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A

والسالم نذيراً، والصالة للعاملني عبده ليكون عىل الفرقان نزل الذي هللا احلمد
الدين، يوم إىل هبديه  اهتد ومن آله وعىل ونذيراً، بشرياً للعاملني كان من عىل

وبعد؛

بالسياق   ~ عثيمني ابن املفرس العالمة عناية مد بإبراز تعنى  ورقة فهذه
املفرسون؛ فيها  اختلف التي املعاين من معنى ترجيح يف عليه واالعتامد القرآين، 
عىل الضوء تلقي كام املعاين، بني  الرتجيح  أعمدة من عمدة يعد القرآين فالسياق
وتربز الرتجيحات، نامذج هلذه الرتجيح، وتذكر هذا يف العالمة سلكها التي املنهجية

قاعدة السياق. عىل املفرسين اعتامداً بعض أقوال بعض فيها رد التي املواطن

 

ابن املفرس العالمة اعتامد مد ما اآليت: عن التساؤل اإلجابة الدراسة حتاول
املعاين؟ معنى من لرتجيح السياق ~ عىل عثيمني

املفرسين، لد السياق مكانة عن الدراسة لنا كشفت ذلك عن اإلجابة ويف
أصول عن مقدمته يف سطره أوالً فيام السياق عن املفرس العالمة حديث وتتبعت

عليه. ونص تفسريه ثنايا يف أورده ما وثانياً التفسري،

ما تناول  للدراسة  مدخالً  تعد التي املقدمات ذكر بعد الدراسة اقتضت وقد
السياق، عىل املعنى اعتامداً فيه رجح خالفه، وما عىل السياق وكان املعنى فيه رجح
بتوصيات نتائج، وأتبعت الدراسة من إليه توصلت أبرز ما الدراسة بذكر واختتمت
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القرآنية. الدراسات جمال يف للدراسني

  

ما جلمع املحاولة كانت حيث الدراسة، يف االستقرائي املنهج  الباحث اتبع
عليه الوقوف بام تيرس للباحث تفسريه ثنايا يف السياق حول من كالم املفرس ذكره
ملوقع كان وقد كله، القرآن يشمل ال املطبوع من تفسريه أن تفسريه؛ فمعلوم من
حلوسبة وكان التفسريي، تراث الشيخ تقريب يف الدور أكرب ـ الرمحة ـ عليه الشيخ

السياق. عىل الشيخ معتمداً أوردها التي املواطن استقصاء يف الدور أكرب كتبه

األول  املبحث اآليت: التفصيل حسب ثالثة مباحث عىل اشتملت الدراسة وقد
عن  عبارة الثاين فكان املبحث وأما وفيه مطالب، وبتفسريه، بالشيخ وكان تعريفاً
الثالث املبحث وأما وفيه مطالب، الشيخ، لد الرتجيحية القواعد أبرز استنباط
كذلك، ـ مطالب  وفيه الشيخ، تفسري يف تبدو كام السياق أمهية عىل تركز فقد 

وتوصيات. الدراسة بخامتة وأتبعت
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األول املبحث

  

مطالب: وفيه

   

وتراثه وآثاره، العلمية ومكانته ونسبه  املفرس  اسم عن بإجياز فيه ونتحدث
اآليت: النحو عىل التفسريي

اسمه ونسبه: ١ـ

عبداهللا بن  بن بن عثامن عبدالرمحن بن سليامن بن صالح بن اهللا، حممد عبد هو أبو
ه دُّ وجَ التميمي، الوهيبي يِّسْ رَ آل مِن مقبل؛ آل مِن مقبل؛ بن أمحد بن عبدالرمحن
حَ نَزَ متيم، مِن ـ بَه هَ وْ ـ ذ فخْ مِن وهو فاشتهرَ بهِ، عثيمني؛ عليه: لِقَ ن أُطْ ثْامَ عُ الرابع
عامَ القصيمـ  نِ دُ مُ إحد ـ عنيزةَ مدينةِ يف الشيخُ لِدَ .وُ عنيزةَ إىل مِ شْ الوَ مِن أجدادهُ
جدة مدينة يف وتويف ، املباركِ رمضانَ شهر مِن والعرشين يف السابعِ (١٣٤٧هـ)

رمحة واسعة(١). ~ الزمن، مدة من مرض أقعده إثر ١٤٢١هـ عام

وآثاره: العلمية مكانته ٢ـ

ما  منها: مؤلفاته التي منها أمور، فيها متميزة أسهم مكانة علمية الشيخ احتل
وتعليق ورشح واختصار ورسالة كتاب بني ١٢٠مؤلفاً عددها عىل زاد مبارشاً كان
أما دروسه بتفريغها، العلم طلبة قام صوتية دروساً أصله كان يف ما ومنها وغريه،

وحتى عمران آل سورة من آية (١١٣) أول من تفسريه يف اهللا، رمحه ابن عثيمني، ترجيحات العالمة انظر: (١)
الكتاب قسم يف ماجستري العبداللطيف، رسالة عبداهللا بن سعود بن سورة النساء، صالح من (١٠٠) آية

بعدها. وما ١٦ القر، (١٤٢٩)، ص أم جامعة ـ و السنة
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ساعة صوتية(١). ٦٠٠٠ عىل ـ كام أشار بعضهم ـ زادت فقد الصوتية

تراثه التفسريي:  ـ ٣

املؤلفات: فمن متصال بالتفسري، ما كان نتاجه من يعنينا
علوم يف احلسان القواعد تيمية، ابن اإلسالم لشيخ التفسري مة  مقدّ رشح   •

طلبة من بجمعه عدد قام والذي املتفرق تفسريه ومنها يف التفسري أصول القرآن،
ومنها: العلم،

بن أمحد . د الشيخ مجع املائدة) ـ النساء ـ عمران الكريم (آل تفسري القرآن  •

اآلية وحتى من سورة الفاحتة للشيخ عرف تفسري أطول ولعل القايض، عبدالرمحن
الدهش(٢). صالح بن عبدالرمحن . الشيخ د مجع األنعام سورة من ٥٢

الصقري. حممد بن . سامي د الشيخ النمل) الكريم (النورـ القرآن تفسري  •

السليامن. بن نارص الشيخ فهد فاطر) ـ ص ـ القرآن الكريم (سبأ تفسري  •

أشكال(٣): اختذ ثالثة الصويت التفسري يف العام نتاجه أن العلم طلبة بعض ذكر وقد
يشمل  وهذا منه، ينطلق تفسري بكتاب الشيخ يرتبط مل حيث العام؛ التفسري ـ ١
إىل فيه وانتهى القرآن ل أوَّ من التفسري فيه الشيخ وابتدأ بالطلبة، اخلاص الدرس
الشيخ فرسَّ حيث العامة اللقاءات يف تفسريه ويشمل . ها يتمَّ ومل األنعام، سورة

. القرآن من متفرقة ل، ومواضع املفصَّ من خالهلا كثرياً
وانظر (www.ibnothaimeen.com) عىل االنرتنت اهللا، رمحه العالمة، موقع عىل االطالع يمكن للمزيد (١)

.٢٣ ص صالح، ـ ابن عثيمني ترجيحات رسالة
الشيخ، منهج حول ،(www.tafsir.org)التفسري أهل ملتقى أمحد الربيدي، عىل الدكتور كتبه فضيلة ما انظر (٢)
يف عثيمني ابن الشيخ كان عنواهنا: جهود التي رسالته من خمتارة مقتطعات عن عبارة رمحه اهللا، وهي
أود وكنت سعود، بن حممد جامعة من دكتوراة، رسالة وهي ودراسة، مجعاً القرآن:  وعلوم  التفسري 

ذلك. يل يتيرس عليها لكن مل االطالع
ـ البيان جملة الدهش، الصالح  الرمحن عبد ـ التفسري يف عثيمني ابن الشيخ منهج بعنوان: مقاال انظر (٣)

٤٥ ص ،١٦٠ ع االسالمي، املنتد
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ومل يقترص  له، منطلقاً فكان اجلاللني، الذي ارتبط فيه الشيخ بتفسري ٢ ـ التفسري
أيضاً. يتمها ومل الزخرف، سورة فيه وبلغ عليه،

رشحه  أثناء يف  متر التي لآليات الشيخ تفسري يف ويتمثل ق، املفرَّ التفسري  ـ   ٣
ح فيها. ورجَّ عليها، تعليقه يف الشيخ أسهب وربام كثرية، وهي ما، لكتابٍ

فيها منهجه أن إال  خالهلا من التفسري  الشيخ تناول التي الطرق  تعدد ومع
. املعامل كثري من اتفقت يف حيث متقارب،

يف الشيخ التي اعتمدها الرتجيح دعائم أحد عن باحلديث تعنى الورقة وهذه
السياق، وهو الواحدة، يف اآلية تعدد األقوال عند وبخاصة اآليات، معاين ترجيح
واملراد بالسياق املقصود إىل نشري عند الشيخ عن السياق احلديث يف الرشوع وقبل

السياق. بمقتىض

  

واحد، وهو:حدو أصل والقاف «السني والواو :~ ابن فارس قال  لغة:
الدواب... وإنام سميت من  استيق ما والسيقة: يسوق سوقا. يقال ساق اليشء

عليها»(١). ينساق املايش ألن بذلك

سقته يقال: جلبها وطردها، اإلبل: «سوق :~ األصفهاين الراغب وقال
مضغ(٢). غري من لق احلْ يف النسواقه والسويق سمي فانساق..

الكالم: واالتصال، فسياق التتابع معنى حول يدور السياق أن يتضح وهبذا
عليه. جيري وأسلوبه الذي تتابعه

ج٣/ ٢٠٠٢م، احتاد الكتاب العرب، دار يّا، رِ زكَ بن فارِس بن احلسني أمحد ابو اللغة، مقاييس معجم (١)
.٩٠

القاسم، أبو األصفهاين بالراغب املعروف املفضل بن بن حممد احلسني الكريم، ألفاظ القرآن مفردات  (٢)
ص٥١٤. دمشق، القلم دار
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اصطالحاً:

القرآنية(١). األلفاظ سلك يف وانتظامها املعاين تتابع

السياق: داللة

الباب، هذا يف خمتلفة ألفاظاً واستخدموا وداللته، السياق عن العلامء حتدث
بعضهم يسمى عند السياق، مقتىض يسمى حني ففي نفسه، االستعامل تؤدي وكلها

السياق داللة

عند كان وإن  حديثهم، ثنايا  يف إليه وأشاروا السياق عىل العلامء تكلم وقد
الطربي،ومشاهري عند معروفة به عنايتهم لكن اللفظ، هذا غري بألفاظ قدمائهم
يف  العظيم األصل هو عنده السياق بيان أن ~ يف تيمية ابن ويقول املفرسين(٢)،
وما حيف سياقه، بحسب موضع كل يف الداللة رسوله: «فإن وسنة اهللا فهم كتاب

واحلالية». اللفظية القرائن من به

بمراعاة وعليه قال: املفرس لد مراعاهتا الواجب من الرشوط وعده السيوطي
له الكالم»(٣). سيق الذي والغرض التأليف، ومراعاة واملجازي، احلقيقي املعنى

املنار: صاحب قول ذلك من أمهيته، عىل ونصت املنار مدرسة له  وتنبهت
منه، يف مواضع تكرر ما بأن جيمع نفسه، القرآن من  اللفظ يفهم أن «واألحسن
قرينة تقوم اآلية... وأن أفضل معنى مجلة مع معناه يتفق كيف وحيقق فيه، وينظر
املعنى، مجلة مع واتفاقه  القول، من له  سبق ملا  موافقته  اللفظ معنى حقيقة عىل
ـ دكتوراه  الفتاح عبد املثنى الداليل، حممود، الرتجيح يف أثره و القرآين السياق بعنوان: رسالة انظر للمزيد  (١)

