الفصل الثالث
العوامل المؤثرة في الوحدة الموضوعية.
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التمهيد:
لقد مر بنا يف الفصل السابق أن الوحدة املوضوعية كمميزة من مميزات النظم
القرآين  ا بد من مراعااها يف اجا اتنناا احأحاا الررعية هي ال ي أستس
من أجلها جل مفاييم علم احأصو من نسخ هتقييد هختصيص هما إىل ذلك،
هإذا كان الوحدة املوضوعية على يذه الدرجة من احأمهية كان لزاما علينا أن
منر على العوامل ال ي قد تؤثر يف هضوحها تلاا أه إجيابا هبالنايل النأثري يف
اتنناا احلام الررع  ،فعملية اجلمع املوضوع ال ي تفرتض أن جترى قال
الا باحلام النهائ  ا تلاث أن ياننفها الغموض هاإلشاا هأن يناك مث
مفاتيح جيب أن تالحظ يف خضم عملية ا اتنناا هيذه املفاتيح أه
اإلرشادات ي ما اصطلحنا عليها يف يذا الفصل (بالعوامل ).
هتامن أمهية يذا الفصل يف بيان العوامل ال ي  ابد أن تؤخذ بنظر ا اعناار عند
عملية النحقيق يف بيان احلام الررع هالنظر يف أجزاء النصوص الواردة فيه،
فإن ختلف أحد يذه العوامل لرمبا يؤدي إىل ننيجة غري صحيحة ،فه إذا مبثابة
إشارات هعالمات على الطريق تسهم مجيعها يف توجيه احأصويل أه اجملنهد إىل
فهم صحيح ،هتناون العوامل يف ترتياها ضمن مطلاني هعلى النحو النايل:
المبحث األول :أثر ترتيب القرآن في الوحدة الموضوعية.
المبحث الثاني :أثر القرائن السياقية في الوحدة الموضوعية.
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المبحث األول :أثر ترتيب القرآن في الوحدة الموضوعية.

وفيه مطلبان:
المطلب األول:حقيقة الترتيب ومضمونه.
المطلب الثاني:مذاهب العلماء في اعتماد نوع الترتيب الذي يحقق الوحدة
الموضوعية.
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المبحث األول :أثر ترتيب القرآن في الوحدة الموضوعية
مدخل:
نز القرآن الارمي على ناينا صلى اهلل عليه هتلم يف نيف هعررين تنة ،هكان
اآليات تنز ترتى ،فاعضها قد ينز لساب معني كسؤا ٍ للنيب صلى اهلل عليه
هتلم أه مناتاة متر أه ٍ
توجيه إهل حلادثة ما ،هبعضها ينز ابنداء بال تاب،
هياذا نزل النجو القرآنية مث مجع يف اآليات هالسور بعد أن مت نزه القرآن
من رب السماهات .هالذي يهمنا يف يذا كله يو أن الرتتيب الذي بني أيدينا
يو ترتيب على غري النزه أي أن الرتتيب مل يراعى فيه النسق الزمين هيذه
املسألة أشغل با الااحثني كثريا ،فإن عسر الوقوف على ترتيب زمين للنجو
القرآنية أصاح عقاة أما منهجية الاحث يف اجلمع املوضوع ال ي يفرتض فيه أن
ترتب اآليات أه النجو ترتياا زمنيا .لذلك نرى تيد قطب هيو ينمىن لو هجد
ترتيب زمين حاتم للسور ،إذ يقو " :هلو كان بني أيدينا ذلك السجل الدقيق
قو بثمن لنهيأ لنا فرصة  ا تسق ّدر لنناع مراحل الدعوة اإلتالمية
الذي  ا يس ّ
هطرائقها يف كل مرحلة ،هلارف لنا عن العوامل النفسية هالعقلية فيها فوق
العوامل النارخيية هاحمللية ...هلان يذا كله مع احأتف الرديد  ا تايل إليه اآلن
بغري احلدس هالنخمني " .هيذا ما دفع احأتناذ أمني اخلويل أن يقو  " :إن
ترتيب القرآن يف املصحف قد ترك هحدة املوضو مل يلنزمها مطلقا ،هذلك كله
يقض يف هضوح بأن يفسر القرآن موضوعا موضوعا ،هأن جتمع آيه خلاصة
باملوضو الواحد مجعا إحصائيا مسنقصى ،هيعرف ترتياها الزمين ،همناتاااها
احلافة هبا ،مث ينظر بعد ذلك لنفسر هتفهم ،فياون ذلك النفسري أيدى إىل

 1انظر :أبو عاد اهلل بدر الدين حممد بن عاد اهلل بن هبادر الزركر  ،البرهان في علوم القرآن ،ج

 ،ص ، 22عاد الرمحن بن أيب بار ،جال الدين السيوط  ،اإلتقان في علوم القرآن،
ج  ،ص01
قطب ،تيد ،د.ت ،مشاهد القيامة في القرآن ،بريهت :دار الررهق ،د ،) .ص9
111

املعىن ،هأهثق يف حتديده .كذلك فإن يذه النقطة تلق بضالهلا على مسألة
غاية يف احأمهية هي الاحث يف آيات احأحاا هإن كان بعض العلماء قد
تغاضى عن يذا الرر _ الرتتيب الزمين للنجو القرآنية _ حني تدرس آيات
غري آيات احأحاا فإن احأخرية يسنحا النغاض عن اعناار يذا الرر فيها
حأنه جيرنا إىل جواز هرهد اآلية الناتخة قال املنسوخة هاملقيدة قال املطلقة
هاملخصصة قال العامة هاملاينة قال اجململة هياذا دهاليك .هالسؤا الذي يسطرح
يو :إذا كان ترتيب القرآن مل يلنز فيه السياق الزمين ،هأن دراتة آيات احأحاا
 ابد أن تدرس يف ضوء ذلك السياق ،فما ي الطريقة املثلى للنعامل مع
إشاالية الرتتيب ،هال ي تضمن تالمة اتنناا احأحاا الررعية يف آيات
احأحاا .
لذلك كان  ابد من املرهر بنعريف حقيقة الرتتيب ،همضمونه ،هما ترتب عليه
من خالف العلماء يف اعنماد أحد أنواعه هفق الرؤية ال ي تضمن تالمة
اتنخراج احلام الفقه من النصوص ال ي تربطها هحدة املوضو .

اخلويل ،أمني ،التفسير ،نشأته ،تدرجه ،تطوره ( بريهت :دار الاناب الللناين92 ،

) ،ص

28
انظر :الزْرقاين ،حممد عاد العظيم الزْرقاين (املنوىف 831 :يـ) ،د.ت ،مناهل العرفان في علوم
) ،ج ص21
القرآن ،ختريج :أمحد مشس الدين( ،بريهت :دار الانب العلمية،
111

المطلب األول:حقيقة الترتيب ومضمونه
ترتيب السور القرآنية:
من املعلو أن ترتيب السور القرآنية يف رتم املصحف مل يان على حسب
ترتيب النـزه  ،هأن العلماء قد اخنلفوا يف أمر ترتياها على ثالثة أقوا أحديا:
أهنا بنوقيف من النيب  فأه ما نز  ( ،اقرأ باتم ربك ) هبعده ( القلم ) ه(
يا أيها املزمل ) ه ( يا أيها املدثر ) ه( الفاحتة ) ،هترتياها يف املصحف غري
ترتيب النـزه  .لذلك نرى عاد احلميد الفراي يقو  :أن" أكثر ما نزل من
السور أه ا هضع يف آخر القرآن حىت كأن ترتيب هضع السور على عاس
8
ترتيب نزههلا"...
ترتيب اآليات القرآنية:

أما ترتيب اآليات برال عا  ،فاذلك مل يرتب على حسب النزه لذلك
نرى الريخ عاد اهلل دراز يقو  " :ا يلز من تقد مجلة على أخرى يف النظم
أن تاون منقدمة عليها يف النـزه كما يف آي ي العدة يف ربع ( هالوالدات
يرضعن ،)...فاآلية السابقة يف النالهة هالنظم منأخرة يف النـزه  ،هناتخة
للمنأخرة هكلنامها مدنية أيضا " .هفيما يل بعض احأمثلة ال ي تاني حقيقة
انظر :الدكنور مساعد بن تليمان الطيار9 ،

يـ 002 /

 ،المحرر في علوم القرآن،

(املغرب :مركز الدراتات هاملعلومات القرآنية مبعهد ا اما الراطيب،

) ، ،ص 19

ج  ،ص ، 81امليداين ،عاد الرمحن حسن حاناة امليداين09 ،

يـ  ، 929 /قواعد التدبر

انظر :أبو عاد اهلل بدر الدين حممد بن عاد اهلل بن هبادر الزركر  ،البرهان في علوم القرآن،

األمثل لكتاب اهلل عز وجل( ،دمرق :دار القلم،

) ،ص 12

 8الفراي  ،عاد احلميد الفراي  ،د.ت ،دالئل النظام( ،د ، .الدائرة احلميدية ،د ،) .ص 2
يو عاد اهلل بن الريخ حممد بن حسنني دراز ،تويف تنة ( 98

) .انظر :املراغ  ،عاد اهلل

مصطفى املراغ  89 ،يـ ،الفتح المبين في طبقات األصوليين ،د ، .الناشر حممد أمني،
)،ج ،8ص18

املوافقات ،إبراييم بن موتى بن حممد اللخم الغرناط الرهري بالراطيب ،الموافقات ،

احملقق:ابراييم رمضان ،ج  ،8ص13
111

الرتتيب ،هتصور مدى اخلطورة يف النعامل مع النظم القرآين مبعز عن تلك
احلقيقة هما يرتتب على ذلك من اتنناا ننائج خاطئة .كذلك فإن ترتيب
اآليات يضمن ثالث مسائل جنملها على النحو النايل:

أوالا :التقديم والتأخير في نظم اآليات:

هفيه عدة أمثلة:

املثا احأه  :كما يف قوله تعإىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ  ،هقوله تعإىل :ﭽ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ

ﭼ  ،فهذه اآلية الثانية منأخرة يف رتم القرآن عن اآلية احأهىل ،همع ذلك فقد
نسخ احأهىل (منا احلو للمنوىف عنها زهجها) يف اآلية الثانية ،مع أن
املنسوخ دائما ياون منقدما يف النـزه على الناتخ .هموضع الرايد يف يذا
املثا  :أن رتم القرآن مل يعنرب يف اتنخراج احلام الفقه هإمنا اعنمد يف ذلك
8
على معلومات خارجة عن ذات النص يف حتديد زمان النزه لاال اآلينني.
المثال الثاني :اآليات الثالث على النوايل من تورة احأحزاب ،قا تعاىل :ﭽ
ﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯ
ﮰﮱ ﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜ

8

الاقرة ،آية 8
الاقرة ،آية 0

انظر :إبراييم بن موتى بن حممد اللخم الغرناط الرهري بالراطيب ،الموافقات ،احملقق:ابراييم

رمضان ،ج ، 8ص13
121

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﭼ  ،نرى ينا أن اآلية احأهىل قد أحل

لرتو اهلل  أن ينزهج من

النساء ما شاء ،هاآلية احأخرية تنص خبالف احلام احأه  ،همع ذلك فقد رهي
عن اثننني من أمهات املؤمنني( ،أ تلمة ،هعائرة) رض اهلل عنهما ،أهنما
8
قالنا":ما تويف رتو اهلل  حىت أحل اهلل له أن ينزهج من النساء ما شاء".
أيب بن كعب أيضا .هموضع الرايد يف يذا املثا  :أن ترتيب اآلينني
هيو رأي ّ
يف النـزه على غري ترتياها يف رتم القرآن ،فقد نـزل  ا حيل لك النساء من
احأحزاب ،آية 9
ي أ املؤمني يند بن أيب أمية بن املغرية املخزهمية ،توفي على الراجح تنة 3يـ ( ،انظر :ابن
حجر العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن عل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (املنوىف2 :يـ) ،
يـ ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،حتقيق :عاد أمحد عاد املوجود هعلى حممد معوض،

(بريهت :دار الانب العلمية،

) ،ج  ،2ص 01 - 0

 8النسائ  ،أبو عاد الرمحن أمحد بن ،شعيب بن عل اخلراتاين ،النسائ (املنوىف808 :يـ)03 ،

يـ ، 923 /السنن الصغرى للنسائي ،املؤلفنحقيق :عاد الفناح أبو غدة( ،حلب :املطاوعات
اإلتالمية،

)،ج ،3ص ، 3كناب النااح ،حديث 8 0

يو تيد القراء الصحايب اجلليل أيب بن كعب بن قيس بن عايد بن زيد بن معاهية النجاري
احأنصاري ،أحد كناب الوح هالقراء احأربعة الذين مجعوا القرآن ،يف حياة الرتو  ،تويف على
احأرجح تنة يـ ( .انظر :الزركل  ،خري الدين بن حممود بن حممد بن عل بن فارس ،الزركل
الدمرق (املنوىف 893 :يـ)00 ،

 ،األعالم( ،د ، .دار العلم للماليني،

ص 2
121

) ،ج ،

بعد نزه إنا أحللنا لك أزهاجك  .هكل ذلك مل يعرف إ ا مبعومات خارجة
عن النص ذاته.
المثال الثالث :قوله تعإىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭼ  ،فعن الرباء  قا  :ملا نزل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭼ دعا رتو اهلل  زيدا  فاناها ،فجاء ابن أ مانو  فراا ضرارته،
فأنز اهلل :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ"  .8هموضع الرايد يف يذا املثا  :أن املقطع
ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ قد نز بعد متا اآلية همع ذلك فقد أدرج يف اآلية بعد
أن تاقنها يف النزه  ،هيذا يعين أن يناك فرتة زمنية بني املقطع هاآلية مل تعرف
من رتم القرآن هإمنا بأدلة.
المثال الرابع :أخرج الاخاري بسنده عن تهل بن تعد قا  " :أنزل  :ﭽ

ﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭼ ،
همل ينـز ﭽ ﭽ ﭾ ﭼ ،هكان رجا إذا أرادها الصو ربط أحديم يف رجله
اخليط احأبيض هاخليط احأتود ،ه ا يزا يأكل حىت يناني له رؤينهما ،فأنز اهلل
انظر :الزنا  ،جنم الدين قادر كرمي الزنا  ،طبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط األحكام
الشرعية ،ص

.

النساء ،آية 9

 8أخرجه الاخاري همسلم ،هاللفظ للاخاري ،انظر :الاخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عاداهلل الاخاري،

صحيح البخاري ،احملقق :حممد زيري بن ناصر الناصر ،ج ،3ص ، 2كناب النفسري ،باب  ا يسنوي
القاعدهن من املؤنني غري أهيل الضرر هاجملايدهن ،رقم احلديث ( 98

) ،مسلم ،مسلم بن احلجاج

النيسابوري ،صحيح مسلم ،احملقق :حممد فؤاد عاد الااق  ،ج ،8ص ، 02كناب اإلمارة ،باب
تقو فرض اجلهاد عن املعذهرين ،رقم احلديث (.) 292
الاقرة ،آية 21
122

بعده :ﭽ ﭽ ﭾ ﭼ ،فعلموا أنه أمنا يعين الليل من النهار" .هموضع الرايد
يف يذا املثا  :أن مقطع ( من الفجر ) بينه هبني اآلية فاصل زمين مل يعرف إ ا
بأدلة خارجية.
ثاني ا :إدراج المكي في المدني:

هحو ذلك يرري أيل العلم أن تاع آيات مايات نظم يف تورة احأنفا

املدنية ،هي من قوله تعإىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ.....ﭼ إىل قوله تعإىل :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ .8ه يقو احأتناذ
امليداين " :السور املاية ال ي ضم إليها آيات نزل يف املدينة ي ثالث
هثالثون تورة .هالسور املدنية ال ي ضم إليها آيات نزل يف ماة ي ثالث
تور فقط ".

ثالثا :نزول النجم القرآني الواحد ثم تفريقه على السور:

همثاله ،ما رهاه الاخاري بسنده عن ابن عااس  قا  " :آخر آية نزل على
النيب  آية الربا ".هي قوله تعإىل :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
يـ ،صحيح البخاري ،احملقق :حممد زيري

الاخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عاداهلل الاخاري،

) ،ج ،3ص ، 3كناب النفسري ،باب هكلوا هاشربوا

بن ناصر الناصر( ،د ، .دار طوق النجاة،
حىت يناني لام اخليط احأبيض ،رقم احلديث (
اجلديع ،عاد اهلل بن يوتف اجلديع1 ،

).
يـ003 ،

 ،المقدمات اإلسالمية في علوم القرآن،

(بريهت :مؤتسة الرتالة ،)8 ،ص  ، 38قطب ،حممد قطب00 ،

يـ  ، 920 /دراسات

قرآنية ،ص  ، 9- 2الزنا  ،جنم الدين قادر كرمي الزنا  ،طبيعة النظم القرآني وأثرها في
استنباط األحكام الشرعية ،ص

8تورة احأنفا  ،اآلية 81 - 80

امليداين ،عاد الرمحن حسن حاناة امليداين ،قواعد التدبر األمثل ،ص 2
الاخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عاداهلل الاخاري ،صحيح البخاري ،احملقق :حممد زيري بن ناصر

الناصر ،ج  ،3ص ، 88كناب النفسري ،باب هاتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهلل ،رقم احلديث(
121

)

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ  ،هأهرد الطربي بسنده عن ابن عااس
أيضا :أن" آخر آية نزل

على النيب  ي قوله تعاىل :ﭽ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ

" 8.هأخرج الاخاري بسنده عن الرباء بن عازب  قا  " :آخر آية نزل .
يسنفنونك " .هاملقصود يو قوله تعإىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ ،3هاجلمع بني يذه احأحاديث ال ي يرري كل منها
إىل آية خمنلفة ي آخر آية نزل من القرآن ،أن يذه اآليات قد نزل يف جنم
هاحد ،مث فرق كنابنها بني آخر توريت الاقرة هالنساء ،هيذا يعين أن اآلينني
ليس بينهما فارق زمين همع ذلك فقد فرق كنابنهما يف املصحف 1.لذلك نرى

8

تورة الاقرة ،آية 12
تورة الاقرة ،آية 2

الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري  ،أبو جعفر الطربي ،جامع البيان في تأويل القرآن،

احملقق :أمحد حممد شاكر ،ج  ،3ص 89
يو الصحايب اجلليل الرباء بن عازب بن احلارث بن عدي اخلزرج احأنصاري ،تويف بالاوفة تنة (
1يـ ) .انظر :املزي ،يوتف بن عاد الرمحن بن يوتف ،أبو احلجاج ،مجا الدين ابن الزك أيب حممد
القضاع الاليب املزي (املنوىف:

1يـ)00 ،

يـ ، 920 /تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،

احملقق :د .برار عواد معرهف( ،بريهت :مؤتسة الرتالة،

)،ج  ،ص 81 -8

الاخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عاداهلل الاخاري ،صحيح البخاري ،احملقق :حممد زيري بن ناصر

الناصر ،ج ، 8ص
 3تورة النساء ،آية 13

 ،رقم احلديث ( ) 30

 1الزنا  ،جنم الدين قادر كرمي الزنا  ،طبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط األحكام الشرعية ،
ص 8
121

نرى الااقالين يقو  ":حينمل أن تنـز اآلية ال ي ي آخر آية تاليا الرتو 
مع آيات نزل معها ،فيؤمر برتم ما نز معها بعد رتم تلك ،فيظن أنه آخر
ما نز يف الرتتيب ".
ه يذه احأمثلة املنقدمة ي ال ي دفع العلماء إىل ا اخنالف يف هجهات النظر
حو اعنماد نو الرتتيب،يف تناه املوضو  ،يل يعنمد فيها على ظاير النظم
املوجود يف رتم املصحف؟ أ على هفق النزه ؟ هأيهما يضمن تالمة
اتنخراج احلام الفقه جملموعة من النصوص تربطها هحدة املوضو ؟
فالراطىب ،يرى أن احأصل يو النـزه على ظاير امنداد النظم هأخذ املعىن من
املادأ إىل النهاية دهن تقطيع حأهصاله ،شريطة مراعاة ركيزتني اثننني ،مها :كون
النظم ناز ا يف هق هاحد ،هكونه ينحدث عن قضية هاحدة ،هاملدين من السور
يناغ أن ياون منز ا يف الفهم على املا هكذلك املا بعضه مع بعض
هاملدين بعضه مع بعض على حسب ترتياه يف الننزيل ،هإ ا مل يصح هالدليل على
ذلك أن معىن اخلطاب املدين يف الغالب ماين على املا كما أن املنأخر من كل
هاحد منهما ماين على منقدمه ،د على ذلك ا اتنقراء هذلك أمنا ياون بيان
اجمل أه ختصيص عمو أه تقييد مطلق أه تفصيل ما مل يفصل أه تاميل ما مل
8
يظهر تاميله.
الااقالين ،يو أبو بار حممد بن الطيب بن حممد الاصري ،ابن الااقالين ،إما أصويل منالم ،من
فقهاء املالاية ،تويف تنة (  08يـ ) .انظر :الزركل  ،خري الدين بن حممود بن حممد بن عل بن
فارس ،الزركل الدمرق (املنوىف 893 :يـ)00 ،

 ،األعالم( ،د ، .دار العلم للماليني،

) ،ج ،3ص13

انظر :الزركر  ،أبو عاد اهلل بدر الدين حم مد بن عاد اهلل بن هبادر الزركر  ،البرهان في علوم
القرآن ،احملقق :حممد أبو الفضل إبراييم ،ج  ،ص0

 ،السيوط  ،عاد الرمحن بن أيب بار،

جال الدين السيوط  ،اإلتقان في علوم القرآن ،احملقق :حممد أبو الفضل إبراييم( ،مصر :اهليئة
املصرية العامة للاناب ،د ،) .ج  ،ص 0

 8الراطيب ،إبراييم بن موتى بن حممد اللخم الغرناط  ،الموافقات ،احملقق :أبو عايدة مرهور بن
حسن آ تلمان( ،د ، .دار ابن عفان،

) ،ج  ،ص3

 ،الزنا  ،جنم الدين قادر كرمي

الزنا  ،طبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط األحكام الشرعية ،ص
121

ههفق ما قا الراطيب فإن ضرهرة معرفة املعلومات النفصيلية املنعلقة بالنزه
مهمة جدا يف اجا اتنناا احأحاا مبعىن أن ترتيب القرآن ترتياا نزهليا يو
احأحرى باحأخذ يف اجا احأحاا هيو الذي ينماشى مع القواعد احأصولية ،أما
" إذا مل ينوفر أحد يذين الررطني اللذين ذكرمها الراطيب ،تقط ا احنجاج
بامنداد النظم يف الفهم هالنفسري ههجا مراعاة احأدلة احأخرى املعنربة إذا ما
قض باعناار معىن على خالف د الة النظم ،على أن احأصل يو اتصا النظم
 ا انقطاعه هتفرقه ،فإذا مل تنوفر أدلة على تفرق النـزه أه على عد اعناار
ظاير النظم يف تفسري النص حمل الاحث ،هجب اعناار النظم منصال مرتاطا
ممندا "..هلذلك نرى أن النوافق الزمين للنصوص القرآنية املراد اتنناا احلام
الررع منها هال ي جيمعها هحدة املوضو أمر ضرهري ،فاملسألة  ا تدرس مبعز
عن الرتتيب إضافة إىل ذلك هحنن نرى تصريح من أصل للوحدة املوضوعية
بضرهرة أن تدرس اآليات ال ي جيمعها هحدة املوضو يف تياق زمين هاحد .
هلذلك كله اخنلف العلماء كلٌّ حسب اجنهاده يف طريقة النعامل من النظم
القرآين ،ههفق ما يراه من اعنماد نو الرتتيب الذي يضمن اتنناا حام
صحيح من مقاطع جيمعها هحدة املوضو  ،لذلك ميان أن جنمل آراء العلماء

مع بيان رأي الااحث يف املطلب النايل ،هيو :مذاهب العلماء في اعتماد نوع
الترتيب الذي يحقق الوحدة الموضوعية.

