داللة السياق وأثرها في
فهم الحديث النبوي
د .عبد احملسن التخيفي
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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،و العاقبة للمتقني ،والصالة والسالم على إمام املرسلني ،وسيد اخللق مجععقني،
مجما بعد،
ف ق هللا هللا بعققي بي ق مققدا ابهلققدو ود ققن احل ق  ،فققىيحب ب ق القل ق ب بعققد م ا،ققا ،و ق ب ق حج ق
الظلمقا

عنهقا ققاهللا هللا اعقاى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﭼ ﭼ  ،وققاهللا سققبها

ﭽﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ

ﮨ ﭼ.

فهذا ال حي ( تااب وسنة) من جليل النعم وعظيم املنن ،وعلى قدر حظ املر ء من الفهم هلذا ال حي،
ك هللا ا تفاع واتهق سعادا ؛ لذا فققد اههقمه قم مجاقل العلقم إى العنا قة ملقذ ن املصقدر ن عنا قة فاققمه
ققل عنا ققة ،ف ققال ق ق ام أ ققني ال ققر ني م ققا مج ق ق م ،م بليق قاهللا مق ق م ققرور ا م وم خيلقق قاهللا ،ب ققل تج ققدداهللا
و تىيلقاهللا.
و ق قاهللا لعلم ققاء احل ققد ي ااتم ققام ابلق ق

حاد ققي رسق ق هللا هللا ،حفظ ققا وا ققب ا ملت هن ققا ،وفهص ققا و ييق ق ا

لنقلتها ،و فا وبياان لفقهها ،وحال لغ امض مجلفاظها.
وقد جعل ا للتعامل م مجلفاظها ق اعد اأبط مسالك الفهم واأيء مسقارب امسقتنبا ،،واعصقم مقن
م ال ال لل والأالهللا ،فمن مج اع عل م احلد ي اليت ثل معامل ربو يف الر الفهم السد د علقم ختلق
احلقد ي ،علققم انسققي احلققد ي ومنسق س  ،علققم مجسقباب ورود احلققد ي ،علققم ر ق احلققد ي ،فهققذأ مج ق اع
رئيسة من علم مص لح احلد ي.
ومثة ق اعد مهمة حلسن الفهم للنص النب ي ،جاء ذ راقا يف ا بيققا مجاقل العلقم عنقد حقري مجحاد قي
رس هللا هللا ،ومن الك الق اعد اعتبار دملة السياق يف فهم النص النب ي.
واي قاعدة جليلة هلا أتثرياا يف ج دة الفهم ،قاهللا اإلمام ابن دقي العيد "ف هللا السياق الر إى بياهللا

اجملمال واعيني احملتمال وان ل الكالم على املقص د من وفهم ذلك قاعدة برية من ق اعد مجص هللا
الفق ومل مجر من اعرض هلا يف مجص هللا الفق ابلكالم عليها واقر ر قاعد،ا م لة إم بعض املتىيسر ن ممن

مجدر نا مجصهاملم واي قاعدة متعينة على الناظر"(.)1

وقاهللا اإلمام ابن القيم "السياق رحد إى ابيني اجململ ،واعيني احملتمل ،والق بعدم احتماهللا ري
املراد ،وختصيص العام ،واقييد امل ل  ،وان ع الدملة ،واذا من مجعظم القرائن الدالة على مراد املتكلم،

( )1إحكام ا حكام(.)82/4
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فمن مج ل لط يف ظرأ ،و الط يف مناظرا  ،فا ظر إى ق ل اعاى {ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ} ي هد سياق دهللا
على مج الذليل احلقري"(.)2
والسياق من املص لها

العصية على التهد د الدقي ( ،)3ولذا اه بعض الباحثني إى التعرف

على سصائص وفهم عناصرأ ،وبياهللا مجثراا يف حتد د املعىن ،ومل ق عند التباس التعر (.)4

وبعيدا عن إحكالية املص لح واعقيدا التعر  ،ف ين اعتمد املعىن ال ائ للسياق والذي راك
على مجساسني
ا وهللا سياق املقاهللا .والثاين سياق املقام (احلاهللا).
فهما ميثالهللا اإلالار العام للسياق ،و ندرج حتتهما مج اع السياق ا سرو.
ومما جيدر ام تباأ إلي مج قد ُعرب عن السياق لفاظ مجسرو ،مثل ظاار احلد ي ،مقتأى الكالم،
فه و الكالم ،املعىن العام ،القر نة ،وحن اذأ املص لها اليت ك هللا امعتماد فيها على معىن

