
 

 

 

 

 

 

 

 

 ي ـاق القرآنـدة السيـقاع

 ابن عطية يف تفسريه وأثرها عند

 

 ستاذ مشارك جبامعة امللك سعودا
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 قاعـدة السيـاق القرآنـي وأثرها عند ابن عطية يف تفسريه

 :  ملخص البحث

 . "قاعدة السياق القرآني وأثرها عند ابن عطية يف تفسريه" : العنوان

 ابـن  لتفسـري  مـن القـرا ة   املعطيات من لعدد كانت فكرته نتيجة: بحثفكرة ال
 بينهـا  وموازنتـه  هلـا  ذكـره  حيـث  من، األقوال املختلفة يف التفسري مع وتعامله، عطية

 ميثله عطية مبا ابن وتفسري، املفسرين من لغريه ومناقشته منها راجحًا يراه مل وترجيحاته
 الطــ   جريـر  البـن  مناقشــاته ميـةة  مـع ؛ الـرأ   ومدرســة، األنـدل   مدرسـة  مـن 

ممـا أثـار   ، القواعد وتنازع، املسائل حتليل يف اخلالف هذا يثريه وما، عليه واستدراكاته
 . "ي وأثرها عند ابن عطية يف تفسريهمةيدًا من البحث حول " قاعدة السياق القرآن

 اللخـ  كانت املعاجلة مـن ؛ وفكرته املوضوع حتديد مت أن بعد: معاجلة املوضوع
 تتنـوع  الرتجـيح  قواعـد  حيث أن، يف موضوع قواعد الرتجيح، اجلمع للمادة العلمية

 ومنهـا ، بـالقرآئن  أو، باآلثار أو، بالسنة يتعلق ما ومنها، القرآني بالنص يتعلق ما منها
 وما، بالسياق املتعلقة الرتجيح قاعدة على يقتصر الباحث وعمل، العرب بلغة املتعلق
ثـ  عـع   ، التعاضـد  أو التنازع جمال يف أخرى لقواعد استحضار نم إليه احلاجة تدعو

 إىل للوصول والتعليل واملقارنة والتحليل والوصف، املادة العلمية يف تفسري ابن عطية
 . النتائج

 : منها، أهمية البحث وأسباب اختياره

ومن حيث تفاوتهـا يف  ، من حيث أثرهاعند ابن عطية  قاعدة السياقأهمية دراسة  .1
 . وبني قاعدة أخرى وة واألثر وخباصة عند وجود تنازع بينهاالق
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وهـو  ، إذ هو متعلق مبعرفة الراجح يف تفسري القـرآن ، قيمة هذا املوضوع التفسريية .2
 . املقصود من التفسري بل هو لبه ومثرته

من املفسرين الذين جا وا  " حيث أفاد منه كثري احملرر الوجية"  القيمة العلمية لكتاب .3
 . ابن عطيةبعد 

 . أن الباحث مل جيد من أفرد هذا املوضوع بدراسة مستقلة .4

 :  أهداف البحث

 . الكشف عن قاعدة السياق يف تفسري ابن عطية وبيان مدى عنايته بها .1
 . والبيان أثر قاعدة السياق عند ابن عطية يف تفسريه يف الداللة على أرجح األق .2
 . معرفة الناحية النقدية عند ابن عطية يف مناقشته األقوال املرجوحة .3
إيضاح منهج ابن عطية يف ترجيحه عند تنـازع أو تعاضـد قواعـد الرتجـيح املثـال        .4

 . الواحد 

 : أهم النتائج

 يف التفسري الرتجيحية جمموعة من القواعد نثر يف تفسريه أن ابن عطية . 