انظر :الزنا  ،جنم الدين قادر كرمي الزنا  ،نظرية السياق دراسة أصولية ،ص
انظر :الفصل احأه
121

المطلب الثاني:
مذاهب العلماء في اعتماد نوع الترتيب الذي يحقق الوحدة الموضوعية.
المذهب األول :الشيخ ابن عاشور
يرى الريخ ابن عاشور أن احأصل أن  ا حيمل النظم القرآن على الرتتيب حبسب
النـزه  .هيسنند يف يذا إىل ما هرد من آثار تد على أن النيب  مل يان يأمر
برتتيب القرآن على حسب نزههلا ،همنها حديث الرتمذي عن عثمأن " :
كأن رتو اهلل  مما يأيت عليه الزمان هيو تنـز عليه السورة ذهات العدد،
فاان إذا نز عليه الر ء دعا بعض من كان يانب فيقو  :ضعوا يؤ اء
اآليات يف السورة ال ي يسذكر فيها كذا هكذا ،هإذا نزل عليه اآلية فيقو  :ضعوا
يذه اآلية يف السورة ال ي يسذكر فيها كذا هكذا ".
هكذلك يدعو الريخ بن عاشور إىل حتري املناتاة بني املقاطع القرآنية هعد
الركون مطلقا إىل ظاير النظم القرآين  ،8لذلك يقو " :هملا كان تعيني اآليات
ال ي أمر النيب  بوضعها يف موضع معني غري مرهي إ ا يف عدد قليل ،كان حقا
على املفسر أن ينطلب مناتاات ملواقع اآليات ما هجد إىل ذلك تايال موصال،
هإ ا فليعرض عنه ه ا يان من املنالفني " .هميان أن نلخص مذيب ابن
عاشور يف أنه  ايدعو إىل اعنماد طريقة تناه النصوص القرآنية حبسب زمن
نزههلا،كوهنا تفوت حامة الرتتيب الذي بني أيدينا هالذي مت بأمر الرتو 
يو اإلما احأصويل املفسر احأديب حممد الطاير بن عاشور الزينوين ،تويف تنة  898يـ .انظر:

الزركل  ،خري الدين بن حممود بن حممد بن عل بن فارس ،األعالم ،ج ،3ص 1

الرتمذي ،حممد بن عيسى بن َت ْورة بن موتى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى ،سنن الترمذي،

حتقيق هتعليق :أمحد حممد شاكر ،ج  ،ص  ، 1رقم احليث ، 8023 :كناب النفسري ،باب تفسري
تورة النوبة ،قا الرتمذي  :حديث حسن صحيح.

 8الزنا  ،جنم الدين قادر كرمي الزنا  ،طبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط األحكام الشرعية ،
ص

بن عاشور ،حممد الطاير بن حممد بن حممد الطاير بن عاشور النونس  ،التحرير والتنوير ،ج ،

ص19
121

كما مر آنفا ،لانه يررت لذلك اعنماد املناتاة كأتاس للربط بني آياته
همقاطعه  اتنناا احأحاا منها.
المذهب الثاني :الشيخ دروزة

أما الريخ درهزة ،فاحأتاس عنده أن تاون اآليات مرتاة حسب النـزه  ،ه جيعل
املناتاة أتاتا يف الربط بني آيات السور املدنية ،هكذلك بني اآليات املدنية ال ي
أدخل يف السور املاية هبني ما يساقها هما يلحقها من اآليات املاية ،دهن أن
جيعلها أتاتا يف الربط بني اآليات املاية الواردة يف السور املاية .هيرى أن
السور املاية كلها قد مت نزه ا يف آخر العهد املا  ،هما أدخل فيها من
آيات مدنية  ا يناقض يذه القاعدة احأغلاية ،حأهنا أمنا أضيف على حسب
املناتاة بني اآليات .إذا فالريخ درهزة يعنمد يف دراتة اآليات هاتنناا
احأحاا منها أن تاون مرتاة حسب النزه  ،أما عقاة اإلدراج بني اآليات فإهنا
حتل بنحري املناتاة للربط بينها ،هذلك كفيل – حبسب اجنهاده -أن يظمن
تالمة عملية اتنناا احأحاا من النصوص القرآنية.
المذهب الثالث :الشيخ عبد الرحمن الميداني
أما احأتناذ عاد الرمحن امليداين ،فريى أن احأصل يف السورة القرآنية أن تاون
مرتاة آيااها حسب النـزه  ،هأنه  ا يعد عن يذا احأصل يف اخلطاب القرآين إ ا
بدليل ،تواء كان السورة ماية أه كان مدنية 8 .فاحأصل يف آيات السورة
الواردة أن تاون مرتاة حساما جاءت ،يقو  " :يعرف ترتيب نزه القرآن ...يف
السورة الواحدة برتتيب اآليات فيها ما مل يرد نص خبالف ذلك ،كأن يثا
انظر :درهزة ،حممد عزت،
النزه )( ،بريهت :دار الغرب اإلتالم ،

ه 000 /

،ـ التفسير الحديث (مرتب حسب ترتيب

) ،ج  ،3ص1- 3

 ،الزنا  ،جنم الدين قادر

كرمي الزنا  ،طبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط األحكام الشرعية ،ص
8

انظر :درهزة ،حممد عزت ،التفسير الحديث ،ج  ،3ص1- 3
انظر :الزنا  ،جنم الدين قادر كرمي الزنا  ،طبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط األحكام

الشرعية ،ص
121

تقد نزه اآلية أه عدد من اآليات أه يثا تأخر نزههلا ،فعندئذ يناع ما ثا
يف النص املاني لناريخ النـزه " .على أنه يرى أنه على مسنوى اآلية الواحدة
يناغ أن خيرج من حمل الرك هاخلالف أن ترتيب النظم فيها حجة جيب النـزه
عنديا ،ها النزا هبا ،حأن احنما كوهنا نازلة نزه ا منعددا احنما قليل نادر،
هالنادر  ا يعارض احأصل.
هلذلك يقو  " :هيناغ فهم اآلية القرآنية هفق ترتيب نظمها ،أما الفهم الذي
يقو على أتاس النغيري يف النظم القرآين بالنقدمي أه النأخري جلملة أه كلمة فقد
جير إىل فهم غري صحيح أه غري مراد أه إىل تعطيل د الة النص هصرفه عن
املعىن املراد الذي  ا يفهم إ ا بإبقاء النظم القرآين على حاله "8.هيرري الدكنور
الزنا إىل حنو من ذلك إذ يقو  :أننا  ا حنناج إىل القطع بأن يذه النصوص
الواردة يف نظم هاحد مرتاة على هفق نزههلا ،بل ياف يف ذلك عد ظهور دليل
على خالفه .هميان تلخيص رأي الريخ امليداين يف اعناار حامة الرتتيب
القرآن الذي بني أيدينا يف دراتة اآليات ،هأنه  اخيرج عن ذلك بالنقدمي أه
النأخري إ ا بدليل شرع  ،هأن ذلك يو الذي يضمن تالمة اتنناا احأحاا

من النصوص القرآنية.
رأي الباحث:

هبعد العرض السابق للمذايب الثالثة مع ما تاق كل منهم من آراء تاني
هجهات النظر املخنلفة فيمن يضمن تالمة اتنناا احأحاا من النصوص
مياننا أن نقو  :أننا نذيب إىل اعنماد الرأي الثالث من ضرهرة النزا ظاير
امليداين ،عاد الرمحن حسن حاناة امليداين 09 ،يـ ، 929 /قواعد التدبر األمثل ،دمرق:
دار القلم،

) ،ص8

انظر :الزنا  ،جنم الدين قادر كرمي الزنا طبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط األحكام

الشرعية ،ص

 8امليداين ،عاد الرمحن حسن حاناة امليداين ،قواعد التدبر األمثل ،ص ، 01
انظر :الزنا  ،جنم الدين قادر كرمي الزنا  ،طبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط األحكام

الشرعية ،ص 8
121

النظم القرآين الذي بني أيدينا ،هأن  ا خنرج عن يذا ا النزا إ ا بدليل ،فنؤيد ما
ذيب إليه امليداين هالزنا هيو أن احأصل يف النعاط مع النظم القرآين يو أن
يس َنز عند ظاير النظم ه ا يصار إىل غريه إ ا بدليل خارج  ،هذلك لعدة أمور
ميان إمجاهلا على النحو النايل:
أوال :أن املعلومات القطعية اجملزه هبا ،أه حىت املفيدة للظن املعنرب ،حو تاريخ
اآليات هالنجو  ،أه حىت السور ،إذا توفرت عن بعض منها ،فإهنا  ا تنوفر لال
تورة أه آية أه جنم قرآين ،هلرمبا كان ذلك منوفرا لاعض الصحابة الذين شايدها
الننـزيل هحضرها ظرهفه هعاينوا أتاابه همل يغياوا عن صاحب الرريعة يف موارديا
همصادريا هتصاريف أحواهلا .فقد كان عايدة يقو  ابن تريين - 8ملا تأله
عن ش ء من القرآن ":اتق اهلل ،هقل تدادا ،ذيب الذين يعلمون فيم أنز
القرآن".
ثانيا :إن اإلما أبا بار الااقالين – فيما نقله الزركر عنه  -يرى أنه يسوغ

ا اجنهاد يف بعض القرآن يل يو ما أه مدين حبجة " أنه مل يان من النيب
 يف ذلك قو  ،ه ا هرد عنه أنه قا  :اعلموا أن قدر ما نز مباة كذا هباملدينة
كذا هفصله هلم ،هلو كان ذلك منه لظهر هاننرر ،هإمنا مل يفعله حأنه مل يؤمر
به ،همل جيعل اهلل علم ذلك من فرائض احأمة هأن هجب يف بعضه على أيل العلم
معرفة تاريخ الناتخ هاملنسوخ ليعرف احلام الذي تضمنهما ،فقد يعرف ذلك
انظر :الزنا  ،جنم الدين قادر كرمي الزنا  ،طبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط األحكام
الشرعية ،ص 83- 8
يو اإلما أبو مسلم عايدة بن عمره السلماين ،عامل الاوفة ،تويف تنة 1يـ ( .انظر :أبو إتحاق

الرريازي ،د.ت ،طبقات الفقهاء ،حتقيق :خليل امليس( ،بريهت :دار القلم ،د ،) .ج  ،ص20
8

يو اإلما املفسر أبو بار حممد بن تريين ،تويف تنة  0يـ ( .انظر :أبو إتحاق الرريازي،

د.ت ،طبقات الفقهاء ،حتقيق :خليل امليس( ،بريهت :دار القلم ،د ،) .ج  ،ص 98

انظر :الواحدي ،أبو احلسن عل بن أمحد بن حممد بن عل الواحدي ،النيسابوري ،الرافع

(املنوىف 32 :يـ) 01 ،يـ  ، 921/أسباب النزول ،احملقق :السيد أمحد صقر( ،جدة :دار القالة،
) ،ص  ، 8الراطيب ،إبراييم بن موتى بن حممد اللخم الغرناط الرهري بالراطيب،

الموافقات ،احملقق :أبو عايدة مرهور بن حسن آ تلمان ،ج  ،ص8
111

بغري نص الرتو  بعينه هقوله يذا يو احأه املا هيذا يو اآلخر املدين.
هكذلك الصحابة هالنابعون من بعديم ملا مل يعنربها أن من فرائض الدين تفصيل
مجيع املا هاملدين هأنه مما  ا يسوغ اجلهل به ،فلم تنوفر الدهاع على إخااريم
به همواصلة ذكره على أمساعهم هأخذيم مبعرفنه " .ها اخنالف يف ثاوت املا
هاملدين يعين الفقر يف ثاوت املعلومات النارخيية املفصلة عن كل املقاطع القرآنية
هإ ا ملا تاغ ا اخنالف يف ذلك.

ثالثا :هجود أدهات الربط ها اتساق بني مننهى اآلية همطلع النالية هلا كأدهات

العطف ها اتندراك هالنرايه هغرييا تد على هحدة نزههلا هتعاقاها هاتصاهلا يف
الزمان .ذلك أن يذه العالمات( :الفاء هالواه همث هلذلك هكذلك هلان)
هغرييا كان موجودة يف أصل اآليات ،هحينئذ فال شك أهنا للوصل هأهنا
أدهات ربط هاتساق ،أه القو بأن يذه العالمات زيدت أثناء اجلمع هالرتتيب،
هيذه دعوى  ا بريان هلا .فاحأصل يو النـزه على ظاير النظم القرآين ،ما مل
يد دليل خاص على خالف ذلك ،فإن كان مثة دليل خاص على خالف
النظم فحينئذ يراعى الدليل اخلاص هيقد على ظاير النظم.

8

رابعا :الدليل النقلي

أهرد الايهق بسنده عن ابن عااس  قا  ":كان رتو اهلل   ا يعرف
فصل السورة حىت ينـز عليه بسم اهلل الرمحن الرحيم " .هكذلك عن ابن مسعود
 قا  " :كنا  ا نعلم فصل ما بني السورتني حىت تنـز بسم اهلل الرمحن الرحيم
أبو عاد اهلل بدر الدين حم مد بن عاد اهلل بن هبادر الزركر  ،البرهان في علوم القرآن ،احملقق:
حممد أبو الفضل إبراييم ،ج  ،ص 9
انظر :الزنا  ،جنم الدين قادر كرمي الزنا  ،طبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط األحكام
الشرعية ،ص

 8انظر :املصدر نفسه ،ص8
الايهق  ،أبو بار أمحد بن احلسن بن عل الايهق  ،تويف تنة  2يـ8 ،
شعب اإليمان( ،الرياض :ماناة الرشد للنرر هالنوزيع،
ابنداء السورة بالنسمية توى براءة ،رقم احلديث
111

يـ 008 /

،

) ،ج  ،ص ، 0الرعاة  ، 9فصل يف

" .فهذه الدليل شايد بأن احأصل يو تعاقب ترتيب اآليات يف السور هفق
زمن نزههلا ،هإ ا ملا كان لنـزه النسمية أية إشارة إىل خنم السورة السابقة هفنح
السورة اجلديدة.

خامسا :أن مما يؤيد ما ذيانا إليه من اعناار ظاير النأليف ما مل يد على

خالفه دليل ،يو ثاوت يذا الرتتيب بنوقيف من النيب  يف ترتيب توره
هآياته 8،فالبد من اعناار يذه احلامة الررعية من الرتتيب ابنداء مامل يأت
دليل صارف عن يذا احأصل ،هأن تَـاين الرتتيب النزهيل ابنداء يعد إيدارا هلذه
احلامة ،هيذا املذيب يعد من باب تقدمي احلامة امللحوظة على احلامة
املفرهضة.

املصدر السابق ،ج  ،ص

 ،رقم احلديث 9

انظر :الزنا  ،جنم الدين قادر كرمي الزنا  ،طبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط األحكام
الشرعية ،ص 8

 8انظر :عاد الرمحن حسن عايد ،السورة القرآنية بين الترتيب التوقيفي والترتيب النزولي وأثر ذلك
في الوحدة الموضوعية والمناسبة القرآنية ،ص8 :
112

المبحث الثاني :أثر القرائن السياقية في الوحدة الموضوعية.
وفيه ثالث مطالب:

المطلب األول :السياق بين أهل اللغة وأهل األصول.
المطلب الثاني:مفهوم السياق عند األصوليين.
المطلب الثالث :أثر استثمار السياق في إفادات الوحدات الكالمية التي
تجمعها وحدة الموضوع.
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المطلب األول :السياق بين أهل اللغة وأهل األصول.
إن طايعة الاحث يف مسنوى النظم العا للقرآن هالسع  اتنناا احأحاا
الررعية  -لدى احأصوليني  -يلنق مع طايعة الاحث يف الوحدة املوضوعية :
الذي ينص على تناع الرتاكيب القرآنية املننالية (التي يجمعها وحدة

الموضوع) ،أه املنفرقة على مسنوى القرآن مجلة هبنفس اجلامع.

هلنوضيح هجه ا النقاء نرري إىل أن احأصوليني اعنمده احليثية نفسها فلم يانفو
يف اتنناا احأحاا من د الة املفردة فقط أه من د الة مجلة هاحدة أه حىت
اجرد السياق اللفظ  ،هإمنا اعنمدها الرتاكيب يف أعلى مسنويااها معنمدين على
أقصى مدى ميند إليه السياق برقيه اللفظ هاملقام  ،فالاحث يف اتنثمار
السياق هاعنماد املقاصد هاحأغراض احأتاتية ال ي تدهر عليها الوحدات
الاالمية الرتكياية يو ما يطلق عليه بالنعاري املعاصر (الوحدة املوضوعية )  ،هإىل
ذلك يرري أحد الااحثني يف معرض حديثة عن السياق العا هأثره يف آيات
احأحاا عند اإلما ابن عطية ،فيقو " :يقصد بالسياق العا العالقة املوضوعية
ال ي تربط بني آيات القرآن الارمي أه العالقة املوضوعية ال ي تربط اآلية القرآنية
مبا قالها من اآليات ،فالقرآن ميثل هحدة موضوعية منماتاة احأطراف منااملة
احأجزاء ،هالوحدات تأخذ بعضها بأعناق بعض هتاون كل آية منممة ملا قالها
هملا بعديا ،ذلك أن الاال قلما ينم بآية هاحدة هلان تنعاقب اآليات يف
املوضو الواحد تأكيدا هتفسريا أه عطفا هبيانا أه اتنثناء هحصرا أه اعرتاضا
هتذييال .8"........ههجه اإلشادة هبذا النقل يو اإلشارة إىل أن اتنثمار
السياق يف أعلى مسنوياته يلنق مع طايعة الاحث يف الوحدة املوضوعية يف
ينظر الفصل ا اه

ه  ، 929 /داللة السياق منهج مأمون

احلارث  ،عاد الوياب أبو صفية احلارث 09 ،

لتفسير القرآن( ،عمان :دائرة املاناات هالوثائق الوطنية،
8

الدكنور عاد السال حممد ابو تعد008 ،

(طرابلس :مجعية الدعوة اإلتالمية العاملية،

) ،ص 22

 ،التفسير الفقهي عند ابن عطية ،رتالة دكنوراة،
) ،ص 2

111

اعنماد ربط الرتاكيب الاالمية ال ي تنناه موضوعا هاحدا ،هعليه جتدر اإلشارة
إىل أن احأصوليني يعنربهن الالمة ي أصغر هحدة كالمية تنقل املعىن نظرا
 اتنقاللينها ،هأن يذه الالمة يف بعض احأحيان  اينحدد املراد منها إ ا من
خال هضعها يف تياقها ،هيف ذلك يقو الرازي ":ذ ْك سر الالمات هحده مبثابة
نعيق الغراب يف اخللو من الفائدة" ،همعىن اخللو من اإلفادة يو أن الالمة
ينجاذهبا أكثر من معىن بساب الوضع ها اتنعما  ،لذلك فالنعويل عند ذلك
يعود إىل السياق الذي اتنعمل فيه تلك الالمة.
فا اتنناا يسعى للوصو إىل قصد الرار من كالمه هالوصو إىل صورة
الناليف احلقيقية ،هالقصد مسة تنصل باملعاين املركاة هما يؤديه اإلتناد من
ييآت زائدة على أصل الوضع 8،لذلك كان  ابد من رعاية الوشائج الدقيقة يف
أصو الاال هال ي يثريها إجراء الرد يف عناصر الاال بعضه على بعض حىت
لو احنوى على عدة تياقات تجمعها وحدة الموضوع .