النص(.)5

ويف السياق القرآين ُعرب عن السياق بق" ظم اآل ة ،س اآل ة ،روي اآل ة ،ظاار اآل ة ،مالءمة
الكالم ،مقتأى الكالم ،فه و الكالم ،اإلالار العام ،اجل العام ،املعىن العام ،القر نة  ،املقام ،وحن اا".
 داللة السياق
ودملة السياق قر نة ُستعاهللا ملا على الفهم ،واذأ القر نة اك هللا اترة ظاارة اُدرك من ري فكر ورو ة،
واترة اك هللا سفية م ادرك إم مب د ظر وأتمل ،وآلتها إحراق العبارة وعاهلا يف اإلفصاي عن املراد.
واذأ الدملة وليدة النظر ،وحسن الذائقة ، ،فال ل عليها دليل ،قاهللا اإلمام ابن دقي
العيد"ودملة السياق م قام عليها دليل ،و ذلك ل فهم املقص د من الكالم وال ل ابلدليل علي

لعسر؛ فالناظر رج إى ذوق  ،واملناظر رج إى د ن وإ صاف "(.)6

( )2بدائ الف ائد(.)815/4
( )3جملة اإلحياء(.)54
( )4البهي الدميل عند ا ص ليني(ص.)11
( )5وانا م بد من اإلحارة إى مج ية ابط اذأ املص لها املتداولة اليت ق اخلالف يف دملتها ،وال اي م ردة
يف استعماهلا؟ ك اق يف ت ا ص هللا اليت اُعىن بأبط دمم ا لفاظ مج اعا من امستالف يف دملة الك
ا لفاظ.
( )6إحكام عمدة ا حكام(.)187/2
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 أنواع السياق
للسياق عاهللا رئيساهللا
األول :سياق املقال ،ا السياق اللغ ي الداسلي الذي نتج عن ارابط ا ص ا فيما بينها لت ليد
الكلما  ،والكلما فيما بينها لت كيل اجلمل ،واجلمل فيما بينها لت كيل النص.
فالقرائن املعتربة ملعرفة دملة سياق املقاهللا ،راجعة إى النظم ،والرت ي النه ة ،م اعتبار ق اعد
دمم ا لفاظ ،فالباحي يف دملة سياق املقاهللا ،حيتاج إى التمكن من الك ا دوا  ،ومن انا
افاو الباحث هللا يف اذا اجملاهللا بسب افاو،م يف امتالك الك ا دوا  ،و كنهم من ا بقيها مجثناء النظر
يف النص ص النب ة.
الثاين :سياق املقام وا ميثل البيئة التفاعلية بني املتهدث واملخاال  ،وما بينهما من ٍ
عرف سائد
حيدد مدل م الكالم ،وذلك مجهللا اداوهللا اخل اب جيري يف سياق ثقايف واجتماعي بني املتهدث
واملخاال  ،وليس لفظا جمردا عن ي الذي جيري في .
فمعرفة قصد املتهدث وحاهللا املخاال من وسائل فهم سياق املقام ،فقد جيتم صاهللا متفقاهللا يف
ظاار ا يف املعىن ،ولكنهما ختلفاهللا يف الدملة ابعا لقصد املتهدث ،مجو حاهللا املخاال  ،قاهللا حيي
اإلسالم ابن ايمية مج أا م اها مجثر اذ ن ا مر ن ،ومجهللا ل لفظ فه "مقيد مقروهللا بغريأ ،ومتكلم قد
عرفمه عادا  ،ومستم قد عرف عادة املتكلم بذلك اللفظ ،فهذأ القي د م بد من يف ل الم فهم
معناأ ،فال ك هللا اللفظ م لقا"( .)7ومبد من اإلحارة إى مج َّهللا ا الراف املؤثرة يف دملة سياق "قصد
املتهدث ،حاهللا اخلاال  ،البيئة احملي ة ملما" اي مج أا اتىيثر مبعرفة السياق .مبعىن مج نا هنتدي إى اذأ
املعاين من سالهللا دملة السياق ،وهنتدي من سالهللا دملة السياق إليها.
العالقة بني السياقني :اذاهللا الن عاهللا ليسا منفصلني عن بعأهما ،بل ل منهما كمل اآلسر،
ومبد منهما عند التعامل م النص ص النب ة ليتكامل الفهم ،فامقتصار على السياق املقايل وحدأ،
سيجعل النص بيئة مغلقة اقتصر على ما افيدأ ا لفاظ من دمم ومعاهللا ،وحترم الباحي من البيئة
اخلارجية احملي ة ابلنص ،وال ق عند دملة سياق املقام ،هعل الباحي حي م ح هللا محى النص دوهللا
ال ل ج إلي .
وقد ع َّهللا ثري من ا ئمة على دملة السياق جبا بيها املقايل واحلايل يف حري ا حاد ي النب ة ،وقد
جعلمه اذا البهي ص را يف اإلحارة إى مناذج من ا بيقا ا ئمة اليت ظهر من سالهلا مجثر دملة
السياق يف فهم النص النب ي ،وذلك مج َّهللا ال الدراسا ح هللا السياق ا مه متجهة حن آ القرآهللا
( )7جمم ع الفتاوو(.)415/20
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اجمليد ،ومجما ا حاد ي النب ة فلم حتظ بدراسا مستقلة لل ق ف على مجثر معرفة السياق يف فهم معىن
احلد ي النب ي وحتليل  ،وإمنا جاء اإلحارة إلي امنا مجثناء حروي ا حاد ي
أوالً :سياق املقال:
ومبد من التىي يد على إحكالية منهجية ا اج الباحي عند النظر يف دملة سياق املقاهللا ،واي
استالف سياق ا لفاظ ،مما ؤثر على ا بي ق اعد امستدمهللا.
ولدف اذأ اإلحكالية ف نبغي مجهللا ك هللا النظر يف سياق منت احلد ي اتليا جلم روا احلد ي،
ومعرفة ال ج الراجح منها عند اعاراها ،واحلاجة إى ع روا احلد ي ا مل النظر يف السياق
املقايل اخلاص حلد ي واحد ،والسياق املقايل العام حاد ي متفقة يف املعىن.
ودملة السياق استدعي النظر يف مجلفاظ احلد ي من مجوهلا إى آسراا ،قاهللا اإلمام ال االيب "فال
يص للمتفهم عن رد آسر الكالم على مجول  ،ومجول على آسرأ ،ف هللا َّفرق النظر يف مجج ائ  ،فال ت صل

