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 ملخص البحث:

أبرز القرائن املعينة على فهم النص وتفسريه تفسرياً صحيحًا يكشف يعرض البحث لقضية تفسري النصوص, ويسلط الضوء علي السياق؛ كونه من 
 عن املراد منه.

ائن األخرى، وطائفة عرض البحث لتعريف السياق، وبيان منزلته وجماالته, وبني أن كثرياً من املفسرين ُعنوا به قدمياً وحديثاً، وأنزلوه منزلته إبزاء القر 
  توظيفه, فنتج عن هذا خلل يف فهم النص, وقد بني ذلك كله ابألمثلة القرآنية.أخرى قليلة رمبا أمهلته, أو جتاوزت يف

يل وخلص البحث إىل أن للسياق أثراً ابرزاً يف ترجيح احملتمالت، وبيان اجملمالت, ويف عود الضمري والقراءات, ويف تنقيح التفسري من الدخ
 كان هذا البحث مل يتسع من ذلك كله إال إىل إشارات.  واإلسرائيليات, ودفع ما يتوهم أنه تعارض بني اآلايت، وإن

وكان ملفسري القرآن فضل السبق يف الكشف عن دور السياق مما يظن أنه من نتاج الدراسات اللسانية احلديثة، ومن مبتكرات مدارس حتليل 
 اخلطاب. 

 
 مقدمة

لم الناس مبراد هللا, ورضي هللا عن صحابة رسوله الكرام األمناء علي احلمد هلل الذي نصب للحق دلياًل, والصالة والسالم علي النيب األمني أع
 الوحي, ومن تبعهم إبحسان، وبعد.

الشغل الشاغل للعلماء، كلٌّ يف جمال اختصاصه؛ ألن فهم املراد من النص اهلدف األوىل, والغاية الكربى؛ ملا له  -وما زال  -كان تفسري النصوص 
 هبذا االعتبار أن تتجه األنظار إىل تفسري النصوص منذ وجدت.من اآلاثر والثمار, فال غرو 

صاحب تفسري النصوص تباين يف الوسائل والغاايت, فمن طائفة حرصت على الكشف عن املراد من النص يف ضوء ما أتيح هلا من معامل وقرائن 
حيلو هلا, بعيداً عن الضوابط والقرائن، جاهلة هبا، أو  معينة على فهمه, وطائفة أخرى أمهتها أغراضها؛ فغدت على النص تفسره كيفما ترى أو

 متجاهلة هلا؛ فكانت اجلناية على النص. 
 

سري حرص أهل الشأن علي احليلولة دون العبث ابلنصوص؛ فعمدوا بعد استقراٍء ومجٍع إىل وضع جمموعة من القواعد واملعامل اليت تعني على التف
 ن الذي يعرف به التفسري املقبول من غريه.السليم للنصوص, ولتكون مبثابة امليزا

 لقد آتت هذه القواعد مثارها, وبرزت آاثرها, فصار هلا حضور مشهور لدى مفسري النصوص, خباصة مفسرو القرآن الكرمي, الذين عنوا هبا منذ
 وقت مبكر؛ تفصياًل وأتصياًل وتطبيقاً, فحازوا فضل السبق يف ذلك كله.

 
القواعد والقرائن, وقف املفسرون على دوره املتميز, فأنزلوه منزلته الالئقة به يف اجلملة, مع شائبة مردها اإلفراط والتفريط كان السياق من أبرز هذه 

ين, أحياان, سنعرض هلا وحنن نكشف عن معىن السياق, وعن منزلته وجماالته وغاايته، يف حبث يدور حول أثر السياق القرآين يف الكشف عن املعا
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ابلسياق، لعلها  ا كله يف نطاق ما يتسع له املقام من بسط وضرب لألمثلة, يف حماولة إلبراز ما اندثر, ومجع ما انتثر من مسائل تتصلوسيكون هذ
تعطي مبجموعها صورة واضحة املعامل, وتعني علي اإلفادة منه دون إفراط أو تفريط, وهي خطوة سبقتها من غريي خطوات متناثرات؛ سوغت يل 

  هذا املوضوع. الكتابة يف
 آمل أن تكون هذه الدراسة خطوة حنو تفسري سليم. وهللا سبحانه أعلم. 

 
 السياق: أمهيته وجماالته

 -كلٌّ يف جمال اختصاصه   -على جمموعة من العوامل واملعامل, سواء أكانت داخله أم خارجه, وقد تنبه هلا العلماء  -أي نص  -يعتمد فهم النص 
 أتصياًل؛ بغية الوصول إىل تفسري للنص يكشف عن املراد منه.فعرضوا هلا تفصياًل و

ذات أتثري مباشر على املعىن الدقيق للكلمات "وهذا أمر مل يعارض فيه أحد معارضة جدية"  -على تفاوت بينها يف اآلاثر والثمار  -إن هذه العوامل 
ن اللغة ظاهرة اجتماعية، فيكون الفهم متوقفاً على النظر إىل الكالم يف [, ويعد السياق من أبرزها، وأكثرها أثرا يف حتديد املعىن؛ "أل75, ص1]

 [. 100, ص 3غري كالمي ] أم[, سواء أكان هذا السياق كالمياً 464, ص 2ضوء السياق" ]
, 4يف كلمة "السائل" ] تتسع دائرة السياق بعامة, وميتد نفوذه فيؤثر يف جوانب متعددة يف النص, فهو يسهم يف حتديد املعىن ودفع اللبس، كما

ْم َحقٌّ مَّْعُلوٌم [ مثاًل, ففي قولنا: "الدواء السائل أسلم لألطفال. تكون "السائل" اسم فاعل من "سال", ويف قوله تعايل: }َوالَِّذيَن يف َأْمَواهلِِ 282ص
اِئِل َواْلَمْحُروِم{ ]املعارج:  لنا: "سائل العلياء عنا" يكون "سائل"فعل أمر, ويعود الفضل [ تكون "السائل" اسم فاعل من "سأل", ويف قو 25* لِ لسَّ

 للسياق يف ضبط هذه الدالالت للكلمة الواحدة , ودفع ما قد يتوهم من لبس.
[, كما حيول السياق 262, ص 5[, ويف حل بعض مشاكل التنافر، وتوايل األضداد ]242, ص 5للسياق كذلك أثر يف حتديد الزمن النحوي ]

[, إىل غري ذلك من اجملاالت اليت نعرض عنها؛ ألهنا خارج 148, ص6مستقيمة حنوايً وال معىن هلا، كقولنا: أتكل التفاحة الولد ] لدون إنشاء مج
 .[1]دائرة هذا البحث

ور يف جمال تفسري النصوص القانونية, وهلذا تسامل رجال القانون على أنه "جيب أن تفهم الكلمات الواردة يف النص القانوين، للسياق حضور أميا حض
  [.92, ص7يف ضوء املعىن الذي يعرب عنه سياق النص" ]

نص, حني أدركوا أمهية السياق يف هذا اجملال، ولو لقد ُعين العلماء بنظرية السياق كثرياً, حىت صارت عندهم الركن الرئيس يف حتليل اخلطاب، وفهم ال
براون ويول: "إن الفكرة القائلة إبمكان حتليل سلسلة لغوية )مجلة مثاًل( حتلياًل كاماًل بدون مراعاة السياق قد أصبحت يف  متأخراً, ويف هذا يقول

 [.32, ص 3السنني األخرية حمل شك" ]
فإن عناية علمائنا ابلسياق كانت مصاحبة لنزول القرآن الكرمي, وكان  -كما يفهم من العبارة السابقة   -غريان إذا كان بروز هذا االهتمام متأخراً عند 

 له استحضار مؤثر يف فهم النص العريب بعامة.
 يف عدة معاين حيسن بنا قبل أن نفصل القول فيما حنن بصدده أن حندد املقصود من السياق الذي سنعرض له؛ "ألن هذه الكلمة استعملت حديثاً 

 [.57, ص 1خمتلفة ]
 

, 3, جـ 8: فهو من السبق, وهو التقدم, ويطلق على التقدم يف السري ]السباق, أما من السباق واللحاق -موضوع دراستنا  -يتكون السياق 
أي: أدركته, وهو  فهو من حلقته وحلقت به،  أما اللحاق:[ ما قبل النظر؛ 508, ص 10[, ونعين به موضع الشيء ]395, ص 9؛ 129ص

    [, ويطلق على ما بعد الشيء موضع النظر.327, ص10, جـ11كل شيء حلق شيئاً، أو أحلق به ]
وما بعدها  إن السياق الذي نعين هو ذلك السياق الداخلي الذي يُعىن ابلنظم اللفظي للكلمة، وموقعها من ذلك النظم، آخذاً بعني االعتبار ما قبلها

 [ دائرته إذا دعت احلاجة, فيشمل اجلمل السابقة والالحقة, بل والقطعة كلها، والكتاب كله.57, ص 1] يف اجلملة, وقد تتسع
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, وأن [2]ميكن يف ضوء ما تقدم أن نتفهم دور السياق القرآين يف الكشف عن املعاين وحنن نستحضر أن ترتيب اآلايت يف السور القرآنية توقيفي
احلكيم املناسبة يف األصل قائمة بني هذه اآلايت, وهذا حيمل على االطمئنان إىل النتائج اليت تسفر عنها مراعاة السياق يف نظم معجز تكلم به 

السياق يف حتليل اخلطاب الصادر عن البشر كما قال أوملان: "إن نظرية السياق إذا اخلبري, وال غرو من ذلك بعد أن ظهرت اآلاثر اإلجيابية ملراعاة 
 [.61,ص1طبقت حبكمة؛ متثل احلجر األساس يف علم املعىن, وقد قادت ابلفعل إىل احلصول على جمموعة من النتائج الباهرة هبذا الشأن" ]

لل, فإنه يف كالم هللا تعاىل أشهر وأظهر، يف ظل متيزه بنظمه املعجز. }اَلر ِكَتاٌب فإذا كان قد ظهر هذا يف كالم البشر والذي ال خيلو من نقص وخ
 [.1ُأْحِكَمْت آاَيتُُه ُثَّ ُفصِ َلْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبرٍي{ ]هود: 

 
ة مساق الكالم ومنحى [ مراعا138, ص 3, جـ12إن لكل كلمة يف القرآن معىن يف ضوء سياقها، قد ال يصح هذا املعىن لسياق آخر؛ ألن ]

 [.22, ص 1, جـ 13القول مهم، وإن كان املعىن اآلخر صحيحاً؛ هلذا عد صاحب )املنار( السياق أفضل قرينة تكشف عن حقيقة معىن اللفظ ]
يف اكتساهبا هلذه  تضيء هذا التوجه نظرة إىل كتب األشباه والنظائر اليت مجعت للكلمة الواحدة يف القرآن دالالت متعددة، يعود للسياق الفضل

,ص 6, جـ14اللغوية، ذلك أن "داللة اللفظ يف كل موضع حبسب سياقه, وما حيف به من القرائن اللفظية واحلالية" ] املعاين يف ضوء الداللة
 [.260، ص 1, جـ15[, خباصة أن داللته ختتلف، كونه مفرداً أو مقروانً ]14

[, ولكلمة "فنت" أحد 347, ص 16[, ولكلمة "الرمحة" أربعة عشر معىن ]38, ص 16 ]إن لكلمة "أمر" يف القرآن الكرمي ستة عشر معىن
 [, أدت كل كلمة منها املعىن املراد الذي يفرضه السياق.347, ص 16عشر معىن ]

 
حضور ابرز  -السياق  -ن له لقد ُعين املفسرون منذ وقت مبكر ابلسياق القرآين؛ ملا له من أثر فاعل يف الكشف عن مراد هللا تعاىل يف كتابه, وكا

د التفاضل بني إىل جانب القرائن األخرى؛ كأسباب النزول, واللغة، والعموم, ورمبا ُقدم على بعضها، أو حتكم هبا؛ لتوقف املعىن العام عليه؛ "فإنه عن
 [.98، ص 1, جـ17هذه القواعد؛ البد من مراعاة السياق دائماً، فهو املقصود هبذه القواعد، حىت يفهم على وجهه" ]

