآلية مـوت الكفـر والـشقاء ال مـوت بآياته فهو مسلم دليل واضح عىل أن

 .مفارقة الروح للبدن

﴿ :ولو كان املراد باملوت يف قوله             ﴾ مفارقة الـروح للبـدن ملـا قابـل 

﴿ :قوله             ﴾ بقوله: ﴿                    ﴾  بل لقابلـه بـام

 ).ّن تسمع إال من مل يمت أي يفارق روحه بدنه كام هو واضحإيناسبه كأن يقال 

  .وهبذا ترى أن هذه القرينة املقالية دالة عىل املراد الذي ال يتعارض مع السنة النبوية

﴿  : املراد بالورود يف قوله تعاىل:-ً أيضا -ومن ذلك            

       ﴾ ]٧١: مريم[. 

 . فبينها هلا،@ عند حديث للنبي <فقد أشكلت هذه اآلية عىل أم املؤمنني حفصة 

ِأم مبرش أهنا سمعت النبفعن  ٍَّ ِ َِ ََ َّ ُ َُّ َ َيقول عند حفصة @  َّيُِّ ْ ُ َُ َ ََ ْ َال يدخل النار إن شاء اهللاَُّ ( :ِ َ ْ ِ َ ََّ ُ ُْ َ

َمن أ ْ ٌصحاب الشجرة أحدِ َ َ َ َْ ِ َ َّ َالذين بايعوا حتتها. ِ َ ْ َ ُ َ ََ ِ َقالت بىل يا رسول اهللاَِّ. )َّ َ َُ َ َ ََ َفانتهرها. ْ َ َ َ ْ ْ فقالت ،َ َ َ َ

ُحفصة َْ َ: ﴿      ﴾فقال النب ِ َّ َ َ َقد قال اهللاَُّ( :@  ُّيَ َ َْ  :﴿        

        ﴾(. 

                                       
 ).١٢٥-٦/١٢٤( البيان للشنقيطيأضواء  )١(

من فـضائل أصـحاب الـشجرة : ، باب}فضائل الصحابة : أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب )٢(

، ويف مواضـع »٢٧٣٦٢«، بـرقم )٤٥/٣٥٤(، وأمحـد يف مـسنده »٢٤٩٦«أهل بيعة الرضوان برقم 

 . وأشار املحقق األرنؤوط إىل صحة إسناده. أخرى



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 ،كثـريةيف املراد بورود النار يف هذه اآلية الكريمة عىل أقوال ومن هنا اختلف املفرسون 

أن يف نفس اآلية قرينـة دالـة عـىل ذلـك  وذلك ،عىل أن القرائن املقالية تدل عىل املعنى املراد

﴿ :قوله تعـاىلوهي              ﴾، فإنـه يـدل عـىل أهنـم وقعـوا فـيام مـن شـأنه أنـه 

﴿ : وقوله،هلكة               ﴾ فإنه يدل عىل أهنم بذلك الورود دخلوها ،، 

 .   وندخل الظاملني فيها:إذ لو مل يدخلوا لقال

ُأن املراد بالورود الدخول ولكن اهللا يرصف أذاهـا عـن عبـاده املتوذلك دليل عىل  قـني عنـد ُّ

اهللا بـن  وعبـد،)هــ٣٣ :ت( و ابـن مـسعود ،)هــ٦٨ :ت( وهو قول ابـن عبـاس.ذلك الدخول

  .)هـ٥١٠:ت( واختاره البغوي .  وغريهم، وأيب ميرسة، وكعب األحبار،رواحة

 يف حـديث أم @ النبـي - هنـا -وقد أشار إىل داللة القرائن املقالية عىل املعنى املراد 

﴿ :  وهـي، إىل القرينـة املقاليـة املـصاحبة< حفـصة ّ حيث وجه،مبرش السابق      

       ﴾،ويف ذلك دليل عىل مراده بنفي دخول النار ملن بايع حتت الشجرة .  

إنام نفى عن أصحاب الـشجرة  @وهذا حيتمل أن يكون النبي « :قال اإلمام البيهقي

سهم منها أذى ال أصل الدخول أال تراه احتج  أو دخوال يم،دخول النار دخول البقاء فيها

﴿ :بقوله                             ﴾«. 

  .واهللا أعلم.واآلية مما كثر فيه اخلالف واالستدالل عىل أن هذا ما حيقق املقصود هنا

                                       
ــر)   ١( ــان ل: انظ ــامع البي ــربي ج ــوي)١١٤ - ١٦/١٠٨(لط ــل للبغ ــامل التنزي ــرر )٢٠٥-٣/٢٠٤(، مع ، املح

ـــة  ـــن عطي ـــوجيز الب ـــوزي )٤/٢٧(ال ـــن اجل ـــسري الب ـــرآن )٥/٢٥٥(، زاد امل ـــام الق ـــامع ألحك ، اجل

، درء تعـارض العقـل والنقـل البـن ) ٤/٢٧٩(، جمموع الفتاوى البن تيمية )١٤٠-١١/١٣٥(للقرطبي

ــة ــصواعق )٥٠- ٧/٤٩، ٥/٢٣٠(تيمي ــيم ، ال ــن الق ــة الب ــة واملعطل ــىل اجلهمي ــلة ع ،  )٣/١٠٥٤(املرس

 ). ٤٨١-٣/٤٧٧(، أضواء البيان للشنقيطي)٢٠٩-٢١/٢٠٧(التفسري الكبري للرازي

 ). ١/٤٢٧(شعب اإليامن للبيهقي   )٢(
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  المطلب السابع
 المشكل بسبب توهم استحالة المعنى

﴿ن ذلك استشكال معنى املوصولية يف وم  ﴾من قوله : ﴿     ﴾، يف 

     ﴿ :قوله تعاىل        

                
                     

                    
                      

 ﴾ ]؛ ملا يقتضيه ذلك من أن امللكني يعلامن الناس السحر]١٠٢ :رةالبق، 

 واللجوء من ثم ،لتوهم استحالة أن ينزل اهللا السحر إىل أرضه فتنة لعباده عىل ألسن مالئكته

  . مع ما يرتتب عىل هذا القول من تكلف ظاهر،نافية﴾ ﴿للقول بأن 

 ،لتعـسف املخـالف ملـا هـو الظـاهر وال موجب هلـذا ا،عىل أن املعنى الراجح هو األول

 .فإن هللا سبحانه أن يمتحن عباده بام شاء كام امتحن بنهر طالوت

﴿  :وقد دلت القرائن املقالية عىل صـحة هـذا املعنـى يف قـول امللكـني             

   ﴾،فإن هذه قرينة مقالية تدل عىل أن األمر للفتنة واالمتحان . 

 وابـن ،)هـ٦٨ :ت(ابن عباس  : وممن ذهب إليه من السلف،القول اجلمهوروعىل هذا 

 و ابـــن زيـــد ،)هــــ١٢٤:ت( والزهـــري ،)هــــ١١٧ :ت(قتـــادة  و،)هــــ٣٣ :ت(مـــسعود 

  . وغريهم،)هـ١٠٤ :ت(جماهد  و ،)هـ١٢٨ :ت( و السدي ،)هـ١٨٢:ت(

 عـىل  كيـف يـصح أن ينـزل اهللا تعـاىل:وقد تـصدى العلـامء للـرد عـىل اإلشـكال القائـل

 .؟ بام ال يتسع لذكره هنا؟ وما سبب ذلك وما فائدتهمالئكته السحر ليعلموه للناس

                                       
  ). ٩٧-٨٥(قصة هاروت وما روت يف ميزان املنقول واملعقول لعيادة الكبييس : تفصيل ذلك: انظر )١(
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  المطلب الثامن
  المشكل بسبب خفاء المعنى