إى مرادأ"(.)8

وقد ظهر مجثر ا بي دملة السياق يف ت حروي احلد ي يف ج ا ختلفة ،فكاهللا هلا مجثر يف ا بي
الق اعد النه ة على املنت النب ي ،فىيفاد ابط النص النب ي ،و فمه عن معاين حروف الع ،
ودفعمه بعض اإلحكام اللغ ة ،ومجاب مه إى من ع د الأمري ،وعن الت اب بني ال ر ،واجل اء.
وإليك اذا املثاهللا الت بيقي حد ي ((إمنا ا عماهللا ابلنيا  ،وإمنا لكل امرئ ما و ،فمن ا مه

اجرا إى هللا ورس ل  ،فهجرا إى هللا ورس ل …))( .)9قاهللا احلافظ ابن حجر "ف هللا قيل ا صل اغا ر
ال ر ،واجل اء ،فال قاهللا مثال من مجالاع مجالاع ،وإمنا قاهللا مثال من مجالاع جنا ،وقد وقعا يف اذا احلد ي
متهد ن ،فاجل اب مجهللا التغا ر ق اترة ابللفظ وا ا ثر ،واترة ابملعىن و فهم ذلك من السياق"(.)10

ويف جماهللا الفق وامستنبا ،ف َّهللا السياق املقايل مجدو إى ج دة امستنبا ،،وحتد د صفة الفعل الذي
عن الدملة ال اي عامة مجو
اعلَّ ب احلكم ،ويف جماهللا ا بي الق اعد ا ص لية ف َّهللا السياق ك
ساصة ،وال اي م لقة مجو مقيدة.
ومن ا مثلة الت بيقية على ذلك حد ي مجيب ار رة مجهللا رس هللا هللا قاهللا ((إ َّهللا مجحد م إذا قام صلي
جاء ال ي ا ُهللا فلبَّس علي  ،حىت م دري م صلى ،ف ذا وجد ذلك مجحد م ،فليسجد سجداني ،وا
( )8امل افقا (.)413/3
( )9مجسرج البخاري(حد ي ،)1ومسلم(حد ي.)1907
( )10فتح الباري(.)16/1
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جالس))( .)11قاهللا ابن ب اهللا "ومل فرق بني مجهللا اك هللا صالا فر أة مجو انفلة ،وا فعاهللا كرا ،
والنكرا

