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لتألزهلللقصلل

لkaram_ahmed.2080@azhar.edu.eg:لتفبلياللتبفكسلمني

 الملخص   
لتهممالهلهمملدلتفالمتةمم لافممبلعسمماالقبسممم لتفمبقمم لعممع؛لتفكممل المتيسممعلد لم فمم لقمم؛

افسساقلقاللأصمل لفم ل ابلأالعساالتفكل ال لتفكل نيللمتؤرالللةلتفسساقلظاهللخبل
-مصمااعس لتفكملتآ-هللال اسم لمةمااللصمابللسلفم لتف بمي تتم للمأةمللللتفكملياللتفكل ا

دمملتفسممممساقل مممميلرمممممالتبممممع؛لأالتفسمممما مرالفهممممال   سممممااللمللمضمممميلهللال مممم هال
تألقممرتللتفسممل سبلعممع؛ل  مماللعسمماال يمماللتفكمملا لعمم ل سمممالتدلافممبلالليكمم للتفسيسممعل

مقامممرملهممملدلتفالمتةممم :لتفمكامنمم لعمممع؛لتفم ممماه لتفم  ممم   ل  مممرت  للتفسيسممعلي  
تفشمملولمتفا،مم للمتفمممالتم لتفسمميلت ممادتل ممافكلت تللتفمماصمملةلفاكممل التفكممليا لقممال

مقماللمقم لعس عس ل ال ثم  لقم؛لخمبللتفسمساقلللكاالق هال خافس لقاليم للمقالراا
 ل جاق لمتفمالمة لتفاالتثس للفاال ثلتالخسسامل ابلتفمالمة لتفمكاس ل يلتفكاليالمت

متفسمممل سبل ممم للمتامممامللللتكممماليالتفمكممم لم   ادممم لتفصمممالتمةلتفم اكممم لفيهمممالتفممم  ل
تفالمتة :لتفكش ل ؛لأ مادلهلدلتفمسأف للمةساالتالتعساللهلدلتفمبق لم المدهال
قم؛لخمبلل ملخلقخماقللتفسرةم ل ميلدتدملةلهملدلتفمبقم لقم؛ل هم للمقخماقلل

تؤرمالل امبلأالتفسمساقل ميلتفسيسمعللفمسسل ممبلتفس ععقلق؛ل ه لأخلىللرممالل
 فسممالقسا ممالفكمم ل اقمم  لعمم لهممرلق  مم  ل كرت مماللاللتخممل ل مم؛لق امم لتفشمملولل

mailto:karam_ahmed.2080@azhar.edu.eg
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متفا،ممم للماللتسممممامخلقممم لقس ا ممماللتفمكممم  لفبسممماالقبسمممم لتفمبقممم لعمممع؛لتفممم  ل
لتفكل نيلتفمكال لمتيسعلدلق؛لخبللتفسساقلتفكل ني 

ظماهلةلتفسمساقل لتألمل:لثم ل صمرلاللتفمكالق لق؛لتمهعمالللمثبميسكّرالتف اثل م
ا مممماللتفسمممساقللللللتفثممماني:لتأصمممع لمتبعمممع؛ل تفكمممالتقبلمتفمامممالثع؛لتفكل نممميلعمممع؛

اقلضمرت  لتفسمسللتفثافمث:لمقمالالللعمع؛لتالن م االمتالنيمبللللقجااللللل تفكل ني
للأهمممالتف سممماد لمتفسرصمممساللل:للمخاتمممم  لم عهممماتفكل نممميلعمممع؛لتب مممماللمتبهممممال

لم هل لتفمرضر ال لللتفمصادممل

ل-تفسااعامميل-)لتفرصمميي:لتت مممفل مميلدمتةممسيلهمملد:لتفممم ه لتفسكمماقاي:لتفممم ه 
لتفمكاما( ل-تف كالت
:لمق؛لأهمها:لأالتفسساقلتفكل نيلقصالملأصع لفاسيسعلل مافكل المتفسم  لتف ساد 

 لتألخ ا ل يلتفسيسعللق؛لتالةسمماللتفخماق لفاسمساق لمتفا، لمتفمك للمأال  ل
ا لتقممممالأملتيلي مممماللف ممممماالتالةممممسمماللتفصمممماسبلفاسممممساقلالعمممماللقمممم؛لتيمعمممم ل

لتف رت   ل
تالهسممممماآل األصممممرللقمممممالترصمممميل مممم لهمممملدلتفالمتةمممم :لتفم يمممماللقمممم؛لل:تفسرصممممسالل

تفمسخصصمممع؛ل ممميلراسمممالل امممبلل لتألصمممرللتفسيسمممعلي ةمممدمتل فممم تآتفسيسمممعلي للمل
عع؛لرسبلتفسيسعلل مالىلتةسممافهاللتفمرتزن للمقال ابلشاكاسها لل اقم لتألزهل

مةسممماال ثمممملل فمممم ل اممممبلللدمتةمممم لأةمممم اسلهمممالملتفسممممساقل  مممماللتفمممم م لللفاسمممساق
لتفسيسعللل

ل-الرلتفم،مممممماف-رالالفتفممسمممممم-تفسيسممممممعل-تفسممممممساقلتفكل نممممممي: الكلمااااااات المفتاحياااااا 
ل لعرالتفاالتثل-نعرالتفمكب–تف رت  
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The Qur'anic context among the interpreters between 

the controls of the moderates and the readings of the 

guerrillas 

Karam Abdul Sattar Ahmed Mohammed Radwan. 

Department of Interpretation and Qur'anIc Sciences, 

Faculty of Islamic and Arab Studies in Qana, Al-Azhar 

University, Egypt  

E-mail: karam_ahmed.2080@azhar.edu.eg 

Abstract: 

This study aims to indicate the nature of the relationship 

between the Qur'an and its interpretation, through the 

phenomenon of the Qur'anic context, and emphasizes that 

the Qur'an's statement of context was originally issued to 

him by the Qur'an itself, and founded for him the Prophet 

( peace be upon him) and his esteemed companions - May 

God bless them, Their followers are charitably dependent, 

and the role of context in interpretation has proved to be 

not when the verses of the century are stated; The focus of 

this study: the comparison between the curricula 

disciplined by the rules of law and language, and the 

schools that advocate contemporary readings of the 

Qur'an; On the other hand, it also emphasizes that the 

context in interpretation is not an automated act available 

to every sane person; 

The research after the introduction consists of a preface, 

and three chapters; the first: the phenomenon of the 

Qur'anic context between the old and the modern; rooting 

and showing, the second: the realization of the Qur'anic 

context; areas and fates between discipline and 

dislocation, the third: the controls of the Qur'anic context 

between realization and neglect, and a conclusion; and in 
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it: the most important results and recommendations, 

sources, and the index of topics. 

Curriculum: I followed in my study this: integrative 

approach: (descriptive- analytical- critical- comparative). 

Results: The most important of which is that the Qur'anic 

context is an authentic source of interpretation in the 

Qur'an, Sunnah, language and reason, and that most of the 

errors in interpretation are the wrong use of the context; 

Recommendations: What this study recommends: more 

attention to interpretive principles, the obligation to study 

interpretative assets on specialists in al-Azhar University 

colleges and the like.   

Keywords: Qur'anic context - interpretation - moderates - 

exaggerated - controls - rationalists - modernists. 
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                                                           :                                                                 مقدم  البحث

الحماااد ل الااال  أرلاااا رلاااولن بالقااادن و عااان الحااا   وأنااا   عليااان 
 الفاتح   ؛ا و ق  والصالة والسالم على ليدنا محمدتبيانا لكا ما ج    ؛الفرقان

وماان تاابعق    وأصااحابن  وعلااى آلاان والمحيااي لمااا انااددر واناادق   لمااا ألقلاا 
نفاا  أن تل -تعااالى : فماان جميااا توفياا  هوبعاادالحاا   بإحسااان ىلااى عااوم 

لمحاولااا  فقااا  مااارا   مااان -ألعماااار فاااي تدمااا  اتاااا  ه تعاااالىاألوقاااات وا
والحجااا   العظماااى  والمنااا ؛ فقاااو النعمااا  الكبااارن وه أعلااا  بمااارا  -كالمااان

-ماان ءاااء  وصاار  عناان لإليمااان باان وتدمتاان-بفضاالن-المثلااى  اصاا في
ولمااا اااان القااران الكااري  محااط أنظااار جمياا  ال وا اا    ماان ءاااء-بحكمتاان

-قتان وقاعتانج  قاوِّ م و  المختلف  المناهج والغايات  واا منق  يأتل منان ماا يل 
وضااوابط أصاو  لالا أوجا  المتخصصااون وضا   ؛-أو عاارن  حسا  ماا يظان

تعالى  ولتكون بمثابا  الحصان الاواقي -تحو   ون العبث في فق  اتا  ه
للفقاا  الساالي  للقاارآن الكااري   وماان تاللقااا عتبااين المقبااو  ماان الماار و  ماان 

 .تعالى-تفسير اتا  ه أقوا  هل  ال وا   في

األكثار حضاورا فاي حقاا الدرالاات مص لح الساياق مان األلفاا     عدوي
  ومان أقادمقا أءقرها اتتالفا في حقيقتان ومدلولانالقرآني  المعاصرة  ومن  

لاا  تااداوب بااين ابتجاهااات والماادارف المختلفاا   وماان أبر هااا أداارا علااى  ب 
والضااوابط الملعيناا  علااى  صااو األأعظاا   الاانص القرآنااي  امااا أناان يعااد ماان

وبخاصاا  عناادما يصاابح السااياق هااو  اتفساايرا صااحيح؛ تفسااير القااران الكااري 
والحااداديين وماان علااى ءاااكلتق  مماان  المنفاال الوحيااد للاار  علااى العقالنيااين

بعض ااا التااي ب تااروق لعقااولق  ؛عنكاارون الكثياار ماان األصااو  التفساايري 
  يعدوناان ماان نقااالسااياق أل ىنكااار  فااال يمكاانق  ؛األحا عااث وعمااا الصااحاب 
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عنااد  -عنااد العقااالء علااى وجاان العمااوم باان  المساال  مفاااتر أفكاااره ؛ فماان 
أن آيااات القاارآن تاادعو ىلااى الحاا  -التجاار  عاان القااون التعماا  فااي النظاار  و 

والمفسارون  ن العلماء عام ف   توقد  وتنقى عن الباطا والفسا      والصالح 
هاي  -وأن لو  من لتن الال ق  بن؛ م  ءاا ب منق  تاص  لقلا األصا مبكرا   

مادارف اات ؛ ماا باين فاي الاتعمالن اإلفارا  أو التفاريط:-هلا البحث  محور
وهاي ت اوة لابقخ بخ اوات  ولعاا حدادي   طاب   أصو  قديم  وأترن اات  

المقارن  التراي  على  م   لنص القرآنيلسياق لبيان االتأصيا باما يمي ها:  
  بضوابط الشار  واللغا  المنضبط  ابلتعما  بين تفسير الجمقوروالنقد في  
  .المجر  عن هل  الضوابط  المدارف العقلي  والحدادي وتفسير 

                                                                                              مشكل  البحث:                     

غلخ المااادارف العلميااا  فاااي القااادي  والحااادعث  بتفساااير النصاااو   ءااال
  واان السياق من أعظ  أ وات البيان والتارجيح عناد وبخاص  القرآن الكري 

المدارف تنحر  بن عن جا ة بن جعا الكثير من هل  لقا  ىب أن الشغ  جل 
بإع اااء العقااا لمدرلاا  العقلياا  تدماا  لماالهبقا ومبا  اان اا ال رياا : ىفراطااا؛

  (1)بعقالنيا والتارجيح  وقاراءة الانص القرآناي   الصدارة الم لقا  فاي الفقا 
 يمااخ ىلااى السااياق بصاال بقجاار السااياق؛ ىب لااياقا مبتااورا ب أو تفري ااا؛ 

 اتقاااراء وهااايالغااار  والشااارق؛ فاااي كقاااراءات أصاااحا  المدرلااا  الحداديااا  
  مساتمدة من لغ  العر  ومقاصاد الشار   تأويلي  تارج  عن ن اق المعقو 

 صرفا المقدل  آلياتقا من تجار  الغر  في فق  نصوصق 

 

تفكرلل أمفس لتفمك ل يلتفاكال ابلتألشسا لمتكاليم ل ابلغعلدللمق هالتفكرلل مأال:لمهي-لل1
ل16تفمك لصمللايل)تالتجاهاللتفمكبنس لتفاال ث للناصلتفر ردلرا لم ردل ك



 

 

2281 

 الدين العدد الثالث والثالثونحولية كلية أصول 

  (2)والتفكيكي    (1)(كالبنيوي )  مبتدع   لغوي بالتخدام نظريات  ؛  ونقدا
  مرتك ة على ألس أربع :حتى قدت  (3) والسيميا ي 

معياااار الصاااح  والتقااادم والتحساااين  التاااي تعناااي عناااده العقالنياا :  -1
                                                      .المستمر للجقد اإلنساني

لحرااا   وهااي تعنااي معقولياا  التحااو   وتضااو  المجتماا : التأريخياا  -2
                                       .متجد ة تحد  ت ور  وتقدمن

وهاي تمثاا األرضاي  لشاارلي  السال    وحا  اإلنساان فااي الحريا :  -3
 

فيممالتشممسقلقمم؛لتفب سمم للمتم ممبلعسااعمم لتفمسممأف لافممبل  اصمملهالتفمؤفيمم لق هممالللتفب عريمم :-ل1
دمالن للافبلأي ل رتقم لخام سم ل  هماللمهميلع مامةل م؛لقم ه ل كملتلمأدتةلفاسااعم للتكمرآل

نمرت يلتفممل م لتبنسمانس للم الرانمفل ابل كلةلتفكاس لأملتفمجمرولتفم س ا لتهسممفل جمسم ل
تف مرمللقاللتشسهللل يلقجالل االتفا، لمتف كاللتألدعيلل)تن مل:لتفممجمالتألدعميلل بمرمل بمالل

لآ (1984(ل2ععلملللدتملتفماالفمب ع؛لل)ا
تفسيكسكس :لقشسك لق؛ل ك للمتم يلتيكس لتالمت اقاللتفميسلض لعع؛لتفا، لمر لقاليك للل-2

(لا مالىلقمالتم لتفياسمي لمتف كماللتألدعميلتفسميلت امرلdeconstructionخام هاللمتفسيكسكسم ل)
افممبلتفكممرلل اةممسااف لتفرصممرللافممبل هممالقسكاقمم لأمل اممبلتألقمم لقسماةمم لفامم  لأيممالرمماا ل

لعهالتفكامئلتفملتليكمرآل افسيسمعللهيل ماس لتص  اعس لقا  ليكرآلل مماس لتفكلت ةلمتفسيسعل
تن ل:لتفمصمممم ااالل) لمةمممماف لمت ممممالةلقسماةممممك لمقسجانسمممم  ةافسممممافيليسممممساع لم ممممردلنمممممل

صلللقمجممممالانجاعمممم ت/ل لةمممميلد/قامممممالل  ممممانيللدمتةمممم لملل:لتألدعسمممم لتفاال ثمممم للفرنجممممماال
لآ1997لل ي:2الل-للتفشلر لتفمصلي لتفمافمس لفا شل131

 مميلتفممالالالللتفا،ريمم لل ممالم لل  اممثلانسس :ل اممالتفالالفمم للمهممرل امماأمتفسممسملفسممسمسادس تل-ل3
 معمالت للتفميلدتللمتفسلتكعبللمقال س م لق؛لت رملفهلدلتفميلدتلللتفممانيلتفا،ري ل ابلصمعال

 مممم؛لتالشممممسكاقاللتفساميخسمممم لفهمممما ل)تن ممممل:لدفعمممم لتف اقمممماللتفملةمممميللتفلميامممميلمتف مممماز يللصل
لللتفالتملتفبس ا  ل3ثكا يلتفملةيللاللعسصلهللتفملر لتف177ل
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                         تقرير ءؤونن  ون ىكرا .                  

العلماني : بمفقوم ع   السل ات عان الادعن  واعتباار أن اإلنساان   -4
تتباا  ولايس مان قاارب البحاث: (  1القااا) هاو وحاد  المرجاا  لشاؤون حياتان

 ؛األت اااء فااي مناهجقااا التنظيرياا  والت بيقياا  تقراءلااوا  ال وا اا آراء هاال  
وض  : ليس من أقراب البحث أنلكثرتن وتشعبن  اما   ؛فقلا أمر جد عسير

فبينقماا باون ءالا   ىب أن  المدرلتين في اف  واحدة في مقابل  المعتدلين؛
السااياق ؛ وهااو التساالي  الم لاا  للعقااا  وتسااخير يجمعقمااا ماان وجاان   اافقااتو 

ب حساا  ضااوابط الشاار  واللغاا ؛ فجاااء   القرآنااي حساا  مااا ترتضااين عقااولق 
األمارين ءار مسات ير؛ فكاان ل اماا وااال  األمر متأرجحا بين اإلفرا  والتفريط   

موضاعن الال ا  بان  ونقاد المنااهج واألفكاار المغاالى فيقاا؛   وض  السياق في
  .ألبا  الخ أ فينوبيان وتفعيا ضواب ن   بالتأصيا للسياق في التفسير 

 أهمي  البحث وألبا  اتتيار : 

-بابنضااامام ىلاااى جملااا  تااادام اتاااا  ه-ىلتعاااا-منااال أن ءااارفني ه
  أتوق  ا ما -بفضا ه ومشيئتن -وأنا أجدني  وعلومن-تعالى

  فااي محاولاا  جااا ة لفقاا  مااا انتثاار  ىلااى البحااث فااي أصااو  هاالا العلاا 
 ....وتقوي  ما اعوج  وتبيين ما تفي  وإحياء ما انددر

                                                         ويمكن حصر أهمي  البحث وألبا  اتتيار  في نقا ؛ من أهمقا:                                                                      

 ؛الماأمور بانفاي القارآن الكاري  مان باا  التادبر يعاد هلا العماا   أن  -1

 

عسصلهلمتخسصمامللقكماللل3صلأةسلتفاالتث لمقمرقاتهال يلتفمافالتفملةيلتفمماصلللل-1
 فاالرسرم:ل بالهللالتلرمانيل ابلش ك لتفسرتص لتال سما يل
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                                   . الال   وجنال على بفقمن

التفسير بالسياق القرآني لون من ألوان تفسير القرآن بالقرآن الل    -2
                                                                                                                                                  التفسير. هو أولى طرق 

                                                                   .السياق ومنقا  صو  التفسيري أهمي  التأليس والتأصيا لألبيان  -3

عناياا  المدرلاا  العقلياا  فااي القاادي  والحاادعث بالسااياق القرآنااي ماا   -4
                                                                                                     .في تقدي  العقا -التي ب تحمد -المغابة

ىب لااياقا ماان تيااا    هاادر السااياق فااي المدرلاا  الحدادياا ظاااهرة  -5
  .ه تدم  ألفكار  ؛أصحا  المدرل  ااتقا

ابلاااتعما   ى أن جاااا ابنحرافاااات فاااي التفساااير مااانالوقاااو  علااا -6
 ىفراطا أو تفري ا  ؛الخاطئ للسياق

ماا  مقارنتاان   التفسااير بالسااياق المنضاابط عنااد الجمقااور تحقياا  -7
                                                                                                                      بالباطا المنفلخ عند العقالنيين والحداديين.  

  قواعاااد وبخاصاا  التفسااايري بيااان أهميااا  القواعااد لضااابط العملياا   -8
                                              .البيان والترجيح بالسياق

السااياق القرآنااي بااين  "ال اارح  تأليفااا بقاالا ماان أفاار قااع علااى لاا  أ -9
  "نقدي  مقارن  رال  تأصيلي  " المغالين قراءاتضوابط المعتدلين و 

              ألئل  البحث:                                                                                                                  

أصااااا معتباااار  ومااااا موقعاااان بااااين األصااااو   القرآنااااي هااااا للسااااياق -*
                                        ؟  لبياني  والترجيحي االتفسيري  

 انحرافقااا فااي والحدادياا  العقلياا  المدرلاا  بااين المشااتر  لقالاا ا مااا -*
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                                                                                                                             ؟بالسياق التفسير عن

                                                                                                 ؟مجابت ومآبت السياق عند المنضب ين والمنفلتينما  -*

تاال  السااياق  ومااا اي ياا   ماان فاي التفسااير اتماا ألاابا  ابنحرافاا -*
                                       ؟  اتابنحراف لقل  التقوي 

وهاا لاللم مان نماااج    ما ضوابط البيان والترجيح بالسياق القرآني  -*
                                                                              ت بيقي  ؟

 :أهدا  البحث

                               عقد  البحث ىلى:                                                                                              

                                                                                              .لظاهرة السياق القرآني والتأليس التأصيا -1
درلاااا  العقلياااا  االم ماااان السااااياق بيااااان موقااااع بعااااض الماااادارف -2

                                                                                                      .بن اموألبا  انحرافق  والحدادي 

بضااوابط  والتاارجيح باان  التعاار  علااى  ور السااياق فااي فقاا  الاانص -3
                                                              .معتبرة

بالسااياق عنااد  العلمااي لالنحرافااات فااي التفساايرالنقااد الوقااو  علااى  -4
                                                                         المغالين.

ىفراطااا أو  ؛ماان تااال  السااياق بيااان ألاابا  ابنحاارا  فااي التفسااير -5
                                                                       .تقوي الواي ي  تفري ا  

         منقج البحث:                                                                                                                  

المشفو  بالتحلياا فاي   لوصفيتقتضي طبيع  البحث: التخدام المنقج ا
فااااي البيااااان والتاااارجيح بضااااوابط و ور   محاولاااا  للتأصاااايا لظاااااهرة السااااياق 
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لمنقج النقد  بالنظر االتعما  اما يقتضى   متكامل ؛ ءرلي  ولغوي  وعقلي 
والار    المغالى فين مان قباا بعاض المادارف فاي القادي  والحادعث  في السياق

فاي بياان المارا   ووضا   -أحسابقا اافيا  -تاال  نماااجمان    على أصاحابقا
                                                              ص القرآني.                                                   نضوابط تكون ضامنن لاللتعما  الصحيح للسياق التفسير  لل

                                                                                                   :             عملي في البحث وإجراءات السير فين

لااا  آلاااو جقااادا فاااي تتبااا  ماااا الااات عخ مااان أقاااوا  العلمااااء عامااا   -*
وأهميتن باعتباار  مان    والمفسرين تاص  في بيان التأصيا للسياق التفسير  

                                                                                                                              .أه  أ وات البيان والترجيح
باااين ابلاااتعما  الساااياقي للااانص التأكياااد علاااى الدرالااا  المقارنااا   -*

                                                  .القرآني المنضبط والمنفلخ

لاللااااتعما  الصااااحيح للسااااياق  محاولاااا  وضاااا  ضااااوابط ضااااامن  -*
                                                                    .التفسير  

  وتخااريج ابحا عااث واادااار ماان مظانقااا  ىلااى لااورها عاا و اايااات -*
                                                     .ونسب  األقوا  ىلى أصحابقا

 : ت   البحث والسير فين

تمقيااد : تقساايمن بعااد المقدماا  ىلااي والسااير فياان اقتضااخ ت اا  البحااث
بياااان المفااار ات التمقياااد ليمااايط اللثاااام عااان وياااأتي وتاتمااا   ودالدااا  فصاااو  

 وعنوانن:  فقو عن الجان  النظر  األو ؛  أما الفصا     ن  لعنوان البحثالمكوِّ  
لاى وين و  ع   وتبيين  تأصيا  والمحددين؛  القدامى  بين  القرآني  السياق  ظاهرة

حجيااا  الساااياق  :المبحاااث األو  ؛  وتحاااخ ااااا مبحاااث م الااا دالدااا  مباحاااث
الثااااني: أرااااان الساااياق القرآناااي وعناصااار   واإللااا ام  اإلمكاااانالقرآناااي باااين 



 

 

2286 

 السياق القرآني عند املفسرين بني ضوابط املعتدلني وقراءات املغالني

انا  وهاو الج-الفصاا الثااني وأماا    الثالاث: أهميا  الساياق القرآناي.   وأنواعن
ت وماآبت باين ىعما  السياق القرآني؛ مجابفقو بعنوان:    ؛-الت بيقي األو 

بت السااق األو : مجاابت وماآعلاى مبحثاين؛ وين او      ابنضبا  وابنفالت
الثاااني: مجااابت ومااآبت المبحااث  آنااي عنااد المعتاادلين  وتحتاان م لبااان.القر 
وهااو -وأماا الفصااا الثالاث؛ .وتحتاان م لباانالقرآناي عنااد المخاالفين؛ ساياق ال

اق القرآناي باين اإلعماا  ضاوابط الساي:  ؛ فقاو بعناوانالجان  الت بيقي الثاني
الحاكماا  للسااياق القرآنااي المعتااد    الضااوابط وفياان مبحثااان: األو واإلهمااا   

ة ضاااوابط  الثااااني: بعاااض النماااااج وموقاااع المغاااالين منقاااا ويتضااامن عشااار 
الخاتماااا ؛   وموقااااع المغااااالين منقااااا  للتفسااااير بالسااااياق القرآنااااي المعتااااد 

    وفقرف الموضوعات  والمراج نتوصياتوتتضمن: أه  نتا ج البحث و 

                        :                                                                                              حدو  البحث

نقدي  عتحد  البحث بدرال  السياق عند المفسرين للنص القرآني  رال   
والمغاالين لغا   في ابلتعما  بضاوابط الشار  والبين منقج المعتدلين   قارن م

  فاي القادي  والحادعث في أصحا  المدرل  العقلي   متمثال  -فين ما بين ىفرا 
و  متشاع  متمثال في أصحا  المدرل  الحدادي   ولما ااان الموضا  -وتفريط

البحااث  وتحقياا   أكتفي باإلجاباا  علااى ألاائل لاالاالا األراااان متعااد  األطاارا ؛ 
ليقااا المقارناا  والنقااد بااين نمااااج مسااق ا ع  ماا  ىعاارا  قاادر ال اقاا  -أهدفاان

                                                                                                                    . المعتدلين والمغالين

                            :                                                                                           مي تنبيقان في قاي  األه

أن اتتياار العقالنيااين والحااداديين فاي مقابلاا  المعتاادلين ب يعنااي  :األو 
الحكا  أو أن مغااعر لالعتادا    بحا  مان األحاوا  أنقماا يسايران بمانقج واحاد

 )المعت لا ( ؛ فالمدرلا  العقالنيا  القديما فيماا بينقماا على اتجاهقما متوافا 
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وأماا   من آمن بقا جميعاا  بقا والتي ب يشاراقا فيقا ىب  لقا مبا ؤها الخاص
؛ ىب تبعااون مبااا  ق عالعقالنيااون الجااد  فقاا  ليسااوا أتبااا  المعت لاا  بنقاا  ب 

  وهاا  ماا  هاالا حرياا  تفااوق مااا يحتملاانفااي ىع اااء العقااا  ق عوافقااونأنقاا  
وأما الحداديون فلايس لقا     متفاوتون في مساح  الحري  العقلي  لفق  النص

ى ولو على حسا  حتمنقج يجمعق  ىب تقديس العقا وتقديمن في اا ءيء  
ولاايس لقااا تأويااا بوجاان ماان   الثوابااخ ماان الاادعن  وأن انحرافاااتق  ب تخفااى

                                                                                                                               المعتبرة.  الوجو 

هاال  الماادارف ىب ضاار  األمثلاا  لمااا ىعاارا  ب أقصااد ماان وراء  الثاااني:
 فإنانحرفوا فين عن جمقور العلماء  وليس التقصاء أت ا ق  وانحرافاتق ؛  

 مستقا. كا انحرا  يحتاج ىلى بحث

                                                                                                                               الدرالات السابق :

كما اارت لابقا ل  أقع على من أفر  رلال  علمي  أو بحثا من أهاا 
ءااكال وموضااوعا  وب  :بقاالا ال اارحالتخصااص فااي التفسااير وعلااوم القاارآن 

يعني هلا أنني قد أتيخ بما ل  يست عن األوا ا؛ فقد أفادت اثيارا مان رلاا ا 
مراجاا  اقتربااخ ماان موضااو   يااا ة علااى   علمياا  وبحااوق ومقااابت أكا يمياا 
                                                                                                                                  :على لبيا المثا  بحثي اثيرا ول  تكن ااتن  ومنقا 

بعناوان: الساياق رلال   اتورا  في التفسير من جامع  أم القارن    -1
  شاقرانيالقرآني وأدر  في تفسير المدرل  العقلي  الحدعث  للداتور: لعيد ال

عالج فيقا قضايا من أهمقاا: مادن عنايا  روا  المدرلا  العقالنيا  الحدعثا  
ت مان هال  ما  هجاره  لان حينماا عتعاارب ما  عقاولق   وقاد أفاد   بالسياق

                                                                                                                               .الرلال  م  المناقش  والترجيح
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ماان جامعااا  أم القااارن   رلااال  تخصص)ماجساااتير( فااي التفساااير -2
 بيقيا  مان تاال   رال  نظريا  ت/السياق القرآني وأدر  في التفسيربعنوان:  

الباحاااث :عبااادالرحمن عباااده لااارور جرماااان عااادا  تفساااير ابااان اثيااار  ى
احاااث فيقاااا بت بيااا  هاااا   وقاااد قاااام الب1429الم يااار   وقاااد نوقشاااخ عاااام 

دة  وقاد أفادت منقاا لى تفسير ابن اثيار  وهاي رلاال  جياالسياق القرآني ع
 .في بعض فصولقا

 أتارن   وبجان  رلا ا التخصص قد أفدت مان رلاا ا فاي تخصصاات
  :منقا

  وهي رلال   اتورا  للداتور/ر ة :  بل  السياقالعربي   في اللغ   -1
فاااي جامعااا  أم القااارن عاااام ه بااان ر ة بااان ضااايع ه ال لحاااي نوقشاااخ 

 التخصص.ر وهي في قي ها 1424

 رالااا  نظريااا   - بلااا  الساااياق عناااد األصاااوليينصاااو : فاااي األ -2
ت بيقي   وهاي رلاال  تخصاص فاي أصاو  الفقن)ماجساتير( للباحاث: لاعد 

اضاح مان يساى العنا   قادمخ لجامعا  أم القارن  واماا هاو و بن مقبا بن ل
  وقاد انصابخ عنايا  صااحبقا علاى في قير التخصص  -هي ايضاعنوانقا  

كمااا أفاادت ماان .  كي ياا  الااتنبا  األحكااام التشااريعي  وأداار السااياق فااي الاام
ن فااي هااام  رت بحثااي  وقااد أءاارت لااللم الااالمقااابت والبحااوق التااي أداا  

 .البحثالصفحات  ومصا ر 
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 عنااااوان البحااااثناااا  لاأللفااااا  المكوِّ  نظاااارات فااااي  : تمقياااادلمبحااااث الا
                                                                 :و ببتقا

والسير بقا في مساارها المنضابط طريا    ىن تحدعد المفاهي  وضب قا
والعلمي  منقا على وجن الخصاو ؛ لالا    العموممأمون للقضايا على وجن  

للوقاو    أمارا ضارورياالبحاث  ن المفار ات المكونا  لعناوان  كان اببتداء ببياا
                                                                                                      .على مدلوبتقا ومضامينقا

                                                                               :عند المفسرين بين القدامى والمحددينمفقوم السياق القرآني 

وعناد الماؤولين   مفقاوم الساياق فاي المعااج  العربيا قبا الكالم علاى  
للاانص القرآنااي ماان القاادامى والمحااددين ببااد ماان اإللماااح ىلااى أن مفقااوم 

را ومنقج اا  ارف؛ ف   السياق يختل  حس  العل  المدروف باالمعجمي:   يال
ضعي األصلي للفظ  المستقي  المعنى الال   من المعجمات  ويلمثِّا المعنى الو 
مِّي   ؛ والفاارق األلالاي باين المعنياين(   1)أو األلااف  المعناى المراا     :لل

(  وهااالا الناااو  مااان 2)والساااياقي هاااو تعااادِّ  األو  وتحااادِّ  الثااااني المعجماااي
ماان جقاا  ىب أن اااان لاان عالقاا  بااالمعنى ابصاا الحي  المعنااى للكلماا  وإن

المعنااى ابصاا الحي للمفاار ة محااا البحااث أولاا   بلاا  ماان المعنااى الماارا   
عتسااا  حسااا  مااانقج الماااتكل   كماااا أن المعناااى ابصااا الحي قاااد يضاااي  أو

        ومفقومن

  

 

ل 113لل106دالف لتألفياظللد لاعلتهسالأنسسللصملل-1
  325تفا، لتفملةس لقم اهالمقب اهاللد لتماآل سااللل-ل2
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 وابص الحي: السياق من تال  مفقومين؛ اللغو  