الرشيعة. كلية ـ الريموك. ـ جامعة األردن ـ
جامع يف تفسريه الطربي تفسري يف املعنى توجيه يف وأثره السياق بعنوان: علمية رسالة وجود هذا يؤكد (٢)

املهراز/فاس. ظهر اآلداب، كلية عليا، دراسات دبلوم البيان... حممد بنعده...
بريوت ـلبنان، ط١، ـ الفكر دار الدين السيوطي، الكامل جالل بن عبدالرمحن القرآن، علوم يف اإلتقان (٣)

.٤٨٨ ج٢/ ١٤١٦هـ،
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بجملته»(١). الكتاب جاء له القصد الذي مع وائتالفه
يف دراسة  الرشيدة السياسة «إن قائال: مقدمة رشوط املفرس دراز يف وذكره  
فال فيه، اخلطوة األوىل الدرس هو هذا النحو من بأن يكون تقيض القرآين النسق
حيكم أن بعد إال منه وجزء جزء بني املوضعية الصالت يف البحث إىل يتقدم الناظر

وضبط مقاصدها»(٢). أجزائها، بإحصاء كلها يف السورة النظر

       

به واستدل السياق، عثيمني الشيخ ابن فيها التي ذكر املواطن استقراء خالل من
اآليت: النحو عىل املعاين، بني للرتجيح استخدمها التي الدالالت أبرز تلمس يمكننا

معنى  ترجيح يف اعتمد عليها التي األركان أحد يكون النقل فقد النقل: داللة ١ـ
   A  [ تعاىل: قوله بالقرآن، القرآن تفسري «أي ذلك: ومن  السياق، بداللة مستدالً
ال العني، هبا رؤية فاملراد ،(٦٠ ZH (اإلرساء:  G  F  E  D  CB
ZV  U T S  R (النجم: [ املعراج: يف اآليات سياق يف رؤية املنام، يقول اهللا تعاىل

وعلمه(٣). وتيقنه بقلبه رآه فإنه النبي Sبعينه رآه ما أن واملعنى القلب، الفؤاد ،(١١

السياق: بداللة اللغة عىل ترجيحه داللة تدل اللغة: ومن األمثلة التي داللة ٢ـ
قال: ،(١٨٤ (البقرة:  ZC  B[ تعاىل:  قوله تفسري عند قاله ما
يعمل مصدر  الصيام ألن  ١٨٣)؛ (البقرة:  [الصيام]  تعاىل:  لقوله  مفعول  [أياماً]
والنكرة نكرة؛ [أياماً]: و معدودات؛ أياماً تصوموا أن عليكم كتب أي فعله، عمل
قرنت ملا السياق؛ بحسب اهلون وتفيد العظمة، وتفيد الكثرة، وتفيد القلة، تفيد
ـ للكتاب العامة املرصية النارش: اهليئة رضا ـ بن عيل ـ حممد رشيد املنار)  (تفسري احلكيم تفسري القرآن (١)

.٢٠ ج١/ م، ١٩٩٠ النرش: سنة
.١٥٨ ص الكويت، ـ القلم دار النبأ العظيم، حممد عبداهللا دراز، (٢)

من أمتكن مل  لكن الشيخ لتفسري املطبوعة  النسخة عىل احلصول (حاولت .١١/٤ ابن عثيمني، تفسري  (٣)
للتوثيق. الشاملة نسخة سأعتمد وهلذا ذلك،
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هذا يعني: القلة؛ أفادت ]ZC  B (البقرة: ١٨٤)، تعاىل: بقوله هنا
و قليلة؛ معدودات أيام ولكنه  أسابيع؛ ليس ليس سنوات؛ أشهراً؛ ليس الصيام
من املؤنث السامل ومجع السامل، املذكر ألن مجع القلة؛ مجع صيغ [معدودات] من

قليلة»(١). أيام فهي يعني: القلة؛ مجع صيغ

تعاىل: «وقوله التايل: املثال يف كام للمعنى، مرجحاً اللغوي االستعامل جيعل وقد
أعم االستثناء من وهذا حرص؛ أداة ١٤٣)، [إال] ] Z Q  P  O  N  (البقرة:
ما يعني: األحوال، أعم من استثناء إنه يقولون: مفرغاً كان االستثناء إذا األحوال؛
واملراد لنعلم من يتبع؛ فقط احلال إال هلذه القبلة هذه األحوال من بأي حال جعلنا
وحثاً بصدقه، اإلضامر تنوهياً موضع يف وصفه وأظهر S؛ حممد [الرسول] بـ
واألصل يتبعه. من لنعلم إال يقال: أن ذلك لوال السياق مقتىض  إذ اتباعه؛ عىل 
بأمور تعلق إن باختالف السياق: خيتلف وهو اإلنسان؛ خلف امليش «االتباع» يف
معنوية بأمور تعلق وإن ذلك؛ أشبه وما الشارع، متيش خلفه يف أنك حسية فمعناه:
به املراد فيكون معنوية؛ بأمور علق وهنا وأقواله؛ بأفعاله، التأيس به  املراد يكون

وأفعاله»(٢). بأقواله التأيس

ما  املفرسين معلالً أقوال بعض يوجه نجده كام السلف: وأقوال اآلثار داللة ٣ـ
ذلك ومن أمثلة الكالم، مراعاة لسياق كان اختيارهم املعنى مربراً أن من إليه ذهبوا

التالية: اآلية يف باملودة لألسباب عباس تفسري ابن

تكون أن إما هنا الباء ١٦٦)؛ تعاىل: ] Zz y x (البقرة: قوله
ينقطع كام هبم تنقطع ثم اآلن، متشبثون هبا أهنم بمعنى صلة تكون أو بمعنى «عن»؛
يتوصل وهو ما سبب؛ مجع ( األسباب و( الغرق؛ من للنجاة به متسك بمن احلبل

.٢٦٠ /٤ عثيمني ابن تفسري (١)
.٨٩ /٤ عثيمني ابن تفسري (٢)
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املتبوعني، هؤالء من االنتفاع به يؤملون  سبب  كل هنا  هبا واملراد غريه؛ إىل به
وقول فرعون ،(١٢ ] }  | { ~Z  (العنكبوت: قوهلم: مثل
فهذه ٢٩)؛ لقومه: ] ے   ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©Z (غافر:
القيامة  يوم كان العذاب إذا تنقذهم من أهنا منهم ظناً املتبعون سلكها التي األسباب
 } ابن عباس وفرس غاياهتم؛ إىل إىل الوصول سبيالً جيدون وال هبم؛ تقطعت
سبيل التمثيل؛ عىل التفسري وهذا املودة؛ هبم تقطعت [األسباب] هنا باملودة؛ أي
هؤالء حمبة سياق { أن اآلية يف عباس ابن تفسري ووجه ذلك؛ من أعم واآلية

ألصنامهم. املرشكني

حمبة يف هو  الذي للسياق مناسباً جاء عباس  ابن تفسري أن إىل أشار قد فهو
إليه أشار مما أعم املعنى كون رجح عثيمني ابن لكن نجد أن وأصنامهم، املرشكني

.} عباس ابن

يف قبول احلس أو العقل داللة يستخدم وأوضح ما احلس: أو العقل داللة ٤ـ
من تكون اللفظة أن بمعنى استعامل، من  أكثر  للفظة يكون عندما ورده، معنى
إال االستبعاد هلذا من داللة وليس املعاين بعض يستبعد فنجده اللفظي، املشرتك

هذا: األمثلة عىل ومن لذلك، السياق ويوظف العقلية، الداللة

 Z تعاىل: ]^  _ ̀  قوله تفسري عند واستبعده التكاثر من معنى ذكره ما
كام  باألموات تتكاثرون أصبحتم حتى املعنى: إن وقيل: قال: حيث ،(٢ (التكاثر:
شئت وإذا قبيلتك من أكثر قبيلتي  أنا فيقول: اإلنسان فيأيت باألحياء، تتكاثرون
هذا قول ضعيف لكن أكثر؟ فأينا منكم القبور وعد منا، القبور عد إىل القبور فاذهب

متوتوا. أن إىل تتكاثرون أنكم هو الصحيح األول واملعنى سياق اآلية. من بعيد

الرتجيح  يف عليها اعتمد التي القواعد تلك هبا وأعني الرتجيح، قواعد داللة ٥ـ
القادم. املبحث يوضحه ما وهو لديه، األغلب األعم وهو السياق، بداللة
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الثاين املبحث

    

مطالب: وفيه

     

معترب(١). الدليلني بوجه أحد تقوية الرتجيح: : معنى الرتجيح: أوالً

تفسري  يوردها يف التي من املعاين معنى عثيمني ابن الشيخ يرجح ما كثرياً  
استند التي منهجيته يف النظر دققنا ولو األقوال، بذكر يكتفي وال الكريمة، اآلية
القراءة لكن  األعم، الغالب يف منضبطة منهجية أهنا لوجدنا  الرتجيح  يف  إليها
الشيخ منهجية واحدة لد وجود تكشف لنا عدم عثيمني ابن تفسري الدقيقة يف

فيها: واختالفهم اآلية يف املفرسين أقوال ذكر يف عثيمني ابن

أحدها، يرجح ثم كاملة املفرسين أقوال أحياناً يذكر فقد  •

،األخر يستبعد األقوال ويشري إىل اختياره ثم قوالً وقد يذكر  •

 ،أخر وجوه باإلشارة إىل ويكتفي منها، الراجح القول ذكر عىل يقترص وقد  •

اآلية، تفسري ثنايا يف عند ذكر الفوائد، وليس أقوال أخر وجود يلمح إىل وقد  •

املثال يف ذكره ما الفوائد،  يف عليها السياق بداللة استدل التي األمثلة  ومن
  ¢  ¡  [ اآلية:  ففي هذه السياق: بحسب  تكون الثانية: «والفائدة  التايل:
التعظيم  يف أبلغ اهللا] [يلعنهم قوله: ألن التعظيم؛  الفائدة: ،(١٥٩ (البقرة:  Z£
أشد صار الغائب بصيغة نفسه عن حتدث إذا املتكلم نلعنهم»؛ ألن «أولئك من

للمناوي. التعاريف مهامت عىل كتاب التوقيف (١)
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ويعني وكذا بكذا، امللك وأمر وكذا؛ بكذا، يأمركم امللك إن امللك: قول مثل هيبة،
نفسه».