 ضرة عند ابن عطيه يف تفسريه بني األقوال املختلفـة يف  أن قاعدة السياق كانت حا
 . تفسري اآلية

 مل يكن غـافاًل عـن   ، مع استحضار ابن عطية منازعة املثال الواحد قواعد الرتجيح
فقـد اسـتخدم التعاضـد للداللـة علـى      ، تعاضد املثال الواحد جمموعة من القواعد

 . أصح األقوال

 يف ترجيحه عند تنازع قاعـدة السـياق مـع قواعـد الرتجـيح      يةتبني منهج ابن عط 
 . قدم األقوى، فإذا زامحت قاعدة السياق قاعدٌة أخرى أقوى منها، املثال الواحد
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 :  التوصيات

 كتبـه  مـا  ضـو   يف حـده  علـى  قاعدة من قواعد الرتجيح عند املفسرين كل دراسة .1
 . بها وعناية هلا استعماال األكثر لبيان استقرائية دراسة املفسرون

 بغيـة  قاعدة السـياق ومـا ينازعهـا    ضو  يف وتقوميها التفسري يف األقوال إىل التوجه .2
 . بها علق مما التفسري كتب تنقية

 . املفسرين بني الرتجيح لقواعد موازنة دراسة .3
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The title " The Rule of the Context of Qur'an , and its 

effect in Ibn Attaya's Interpretation " 

Abstract 

The importance of the research and reasons of choosing it:  

1- The importance of studying the rule e of the text Ibn Attaya's 

Interpretation to show its effect , and to show its variation in 

strength and effect especially when there is a fight between it 

and another rule.  

2- This subject has a big interpretation value as it's connected to 

knowing the chosen opinion in interpreting Qur'an , and it's what 

meant by " Interpretation " , and its core and fruit.  

3- The scientific value for the book " Al Muharar Al Wajeeze " as 

many of the interpretators who came after Ibn Attaya got 

benefits from it.  

4- The researcher didn't find another researcher studied this subject 

in a separate study.  

Aims of the research:  

1- Declaring the rule of the context in Ibn Attaya's Interpretation 

and his caring of it.  

2-  Declaring the effect of the rule of the context in Ibn Attaya's 

Interpretation in clarifying the most chosen opinion.  

3- Knowing the critical view of Ibn Attaya in his discussion of the 

most chosen opinions.  

4- Clarifying Ibn Attaya's curriculum in choosing in case of 

contrast between the choosing rules.  

The most important results:  

 Ibn Attaya stated in his interpretation a group of weighting and 

choosing rules in his interpretation.  
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 The Rule of Context was stated in Ibn Attaya's Interpretation 

among different sayings in interpreting the Verse (Aya) .  

  When discussing the contrast of the weighting and choosing 

rules in the same example , Ibn Attaya wasn't ignorant of the 

effect of the same example on a group of rules , as he used this 

effect to indicate the most correct opinion.  

 Ibn Attaya curriculum in his weighting and choosing in case of 

contrast between the Rule of Context with other weighting rules 

in the same example. If happened a contrast between the Rule of 

Context with another stronger rule , he chooses the stronger.  

Recommendations:  

1- Studying every weighting and choosing rule of the interpretators 

alone in the light of what the interpretators wrote in an inductive 

method to show the most used and his caring of it.  

2- Discussing and evaluating the sayings of the interpretators in the 

light of the rule of context and what contrasts it in order to purify 

the interpretation books of what was in it.  

3- Weighted study to the choosing rules among the interpretators.  
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 :  املقدمة
 : وبعد، احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده

 وكلـها تراعـي  ، قواعد الرتجيح عنـد املفسـرين باعتبـارات كـثرية     توعنتفقد 
ولـيكن  ، (1)فهو املقصود بهذه القواعد حتى يفه  على وجهـه ، السياق القرآني قاعدة

الفيصل عنـد تنـازع قواعـد     وفه، (2)حمط نظر املفسر مراعاة نظ  الكالم الذ  سيق له
 . هذا هو األصل، الرتجيح املثال الواحد

حيـث أهمتهـا أغراضـها    ، بيد أن طائفة من املفسرين جتاوزت السياق وداللتـه 
بعيدًا عن الضوابط والقـرائن جاهلـة بهـا أو    ، كيفما ترى أو حيلو هلا تفسره فأصبحت

 .(3)فحصلت جناية على فه  النص القرآني، متجاهلة هلا

مـن قواعـد   ، ومن هنا جيب على املختصني إبراز ما حيول دون العبث بالتفسري
: ومن أه  ما جيب إبـرازه مـن القواعـد   ، ومعامل ليعرف الصواب يف التفسري من غريه

 . قاعدة السياق

فقـال يف  ، من أهمل السـياق يف تفسـريه  ـ( ه728ت ) انتقد شيخ اإلسالمقد و
 : االستدالل ال بالنقلاملختلف يف تفسريه فيما يعل  ب