لكالم جعل الشاطيب مراعاة السياق مظهراً من مظاهر االعتدال يف التفسري املفضي إىل الفهم السليم، حني قال: "فال حميص للمتفهم عن رد آخر ا
اده, وال يصح االقتصار على أوله, وأوله على آخره, وإذ ذاك حيصل مقصود الشارع يف فهم املكلف, فإن فرق النظر يف أجزائه؛ فال يتوصل به إىل مر 

 [.156، ص 1, جـ19؛ 855, ص3, جـ18يف النظر على بعض أجزاء الكالم دون بعض ]
وجبهد متميز من شيخ املفسرين اإلمام الطربي؛ أتصياًل  -إن هذا القانون الذي جيعل السياق حمل اعتبار كان مسة صاحبت التفسري منذ بداايته األوىل 

 ث.وإىل العصر احلدي -وتطبيقا 
 

هلذا جاء تفسريهم على الرغم من أن التفسري يف عهد الصحابة الكرام كان ذا طابع جتزيئي يُعين بتفسري املفردة القرآنية, إال أنه مل يكن يغفل سياقها؛ و 
ل علي ما حنن بصدده, منها سليماً خالياً من اخللل بعامة, وإن مل يكن قد ورد عنهم صراحة ما يعد توصيفاً للسياق وأتصياًل له، عدا إشارات قد تد

علي اخلوارج، ونعته هلم أبهنم شرار اخللق، حني عمدوا إيل آايت نزلت يف الكفار؛ فجعلوها يف املسلمني  -رضي هللا عنهما  -إنكار عبد هللا بن عمر 
 [, وهذا ال يكون إال بتجاهل السياق.807, ص 3, جـ18]

 
لي استحضار السياق يف وقت مبكر؛ فإن كثرياً من اختياراته يف التفسري، واليت جاءت يف ضوء يتضمن تفسري اإلمام الطربي إشارات أخري تدل ع

ضوحاً مبا روي عن اتبعي متقدم روى عن ابن عباس وتتلمذ عليه، , وتزداد هذه املسالة و [3]رضي هللا عنهما -السياق كان موافقا فيها البن عباس 
هـ، حني قال وهو ينبه إيل ضرورة االهتمام ابلسياق: "إذا حدثت عن هللا؛ فقف حىت تنظر ما  100ذلكم هو مسلم بن يسار البصري، املتوىف سنة 

إيل السياق يف حتديد املراد ابلنفس يف قوله تعايل: هـ( يستند  106[. وهذا طاووس بن كيسان )ت 17, ص 1, جـ21قبله وما بعده" ]
 [.162, ص 26, جـ20[, فيقول: "إمنا يراد هبذا الكافر, اقرأ ما بعدها يدلك على ذلك" ]21}َوَجاءْت ُكلُّ نـَْفٍس مََّعَها َساِئٌق َوَشِهيٌد{ ]ق: 
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, 22م؛ "ألن داللة السياق متفق عليها يف جماري كالم هللا تعايل" ]على تفاوت بينه -لقد بقي هذا املنهج حمل عناية املفسرين قدمياً وحديثاً 
 [, فلم يكن يسع أحداً منهم جتاهلها, وإن حصل شيء من هذا؛ عوتب أصحابه، وصاروا موضع نقد واستدراك.52,ص6جـ

مواطن متعددة منه بدراسة املفردة القرآنية من هـ( يف كتابة )جماز القرآن(؛ فإنه عين يف 209هذا الذي أشران إليه وجد شيء منه عند أيب عبيدة )ت 
التفسري املفضي إيل الكشف عن  اجلانب اللغوي، دومنا اعتبار لسياقها القرآين, فجاءت دراسته يف هذه املواطن إىل البحث اللغوي أقرب منها إىل

  .[4]مراد هللا, وهلذا تعاقبت عليه االستدراكات، واليت صاحبها تشنيع أحياانً 
ورمبا أمهله,  لسنا يف هذا املقام بصدد تقومي منهج شخص بعينه, وإمنا هندف إىل بيان أن مثة توجهاً ظهر يف وقت مبكر أيضاً مل يُعن كثرياً ابلسياق,

 هذا الوجه, ولن نعدم أمثلة هلذا من تفسري التابعني ومن بعدهم, لكنها مل تكن تؤلف ظاهرة. فتسرب اخللل إىل التفسري من
 

سلم من هذا اخللل؛ بسبب توافر جمموعة من  -والذي ُعين بتفسري املفردة القرآنية كما أسلفنا  -إىل أن تفسري الصحابة  -احرتازاً  -حيسن التنبيه 
هم, وهي أهنم تتلمذوا على الرسول صلي هللا عليه وسلم, وعايشوا اجلاهلية, وعاصروا تنزيل القرآن, وكانوا عراب الصفات كان يفتقر إليها من جاء بعد

 خلصاً, فكانوا أعرف الناس مبقاصد القرآن وسياقه العام, وكان تفسريهم على أية حال قلياًل. 
كانوا يرغبون يف جتميع األقوال, وكانوا حريصني على تكثري املعاين, فأدى   -إضافة إىل ما تقدم  -كان هذا خبالف طائفة ممن جاء بعدهم؛ فإن هؤالء 

 هذا إىل عدم احلرص على جتاوز معاين املفردات إىل ما هو أبعد من ذلك، كتتبع السياق.
 

ن وابن اجلوزي, وهي أحكام ال ختلو يُلحظ شيء مما ذكران عند أيب عبيدة وابن قتيبة واألخفش من املتقدمني, ومن املتأخرين نسبياً: البيضاوي واخلاز 
من أمثلة يف  من جتوُّز؛ ألننا ال ندعي أهنا صادرة عن تتبع واستقراء, وإمنا هي ملحوظات تتابعت من مداومة النظر يف كتبهم, وقد يشهد هلا ما سيأيت

جمرد اللفظ، وما جيوز عندهم أن يريد به العريب، من  ثنااي هذا البحث، يرى احلذاق من العلماء أن يف هذا املسلك قصوراً؛ ألن بعض أصحابه "راعوا
[, ومن قبل 853, ص  3, جـ 18[, وللشاطيب كالم قريب من هذا ]67, ص 1, جـ15غري نظر إىل ما يصلح للمتكلم به وسياق الكالم" ]

[, وتبعه يف ذلك كثريون؛ كابن 234, ص 12, جـ20اإلمام الطربي الذي ُعين ابلسياق أتصياًل وتطبيقاً كما أسلفنا, ونعى على من جتاهله ] 
 [.118, ص3, جـ26[ والزخمشري ]20, ص 10, جـ 25عطية ]

هـ(، يف كتابه )مفردات القرآن(, فقد أثىن الزركشي على منهجه  502)ت  األصبهاينومن الذين أسهموا يف إبراز دور السياق واستثمروه الراغب 
يرد فيه نقل, حيث قال: "وطريق التوصل إىل فهمه: النظر إىل مفردات األلفاظ من لغة العرب، وهو يتحدث عن تفسري بعض آي القرآن الذي مل 

سري مدلول ومدلوالهتا، واستعماالهتا، حبسب السياق, وهذا يعتين به الراغب كثريًا يف كتاب )املفردات(, فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة يف تف
 [.172, ص2ـ, ج27اللفظ؛ ألنه اقتنصه من السياق" ]

, أبن ال ميكن القول على هًدى مما تقدم: إن السياق قرينة متميزة يف جمال حتليل اخلطاب، والكشف عن املراد، إذا أحسن استعماله, ووضع يف نصابه
 .يهمل اكتفاء بتحليل البناء اللغوي؛ ألن هذا وحده ال يرشد إىل داللة الكلمة، ال مفردة وال مقرونة بغريها، ملا أسلفنا

 
اخلروج ابلسياق عن مكانته؛ أبن يقدم على غريه من القرائن مطلقاً, يعد هذا احنرافاً ابلسياق عن دوره ووظيفته, وهذا مسلك  -إبزاء هذا  -يعد 

السياق  [, وال شك أن يف هذا التوجه مبالغة تسيء إىل57, ص1الذين يرون: "أبن الكلمات ال معىن هلا على اإلطالق خارج مكاهنا يف النظم" ]
مثة آايت كثر يف القرآن الكرمي للسياق أثر يف تفسريها,  أكثر مما حتسن إليه, والناظر يف كتب التفسري يلحظ مالمح االجتاهات الثالثة ابدية فيها

بصدده؛ ألن أمثلة هذا النوع وحتديد املعىن املراد منها, ويكثر هذا يف اآلايت اليت تتضمن ألفاظاً مشرتكة, وحسبنا يف هذا املقام مثال يوضح ما حنن 
 أكثر من أن يستوعبها حبث كهذا.

ق الفضل يف إن كلمة البلوغ لفظ مشرتك، يطلق يف اللغة على املقاربة، وعلى االنتهاء إىل الشيء, وقد ورد هذا اللفظ يف آيتني متجاورين, كان للسيا
 اختيار املعىن املناسب هلذه اللفظة يف املوضعني.
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[, فاخلطاب هنا لألزواج, واملراد ببلوغ 231وىل، قوله تعاىل: }َوِإَذا طَلَّْقُتُم النََّساء فَـبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ مِبَْعُروٍف{ ]البقرة: جاء يف اآلية األ
الزوج دل على أن [ والتسريح, فلما خري 421, ص 2, جـ28األجل: قرب انتهاء العدة؛ ألن األجل إذا انقضى زال التخيري بني اإلمساك ]

 املعىن ما ذكران ابإلمجاع.
ُهنَّ َفاَل تـَْعُضُلوُهنَّ َأن يَنِكْحَن نرى يف اآلية التالية أن السياق حيتم محل املعىن على االنقضاء, وهي قوله تعاىل: }َوِإَذا طَلَّْقُتُم النِ َساء فَـبَـَلْغَن َأَجلَ 

نَـُهم اِبلْ  [, فاخلطاب هنا لألولياء, واملعىن: أن الزوج إذا طلق زوجته، وانقضت عدهتا, وأراد أن 232َمْعُروِف{ ]البقرة: َأْزَواَجُهنَّ ِإَذا تـََراَضْوْا بـَيـْ
حم هللا ينكحها من جديد؛ فليس لويل أمرها أن ميانع, فلو كان معىن بلوغ األجل هنا املقاربة؛ لراجع الزوج مطلقته دون حاجة إىل ويل أمرها, ور 

[؛ فقد جعل السياق البلوغ يف اآلية األوىل مبعىن مشارفة بلوغ 87, ص 4, جـ29ل سياق الكالمني على افرتاق البلوغني" ]الشافعي حني قال: "د
 األجل, وجعله يف اآلية الثانية مبعىن انتهاء األجل, وكل الذي ذكران حمل إمجاع املفسرين. 