ق) السااين والااواو والقااا ( ماان لمااا ة الساايا المتتباا  المفقااوم اللغااو :
فااي لسااان جاااء    المعاااج  العربياا  عاارن أنقااا تاادور فااي فلاام التتاااب  تااال 
أو لاياقا   السياق لغ  مان ماا ة ) ف  و  ق( لااق يساوق لاوقا  ":العر 

وجااء  (1)ولاواق لاا   فقو وقام قا  با  من الماءي  ولاق    أ  التتاب
 علياااان لااااياق الكااااالم تتابعاااان وألاااالوبن الاااال اشااااا  المصاااا لحات: فااااي 
والتتااااب  ىءاااارة ىلاااى  التسلساااا يعناااى: المعااااج  فاااي لساااياقفا(؛ 2)  يجااار 

"فالسياق لغ  هو التتاب  والسير   المعنى  ابتصا  وقيرها مما يكون في هلا
تتابعقاا وابنتظام في ق ي  واحد فإاا قلناا لاياق الكلماات فإنناا نعناي باللم  

  (3ولر ها في الجمل  أو العبارة")

                                                                                                        من ىطالقات السياق في لغ  العر :
                                                                                 : منقا العر  السياق ويرا  بن معان محد ة عندي ل  لفظ 

العاار : لاااق فااالن ماان امرأتاان أ  أع اهااا مقرهااا  المقار: تقااو   -*
 (                                                                                   4والسياق المقر)

لقتن لياقا ورأعتن يسوق لياقا يقا :    والموت   الن   عند الموت  -*
                                                   (5أ  عن   ن عا)

 

ل 10/166فساالتفملسلالع؛لق  رملقادةل)ةرلقل(للل-ل1
ل 27للصمل4رشاهلتفمص اااللفاسهانرتلل مل-ل2
ل 22ن لي لتفسساقلعع؛لتفكالقا لمتفماالثع؛لل باللتفم مالخاع للصملل-ل3
ل ل10/166قادة:لةرقلتع؛لق  رملللفساالتفملسلل-ل4
ل 9/345تفمع؛لفاخاع لع؛لأ ماللتفيلتهعالتللل-5
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ا   اباانل  -* مااا عتقااي باان الصااا د ويسااتتر؛ جاااء فااي تاااج العااروف: قاا 
ر يئ ) يِّ ق  ل: الد  : }الس  د  ي  ر                                               (1 ل

ر   ؛األماار الشاادعد -* ا   أهااال الللغاا  : قيااا ل أل  ماا  قاا  جاااء فااي التقاالع : و 
دعد لاٌقً ) وهالا الكاالم  و" ىليام يسااق الحادعث  البالق :  وفي ألاف  (2الش 

وبقالا عتباين   (3)علاى لار    م بالحدعث على لوقن:مساق  ىلى الا  وجئت
  .معنويالواء أكان حسيا أم  على معنى التتاب  وابتصا  أن الما ة تدور

 السياق في ابص الح: 

 رالا  اللفظا  فاي جملتقاا أو الجملا  يعناي:    مص لح السياق القرآناي
أو المق   بين مقاط  السورة أو السورة بين لور القرآن الن  في مق عقا  

 أو المق ا  أو الساورة   باالنظر ىلاى وضا  اللفظا  أو الجملا الام  قد يكاون  و 
مان    فحسا   أو باالنظر ىلاى ماا يحايط بانفي محلقاا؛ وهاو المحايط اللغاو 

عواما تارجي ؛ أو بالنظر ىلى األمرين مجتمعين؛ واألتير هو األولى  ومن 
ماااان أناااان ىب أن مصااا لح السااااياق عباااادو   يمفقااااوم السااااياقالهناااا عتحااااد  

لما يكتنفن من تشع  وتوقا بين  مص لحات العصي  على تحدعد مفقومنال
: ب يمكان ىع ااء بعنا الحراات الفكري  الثابخ منقا والمتجد   يقو  جاون  

( فاعلى الرق  من تناو  الساياق فاي 4جوا  بسيط على لؤا  ما السياق؟")

 

تفالميئ :لقاليسسسلل  لتفصاداللفسخس لتفصعاللل اك لأملدتدملةل مسماال اعهمالتف مم؛لمتفلقميللل-1
ل 1/277تفممجالتفرةس لل

ل 3/251للمتن ل:لتفخصاد لالع؛ل  يلل3/251تهل بلتفا، للفألزهلتللل-2
ل 3/251أةا لتفببغ لللفا قخشلتللل-3
  242تفا، لمتفمم بلمتفسساقلل رالال   للتل م :لع ا لصادقل باللتفرهاسلل-4
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التراق العربي  ىب أن اللغويين والبالقيين والمفسرين واألصاوليين الاتعملو  
عاااد ة  واعتمااادوا عليااان لاللاااتفا ة منااان فاااي فقااا  ومت  الاااتعمابت متنوعااا
 -عاماا  وعلماااء التفسااير تاصاا لعلماااء أكثاار ا(  وقااد 1النصااو  وبنا قااا)

من اار السياق والتعملو  في مصنفاتق   وم  اثرة هلا ابلتعما    -قديما
فاي المؤلفاات ؛ فال يكا  الناظر منضبط لن  بتحدعد مفقومتقيدوا  ىب أنق  ل  ع

؛ فقااد نمفقومااجامعااا ليجااد تعريفااا  -ماا  اامااا عناعتقااا بالسااياق -القديماا 
انصبخ عناعتق  على التعمابت السياق وآدار   وم  الم فل  تخا مؤلفاات 

ه  ماان لبااارات يمكاان أن يفقاا  ماان تاللقااا بعااض جواناا  ر المفساارين وقياا
ماان أقاادم  وهااو -رحماان ه-؛ فااال بر  والااتعمابتنمفقااوم السااياق وأنوعاان 

" فإنماا فيقاو :بمفقاوم الساياق؛    بعاض اتتياراتان التفسايري   فسرين يعلاالم
  "اتساااق الكااالم علااى نظااام فااي المعنااىاتترنااا مااا اتترنااا ماان التأويااا طلاا  

يغفاا   ولا (2)الساياق والمعناى يقتضايناه  ىلين مان اتتياار لماا وعلا ما  
مساااتعينا بآياااات مااان أمااار الساااياق باااا عااارجح بااان -رحمااان ه-ابااان اثيااار

 "علاى بلعاد آتار للساياق فيقاو : -رحمان ه -ويؤااد ال راشاي   (3")القرآن
ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظ  الكالم الل  لي  لان  وإن تاال  أصاا 

   (4الوضااااااااااااااااااااااااااااا  اللغااااااااااااااااااااااااااااااو  لثبااااااااااااااااااااااااااااااوت التجااااااااااااااااااااااااااااااو )

 

ل 41تن ل:لدالف لتفسساقللمدةلهللالع؛لمدةلللصملل-1
هللالتمافب)قمالن سمملقم؛ل يم لل-اللتيسعلدلفكرل اق لتفبساالالع؛ل ليللتف بلتل  مت  :لللل-2

لمقال مالها لل2/471أملن سها(لل
تمافب}قافم ل مرآلتفمال ؛ ل-مت  :لتيسعللتع؛لرثعملل امبلةمبع لتفمثمالل  ماللعسماالقمرللهللالل-3
ل 1/133
ل1/317لفا مرشيلتفبلهاال-4
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أن الساااياق القرآنااي يعناااي:  ىىلاا (1المعاصاارين)ويااله  بعااض الدرالااايين 
تتاااااب  المعاااااني وانتظامقااااا فااااي لاااالم األلفااااا  القرآنياااا   لتبلاااا  قاعتقااااا 

  (2الموضاااولي  فاااي بياااان المعناااى المقصاااو    ون انق اااا  أو انفصاااا )
( بقولن: ماا يحايط باالنص مان عواماا  اتليا  3باحث معاصر آتر)  نويعرف

أو حاا  المخاطا     مان لااب  أو بحا  بان أو تارجي  لقا أدار فاي فقمان  
ويعار  الساياق القرآناي  ( 4والغرب الل  لي  لن  والجو الال  نا   فيان)

( بقولاان: تتاااب  المفاار ات والجمااا والتراكياا  القرآنياا  5باحااث معاصاار دالااث)
 "مااا: السااياق هااو ولعااا أوفاا  مااا عاار  باان  (6) المعنااى المرتب اا  أل اء 

من عواماا  اتليا  وتارجيا   لقاا   -اللفظ أو ااي  أو اايات-يحيط بالنص
أو ب حااا  باان  أو حااا  ماان حااا  المخاطااا     لاااب أداار فااي فقماان  ماان 

 

ل -م ك لهللالل-مهرلتفالرسرمل باللتفيساحلتفمث بل-1
ل 15ن لي لتفسساقلد/ل باللتفيساحلتفمث بلص-ل2
ل -م ك لهللالل–مهرلتف ا ث:لةمعاللع؛لقاماللتفشهلتنيل-ل3
دالفمم لتفسممساقلتفكل نمميل مميلتيسممعللأضممرت لتفبسمماالفامبقمم لفشمم ةس يللدمتةمم لقرضممرعس لل-4

اجاقممم لتألمدنسمم لقمم؛لتف ا ممث:لةمممعاللعمم؛لللمهمميلمةمماف لقا سممسعلللقكالقمم لف14تااعاسمم لص
ل لل-م ك لهللالل–قاماللتفشهلتنيل

ل ل-م ك لهللالل–مهرلتف ا ث:ل باللتفل م؛لع؛ل باللهللالةلممل لقاالتفم علتلل-5
تفسممساقلتفكل نمميلمتثمملدل مميلتفسيسممعللدمتةمم لن ليمم لمت بسةسمم لقمم؛لخممبللتيسممعللتعمم؛لرثعممللل-6

قممم لأآلتفكمملىلقمم؛لا ممالتدلتف ا ممث:ل بمماللمهمميلمةمماف لقا سممسعللق بر مم لقكالقمم لفجال71ص
تفل م؛لع؛ل باللهللالةملممل لقماالتفم عملتللمقماللم مبلهملتلتفسمليمللم ام لفم للمقماللت ماللل

لق؛لهلدلتفلةاف ل
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ص   وقاد لخا(1نا   فيان")  الل   والمخاط    والغرب الل  لي  لن  والجو
مميا ات الساياق القرآناي عان بقيا  الساياقات   صاح  اتا : نظريا  الساياق
            : حيث جعلقا في دالق مي ات

                                                                                               ضبط السياق القرآني لفق  المتلقي-1

        عدم قابلي  السياق القرآني للتفكيم أو التج  ء  -2

                                                                                               (2)مرون  وحيوي  السياق القرآني -3 

ب ط  يقاااا :  ؛الضاااابط ؛ضاااوابط المعتااادلين  يضاااب  ن الشااايء الرجاااال  "ضااا 
ب  ًا  د  و   الشادعد:  الضاابط  والرجا.  ءدعداً   أتلاً   أتل   ىاا  ض   عناد  الضاابطاألعا 
وهو ما اناتظ  صاورا متشاابق  (  3)ج  ياتن  على  عن ب   الي  حك :  الفققاء

العالقا  باين و  (4)في موضو  واحد قير ملتفخ فيقا ىلى معنى جاام  ماؤدر
 قاعااادة  ن القواعاااد: جمااا حياااث ى التااارا   أو مقاربتااان: القواعاااد والضاااوابط

 اقواعاد حسايًا  الشايء هالا كاانأ لواء  الشيء   ألاف:  اللغ   في  والقاعدة
وتعاار  القاعاادة فااي ابصاا الح بأنقااا الاادعن   قواعاادا معنويااًا  أو البيااخ 

 

فامممالرسرم:لةممممعالل-عسصممملهليسمممعل-تفسمممساقلتفكل نممميلمأثممملدل ممميلتيسمممعللتفمالمةممم لتفمكاسممم ل-1
ل2006ل يللمةاف لدرسرمتدل اقم لأآلتفكلىل22تفشهلتنيللصمل

ل 53مت  :لن لي لتفسساقلدمتة لتأصعاس لدالفس لنكالي لللد/تفمث بل بالتفيساحللصمل-2
تفممجممالتفرةممس للتفمؤفمم :لاعمملتهسالقصمم يبلملأ ممماللتف يمماللمل اقممالل بمماللتفكادمممملقاممماللل-3

لللقادة:لض   1/533تف جاملل
متفسرزيممم لا  ا ممم للمتف شممملل:لقامممماللقامجممميللدتملتف يمممادسلفقمجمممالف،ممم لتفيكهممما لل مممم -ل4
ل ل67هملمتن ل:لتفكرت اللتفيكهس لليمكرسلع؛ل بالتفرهاسلللصمل1408لل ي:ل2ا:ل
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 بمعناى ابصا الح بقالا وهاي ( 1)قضي  الي  من بق  على جمي  ج  ياتقاا
 جميا  علاى المن با  الحك :  بأنن  الضابط  يعرفون   فق   النحاة   عند  الضابط

وأماا الفققااء فاإنق     منصو   بن  والمفعو   مرفو    الفاعا:  اقولق ج  ياتن  
اتعااريفق  للقاعاادة والضااابط  يسااتعملون القاعاادة ماارة بمعنااى عاارا   الضااابط

ومارة بتعبيار  (2بأنن" أمر الي عن با  علاى ج  ياتان لتعار  أحكامقاا منان")
 فروعااً   تجم   القاعدة  بأن:  الضابط  وبين  بينقا  ويفرقون   ؛أتص من القاعدة

 فاالخال  اااِّ   وعلاى(  3) واحاد  باا   مان  يجمعقا  والضابط  ءتى   أبوا   من
القااو  واألولااى: ن واحااد  والمااؤ ِّ  فااي المصاا لحات فحساا   نولعلاا  يسااير
 .ابص الح في مشاح  وب  قار  الل  يكا  عترا  ا   أو التبالتر 

العاد :   :فاي القااموف المحايط  جااءلغا :    ابعتادا   مفقاوم  :المعتدلين
    الحكا  تعادعال: أقامانعادِّ   و   وما قاام فاي الانفس أنان مساتقي رضد الجو 

ا    عدِّ و  حاالين  ابعتادا  تولاط حاا  باين  و لاوا  :الميا ان  عد   و فالنا:  اِّ
لتاان   وااااعتااد  فااي ااا  أو ايااع  واااا مااا تنالاا  فقااد ا مااا أقمتاان فقااد عد 

لتااان  مااان معااااني القااااموفااااار صااااح  و  (4)هااا  الخياااار :  والعااادو وعدِّ

 

  18تفسمليياللفاجل انيلصللل-ل1
  1/30تن ل:لشلحلتفكرربلتفم علللتكيلتفال ؛لتفمملمهل اع؛لتف جامللل-ل2
للمغمممم ل33ف مقممماللصممملمت مم :لرسممماسلشمملحلتفكرت ممماللتفيكهسمم لفاشمممسملأ ممماللعممم؛لقاممماللتل-ل3

ل ل3/2للأ ماللع؛لقاماللقكيلتفامرتل عرالتف صادل
لعسصلهليسعلل(لل594/لل2 لتفماس لل)ل اللل(ل)لتن ل:لتفكاقرللل-ل4
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والممادلاااا    لااااتقام   والتقااااوي   والتسااااوي  : الحكاااا  بالعااااد   وابابعتاااادا 
                                                                                                                               (1)والتولط    والمساواة  واإلنصا  والموا ن   والت اي

  الال  هو الت ام المنقج العاد  األقاوم  والحا:فابعتدا ؛  أما اص الحا
فابعتاادا  عاارا    ؛وبااين التفااريط والتقصااير  هااو ولااط بااين الغلااو والتن اا 

ً   }:تعاالىه قاا   الول ي  التي مي  ه بقا هل  األما  اكل   ألما  نا  ع ل  ل ل م  ج  اا  و 
يًدا   ق  كل   ءا  ي  لا  و ل ع  لال ون  الر  ي كال اف  و  ل ى النا  اء  ع  د  ق  ً ا ل ت كلونلوا ءل ل  وقاد   (2){و 

وب    (3)((العاد )والولاط:  :  بقولن  هلا-صلى ه علين ولل -فسر الرلو 
وأعناااااي   ام الكتاااااا  والسااااان  ولااااابيا الماااااؤمنينىب باااااالت   العاااااد  عتحقااااا 

 :)بالمعتاادلين( فااي هاالا المصاا لح: ماان الت مااوا فااي تفساايره  لكتااا  ربقاا 
لقارآن  والمال ما  للعقاو  الضوابط المساعرة للكتا  والسن   والموافق  للغا  ا

والباحثاا  عاان الحاا  الم لاا  تحااخ مظلاا    المجاار ة عاان األهااواء الصااحيح 
                                                                                                  الشر .                  

و ة الحاد  فقاا  مجاا  :بأنان  (الغلاو)  أهاا اللغا عار     :قراءات المغاالين
لغااين والااالم والحاار  المعتااا أصااا صااحيح عااد  علااى ا (قلااو)اباان فااارف: 

ارتفاا  ومجااو ة قادر  يقااا : قاال الساعر يغلاو قااالء  والام ارتفاعان  وقااال 
الرجا في األمر قلوا  ىاا جاو  حد   وقال بسقمن قلوا ىاا رمي بان لاقما 

 

 مقال مالهالل2/594مت  :لتفمل  لتفساعقلل-1
 143ةرمةلتف كلةلق؛لتآلي لل-ل2
ةمممك  الأخل مم لتل-ل3 لأ قمممل  لمك اك اا اا ممك مك ل ك لكفة ك رمممك ف خمممامتل ممميلرسمماسلتفسيسمممعللل ممماسلقرفمم لتممممافبل}لك

ت لتفامال ثلمقمال) عال  هة لشمك ساك اا امك ل ك رل  لتفللةم  راك يككم  لمك اكبلتف لا ة ت كل ك الك هك (للتفماكمق:ل4487فةسكك رن رتلش 
لقاماللزهعللع؛لناصللتف اصل 
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يغلاو قلاوا  أ  جااو  فيان وقا  الجوهر : وقال في األمار    (1)أقصى قاعتن
وفاااي  (3)ر يغلاااو: جااااو  حاااد وقاااال فاااي الااادعن واألمااار  واألمااا (2)الحاااد

عاان كل   }التن يااا: ي    وا فاا  لاال وا و ب   ب  ت غ  ولاال ى ت قل لاا  جاااء  وقااد  (4){ ال حاا     ى ب   ه   ع 
وقااد  (5)؛ أ  ب تجااو وا حااد ابعتادا لنقاي عاان الغلاو فااي القارآن صااريحاا

  ه الغلو في مقابل  الح .جعا 

 حااد   هااو الاال  حااد  مجاااو ة :ءاايء اااا فااي الغلااو :وفااي ابصاا الح
 الحاد ومجااو ة اإلفارا  والغلاو   (6)قلاوا  يغلاو  فقاو  قاال  الادعن  في  منن  يقا 
 وفاي الفااتح:(  7) الظلا  فاي القادر مجاااو ة: الغلاو: اماا الساعر  قاال ومنان
لفاظ  :وقاد آدارت  .(8الحاد)  بتجاو   فين  والتشدعد  الشيء  في  المبالغ :  الغلو

لما أن هؤبء المغالين ل  يكن لق  مانقج علماي واضاح فسير  قراءات  ون ت
 

(للتاكعق:ل باللتفسمبآلقاممالل4/387بآل)قكا سسلتفا، للرساسلتف،ب؛لل اسلتف،ع؛لمتفلل-لل1
لهامماللدتملتفيكللععلملللللللللللل

تف  م لتفلت م ل-(للدتملتفماالفامب ع؛للععلمل6/2448تن ل:لتفصااحلقادةل)غب(ل)لل-ل2
 آ 1990 يل

للل15/131فساالتفملسللقاماللع؛لقكلآلع؛لق  رملتأل ليكيلتفمصلتللقادةل)غب(لل-ل3
ل 171ةرمةلتف سا لق؛لتآلي :لل-ل4
للدتملتفكسممبل2/190تن ممل:لتف اممللتفمال ممالللأ ممماللعمم؛لقاممماللعمم؛لتفمهممالتلعمم؛ل جع مم للل-ل5

لهمل1423 يل2تفمامس لملععلمللا:
لهلل310 بمملتللتفمسممر يلةمم  لتن ممل:لتيسممعللتف بمملتللأعممر ميللقاممماللعمم؛ل ليممللتفل-ل6
ل(لدتملتفيكللفا  ا  لمتف شلللللللللللللل6/43)
 للدتملتفيكمممللفا  ا ممم لمتف شمممللمتفسرزيممم لل2/260تن مممل:لزتدلتفمسمممعلللتعممم؛لتفجمممرزتللل-ل7

للهل1407تف  م لتالمفبلل ي:
لععلمللتف  م لتفثانس –(للدتملتفممل  ل9/465تن ل:ل سبلتف امتللتع؛ل جلللل)ل-8
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قاراءات أملتقاا علايق  عقاولق   في تفسيره  ايات القارآن  وإنماا هاي مجار 
المتفاوت   وأءربتقا نفولق  المض رب   ول  عتفقاوا عليقاا فيماا بيانق   باا 

  وا  مظل  بال حدو .  في   اق ي  من األقنام بال را كانوا 
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بني ظاهرة السياق القرآني الفصل األول: 
)اجلانب   ؛ تأصيل وتبينيالقدامى واحملدثني

 النظري(، وفيه:
 : حجيااا  السااياق القرآناااي بااين اإلمكاااان المبحااث األو

 والوقو  واإلل ام
وعناصاااار   القرآنااااي السااااياقلثاااااني: أراااااان المبحااااث ا

 وأنواعن
 المبحث الثالث: أهمي  السياق القرآني
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                                               المبحث األو : حجي  السياق القرآني بين اإلمكان والوقو  واإلل ام

فعاال  عتوقع قبو  المسا ا على بياان مادن ىمكانقاا عقاال  ووقوعقاا  
 لملاا وأهااا ا ماان المعلااوم لاادن أهااا العقااو  عاماا  و لتتأكااد حجيتقااا ل ومااا  

منق  تاص ؛ أن المساا ا المتعلقا  بالادعن عتاأتى قبولقاا والعماا بمقتضااها 
والساياق القرآناي مان المساا ا الضاروري  لبياان القارآن؛ عند بيان حجيتقا  

الضامن للسعا ة فاي الادنيا وااتارة؛ فقاا وجاو   ممكان عقاال وواقا  فعاال  
السياق و   ن؟وإاا أمكن وجو    ودبخ وقوعن  فقا عد  الم على ل وم اتباع

المفسارين لبياان ااالم ه؛ ر  العاالمين؛ فكياع  من األصو  المعتمادة عناد
 .  تتأتى حجي  السياق في التفسير  وما اي ي  التأليس والتأصيا لقا؟

أصااا معتباار فااي بيااان المعنااى فااي ألفااا  القاارآن وآياتاان  السااياق:   
ألصاااو  البيانيااا  األتااارن باااا يحاااد  قوتقاااا ا ولاااور   وأنااان ب عتعاااارب مااا 

ي جااا  ل :رحماان ه-قاااا  ابااان  قيااا  العياااد  وتقاادمقا ارل  " و  ت بااا  ا اع  ن         مااا  ل يااا   ع 
ي اقل  ر ا  نل   السِّ  ي نل   ب ل ل م    أل  ن    و ال ق  و ل   ع ت با  صال م   م ق  ال  (  وما  العنايا  الفا قا  1)"ال كا 

السياق بالسياق والتي ب مخ القرآن الكري  منل ن ولن ىب أن البعض ب يعد  
معلال الم بأنقا قرين  اوقي  تاضاع  لصااحبقا؛   من القرا ن التي يحتج بقا

                                                           ألمور:                                 ل  يعتبرها  ور ها فا" ة فقي قير منضب   بضوابط محد 

 .صعوب  ىقام  الدليا على حجيتقا -ا

  .أنقا  بل  مفقوم -2

 

ل ل4/32فماس ل يلأصرللتفيك لفا مرشيللتف اللتل-1
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تاااال  الااام  واأل لااا  علاااى  والجمقاااور  (1")التحااار  وابحتياااا  -3
                                                                                                              .تشقد لق النقلي  والعقلي  

السااياق ووقوعاان بااين ألفااا  القاارآن وآياتاان  وجااو  بيااان ىمكانياا  :أوب
                                                                ولور : 

والاام ألناان ب عتعااارب ماا    قاد دبااخ أن هاالا الماانقج صااالح فاي ااتاان
؛ أما عدم تعارضن م  المنقو  فألنان الصريح  المعقو الصحيح أو    المنقو 

لان  وأيضاا  -صلى ه علين ولال -والرلو الكري     القرآنقد دبخ التعما   
قاد الاتعملن الصااحاب  والتاابعون والعلماااء مان بعاده   وأمااا عادم معارضااتن 

العقااو   ناقضااتنفألناان ماانقج بضااوابط محااد ة للفقاا  والبيااان ب  ؛للمعقااو 
  وهو عاين وب عترت  على فرب وقوعن محا   ؛السليم  با تؤيد  وتعاضد 

                                                                                          وتحقي  الم وت بيقن فيما يأتي من أمثل .         الممكن 

                                                                   حجي  السياق القرآني :         النقلي  والنظري  على األ ل  دانيا: 

ق ب ار هال  األ لا تتاأتى و األ ل  النقلي  لحجيا  الساياق القرآناي    -1
                                                :               منقا

وبياان    للساياق باين ألفاظان وآياتان ولاور   التعما  القارآن الكاري   -أ
  اماا قاد يخفاى   أمار  بالساياقيساتبين  ؛ فالم: أن اللفظ في ااي  قد يخفى

لفاااااظ  :ومااااان الااااام  ساااااياق لي ياااااا هااااالا الخفااااااءفياااااأتي ال ؛معناااااى اايااااا 

 

لل140-138تن مممل:لقيهمممرآلدالفممم لتفسمممساقل  ممماللتألصمممرفعع؛لدمتةممم لن ليممم لت بسةسممم لللل-1
همممملللراسممم ل1428-غعمممللق بر ممم لل–ةمممماللعممم؛لقكبممم لعممم؛لعسسمممبلتفم ممم تلمةممماف لقا سمممسعل

 تفسمردي لل- اقم لأآلتفكلىل–تفشليم لمتفالمتةاللتبةبقس ل
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ن  ن صا  ل   قو  ه  في{اإلحصان} ي ق  ش    ف ع لا  اح  ن  ف إ ن  أ ت ي ن  ب ف  ص  تعالى}ف إ ا ا ألح 
(} ن ات  م ن  ال ع ل ا   ص  ل ى ال ملح  فاي المارا  بان   فقد اتتل  المفسارون  ؛(1م ا ع 

 وياأتي الساياق  فبعضق  عرن أنن اإللالم  بينما عرا  البعض بمعناى الا واج
القاولين فاي المارا    -رحمان ه-ااار ابان اثيارقاد    و ليرجح أحد ابحتمالين

حاادعثا  باإلحصااان؛ اإللااالم أو الاا واج  وأور  ماان نلساا  ىلياان اااا قااو   ور ِّ 
 في معنى اإلحصان هنا باإللالم لضعفن  ورجح القو  الثاني بالسياق فقا 

 ألن التا ويج؛ هناا هاا باإلحصاان المارا  أن   أعل   وه  -" واألظقر:نصن  ما
م ن  }:تعااالى يقااو  حيااث علياان عااد  ااياا  لااياق ت       لاا     و  كل    ي ساا  ن  و بً  ماا   أ ن   طاا 
ك ح   ن ات    ع ن  ص  ن ات    ال ملح  م  ا  ف م ن    ال ملؤ  خ    ما  انلكل     م ل كا  ما  ن    أ ي  ات كل ل   ما  ات    ف ت يا  نا  م    {ال ملؤ 
 المارا   أن  فتعاين  المؤمناات   الفتياات  فاي  لاياققا  الكريما   وااي .  أعل   وه
ن   ف إ ا ا: }بقولن ص   (2)وقير  لباف ابن فسر  اما ت وجن أ  {ألح 

الكري  ىلاى النظار والتادبر فاي جميا  آياتان للوصاو   عوة القرآن    - 
وا    قا  تعالى  .ىلى الح  لال ل ي ت ل ك ر  ألو  وا آي ات ن  و  ب رل ٌ  لِّ ي د  } ا ت اٌ  أ ن  ل ن ا ل ى ل ي م  ملب ار 
ناد  }وقا  لبحانن  (3)األ ل ب ا   { ن  ع  ان  ما  ل و  ا  ر آن  و  ون  ال قل ب رل ر  ه   أ ف ال  ع ت د  يا  ق 

دل  ج  ث يراً ل و  ت ال فًا ا  وفي ااياات مجماا ومفصاا ومحكا  ومتشاابن   (4){وا  ف ين  ات 
القاارآن فااي ومشااكا ومبااين وواضااح ومشااتر   وهاالا عااد  علااى امااا  صاادق 

 

ل25تآلي لةرمةلتف سا لق؛لل1ل-ل
ل اخسصامل261/262صمل-ل2تيسعللتفكل التفم ساللالع؛لرثعللل ملل2ل-
 29ةرمةلصلتآلي لل-ل3
 82ةرمةلتف سا لتآلي لل-ل4
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  ويبااين بعضااقا وأن بعضااقا يحمااا علااى بعااض عاادم التعااارب بااين آياتاان
                                                                                                                       السياق القرآنيهو جوهر و   وأن القرآن الن نص واحد بعضا 

المتأمااا فااي و .  التنااو  المنالاا  بااين تتااام اايااات ومضاامونقا -جااا
والمنالااب  الواضااح ؛ مقاااب  عالقاا  الوطياادةيجااد العالقاا  اااا آياا  بختامقااا 

م عنالااابقا  علاااى أن لكاااا آيااا  تتاااا الدبلااا  الواضاااح  :وفاااي الااام  ومقاماااا
مفقاوم الساياق القرآناي ىب ويتجلى الم في جمي  آيات القرآن الكري   وهاا  

ن وماان الاام قااو  ه تعالى} (1)هاالا؟ قل  ماا  ن  م  ماا  لاا  ن ق ب  اًل مااِّ  لاال ل ن ا رل لاا  د  أ ر  ل قاا  و 
أ ت ي  ب آيا     و   أ ن يا  لال ان  ل ر  ا اا  ما  ل ي م  و  ص  ع  صل قل   م ن ل    ن ق  ن  م  ل ي م  و  ن ا ع  ص  ق ص 

إ ا ن  ه    ون   ى ب  باا  لاال م  ال ملب    ر  هلن الاا  ساا  ت  ال ح  ِّ  و  ي  باا  رل ه   قلضاا  اء  أ ماا  إ ا ا جاا   (2){فاا 
مل }وقولاان ي  ف ل    ياا  خ  فاا  لاا  د  ت  ي قاا  ن خ  ه   ال تاا  ن ا لاال ا ب أ لاا  ا ر أ و  انلقل   ل ماا  علقل   ى يماا  ف  ن  عاا 

ون   ر  هلن ال م  ال ك اف رل س  ت  ب ا     و  ولماا ااان الحادعث فاي اايا  األولاى عان  (3){ل 
بعث  الرلا  وأن اا ما جاءوا بن من عند ه ح  نال  أن يخات  باأن ااا 

فجاااء أيضااا منالاابا  لثانياا ؛ى باطااا  وأمااا تتااام ااياا  اقااو علااماان ااالبق  ف
                                                                                                               .ألن الحدعث عن الكافرين  والكفر ضد اإليمانلموضوعقا  

 للساياق مماا عاد -صالى ه عليان ولال -قد دباخ الاتعما  النباي  - 
حاين لاألتن -رضاي ه عنقاا-لعا ش -وهو اثير ومنن: قولن   على أصالتن

عن    }تعالى-عن معنى قو  ه ون    و ال ل  تال ا  علؤ  ا  ما  و  وبلقل     آتا  قللال لا  ٌ   و  ج  ى  أ ن قال     و   ى لا 

 

مةاف ل يلتفمبقاللعمع؛لق ماف ل-:لقلتصاللتفم اف ل يلت اةبلتفمكاق لمتفم اف مت  لل-لل1
 همللل911ل:-ةرملتفكل المخرتتسمهاللتأفسل:لتفاا ال بللتفال ؛لتفسعرقي

 ل78ةرمةلغا للق؛لتآلي لل-2
 80ةرمةلغا للق؛لتآلي لل-ل3
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بِّ ق     علون    ر  ب ياا -عن يشربون الخمر ويسرقون؟ فقاا اللفقالخ: ه    (1){  ر اج 
بنخ الصدع  ولكنق  الالعن يصالون  ويصاومون  ويتصادقون وها  يخاافون 

م    أب يقبا منق } ار علون    ألول ئا  ي  يلسا  ر ات    فا  يا  ا  و هال     ال خ  {) ل قا  اب قلون  (.  3)( 2لا 
                                                                 الواضح  الحجي  للسياق قد أكسبنوالتعما  النبي 

 -رضاااي ه عااانق -ومااان  ب اااا الحجيااا : الاااتعما  الصاااحاب  -هاااا
ومان الام ماا روا  ال بار  بساند  أن سياق بوجقين: المقاالي والمقاامي.   لل

يا أميار الماؤمنين أرأعاخ قاو  -رضي ه عنن-رجال قا  لعلي بن أبي طال 
(  وهااا  4}ولااان يجعاااا ه للكاااافرين علاااى الماااؤمنين لااابيال{) تعاااالى-ه

فاا  يحكا  }   دا  قاا : نن نن أل : أً قا  لن عليِّ يقاتلوننا فيظقرون ويقتلون؟  
عاوم   (5){بينك  عاوم القياما  ولان يجعاا ه للكاافرين علاى الماؤمنين لابيال

الاتعما الساياق إلفقاام قاد  -رضاي ه عنان-فواضح أن علاي  ؛  (6)القيام 
 

ل60ةرمةلتفمؤق رالتآلي لل-ل1
 ل61تفسرمةلتفسا ك لق؛لتآلي لل-ل2
أخل ممممممم لتفسلقممممممملتل ممممممميلةممممممم   لرسممممممماسلتفسيسمممممممعلل ممممممماسلمقممممممم؛لةمممممممرمةلتفمؤق مممممممرالح:لل-ل3

لللمفاليماقل اس لااللأن لقال:لمقاللممتلهلتلتفاال ثل ؛ل باللتفمل م؛لعم؛ل3/350ل3175
ةمممعالل مم؛لأعمميل ممازآل مم؛لأعمميلهليمملةل مم؛لتف بمميلصممابلهللال اسمم لمةمماالناممرلهمملتلل)تفجمماق ل

تفسلقلتللقاماللع؛لعسسبلتفسلقملتللقلت مم :لأ مماللقامماللشماكللم خملما(للتفصاسبلة ؛
:همملتل ممال ثلصمماسبلتبةمم ادلملفمماليخل ممادلل3486للمقمماللتفامماكال ممماللأالأخل مم لعمملقال:ل

كالم ممممم لهللال اسمممم ل كرفمممم :لصمممماسب )لتفمسممممسالم ل اممممبلتفصمممماساع؛للتفامممما-م اممممقلتفمممملهبي
لتفساخس ل(:لتماسكاللتفلهبيل يلللق لتفكساس2/427تف سساعرمتللل

 141ةرمةلتف سا لق؛لتآلي لل-ل4
 141ةرمةلتف سا لق؛لتآلي لل-ل5
 1/433 اق لتفبساالل-ل6
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السا ا أن ىنفاا الوعد الوار  في ااي  ىنما هاو عاوم القياما  اماا فاي لاياق 
  ااي .