 : فهذا أكثر ما فيه اخلطأ من جهتني"

 . قوم اعتقدوا معاني ث  أرادوا محل ألفاظ القرآن عليها: أحداهما

قوم فسروا القرآن مبجرد مـا يسـوأ أن يريـده بكالمـه مـن كـان مـن        : والثانية
 . خاطب بهوامل، واملنةل عليه، الناطقني بلغة العرب من غري نظر إىل املتكل  بالقرآن
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فاألولون راعوا املعنى الذ  رأوه من غري نظر إىل ما تستحقه ألفاظ القرآن مـن  
 . والبيان الداللة

واآلخرون راعوا جمرد اللفظ وما جيوز عنده  أن يريد به العربي من غري نظـر  
  .(4) "إىل ما يصلح للمتكل  به ولسياق الكالم

خاصة يف جمـال اإلشـارة إليهـا أو    ، وقد تفاوتت عناية املفسرين بقاعدة السياق
( 542: ت) وكان ألبي حممد عبد احلق بن غالـب بـن عطيـة األندلسـي    ، التأصيل هلا

 . "السياق القرآني وأثره عند ابن عطية يف تفسريه": مما دعا إىل هذه الدراسة، عناية بها

 أهمية البحث وأسباب اختياره: 
املرجوحـة دون حتقيـق يف الغالـب    امتألت أكثر كتب التفسري باألقوال الراجحـة و  .1

وحيث إن بعض املفسرين سعى ، وذلك يف ضو  أن دالالت كثري من اآليات ظنية
ومنه  ابن عطيـة يف تفسـريه فقـد دعـت احلاجـة إىل معرفـة طرائـق        ، إىل الرتجيح

 . السياق: ترجيحه واليت منها

ومن حيث تفاوتهـا يف  ، أثرها أهمية دراسة قاعدة السياق عند ابن عطية من حيث .2
 . القوة وخباصة عند وجود تنازع بينها وبني قاعدة أخرى

وهـو  ، إذ هو متعلق مبعرفة الراجح يف تفسري القـرآن ، قيمة هذا املوضوع التفسريية .3
 . املقصود من التفسري بل هو لبه ومثرته

لميـة يف  مما يكسب الباحـث ملكـة ع  ، أن هذا املوضوع معتمد على الس  واملقارنة .4
 . التفسري جمال

 . بني العلما  املكانة العلمية املعروفة اليت اشتهر بها ابن عطية  .5
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" احملرر الوجية " حيث أفاد منه كثري من املفسرين الذين جا وا  القيمة العلمية لكتاب .6
 . بعد ابن عطية

 . ث مل جيد من أفرد هذا املوضوع بدراسة مستقلةأن الباح .7

 أهداف البحث:  

 . الكشف عن قاعدة السياق يف تفسري ابن عطية وبيان مدى عنايته بها . 1

 . بيان أثر قاعدة السياق عند ابن عطية يف تفسريه يف الداللة على أرجح األقوال . 2

 . ألقوال املرجوحةمعرفة الناحية النقدية عند ابن عطية يف مناقشته ا . 3

إيضاح منهج ابن عطية يف ترجيحه عند تنازع أو تعاضـد قواعـد الرتجـيح املثـال       . 4
 . الواحد 

 يف املختلفـة  بيان صلة قاعدة السياق عند ابن عطية يف بيان الـراجح مـن األقـوال    . 5
 . اآلية تفسري

 حدود البحث:  

أو ، ومنها ما يتعلق بالسنة، تتنوع منها ما يتعلق بالنص القرآني قواعد الرتجيح
 . ومنها املتعلق بلغة العرب، أو بالقرآئن، باآلثار

املتعلقة بالسياق عند ابـن عطيـة يف    وعمل الباحث يقتصر على قاعدة الرتجيح
جمـال التنـازع أو   وما تدعو احلاجـة إليـه مـن استحضـار لقواعـد أخـرى يف       ، تفسريه

 . التعاضد
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 منهج البحث:  

سوف يتبع املنهج االستقرائي من خالل اجلمع والوصـف والتحليـل واملقارنـة    
 . والتعليل للوصول إىل النتائج

 : وقد اقتضت طبيعة الدراسة املباحث التالية: خمطط البحث

 املبحث األول: التعريف باملصنف وبكتابه. 