من املسائل التي تدل عىل أثر القرائن املقالية يف بيان املشكل الذي حيدث بسبب خفاء 

 ﴿ : املراد بنقص األرض من أطرافها يف قوله تعاىل:املعنى              

                              ﴾ 

 .] ٤٤:  األنبياء[

  :أقوالعىل فقد اختلف العلامء يف املراد بنقص األرض من أطرافها 

 . وفقهائها، أن نقصها من أطرافها يكون بموت علامئها:أحدها

 .أن نقصها من أطرافها يكون بخراهبا وموت أهلها :الثاين

 . أنه يكون بنقص األنفس والثمرات:الثالث

 أنـه يكـون بـنقص أرض الكفـر ودار احلـرب وحـذف أطرافهـا بتـسليط :القول الرابـع

 . اهللا دار إسالم باجلهاد والقتال يف سبيلاملسلمني عليها وإظهارهم عىل أهلها وردها

 ،ً مستدال بالقرائن املقالية،يف سورة الرعد) هـ٣١٠ :ت(رجحه ابن جرير الطربي وقد 

     ﴿:  فإهنا خطاب ملرشكي مكة إذ قال اهللا تعاىل،وهي اآلية السابقة

       ﴾ ]فهي وعيد ملرشكي قومه،]٤٠:الرعد ، 

 . القول وهو ما يناسب هذا،وذلك يدل عىل أهنم املقصودون بام بعدها

                                       
ــ)  ١( ــربي : ر انظ ــان للط ــامع البي ــر)١٧٤-١٢/١٧٣(ج ــوي)١٧/٣١: (، وانظ ــل للبغ ــامل التنزي  ، مع

، التفـسري )٣٤٠ /٤(، زاد املـسري البـن اجلـوزي )٣١٩ /٣(، املحرر الوجيز البـن عطيـة )٣/٢٤(

ــرازي ــري لل ــي)٢٢/١٥١( الكب ــرآن للقرطب ــام الق ــامع ألحك ــر )١١/٢٩٢، ٣٣٤ /٩(، اجل ، البح

، إرشـاد العقـل )٢/٥٢١(، تفسري القرآن العظيم البن كثري )٦/٢٩٣ ،٥/٣٨٩(املحيط أليب حيان 

، التحريــر والتنــوير )٥٣ /١٧، ١٧٣ /١٣(، روح املعــاين لآللــويس)٥/٢٨(الــسليم أليب الــسعود 

 ).٤/١٥٧(، أضواء البيان للشنقيطي)١٣/١٧١(البن عاشور
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﴿ :ورجحه بعض املفرسين هنا بقرينة قوله         ﴾. 

 عليـه القرينـة القرآنيـة فهـو أن وأما القول الذي دلـت« :)هـ١٣٩٣ :ت(قال الشنقيطي

 ﴿:معنــى            ﴾  أي نــنقص أرض الكفــر ودار احلــرب ونحــذف أطرافهــا

  .بتسليط املسلمني عليها وإظهارهم عىل أهلها وردها دار إسالم

﴿ والقرينـة الدالـة عـىل هـذا املعنـى هـي قولـه بعـده      ﴾ ر واالسـتفهام إلنكـا

﴿ :غلبتهم وقيل لتقريـرهم بـأهنم مغلوبـون ال غـالبون فقولـه      ﴾  دليـل عـىل أن

 .»نقص األرض من أطرافها سبب لغلبة املسلمني للكفار وذلك إنام حيصل باملعنى املذكور

 بـل قـد ،وال شك أن هذه القرينة تدل عىل صحة هذا املعنـى ودخولـه حتـت لفـظ اآليـة

 إال أهنا ال متنـع صـحة األقـوال األخـرى خاصـة ً،ائن احلالية عىل أنه املقصود أوالتدل القر

 . إذ مع كل قول فريق أو نفر منهم،مع االختالف الشديد بني السلف يف معنى هذه اآلية

﴿ : حتديد املتكلم يف كل من اآليتني يف قوله: - ً أيضا- ومن ذلك          

                                     

          ﴾ ]٦٤-٦٣ :مريم[. 

  وذلـك أن الكـالم يف، وصـاحبه،يف هاتني اآليتني قامت القرائن بكـشف نـسبة الكـالم

 ،ً ثم عطف كالما آخر هو كالم غري اهللا تعاىل من غري فـصل،اآلية األوىل من قول اهللا تعاىل 

  .مما يوهم أن القائل واحد

﴿ : وذلـك يف قولـه،ولكن القرينة كشفت ذلك وبينت أن الكالم الثاين لـيس هللا    ﴾ 

﴿و      ﴾،واهللا أعلم. بل غريه،ملتكلم ليس اهللا فإن هذا اخلطاب يبني أن ا . 

                                       
 ).١٥٧/ ٤(أضواء البيان للشنقيطي  )١(

 ).٦/١٩٣(، البحر املحيط أليب حيان ) ٢١/٢٠٤(رازيالتفسري الكبري لل: انظر  )٢(
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  المطلب التاسع
  المشكل بسبب غرابة اللفظ

 فتـأيت القـرائن املقاليـة موضـحة للمـراد مـن ،وقد يكون اإلشكال بسبب غرابـة اللفـظ

  .اللفظ الغريب

﴿  : قال تعاىل:ومن أمثلة ذلك املراد باجلنف يف قوله            

                   ﴾ ]١٨٢: البقرة[. 

اجلنـف مـصدر  إثـام فمـن خـاف مـن مـوص جنفـا أو« :)هــ١٢٧٠ :ت(قال اآللـويس 

جنف كفرح مطلق امليل واجلور واملراد بـه امليـل يف الوصـية مـن غـري قـصد بقرينـة مقابلتـه 

 .  »يكون بالقصدباإلثم فإنه إنام 

 .  وتقرر أنه اخلطأ يف الوصية،وهبذا تدل هذه القرينة عىل معنى اجلنف يف اآلية

  .وتفسري اجلنف بأنه امليل غري ا ملقصود هو الذي فرسه السلف به

وعـن . ً مـيال:)هــ١١٤ :ت( وقـال عطـاء. اخلطـأ: اجلنـف:)هـ٦٨ :ت(قال ابن عباس

 اجلنـف :، وعطيـة العـويف، وإبـراهيم النخعـي،س والربيع بـن أنـ،)هـ١٠٥ :ت(الضحاك 

 . ً حيفا:)هـ١٠٤ :ت( وعن جماهد . واإلثم العمد،اخلطأ

  .وهذا املعنى هو املعنى السياقي للجنف

وأما اجلنـف فهـو « :)هـ٣١١ :ت( قال الطربي .فإن املعنى اللغوي للجنف مطلق امليل

  :عر ومنه قول الشا،.اجلور والعدول عن احلق يف كالم العرب

ــــــا ــــــوا علين ــــــد جنف ــــــوىل وق ــــــم امل ُوإنــــــــا مــــــــن لقــــــــائهم لــــــــزور    ه ُ َّ  

                                       
 ).٢/٥٥( روح املعاين لآللويس )١(
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 . » جنفا، إذا مال عليه وجار، جنف الرجل عىل صاحبه جينف:يقال منه

ــة  ــابق للكلم ــى املط ــة للمعن ــا موافق ــاءت يف داللته ــة ج ــذه القرين ــرى أن ه ــذا ن وهك

  .املفرسة

                                       
، وتأويـل )١/٦٦( والبيت لعامر اخلـصفى، وهـو يف جمـاز القـرآن ).٣/١٤٩(جامع البيان للطربي  ) ١(

 .الرتكي. أ هـ من حاشية الطربي ت). ٢١٩(مشكل القرآن 

، املحرر الوجيز البن عطية )١/١٤٨( معامل التنزيل للبغوي،)٣/١٤٩(جامع البيان للطربي : انظر)  ٢(

-٢/٢٦٩(، اجلـامع ألحكــام القـرآن للقرطبــي)٥٧-٥/٥٦(، التفـسري الكبـري للــرازي)١/٢٤٩(

٢٧٠(. 
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  الخاتمة 

  

 

 

  الخاتمة
  :ختام هذا البحث يمكن استنتاج النتائج اآلتيةًوأخريا يف 

 تعد القرائن بشقيها املقالية واحلالية من أهم ضـوابط تـدبر القـرآن وتفـسريه ؛ ألهنـا )١

  .حتكم النص يف منطوقه ومفهومه

 . أكثر من حتدث عن القرائن األصوليون يف كتبهم يف األصول)٢

 وقـد درسـها األصـوليون ، القـرائن غلب النظر األصويل عىل الدراسات السابقة يف)٣

من حيث أمهيتها يف احلكـم الـرشعي، وأثرهـا يف بيـان معنـاه؛ ألن نـصوص األحكـام هـي 

 وإن مل ، وأنواعهـا، ووظائفهـا، كام شمل بحثهم للقـرائن مفهومهـا،جمال بحث األصوليني

االقـرتان  كام أهنم عمموا االقرتان ليـشمل ،يركزوا عىل حترير مفهومها بتعريف جامع مانع

 وهـو استـصحاب كــل دليـل لـه عالقـة بــالنص املفـرس وإن مل يـرد معـه يف نفــس ،احلكمـي

  .السياق

 مـا يـصاحب :ًيمكن تعريف القرائن يف ضوء كـالم العلـامء عنهـا لغـة وسـياقا بأهنـا) ٤