إذا فالوصو إىل مقصود الوحدة الاالمية  اينم إ ا باتنثمار السياق مبخنلف
أقسامه ،هأن العزهف عن ا اتنعانة به أه يف قسم من أقسامه يعد اجاناة
للصواب هيوصل إىل اتنناا أحاا مغلوطة  ،هقدميا عاب الراطيب على من
أغفل يذا اجلانب يف فهم القضايا القرآنية ،هأنه  احميص للفقيه من ربط أجزاء
الاال بعضه باعض هتضمينها تياقها املقايل هاملقام فالنظر يف أجزاء الاال
 ا يفيد إ ا املعىن الظاير حبسب اللسان  ا حبسب مقصود املنالم ،فالوحدات

الرازي ،أبو عاد اهلل حممد بن عمر بن احلسن الرازي (املنوىف303 :يـ)92 ،
في دراية اإلعجاز ،حتقيق :باري شيخ أمني( ،بريهت :دار العلم للماليني،

 ،نهاية اإليجاز

) ،ص 9

انظر :العايدان ،موتى بن مصطفى العايدان ، 00 ،داللة تراكيب الجمل عند األصوليين ،
(دمرق :احأهائل للنرر هالنوزيع،
8

انظر :املسعودي ،منا بن

) ،ص8

ماط  ،سبل االستنباط عند األصوليين وصلتها بالمنهج البالغي ،

ص 99
املصدر السابق ،ص 00
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الاالمية ال ي جيمعها هحدة املوضو كلها تسهم يف أداء املعىن  .لذلك نقو
إن اتنصحاب ماونات السياق هماوناته منعني يف تفسري كل لفظ تَلفظ به
 افظ أه منالم ،ه ا يركن دائما إىل احأصل الوضع لاللفاظ حأن بإماان
ا اتنعما أن حيدث أهضاعا جديدة .لذلك يقو اإلما الراطيب ":إن
إطالق القو يف الرريعة بأن احأمر للوجوب أه للندب أه لالباحة أه املررتك أه
لغري ذلك غري تليم حأن احأهامر يف الرريعة  ا جتري يف الناكيد اجرى هاحد ه ا
تدخل حت قصد هاحد 8".هينا حييل الراطيب إىل املعىن الرتكييب دهن املعىن
اإلفرادي ،حأن ا اعنناء باملعاين املاثوثة يف اخلطاب ي املقصود احأعظم بناء
على أن العرب إمنا كان عناينها باملعاين ،هإمنا كان احألفاظ من أجلها
هاللفظ هتيلة لنحصيل املعىن ،هاملعىن اإلفرادي  ا يعاأ به إذا كان املعىن الرتكييب
مفهوما دهنه".
هتوف نأيت يف املاحث النايل على بيان أثر اتنثمار السياق -عند احأصوليني
 بأعلى مسنوياته هأقسامه يف إفادات الوحدات الاالمية ال ي جيمعها وحدةالموضوع ،هاملعنية باتنناا احأحاا الررعية ،هقال ذلك  ابد من املرهر على
بيان مفهو السياق هأقسامه عند احأصوليني ،لنحديد هضاط املفهو هتصوره
تصورا صحيحا ،فالعلم بالر ء فر عن تصوره ،هاتنثمار أقوا احأصوليني
الداخلة يف ذلك املفهو ها اتنغناء عما يو خارج عنها .لذلك تينضمن يذا
املاحث مطلاني على النحو النايل:

الراطيب ،إبراييم بن موتى بن حممد اللخم الغرناط الرهري بالراطيب ،الموافقات ،أبو عايدة
مرهور بن حسن آ تلمان ،ج  ،ص33
8

انظر :الزنا  ،جنم الدين قادر كرمي الزنا  ،نظرية السياق دراسة أصولية ،ص 93

الراطيب ،إبراييم بن موتى بن حممد اللخم الغرناط الرهري بالراطيب ،الموافقات ،أبو عايدة

مرهور بن حسن آ تلمان ،ج ،8ص 9
املصدر السابق ،ج  ،ص 89
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المطلب الثاني :مفهوم السياق عند األصوليين
السياق لغة:
قا ابن فارس":السني هالواه هالقاف أصل هاحد ،هيو حده الر ء يقا
تاق يسوق توقا"  .هقا اجلويري :هيقا هلدت فالنة ثالثة بنني على
تاق هاحدة أي بعضهم على إثْر بعض " .هقا ابن منظور :تاق اإلبل

اإلبل تَساهقا إذا
هغرييا يسوقها توقا تياقا...هقد انساق تساهق
س
تنابع 8.همن اجمو يذه النعريف يظهر أن السياق يف أصل اللغة يطلق هيراد
به تنابع احأشياء يف أصل هاحد مننظم لرابط يربط بينها.

السياق اصطالحا:
أما النعريف ا اصطالح للسياق حتديدا ،فلم ينعرض احأصوليون له ،هيذا ما
تؤكده مجيع الاحوث املعاصرة ال ي تنول السياق بالدراتة ،توى بعض
اإلشارات ال ي ترري إىل أمهية السياق يف عملية الاحث ها اتنناا عند
احأصوليني ،هلعل أه من نص على السياق هأمهينه يف حتديد املعىن عند تطرق
ا احنما ات يو اإلما الرافع  ،فيقو  :إن الاال قد ياون "عاما ظايرا يراد
به العا هيدخله اخلاص ،فيسند على يذا باعض ما خوطب فيه ،هعاما ظايرا
ابن فارس ،أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا0 ،
السال حممد يارهن (،بريهت :دار اجليل ،
8

ه ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عاد

) ،ج ، 8ص1

الرازي ،حممد بن أيب بار الرازي ،مختار الصحاح ،ج  ،ص82

هال ي بعديا.

ابن منظور ،حممد بن مار بن على ،مجا الدين ابن منظور احأنصاري ،لسان العرب ،ج، 0

ص 33هال ي بعديا.
العنزي ،تعد بن مقال بن عيسى2 ،

ه ،داللة السياق عند األصوليين ،رتالة ماجسنري( ،

اململاة العربية السعودية :جامعة أ القرى) ،ص  ، 2العرهت  ،الدكنور خالد حممد العرهت  ،د.ت،

داللة السياق وأثرها في استنباط األحكام ،حبث حمام ( ،ماة املارمة :جامعة أ القرى) ،ص ،3
الزنا  ،جنم الدين قادر كرمي الزنا  ،نظرية السياق دراسة أصولية ،ص 8
اخلفاج  ،نواس حممد عل عاد عون اخلفاج ،

يـ00 ،

 ،البحث الداللي في كتاب

أصول السرخسي ،رتالة ماجسنري( ،العراق :اجلامعة املسننصرية) ،ص 11
111

يراد به اخلاص،هظايرا يعرف من تياقه أنه يراد به غري ظايره ،فال يذا موجود
علمه يف أه الاال أه هتطه أه آخره ".أما ابن دقيق العيد فيقو  ":أما
السياق هالقرائن فإهنا الدالة على مراد املنالم من كالمه ،هي املرشدة إىل

بيان اجملمالت ،هتعيني احملنمالت" 8أما الزركر فيقو  ":ليان حمط نظر
املفسر مراعاة نظم الاال الذي تيق له ،هإن خالف أصل الوضع اللغوي
لثاوت النجوز ،ههلذا ترى صاحب الاراف جيعل الذي تيق له الاال

معنمدا حىت كأن غريه مطرهح ".هقا آخر عن السياق":ربط القو بغرض
بغرض مقصود على القصد احأه  ،" 3أي ربط القو بغرض مقصود أهىل
هأهضح من القصد احأه  ،هيذا يعين أن النص حيمل معنيني أه قصدين
أحدمها مرتاط باحأصل الوضع هالثاين مرتاط بالسياق.
هيؤكد الغزايل على أن مراد املنالم إذ تطرق إليه ا احنما فال اجا إ ا  اعنماد
القرائن يف جتلينه ،هحو ذلك يقو ( :طريق فهم املراد تقد املعرفة بوضع اللغة
ال ي هبا املخاطاة … هأن تطرق إليه ا احنما فال يعرف املراد منه حقيقة إ ا
بانضما قرينة إىل اللفظ ،هالقرينة إما لفظ ماروف … هإما إحالة على دليل
الرافع  :حممد بن ادريس الرافع (ت  0يـ) 8 2 ،يـ  ، 9 0،الرسالة ،حتقيق :أمحد حممد
شاكر( ،د ، .شركة مصطفى الاايب احلليب،د ،) .ص
 2يو :حممد بن عل بن هيب تق الدين أبو الفنح املعرهف بابن دقيق العيد ،كان إماما منقنا يف
احلديث هاحأصو هالفقه ،له من املؤلفات :اإلما هاإلملا  ،هغريمها ،تويف تنة  10ه  ،ينظر :أبو
الطيب حممد صديق خان بن حسن بن عل ابن لطف اهلل احلسيين الاخاري القنوج (املنوىف:
يـ00 -

 801يـ)8 ،

 ،أبجد العلوم( ،د ، .دار ابن حز ،

)  ،ج  ،ص3 1

 8ابن دقيق العيد حممد بن عل  01 ،ه  ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،حتقيق :أمحد

شاكر(،د ، .عامل الانب،

) ،ج  ،ص

الزركر  ،أبو عاد اهلل حممد بن هبادر الزركر  ،البرهان في علوم القرآن ،ج  ،ص 8 1
اهاين بن

تامل بن أمحد باحويرث2 ،

يـ001 /

 ،أثر داللة السياق في توجيه معنى

المتشابه اللفظي في القصص القرآني ،رتالة ماجسنري ( ،اململاة العربية السعودية :جامعة أ
القرى) ،ص0

3

ا السجلمات  ،أبو حممد القاتم السجلمات  0 ،ه ،المنزع البديع في تجنيس أساليب

البديع ،حتقيق :عال الغازي( ،د ، .ماناة املعارف،
111

) ،ص2

العقل … هإما قرائن أحوا من إشارات هرموز هحركات هتوابق هلواحق
 اتدخل حت احلصر هالنخمني خينص بدركها املرايد هلا ،فينقلها املرايدهن
من الصحابة إىل النابعني بألفاظ صرحية ،أه مع قرائن من ذلك اجلنس ،أه من
جنس آخر حىت توجب علما ضرهريا يفهم املراد ،أه توجب ظنا" .هيف نص
الغزإىل املنقد إشارة إىل عناصر السياق اللغوية ها اجنماعية من خال ما يراه
من ضرهرة اتنحضار مجيع مالبسات النص هظرهفه حلظة خلق النص إذا ما
أردنا تعيني املعىن املراد من ذلك النص.
همن يذه النقو ميان القو بأن القرائن املاونة للسياق عند احأصوليني تنمثل
يف عدة معاين ،ي  :السااق هاللحاق ،هي العناصر املاونة لـ (تياق اللفظ)،
هالقرائن احلالية ،هي املاونة لـ (تياق املقا ) ،هالسياق مبعىن القصد أه الغرض
الذي خرج عليه اخلطاب.
لذلك تياون يذا املطلب النايل مقسم هفق معاين السياق -اآلنفة الذكر -إىل
ثالث حماهر مقسمة على النحو النايل:
أه ا :السااق هاللحاق.
ثانيا :القصد أه الغرض الذي خرج عليه اخلطاب.
ثالثا :قرائن احأحوا .

الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوت  ،المستصفى ،ص 32
اخلفاج  ،نواس حممد عل عاد عون اخلفاج ،

يـ00 ،

 ،البحث الداللي في كتاب

أصول السرخسي ،رتالة ماجسنري( ،العراق :اجلامعة املسننصرية) ،ص08
111

المطلب الثالث:
أثر استثمار السياق في إفادات الوحدات الكالمية التي تجمعها وحدة
الموضوع.
أوالا :السباق واللحاق :هيو النظم اللفظ للالمة ،هموقعها منه ،هيرمل
الالمات هاجلمل احلقيقية السابقة هالالحقة للالمة ،هالنص الذي توجد فيه.
فهو السياق الذي توجد فيه اللفظة يف اجلملة ،فنانسب من السياق توجيها
د اليا ،هقد تأيت يف تياق آخر فنانسب د الة أخرى .إذا فه الرهابط اللغوية
احمليطة باللفظة يف عاارة أه تركيب ،فيرمل :تلك العاارة ،هالنص املنضمن هلا،
هكل ما يصاحب اللفظة من الفاظ تساعد على توضيح املعىن ،تواء تقدم
عليها أه تأخرت عنها ،مما يؤثر فوق الد الة املعجمية مضيفا إليها الد الة
الثانوية .
هاتنثمار املعىن من يذا الطريق يرجعه احأصوليون إىل السياق .فقوله تعاىل :ﭽ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ  ،يفهم منه النه عن أنوا احأذى كافة بالنساة للوالدين،
هليس النه عن قو  :ﭽ ﮪﭼ فقط ،هذلك ما يناني بسياق اآليات ال ي تأمر
باإلحسان إىل الوالدين ،هخماطانهما بالقو الارمي ،هتنهى عن اننهارمها
هإيذائهما ،فضال عن اتنحضار مقصود الرار بالنساة للوالدين من نصوص
كثرية أخرى ،هقد  ا تفهم يذه العاارة يف تياق آخر أكثر مما تد عليه
8
ألفاظها يف الظاير ،إذ ميان أ ا يفهم منها هن عن أي نو من احأذى.
ينظر :أمحد خمنار عمر 0 ،يـ  ، 92 /علم الد الة( ،د ، .ماناة دار العرهبة،
ص 81هال ي بعديا .حسن يادي حممد،

يـ00 /

رتالة دكنوراة( ،العراق :اجلامعة املسننصرية ،ص
تورة اإلتراء ،آية 8

8

8

)،

 ،البحث البالغي عند األصوليين،

ينظر :محودة ،د .طاير تليمان محودة ، 928 ،دراسة المعـنى عند األصوليين( ،مصر :الدار

اجلامعية ،د ،) .ص

1111

هلذلك نرى العز بن عاد السال يقو  ":السياق مرشد إىل تاني اجملمالت،
هترجيح احملنمالت ،هتقرير الواضحات ،هكل ذلك بعرف ا اتنعما  ،فال
صفة هقع يف تياق املدح كان مدحا ،هكل صفة هقع يف تياق الذ
كان ذما ،فما كان مدحا بالوضع فوقع يف تياق الذ صار ذما هاتنهزاء
هاهاما" .فمن تدبر القرآن هتدبر ما قال اآلية هما بعديا ،هعرف مقصود
القرآن ،تاني له املراد ،هعرف اهلدى هالرتالة ،هعرف السداد من ا احنراف
ها اعوجاج ،هأما تفسريه مبجرد ما حينمله اللفظ اجملرد عن تائر ما ياني معناه
فهذا منرأ الغلط من الغالطني 8 ".فأفضل قرينة تقو على حقيقة معىن اللفظ:
موافقنه ملا تاق له من القو  ،هاتفاقه مع مجلة املعىن ،هائنالفه مع القصد الذي
جاء له الاناب جبملة  ،هقد صرح ابن حز بأن ":احلديث هالقرآن كله لفظة
هاحدة ،فال حيام بآية دهن أخرى ،ه ا حبديث دهن آخر ،بل يضم كل ذلك
بعضه إىل بعض ،إذ ليس بعض ذلك أهىل با اتاا من بعض ،همن فعل غري
يذا فقد حتام بال دليل".
فالسياق يرشد إىل تايني اجململ هتعيني احملنمل ،هالقطع بعد احنما غري املراد،
هختصيص العا هتقييد املطلق ،هتنو الد الة هيذا من أعظم القرائن الدالة على
مراد املنالم ،فمن أمهله غلط يف نظرة ،هغالط يف مناظرته ،فانظر إىل قوله
يو :الريخ عز الدين عاد العزيز عاد السال الدمرق السلم  ،كان شيخا لإلتال  ،عاملا
هرعا زايدا ،آمرا باملعرهف هناييا عن املنار،تويف تنة  330ه  ،ينظر :أبو اتحاق إبراييم بن عل

الرريازي (املنوىف 13 :يـ) ،د.ت ،طبقات الفقهاء ،حتقيق :خليل امليس( ،بريهت :دار القلم،

د ،) .ج  ،ص 31
8

العز الدين بن عاد العزيز بن عاد السال السلم  ،اإلمام في بيان أدلة األحكام ،ص 9

ابن تيمية ،تق الدين أبو العااس أمحد بن عاد احلليم بن تيمية احلراين (املنوىف1 2 :يـ) ،
يـ ، 99 /مجموع الفتاوى ،احملقق :عاد الرمحن بن حممد بن قاتم( ،املدينة الناوية :اجمع

3

امللك فهد لطااعة املصحف الرريف ،د ،) .ج  ،ص 9
السيد حممد رشيد رضا ،تفسير المنار ،ج  ،ص

ابن حز  ، ،أبو حممد عل بن أمحد بن حز احأندلس  ،اإلحكام في أصول األحكام ،ج ،8
ص2
111

تعإىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ ،كيف جتد تياقه يد على
أنه ( الذليل احلقري ) .كذلك يف قوله تعإىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ ،8يقو الغزايل ":إمنا نزل هتيق لقصد ،هيو بيان
اجلمعة ،هما نزل اآلية لايان أحاا الاياعات ،ما حيل منها هما حير  ،فالنعرض
للايع حأمر يرجع إىل الايع يف تياق يذا الاال  :خياط الاال  ،هخيرجه عن
مقصوده ،هيصرفه إىل ما ليس مقصودا به ،هإمنا حيسن النعرض للايع إذا كان
منعلقا باملقصود ،هليس ينعلق به إ ا من حيث كونه مانعا للسع الواجب،
هغالب احأمر يف العادات جريان النااتل هالنسايل يف السع بساب الايع،
فإن هق اجلمعة يوايف اخلَْل َق هيم منغمسون يف املعامالت فاأن ذلك أمرا
مقطوعا به  اينمارى فيه ،فعقل أن النه عنه مل يان مانعا من السع
الواجب ،فلم يقنض ذلك فسادا ،هينعدى النحرمي إىل ما عدا الايع من احأعما
هاحأقوا  ،هكل شاغل عن السع ؛ لفهم العلة" .فاإلما الغزايل نراه اعنمد
القرائن املرافقة للخطاب الذي تنحدث مبجملها عن بيان اجلمعة ،يف توجيه
د الة ﭽ ﭞ ﭟﭠ ﭼ ال ي هقع يف ثنايا احلديث ".فال حميص للمنفهم عن
رد آخر الاال على أهله ،هأهله على آخره .هإ ْذ ذاك حيصل مقصود الرار يف
فهم املالف .فإن فرق النظر يف أجزائه فال ينوصل به إىل مراده"  ،فإن حتديد
املعىن املركزي أه الثانوي ينوقف على الالمة نفسها من خال تساهقها مع
تورة الدخان ،آية 9
ابن القيم ،حممد بن أيب بار بن أيوب بن تعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية بدائع الفوائد ،ج ،
ص0

 8تورة اجلمعة ،آية 9

الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ،شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل،

حتقيق :د .أمحد الاايس  ،ص  3هال ي بعديا.

الراطيب ،إبراييم بن موتى بن حممد اللخم الغرناط الرهري بالراطيب ،الموافقات ،احملقق :أبو

عايدة مرهور بن حسن آ تلمان ،ج  ،ص33
112

الالمات احأخرى ،حأن هضع الالمات يف الرتكيب يقنض مناتاة هتوافق يف
الد الة هعليه فالسياق أيضا حيدد العالقات السياقية ال ي تربط الالمات
بالرتاكيب إذ أن " الالمات تانسب قيمنها من مقابلنها ملا يساقها أه يلحقها
من كلمات ".هعلى أتاس ذلك فإن حتديد د الة النص تقنض منا الوقوف
على كيفية النساهق بني ألفاظه " فمعىن الالمة يرتاط مبعىن منساهقنها".
لذلك جند السيوط يرري إىل الساب الذي جيعل املفسرين هاحأصوليني يراعون
هحدة النص القرآين ،هالنظر إىل القرآن الارمي باامله على أتاس أنه نظم يف
تياق هاحد ،أ ا هيو طايعة النصوص يف القرآن الارمي هارتاا بعضها بالاعض
اآلخر إذ يذكر :أن من أراد " تفسري الاناب العزيز طلاه أه ا من القرآن ،فما
أمجل منه يف ماان فسر يف موضع آخر ،هما اخنصر يف ماان فقد بسط يف
8
موضع آخر منه".
هفيما يل تطايقات تاني مدى أمهية اتنثمار القرائن السياقية اللفظية يف
اتنناا احأحاا الررعية من الوحدات املوضوعية النالية:
الموضوع األول :النفقة على األأأمة الحامل.

فف قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ  ،قد
خص اإلما الرافع يف أحد قوليه العمو  -يف إجياب النفقة  -بإرادة احلرائر،
اخلفاج  ،نواس حممد عل عاد عون اخلفاج  ،البحث الداللي في كتاب أصول السرخسي ،ص
0

حيىي أمحد ، 92 ،معنى الكلمة بين االتجاه الوظيفي واالتجاه التجريدي( ،الاوي  :جامعة

الاوي  ،اجمللة العربية للعلو ا انسانية) ،اجمللد  ،العدد  ، 3ص 3

 8الزركر  ،أبو عاد اهلل بدر الدين حممد بن عاد اهلل بن هبادر الزركر  ،البرهان في علوم القرآن ،ج
 ،ص  ، 1اخلفاج  ،نواس حممد عل عاد عون اخلفاج  ،الداللي في كتاب أصول

السرخسي ،ص 0
تورة الطالق ،آية 3
111

مسرتشدا بالقرائن السياقية يف قوله تعاىل :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭼ  ،هذكر أن اهلل  ضرب أجال تعود املرأة بعد مضيه إىل ا اتنقال
بنفسها ،هاحأمة  ا تسنقل .فطريقة الرافع يف اتنناا احلام الررع يف
موضو النفقة على احأمة احلامل إمنا مت مبالحظة السابق هالالحق لعاارة
ا انفاق ،لذلك بوب الرافع يف الرتالة بابا ،فقا  :باب الذي بني تياقه
معناه ،هذكرشايدا ليس يذا حمل ذكره.
الموضوع الثاني :عقوبة الزنى بالنسبة لأل أأمة.

كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﭼ 8يف يذه اآلية لفظ مررتك هيو لفظ (اإلحصان) ،الذي يطلق
على اإلتال  ،هالعفاف ،هاحلرية ،هالنزهيج ، ،فأي معىن يو املقصود من يذا
اهاين بن

تامل بن أمحد باحويرث ،أثر داللة السياق في توجيه معنى المتشابه اللفظي في

القصص القرآني ،ص33
انظر :الرافع  ،أبو عاد اهلل حممد بن إدريس الرسالة ،احملقق :د .عاد الفناح ظافر كاارة ،ص -3
3

8تورة النساء ،آية
ينظر :الرنقيط  ،حممد احأمني بن حممد املخنار بن عاد القادر الرنقيط (املنوىف 898 :يـ)،

يـ  99 /مـ ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن( ،بريهت :دار الفار للطااعة ه

النرر ه النوزيع ،د ،) .ج  ،ص 88
111

اللفظ ؟ يقو الرنقيط  ":قوله تعإىل ﭽ ﮨ ﮩ ﭼ  ..اآلية ،أي :فإذا
تزهجن ،هقو من قا من العلماء ،إن املراد باإلحصان يف قوله ﭽ ﮨ

ﮩ ﭼ اإلتال  ،خالف الظاير من تياق اآلية ،حأن تياق اآلية يف
الفنيات النساء املؤمنات حيث قا  :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊﭼ  ،نرى ينا الرنقيط رمحه اهلل قد
اتنعان بالقرائن اللغوية ال ي تاق اللفظ يف حتديد معناه املراد من لفظة
اإلحصان .هقا ابن كثري يف تفسري يذه اآلية" :إن املراد باإلحصان ينا
النزهيج ،حأن تياق اآلية يد عليه قوله  كما يف اآلية السالفة هاهلل أعلم،
هاآلية الارمية قد تيق يف الفنيات املؤمنات فنعني أن املراد أي تزهجن كما
فسره ابن عااس هغريه" 8.هيف يذا املثا يظهر مدى أمهية اتنثمار السوابق
هاللواحق يف حتديد هجهة احلام الررع املسنناط من املوضو .
الموضوع الثالث :نقض الوضوء بمس المرأة.
فف قوله تعاىل :ﭽ ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

يو :الرنقيط  ،حممد احأمني بن حممد املخنار بن عاد القادر بن املخنار اجلاين  ،هلد تنة 80
ه ،له تفسريأضواء الايان مات تنة  898ه ،هدفن مباة .ينظر:الرنقيط  ،حممد احأمني الرنقيط ،
يـ  99 /مـ ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن( ،بريهت :دار الفار للطااعة ه
النرر هالنوزيع ،د ،) .مقدمة الاناب.

ينظر :املصدر السابق ،ج  ،ص . 88باحويرث ،اهاين بن تامل بن أمحد ،أثر داللة السياق في

توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصص القرآني ،ص 11

 8ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ،تفسير القرآن العظيم ،ج  ،ص 9
111

ﯴ ﯵ ﭼ  ،اخنلف العلماء يف املراد من قوله تعاىل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ

ﭼ على قولني  :األول :أن املراد من اللمس ىف اآلية حقيقة املالمسة هي
اجلس باليد أه بغرييا من أعضاء اإلنسان ،حأن احأصل محل اللفظ على احلقيقة
هي ينا اللمس باليد ه ا حيمل على اجملاز إ ا بدليل ،هإىل يذا ذيب ابن
مسعود هابن عمر هالنخع هالرعيب هعطاء هابن تريين هالرافع  .8هبناء على
ذلك يننقض الوضوء مبجرد اللمس بني الرجل هاملرأة.
الثاني :أن اللمس ينا اجاز؛ حأنه كناية عن اجلما  ،هالدليل عليه تياق اآلية

فإن فيها من القرائن ما يصرف اللفظ من احلقيقة إىل اجملاز ،هإىل يذا ذيب
عل هابن عااس هاحلسن هقنادة هاجايد  .هبناء على ذلك فال ينقض الوضوء
مبجرد اللمس هإمنا باجلما  .هالراجح هاهلل أعلم يو القو الثاين لالعناارات
النالية:
 أن اآلية مل تسق لنعداد نواقض الوضوء هإمنا تيق لايان أن النيمم  ايصار إليه إ ا إذا تعذر احأصل هيو الوضوء أه الغسل عند العجز عن املاء عجزا
حسيا أه حاميا.
 قد ذكر اهلل  املس هأراد به اجلما يف أكثر من آية ،همثاله اآليننيالنالينني  ا على تايل احلصر :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ ،3هقوله تعاىل :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ،1
تورة النساء ،آية 8

الروكاين ،حممد بن عل بن حممد بن عاد اهلل الروكاين اليمين ،فتح القدير الجامع بين فني

الرواية والدراية من علم التفسير ،ج  ،ص  .1العنزي ،تعد بن مقال بن عيسى ـ ،داللة
السياق عند األصوليين ،ص 80

 8انظر :عاد الوياب عاد السال طويلة ،أثر اللغة في اختالف المجتهدين ،ص 12
انظر :العنزي ،تعد بن مقال بن عيسى ،السياق عند األصوليين ،ص 12
انظر :املصدر السابق ،ص 80

3تورة مرمي ،آية 0

1تورة الاقرة ،آية 81
111

فاملراد باملس يف اآلينني يو اجلما دهن خالف بني العلماء .هكذلك فإن
اللمس مسنخد يف لغة العرب ،كقوهلم :ملس املرأة ،أي :جامعنها ،همن
كنايااهم" :فالنة  ا ترد يد  امس" ،قا ابن الساي  :اللمس إذا قرن باملرأة
يراد به اجلما . 8
 -8هلفظة (النساء) ،يف تياق اآلية قرينة لفظية يف تصرف اللمس من كونه
حقيقة يف املااشرة باليد إىل اجلما  ،هاجملاز إذا كثر اتنعماله كان أد على اجملاز
منه على احلقيقة.كاحلا يف اتم ( الغائط ) ،فإنه أد على احلدث الذي يو
فيه اجاز منه على املطمئن من احأرض الذي يو فيه حقيقة.
الموضوع الرابع :غسل المرفقين في الوضوء.
جاء يف قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ  ،هاخنلف العلماء يف هجوب إدخا املرفقني
يف الغسل ،بناء على اخنالفهم يف حام دخو مابعد ( إىل) يف حام
ماقالها ،3إىل قولني:

انظر :عاد الوياب عاد السال طويلة ،أثر اللغة في اختالف المجتهدين ،ص 80
يو يعقوب بن إتحاق أبو يوتف الساي  ،كان عاملا بنحو الاوفيني ،هباللغة هالرعر ،انظر:
السيوط  ،عاد الرمحن بن أيب بار ،جال الدين السيوط (املنوىف:

9يـ)9 ،

ه ،بغية الوعاة

في طبقات اللغويين والنحاة ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراييم( ،بريهت :املاناة العصرية،د ،) .ج
،ص8 9

 8انظر :العنزي ،تعد بن مقال بن عيسى ،داللة السياق عند األصوليين ،ص 80
انظر :انظر :عاد الوياب عاد السال طويلة ،أثر اللغة في اختالف المجتهدين ،ص 12
3

تورة املائدة ،آية 3

انظر :ابن العريب ،القاض حممد بن عاد اهلل أبو بار بن العريب املالا حكام القرآن ،ج  ،ص
111

األول :أنه  اجيب إدخاهلما متساا منهم باحأصل يف معىن ( إىل ) هيو اننهاء
الغاية ،هأنه  ا يدخل ما بعديا يف حام ما قالها ،هإىل ذلك ذيا طائفة من
أيل العلم.
الثاين :هجوب غسل املرفقني ،هإىل ذلك ذيب أكثر العلماء  .هالراحج هاهلل
أعلم يو القو الثاين ،حأن تياق املقا أفاد هجوب إدخا املرافق بقرينة
السااق اللغوية هي ( اليد) ،فه يف لغة العرب تطلق هيراد هبا العضو كله
منضمنا املرافق ،فلو مل ترد يذه الغاية -املرفقان -لوجب غسل اليد إىل املناب،
فلما دخل  :أخرج عن الغسل ما زاد على املرفقني ،فاننهى اإلخراج إىل
املرفقني ،فدخل املرفقان يف الغسل .8
الموضوع الخامس :أكل لحم الخيل.

يف قوله تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﭼ  ،إىل قوله تعاىل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ  ،اخنلف العلماء يف حام حلم اخليل ،إىل
3

قولني :احأه  :باإلباحة ،هالثاين :بالنحرمي.
هما يذيب إليه الااحث يو القو الثاين هيو النحرمي ،حأن تااق اآليات يف
احأكل ،هحلاقها يف الركوب ،فذكر اهلل تعاىل ا امننان بنعمة الركوب هالزينة يف
اخليل هالاغا هاحلمري ،هترك ا امننان بنعمة احأكل ،هلو كان احأكل ثابنا ملا ترك
ابن امللقن ،تراج الدين أبو عل سع َمر بن عل بن أمحد الرافع  ،إلعالم بفوائد عمدة األحكام،

حتقيق :عاد العزيز املريقح ،ج  ،ص 88

انظر :الرافع  ،الرافع أبو عاد اهلل حممد بن إدريس ،األم ،ج  ،ص 0هال ي بعديا .اجلصاص،

أمحد بن عل أبو بار الرازي اجلصاص ،أحكام القرآن ،ج  ،ص 1
 8ابن دقيق العيد ،حممد بن عل بن ،إحكام األحكام ،ص 23

3

هال ي بعديا.

تورة النحل ،آية
تورة النحل ،آية 2
ابن العريب ،القاض حممد بن عاد اهلل أبو بار بن ،أحكام القرآن ،ج  .9 ،8العنزي ،تعد بن

مقال بن عيسى ،داللة السياق عند األصوليين ،ص 88
111

ا امننان به ،حأن نعمة احأكل يف جنسها فوق نعمة الركوب هالزينة ،ه ا حيسن
ترك ا امننان بأعلى النعمنني هذكر أدنامها ،فد ترك ا امننان باحأكل على املنع
منه  .هاهلل تعاىل قد توى بني الاغا هاحلمري هاخليل يف العطف هالنسق ،فد
على اشرتاكها يف حام النحرمي بطريق د الة ا اقرتان.
ثانيا :الغرض أو القصد الذي خرج عليه الخطاب.
مبا أن عالقة اللفظ باملعىن عرفية اعنااطية ،8هأن الد الة احلقيقية تابعة لقصد
املنالم ،لذلك تاون قصدية املنالم مرتاطة ي احأخرى بعالقة اللفظ باملعىن.
هلعله من املناتب تناههلا ،ما دمنا بلغنا مسألة توخ احأصوليني لقصد الرار
هالذي  ا ينحدد ا ا بالقرائن ؛ حأن "د ا ات ا الفاظ ليس لذهااها ،بل ي
تابعة لقصد املنالم هإرادته ".هإلدراك احأصوليون أمهية قصد املنالم فقد
توجهوا إىل معرفنه ،همن ذلك اتند اهلم على فساد الايع هق

النداء لصالة

اجلمعة يف قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
انظر :ابن دقيق العيد ،حممد بن عل بن ،إحكام األحكام ،ص  .32العنزي ،تعد بن مقال بن
عيسى  ،داللة السياق عند األصوليين ،ص 88
انظر :القرطيب ،حممد بن أمحد بن أيب بار بن فرح احأنصاري اخلزرج مشس الدين القرطيب (املنوىف:
31يـ)3 ،

ه00 /

 ،المفهم لما أشكل من صحيح مسلم ،حتقيق :د .عاد اهلادي

النازي( ،اململاة املغربية :هزارة الرؤهن اإلتالمية هاحأهقاف،

) ،ج  ،ص

 .الروكاين،

حممد بن عل بن حممد بن عاد اهلل الروكاين ،نيل األوطار ،ج  ، 2ص 1
8

العروائية أه العرفية "  "arbitrarinessهتفقد مبوجاها الصيغ اللغوية أي تناظر فيزيائ مع

املوجودات ال ي ترري إليها يف العامل فعلى تايل املثا ليس يناك ش ء يف كلمة كرت تعاس ييئة
ذلك الر ء املسمى هبا فالعالقة بني اللفظ هاملعىن عالقة عروائية باتنثناء كلمات قليلة تفصح ألفاظها

عن معانيها .انظر :جون ليونز( ،د.ت) ،اللغة وعلم اللغة ،دار النهضة العربية،

) ،ص 3

اآلمدي ،أبو احلسن تيد الدين عل بن أيب عل بن حممد بن تامل الثعليب اآلمدي ،اإلحكام في
أصول األحكام ،ج  ،ص
111

ﭼ  ،مسندلني على ذلك احلام باون أن اخلطاب خرج على مقصود معني
هيو إجياب السع   ،ا بيان فساد الايع  .هيذه د الة باملعىن الناع املأخوذ من
املعىن الرتكييب ،مع مراعاة قصد الرار  .فلمعرفة قصد اخلطاب تأثري كاري يف
توجيه الد الة هحتديديا8،دهن ا النفات إىل اللفظ إ اّ مبا حيقق الغرض من تياق
اخلطاب ،كما اينم احأصوليون بنطور د الة احألفاظ هعالقااها هما يظللها من
املفاييم املنواردة عليها بعرف ا اتنعما هبإرادة الرار هقصده الذي يظهر من
عمو لفظه تارة ،همن عمو املعىن الذي قصده تارة ،هقد ياون من املعىن
أقوى ،هقد ياون من اللفظ أقوى ،هقد ينقاربان .لذلك اينم احأصوليون بلغة
النص هما تد عليه من قريب أه بعيد ،فاللفظ هاملعىن عنديم مها دليل احلام،
فياحثون يف احأ لفاظ هالرتاكيب ،لضاط الد الة مبا ينفق هقصد الرار هاتنثمار
املعىن (احلام) الصحيح من النصوص املنعلقة باملسائل املعرهضة  ،فما جيب أن
ينصرف إليه جهد املنفقه يف اخلطاب يو ما يقصد اليه املنالم هيريده من
احألفاظ يف تركياها هتناتقها هعالقااها فيما بينها؛ حأن "احألفاظ املفردة ال ي ي
أهضا اللغة مل توضع لنعرف هبا معانيها يف أنفسها ،هلان حأن يضم بعضها
إىل بعض ،فنعرف فيما بينها فوائد" .3فإن عرف مراد املنالم بدليل من احأدلة
تورة اجلمعة9 :

الراطيب ،إبراييم بن موتى بن حممد اللخم الغرناط الرهري بالراطيب ،الموافقات ،أبو عايدة

مرهور بن حسن آ تلمان ،ج  ،ص 3
8

حسن يادي حممد،

يـ00 /

 ،البحث البالغي عند األصوليين ،رتالة دكنوراه( ،

العراق :اجلامعة املسننصرية ،ص 801

ابن القيم ،حممد بن أيب بار بن أيوب بن تعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية ،إعالم الموقعين عن

رب العالمين ،حتقيق :حممد عاد السال إبراييم ،ج  ،ص33
انظر :د .أمحد عاد الغفار 0 ،يـ  ، 92 /التصور اللغوي عند األصوليين( ،مصر :دار
املعرفة،

) ،ص 3

 3اجلرجاين ،أبو بار عاد القاير بن عاد الرمحن بن حممد ،اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز ،حتـقيق :حممد
يـ00 /

رشيد رضا ،ص  ، 8حسن يادي حممد،
ص809
111

 ،البحث البالغي عند األصوليين،

هجب إتاا مراده بأي طريق كان عمل مبقنضاه ،تواء كان بإشارة أه كنابة أه
بإمارة أه د الة عقلية أهقرينة حالية أه عادة له مطردة  ا خيل هبا  ،ههبذا ياون
املنهج احأصويل قد أرشد إىل أن الد الة يناغ أن تاون تابعة إلرادة املنالم
هقصده  ،ا إىل ما تد عليه احألفاظ يف ظايريا .هيذا ما جعل الاحث
ها اتند ا العلم عند احأصوليني منصاا على الد الة النصديقية  ،ا الد الة
النصورية ،حيث كان مههم الاحث عن مراد الرار يف نصوص النرريع ،لذلك
فقد قسموا املعاين إىل قسمني :أحدمها ما كان حقيقية معربة عما يقصده
املنالم .كذلك "فا اعنناء باملعاين املاثوثة يف اخلطاب يو املقصود احأعظم ،بناء
على أن العرب إمنا كان عناينها باملعاين ،هإمنا اصطلح احألفاظ من أجلها،
8
هإن كان املعىن اإلفرادي قد  ا يعاأ به إذا كان املعىن الرتكييب مفهوما دهنه".
هقد خصص ابن القيم اعنماد قصد املنالم خبصوصية أبعد من ذلك كله ،هيو
أن يفسر النص القرآين على هفق عرف القرآن نفسه ،إذ اشرت أن ياون دارته
عارفا بطرائقه هعرفه؛ حأنه " ا جيوز أن حيمل كال اهلل  هيفسر مبجرد
ا احنما النحوي اإلعرايب الذي حينمله تركيب الاال  ،هياون الاال به له
معىن ّما" ؛ حأن "للقرآن عرف خاص همعان معهودة  ا يناتاه تفسريه بغرييا" .
بغرييا"  .لذلك فاعناار مقصود الرار من خطابه عند احأصوليني يأخذ حيزا
هاتعا يف عملية ا اتنناا عند النظر يف القضايا ،ه ا أد على ذلك من
ابن القيم ،حممد بن أيب بار بن أيوب بن تعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية ،إعالم الموقعين عن
رب العالمين ،حتقيق :حممد عاد السال إبراييم ،ج  ،ص13
د .إدريس محادي ، 99 ،الخطاب الشرعي وطرق استثماره( ،بريهت :املركز الثقايف العريب،
يـ00 /

) ،ص  ، 1حسن يادي حممد،

 ،البحث البالغي عند األصوليين ،رتالة

دكنوراة ( ،العراق :اجلامعة املسننصرية ،ص809
8

الراطيب ،إبراييم بن موتى بن حممد اللخم الغرناط الرهري بالراطيب ،الموافقات ،أبو عايدة

مرهور بن حسن آ تلمان ،ج  ،ص 82

ابن القيم ،حممد بن أيب بار بن أيوب بن تعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية ،بدائع الفوائد ،ج، 8

ص1
املصدر السابق ،ج ، 8ص1
111

مسالة "ختصيص العا مبقصود اخلطاب عند احأصوليني" ،إذ أن العا سخيَص يف

بعض احأحيان مبقصود اخلطاب ه ا ياقى على عمومه إذا كان القرائن السياقية
ترري إىل إرادة غري العمو  ،أه يف تقدمي عا على عا آخر يدعمه مقصود
اخلطاب  ،هقد أشار إىل ذلك املعىن الريخ عاد الوياب املالا  8يف كنابه (
ص مبقصود اخلطاب ،هيذا مذيب احملققني
امللخص ) ،حيث ذكر أن العا سخيَ س
من الرافعية هاحلنابلة ،هاملالاية ،هبه قا إلْايا اهلرات  ،هال ّقفا الراش ،
"همن ضاط يذا الااب ،أفاده علما كثريا ،هاترتاح من  ا يرتب اخلطاب على
هجهه ،ه ا يضعه موضعه" .3هفيما يل تطايقات تاني مدى أمهية اتنثمار معىن
معىن (قصد السوق أه الغرض) الذي خرج عليه اخلطاب يف اتنناا احأحاا
الررعية:

انظر:القرايف ،شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ( ت  32ه )0 ،

يـ  ،العقد المنظوم

في الخصوص والعموم ،حتقيق :د .أمحد اخلنم عاد اهلل( ،د ، .املاناة املاية،د ،) .ج  ،ص 821
خالد حممد العرهت  ،د.ت ،داللة السياق واثرها في استنباط األحكام الشرعية( ،ماة املارمة:
جامعة أ القرى) ،ص
 8يو :عاد الوياب بن عل بن نصر النغليب الاغدادي املالا  ،أبو حممد ،تويف تنة

يـ ،انظر:

ابن العماد ،شهاب الدين عاد احل بن العماد احلنال (ت  08ه) ،د.ت ،شذرات الذهب في
أخبار من ذهب ،حتقيق :عاد القادر احأرناؤه هحممود احأرناؤه ( ،دمرق :دار ابن كثري،د ،) .ج
،ص
يو :عل بن حممد بن عل الطربتناين الرافع  ،عماد الدين ،شيخ الرافعية باغداد ،تويف  0ه

 ،انظر :ابن العماد ،شهاب الدين عاد احل بن العماد احلنال (ت  08ه) ،د.ت ،شذرات
الذهب في أخبار من ذهب ،حتقيق :عاد القادر احأرناؤه هحممود احأرناؤه ( ،دمرق :دار ابن

كثري،د ،) .ج ،3ص
يو :حممد بن عل بن إمساعيل ،القفا الااري ،إما الرافعية مبا هراء النهر ،تويف تنة  83ه.
انظر :ابن العماد ،شهاب الدين عاد احل بن العماد احلنال (ت  08ه) ،د.ت ،شذرات

الذهب في أخبار من ذهب ،حتقيق :عاد القادر احأرناؤه هحممود احأرناؤه ( ،دمرق :دار ابن
كثري،د ،) .ج  ،ص

8

 3انظر :الزركر  ،لادر الدين حممد بن هبادر الزركر  ،البحر المحيط في أصول الفقه ،راجعه:
الدكنور عمر احأشقر ،ج ،8ص 9
112

(إفادة العموم في المسائل المختلفة )
يف قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ .
نرى ينا أن العمو الوارد بقوله تعاىل :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ مل ياق على
عمومه ه ا يفيد جواز بيع كل ش ء كايع املينة هاخلرتير هاخلمر هالالب هأ
الولد هالوقف هملك الغري هالثمار قال بده صالحها هحنو ذلك ،فعند النظر
هالنأمل يف اآلية مبجمو ألفاظها نرى أهنا قد تيق ملقصد معني هيو (بيان
الفرق بني الايع هالربا) ،هأن أحدمها حال هاآلخر حرا  ،همل يقصد فيه بيان ما

جيوز هما  ا جيوز من أنوا الايو هاملعامالت8،لذلك فإن يذا العا يف يذه اآلية
ليس على إطالقه هإمنا قد خص بقصد تياق اآلية هبأدلة أخرى خارجة عن
النص.
هجتدر اإلشارة إىل أننا بنمثيلنا على ختصيص العمو هبذه اآلية  ا نريد أن
إغفا احأدلة احأخرى تواء من القرآن أه من السنة ال ي تنص على حترمي ما من
شأنه أن خيص عمو اآلية ،بقدر ما نريد أن ناني أن  ا حجة يف عمو اآلية
تورة الاقرة ،آية 1

العرهت  ،خالد حممد  ،داللة السياق واثرها في استنباط األحكام الشرعية ،ص  ، 0اهاين

بن

تامل بن أمحد باحويرث ،أثر داللة السياق في توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصص

القرآني ،ص 31

 8ابن تيمية ،تق الدين أمحد بن عاد احلليم بن عاد السال ابن تيمية 03 ،

يـ  ، 923/منهاج

السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية ،احملقق :حممد رشاد تامل الناشر( ،اململاة العربية
السعودية :جامعة اإلما حممد بن تعود اإلتالمية،
اهاين بن