السياق أن مع يرجح وال أحد األمرين، حيسم أن دون حمتمالً األمر وقد يرتك  •

(ق: ٢١)، جاءت   Z[  Z Y X W  V[ ذلك: ومن ألحدمها، يشهد
كل يكون معنى وحيتمل أن برش. كل إنسان كل أي نفس، كل القيامة يوم يعني
نظرنا إىل إن ألننا بالرشائع، يلزمون ممن أيضاً، اجلن ومن اإلنسان بني من نفس

١٦) الخ..  (ق: Z(  '  &  %  $  #  "![ قوله: وهو السياق
كام تلزم تلزم اجلن الرشائع إىل أن اإلنسان، وإذا نظرنا نفس هنا بالنفس املراد قلنا:
النار، وكافرهم اجلنة،  مؤمنهم ويدخل القيامة، يوم حيرشون اجلن وأن اإلنس،

أراد(١). بام فاهللا أعلم عام، هذا قلنا: إن

الرتجيح عىل الدالة الصيغ ثانياً:

آخر، عىل معنى يرجح أنه يفهم منها كثرية عبارات ثنايا تفسريه يف املفرس أورد
اختياره أو ملعنى ترجيحه تدل عىل بعينها وجود عبارات عدم نلمس بالتدقيق لكن
يتحدث كان لكنه حرص هلذه األلفاظ، من الباحثني بعض قام به ما هذا ويؤكد له،
مل وألنه  السياق، بداللة خمتصة  وليست بعامة، الرتجيح عىل الدالة األلفاظ عن 
إليها باإلشارة فنكتفي الرتجيح، نوع من أنواع كل عىل ألفاظاً بعينها لتدل خيصص

ذلك يف فصل من إىل اإلحالة مع

يأيت: فيام عثيمني ابن ذكرها التي وأشهرها أساليب الرتجيح حرص يمكن و

وقد قيل)، ما أظهر يل، يظهر الظاهر، والذي «(األظهر، أظهرها، والقول •

مرة . عرش تسعة نحو: (١) الصيغ هذه استعمل

من اآلية (١١٢) وحتى البقرة سورة من اآلية (١٠٨) من التفسري يف عثيمني ابن ترجيحات انظر للمزيد (١)
.٤٤ ص ،القر أم جامعة ـ رسالة ماجستري احلازمي، صالح بن ثابت بن عمران، حسن آل سورة
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مرات. ثالث نحو: (٢) الصيغ هذه استعمل وقد (أقرب، وأقرهبا)، •

(٣) الصيغة هذه استعمل وقد (وهذا أسلم)، أحسن)، (وهذا أعم)، (وهذا •

. مرات نحو: ثامين

مرات. أربع نحو: (٤) هذه الصيغة استعمل وقد (واملراد)، به هنا) (واملراد •

مرة» عرشة أربع نحو: (٥) الصيغة هذه استعمل وقد (والصحيح). •

تفيد أو التصحيح (التصويب، أو عبارات تفيد عنده متنوعة، الرتجيح فألفاظ
األرجح)(١). أو األظهر أو التحسني، أو التعيني، أو األوىل،

  

داللة السياق، عىل اعتامداً للمعاين الشيخ ترجيح قواعد حلرص حماولة اآليت يف
يف وذكرها رصاحة عنها حتدث  قد القواعد  هذه بعض  أن إىل ننوه أن نود لكن
ثنايا يف من كالمه استنباطها استطعنا وأكثرها التفسري) يف (أصول املعروف كتابه

ذلك: بيان التفسري،

بدليل. إال االختالف عند اللغوية عىل الرشعية احلقيقة تقديم األوىل: * القاعدة

حسب اللغوية أو الرشعية املعاين من الكلامت تقتضيه «ما لذلك قوله: يدل
يرجح بدليل إال  الرشعي باملعنى أخذ واللغوي، الرشعي اختلف فإن  السياق، 

اللغوي»(٢).
يزيدها مثاالً هلا وأورد التفسري يف  أصول كتابه يف القاعدة هذه أوضح وقد

أقسام: ثالثة التفسري املأثور يف الوارد االختالف نص كالمه: وضوحاً، ويف اآليت
النساء)  سورة حتى عثيمني ابن (ترجيحات رسالة ينظر العبارات هذه عىل تفصيالت االطالع من للمزيد (١)
وما   ٢٧ ص ١٤٢٩هـ  ـ القر أم جامعة  ـ ماجستري  العبداللطيف، رسالة سعود بن صالح للباحث

بعدها.
.٢ عثيمني، ص ابن التفسري، أصول يف (٢)
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بينهام، فتحمل للتضاد معاً املعنيني حتتمل ال واآلية اختالف اللفظ واملعنى، ١ـ
i[ تعاىل: بقوله لذلك مثل وقد غريه، أو السياق بداللة منهام األرجح عىل اآلية
فقد ،(١٧٣ Zv u t  s rq po n m l k  j  (البقرة:
اإلمام عىل خارج وقيل: غري أكله، يف وال عاد امليتة باغ يف غري عباس: ابن نقل قول
وألن الثاين، اآلية عىل يف دليل ال ألنه بسفره، ثم قال: «واألرجح األول عاص وال
ويف اإلمام، عىل اخلروج حال يف الرضورة، وهي واقعة دفع ذكر ما بحل املقصود
الذي السياق بداللة للمعنى كيف استدل فانظر ذلك»(١)، وغري املحرم السفر حال

البقرة. سورة من ١٧٣ اآلية فيه وردت
 ¿  ¾  ½ [ تعاىل: قوله نفسها، وهو القاعدة عىل آخر مثاالً أورد كام
أيب بن حيث ذكر قول عىل ،(٢٣٧ ZÅ  Ä Ã  Â   Á  À  (البقرة:
هو عباس: ابن وقال الزوج(٢)، النكاح قال: هو الذي بيده عقدة يف < طالب
النبي عن حديث فيه روي قد وألنه عليه، لداللة املعنى األول الويل(٣)، ورجح
باآلية املقصود فاعتبار الزوجية  عن احلديث سياق يف اآلية أن وتوضيحه .S

الويل. عائداً إىل اعتباره من الزوج أوىل إىل عائد
يوضحه: املثال اآليت نجد التزامه هبا ومد تفسريه يف القاعدة هلذه تطبيقه وعن

:(٢٣١ البقرة: )  Z<  ;  :9  8[ تعاىل: قوله  تفسري يف قال
عىل لليهود النرص يكون كيف  هذا؟ ما ـ الكونية:  اهللا بآيات املستهزئ «يقول
إرسائيل؟!» بنو وهم هذا كيف  وقحطان؛ وعدنان، كنعان،  بني عىل ـ العرب
ألمره يستسلم كام الكوين وجلّ عزّ اهللا ألمر يستسلم لكن املؤمن ذلك؛ أشبه وما

التفسري ص٢٦. أصول يف (١)
.١٠٢/٥ عثيمني ابن تفسري (٢)

شاكر، مؤسسة ـ أمحد حتقيق يف تأويل القرآن، البيان الطربي يف جامع ٢٦/١، ذكره التفسري أصول يف (٣)
.١٤٧ /٥ ٢٠٠٠م، ،١ ط الرسالة
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حدث وأن ما مكانه، يف وأنه اإلتقان، غاية احلكمة، ويف غاية أنه يف وير الرشعي؛
شيئاً يصنع ال وجلّ حكيم؛ عزّ اهللا ألن ذلك؛ تقتيض وأن احلكمة واقع موقعه، فهو
تعاىل اهللا هنى وقد يكون؛ أن يمكن باآلية الكونية االستهزاء أن فاملهم إال حلكمة؛
اآلية سياق يف اآلية بام أن لكن والرشعية؛ للكونية، عام وهو هزواً؛ آياته تتخذ أن

الكونية»(١). باآليات منها الرشعية باآليات أخص تكون الرشعية
الكوين، اآلية االستعامل يف معنى يدخل أن يمنع ال املثال يف هذا أنه واضح

الرشعي. باملعنى ختصيصه أن األوىل ير لكنه
القاعدة: هذه عىل آخر ومثال

DCBA@[ تعاىل: قوله يف الوارد األسباط معنى تفسري
العلامء كالم عن نقالً ابن عثيمني ذكر ،(١٣٦ ZI H GFE (البقرة:

يوسف. أخوة وهم األنبياء األسباط، معنى يف
اختاره وما العتبارات، القول، هذا ورجح شعوب األنبياء هم قال ومنهم من
اللغوي األصل الرشعية، ألن احلقيقة مع انسجاماً للسياق وأكثر أوفق عثيمني ابن

أوالد البنات(٢). أهنم عىل تدل للكلمة

الظاهر يرصف عن وأال ظاهره، عىل جير أن الكالم يف الثانية: األصل القاعدة *
الظاهر. عىل محله تعذر إذا إىل غريه إال

كبار أقوال يرد فهو تفسريه، خالل من فنجده القاعدة هبذه التزامه مد عن أما
  "  ! [ تعاىل: قوله تفسري يف وذلك القاعدة، هلذه كثري تطبيقاً مثل ابن املفرسين،
  /  .  -  ,+ *  )  (  '  & %  $ #
رجحه اآلية يف املفرسين أكثر قول ذكر أن ٩٤)، فبعد Z1  0  (البقرة:

.١٠٢/٥ عثيمني ابن تفسري (١)
.٤٥٣ ص سورة آل عمران، من اآلية (١٠٨) حتى عثيمني ابن ترجيحات للمزيد انظر (٢)
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فقال: السياق، مستدالً بظاهر ورده آخر قوالً ذكر كثري أن ابن مع

بأنه  يتحداهم S أن نبيه أمر تعاىل اهللا فرسنا أن ما عىل الكريمة اآلية «وظاهر
شك ال وهذا إليها؛ لوا لِيَصِ املوت فليتمنوا يزعمون كام هلم الدار اآلخرة كانت إن
وذهب من املفرسين؛ وكثري جرير، الذي رجحه ابن وهو الكريمة؛ اآلية ظاهر هو
املوت فباهلونا، ومتنوا أي املوت] تعاىل: [فتمنوا بقوله أن املراد إىل العلامء بعض

  ²  ± [ عمران: آل سورة يف قوله تعاىل مثل منا؛ فتكون هذه كاذب هو ملن
  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
عمران: ZÊ  É  È  Ç  Æ  Å   Ä   Ã  Â (آل
وضعف كثري؛ ابن هذا ورجح املباهلة؛ طريق عن املعنى: متنوا املوت فيكون ،(٦١
نحن، علينا  أيضاً حيتجون  لكانوا املوت حصول متنوا املراد: كان لو  بأنه األول
ألن املوت؛ فتمنوا لكم اآلخرة الدار إن تقولون:  كنتم إن أيضاً  أنتم ويقولون: 
إن تقولون: أنتم أيضاً به؛ ألنكم إياكم من حتدينا  بأوىل ليس بذلك إيانا حتديكم
أنتم  النار؛ فتمنوا املوت Sيف الرسول بعد بعثة اليهود وأن اآلخرة لكم، الدار
بل الناس؛ خالصة لنا من دون اآلخرة الدار أن ندع أنا مل ذلك عن واجلواب أيضاً،
من أم األمة هذه من كان سواء صاحلاً وعمل آمن من اآلخرة لكل الدار بأن نؤمن
ل  فال يعوَّ السياق؛ لظاهر خمالف ~ كثري ابن إليه نحا الذي املعنى وهذا غريها؛

منه..»(١). عرفت االنفكاك عليه؛ وقد

يقدم نجده احلالة هذه ويف السياق، مع ظاهره، عىل اللفظ  محل يشكل وقد
  ~   }  [ تعاىل: قوله عند كالمه الظاهر، ويوضح هذا عىل السياق داللة
نظرنا إن واملقيد؟ للقيد أو للقيد؛ «هل النفي ے¡Z  (البقرة: ٢٧٣)؛
وإن يسألون؛ ولكن املسألة؛ يف يلحون ال للقيد؛ أي أهنم النفي فإن ظاهر اللفظ إىل

٢٢٩/٣ عثيمني ابن تفسري (١)
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نفياً النفي فيكون مطلقاً؛ الناس يسألون  ال أهنم ترجح السياق إىل مقتىض نظرنا
ولو مطلقاً؛ يسألون ال أهنم واملعنى السؤال؛ وهو ـ واملقيد اإلحلاف، وهو ـ للقيد
ولكنه سؤاهلم؛ بسبب فقراء لظنهم بل أغنياء؛ اجلاهل حسبهم ما يسألون  كانوا
وإن ـ ألح جتد اإلنسان إذا اإلحلاح؛ وهلذا وهو ـ املذموم السؤال ذكر أعىل أنواع
تعطيه؛ باإلثم وال العزة ربام تأخذك مسألته؛ حتى ومتل عليك، يثقل ـ فقرياً كان
الغني بمظهر يظهر الذي اإلنسان وجتد باستحقاقه؛ علمك مع أو تنهره فتحرمه،