  .النص ويالزمه عند وروده ويؤثر يف معناه من قول أو معنى

 وباعتبار حقيقتها إىل ، إىل متصلة ومنفصلة:ها قسم العلامء القرائن باعتبار خصائص)٥

ونحـو .. . قـرائن مكملـة للظـاهر، قـرائن خمصـصة: وباعتبـار وظائفهـا إىل،ألفاظ ومعـاين

  .ذلك

  . التقسيم املناسب للقرائن هو باعتبار حقيقتها إىل ألفاظ ومعاين)٦

 وال يفهم ،نها مصاحبة له ال خيلو نص مي وه، تنشأ القرائن يف النص منذ التلفظ به)٧

ًالنص فهام صحيحا بدوهنا ً.  
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فهـي التـي تبـني داللـة املنطـوق عـىل معنـاه . تؤثر القرائن يف معـاين القـرآن املختلفـة)٨

 وهي التي تبني داللة املفهـوم عـىل معنـاه وحتـدد بـأي أنـواع ،وحتدد بأي أنواع الداللة يدل

ة إنـام تفهـم يف ضـوء قـرائن  بـل حتـى األغـراض البالغيـة للمعـاين األسـلوبي،الداللة يدل

 .النص السياقية واحلالية

عني املفرسون من الناحية التطبيقية بالقرائن واعتمدوا عليها لفهـم الـنص وحتديـد ) ٩

  .داللته واألمثلة التطبيقية من تفاسريهم تدل عىل ذلك

 ،ُعني املفرسون يف عصور التـدوين بالـسياقمصطلح السياق يراد به القرائن وقد ) ١٠

 والعنايــة بتفــسري القــرآن ،عنـايتهم بــه بــرزت يف مظــاهر ؛ مثــل مفهــوم التفــسري ومعيــارهو

ــالقرآن ــصحابة،ب ــأقوال ال ــرآن ب ــسري الق ــدين، وتف ــي وامل ــم املك ــزول، وعل ــباب الن  ، وأس

 .واملناسبات

 لعـدم ،ً املجمل يف القرآن ما كان حمتمال لتعدد املعنى واحتاج يف معرفة معناه لغريه)١١

 .ً وتصيريه واضحا وكشف داللته، إزالة ما فيه من غموض: والبيان،ته بنفسهاتضاح دالل

ً يتنوع املجمل إىل أنواع كثرية بحسب سـببه فقـد يكـون جممـال لكونـه مـشرتكا)١٢  أو ،ً

 أو بسبب احـتامل اشـتقاقه أكثـر مـن مـادة أو غـري ذلـك ممـا ال يمكـن ،ً أو متواطئا،ًمتضادا

  .حرصه يف أمثلة

 وإمـا ببيـان ،عـىل بيـان املجمـل إمـا ببيـان املعنـى املـرادأو القـرائن ياق يساعد الس) ١٣

 .دخول معنى من املعاين يف املراد

 ووظفـوه ،اعتمد املفـرسون عـىل الـسياق يف تفـسري األلفـاظ والرتاكيـب ا ملجملـة) ١٤

ًتوظيفا سليام لكشف اإلمجال بام بتناسب مع قواعد التفسري ً. 



  الخاتمة 

  

 

 

ًالسلف يتضمن ما كان غامضا ألي سبب من أسـباب  مشكل القرآن يف اصطالح )١٥

 .اإلشكال

 ومل حيصل فيه تغيري إال مـا كـان مـن أصـوليي ،ًاستمر هذا املفهوم للمشكل سائدا) ١٦

ًاحلنفية حيث يفهم من تعريفاهتم تضييق املشكل ليكون خاصا بام أشكل بسبب دخولـه يف 

 .اظ ويكثر يف األلف، وهو املفهوم اللغوي للمشكل،أشكاله

  :تساعد القرائن املقالية عىل إيضاح مشكل القرآن من خالل ما يأيت) ١٧

 . تقرير املعنى املراد من املعاين املتشاهبة-١

 اإلرشـاد إىل اخــتالف املوضــوعات يف كـل ســياق مــن سـياقات اآليــات أو اجلمــل -٢

 .املتعارضة

 . تقرر اختالف موضع كل نص من النصوص املومهة للتعارض-٣

 خصوصية كل نـص مـن النـصوص املومهـة للتعـارض بحـال معينـة أو طـور  تقرر-٤

 .معني للمخرب عنه

 . تقرر املعنى املراد التي جتتمع فيه القراءات املتعددة املسببة لإلشكال-٥

 . تقرر املعنى املراد الذي ال يتعارض مع احلديث النبوي-٦

 . تؤكد املعنى املتوهم استحالته وتبني وجهه-٧

  .عنى اخلفي الذي يتسبب يف اإلشكال تكشف امل-٨

 . تقرر املعنى املراد من اللفظ ا لغريب املتسبب يف حصول اإلشكال-٩
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  فهرس المصادر والمراجع 

  

 

 

  المصادر والمراجعفهرس 
أيب عبـد اهللا عبيـد اهللا :   تـأليف،اإلبانة عن رشيعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومـة .١

 دار :الـسعودية،بـد اهللا آدم األثيويب عـثامن ع: حتقيـق.بن حممد بن بطة العكـربي احلنـبيل

 .هـ٢/١٤١٨الراية للنرش ط

 ).هــ٩١١: ت(  جـالل الـدين عبـد الـرمحن الـسيوطي :اإلتقان يف علوم القـرآن تـأليف .٢

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦/ ١  دار الفكر ط، لبنان. سعيد املندوب:حتقيق

ــد الــرمحن  - ــدين عب ــافظ أيب الفــضل جــالل ال ــر اإلتقــان يف علــوم القــرآن للح ــن أيب بك ب

 ، اململكـة العربيـة الـسعودية. حتقيق مركز الدراسـات القرآنيـة).هـ٩١١ :ت(السيوطي 

 .هـ١/١٤٢٦ط. جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف.املدينة املنورة

 حممـد الـصادق : حتقيـق.أيب بكر أمحد بن عيل الرازي اجلـصاص:  تأليف.أحكام القرآن .٣

 .هـ١٤٠٥.اث العريب دار إحياء الرت:  بريوت.قمحاوي

 : حتقيـق.)هــ٥٤٣ :ت(أيب بكـر حممـد بـن عبـد اهللا ابـن العـريب :  تـأليف.أحكام القرآن .٤

 .دار الفكر للطباعة والنرش: لبنان.حممد عبد القادر عطا

 .)هــ ٦٣١ت ( عيل بن حممـد اآلمـدي :أيب احلسن: تأليف،اإلحكام يف أصول األحكام .٥

 هـ ١٤٠٤/ ١ الكتاب العريب ط دار، بريوت.سيد اجلمييل.  د:حتقيق

أيب الــسعود حممــد بــن حممــد : إرشــاد العقــل الــسليم إىل مزايــا القــرآن الكــريم، تــأليف .٦

 . دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.العامدي

: ت(حممد بن عيل بـن حممـد الـشوكاين :  تأليف.إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول .٧

/ ١ دار الفكــر ط، بــريوت.د البــدري أيب مــصعب حممــد بــن ســعي: حتقيــق.)هـــ١٢٥٠

 . م١٩٩٢ – ١٤١٢
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أمحد بن عبـد احللـيم بـن تيميـة احلـراين أبـو العبـاس، جامعـة اإلمـام : االستقامة، تأليف .٨

 حممد رشاد سامل. د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٣حممد بن سعود 

طفى  مـص: للباحـث.أسلوب احلذف يف القرآن الكريم وأثـره يف إعجـازه وبيـان معانيـه .٩

 كليـة أصـول ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية، رسالة ماجستري.شاهر خلوف

  .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ ،الدين بالرياض

 . أمحـد خمتـار عمـر: تـأليف. دراسـة إحـصائية:االشرتاك والتـضاد يف القـرآن الكـريم .١٠

  هـ١/١٤٢٣ ط. عامل الكتب،القاهرة

عيل بن حممـد البـزدوي :   تأليف).لكنز الوصول اىل معرفة األصو(أصول البزدوي  .١١

 . مطبعة جاويد بريس، كراتيش.احلنفيى

حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس أبو بكر، دار املعرفـة : أصول الرسخيس، تأليف .١٢

  بريوت–

 دار ، بـريوت.  أيب عيل أمحـد بـن حممـد بـن إسـحاق الـشايش: تأليف.أصول الشايش .١٣

 هـ١٤٠٢/ط.الكتاب العريب

 الشيخ العالمة حممد األمني بن حممـد : تأليف.ن يف إيضاح القرآن بالقرآنأضواء البيا .١٤