)  ،ج  ،ص2

تامل بن أمحد باحويرث ،أثر داللة السياق في توجيه معنى المتشابه اللفظي في

القصص القرآني ،ص 31
111

على حلية ما ثا

حترميه يف احأدلة احأخرى هبالنايل تويم النعارض بني الطرفني

هلو يف الظاير.
هكذلك يف قوله تعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ  ،فإن العمو الوارد يف اآلية  ايد على هجوب
الزكاة يف نذر خمنلف فيه ،أه نو خمنلف يف تعلق الزكاة به ،حأن اآلية مل تسق
لقصد بيان الزكاة هأنوا ما جتب فيه ،هإمنا تيق لقصد الرتييب من ترك الزكاة
ها اتنئثار باملا على إعطاء حقه  ،هيذا املعىن هاضح من خال تدبر نظم
اآلية من مطلعها إىل مننهايا.
هكذلك من احأمثلة على مراعاة مقصود الرار هعد الركون إىل اجرد اللفظ يو
قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥﭦ

ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ  ،فال يسند
على إباحة كل نو خمنلف يف جواز أكله ،أه شرب ما خينلف يف شربه ،اتننادا
إىل العمو الوارد يف قوله تعاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭼ حأن اآلية إمنا تيق
لايان احأمد الذي جيوز فيه احأكل هالررب قال أن يدخل هق

تورة النوبة ،آية 8
تورة الاقرة ،آية 21
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اإلمساك عنه

يف أيا رمضان ،همل تسق لقصد بيان ما جيوز ما  ا جيوز من املطاعم هاملرارب
بد الة السياق العا حألفاظ اآلية.
هكذا يف قوله تعاىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ  ،مقابل قوله تعاىل :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍ
ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ ،8فالعمو
الوارد يف اآلية احأهىل يد بضمنه على جواز اجلمع بني احأخنني مبلك اليمني ،
أما اآلية الثانية فننص على املنع من ذلك .هاحلام هاهلل أعلم يو النعويل على
املنع املسنفاد من اآلية الثانية حأهنا قد تيق لقصد بيان أعيان احملرمات،
فقدم على احأهىل ال ي قد تيق لقصد ا امننان بإباحة الو ء مبلك اليمني،
إذا فه مبثابة اخلطاب اخلارج على املدح هالذ ليس ّإ ا.
 1انظر :اجلصاص ،أمحد بن عل أبو بار الرازي اجلصاص ،الفصول في األصول ،ج  ،ص، 18
احلفناهي ،حممد إبراييم احلفناهي،

يـ 00 -

 ،دراسات أصولية في القرآن الكريم،

(القايرة :ماناة همطاعة اإلشعا الفنية ،د ،) .ص803
تورة النساء ،آية 8
 8تورة النساء ،آية 8

انظر :الزركر  ،لادر الدين حممد بن هبادر الزركر  ،البحر المحيط في أصول الفقه ،ج،8ص

2
انظر :ابن النجار ،تق الدين أبو الاقاء حممد بن أمحد املعرهف بابن النجار ،مختصر التحرير شرح
الكوكب المنير ،ج ، 8ص3
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ثالث ا :قرائن األحوال
إن السياق  ا يقنصر على معناه النقليدي ،هيو النظم اللفظ للالمة هموقعها
منه ،أي :الالمات هاجلمل احلقيقية السابقة هالالحقة فحسب ،أه الغرض
الذي خرج عليه اخلطاب فقط ،بل يرمل -بوجه من الوجوه -كل ما ينصل
بالالمة من ظرهف همالبسات ،هالعناصر غري اللغوية ال ي تسنطَق فيها الالمة
ي احأخرى هلا أمهينها الاالغة يف يذا الرأن  ،هيرادف ذلك يف اللغة سك َال من

املقا هاحلا هاملوقف هاملقنضى هالنظم .
همن اإلطالقات ال ي ترري إىل يذا النو من السياق ي قوهلم :تياق املوقف
أه تياق احلا أه السياق اخلارج عن النص أه السياق ا اجنماع  ،هيقصد به
السياق اخلارج للغة ،الذي ميان أن تقع فيه الالمة ،هيرمل كل ما حييط
باللفظة من عناصر غري لغوية تنصل بالعصر أه نو القو أه جنسه أه املنالم
أه املخاطب أه ا امياءات أه أية إشارة عضوية ،يف أثناء النطق ،تعط للفظة
د النها" ،فف بعض احأحيان  ا ميان العثور على الدليل الذي يرشدنا إىل املعىن
الصحيح ملصطلح لغوي داخل اجلملة نفسها ،بل نسنمد ذلك من اجمل

احملادثة" .8
هكذلك ترمل قرائن احأحوا  :املسنوى اخلاص القريب إىل اخلطاب ،هينمثل يف
ثاوت النص هضاطه هبيان تاريخ ظهوره هأدهار مجعه هكنابنه هأتااب نزهله
هقراءته غريه ،مما أطلق عليه مصطلح علو القرآن .أما فيما خيص أتااب النزه
ينظر :أمحد خمنار عمر 0 ،يـ  ، 92 /علم الداللة( ،د ، .ماناة دار العرهبة،

)،

ص  ،1د .طاير تليمان محودة ،ابن القيم وجهوده في الدرس اللغوي ،ص 10
انظر :د .عاد الفناح عاد العليم الربكاهي ،داللة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث ،ص80

 8ينظر :د .كما برر ، 91 ،دراتات يف علم اللغة( ،القايرة :دار املعارف،

) ،ص ، 3

د .متا حسان ، 918 ،اللغة العربية ( معناها ومبناها )( ،القايرة :اهليئة املصرية العامة للاناب،
د ،) .ص  8هال ي بعديا .

ينظر :حسن يادي حممد ،البحث البالغي عند األصوليين ،ص 8
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فإهنا تعد يف طليعة أحباث القرائن احمليطة بالنص أمهية يف حتديد املراد منه ،فه
املالبسات احملنفة بنزه النص القرآين هذات احأثر الااري يف الارف عن املعىن
برال دقيق ،همبراعاة السياق هفق يذا املفهو ننخلص من كثري من النفسريات
ها اقنااتات اجملاناة للصواب .
فهذا اجلويين ،بعد تقريره حأقسا القرائن ،جنده يعد أتااب الرته جزء من
القرائن احلالية املاونة لسياق احلا  ،هينار على من أغفل النظر يف يذا النو
من السياق ،ه ا يرى ما ذيب إليه اإلما مالك من القو حبصر احملرمات
الواردة يف قوله تعاىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﭼ  ،أخذ بد الة تياق النص كاون اآلية من آخر ما نز  ،هعد تطرق
النسخ إليها ،من غري نظر إىل تياق املقا من تاب النزه  ،هالذي يفض
بدهره القو بنحليل احلررات هالقاذهرات 8.يقو الرافع  :إن الافار كانوا
حيلون املينة هالد هحلم اخلنزير هما أيل لغري اهلل به هكانوا ينحرجون عن كثري من
املااحات يف الرر فاان تجينهم ختالف هضع الرر هحتاده ،فنزل يذه
اآلية مساوقة الورهد بذكر تجينهم يف الاحرية هالسائاة هالوصيلة هاحلا هاملوقوذة
هأكيلة الساع ،هكان الغرض منها اتناانة كوهنم على مضادة احلق هحمادة
الصدق حىت كأنه قا تعاىل " :ا حرا إ ا ما حللنموه" .يقو اجلويين " :هلو ا
تاق الرافع إىل ذلك ملا كنا نسنجيز خمالفة مالك يف مصريه إىل حصر
احملرمات فيما ذكر اهلل تعاىل يف يذه اآليات".
دهر الالمة يف اللغة :تنيفن أهملان – ترمجة :د .كما حممد برر ، 0. 93 -
اللغوي ،ص 800
تورة املائدة ،آية

 8العنزي ،تعد بن مقال بن عيسى  ،داللة السياق عند األصوليين ،ص 22

اجلويين ،عاد امللك بن عاد اهلل بن يوتف ،البرهان في أصول الفقه ،ج  ،ص 8
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 .الاحث

هتاب النزه من أيم القرائن املوجهة لد الة النص هاحملددة هلا ،هقد  ا تفهم
من ظاير اخلطاب؛ حأن نزه اآليات القرآنية كان ملعاجلة مراالت أه حوادث
معينة هقع يف زمن النيب  أه تؤا ما ،فنأيت اآليات ماينة تلك احلادثة أه
ذلك السؤا  ،فايان تاب النزه طريق قوي يف فهم معاين القرآن .فقد ياون
اللفظ عاما ،هيقو الدليل على النخصيص من أتااب النزه  ،فإن حمل الساب
 ا جيوز إخراجه با اجنهاد هاإلمجا  .كذلك فأتااب النزه تسهم كثريا يف إزالة
اإلشاا هاللاس يف فهم كثري من املعاين هاملقاصد القرآنية8.هكذلك تدرج يف
قرائن احأحوا معرفة (املا هاملدين) ،هتفيد يف معرفة زمن اخلطاب هماأنه؛
ملعرفة الناتخ هاملنسوخ عند النعارض الظايري يف نظر الناظر ،هليناني تدرج
النرريع من خال درجات اإللزا يف د الة اخلطاب.
فيناغ لفهم النص فهما صحيحا معرفة احلدث املـقا فيه هالظرف احمليط؛
س
ليوصلنا تياق احلا إىل الد الة احملددة  ،همثا ذلك ما أشال على الاعض
من قوله تعاىل :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ 3 ،فَظن أن

العذاب يرمل اجلميع ،هبيان ذلك أن اآلية نزل يف أيل الاناب ،حني تأهلم

ينظر :الزرقاين ،حممد عاد العظيم الزرقاين ،مناهل العرفان في علوم القرآن ،ج  ،ص ، 01أمني
اخلويل ،مناهج تجديد في النحو والبالغة والتفسير واألدب ،ص 801هال ي بعديا.

( ) الربيان يف علو القرآن :بدر الدين الزركر  . 8- / ،الاحث الد ايل عند السرخس
ص 0

( )8ينظر :الزركر  ،أبو عاد اهلل بدر الدين حممد بن عاد اهلل بن هبادر ،البرهان في علوم القرآن ،ج
 ،ص ، 1السيوط  ،جال الدين عاد الرمحن بن أيب بار السيوط  ،اإلتقان في علوم القرآن،
ج  ،ص 28-2

ينظر :حسن يادي حممد ،البحث البالغي عند األصوليين ،ص 8
ينظر :حممود مصطفى أمحد القويدر0 ،

يـ  ، 999 /البحث الداللي عند الراغب

األصفهاني ،رتالة ماجسنري( ،العراق :اجلامعة املسننصرية) ،ص 90
 3تورة آ عمران ،آية 22

111

النيب  عن ش ء فانموه إياه ،هأخربهه بغريه ،هأرهه أهنم أخربهه مبا تأهلم عنه،
هاتنحمدها بذلك إليه .
لذلك نرى إما احلرمني يعيب على الذين يعنقدهن عزة النصوص ،هندراها،
هيرجع تاب يذا ا اعنقاد إىل عد إحاطنهم بالقرائن احلالية (تياق احلا )،
هاملقالية (تياق املقا ) ،هيذا يد على احأثر الااري لد الة السياق بنوعيها :
املقايل هاملقام  ،من هجهة نظر اإلما اجلويين .كذلك مل يغفل احأصوليون عن
دهر تياق احلا يف هضوح الد الة لذلك كان السياق أتاتا لديهم يف ترتيب
النصوص الررعية من حيث الوضوح هالغموض هاخلفاء8.هفيما يل تطايقات
تاني مدى أمهية اتنثمار القرائن السياقية احلالية يف اتنناا احأحاا الررعية:
الموضوع األول :إتيان المرأة في الدبر
جاء يف قوله تعاىل :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ

ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﭼ  ،قا ابن
ابن جرير الطربي :هاخنلف أيل النأهيل يف معىن :ﭽﯦ ﯧﯨ ﭼ ،فقا
بعضهم:املعىن(كيف شئنم) .هقا آخرهن :املعىن ( مىت شئنم) هقا آخرهن:
معىن ذلك(:أين شئنم ،هحيث شئنم) هقا آخرهن :معىن ذلك :أئنوا حرثام
كيف شئنم؛ إن شئنم فاعزلوا ،هأن شئنم فال تعزلوا .إذا فلفظ ( أّن ) لفظ
اجمل حيناج إىل ما ياينه ،هرجح اإلما الطربي أحد يذه احأقوا  ،هيو قو من
انظر :السيوط  ،جال الدين عاد الرمحن بن ايب بار السيوط  ،اإلتقان في علوم القرآن ،ج ،
ص02
8

العنزي ،تعد بن مقال بن عيسى 1 ،

يـ ،داللة السياق عند األصوليين ،ص29

انظر :اخلفاج  ،نواس حممد عل عاد عون اخلفاج  ،البحث الداللي في كتاب أصول

السرخسي ،ص01
تورة الاقرة ،آية 8

انظر :الطربي ،حممد بن جرير أبو جعفر الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن،ج  ،ص
02
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قا معىن قوله  ﴿:ﭽﯦ ﯧﯨ ﭼ من أي هجه شئنم ، ".ماينا تاب ترجيحه
هلذا املعىن من خال :
 اعناار لغة العرب هاتنعماهلم لـ ( أّن ) مبا يوافق ما ذيب إليه . اعناار مراد اهلل تعاىل من كالمه ،هذلك من خال تناع اتنعما القرآن8
للفظة ( أّن)) يف تياقات خمنلفة.
 -8اعناار تاب نزه اآلية ،هيو أن اليهود كان تقو للمسلمني :إذا أتى
الرجل امرأته من دبريا يف قالها جاء الولد أحو .
قا  ":فمعلو أن معىن قو اهلل تعاىل ::ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨ ﭼ  ،إمنا يو :فأتوا حرثام من حيث شئنم من هجوه املآتى ،هأن ما عدا
ذلك من النأهيالت فليس

لآلية بنأهيل .فاني خطأ قو من زعم أن قوله ﭽ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨﭼ  ،دليل على إباحة إتيان النساء يف
احأدبار؛ حأن الدبر  ا حمرتث فيه ،هإمنا قا تعاىل :ﭽ ﯢ ﯣ ﭼ  ،فائنوا
احلرث من أي هجويه شئنم .هأي حمرتث يف الدبر فيقا  :ائنه من هجهه؟.
باإلضافة إىل معىن ما رهي عن جابر هابن عااس من أن يذه اآلية نزل فيما
كان اليهود تقوله للمسلمني :إذا أتى الرجل املرأة من دبريا يف قالها جاء الولد
أحو ".

انظر:املصدر السابق ،ج  ،ص 3
املصدر السابق ،ج  ،ص

 8العنزي ،تعد بن مقال بن عيسى ،داللة السياق عند األصوليين ،ص 3
انظر:الواحدي ،أبو احلسن عل بن أمحد بن حممد بن عل الواحدي ،أسباب الترول ،ص11

انظر :الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ج ،

ص3
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الموضوع الثاني :النفير للجهاد
فرض اهلل اجلهاد يف كنابه هعلى لسان نايه ،مث أكد النفري من اجلهاد فقا  :ﭽ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ .
هقا  :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ  ،كذلك قا  :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ ،8فاحنمل اآليات أن ياون
اجلهاد كله هالنفري خاصة منه :على كل مطيق له  ،ا يسع أحدا منهم النخلف
عنه ،كما كان الصلوات هاحلج هالزكاة ،فلم سخيرج أحد هجب عليه فرض منها
من أن يؤدي غريه الفرض عن نفسه؛ حأن عمل أحد يف يذا  ا يانب لغريه،
هاحنمل أن ياون معىن فرضها غري معىن فرض الصلوات ،هذلك أن ياون
قصد بالفرض فيها قصد الافاية ،فياون من قا بالافاية يف جهاد من جويد
من املرركني مدركا تأدية الفرض هنافلة الفضل ،هخمرجا من َختلف من املأمث .هيف
ذلك يقو الرافع " :فإن قا قائل أين الد الة يف أنه إذا قا بعض العامة
بالافاية أخرج املنخلفني من املأمث؟ قل له :يف يذه اآلية .قا  :هأين يو منها؟
تورة النوبة ،آية
تورة النوبة ،آية 83

 8تورة النساء ،آية 9
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قل  :قا اهلل  :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭﭼ ،فوعد املنخلفني عن اجلهاد
احلسىن على اإلميان ،هأبان فضيلة اجملايدين على القاعدين ،هلو كانوا آمثني
بالنخلف إذا غزا غرييم :كان العقوبة باإلمث إن مل يعف اهلل أهىل من احلسىن".
نرى ينا أن اإلما الرافع قد رجح أن فرض اجلهاد فرض كفائ ليس عينا
كفرض الصالة ،هالعمو ينا خمصوص من أجل ا اعناارات النالية:
 القرينة اللفظية يف قوله تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭﭼ . القرينة احلالية ،هي ما ذكر يف قوله" :هغزا رتو اهلل هغزا معه منأصحابه مجاعة ،هخلف أخرى ،حىت ختلف عل بن أيب طالب يف غزهة
تاوك...همل يز املسلمون على ما هصف  ،منذ بعث اهلل نايه -فيما بلغنا -إىل
اليو  :ينفقه أقلهم ،هيرهد اجلنائز بعضهم ،هجيايد هيرد السال بعضهم،
هينخلف عن ذلك غرييم ،فيعرفون الفضل ملن قا بالفقه هاجلهاد هحضور
اجلنائز هرد السال  ،ه ا يؤِمثون من قصر عن ذلك ،إذا كان ذا قائمون
بافاينه .هيف اتند ا اإلما الرافع على عد الفرضية العينية للجهاد مثا
هاضح يف ا اترتشاد بقرائن احأحوا على أعلى مسنويااها املنمثلة يف اتنذكار
عمل الرعيل احأه كابرا عن كابر.
الموضوع الثالث :األمر باالصطياد عند اإلحالل.
قا تعاىل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ
ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ  ،فاملقصود من احأمر الوارد يف قوله تعاىل:
الرافع  ،أبو عاد اهلل حممد بن إدريس ،الرسالة ،احملقق :أمحد شاكر ،ص 83
تورة املائدة ،آية
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ﭽ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﭼ يو إن شئنم ،ه ا يفيد هجوب الصيد عند اإلحال
مطلقا ،هيد له ا اتنقراء يف القرآن ،فإن كل ش ء كان جائزا ،مث حر
ملوجب ،مث أمر به بعد زها ذلك املوجب ،فإن ذلك احأمر كله يف القرآن
للجواز  ،حنو قوله تعاىل :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﭼ ،هقوله تعاىل :ﭽ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ ،هقوله تعاىل :ﭽ ﭫ ﭬ

ﭼ8،هقوله تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ ،هبيان هجه ذلك ما نص عليه
احملققون من أن تناع تياقات النصوص ،هالوقوف على قرائن السياق املقالية
هاحلالية ،احملنفة باحأهامر الواردة بعد احلظر ،يد على أن حام املأمور يو
احلام الذي كان ثابنا هلا قال هرهد احلظر.
عند ذلك نعلم أن النحقيق الذي د عليه ا اتنقراء النا يف القرآن أن احأمر
بالر ء بعد حترميه يد على رجوعه إىل ما كان عليه قال النحرمي من إباحة أه
هجوب ،3فالصيد قال اإلحرا كان جائزا فمنع لإلحرا  ،مث أسمر به بعد اإلحال
بقوله تعاىل :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﭼ ،فريجع ملا كان عليه قال النحرمي ،هيو
اجلواز،كما إن قنل املرركني كان هاجاا قال دخو احأشهر احلر  ،فمنع من
أجلها ،مث أمر به بعد انسالخها يف قوله تعاىل :ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

انظر :الرنقيط  ،حممد احأمني بن حممد املخنار بن عاد القادر اجلاين الرنقيط  ،أضواء البيان
في إيضاح القرآن بالقرآن ،ج  ،ص8 3
تورة اجلمعة ،آية 0
 8تورة الاقرة ،آية 21
تورة الاقرة ،آية
انظر :حممد أديب الصاحل8 ،

ه998 /

 ،تفسير النصوص في الفقه اإلسالمي( ،د، .

املانب اإلتالم  ،) ،ج  ،ص  81هال ي بعديا
 3أبو يعلى ،حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء (املنوىف  2 :يـ)0 ،

يـ 990 -

 ،العدة في أصول الفقه ،حققه هعلق عليه هخرج نصه  :د أمحد بن عل بن تري املاارك ( ،اململاة

العربية السعودية :بدهن ناشر،

) ،ج  ،ص3
111

ﮬ ﮭ ﭼ ،فريجع ملا كان عليه قال النحرمي ،هيو الوجوب .هيف
يذا اتند ا صريح بقرائن احلا املنضمنة معرفة عرف اخلطاب العادي
هالررع  ،هيو ما نص عليه القاض أبو يعلى إذ يقو  " :إن عرف العادة يف
خطاب الناس هحماهرااهم إذا أسم سرها بعد احلظر كان على اإلباحة ،كقوله الرجل
لغالمه  :ا تدخل بسنان فالن ،ه ا حتضر دعوته ،ه ا تغسل ثيابك ،مث قا له
بعد ذلك :ادخل ،هاحضر ،هاغسل ،كان رفعا ملا حظر عليه ،همل يان أمرا،
8
كذلك يهنا".
الموضوع الرابع :استيعاب جميع األصناف الثمانية في الزكاة
هاملقصود باحأصناف الثمانية ،املصارف املذكورة يف قوله تعاىل :ﭽ ﮡ
ﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﭼ  ،فقد اخنلف فيها العلماء على قولني:
احأه  :يو مذيب اجلمهور العلماء الذي ينص على أن ملالك الزكاة دفعها إىل
صنف هاحد ،ه ا جيب اتنيعاب مجيع احأصناف الثمانية .هاملذيب الثاين :هيو
هيو ما ذيب إليه الرافع من هجوب صرفها لألصناف الثمانية؛ حأن اآلية

تورة النوبة،

انظر :الرنقيط  ،حممد احأمني بن حممد املخنار بن عاد القادر اجلاين الرنقيط  ،أضواء البيان في
إيضاح القرآن بالقرآن ،ج  ،ص8 1

 8أبو يعلى ،حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء ،العدة في أصول الفقه،ج  ،ص9
انظر :عالء الدين ،أبو بار بن مسعود بن أمحد الااتاين احلنف (املنوىف 21 :يـ)0 ،

000

 ،بدائع الصنائع ،حتقيق :حممد خري حليب( ،بريهت :دار املعرفة،

ه/

) ،ج  ،ص ، 1

ابن رشد ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الرهري بابن رشد احلفيد (املنوىف 9 :يـ)،
3
حز ،

ه 99 -

 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،حتقيق :ماجد احلموي( ،د ، .دار ابن

) ،ج  ،ص 0
111

أضاف

مجيع الصدقات إليهم بال النمليك ،هشرك

بينهم بواه النرريك .