يف سياق ال ر ،اعم ،ما اعم يف سياق النفي ،وهللا سبها واعاى مجعلم"()12

ويف جماهللا ابط النص ودف ما قد عرت من سقط مجو م ض ،ف َّهللا دملة السياق فمه عن بعض
مج اع السقط يف املنت ،ومجسهممه يف اعيني مبهما املنت ،وحتد د صاح الق هللا عند امحتباأ ،واستبعاد
الغر من ا ق اهللا ،ومن ا مثلة الت بيقية على ذلك حد ي مج س بن مالك  قاهللا قاهللا رس هللا هللا
((مجقيم ا الر ع والسج د ،ف هللا إين را م من بعدي ،ورمبا قاهللا من بعد ظهري إذا ر عتم

وسجدمت))()13

قاهللا اإلمام الن وي " وق ل ( إين را م من بعدي) مجي من ورائي ما يف الروا

الباقية قاهللا

القااي عياض ،ومحل بعأهم على بعد ال فاة ،وا بعيد عن سياق احلد ي"(.)14
اثنياً سياق املقام وملا اهللا اذا السياق ميثل البيئة التفاعلية بني املتهدث واملخاال  ،ف َّهللا من مجعظم

ال سائل املعينة على إدرا

ا معرفة سب ورود احلد ي ،الذي ا مثرة من مثار ع روا

احلد ي.

ابني من ا بيقا ا ئمة مجهللا دملة سياق املقام واسعة الدملة ،وقد ظهر مجثراا يف ج ا ختلفة،
وقد َّ
فمعرفة قصد املتهدث مجد إى أتو ل بعض النص ص على سالف ظااراا ،فىيسرجمه النص من مساق
الذم إى مساق املدي ،ومجمثر دقة يف امستنبا ،،ومعرفة للخاص من العام ،واستبعادا للغر من
ا ق اهللا.
ومن ا مثلة الت بيقة حد ي مجيب ار رة قاهللا ((صلى النيب الظهر ر عتني مث سلَّم…و اهللا يف الق م
رجل دع أ النيب ذا اليد ن ،فقاهللا النيب مجصدق ذو اليد ن))( ،)15وقد ب ب البخاري على اذا
احلد ي بق ل "ابب ما جي ز من ذ ر الناس حن ق هلم ال ل والقصري" .قاهللا ابن املنري "مجحار البخاري
إى مجهللا ذ ر مثل اذا إهللا اهللا للبياهللا والتميي  ،ما ورد يف احلد ي ،فه اجلائ  ،وإهللا اهللا يف ري اذا
السياق التنقيص والتغيي فهذا الذي م جي ز ،وإحارة عائ ة يف بعض احلد ي إى املرمجة اليت دسلمه
عليها ،مث سرجمه فىيحار عائ ة بيداا مجهنا قصرية ،فقاهللا النيب ا تبتها؛ هللا عائ ة مل افعل اذا

( )11مجسرج البخاري(حد ي.)1175
( )12فتح الباري مبن رج (.)521/6
( )13مجسرج البخاري(حد ي.)709
( )14حري الن وي(.)150/4
( )15مجسرج البخاري(حد ي.)5704
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ساصة ففهم التغيي  ،فنهيمه"( .)16والقر نة احلالية اليت
بياان ،وإمنا قصد إى اإلسبار عن صفتها ّ
اعترب يف فهم النصني عائدة إى قصد املتهدث ،اليت اُدرك من ح ااد احلاهللا ،فلم كن حاهللا سؤال
صهاب قاصدا التنقص من  ،ومجما إحارة عائ ة ،فكا مه ح ااد احلاهللا ادهللا على مجهنا ار د التنقص
منها.
ومجما حاهللا املخاال فهي مؤثرة يف سياق املقام ،واماتداء إى معرفة فق احلد ي ،ومن ا مثلة على
ذلك حد ي عبد هللا بن مسع د قاهللا (( اهللا رس هللا هللا تخ لنا ابمل عظة يف ا م رااية السآمة

علينا))( ،)17قاهللا البدر العيين "ف هللا قلمه مججي ز مجهللا ك هللا املراد من السآمة سآمة رس هللا هللا ،من

الق هللا؟ قلمه م جي ز ،و دهللا علي السياق وقر نة احلاهللا".)18(.