تعطي السائل»(١). أكثر مما ترق له، وتعطيه املتعفف

يف إشكال الظاهر عىل ترتب محله إذا وذلك العمل بالقاعدة، يرتك كان وأحيانا
أمهية السياق. عند احلديث عن موطنه يف بمثال وسأوضحه املعنى،

ترصفه قرينة بوجود إال ختصيصه وعدم عمومه عىل اللفظ محل الثالثة: القاعدة  *
ذلك: عن

النزول، أسباب عن حديثهم عند إليه العلامء أشار ما مع منسجمة القاعدة وهذه
السبب. ال بخصوص اللفظ بعموم العربة هي: والقاعدة

املعنى عىل صعيد سواء اللفظ، عموم  مقدماً تفسريه،  يف  ذلك سار عىل وقد
احلرص معنى ذلك: ومثال اآلية،  يف الواردة اللفظة معنى  صعيد أم عىل اإلمجايل
هل ،(١٩٦ (البقرة:   Z¬  «  ª  ©  ¨  §  [ تعاىل: قوله  يف الوارد
أن الثاين: القول  «والصواب  قال: ثم القوالن: ذكر وبغريه،  به أو بعدو احلرص
[فإذا سياق اآلية: يف تعاىل قوله قائل: إن فإن قال وبغريه. بالعدو، يكون اإلحصار
أفراد العام بعض ذكر أن فاجلواب: بعدو؟ املذكور اإلحصار أن إىل يشري أمنتم]
أصول أهل من املحققني قول  هو كام التخصيص، يقتيض  العام ال يوافق بحكم 

٢٩٢/٥ عثيمني ابن تفسري (١)



٣٠٥

كل  يف «قىض النبيSبالشفعة :< جابر حديث ونظري ذلك وغريهم؛ الفقه،
قوله: «فإذا وقعت فال شفعة»؛ فإن الطرق ورصفت احلدود وقعت فإذا يقسم؛ مل ما
ثابتة الشفعة بل وطرق؛ حدود، بام له الشفعة اختصاص يستلزم الخ ال احلدود...»

الراجح»(١). القول عىل كل مشرتك يف

تفسري قوله قوله عند عمومه اللفظ عىل محل  رضورة فيه يوضح آخر ومثال
قال: نث +  ,  -  .  / مث (الكهف: ٥٤)، تعاىل:

كان إذا إال الكافر عىل فال حتمله [ انُ ِنْسَ [اإلْ الكريم القرآن هذا يف مثل بك مر إذا «إذاً
لكن اخلاص، به يراد عاماً هذا صار به ذلك، السياق يراد كان فإذا ذلك، ُ نيِّ عَ يُ السياق
بوصف اإلنسانية، اجعله إنساناً للعموم، فاجعله ذلك يعني ما السياق يف يكن مل إذا

للفطرة»(٢). مقتضاها املخالف اضمحل اإليامن عليها غلب إذا واإلنسانية
اعلم قال:  موطن آخر حيث يف أكده ما وهو األلفاظ، محل يف هو األصل هذا
ما دل إال مبني لغريه، ذاته، يف مبني بمعنى فهي (مبني) القرآن كلمة: يف جاء كلام أنه
اللفظ عىل عمومه محل األصل أن من كالمه يف ذاته، وواضح البني أن املراد السياق

اخلصوص. ترصفه إىل قرينة تأت مل ما
ذلك: السياق، ومن عىل اعتامداً آخر ويستبعد بمعان األلفاظ بعض خيصص وقد

الفقر هيددكم ٢٦٨)، قال: ”أي ]¤¥¦Z (البقرة: تفسريه لقوله تعاىل:
فحش كل ألن بالبخل؛ رسِّ فُ وإنام [بالفحشاء] أي البخل؛ تعاىل: وقوله تصدقتم؛ إذا
   ^ ]\  [  Z[ تعاىل: كقوله الزنى، به يراد فقد والسياق؛ القرينة، بحسب يشء
لوط عن تعاىل قوله يف كام اللواط، يراد به ٣٢)؛ وقد _`  Zb  a  (اإلرساء:
الذنوب من يراد به ما يستفحش وقد (األعراف: ٨٠)؛ الفاحشة] [أتأتون لقومه: قال إذ

٣٢٢/٤ عثيمني ابن تفسري (١)
٧٧/٦ عثيمني ابن تفسري (٢)
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.(١)(٣٧ :الشور)  Zb    a  `  _  ^[ عموماً، كقوله تعاىل:

املناسبة مراعاة الرابعة: القاعدة *

واملناسبة السور، بني املناسبة فهناك أنواعها، اختالف عىل املناسبات بيان أو
واسمها. السورة بني واملناسبة الواحدة، السورة كلامت بني واملناسبة اآليات، بني
للسورة العام اجلو ذلك ويدخل يف القرآين، االستعامل سياق باملناسبة واملقصود
الفاصلة، ذلك  خمتلفة، ومن مواطن يف اللفظة ورود ذلك يدخل يف كذلك، كام

بام يأيت: بالسياق مستدالً يراعيه الذي التناسب أشكال ويمكن إمجال

تعاىل:  لقوله تفسريه عند ذلك مثال السياق: داللة لآلية  الفاصلة مناسبة  •

قال: قوله تعاىل: ]§ ¨© Z° ¯ ® « ª (البقرة: ٢٦٣)؛
احلليم وهو النونية: القيم يف ابن قال مستحقها؛ عن تأخري العقوبة [حليم]؛ «احللم»
و نى» «الغِ اآلية بني هذه يف اهللا ومجع عصيان بعقوبته ليتوب من يعاجل عبده فال
وإنام تنفع اهللا؛ ال الصدقات وجل أن عز فبني الصدقة، سياق يف «احلِلم»؛ ألن اآلية
حري بأن وهذا نّة؛ أذ ومِ الصدقة أتبع من سياق يف أيضاً واآلية يتصدق؛ من تنفع

هللا. املال أعطاه الذي آذ هذا الرجل حيث بالعقوبة، ل يعاجَ

قال ،(٤٨ (البقرة:  ZÉÈ  ÇÆÅÄ  [ تعاىل: لقوله تفسريه وعند
وهي مراعاة لفظية؛ مناسبة هنا إن ثم والكثرة؛ اجلمع، عىل يدل والعموم للعموم؛
املراعاة أجل من إنه حتى القرآن به أمر ورد  الفواصل ومراعاة اآليات؛ فواصل
 a   `  _  ^ [ سورة طه؛ يف قوله تعاىل يف كام الفاضل، عىل املفضول يقدم
القليلة؛ اآليات بعض ألف إال عىل فاصلة طه كلها سورة ألن ٧٠)؛ : Zb  (طه

بالغة القرآن. الفواصل إذاً من فمراعاة

.٢٧٥/٥ عثيمني ابن تفسري (١)
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قدم اجلار قوله تعاىل: ] Z<  ;  :  9  (البقرة: ٢٦٥)، آخر: ومثال
هنا واحلرص الفواصل؛ ومراعاة احلرص، إلفادة [بصري] ـ بـ وهو متعلق ـ واملجرور

وبغريه. نعمل، بام بصري اهللا ألن للتهديد؛ إضايف

للسياق، اللفظة معنى مناسبة ينظر يف للفظة: فهو القرآين سياق االستعامل •

تعاىل:  فقال االنتقام، من نوع أنه عىل يدل سياق يف تعاىل اهللا ذكره الربدَ ومن ذلك:
جيعله رمحة؛ قد اهللا كان وإن ٤٣)؛ ] × Z Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø  (النور:

السياق. بحسب معناها يتغري فالكلمة انتقام، أنه الغالب لكن
] Z9  8  (البقرة: ٥٩)،  تعاىل: اللفظي: قوله املتشابه عىل آخر مثال
   Æ ÅÄÃÂ Á[ تعاىل: قوله ومنه النقص؛ هو األصل يف الظلم
السياق؛ فقوله تعاىل:  بحسب خيتلف ولكنه تنقص؛ مل أي ZÈÇ  (الكهف: ٣٣)،
وهم أيضاً أنداداً؛ له جعلوا حيث حقه، اهللا نقصوا الذين أي هنا: ظلموا] [الذين
حق ترعاها أن جيب عندك أمانة النفس ـ؛ ألن حقها نقصوها أي ـ أنفسهم ظلموا

@ ZHG F EDC B A (الشمس:  [ تعاىل: قال وهلذا رعايتها؛
لنفسك. ظامل فإنك ربك عصيت فإذا عندك؛ أمانة فالنفس ٩ ـ ١٠)؛

ما  وهو القرآن لفظ باملعهود من  استعانته اللفظي املشرتك مناسبة أمثلة ومن
تعاىل: ]Zo  n m l k  (البقرة: قوله القرآن(١) بعرف العلامء يسميه بعض
يف  املجتمعني الناس وتطلق عىل ي؛ وهي اجلمع؛ رْ القَ من مأخوذة «القرية» ،(٢٥٩

 '  & [ قوله تعاىل: يف فمثالً ـ حسب السياق نفسها ـ البلد عىل وتطلق البلد؛
املراد )     (  *  +,  -  .  /  Z0  (العنكبوت: ٣١)،
تعاىل: قوله يف  وأما القرية]؛ هذه قال:[أهل تعاىل ألنه املساكن؛ هنا  «القرية» بـ 
هنا بـ «القرية» فاملراد ،(٤٥ ]¥ ¦ § ¨ ©Zª (احلج:

االتقان، السيوطي. انظر: (١)
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يوصف ال وهذا ـ: ظاملة] تعاىل: [وهي [أهلكناها]، وقوله قوله تعاىل: والدليل أهلها؛
هبا الناس؛ ويراد جمتمع حمل هي التي البلد أحياناً هبا يراد القرية أن فتبني البلد. به
 j[ ألبيهم: يعقوب أوالد قال وكام السياق؛ عىل حسب ـ املجتمعون القوم
هنا بـ «القرية» فاملراد Z r q p o n m l k (يوسف: ٨٢)،:
القرية إىل يوجه أن يمكن ال السؤال ألن القرية]؛ [واسأل تعاىل: قوله والدليل أهلها؛
إىل حاجة فال القرآن بنص القرية أهل عىل تطلق «القرية» كانت وإذا البناء؛ هي التي
«القرية» الكريم أن القرآن يف رأينا ألنا أهل القرية؛ واسأل جماز أصله: هذا نقول: أن
عىل والرباهني األدلة، ينوع حيث القرآن، بالغة اآلية: فوائد هبا السكون، ومن يراد
اآلية فهذه ٢٥٩)؛ Zo n m l k  (البقرة: لقوله تعاىل: ] األمور العظيمة؛

املوتى»(١). إحياء عىل وجل عز قدرة اهللا سياق يف كلها بعدها وما قبلها، وما

  "  ! [ تعاىل: لقوله عند تفسريه (كال) الزجر أداة معنى يف ذكره ما ومن ذلك
هلا معانٍ القرآن يف وردت إذا «[كال] قال: ،(٧ #  $ %  &Z  (املطففني:
يكون وقد ا، حق� بمعنى تكون وقد وزجر، ردع حرف تكون قد السياق، حسب
ال ذايت معنى ليس هلا العربية اللغة يف السياق؛ ألن الكلامت يعينها أخر معانٍ هلا
الكالم»(٢). ختتلف بحسب سياق هلا معانٍ العربية من الكلامت كثري بل تتجاوزه،

هي وهل البسملة موضوع يف ومثاله:بحثه السورة)، (سياق مناسبة السورة •

آية من إهنا يقول: من فمنهم العلامء؛ بني خالف هذا «يف ال؟ قال: الفاحتة؛ أو من آية
البسملة؛ بقراءة إال تصح ال أهنا اجلهرية، وير يف الصالة هبا جهراً ويقرأ الفاحتة،
من مستقلة آية ولكنها الفاحتة؛ إهنا ليست من يقول: من ومنهم الفاحتة؛ من ألهنا

السورة.. وسياق النص، هذا: ودليل هو احلق؛ القول وهذا اهللا؛ كتاب

.٢٣٠/٥ عثيمني ابن تفسري (١)
.٥/٢١ عثيمني ابن تفسري (٢)
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أردت باالتفاق؛ وإذا سبع آيات فالفاحتة املعنى: حيث السياق من جهة من أما
تعاىل: قوله هو  نصفها أن وجدت السورة  موضوع  عىل اآليات سبع توزع أن
فيها: اهللا  قال التي اآلية وهي ،(٥ (الفاحتة:  Z5432[
 Z)  (  '  & [ ألن نصفني»؛ عبدي وبني بيني الصالة «قسمت
حق وكلها الثالثة؛ :Z0 / .[ الثانية؛ :Z,  + واحدة؛ ]
وهي ط؛ الوسَ يعني الرابعة؛ :Z5  4  3   2[ : وجلّ عزّ هللا
]Z9 8  7 للعبد؛  للعبد؛ حق هللا؛ وقسم حق منها قسم قسامن:
 ZC B  A @  ? [ للعبد؛ Z> =  <  ;[
. للعبد األوىل؛ وثالث آيات الثالث وهي وجل عزّ هللا آيات ثالث فتكون للعبد..