 دار . مكـة املكرمـة. بكر بـن عبـد اهللا أبـو زيـد: طبع بإرشاف.املختار اجلكني الشنقيطي

 .هـ١/١٤٢٦ ط.عامل الفوائد

  حممد األمني بن حممد بن املختـار اجلكنـي: تأليف.أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن-

 دار الفكـر ، بـريوت. مكتب البحـوث والدراسـات: حتقيق.)هـ١٣٩٣: ت(.الشنقيطي

 . م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ .للطباعة والنرش



  فهرس المصادر والمراجع 

  

 

 

أبو عبد اهللا شمس الدين حممـد بـن أيب بكـر : إعالم املوقعني عن رب العاملني، تأليف .١٥

طـه عبـد : ، حتقيـق١٩٧٣ - بـريوت -بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار اجليـل 

 .وف سعدالرؤ

حممد بن أيب بكر أيوب الزرعـي أبـو عبـد : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، تأليف .١٦

ــريوت -اهللا، دار املعرفــة  ــة١٩٧٥ - ١٣٩٥ - ب ــق: ، الطبع ــة، حتقي ــد : الثاني ــد حام حمم

 الفقي

  ٢ط. بريوت- دار الفكر . سمري جابر: حتقيق. أليب الفرج األصفهاين.األغاين .١٧

.  خـرج أحاديثـه حممـد نـارص الـدين األلبـاين. اإلسالم ابن تيمية تأليف شيخ.اإليامن .١٨

 .م١٩٩٦ هـ١٤١٦/ الطبعة اخلامسة . املكتب اإلسالمي،بريوت

 حممـود : حتقيـق.)أبو الليث الـسمرقندي( نرص بن حممد بن أمحد :بحر العلوم  تأليف .١٩

 .م١٩٩٧ _ هـ١/١٤١٨ط. دار الفكر، بريوت.مطرجي

 لإلمـام بـدر الـدين حممـد بـن عبـد اهللا بـن هبادرالزركـيش .قـهالبحر املحيط يف أصـول الف . ٢٠

 وحممـد ، وعبـد الـستار أيب غـدة، عمـر سـليامن األشـقر. حتريـر ومراجعـة.)هـ٧٩٤-٧٤٥(

 . طبعه مصورة عن طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت.سليامن األشقر

ت ( هبادر بن عبـد اهللا الزركـيش بدر الدين حممد بن: تأليف.البحر املحيط يف أصول الفقه-

/  لبنـان.حممـد حممـد تـامر.  د:ضـبط نـصوصه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه. )هـ٧٩٤

 ).م٢٠٠٠ - هـ١/١٤٢١ ط. دار الكتب العلمية،بريوت

 أيب عبـــداهللا حممـــد بـــن أيب بكـــر أيـــوب الزرعـــي ابـــن القـــيم: بـــدائع الفوائـــد، تـــأليف . ٢١

 أرشف أمحـد -عـادل عبـد احلميـد العـدوي  - هشام عبد العزيز عطـا: حتقيق.)هـ٧٥١:ت(

 .األوىل:  الطبعة.م١٩٩٦ -هـ ١/١٤١٦ مكتبة نزار مصطفى الباز  ط، مكة املكرمة.الج
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عبـد امللــك بـن عبـد اهللا بــن يوسـف اجلـويني أبــو : الربهـان يف أصـول الفقــه، تـأليف .٢٢

 العظـيم عبـد. د: الرابعـة، حتقيـق: ، الطبعـة١٤١٨ - مـرص - املنصورة -املعايل، الوفاء 

 حممود الديب

  أيب عبـد اهللا حممـد بـن هبـادر بـن عبـد اهللا الزركـيش : تأليف.الربهان يف علوم القرآن .٢٣

 .هـ ١٣٩١/ دار املعرفة ط،بريوت. حممد أبو الفضل إبراهيم: حتقيق.)هـ ٧٩٤: ت(

ــع القــرآن .٢٤  متــام . د: تــأليف. دراســة لغويــة وأســلوبية للــنص القــرآين:البيــان يف روائ

  .١٩٩٣ - هـ١٤١٣رجب /١ ط. عامل الكتب.قاهرة ال.حسان

 : حتقيـق.حممد مرتىض احلسيني الزبيـدي: تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف .٢٥

 . دار اهلداية.جمموعة من املحققني

 .هــ٤٦٣ لإلمام أيب بكر أمحد بـن عـيل اخلطيـب البغـدادي املتـوىف سـنة .تاريخ بغداد .٢٦

 . ت .د/ط. د. دار الكتب العلمية،بريوت

 . حـسني حامــد الــصالح: دكتــور.التأويـل اللغــوي يف القـرآن الكــريم دراســة دالليـة .٢٧

 .م٢٠٠٥ - هـ١/١٤٢٦ ط.دار ابن حزم.  لبنان،بريوت

 أيب احلسن عالء الدين عيل بن سـليامن : تأليف.التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه .٢٨

.  د، عـوض القـرين. د،ينعبد الرمحن اجلـرب.  د: حتقيق).هـ ٨٨٥ :ت(املرداوي احلنبيل 

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١/ ١ ط. مكتبة الرشد،الرياض/  السعودية .أمحد الرساح

 : حققه وقد له ووضع فهارسه.هـ٩١١التحبري يف علم التفسري للسيوطي املتوىف سنة  .٢٩

 دار العلـوم للطباعـة ، اململكـة العربيـة الـسعودية- الريـاض .فتحي عبد القادر فريد. د

 .م١٩٨٢ - هـ١/١٤٠٢ ط.والنرش

 دار سـحنون : دار النـرش،حممـد الطـاهر بـن عاشـور:   اسم املؤلف،التحرير والتنوير .٣٠

 م١٩٩٧ - تونس -للنرش والتوزيع 
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 ط . د. الـدار التونـسية للنـرش، تـونس. التحرير والتنوير للشيخ حممد الطاهر ابن عاشـور-

 .م١٩٨٤/

ــــوليني .٣١ ــــد األص ــــوي عن ــــصور اللغ ــــأليف،الت ــــد:  ت ــــسيد أمح ــــار ال ــــد الغف  . عب

 .م١٩٨١ هـ ١/١٤٠١ ط.مكتبات عكاظ للنرش والتوزيع.السعودية

 ملحمـد بـن يوسـف الـشهري بـأيب حيـان األندلـيس املتـوىف سـنة .تفسري البحـر املحـيط .٣٢

 والدكتور زكريا عبد املجيد ، وعيل حممد معوض، عادل عبد املوجود: حتقيق).هـ٧٤٥(

 - هــ١/١٤٠٣ ط. دار الكتب العلميـة،ريوت ب. والدكتور أمحد النجويل اجلمل ،النوين

 .م١٩٩٣

أيب اخلـري نـارص الـدين عبـد اهللا بـن عمـر :  تـأليف. أنـوار التنزيـل:تفـسري البيـضاوي .٣٣

  . دار الفكر،بريوت.البيضاوي 

. حممد بن أمحد املحيل و عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر الـسيوطي: تفسري اجلاللني، تأليف .٣٤

  .١ ط. دار احلديث :القاهرة

مـصطفى مـسلم .  د: حتقيـق.عبـد الـرزاق بـن مهـام الـصنعاين:  تأليف.سري القرآنتف .٣٥

 .هـ١٤١٠/ ١ مكتبة الرشد ط:الرياض.حممد

 لإلمام أيب املظفر السمعاين منصور بن حممـد بـن عبـد اجلبـار التميمـي .تفسري القرآن .٣٦

 الطبعة . دار الوطن، الرياض. أيب متيم يارس بن إبراهيم وآخر: حتقيق.املروزي الشافعي

 .م١٩٩٧_ هـ١٤١٨/األوىل 

 أبـو : حتقيـق.  أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب زمنني: تأليف.تفسري القرآن العزيز .٣٧

 الفاروق احلديثة ،القاهرة/ مرص. و حممد بن مصطفى الكنز،عبد اهللا حسني بن عكاشة

 .م٢٠٠٢ - هـ١/١٤٢٣ط



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

عيل بــن عمــر بــن كثــري الدمــشقي   أيب الفــداء إســام: تــأليف.تفــسري القــرآن العظــيم .٣٨

 هـ١٤٠١ .دار الفكر: بريوت) هـ ٧٧٤:ت(

 للحافظ أيب الفداء إسامعيل بن عمرو بن كثـري القـريش الدمـشقي .  تفسري القرآن العظيم-