 
 السياق والقصص القرآين

حتتمل أكثر من معىن, ورمبا كان بعضها أقرب إىل الصواب من بعض, وليس ُثَّ دليل يف سياقها اخلارجي من آية يظهر أثر السياق جلياً يف اآلايت اليت 
اقه؛ "ألن أخرى, أو حديث، أو إمجاع ُيستند إليه يف اختيار واحد منها, فيلزم واحلالة هذه وحيسن أن يُتوجه إىل سياق اآلية الداخلي؛ بغية استنط

[. وقد قيل: "إن مصدر اإلخراج األول حمللل السياق هو ثراء السياق 112, ص30كيب؛ فتنبعث من إشعاعاته ما يالئم"]السياق قوة حترك الرت 
[, وذلك مبا يتضمنه من إشارات ترجح معىن على آخر, ينبغي أخذها بعني االعتبار؛ "ألنه إذا احتمل الكالم معنيني, وكان محله 70, ص3نفسه" ]

 [.277, ص 1, جـ31وافقة للسياق؛ كان احلمل عليه أوىل" ]على أحدمها أوضح وأشد م
, وإيراد ما لقد أدى جتاهل هذا املسلك من ِقَبل طائفة من املفسرين إىل عثرات وثغرات يف تفاسريهم, حني رضي هؤالء بسرد األقوال الواردة يف اآلية

 املعاين.  يف مفرداهتا من معان دون مراعاة للسياق يف الغالب, دون ترجيح بني هذه
زين هذا املسلك ألصحابه أهنا أقوال حمتملة, والقرآن محال ذو وجوه, وتكثري معاين اآلايت غاية مقصودة, وقبل هذا وذاك استحضار هؤالء 

 املفسرين احلذر من القول على هللا بغري علم.
سري اآلية، دون تنبيه على الراجح منها يضيع احلق, ويظهر بيد أن ما يستحسن ذكره إبزاء هذا الذي تقدم, أن حكاية اخلالف وذكر األقوال يف تف

[, وجيعل القارئ لكتب التفسري يف حرية من أمره، حني ال يتبني له مراد هللا تعايل, 149, ص 32؛ 80, ص1, جـ15النقص على حاكيه ]
 وتزداد احلرية إذا كانت هذه األقوال متعارضة.

آايت القصص القرآين خباصة, وقد تكون احلجة أن منهج القرآن يقوم يف ذكره للقصص على العرض  يكثر صنيع املفسرين املشار إليه آنفاً يف
اإلمجايل وجتنب التفصيالت, وقد يسهم هذا يف تكثري األقوال احملتملة, والذهاب ابلفهم كل مذهب, خباصة عند من يبحث عن التفصيالت 

ة؛ التفاقها مع القرآن الكرمي يف ذكر أصل بعض هذه القصص مع االختالف يف العرض واجلزئيات, واليت سيجدون بعضها يف كتب األمم السابق
 واملنهج. 

ي؛ لعدم يبدو لنا أن املخرج من هذا هو العودة إىل السياق الداخلي للقصة, واالحتكام إىل النص بسياقه, بعد أن تعذر االستئناس ابلسياق اخلارج
ستعني ابلسياق الداخلي أن يستبعد األقوال الدخيلة، وخيتار املعىن املناسب واملتجه مع مقاصد القرآن الثقة أبكثره, يف حني ميكن للمفسر وهو ي

 العامة.
 نوضح هذا الذي عرضنا له من خالل بعض املشاهد من القصص القرآين, ونبدأ بدعوة زكراي عليه السالم؛ حيث طلب من ربه أن يهبه ذرية طيبة,

يُع الدَُّعاء * فـََناَدْتُه اْلَمآلِئكَ  قال تعاىل: }ُهَناِلَك َدَعا ُة َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلِ ي يف اْلِمْحَراِب َأنَّ اّلل َ زََكرايَّ رَبَُّه َقاَل َربِ  َهْب يل ِمن لَُّدْنَك ُذر ِيًَّة طَيِ َبًة ِإنََّك مسَِ
قاً ِبَكِلَمٍة مِ َن اّللِ  َوَسيِ داً َوحَ  ُرَك بَِيْحََي ُمَصدِ   [.39-38ُصوراً َونَِبي اً مِ َن الصَّاحِلِنَي{ ]آل عمران: يـَُبشِ 

ورد يف سياق احلديث عن حيَي وأوصافه وصفه أبنه "حصورا", واحلصر لغة: احلبس واملنع, وقد اختلف املفسرون يف داللة هذا الوصف يف ضوء 
 املعىن اللغوي:
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 قال بعضهم: احلصور هو الذي يكتم السر, واستدلوا بقول جرير:

اق ط نِيَل ق دَ وَ  اةََِت س  ًراََََََََف ص اد ُفواَال ُوش  ص  ي مَََُي اََبِِسر ِكَََِح  م 
ُ
 ض نِين اَََأ

 [.268, ص 2, جـ33]
[. وقيل: بل الذي ال يدخل مع القوم يف امليسر, 148, ص 3, جـ34قال آخرون: احلصور الذي ال يلعب، وحيصر نفسه عن املعاصي ]

 واستدلوا بقول األخطل:

ا سََُِمر بِح ََرِب َو ش 
ُصورََِالََََََََن اد م نِيَبِالك أ  اََو الََبِال ح  آرََفِيه   بِس 

 [.104, ص 3, جـ25؛ 376, ص 6, جـ20]
الصاحل, تعود هذه األقوال الثالثة إىل معىن واحد, وهو التنزه عن األفعال القبيحة, وهي ال تتناسب مع السياق الذي تضمن وصفه ابلنيب والسيد و 

معاين ستلزم براءته من األفعال القبيحة؛ ألن السيد هو القدوة يف الدين؛ فال يكون يف وصفه ابحلصور على املعاين املاضية جديد, واألصل محل ألهنا ت
 القرآن الكرمي على التأسيس ال على التأكيد. 

 ذهب مجع املفسرين إىل أن احلصور هو الذي ال أييت النساء, واستدلوا بقول الشاعر:

صَُ اَََيُِريدَََُالََوراًَو ح  اءَ َي ب ت ِغيَو الَالََََََََنِك اح  اَالن ِس   الصَّب اح 

 [.468, ص 2, جـ33]
 -[: "أمجع من يعتد بقوله من املفسرين على أن هذه الصفة ليحَي 104,ص3, جـ25وهذا املعىن هو الشائع يف االستعمال, قال ابن عطية ]

 النساء. إمنا هي االمتناع عن وطء -عليه السالم 
الح؛ بل إن هذا املعىن هو األنسب للسياق يف هذا املقام؛ فإنه ليس معىن مكروراً كسابقيه, إذ احلصر هبذا املعىن ليس من مستتبعات النبوة والص

, فلما انفرد حيَي عليه السالم هبذه الصفة ُنصَّ عليها, ُث [38األصل خالف هذا، }َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُساًل مِ ن قـَْبِلَك َوَجَعْلَنا هَلُْم َأْزَواجاً َوُذر ِيًَّة{ ]الرعد,
نه كان إن أصحاب هذا الرأي اختلفوا يف سبب هذا احلصر, فقال بعضهم: إنه ال أييت النساء عجزاً, وقد نسب إىل بعض الصحابة والتابعني قوهلم: إ

[, ونسب أليب هريرة 275, ص  3؛ جـ 37؛ 78, ص  4ـ, ج 36؛ 32؛ ص8؛ جـ35عنيناً ال ذكر له, وقيل: بل كان ذلك لصغر اآللة ]
[, وعن سعيد بن املسيب: كان له مثل 38, ص  2, جـ21وسعيد بن جبري قوهلما: "كان ذكره مثل هذه القذاة". يشري إىل قذاة من األرض ]

ممنوع مبانع خارجي، ال إرادة  [, وعلى هذه األقوال تكون )حصور( مبعىن: مفعول, أي35, ص 2، جـ38؛ 378؛ ص 6, جـ20هدبة الثوب ]
 [.38, ص 2, جـ21[, وأنكر هذا حذاق املفسرين ونقاد العلماء" ]394, ص 1, جـ24له فيه ]

 
, إن صح هذا عمن نقل عنهم من الصحابة والتابعني إبحسان؛ فإنه موضع استهجان؛ إذ ال سبيل إىل معرفة شيء مما ذكر إال بنقل صحيح, وليس ُثَّ 

 ه اآلراء بتوجيه صاحب )التحرير والتنوير( حني قال: "إن هللا تعاىل وهب زكراي ولداً إجابة لدعوته, وأمت هللا تعاىل مراده من انقطاعوليست تتقوى هذ
 [. 241, ص  3, جـ 28عقب زكراي حلكمة علمها" ]

، وهو هنا سياق مدح وبشرى وامتنان, وتلك إن الطريق األسلم للخروج من هذه االختالفات والوقوف على مراد هللا هو االحتكام إىل السياق
ى هذا صفات نقصان, وهلذا أحسن الرازي حني حكم على األقوال املتقدمة ابلفساد، قائاًل: "وذكر صفة النقصان يف معرض املدح ال جيوز, وألنه عل

 [. 33, ص  8, جـ 35ال يستحق ثواابً وال مدحاً" ]

This file was downloaded from QuranicThought.com



كان حصوراً ال أييت النساء, ال عجزاً يف أصل اخللقة, بل زهداً وانصرافاً إىل   -عليه السالم  -حيَي  ذهب أصحاب هذا التوجه من املفسرين إىل أن
 العبادة, فاحلصور هبذا املعىن حاصر، من فعول مبعىن فاعل, وهو الذي يكثر من حصر النفس ومنعها، كاألكول الذي يكثر منه األكل والشرب،

 والظلوم، والغشوم. 
, 35صل لو كان املقتضى قائماً, فلوال أن القدرة والداعية كانتا موجودتني, وإال ملا كان حاصراً لنفسه, فضاًل عن أن يكون حصوراً ]إن املنع إمنا حي

 [.33, ص8جـ 
إن صاحبتها  لقد تضمن السياق يف ثناايه ما يرجح هذا املعىن, فقد طلب زكراي من ربه ذرية طيبة, واستجاب هللا تعاىل له, وال تكتمل هذه الصفة

وهو صفة النقص  -صفة نقص, وكان قد جاءه اخلرب عن طريق املالئكة وهو يصلي يف احملراب, وال حيسن أن يقال إن املالئكة نقلت إليه هذا اخلرب 
 وزكراي على هذه احلالة املباركة.  -
 

ُرَك{ ]آل عمران:  تتم البشري إذا كانت بغالم عنني ال ذكر له؟! خباصة أن هذه الصفة  [. وكيف39 - 38جاء يف سياق اآلية أيضاً: }َأنَّ اّلل َ يـَُبشِ 
 )حصوراً( جاءت يف سياق صفات مدح وكمال, فيجب محلها على هذا الكمال، وإبقاء النص كله يف سياق واحد.

مشابه, يتضح هذا يف قوله ونزهه عن صفات النقص, فقد أنصف أمه الكرمية يف موضع آخر  -عليه السالم  -إذا كان السياق قد أنصف حييي 
ُْم َكانُوا ُيَساِرُعوَن يف اخْلَرْيَاِت َوَيْدُعونـََنا رَ  َنا َلُه حَيََْي َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه ِإهنَّ  [. 90َغباً َوَرَهباً وََكانُوا لََنا َخاِشِعنَي{ ]األنبياء: تعاىل: }َوَوَهبـْ

, 11, جـ36َنا َلُه َزْوَجُه{، قال بعضهم: أصلح هللا تعاىل ُخُلَقها ودينها, ألهنا كانت سيئة اخلُُلق ]اختلف املفسرون يف معىن قوله تعاىل: }َوَأْصَلحْ 
,  4, جـ 40[, وقال بعضهم: أصلح هللا هلا لساهنا؛ ألهنا كانت بذيئة الكالم ]212, ص  4, جـ  39؛ 275, ص  3, جـ 37؛ 336ص
 [.236, ص  21, جـ35؛ 368ص
 

 لتفسري أمران:أغرى أصحاب هذا ا
 [.188, ص  22, جـ  35أن استعمال القرآن لكلمة اإلصالح إمنا يكون يف إصالح أمور الدين واخللق ] األول:
 أن أصلحنا عطفت على وهبنا, والعطف يقتضي التغاير, فدفعهم هذا على محل أصلحنا على معىن بعيد عن سياق اآلية.  الثاين:

[ تستوعب املعىن الذي سيقت من أجله املفردة, حىت لو فرض وجود 489, ص 9ة العامة ملعىن اإلصالح ]كال األمرين غري الزم, فإن الدالل
م شيء من التجوز يف االستعمال, فال ضري إذا كان السياق يستوجب هذا, فاألمر كما قال الزركشي أن يكون "حمط نظر املفسر مراعاة نظم الكال

 [.317, ص 1, جـ27ي؛ لثبوت التجوز" ]الذي سيق له، وإن خالف أصل الوضع اللغو 
 جاء تقدمي "وهبنا" على "أصلحنا" من ابب تقدمي األهم وما تتوق النفس إليه, كما أن العطف ال يقتضي الرتتيب.