 حث الثاني: التعريف مبفردة " قاعدة ". املب

" القول املبين على مراعاة السباق : قاعدة السياق القرآنيلفهوم املاملبحث الثالث: بيان 
 ".  غريه ما مل توجد حجة جيب إعماهلاواللحاق أوىل من 

 املبحث الرابع: قاعدة السياق القرآني وأثرها عند ابن عطية يف تفسريه، وفيه مطالب: 

 السياق القرآني عند ابن عطيةقاعدة مكانة : طلب األولامل . 

 قاعدة السياق القرآني عند ابن عطيةعلى لنص باالرتجيح : املطلب الثاني . 

 الرتجيح مبضمون قاعدة السياق القرآني دون النص عليها عند ابن عطية. املطلب الثالث : 

 مـع قواعـد الرتجـيح    ، و تنـازع قاعـدة السـياق القرآنـي    أتعاضـد  : املطلب الرابع
 . األخرى عند ابن عطية

 اخلامتة وفيها: أه  النتائج والتوصيات. 

 الفهرس: للمراجع واملوضوعات. 
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 .املبحث األول: التعريف باملصنف وبكتابه

عبداحلق بن احلـافظ أبـي بكـر غالـب بـن عطيـة احملـاربي        ، أبو حممد: املصنف
قـو  املشـاركة ذكيـًا فطنـًا     ، ويف العربيـة وكان إمامًا يف الفقه ويف التفسـري  ، الغرناطي

 . من أوعية العل ، مدركًا

وكـان  ، وطلب العل ، اعتنى به والده(، ـه480) سنة مثانني وأربع مئة: مولده
 . ولي القضا  يف سنة تسع وعشرين ومخ  مئة، يتوقد ذكا 

تـويف سـنة   ، كان واسع املعرفة قو  األدب متفننًا يف العلـوم أخـذ النـاس عنـه    
 . (5)رمحه اهلل تعاىل(، ـه542) نتني وأربعني ومخ  مئةاث

" احملرر الوجية يف تفسري الكتاب : املشهور أن امسه: اس  التفسري ومكانته: كتابه
مما يدل على ذلـك مـا   ، العةية " والذ  يظهر أنه مل يضع االس  الذ  اشتهر به تفسريه

 : "" تاريخ قضاة األندل  جا  يف

 فجا  من أحسـن تـأليف وأبـدع   (؛ الوجية يف التفسري) ى بوألف كتابه املسم" 
فأحسن فيـه وأبـدع   ( الوجية يف التفسري) وألف كتابه" ( : نفح الطيب) ويف(. 6)"تصنيف

 . (7)"وطار حبسن نيته كل مطار

ففةعـت   ": وأشار ابن عطية يف مقدمة كتابه التفسري إىل قريب من االس  فقـال  
ت فيـه أن  ناظرة من عل  التفسري وترتيب املعـاني وقصـد  إىل تعليق ما يتخيل لي يف امل

  .(8)"يكون جامعا وجيةا حمررا

 : ـ(ه764ت ) ومما يدل على مكانة التفسري العلمية قول الصفد 

 .(9)"لو مل يكن له إال تفسريه لكفى"
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هو أجل من صنف يف : قالفـ(، ه745) أبو حيان: وقد اثنى على كتابه التفسري
كتـاب بـن عطيـة أقـل     : وقيل، ل من تعرض للتنقيح فيه والتحريرعل  التفسري وأفض

 .(10)أخلص وأغوص: ـ(ه538) وكتاب الةخمشر ، واعع واخلص

 املبحث الثاني: التعريف مبفردة " قاعدة "

 : القاعدة يف اللغة

يـت  وقواعـد الب . (11)القاف والعني والـدال تفيـد معنـى االسـتقرار والثبـات      
واسـتعملت القاعـدة جمـازًا يف األمـور املعنويـة      ( 13).والواحدة منها قاعدة( 12)،أساسه
وتطلـق القاعـدة مبعنـى     .(14)ب ن ى َأْمر ه على َقاِعد ٍة وَقو اِعد  وقاعد ُة َأْمِرك و اِهي ٌة: فيقال