 هــ٢/١٤٢٠ ط. دار طيبـة، الرياض. سامي بن حممد السالمة: حتقيق).هـ٧٧٤-٧٠٠(

 .م١٩٩٩ -

، )ابـن أيب حـاتم(ن بـن حممـد بـن إدريـس الـرازيعبـد الـرمح: تفسري القـرآن، تـأليف .٣٩

 . املكتبة العرصية، أسعد حممد الطيب:حتقيق

فخر الدين حممد بن عمـر التميمـي الـرازي : التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب، تأليف .٤٠

 .م٢٠٠٠ - هـ١/١٤٢١ ط. دار الكتب العلمية:الشافعي، بريوت

 اململكـة .سـليامن بـن نـارص الطيـارمـساعد بـن .  د.التفسري اللغـوي للقـرآن الكـريم .٤١

  هـ١٤٢٢رجب /١ ط. دار ابن اجلوزي،العربية السعودية

 املكتـــب . حممـــد أديــب الــصالح: تــأليف.تفــسري النــصوص يف الفقـــه اإلســالمي .٤٢

  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤/ ٣ ط. بريوت.اإلسالمي

 تفسري آيات أشكلت عىل كثري من العلامء حتى ال يوجـد يف طائفـة مـن كتـب التفـسري .٤٣

فيها القول الصواب بل ال يوجد فيها إال ما هو خطأ لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احللـيم 

 مكتبـة الرشـد ، الريـاض. عبد العزيز بن حممد اخلليفـة: حتقيق.بن عبد السالم بن تيمية

 .م١٩٩٦ - هـ١/١٤١٧ ط.ورشكة الرياض للنرش والتوزيع

 .ن سـعيد بـن مـرسوق الثـوري أيب عبـد اهللا سـفيان بـ: تفسري سفيان الثوري، تـأليف .٤٤

  هـ١٤٠٣/  ١ دار الكتب العلمية  ط:بريوت

 .)هــ ١٠٤: ت(  أيب احلجاج جماهد بن جرب املخزومي التـابعي : تأليف.تفسري جماهد .٤٥

 . املنشورات العلمية: بريوت. عبد الرمحن الطاهر حممد السوريت:حتقيق



  فهرس المصادر والمراجع 

  

 

 

ليامن بــن بــشري األزدي أيب احلـسن مقاتــل بــن ســ: تفـسري مقاتــل بــن ســليامن، تــأليف .٤٦

 هــ١٤٢٤/ ١ دار الكتب العلمية  ط: بريوت، لبنان. أمحد فريد: حتقيق.بالوالء البلخي

 .م٢٠٠٣ -

 حممـد عـوض : حتقيـق.أبـو منـصور حممـد بـن أمحـد األزهـري:  تـأليف،هتذيب اللغة .٤٧

 .م١/٢٠٠١ دار إحياء الرتاث العريب  ط:  بريوت.مرعب

 للعالمة عبـد الـرمحن بـن نـارص الـسعدي .كالم املنانتيسري الكريم الرمحن يف تفسري  .٤٨

 عبـد اهللا بـن : الـشيخ: قـدم لـه. عبد الرمحن بـن معـال اللوحيـق: حتقيق).هـ ١٣٧٦ :ت(

 ،اململكـة العربيـة الـسعودية.  حممـد بـن صـالح العثيمـني: الـشيخ،عبد العزيز بن عقيـل

 - هــ١٤٢١ :١/ط. وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والـدعوة واإلرشـاد،الرياض

 .م٢٠٠٠

  اإلمام أيب عمرو عثامن بـن سـعيد بـن عـثامن بـن : تأليف،التيسري يف القراءات السبع .٤٩

ـــداين ـــن عمـــرو ال ـــق.ســـعيد ب ـــزل: حتقي ـــو تري ـــريوت. أوت ـــريب ، ب ـــاب الع  . دار الكت

 . م١٩٨٤ - هـ٢/١٤٠٤ط

جـالل احلـافظ :  تـأليف)  اجلامع الصغري وزوائده واجلامع الكبري(جامع األحاديث  .٥٠

 .الدين عبد الرمحن السيوطي 

 - ٢٢٤( أليب جعفـر حممـد بـن جريـر الطـربي .جامع البيـان عـن تأويـل آ ي القـرآن .٥١

 دار عـامل :اململكة العربية الـسعودية.عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي.  د: حتقيق)هـ٣١٠

 هـ١/١٤٢٤ ط.الكتب

مد بن جريـر بـن يزيـد بـن خالـد  أيب جعفر حم: تأليف.  جامع البيان عن تأويل آي القرآن-

 .هـ١٤٠٥  .دار الفكر : بريوت) هـ ٣١٠: ت(الطربي 
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لإلمـام احلـافظ أيب عبـد اهللا حممـد بـن . )صحيح البخاري(اجلامع الصحيح املخترص  .٥٢

 ، بـريوت. مـصطفى ديـب البغـا: حتقيق.هـ٢٥٦ املتوىف سنة .إسامعيل اجلعفي البخاري

 .م١٩٨٧ - هـ٢/١٤٠٧ ط. ودار الياممة،دار ابن كثري

ــأليف .٥٣ ــو عيــسى الرتمــذي : اجلــامع الــصحيح ســنن الرتمــذي، ت ــن عيــسى أب حممــد ب

 . دار إحياء الرتاث العريب : بريوت. أمحد حممد شاكر وآخرون:حتقيق. السلمي

   أيب عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد األنــصاري القرطبــي: تــأليف.اجلــامع ألحكــام القــرآن .٥٤

 . دار الشعب: القاهرة.)هـ٦٧١:ت(

 مطبعــة دار  الكتــب . أليب عبــد اهللا حممــد األنــصاري القرطبــي. اجلــامع ألحكــام القــرآن-

 .م١٩٥٢ هـ٢/١٣٧٢ ط.املرصية

 ، اململكـة األردنيــة اهلاشــمية.فاضـل صــالح الــسامرائي.  د: تــأليف.اجلملـة واملعنــى .٥٥

 .م٢٠٠٧ - هـ١/١٤٢٨ ط. دار الفكر.ّعامن

 دار ، بـريوت. السيد أمحد اهلاشمي: تأليف.جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع .٥٦

 . ت. د/٦ ط،الكتب العلمية

 : حتقيـق. عبد الرمحن بـن حممـد بـن زنجلـة: اإلمام أيب زرعة: تأليف.حجة القراءات .٥٧

 . م١٩٨٢ - هـ٢/١٤٠٢ ط. مؤسسة الرسالة، بريوت.سعيد األفعاين

 بـن عبــد العزيــز  فهــد: تــأليف.اخلـالف التــرصيفي وأثـره الــداليل يف القــرآن الكـريم .٥٨

 .هـ١/١٤٢٧ ط. دار ابن اجلوزي. اململكة العربية السعودية.ُّالزامل السليم

ــأليف .٥٩ ــأثور ت ــسري بامل ــور يف التف ــدر املنث ــدين :ال ــالل ال ــامل ج ــن الك ــرمحن ب ــد ال   عب

 هـ١٩٩٣ ط . دار الفكر ، بريوت،السيوطي
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 لإلمـام جـالل الـدين .لقـرآن الدر املنثور يف التفسري باملأثور وهو خمتـرص تفـسري ترمجـان ا-

 . دار الكتـب العلميـة، بـريوت.هــ٩١١عبد الرمحن بن أيب بكـر الـسيوطي املتـوىف سـنة 

 .م١٩٩٠ - هـ١/١٤١١ط

تقي الدين أمحد بن عبـد الـسالم بـن عبـد احللـيم : درء تعارض العقل والنقل، تأليف .٦٠

  .بية دار الكنوز األد. حممد رشاد سامل:بن عبد السالم بن تيمية، حتقيق

تقي الدين أمحد بن عبد الـسالم بـن عبـد احللـيم بـن :  درء تعارض العقل والنقل، تأليف- 

:  حتقيـق،.م١٩٩٧ - هــ١٤١٧ - بـريوت -عبد السالم بن تيمية، دار الكتـب العلميـة 

 .عبد اللطيف عبد الرمحن

دار  الـ- اإلسـكندرية .طاهر سليامن محـودة.  د: تأليف،دراسة املعنى عند األصوليني .٦١

 .ت.د/ط. د.اجلامعية

القـايض عبـد النبـي : دستور العلامء أو جامع العلوم يف اصـطالحات الفنـون، تـأليف .٦٢