هأجاب اجلمهور بأن قوله تعاىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﭼ للحصر ،هأداة احلصر
(إمنا) تثا املذكور هياقى ما عداه خارج احملصور ،هاملعىن ليس الصدقة لغري
يؤ اء ،بل هلؤ اء .هاتند اجلمهور على ما ذياوا إليه بقرائن احلا  ،هي :
 اعناار مراد املنالم :حيث أن اآلية مل تأت لايان امللك ،هإمنا لاياناحلل.
 -هحا املخاطَب :حيث أن اآلية جاءت يف ذ من تأ الصدقات هيو  ا

عاما مل يان يف احلصر
يسنحقها هيذا بالنظر إىل تااق اآلية ،هلو كان الذ ّ
ذ هلؤ اء دهن من توايم ،هد الة السياق تقنض ذمهم ،فياون ما نفاه
السياق تؤا ما  ا حيل ،هما أثانه بيان ما حيل ،هليس من اإلحال لألصناف
الثمانية هآحاديم هجوب ا اتنيعاب هالنسوية ،هأما الال يف يذه اآلية فه

لنعريف الصدقة املعهودة ال ي تقد ذكريا يف تااق اآلية يف قوله :ﭽ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ

ﮊﭼ  ،هيذه صدقات احأموا دهن صدقات احأبدان.

8

الموضوع الخامس :السعي بين الصفا والمروة.
كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﭼ  ،مقابل قوله تعاىل :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ
انظر :الرافع  ،أبو عاد اهلل حممد بن إدريس ،األم ،ج  ،ص 11هال ي بعديا .ابن الديان ،حممد
بن عل بن شعيب ،ابن الديان  ،تقويم النظر في مسائل خالفية ذائعة،ج ، 8ص11
8

تورة النوبة2 ،

انظر :القرطيب ،أبو عاد اهلل حممد بن أمحد القرطيب ،الجامع ألحكام القرآن ،ج  ،2ص

،

الزركر  ،أبو عاد اهلل بدر الدين حممد بن عاد اهلل بن هبادر الزركر  ،البحر المحيط ،ج  ،3ص
تورة احلج ،آية 9
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ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ  .فاآلية احأهىل نص على ركنية الطواف بالاي
عند احلج أه العمرة بد الة قطعية  ا حتنمل الرك ،أما اآلية الثانية فاان
د الة النص فيها غري قطعية بساب القرينة اللفظية يف قوله تعاىل :ﭽ ﮑ

ﮒ ﮓ ﭼ  ،حيث أهنا موحية بعد اإلجياب ،لذلك كان للعلماء يف
(السع بني الصفا هاملرهة) قو ان  ،مها:
 أنه ركن من أركان احلج  ،ا يصح إ ا به ه ا جيرب بد ه ا غريه ،هيذا يومذيب مجايري العلماء من الصحابة هالنابعني هاليه ذيب مالك هالرافع
هأمحد ،هقا  :أبو حنيفة يو هاجب ،فإن تركه احلاج عصى هجربه بالد هحجه
صحيح.
 أنه تطو  ،هإليه ذيب بعض السلف.همن مجلة ما اتند اجلمهور به يو القرينة احلالية :حيث جاء يف تاب نزه
اآلية ،فيما جاء عن عرهة ،قا :تأل عائرة فقل هلا" :أرأي قو اهلل
تعاىل :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ ،8فو
اهلل ما على أحد جناح أن  ا يطوف بالصفا هاملرهة ،قال  :بئس ما قل يا ابن
أخ ي إن يذه لو كان كما أهلنها عليه كان  ا جناح عليه أن  ا ينطوف
هبما؛ هلانها أنزل يف احأنصار كانوا قال أن يسلموا يهلون ملناة الطاغية ال ي
كانوا يعادههنا فاان من أيل ينحرج أن يطوف بالصفا هاملرهة ،فلما أتلموا
تألوا رتو اهلل عن ذلك ،قالوا :يا رتو اهلل ،إنا كنا ننحرج أن نطوف بني
تورة القرة ،آية 9

انظر :اجلصاص ،أمحد بن عل أبو بار الرازي اجلصاص ،أحكام القرآن ،ج  ،ص  ، 3ابن
العريب ،القاض حممد بن عاد اهلل أبو بار بن العريب ،أحكام القرآن ،ج  ،ص 13
 8تورة الاقرة ،آية 9
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الصفا هاملرهة .فأنز اهلل تعاىل :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﭼ ،اآلية.
قال عائرة (رض اهلل عنها) :هقد تن رتو اهلل الطواف بينهما فليس حأحد
أن يرتك الطواف بينهما .قا  :أبو بار فأمسع يذه اآلية نزل يف الفريقني
كليهما يف الذين كانوا ينحرجون أن يطوفوا باجلايلية بالصفا هاملرهة ،هالذين
يطوفون مث حترجوا أن يطوفوا ما يف اإلتال من أجل أن اهلل تعاىل أمر بالطواف
بالاي همل يذكر الصفا حىت ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالاي ".
فف تياق يذا احلديث الصحيح الصريح من القرائن املقالية هاحلالية ما يقطع
بوجوب السع بني الصفا هاملرهة .هقد أجاب عائرة عما يقا :أن رفع اجلناح
يف قوله تعاىل :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﭼ ،ينايف كونه فرضا بأن
ذلك نز يف قو حترجوا من السع بني الصفا هاملرهة ،هظنوا أن ذلك  ا جيوز
هلم ،فرتل اآلية ماينة أن ما ظنوه من احلرج يف ذلك منف  ،هقد تقرر يف
احأصو أن النص الوارد يف جواب تؤا  ا مفهو خمالف له.
الموضوع السادس :زواج المتعة.
يرى الريعة جواز نااح املنعة ،8هحينجون بظاير قوله تعاىل :ﭽ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

انظر :ابن حجر ،أبو الفضل أمحد بن عل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ،فتح الباري
شرح صحيح البخاري ،رقم كناه هأبوابه هأحاديثه :حممد فؤاد عاد الااق  ،عليه تعليقات العالمة :عاد
العزيز بن عاد اهلل بن باز ،ج  ،8ص  99 ،رقم احلديث ، 3 8 :انظر :النوهي ،أبو زكريا حمي

الدين حيىي بن شرف النوهي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،ج  ،9ص

 ،رقم

احلديث9 :

انظر :الرنقيط  ،حممد احأمني بن حممد املخنار بن عاد القادر اجلاين الرنقيط  ،أضواء

البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،ج  ،ص 0

 8انظر :حممد احلسني آ كاشف الغطاء ،أصل الشيعة وأصولها 811 ،ه  ( ، 9 2 /القايرة:

ماناة ،) 0 ،ص 31
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ﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨ ﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ  ،منعلقني بلفظ ا اتنمنا الوارد يف
اآلية :ﭽ ﭫ ﭼ ،بينما يرى أيل السنة أن لفظ ا اتنمنا الوارد يف اآلية
املراد منه يو( :النااح الررع ) ،هأهردها على ذلك عدة أدلة تياقية تاطل
تأهيل لفظ ا اتنمنا بإرادة نااح املنعة ،منها:
 القرينة املنعلقة مبوضو اآلية هتااقها  :أما موضوعها فاملذكور يف أه اآليةهآخريا يو النااح .أما تااق اآلية ،هيو قوله تعاىل :ﭽ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ
ﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﭼ ،فإن اهلل تعاىل ذكر يف فيها أجناتا من احملرمات يف النااح،
هأباح ما هراءيا بالنااح بقوله عز هجل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ،8
أي :بالنااح ،هقوله تعاىل :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ ،أي :منناكحني
غري زانني .هجاء يف حلاق اآلية املنقدمة الذكر ،قوله :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ
تورة النساء ،آية
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ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣﮤ
ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ  ،حيث ذكر  النااح  ا اإلجارة هاملنعة،
فيصرف قوله تعاىل :ﭽ ﭫ ﭼ  ،إىل ا اتنمنا بالنااح.
 القرينة احلالية :هي ما رهى الاخاري يف صحيحه عن ابن عااس (رض اهللعنهما) ":إن النيب  هنى عن املنعة ،هعن حلو احلمر احأيلية ،زمن خيرب ".
8
هليس يناك ما يد على نسخ يذا احلام.

تورة النساء ،آية
انظر :ابن العريب ،القاض حممد بن عاد اهلل أبو بار بن العريب املالا (املنوىف 8 :يـ)،
يـ ، 000/أحكام القرآن( ،د ، .دار الاناب العريب،
8

) ،ج  ،ص 81

الاخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عاداهلل الاخاري  ،صحيح البخاري ،ج  ، 1ص

احلديث:

 ،رقم

 ،ابن حجر ،أبو الفضل أمحد بن عل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ،فتح

الباري شرح صحيح البخاري ،رقم كناه هأبوابه هأحاديثه :حممد فؤاد عاد الااق  ،عليه تعليقات
العالمة :عاد العزيز بن عاد اهلل بن باز ،ج  ،9ص  ، 31رقم احلديث:
111

الخاتمة
النتائج والتوصيات
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نتائج البحث
هقد توصل الااحث من خال يذه الدراتة إىل الننائج النالية :
 .إن النظريات ال ي اتنوت على توقها يف دراتات علو القرآن فيما
ينعلق بالوحدة املوضوعية يف القرآن الارمي مل تان على هترية هاحدة يف مدى
ا اتنفادة منها يف دراتات احأصوليني فاعضها كان اجا ا خصاا لنطايقااهم
هبعضها كان مردهدا مرفوضا يف اجا اتنناا احأحاا الررعية .
 .إن ظاير النظم يف السورة القرآنية  ا يفيد اتنناا احأحاا الفقهية
العملية بر ء إ ا إذا توافرت بني أجزاءه الوحدة املوضوعية  ،توى ما يرتد عليه
من بيان ملدى ا اعجاز القرآين يف الرتابط بني الفقر هاجلمل هاآليات .
 .8إن الوحدة املوضوعية كمميزة من مميزات النظم القرآين كان أتاتا من
احأتس ال ي نز عنديا احأصوليني يف اتنناا احأحاا الررعية  اتيما هأن
طايعة النأليف يف نظم القرآن اقنض أن ياون منداخل املواضيع منعدد النزه
مما يعاس طريقة احأصوليني يف تناع املوضو الواحد همل أطرافه .
 .يناك العديد من احأمور ال ي تؤثر يف عملية اجلمع املوضوع للنصوص
منها ما ياون يف النصوص ذااها مثل السياق اللغوي هترتيب القرآن همنها ما
ياون خارج عن ذلك هينعداه من السياق اخلارج للنص هاملنمثل يف غرض
املنالم هتاب النزه .
 .اعنمد احأصوليون على الوحدة املوضوعية اعنمادا كاريا يف دفع النعارض
الظايري الذي يعرتي النصوص القرآنية ذات املوضو الواحد  ،حيث اتفق
كلمنهم على أن احتاد املوضو دليل على عد النناقض أه النعارض هكلما
اتنطا احأصويل أن جيد رابطا بني النصيني هيثا احتادمها يف املوضو فهو هبذا
ينوصل إىل حقيقة إئنالفهما ،لذلك نرى أن احأصوليني قد اخنلفوا اخنالفا
شديدا مبسألة محل املطلق على املقيد ننيجة اخنالف كل فريق يف مدى حتقق
الوحدة املوضوعية بني النصني .
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توصيات البحث
 .يوص الااحث طالب العلم هالدارتني لاناب اهلل العزيز اىل تعميق
جانب النظر هتلوك منهج النأصيل عند الدراتة هالاحث مع الرمو
املسنفيض لآليات ال ي تقع يف إطار الاحث قال اجلنوح إىل الا يف احلام
على مسألة ما نفيا أه اثااتا ،ك يسري الااحث على مهيع ملنز يؤدي إىل ننائج
صحيحة حتفظ لاناب اهلل مااننه بعيدا عن النقو هالرطط .
 .ضرهرة أن تصاغ الدراتات هالنظريات احلديثة هخاصة فيما ينعلق بالقرآن
الارمي يف ضوء العلو احأخرى املعنية بنفسريه فما ياىن باب النفسري جيب أن  ا
ينعارض مع القواعد احأصولية هاللغوية ،هيف يذا فنح لااب العلو بعضها على
بعض هعلى يذا كان طريقة السالفني .
 .8النأكيد على أن القراءة اجلديدة لاناب اهلل لنلاية حاجة العصر  ا تعين
أن يَـْناَ القارئ يف دراتنه عن احأصو النفسريية آل رتى عليها العمل
هشهد هلا النظر هالنطايق هإمنا اتنلها رهح القرآن يف معاجلة جديد العصر من
خال احأصو الالية ال ي يرهد هلا القرآن نفسه .
 .إعما النظر يف الرتاث احأصويل الااري الذي بني أيدينا هالذي يعد
مفخرة تررئب هلا احأعناق هربطه بالدراتات احلديثة املعنية بآلية الفهم
للنصوص هعد العزهف عنها اتنعجا ا أه اتنصعابا.
 .إفراد قضية" :املناتاة يف القرآن الارمي هأثريا يف اتنناا املعاين عند
ا اصوليني " ،هحبثها كرتالة ماجسنري أه دكنوراة كوهنا إحدى أتس الوحدة
املوضوعية هعليها املعو يف تفسري اتساق النظم القرآين الذي يو اجملا اخلصب
إلعما أدهات احأصوليني ا اتننااطية فيه.
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المصادر والمراجع
) ابن اجلوزي ،مجا الدين أبو الفرج عاد الرمحن بن عل بن حممد اجلوزي
(املنوىف 91 :يـ) 0 ،يـ ،نواسخ القرآن ،حتقيق :حممد أشرف عل

).
املليااري( ،املدينة املنورة :اجلامعة اإلتالمية،
) ابن الديان ،حممد بن عل بن شعيب ،أبو شجا  ،فخر الدين ،ابن
يـ  ، 00 -تقويم النظر في

الديان (املنوىف 9 :يـ)،

مسائل خالفية ذائعة ،هناذ مذياية نافعة ،احملقق :د .صاحل بن ناصر بن
صاحل اخلزمي( ،الرياض :ماناة الرشد.) ،
 )8ابن العريب ،أبو بار املعافري02 ،

يـ ،الناسخ والمنسوخ ،حتقيق:

عاد الااري املدغري( ،املغرب :هزارة احأهقاف هالرؤهن اإلتالمية،
).
) ابن العريب ،القاض حممد بن عاد اهلل أبو بار بن العريب املالا
ه000-

(املنوىف 8 :يـ)،

 ،أحكام القرآن( ،د ، .دار

الاناب العريب.) ،
) ابن العماد ،شهاب الدين عاد احل بن العماد احلنال (ت  08ه)،
د.ت ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،حتقيق :عاد القادر

احأرناؤه هحممود احأرناؤه ( ،دمرق :دار ابن كثري،د.) .
 )3ابن القيم ،حممد بن أيب بار بن أيوب بن تعد مشس الدين ابن قيم
اجلوزية (املنوىف:

1يـ) ،د.ت ،بدائع الفوائد( ،دمرق :دار الفار،

د.) .
 )1ابن القيم ،حممد بن أيب بار بن أيوب بن تعد مشس الدين ابن قيم
اجلوزية (املنوىف:

يـ  ، 99 -إعالم الموقعين عن

1يـ)،

رب العالمين ،حتقيق :حممد عاد السال إبراييم( ،يريهت :دار الانب
العلمية،

).
111

 )2ابن امللقن ،تراج الدين أبو عل سع َمر بن عل بن أمحد الرافع ( ،ت
ه  ، 991 -اإلعالم بفوائد عمدة األحكام،
 02يـ)1 ،
حتقيق :عاد العزيز املريقح( ،د ، .دار العاصمة.) ،

 )9ابن النجار ،تق الدين أبو الاقاء حممد بن أمحد بن عاد العزيز بن عل
الفنوح املعرهف بابن النجار احلنال (املنوىف91 :يـ) 8 ،يـ،

شرح الكوكب المنير ،احملقق :حممد الزحيل هنزيه محاد( ،ماة املارمة:

معهد الاحوث العلمية هإحياء الرتاث ا اتالم .) ،
 ) 0ابن النجار ،تق الدين أبو الاقاء حممد بن أمحد بن عاد العزيز بن عل
الفنوح املعرهف احلنال (املنوىف91 :يـ) 2 ،يـ ، 991 -

مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ،احملقق :حممد الزحيل هنزيه

محاد( ،اململاة العربية السعودية :ماناة العاياان.) ،
) ابن النحاس ،أبو جعفر النحاس أمحد بن حممد بن إمساعيل املرادي
النحوي (املنوىف882 :يـ)09 ،

يــ ،الناسخ والمنسوخ في القرآن

الكريم( ،بريهت :مؤتسة الانب الثقافية،

).

) ابن أمري ،أبو عاد اهلل ،مشس الدين حممد بن حممد ابن أمري حاج هيقا
له ابن املوق احلنف (املنوىف219 :يـ)9 ،

يـ 999 /

 ،التقرير

والتحبير على تحرير ابن الهمام ،تصحيح عاد اهلل حممود عمر،
).
(بريهت :دار الانب العلمية،
 ) 8ابن تيمية ،تق الدين أبو العااس أمحد بن عاد احلليم بن تيمية احلراين
(املنوىف1 2 :يـ)3 ،

يـ ، 99 /مجموع الفتاوى ،احملقق :عاد

الرمحن بن حممد بن قاتم( ،املدينة الناوية :اجمع امللك فهد لطااعة
املصحف الرريف ،د.) .
) ابن تيمية ،تق الدين أمحد بن عاد احلليم بن عاد السال ابن تيمية
احلراين احلنال (املنوىف1 2 :يـ)03 ،

يـ  ، 923/منهاج السنة

النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية ،احملقق :حممد رشاد تامل الناشر،
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(اململاة العربية السعودية :جامعة اإلما حممد بن تعود اإلتالمية،
).
) العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن عل بن بن حجر العسقالين (املنوىف:
2يـ)،

يـ ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،حتقيق :عاد أمحد

عاد املوجود هعلى حممد معوض( ،بريهت :دار الانب العلمية.) ،
 ) 3العسقالين ،شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن عل بن حجر
العسقالين913 ،

 ،الدرر الكمنة في أعيان المائة الثامنة( ،حيدر

).
اباد :د، .
 ) 1العسقالين  ،أبو الفضل أمحد بن عل بن حممد بن أمحد بن حجر
العسقالين (املنوىف:

2يـ) 819 ،يـ ،فتح الباري شرح صحيح

البخاري ،رقم كناه هأبوابه هأحاديثه :حممد فؤاد عاد الااق  ،عليه
تعليقات العالمة :عاد العزيز بن عاد اهلل بن باز( ،بريهت :دار املعرفة،
د.) .
 ) 2ابن حز  ،أبو حممد عل بن أمحد بن حز احأندلس ( 3يـ)،
 0يـ  ، 92 /األحكام في أصول األحكام( ،يرهت :دار

الانب العلمية.) ،
 ) 9ابن حز  ،أبو حممد عل بن أمحد بن حز احأندلس ( 3يـ)،
 0يـ  ، 92 /اإلحكام في أصول األحكام( ،بريهت :دار

الانب العلمية.) ،
 ) 0ابن دقيق العيد ،حممد بن عل بن هيب تق الدين أبو الفنح املعرهف
بابن دقيق العيد( ،ت  10ه)2 ،

ه 991-

األحكام ،حتقيق :أمحد شاكر( ،د ، .ماناة السنة،

 ،إحكام

).

) ابن رشد ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الرهري بابن رشد
احلفيد (املنوىف 9 :يـ)3 ،

ه 99 -

 ،بداية المجتهد

ونهاية المقتصد ،حتقيق :ماجد احلموي( ،د ، .دار ابن حز ،
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).

) ابن عاشور ،حممد الطاير بن حممد الراذيل بن عاد القادر بن حممد بن
عاشور( ،ت  2يـ) ، 992 ،مقاصد الشريعة اإلسالمية،
حتقيق :حممد الطاير امليساهي( ،د ، .الاصائر لالنناج العلم .) ،
 ) 8ابن عاشور ،حممد الطاير بن حممد بن حممد الطاير بن عاشور النونس
يـ 000 /

(املنوىف  898 :يـ)0 ،

 ،التحرير والتنوير،

).
(بريهت :مؤتسة الناريخ،
) ابن عاشور ،حممد الطاير بن حممد بن حممد الطاير بن عاشور النونس
(املنوىف  898 :يـ)92 ،

 ،التحرير والتنوير( ،تونس :الدار

النونسية للنرر  ،د.) .
) ابن فارس ،أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا0 ،

يـ ،معجم

مقاييس اللغة ،حتقيق :عاد السال حممد يارهن(،بريهت :دار اجليل،
).
 ) 3ابن قنياة ،أبو حممد عاد اهلل بن مسلم بن قنياة الدينوري (املنوىف:

 13يـ) 898 ،ه ،تأويل مشكل القرآن ،حتقيق :السيد أمحد صقر،

(القايرة :دار الرتاث.) ،
 ) 1ابن قدامة احلنال  ،موفق الدين عاد اهلل بن أمحد املقدت (3 0يـ)،
 89يـ ،اجلويين ،إما احلرمني أبو املعايل عاد امللك بن عاد اهلل
( 12يـ) 00 ،يـ ،البرهان في أصول الفقه،حتـقيق :د .عاد العظيم

).
الديب( ،القايرة :دار احأنصار،
 ) 2ابن قدامة ،أبو حممد موفق الدين عاد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدت ،
(املنوىف3 0 :يـ)8 ،

يـ ، 00 -روضة الناظر وجنة المناظر

يف أصو الفقه على مذيب اإلما أمحد بن حنال( ،د ، .مؤتسة الريّان
للطااعة هالنرر هالنوزيع.) ،
 ) 9ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرش الاصري مث
الدمرق (املنوىف11 :يـ)9 ،
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يـ ،تفسير القرآن العظيم ،حتقيق:

حممد حسني مشس الدين( ،بريهت :دار الانب العلمية ،منرورات حممد
).
عل بيضون،
 )80ابن ملك ،عز الدين عاد اللطيف بن عاد العزيز ( 20يـ)،

 8ه،

شرح (المنار للنسفي )( ،دار تعادت ،املطاعة العثمانية ،د.) .