الوسطى. الرابعة . وهي وربِّه العبد األخرية؛ وواحدة بني الثالث وهي

لزم الفاحتة من آية البسملة إن فإذا قلنا: اللفظ، حيث من السياق جهة من ثم
الطول يف تقارب اآلية أن املعلوم ومن آيتني؛ قدر طويلة عىل السابعة اآلية تكون أن
. من الفاحتة ليست البسملة أن ال شك فيه األصل..فالصواب الذي هو والقرص

السور..»(١). بقية من ليست البسملة أن كام

 Ï  Î  Í   Ì  Ë[ :تعاىل قوله ومثاله: اخلطاب، سياق مراعاة •
و«احلرص» إثبات حرص؛ أداة قال: [إنام] ١٦٩)؛ Õ    Ô Ó Ò  Ñ  Ðمث (البقرة:
لزيد، القيام أثبتَّ زيد»؛ القائم قلت: «إنام كام لو سواه، عام ونفيه يف املذكور، احلكم
تعاىل: [يأمركم]  وقوله إلخ والفحشاء... بالسوء إال يأمركم ما يعني عمن سواه؛ ونفيته

للناس»(٢). سياقها كلها اآليات ألن مجيعاً؛ للناس واخلطاب أي الشيطان؛

.٥/٢ عثيمني ابن تفسري (١)
١٩٤/٤ عثيمني ابن تفسري (٢)
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املبحث الثالث

     

بداللة  التفسري يف االستدالل وجماالت السياق أمهيته عن املبحث هذا سيتحدث
مطلبني: ضمن السياق،

 

عند التفسري  يف أصول كتابه يف  السياق أمهية عن عثيمني ابن الشيخ  حتدث
ثالثة أقسام: إىل قسمه حيث املأثور، التفسري يف االختالف الوارد عن حديثه

اآلية. معنى يف له تأثري ال فهذا دون املعنى، اللفظ اختالف يف األول:
بينهام، التضاد لعدم املعنيني حتتمل  واآلية واملعنى، اللفظ اختالف يف الثاين:
كل واحد االختالف أن هذا اجلمع بني ويكون هبام، وتفرس عليهام، اآلية فتحمل

التنويع. أو اآلية ملا تعنيه التمثيل، وجه ذكر عىل القولني من
بينهام، للتضاد معاً  املعنيني حتتمل واآلية ال واملعنى،  اللفظ اختالف  الثالث:

غريه(١). أو السياق بدالله منهام األرجح عىل اآلية فتحمل
عند ذلك ذكر عن  يغفل ومل الورقة. بموضوع يتصل الذي القسم هو هذا 
يف األلفاظ بمدلوالت عاملاً املرتجم يكون أن قوله: املرتجم، رشوط عن حديثه

حسب السياق. تقتضيه وما وإليها، منها املرتجم اللغتني
املرتجم يكون فقال: «أن للمرتجم، به العلم أنه اشرتط عنده السياق أمهية يؤكد ومما
السياق»(٢). حسب تقتضيه وما وإليها، منها املرتجم اللغتني يف األلفاظ بمدلوالت عاملاً

.٢٨/١ يف التفسري أصول (١)

.٣٠/١ يف التفسري أصول (٢)
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لفت الكالم تغري سياق إذا فإنه االنتباه؛ لفت السياق ومتابعته فوائد من عد وقد
قال: «فيه إشكال ،(١٧٧ ] Jمث  (البقرة: تعاىل: قوله ذلك ومن االنتباه،
العلامء؛ بعض يقول غري مرفوع؛ وهو مرفوع؛ قبله الذي اإلعراب؛ ألن حيث من
إذا أنه هذا من والبالغة الصابرين؛ وأخص والتقدير: حمذوف، بفعل منصوب إنه
عىل نسق الكالم اإلنسان إذا قرأ فإن لالنتباه؛ أدعى ذلك كان أسلوب الكالم تغري

تغري السياق»(١). حيصل عند كام انتباه، له حيصل مل واحد

فام إليه،  االلتفات رضورة وبني تفسريه ثنايا يف السياق  أمهية إىل  أشار وقد
تفسريه عقب ذلك ومن آخر، موطناً يناسب أن بالرضورة ليس موطناً يناسب

قبيل  من  هو  اآلخرة  يف ما وكون جامدةمث حتسبها اجلبال  وتر[ تعاىل: لقوله
زلزلة إن قلنا : «فإذا معقباً يقول بعضهم، يزعم كام غريه يوجد فقط وال احلقائق
هم وما سكار فيظنهم الرائي يراهم  الناس أن اهللا بنيَّ فقد هي قيامها، الساعة
عىل ظاهرها اآليات نجري أن فإن الواجب علينا مجيعاً كل حال بسكار، وعىل
ولو معنى هلا يكون سياق يف مجلة من فكم املعنى، يعني ألنه السياق وأن نعرف
هلا يكون السياق هذا  يف آخر، ولكنها معنى هلا لكان السياق، هذا غري كانت يف

السياق»(٢). هلذا املناسب املعنى

    

ضمن تفسريه الشيخ يف عند بداللة السياق جماالت االستدالل يمكننا إمجال
اآلتية: املجاالت

مشكالت  حل السياق يف داللة العالمة استخدم فقد الضمري. مرجع بيان ١ـ
الضمري، عود بيان يف عمدة السياق أن والشك غموض فيه فالضمري الضامئر، عود

.٢٢٨/٤ عثيمني ابن تفسري (١)
.٦٤/٦ عثيمني ابن تفسري (٢)
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إمجال ويمكن الضامئر، مشكالت حلل السياق عىل االعتامد كثرة ملست وقد
اآلتية: النقاط يف ذلك

لفظاً له مطابقاً ورتبة لفظاً  الضمري عىل سابقاً يكون أن املرجع  يف األصل  •

×مث     Ö   Õ       Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï﴿ تعاىل: بقوله له  ومثل ومعنى
.(١)(٤٥ (هود:

] ª  »  ¬  ®مث  مثل: السابق الفعل مادة من مفهوماً يكون وقد
.(٨ (املائدة:

]z  y  x   w  v  uمث  (البقرة: مثل رتبة ال وقد يسبق لفظاً
الطالب) . (محل كتابه لفظاً مثل: ال رتبة يسبق وقد ،(١٢٤

        ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } [ مثل: السياق من مفهوماً يكون وقد
ترك)(٢). (مما من قوله: امليت املفهوم يعود عىل فالضمري ،(١١ ¦  §  ¨مث (النساء:

وأخرص للفظ،  للمعنى ألنه أبني بالضمري الضمري مكان يف يؤتى األصل أن •

(األحزاب: ±مث     °   ¯   ®   ¬   «  [ تعاىل:  بقوله  الضمري ناب وهلذا
الظاهر باالسم الضمري مكان يؤتى  وربام قبله، املذكورة كلمة عرشين  عن ،(٣٥
فوائد كثرية وله السياق، بحسب تظهر اإلضامر)، موضع يف (اإلظهار يسمى ما وهو

منها:

الظاهر . االسم يقتضيه بام مرجعه عىل احلكم ١ـ
بيان علة احلكم . ٢ـ

االسم الظاهر(٣). يقتضيه متصف بام لكل احلكم عموم ٣ـ

.٥٤/١ يف التفسري أصول (١)

.٥٤/١ يف التفسري أصول (٢)

.٥٥/١ يف التفسري أصول (٣)



٣١٣

عندما حتدث عن التفسري يف أصول كتابه يف هذه القاعدة عن احلديث وقد فصل
اإلضامر من أو حروفه لقلة وهو اهلزال من الضمور لغة: «الضمري الضمري: فقال:
اختصاراً، الظاهر عن  به كني ما االصطالح:  ويف استتاره. لكثرة  اإلخفاء وهو

نوعان: مادهتام». فالدال عىل احلضور من ال غيبة أو حضور، دل عىل ما وقيل:

.(٤٤ مثل: ] Z  Y  X       ]مث  (غافر: للمتكلم وضع أحدمها: ما

.(٧ ];  > =  <مث   (الفاحتة مثل: للمخاطب وضع ما الثاين:

عىل الغائب، والدال عنه. احلضور بداللة اكتفاء مرجع إىل حيتاجان ال وهذان
عليه. يعود مرجع من له للغائب. والبد وضع ما

إليها: أشار املفرس بالقاعدة التي التزام مد يوضح آخر ومثال

الضمري مرجع يف  املفرسون واختلف صريناها؛ أي [فجعلناها] تعاىل: قوله
 {[ األعراف: سورة يف تعاىل عىل القرية؛ لقوله يعود فقيل: به؛ املفعول
١٦٣)؛ ¢  £  ¤  ¥  ¦مث (األعراف:  ¡ |  {  ~  ے  
فجعلنا . أي العقوبة عىل وقيل: يعود من السياق؛ مفهوماً فيكون مرجع الضمري
 g  f  e   d   c    b  a  `[ تعاىل: لقوله العقوبة؛
فيكون املعنى: ٦٥ ـ ٦٦)؛ مث (البقرة: n  m  l  k  j  i    h

.(١) نكاالً العقوبة هذه فجعلنا

تعاىل: قوله من «اهلاء»  ،هو آخر، ضمري مرجع عن نفسها  اآلية يف  وحتدث
]l  k  j  i     h  g  fمث اختلف  تعاىل: «فجعلناها»، قال: قوله
منها قرب ما يدهيا]: بني فيكون: [ملا القرية؛ إىل يرجع «ها»؛ فقيل: مرجع الضمري يف
القر أهل ألن خلفها؛ من القر من ما كان خلفها]: [ما و أمامها؛ من القر من

.١٦٤/٣ عثيمني ابن تفسري (١)





٣١٤

يدهيا»: بني «ما بـ املراد إن وقيل: نكاالً هلم؛ ذلك فكان العقوبة، نزل هبا من علموا بام
مىض، سبقها قد من ؛ ألن هذا إشكاالً يف ولكن ما سبقها؛ خلفها»: «وما بعدها: يأيت ما
و «ما خلفها»:  عارصها، من بني يدهيا» بـ «ما يراد أن إالَّ وال ناكالً منتفعاً، يكون فال
األمام بمعنى «الوراء» جاء كام األمام، بمعنى هنا لْف» «اخلَ ويكون بعدهم، من يأيت

s  r     qمث (الكهف: ٧٩) (١).  p  o  n  m[ تعاىل: قوله يف
بالسياق: استدالالً الضمري مرجع يوضح فيه آخر ومثال