 : منها، معان العربية وردت بعدة القاعدة يف اللغةف( 15).األمر الضابط
 . القواعد مبعنى أساطني البنا  وأعمدته وأسسه .1
 . قواعد السحاب أصوهلا املعرتضة يف آفاق السما  شبهت بقواعد البيت .2
وقاعـدة  ، بنى أمره على قاعدة وقواعد: فيقال، استعملت جمازا يف القاعدة املعنوية .3

 . أمرك واهية
 . منها ب عيدان اهلودجخشبات أربع معرتضة يف أسفله ترك: قواعد اهلودج  .4
 . القاعدة مبعنى الضابط واألمر الكلي ينطبق على جةئيات .5

 : القاعدة يف االصطالح هلا معنيان: القاعدة اصطالحًا

وذلك إذا مل يضف للقاعدة وصف ، معنى عام مشرتك بني سائر العلوم: األول
 . يقيدها مبجال معني

األمر : فالقاعدة اصطالحًا .(16)مقيد مبا توصف به من عل معنى خاص : الثاني
 .(17)الكلي املنطبق على عيع جةئياته
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 مراعـاة  علـ   املـب   القـول : " القرآنـي  السـياق  لقاعدة املفهوم بيان: الثالث املبحث

 ".  إعماهلا جيب حجة توجد مل ما غريه من أوىل واللحاق السباق

 معن  القاعدة: 

معنـى   مـن حيمـل   املفسـرين  فمن، أقوال خمتلفة يف تفسري اآلية -أحيانًا  –ت ِرُد 
ومنه  من حيملها على معنـى خيرجهـا   ، على معنى ال خيرجها عن سياق اآليات اآلية

فيت  العمل هنا بقاعدة ، فيجعلها معرتضة يف السياق، عن معاني اآليات قبلها وبعدها
 توجـد  مل ما غريه من أوىل واللحاق السباق مراعاة على املبين القول" : السياق القرآني

 . "إعماهلا جيب حجة

 فتحمل اآلية على التفسري الذ  جيعلها داخلة يف معاني مـا قبلـها ومـا بعـدها    
، ما مل توجد حجة متنع هذا التفسـري ( 18)الذ  يعني أحد احملتملني عماًل بقاعدة السياق

 .(19)واحلجة املانعة كورود النص النبو  يف تفسري اآلية

 فاظ مرادفة للسياق: أل

، الـنظ  ، (21)املقـام  ،(20)املساق: مثل، هناك من عبَّر بألفاظ مرادفة للفظ السياق

 .(22)القرآني النظ ، التأليف، مقتضى احلال، املقتضى

 معن  ألفاظ قاعدة السياق: 

 وقرينة السياق هي ما يؤخذ من الحق الكـالم   ،(23)ما سيق الكالم ألجله: السياق
  .(24)أو سابقه، املقصود الدال على خصوص

 (25)تتابعه و أسلوبه الذ  جير  عليه: سياق الكالم.  

 السني والبا  والقـاف أصـل واحـد صـحيح يـدل علـى       : فارس قال ابن: السباق
  .(27)ما قبل الشي : والسباق( 26)التقدي 
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 إدراك شي  وبلوغه  الالم واحلا  والقاف أصل يدل على: فارس قال ابن: اللحاق
والَلح ـق بالتحريـك شـي  يلحـق     ، واللحاق مصدر حلق يلحق حلاقا .(28)إىل غريه
 .(29)به واللَّح ُق ُكّل شيٍ  حِلق  شيئًا أو ُلحِّق ، باألول

 تلخيص مفهوم السياق: 

 : ميكن تلخيص القول يف مفهوم السياق يف النقاط الثالث

 . املتكل  من إيراد الكالمأ  مقصود ، أن السياق هو الغرض: األوىل

أو  أن السياق هو الظروف واملواقف واألحداث اليت ورد فيها الـنص أو نـةل  : الثانية
 . قيل بشأنها

أن السياق هو ما يعرف اآلن بالسياق اللغو  الـذ  ميثلـه الكـالم يف موضـع     : الثالثة
اللة ويشمل ما يسبق أو يلحق به من كالم ميكن أن يضي  د، النظر أو التحليل