 - هــ١٤٢١ -بـريوت /  لبنـان -بن عبد الرسـول األمحـد نكـري، دار الكتـب العلميـة 

 .حسن هاين فحص:  عرب عباراته الفارسية.األوىل: م، الطبعة٢٠٠٠

 : حتقيـق.لقاسـم  سـليامن بـن أمحـد الطـرباين أبـو القاسـمأيب ا:الدعاء للطرباين تـأليف .٦٣

 .هـ ١/١٤١٣ دار الكتب العلمية ط،بريوت.مصطفى عبد القادر عطا

 ويليـه منـع جـواز املجـاز يف املنـزل للتعبـد ،دفع إهيام االضطراب عن آيـات الكتـاب .٦٤

 هــ١٣٢٥( للشيخ العالمة حممد األمي بن حممـد املختـار اجلكنـي الـشنقيطي.واإلعجاز

 هـ١/١٤٢٦ط. عامل الفوائد، مكة املكرمة. بكر بن عبد اهللا أبو زيد: إرشاف.)هـ١٣٩٣

 بـريوت -اإلمام عبد القاهر اجلرجـاين، دار الكتـاب العـريب : دالئل اإلعجاز، تأليف .٦٥

  التنجي.د: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٥ هـ١٤١٥ -
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 . حممـود توفيـق ســعد:ليف تــأ. دراسـة بيانيـة ناقـدة:داللـة األلفـاظ عنـد األصــوليني .٦٦

 .م١٩٨٧ -١/١٤٠٧ ط. مطبعة األمانة.مرص

 جامعـة ، مكة املكرمة.ردة اهللا بن ردة بن ضيف اهللا الطلحي.  د: إعداد.داللة السياق .٦٧

 .هـ١/١٤٢٤ ط. معهد البحوث العلمية،أم القرى

 عــيل . د: تـأليف.الداللـة اللفظيـة وأثرهـا يف اســتنباط األحكـام  مـن القــرآن الكـريم .٦٨

  .م٢٠٠٦ - هـ١/١٤٢٧ ط. دار البشائر اإلسالمية. بريوت.حسن الطويل

ــن حممــد :   اســم املؤلــف،ذم الكــالم وأهلــه .٦٩ شــيخ اإلســالم أبــو إســامعيل عبــد اهللا ب

- هــ١٤١٨ - املدينـة املنـورة - مكتبـة العلـوم واحلكـم : دار النـرش،األنصاري اهلروي

 لعزيز الشبل عبد الرمحن عبد ا: حتقيق، األوىل: الطبعة،م١٩٩٨

 . أمحـد حممـد شـاكر: حتقيـق.الرسالة لإلمام  أيب عبد اهللا حممـد بـن إدريـس الـشافعي  .٧٠

 .   م١٩٣٩ - هـ ١٣٥٨القاهرة  ط 

رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب أليب النرص تاج الدين عبد الوهاب بن عيل بـن  .٧١

ــايف الــسبكي  ــد الك ـــ٦٤٦: ت(عب ــق. )ه ــوض:حتقي ــد مع ــد ع، عــيل حمم ــد  عــادل أح ب

 .هـ١٤١٩ -م ١/١٩٩٩ بريوت، عامل الكتب ط، لبنان.املوجود

العالمــة أيب الفــضل : روح املعــاين يف تفــسري القــرآن العظــيم والــسبع املثــاين، تــأليف .٧٢

 .دار إحياء الرتاث العريب: بريوت.شهاب الدين السيد حممود األلويس البغدادي

بـن قدامـة املقـديس أبـو حممـد، عبد اهللا بـن أمحـد : روضة الناظر وجنة املناظر، تأليف .٧٣

عبـد . د: الثانيـة، حتقيـق: ، الطبعـة١٣٩٩ - الريـاض -جامعة اإلمـام حممـد بـن سـعود 

 العزيز عبد الرمحن السعيد
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 اإلمام أيب الفرج مجال الدين عبد الـرمحن بـن عـيل : تأليف.زاد املسري يف علم التفسري .٧٤

 .م١٩٨٧_ هـ١٤٠٧/لرابعة  الطبعة ا. املكتب اإلسالمي، بريوت.بن حممد اجلوزيا

ــأليف .٧٥ ــن األشــعث : ســنن أيب داود، ت ــو داود(ســليامن ب  األزدي، دار  السجــستاين)أب

 حممد حميي الدين عبد احلميد: ، حتقيق-الفكر 

 ، فـواز أمحـد زمـريل: حتقيق.سنن الدارمي أليب حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن الدرامي .٧٦

 .هـ١/١٤٠٧ ط.لعريب دار الكتاب ا، بريوت.وخالد السبع العلمي

 -، مكتبـة الـدار )أبو بكـر(أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي : السنن الصغرى، تأليف .٧٧

ــورة  ــة املن ــة١٩٨٩ - ١٤١٠ -املدين ــياء الــرمحن . د: األوىل، حتقيــق: ، الطبع ــد ض حمم

 األعظمي

 .)هــ٣٠٣-٢١٥( لإلمام أيب عبد الـرمحن أمحـد بـن شـعيب النـسائي .السنن الكربى .٧٨

 دار الكتـب ، بريوت. وسيد كرسوي حسن،دكتور عبد الغفار سليامن البنداريحتقيق ال

 .م١٩٩١ هـ١/١٤١١ط.العلمية

ــدكتور.الــسياق وتوجيــه داللــة الــنص .٧٩  بلنــسية للنــرش . مــرص. عيــد بلبــع: تــأليف ال

 .م٢٠٠٨ - هـ١/١٤٢٩ ط.والتوزيع

 .بةرشح أصــول اعتقــاد أهــل الــسنة واجلامعــة مــن الكتــاب والــسنة وإمجــاع الــصحا .٨٠

أمحــد ســعد . د: حتقيــق. أيب القاســم هبــة اهللا بــن احلــسن بــن منــصور الاللكــائي:لإلمــام

 .هـ١٤٠٢/ دار طيبة ط،احلمدان الرياض

عبيــد اهللا بــن : ، تــأليف.رشح التلــويح عــىل التوضــيح ملــتن التنقــيح يف أصــول الفقــه .٨١

ــي ــاري احلنف ــويب البخ ــسعود املحب ــة ،.م ــب العلمي ــريوت - دار الكت ـــ١٤١٦ - ب  - ه

 زكريا عمريات:  حتقيق،م١٩٩٦
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 سـعود بـن : حتقيـق،كتـاب الطهـارة(رشح العمدة يف الفقة لشيخ اإلسالم ابـن تيميـة  .٨٢

  هـ١/١٤١٣ ط. مكتبة العبيكان،الرياض. )صالح العطيشان

 ، كتاب مناسك احلـج والعمـرة:)هـ٧٢٨ :ت(رشح العمدة لشيخ اإلسالم ابن تيمية  .٨٣

 هـ١/١٤١٣ ط. مكتبة العبيكان،ياض الر). صالح بن حممد احلسن:حتقيق

 تـأليف الـشيخ العالمـة حممـد األمـني بـن ).نثر الورود(رشح مراقي السعود املسمى  .٨٤

 بكـر بـن عبـد اهللا : طبع بإرشاف. عيل بن حممد العمران: حتقيق.حممد املختار الشنقيطي

 هـ١/١٤٢٦ ط. دار عامل الفوائد، مكة املكرمة.أبو زيد

مـساعد بـن سـليامن بـن نـارص .  د:رشحه. فسري البن تيميةرشح مقدمة يف أصول الت .٨٥

 هـ١٤٢٧صفر /١ط. دار ابن اجلوزي. اململكة العربية السعودية.الطيار

اهللا بـن  الـدكتور عبـد: حتقيق: حتقيق.  أيب بكر حممد بن احلسني اآلجري : تأليف.الرشيعة . ٨٦

  .م١٩٩٩ - ـه ٢/١٤٢٠ دار الوطن ط، الرياض: السعودية.عمر بن سليامن الدميجي

 حتقيــق حممــد ).هـــ٤٥٦-٣٨٤( أليب بكــر أمحـد بــن احلــسني البيهقـي.شـعب اإليــامن .٨٧

 .هـ١/١٤١٠ ط. دار الكتب العلمية، بريوت.السعيد بسيوين زغلول

  أيب عبــد اهللا : تــأليف.شــفاء العليــل يف مــسائل القــضاء والقــدر واحلكمــة والتعليــل .٨٨

 حممـد بـدر : حتقيـق.لزرعي الدمشقيشمس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد ا