                                                                                        من أقوا  العلماء في بيان مكان  السياق وحجيتن:                   و 

قارآن ااالم ه فضاعو  علاى رضاي ه عنان: ىن هالا ال-قو  عمر  -*
                  (                                                                                               1  وب تتبعوا فين أهواءك ")مواضعن

ن  روباعلاى  والوقاو   السياق  معرف   أن  -هرحمن  -الشافعيبين    -*
أو  عبااين االمقااا ماان العاار  وتبتااد  فقااا :" االمقااا؛ فااي العاار  لاانن ماان 

                                                                             ( 2أولن")عن منن لفظقا آتر عبين الشيء ونبتد  آتر  عن  لفظقا 
فااال   :فقاااالسااياق هااو الفقاا  طرياا   -هحماان ر -الشاااطبيجعااا  -*

اا  وإا آتاار  علااى وأولاان أولاان  علااى الكااالم آتاار ر  عاان للمااتفق  محاايص 
فااال أج ا اان فااي النظاار فاارق فااإن المكلاا  فقاا  فااي ر  الشااامقصااو  يحصااا 
الكاالم أجا اء بعض على النظر في ابقتصار يصح وب  مرا    ىلى  بن  عتوصا  

                                                                                              (3بعض") ون 

علاااى المعينااا  القااارا ن مااان الساااياق -هرحمااان -جااا   ابااان جعاااا  -*
عااان حدعثااا  عناااد فقاااا  بعاااض علاااى التفساااير فاااي األقاااوا  بعاااض تااارجيح 

 

للل4156ر  لتفممالللفامسكيلتفه التلل اس:ل يلتفكل اللل ص ل يل كرقلتفكل اللمقالللل-ل1
مقممال:لأخل ممم لأ ممممالل ممميلتف همممالللمتفبعهكممميل مميلتألةمممما لمتفصممميالل)ك ممم لتفمممممالل ممميلةممم ؛ل

آلللم رممملدلتفسمممعرقيل ممميلل1989ععممململلل-الللتف اشمممل:لقؤةسممم لتفلةممماف لتألقمممرتللمتأل مممم
 1993ععلمللللل-لللدتملتفيكلل7/330تفالم

  1/47تفلةاف لفإلقاآلتفشا ميللل-ل2
  3/413تفمرت كاللفاشاقبيلللل-ل3
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ما أو  قبلن  ما  علين  ويد   الكالم   لياق  القو   بصح   يشقد  أن  "  المرجحات:
                                                                                                                 (1)بعد "

القارآن؛ لبياان   يالر يساال ارق  نحادى-هرحمان -ال راشايعاد   -*
لغاا  ماان األلفااا  مفاار ات ىلااى النظاار فقماان: ىلااى التوصااا وطرياا  فقااا : 
                                                                           (2السياق")بحس   والتعمالقا  ومدلوبتقاالعر   

                                                                                     القرآني:السياق حجي  على النظري  األ ل   -2

في  العقا  ىعما   عن  ناتج الوابلتدب   النظر على القا م  األ ل   وهي  
 ومنقا:  الحجي 
موحاد وهو     وتراب اتمالكا  النصو   أعظ   باعتبار   الكري   القرآن    -أ

ابتصااا  علااى حملاان عقااال يقتضااي ممااا   وحااد ه هااو فمصاادر  المصاادر؛ 
                                                                                                         ابنق ا  وليس 

 الام بعاض لايس  ىا  ؛بعاضىلاى    بعضقاالقرآن  آيات  ض   ضرورة    - 
                                                                                                                                 (3 ليا) بال تحك  فقد هلا قير فعا ومن  بعض من بابتبا  أولى

الكاري  والقارآن وأحاوالق   أفكااره  متفاوتا   النااف  أن  ءم  من  ما    -جا
 الادعن عاوم ىلاى  الناافحيااة ىصاالح  بان  المنو   فقو  األتير؛  القداي   كتا   

 . الكري   القرآنالقداي ؛ لنص المبين  والقرا ن األحوا  مراعاة ل اما  اان للا  

 

  ل1/13تفسسهع لفمارآلتفس  ي لالع؛ل  تلتفكابيل-ل1
  ل2/172تفبلهاال يل ارآلتفكل الفا مرشيللل-ل2
تن ل:لتب كماآل ميلأصمرللتأل كماآللتفمؤفم :ل اميلعم؛لأ مماللعم؛ل م آلتألنالفسميلأعمرللل-لل3

  3/373قامالل
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رحمان ه: -قاا  أباو يعلاى  حجا  ءارلي  فاي ااتان  هواإلجما : و   - 
  وتحرم مخالفتن  وب يجو  ج  مق و  عليقا  يج  المصير ىليناإلجما  ح

(  اما أنن حج  على قير   وقاد اتفا  أهاا 1)أن تجتم  األم  على ضالل "
(  وقاد 2)العل  على أن اإلجما  حج  ءرلي  يج  اتباعقا والمصير ىليقاا"

ابعتادا  بالساياق واعتباار  فاي مجاار  ااالم أجم  العلماء للفا وتلفا على 
واااالم العاار   وإن تفاااوتوا فااي القاادر والكي ياا   ومماان حكاااى  -ه تعااالى

                                                                                                                                           (3رحمن ه )-ابتفاق على الم: ال راشي
أل لا   يوعو  على بدء؛ فقد تبين من تال  الجان  التنظير  والت بيق

       حجي  السياق القرآني:                             
فااال عترتاا  علااى فاارب   أماار ممكاان الوقااو  تاانحجيالسااياق بأن  -1

 ترفضان ب ممكن أمر السياق حجي  على  إلدباتا  أ ل   وجو عن محا ؛ فوقو 
 فقاو اللم اان وما  الشر    دوابخ  م   عتعارب  ب  أنن  اما  المتحررة   العقو 

                                                                                  الممكنات حي  في
وقاااد   وتلفااا لااالفا وتناولقاااا العلماااء  هاال  األ لاا  أمكااان وجو هااا-2
  بالقبو . وحجيتقا -سالمتقا من المعارض ل-تلقوها

 

 عسصلهليسعلللللفاكاضيلأعيليماب1058/ل1تفمالةل يلأصرللتفيك لل-ل1
  3/284تن ل:لتفبلهاالفا مرشيلل-ل2
  4/357تن ل:لتف اللتفماس ل يلأصرللتفيك لفا مرشيللل-ل3
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                                                             وأنواعنوأقسامن القرآني السياق أراان الثاني: المبحث 

 :اللغا مقااعيس    فايجااء    الران:مص لح    :القرآنيالسياق  أراان    أوب:
كن يء  رل األصاوليين مصا لح    فياألمر  يختل   ول   (   1)األقون    جانبن:  الش 

ل ل م   ولجلو    ب  م ا  عنده :  فقو  وقيره ؛  والفققاء   ء   لا  ي  ن   ىب  الشا  نل  با  يل  لا  ل و أ نا 
ل ى   ي    م ن   جل  ء   ع  يل  ل  ل    ال م اه  ل ى    و  اع  م يع ق  ان؛ ااتار المصا لحان  أما     (2)ج 
منقماااا ااااا تحاااخ عنااادرج  اليااااتأنقماااا بينقماااا: فالجاااام  ؛ و والنااا  القسااا 

 ج  يات.

 أو بالالاتيات تباعنقاا يكاون  أن ىماا الكلاي تحاخ المندرجا  الج  يات  و"
 والثالاااااث أصااااانافا والثااااااني أنواعاااااا يسااااامى واألو   بقماااااا أو بالعرضااااايات

الوجقا  من  تقار   ا  بينقواألنوا   التقالي   أن  وهل   ألو   ويبدو  (  3أقساما")
 أءاما  القسا   أن  فالغالا :الت بيقيا ؛  ابص الحي   الناحي   من  أما     اللغوي 

علاى الساياق    فايالباحاث  و    (4)الابعضعناد  للجانس    مرا    فقو  النو   من
لا   العلمااءأن عارن الخصو  ن وجعلى  القرآني  السياق  وفي     العموموجن  

 والالحاا بالسااب  حااد ها قاد  ق فبعضا؛ السااياقأرااان دعااد تحعلاى عتوافقاوا 

 

لللتاكعق:ل بالتفسبآلهاممالل2/356قكا سسلتفا، لالع؛ل ام لل-ل1
رش لتألةلتمل ؛لأصرلل خللتبةبآ لتفب دمتلل ب لتفال ؛ل بماللتفم يم لعم؛لأ مماللل-لل2

ل ل119صمل3تف خامتل م
للتف اشمممل:لدتمل1/224تفسملييمممالللتفمؤفممم :ل اممميلعممم؛لقامممماللعممم؛ل اممميلتفجل مممانيللل-ل3

 تفكساسلتفملةيل
مت  :لقكالقم لصماسبلتعم؛ل  ماالفماككم لشممعبلتألمنماثما ل عمثلأممدلأالتعم؛ل  ماالل-لل4

 مقال مالهالل1/86 لولتألنرتول ؛لتفسكسسال
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 (1)للساااياقأقسااااما جعلقاااا  والااابعض  رعناصاااألاااماها والااابعض   واللفاااظ
المااتكل    األو :الااران المصاا لحات هاال  بااين التفرقاا  ىلااى ا أميااوأجاادني 

ب تعلقا الران بقلا عتعل   ومما  تعالى.    ههو   :القرآنيالسياق في    والمتكلِّ  
يعتريان وب  مقدلا   لبحانن  -االمنأن  وهو  المتكل    حا   مراعاة  عنن:  عنفم  

وأن الم لا    لكمالان  للنقاد  يخض   فال  البشر  أقوا   عن  من    وأنن  التحريع   
                                                                                                      للمكلفينىيصالقا عريد أقراضا االمن من تعالى  ل 

 أماوربان ويتعلا    الكاالمبقالا المكلا  وهاو   المساتم : الثاانيالاران 
فقماان  وقاارا ن االماان  ومعقااو    لغتاانماان  المخاطاا حااا  مراعاااة  :منقااا

تااارة الكااالم  بلاا  وتختلاا  . والمقامياا اللغوياا  بمضااامينن  للخ ااا وتلقياان 
ب فقااد ابتااتال ؛ وجااو  ماان واثياار  التااأليع  بحساا وتااارة اللفااظ  بحساا  

بدبلا  قصد  قر ظيوقد تكل   الممقصد ىلى فين عرج  با اللفظ بنفس عبين  
                                                                         (2)  الحا 

القاارآن  -مق اا ""آيااات  -أياا  -)لفظاا  القرآناايالاانص : الثالااثالااران 
 بنيا  رالا  هلا: ويقتضي بعد   وبما قبلن بما وبيان بحث محا  وهو     (كلن

 

أنهممالفممال سيكممرتل اعهمما لت ممامللتف مما ثرالتفمماصمملمال مميل اممرثهال:لأمرمماالتفسممساقلااللل-ل1
 لهبل م هالافبلأنهمال:لتفسم اقلمتفااماقلمتفايمال)أثمللدالفم لتفسمساقل ميلتفمسشما  لتفاي ميل

مقال مالها(لعع مال م لصا بلمةماف لدالفم لتفسمساقلمأثلهمالل70 يلتفكص لتفكل نيلللصمل
لتفسممبآلأمرمماالتفسممساقلخمسمم ل: مميلتر سمم لتفمسشمما  لتفاي مميلقمم؛لخممبللقصمم لقرةممبل اسمم ل

قمل مم ل ممالل-4قمل مم ل مماللتفسمماق لل-3قمل مم ل مماللتفمممسكاالل-2تف،مملخلقمم؛لتفكممبآلل-1
ل(38-30أ اظلتفخ اسلمدالالللتلتكع  ل) هاللتفشسرتل-5تفمسكاال   لل

تن للدالف لتفسساقلمأثلهال يلدالف لتفمسشا  لتفاي يل يلقص لقرةمبل اسم لتفسمبآللللل-لل2
ل38صم
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ماان عبيناان مااا ىلااى بانضاامامن اللفااظ  رالاا  وااالا   بااالمعنىوعالقتاان اللفااظ  
لمقااا   ماا  اتمتعااد ة علااوم و رالاا  فقاا  يقتضااي: وهاالا بحاا   أو لاااب  
وعلاوم    واللغوياتاللغ   اأصو     اللسانوعلوم  القراءات  اعل   ومقامن  النص  
                                                                                                                                الموقير الفقن وأصو   المنالب وعل   الن و األبا   القرآن 

حيااث ماان القرآنااي السااياق يحتااو   القرآنااي:السااياق  :رعناصاادانيااا: 
                                                     :عنصرينعلى والمعنى اللفظ  

  اوبحققا ابساابقق ابيانقاالمرا  ااي  عتجاو   ب  ما  المقا ؛  لياق    -1
يحاايط الاال  الاانص مجمااو  السااياق: نظرياا  صاااح  عناان عباار امااا وهااو 

 -اللفظايالساياق  منقاا:تنوعا  مبألفاا  عنان  ويعبار    فقمقاا"المارا   بالجمل   
                                                                                                  الداتلي. السياق  -اللغو  السياق 

المتكل  بين تفاعلي   بيئ   من  بالنص  يحيط  ما  وهو  المقام   لياق    -2
القارا ن عناتظ   ماا  هاو  بقولان:  الساياق  نظريا   صاح   عرفن  وقد    والمخاط  
فاي قارا ن اانخ لواء إلفا تن النص  جاء  الل   الغرب  تفسر  التي  المقامي   
(  1)الجمياااا " فااااي أو المخاطاااا  فااااي أو المااااتكل  فااااي أو ااتاااان الخ ااااا  

لاياق  -الخاارجيالسياق  -المعنو  السياق منقا: متنوع   بألفا   عنن  ويعبر 
                                                                                                                              الحا . لياق  -الموقع

بكتاا  مرتب اا القرآناي الساياق ااان لماا    القرآنايالساياق  أناوا   دالثا:  
متراب اا  أنواعاان وجاااءت لااياق  اااا عاان  متفاار ااااان  القاارآنالخالااد؛ ه 

التواء وب فيقا لبس ب واضح  صورة في بعض  بحلو  بعضقا  يأتل  متكامل   

 

  63 نكيلللصمن لي لتفسساقللنجالتفال ؛لقادملرليالتفل-ل1
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 آتار  لاياق  أ   عان  يختلا   القرآناي  والساياق.  الكاري   القارآناياات    تدم 
 ومبناي بعاض فاي  اتاا بعضقا السياق  من   وا ر  أربع   من  مكون   أنن  الم

 مظاااهر ماان هااو بااا العظااي   القاارآن باان عتمياا  مااا أعظاا  ماان وهاالا. علياان
 القاارآن لااياق :األو  :أنااوا  أربعاا  ىلااى عنقساا  أناان والاام. وبالقتاان ىعجااا  
وب بينقااا تفكاام ب متتاماا   متكاملاا  عضااوي  وحاادة يشااكا الاال  وهااوكلاان؛ 
للسااورة العاماا  المالمااح يجماا  والاال  ؛ السااورة ياقلاا: الثاااني النااو   تجاا ء

 يشاكا الال هاو  ااياات؛ أو المق   أو النص لياق  :الثالث  النو    القرآني 
: الرابا المارا . علاى  تعين  واضح   بمالمح  ة  السور   محاور  من  ر يسيا  محورا
تاللان مان تن لا  والل    السياقصرح في األولى اللبن  وهو ؛ ااي   لياق

نظاارة ماان ببااد بااا منفصاال    رالااتقا يمكاان ب األنااوا  وهاال    األنااوا ياا  بق
ايااات والتاارجيح البيااان م  مساال  ىلااى للوصااو  مجتمعاا   لألنااوا  متكاملاا  

عبادالوها  الاداتور  :القارآنلاياق فاي التناو  هالا حق  وقد    الكري القرآن  
 (.1)السياقي  نظريتن في  الحارديص ي  ابو 

  

 

مت ممم :لدالفممم لتفسمممساقلقممم ه لقمممأقرللفسيسمممعللتفكمممل التفكمممليالفمبممماللتفرهممماسلأعمممرلصمممفس ل-ل1
ل 88تفاامثي:مل)صل(
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                                                                                                    القرآني السياق أهمي  الثالث:  المبحث 

علاى و بلتان  الانص  فقا   فاي  الساياق   ور  ىلى    -مبكرا-العلماءف ن  ت
لباارات وصااقوا     المعاانيباين  التارجيح  فاي  اعتباار   وااللم  المارا    المعنى  

علاى تعاين تي الوالقرا ن  األ وات  أقون  ن  مباعتبار   السياق  مكان   على  تد   
فاي السياق   أهميوتتأنى القرآن  هو لنص ااان ىاا وبخاص      المرا كش   

لضااي  نظاارا مااوج ة؛  عناصاارصااورة فااي منقااا بعضااا أاااار اثياارة اعتبااارات 
                                                                                                                                                :المقام

اماا باالقرآن  القارآن تفساير ألوان من لون فقو ؛ قرآنيمنقج أنن    -1
والسال   -ولال عليان  ه  صالى    -النبايتفساير  فاي  وار   نباو ؛  مسلم    أنن

                                                                                                                    (1بعد )من الصالح  

" بلااا  ال راشاااي: قاااا  عليقاااا  المتفااا  التفسااايري  األصاااو  مااان  -2
متفاا  أنقاا بعضاق : وقااا  انكار   ءايئا جقاا وماان بعضاق   انكرهاا الساياق 
                                                                                                    ( 2تعالى")ه االم مجار  في عليقا 

"قيار ووالمقاصاد   المعااني   بياان  فاي  عليان  يساتند  أصاا  السياق    -3
التسالي  يجا  بحجا  ىب قيار   ىلاى لاياقن  فاي  هاو  عماا  الكالم  صر   جا    
فأمااا ًحجاا    باان تقااوم الرلااو  عاان تباار أو التن يااا  ظاااهر  بلاا  ماان لقااا 

عاون                                                                                                                                              (3أحد.)على تتعلر فال الد 

 

 مقالل رلللنما  لفلف ل  اللتفاال ثل ؛ل جس لتفسساقل-1
لللتفماكقل:لقاماللتاقلل4/357تف اللتفماس ل يلأصرللتفيك لل-2
ل لل4/356 اق لتفبساال-ل3
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قاا     والترجيحالبيان على  المعين   القرا ن  من  قير   على  تقديمن    -4
وإن لان  لاي   الال   الكاالم  نظا   مراعاة  المفسر  نظر  محط  ليكن  ال راشي:"  

                                                                                               ( 1)التجو لثبوت اللغو   الوض  أصا   تال

 والمشاااااكاوالم لاااا  الغااااامض وبيااااان لتفسااااير مااااأمون طرياااا   -5
ا  تعااالى؛-هاتااا  ماان والمجمااا..  وا }اقولاان متصااا  مجمااال ابيانااىمااِّ لاال ال و 

بلوا   ر  ت ى  و اء  ي طل  ل كال ل  ع ت ب ي ن   ح  ي ضل  ال خا  ن   األ  با  ي ط   ما  و    ال خا  ن  األ  لا  ر  ما  جا  ؛ (2){ال ف 
 اقولاانمنفصااا أو المجمااا  الاا من ماان لااب  لمااا بيااان  {الفجاار}ماان فقولاان 
خ   تعااااالى لاااا  يماااا  ل ل كاااال   }ألح  ام ب ق  عاااا  ا ى ب   األ  ن  ى ماااا  لاااا  كل   علت  ي  لاااا  فااااي ينااااخ بل ( 3){ع 
كل ل  }حلرِّ م خ   قولن ل ي  ت  ل  ع  ي  مل  ال م  ل ح  ل  و الد  {و  ن   ير  اقولان    لم لا تقييادا  أو  .(4)ال خ 

فعادم    {تاوبتق تقباا لن افروا د   آمنوا     دافروا  د   آمنوا  اللعن  ىن  }تعالى  
حضاور عناد ىب  عتوباون  ب  ألنقا   "  الماوتبحضاور  مقياد     هنا  التوب      قبو

قا  الموت  أحده     جاءىاا  حتى  }تعالى  لقولن     5"تقباب  التوب   وتلم  الموت  
لكاا  طااا  مااا فااانكحوا }تعالىاقولاان لعااام  تخصيصااا أو (  6{)اانتبااخ ىنااي 

 

ل:لدتمل1للل:لقاممماللأعممرلتفي مم لاعمملتهساللتف  ممم ل:1/317تفبلهمماال مميل اممرآلتفكممل الل1-
لا سا لتفكسبلتفملةس لعسسبلتف اعيل

 187ةرمةلتف كلةلق؛لتآلي لل-ل2
ل1ةرمةلتفمادالةلق؛لتآلي ل-ل3

 3تفمادالةلق؛لتآلي لةرمةل
ل1/222لتفر ع لفارت التل-ل5
 18ةرمةلتف سا لق؛لتآلي لل-ل6
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خ  } لاابحاننبقولاان تصصااخ فقااد ؛ (1){النساااء ماان  كل   حلرِّ ماا  ي  لاا  اتلكل   ع  ألم قاا 
ب ن اتلكل    و اتلكل   و   . ااي  ( 2){..و أ ت 

الادببت باين  التارجيحعلاى والدال     المرءدةالقرا ن  أقون  من  أنن    -7
أوضااح أحاادهما علااى حملاان واااان معنيااين  الكااالم احتمااا وإاا  "التفساايري  

تقاوم قرينا   أفضاا  "ىن  فاا   (3)أولاىعليان  الحماا  ااان  للساياق  موافقا   وأءد  
جملا  م  واتفاقن القو   من لن لب  لما موافقتن اللفظ: معنى حقيق   على  

                         (.4جمل )الكتا  بن جاء الل  القصد م  تالفن وا المعنى 

فاي الخ اأ ىلاى المؤ يا  األلابا  أقاون من هدر   أو  السياق  هجر    -8
القاارا ن أعظاا  ماان ( 5و)وهاا": بقولاان البرهااانصاااح  أكااد  مااا وهاالا الفقاا   
 فاااايوقااااالط  نظياااار فااااي قلااااط أهملاااان  فمااااان  المااااتكل ماااارا  علااااى الدالاااا  
                                                                                                                                                                                        ( 6)مناظراتن

  

 

 18سورة النساء من اآلية  - 1
 23سورة النساء من اآلية  - 2

للا:ل220"تبشامةلافبلتبيجازل يلأنمرتولتفمجماز"للتفشمسملتفمم لعم؛ل بماللتفسمبآللص:لل3-
لدتملتفاال ثللتفكاهلة لللل

 للتف اشلل:لتفهعئ لتفمصلي لتفماقم لفاكسماسلل1/22تفشسملمشعاللمضا:ل"تيسعللتفم ام"لللل4-
لآلل1990ة  لتف شل:ل

لأت:لتفسساقل-ل5
 للل2/200تفبلهاالل-6
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؛ القرآني السياق عمالإ الفصل الثاني: 
  االنضباط واالنفالت بنيجماالت ومآالت 
بت التعما  السااياق عنااد ابت ومآالمبحث األو : مج

 المعتدلين
  السياق عنااد التعماومآبت  مجابت    :المبحث الثاني

 المخالفين
  



 

 

2316 

 السياق القرآني عند املفسرين بني ضوابط املعتدلني وقراءات املغالني

لقاا بباد  لان والمتلقايالانص باين العالقا   أن  فيان  ءام  ب  مما    توطئ :
والقارآن    المتلقايفقا   ىلاى  الماتكل   مارا   و   لوصاضاامنن  تكاون  ضوابط  من  

المتلقااين  ىلااى -تعااالىه ماارا  ىيصااا  مناان عاارا  مقاادف ىلقااي نااص الكااري  
المتلقااي نظاارة ماادن مااا  :منقااا؛ عنقاااالجااوا  ماان بااد ب ألاائل  ت فااو وهنااا 

القرآني للنص المتلقي لفق  وها ؟  بأم ف مقدنص هو ها  الكري ؛  للقرآن  
                                                                                                        ين؟ المتلقااااعنااااد الفقاااا  مرتكاااا ات ماااا  امااااا التعماااادن ومااااا حاااادو ؟ ماااان 
                                                                      معتد :بسياق القرآني  لآليات الصحيح  الفق  ألاليات من 

محاكمتاان وعاادم مصاادر   وإلقياا  الكااري   القاارآن بقدالاا  اإلقاارار  -*
بجعلقا   نالبنياوييمان الحاداديون  فعاااماا  للنقادقاابال بشاريا نصاا باعتبار   
 موتن أوالقا ا لل   هدمق  في  نوالتفكيكيي  ااتقااللغ  هو المتكل  

القاارآن وعلااى رألااقا: الرجااو  ىلااى الينااابي  الصااحيح  لفقاا  آيااات  -*
  مقتضيات الشر  ومشقور اللغ  ولياق النص.

تجاهاا وأن القرآناي  الانص فقا  فاي العقاا محدو ي  على التأكيد    -*
وأن   مساات يرءاار االهمااا ص نالاافقاا  فااي الحرياا  م لاا  وإع ا اان العقااا  

العقاااا عنتجااان ماااا وباااين الصاااحيح الااانص عثبتااان ماااا باااين التوافااا  األصاااا: 
أليالاايات وإعمااا  ءااابققا  ومااا السااابق   األلاائل عاان وابجاباا   .الصااريح
ااتياا   البحااوق مقماا  هااو معتااد  بسااياق القرآنياا  لآليااات يح الصااحالفقاا  

فقا  حاو  المعرفيا  المالاه  مان  الباطاا مان الحا  عتبين الم  تال   من  و 
                                          القرآنيالسياق تال  من الكري    القرآنآيات 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 :المعتدلينعند القرآني السياق ومآبت مجابت األو : المبحث 

                                                                                         : المعتدلينعند القرآني  السياقمجابت األو : الم ل  

مجاابت تعد ت للا  ؛لياقنعن بمنأن النص فق  العسير من اان لما  
التاي ابت المجاأكثار مان وااان    بانوالتارجيح  الانص  لبياان    القرآناي  السياق
                                                                                                          : السياق  ورفيقا تأكد 

مااا لتفااا    ؛المتشااابق المواضاا  فااي األلفااا   ببت عاان البحااث  -*
                                                                                                  ىءكابتمن لياقن من النص تجريد عن عترت  

باااين المنالاااب  وجااان وبياااان   اايااااتنااا و  ألااابا  عااان البحاااث  -*
                                                                                                      عواما.من النص يكتن  ما الجمل  وعلى   النصو 
                                                                                      القرآني النصبيان في الوار ة اادار عن البحث  -*

 عترتااا  لماااا والااامالشااارلي   النصاااو  فقااا  ى را  علاااى التأكياااد  -*
  بدقاا  معانيقااا عاان والكشاا  وتوجيققااا  األحكااام فقاا  فااي رادااآ ماان اعليقاا

                                                                                           .  فين جاءت الل  اإلطار في ووضعقا

  لاياققا مان النصاو  تجرياد عناد تنشاأ قاد التاي  اإلءكابت  حا  -*
اتا  لما المتأني  قراءاتي تال  من و .  بينقا  التعارب  عالحظ  عندما  وتاص 

ر يساين ناوعين فاي مجابتان ىجماا  يمكان والحادعث القادي  في  السياق  عن  
                                                                                                   متعد ة فرلي  أنوا  عنقما عتفر  

المعنااى ى علااالوقااو  أن ىلياان اإلءااارة تجاادر ممااا : البياااناألو  النااو  
علااى و بلتاان لفقماان يكفااي ب العربياا  فااي الااتعمابتن وااالا للفااظ  األصاالي 
لتحدعااد والخااارجي الااداتلي اللفااظ بسااياق الاام علااى يسااتعان لاا  مااا الماارا  
التفساير  للساياق األو  والمجاا      األلاافهو    النو هلا  ألن  ونظرا     معنا 
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هال  فاي  الساياقيالبياان  مجاابت  حصار  أعناى    وبمساا ا   في  لأجعلن    للا
 :وابلتشقا  التمثيالبيا على هلا وإنما المسا ا  

اايااا  أو اللفاااظ بياااان فاااي القرآناااي الساااياق مجاااا  األولاااى: المساااأل  
                                                                       :الواحدة

المفسار علاى الواجا  ولوياات األ مان أن عيناين ا  ااا على  يخفى    ب
يقو  الم  وفي  مدلولقا   ان  وبيالقرآني   الكلم   معنى  على  الوقو   معرفتقا:  

علااوم ماان باان يشااغا أن حتاااج يمااا أو  مفر اتاان: فااي -هرحماان -الراقاا 
المفااار ة؛   األلفااااتحقيااا   :اللفظيااا العلاااوم ومااان اللفظيااا   العلاااوم القااارآن: 
عرياد لمان المعاون  وا ا  أمن  اونن  في  القرآن  ألفا   مفر ات  معاني  فتحصيا  

عرياد ما بناء في لمعاون اأو  من اونن في اللبن اتحصيا  معانين  عدر   أن  
                                                                                                    (1)عبنينأن 

ااياا  معنااى بيااان فااي القرآنااي السااياق علااى  المفساارون اعتمااد  وقااد
 :لب ما على  يا ة -نمواجالللم وأاار   مدلولقاعد وتحد

بعااد للااوب ة  :-السااالمعلياان - اريااا وج صااالح ىمعنااى : اك حاانمااواج 
ن اتعااالى ه -قااا   تل ققااابتحسااين  وأعلقمقااا   ل ح  نل  }و أ صاا  نل{) لاا  جاا  و  وقااد ( 2  
ه أن عااارن فبعضاااق   ؛هنااااابصاااالح معناااى فاااي المفسااارين أقاااوا  تعاااد ت 
  تالققااأفاي صالحقا أ أننأو بالعا ة  المان  عنقا  ا  أبأن  للوب ة  اصلحقا  

الام وجعاا   تؤاياناللساان ولاالطن الخلا   لوء  من  طريق   على  اانخ  وقد  

 

لللدتملتف شلل/لدتملتفكاالملدقشق 1/4قيلدتللغليبلتفكل الفالتغبلتالصيهانيلل1
ل 91ةرمةلتألنبسا لق؛لتآلي لل2
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فااي مصاالح  جعلقااا أناان أو   تلققااافااي اصاالحقا أناان أو علياان  نعماان ماان 
قاوب  واعرجحاولا  ابقاوا  هال   لمفسارينابعاض ااار وقد  ىلين.   الي   الدعن  
جريار ابان اإلماام هاؤبء ومان جميعاا   تحتملقاا  اايا   أن    مدللين   ترآعلى  

: صاحابقاأىلى ها وع اااي  في الوار ة ا  ابقو اار أن  بعد  قا   فقد    ؛ال بر  
امااا  وجاان  ل اريااا أصاالح ه ىن يقااا : أن الاام فااي القااو   ماانوالصااوا  "