 )8ابن منظور ،حممد بن مار بن على ،مجا الدين ابن منظور احأنصاري
(املنوىف:

1يـ)،

يـ99 /

 ،لسان العرب( ،بريهت :دار

صادر.)8 ،
 )8الرريازي ،أبو اتحاق إبراييم بن عل الرريازي (املنوىف 13 :يـ)،
د.ت ،طبقات الفقهاء ،حتقيق :خليل امليس( ،بريهت :دار القلم،

د.) .
 )88القنوج  ،أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن عل احلسيين
الاخاري القنوج (املنوىف 801 :يـ)8 ،
العلوم( ،د ، .دار ابن حز ،

يـ00 /

 ،أبجد

).

 )8أبو داهد ،أبو داهد تليمان بن احأشعث بن إتحاق بن برري
ال ِسج ْسناين (املنوىف 1 :يـ) ،د.ت ،سنن أبي داود ،احملقق :حممد
حمي الدين عاد احلميد( ،بريهت :املاناة العصرية ،د.) .

 )8أبو طالب ،أبو حممد ما  893 ،يـ ،اإليضاح لنواسخ القرآن
ومنسوخه ،حتقيق :أمحد فرحات( ،الرياض :جامعة اإلما ،

).

 )83أبو يعلى ،حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء (املنوىف :
 2يـ)0 ،

يـ 990 -

 ،العدة في أصول الفقه ،حققه هعلق

عليه هخرج نصه  :د أمحد بن عل بن تري املاارك ( ،اململاة العربية
السعودية :بدهن ناشر.) ،
يـ ، 991 ،اتنناا احأحاا من النصوص،
 )81احلصري،أمحد 1 ،
(بريهت :دار اجليل.) ،
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 )82ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكرياء القزهيين الرازي ،أبو احلسني (املنوىف:
89يـ)2 ،

يـ ، 991-الصاحبي في فقه اللغة العربية

ومسائلها وسنن العرب في كالمها( ،د ، .الناشر :حممد عل بيضون،
).
 )89الصااغ ،أمحد بن لطف  ، 929 ،بحوث في أصول التفسير،
(احأردن :عمان ،املانب اإلتالم للطااعة هالنرر.) ،
 ) 0أمحد عاد الغفار،

 ، 92التصور اللغوي عند

 0يـ /

األصوليين( ،مصر :دار املعرفة،

).

) أمحد خمنار عمر 0 ،يـ  ، 92 /علم الداللة( ،د ، .ماناة دار
العرهبة،

).

) إدريس محادي ، 99 ،الخطاب الشرعي وطرق إستثماره( ،بريهت:
املركز الثقايف العريب.) ،
 ) 8اآلزمريي ،تليمان اآلزمريي (ت 0

يـ) 80 ،ه  ،حاشية

األزميري على مرآة األصول( ،احأتنانة :املطاعة العامرة العثمانية،
د.) .
) اإلتنوي ،عاد الرحيم بن احلسن بن عل اإلتنوي الرافع ّ (املنوىف:
11يـ) 0 ،يـ  ، 92 /التمهيد في تخريج الفروع على
األصول ،حتقيق :د .حممد حسن يينو ( ،بريهت :مؤتسة الرتالة،
.)8
) احأصفهاين ،أبو على أمحد بن حممد بن احلسن املرزهق احأصفهاين
(املنوىف:

يـ)،

يـ 008/

 ،شرح ديوان الحماسة،

احملقق :غريد الريخ( ،بريهت :دار الانب العلمية،
 ) 3اخلليل  ،أفلح بن أمحد بن محد 2 ،

).

يـ 001 /

االقتران عند األصوليين( ،تلطنة عمان :ماناة الوفاء،
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 ،داللة
).

 ) 1آ تيمية ،د.ت ،املسودة يف أصو الفقه ،احملقق :حممد حمي الدين عاد
احلميد( ،د ، .دار الاناب العريب،د.) .
 ) 2اآللوت  ،شهاب الدين حممود بن عاد اهلل احلسيين اآللوت (املنوىف:
 10يـ) ،د.ت ،روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني،

(بريهت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.) .
 ) 9اآلمدي ،أبو احلسن تيد الدين عل بن أيب عل بن حممد الثعليب
اآلمدي (املنوىف38 :يـ) ،د.ت ،األحكام في أصول األحكام،

احملقق :عاد الرزاق عفيف ( ،بريهت :املانب اإلتالم  ،د.) .
 ) 0اآلمدي ،أبو احلسن تيد الدين عل بن أيب عل بن حممد بن تامل
38يـ) ،د.ت ،األحكام في أصول

الثعليب اآلمدي (املنوىف:

األحكام ،تعليق عاد الرزاق عفيف ( ،الرياض :مؤتسة النور ،مطاعة
حممد عل صايح،

).

) اخلويل ،أمني  ، 93 ،مناهج تجديد في النحو والبالغة والتفسير
واألدب( ،د ، .دار املعرفة،

).

) تنيفن ،أهملان  ،د.ت ،دور الكلمة في اللغة ،ترمجة كما برر( ،د.
 ،ماناة الرااب ،املنرية ،د.) .
 ) 8باجودة ،حسن حممد923 ،
يوسف( ،جدة :ماناة اهامة،

 ،الوحدة الموضوعية في سورة
).

) الااج ،أبو الوليد تليمان بن خلف،

يـ 99 /

 ،أحكام

الفصول في أحكام األصول ،حتقيق عاد اجمليد ترك ( ،بريهت :دار
الغرب ا اتالم ،

).

) الااقالين ،أبو بار ابن الطيب00 ،
ابن حز ،

).
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 ،إعجاز القرآن( ،بريهت :دار

 ) 3الااقالين ،أبو بار حممد بن الطيب8 ،

يـ 998 /

 ،التقريب

واإلرشاد ،حتقيق :د .عاد احلميد أبو زنيد( ،بريهت :مؤتسة الرتالة،
).
 ) 1الاخاري ،أبو عاد اهلل حممد بن إمساعيل الاخاري ،املنوىف تنة  3يـ،
يـ ،صحيح البخاري ،احملقق :حممد زيري بن ناصر الناصر ،ترقيم
ترقيم حممد فؤاد عاد الااق ( ،د ، .دار طوق النجاة.) ،
 ) 2الاخاري ،عاد العزيز بن أمحد بن حممد ،عالء الدين احلنف (املنوىف:
180يـ) 2 ،

يـ ،كشف األسرار ،هضع حواشيه :عاد اهلل حممود

عمر( ،د ، .دار الانب العلمية.) ،
 ) 9الاخاري ،عالء الدين عاد العزيز بن أمحد الاخاري ،ت 180يـ،
 89يـ ،كشف األسرار ،شرح على أصو الازدهي( ،د ، .دار

الاناب العريب ،د.) .

 )30الربزجن  ،عاد اللطيف عاد اهلل عزيز ،د.ت ،التعرض والترجيح بن
األدلة الشرعية( ،بريهت :دار الانب العلمية ،د.) .
 )3الازدهي ،فخر اإلتال عل بن حممد (  2يـ) 89 ،يـ، 91 /
أصول البزدوي ،هبامش كرف احأترار للاخاري  (،بريهت :دار

الاناب العريب ،د.

).

 )3الاقاع  ،بريان الدين أبو احلسن إبراييم بن عمر ، 99 ،نطم الدرر
في تناسب اآليات والسور( ،بريهت :دار الانب العلمية،

).

 )38الايهق  ،أبو بار أمحد بن احلسن بن عل الايهق  ،تويف تنة  2يـ،
8

يـ 008 /

 ،شعب اإليمان( ،الرياض :ماناة الرشد للنرر

هالنوزيع.) ،
 )3الرتمذي ،حممد بن عيسى بن َت ْورة بن موتى بن الضحاك ،الرتمذي،
أبو عيسى (املنوىف 19 :يـ) 89 ،يـ  ، 91 -سنن الترمذي،
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حتقيق هتعليق :أمحد حممد شاكر ( ،مصر :شركة ماناة همطاعة مصطفى
الاايب احلليب،

).

 )3النفنازاين ،تعد الدين النفنازاين ،ت 19يـ ،د.ت ،التلويح شرح
التوضيح على التنقيح( ،القايرة :مطاعة حممد عل صايح هأه اده،
د.) .

 )33متا حسان ، 918 ،اللغة العربية ( معناها ومبناها )( ،القايرة :اهليئة
املصرية العامة للاناب ،د.) .
 )31النهانوي ،حممد أعلى بن عل املولوي9 ،

ه ،كشاف اصطالحات

الفنون( ،بريهت :مطاعة اخليا  ،د.) .
 )32باحويرث ،اهاين بن تامل بن أمحد 2 ،

يـ001 /

 ،أثر داللة

السياق في توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصص القرآني ،رتالة
ماجسنري ( ،اململاة العربية السعودية :جامعة أ القرى).
 )39اجلديع ،عاد اهلل بن يوتف اجلديع1 ،

يـ003 ،

 ،المقدمات

اإلسالمية في علوم القرآن( ،بريهت :مؤتسة الرتالة.)8 ،
 )10اجلديع ،عاد اهلل بن يوتف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب اجلديع
تيسير علم أصول الفقه( ،بريهت:
يـ ، 991 -
العنزي2 ،
ُ
مؤتسة الريان للطااعة هالنرر هالنوزيع.) ،
 )1اجلرجاين ،أبو احلسن عل بن عاد العزير القاض اجلرجاين (املنوىف:
89يـ) ،د.ت ،الوساطة بين المتنبي وخصومه ،حتقيق هشرح :حممد

أبو الفضل إبراييم ،عل حممد الاجاهي( ،د ، .مطاعة عيسى الاايب
احلليب هشركاه ،د.) .
 )1اجلرجاين ،أبو بار عاد القاير بن عاد الرمحن اجلرجاين (املنوىف:

يـ ،أسرار البالغة ،احملقق:حممود شاكر( ،جدة :مطاعة

 1يـ)،
املدين،

).
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 )18اجلرجاين ،أبو بار عاد القاير بن عاد الرمحن بن حممد ،اجلرجاين
(املنوىف 1 :يـ) 81 ،يـ ،دالئل اإلعجاز ،حتـقيق :حممد رشيد
رضا( ،مصر :دار املنار.) ،
 )1اجلصاص ،أمحد بن عل أبو بار الرازي اجلصاص احلنف (املنوىف:

ه  ، 000 /الفصول في األصول ،تعليق هضاط،

810يـ)0 ،

حممد حممد تامر( ،بريهت :دار إحياء الانب العلمية.) ،
 )1اجلصاص ،أمحد بن عل أبو بار الرازي اجلصاص احلنف (املنوىف:
يـ ، 99 /أحكام القرآن ،حتقيق :عاد السال

810يـ)،

حممد عل شايني( ،بريهت :دار الانب العلمية.) ،
 )13اجلصاص ،يو أبو بار أمحد بن عل الرازي احلنف  ،تويف (،)810

انظر :ابن أيب الوفاء ،عاد القادر القرش  ،د.ت ،الجواهر المضية في
طبقات الحنفية( ،كراتر  :دار مري حممد كنب خانه ،د.) .

 )11اجلويين ،عاد امللك بن عاد اهلل بن يوتف بن حممد اجلويين ،أبو املعايل،
يـ /
ركن الدين ،امللقب بإما احلرمني (املنوىف 12 :يـ)2 ،
991

 ،البرهان في أصول الفقه ،احملقق :صالح بن حممد بن

عويضة( ،بريهت :دار الانب العلمية.) ،
 )12اجلويين ،عاد امللك بن عاد اهلل بن يوتف1 ،

يـ، 993/

التلخيص في أصول الفقه ،حتقيق :د.عب اهلل جومل النياايل هشاري أمحد

العمري( ،بريهت :دار الارائر اإلتالمية،
 )19احلارث  ،عاد الوياب أبو صفية احلارث 09 ،

).

ه  ، 929 /داللة

السياق منهج مأمون لتفسير القرآن( ،عمان :دائرة املاناات هالوثائق
الوطنية،

).

 )20حجازي ،حممد حممود 890( ،يـ 910 /

) ،الوحدة الموضوعية

في القرآن الكريم( ،القايرة  :دار الانب احلديثة ،د.
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).

يـ ، 00 /البحث البالغي عند

 )2حسن يادي حممد،

األصوليين ،رتالة دكنوراه ( ،العراق :اجلامعة املسننصرية).
 )2احلفناهي ،حممد إبراييم احلفناهي،

يـ 00 -

 ،دراسات

أصولية في القرآن الكريم( ،القايرة :ماناة همطاعة اإلشعا الفنية،
د.) .
 )28احلفناهي ،حممد إبراييم حممد 02 ،يـ921 /

 ،التعارض و

الترجيح عند األصوليين وأثرهما في الفقه اإلسالمي( ،املنصورة :دار
الوفاء،

).

يـ ، 008/المطلق والمقيد،

 )2الصاعدي ،محد بن محدي8 ،

(املدينة املنورة :عمادة الاحث العلم باجلامعة اإلتالمية،

).

 )2محودة ،د .طاير تليمان ، 928 ،دراسة المعـنى عند األصوليين،
(مصر :الدار اجلامعية ،د.) .

 )23العرهت  ،خالد حممد ،د.ت ،داللة السياق واثرها في استنباط
األحكام الشرعية( ،ماة املارمة :جامعة أ القرى).
 )21الاغدادي ،اخلطيب أبو بار أمحد بن عل الاغدادي ،املنوىف تنة
 30يـ ،د.ت ،الكفاية في علم الرواية( ،د ، .مطاعة السعادة،

 )22اخلفاج  ،نواس حممد عل عاد عون اخلفاج ،

).

يـ00 ،

،

البحث الداللي في كتاب أصول السرخسي ،رتالة ماجسنري،

(العراق :اجلامعة املسننصرية).
 )29اخلويل ،أمني ،التفسير ،نشأته ،تدرجه ،تطوره ( بريهت :دار الاناب
الللناين.) 92 ،
 )90الدبوت  ،أبو زيد عايد اهلل بن عمر بن عيسى،

يـ 00 /

 ،تقويم األدلة في أصول الفقه ،حتقيق خليل حمي الدين امليس،

(بريهت :دار الانب العلمية،
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).

 )9دراز ،حممد عاد اهلل دراز ، 92 ،المدخل إلى القرآن الكريم،
(الاوي  :دار القلم ،د.) .
 )9درهزة ،حممد عزت،

،ـ التفسير الحديث (مرتب

ه 000 /

حسب ترتيب النزه )( ،بريهت :دار الغرب اإلتالم ،
يـ 92 /

 )98الدريين ،حممد فنح 0 ،

).

 ،المناهج األصولية في

االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسالمي( ،دمرق :الرركة املنحدة

للنوزيع،

).

 )9الدغامني ،زياد99 ،

 ،منهجية البحث في التفسير الموضوعي

للقرآن الكريم( ،عمان :دار الارري،

).
يـ  ، 99 /المدخل إلى

 )9الدهالي  ،الدكنور حممد معرهف،

علم أصول الفقه( ،القايرة :دار الرواف).
 )93الرازي ،أبو عاد اهلل حممد بن عمر بن احلسن الرازي امللقب بفخر الدين
الرازي (املنوىف303 :يـ)92 ،

 ،نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز،

حتقيق :باري شيخ أمني( ،بريهت :دار العلم للماليني.) ،
 )91الرازي ،أبو عاد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني النيم الرازي
امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (املنوىف303 :يـ)2 ،
991

يـ -

 ،المحصول ،دراتة هحتقيق :الدكنور طه جابر فياض

العلواين( ،د ، .مؤتسة الرتالة.)8 ،

 )92الرازي ،حممد بن أيب بار الرازي ،د.ت ،مختار الصحاح ،حتقيق :
حممود خاطر( ،.بريهت :ماناة لانان ،د.) .
 )99الرهم  ،فهد بن عاد الرمحن بن تليمان0 ،

يـ  ،منهج المدرسة

العقلية الحديثة في التفسير( ،الرياض :ماناة الرشيد،

).

 ) 00الزرقاين ،تيدي حممد ،شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك،
(دمرق :د.ت( ،د ، .دار الفار ،د.) .
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 ) 0الزْرقاين ،حممد عاد العظيم الزْرقاين (املنوىف 831 :يـ) ،د.ت ،مناهل
العرفان في علوم القرآن ،ختريج :أمحد مشس الدين( ،بريهت :دار
الانب العلمية.) ،
 ) 0الزركر  ،أبو عاد اهلل بدر الدين حممد بن عاد اهلل بن هبادر (املنوىف:
ه ، 99 /البحر المحيط ،حتقيق :د.عاد السنار
19يـ)8 ،
أبو غدة(،الاوي  :هزارة احأهقاف هالرؤؤن اإلتالمية.) ،
 ) 08الزركر  ،أبو عاد اهلل بدر الدين حممد بن عاد اهلل بن هبادر الزركر

(املنوىف19 :يـ) 813 ،يـ  ، 9 1 /البرهان في علوم القرآن،

احملقق :حممد أبو الفضل إبراييم( ،دار إحياء الانب العربية عيسى الااىب
احلليب هشركائه.) ،
 ) 0الزركر  ،أبو عاد اهلل بدر الدين حممد بن عاد اهلل بن هبادر الزركر
(املنوىف19 :يـ)91 ،

 ،البرهان في علوم القرآن ،حتقيق :حممد

).
أبو الفضل( ،بريهت :املاناة العصرية،
 ) 0الزركر  ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عاد اهلل0 ،

يـ 000 /

 ،تشنيف المسامع بجمع الجوامع( ،بريهت :دار الانب العلمية،

).
 ) 03الزركر  ،لادر الدين حممد بن هبادر الزركر (ت  19ه)09 ،

ه ،البحر المحيط في أصول الفقه ،راجعه :الدكنور عمر احأشقر،

(الاوي  :هزارة احأهقاف هالرئون اإلتالمية ،د.) .
 ) 01الزركل  ،خري الدين بن حممود بن حممد بن عل بن فارس ،الزركل
الدمرق (املنوىف 893 :يـ)00 ،

 ،األعالم( ،د ، .دار العلم

).
للماليني،
 ) 02الزخمرري ،أبو القاتم حممود بن عمره بن أمحد ،الزخمرري جار اهلل
(املنوىف 82 :يـ) 01 ،يـ ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،
(بريهت :دار الاناب العريب.)8 ،
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 ) 09الزجناين ،أبو املناقب شهاب الدين حممود بن أمحد (3 3يـ)،
 82يـ ، 93 /تخريج الفروع على األصول ،حتـقيق :د .حممد
أديب صاحل( ،دمرق :مطاعة جامعة دمرق ،د.) .
 ) 0الزنا  ،الدكنور جنم الدين قادر كرمي008 ،

 ،نظرية السياق دراسة

أصولية ،رتالة دكنواة( ،ماليزيا :اجلامعة اإلتالمية العاملية).
) الزنا  ،جنم الدين قادر كرمي1 ،

يـ 009 /

 ،طبيعة النظم

القرآني وأثرها في استنباط األحكام الشرعية( ،ديب :اإلمارات العربية
املنحدة ،دار الاحوث للدراتات اإلتالمية
احأمحدي ،العدد ).

هإحياء الرتاث اجلة

يـ 998 /

 ،الوجيز في أصول

) زيدان ،عاد الارمي زيدان8 ،

الفقه( ،د ، .مؤتسة قرطاة للطااعة هالنرر هالنوزيع ،د.) .
 ) 8زيدان ،عاد الارمي8 ،

يـ ، 998 /المفصل في أحكام المرأة

والبيبت المسلم في الشريعة اإلسالمية( ،بريهت :مؤتسة الرتالة،
.)،
) الرازي ،زين الدين أبو عاد اهلل حممد بن أيب بار بن عاد القادر احلنف
(املنوىف333 :يـ)،

يـ ، 999/مختار الصحاح ،احملقق :يوتف

الريخ حممد( ،بريهت :املاناة العصرية.) ،
) الساا  ،أبو احلسن تق الدين عل بن عاد الاايف (املنوىف1 3 :يـ)،
 8 3يـ ، 981 /جمع الجوامع مع شرح المحلى( ،القايرة:

مصطفى ألاايب احلليب هأه اده.) ،
 ) 3الساا  ،عل عاد الاايف ههلده تاج الدين عاد الوياب بن عل ،
0

يـ  ،اإلبهاج في شرح المنهاج ،حتقيق :شعاان إمساعيل،

(القايرة :ماناة الاليات ا ازيرية،
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).

 ) 1السجلمات  ،أبو حممد القاتم السجلمات  0 ،ه ،المنزع البديع
في تجنيس أساليب البديع ،حتقيق :عال الغازي( ،د ، .ماناة
).
املعارف،
 ) 2السرخس  ،أبو بار حممد بن أمحد مشس احأئمة ( 90يـ) 898 ،يـ/
 ، 918أصول السرخسي،حتقيق :أيب الوفا احأفغاين( ،بريهت :دار
املعرفة ،د.) .
 ) 9العنزي ،تعد بن مقال بن عيسى1 ،

يـ ،داللة السياق عند

األصوليين ،رتالة ماجسنري( ،اململاة العربية السعودية :جامعة أ
القرى).
 ) 0تعيد  ،عاد السنار  ، 923 ،المدخل إلى التفسير الموضوعي (
القايرة  :الدار اإلتالمية للطااعة هالنرر ،د.) .