 .هـ ١٣٩٨/ دار الفكر ط، بريوت.الدين أبو فراس النعساين احلنبيل

ــأليف.الــصاحبي يف فقــه اللغــة .٨٩ ــا :ت ــن زكري ــن فــارس ب  :املتــوىف( أيب احلــسني أمحــد ب

 ).هـ٣٩٥

 أمحــد : حتقيــق.الـصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة إلسـامعيل بــن محــاد جلــوهري .٩٠

 .م٤/١٩٩٠ط. دار العلم للماليني، بريوت.عبدالغفور عطار
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حممـد بـن حبـان بـن أمحـد أبـو حـاتم : صحيح ابن حبـان برتتيـب ابـن بلبـان، تـأليف .٩١

ــالة  ــسة الرس ــستي، مؤس ــي الب ــريوت -التميم ــة١٩٩٣ - ١٤١٤ - ب ــة، : ، الطبع الثاني

 شعيب األرنؤوط: حتقيق

ــأليف .٩٢ ــن خزيمــة : صــحيح ابــن خزيمــة، ت لــسلمي  ا)أبــو بكــر(حممــد بــن إســحاق ب

ـــالمي  ـــب اإلس ـــسابوري، املكت ـــريوت -الني ـــق١٩٧٠ - ١٣٩٠ - ب ـــد . د: ، حتقي حمم

 مصطفى األعظمي

ــسلم .٩٣ ــحيح م ــأليف.ص ــشريي :  ت ــسني الق ــو احل ــاج أب ــن احلج ــسلم ب ــسني م أيب احل

 . دار إحياء الرتاث العريب: بريوت. حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق.النيسابوري

أبـو عبـد اهللا شـمس الـدين :   اسـم املؤلـف،عطلـةالصواعق املرسلة عىل اجلهميـة وامل .٩٤

 - دار العاصـمة : دار النـرش،حممد بـن أيب بكـر بـن أيـوب بـن سـعد الزرعـي الدمـشقي

 عيل بن حممد الدخيل اهللا.  د: حتقيق، الثالثة: الطبعة،١٩٩٨ - ١٤١٨ -الرياض 

 .ين عبـد الـرمحن حـسن حبنكـة امليـدا.ضوابط املعرفة وأصول االسـتدالل واملنـاظرة .٩٥

 .م١٩٨٨ هـ٣/١٤٠٨ ط. دار القلم،دمشق

 .٢/١٩٨٨ط. عامل الكتب. القاهرة. أمحد خمتار عمر: تأليف.علم الداللة .٩٦

 املؤسـسة اجلامعيـة ، بـريوت.ألمحد نعيم الكراعني.علم الداللة بني النظرية والتطبيق .٩٧

 .م١٩٩٣ - هـ١/١٤١٣ ط.للدراسات  والنرش والتوزيع

 .الرواية والدراية يف علم التفسري ملحمد بن عيل الشوكاينفتح القدير اجلامع بني فني  .٩٨

  .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ .د/  د ط . دار الفكر،بريوت

 حـسام الـدين . ضـبطه وحققـه.الفروق اللغوية لإلمام األديب أيب هالل العـسكري .٩٩

  .م١٩٨١ - هـ١٤٠١/ ط.  د. دار الكتب العلمية- بريوت -. القديس
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 : حتقيـق. أيب بكر أمحد بن عيل بن ثابـت اخلطيـب البغـدادي : تأليف.الفقيه و املتفقه .١٠٠

 .هـ٢/١٤٢١السعودية، دار ابن اجلوزي ط.أبو عبد الرمحن عادل بن يوسفالغزاوي

ــول .١٠١ ــول واملعق ــزان املنق ــاروت يف مي ــاروت وم ــصة ه ــأليف.ق ــوب : ت ــن أي ــادة ب  عي

 .م٢٠٠٣ هـ١/١٤٢٤ ط. دار ابن حزم: لبنان، بريوت.الكبييس

أبو املظفر منصور بن حممد بـن عبـد اجلبـار :   اسم املؤلف، يف األصولقواطع األدلة .١٠٢

ــاة ــسمعاين الوف ـــ٤٨٩: ال ــرش،ه ــة : دار الن ــب العلمي ــريوت - دار الكت ـــ١٤١٨ - ب  -ه

  حممد حسن حممد حسن إسامعيل الشافعي: حتقيق،م١٩٩٧

 اململكــة العربيــة . خالــد بــن عــثامن الــسبت: تــأليف.ًقواعــد التفــسري مجعــا ودراســة .١٠٣

 هـ١/١٤١٧ ط. دار ابن عفان للنرش والتوزيع. اخلرب:السعودية

 -حممد عميم اإلحـسان املجـددي الربكتـي، الـصدف ببلـرشز : قواعد الفقه، تأليف .١٠٤

 األوىل: ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٧ -كراتيش 

 دار ، القـاهرة. الدكتور شوقي ضـيف: حتقيق.كتاب السبعة يف القراءات البن جماهد .١٠٥

 .هـ١٤٠٠/ لثانية  الطبعة ا.املعارف

 . ود،مهـدي املخزومـي.  د: حتقيـق.اخلليل بن أمحد الفراهيدي:  تأليف.كتاب العني .١٠٦

 . دار ومكتبة اهلالل.إبراهيم السامرائي

 لإلمام أيب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شـيبة .الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار .١٠٧

 مكتبــــة ،الريــــاض . كــــامل يوســــف احلــــوت: حتقيــــق.)هـــــ٢٣٥ - ١٥٩(الكــــويف 

 .هـ١/١٤٠٩ط.الرشد

ــل  .١٠٨ ــون األقاويــل يف وجــوه التأوي ــأليف.الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل وعي   أيب : ت

 عبــد الــرزاق :حتقيــق.)هـــ٥٣٨ :ت(القاســم حممــود بــن عمــر الزخمــرشي اخلــوارزمي 

 .دار إحياء الرتاث العريب:  بريوت.املهدي
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  عالء الدين عبـد العزيـز : تأليف.كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي .١٠٩

ـــق.بـــن أمحـــد البخـــاريا ـــد اهللا حممـــود حممـــد عمـــر: حتقي ـــريوت، عب ـــب ، ب  دار الكت

 .  م١٩٩٧ - هـ١٤١٨/ط.العلمية

 أليب إسحاق أمحد بـن حممـد بـن إبـراهيم الثعلبـي ،)تفسري الثعلبي(الكشف والبيان  .١١٠

 :عـة وتـدقيق مراج. أيب حممد بـن عاشـور: حتقيق)م١٠٣٥ - هـ ٤٢٧ :ت(النيسابوري 

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢/ ١ دار إحياء الرتاث العريب ط، بريوت،نظري الصاعدي

أيب البقــاء أيــوب بــن :  تــأليف،الكليــات معجــم يف املــصطلحات والفــروق اللغويــة .١١١

:  حتقيـق،.م١٩٩٨ - هــ١٤١٩ - بريوت -موسى احلسيني الكفوي، مؤسسة الرسالة  

 . حممد املرصي-عدنان درويش 

عـالء الـدين عـيل املتقـي بـن حـسام :   تـأليف. سنن األقوال واألفعـالكنز العامل يف .١١٢

 .م١٩٩٨-هـ١/١٤١٩بريوت ط. حممود عمر الدمياطي: حتقيق.الدين اهلندي

 دار : بـريوت.  حممد بن مكـرم بـن منظـور األفريقـي املـرصي: تأليف.لسان العرب .١١٣

  األوىل:الطبعة.صادر

م لــه العالمــة الــشيخ عبــد اهللا  قــد.لــسان العــرب املحــيط للعالمــة ابــن منظــور .١١٤

 ، دار اجليـل، بـريوت.أعاد بناءه عىل احلرف األول من الكلمـة يوسـف خيـاط.العالييل

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨/ ط . د.ودار لسان العرب

 . دار الثقافـة. الـدار البيـضاء.متـام حـسان. د: تـأليف.اللغة العربيـة معناهـا ومبناهـا .١١٥

 .ت.  د.مطبعة النجاح اجلديدة

 ).هــ ٤٧٦ :ت(أيب  إسحاق إبـراهيم بـن عـيل الـشريازي : تأليف.يف أصول الفقهاللمع  .١١٦

 .م١٩٨٥- هـ١٤٠٥/ ١ ط. دار الكتب العلمية،بريوت



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 عبـد : حتقيـق.أمحد بن شعيب أبـو عبـد الـرمحن النـسائي:  تأليف.املجتبى من السنن .١١٧