معااني فاي الام اا  ألن  الخلل    ن   حسولو ا  جعلقا  بان    -اار تعالى  -اتبر
فااي بعااض  ون بعضااا بااللم دناااؤ  جاااِّ ه يخصااص ولاا  ىياهااا  صااالحن ى

فقااو  بلاا   الام تصااو  علاى   وضاا وب رلااولن  لساان علااى وب كتابان  
 ون بعاض بان مارا   الام  باان  لان  التسالي   يجا   ماا  أت  يا  لا   ماالعموم  على  
ليا  األ أن وااار ابقاوا  هال  مان جانباا  -هرحمن -الرا   وأور  (  1بعض)
ابصاالح أن ابظقار ن وأللاوب ة  ابلتعدا  في اإلصالح أن   :السياقبمقام  

 قولنتفسير وفي يقو : هلا وفي ق ابطال عند المتبا ر هو اا الدعن في 

ن ا} ل ح  نل  و أ صا  نل  لاا  جا  و   ا  أبااأن للااوب ة أصالحقا أحاادها: أقاوا : دالداا  {   
اتالققاا فاي صالحقا أأنان والثاني: بالقص . ألي  وهلا بالعا ة  المان   عنقا  
الام وجعاا تؤايان اللساان ولاالط  الخلا  لاوء مان  طريقا   على  اانخ  وقد  
 كبارأمان دعن الا فايمصالح  جعلقاا  لابحانن  أنان  والثالاث:  عليان.  نعمن  من  

رباان لااأ   -السااالمعلياان -فكأناانتعااالى ه ىلااى  اليااًا وناان افااي عواناان أ
الظااهر ىلاى أقر  اأنن وهلا جميعا وابها بالولد دنيا والالدعن على المعون   

واااار  (2بالاادعن)عتصااا مااا فياان  فاااألظقرفالنااا ه صاالح أقيااا: ىاا ألناان 

 

ل ل18/521تيسعللتف بلتلل1
ل 22/188قياتسبلتف،عب)تفسيسعللتفكبعل(لل خللتفال ؛لتفلتزتلل-ل2
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قلخ: فقا : ا بينقمالجم   لى  ىوما   ابولين  المعنيين    -هرحمن    -القرطبي
وااالا (  1)ولااو اخلاا  الحساان  فجعلااخ المعنيااين  جمعااختكااون أن ويحتمااا 

رهاابعاد للاوب ة  صالحناها  أأ   قاا :  حيث  تفسير   في  السعو   و  أباار   أو  علف 
ر ٌة)وااناخ  تلققاا  بتحساين  للمعاءرة  اصلحناها   جاا اثيار  ابان  وااار  (   2حا 

ماان وابظقاار فقااا : ااياا  بسااياق لااللم مسااتدب األو  ورجااح ابقااوا  هاال  
نحااا وماان -اثيااراباان ىلياان اهاا  مااا  -أعلاا وه -أقااو  ( 3األو .)السااياق 

يمنا  ب هالا ااان ن وإراجحاا  ا  أر ماا وهاو   اايا لساياق عماا  ى  فين-نحو 
                                                                                                                               لقا.ااي  بحتما  ترن األاألقوا  

أو المخاطا  وتحدعاد بياان فاي القرآناي السياق  مجا الثاني : المسأل   
                                                              : الموصو 

فياان ن لااخ ماان أو الموصااو  أو المخاطاا  أو المااتكل  وتحدعااد معرفاا  
البياان هالا  أنءام وب مادلولقا  وتوضايح ااي  بيان على يعين مما ااي    
المعيناا  اب وات اقااون ماان و اايااات أو ااياا  فااي السااياق  مجااابتأهاا  ماان 
                                                                                                      المعرف  تلم على  

 

ل 11/336تيسعللتفكلقبيلل1
لللا:لدتملتفيكل ل3/534تيسعللتعيلتفسمردلل2
دت لقكصماللم ميل ا ل لل لا لدل افكسلل مك ليكاا دك لك :لتفجاللمتفكصالل ك د  لا يلفساالتفملسل يلقم بلتفاك

لتفم مم لمقممالل سملللتآليمم د  لا لتفشممي لتفس  يم لم}غممالمتل امبل مملدلقممادمي؛ لمتفامك لدل  ل اممبلهملتلم ممك
لتفغسالمتف، ب(لفساالتفملسلقادةل لدلق م لل د  لا لتفم  لمتفاك د  لا ل اخسصامل3/144متفاك

لللعساكعق:لةاقيلع؛لقاماللةبق  5/370تيسعللتع؛لرثعللل3
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ت حلواى ن  } تعاااالىه قااا   ؛حااااك نمااواج  ت ف  د   ت ساا  كل ل ف قااا  اء  ت حل جاا  فااا  و إ ن  ال 
وا   ت قل و   ت ن  ٌر  ف قل ي  وا  و إ ن   ل كل    ت  ل ن   ن علد   ت علو ل كل    تلغ ن ي   و  ن  تلكل    ع  ًئا ف ئ  ي  و  ءا  لا  ت  و  ر  ثال ا 

ن ين  ماااا    ه   و أ ن   م  ؤ  المخاااااطبين تحدعااااد فااااي المفساااارون اتتلاااا   (1){ال ماااال
 -هرحماان  -الماااور  جماا  وقااد   ااياا     فاايقن لااخ وماان والموصااوفين 

ت حلوا ى ن  } وجااا:عا  قولاان فقاا : ااياا  فاي الااوار ة ابقاوا   ت ف  د   ت سا  كل ل  ف قاا  اء   جاا 
ت حل{ فاا  جاااءك  فقااد النصاار  فااالفتح ه  تتنصااروا ىن حاادهما: أقااوبن: فياان  ال 
ه  تستنصااروا ن ىمعنااا  والثاااني: ابنبااار . اباان   حكااابنصاارنا  ه فضااا 
قاوبن: الخ اا  هالا وفاي  علايك  لناا ه نصار جااءك  فقاد النصار   والفتح  

 اللقا قاالوا: باأن بادر  عاوم  التنصاروا  بنقا   للمشاراين  ت اا   نن  أحدهما:  أ
نبيااان ى تعااااله فنصااار عليااان  فانصااار  لصااااحبن اظلمناااا و  للااارح اق عناااا 

وا }و إنقاا :د   عليق    والمسلمين   ت قال و   ت ن  يارٌ  ف قال { ت  ااان ابلتنصاار بن ل كال  
وا   }و إنلقاا ب علاايق   و ل د ت عاال مثااا الااى تعااو وا وإن حاادهما أوجقااان: ن يااف {  ن عاال

ماا مثاا  الاى  عاو وا  تن  ىوالثااني:     التصادع هالا  مثاا  الاى  نعاد  التكلع   هلا  
مان والجمقاور   (2)علايك  ابنكاار الاى نعد والغنيم   لرن األفي  منك   كان  

ماان اثياار عاالار ولاا  مكاا   لمشااراي   ااياافااي الخ ااا  أن علااى المفساارين 
الساياق أن علاى عاد  ماا  اوأور   اثيارابن  و ال بر   ومنق     ؛قير المفسرين  

ت لبااوا ن بااأالكفااار أعقااا تسااتفتحوا ىن المعنى: فااالااراجح وعلااى (  3)عؤيااد  
للاارح  أق اا  اااان أعنااا اللقاا  : ماانك جقااا أبااو قااا  حيااث القضاااء أ   الفااتح
بقاال  القضااء الفاتح جاءك  فقد أهلكن أ  الغداة  فأحنن  نعر   ب  بما  وأتانا  

 

ل ل19ةرمةلتالنياللق؛لتآلي لل1
ل 306-305/ل2تيسعللتفماممدتلتفمسمب:لتف كفلمتفمعراللل-2
 4/33وما بعدها  وتفسير ابن كثير  13/450راجع على سبيل التمثيل: تفسيرالطبري - 3
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وإن والمااؤمنين  النبااي  ون معاان قتااا وماان جقااا أبااو وهااو اااللم هااو ماان 
 محماد وقتاا  الحار  ىلى تعو وا وإن لك  تير فقو والحر   الكفر  عن  تنتقوا  
عنك  تغني ولن "بدر", عوم هل مت  اما  بق يمتك   ن علد   المؤمنين  أتباعن  وقتا   
وقلا  وعتاا ا   عاد ا   اثارة  ما     بادرعاوم  عانك   تغان  ل   اما  ءيًئا,  تك   جماع
ابمثلا  وبتلم  ونصر .بتأعيد  المؤمنين م  ه  وأن  وعدتق ,  المؤمنين  عد   

وتحدعااد بيااان فااي القرآنااي السااياق مجااابت بعااض  -جليااا-يظقاارالقرآنياا  
                                                                                                                   ااي فين ن لخ من أو تكل  المأو الموصو  أو المخاط  

مااان المااارا  بياااان  القرآناااي؛الساااياق مجاااابت مااان  : الثالثاااالمساااأل  
                                                           :اللفظيالمشتر  

ر ما م  المعاني   المشترا   العربي   األلفا   تشك ا   ءاروح  من لقا صد 
. والتفسااير  الل غااو  ترادنااا ماان مقمااًا جاا ءًا -مناقشاااتماان حولقااا  ار مااا و 

معاان علاى  ي ل   الل   الواحد  اللفظ  اللفظي:  "المشتر   بمص لح  والمقصو   
علاى ءارحن فاي األصابقاني  عرفاناماا  أو  يجمعقاا   ماا  بينقاا  ليس  مختلف   

مان   فال الم  وعلى ( 1)معانلعدة  الموضو   الواحد  اللفظ  بقولن:  المختصر: 
بشار  معانيان بجميا  اللفظاي المشاتر   قبياا  مان  ااان  ىاا  اللفاظ  ر  يفستمن  
                                                                                                                                        بينقا.التنافي  أوالتمان  عدم 

 -هقااو   :اللفظااي المشااتر تحدعااد فااي السااياق عمااا لبيااان مااواج ن
ماا  ل : تعااالى ح  ر  م   }و  بااِّ  رٌ  ر  ياا  ا ت  {) مِّ ماا  ون  م عاال -هرحماان -الماااور  أور   (2ي ج 

 

هممملل749تفممال ؛لتألصممبهانيلل:لعسمماالتفمخسصمملل مميلأصممرللتفيكمم لألعمميلتفث مما لشمممسلل-1
لهمل1424للدتملتفسبآل يل1للتاكعق:لأدل ايل مم للا:1/124
ل 32ةرمةلتف خله:لق؛لتآلي للل-2
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. الغناىمان   تيارالنباوة  أن  أحادها:  أوجان:  أربعا   فين  "  :  فقا أوجقا  للرحم   
اثارة مان تيار    الفرا ض  ىتمام  أن  الثالث:    .الدنيامن  تير  الجن   أن  الثاني:  
مااان عليااان يجااا يق  مماااا تيااار علاايق  بااان عتفضاااا مااا أن الرابااا :  .النوافااا

مااا اااا يشااما عااام الرحماا  لفااظ أن المفساارين بعااض اااار و   (1) أعمااالق 
لاياق علاى بنااء النباوة بان المرا  أن ىلى الجمقور واه  (  2بن)ه  أمتن  
ظاهرهاا بقاا  المارا   يكون  أن  يجو   والرحم   :  هرحمن  -األلوليقا      ااي 
من لاا  الااوحي علياان عناا   لماان تعيياانق  وناا   ( 3البحاار)اااالم ظاااهر وهااو 

وهااو النبااوة بقااا الماارا  يكااون أن ويجااو  فيقااا  النبااوة وتاادتا لقااا التقسااي  
  (4)المفسرينأكثر وعلين قبا لما األنس  
                                                                      :الضمير مرج تحدعد القرآني: السياق مجابت من الرابع : لمسأل  ا

ضاامن بقااا عتعلاا  ومااا مرجعقااا و الضااما ر -هرحماان -الساايوطياااار 
القارآن فاي والضاما ر ( 5معرفتقاا)ىلاى المفسار يحتاج التي المقم    األ وات
معنااى فااي ابحتمااابت وجاادت حيثمااا حضااور وللسااياق جاادًا  اثياارة الكااري  

عااو  تحدعااد فااي بااار   ور فلاان اتتالفااات  ماان عليقااا عترتاا  ومااا اايااات  
صااور ولاان التفسااير  فااي رانقااا  و يكثاار التااي األلااالي  ماان وهااو الضاامير  

 

  5/224تيسعللتفماممدتلللل-ل1
ل 179-8/178للمتيسعللتفثمافبيللل21/594   ل:ل اق لتفبساالل-ل2
ليم ي:للتف اللتفماس لفإلقاآلأعيل سااللل-3
ممحلتفممممانيل مميلتيسممعللتفكممل التفم ممسالمتفسمم  لتفمثممانيللتفمؤفمم ل:لقامممردلتألفرةمميلل-ل4

  25/78أعرلتفي  لل
مت م :لتبتكماال ميل امرآلتفكمل الفاسممعرقيلللتامفل  مرتا:لتف مرولتألمةممرالل ميلقمل مم لل-5

لل 1/405قمانيلتألدمتللتفسيلياسا لافعهالتفميسلل
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مالاور أقار  ىلاى الضامير عاو  لقاعدة ابنتصار في  السياقويسق      كثيرة
ا }تعالى:قولاان فااي جاااء مااا منقااا اثياارة  مااواطن فااي  اهاا  ن ف ن ا   ا ت  ماا  ت قاا  أ ب ح 

لماري   ن المناا   تعياين فاي المفسرين  نظر  وجقات  تباعنخ  وقد  (  1)  {ت ح   ن ي
ماان بمااا أتبرهااا ألناان (  2السااالم)علياان جبريااا هااو   المنااا   بعضااق : فقااا  
هااو  المنااا  (: 3طا فاا )وقالااخ تعااالى.  ه ماان توجيقااًا يكااون  أنءااأنن 
فاااي الضااامير وعاااو ة الضاااما ر  لاااياق و لااايلق    -الساااالمعليااان -ليساااى

أن هااالا ويؤياااد الساااالم. عليااان -ليساااىوهاااو مااالاور  أقااار  ىلاااى نا هاااا( )ف
)ولنجعلاان( ليسااى  ىلااى تعااو  والقااا واحااد  لااياق فااي السااابق  الضااما ر 

بين ضما ر  تمس   فقل   )فنا ها(   بن(   )فانتبلت  )فحملتن(   منا(   ورحم   )
ضااامير ىب اتفاقاااًا -الساااالمعليااان -ليساااىىلاااى عا اااد القاااا ومساااتتر  باااار  

مااا أيضاًا التوجيان لقالا ويشاقد (  4للساياق.)أنسا  بقاا فإلحاقان )فنا هاا(  
ت  }بعدها:التااي ااياا  فااي جاااء  ار  ن  ف أ ءاا  قااد يكاان لاا  فلااو ليااتكل  ( أ  5){ ى ل ياا 
ألنقا  ليكلماو ؛ ىليان أءاارت أنقاا  وواضاح  ىليان   أءاارت  لماا  الكالم  لن  لب   
ي ع   ق اللوا  }نفسن:  السياق  في  لقا  قالوا   ان   م ن   نلك لِّ  ل  ا  د  ف ي ا  ب يًّاال م ق  (  6){ص 

ي ق ا    }فقا   تكل   وعندها   دل ى ناِّ  با   :هالاالساياق   ليااىلاى يضاا   (.7){ ه   ع 

 

ل 24ةرمةلقليا:لق؛لتآلي لل-1
ل 93للص11تفجاق لأل كاآلتفكل الفاكلقبيلل مل-2
ل 174للص21تفسيسعللتفكبعللفالتزتلل مل-3
ل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل628للص2قرت اللتفسل سبل  اللتفميسلي؛للفاسع؛لع؛ل ايلتفالةيلل مل-4
ل 29ةرمةلقليا:لق؛لتآلي لل-5
ل 29ةرمةلقليا:لق؛لتآلي لل-6
ل 30ةرمةلقليا:لق؛لتآلي لل-7
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أنقااا علاى  }ماان{فاي الماي  تحتقااا{بفتح  نما   }فنا اهااوهااي: متاواترة  قاراءة 
جلياًا عتباين  وبقالا    (1)التعياين  فاي  ناص  وهاي  الل .  بمعنى:    موصو ال   

                                                                           اياتاأو ااي  معنى لبيان الضمير مرج  تحدعد في السياق مقم  

                                                                        وتقدعر :الحل  بيان  القرآني؛السياق مجابت من  الخامس :المسأل  

من لغيرها أو  التفخي أو لالتتصار الحل  العر : لغ  بن امتا ت مما  
فااي يكااون أن اءااتراطق  هنااا يعنينااا ومااا ( 3بشاارو )ولكاان (  2األلاابا )

ه: رحماان  -العاا يقااو  هاالا وفااي المحاالو   علااى  بلاا  الماالاور الكااالم 
منااا  علياان لاا   ب ب مااا حاال  ألن علياان   بلاا  ب مااا يحاالفون ب والعاار  
تحدعاد فاي  السياق  مكان   وعن    (4واإلفقام.)اإلفا ة  من  الكالم  وض   لغرب  

قاطعا  الساياق لا   ب أن وأعلا  -هرحمن -ال راشييقو  بيانن و المحلو   
                                                                                                                                                             ( 5)المحلوفاتبقل  

ل و  تعالى-هقا    لو؟جوا  أعن  ت   قلر آناً  أ ن   }و  يِّ ر  ب ا ل  ب ن   لل ع خ   أ و   ال ج   قل ِّ 
بل   ب ن   لِّ      أ و    األ ر  ت ى  ب ن    ال و  جاوا  تقادعر فاي أقاواًب المفسارون ااار  (   6){ال ما 
أن )ولاو باالرحمن(   يكفارون  )وها   التقدعر:  أن  بعضق   فيرن  المحلو    لو  

 

لل2تفكشممم ل ممم؛لم مممردلتفكممملت تللتفسممم  لم ااهمممالم ججهممماللقكممميلعممم؛لأعممميلقافمممبلل ممممل-1
ل 86ص

ل 2/314   ل:لتبتكاالفاسعرقيلل-2
لمقال مالها ل2/318   ل:لتفبلهاال يل ارآلتفكل الفا مرايللل-3
ل 2أنرتولتفمجازللتفم لع؛ل باللتفسبآللصتبشامةلافبلتبيجازل يل م لل-4
للللل3/129تفبلهاال يل ارآلتفكل الفا مرايللل-5
  31ةرمةلتفل ال:لق؛لتآلي للل-6
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بقاالا الجبااا  لقاا  لااير ولااو بااا  يكفاارون أ : الجبااا (  باان لاايرت قرآنااا 
مقادمًا "لو"جوا  وجعلوا التقدي . معنا  الل   المؤتر  من  هو  وقالوا:  القرآن   
باان لاايرت القاارآن هاالا أن )ولااو قاابلق : معنااى علااى م الكااالأن والاام قبلقااا  
بااا المعنااى: وقيااا    (1) بااالرحمن(لكفااروا األرب  باان ق عااخ أو الجبااا  
)وها  قولان: عان منق ا  مبتدأ االم الجبا ( بن  ليرت  قرآنا  أن  )ولو  معنا :  

السااامعين بمعرفاا  الااتغنى محاالو  "لااو" وجااوا  قااا : بااالرحمن(. يكفاارون 
 آتارقاوًب  -هرحمان -ع يا ابان واار   جوابقا.اار عن الكالم من  المرا   

ولكن محلو   )لو( جوا  فرق : وقالخ فقا : وحسنن المحلو   تقدعر في  
باان  هاالا يصاان  الاال   القاارآنهاالا لكااان تقاادعر : بااا المعنااى  هاالا فااي لاايس 

فصاااح  يحار  حسان قاو  وهالا القاارآن  تعظاي  هالا: علاى -اايا وتتضامن 
وما يخدمن  ب السياق أن  ىا  عد؛  بل ع ي   ابن  تحسين  وفي    :أقو   (2ااي .)
 بالترجيح أولى السياق ىلى  د التن

  

 

ل 477لل16/476 اق لتفبساالل-1
:لأعمممرلقاممممالل بممماللتفامممقلعممم؛لغافمممبلعممم؛ل  سممم لتألنالفسممميللتفماممململتفمممر ع للتفمؤفممم ل-2
ل 3/317
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والتاأتير التقدي  بيان   القرآني؛السياق  مجابت  من  السا ل :  المسأل   
                                         .الحكي القرآن آيات بعض في 

معاان وهناا   وجملان   الماتان  معااني  وهاي  أوليا    معاني  الكري   للقران  
وتأتيرها آي    في  الم   فتقدي   البدي ؛  نظمن  من  تؤتل  المعاني  وهل   داني    

عتقاادم وب األلفاا   تع يان الال  المعناى قيار دانياًا معناى يع اي أتارن  فاي 
وجقلان عل   من علمن وقرب   لموج   ىب  عتأتر  أو  رًا   ااالقرآن  في  اللفظ  
ظقاور منال المفسارين ءغا القرآن  في  والتأتير  التقدي   وموضو      اجقمن  

ه عااارق أن ىلاااى ااااللم ولااايبقى يشاااغلقا  عااا ا  ب وهاااو القرآنيااا   الظااااهرة 
ب أنان ىب العار  لغا  فاي والتاأتير التقادي  مكانا   وما     عليقا.ومن  األرب  
للتقادي  مارجح  ووجاو   طبيعتان   علاى  الكاالم  لاير  تعالر  عناد  ىب    ىليانيصار  

أقاون مان باعتبار  بالسياق المفسرون اعتنى وقد    وقير االسياق  والتأتير  
قاا   القرآنيا .ااياات في والمؤتر المقدم وتحدعد بيان  على  المعين   األ وات  

و ب تعااالى:ه  لاا  ل ماا  ٌ  }و  خ   ا  ب ق  ن   لاا  م   ماا  بااِّ  ان   ر  اٌ  ل   اماااً  ل كاا  مًّى{ و أ جاا  قااا   (1)ملساا 
مقاا ي  من وهل    -هرحمن  -قتا ةعن  نقاًل  ااي   لقل   فسير   تعند  ال بر   
(  2ل امااا)اااان مساامى أجااا ىلااى رباام ماان  خلاابقالماا  لااوب يقااو : الكااالم  

لابقخ الما  ولاوب وماؤتر  مقادم هالا قاا : اايا  معناى فاي   يد   ابن  عن  و 
الساابق  الكلم  ب لو أ  اثير: ابن وقا  ( 3)ل اماً لكان مسمى وأجا  ربم  من  

 

ل 129ةرمةلق :لتآلي للل-1
ل للل18/399 اق لتفبسااللل-2
 تفمل  لتفساعقلنيسلتفصيا  لل-3
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اها  هالا وإلاى  (1)عليان الحجا  قياام بعاد ىب أحدًا  يعل ب أوهو ه   من  
                                                                                                    ( 2)المفسرين من جم  

وظيفا  بعد  ومجيئقا  للسياق   داني   وظيف   وهي    :الترجيحالثاني  النو   
تدما  ينقماا بفيماا عتكامالن وإنما  األولى   عن  رتبتقا   وني   يعني  ب  البيان  
أقوا  بتقدي   التفسير  في  بالسياق  الترجيح  ويتأتى     القرآنيوبخاص ؛  للنص  

آتار معناى  علاى  للانص  معناى  بترجيح  والم  بعض   على  بعضقا  المفسرين  
وبقاالا قياار   عاان السااياق بدبلاا  بتأكيااد  احتمااا  رفاا  أو السااياق  يجلياان 
والقواعااد التفساايري   األصااو  ماان باعتبااار  السااياق فا اادة ا  واجياا  تتبااين 

معناى حقيق  على تقوم قرين  أفضا  ىن  المنار:  تفسير    فيجاء  الترجيحي    
وا تالفان المعناى  جملا  ما  واتفاقان القاو   مان لان لب   لما  موافقتن  اللفظ  
السااياق أهمياا  تقااررت وقااد (  3جملاا ")الكتااا  باان جاااء الاال  القصااد ماا  

قواعااد فااي  جاااءآتاار  علااى معنااى بقااا عتاارجح التااي د القواعااماان باعتبااار  
لصاح  يشاقد أن ...لا لاا:    عشارادناا  فقاي  التارجيح  جاو   و أماا  "  الترجيح:
الحادعث لاب  وماا  (4بعاد ")وماا قبلان ماا  عليان ويد  الكالم   لياق  القو   
ابت مجا ؛الثاانيالناو  معان عتقالامن القرآن  بسياق  البيان  مجابت  عن  فين  

أو   الساياقبعل  آتر على لفظ معنى ترجيح : منالقرآني بالسياق الترجيح  
 

للللل5/272تن ل:لتيسعللتع؛لرثعلللل-1
لل5/272  س لل   لل  اللتيسعللهلدلتآلي ل ابلةبع لتفمثال:لتفمالملتفر ع لالع؛للل-2

لللل3/63سيي لتفس  ي لم كادقلتفسأمي لفا مقالتملل9/133للتلرل،مقمافالتفس  ي لفا 
ل ل1/30املفاشسم:لمشعاللمضالتيسعللتفم ل-ل3
لتهسالتفممرت يلللصمممل:لتفالمتةمماللتفكل نسمم ل ممافم،لسل مميلتفكمملالتفلت مم لتفهجمملتللتممأفسل:لاعمم-ل4

 16-15تفلياال يلتيسعللتفكل الفامجاسيللصمللللنيبل ؛:120
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فالبياان وهكلا  بتكرار    أطيا  فال  ....؛  آترعلى  موصو   أو  مخاط   ترجيح  
منظوما  فاي القرآناي الانص تدما  مجابت في عتسابقان بالسياق  والترجيح  
                                                                                                           لغوي مظل  تحخ ءرلي  بضوابط تكاملي  

                                                                                                                 :بالسياقللترجيح   حاكماج انم

الشااقور  (؛1)الحاارم{ األءااقر انساال  فااإااتعالى} -هقااو  فااي  -1
 فااي الحاارم باألءااقر الماارا  فااي العلماااء اتتلاا  .العقاادءااقور أم المعقااو ة 

األءاقر وهاي  والمحارم   الحجا   واو  العقادة  واو  رجا   ىنقافقيا     ااي   هل 
ىلااى ونساابن القااو  هاالا -هرحماان -الماااور  اااار وقااد   المعقااو ةالحاارم 

اباان ىن بااا الاام  تااال  والمفساارين العلماااء بعااض واااار   (2)الجمقااور
المارا   بكاون القاو  وألقط أقوا   أربع      المسألفي  اار    -هرحمن  -العربي
للنل فقا :  المعروف   الحرم  األءقر  بقا   ل     ف إ ا ا}   ق و  رل  ان س  قل مل  األ  ءا  رل ا: {ال حال  ف يقا 
ب ع  ل  ا  :  فقا   رآ ل ما  رجح  د     اارها ؛  أ ق و ا     أ ر  و  ل أ ما  اق ٌط األ  و  ل ال قا  ي ع  ب  ف سا  ب غا  ن 
ت غ ا   أ ن    اب ن   ن ش  ع ق  ن  م ا        ب  ج  ل ى   اإل   ا     ع  ا   و أ م ا   ف س  و ا   رل ل  لا  ٌ األ  قا  ت م  ىب    ف ملح 
يح  أ ن   ح  ن االصا  د  نا  ب عا  ل  :ع  ر  أر  قل ن  أ ءاا  م  ما  و  ر  عا  البحاار صااح  والاتد  (3)الن حاا 

: قاا  من وقلط" فقا :بن رجح ما صح  على والمقام المقا  بسياقي المدعد  
 (4") لإلجماا   ومخالفتان  الكاالم  بانظ   إلتاللن  المعلوم ؛  الحرم  األءقر  ىنقا
التاارجيح علاى المقاام لاياق مان بنااو  طن ااو  الاداتور الشاي  الاتد  كماا 

 

ل5ةرمةلتفسرة لق؛لتآلي لل-ل1
  2/340تيسعللتفماممدى للتف كفلمتفمعرالللل-ل2
لللتف اشلل:لدتملتفكسبلتفمامس للل8/155تن ل:لت كاآلتفكل الال ؛لتفملةيللل-ل3
  ل3/75تف اللتفمال اللللأ ماللع؛لقاماللع؛ل جع  لأعرلتفع ا للل-ل4
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 العقااد أءاقر هاي: هناا الحارم باألءاقر المارا فقاا : التفسايري  األقاوا  باين 
 الحاارم األءااقر ب األرب  فااي فيقااا السااياح  للمشااراين أباايح التااي األربعاا 
 فاي بان ماأمور انساالتقا بعاد قاتلق  أن يفيد  بقا  فالتقييد  المعروف    األربع 
 وأرلااا ودقيااع هااوا ن  قاا ا الرلااو  ألن وأيضاااً   واألمكناا  األ مناا  جمياا 
 الم  واان  المشراين   من  فيقا  من  ليحار   (1)  أوطاف  ىلى  أصحابن  بعض

                                                                                                                  ( 2النبي") فعلن لما حراما فيقن القتا  اان ولو الحرم  األءقر بعض في

ا ل دااال   }هقاااو  بالمااارا  فاااي  بالساااياقالتااارجيح  بلااا  -2 نااا  ا  ر      ف  أ لااا 
اف ل ين    :الماارا فااي المفساارين ألقااوا  المتتباا  ؟  العاقباا لااوء أم القاارم (3{)لاا 
عناد القارم  -أ  بلتاين:ىلاى و  أرجعاقد أنق  عرن  السافلين   ألفا  ىلى  بالر   
العاقب  لوء    -    .وقيره والكلبي  والضحا   لباف  ابن  قالن  العمر   أر    

أن بالالار والجادعر  (4)وقياره  ياد  وابانوقتاا ة مجاهاد قالان النار  بدتو   
بساياق للثااني  انتصار  مان  ومانق   بساياق   لألو   انتصر  من  المفسرين  من  

قاا  ومان القاولين ىعرا   بعد األو  الرأ  -هرحمن  -ال بر  رجح  وقد  آتر   
وإنمااا فقااا " ؛ أتاارن آياا  فااي المقااالي بالسااياق مسااتدب بتتيااار  وعلااا بقمااا 
عاان أتباار اااار   تعااالى ه ن ب الاام: فااي  بالصااوا أولااى القااو  هاالا قلنااا: 

 

متدل ممميلديممماملهمممرتزاللسمممع؛لتفمهماسممع؛: يمممسبلأمفممم لمةممكرالتفمممرتملمةاف ممما لمتف-أمقمما ل-ل1
ةمممعلةلخعمممللتفع مممادللقامممماللعممم؛لمتفصمماسبلأنممم لغعمممللمتدتل  مممع؛ل)ةمممب لتفهمممالىلمتفلشمممادل ممميل

  ل5/352 رة لتفصافايل
  لللل1/379تفسيسعللتفرةس للفاالرسرملق  امتللل-ل2
 5ةرمةلتفسع؛للتآلي لل-ل3
مقمممالل24/508:لق لتفبسممماالفا بممملتلفارقمممرهل امممبلتفكمممرفع؛لمقممم؛لقممماللعهممممال لت ممم :ل مممال-4
لللاهال م



 

 

2331 

 الدين العدد الثالث والثالثونحولية كلية أصول 

قدرتاان منكاار  علااى بااللم احتجاجااا ابحااوا    فاايوتصااريفن آ م  اباان تلقاان 
يعناي:  {بالادعنبعاد بم ليكفما   }  يقو :أنن  ترن    أبالموت.  بعد  البعث  على  
مااان معناااى منكااارين ااااانوا قاااوم علاااى يحاااتج  أنومحاااا  الحجاااج. هااال  بعاااد 

يقادرون ب بماا قاوم ااا علاى الحجا  وإنماا   منكارين.لان  ااانوا  بماا  المعاني   
لااان يكوناااوا لااا  وإن بااان  يقااارون أو ويحساااونن   يعاعنونااانمماااا  فعااان  علاااى 

بقاا عتوعاده  ه ااان التاي للناار  القاوم  وااان    اللم الم  اان  وإا  محسين.  
والجلااد الشاابا  بعااد ماان والخاار  القاارم هااا ألواااانوا  منكاارين ااتاارة فااي 

تصااريفن ماان معاااعنين  لاان اااانوا بمااا علاايق   احااتجىنمااا  أناانعلاا  ءاااهدعن  
القاارم ىلااى والجلااد  والشاابا  الحساان التقااوي  حااا  ماان ىياااه   ونقلاانتلقاان  

 (1")الخر وحدوق العمر  وفناء  والضع 

                                                                                              :  المعتدلينعند آني القر السياق مآبت الثاني: الم ل  

عاان الحاادعث بعااد المعتاادلين عنااد القرآنااي السااياق مااآبت قضااي  تااأتي 
فاي المجاابت  وضاعخ  ماا  فاإاا    ؛لقااالحتمي   النتيج   بمثاب   لتكون    نمجابت

آيااات معاااني ر دبل تاا  ف  صااحيح ؛ المااآبت ون تكااأن فالبااد الصااحيح موضااعقا 
عناااد الفق  باااعاااؤو    والمقااااميالمقاااالي القرآناااي؛ لساااياق ابالكاااري  القااارآن 
 .الرءدىلى المتلقي 