 
راً كما دل على إذا كان ذلك كذلك، فيرتجح يف ضوء السياق أن املراد ابإلصالح يف اآلية: أن هللا جعلها ولودا مهيأة لإلجناب، بعد أن كانت عاق

 [. 136, ص  17, جـ  28؛ 187, ص  17, جـ  41؛ 203, ص  3, جـ  21؛ 20, ص  10, جـ25هذا سياق القصة ]
, ص  17, جـ41إن السياق انطق مبا ذكران؛ فإن دعوة زكراي كانت خاصة بطلب الذرية فقط، فإنه مل جير ذكر لزوجه، ومل يدع إلصالحها ]

د هذا, ُث إن السياق نفسه يتضمن مدحاً هلا، ال يستقيم معه حبال القول أبهنا كانت سيئة اخلُُلق بذيئة اللسان, فقد [, وكلمة "استجبنا" تؤك187
ُْم َكانُوا ُيَساِرُعوَن يف اخْلَرْيَاِت َوَيْدُعونـََنا َرَغباً َوَرَهباً وََكانُو  ال شك أن زوج زكراي داخلة ضمن ا لََنا َخاِشِعنَي{, و قال سبحانه يف تعليل سرعة استجابته: }ِإهنَّ

 هؤالء الذين دل السياق على أهنم كانوا على خري صالح قبل الدعوة، واالستجابة هلا.
, حني أوردوا األقوال كلها دومنا ترجيح، حبجة أن النص حيتملها, وال تعارض بينها، [5]ال يتسق مع هذا الذي ذكر ما ذهب إليه عدد من املفسرين

 وهو املنهج الذي تقدم عرضه ونقضه, وهكذا نرى السياق أسهم يف دفع نقيصتني عن نيب كرمي، وعن أمه.
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 املسلك حيول دون الكشف األمني عن مراد هللا عز وجل. يسهم يف مواطن كثرية املقرر السابق الذي ينظر إىل اآلية يف ضوئه يف جتاهل السياق, وهذا

ْلِبَها يظهر هذا من خالل توجيه املفسرين ملعىن كلمة "فارغاً" يف قوله تعاىل: }َوَأْصَبَح فـَُؤاُد ُأمِ  ُموَسى َفاِرغاً ِإن َكاَدْت لَتُـ  ْبِدي بِِه َلْواَل َأن رََّبْطَنا َعَلى قـَ
[ يعود إىل 80, ص  20, جـ28[, فقد اختلفوا يف توجيه املعىن, ومرجع اختالفهم كما يقول ابن عاشور ]10]القصص:  لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي{

 انحيتني: انحية تؤذن بثبات أم موسى، ورابطة جأشها, وانحية تؤذن بتطرق الضعف والشك إىل نفسها.
أم موسى, وهذا يستدعي أن يكون املعىن أن فؤاد أم موسى أصبح فارغاً من يرى أصحاب التوجه األول أن املقام يقتضي املدح والثناء على موقف 

يقتضي هذا  -فيما يبدو  -[, واملقام عندهم 159, ص  3, جـ26؛ 98, ص 2, جـ23اهلم واحلزن واخلوف, ألن هللا تعاىل وعدها برده هلا ]
أن توصف بغري  -واحلالة هذه  -جانب احلق يف هذه القصة؛ فال حيسن  التفسري؛ ألنه حديث عن صراع بني احلق والباطل, وأم موسى متثل طرفاً من

 ما ذُكر.
؛ 96, ص 13, جـ 43؛ 48, ص  20, جـ 41؛ 158, ص 3, جـ26يرى الفريق الثاين أن فؤاد أم موسى أصبح فارغاً من الصرب عليه ]

[, مما 398, ص 3, جـ37؛ 432, ص2, جـ45][, أو فارغاً من وعد هللا تعاىل هلا، حيث نسيت هذا الوعد 20, ص  20, جـ  44
 يعىن أهنا مل تبد جلداً أو صرباً على فراقه, لوال أن تداركها هللا؛ فربط على قلبها.

امنا إال ملا كان سياق النص ال يتضمن من أي شيء أصبح فؤادها فارغاً، وليس بني أيدينا دليل خارجي ُيركن إليه يف تقدمي معىن على آخر, فليس أم
ي اق، حنتكم إليه دومنا اصطحاب ملقرر سابق يف الذهن؛ ألنه يلقي بظالله على داللة النص ال حمالة, وهو ما ميكن مالحظته عند أصحاب الرأالسي

 األول.
 

وندلل على هذا أن الذي يبدو بعد النظر والتأمل يف سياق القصة، العام منه واخلاص: أن املعىن الثاين هو األليق أبحداث القصة, واألنسب للسياق, 
 إهلام وانشراح صدر جتاه الفعل. -فيما يظهر لنا  -القول بعدة قرائن أذن هبا السياق, منهد هلا ابإلشارة إىل أن الوحي الوارد يف أول القصة إمنا هو 

ألقت ابنها يف املاء, وليس يف هذا وليس هو كوحي هللا تعاىل ألنبيائه, وإذا كان ذلك كذلك؛ فإنه لن حيول دون شعور أم ابخلوف واالضطراب بعد أن 
 منقصة هلا.

 [18لقد نسب القرآن الكرمي اخلوف إىل موسى نفسه يف عدة مواطن: }فََأْصَبَح يف اْلَمِديَنِة َخائِفاً َيرَتَقَُّب{ ]القصص: 
خبار, والواقعية يف العرض, فال غرو أن يكون [, وليس يف ذلك ما يضري, وإمنا هو الصدق يف اإل67}َفَأْوَجَس يف نـَْفِسِه ِخيَفًة مُّوَسى{ ]طه: 

 القصص القرآين أحسن القصص.
 

اب العقل, إن يف السياق قرائن تدل على أن أم موسى انتاهبا شيء من اخلوف والقلق على ابنها؛ فإن فؤادها أصبح فارغاً, ويعرب بفراغ الفؤاد عن ذه
[, وإن شاع يف كالم الناس "فالن خلي البال", إذا  267, ص 11, جـ25[. ال عقول فيها ]43م: ومثله قوله تعاىل: }َوَأْفِئَدهُتُْم َهَواء{ ]إبراهي

[, لكن السياق أيابه, ُث ال أدري: هل هذا املعىن حادث بعد نزول القرآن، أو ال؟ فإن كان كذلك؛ فال 158, ص3, جـ26كان ال هم بقلبه ]
 حيمل عليه القرآن البتة.
 )فأصبح(, وهى مستعملة هنا مبعىن "صار", فاقتضى حتواًل من حالة إىل أخرى, أي: كان فؤادها غري فارغ، فصار فارغاً ُصدِ رت اآلية بقوله تعاىل

 [, وجاء اإلخبار عن فراغ فؤادها بعد اإلخبار عن إلقاء موسى يف املاء؛ فكان من مستتبعاته.80, ص20, جـ28]
[, وهذا ال يكون إال 280, ص9, جـ28القلب توثيقه من أن يضعف، كما يشد العضد الوهن ]ورد يف اآلية أن هللا ربط على قلبها, والربط على 

عد هللا. يف حالة اخلوف واالضطراب, ويؤكده أن علة الربط: كي ال تبدي شيئاً مما من شأنه أن يكشف من أمرها شيئاً, ولكي حيملها على التصديق بو 
فارغاً من  [. قال النحاس: "وقول أىب عبيدة:159, ص 3, جـ26فرحها مبا حصل ملوسى ] ومن التكلف البارد قول بعضهم: إهنا كانت تبدي
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[, وهنا يظهر الفرق 328, ص46[, ومبثل قوله قال ابن قتيبة ]160, ص 5, جـ24الغم. غلط قبيح؛ ألن بعده: }ِإن َكاَدْت لَتُـْبِدي بِِه{ ]
 إليها يف ضوء هذا السياق. بني منهج من انتزع اللفظة من سياقها، وبني منهج من نظر

ة رد موسى قول أم موسى ألخته "قصيه" يدل على هلفها عليه، وتشوقها إىل معرفة احلال اليت آل إليها, وهذا انبع من خوف وقلق, وبني هللا تعاىل عل
نُـَها َواَل حَتَْزَن{]القصص:  رده حماًل لشيء من البكاء الذي به تسخن العني, وهو [, وهذا يومئ إىل أهنا كانت قبل 13إىل أمه؛ فقال: }َكْي تـََقرَّ َعيـْ

 عكس قرة العني, وكانت كذلك حزينة على فراقه.
 

اظ القرآن البن القيم كلمة تعني على تفهم هذا االعتماد على دالالت األلفاظ، وتسوغ تتبع السياق كما مر بنا يف األمثلة, فهو يقول: "كما أن ألف
جل املعاين وأعظمها وأفخمها, فال جيوز تفسريه ابملعاين اليت ال تليق به, كما ال جيوز محله على املعاين القاصرة, ُث يبني ملوك األلفاظ, فكذلك معانيه أ

 [.269, ص 47أن استحضار هذه املعامل يعني على معرفة ضعف كثري من أقوال املفسرين وزيفها, ويقطع املرء أبهنا ليست مراده هلل تعاىل" ]
لسياق على ما ذكران من مواطن, وإمنا له حضور حيثما وجدت االحتماالت يف معىن اآلايت, وما يرتتب عليها من اختالفات, فقد كان مل يقتصر أثر ا

, وحسبنا بعض الصور اليت يتضح من [6]له دور ابرز يف حتديد عود الضمري, وهو من األساليب اليت يكثر دوراهنا يف التفسري, وله صور متعددة
 خالهلا أثر السياق مبا يتسع له املقال.

؛ أتيت يف بعض اآلايت ضمائر متعددة يف سياق واحد, وحتتمل يف مرجعها أقوااًل متعددة, فتوحيد مرجعها وإعادهتا إىل شيء واحد أوىل وأحسن
ُهَما اذُْكْرين ِعنَد 613, ص 2, جـ17جام النظم واتساق السياق ]النس [, من ذلك عود الضمائر يف قوله تعاىل: }َوَقاَل ِللَِّذي َظنَّ أَنَُّه اَنٍج مِ نـْ

َلِبَث يف السِ ْجِن ِبْضَع ِسِننَي{ ]يوسف:  ْيطَاُن ِذْكَر رَب ِِه فـَ  [.42رَبِ َك َفأَنَساُه الشَّ
[ إىل 248, ص 12, جـ 41, 117, ص 18, جـ35الضمري يف قوله )فأنساه( وقوله )ربه( أقوال: فقد ذهب بعضهم ]للمفسرين يف عود 

ويكون املعىن: أنسى الشيطان يوسف ذكر هللا تعاىل, فلبث يف السجن بضع سنني عقاابً له على  -عليه السالم  -أن الضمريين يعودان على يوسف 
 سؤاله غري هللا.

[ أن الضمريين يعودان إىل ساقي امللك, ويكون املعىن: أنسى الشيطان الساقي أن يذكر قصة يوسف 517, ص7, جـ25رين ]وذكر بعض املفس
 للملك, وهلذا لبث يوسف يف السجن بضع سنني.