 .م١٩٨٦ -هـ ٢/١٤٠٦ مكتب املطبوعات اإلسالمية ط:حلب.الفتاح أبو غدة

 دار : بـريوت، القاهرة.  عيل بن أيب بكر اهليثمي: تأليف.ع الزوائد ومنبع الفوائدجمم .١١٨

 هـ١٤٠٧/ ط.دار الكتاب العريب /الريان للرتاث

  أمحد عبـد احللـيم بـن : تأليف،)هـ٧٢٨ :ت(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  .١١٩

سـم العاصـمي  عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن قا: مجـع وترتيـب.تيمية احلراين أبـو العبـاس

 .٢ ط،مكتبة ابن تيمية.النجدي

 للقايض أيب حممد عبـد احلـق بـن غالـب بـن .املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .١٢٠

 ، بـريوت. عبد السالم عبـد الـشايف حممـد:حتقيق). هـ٥٤٦(عطية األندليس املتوىف سنة 

 . م١٩٩٣ _ هـ١/١٤١٣ط.دار الكتب العلمية

 .)هــ ٦٠٦: ت( حممد بن عمر بـن احلـسني الـرازي :يف تأل.املحصول يف علم األصول .١٢١

 جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية ، الريـاض. طه جابر فياض العلواين:حتقيق

 .هـ ١٤٠٠/ ١ط

أيب احلسن عيل بن إسامعيل بن سـيده املـريس، دار : املحكم واملحيط األعظم، تأليف .١٢٢

 .عبد احلميد هنداوي: حتقيقاألوىل، : م، الطبعة٢٠٠٠ - بريوت -الكتب العلمية 

  عبـد القـادر بـن بـدران الدمـشقي : تـأليف.املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل .١٢٣

  .٢/١٤٠١ ط. بريوت.عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي.  د: حتقيق.)هـ ١٣٤٦: ت(

 الـشيخ العالمـة حممـد األمـني بـن : تأليف.مذكرة يف أصول الفقه عىل روضة الناظر .١٢٤

 ، مكـة املكرمـة. بكر بن عبد اهللا أبو زيـد: طبع بإرشاف.ار اجلكني الشنقيطيحممد املخت

 هـ١/١٤٢٦ ط.دار عامل الفوائد
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ــد الــرمحن بــن أيب بكــر : تــأليف.املزهــر يف علــوم اللغــة وأنواعهــا .١٢٥  جــالل الــدين عب

 . دار الكتـب العلميـة: بـريوت. فـؤاد عـيل منـصوص: حتقيـق).هـ٩١١: ت(السيوطي  

 .م ١٩٩٨ هـ١/١٤١٨ط

 لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلـاكم النيـسابوري .املستدرك عىل الصحيحني .١٢٦

 . دار الكتــب العلميــة. بــريوت. مــصطفى عبــد القــادر عطــا: حتقيــق.)هـــ٤٠٥_٣٢١(
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  فهرس المحتويات
  الصفحة  المحتوى

 ١٠-٥ ............................................................... املقدمة

 ٥ ......................................................املوضوع وأمهيته 

 ٧ ......................................................أهداف الدراسة 

 ٧ ........................................................منهج الدراسة 

 ٨ .........................................................خطة الدراسة 

  لالفصل األو
  ٦٦-١١  مقدمة في القرائن وأثرها في معاني القرآن

 ١٣ ...................................... مقدمة يف القرائن :املبحث األول

 ١٣ .......................... القرائن يف الدراسات السابقة :املطلب األول

 ٢٥ ......................... أهم النتائج املستخلصة من الدراسات السابقة

 ٢٦  ..................................... ؟جوانب النقص يف هذا املوضوع

 ٢٦  ......................................... مفهوم القرائن :املطلب الثاين

 ٢٦ .............................................  تعريف القرائن لغةً:أوال

 ٢٩ ....................................... ًاصطالحا تعريف القرائن :ًثانيا

 ٣٤ .................................أنواع القرائن ونشأهتا  :املطلب الثالث

 ٣٤ ................................................... أنواع القرائن ً:أوال

 ٣٧ .................................................... نشأة القرائن :ًثانيا

 ٤٢ .............................. أثر القرائن يف معاين القرآن :املبحث الثاين

 ٤٢ .................. أثر القرائن يف املعاين األول يف القرآن : املطلب األول

 ٥٤ ................... أثر القرائن يف املعاين الثواين يف القرآن :املطلب الثاين
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  الصفحة  المحتوى
  الفصل الثاني

  ١١٨-٦٧  أثر القرائن المقالية في بيان ما في القرآن من اإلجمال
 ٦٩ ............................. التعريف بالسياق واإلمجال :املبحث األول

 ٦٩ ............................... مفهومه وأنواعه : السياق:املطلب األول

 ٦٩ ............................................... تعريف السياق يف اللغة

 ٦٩ .................................................... :ًالسياق اصطالحا

 ٧٠ ....................................... والعناية به عند املفرسين ،تارخيه

 ٧٨ ......................................................... أنواع السياق

 ٧٩ ..........................   وأنواعه،بيان املجمل مفهومه :املطلب الثاين

 ٧٩ ...............................................تعريف املجمل يف اللغة 

 ٨٠ .............................................ًتعريف املجمل اصطالحا 

 ٨٢ ................................................. تعريف البيان يف اللغة

 ٨٢ ..............................................ًتعريف البيان اصطالحا 

 ٨٤ ...........................................أنواع بيان املجمل يف القرآن 

 ٨٥ .............................. أثر السياق يف بيان اإلمجال :املبحث الثاين

 ٨٥ ..................... أثر السياق يف بيان اإلمجال يف املفرد :املطلب األول

 ٨٥ .......................................... بيان املجمل بسبب االشرتاك

 ٩٠ ............................................ بيان املجمل بسبب التضاد

 ٩٢ ...........................................جمل بسبب التواطئ بيان امل

 ٩٥ .........................................بيان املجمل بسبب الترصيف 
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  الصفحة  المحتوى
 ٩٨ ............................................بيان املجمل بسبب اإلهبام 

 ١٠٥ .......................بيان املجمل بسبب تعدد املعنى الوارد يف القرآن 

 ١٠٩ .....................بيان املجمل بسبب احتامل الفعل للتعدي واللزوم 

 ١٠٩ .................. أثر السياق يف بيان اإلمجال يف الرتكيب :املطلب الثاين

 ١١٠ .......................بيان املجمل من املركب بسبب إهبام مجلة الصلة 

 ١١١ .........................املجمل بسبب االحتامل يف مرجع الضمري بيان 

 ١١٤ ............................................بيان املجمل بسبب احلذف 

 ١١٦ ...........بيان املجمل يف الرتكيب بسبب احتامل التعبري ألكثر من وجه 

  الفصل الثالث
  ١٦٠-١١٩  آنأثر القرائن في توضيح مشكل القر

 ١٢١ ............... التعريف بمشكل القرآن والقرائن املقالية :املبحث األول

 ١٢١ ...............................  التعريف بمشكل القرآن:املطلب األول

 ١٢١ ....................................................... املشكل يف اللغة

 ١٢٢ ............................................. ًتعريف املشكل اصطالحا

 ١٢٨ ......................  مفهومها وأنواعها:القرائن املقالية :املطلب الثاين

 ١٣١ ...............................  توضيح املشكل بالقرائن :املبحث الثاين

 ١٣١ ............................ املشكل بسبب التشابه العام :املطلب األول

 ١٣٥ ............. املشكل بسبب اختالف املوضوع يف اآليات :املطلب الثاين

 ١٤٠ ........ املشكل بسبب اختالف املوضع واملكان لآليات :املطلب الثالث

 ١٤٤   ...املشكل بسبب وقوع املخرب به عىل أحوال وأطوار خمتلفة :املطلب الرابع



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

  الصفحة  المحتوى
 ١٤٥ ................ ملشكل بسبب تعدد القراءات يف اآليةا :املطلب اخلامس

 ١٤٨   ...املشكل بسبب توهم تعارض اآلية مع احلديث النبوي :املطلب السادس

 ١٥٥ ................... املشكل بسبب توهم استحالة املعنى :املطلب السابع

 ١٥٦ ............................ املشكل بسبب خفاء املعنى :املطلب الثامن

 ١٥٨ ............................ املشكل بسبب غرابة اللفظ :املطلب التاسع

 ١٦١ ................................................................اخلامتة 

 ١٦٥ ..............................................املصادر واملراجع فهرس 

 ١٨٥ ....................................................فهرس املحتويات 

 