ولأقصااار   لمجابتااانوماااآبت الساااياق القرآناااي اثيااارة ومتنوعااا  نظااارا 
  :الحدعث على أهمقا أو أكثرها ءيوعا

 

لللل24/510لل اق لتفبساال-ل1



 

 

2332 

 السياق القرآني عند املفسرين بني ضوابط املعتدلني وقراءات املغالني

فااي بوجقياان؛ المقااالي والمقااامي  ىعمااا  مجااابت السااياق القرآنااي -*
فساااياق القااارآن عناااد بعقاااا منضااابط؛    ا ااارة اللغااا   وتحاااخ مظلااا  الشااار 

وفقاا  (  1)والعقااا المفساارين منضاابط بضااوابط مشااروع  ماان اللغاا  والشاار 
امااااا ا عااااى العقالنيااااون لاااايس متحااااررا ماااان اااااا القيااااو  الاااانص بسااااياقن 

ىا هماا عارون وجاو  تقادي  العقاا واعتباار  مقيااف القباو  أو    والحداديون 
عناد وقد جاء عن روا  المدرل  العقلي  الحدعث  ما عؤااد تقادي  العقاا    الر 

  والسن   الحدعث عن أصو  ابلتدب  "الدبل  أربع : حج  العقا  والكتا 
 ألااف هاو العقاا ىن ":أحد الحداديين  (  وعن هلا التقدي  يقو 2واإلجما ")

 العقااا وافاا  مااا واااا النقااا  يعااارب فإناان العقااا عااارب مااا اااا وأن النقااا 
 لقااد :قااا  داا   … والفاللااف  المعت لاا  عنااد الاام ظقاار النقااا  عوافاا  فإناان

من قير  ليا ىب تقادي  وهو تحك    (3)اللصو  "  فجاء  بالنصو   احتمينا
وجعلاان المصاادر الاار يس الاال  يجاا  الرجااو  ىلياان وإتضااا    لاال ان العقااا

  ولكان أ  عقاا يقصادون؟ والعقاو  فيماا النصو  لما عتوصاا ىليان العقاا
بينقا متفاوت   با ىن العقا الواحد ليتفاوت في ى را  األمر الواحد عند تعد  

التفسااير هااو اشاا  معاااني القاارآن -رحماان ه-يقااو  الساايوطي  الماادار  
وبيان المرا  منن  لواء أكانخ معااني لغويا  أم ءارلي   بالوضا  أم بقارا ن 

( فاال يمكان الوقاو  علاى معناى ااياات والمارا  4  ومعون  المقام ")األحوا 
-منقا ىب بعد الوقو  على قرا ن اللفاظ ومالبسااتن  يقاو  ابان  قيا  العياد

 

 وسيأتي بيان ذلك بإذن هللا في موضعه عند الحديث عن هذه الضوابط  - 1
 ، تحقيق: د/عبدالكريم عثمان88شرح األصول الخمسة للقاضي عبدالجبار، ص  - 2

 للل88تفسلتثلمتفسجال الل)صلل-ل3
 للتاكعق:ل سايل باللتفكادمل ليال 38تفسابعلل يل االتفسيسعللفاسعرقيلللصمل-ل4
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الساااياق والقااارا ن فإنقاااا الدالااا  علاااى مااارا  الماااتكل  مااان أماااا "-رحمااان ه
                                                                                                                (1)كالمن"

  متغيارواق   على  لن  وتن يا  منضبط   باجتقا   القرآني  النص  فق     -*
علاااى فاااالجمو  "  فحسااا النصاااو  ظاااواهر علاااى باااالوقو  الجماااو   ون 

( 2)المسااالمين"علمااااء بمقاصاااد وجقاااا الااادعن فاااي ىتاااال  أبااادا المنقاااوبت 
اللفاظ معناى حقيق  على تقوم قرين  أفضا وإن  ببعض  بعضن  يفسر  القرآن  و 

القصاد ما  وا تالفان المعناى جمل  م  واتفاقن قو  من لن لب  لما موافقتن  
للفظاا  األصاالي المعنااى معرفاا  ن أامااا   (3)بجملتاان" الكتااا  لاان جاااء الال  

عوقع ل   ما  المرا   لفق   اا   قير  المتعد ة  المعجمي   والتعمابتقا  القرآني   
مااا وهاالا . القرآنياا ااياا  أو للفظاا  والمقامياا   قالياا مال ؛السااياق بلاا  علااى 
ولحاققاا لاباققا اايا  لاياق فاي النظار  ىن  ":  بقولانالمعاصرين  بعض  أكد   

وقاد بالسياق  المفسرين من اثير اهت  وقد الراجح  القو  تعيين على  عين  ي
هااال  أحاااد بالساااياق فيحااد  معناااى؛ مااان ألكثااار محااتمال  عاماااااللفاااظ يكااون 

؛ (4محتمااا)األقااوا  ماان قياار  أن ماا  ىلياان وأقاار  باان أولااى ألناان المعاااني؛ 
أن عليان باا بنفساقا  مساتقل  الجملا  أو الكلم  في عنظر أب  المفسر  فعلى  

 

للتاكعمق:لقصم يبل225صم2ا كاآلتأل كاآلشلحل مالةلتأل كاآلالع؛لدقعقلتفمعاللل ملل-لل1
 شسملقص يبلمقالثللة ال  

للتاكعمممق:لق صمممرمل1/177تفبممملمقل ممميلأنمممرت لتفيممملمقلفشمممهاسلتفمممال ؛لتفكلت ممميلللأنمممرتمل-ل2
 خاع  

  22صمل1تفكل التفاكسالتفشهعللتيسعللتفم املفاشسملمشعاللمضالل ملتيسعلل-3
 104 صرلل يلأصرللتفسيسعللفاالرسرملقسا اللتف ساملصملل-ل4
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المعناى تحدعاد علاى معاين الام  فاإن  القرآناي؛  الانص  لاياق  فاي  ىليقاا  عنظر  
                                                                                                             (1)معنىمن أكثر الجمل  أو للكلم  اان ىاا ليما ب المرا    

يعااد وضااواب ن بوجقياان السااياق فاعتبااار  الفالااد؛التأويااا تجناا  -*
آيااات لفقاا  والضاارور  بااا   علياان  المعاو  ابجتقااا  طاارق ماان قويمااا طريقاا 
حدعثان عناد -هرحمن -الغ اليأكد  ما  وهو  صحيحا   تأويال  وتأويلقا  القرآن  
عنااد بااالنص الوقااو  المغااالين بعااض حاااو  وقااد  (2الدبلياا )القاارا ن عاان 

فااي باان السااير الاابعض وحاااو  واضااحا نصااا معنااا  فااي تااال  وإن ظاااهر  
رحمان -الشااطبيعان جااء وقاد  ها ما   وأفكار  لملاه   تدم   بعيدة  لياقات  

فإاا فقا :" المعقو  على المنقو  تقدي  وجو  عن حدعث   معرب  في    -ه
قااا النعتقاادم أن ءاار  فعلااى الشاارلي  المسااا ا علااى والعقااا النقااا تعاضااد 
                                            (3)تابعا فيكون العقا ويتأتر متبوعا فيكون 

  

 

 140 ارثلل يلأصرللتفسيسعللمق اهج لفاالرسرمل هاللتفلمقيللصملل-ل1
 آ 1993للا:لدتملتفكسبلتفمامس ل يل1/149مت  لتفمسسصيبلفام تفيللل-ل2
لععلملللتاكعقل:ل باللهللالدمتزلل–للدتملتفممل  ل1/87تفمرت كاللفاشاقبيلل-ل3
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للانص الحاداديين  و العقالنياين  ات  قراءمآبت  و مجابت    :الثانيالمبحث  
 سياقن بالقرآني 

                                                                            العقالنيين:عند القرآني السياق مجابت  األو :الم ل  

مااان تنبااا  والتاااي  ؛العقالنياااينعناااد القرآناااي الساااياق مجاااابت تتعاااد  
وضعوها ي تالوقواعده  لمبا  ق   تبعاالكري  القرآن آيات  فق   في  مناهجق   
ويمكاان   لقاااتدماا  اايااات بعااض ت وياا  لوا وحاااو  اعنقااو افعااوا   ألنفسااق 
                                                                                                ىلى:  المجابت هل  أه  ىرجا   

يمان وتعظالعقاا    تقدي ىن     ىلينيصا  ما  وتمجيد    العقاأمر  تعظي     -*
تفاوت م  - والحدعثالقدي  في  العقلي  مدرل   الرجا  علين يجم   يكا  مما  
 قاو منقاا اثيارة أقاوا  الام فاي ولقا    الكاري القارآن آياات فق  في   -بينق 
 النظاار ماان متمكنااً  عاااقالً  اااان ىاا -السام  ورو  قبااا -المكلاا  ىن :النظاام
  بتحسين  وقا    وابلتدب   بالنظر  -تعالى-البار    معرف   تحصيا  علين يج 
خااص لولقااد   (1") أفعااا  ماان فياان عتصاار  مااا جمياا  فااي وتقبيحاان العقااا

فيان تاابعق  والال  الكاري  القرآن  تفسير  في    المعت ل منقج  الرومي  الداتور  
 رأكثافاي  العقاا    -المعت لا أ   -حكماوافقاا :  المحددين  العقالنيين  من  كثير  
الشارلي  األ لا   علاى  مقدما   العقليا   األ لا   جعلاوا  باا  للشار   تحكايمق   من  

مان  عوافقانب ماا  وأولاوا  صاح   وإن  األحا عاث  مان  العقاا  عوافا   ب  ما  فكلبوا  
وتفساايره  ارا قاا  القاارآن لبااارات ىتضااا  حاااولوا بااا وضااحخ  وإن اايااات 

معرفاا   علااىوقدرتاان  العقااابساال   وقااالوا مبااا  ق   ماا  عتفاا  تفساايرا لقااا 
 

تفمامم لمتف اممم للتفمؤفممم ل:لقاممماللعممم؛ل بممماللتفكممليالعممم؛لأعممميل كممللأ مممماللتفشهلةمممسانيلللل-ل1
  لللللللللل1/52
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ااتيااان صاافتان لقاابح واوالحساان ءاار   بقمااا عاار  لاا  ولااو   والقباايحالحساان 
أو    الشارا  ورو   قباا  مكلا   اإلنسان  ن  أهلا  على  ورتبوا     والقبيحللحسن  

ىليان يصاا لا  ولو  مكل   فقو  العقا  علين     عدبما  الرلا   عوة  تبلغن  ل   ىاا  
 مااا اااا وأن النقااا  ألاااف هااو العقااا ىن الحااداديين:أحااد  ويقااو   (1)ءاار 

 (. 2)النقا عواف  فإنن العقا واف  ما واا النقا  يعارب فإنن العقا عارب

انقضاى   عقلي لقضي  معارض   تبدو  التي  و   النص  بعض  تأويا  -*
أصاو  حاو  عالار تال  بينق  يكن ول     -عنق ه  رضي    -الصحاب عقد  

تقعاار  ون  القاارآنآيااات  ببت ماان لقااا فقمقاا   مااا ة الااتقواالتااي العقا ااد 
القاارآن عليقااا أقااره    رالااخ وعقياادة   صااافي بلغاا  وإنمااا   تشاادقأو ماانق  
وقاد -هرحمان -الجاوينيقاا      الفقا هالا  مان  أكثار  مانق   ي لا   ولا      ااتن
و ر  لمعانيقا   التعرب  تر   على  -ولل علين  ه  صلى  -النبيصح    رج  
ياألون ب  واانوا  الشريع    بألباء  والمستقلون  اإللالم   صفوة  وه   فيقا   ما  

ون يحتاجما الناف وتعلي  بحفظقا  والتواصي المل   قواعد ضبط في جقدا  
أن ألوءم محتوما أو مسوقا والظواهر اا  هل  تأويا اان  فلو    منقا ىلين  

وعصار عصاره  تصرم وإاا الشريع   بفرو  اهتمامق  فوق اهتمامق  يكون  
المتبا  الوجان أنان  علاى  قاطعا  الم  اان     التأوياعن  اإلضرا   على  التابعين  
وب   ينالمحااددصاافات عاان الاار  تن ياان يعتقااد أن الياادعن ا  فعلااى بحاا   

 

قممم ه لتفمالمةممم لتفمكاسممم لتفاال ثممم ل ممميلتفسيسمممعلللتمممأفسلل:لد/ هممماللعممم؛ل بممماللتفمممل م؛لعممم؛لل-ل1
متفسيسممعللمقممال مالهال ل1/42للممت م :لتفمامم لمتف امم لفاشهلةمسانيل1/54ةماسماالتفلمقمميللل

مقممال مممالهالتاممفل  ممرتا:لتفممس فمم لمقممرقيهالقمم؛لتيسممعللتفكممل الل4/81متفميسمملمالفامملهبيل
لتفكليال

 1للتفملر لتفثكا يللععلملللا88لل س؛ل  ييلصملتفسلتثلمتفسجال الل-ل2



 

 

2337 

 الدين العدد الثالث والثالثونحولية كلية أصول 

   وحاين   (1)تعاالى"الر  ىلى معانيقا ويكا   المشكالتتأويا في  يخاب  
حساا  قالبااا القرآنياا  اايااات   تااأوفرقاا  اااا أتاالت الماالهبي التفاارق  اء 

المدرلاا  اتخاالت وقااد المتلقااين. عنااد قدالاا  علياان تضاافي  حتااىماالهبقا 
لمااا ءاالتوت: محمااو  الشااي    قاااامااا   مبا  قااالتأعيااد التأويااا مباادأ العقلياا  
أربااا  أتاال ال ااا في  والتشاااحن الماالهبي ن والت اااحالفاارق بدعاا  حااددخ 

الملهبيا   العصابياتفاي عتنافساون المختلف  الفرق  رايات  وحملوا  الملاه    
فقماان فاي العقاو  عوجقاون فأتالوا القاارآن ىلاى أعادعق  وامتادت والسيالاي   

الكاري   القارآن  فاي  النظار  وجقاات  تعد ت  وبللم  عريدون   وما  تتف   وجقات  
ظااهرة الام أدنااء فاي وظقارت  وتفساير  فقمان فاي النااف مساالم  واتتلفخ  
 الخاصاا  عقيدتاان أو ملهباان علااى القاارآن بتن يااا عنااى ماان وماانق  ت ياارة  
مماان وقيااره  الصااوفي  وقااالة والمتكلمااين  الفققاااء تحكمااات وجاادت وبااللم 

يقتحماوا أن لقاا لدعاي  واتأعيدها لبيا في    ويستبيحون لملاهبق    عروجون  
وماان فااالن   مااله لتوافاا  اايااات عااؤو  ماان ناارن فأصاابحنا القاارآن  حمااى 

لمااله  تصاالح لكاايال لاان  المسااوق وعرضااقا الواضااح  نقااا بياعاان يخرجقااا 
بعاد عليان  ومحكوماا  متبوعاا   ااان  أن  بعاد  تابعاا  القرآن      أصبحلا  بقو فالن   

 (2)حاكمااان  أن 

  

 

بقس لللتمأفسل:ل بماللتفمام لعم؛ل بماللهللالعم؛ل رةم ل يلتألمرماالتبةمتفمكعالةلتف  اقس لللل-لل1
  ل24-23ع؛لقاماللتفجري يلللصمل

ل ل10-9قكالق لتيسعللتفكل التفكليالفاشسملقامردلشاسرللللصمل-ل2
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                                                                             :نالعقالنيي عند القرآني السياقمآبت  الثاني:الم ل  

 أهمقا: من مآبت العقالنيين عند السياق مجابت على ترت  

 نصااو  فااي األصااال.ااياااتبعااض ظااواهر  ببت عاان العاادو   -*
 ماااا حسااا  علاااى وتفسااار ظواهرهاااا علاااى تحماااا أن -السااان  واااالا- القااارآن
 بادليا ىب  ظاهرهاا  عن  الوحي  بألفا   يعد   أن  يجو   وب  اللفظ  ظاهر  يقتضين
العلمااء ارتضا  الل  التفسير  األصا هلا وم  ( 1)ىلين الرجو  يج   واضح
فاي الابعض وتاابعق  القادي  في العقلي  مدرل  الأصحا    أنىب    وتلفاللفا  

األتااال عااان أعرضاااوا   األتااارن المااادارف وبعاااض باااا  والحاااداديين   الحااادعث
ىتضاا  أن عارون"  فق   ؛    اإلعرابفي  تفاوت  م   -القرآني   اايات  بظواهر  

الكلما  هال  تتساعن ماا ااا العلميا   الحريا   مان  فبان  العقاا  لدليا  النقا   ليا  
رجااا  ماان الجاماادعن أمااام والااع  لاال   العلماااء يع ااي وممااا معنااى  ماان 

يعولاون ب فقا  (  2أصال")عليق   لل ان  الجامدعن  ولئم  أل يكون  فال  الدعن؛  
الوقاو   جعلاواحتاى عقاولق   ىليان يجاره  ماا ىلاى با    ت  ااياظواهر  على  
 !!!حري  العقا و ليا جمو  النقا  ليا على  

 -وجقاتق مان  -المعقاو ما   تاتالءم    بالتاي  اايات  بعض  تأويا    -*
وٌ   }تعاالى:قولان    المثاا :لابيا  على  -أولوا  فقد؛  معقاف   عتوابما   ل  ولجال ئا  م  ع و 

ر ةٌ  ى  ن اضاا  ا ى لاا  بِّ قاا  ر ةٌ ر  اظ  ىلااى ب الثااوا  ىلااى بااللم يكااون النظاار أن ىلااى ( 3){ ناا 
باللم مخاالفين ربقاا.  داوا   منتظارة  أ   تفسايرها:  فاي  وقالوا  وجا   ع     -ه

 

ل1/13تفكرللتفمبع؛ل يلقرت اللتفل سبلعع؛لتفميسلي؛لل-ل1
 .   32حرية الفكر في اإلسالم ، عبدا لمتعال الصعيدي، صـ  - 2

 23-22ةرمةلتفةساق لتآل  االل-ل3
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 وفاي(   1)اايا لقال   السال   وتفساير  العربي    اللغ   ومقتضى  ااي    ظاهر  
ت غ يثلون   ا  }  :تعاااالى قولااان ب كااال   ت سااا  ا   ر  ت ج  ي ل كااال   ف الااا  كل  أ ناااِّ  دل أ ل    ملمااا  ن  بااا  ماااِّ 

ف ين  ال م آل  كاا     ر     هاالا ىن ":ااياا  لقاال  تفسااير  فااي رضااا رءاايد يقااو  (2){ماال
 ":يقااو داا   المعنوياا " قوتقااا ماان في يااد القلااو  فااي عااؤدر روحاااني اإلماادا 
 معنويا   فا دتان  بقا   المسالمين  وإمادا   المال ك   ىن ا   أن  القرآن  نص  وظاهر

وهاو -المناارصااح  ىليان اها  وما ( 3محاربين") يكونوا ل   وأنق   تقدم  كما
والخاااارجي لاااداتلي االساااياق يخاااال   -الحدعثااا العقليااا  المدرلااا  روا  مااان 

 واألحا عااث الاانص  ظاااهر يخااال  جاادا بعيااد تأويااا فقااو ؛ القرآنياا لآليااات 
المساالمين؛  ماا  وقتالقااا باادر   عااوم المال كاا    ناا و اااارت التااي الصااحيح 
 السل . تفسير بللم مخالفين

                                                                           : الحداديينعند القرآني السياق مجابت الثالث:  الم ل  

  باالنصصال  لن ما  اا  لتشما  الحداديين  عند  السياق  مجابت  تت اح   
 :ومنقالن   قراءاتق حس  وظيفن وت

  تان حسا  تاريخيا  الانص القرآناياراءتوظيع الساياق القرآناي بق  -*
  التشااكيم فااي مصاادري  القاارآن :الماانقجعاارن روا  هاالا  .وإتضاااعن للنقااد

بتاأري  عنفاي عنان قدالا    وإنماا ورة البعد عن قراءتن بترلاي  مقادفوضر 

 

 للتفماكقل:لهشاآلةمعللتف خامت 19/108مت  :لتيسعللتفكلقبيللل-ل1
 5ةرمةلتألنياللق؛لتآلي لل-ل2
  9/506تيسعللتفم امللل-ل3
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  وب يعناااي بااا   منيااا عن حقنظااارة تاريخيااا  للااانص تعبااار  وهاااي (1المصااادر)
تعبار عان روح دقافا    :؛ فنصاو  القارآن اماا يقاو  أرااون التمرار  بلتقا

وه  عبغاون مان وراء الام:   (2بأكملقا ضمن ىطار  ماني مضى وانقضى )
  باا فقمان عناد  مان ن ولانفق  النص في لياقن ااني  وعدم الوقو  م  

" تخل   :  يقو  أراون لباف فق  السياق دوبن الشرعيىنق  ليتقكمون من ى
وهدفق    (3القراءات المؤمن  باتتراق النصو  وانت ا  اايات من لياققا")

امااا قااا  أبااو  يااد: علتفتااون فااي   م الاانص ولاايس فقماانهااد :ماان وراء الاام
ب   و ومصاا راتالخ ا  ىلى ما يسكخ عنن النص وما يحبسان مان باداهات 

ا ننظاار ىلااى نقصاان وتصاادعن مالاان بقاادر مااعنظاار ىلااى امتال اان وإحكاماان واكت
                                                                                         (4)ن تواوفج

الانص الصاحاب   عاي     :عقليأمر  والتقبيح  التحسين  بأن    اليقين  -*
وماا بعقلان  أحاد عارضان أن عثباخ  ولا     -عقاوبالخلا   أكماا  وها     -القرآني
ه صاالى  -الرلااو علااى فعرضااوها لقاا  عرضااخ ىءااكابت ماان ماانق  كااان 
بااين للجما  األحكاام مجااا  فاي ابلاتفقام بااا  مان ااان ىنمااا  -ولال عليان 

 بمنحعوجا  ونقا  عبغالحداديين  أن    ىب  التعاربظاهرها  عوه   التي  النصو   
بااللم وهاا    ي ياا  بمااا األماار ماان وتحميلاان   علاا باان لاان لاايس مااا العقااا 

جعلاوا حتاى الام فاي علايق   وا  ا  باا  المعت لا   مان  ألاالفق   ت اى  عتتبعون  
 

للتل مممم :لقخسمممامل200مت ممم :لنامممرلنكممماللتفمكممم لتبةمممبقيل  ممماللقخمممماللأمرمممرالللصمممملل-ل1
 تفيجامت ل

 للتل م :لهاشالصافب 71تاميخس لتفيكللتفملةيللقاماللأمررالصملل-ل2
  للل33تفيكللتبةبقيلنكاللمت سهادلللقاماللأمرراللتل م :لهاشالةافبللصملل-ل3
 *للللللل130صمل اقاللنصللأعرزيالللل–نكاللتفخ اسلتفال  يلل-ل4
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العقاو  ااا علاى منفاتح النص أن باعتبار علين ومقيمنا  للنص  ناقدا  العقا  
ماااتحك  الوأن  والتصاااورات والبيئاااات األءااخا  حسااا   الفقاااوملكاااا  وقابااا

 ب"  حنفاي:الداتور  قا   اما     النص ون  والعقا    الواق هو  الفق   في  الوحيد  
 والعقاا بالحس ىب   عثبتان ب واالهما متنًا  أو لنداً الخبر  صدق على  عتمديل 

ما  عكس على ءيئاً  عثبخ وب  حج ً   ليس  وحد   فالخبر  التواتر لشرو     طبقاً 
 قاا ": علاىالم لا   اعتما هاا علاى المعاصارة السل ي  الحرا   في  لا د  هو
 الحسىعما    ون  وحدهاالنقلي     بالحجج  والتشقا ها"  الرللو   قا "و   "ه

 مان والواقا  العقاا وألاق خ  برهاان   النقااوااأن    حج    الخبر  واأن  والعقا 
ىلاى بقا  أ ن قاد الفقا  وهالا (  1)"النقا ألاف العقاأن    حين  في  الحسا 

ألنقا     معناىمان  بالساياق  عنتجان  ماا  وباين  القرآناي  اللفاظ  باين  الصل   ق    
اماا  -الحاداديمارا  وأن   (2)منفصاالن" ءايئانوقراءتان الانص  "    أنعرون  
باادا وقااد  (4ناان)علااكخ مااا بااا الاانص أور   مااا لاايس -(3أحااده )صاارح 

المدرلاا  روا  عنااد عناان د محيااب عقلااي أماار والتقباايح التحسااين أن واضااحا 
العقاا ن  ى"  أرااون يقاو   األمار     هلافي  بالتفر   ليخصونن  ىنق   با  ؛  الحدادي 

 

 318تفسُّلتثلمتفسجال اللق؛لتفمكعالةلافبلتفثرمةلل س؛ل  ييلللص:ل-ل1
فا مامتلللتل مم لد/لق ململعساشميللقلرم لتف مما لت62فلةلتف  للممالال املللصممللل-لل2

 للللللل46آ لنكبل   :لظاهلةلاهالتملتفسساقلصم1992 يلل1 اميسللا:-لدتملفرةرتل
 :ل باللتفم ي ل مردةلهرل-ل3
لل209لصممل232للةاسا ل مافالتفممل م ل مالدلتفماال  لق؛لتفبع رن لافبلتفسيكس ملتياللتفلل-لل4

 *لل-آ1998تفكريفلللتفمجاسلتفرق يلفاثكا  لمتفي راللل يل
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اااا وفقاا    للبشااري التقاادم تحقياا  علااى الخاصاا  وبإمكانياتاان بنفساان قااا ر 
    (1عليقا")والسي رة األءياء 

                                                                                                                                            :الحداديينعند القرآني السياق مآبت    :الرابالم ل  

ماان القرآنااي للاانص  الحااداديينماان المعتدلاا  قياار و المتعااد ة  للقااراءات
هال  ىليان  آلاخ  فيماا    واضاحتناو   والمقاامي  المقاالي    بعنصرين؛  لياقنتال   

هاال  مااآبت وماان  موحااد ماانقج يجمعقااا ب التااي تجاااتق  منعلااى القااراءات 
                                                                                      :الحقيقي لياققامن المبتورة القراءات  

ن ماالام ى تاأت  وقد عنن  القدال   ونفي  القرآن   مصدر  في  ال عن    -*
بمااا ه عاااملق  -لياارون ىنقاا  بااا  (2) القرآناايالاانص لتاريخياا  تااوظيفق  
بساب  وإنماا مقادف ألنن ب وقدالتن من لتن نا  ىنما النص أن   -يستحقون 
فاي الرجعاي الفكار  "أبو ياديقاو    المن لا هال   أن لتان  التاي  الرجعي   العقلي   

ىلاى (الكري القارآن الانص)أ  يحاو  الل  هو اإللالمي  العربي  الثقاف   تيار  
قدالاتن مان نابعان وتصوصيتن تا   نص  ىنن  بالقو :  قدالتن   لن  ءيء  

فااي تشااكا دقااافي منااتج أناان وجااوهر  الاانص حقيقاا  بينمااا مصاادر ؛ وألوهياا  
النقلياا  والقاارا ن  (3)عامااا"العشاارين علااى ت يااد فتاارة تااال  والثقافاا  الواقاا  

 تحصىأن من أكثر وهي علين  أقدموا ما تقدم والعقلي  

 

  320تل م :لهشاآلصافبللص:ل-قاماللأمررال–ق ايال يلنكاللتفمك لتفال  يلل-ل1
  200تن ل:لنارلنكاللتفمك لتبةبقيللأمرراللص:لل-ل2
  للللللللللللللل27-14قيهرآلتف  لدمتة ل يل ارآلتفكل اللنصلل اقاللأعرزياللمت  :لل-ل3
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والاال  يعنااي: نقااد   علااى الاانص القرآناايىلااقا  الماانقج النقااد   -*
الكت  الدعني  عموماا  قاا   ااي مباار : والقارآن نثار جااهلي  والساج  فيان 
يجر  على طريق  الجاهلي  حين يخاط  القلا  والوجادان  وب عنكار متعناخ 

مواقااااع الخااااو  والرجاااااء لااااورا و أن القاااارآن وضاااا  للصاااالوات والاااادعوات 
                                                                                                 (1)قو  والودني "مسجوع  تمادا ما اان عرتلن المتدعنون من النصارن والي

أن" عاارون فقاا   ؛قار اان بيئاا ىلااى قا لاان مقاصااد ماان ص الاانتجريااد  -*
علااى حاا  ب أو لاااب  اااا ن علااى اااان ءااكا بااأ  وب عن ااو   ب الاانص 
                                                                                                                     ( 2كتابتن")
الفقااا  أن الحاااداديون عااارن الكاااري : لنص)القااارآن لاانيااا  قاااراءة ال -*

واللغوياا  الشاارلي  الضااوابط عاان  بعيااداقراءتاان هااو القرآنااي للاانص الصااحيح 
                                                                                                        .محااااد ةنسااااب  و ون آنااااي  فقاااا  نحااااو باااان والسااااير ا  عليقااااالمتعااااار  

أن  يعنااي:و تعااالى(  قا لاان)ه وبااين ( النص)القاارآنبااين الصاال  ق اا    -*
مشاروعق  أجاا مان راباوا وقاد   والبيئ الثقاف   حس   أحد؛  لكا  متاح  ن  فقم
باين الصال  ق ا   أن  رأوا  حتاى  وداباخ  يقاين  اا  وباعوا     المراك أصع   هلا  

قاد و  (3)القاراءةوب ة  تت لبن  الل   الثمن  هو  ميتا  اعتبار   با  وقا لن؛  النص  

 

  للللللللللل387تفمصلتنعرالعع؛لق ت التفسجال اللمقساد ؛لتفس،ليبلللقامالل اقاللتف اصلللصمل-ل1
للتل ممم لد/لق مململعساشمميللقلرمم لتف ممما ل20قممرللتفمؤفمم لنكمماللم ةسكمم لل ممامللصممملل-ل2

 للللللللل45كبل   :لظاهلةلاهالتملتفسساقلصمآ لن1992 يلل1تفا امتللللا:
 44للنكبل   :لظاهلةلاهالتملتفسساقلصم25تن ل:لتفساعقللصملل-ل3
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بوصافن المؤلا  ماات لقد "قا ال: المؤل  موت  :جرأة  بكا  روا ه   أحد  أعلن  
                                                                                                                               (1)للنص"مؤلسا 

ب ءاااة  ات  بساياقوقراءتقاا     التشاريعي حكاام  األمن  اثير  تع يا    -*
                                       بصل السياق ىلى تمخ 

الباادعا ىيجااا  محاولاا  ىلااى آنااي القر الاانص تأويااا عاان ابلااتيعاب  -*
ماانق  جااد نب القرآنااي للاانص الحااداديين ت تااأويالفااي النظاار فبمجاار   عناان؛

بااا مغاااعرا نصااا جااد نبااا   وفقماانالاانص بيااان هدفاان منضااب ا علميااا تااأويال 
بنصاو  الاتبدالن    وإنماامعاان  مان  يحويان  بماا  التن اقن  يعني  ب  متناقضا  
ااتار الوجان يمثاا الال   هاو  التأوياا   ياد:  أبو قاا   اما  ؛  متناقض با  مغاعرة  
ماآبت علاى الحاداديين ىجماا  عنقاا  "واأنان  (  2)المعاصارفقمنا  في    للنص  
المقما  القاراءات فيقاو :    آتارماوطن  في  المعنى  هلا  ويؤاد  القراءات   هل   

عمااا تكشاا  وإنمااا   قولاانالاانص أرا  مااا لنااا تقااو  التااي هااي ليسااخ للقاارآن 
التاي هاي  الخالق   القراءة  وأيضا  عتنالا    أو  يستبعد   أو  النص  عنن  سكخ  ي

القااراءات هاال  ب ااالن و ليااا   (3)باان"والمن ااوق علياان  المنصااو تتجاااو  
بكتا  معرف  أ نى  عند   لمن    واضحونقال  عقال  الكري   القرآن  لفق   الحدادي   

  قاولق دناياا باين عيناين ا  لكاا  عتاراءنألنان  بالار ؛أطياا فال    ؛تعالىه  

 

للتل م لد/لق لملعساشيللقلرم لتف مما لتفا مامتل56فلةلتف  للممالال امللللصملل-لل1
 44آ لنكبل   :لظاهلةلاهالتملتفسساقلصمل1992 يلل1 اميسللا:-لدتملفرةرتل

 آللل*190للتفهعئ لتفمصلي لتفماق لفاكساسل يل54قيهرآلتف  لصملل-ل2
  ل20نكاللتف  لل ايل لسللصملل-ل3
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تلاام علاى ر  يااأتي فيماا القرآناي للسااياق العاصام  الضاوابط ىعاارا  فاي ولعاا 
 وقيره الحداديين من  (1)سفنالبا ؛ المغابة

  

 