 
فكان املناسب للسياق أن يكون إن سياق اآلايت يشهد للمعىن الثاين؛ فإن االتفاق قائم على أن مرجع الضمري يف قوله }ِعنَد رَبِ َك{ يرجع للساقي, 

فر النظم الذي هو أم إعجاز ما بعده }َفأَنَساُه الشَّْيطَاُن ِذْكَر رَب ِِه{ عائداً على الساقي؛ حىت ال تتفرق الضمائر, والذي يرى الزخمشري أنه يؤدى إىل تنا
 [.536, ص  2, جـ26القرآن، والقانون الذي وقع عليه التحدي ]

ُهَما َوادََّكَر بـَْعَد أُمٍَّة{ ]يوسف: جاء يف سياق القصة قو  [، وهذا شاهد قوي على أن الذي نسي، ُث ذكر بعد عدة 45له تعاىل: }َوَقاَل الَِّذي جَنَا ِمنـْ
يضاً ( أسنوات هو الساقي, وهبذا التوجيه ينتظم السياق؛ فتصبح )اذكرين( األوىل و)ذكر ربه( الثانية مسندة إىل الساقي, ويكون )عند ربك( و)ربه

 مراداً هبما امللك رب الساقي.
, 28عليه السالم, وأقرب إىل شخصية الساقي, وما ذهب إليه صاحب )التحرير( ] -إن هذا التوجيه أنسب إىل الساقي, وأليق حبال يوسف 

بني التوجيهات [ حني جعل الضمريين يعودان على يوسف والساقي يف آٍن واحد بعيد, وفيه اضطراب, وإن بدا أنه مجع 278, ص  12جـ
 السابقة.

ِتَها َأالَّ حَتَْزين َقْد يسهم السياق أيضاً يف االنتصار لقاعدة عود الضمري إىل أقرب مذكور يف مواطن كثرية, منها ما جاء يف قوله تعاىل: }فـََناَداَها ِمن حتَْ 
{ ]مرمي:   [. 24َجَعَل رَبُِّك حَتَْتِك َسِرايً 

,  8, جـ 40؛ 93, ص 11,جـ36] -عليه السالم  -يني املنادي ملرمي, فقال بعضهم: املنادي هو جربيل تباينت وجهات نظر املفسرين يف تع
 [, ألنه أخربها مبا من شأنه أن يكون توجيهاً من هللا تعاىل.151ص 
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ادها( إىل أقرب عليه السالم, ودليلهم سياق الضمائر, وعودة الضمري يف )فن -[: املنادي هو عيسى 174, ص 21, جـ35قالت طائفة ]
 عليه السالم. -مذكور، وهو عيسى 

 
مخسة يؤيد هذا أن الضمائر السابقة يف سياق واحد, وكلها تعود إىل عيسى, )ولنجعله( )ورمحة منا(, )فحملته(, )فانتبذت به(, )فنادها(, فهذه 

 [. 628, ص 2,جـ17(, فإحلاقه هبا أنسب للسياق ]ضمائر بني ابرز ومسترت، كلها عائد إىل عيسى عليه السالم اتفاقاً, إال ضمري )فنادها
[، أي ليتكلم, فلو مل يكن قد سبق له الكالم ملا أشارت إليه, 29ويشهد هلذا التوجيه أيضاً ما جاء يف اآلية اليت بعدها: }َفَأَشاَرْت ِإلَْيِه{ ]مرمي: 

[, وعندها تكلم فقال: 29َصِبي ًا{ ]مرمي: وواضح أهنا أشارت إليه ليكلموه؛ ألهنم قالوا هلا يف السياق نفسه: }َقاُلوا َكْيَف ُنَكلِ ُم َمن َكاَن يف اْلَمْهِد 
{ ]مرمي: [ على أهنا اسم 86, ص 2, جـ48[, يضاف إىل دليل السياق هذا قراءة متواترة، وهي: )فنادها َمْن.....( ]30}َقاَل ِإين ِ َعْبُد اّللَِّ

 موصول مبعىن: الذي. وهي نص يف التعيني.
, أو دليل من اللغة صريح, وهذا من متام إقامة احلجة على الناس هبذا الكتاب الكرمي, "فإن ما نصٌّ من آية، أو حديث صحيح, أو إمجاع للمفسرين

 [.55, ص1, جـ15حيتاج الناس إىل معرفته؛ نصب هللا على احلق فيه دلياًل" ]
 

 التنازع بني السياق وغريه من القرائن
, ص 6,جـ22يه حينئذ؛ ألنه يرشد إىل تبيني اجملمالت وترجيح احملتمالت ]قد يكون السياق هو الدليل الوحيد املاثل أمام املفسر، فيستند إل

 ا.[, كما رأينا هذا يف األمثلة السابقة, وقد حيدث أن يتنازع اآلية أكثر من عامل، وتزدحم عليها أكثر من قرينة يكون السياق واحداً منه52
وكونه كذلك عودة  -كما رأينا يف املقدمة   -اق على غريه لتميزه يف هذا املقام تباينت وجهات نظر املفسرين يف هذه املواضع, فمنهم من قدم السي

 إىل النص, ومظهراً من مظاهر تفسري القرآن ابلقرآن, وقد برز هذا االجتاه عند كثري من مفسري العصر احلديث، خباصة لدى مدرسة املنار.
على مصراعيه, وقدمته على غريه من قرائن التفسري, ووسعت دائرة االستعانة به لقي السياق من مدرسة املنار عناية خاصة, فقد فتحت له الباب 

بوية منه, ألسباب كثرية تتناسب مع توجهات املدرسة بعامة، لعل من أبرزها أن التفسري ابملأثور مل يكن أكثره حمل ثقة املدرسة، حىت األحاديث الن
ملأثور منه, ويف هذا يقول األستاذ حممد عبده: "ال حاجة لنا يف فهم كتاب هللا إىل غري ما يدل وهذا أيذن هلم ابإلعراض عن تفسري السابقني، خباصة ا

مظهراً من  -كما أسلفنا   -[, واالنفراد ابلنص والنظر إليه يف ضوء السياق، والذي يعد عندهم 340, ص 1, جـ 13عليه أبسلوبه الفصيح" ]
 مظاهر تفسري القرآن ابلقرآن.

 
جتاه أصحاب مدرسة التفسري البياين, وعلى رأسهم د. عائشة عبد الرمحن, فيما قدمت من دراسات يف جمال التفسري البياين, والذي انتصر هلذا اال

ه النص يف الكتاب احملكم, ملتزمني ما حيتمل أقامته على السياق وحده, وجعلته امليزان بينها وبني املفسرين املتقدمني, ويف هذا تقول: "حنتكم إىل سياق
, ومل يسلم منهجها من [7][. وقد التزمت هبذا املنهج يف كتاهبا التفسري البياين10, ص1, جـ51نصاً وروحاً، ونعرض عليه أقوال املفسرين" ]

 , على الرغم من جهودها املتميزة.[8]فيه للسياق، وبسبب محلتها على املفسرين املتقدمني وعلى نتاجهمالنقد؛ بسبب احنيازها املبالغ 
ذلك "أن قاعدة السياق تشكل أساساً رئيساً من أسس االجتاه األديب واملنهج يلحظ الباحث أن للسياق حضوراً ابرزاً يف اجتاهات التفسري املعاصرة, 

التفسري البياين" املوضوعي يف تفسري القرآن, وتعد احملور احلقيقي ألحد تيارات االجتاه األديب، ونعين به تيار )البيانية( الذي حاولته بنت الشاطئ يف 
 [.262, ص 52]

جمموعة العوامل واملعامل اليت تعني على فهمه ما هي إال وسائل, وهي متفاوتة يف قيمتها, فإذا كان أحد هذه املعامل إن الغاية الكربى هي فهم النص، و 
د جتاهله كذلك؛ نصاً من آية تعذر جتاوزه؛ إذ ليس أحد أعلم مبراد هللا من هللا, وإن كان حديثاً أهاًل لالحتجاج به حيث الثبوت والداللة؛ مل يكن ألح

 وإن كان الدليُل على املعىن إمجاَع احلجة؛ فإن اإلمجاع معترب. -صلى هللا عليه وسلم  -أحد من البشر أعلم مبراد هللا من رسول هللا  ألنه ليس
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هلا  سنعرضيصاحب هذا الذي ذكران سؤال حول موقع السياق ومكانته يف املواطن املشار إليها، وعن مدى اعتباره عند التنازع, ولعل يف األمثلة اليت 
 ما يصلح لإلجابة عن هذا السؤال وأمثاله.

 
ٌء َعِظيٌم، يـَْوَم تـََرْوهَنَا َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا بني أيدينا آية تنازعها حديث وسياق، وهي قوله تعاىل: }اَي أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّكْم ِإنَّ زَْلَزَلَة السَّاَعِة َشيْ 

 [.2 - 1لُّ َذاِت مَحٍْل مَحَْلَها َوتـََرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اّللَِّ َشِديٌد{ ]احلج: َأْرَضَعْت َوَتَضُع كُ 
[ إىل هذه اآلية يف ضوء سياقها؛ فقالوا: إن هذه الزلزلة وهذه األهوال 3, ص11, جـ36؛ 222, ص10, جـ25نظر طائفة من املفسرين ]

ر الدنيا, وأول أحوال يوم القيامة, فإن من أحوال الزلزلة وأهواهلا أن تذهل املرضعة عما أرضعت, ويؤكد هذا جميء املرضعة ابلتاء" تكون يف آخر عم
[، وهذا 24, ص3, جـ26واملرضعة: هي اليت يف حال اإلرضاع ملقمة ثديها الصيب، واملرضع: اليت من شاهنا أن ترضع, وإن مل تباشر اإلرضاع " ]

 كون يف الدنيا.إمنا ي
 يؤكد هذا التفسري ما يف سياق اآلية: من أن احلامل تسقط محلها من هول الزلزلة, ويصيب الناس فزع وذهول، حىت كأهنم سكارى, ال من شرب،

 ولكن من جزع وخوف, وهذا كله إمنا يكون يف الدنيا أيضاً.
[ إىل أن هذه األحوال واألهوال 9, ص 4, جـ39؛ 124, ص 3, جـ21؛111-110, ص ص 17, جـ20ذهب مجع من املفسرين ]

 سياق.اليت عرضت هلا اآلية السابقة إمنا هي كائنة يوم القيامة, وبعد البعث من القبور, وحجة هذا الفريق ورود حديث صريح حال دون اعتبار ال
واخلري يف يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار.  أنه قال: ))يقول هللا تعاىل: اي آدم! فيقول: لبيك وسعديك، -صلى هللا عليه وسلم  -صح عنه 

قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعني, فذلك حني يشيب الصغري, وتضع كل ذات محل محلها, وترى الناس سكارى وما 
 ((.[9]هم بسكارى، ولكن عذاب هللا شديد

قرأ اآلية: }اَي أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّكْم....{، ُث قال: أتدرون أي يوم هذا؟  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف حديث عمران بن احلصني: ))أن الرسول 
 .[10]وساق احلديث

 
خذ به إال "جميء ملا عرض اإلمام الطربي القولني السابقني, وذكر أدلة كل فريق، أبدى إعجابه ابلقول األول املستند إىل السياق, ومل حيل بينه وبني األ

, 20أعلم مبعاين وحى هللا وتنزيله" ] -صلى هللا عليه وسلم  -ورسول هللا خبالفه,  -صلى هللا عليه وسلم  -الصحاح من األخبار عن رسول هللا 
من حيث املعىن له وجه من النظر, ولكن  -يعين: األول  -[, وتبعه يف ذلك صاحب )أضواء البيان( حني قال: "هذا القول 111, ص 17جـ

 [.9, ص4, جـ39الثابت من النقل يؤيد خالفه" ]
[, وبني األخذ ابلقول األول مستنداً إىل السياق؛ ألنه يرى أن هذه األحاديث 222, ص10, جـ25بني ابن عطية ] مل حتل هذه األخبار الصحاح

بقراءته اآلية ابتداء أمر الساعة، ُث قصد يف تذكريه وختويفه إىل فصل من فصول  -صلى هللا عليه وسلم  -ليست تفسريا لآلية, وإمنا أراد الرسول 
 يرى أن داللة السياق يف هذا املقام أقوى من داللة احلديث. يوم القيامة, وهو هبذا

[ يف التوفيق بني داللة احلديث وداللة السياق, أبن جعلوا ما ورد يف اآلية 451, ص3, جـ56؛ 14, ص4, جـ39اجتهد بعض املفسرين ]
يوم القيامة مما تضمنته اآلايت عبارة عن متثيل  حيدث مرتني, أو أهنا حاالت خاصة حتدث ملن ماتت وهي ترضع، أو وهي حامل, أو أن ما حيدث