  .(30)القدر منه موضع التخليل أو جيعل منها وجهًا استدالليًا

وداللة السياق ال يقام عليها دليل وكذلك لو فه  املقصود من الكالم وطولب 
  .(31)واملناظر يرجع إىل دينه وإنصافه، بالدليل عليه لعسر فالناظر يرجع إىل ذوقه

ظرة فاحصة ميية بها بني وقد اعتنى ابن عطية بقاعدة السياق وينظر إليها ن

 ائ ى ى ېچ  املعاني يف تفسري اآليات القرآنية، كما يف قوله تعاىل:

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 چ مب خب حب جب يئ ىئ مئحئ جئ ی ی ی

 ٩١النسا : 

ملا وصف اهلل تعاىل فيما تقدم صفة احملقني يف املتاركة اجملدين يف  ": قال ابن عطية
كانوا يريدون اإلقامـة يف مواضـعه    ، ى طائفة خمادعة مبطلة مبطنةنبه عل، إلقا  السل 
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ويقولون أيضًا للمسلمني إذا وفدوا ، يقولون هل  حنن معك  وعلى دينك ، مع أهليه 
  ....وأرسلوا حنن معك  وعلى دينك  خبثة منه  وخديعة

وهذه اآلية حض على قتل هؤال  املخادعني إذا مل يرجعوا عن حاهل  إىل حال  
 "اآلخرين املعتةلني امللقني للسل  

وتأمل فصاحة الكالم يف أن سياقه يف الصيغة املتقدمـة قبـل   ": ث  قال ابن عطية
إذ كانوا حمقني يف ذلـك  ، هذه سياق إجياب االعتةال وإجياب إلقا  السل  ونفي املقاتلة

 . معتقدين له

  السل  إذ كـانوا  وسياقه يف هذه الصيغة املتأخرة سياق نفي االعتةال ونفي إلقا
ألن الذين مل جيعل اهلل عليه  سبيال ، واحلك  سوا  على السياقني، مبطلني فيه خمادعني

لو مل يعتةلوا لكان حكمه  حك  هؤال  الذين جعـل علـيه  سـلطان مـبني وكـذلك      
لو اعتةلوا لكان حكمه  حكـ  الـذين ال   ، هؤال  الذين عليه  السلطان إذ مل يعتةلوا

 . (32)"كنه  بهذه العبارة حتت القتل إن مل يعتةلواول، سبيل عليه 

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  وكما يف قوله تعاىل:

 54يون :  چ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ
  .(33)" هذا إخبار للكفار يف سياق إخباره  بأن ذلك الوعد حق" : قال ابن عطية

ومن الوجوه اليت يفرق بها بني التأويـل الصـحيح   ": ـ( ه751) القي  وقال ابن
فإن ، تأويل اللفظ مبعنى مل يدل عليه دليل من السياق وال معه قرينة تقتضيه: والباطل

هذا ال يقصده املبني اهلاد  بكالمه إذ لو قصده حلف بالكالم قرائن تدل على املعنـى  
فإن اهلل سبحانه أنةل كالمـه  ، املخالف لظاهره حتى ال يوقع السامع يف اللب  واخلطأ

فإذا أراد به خالف ظاهره ومل حتف به قرائن تدل على املعنى الذ  يتبادر ، بيانًا وهدى
  .(34)" هدى غريه إىل فه  كل أحد مل يكن بيانًا وال
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وجيب اعتبار ما دل عليـه السـياق والقـرائن    ": ـ( ه702) دقيق العيد وقال ابن
  .(35)"مقصود الكالمألن بذلك يتبني 

املعــاني : أن مــن العلــوم املشــرتطة يف االجتهــاد ـ( هــ911) وذكــر الســيوطي
  .(36)السياق املفهومة من

وأنـه يـؤد  إىل غـري    ، من تفريـق النظـر يف السـياق   ـ( ه590) وحذر الشاطيب
 : فقال، املراد

وأولـه علـى آخـره وإذ ذاك    ، م على أولهفال حميص للمتفه  عن رد آخر الكال"
حيصل مقصود الشارع يف فه  املكلف فإن فرق النظر يف أجةائـه فـال يتوصـل بـه إىل     