يعني والذي الروح، أي: ،(٨٣ تعاىل: ]=   <  ?  @مث  (الواقعة: قوله
 b    a ` _    ^ تبارك وتعاىل: ﴿[  اهللا قول السياق كام يف هنا املرجع
ذكر، ولكن هلا يسبق الشمس، ومل أي: ،(٣٢ g  f  e  d  cمث (ص:
معلوماً: وتارة يكون مذكوراً، يكون تارة الضمري ذلك، فمرجع عىل يدل السياق

آخر»(٢). بيشء وإما إما بالسياق
يعود عىل ـ: «أن يبينه كام إليها ـ الضمري عود ومعنى «عود الضمري: ذلك ومن
السياق، فإذا حسب مثنى أو جمموعاً فيكون معناها عىل يعود أو فيكون مفرداً لفظها
يعود فهنا قاما» من «يعجبني قلت: وإذا اللفظ، عىل عاد فهنا قام» من قلت: «يعجبني
مرة واملعنى يراعى اللفظ مرة وقد قاموا» من «يعجبني قلت: املعنى، وكذلك لو عىل
 Â  Á  À[ تعاىل: واحد، قال سياق يف األمرين الضامئر ملراعاة وتعود أخر
 Ç  Æ  Å[ قوله: ويف  اللفظ، روعي فهنا ،(١١ (الطالق: Äمث    Ã
Í    Ì       Ëمث   [ وقوله: أيضاً، اللفظ روعي ،(١١ Ê   É  Èمث (الطالق:
جاء  هذا كل اللفظ، Óمث روعي   Ò  Ñ  Ð  Ï قوله: ] املعنى، ويف روعي فيها

واحد»(٣). سياق يف
.١٦٤/٣ عثيمني ابن تفسري (١)
.١٨/١٤ عثيمني ابن تفسري (٢)

.٨٣/٦ عثيمني ابن تفسري (٣)



٣١٥

مضارع؛ فعل أنه عىل اهلمزة بفتح [أعلم] تعاىل: قوله عند ذلك: ومثال
هاتني وعىل فعل أمر؛ أنه عىل هبمزة الوصل « لمْ «اعْ الثانية والقراءة خربية؛ فاجلملة
عىل مر [الذي مرجعه األوىل القراءة فعىل [قال]؛ يف الضمري عود خيتلف القراءتني

اهللا(١). إىل يرجع الثانية وعىل قرية]؛

املحذوف بيان ٢ـ

يف وروداً األنواع أكثر النوع هذا وأمثلة املحذوف، بيان عىل السياق يعني فقد
الكريم، القرآن بالغة وهو من املعاين، علم أبواب من أن احلذف فمعروف تفسريه،

اهللا عليه: رمحة يف تفسريه منها بحسب ورودها لون كل عىل أمثلة وسأورد

علامء أشار حيث النفي، الداخلة عىل االستفهام مهزة بعد املحذوف ـ تقدير
]n  mمث  تعاىل: ذلك: قوله من مقدر، اهلمز حمذوف أن بعد إىل العربية

اهللا(٢). يتقون للذين اتعاظ موضع أي ،(٦٦ (البقرة:

 }[ تعاىل: قوله يف كام االستفهام، مهزة بعد املقدر  املحذوف به ويلحق ـ
القرآن، يف  يكثر وهذا االستفهام؛ بعد مهزة فالفاء واقعة ٤٤)؛ (البقرة: ~مث 
يسريوا]؛ مل [أو يسريوا]؛ [أفلم تذكرون]؛ [أفال تعقلون]؛ [أفال تعاىل: يف قوله كام
حرف يأيت أنه  يعني ذلك؛ وأشباه  ،(٥١ (يونس: مث   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿[
صدارة مجلتها؛ وال يف الصدارة هلا االستفهام ومهزة مهزة االستفهام؛ بعد العطف
وحرف اهلمزة بني إن النحويني: بعض فقال عاطفة؛ الفاء العاطف؛ ألن وجود مع
اجلملة وهذه العطف، حرف بعد التي اجلملة عليها طفت حمذوفة عُ مجلة العطف
العطف حرف وإن مقدمة؛  اهلمزة إن  بل آخرون: وقال  املقام؛ يناسب بام  تقدر
اهلمزة مكانه؛ مكانه، وجعلت العطف عن حرف  حلق زُ يعني  . تأخر الذي هو

.٢٢٦ /٥ عثيمني ابن تفسري (١)
.١٦٤/٣ عثيمني ابن تفسري (٢)





٣١٦

أجهلتم التقدير: فيكون األول عىل أما تعقلون؛ فأال التقدير: فيكون هذا وعىل 
السياق؛ حسب مناسب يشء املهم يقدر تعقلون... فال أو: أسفهتم تعقلون؛ فال
بني تقدره فيام وتكلفاً عناءً حيتاج ال الثاين ألن أسهل؛ والثاين أدق؛ األول فالقول

والعاطف..»(١). اهلمزة

]4  5  6  7  مث  (الغاشية: تعاىل: قوله قاله عند تفسري: ما ومن ذلك ـ
أو للتهديد، أو للتشويق، عىل أن االستفهام يدلنا يشء أي قائل: قال فإذا ،(١٩٨
األحوال، السياق وقرائن هذا عىل يدلنا الذي ذلك؟ نقول: أشبه ما أو لالستخبار

وهذا. هذا يفهم والعاقل

ضمري الشأن: يف احلذف ومثاله ـ

(البقرة:١٩٨)، ^مث     ]   \  [   Z   Y[ تعاىل: قوله  يف  كام
والتقدير: الفارقة؛ الالم وجود بدليل للتوكيد فهي الثقيلة؛ من  خمففة [إن] قال:
مناسب حمذوف؛ وهو ضمري الشأن الضالني؛ واسم [إن] ملن من قبله كنتم وإنكم
فيكون غائب مذكر دائامً بضمري مفرد الشأن ضمري يقدر للسياق؛ وبعض النحويني
يعني: السياق ـ بام يقتضيه أنه يقدر األول القول والصواب الشأن وإنه أي التقدير:

الضالني(٢). ملن قبله من وإنكم كنتم

العطف: حروف بعد ـ

،(٢١٣ (البقرة: Vمث     U  T  S   R  [ تعاىل: قوله مثاله
كقوله الالحق، السياق من معلوم حمذوف عليه واملعطوف عاطفة؛ «الفاء هنا قال:
كل وعىل ١٩)؛ (يونس:  «مث    º   ¹   ¸   ¶   µ   ´[ تعاىل:
املحذوف من هذا ونظري الرسل؛ فبُعث اختلفوا؛ أهنم يكون املعنى أن بد حال ال

١٨٥/٣ ١ عثيمني ابن تفسري (١)
.٣٤٠ /٤ عثيمني ابن تفسري (٢)



٣١٧

 ¤ |  {  ~     ے ¡    ¢  £    {[ تعاىل: قوله السياق يعينه الذي
أن بد ال إذاً صاما؛ العدة لو عليهام واملسافر ليس فاملريض ،(١٨٥ ¥مث (البقرة:
 #  "  ! [ تعاىل: كقوله أرسل، و «بعث» بمعنى عدة؛ فعليه فأفطر نقدر:
  U [ تعاىل: الرسل؛ لقوله هنا [النبيني] بـ واملراد احلديد: ٢٥؛ $مث

.(١)
Vمث 

إعرابان «فيها قال: تؤمن]، مل [أو تعاىل: قوله يف يف االستفهام: ما احلذف ومن ـ
مل [أو تعاىل: قوله عليها طف عُ مقدر عىل دخلت اهلمزة أن أحدمها: مشهوران؛
الثاين: حملها؛ يف فاهلمزة هذا وعىل السياق؛ بحسب يكون املقدر وهذا تؤمن]؛
الواو؛ بعد وأصل حملها لالستفهام؛ واهلمزة سبق؛ ما عىل عطف حرف الواو أن
ليس يقدر فعالً ربام اإلنسان ألن وأسلم؛ أسهل، والثاين والتقدير: «وأمل تؤمن»؛

مناسباً»(٢).  يكون طلب فعل يف اإلنسان نفسه لئال يُتعب املراد؛ وأسهل؛ هو

البيان: أساليب من وهو حذف، التشبيه مبحث ويف ـ

سبيل يف أمواهلم الذين ينفقون «مثل تعاىل: لقوله تفسريه عند ذكره ما مثال ذلك
اجلنة. هبذه نفسه من وتثبيتاً مرضات اهللا، ابتغاء ينفق ماله الذي هذا فقد شبه اهللا..»،

قال وهلذا النفقة؛ هو املشبه  اجلواب: النفقة؟ أو الرجل نفس املشبه وهل
أن جنة»؛ وحيتمل كمثل أمواهلم ينفقون الذين إنفاق ثَل «مَ التقدير: إن بعضهم:
بعضهم: وقال «اإلنفاق»؛ ال «املنفِق» املشبه فيكون صاحب جنة»؛ التقدير: «كمثل
طو حيث القرآن، بالغة من وأن هذا السياق، به من للعلم التقدير إىل ال حاجة

عليه»(٣). السياق لداللة ذكر اليشء

.٢٠/٥ عثيمني ابن تفسري (١)
.٢٣٥ /٥ عثيمني ابن تفسري (٢)
.٢٥٩/٥ عثيمني ابن تفسري (٣)





٣١٨

أن فري القرآن، بالغة من ويعده احلذف، عىل بداللة السياق يستدل ما وأكثر
ومثال ووضوحه، لعلمه تقدير إىل ال حيتاج وأحياناً بحسب السياق، يكون التقدير

ذلك:

 (   '  &  %  $  #  " تعاىل: ]!  قوله يف ما
الذين إنفاق ثَل مَ » يقدر: فبعضهم ،(٢٦٥ (  *  +   ,  -مث (البقرة:

السياق، من للعلم به إىل التقدير حاجة بعضهم: ال قال جنة، كمثل أمواهلم ينفقون
.(١)

عليه»  السياق لداللة اليشء ذكر طو حيث القرآن، بالغة من هذا وأن

هو فام يوم، فعل حذف السياق، يدل عليه الذي احلذف األمثلة عىل ومن ـ
يوم نقول (اذكر والتقدير: حمذوف، هو نقول: جلهنم]؟ نقول [يوم قوله: متعلق
وذلك حتذف، بل ربام مجل حتذف كلامت العربية اللغة أنه يوجد يف وليعلم جلهنم)
والتقدير: يوم حمذوفة، كلمة هبا تتعلق التي الكلمة السياق، فهنا عليها إذا دل فيام

اذكر.