ولسياق احلاهللا مج أا مجثرأ يف ابيني الظروف املكا ية وال ما ية ،وابط النص ،ول مجثرأ يف حسن فهم ،
وذلك بتهد د ع ا مر مجو النهي ،وبياهللا ايئة الفعل ،وسالمة الرتجيح ،ودف اإلحكام ال اردة على
احلد ي .ومن ا مثلة الت بيقية على مجحد اذأ ا اع حد ي عائ ة -راي هللا عنها -مج َّهللا النيب
دسل عليها وعنداا امرمجة ،قاهللا من اذأ؟ قالمه فال ةُ اذ ُر من صال،ا .قاهللا م  ،عليكم مبا ا يق هللا،

ف هللا م ميل هللا ،حىت ل ا ،و اهللا مجح الد ن إلي ما داوم علي صاحب ))( .)19وقد استل يف املراد
بق ل " م " .ال هني لعائ ة عن مدي املرمجة هنا ا مه حاارة ،مجم َّ
مجهللا النهي هللا العمل م ُميدي مبثل ،
قاهللا ابن رج "وحيتمل  -وا ا ظهر وعلي دهللا سياق احلد ي  -مجهللا النهي إمنا ا ملدحها بعمل
ليس مبمدوي يف ال رع"(.)20

ومجستم ببياهللا الأ ابط اليت ظهر للباحي مج ية اعتباراا عند التعامل م دملة السياق

 ضوابط التعامل مع داللة السياق
إهللا الناظر يف ا بيقا ا ئمة لدملة السياق ب ىت مرادفا،ا ،تبني ل علة من الأ ابط اليت ا ا
راع هنا يف اعاملهم م دملة السياق ،واذأ الأ ابط اقي من ال لل يف التعامل م دملة السياق ،ومن
الك الأ ابط

( )16املت اري(.)357/1
( )17مجسرج البخاري(حد ي.)6048
( )18عمدة القاري(.)45/2
( )19مجسرج البخاري(حد ي.)43
( )20فتح الباري مبن رج (.)150/1
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 .1مجهللا ك هللا النظر إى سياق ا لفاظ اتليا جلم مجلفاظ احلد ي ،و يي درجة ل لفظ من حيي
القب هللا مجو الرد .واذا يف السياق اخلاص مجو(اجل ئي).
 .2ال ق ف على عي ا حاد ي املتفقة يف املعىن م احلد ي ل الدراسة ،إذا اهللا املراد التعرف
على السياق الكلي لتلك ا حاد ي .ومما ُله ملذا ا مر معرفة مسالك ا ئمة يف س ق ا حاد ي
داسل ا ب اب الفقهية.
 .3معرفة سب ورود احلد ي ،ف هللا ل مجثر يف فهم سياق احلد ي ،ولذا فينبغي العنا ة ابل ق ف على
سب احلد ي إذا اهللا للهد ي سب  ،ف ميثل سياق املقام.
 .4نبغي مجهللا ك هللا النظر إى املنت احلد ثي ظرا حامال من مجوهللا احلد ي إى آسرأ.
 .5مجهللا دملة السياق من قبيل دملة املفه م اليت م عم م هلا ما ا مقرر يف علم ا ص هللا.
 .6دملة السياق اي ا صل يف فهم النص النب ي ،فينبغي مجهللا اك هللا اي املعتمدة حىت ق م
معارض مجرجح.
 .7مجهللا دملة السياق م ُ ل هلا دليل إلثبا،ا" ،ودملة السياق م قام عليها دليل ،و ذلك ل
فهم املقص د من الكالم وال ل ابلدليل علي لعسر؛ فالناظر رج إى ذوق  ،واملناظر رج إى د ن

وإ صاف "(.)21
 .8معرفة دمئل ا لفاظ ،وق اعد اللغة العربية.
 .9معرفة الق اعد ا ص لية املتصلة بدملة السياق "العم م واخلص ص ،واإلالالق والتقييد ،واحلقيقة
واجملاز ،واإلعاهللا والبياهللا".
 .10التفر بني دملة السياق وبني قاعدة العربة بعم م اللفظ م خبص ص سب ال رود.
 .11نبغي مجهللا علم مج َّهللا دملة السياق اتن ع حبس احلاهللا اليت ورد اللفظ فيها لفظ السالم إذا ورد
يف سياق ذ ر الصالة ،ف هللا الساب إى الذان- ،وا دملة السياق -معىن ساص وا التهلل من
الصالة ،وإذا ورد يف سياق التعامل ،ف َّهللا الساب إى الذان ا التهية.
وستاما ف ين مججدد ال كر والثناء لألس ة القائمني على اذأ الندوة على جه دام اجلليلة يف العنا ة
ملا ،وامحتفاء ابمل ار ني فيها.
ومجسىيهللا هللا مجهللا أاع مث بتهم ،ومجهللا علي مكا تهم ،فاء ما ق ّدم من سدمة لسنة النيب.
واحلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على مجحرف السابقني والالحقني.

( )21إحكام عمدة ا حكام(.)187/2
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