 لتمممملخلفإلنسممماالقممم؛لتفيممملحلمتف، مممبل ساماممم ل امممبلتفممممم لتفسمممي لع مممامةل ممم؛لخيمممل-ل1
  1/158 خبهلقرملتفمك لمقر بلتفشلول)تفسمليياللفاجل انيلل
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 الثالث:  الفصل
بني اإلعمال القرآني ضوابط السياق 

 واإلهمال
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حجياا  ماادن الساااب :  المااوج  العاارب تااال  ماان واضااحا باادا توطئاا :
 الاانص لبيااان  التفساايري  األصااو  بااين ومكانتاان  تاانوأهمي  القرآناايالسااياق 
 األهمياا  هاال  أن ىب  التفساايري األقااوا   بااين ماان باان التاارجيح أو  القرآنااي
 فكاناااخ العلمااااء جمقاااور ارتضااااها  بضاااوابط ىب تتاااأتى ب الصااادارة وتلااام

-تفري ااا أو ىفراطااا-آتاارون  وأهاادرها آمنااا  وحصاانا  واقيااا  رعااا لتفساايره 
 أو  مخااال  مااله  وتمرياار لتبرياار آلاانا؛ومسااتنق عا   ت ياارا من لقااا فكانااخ
 ضامنن ضوابط اونقا بين  ما  الضوابط  هل   تنوعخ  وقد  معارب   فكر  راو 
 ضااوابط تكااون  ألن ااتقااا فااي صااالح  اونقااا بمعنااى :أ   السااياق للاتياا 
قوب  مرجح  ضوابطو   بالسياق   القرآني  النص  لبيان  ضوابط  بين  وما  لياق 
 ااا انفارا  بالضارورة هالا يعناى  وب  الساياق   بقرينا   آتار  قو   على  تفسيريا

 الحادعث وليقتصار. واحاد لناو  الضاوابط تتاداتا  فقاد  محاد ة؛  بضاوابط  نو 
 حيصااب بقاادرها والتااي آماان  لسااياق الضااوابط لااىأو  األو :  :م لبااين علااى

 أباين  دا    الجمقاورعماا  األصاا  أجعا  لاو   مالموما   عمال  بالسياق  التفسير
   .المغالين عند ىهدار  ت ر

         هدر أو السياق إلعما    حاكمت بيقي  نمااج اار الثاني: 
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                                                                                                                   منقاالمغالين وموقع   القرآنيالسياق ضوابط أه   :األو  المبحث

  ومعقااو  القاارآن لمقاصااد بالسااياق  التفساايرمراعاااة األو : الضااابط 
رحمان -ااماد قاا    التفسايرفاي الخ اأ  فاي  الوقاو   من     عاص  ضابطوهو  
 (1وإرا تاان)المااتكل  لقصااد تابعاا  هااي بااا لاالواتقا ليسااخ األلفااا   ببت  ه"
قلاخ ىاا مبالغاا أكاون ب ولعلاي   المفسارينجمقاور الضاابط هلا  اعتمد  وقد  
 قوفقااو عادم أو ىهمالقاا من  تجاءقد التفسيري  دارف المانحرافات جا ىن  

الشااريع  أن اااار القااو  نافلاا  ماان ولعلاان   الضااابطوالاام األصااا هاالا علااى 
والعباا  الابال  مصاالح علاى  بنياخ  قد  األو   مصدرها  رألقا  وعلى  اإللالمي   

للمكلفااين  وإضاارار حاارج فياان عباادو قااد مااا الشاارلي  التكاااليع ماان "أن كمااا 
المتادبر ولكان بيعقاا  وتحري   الخمر   ءر   اتحري   عليق    مصالح  وتفويخ  

                   (2)"األمااورعواقاا  فااي مصااالحقا لاان قاارت ظعات التشااريتلاام فااي تاادبر ىاا 
مخاطبياان ماان عااو  ءاام بااال وهااو وقاياا   مقصااد االماان ماان مااتكل  ولكااا 

ر  ه؛ بكاالم فكياع ؛ ماتكل ااا  االم  في  وهلا     المقاصدتلم  على  الوقو   
 والمقاصادالحكا  علاى الشاريع  اءاتما  أن اماا  ف ار    أمر  وهلا  العالمين   

مجمعا  الفقان أ ما  ىن ه"  رحمان  -ااماد يقاو    األما   عليان  أجمعاخ  مما  
تبااين وقااد   (3)ومقصااو "حكماا  عاان تخلااوا ب  -تعااالى-هأحكااام أن علااى 
للوقاو  فكريا   ضارورة  االمان  مان  ومقصاد   الماتكل   معقو   معرف   أن  بللم  
                                                                                                          تعالى-ههو المتكل   نااىاا وبخاص  ؛ االمنمن مرا   على  

 

ل ل1/35تب كاآل يلأصرللتأل كاآلفآلقالتلل-ل1
مصــر، -، دار الســالم14مقاصد الشريعة اإلسالمية، محمد الطاهر بن عاشور، صـــ    -  2

 م2012-هـ1433في  5تونس: ط: -ودار سحنون
 3/250اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي  - 3
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وقاااع    مقاصااادبالقااارآن فقااا  مااان الساااياق فاااي  المغاااالينموقاااع  
 المقاصاد؛هال  مان    ىياا مجار عن  ومقاصد   القرآن  بين    عثرةحجر    المغالون 

ب أنقاا  لمجار   مقاصادها  مان  القارآن  آياات    بعاضتجريد  حاولوا  فالعقالنيون  
القياما   عاوم ربقا  الماؤمنين رؤي  في الوار ة  اايات  ار ه     ؛ملهبق تخدم  

فقاا   الحدادياا ؛المدرلاا  أصااحا  وأمااا المااؤمنين  لتأعيااد المال كاا  واناا و  
بحاا  أو لاااب  اااا ن ى علاااااان ءااكا بااأ  وب  عن ااو  ب الاانص  أن"عارون 
عرون با   القرآنبمقاصد ابعتناء  عدم  حد  د  عنيقفون  وب  (  1)اتابتن"على  
القرآناي الانص  فقا   عبغاون  ب  وها     (2منفصاالن)ءايئان  وقراءتن  النص  أن  

بالساير ااتان  الانص  هادم  عبغون  با  المعقو   بسياقن  مقاصد   على  والوقو   
الال  هاو التأوياا   أبو ياد:حاماد  قاا      القياو ااا  مان  متحررة  قراءة  نحو    نب

أن  - اعمااين-ويقاررون  (3)المعاصارناا مفقفاي للانص ااتار الوجان يمثاا 
 أحااده :يقااو  الاانقص  هاالا عتمااون بقااراءاتق  وهاا    ناااقصنااص القاارآن 

وإنماا قولان  النص أرا  ما لنا تقو  التي هي  ليسخ  للقرآن  المقم   القراءات  
القااراءة وأيضااا عتنالااا   أو يسااتبعد   أو الاانص  عناان يسااكخ عمااا تكشاا  
 صاارحبااا  (4) باانوالمن ااوق علياان المنصااو  تتجاااو  التااي هااي الخالقاا  
 -نظارةوجقا  مان -ألنقاام لقا الشرلي  النصو  تر   :األولىبأن  أبو يد  

 

 لل20قرللتفمؤف لنكاللم ةسك لللممالال امللصملل-ل1
للل62فلةلتف  ل املل-ل2
  ل24قيهرآلتف  لدمتة ل يل ارآلتفكل اللل اقاللنصللأعرلزياللصملل-ل3
 لللل20نكاللتف  لصملل-ل4
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النصاااو  لااال   مااان العقاااا بتحريااار ىب تاااال  ب  فيقاااو :العقاااا؛ تكباااا 
                                                                                                                     (1) حراوإطالقن الدعني  

 السااياقألماار  الصااالحوالساال   -النباايفقاا  اعتبااار الثاااني: الضااابط 
الساياق مار أل  -ولال عليان  ه  صالى  -النباياعتباار  أن  يخفاى  ب   .  القرآني

البااراهين أقااون ماان يعااد المبقمااات وتوضاايح المشااكالت حااا عنااد وبخاصاا  
اإلعقااام  فاا  الاام ومان   اثياارةالاام علااى واألمثلا  باان  ابعتاادا  علااى الدالا  
-هقااااو  معنااااى حااااو  -عنقااااا هرضااااي -عا شاااا الساااايدة عنااااد  الااااوار 
تلون    واللعن}تعالى آ  علؤ  وا    ما  وبلقل    آتا  قللال لا  ٌ  و  ج  بِّ قا     ىلاى أ ن قال    و  ون  ر اج   ر  (؛ 2){ عال

قباا المتلقاين  مان  ثيار  اتلاد  فاي  عادور  وقد     تلدهافي   ار  بسؤا   فتوجقخ  
  الخمااريشااربون الاالعن أهاا  فقالااخ:  -ولاال علياان ه صاالى -النباايبيااان 

ويصاالون  يصااومون الاالعن ولكاانق    الصاادع بنااخ يااا ب قااا " ؟ ويساارقون 
ار علون   أولئااام}وقا :  مااانق تقباااا أب يخاااافون وهااا  ويتصااادقون   ي يلسااا   فااا 

ا و هل     الخيرات اب قلون   ل قا  صالى -الرلاو باين ماا اعتباار يجا  واماا (  3){لا 
-الصحاب فق  اعتبار أيضا يج  قرآني بسياق اايات بن  -ولل علين  ه 

 قا  مان الصاحاب  بان  هحباا لما والم اايات؛ لسياقات   -عنق ه  ضي  ر 
-هاتتصاق   ماا  م   و القرآن  آيات  في  النظر  وصا    العقا  ورجاح   الفق   
المعيناا  األحااوا  قاارا ن ومعاعناا    -الكااري رلااولن مصاااحب  ماان باان -تعااالى
الصاحاب    لفقاوالتقدميا  األولويا  جعاا وقيار  الام  ااا    والبياانالفقا   على  

 

 لل143تفخ اسلمتفسأمي لصملل-ل1
ل60ةرمةلتفمؤق رالق؛لتآلي لل-ل2
 3175متن ل:لة ؛لتفسلقلتلللح:لل61ةرمةلتفمؤق رالق؛لتآلي لل-ل3
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  والرجحانوي  ل  األو  بسياقاتن قرآن اللفقمق  اان للا    الكري القرآن  لسياقات  
فاي د وجا  مان الام  فاي  وتاال   العلمااء  جمقاور  المانقج  هلا  على  صار  وقد  
يكون ب وايع   عنق صح لو و حتى فكرة أو لمبا  ن  مخالف   الصحاب   فق   

ماان باان يحاايط بمااا القاارآن لاانص الخلاا  أفقاا   -عاانق ه رضااي -الصااحاب 
ألابا  دوا وءاهالقرآن ن و   من عايشوا من  وه   ومقامي   مقالي   لياقات  

علاى حار  مان بان ه تصاق  ماا ما   مقاصدها   على  ووقفوا  آياتن  ن و   
       و قا ققاالقرآن لغ  في وقو  وت بيقن  القرآن فق  

من العقالنيون وقع   . الكري للقرآن السل  فق   من    المغالينموقع  
أو ور وهاا  المنااهض موقع ق  مبا  تعارب التي السل  وأقوا  األحا عث  

فضااال  يجاادوافلا   الحااداديون  أمااا  المتباا رلااياققا عاان  ابعيادتااأويال لوهاا أو  
الوقااو  ون ويعاادل بااا   يجابقوناانوقفااوا بااا   الكااري للقاارآن فقاا  فااي للساال  

الاال  ر الحجاا  ماان الاام عاادوا و مناان  الااتخلص عنبغااي الاال  الخ ااأ ماان  عنااد 
لقار ان  تبعا الحاضر لياقن في النص  فق   يعلنون  ق   ف  ؛وهدر هجر   عنبغي  

محاد   مان عناد بان الوقاو  وعادم  الفقا   ت ور  ىلى  الم  وراء  من  ويسعون  
إليماانق  والام  عليان وأجمعاوا باا    الصاحابعان صاح قاد ااان وإن   حتاى

القاارآن أراااون: يقااو  (  1الدبلاا )ق عياا  اانااخ وإن حتااى المعرفاا  بنساابي  
أو يغلقن أن    تأوياأو  تفسير  أل   يمكن  وب  المعاني  جمي   على  مفتوح  نص  

صالى -النباي تفسايرعلاى يعولاون ب  باللم  وها      (2)نقاا يبشكا  يستنفل   
                                                                                                    والسل الصحاب  و -ولل علين ه 

 

لآ ل2009لل يل2للال55مت  :لتاال ثلتفيكللتبةبقيلل بالتفمجعاللتفشل يللصملل-ل1
 لل45تاميخس لتفيكللتفملةيلتبةبقيللصملل-ل2



 

 

2352 

 السياق القرآني عند املفسرين بني ضوابط املعتدلني وقراءات املغالني

يعاد : ودقاافتق لغاتق   ومعقاو   المخاطبين  حا   مراعاة  الثالث:  الضابط  
الاانص فقاا  فااي فعااا  أداار ماان لاان لمااا القااا الضااوابط محااور الضااابط هاالا 

أعاناخ وقارا ن مالبساات الكري  القرآن ن و  صاح   فقد  ؛  بسياقاتنالقرآني  
بعاده  أتاى مان عناد الضارور  مان  فكاان  المتلقاين؛  عند  وفقمن  بيانن  على  

بقرا نقااا لقااا   فقمقااوماادن   ااياااتعلاايق  ن لااخ ماان حااا  علااى وقااوفق  
مالبسااات أو تاصاا   ألاابا  أو أعاارا  ماان اااان فمااا لاادعق .؛ المعقااو ة 
مساااق تفسااير فااي رة معتباافقااي للشااار  مقصااو ة الاانص صاادور صااحبخ 
مساااق ماان مقصااو ة تكااون أن مكاان يفااال الشااار  ها ر يقاادلاا  ومااا الاانص  
آيااات تفسااير فااي الخااوب بحرماا  -هرحماان -مجاهااد يصاارحو (  1)الاانص
عاؤمن ألحاد يحاا  ب  "  فيقو و قا ققا؛  العر   لغات  على  يق   ل   لمن  القرآن  
بلغااااات عالمااااا يكاااان لاااا  ىاا ه اتااااا  فااااي عااااتكل  أن ااتاااار واليااااوم بااااا  

برجااا أوتااى ب قولاان:" -هرحماان -أنااسباان مالاام عاان نقااا يو (  2العاار ")
ويؤاااااد (  3نكاااااب")جعلتاااان ىب العاااار  بلغاااا  عااااال  قياااار ه اتااااا  يفساااار 

العااار  ه تاطااا  ىنماااا " قاااا ال: المعناااى هااالا علاااى -هرحمااان -الشاااافعي
" ضرورة  -هرحمن -ال بر  ويرن    ( 4معانيقا)من  تعر   ما  على  بلسانقا  

عليان ه صالى محماد نبينا على المن    -تعالى-هاتا  معاني تكون أن  
باعنان وإن  مال ما   االمقا  لظاهر  وظاهر   موافق    العر   االم  لمعاني  -ولل 

 

 ل76-75ن لي لتفسساقلللصملل-ل1
  ل1/309ل الللعالملتفال ؛لقاماللع؛ل باللهللالتف مرشيللتفكتفبلهاال يل ارآلل-ل2
 تفمل  لتفساعقلنيسلتفج  لمتفصيا  ل-ل3
ل 52تفلةاف لفاشا مي لقاماللع؛لادميسللصملل-ل4
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ويجعاااا  (1والبياااان")الكاااالم لاااا ر بقاااا فضاااا التاااي بالفضااايل  ه كتاااا  
 ساياقاتنبالقارآن  لفقا   العار   لغا   معقاو   على  الوقو   ه  رحمن  -الشاطبي

وه  األميين معقو   اتبا   من  الشريع  فق   في  ببد "  فيقو : ؛المسلماتمن 
عااار  لساااانق  فاااي للعااار  ااااان فاااإن بلساااانق ؛ القااارآن نااا   الااالعن العااار  

علاى ءااهدة وااياات   (2)الشريع " فق في عنن العدو  يصح  فال  مستمر   
ىب ابتباا   عتاأتى  وب  القارآن   باتبا   أمرنا  وقد     (3)العر بلغ   القرآن  ن و   
                                                            واج  فقو بن ىب الواج  عت  ب ما أن : المقررةالقواعد ومن  لغتن بفق  

 ؛الضااابطبقاالا  الحااداديون يعبااأ لاا    الضااابطهاالا ماان المغااالين موقااع 
الوقاو  أن عادوا ا بعليق   القرآن ن   من  فق   على  يرا  اثيعولوا  ل   ألنق   
الحياو   مانأنان  :أرااون فيارن ؛ منانالتخلص عنبغي قصور الفق  هلا  على  

التاراق اعادلوجيا)أ  الماضاي التغال  يستبد  أن المعاصر لإللالم بالنسب   
الفكر يقدمن لما  قيقين والتيعا  بتعقا لإللالم( والدعني الثقافي  اإلرق  أو  

المثاارة األلئل  م  التعاطي في علمي  منقجي  وآليات مقدمات من  الحدعث  
قدلاي  تحميلان  ون -لانتعقليا  صايرورة في الماضي  هلا  على  والم روح   

 

 1/12 اق لتفبساالفا بلتلل-ل1
 للل2/82تفمرت كاللفاشاقبيلل-ل2
امكبلل-ل3 ل ك ع؛  كقمة لتألا مح  لتفملُّ ل مة ة لنمك كلك افكمةع؛ك لتفاممك لمكسّة مقم؛لهملدلتآليمال:لقرفم لتممافب}لمك ةنمل  لفكسك ا ةيم  

لق بةعٍ؛ لةمرمةلتفشمملت لتآليمالل ةةيٍّ اٍال كلك للعةاةسك مةي؛ك لتفام  الة لقة؛ك لفةسكك راك اا ة ك -للمقرفم 195-192قك
اا كاد لق لا ن ال كلكل مك كةا راك لةرمةلتف خلهلتآلي لة اان :ل}لاةنلال ك لتكما الك اا للمق؛لتفبدقلقمل م ل3ةةسًّالفكمك

 لأالتآليالل ا لل يلقملخلتفمالحلمتالقس اا
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الانص فقا   ىلاى  أوتاوا  ماا  بكاا  يساعون  وها      (1)هال التعقا  صيرورة  تعي   
                                                                                                          .األم  لل  من  السابقون بن فقمن ما عصلتن ق   م    قراءتن من في 

القرآنياا ؛  ااياااتفقاا   فااي العقااا ىعمااا  حاادو  معرفاا الراباا : الضااابط 
طرفاااان دالدااا ؛ أناااوا  العقاااا أماااام النااااف أن يجاااد المتأماااا  معتاااد بساااياق 

وطاار  دو   حااجبااا  وع لااو العقااا أهملااوا ف اار  معتااد ؛ وولااط مغاليااان  
 بنااور التضااءوا الالعن المعتاادلون ها  والولاط   قدلااو باا وقادمو  عظماو  

 ون ؛    والتادبر  وابعتباار  النظار  مان  بان  أمروا  فيما  عقولق   فأعملوا  ؛القرآن
عقاولق  فاأراحوا يقدلاوا ولا  يع لاوا فلا  فيان  لان مجا  ب فيما  العقاىقحام  

                                                                                                              منن طا ا ب بحث عناء من والتراحوا 
 أتاخ ماا باين تعاارب  ب  نأنا  األصاا  :الضاابطهلا  من  المغالين  موقع  

 ب  انالق عيااوالنقااا  العقااا وأن   والعقاا سااتنب نت مااا وبااين النصااو  باان
 حادو  ى را  مان باد ب لكان  بينقماا التعاارب دباوت  عتصاور  وب  عتعارضان 

 ىتاراج  ىلى  يفضي  الل   هو  ال ا دة  الحري   فإع اؤ   النص   ىعما   في  العقا
بعقلان الاوحي أحاد عاارب ما -هرحمن  -  القي ابن  قا     حدو     من  النص

 فاي تأملناا ولاو(  2العقاالء")يضاحم  ماا  يقاو   حتى  عقلن  علين  ه  أفسد  ىب  
 التولا  مان ااان الام منشاأ أن جلياا لناا لظقار  والحاداديينالعقالنيين  نتاج  

 

 امممثل)نمممما  لقممم؛لأشمممكاللتفخ ممماسل مممرللتفاالتثممم ل ممميلتفسمممساقلتفملةممميلتبةمممبقيللل-ل1
 آلل2003فا ا ث:ل ماللتفال ؛لع؛ل باللتفجاع للتف،اللتفمالدلتألملل يلقا رل

لل ممم ل:ل امميلتفصممافايلللقؤةسمم لتف ممرمل4/88تن ممللتفممالمملتفم عمملل اممبلتفسيسممعللل-ل2
مقكس مم لتفسممبآلللنكممبل مم؛:لتالتجاهمماللتفم ال مم لل مميلتفسيسممعلل مميلتفمصممللتفاممال ثلصمممل

لللتأفسلل:دل ادللع؛ل ايلتفشالتلللقالتملتفرق؛لفا شلللتف  م لتألمفبل268
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؛ ضااوابط بغياار  لاانالحرياا  إطااالق و  القاارآن نصااو  فااي العقااا ىعمااا  فااي
ماان اثياارا   وحااو  العقااي   للجااد  مرتعااا المساالمات ماان جعااا  الاال األماار 

ب مااا بتحميلاان ااتاان؛ العقااا أرباام حتااى والشاام؛ لل يااع مقاااو  ىلااى الثواباخ 
                                                                                              .متضارب  وأقواب  مض رب وأفكارا   مشوء عقوب ا  عن فنتج يحتما؛ 

ف ان ت: بانالتفساير عند السياق جناحي  بين  الجم   :  الخامسالضابط  
ناى المعتحدعد  ي  فوأدرها  والمقامي   ي   اللفظالسياق؛  عناصر  ىلى  المفسرون  

النص)لاياق بساياق ن يدياحادالعناد تتبلاور أن قباا قيار   على  رجحاننأو  
ولعااا جاادا  اثياارة الاام وءااواهد المقااام(  الموقع)لااياق ولااياق المقااا (  

هتمااام وابللم لاا ... والمقياادة للعااام  المخصصاا  للقاارا ن  رالااتق   :أبر هااا
نااى معالىلااى للوصااو  ضاارور  اللفااظ لااياق ىلااى باإلضاااف  المقااام بسااياق 
ب والحااالي  اللفظااي السااياقين؛ عاان منع لاا  أتاالت ىاا الكلماا  ألن الاادقي   

يسااتقي  وب  (1)المعااانيمان صاانو  لمحتملاا  ي هاأو قيماا   وب لقااا معناى 
ىهمااا  فااي ىا  ؛السااياقجناااحي بااين بااالجم  ىب القرآنااي بالسااياق التفسااير 

الاانص لااياق بااين فااالجم  "  ؛المعنااىالااتقام  معاان يسااتحيا تلااا ا أحاادهم
وجاان علااى السااياق  بلاا  إلعمااا  التوصااا طاارق أهاا  ماان الموقااع ولااياق 
 ون أحاااادهما بااااإ را  يسااااتقي  ب الشاااارعي الخ ااااا  معنااااى ألن صااااحيح 
مقاليا  عناصار مان  بان  يحايط  عماا  بمنأن  النص  فق   يمكن  ال  ف(؛  2ااتر")

  الظاهرياا المدرلاا  علااى أتاالوا لماااء العاااان وإاا "  الماارا توضااح ومقامياا  
لاياق ليما وب السياق  مراعاة في القصور الحدعث  المدرل  أتبا  وبعض  

 

ل  لل302-293مت  :لتفلةاف لفاشا ميلل-ل1
 ل173ن ل:لن لي لتفسساقلصملتل-ل2



 

 

2356 

 السياق القرآني عند املفسرين بني ضوابط املعتدلني وقراءات املغالني

لاياق فاي  فالتولا   ضاوابط  باال  الام  فاي  عتول   ب    المقابافي  فإنن  الحا    
اما وفوقي   قدلي   المن    للنص  عبقي  ب  المقا   لياق  حسا   على  المقام  
للنقاااد لااا  المن  نصاااو  التخضااا  التاااي الغربيااا  الدرالاااات فاااي الحاااا  هاااو 

                                                                                             ( 1)أ بينص اأ  والمراجع  

موقاع ااا فاي  الحاداديون  يحااو   :   الضابطهلا  من    المغالينموقع   
  المجااا هاالا فااي الااروا  بااأنق  ترون عتفااابااا بالسااياق  عناااعتق  ىظقااار 

عادر  الساياق  مظلا   تحخ    الكري (للنص)القرآن  قراءاتق   في  النظر  والمدق   
وباين اللفاظ  باين  الصال   ق ا   فاي  جقاده   قصارن  عبللون  الحقيق   في  أنق   
أو اللفااظ عناان لااكخ عمااا عبحثااون   ألنقاامعنااى  ماان بالسااياق عنتجاان مااا 

ىلاااى مااانق  وصاااوب بساااياقاتن  اللفاااظ مااان المعناااى أفاااا   ماااا ولااايس تنالاااا  
بمااا ه عاااملق  -(2موتاان)اعتبااار أو  -ءااأننجااا ه  -المؤلاا تقمااي  

عاان القدالاا  بناا   المقااالي؛ السااياق هاادم ىلااى الاام أ ن وقااد يسااتحقون. 
البيئاات حس  الفق  متعد  نفتحا منصا واعتبار   ىلين النقد  وتوجين  القرآن   

القارا ن بقادم  المقاالي  الساياق  هادم  وجااء  محاد ة   ضوابط   ون  واألءخا   
والقارا ن   .المخاطبينعند  والعر   السن   انصو     النصبيان  على  المعين   

لتعاااد  والااام بوصااا   ضاااب قا وب جااانس فاااي حصااارها يمكااان ب المقاميااا  

 

ظمماهلةلاهمممالتملتفسمممساقل مميلتفخ ممماسلتفامممالتثيل)دمتةممم لتااعاسمم للنكاليممم (لللد/لةمممماللعممم؛لل-ل1
  14قكب لع؛لعسسبلتفاليلتلللصمل

للخافممممماللل344مت مممم :لظممممماهلةلتفسأميممممم لتفاال ثممممم ل ممممميلتفيكمممممللتفملةممممميلتفمماصممممملللصمممممملل-ل2
  بالتفم ي لتفسسل 
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ومقاصاد ألابا   مان  بو   مضاوب  محصاور  قير  هو  بما  وارتباطقا  مآتلها   
                                                                                       (1)وعا ات

 نتحميلاعدم و   القري لياقن على النص بيان حما السا ف: الضابط  
                                                   يحتملنب ما 

اااان بعااض ماان أقاار  بعضااقا لااياقات علااى الاانص بيااان توقااع ااا 
 اتااا للماارا  بيااان الاام ففااي قياار ؛ ماان أولااى القرياا  السااياق علااى الحمااا 
باد ب  اإلطاالق  علاى  العار   كاالم  -هرحمن  -الشاطبيقا   لمتبا ر   االمعنى  

ويوضاح تفارق   ماا  ليجم   السياق   ور  ويأتي  (   2السياق")اعتبار  من  فين  
معنيااين الكااالم احتمااا ىاا " -هرحماان -عبدالسااالمباان العاا  قااا  أبقاا   مااا 

علياان حملاان اااان للسااياق موافقاا  وأءااد أوضااح أحاادهما علااى حملاان واااان 
ىلااى متبااا ر قرياا  أحاادهما ااياا  معنااى فااي لااياقين تنااا   وعنااد ( 3أولااى")
لااياقن علااى حملاان فاااألولى  -تحتملاانااياا  اانااخ وإن بعيااد وااتاار الاالهن 

رجاح قاوب تؤيد قرين  اا قرينتان  تنا عخ    ىاااما    بن ااي   وتفسير  القري    
مان اثير  بمضمونقاوصرح القاعدة هل  اار وقد  وأقواهما.القرينتين أرجح  

(  6ع ياا )واباان (  5)  والبغااو (  4ال باار )جرياار اباان  :ماانق ؛ المفساارين
 

للنكمممممبل ممممم؛:لتفكممممملتد؛ل  مممممالل14التثيلصمممممملظممممماهلةلاهمممممالتملتفسمممممساقل ممممميلتفخ ممممماسلتفامممممل-ل1
 1/161تألصرفعع؛للقاماللتفم ام لل

 للتاكعق:لقشهرملع؛ل س؛ل للةاسماا ل2/491تفمرت كاللفاشاقبيل-ل2
  ل220تبشامةلافبلتبيجازل يل م لأنرتولتفمجازللفام لع؛ل باللتفسبآللصملل-ل3
لل17/19مت  :ل اق لتفبسااللل-ل4
ل6/356مت  :لقمافالتفس  ي للل-ل5
ل1/295مت  :لتفمالملتفر ع للل-ل6
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التفساايري  األقاوا  تعاد  يعناي ب و   (3حيااان)وأباو ( 2والقرطباي)( 1والارا  )
أمار  بياانالوأن   ضاوابطباال مفتاوح مجاا  الفقا   أن  ي  القرآناللفظ  بيان  في  

للعقاو  ىطاالق فقالا ن؛ الحاداديوعارن اماا والبيئات األءخا  حس  نسبي  
 الانص من للمرا  والموصل  المحصن  الضوابط من السياق  با  ؛  ضوابطبال  

وإن حتاى  الانص  فقا   نقايا   وعادم     التأوياانسابي   لادعون  ب اا   ىالم  وفي  
ابجتقا   التفسير من بالسياق التفسير اان  لما  و    (4)ىجما الم  في  ور   
وحملاو  فكار  أو لماله  تدم  صوابن عن بعيد طري  في البعض  بن  صار  
                                                                       . يحتماما فوق 

التفساير عناد  وابلاتدب   الدبل   بين  ابرتبا   وضوح  الساب :  الضابط  
الساياق؛ طريقان  ااان  ىاا  وبخاصا   الخلاا  مان  التفساير  يسل   حتى    بالسياق:

قا وصاااالحيتااتقاااا فاااي الدبلااا  صاااح  بااين وديقااان صااال  وجاااو  مااان فالبااد 
الاادليا  بلاا  لعاادم باان ابلااتدب  ويخفاا  الاادليا يساال  فقااد قااا؛ بلاللااتدب  

يكاون قاد اماا  فكارة  تثبياخأو ماله   لنصارة  أو  المساتد   عند  لقون    علين 
لعادم ىماا الادليا فاي الخ اأ ويكاون الادعن لصحيح موافقا  حايصحابلتدب   

 عموماانأو  تقيياد  أو تصوصايتن أو لنساخن وإمااا نفسان فاي الادليا صاح  
 سال اللماله  المخالفا  التفالاير جاا الخ يئ  با الخ أ في  أوق   ما  وهو  

فااي ر يسااا لااببا اانااخ بااا   اللغاا  ومعقااو   الاادعنصااحيح علااى  المرتكاا 
 

ل7/192مت  :لقياتسبلتف،عبلل-ل1
ل3/291مت  :لتفجاق لأل كاآلتفكل اللل-ل2
ل3/38للمت  :لتف اللتفماس للل-ل3
للم ةممبآلتفمجممالد ؛لللقامممالل139مت مم :لتفمم  لتفسمما  لتفاةسةسمم للنصممللأعرزيمماللصممملل-ل4

لل 56 م ةلللصمل
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المعت لاا   تتااأويال: الااموماان   العمااوموجاان علااى المفساارين بااين ابتااتال  
لمباااا   تدمااا  بعيااادا أو فالااادا تاااأويال ااياااات لااابعض والشااايع  والخاااوارج 
الكفااار باااين من لااا  فاااي جعلقااا  أو الكباااا ر أصاااحا  افااار ومنقاااا: مااالاهبق  
علااى الشاار  عااا ة جاارت  امااا( 1...)ااتاارةفااي ه رؤياا  وانفااي واإليمااان  
المااا  فاااي الوجاااو  قصااار  مثاااانصوصاان  مااان اثيااار فاااي العاااام تخصاايص 

ى و       }تعااالىقولاان فااي { الناااف} لاا  اف  ع  جل الناا  خ  حاا  ب ياا  ن  ال  ت   ا   ماا  ن  الاا  ى ل ياا 
ب ياًل  الصابيان علاى الحاج وجو   على  ااي   بقل   ابلتدب   يمكن  فال  (  2){ل 

 أترن بأ ل  الناف لفظ عموم لتقييد والمجانين 
المعلاوم مان  :لياقاتقاجمي  في الجمل  أو اللفظ تتب  الثامن  الضابط  

فاي باالنظر ىب بمفقومان يحاا  وب  انتقا ان   عناد  ىب  معناا   عات   ب  الكالم  أن  
مختلااا  فاااي فيااان النظااار مااان د بباااالقرآناااي الااانص لبياااان و   أطرافااانجميااا  
الكاالم ىا بتعاد  .  عتعد   وقد     السياقباتتال   المعنى  يختل   فقد  ؛  لياقاتن
 الخارجا األماور ن ماالام قيار وبحسا  حاالين بحس  فقمن يختل   الواحد  

جميا  فاي النظار وجاو   ور ياأتي  وهناا    (3)األحوا   ات  مقتضيوعمدتقا:   
 .وتكاماتعاضد با السياقات أنوا  بين رب اتعفال  ؛رآنيالقالسياق أنوا  