السياق: يقتضيه يقدر بام حيث جواب القسم حذف احلذف عىل األمثلة ومن ـ

ال هنا » عجيب يشء هذا الكافرون فقال منهم منذر أن جاءهم عجبوا «بل
ذلك: مثل يف ـ اهللا ـ رمحهم العلامء فاختلف القسم، جواب التايل لإلنسان يرتاء
ما وأظهر به؟ املقسم من يعرف أو السياق، من يعرف جوابه أو جواب، هل له
من معروف جواب القسم، ألنه إىل حيتاج الرتكيب ال هذا إن مثل نقول: يكون أن
لكونه املجيد فالقرآن صحة القرآن، عىل بالقرآن أقسم فكأنه املقسم عليه، عظمة
حيتاج ال وحينئذ ـ وجل عز ـ اهللا من عند وأنه منزل احلق، عىل دليالً كان جميداً

.(٢)
القسم»  ضمن يف اجلواب ألن جواب؛ إىل القسم

.٢٥٩/٥ عثيمني ابن تفسري (١)
.٢ /٨ عثيمني ابن تفسري (٢)



٣١٩

الواو ،(٢٥٩ (البقرة:  Âمث     Á   À[ تعاىل: قوله ومثاله:
قدرة لتعلم والتقدير؛ السياق؛ عليه دل حمذوف عليه واملعطوف عطف؛ حرف 

آية للناس(١). اهللا، ولنجعلك

وهو اللفظي املشرتك معنى حتديد مهم يف فهو اللفظي، املشرتك معنى حتديد ٦ـ
عن احلديث هلذا عند توضيح من أوردته بام واكتفي فأكثر، معنيني لفظه احتمل ما

الرتجيح. قواعد

املثال  يف كام فقهي، حكم بيان عىل السياق معيناً يكون وقد فقهي حكم بيان ٧ـ
التايل:

هذه «أل»  و [وامليتة]؛ تعاىل: لقوله امليتات؛ مجيع حتريم اآلية:  فوائد «ومن
واجلراد؛ البحر، ميتة يعني واجلراد السمك، ذلك من  يستثنى أنه  إال للعموم 
امليتة:  Sيف النبي لقول األكل؛ هو هنا واملحرم  ذلك؛ يف  الواردة لألحاديث 

  ¿  ¾  ½    ¼[ وتعاىل قال هنا: سبحانه اهللا أن ويؤيده أكلها»؛ حرم «إنام
يف السياق ألن امليتة)؛ عليكم حرم (إنام تعاىل: قال ثم ،(١٧٢ Àمث  (البقرة:

أجزائها»(٢). امليتة مجيع أكل حتريم يف ويدخل األكل؛
يف باجلزالة امتاز حيث القرآن؛ يف مهم فالسياق البياين، اإلعجاز إظهار ٨ـ
املفرسين، كتب  يف كثرية ذلك وأمثلة اآليات،  بني والرتتيب والتناسق األلفاظ،
بال ـ فهو توجيهه أو تفسريه السياق يف راعى فإن كل من املتشابه، توجيه وكتب
يستعني ما فكثرياً وبيانه، وبديعه القرآن بالغة لوجه من ومبينًا موضحاً يعترب ـ شك
مقتىض أن حيدثنا فمثال البالغية، النكات وجود عىل للتدليل السياق بمقتىض
ما بياين، وأكثر لغرض السياق كذا، لكن عدل عنه عنه التعبري يكون  أن السياق

.٢٢٦/٥ عثيمني ابن تفسري (١)

.٢٠٨/٤ عثيمني ابن تفسري (٢)
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األول: ومثال اإلضامر، موضع يف االلتفات واإلظهار مبحث يف نجده

الكالم جاء إذا ألنه تنبيه املخاطب؛ أعني عن االلتفات: «التنبيه قال االلتفات:
املخاطب..»(١). السياق انتبه خالف عىل

”هنا قال ٢٨٥)؛ (البقرة: }مث    z   y   x   w   v  [ تعاىل  قوله مثاله:
«ال لقال: واحد  هنج كان عىل لو السياق ومقتىض التكلم؛ إىل الغيبة من التفات
هي االلتفات وفائدة نفرق]؛ [ال قال: تعاىل ولكنه رسله»؛ من أحد بني يفرقون
يغيب وربام معه، ينسجم اإلنسان فإن واحد نسق كان عىل ألن الكالم إذا التنبيه؛

انتبه!(٢). يقول: يقرع الذهن فكأنه االلتفات جاء إذا فكره؛ وأما

يقول أن وهي ـ التنبيه عىل زائدة له فائدة التكلم إىل الغيبة من هنا فااللتفات
عندنا فالكل من رسله]؛ أحد [بني وألسنتنا نفرق] بقلوبنا، [ال املؤمنون: هؤالء

حق.
يف إظهار ( ظلموا  الذين ل فبدَّ ) تعاىل: قوله  اإلضامر موضع يف اإلظهار ـ
يف ولإلظهار إلخ، .. قوالً فبدلوا يكون بلفظ: أن السياق اإلضامر؛ ومقتىض موضع
عىل احلكم ومنها هنا؛ كام الفواصل مراعاة منها أمهها: من  فوائد اإلضامر  موضع 
إرادة ومنها بالتعليل؛ اإلشعار ومنها الوصف؛  هذا يقتضيه بام الضمري موضع

التعميم..»(٣).

 ;   :   9   8  7[ ،(٨٩ (البقرة: 0مث    /   . [ مثاله: ـ
واخلزرج؛ األوس، هم الذين املرشكني من أي  ،(٥٩ (البقرة: >  =  <مث 
فكانوا معروف؛ هو كام . الكتاب  أهل من  يكونوا  ومل الكفر، عىل  كانوا  ألهنم

عثيمني١٤٣/٣. ابن تفسري (١)
.٣٥٠/٥ عثيمني ابن تفسري (٢)
.٢١٣/٣ عثيمني ابن تفسري (٣)
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الذي اليشء جاءهم ملا لكن عليكم؛ وسننترص نبي، وسنتبعه، سيبعث إنه يقولون:
عن هي الطرد، واإلبعاد اللعنة: اهللا]: [فلعنة به؛ كفروا أبناءهم يعرفون كام يعرفونه
إذ كان اإلضامر؛ موضع يف وهو مظهر عليهم؛ حاقة الكافرين] أي [عىل ؛ اهللا رمحة

عليهم»(١). اهللا فلعنة به كفروا عرفوا ما جاءهم «فلام السياق: مقتىض

أي [املحسنني] الذنوب عىل مغفرة زيادة «سنعطي أي [وسنزيد] تعاىل: قوله ـ
وقد اهللا؛ عبادة يف األول: إحسان نوعان: «اإلحسان» و باإلحسان، يقومون الذين
يراك»..  فإنه تراه تكن مل فإن تراه؛ اهللا كأنك تعبد «أن Sبقوله: اهللا رسول فرسه
قوله تعاىل: ،..األذ وكفُّ املعروف، اخللق وهو بذل معاملة يف إحسان الثاين: والنوع
[قوالً واملخالفة التبديل، عىل وجه منهم ظلموا الذين فاختار أي ظلموا] الذين [فبدل
«حطة»(٢). قوهلم: عن بدالً شعرية» يف «حنطة قالوا: وذلك أهنم هلم]: قيل الذي غري

ومقتىض اإلضامر؛ موضع يف إظهار ظلموا] الذين ل [فبدَّ تعاىل: قوله  ويف ـ
من اإلضامر فوائد يف موضع ولإلظهار .. إلخ، قوالً بلفظ: فبدلوا يكون أن السياق

أمهها:

بالظلم. هؤالء احلكم عىل ذلك: معنى الوصف؛ هبذا املضمر اتصاف حمل : حتقيق أوالً

ظامل؛  فهو له قيل الذي القول أيضاً؛ فكل من بدل  لغريهم مقياس هذا أن ثانياً:
الوصف..(٣). علة بعموم احلكم تعميم منه فيؤخذ

مثالً  هلم (وارضب لقوله تعاىل: تفسريه عند ذكره عىل املجاز: ما األمثلة ومن
اآليات هذه يف اهللا الذي رضبه هذا املثل انَّ قال: جنتني..)، ألحدمها جعلنا رجلني

ر؟ قدَّ مُ يشء أنه أو واقع اليشء يعني هل هذا تقديري؟ أو هو مثل حقيقي هل

.٢١٣/٣ عثيمني ابن تفسري (١)

.١٤٢/٣ عثيمني ابن تفسري (٢)

.١٤٣/٣ عثيمني ابن تفسري (٣)
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وتعاىل: ][  تبارك كقوله مثل تقديري إنه قال من العلامء من اجلواب:
وكقوله: ،(٧٦ (النحل: fمث    e     d  c  b  a   `   _   ^
É  È  Ç  Æ  Å  Äمث   Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½[
السياق  ولكن واقعياً. وليس تقديرياً مثالً فيكون هذا ذلك، شابه وما ،(٢٩ (الزمر:
رجالن فهام واقع، حقيقي مثل أنه يدل عىل والرد  املحاورة واألخذ من فيه وما

مثله. يكن والثاين مل عليه اهللا أنعم أحدمها

بالنصوص: العلمية احلقائق من املفرسين بعض يلصقه ما استبعاد ٩ـ

يستدل ما أو يف اآلية، معان من املفرسين بعض يلصقه يرد ما السياق وبمقتىض
توصل منها ملا يستدل ن أ يمكن اآليات وكون العلمية احلقائق بعض عىل بعضهم به
ُ ريِّ نُسَ مَ يَوْ (وَ تعاىل: بقوله  األرض دوران عىل االستدالل ذلك ومن العلم،  إليه

(الكهف:٤٧). داً) أَحَ مْ نْهُ مِ رْ ادِ غَ نُ مْ لَ فَ مْ نَاهُ ْ رشَ حَ وَ ةً زَ بَارِ ضَ رْ َ األْ  تَرَ وَ بَالَ ِ اجلْ

يف اهللا بني  وقد ،(٤٧ (الكهف: 2مث    1   0[ تفسري: يف  يقول (١)
(النبأ:٢٠)، اباً) َ رسَ انَتْ كَ فَ بَالُ  ِ اجلْ تِ َ ريِّ سُ (وَ رساباً فتكون يسريها أنه أخر آية
وذلك (القارعة:٥)، ( وشِ َنْفُ املْ نِ  هْ الْعِ كَ بَالُ ِ اجلْ ونُ تَكُ (وَ املنفوش: كالعهن وتكون
  z  y  x  w[ : مهيالً اجلبال كثيباً وتصبح ك األرض يدُ تعاىل اهللا بأن
ومن  . ُ ريَّ نُسَ معنى هذا اجلو، يف تتطاير  ثم ،(١٤ (املزمل:  ~مث     }   |   {
 Ó  Ò[ النمل: سورة يف وتعاىل تبارك اهللا قول املعنى عىل هذا اآليات الدالة
اآلية تعني هذه إنَّ قال الناس بعض .(٨٨ Ù   Ø        ×  Ö   Õ  Ôمث (النمل:
عىل وقول تسري، وهذا غلط ولكنها فتظنها ثابتة تر اجلبال فإنك دوران األرض،
   Á  À  ¿  ¾[ تعاىل: اهللا قال كام ذلك يأبى اآلية سياق بال علم ألن اهللا تعاىل

.(١)(٨٧ Ð   Ï  Î ÍÌ  Ëمث  (النمل:  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â
.٦٣/٦ عثيمني ابن تفسري (١)
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الرمحن آية أن زعم من للرد عىل السياق بمقتىض بذلك استدالله يلحق ومما
إىل الطريان. إشارة فيها (فانفذوا)

بعضاً»، بعضكم ينرص  «فال أي: تنترصان] [فال تعاىل: لقوله تفسريه  عند قال
إليه إىل ما توصل تشري أهنا زعم من اخلطأ غاية وقد أخطأ يف مقام التحدي، وهذه اآلية
كام يصلوا أن وإىل جاذبيتها، األرض ومن أقطار من خيرجوا حتى الطريان، من العلامء
هو توجيه والتحدي التحدي، يف ظاهرة فاآلية القمر، إىل ما فوق أو القمر إىل يزعمون
من أقطار أن ينفذوا استطاعوا هل إن هؤالء ثم نقول: يستطيع، ال من اخلطاب إىل
الساموات، أقطار  نفذوا من ما أقطار األرض من  نفذوا أهنم  فرضنا لو الساموات،
تشري إليه، أهنا هؤالء زعم ما إىل ال تشري وأهنا التحدي، مقام يف أهنا واضحة فاآلية
دل القرآن أن يكون من تصديقه يلزم ال نكذبه، ولكن ال الواقع اليشء نقول ونحن
إىل حيتاج ال واقع وهذا األرض، أقطار من خرجوا فهم واقع، السنة، الواقع أو عليه