 وختييل لبيان هول املوقف.
وجود و ليس يبعد بعض ما ذكر من أتويل لوال افتقاره إىل الدليل, يبد أن ما يعنينا هنا حرص املفسرين على عدم إمهال داللة السياق، حىت مع 

 عندهم.أحاديث صحيحة ذات صلة ابآلية, وهذا يدل على مكانة السياق 
وسعاً يندرج حتت هذا القسم توجيه أسباب النزول وتقوميهما يف ضوء السياق؛ كوهنا من اآلاثر, وقد سلك هذا املسلك كثريون من آخرهم وأكثرهم ت

ه, وال يتسع الطاهر ابن عاشور يف تفسريه، حني عرض كثرياً من أسباب النزول على سياق اآلية, وردها لعدم مناسبتها هلذا السياق من وجهة نظر 
 .[11]املقام للعرض هلذا املنهج وتقوميه
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لة هذا السياق ضعيفة, وقد حيول اإلمجاع دون اعتبار السياق أيضا, وجتاهل هذا يفضي إىل ضرب من ضروب التفسري املذموم, خباصة إذا كانت دال
َها َأْو  ِمْثِلَها َأمَلْ تـَْعَلْم َأنَّ اّلل َ َعَلَى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر{ وهو ما جنده عند مدرسة املنار يف تفسريها لقول هللا تعاىل: }َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُنِسَها َنَِْت خبَرْيٍ مِ نـْ

 [.106]البقرة: 
 

رة، وأطلقت على املعجزة؛ ألهنا عالمة دالة على صدق الرسول, وهي يف هذه اآلية املذكورة: القطعة من القرآن. ونقل الرازي اآلية لغة: العالمة واألما
[ فحملها على التوراة واإلجنيل، 656, ص 1, جـ28؛ 208, ص3, جـ35هـ( ]322إمجاع املفسرين على هذا, وشذ أبو مسلم )ت

 وخالفه غري معترب.
رأي خمالف ملا عليه اجلمهور, اتبعه فيه حممد رشيد، وحممد أبو زهرة يف تفسريه, ترى مدرسة املنار أن تفسري اآلية هنا ابلقطعة من  لألستاذ حممد عبده

 القرآن ال يتناسب مع السياق, وإمنا املناسب تفسريها ابملعجزة الدالة على النبوة, وميكن تلخيص حجتهم مبا يلي:
ابحلديث عن القدرة, وهذا يناسب املعجزات احلسية، وال يناسب األحكام الشرعية, يؤيده أن آية }َوِإَذا َبدَّْلَنا آيًَة  ختمت أن آية }َما نَنَسْخ{ -1

 [ ختمت مبا يناسب النسخ، وهو العلم.101مََّكاَن{ ]النحل: 
 مع الوعد ابإلتيان خبري منها أو مثلها. [ ابلرتك على ما هي عليه،106, ص 1, جـ48ال يلتئم السياق بتفسري }نُنِسَها{ على قراءة ] -2
اَواِت َواأَلْرِض{ ]البقرة: يف معرض االستدالل ابلسياق العام ذكروا أنه جاء بعد آية النسخ هذه قوله تعاىل: }َأمَلْ تـَْعَلْم َأنَّ اّلل َ َلُه ُمْلُك السَّمَ  -3

 [, وهذا السياق يرجح أن اآلية كونية.107
[, وهو لوم على طلب آية أخرى, وإمنا سئل 108}َأْم ُترِيُدوَن َأن َتْسأَُلوْا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمن قـَْبُل{ ]البقرة:  ورد يف السياق نفسه: -4

 .[12][418 - 416, ص ص 1, جـ13موسى آايت حسية ومعجزات ]
ذ هذه هذا التفسري الذي مُحل عليه السياق اخلاص والعام، واملخالف لإلمجاع، سبق مدرسة املنار إليه حميي الدين بن عريب، كما ذكر أحد تالمي

 [, والذي مل يتابع شيخه حممد عبده يف تفسريه هذه اآلية.188, ص 15, جـ34املدرسة ]
 

 مردود من وجهني: -مستندة إىل السياق  -هلذه اآلية  إن تفسري مدرسة املنار
, 25؛ 472, ص 2, جـ20أنه تفسري خمالف ملا أمجع عليه احلجة من املفسرين؛ إذ مل يقل هبذا القول أحد من املفسرين املتقدمني ] األول:

على منازعة  -ة هذه واحلال -[؛ فال يقوى السياق 87, ص 1, جـ26؛ 354, ص 1, جـ41؛ 64, ص2, جـ36؛ 428, ص 1جـ
لف, وهو إمجاع احلجة, إال عند مدرسة املنار، واليت سبقت اإلشارة إىل مسلكهم القائم على االعتماد املطلق على السياق، وتقدميه على تفسري الس

 [.288, ص1, جـ71] )تفسري مجهور السلف، مقدم على كل تفسري شاذ(مسلك غري حممود، ومعارض للقاعدة املشهورة بني املفسرين، وهي: 
 

أن ما ذهب إليه املفسرون يف تفسريهم هلذه اآلية ملتئم مع سياقها ملن تدبر؛ فإن تبديل األحكام ونسخها يستدعي قدرة, والنسخ تصريف  الثاين:
[ حتذير مما 108َرُسوَلُكْم{ ]البقرة: لبعض شؤون الكون؛ فيناسبه احلديث عن ملك هللا للسموات واألرض, ويف قوله تعاىل: }َأْم ُترِيُدوَن َأن َتْسأَُلوْا 

, 1, جـ57؛ 87, ص1, جـ26؛ 431, ص 2, جـ25قد يقع من اعرتاض على األحكام واجملادلة فيها؛ ألن النسخ مظنة هلذا ]
 [.666, ص1, جـ28؛129ص

}َأمَلْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن َخَرُجوْا ِمن ِداَيِرِهْم َوُهْم أُُلوٌف خالفت املدرسة نفسها كذلك مجهور املفسرين قدمياً وحديثاً يف تفسري املوت واحلياة يف قوله تعاىل: 
َقاَل هَلُُم اّلل ُ ُموتُوْا ُثَّ َأْحَياُهْم ِإنَّ اّلل َ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـَرَ   [.243النَّاِس اَل َيْشُكُروَن{ ]البقرة:  َحَذَر اْلَمْوِت فـَ

تيه والصغار وزوال عزهم, وفسروا احلياة ابخلروج من التيه, وعودة العزة والكرامة هلم, واعتمدوا يف تفسريهم هذا على السياق؛ لقد فسروا املوت ابل
تصاحب  فإنه يف احلث على اجلهاد والتحريض عليه، وليس يف مقام احلديث عن البعث والنشور, ومل تتضمن اآلية اإلشارة إىل قدرة هللا تعاىل اليت

 . [13]حلديث عن البعث, وإمنا ختمت اآلية ابحلديث عن فضل هللا تعاىل على الناس، املتمثل يف أتديبهم، ُث يف إعادة الكرامة والعزة هلمعادة ا
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, عدا الشيخ حممد عبده ومن اتبعه, فال يقوى السياق [14]تفسري أنه خمالف ملا أمجع عليه املفسرون قدمياً وحديثاً وحسبنا دلياًل على بطالن هذا ال
صرف اللفظ عن ظاهره، وحقيقته إىل معىن جمازي, حىت لو صح أن يف اآلية تنازعاً بني على منازعة هذا اإلمجاع, كما ال يقوى هذا السياق على 

ح على أنه معين الظاهر والسياق, "فإنه إذا تُنوزع يف أتويل الكالم؛ كان أوىل معانيه يف أغلبه على الظاهر, إال أن يكون من العقل أو اخلرب دليل واض
للمخالفني االستدالل أبن املوت ورد يف القرآن ابملعىن اجملازي، وكذا احلياة؛ ألن السياق هناك [, وال يشفع 91, ص 8, جـ20به غري ذلك" ]

 أسهم يف احلمل على هذا املعىن.
؛ أماهتم هللايضاف إىل هذا أن سياق اآلية ملتئم متاماً مع تفسري احلياة واملوت على احلقيقة؛ ألهنم خرجوا خائفني من املوت, مرتددين يف اجلهاد، ف

ري العقلي الذي ليبني هلم أن احلذر ال يغين, ُث أحياهم بفضله؛ ليتوبوا ويرجعوا عما كانوا عليه, وما دفع مدرسة املنار إىل جتاهل هذا كله إال التفس
 يضيق ابب املعجزات وخوارق العادات.

تقدمي العموم على غريه؛ ألنه األصل، وال يصار إىل  قد يرد أن يتنازع معىن اآلية السياق والعموم, وجرت العادة عند كثري من املفسرين على
[, وحيصر بعضهم دليل ختصيص العموم 280, ص1, جـ39؛ 41, ص 16, جـ25؛ 50, ص1, جـ12التخصيص إال بدليل معترب ]
 [.66, ص1, جـ17ابلكتاب والسنة واإلمجاع ]

 [, وعمل به يف مواطن كثرية من تفسريه.144, ص28جـ, 20يفهم مما مضى أن العموم مقدم على السياق, وهو ما صرح به الطربي ]
, 1, جـ17] "قواعد العموم مقدمة على قواعد السياق وغريها؛ ألن قواعد العموم أقوى من قواعد السياق"وصرح هبذا بعض الباحثني بقوله: 

 [.66ص
قصود من اخلطاب حصول الفهم, وال يتيسر هذا إال مبراعاة حتسن اإلشارة إىل أن تقدمي العموم على السياق ليس حمل اتفاق بني املفسرين, فإن امل

الذي السياق كما سبق بيانه؛ وهلذا قدم بعض العلماء السياق على قرائن متمكنة, فقد قال الزركشي: "ليكن حمط نظر املفسر مراعاة نظم الكالم 
 [.317, ص 1, جـ27سيق له, وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز" ]

ذا الذي ذكر إذا أدى احلمل على العموم إىل إشكاالت يف الفهم، وقصور يف الداللة على احلكم, ويتضح الذي أشران إليه يف تفسري قوله يتأكد ه
َلُه ِرْزقـُُهنَّ وَِكْسَوهُتُنَّ اِبْلَمْعُروِف اَل ُتَكلَُّف نـَْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها ْوُلوِد تعاىل: }َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن َأرَاَد َأن يُِتمَّ الرََّضاَعَة َوعَلى اْلمَ 

ُهَما َوَتَشاُوٍر َفاَل ُجنَ  اَل ُتَضآرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َواَل َمْوُلوٌد لَُّه بَِوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك َفِإْن َأرَاَدا ِفَصاالً  اَح َعَلْيِهَما َوِإْن َأَردمتُّْ َأن َعن تـََراٍض مِ نـْ
ُتم اِبْلَمْعُروِف َواتَـُّقوْا اّلل َ َواعْ   [233َلُموْا َأنَّ اّلل َ مِبَا تـَْعَمُلوَن َبِصرٌي{ ]البقرة: َتْسرَتِْضُعوْا َأْواَلدَُكْم َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتم مَّا آتـَيـْ

املراد ابلوالدات يف اآلية؛ فقالت طائفة منهم: الوالدات لفظ عام, والالم فيها للجنس, فهي تشمل كل مرضعة،  تباينت أقوال املفسرين يف حتديد
؛ 185, ص 2, جـ34؛ 291, ص 1, جـ21؛ 99, ص 6, جـ35سواء أكانت ذات زوج أم ال؛ ألنه مل يرد على العموم خمصص معترب ]

 [.276, ص 1, جـ57
هنا؛ ألن العموم مقدم عليه, والكالم مستأنف مقطوع عما قبله من أحكام الطالق؛ فصار محله على العموم أوىل  يرى هؤالء أن ال اعتبار للسياق