  .(37) "فال يصح االقتصار يف النظر على بعض أجةا  الكالم دون بعض، مراده

كما يف ، النظ : والذ  يسميه أحيانا، ويرى ابن عطية أن التحد  وقع بالسياق

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓچ  اىل:قوله تع

 38يون :  چ ۉ

 : والتحد  يف هذه اآلية وقع جبهيت اإلعجاز اللتني يف القرآن": قال ابن عطية

 . النظ  والرصف واإلجياز واجلةالة كل ذلك يف التعريف باحلقائق: أحداهما 

 املعاني مـن الغيـب ملـا مضـى وملـا يسـتقبل وحـني حتـداه  بعشـر         : واألخرى
 . "مفرتيات إمنا حتداه  بالنظ  وحده

وكيـف جيـي    ، وفيه عند  نظر، هكذا قول عاعة من املتكلمني": قال ابن عطية
 . (افرتاه: )التحد  مبماثلة يف الغيوب ردًا على قوهل 
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وما وقع التحد  يف اآليـتني هـذه وآيـة العشـر السـور إال بـالنظ  والرصـف        
وأمـا التحـد     ": ثـ  قـال  " لةموا قط إتيانـا بغيـب   واإلجياز يف التعريف باحلقائق وما أ

إذ اهلل عة وجـل قـد أحـاط بكـل     ، بالنظ  فبني أيضًا أن البشر مقصر عن نظ  القرآن
عل  باإلحاطة اللفظة اليت هي أليق بهـا يف  ، فإذا قدر اهلل اللفظة يف القرآن، شي  علما

  .(38)" ذا النظامحتى كمل القرآن على ه، عيع كالم العرب يف املعنى املقصود

وحتصيل املعاني وتركيب الكثري منها يف اللفـظ القليـل فأمـا مثـل قولـه      ": وقال
لكـن بانتظامـه   ، فال يصح التحد  باإلتيان مبثله( ث  نظر: )وقوله ( مدهامتان: )تعاىل

  .(39)"واتصاله يقع العجة عنه

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀچ  وكذلك كما يف قوله تعاىل:

 88اإلسرا :  چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 قال ابن عطية: 

: أن عاعة من قريش قالت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسـل  : سبب هذه اآلية"
فنةلـت هـذه   ، يا حممد جئتنا بآية غريبة غري هذا القرآن فإنا نقدر على اجملي  مبثل هذا

ذلـك مل  اآلية املصرحة بالتعجية املعلمة بان عيع اخلالئق لو تعاونوا إنسا وجنـا علـى   
وعلـة  ، والعجة يف معارضة القرآن إمنا وقع يف الـنظ  والرصـف ملعانيـه   ، يقدروا عليه

اإلحاطة اليت ال يتصف بها إال اهلل عة وجـل والبشـر مقصـر ضـرورة باجلهـل      : ذلك
فإذا نظ  كلمة خفي عنـه للعلـل الـيت ذكرنـا أليـق      ، والنسيان والغفلة وأنواع النقص

 . (40)"الكالم بها يف املعنى
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 34: الطـور  چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿچ  وكذلك كما يف قوله تعـاىل: 

واملماثلة املطلوبة منه  هـي  ( فليأتوا حبديث مثله( عجةه  تعاىل بقوله": قال ابن عطية
  .(41)"النظ  والرصف واإلجياز: يف

 حدود السياق: 

 : يفرق البعض كميًا بني نوعني من السياقات

 . املباشر للفظ قبله أو بعده ويقصد به اجلوار، السياق الصغري: األول

كاجلملـة أو  ، ويقصد به ما هو أك  مـن اجلـوار املباشـر للفـظ    ، السياق الكبري: الثاني
  .(42)الفقرة أو اخلطاب علة

فيكون السياق قد يضاف إىل جمموعـة مـن اآليـات الـيت تـدور حـول غـرض        
له امتداد يف  وقد يكون، ويضاف إليها، كما أنه يقتصر على آية واحدة، أساسي واحد
، وقـد يطلـق علـى القـران بأععـه     ، بعد أن ميتد إىل مـا يسـبقه ويلحقـه   ، السورة كلها
والسـياق  ، وسـياق السـورة  ، وسـياق الـنص  ، سياق آية: مبعنى أن هناك، ويضاف إليه