القيامة»(١). يوم هذا التحدي وجدت أن تأملتها يف سياقها إذا وهذه اآلية دليل،

املعاين: حلل مشكالت بالسياق االستعانة ـ ١٠

 I   H     G  F[ :قوله تعاىل ومثاله املعنى، يف العقدي اإلشكال ذلك من
من احللقوم إىل أقرب تعاىل أن اهللا قال: «يعني ،(٨٥ (الواقعة: L  K  Jمث 

تعاىل واهللا  تبرصون] ال [ولكن قال: وهلذا بمالئكتنا، أقرب  املراد ولكن أهله،
السالم، عليهم رسله املالئكة مالئكته، ألن به إذا قامت إىل نفسه اليشء يضيف
بام تفسري اليشء باب من ولكنه مواضعه، عن الكلم حتريف باب من هذا وليس
أن منكم] [ونحن أقرب إليه اآلية قائل: إن ظاهر ربام يقول ألنه يقتضيه السياق،
فرسناها بل نحرفها، ال نحن فنقول: حترفونه؟ فلامذا ـ وجل عز ـ اهللا هو األقرب
L  K  J  Iمث (الواقعة:   H     G  F[ قال: اهللا ألن ظاهرها، يقتضيه بام

.١٢/١٣ عثيمني ابن تفسري (١)
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أن يعني وهذا نبرصه، ال ولكن يف نفس املكان القريب هذا أن عىل يدل وهذا ،(٨٥
مقيد وأيضاً فإن القرب تعاىل، اهللا حق يف قرب املالئكة الستحالة ذلك املراد يكون
 B  A[ تعاىل: لقوله املالئكة هم موته امليت عند حيرض والذي االحتضار، بحال
اهللا اليشء يضيف كيف قيل: فإن J  I  H  G     F  E  D  Cمث،
نفسه اليشء إىل يضيف اهللا فإن ذلك، غرابة يف ال قلنا: املالئكة؟ واملراد نفسه إىل
وتعاىل: اهللا تبارك قول إىل أمل تر فعله، ففعلهم رسله، ألهنم املالئكة فعل وهو من
مث (القيامة: Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó Ò Ñ Ð Ï    Î  Í  Ì  Ë  Êنث
جربيل  فعل لكنه أضاف اهللا، قراءة ال السالم عليه قراءة جربيل واملراد ،(١٨ ١٦ـ

 H  G    F  E  D  C  B  A[ أرسله به، الذي وهو بأمره، ألنه إليه
عن اإلشكال». أجاب «فانظر كيف إذن(١)؛ ،(٦١ J  Iمث (األنعام:

القصة جانب يف كام املهمة،  املسائل  بعض عىل السياق بمقتىض يستدل كام
أم احلقيقة وجه عىل كان إذا ما اآلية يف املسوق املثل كون واملثل، فريجح القرآنية

ذكره(٢). تقدم ما ومثاله تقديري، هو

    

عمومها ال وهي يف الرتجيح لد املفرس، قواعد بعض عن حديثاً كان تقدم ما
يبدو بعض قد لكن املعاين، ترجيح يف املفرسون اتبعها التي العامة خترج عن القواعد
التعارض، حال لدهيم املقدم هو  فام املفرسين،  لد الرتجيح  أدلة بني التعارض
الرتجيح إحد قواعد راعينا وإذا معنى، تفيد القواعد هذه أن بعض ذلك وتوضيح

مفرسنا؟ لد الرتجيح أقو دالالت داللة السياق فهل املعنى، تغري
ترصفه أخر قرينة وجد إذا بداللة السياق يفهم الذي عن املعنى يعدل إنه أم

.١٩/١٤ عثيمني ابن تفسري (١)
.٦٠/٦ عثيمني ابن تفسري (٢)
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السياق؟ ظاهر عليه يدل عام
املعنى عن أحياناً يعدل كان أنه الشيخ لتفسري قراءيت خالل من ملسته ما أقول
يبينها، ولعل لقرينة ينرصف عنه فنجده ما، قرينة لوجود السياق يرجحه أن مع

املسألة: يوضحان القادمني املثالني

تعاىل: ]4  5  6  7  8  9:   تفسريه لقوله عند ذكره ما األول: املثال
مْ هُ ضَ ا بَعْ نَ كْ تَرَ [وَ تعاىل: قوله قال: «حيث ;  > =     <  ?مث (الكهف: ٩٩)،
صار خرجوا إذا يعني [ ئِذٍ مَ يَوْ  ] يقولون: كالمهم رأيت الذين املفرسون  [ ئِذٍ مَ يَوْ
هل بعض» يف بعضهم «يموج معنى يف اختلفوا ثم بعض»، يف بعضهم «يموج 
اخلروج يتدافعون عند بعض يف بعضهم يموج أو الناس؟ مع يموجون أهنم معناه
[ ضٍ يفِ بَعْ وجُ يَمُ ئِذٍ مَ يَوْ مْ هُ ضَ بَعْ ا نَ كْ تَرَ [وَ يقول: العلامء من أحد كان وإذا السد؟ من
يقول أحدٌ فإن كان يف بعض، بأنفسهم يموج بعضهم هم صاروا السد، يعني بعد
بعض يف بعضهم يموج أهنم رأيته الذي لكن اآلية، سياق إىل أقرب  فهو  هبذا،
فانظر خروجهم»(١). اهللا يومئذْ يريد أي: [ ئِذٍ مَ يَوْ مْ هُ ضَ بَعْ ا نَ كْ تَرَ خرجوا، [وَ إذا يعني
يريد ذلك أنه وتوضيح اآلية، لسياق أنه األقرب ذكر غري الذي معنى اختار كيف
املعنى يكون وعليه القيامة؟ يوم هو هل بعض يف بعضهم الناس موج وقت بيان
إىل بعضهم عائد قوله يف الضمري فيكون بعض، بعضهم يف يموج مجيعاً الناس أن
بعض، عىل  بعضهم يتدافع املعنى ويكون  السد،  بعد  موج هو أم  ، مجيعاً الناس
ذلك يكون أن ابن عثيمني واختار ومأجوج يأجوج إىل عائد الضمري فيكون وعليه

السد. من ومأجوج يأجوج صدور قوم بعد ال مجيعاً، للناس يوم القيامة

كالم يف وجدت أجد، لكن فلم للمعنى ترجيحه سبب البحث عن وقد حاولت
التسهيل، وهو ابن جزي يف وبني سبب ترجيحه، املعنى هذا رجح من املفرسين

.٢١٣/٥ عثيمني ابن تفسري (١)
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الكالم»(١)، فيتصل الصور يف ونفخ ذلك بعد لقوله أرجح «واألول قال: حيث
الرتجيح، سبب عبارته مل أفهم من إال أنني مرة من أكثر الشيخ مراجعة عبارة ومع
كان جزي ابن اختاره الذي وهو الثاين، املعنى أن املسألة نجد النظر يف دققنا ولو
كان بأنه اجلزم الصعب  من يكون  وربام بعده، السياق بداللة ـ أيضاً ـ ترجيحه 

سياقها. اختلف عن إن حلاق اآلية تقديم يقصد
السياق ورجحه: فيه داللة وخالف أورده عىل ما الثاين: املثال

        Ó  Ò  Ñ  ÐÏ    Î  Í  Ì  Ë  Ê[ :٢٨١ البقرة لآلية تفسريه عند
ال  (وهم تعاىل: قوله حمل يف قال: ،(٢٨١ Ù  Ø × Ö Õ  Ôمث (البقرة:
واملعنى: أظهر؛ األول لكن حالية; مجلة تكون أن وحيتمل مجلة استئنافية؛ يظلمون) 

السيئات. يشء من عقوبة عليهم وال يزاد احلسنات، ثواب شيئا من ينقصون ال
فاإلعراب مبني للمعاين; اللغة، بداللة مرجوح اختاره أن ما املثال نجد هذا يف لكن
وسياق اآلية، ملعنى موافقاً كان ما مجلة اإلعرابية وأصح الوجوه بني املعاين، يفرق ألنه
يتحدث اآلية ألن سياق عثيمني؛ رجحه ابن ملا خالفاً حالية، اجلملة أن عىل اآلية يدل
اليظلمون، كوهنم حال أي: وهم بام عملت نفس لكل اجلزاء، احلساب توفية عن

عليه(٢). اهللا الشيخ رمحة عن كتب من بعض إليه أشار ما أعلم، وهو واهللا
وهبذانجدأناملنهجيةالعامةلدالشيخ ابنعثيمني هياعتبارداللةالسياقمرجحة

للمعنى. أنسب يراه ما عىل فيحمله املعنى اختلف إال إذا الدالالت من لغريها
يف عنوان الورقة، وأسأل اهللا تعاىل أن يسهم هذا العمل مجعه يل ما يرس اهللا هذا

تعاىل. اهللا كتاب تفسري يف ~ الشيخ التي بذهلا مد اجلهود عن الكشف يف

السبيل.. سواء اهلادي إىل وهو واهللا املوفق

.١٥٢ ص جزي، ج٢، التنزيل، ابن التسهيل لعلوم  (١)
ص٣٢٩. احلازمي، ثابت بن حسن عمران، آل سورة ١٠٨ من اآلية حتى عثيمني ابن ترجيحات (٢)



٣٢٧

  

حيث الدراسة، توصلت إليها التي النتائج أبرز أسجل أود أن الدراسة هذه بعد
يف اآليت: يمكن إمجاهلا

يف جهوداً متميزة ابن عثيمني الشيخ أن للعالمة خالل الدراسة تبني من ١ـ
قيمتها عن تكشف دراسات إىل حتتاج اجلهود هذه وأن الكريم، القرآن  تفسري

املتنوعة. العلمية

يذكرها التي املعاين بالرتجيح بني الشيخ اهتامم مد عن الدراسة كشفت ٢ـ
أنسبها اختيار عىل حريص هو وإنام األقوال ال يكتفي بإيراد فهو تفسريه، يف ثنايا

وألصقها باملعاين.

لكنها يذكرها، التي املعاين ترجيح واحدة للشيخ يف هنالك منهجية ليس ٣ـ
بعضها إىل  الدراسة وأشارت املقدمة،  يف بعضها ذكر بقواعد منضبطة ذلك مع

اآلخر.

أن وأوضحت القرآين، بالسياق املفرس عناية مد الدراسة أوضحت  ٤ـ
يف التفسري. للمعاين اختياراته يف الدور أبرز له اهتاممه بالسياق كان

وجدت وإذا اختياراته، يف تتحكم أخر ضوابط وجود الدراسة بينت ٥ـ
لظاهر خمالفة كانت وإن هبا حتى باألخذ، فهو مهتم هي جديرة التي املعاين بعض

فيه. وردت الذي السياق

 مستو يف ينحرص الشيخ ال عند القرآين السياق معنى أن الدراسة أوضحت ٦ـ
تارة اجلملة نظم وإىل  تارة، الكلمة هيئة وإىل املفردة، إىل تارة ينظر بل اآليات، 

كله. السورة، وسياق القرآن وسياق النص، وسياق اآلية، بسياق ويعنى ،أخر





٣٢٨



التي األمثلة مزيد من الستخراج الشيخ تراث بتتبع الباحثني الدراسة تويص ـ 
القرآين. بالسياق املفرس عناية تبني

تكمن يف والتي التفسريية بثروة الشيخ لالهتامم الدراسة الباحثني تويص كام ـ 
عقب بيان املعاين. الفوائد التي يوردها
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