 . [15][146, ص 2, جـ41]
ها: أن اآلية رتبت النفقة والكسوة على الرضاع, ومعلوم أن الزوجة املرضعة غري معينة؛ ألهنا تستحق النفقة يرد على القول ابلعموم إشكاالت, من

 والكسوة ابلزوجية، أرضعت أم مل ترضع.
[. وأجاب آخرون أبن 160, ص 3, جـ36تكلف بعضهم يف الرد، فقال: إن النفقة خاصة ببعض أفراد هذا العموم, وهن املطلقات خباصة ]

[, فكأن هلا نفقتني 100, ص6, جـ35فقة والكسوة الواردة يف اآلية زايدة للزوجة على ما تستحقه أصاًل، ليكون مبثابة أجرة على الرضاع ]الن
ة" وكسوتني, وهو تكلف ابرد، يسمو عنه النظم الكرمي, قال صاحب املنار: "وحنن ال نستفيد من جعل اآلية عامة زايدة عما نستفيد جبعلها خاص

 [.409, ص2, جـ13]
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[ من جعلها يف الزوجات خاصة؛ ألن اآلية 160, ص 3, جـ36ذهبت طائفة أخرى من املفسرين إىل ختصيص الوالدات، ُث اختلفوا, فمنهم ]
متصور  غري -كما أسلفنا   -نصت على النفقة والكسوة, واملطلقة ال تستحق إال النفقة, ويشكل عليهم الربط بني الرضاع والنفقة والكسوة, وهذا 

 يف حق الزوجة.
ل الزوجة أغرب هذا الفريق يف الرد، فقال: نصت اآلية على النفقة والكسوة للزوجة املرضع مع أهنا اثبتة ابلزوجية؛ حىت ال يتوهم متوهم أن اشتغا

د برود وتكلف، وجرأة [, ويف هذا الر 100, ص 6, جـ35ابإلرضاع يسقط النفقة والكسوة؛ ألنه قد يؤدي إىل تضييع شيء من حقوق الزوجة ]
قول على النص، دفع إليه التمسك ابلعموم وجتاهل السياق. قال صاحب املنار: "وهذا الرتجيح مرجوح ال يلتفت إليه؛ ألنه مبين على االحتجاج ب

[, ويرى 409, ص 2ـ, ج13الفقهاء، وهو أن املطلقة املرضع تستحق األجرة دون النفقة والكسوة على القرآن، وهذا القول أضعف األقوال " ]
 .[16]أبو زهرة أنه قول ال حجة له

تفسري املفردات بعد انتزاعها إن اإلشكاالت البارزة اليت وردت على القولني السابقني, وما أعقبها من ردود متكلفة مردها جتاهل السياق القرآين, و 
 من سياقها, والدخول إىل النص مبقرر سابق.

يف سياق  ترى طائفة اثلثة من املفسرين أن الوالدات يف اآلية هن املطلقات خباصة, ودليلهم السياق العام منه واخلاص, أما العام فإن اآلية جاءت
من السورة نفسها, وجاءت آية الرضاع يف  243من السورة، واستمر إىل اآلية  226احلديث عن أحكام الطالق, فقد بدأ هذا احلديث من اآلية 

صرف الكالم عما هو يف سياقه إىل غريه إال حبجة جييب التسليم  -كما قال اإلمام الطربي يف أكثر من موضع   -(، وغري جائز 233الوسط منها )
أحكام الطالق جاءت بعد آية الرضاع؛ فإن علم املناسبات كفيل  [. وال يعكر على هذا وجود بعض آايت خارج389, ص 9, جـ20هلا ]

 ابلكشف عن سر الرتابط بينها, وقد كان.
 

مل أما السياق اخلاص الذي انتظمت فيه لفظة الوالدات فإنه انطق أبهنا يف املطلقات, وميكن الكشف عن داللة السياق على هذا من خالل املعا
 املوجزة التالية:

ت معطوفة عما قبلها يشري إيل إحتاد السياق، فكأن النص بعد أن عرض لطائفة من أحكام املطلقات قال: والوالدات ممن يرضعن. جميء الوالدا -1
، 1، جـ58؛ 292، ص2، جـ25؛ 277، ص2، جـ38؛ 402، ص1، جـ12؛ 30، ص5، جـ20وهذه األحكام عند الطالق ]

 [.248ص
واآلية تشهد هبذا   -وقد يدخل غريهن لبعض االعتبارات  -ملباشر؛ يومئ أبن احلديث عن املطلقات جميء )يرضعن( بصيغة اخلرب جتنباً لألمر ا -2

 كما سيأيت.
النص على احلولني، وأتكيدمها بـ)كاملني( يشعر بوجود خالف، واحتمال تفريط من أحد األبوين، وهذا ال يتصور إال يف حاالت الطالق  -3
 [.100، ص6، جـ35]
 ابملولود له دون الزوج على انقطاع الزوجية. قد يدل التعبري -4
 فرض النفقة والكسوة للمرضع يدل على أهنا مطلقة؛ إذ لو كانت زوجة لكان ذكر هذا لغوا، وقد سبق بسط هذا الكالم. -5
جية، وسواء محلت )تضار( النهي عن اإلضرار الوارد يف سياق اآلية دليل علي أن احلديث يف املطلقات؛ إذ ال يتصور شيء منه مع بقاء الزو  -6

؛ 434، ص2، جـ28[، وسواء محلت "الباء" علي معين اإللصاق ]296، ص1، جـ48علي املفعولية أو الفاعلية يف قراءتيها املشهورتني ]
الواردة يف سياق اآلية، فإن داللتها ال خترجها  [ أو غريه، كل ذلك يف قوله تعايل: }اَل ُتَضآرَّ َواِلَدٌة بَِوَلِدَها َواَل َمْوُلوٌد لَُّه بَِوَلِدِه{142، ص1، جـ26

 علي أي وجه عن املطلقات، إذ أن جممل ما يستفاد مما سبق: النهي عن اإلضرار ابألم عن طريق الرضاع، سواء من األب أو من املولود، وكذا
حيول طلب اإلجياز دون تفصيلها، وهي كلها ال تتصور مع  [17]العكس، ال ينبغي أن تلحق األم ضرراً ابألب وال ابملولود. وصور ذلك كثرية متوقعة

 بقاء الزوجية.
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إال أهنا  -وبغض النظر عن اخلالف يف مدلوهلا  -م قوله تعاىل يف سياق اآلية: }َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك{ دليل على أهنا يف املطلقات؛ فإهن -7
 [.434، ص2، جـ28تتحدث عن من تلزمه نفقة املرضع حني فقد األب، وهي عند اجلمهور على وارث الطفل ]

ُهَما َوَتَشاُوٍر{ على انتقاء الزوجية؛ ألن اآلية جتيز ا -8 تفاق األبوين على ترك إرضاع املولود، وهذا يدل قوله تعاىل: }َفِإْن َأرَاَدا ِفَصااًل َعن تـََراٍض مِ نـْ
 ال يتصور إال يف حالة الطالق.

 ختمت اآلية ابحلديث عن جواز أن ترضع الولد غري والدته، وهذا حيدث غالباً عند تفرق األبوين. -9
هذه اآلية، وأن االعتماد على قرينة السياق   أن العموم غري مقصود يف -على تفاوٍت يف داللتها  -إن هذه املعامل املنتزعة من سياق اآلية فقط تبني 

 كان أوىل يف التقدمي، وىف الكشف عن مراد هللا فيها.
 

ق ما خيل إن النظر يف معىن اآلية يف ضوء السياق أدى إيل جتنب ما ظهر يف اآلية من إشكاالت، حني حكم العموم فيها، وليس يف االحتكام إيل السيا
[، والعكس 409، ص2، جـ13م إرضاع الوالدات غري املطلقات أوالدهن يؤخذ من اآلية ابلطريق األْوىل ]يف أحكام الرضاع بعامة؛ ألن حك

[، وليس من غرض هذا البحث 430، ص2، جـ28متعذر، كما أن حكم إرضاع الوالدات غري املطلقات أوالدهن قد يؤخذ من غري هذه اآلية ]
احلرص على بيان أثر السياق، وتسويغ تقدميه على  -فيما نرى  -يف هذا املثال، وسوغ لنا هذا تتبع هذا، خباصة أننا توسعنا قلياًل يف التفصيل 

 العموم يف بعض املواضع.
 
 اخلامتة

أن فهم النص دوَّار مع السياق، وأن له فيه قسطاً من التحكم، خباصة إذا مل تزامحه قرينة أخرى نصبها ميكن أن نقرر على هًدى مما سبق عرضه: 
آية ذات معىن صريح، أو حديث  -يف جمال تفسري القرآن  -نص دلياًل على املعىن املراد، الذي هو أعلم به، وقد يكون هذا الدليل صاحب ال

  صحيح، ويلحق هبما إمجاع احلجة.
اد يف جمال التأصيل والتطبيق، ُعين كثري من املفسرين ابلسياق، ورعوه حق رعايته، وأنزلوه منزلته من لدن اإلمام ابن جرير الطربي، الذي أجاد وأف

 ووصواًل إيل مدرسة املنار اليت رفعت شعار العودة إيل النص واالحتكام إليه، واليت كانت العناية ابلسياق أبرز مظاهره.
القراءات، وله حضور إن اجملاالت اليت يستحضر فيها السياق كثرية، فهو يعني على ترجيح احملتمالت، وبيان اجملمالت، وىف حتديد عود الضمري، وىف 

 شارات.عند تنقيح التفسري من الدخيل واإلسرائيليات، ودفع ما يتوهم أنه تعارض بني اآلايت، وإن كان هذا البحث مل يتسع من ذلك كله إال إىل إ
 

 مرتني: -على الرغم من أمهيته  -أسيء إيل السياق 
ليلي التجزيئي، وحرص على تكثري املعاين، وذلك ابنتزاع اللفظ من نظمه وسياقه، حني مت جتاهله من ِقَبل بعض من اشتغل ابلتفسري التح األوىل:

 وتفسريه تفسرياً لغوايً معجمياً، دون التفات إىل مدى مناسبة هذا املعىن للسياق.
 

املقررات السابقة، فكان أن  حني قدم السياق على غريه من القرائن مطلقاً، كما صنعت مدرسة املنار يف مواطن متعددة، حتت أتثري كانت الثانية
 أخطأت يف تفسري هذه املواضع.

وىف لقد حاز مفسرو القرآن الكرمي منذ وقت مبكر فضل السبق يف الكشف عن أثر السياق وأمهيته، وىف بيان أن األصل بيان النص يف سياق واحد، 
تتصل ابلسياق، مما يظنه البعض أنه من نتاج الدراسات اللسانية  التفريق بني داللة الكلمة مفردة ومقرتنة بغريها داخل النظم، وىف مسائل أخرى

 احلديثة، ومن مبتكرات مدارس حتليل اخلطاب.
ئية أحسب أن ما ورد يف هذا البحث دعوة إىل الباحثني لكي يقدموا دراسات مستقلة لكل جمال من اجملاالت اليت عمل فيها السياق، تكون استقرا

 ا ستأيت بنتائج ابهرة.تطبيقية، وأحسب مرة أخرى أهن
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 وأستغفر هللا تعاىل إن ساء فهمي، أو زل قلمي، هو سبحانه من وراء القصد.
 