  

 

والحث ال يحتمل إيراد هذه التأويالت والرد عليها،  وقد تولت كتب التفســير والعقيــدة   -  1

 وغيرهما الرد على تلك التأويالت الفاسدة 
 97سورة آل عمران من اآلية  - 2

ل 4/146تن للتفمرت كاللفاشاقبي:لل-ل3
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وماا   القرآنايالانص  باين     السياقيالصل   على  التأكيد  التال :  الضابط  
                                                                                                                .ءرعيمعنى من بن را  ع

عارا  مقدلاا نصاا  اعتباار   على  الكري   للقرآن  المفسرين  نظر  يختل   ل   
وياااأبى والماااآ   الحاااا  فاااي المتلقاااين حاااا  إلصاااالح ءااارلي  معاااان منااان 
بقااراءة معاان عتعاااملوا وأن   وقاعتاانمعقااو   ماان يجاار و  أن ىب يون الحااداد

ناص القرآن أراون" قا  ءرعي  معنى من  بن  عرا   عما  النظر  بغض  متحررة  
أو يغلقاان أن تأويااا أو تفسااير أل  يمكاان وب المعاااني  جمياا علااى مفتااوح 

يمكاان ب القرآنااي الاانص أن عاارون بقاالا وهاا    (1")نقااا ي بشااكا يسااتنفل  
علاى منفاتح ناص ألنان صاوا   فيانقياا ماا ااا با منن المرا   على  الوقو   
                                                                                    وتلفقا.األم  لل  علين ما خالفتن لمصحيح قير قو  وهو   الجمي 

وب القااارآن آياااات  مااان آيااا  ااااا فاااي داباااخ الساااياقالعاءااار: الضاااابط 
 لفظقاا عليان     عماا  باايا   الخاروج  يجاو   ب   األتارن القرا ن  م   عتعارب  
فيقاو : مقما  قاعدة  في  الترجيح  قواعد  اتا   صاح   الم  ويقرر     ولياققا

علااى ر  فقااو ولااياققا ااياا  ألفااا   بلاا  ماان مااأتواًا لاايس تفسااير "كااا 
القاارا ن جمياا    ماامتفقااًا م اار ًا أصاااًل السااياق فيكااون وعلياان (. 2قا لاان")
مان األولاى المرتبا  فاي يأتي السياق بأن هلا  من  ويتقرر  ااي    في  واأل ل   

اايا  ق  لاياما   عتوافا   الال   القو   ويكون  ااي    معنى  في  ابعتبار  ث  حي
نظر محط "ليكن  بقولن:  ال راشي الم  قرر  وقد  المعتمد   الصحيح  القو  هو  

اللغاو  الوضا  أصاا  تاال وإن لان   لاي   الل   الكالم  نظ   مراعاة  المفسر  

 

 لل45تاميخس لتفيكللتفملةيلتبةبقيلفماماللأمررالصملل-ل1
ل 2/349قرت اللتفسيسعلل  اللتفميسلي؛لل2-
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علااااى ماااارجح السااااياق قاااارا ن تؤيااااد  الاااال  و"القااااو  ( 1)التجااااو "لثبااااوت 
حااد عنااد يقاا  لاا  المفساارين بااين ابتااتال  أن المعلااوم وماان  (2)لفاان"مخا

المخاطاا  تعيااين فااي ابتااتال  ىلااى تعاادا  عبااا لأللفااا  الاادبلي ابتااتال  
الجما   عتعلر  حين  الترجيح  تقرر  للا    ؛الموقير  الضما ر  وعو   والمحلو   

األقاوا   باين التارجيح بمقما  القياام فاي يسق   السياق  ىعما   أن  يخفى  وب  
  المفسااارينألقاااوا  ءاااامل  مراجعااا  انجاااا  علاااى يسااااعد فقاااو وبالتاااالي  
بااين حقيقااي تعااارب عوجااد ب الاادقي  التأمااا عنااد و  التأويااا.فااي وماالاهبق  

 ما  الساياق  بلا  اتعااربالبياان علاى المعينا  القارا ن مان    وقير السياق  
التارجيح قواعد  صاح   نجد  وللا     ...السل   جمقور  تفالير  م   أو  الحدعث
لااى عالااوحي نصااو   حمااايجاا  "يقااو : فبالسااياق التاارجيح اعاادة قيقاارر 

أو الساياق بأنان خصاص  المعباين  دا      بالتخصايص"ناص  عار   لا   ما  العموم  
يقاااوم أو حتمااًا  ا تخصيصاااقيقتضااي الساااياق يكااون أن ىب ": بقولااانالاادليا 
بياان فاي وأدرهاا النا و  ألابا  رلاال  صااح  وقاا    (3)الام"علاى الدليا  

يجيا  دا     ب"؟أم  للعاام  مخصصاًا  العلمااء  عناد  الساياق  يعاد  "ها  النصو :  
فااي الشااافعي عاان ور  ولكاان المسااأل   لقاال  العلماااء تعاارب قلمااا قااا ال:" 
)باا  فقاا : الام علاى  باو   فإنان  بالساياق   التخصايص  يقتضي  ما  الرلال   

مان نو  السياق ألن قو ؛ ىلين اه  وما "قا : د     معنا (لياقن  عبين  الل   

 

ل لل1/317تفبلهاال يل ارآلتفكل الل1-
  2/299قرت اللتفسل سبل  اللتفميسلي؛لل-2
ل 2/528(لقرت اللتفسل سبل  اللتفميسلي؛ل3)



 

 

2362 

 السياق القرآني عند املفسرين بني ضوابط املعتدلني وقراءات املغالني

القرينا  ألجاا العاام عترااون مخاطبااتق  فاي  النااف  أن  في  ري   وب  القرا ن   
                                                                                                                                                                                                                 (1)تعارفق "بحس    النافيخاط  والشر   الخصو  ىرا ة  على الدال   

أتبااا  ماان السااياق لقااى :  الضااابطهاالا ىعمااا  ماان المغااالين موقااع 
تاصا   عنايا     -اماأتباعقاتجاهاات  تناو   م   - يدالحداو العقالني   ل   المدر 
التفساير  قارا ن مان قيار  علاى  وقدمو مصرالين  على البا   لن  فتحوا  فقد  

 عاماا ال ق توجقاااتماا  تتنالاا  اثياارة   أللااباباان ابلااتعان   ا اارة  وولااعوا
عنااد علياان معاوب يكاان لا  بالمااأدور التفساير أن  :أبر هااامان لعااا   والخاصا 
بخاصاا  السااابقين  تفسااير عاان باااإلعراب لقاا  يااأان وهاالا   ماانق الكثياار 

لقاااراءة قياااو  باااال م لقااا  حريااا  للعقاااا أع اااخ أنقاااا اماااا منااان  الماااأدور 
 متناهي ب قراءة -الكري القرآن ومنقا -النصو 

  

 

ل لل418(لأة اسلتف  مللمأثلهال يلعساالتف صرصللص1)
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ابنضااابا  ين بااابالساااياق للتفساااير   حاكمااانماااااج : الثاااانيالمبحاااث 
                                               وابنفالت

المدرلاتين: ألصاحا   التفسايري   األقوا   من  كثير  لم العتي  تال   من  
أنقا   مجتمعاين:انحارافق  فاي الر يس السب  أن لي تبين  والحدادي   العقلي   
بوا    أوًب  واعتقادوالغ   أو  ءر  من رقي  وب  منا     ون  حكما     عقولقنص 

 تاارة النصاو   أعنااق  ويلاوون   تاارة   مواضاعن  عان  الكلا   يحرفاون   اهباوا  د 
الاام لاابيا فااي وراحااوا  وآرا قاا   بعقااولق اعتقاادو   مااا توافاا  حتااى أتاارن 

  أتارن.تاارة مخاال  طريا  فاي  بان  ويسايرون  تارة   القرآني  السياق  عقدرون  
  القرآنااايللساااياق الحاكمااا  األمثلااا  بعاااض  -لاااب ماااا علاااى  ياااا ة - ور  أل و 

أصااااحا  وموقااااع المعتاااادلين بضااااوابط العقلااااي الماااانقج علااااى والمترتباااا  
                                                                            :منقا والحدادي   العقلي  :المدرلتين

   تعالى-هصفات ىدبات في القرآني السياق أدر  :األو النمواج 

-باتصاااافنابعتقاااا  التاااام علاااى -تعاااالى-عتوقاااع ىيماااان العباااد باااا 
انفارا    العباد  اعتقاا   :هالا  ويعنيبكا اما   وتن هن عن اا نقص.  -لبحانن

بنعااوت العظماا  والجااال   ماان جمياا  الوجااو  بالكمااا  الم لاا  -تعااالى-ه
بتاان لاان لنفساان  أو أد لاابحانن وتعااالى-والاام بإدبااات مااا أدبتاان ه  والجمااا 
  ومعانيقاا وأحكامقاا مان األلاماء والصافات-صالى ه عليان ولال -رلولن

 وإجمااا  والساان  القاارآن باانص وماان المعلااوم.(1)الااوار ة فااي الكتااا  والساان 
 بجاللااان الال ااا  الوجااان علاااى ءااااء  متاااى عاااتكل  تعاااالى ه أن المسااالمين:

 

ل 283أصرللتفال ؛ل  اللأعيل  سي لللتأفسل:لقاماللتفخمسسلملصملل-ل1
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أها السان    وقع  و ي با  األلماء والصفات فرق اثيرةفوقد قالخ  -تعالى
ومثا  الم: الملاه  واألقاوا  الاوار ة فاي المارا  .   واإلدبات  موقع ابعتدا 

ل    -تعالى-بقو  ه ا  ل  }و  ى ه  ل يًما{) ملول   ىن: يقاا  أن أباداً  يجاو    فال(1ت ك 
د( كلا  ) الفعا ألن مجا    ااي  هل  في  الكالم  الادا ( التكلاي ) بالمصادر ألكاِّ 
 أكد ىاا الفعا أن على النحاة  ىجما   النحاف  جعفر  أبو  نقا  وقد   النو   على

ا}: تعاالى قاا  وقاد ق عاًا واياع  حقيقا   هو  با  مجا ًا   يكن  ل   بالمصدر ل ما   و 
اء   ى  ج  ات ن ا  ملول  ل م نل   ل م يق  ا  نل   و  بال وقاد أو  العقالنياون اايا  بعيادا عان    (2){ر 

لياققا ومقصدها تدم  لعقولق  التي ل  ترتض ما اه  ىلين الجمقور مان 
. وقاااد حااااو  العقالنياااون العلمااااء لموافقتااان مقاصاااد الشااار  وصاااحيح اللغااا 

 ماؤولينفي التع ياا  -لفر  تقدي  العقا-فوقعوا-تعالى-)المعت ل (تن ين ه
اايات بعيدا عن لياققا الشارعي واللغاو   وممان عارب لشابقاتق  ور هاا 

  عماوا جماعا   ؛ جااء عنان فاي ابعتصاام: أن-رحمان ه-فأجا : الشااطبي
 وجقاين علاى بان تعلقاوا الالن والمتشاابن بالمتشاابن  تعلقا  مخلوق   القرآن  أن

 الصافات جملا  مان الكاالم صاف   أن  ي فاالعقليولامع- عمقا   فاي  -  عقلي
 بترايا   قو   اللات  صفات  وإدبات  جمل   التراي   من  بريئ   عنده   ه  واات
 بكاالم متكلماا يكاون  أن يمكان فال اإلطالق على واحد ألنن  محا   وهو  اللات
 لاا ر ىلاى-بان قا   بعل  عالما أو بن قا م  بقدرة قا را  يكون   ب  اما  بن  قا  

 صافات مان الام وااا وحارو  بأصاوات ىب يعقا ب  فالكالم  وأيضا   الصفات
 قولاان تأويااا ىلااى عرجعااون  األصااا هاالا وبعااد عنقااا تناا   والبااار   المحااددات

 

 ل164ةرمةلتف سا لق؛لتآلي لل-1
 143ةرملتأل لته:ل-ل2



 

 

2365 

 الدين العدد الثالث والثالثونحولية كلية أصول 

   تعاالى قولان فنحاو السمعي وأماوأءباهن   {تكليما مولى ه وال }  لبحانن
 ءءااي وب ءءااي ب أو يكااون ءاايئا أن ىمااا والقاارآن { ءاايء اااا تااال  ه }

 ىاا فقااو ااياا  ءااملتن فقااد ءاايئا اااان وإن تلاا  هاالا دابااخ والقاارآن عاادم
 رحماان ه لشاابقتق    أجااا  بمااا مااوج  : أنقاا –,. وبعااد أن عاارب مخلااوق 
 الخ ااا  معااانى فتراااوا الاام وراء مااا يعقلااوا ولاا  البرياا  علااى البااار   قالااوا
 امثلان لايس} تعاالى قولن في عنظروا  فل   للقاعدة  تراق   أما؛  العقو   وقاعدة
 مخلاوق  ما وجن  في  للمخلوق   المشابن  ألن  عقلي   نقلي   ااي   وهل   { ءيء
 الشبن نفى على  ليال ااي  تكون  فكما لمثلن وج  ءللشي  وج   ما  ىا  مثلن
 توهماوا  حياث  المخلاوق   معاملا   التن ين  في  عاملو   ألنق   لقوبء   ليال  تكون 

 فإن الخ ا  لمعاني تراق  وأما  التراي  يقتضى  بالصفات  ااتن  اتصا   أن
 {القاادعر}أو {العلااي  الساامي و} {البصااير الساامي } قولاان ماان تفقاا  ب العاار 

 فإتراجقاا  بقاا  اتصا   وقادرة  وعلا   وبصار  لام   لان  مان  ىب-  الم  أءبن  وما
 ماا اتباا  ىلى الكتا  أم عن تروج بقا القرآن ن   التي معانيقا حقا    عن

 بااالتب  عناده  فكأنقااا السامعي  الشاابق  وأماا.  حاجاا  قيار ماان منان تشاابن
 ماا مثاا الدليا  بللم  عل مق   ولكنق   المعتمدة  العمدة  هي  عنده   العقو   ألن
 عمومان علاى يكاون  أن ىماا {ءيء اا تال  ه}  تعالى قولن ألن وه  مر
 - ليا بغير  ىما  فتخصيصن  عمومن  على  اان  اوب فإن  ءيء  عنن  عتخل   ب

  .                                                                               (1)فين ننظر حتى فأبر و  بدليا وإما -التحك  وهو

تعاالي -هصفات  لبعض  الفالد  التأويا  حد  عند  الحداديون  يكت   ول   
-معلناينم لقاا   بالغيبياات  ابكتاراق  عدم  ى  ىلبق   والغلو  الت ر   وصا  با  

 

ل 1/242:لأعرلاةااقلتفشاقبيل:لتال سصاآلملفاشاقبيللتفمؤف ل-ل1
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بما اإليمان أن م   !!المسل قدر من  عنقص  ب  بقا  الكفر  أن  -عل بغير لفقا  
باان.  ىبيصااح ب الاادعن أراااان ماان رااان قيبيااات ماان باان  -تعااالى-هأتباار 
فااي الغيبااي الجاناا  عنكاار أن المعاصاار للمساال  يمكاان حنفااي:  حساان يقااو 

ايااات صااريح  الفاا  مخوهااي ( 1")لاالوان فااي  حقاااً مساالمًا ويكااون الاادعن 
اإليمان من  أصيال    اج ءبالغي     اإليمانجعا  -تعالى-فا ؛  ومقاصد القرآن  

عن  }لاابحاننقااا    باان ون   ال ل  ناال م  ون   ب ال غ ياا     علؤ  يماال يلق  ة   و  ال  ا الصاا  ماا  م  اهل    و   ر   ق ناا 
ون   ف قاال عن   علن  ل  ون   و الاا  ناال م  ا علؤ  م   ألناا       ب ماا  ا ى ل ياا  ماا  ن   ألناا       و  م   ماا  لاا  ر ة   ق ب  ت  اا  باا   هاال    و 
ل ى  ألول ئ م    علوق نلون   بِّ ق     م ن   هلًدن ع  م   ر  ون   هال ل  و ألول ئا  ل حال تعاالى -فاا (؛ 2{)ال ملف 

لا  مان أن المخالفا : مفقاوم بو   مفلحاينمقادعين بالغيا   المؤمنين    جعا  قد
مخلوقااات ىلااى وجحااو   نكاارانق  امتااد وقااد   .وتالاارضااا   بالغياا عااؤمن 
الجاان ألفااا  -أيضاااً -حنفااي يقااو صااراح    الكااري  القاارآن ابقااأتباار ومعااان 

الحااس تتجاااو  ألفااا   :ماا والقياوالبعااث والخلاا  بااا والشااياطين  والمال كاا  
اااا يقبلقااا وب واقاا   ىلااى تشااير ب ألنقااا الااتعمالقا  يمكاان وب والمشاااهدة  

 ؛واإلجمااا والساان  للقاارآن صااريح  مخالفاا   -أيضااا-هاالاوفااي (  3)الناااف
                                                                                                              .الشااة لعقولق ىرضاء 

الساياق  وض  ل  :فالدتأويا ىلى مؤ ا    ؛السياقىهما     :الثانيالنمواج  
المفساارون حاار  وقااد صااحيح  تفسااير ىلااى عااؤ   باان الال اا  موضااعن فااي 
 تاا مان ب األما منياخ وقاد ومقبول   صحيح   تفاليره   فجاءت  الم؛  على  

 

لللل93:لصاصلةق ايالقمل-ل1
 5افبللل3تآلياللق؛لةرمةلتف كلةللل-ل2
ل103تفسلتثلمتفسجال ال:لصلل-ل3
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أو الساياق مقادرا    عليقاايات  ااحما    امريدوأفكار  بعقا د  اايات  تأويا  ىلى  
-هلقاو  تفساير مان جااء ماا الام  ومان  منان   المارا   عان  بعيادا  بان  ااهبا  
ا}-تعالى ارل   ت ع م ى  ب  ف إ ن ق  ل ك ن    األ  ب ص  للو ل  ت ع م ى  و  ي ال قل ي ال تا  ور   فا  دل   (1){الصال

القلاو  عماى ااي  في بن المرا  العمى أن على السن  أها  من  والمفسرون  
 ومان} ن   لمِّا: ومقاتا لباف  ابن  قا    فينالتدبر  يج     ما  فيالتدبر  عن  
-النباي  ىلاى  مكتاوم  أم  ابان  جااء{  أعمى  ااترة  في  فقو  أعمى  هل   في  كان

 أفاأكون  أعمى الدنيا في أنا ه رلو  يا: فقا   باكياً   -ولل   علين  ه  صلى
اباان قااا  و  .(2)ااياا  هاال  وتعااالى لاابحانن ه فااأن   أعمااى؟ ااتاارة فااي
, رةيالبصا عماى العماى وإنماا, البصر عمى  العمى  ليس  ":  -هرحمن  -كثير
 ماااا تااادر   وب العبااار ىلاااى تنفااال ب فإنقاااا لاااليم  الباصااارة القاااوة ااناااخ وإن

قاااا  الصااادور{  فاااي بقولااان:}التي المعناااى هااالا تعاااالى ه وأكاااد ( 3)الخبااار"
 التنبيان وفضاا التجو    ونفي  للتأكيد  الصدور:  واار  -هرحمن  -البيضاو  

فاي أن كماا (4البصار)  يخاص  الال   المتعار   ليس  الحقيقي  العمى  أن  على
لان  تلقاخ فيماا ه نعا  الاتعمالق  لعادم  ىلايق  بالمشاار  تعاريضالوصا  

ىب للساياق  والموافا   السال   باأقوا   المؤياد    الدبلا الواضح  البيان  هلا  وم   
أو بعياد تأوياا  نحاوبان والالها  المباءار السياق هدر  عبغون  الحداديين  أن  

يحتااون الاال  اإلنسااان صاادر تعنااي ب الصاادور فقنااا : أحااده  فيقااو ؛ فالااد

 

ل46ةرمةلتفا لق؛لتآلي ل-ل1
تفكش لمتفبسااللتفمؤف :لأعرلاةااقلأ ماللع؛لقاماللع؛لاعملتهسالتفثمابميلتف سسماعرمتلللل-لل2
7/37  
  5/438تيسعللتع؛لرثعللل-ل3
  4/131تيسعللتفبس امتللل-ل4
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فااي الصاادارة مواقاا  يشااغلون الاالعن الناااف القلبياا ...وتعني العضاال  علااى 
ب قااو  وهااو   بقاالاقااا  المفساارين ماان أحااد علااى قااع أولاا   (1)المجتماا "
العقاا ىعماا  و هااألوحاد مرجعان القاو  وهلا لغ   أو ءر  من نص يخدمن  

المقاالي للساياق  هادر  الفقا   بقالا  الانص  فاي  أن  اماا  .  مستند ون  وتقديمن  
وا  ف ل    أ}  تعالى  -هبقو   صدرت  ااي   ىن  حيث   يرل ب    ف ي  ي س   ل قال     ف ت كلون    األ  ر 
ا  ي ع ق للون    قلللو ٌ  {)  آا انٌ   أ و    ب ق  م علون  جار الحدعث  أن  يقتضي  والسياق  (   2ي س 
الصادارة أهاا علاى  قاصارة  ليساخ  وهي  منقا   ابلتفا ة  واي ي   الحواف  في  

بيئا  فاي المتمثاا المقاامي اق  يللساهدر  الحداديين  فق   في  أن  اما  فحس    
صاح  على  يعين  مما  ااي   ن و   لب   والا     لآلي الصحاب   وفق   الن و    

                                        الحداديين. تأويا وت أ الجمقور تأويا 

قاو   والمقصاو :   المارا يجاافي  القرآناي  السياق  ق      :الثالثالنمواج  
ت ِّا  }تعالى  -ه ر  ر آن    و  ت يالً   ال قل صااح  يقاو  اماا القاراءة في والترتيا (   3){ت ر 

 رتاا  دغار  قياا  ومنان  والحار   الحار   باين  يفصاا  اأنان  لقااالتبيين    "التبيان:
 بعضاقا عراا  وب بعاض علاى األلانان بعض علص  ل  مفلجا اان ىاا  ورتا

هو وألفاظن حروفن بيان م   مقا  عا قراءتن  بمعنى  القرآن   وترتيا(4)بعضا"
أن ىب المعناااى  هااالا تاااال  أحاااد علاااى أقاااع ولااا  (  5األمااا )لااال  قاااو  

 

  273تفكساسلمتفكل اللدلقاماللشالممللصملل-ل1
 46ةرمةلتفا لق؛لتآلي لل-ل2
ل4ةرمةلتفم ق لق؛لتآلي لل-ل3
تفسبسممماال ممميلتيسمممعللغليمممبلتفكمممل اللتفمؤفممم ل:لشمممهاسلتفمممال ؛لأ مممماللعممم؛لقامممماللتفهممماداللل-ل4

  1/431تفمصلتللل
لمقال مالهالل24/170 اق لتفبساالفا بلتلمت  ل ابلةبع لتفمثالل:ل-ل5
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عليااان  منصاااو  هاااو فيماااا العقاااا بتحكااايمق  ملتويااا ؛ عبغونقاااا الحاااداديين 
معتمدا   ءحرورفيقو   ؛  لمقامي  واالمقالي  ولياققا  ااي   بين  بللم  قاطعين  

" الحاا ط:عارب لاياققا فاي لآلي  مق  وفقالسل   بأقوا   ضاربا  عقلن  على  
ا  }لباااارة فاااي المقصاااو  يكاااون أن يمكااان ب  تااا ِّ ر  ر آن   و  قااال ت يالً  ال  ر  فاااي تاااأن   {تااا 

جااء ا ماألن فيقاو : بعادا؛ أكثار  بساياق  البعيد  فقمن  على  يحك   د   تالوتن   
بعياد أو قري  من عرتبط ب ( 1دقيال{)  قوب  عليم  لنلقي  التالي }ىناااي   في  

فاي الثقاا بان يقصاد ب بالثقياا  القاو  وصا  ىن حياث التالوة  في بالتأن   
وإاا علا   مان  القارآن  عليان  يشاتما  ما  معنى  فق   وعورة  با  والن     التلفظ  
ا  } معنااىأن اتضااح اااللم الاام كااان  تاا ِّ ر  ر آن   و  قاال ت يالً  ال  ر  نظاا  أو رتاا  هااو  {تاا 

اي واحد نس  في القرآن  من  مختلف   آيات  في  الوار ة  الواحدة  الموضوعات  
 يسولاالمفسارين   مان  أحاد    -أعلا فيماا  -بقالايقاا  ولا   (   2فقمقا")يسقا  
الساااياق؛ مخالفااا  حساااا  علاااى ااااان وأن العقاااا لااال ان ىب مساااتند لقا لاان 
ن أمن الجمقور؛ ىلين اه  ما هو اللغ  في الترتيا  معنىىن حيث المقالي  
ه قاو  المعنى هلا يؤيد و منن  المرا  وبيان اللفظ تجويد على يعين الترتيا  
قلر آًنا}تعالى ق ن ا ل  و  ر أ  ل  ف ر  ل ى ل ت ق  ل ى الن اف   ع  ن   ل ن ا ل  ملك ث   ع   ابن قا ( 3ت ن   يال{) و 

ى  وابان  ومجاهاد  لباف لا  {  جريج}ع  ث  وعان (  4الاتالوة) فاي ترلاا علاىملكا 
فااي يقاارأ كااان -ولاال علياان ه صاالى -النباايأن -عنقاااه رضااي -حفصاا 

 

لل4ةرمةلتفم ق للتآلي لل-ل1
 ل25تفكساسلمتفكل الصمل-ل2
 160ةرمةلتبةلت لتآلي لل-ل3
 10/391لتفجاق لأل كاآلتفكل الل-ل4
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ىلياان اهاا  وفيمااا ( 1منقااا")أطااو  ماان أطااو  تكااون حتااى فيرتلقااا السااورة 
الشار  االم  "ألن     والمقامي    المقالياللفظ؛  بسياقي  للمعنى  تأعيد  جمقور  ال

قير  ىلى لياقن في بن الشار  مرا  عن يصر  ب فإنن لمقصو    لي  ىاا  
لاااياقن. علاااى الخ اااا  بقااااء األصاااا وألن الساااياق  فاااي ظااااهرة بحجااا  ىب 

أن يصاح وب داان  معناى آتر لياق  في  ولقا  معنى   لياق  في  لقا  فالكلم   
                                                                                    (2) ليا"قير من نفسن المعنى السياقين في تع ى 

-تعاالى  -هأنا      :و ا ما دابتا   التشاريعي   األحكاام    :لراب االنمواج  
الادنيا فاي  للساعا ة  الضاامن   التشاريعي   األحكاام  علاى  مشتمال  الكري   القرآن  

وب   و وامقااادباتقااا  :القاارآنألحكااام المال ماا  الصاافات ماان واااان وااتاارة  
 -ه هااو التشااريعي  األحكااام جمياا  مصاادر أن فااي المساالمين بااين تااال 
القاارآن هااو الاام معرفاا   طرياا وأن الخلاا    ماان أحااد فياان يشاااران ب تعااالى 

 لااال   ىع ااااء أمااااوارامتااان.  اإلنساااان لحريااا  ضااامان الااام وفااايوالسااان   
 ىلاى عاؤ   وطريا   اإلءارا مان لاون  فقاو الناف من ألحد  واألمر  التشري 
 قولان منقاا:اثيارة باألحكاام تعالى -هالتقال  وأ ل   األحكام   في    ابلتبدا 

 (4){ ل الااان األمااار ىن  }تعاااالى: وقولااان (  3){ ل ىبِّ  الحكااا  ىن  }: تعاااالى
 الكتااا  ماان عدياان بااين لمااا مصاادقاً  بااالح  الكتااا   ىلياام وأن لنااا}وقولاان: 
 من جاء  عما أهواءه  تتب  وب  ه   أن    بما  بينق   فاحك   علين   ومقيمناً 

 

كساسلصبةلتفمسا لي؛ل اس:ل رتلتف ا ا لقادمالمقا التللتافل-م م لهللا-أخل  لقساالل-لل1
 1212مقا:ل

 130ظاهلةلاهالتملتفسساقل يلتفخ اسلتفاالتثيلللصملل-ل2
 ل40ةرمةل رة لق؛لتآلي لل-ل3
ل154ةرمةل للغملتالق؛لتآلي لل-ل4
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مان نصي  أيضا للسن  اان  األحكام  بوض   القرآن  اتتص  واما  (   1){الح 
ا  م ا-قولاانفااي الاام وتقرياار األحكااام بعااض وضاا  فااي القاارآن ق باا   لاابحانن}و 
و ل   آت اكل ل  لل ا ف خلللو ل  الر  ما  اكل    و  نل  ن قا  نا  وا{) ع  ت قل ان   هرحمان -المقادو   قاا ( 2فا 
م ا}:  تعالى  قولن و ل   آت اكل ل   و  لل م ا ف خلللو ل  الر  اكل    و  نل  ن ق  نا  وا ع  ت قل ان   عوجا  هالا{ فا 
 وإن واايا  تعالى ه من أمر-ولل  علين ه صلى النبي بن أمر ما اا  أن

  تاااا ونواهيااان ولااال  عليااان ه صااالى أوامااار  فجميااا  الغناااا   فاااي كاناااخ
باا من مؤقااخ تاااري  نتاااج التشااريعي  األحكااام عاارون والحااداديون   (3")فيقااا

حساااا  ت ويرهااااا  عنبغااااي وإنمااااا و وامقااااا  دباتقااااا الاااام يعنااااي وب معااااين  
-صااراح -عنانعباار ماا وهاالا المصالح   يخاادم الال  وبالقاادر المساتجدات  

حااااظ مثااااا للاااالار }تعااااالى ه قااااو  علااااى مبا  اااان ق ا مسااااأبو يااااد نصاااار 
محاد ا نصايبا  لألنثاى  أع اى  قاد  القرآناي  المعناى  يكن  ل   فإاا  ن{فقا "  األنثيي
 -المعناىهالا عناد نقا  أب فيجا   أصاالتارق تكان  لا   أن  بعاد  المياراق  في  

ىلااى المعنااى هاالا تجاااو  يجاا  وإنمااا   -ااياا فااي لقااا تحااد    لالااالنصااي  
نقايا ؛ ب ماا على  اإلنصا  ر  على لتسير الظل    بعد  اإلنصا   المغ ن:  

نصاا  توريثقااا الاام فااي بمااا الماارأة عاان النصااو  فااي الااوار ة فالمعاااني 
الانص  أحاددقا التاي  الحراا   طبيعا   بقيااف  عتحد   مغ ن  اات  اللار  نصي   
المساااواة اتجااا  فااي وتسااير للماارأة  المتاار   الوضاا  تتجاااو  حرااا  وهااي 

يقاا  ن أالمقبااو  ماان ولاايس الوقااخ نفااس فااي عليقااا والماادلو  المضاامرة 

 

 48ةرمةلتفمادالةلق؛لتآلي ل-ل1
 7 لةرمةلتفاشللق؛لتآليل-ل2
 ةمعللتف خامتلللتفماكقل:لهشاآل18/17تفجاق لأل كاآلتفكل الللل-ل3
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 عااوة: انقااارت وإب بااالوحي عنااد  وقااع الاال  الماادن حاادو  عنااد ابجتقااا  
ءاااكلتن علااى وماان فقااو ؛ (1ألالااقا")ماان ومكااان  مااان لكااا الصااالحي  

تبعاا أحكامان وت اوير لن ولان   التااريخيلاياقن  عناد  بالنص  الوقو   عرون:  
  المسااتقبافاي أحكامان لاريان وعاادم   الحياتيا والمصاالح البيئيا  للظارو  

قبا عاقا بللم يقا ول  لجين  ىلى  وانتكال   مبين   ضال   هلا  أن  ءم  وب  
ان م  ؛ومقاصد بالقرآن عال   عن فضال م ال ب ح  ت انٌ  ه ل ا }لل يٌ { بلق   (2)ع ظ 

  

 

تفكماهلةللل ميل-للا:لدتملتعم؛لةمع ا222نكاللتفخ ماسلتفمال  يللنصملل اقماللأعرزيماللصممللل-لل1
 آ ل1992

 16ةرمةلتف رملق؛لتآلي ل-ل2
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   خامتة البحث
أولااي تياار علااى والسااالم والصااالة والمنتقااى  المبتااد  فااي ل الحمااد 

البحاث لقالا ااان وبعاد...فلما   اهتدنبق   ومن  وأصحابن  آلن  وعلى    النقى 
الاا ع  فيمكنناي القاد   هالا لتحقيا  رحلتاان وااناخ   ىليانيصابو د  هامان 
وتوصيات  نتا ج ىلى توصلخ   وقدقاربخ  أو البحث من القد   حققخ أنني  
                                                                                          : يأتيفيما  أو بهاأجما 

 النتا ج: أه  أوب: 

ه صاالى -النباايلاان وأصااا القاارآن  لاان س ألااقااد القرآنااي  السااياق-1
  وتلفقااألم  لل  ا  ارتضو   -ولل علين 