) النورت  ،تعيد ، 99 ،المثنوي العربي النوري ،حتقيق إحسان
الصاحل ( ،اتطناو  :توزلر للنرر ،د.) .
) بو يراهة ،تعيد بن حممد0 ( ،

يـ 999 /

) ،البعد الزماني

والمكاني وأثرهما في التعامل مع النص الشرعي ،ماناة دار النفائس،
).
 ) 8تعيد حوى9 ،
السال ،

يـ ، 999/األساس في التفسير( ،القايرة :دار

).

) تعيد مصطفى اخلن 89 ،ه،ـ أثر االختالف في القواعد األصولية
في اختالف الفقهاء( ،د ، .مؤتسة الرتالة ،د.) .
) تعيد ،عاد السنار ، 923 ،المدخل إلى التفسير الموضوعي،
(القايرة :الدار اإلتالمية للطااعة هالنرر،د.) .
 ) 3السمرقندي ،أبو بار عالء الدين حممد بن أمحد922 ،

 ،ميزان

األصول،حتقيق :عاد امللك السعدي( ،بغداد :جلنة إحياء الرتاث العريب
ها اتالم ،د.) .
111

 ) 1السنااط  ،حممد أمحد 898 ،ه،ـ منهج ابن القيِّم في التفسير ،اجمع
الاحوث اإلتالمية( ،د ، .د.) .

 8ه)ـ ،د.ت ،تفسير المنار( ،بريهت:

 ) 2رضا ،السيد حممد رشيد(ت
دار املعرفة ،د.) .

 ) 9السيوط  ،جال الدين عاد الرمحن بن ايب بار (ت

9يـ)،

(القايرة :اهليئة املصرية العامة للاناب ،د.) .
 ) 80السيوط  ،عاد الرمحن بن أيب بار ،جال الدين(املنوىف:

9يـ)،

).
 ) 8السيوط  ،عاد الرمحن بن أيب بار ،جال الدين (املنوىف:

9يـ)،

 ، 91اإلتقان في علوم القرآن ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراييم،

يـ  ، 990 -األشباه والنظائر( ،د ، .دار الانب العلمية،

9

ه ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،حتقيق حممد أبو

الفضل إبراييم( ،بريهت :املاناة العصرية،د.) .
 ) 8الراش  ،نظا الدين أمحد بن حممد بن إتحاق ( 8يـ) 0 ،يـ /
 ، 92أصول الشاشي( ،بريهت :دار الاناب العريب ،د.) .

 ) 88الراطيب ،إبراييم بن موتى بن حممد اللخم
190يـ)1 ،

يـ ، 991 /الموافقات ،احملقق:ابراييم رمضان،

(بريهت :دار املعرفة.)8 ،
 ) 8الراطيب ،إبراييم بن موتى بن حممد اللخم
190يـ)1 ،

الغرناط (املنوىف:

يـ 91 /

الغرناط (املنوىف:

 ،الموافقات في أصول الشريعة ،مع

تعليقات دراز ،حتقيق ابراييم رمضان( ،بريهت :دار املعرفة.)8 ،
 ) 8الراطيب ،إبراييم بن موتى بن حممد اللخم الغرناط الرهري (املنوىف:
190يـ)1 ،

يـ ، 991 /الموافقات ،أبو عايدة مرهور بن

حسن آ تلمان( ،د ، .دار ابن عفان ،الطاعة ).
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 ) 83الراطيب ،إبراييم بن موتى بن حممد اللخم
190يـ)1 ،
).
العريب،

 ،االعتصام( ،بريهت :دار إحياء الرتاث

يـ 991 /

 ) 81الراطيب ،إبراييم بن موتى بن حممد اللخم
190يـ)1 ،

الغرناط (املنوىف:

يـ 91 /

الغرناط (املنوىف:

 ،الموافقات في أصول الشريعة ،مع

تعليقات دراز ،حتقيق ابراييم رمضان( ،بريهت :دار املعرفة.)8 ،
 ) 82الرافع  ،أبو عاد اهلل حممد بن إدريس بن العااس املطليب القرش املا
(املنوىف 0 :يـ)0 ،

يـ ، 990/األم( ،بريهت :دار املعرفة،

د.) .
 ) 89الرافع  ،أبو عاد اهلل حممد بن إدريس بن العااس بن عثمان بن شافع
بن عاد املطلب بن عاد مناف املطليب القرش املا (املنوىف 0 :يـ)،
 89يـ 91 /

 ،أحكام القرآن ،حتقيق :حممد زايد الاوثري،

(بريهت :دار الانب العلمية ،د.) .
 ) 0الرافع  ،أبو عاد اهلل حممد بن إدريس بن العااس بن عثمان بن شافع
بن عاد املطلب بن عاد مناف املطليب القرش املا (املنوىف 0 :يـ)،
9

يـ 999 /

(بريهت :دار النفائس،

 ،الرسالة ،احملقق :د .عاد الفناح ظافر كاارة،
).

) شحاتة ،عاد اهلل حممود ، 92 ،منهج اإلمام محمد عبده في
التفسير ( ،القايرة  :جامعة القايرة ،د.) .
) الررقاهى ،أمحد بن حممد تامل،

يـ  ،موقف الشوكاني في

تفسيره من المناسبات ،حبث حمام بالية أصو الدين جامعة احأزير
(،د ، .د.) .
 ) 8الرنقيط  ،حممد احأمني بن حممد املخنار بن عاد القادر اجلاين (املنوىف
 898 :يـ)، ،

يـ  99 /مـ ،أضواء البيان في إيضاح

القرآن بالقرآن( ،بريهت :دار الفار للطااعة ه النرر هالنوزيع ،د.) .
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) الروكاين ،حممد بن عل
0

بن حممد بن عاد اهلل اليمين (املنوىف:

ه ، 991 /فتح القدير الجامع بين فني الرواية

يـ)2 ،

والدراية من علم التفسير ،حتقيق :د 0عاد الرمحن عمرية( ،املنصورة:
).

دار الوفاء،

) الروكاين ،حممد بن عل
0

يـ)8 ،

بن حممد بن عاد اهلل اليمين (املنوىف:

يـ  ، 998 -نيل األوطار ،حتقيق :عصا الدين
).

الصاابط ( ،مصر :دار احلديث،

 ) 3الريخ منصور ،د.ت ،أصول األحكام( ،اجلمهورية العربية اللياية:
مطاعة كلية أصو الدين ،د.) .
 ) 1اخلالدي ،صالح عاد الفناح ،

يـ /

 ، 00التفسير

الموضوعي بين النضرية والتطبيق( ،عمان :دار النفائس،

).

 ) 2املقدت  ،ضياء الدين أبو عاد اهلل حممد بن عاد الواحد (املنوىف:
3 8يـ)0 ،

يـ 000 -

 ،األحاديث المختارة أو المستخرج

من األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في
صحيحيهما ،دراتة هحتقيق :الدكنور عاد امللك بن عاد اهلل بن دييش،
(بريهت :دار خضر للطااعة هالنرر هالنوزيع.)8 ،

 ) 9محودة ،طاير تليمان ،د.ت ،ابن القيم وجهوده في الدرس اللغوي،
(مصر :جامعة اإلتاندرية ).
 ) 0الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلمل  ،أبو جعفر
(املنوىف8 0 :يـ)0 ،

ه 000/

 ،جامع البيان عن تأويل آي

القرآن ،حتقيق :أمحد حممد شاكر( ،بريهت :مؤتسة الرتالة،

).

) الطرحي  ،فخر الدين ، 92 ،مجمع البحرين( ،بريهت :دار ماناة
اهلال ،

).
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) احلاج إبراييم ،عاد الرمحن 00 ،

 ،المناهج المعاصرة في تفسير

القرآن وتأويله  ،كاتب هباحث من توريا ،عن الرااة اإلتالمية (
. )islam web
 ) 8بدهي ،عاد الرمحن  ،د.ت ،املنطق الصوري هالرياض ( ،القايرة :ماناة
النهضة املصرية،

).

) عايد ،عاد الرمحن حسن 00 ،

 ،السورة القرآنية بين الترتيب

التوقيفي والترتيب النزولي وأثر ذلك في الوحدة الموضوعية
والمناسبة القرآنية ،رتالة دكنواة ،اجلامعة اإلتالمية العاملية مباليزيا.
يـ 99 /

) السعيد ،عاد السنار فنح اهلل ،

 ،المدخل إلى

التفسير الموضوعي( ،القايرة :دار النوزيع هالنرر اإلتالمية،
ص

-

.

 ) 3إمساعيل ،عاد السال 00 ،

)،

 ،دور المقاصد في درء التعارض في

الفكر األصولي ،حبث ماجسنري( ،ماليزيا :اجلامعة اإلتالمية العاملية).
 ) 1ابو تعد ،عاد السال حممد 008 ،

 ،التفسير الفقهي عند ابن

عطية ،رتالة دكنوراة( ،طرابلس :مجعية الدعوة اإلتالمية العاملية،

).

 ) 2الاخاري ،عاد العزيز بن أمحد بن حممد ،عالء الدين احلنف (املنوىف:

180يـ) ،د.ت ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي( ،د ، .دار

الاناب اإلتالم  ،د.) .
 ) 9احأنصاري ،عاد العل حممد بن نظا الدين ( 20يـ)  8 ،يـ،
مسـلَّـم الثُّـبوت ،هبامش املسنصفى للغزايل،
فواتح الرحموت شرح أ
(القايرة :احأمريية.) ،
 ) 30الربكاهي ،عاد الفناح عاد العليم ،

يـ ،داللة السياق بين التراث

وعلم اللغة الحديث ،دراتة حتليلية للوظائف الصوتية هالانيوية هالرتكياية
).
يف ضوء نظرية السياق( ،القايرة :دار املنار،
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 ،الوحدة الموضوعية في سورة يس،

 ) 3تنس  ،عاد اهلل 003 ،

رتالة ماجسنري ،اجلامعة اإلتالمية العاملية ،ماليزيا.
 ) 3املطريي ،عاد احملسن بن زبن بن منعب 1 ،

يـ 003 -

،

دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري
والرد عليها( ،بريهت :دار الارائر اإلتالمية ،د.) .
 ) 38طويلة ،عاد الوياب عاد السال 0 ،

 ،أثر اللغة في

يـ 000/

اختالف المجتهدين( ،مصر :دار السال ،

).

 ) 3العايدان ،موتى بن مصطفى العايدان ، 00 ،داللة تراكيب الجمل
عند األصوليين( ،دمرق :احأهائل للنرر هالنوزيع،

).

 ) 3العرهت  ،الدكنور خالد حممد العرهت  ،د.ت ،داللة السياق وأثرها
في استنباط األحكام ،حبث حمام ( ،ماة املارمة :جامعة أ القرى).
 ) 33السلم  ،عز الدين بن عاد العزيز بن عاد السال 01 ،

يـ ،اإلمام

في بيان أدلة األحكام ،حتقيق :رضوان خمنار بن غربية( ،بريهت :دار
).
الارائر اإلتالمية،
 ) 31علوان ،عمار بن عادا هلل بن ناصح 3 ،

يـ 00 /

،

االجتهاد وضوابطه عند اإلمام الشاطبي( ،بريهت لانان :دار ابن حز

للطااعة هالنرر،

).

 ) 32الغزايل ،أبو حامد الغزايل ،د.ت ،المنخول من علم األصول ،حتقيق
حممد حسن يينو( ،د ، .دار الفار ،د.) ،
 ) 39الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل (  0يـ) 890 ،يـ /
 ، 91شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل،

حتقيق :د .أمحد الاايس ( ،بغداد :مطاعة الرشاد ،د.) .
 ) 10الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوت (املنوىف 0 :يـ)،
2

يـ  ، 991 /المستصفى ،حتقيق :جنوى ضو( ،بريهت :دار

إحياء الرتاث العريب،

).
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 ) 1الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوت (املنوىف 0 :يـ)،
 ، 000شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل،
).
(بريهت :دار الانب العلمية،
 ) 1الفراي  ،عاد احلميد الفراي  ،د.ت ،دالئل النظام( ،د ، .الدائرة
احلميدية ،د.) .
 ) 18الفريهز أبادي0 ،

يـ  ، 990 /ترتيب القاموس المحيط،

الطاير بن أمحد الزاهي ( ،القايرة ،عيسى الااب احلليب ،د.) .
 ) 1الفيوم  ،أمحد بن حممد بن عل  ،أبو العااس (املنوىف :حنو 110يـ)،
يـ ، 008/المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،

8

(بريهت :املاناة العلمية ،د.) .
 ) 1القرايف ،شهاب الدين أمحد بن إدريس ( ت  32ه )0 ،

يـ ،

العقد المنظوم في الخصوص والعموم ،حتقيق :د .أمحد اخلنم عاد اهلل،

(د ، .املاناة املاية،د.) .
 ) 13القرطيب ،أبو عاد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بار احأنصاري مشس الدين
(املنوىف31 :يـ)،

ه00 /

 ،الجامع ألحكام القرآن،

حتقيق :عادالرزاق املهدي(،د ، .دار الاناب العريب.) ،
 ) 11القرطيب ،أبو عاد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بار بن مشس الدين (املنوىف:
31يـ) ،د.ت  ،الجامع ألحكام القرآن( ،بريهت ،دار الانب

العلمية ،د.) .
 ) 12القرطيب ،حممد بن أمحد بن أيب بار بن فرح احأنصاري اخلزرج مشس
ه00 /

(املنوىف31 :يـ)3 ،

 ،المفهم لما أشكل من

صحيح مسلم ،حتقيق :د .عاد اهلادي النازي( ،اململاة املغربية :هزارة
الرؤهن اإلتالمية هاحأهقاف،

).

 ) 19قطب ،تيد ،د.ت ،مشاهد القيامة في القرآن ،بريهت :دار الررهق،
د.) .
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 ) 20قطب ،حممد 00 ،

يـ  ، 920 /دراسات قرآنية( ،بريهت :دار

الررهق.) ،
 ) 2الااتاين ،عالء الدين ،أبو بار بن مسعود بن أمحد احلنف (املنوىف:
 21يـ)0 ،

ه000 /

 ،بدائع الصنائع ،حتقيق :حممد خري

حليب( ،بريهت :دار املعرفة.) ،
 ) 2برر ،كما  ، 91 ،دراتات يف علم اللغة( ،القايرة :دار املعارف،
).
 ) 28الاناين ،أبو قدامة أشرف بن حممد،

يـ 00 /

 ،األدلة

االستئناسية عند األصوليين( ،ا اردن :دار النفائس للنرر هالنوزيع،
).
 ) 2اهلرات  ،الايا  ،عماد الدين بن حممد الطربي 0 ،ي ـ ، 92 /
أحاا القرآن( ،بريهت :دار الانب العلمية.) ،
 ) 2اللانوي ،عاد العل حممد بن نظا الدين اللانوي احأنصاري ،ت
 20يـ ،د.ت ،فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ،طاع يف
حاشية املسنصفى( ،بغداد :ماناة املثىن ،عن الطاعة احأمريية باو اق،
د.) .

 ) 23بن عاد الراور ،حمب الدين اهلندي ،مسلم الثبوت ،املنوىف تنة
9

يـ( ،بغداد :ماناة املثىن عن طاعة بو اق).

 ) 21احملالهي ،الريخ حممد عاد الرمحن احلنف ،

 8يـ ،تسهيل الوصول

إلى علم األصول( ،مصر :عيسى الاايب احلليب ،د.) .
يـ 002 /

 ) 22شريف ،حممد إبراييم 9 ،

 ،اتجاهات التجديد في

تفسير القرآن( ،القايرة :دار السال للطااعة هالنرر،
ه998 /

 ) 29الصاحل ،حممد أديب 8 ،

الفقه اإلسالمي( ،د ، .املانب اإلتالم ،
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).

 ،تفسير النصوص في
).

 ) 90آ كاشف الغطاء ،حممد احلسني  ،أصل الشيعة وأصولها 811 ،ه
 ( ، 9 2 /القايرة :ماناة.) 0 ،
 ) 9بأمري بادشاه ،حممد أمني ،احلسيين احلنف ( ،ت  8 0ه) ،د.ت،
تيسير التحرير( ،د ، .طاع مصطفى الاايب احلليب ،د.) .
 ) 9باقر ،حممد 0 ،يـ  ، 92 /المدرسة القرآنية( ،بريهت :دار
).
النعارف،
 ) 98الادخر  ،حممد بن احلسن  ،د.ت ،شرح البدخشي على المنهاج
المسمى منهاج العقول ،طاع حباشية شرح احأتنوي على املنايج
للايضاهي( ،مصر :مطاعة حممد عل صايح هأه اده ،د.) .
 ) 9الروكاين ،حممد بن عل
0

يـ)9 ،

بن حممد بن عاد اهلل اليمين (املنوىف:

يـ  ، 999 /إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من

علم األصول ،احملقق :الريخ أمحد عزه عناية( ،دمرق :دار الاناب
العريب،

).
يـ 002 /

 ) 9عسريي ،حممد بن مراب حارت 9 ،

 ،األسلوب

الخبري وأثره في االستدالل واستنباط األحكام الشرعية ( ،ماجسنري
)( ،القايرة :دار احملدثني.) ،
 ) 93مذكور ،حممد تال  893 ،يـ ،أصو الفقه( ،القايرة :النهضة
العربية.) ،
 ) 91تعد ،حممود توفيق 8 ،

يـ ،سبل االستنباط من الكتاب والسنة

دراسة بيانية ناقدة( ،مصر :مطاعة اإلمارة ،د.) .
 ) 92القويدر ،حممود مصطفى أمحد 0 ،

يـ  ، 999 /البحث الداللي

عند الراغب األصفهاني ،رتالة ماجسنري( ،العراق :اجلامعة
املسننصرية).

 ) 99املراغ  ،عاد اهلل مصطفى 89 ،يـ ،الفتح المبين في طبقات
األصوليين ،د ، .الناشر حممد أمني،
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).

يـ  ، 929 /طرق البيان عند

 ) 00مزاحم حممود عاد اهلل0 ،

األصوليين( ،رتالة ماجسنري) ،كلية الرريعة  ،جامعة بغداد.
 ) 0املزي ،يوتف بن عاد الرمحن بن يوتف ،أبو احلجاج ،مجا الدين ابن
الزك أيب حممد القضاع الاليب (املنوىف1 :يـ) 00 ،يـ/
 ، 920تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،احملقق :د .برار عواد
معرهف( ،بريهت :مؤتسة الرتالة.) ،
 ) 0الطيار ،مساعد بن تليمان 9 ،

يـ 002 /

 ،المحرر في علوم

القرآن( ،املغرب :مركز الدراتات هاملعلومات القرآنية مبعهد ا اما
).
الراطيب،
 ) 08مسعود ،جربان923 ،

 ،قاموس الرائد( ،بريهت :دار العلم

للماليني.) ،
 ) 0النيسابوري ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القرريي (املنوىف 3 :يـ)،
د.ت ،صحيح مسلم ،احملقق :حممد فؤاد عاد الااق ( ،بريهت :دار
إحياء الرتاث العريب،د.) .

 ) 0مسلم ،مصطفى ، 991 ،مباحث في التفسير الموضوعي،
(دمرق :دار القلم،

).

 ) 03الزمل  ،مصطفى  893 ،يـ ،أسباب اختالف الفقهاء( ،بغداد :الدار
العربية للطااعة،

).

 ) 01اجلويين ،مصطفى الصاهي  ،د .ت ،مناهج في التفسير( ،اإلتاندرية:
منرأة املعارف ،د.

).

 ) 02ناصف ،مصطفى  ، 990 ،نظرية المعنى في النقد العربي،
(بريهت :دار احأندلس للطااعة هالنرر،

).

 ) 09املطيع  ،الريخ حممد بن خبي  ، 92 ،سلم الوصول شرح (نهاية
السول لألسنوي ) 8 ( ،يـ)( ،بريهت :املطاعة السلفية ،د.) .
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 ) 0املسعودي منا بن

يـ ،سبل االستنباط عند

ماط ،

األصوليين وصلتها بالمنهج البالغي ،رتالة ماجسنري( ،اململاة العربية
السعودية :جامعة أ القرى).
) امليداين ،عاد الرمحن حسن حاناة 09 ،
التدبر األمثل( ،دمرق :دار القلم،
) العمري ،نادية شريف 0 ،

يـ 929 /

 ،قواعد

).

ه92 /

األصوليين( ،بريهت :مؤتسة الرتالة،

 ،النسخ في دراسات

).

 ) 8النسائ  ،أبو عاد الرمحن أمحد بن ،شعيب بن عل اخلراتاين (املنوىف:
808يـ)03 ،

يـ ، 923 /السنن الصغرى للنسائي ،حتقيق :عاد

الفناح أبو غدة( ،حلب :املطاوعات اإلتالمية،

).

) النسف  ،أبو الربكات حافظ الدين عاد اهلل بن أمحد ،د.ت ،كشف
األسرار شرح المصنف على المنار مع نور احأنوار ملالجيون( ،بريهت:
دار الانب العلمية ،د.) .
) النسف  ،حافظ الدين أبو الربكات عاد اهلل بن أمحد1 0( ،يـ)،

 8 3يـ  ،كشف األسرار شرح المصنِّـف على المنار همعه :نور
احأنوار ،هقمر احأقمار ( ،بو اق :املطاعة احأمريية.) ،
يـ ، 00 /طرق الكشف عن مقاصد

 ) 3اجلغيم ،نعمان ،

الشارع( ،احأردن :دار النفائس،

).

 ) 1النوهي ،أبو زكريا حمي الدين حيىي بن شرف (املنوىف313 :يـ) ،د.ت،
تحرير الفاظ التنبيه( ،د ، .مطاعة دار الفار ،د.) .
 ) 2النوهي ،أبو زكريا حمي الدين حيىي بن شرف (املنوىف313 :يـ)89 ،
يـ ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( ،بريهت :دار إحياء
الرتاث العريب،

).
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 ) 9الواحدي ،أبو احلسن عل بن أمحد بن حممد بن عل الرافع (املنوىف:
ه ، 00 /أسباب الترول ،حتقيق :عصا
 32يـ)،
احلميدان( ،د ، .دار الذخائر.)8 ،
 ) 0أمحد ،حيىي  ، 92 ،معنى الكلمة بين االتجاه الوظيفي واالتجاه
التجريدي( ،الاوي  :جامعة الاوي  ،اجمللة العربية للعلو ا انسانية)،
اجمللد  ،العدد . 3

وتم بحمد اهلل
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