 املراجع
 [ أوملان، ستيفن. دور الكلمة يف اللغة. ترمجه وقدم له وعلق عليه د. كمال بشر. القاهرة: مكتبة الشباب، د.ت.1]
 م. 1976ت، . بين غازي: د.1[ رضوان، حممود. نظرات يف اللغة. ط2]
[ براون، جيليان ب.، وج يول. حتليل اخلطاب. ترمجة وتعليق د.حممد لطفي الزليطين ود. منري الرتيكي. الرايض: جامعه امللك سعود، 3]

 م.1997هـ/1418
 م.2000شر، . بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والن1[ املوسى، هناد. العربية حنو توصيف جديد يف ضوء اللسانيات احلاسوبية. ط4]
 [ حسان، متام. اللغة العربية: معناها ومبناها. الدار البيضاء: دار الثقافة، د.ت.5]
 م.1980هـ/1400[ رواندا، بلوار. مدخل إيل اللسانيات. ترمجة بدر الدين القاسم. دمشق: مطبعة جامعة دمشق 6]
 م.1981ـ/ه1401. جدة: عكاظ، 1[ احلواء حممد سليم. تفسري النصوص اجلنائية. ط7]
 هـ.1366[ ابن فارس، أمحد. معجم مقاييس اللغة. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 8]
 . دمشق: دار القلم، د.ت.1[ األصبهاين، الراغب. املفردات يف غريب القرآن. حتقيق صفوان داوودي. ط9]
 هـ.1412. بريوت: مؤسسة الرسالة، 1ط[ أبو البقاء، أيوب بن موسى. الكليات. حتقيق عدانن درويش وحممد املصري. 10]
 [ ابن منظور، مجال الدين. لسان العرب، بريوت: دار صادر، د.ت.11]
 [ ابن العريب، أبو بكر حممد. أحكام القرآن، حتقيق حممد على البجاوي. بريوت: دار املعرفة، د.ت.12]
 قاهرة: دار املنار، د.ت.[ رضا، حممد رشيد. تفسري القرآن احلكيم املشهور بتفسري املنار. ال13]
 [ ابن متيمة، أمحد عبد احلليم. جمموع الفتاوى. مجع عبد الرمحن بن قاسم. الرايض: د.ن، د.ت.14]
 م1978هـ/1398. القاهرة: دار األنصار، 1[ ابن متيمة، أمحد عبد احلليم. دقائق التفسري. مجع وحتقيق د.حممد السيد اجلليند. ط15]
 م.1977. بريوت: دار العلم للمالين، 2بن حممد. إصالح األشباه والنظائر. حتقيق عبد العزيز سيد األهل. ط [ الدامغاين، احلسني16]
 هـ.1417. الرايض: دار القاسم، 1[ احلريب، حسني بن على. قواعد الرتجيح عند املفسرين. ط17]
 هـ.1418. مكة املكرمة: مكتبة الباز، 1راهيم. ط[ الشاطيب، أبو إسحاق. املوافقات يف أصول الشريعة. حتقيق عبد املنعم إب18]
 [القامسي، حممد مجال الدين. حماسن التأويل. عناية حممد فؤاد عبد الباقي. بريوت: دار الفكر، د.ت.19]
 [ الطربي، حممد بن جرير، جامع البيان عن أتويل أي القرآن. حتقيق حممود شاكر. القاهرة: دار املعارف، د.ت.20]
 هـ.1420. الرايض: دار طيبة، 2ري، أبو الفدا إمساعيل. تفسري القرآن العظيم. ط[ ابن كث21]
 هـ.1413. الكويت: وزارة األوقاف، 2[ الزركشي، بدر الدين. البحر احمليط. حتقيق عبد القادر القاين وآخرين. ط22]
 هـ.1401سسة الرسالة، . بريوت: مؤ 2[ أبو عبيدة، معمر بن املثين. جماز القرآن. حتقيق فؤاد سزكني. ط23]
 م.1989هـ/1410. مكة املكرمة: مركز إحياء الرتاث اإلسالمي، 1[ النحاس، أبو جعفر. معاين القرآن. حتقيق حممد علي الصابوين. ط24]
 هـ.1409. الدوحة: د.ن، 1[ ابن عطية، عبد احلق بن غالب. احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز. ط25]
 هـ.1391ود بن عمر. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التاؤيل. بريوت: دار املعرفة، [ الزخمشري، حمم26]
 هـ.1391. بريوت: دار املعرفة، 21[ الزركشي، بدر الدين. الربهان يف علوم القرآن. حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم. ط27]
 م: د.ن، د.ت.[ ابن عاشور، حممد الطاهر، التحرير والتنوير. د.28]
 [ املزين، حممد بن أمحد. خمتصر املزين يف فروع الشافعية هبامش األمر. القاهرة: دار الشعب، د.ت.29]
 هـ.1399. القاهرة: مكتبة وهبة، 1[ أبو موسى، حممد. دالالت الرتاكيب. دراسة بالغية. ط30]
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 ز. دمشق: دار الفكر، د.ت.[ العز بن عبد السالم. اإلشارة إيل اإلجياز يف بعض أنواع اجملا31]
 هـ.1407. بريوت: دار الكتب العلمية، 2[ ابن الوزير، حممد بن مرتضي اليماين. إيثار احلق علي اخللق. ط32]
 هـ.1393. د.م. دار املعرفة، بريوت: 3[ أبو حيان، حممد بن يوسف األندلسي. البحر احمليط. ط33]
 م.1985. د.م: دار إحياء الرتاث العريب، 2[ املراغي، أمحد مصطفي. تفسري املراغي. ط34]
 هـ.1411. د.م: دار الكتب العلمية، 1[ الرازي، فخر الدين حممد بن عمر، التفسري الكبري. ط35]
 [ القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن. الرايض: مكتبة الرايض، د.ت.36]
 ويل يف معاين التنزيل. بريوت، دار املعرفة، د.ت.[ اخلازن، عالء الدين علي. لباب التأ37]
 هـ.1412[ البغوي، أبو حممد احلسني، حتقيق حممد النمر عثمان ضمريية، وسليمان اخلرش. الرايض: دار طيبة، 38]
 هـ.1403[ الشنقيطي، حممد األمني. أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن. د.م: د.ن.، 39]
 هـ.1412ح البيان يف مقاصد القرآن. ُعين بطبعه عبد هللا األنصاري. بريوت: املطبعة املصرية، [ خان، صديق حسن. فت40]
 هـ.1405. بريوت: دار إحياء الرتاث، 4[ األلوسي، أبو الفضل شهاب الدين. روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين. ط41]
 هـ.1407ت: املكتب اإلسالمي، . بريو 4[ ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي. ط42]
 هـ.1383[ دروزة، حممد عزة. التفسري احلديث. القاهرة: دار إحياء الرتاث، 43]
 [ حجازي، حممود حممد. التفسري الواضح. القاهرة: دار الكتب احلديثة، د.ت.44]
. دمشق: دار البشري ودار األمل، 3ط [ األخفش األوسط، أبو احلسن سعيد بن مسعده البصري. معاين القرآن. حتقيق فائز فارس.45]

 م.1981هـ/1401
 [ ابن قتيبة، حممد بن عبد هللا. تفسري غريب القرآن. حتقيق أمحد صقر. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، د.ت.46]
 كرمة: مطبعة السنة احملمدية، د.ت.[ ابن القيم، حممد بن أيب بكر. التفسري القيم. مجعه حممد أوس الندوي. حتقيق حممد حامد الفقي. مكة امل47]
. بريوت: مؤسسة 4[ القيسي، مكي بن أيب طالب. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها. حتقيق حميي الدين رمضان. ط48]

 هـ.1407الرسالة، 
 [ ابن اجلزري، حممد بن حممد. النشر يف القراءات العشر. د.م.:دار الفكر للطباعة والنشر، د.ت.49]
 [ أبو شامة، عبد الرمحن بن إمساعيل. إبراز املعاين يف حرز األماين. حتقيق إبراهيم عطوة. القاهرة: مصطفي البايب احلليب، د.ت.50]
 م.1968. القاهرة: دار املعارف، 3[ عبد الرمحن، عائشة، التفسري البياين. ط51]
 هـ.1402. القاهرة: دار الرتاث. 1لكرمي يف مصر. ط[ شريف، حممد إبراهيم. اجتاهات التجديد يف تفسري القرآن ا52]
 هـ.1421. الرايض: دار السالم، 2[ البخاري، حممد بن إمساعيل. اجلامع الصحيح. ط53]
 هـ.1421. الرايض: دار السالم، 2[ النيسابوري، مسلم بن حجاج، صحيح مسلم. ط54]
 هـ.1421م، . الرايض: دار السال2[ الرتمذي، احلافظ أبو عيسى. سنن. ط55]
 هـ.1418. املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم، 3[ اجلزائري، أبو بكر جابر، أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري. ط56]
 [ اخلطيب، عبد الكرمي، التفسري القرآين. د.م: دار الفكر، د.ت.57]
 هـ.1406. جدة: دار العلم، 13[ قطب، سيد إبراهيم. يف ظالل القرآن. ط58]
 القاهرة. -شهرية، تصدر عن اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية  -[ جملة لواء اإلسالم59]

 ـــــــــــــــــــــــــ
أيضاً، فإن اللون الفاتح إذا وضع إبزاء ألوان أفتح منه؛ فإنه يبدو غامقاً، والشخص القصري إذا يعمل السياق بداللته العامة خارج دائرة النص  [1]

 [.146، ص3وقف مع من هم أقصر؛ فإنه يبدو بينهم طوياًل، وهكذا ]
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 [.291، ص1، ج22شهد هلذا أحاديث وإمجاع، انظر ] [2]
 [.19, ص17؛ جـ212, ص 9؛ جـ82, ص  2  , جـ20ينظر ] [3]
[, ورد 313, ص1, جـ23[, وينظر أيضاً ]253, ص 3, جـ20[, ورد الطربي ]91, ص1, جـ23ينظر على سبيل املثال: ] [4]

 [.160, ص5, جـ24[, ورد النحاس ]98, ص2, جـ23[, وينظر كذلك ]233, ص 12, جـ20الطربي ]
 [.368, ص 8, جـ 40؛ 336, ص 11, جـ 36؛ 385, ص 5, جـ 42؛ 275؛ 19, ص ص 3, جـ26] [5]
 [, وعود الضمري من املوضوعات اليت تستحق أن تفرد بدراسة مستقلة.631ـ  585, ص ص  2, جـ17ملزيد من التفسري يراجع ] [6]
[, وغريها  208, 182, 162,  126, 77, 16, ص ص 1, جـ 51ق، وتقدميها له يف كتاهبا ]انظر أمثلة على احتكامها للسيا [7]

 كثري.
به )اجتاهات التجديد يف تفسري القرآن الكرمي يف مصر(, ود.فهد عرض ملنهجها كثريون ابلدرس والنقد, منهم د. حممد إبراهيم شريف يف كتا [8]

 الرومي يف كتابه )اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر اهلجري(.
 ,كتاب اإلميان[.113, ص54لتفسري؛ , كتاب ا826, ص 53متفق عليه ] [9]
 , كتاب التفسري[.716, ص 55أخرجه الرتمذي ] [10]
؛ 138, ص6؛ جـ183, ص5؛ جـ376, 324, ص ص 2, جـ28انظر أمثلة ملا ذكران من رد أسباب النزول بسبب السياق ] [11]
 .154, ص 17؛ جـ 6, ص14؛ جـ6, ص14جـ
 [.240, ص 59ينظر تفسري أيب زهرة هلذه اآلية يف ضوء هذا الفهم، وانتصاره له ] [12]
[, السنة 734, ص 95[ واتبعهما أبو زهرة يف تفسريه هلذه اآلية ]129, ص1, جـ57؛ 456, 2, جـ13انظر الرأي مفصاًل يف ] [13]

 هـ, وأطال االستدالل هلذا القول ابلسياق، وقال: وحنن إليه أميل.1372السادسة, سنة 
, ص 3, جـ35؛ 147, ص 1, جـ26؛ 305, ص 1, جـ21؛ 275, ص 5, جـ20ى سبيل املثال ال احلصر: ]انظر عل [14]

 [.396, ص 3, جـ 19؛ 230، ص 3، جـ36؛ 139
 [.402, ص 59رة يف تفسريه هلذه اآلية يف ]انتصر هلذا القول أبو زه [15]
 [.402، ص59انظر رأيه هذا يف ] [16]
 [.408، ص2، جـ13؛ 142، ص1، جـ26انظر بعضاً من هذه الصور واحلاالت يف ] [17]
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