  حي االمالمعااني تتااب  يعني: المفسرين عند القرآني  السياق  أن    -2
 فاي  أدار  لقا  وتارجي     اتلي   عواما  من-اايات  أو  ااي   أو  اللفظ-بالنص
 والمخاطاا    المخاطاا    حااا  ماان حاا  أو باان  حاا  ب أو لاااب  ماان فقمان 

 انق ا  ون   فين ن   الل  والجو لن  لي   الل  والغرب

باا وآياتان القارآن ألفاا  بياان عناد القرآني السياق  ور  عتوقع  ب    -3
 التفسيري األقوا  بين الترجيح  ى ىلعتعدن 
هااو معااا قمااا وإعمالالمقااام  ولااياق المقااا  لااياق بااين التوافاا   -4

 للقرآنللي  لفق  الضامن  

تقاادي  هااو والحاادعث القاادي  فااي العقالنيااين بااين المشااتر  القالاا   -5
 يءءاا في  وتصدعر العقا 

اااا علااى الثااورة فااي الغاربيين للحااداديين امتاادا  العاار  الحاداديون  -6
 وهدرهابا ونقدها الثوابخ 
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هجااار  باااا   وتأويلااانالقرآناااي الااانص بياااان دون عرياااب الحاااداديون  -7
 عنن.لكخ عما والبحث 

ىلااى آلااخ قااد القرآنااي للاانص المنقجياا  وقياار المتعااد ة القااراءات  -8
للتااري  القرآني النص    فق تضو   -القرآنيالنص  نقد  منقا:  اثيرة  مغال ات  

عليان المعاو   األلااف  و  هاالعقاا    -مقباو للانص  فقا   ااا    -المتلقيوبيئ   
 وقا لنالنص  بينعالق  ب -الفق في 

ضااوابط ماان بااد ب التاارجيح  وأالبيااان فااي القرآنااي  السااياقلقبااو   -9
وأهااادرها   المعتااادلون طبققاااا  ؛المغاااابةمااان الاااواقي الااادر  بمثابااا  تكاااون 

وحااااا    القاااارآنمقاصااااد لبالسااااياق التفسااااير مراعاااااة ومنقااااا: المغااااالون؛ 
 -باانالتاارجيح أو والبيااان القرآنااي للسااياق الساال  فقاا  تقاادي   - المخاااطبين
التشااريعي  األحكااام  -القاارآنبيااان عنااد والمقااام   المقااالااياق بااين التوافاا  

 ....بلاتقابيئ  أو بعين  ل من تاضع  وقير  و ا م  دابت  

 التوصيات: أه  دانيا: 

في متوقا متشع  الوقخ اات في  وهوللغاي   هاما  الموضو   اان  لما  
 أوصي:للا  الدعن أصو  

األصاااو  مااان باعتباااار  القرآناااي بالساااياق ابهتماااام مااان الم ياااد  -1
 والترجيحي التفسيري  

بياان ما  للساياق ىعماالق  مادن في المفسرين  رمو   بين  المقارن   -2
 وابتتال التواف  وجو  

  والحداديينالعقالنيين عند السياق هدر وجو  بيان  -3
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 املصادر واملراجع 
 ( ى التخصص أو األلبقي لظر ى مرتب  أبجديا  ون الن )

 الكري القرآن   -*

  ار:   العقاا  عبدالكري   بن  ناصر  الحدعث    العقالني   ابتجاهات  -1
 .م2001 :فياألولى   ال بع  الرياب – الفضيل 

 عاا   .  : الحادعث  العصار في التفسير  في  المنحرف   ابتجاهات  -2
 ها1431 في  للنشر  الوطن مدار    الشد  علي بن

  ار السايوطي  الرحمن عبد الدعن جال  القرآن  علوم في اإلتقان  -3
 المندو  لعيد: ت  1 : -ها1416 -لبنان-الفكر

   مصاا فى ءااي  مصاا فى: ت العيااد   قياا  بباان األحكااام ىحكااام -4
  م2005 في  1  بيروت  الرلال  مؤلس :  

 الكتاا   ار: ااماد  محماد بان علاياألحكاام    أصو   في  اإلحكام  -5
 الجميلي ليد /:ت  1404في 1بيروت  :-العربي

 أباو األندلساي ح م بن أحمد  بن  علي  األحكام   أصو   في  اإلحكام  -6
 ها1404   1ال بع  القاهرة –الحدعث  ار: محمد 
العرباااي(   ابااان)  األندلساااي ه عباااد بااان محماااد القااارآن  أحكاااام -7
 العلمي  الكت   ار: الناءر

محمااد باان محمااد الكااري   القاارآن م ايااا ىلااى الساالي  العقااا ىرءااا   -8
 بيروت-العربيالتراق ىحياء  ار   السعو  أبو   العما    
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 مقاااا  المعاصااار  العرباااي العاااال  فاااي ومعوقاتقاااا الحدادااا  ألاااس  -9
 ابجتماعي التواصا ءبك  على تراماني عبده: للداتور

 ال بعاا  بيااروت  ال ليعاا   ار   حماا ة محمااد المجااد عن  ىلااالم -10
 م2007 في األولى

 عبااد باان للعاا  المجااا   أنااوا  بعااض فااي اإليجااا  ىلااى اإلءااارة -11
 ها1408 في األولى ال بع    اإللالمي  البشا ر  ار:    السالم 

 الارحمن عباد بان محماد: المؤلا  حنيف   أبي  عند  الدعن  صو أ  -12
 السعو ي   العربي  المملك  الصميعي   ار: الناءرالخميس  
  األمااااين محمااااد بااااالقرآن  القاااارآن ىيضاااااح فااااي البيااااان أضااااواء -13

  .ها1415لبنان   – بيروت-الفكر  ار :  الشنقي ي  

 المكتبا : النشار  ار  الشااطبي   ىلحاق  أبو:  المؤل ابعتصام     -14
 -15                                                مصار  -الكبارن   التجاري 
 عباااد طااان  :ت الجو يااا   قاااي  ابااان  العاااالمين ر  عااان الماااوقعين ىعاااالم

 ها1388القاهرة  األ هري  الكليات مكتب   الرؤو 

  تيمي   بناالجحي      أصحا   لمخالف   المستقي   الصرا   اقتضاء  -16
 7الكت   :    عال   ار العقا  الكري  عبد ناصر:ت

: تحقيا  القرافاي  الادعن لشاقا  الفروق  أنواء في البروق   أنوار  -17
 م1998 في العربي    الكت   ار:   تليا  منصور

  الرومي فقد للداتور ومناهجن التفسير أصو  في  بحوق -18
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  ار:تامر  محمد :ت   ال راشي  الفقن   أصو   في  المحيط  البحر  -19
 ها1421في األولى  ال بع  لبنان  بيروت  العلمي   الكت 

 ا العلمياا  الكتاا   ار  :   عجيباا  باان المقااد  المدعااد  البحاار -20
 ها 1423 ا م 2002 / في الثاني  ال بع  بيروت 

 بيروت العربي  الكتا   ار الجو ي قي  ببن الفوا د   بدا   -21

 صاااالح ت:الجاااويني  الملااام عباااد الفقااان أصاااو  فاااي البرهاااان  -22
 ها1418 1بيروت  : العلمي الكت    ار : عويض   

 الفضاااا أباااو محماااد :ت  ال راشااايالقااارآن   علاااوم فاااي البرهاااان -23
  الحلبي-الكت  ىحياء  ار  م1957 في1 : ىبراهي  

فااي   4 : بيااروت  الجااابر   عابااد محمااد العربااي  العقااا بنياا   -24
 م.2004

مراا     صاالح  هاءا   تار:  أراون   محمد  العربي   الفكر  تاريخي     -25
 لبنانبيروت م  1996في 2    القومي  اإلنماء

 أحماد الادعن ءاقا :    المؤلا   القرآن   قري   تفسير  في  التبيان  -26
ال بعاا    مصاار– ب ن ااا للتااراق الصااحاب   ار  المصاار   القااا   محمااد باان

 أنور فتحي . : تحقي   1992 في   األولى

المااادار : طبااا الشااارفي  عبدالمجياااد المي  اإللاااالفكااار تحااادعث  -27
 م. 2009في   2  بيروت  اإللالمي  

 القاا ر عبد فتحي: تحقي      للسيوطي  التفسير  عل   في  التحبير  -28
 ها1402 في األولى ال بع  الرياب  -العلوم  ار:     
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: لاال  محماد : ضبط  الكلبي  ج    ببن التن يا لعلوم التسقيا  -29
  ه1415 في 1 : بيروت -العلمي  الكت   ار

 المرااا  حنفااي  حساان الثااورة ىلااى العقياادة ماان والتجدعااد  التااراق -30
 األبيار  ىبراهي  : تحقي   1405  1  بيروت  الثقافي 

 تونس–لحنون  ار عاءور  بن ال اهر والتنوير  التحرير  -31

كتبااا  مالمباااارافور   الترمااال   جاااام  بشااارح األحاااوا  تحفااا   -32
  .ت  مك  البا  لباف 

–العرباي  الكتاا    ار  الكلباي   ج    ابن  التن يا   لعلوم  التسقيا    -33
 ها. 1402في بيروت  
  األبياار   ىباراهي : تحقي  الجرجاني  محمد بن  عليالتعريفات     -34

 ه1405في  األولىال بع  بيروت  -العربيالكتا   ار 

 بيروت -الفكر  ار: النشر  ار  البيضاون  تفسير -35

ار  الساالم    لاامي  تحقي :  اثير   ببن  العظي    القرآن  تفسير    -36
 ها1420في الثاني   ال بع  بالرياب  طيب  

 الشااروق   ار:   ءاالتوت  محمااو  للشااي  الكااري  القاارآن تفسااير -37
 ها1399 م 1979 في  7 ال بع  بيروت 

 محماد بان علاي الحسان أباو والعياون  النكاخ الماور ن؛  تفسير  -38
 المقصو  عبد بن السيد: ت-العلمي  الكت   ار   الماور  

 ار رضااا  رءاايد محمااد الحكااي (  القاارآن المنار)تفسااير تفسااير  -39
 ها 1426في   2ال بع  بيروت  العلمي     الكت
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وهباان  مكتباا  الاالهبي  حسااين محمااد   والمفساارون التفسااير  - 40
 القاهرة-مصر

 فريد  القا ر عبد فتحي: ت  للسيوطي  التفسير عل   في  التحبير  -41
 ها1402 في  1 :الرياب  السعو ي -العلوم  ار:  

 لامير هشاام: ت   القرطباي  ه  عباد  أباو  القرآن   ألحكام  الجام   -42
 ها1423: في  الرياب   الكت    عال   ار :  البخار  

: ت  ال باار   جرياار باان محماادالقاارآن   تأويااا فااي البيااان جااام  -43
 ها1420  1 ال بع الرلال    مؤلس ءاكر   محمد

  ار  الترمل    ليسى  بن  محمد  الترمل    لنن  الصحيح  الجام   -44
  ءاكر أحمد: مراجع  بيروت -العربي  التراق ىحياء

 محماد:  البخاار    ىلاماعيا  بان  محماد  الصاحيح  المساند  الجام   -45
 ها1422 في: 1 :اة  النج طوق   ار الناصر  ناصر بن  هير

 :ت  الثعااالبي عبادالرحمنالقارآن   تفساير فاي الحساان الجاواهر -46
   .ت العربي التراق ىحياء  ار :   وقير  معوب  علي

 عاال  :الناءر جني  بن  عثمان  الفتح  أبي:  المؤل   الخصا ص   -47
 النجار علي محمد: تحقي  بيروت  -الكت 

  العربااي الثقااافي المرااا  أبو يااد  حااام نصاار والتأويااا  الخ ااا   -48
 م.2005في    2 : لبنان  بيروت 

ر ءل   -49 ا    ت ع ارلب       ا    الع ق  لاال    رءاا  محماد: ت  تيميا     بانا   و الن قا 
 1391   الرياب - األ بي  الكنو   ار:  الناءر
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 بياروت - الفكر  ار   7/330الدر في السيوطيالمنثور  الدر    -50
  1993  

 ىبااراهي   القجار   الراباا  لقارن ا فاي بااالمغر  القرآنيا  الدرالاات -51
 م 1999 في  1 :البيضاء   الجدعدة  النجاح :    الوافي

   المصاااري  األنجلاااو مكتبااا  أنااايس  ىباااراهي .   األلفاااا    بلااا  -52
 . 1976   3     القاهرة

 مكااا  –الملكياا  فقااد مكتبااا    ر ة باان ه ر ة   السااياق  بلاا  -53
  ها1424 في  1    المكرم 

 رلااال  وهااي  البيااان أضااواء تفسااير فااي القرآنااي السااياق  بلاا  -54
 الشقراني لعيد :للباحث األر ني  للجامع  مقدم  ماجستير

 الوهاا   لعباد  الكاري   القارآن  لتفساير  ماأمو   منقج  السياق   بل   -55
  م1989 :   عمان الحاردي   ص ي  أبو

 قصااا  فاااي اللفظاااي المتشاااابن  بلااا  فاااي وأدرهاااا الساااياق  بلااا  -56
أم جامعا   فاي  الشاتو   فقاد  للباحاث:  ماجساتير  رلاال     الساالم  عليان  مولى
 ها1426لعام  القرن  

 العرباي  الثقاافي المراا والباا عي   الرويلاي العرباي  الناقاد   ليا  -57
 .  البيضاء الدار  3   

 :وتحقياا   رالا الشااافعي   ى رياس بان محمااد :تاأليعالرلاال    -58
  ها1358 األولى مصر   الحلبي  مكتبن :الناءرءاكر   أحمد
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 محماو :  المثااني  والسب   العظي   القرآن  تفسير  في  المعاني  روح  -59
  العربي التراق ىحياء  ار: الناءر األلولي

 عباااد الااادعن جماااا  الفااارج أباااو التفساااير  علااا  فاااي المساااير  ا  -60
 597  لان   المتاوفى  البغادا    القرءاي  الجاو     محماد  بان  علي  بن  الرحمن

 والنشاار لل باعاا  الفكاار  ار   ه عبااد الاارحمن عبااد باان محماادتحقياا :   ه
  ه 1407 في:والتو ي   

 عولاا  باان محمااد العبااا   تياار لاايرة فااي والرءااا  القاادن لاابا -61
  ار   هااا 1414 فااي   وقياار  الموجااو   عبااد أحمااد عااا   ت: الصااالحي 

 لبنان – بيروت العلمي  الكت 
 مان وت بيقيا  نظريا   رالا  التفساير فاي  وادار   القرآناي  لسياقا  -62

 أم لجامعاا  مقدماا  م بوعاا  ماجسااتير رلااال  وهااي اثياار اباان تفسااير تااال 
 الم يار   جرماان  لارور  ه  عبد  بن  الرحمن  عبد:  الباحث  ىعدا   من  القرن 

 الرلال  هلا من افدت وقد  

: للااداتور-العقلياا  المدرلاا  تفسااير فااي وأداار  القرآنااي السااياق -63
 ها2006 مك  – القرن  أم جامع   اتورا  رلال  الشقراني  لعيد

 علااي باان لمحمااد األ هااار حاادا   علااى المتاادف  الجاارار الساايا -64
 ءارح -66 العلميا   الكت   ار-1   اعد  ىبراهي   محمو   تحقي   الشوااني
 ها1409في: القل     ار   :  ال رقا     محمد  بن  أحمد  للشي   الفققي   القواعد

  مش  م1989 -

 ون يان   ال حيلاي محماد: ت     النجاار   ابن  المنير  الكوا   ءرح  -65
 ها1418 فيالثاني   : ال بع العبيكان   مكتب :  الناءر حما  
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العثيماين    صاالح  بان  محماد  تيميا  ببان    التفسايرمقدما   ءرح    -66
 ها 1408عام: مفرغ 

-بياااروتللمالعاااين  العلااا   ار الجاااوهر   اللغااا   فاااي الصاااحاح  -67
 م.1990في الرابع  ال بع  

: الناءاار الناصاار  ناصاار باان  هياار محمااد: تالبخااار   صااحيح  -68
 ها1422 األولى:  ال بع  النجاة  طوق   ار

ءعي  تحقي :  حبان   ابن  بلبان   ابن  بترتي   حبان  ابن  صحيح    -69
 ه1414في  2 : بيروت –الرلا  مؤلس  األرنؤو   
ىحيااااء  ار البااااقي  عباااد فاااؤا  محماااد تعليااا :   مسااال  صاااحيح  -70

 بيروت-العربيالتراق 

 بان محماد: والمع ل   المؤل  الجقمي  على المرلل   الصواع   -71
 الرياب  ال بع –العاصم   ار:  ه  لناءر عبد أبو ال رعي  أعو  بكر  أبي

 ه الدتيا محمد بن علي . :   تحقي 1998 – 1418   الثالث 

بيااروت  -العربااي الكتااا   ار:   أمااين  أحمااد   اإللااالم ضااحى -72
 : 10  

  تحليليااا   رالااا ) الحااادادي الخ اااا  فاااي الساااياق ىهااادار ظااااهرة -73
 للدرالاات التأصايا مراا     الحريار    ليساى  بان  مقباا  بن  لعد  /    (  نقدي 

-هاا1437  في  األولى  ال بع   جدة -  السعو ي    العربي   المملك   والبحوق 
 م2016

 محمااد   يعلاى أبااو القاضاي:  المؤلاا الفقان   أصااو  فاي االعادة -74
  : تحقيا :  (هاا458:  المتاوفى  الفاراء  ابان  تل   بن  محمد  بن  الحسين  بن
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 الثانيا :    ال بعا ناءار     بادون :    الناءار  المبااراي   لاير  بن  علي  بن  أحمد
 ها 1410

 حاماد  محماد     التغري   وميا عن  التجدعد  م اع   بين  العصرانيون   -75
 ها1427 في  1:  الرياب -الكودر مكتب  الناصر 

تحليليااا   رالااا  الحااادادي؛ الخ اااا  فاااي الساااياق ىهااادار ظااااهرة  -76
للدرالااات التأصاايا مرااا  الحرياار   ليسااى باان مقبااا باان لااعد  / نقدياا   
 م.2016في   1 ق  والبحو 

تالاااد   اصااار  المعالعرباااي الفكااار فاااي الحدعثااا  التأوياااا ظااااهرة  -77
ال بعااا  جاااد     والبحاااوق للدرالاااات التأصااايا مراااا     السااايععبااادالع ي  

 ها1431في: األولى 

 بان الملم عبد: تأليع   اإللالمي   األراان  في  النظامي   العقيدة  -78
 السااقا  حجااا    أحمااد: تحقياا    الجااويني محمااد باان عولاا  باان ه عبااد
  1ها  :1398 في–  القاهرة-األ هر   الكليات مكت 

 مقاادن الااداتور تحقياا :الفراهيااد   أحمااد باان للخليااا العااين   -79
: ال بع   القجرة   ار  مؤلس :  الناءرالسامرا ي     ابراهي   الداتور  المخ ومي

 ه 1409: النشر تاري اعران   في الثاني 

 العبااف أباو    والنظاا ر  األءابا   ءارح  فاي  البصا ر  عيون   قم   -80
  ها1405 في  1:     بيروت -العلمي  الكت   ار  الحمو  

   العسااقالني  حجاار باان البخااار ؛  صااحيح ءاارح البااار   فااتح -81
   1379   بيروت - المعرف   ار:  الناءر
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هاءاا  : جماا تر أراااون  محمااد   واجتقااا  نقااد اإللااالمي الفكاار  -82
 م.1998في  لبنان بيروت السواقي  ار  : صالح   

ترجمااا :   أراااون محماااد التأصاايا  والاااتحال  األصااولي الفكاار  -82
 م.1999في:    1 : بيروت  الساقي  ار صالح   هاء  

العرقسولااي  محمااد تحقياا : للفيرو آبااا    المحاايط القاااموف  -83
 ها1419في   6ال بع بيروت  -الرلال   مؤلس

 هشااام: ترجماا  - أراااون  محمااد -الاادعني العقااا نقااد فااي قضااايا -84
  1 : بيروت  -ال ليع   ار: طب   صالح 

األولااى ال بعاا  عثمااان   ار   : الساابخ تالااد التفسااير  قواعااد  -85
  م.1997-ها 1417: في 

 -الرءاااد مكتبااا    عبااادالوها  بااان يعقاااو    الفققيااا  القواعاااد -86
   ها1418 في  الرياب

 والنشار  لل باعا   األهالي   ار  ءحرور   محمد     والقرآن   الكتا   -87
 ت      مش –

  حسان  أحماد  بحاءاي   للتقاانو       الفناون  اص الحات  اشا     -88
 ها 1418في  األولى ال بع  بيروت  -العلمي الكت   ار 

التأوياا  وجاو  فاي األقاوياا  وعيون  التن يا  حقا    عن  الكشا     -89
-العرباااي  التااراق ىحيااااء  ار المقااد   الاارا ق عباااد تحقياا : ال مخشاار   

 بيروت.
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 الاادعن عااالء الباا  و   اإللااالم فخاار أصااو  عاان األلاارار اشاا  -90
 محماد  محماو   ه  عباد  تحقيا    (هاا730:  ت)البخار    أحمد  بن  الع ي   عبد
  .م1997 - ها1418 : في بيروت  -العلمي  الكت   ار الناءر. عمر

 باان مكاي وحججقاا  وعللقاا الساب  القاراءات وجاو  عان الكشا  -91
 الرلاال   مؤلسا : بياروت  4  رمضاان  الادعن  محيي:  تحقي   طال    أبي

  .ها1407

 بااان محماااد بااان أحماااد ىلاااحاق أباااو: المؤلااا  والبياااان  الكشااا  -92
 بياروت  -العرباي  التاراق  ىحيااء   ار:  النشار   ار  النيسابور    الثعلبي  ىبراهي 

 عاءاور  بان  محماد  أبي:  تحقي    1 :م   2002  -  ها  1422  -  لبنان  -
 الساعد  نظير :مراجع 

: الناءارالقناد    للمتقاي  واألفعا    األقوا   لنن  في  العما   ان   -93
  م1989في: بيروت -الرلال  مؤلس 

 النمااء  مراا   لياءي   منلر  /   ترجم   بارت   روبن  النص   للة  -94
  .م1992 في  1:  باريس -لولو     ار  الحضار  

    الثقافا   مكتبا   حساان   تماام.     ومبناها   معناها  العربي   اللغ   -95
   1995    البيضاء الدار

 صااا ق لباااف: ترجماا  بعناا   جااون  والسااياق  والمعنااى اللغاا  -96
 م1987 في  1:   بغدا   -الثقافي  الشئون  الوها   عبد

 عااا  : للااداتور والحدادياا  العقلياا  المدرلاا  بااين التأويااا مااآبت -97
   م2018: لسن   45:عد   32: مجلد المعيار  مجل في بحث  مقراني 
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وابنان قالا  بان الرحمن عبد جم : تيمي   ببن الفتاون مجمو    -98
المنااورة بالمدعنا   الشاريع المصاح ل باعا  فقاد الملام  مجما  : محماد  

 هاا  1435في  في 

 محماد أباو:  المؤلا  الع يا   الكتا   تفسير  في  الوجي   المحرر    -99
 العلميا  الكتا   ار:  النشار  اراألندلساي   ع يا   بان  قالا   بن  الح   عبد
 السااالم عبااد: تحقياا األولااى  :  ال بعاا م  1993 ا هااا1413 - لبنااان -

  محمد الشافي عبد

 المؤلا نساتعين   وإيا  نعبد  ىيا   منا    بين  السالكين  مدارج  -100
 –العربي الكتا   ار الناءره   عبد أبو ال رعي أعو  بكر  أبي  بن  محمد:  

                                                                                           الفقااااي. محمااااد: تحقياااا م 1973-هااااا1393  الثانياااا  ال بعاااا بيااااروت  
 ا النفا س   ار  النسفي   البراات  أبو  ا  التأويا  وحقا    التن يا  مدار   -101
 الشعار محمد مروان:  تحقي   2005 بيروت

 فااي رلااال -والم ااال  المقاااط  تنالاا  فااي الم ااال  مراصااد -102
 الاادعن جاال  الحاافظ: تاأليع وتواتيمقاا  القاارآن لاور م اال  باين العالقاات
 المنقااج   ار:  مكتبا   العسكر     عبدالمحسن:  تحقي   ها 911:ت-السيوطي

  الرياب-والتو ي  للنشر

 المعرفا   عال   للسل   التفكيم   ىلى  البينون   من  المحدب   المرايا-103
 فااي   والفنااون  للثقافاا  الااوطني المجلااس   الكويااخ   209  صااا232 عااد 

 م1998

 عبااده أبااو عبااده باان محمااد: الصااحيحين  علااى المسااتدر  -104
 األولااى  ال بعاا بيااروت  –العلمياا  الكتاا   ار: الناءاارالنيسااابور    الحاااك 
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 الالهبي تعليقاات: الكتاا  م ع ا   القا ر عبد مص فى: تحقي ها    1411
 التلخيص في

 .م1993 في العلمي  الكت   ار:   للع الي  المستصفى -105

 عناااني محمااد ت: لونجمااان   :الحدعثاا  األ بياا  المصاا لحات -106
 ال بعاا  للنشاار  العالمياا  المصااري  الشاارا  عربااي  /ىنجلياا    ومعجاا   رالاا 
 1997 لن  الثاني  

  ار السااقا  حجااا    أحمااد: تحقياا  للاارا     العالياا  الم الاا  -107
  ها1407 في    1 :    العربي  الكتا 

 المتاوفى البغاو    مسعو   بن  الحسين  محمد  أبو  التن يا   معال   -108
 وآتاارون  النماار ه عباد محمااد أحا عثاان وتارج حققاان:  المحقاا  هاا  516
 م1997 - ها1417   الرابع : ال بع  والتو ي   للنشر طيب   ار: الناءر

 بياروتلمالعاين    العل    ار  النور     عبد  جبوراأل بي     المعج   -109
 .م1984  (2 )  

 النفاااا س  ار قلعجاااي  محماااد:  جمااا  الفققااااء  لغااا  معجااا  -110
 اه 1408في:   : الثاني  ال بع    والتو ي  والنشر  لل باع 

 الادعوة  ار : وآتارون   ا مصا فى ىباراهي :  الولايط  المعج   -111
 العربي  اللغ  مجم  :تحقي 

 الكتا    ار  الارا     الادعن  فخر   (الكبير  التفسير)الغي   مفاتيح  -112
  ها1421 األولى ال بع    بيروت العلمي  
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 صاافوان: تحقياا  األصاافقاني  الراقاا  القاارآن  ألفااا  مفاار ات -113
 ها1418 في  2ال بع   مش  -القل   ار:    اوو   

    ت بيقيا   نظريا    رال   األصوليين  عند  السياق   بل   مفقوم  -114
 والدرالاات الشريع  كلي – ماجستير رلال  العن    ليسى بن مقبا بن  لعد

  ت-    السعو ي  العربي  المملك – القرن  أم جامع – اإللالمي 

    ياد  أباو  نصار  حامد     القرآن  علوم  في   رال   النص  مفقوم  -115
 م1990 في للكتا  العام  المصري  القيئ :  

 باان فااار ف باان أحمااد الحسااين أبااي: اللغاا   المؤلاا  مقاااعيس -116
ا  المحقااا  ياااِّ ر  الم عباااد:  ا  ون  لناءااار  السااا  ارل العااار    الكتاااا  اتحاااا :  هااا 

  م2002/ ها 1423: ال بع 
 العثيماين   صاالح  بان  محمد  ءرح  تيمي    ببن  التفسير  مقدم   -117

 بالرياااااب  الااااوطن  ار ال يااااار  أحمااااد باااان عبااااده/ أ : وتقاااادي  اعاااادا 
 ها1415 في  1:ال بع 

الملااا والنحااا  الشقرلااتاني  تحقياا : الساايد محمااد ايالنااي   -118
  ها1404بيروت  في - ار المعرف 
 مصاا ر في لل عن الحداديين لدن  والعقدي   الفكري   المن لقات  -119

 أنااس: للباحااث األر نياا  الجامعاا  الشااريع   الياا : مجلاا  ماان بحااث الاادعن 
 (.م2015 لسن   1: عد   42:مجلد  المصر   لليمان

 فقاد/ :  تاأليع    التفسير  في  الحدعث   العقلي   المدرل   منقج  -120
 - هااا1403 فااي الثانياا  ال بعاا  الرومااي  لااليمان باان الاارحمن عبااد باان

 والاااادعوة واإلفتاااااء العلمياااا  البحااااوق ى ارات ر الاااا  بااااإان طباااا  م 1983
  الرياب– السعو ي ب واإلرءا 
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 اللخماااي مولاااى بااان ىباااراهي  الفقااان   أصاااو  فاااي الموافقاااات -121
   را  ه عبد:  تحقي   بيروت  – المعرف   ار   الغرناطي

 لياءااي  مناالر /  بااارت  ترجما  وحقيقاا   نقاد المؤلاا  ماوت -122
  م1992في 1:  باريس -لولو    ار الحضار   النماء مرا 

نحاااو نقاااد العقاااا اإللاااالمي  محماااد أرااااون  ترجمااا : هشاااام  -123
 م.2009  في 1 :   -صالح   :  ار ال ليع   بيروت

الاااانص الساااال   الحقيقياااا   نصاااار أبو يااااد  المرااااا  الثقااااافي  -124
  م.1995في:   الدار البيضاء  ال بع  األولى-العربي

 الفتااح عباد /  نقديا     بليا   تأصايلي   السياق  رال   نظري     -125
  ها1429  1للنشر    وا ا  ار المثنى 

 الكتا   ار:     ال نكي اري  قا ر الدعن نج  السياق   نظري     -126
  ها2007 في بيروت -العلمي 

 تليااا  الماانع  عبااد والمحااددين  القاادماء بااين السااياق نظرياا   -127
   م2007 في  1   اإللكندري   -الوفاء  ار:  

 لاااينا  ار   : أبو ياااد نصااار حاماااد– الااادعني الخ اااا  نقاااد  -128
 م 1992: في للنشر 

-المراااا  الثقاااافي العرباااي  لبنااااننقاااد الااانص  علاااي حااار     -129
 م.2005  4بيروت   : 

 العرباي الساياق فاي الحدادا  حاو   الخ اا   أءاكا   مان  نمااج  -130
 األو   العاد    الغاد  الجلياا   عباد  بن  الدعن  جما :  للباحث  اإللالمي )بحث(  

  م2003 ماعو في
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 ة يالرئيسفهرس موجز ملوضوعات البحث 

 الموضو 

بط المعتااادلين عناااوان البحاااث: الساااياق القرآناااي عناااد المفسااارين باااين ضاااوا
 وقراءات المغالين  رال  تأصيلي  نقدي  مقارن 

 ملخص البحث باللغتين؛ العربي  وابنكلي ي . 

مقدم  البحث؛ وفيقا: أهمي  البحث  وألبا  اتتيار   منقجن وت   الساير 
                                             بعض الدرالات السابق . فين  و

 المبحث التمقيد : نظرات في المفر ات المكون  لعنوان البحث.

 تأصااايا والمحاااددين؛ القااادامى باااين القرآناااي الساااياق األو : ظااااهرةالفصاااا 
 :                                                  وفين  (النظر   الجان )وتبيين 

 واإلل ام. والوقو  اإلمكان بين القرآني السياق المبحث األو : حجي 

                                                                                         وأنواعن وعناصر  القرآني السياق أراان: الثاني المبحث 

                                                                                        المعتدلين عند القرآني السياق مجابت: األو  الم ل 

 القرآني السياق أهمي :  الثالث المبحث

 ابنضاابا  بااين ومااآبت مجااابت القرآنااي؛ السااياق ىعمااا : الثاااني الفصااا
 وابنفالت  وفين: 
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 وفين المعتدلين  عند السياق التعما  ومآبت مجابت: األو  المبحث

                                                                                        المعتدلين عند القرآني السياق مجابت: األو  الم ل 

 المعتدلين عند القرآني السياق مآبت: الثاني الم ل 

 للااانص والحاااداديين العقالنياااين قاااراءات وماااآبت مجاااابت: الثااااني المبحاااث
                                                                                   :                                                                                                                            وفين   بسياقن القرآني

 :                                                                            العقالنيين عند القرآني السياق مجابت: األو  الم ل 

 العقالنيين عند القرآني السياق مآبت: الثاني الم ل 

                                                                           الحداديين عند القرآني السياق مجابت:  الثالث الم ل 

 الحداديين عند القرآني السياق مآبت:  الراب  الم ل 

 :                                                وفين    واإلهما  اإلعما  بين القرآني السياق ضوابط:  الثالث الفصا

 .منقا المغالين وموقع القرآني  السياق ضوابط أه : األو  المبحث

                                               وابنفالت ابنضبا  بين بالسياق للتفسير حاكمي  نمااج:  الثاني المبحث

 .التوصيات وأولى النتا ج أه : وفيقا البحث  تاتم 
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