ولذا فإن من واجب املفسر ، فهذه دوائر متداخلة متكافلة حول إيضاح املعنى، القرآني
وعليه أن يعل  أن برت السياق اخلاص عن ، الرتباط وهذه األبعادأن ال يغفل عن هذا ا

  .(43)من شأنه أن يؤد  إىل امليل عن سنن الصواب يف التفسري، سائر السياقات

 : السياق لداللة منازعتها عند إعماهلا جيب ليت احلجة

 احلجة ليت جيب إعماهلا عند منازعتها لداللة السياق فهي ما نص عليه الطـ   
 : ـ(ه310)

 . خ  صحيح متصل السند: أواًل"

  .(44)"إعاع أهل التأويل: ثانيًا
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 وفيـه ، تفسـريه  يف عطيـة  ابـن  عنـد  وأثرهـا  القرآنـي  السياق قاعدة: الرابع املبحث

 :  مطالب

 . عطية ابن عند القرآني السياق قاعدة مكانة: األول املطلب

ويف ضـو  ترجيحاتــه مت  ، املفسـرين اعتنـى ابـن عطيــة بقواعـد الرتجـيح عنــد     
  .(45)وغري ذلك، وقواعد متعلقة باللغة، قواعد متعلقة بالقرا ات استخراج

قاعـدة السـياق   : ومن قواعد الرتجيح الـيت اعتنـى بهـا ابـن عطيـة يف تفسـريه      
 . ال يكاد يغفل عنه وعن داللته، فكان السياق حمط نظر وعناية عنده، القرآني

شعر ابن عطية فيها فخامة النظ ، ما جا  يف تفسريه لقوله ومن املواضع اليت يست

 ١٠٩آل عمران:  چ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  تعاىل:

وملا كان للذهن أن يقف هنا يف الوجه الذ  به خـص اهلل قومـًا   : قال ابن عطية
احلجـة القاطعـة يف   : ذكر تعـاىل ، وآخرين بعمل يعذبه  عليه، بعمل يرمحه  من أجله

وهلل مــا يف ) وذلــك يف قولــه، وأن احلــق ال يعــرتض عليــه، املخلوقــات ملكــه عيــع
مـن حيـث هـي عـل     ، مـن : ومل يقـل (، مـا ) اآليـة وقـال  ( األرض السموات وما يف

 .(46)واآلية يف فخامة النظ : قال ابن عطية. . وأجناس

وللسياق عند ابن عطية حضور يف اختالف القرا ات فيبني األشبه واألقرب من 

 ٱچ  :اعتبار نظ  الكالم وسرده، كما يف املوضع التالي عند قوله تعاىلالقرا ات ب

 ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ١النسا :  چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ
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وقـرأ محـةة وعاعـة مـن العلمـا       .. )األرحـام(  "قال ابن عطية يف قوله تعاىل:  
أنها يتسا ل بها، كما يقول )واألرحام( باخلفض، عطفا على الضمري، واملعنى عنده : 

الرجل أسألك باهلل وبالرحام، هكذا فسرها احلسن وإبراهي  النخعي وجماهـد، وهـذه   
القرا ة عند رؤسا  حنويي البصرة ال جتوز ألنه ال جيوز عنده  أن يعطف ظاهر علـى  
مضمر خمفوض. قال الةجاج عن املازني، ألن املعطوف واملعطوف عليه شريكان حيل 

نهما حمل صاحبه فكما ال جيوز مررت بةيدوك، فكـذلك ال جيـوز مـررت    كل واحد م
 ". بك وزيد، وأما سيبويه فهي عنده قبيحة ال جتوز إال يف الشعر

 : ويرد عند  هذه القرا ة من املعنى وجهان": قال ابن عطية 

أن ذكر األرحام فيما يتسا ل به ال معنى له يف احلض على تقوى اهلل : أحدهما 
وهذا تفرق يف معنـى الكـالم   ، ة فيه أكثر من اإلخبار بأن األرحام يتسا ل بهاوال فائد

 . وإمنا الفصاحة يف أن يكون لذكر األرحام فائدة مستقلة ، وغض من فصاحته

، والقسـ  حبرمتهـا  ، أن يف ذكرها على ذلك تقريرا للتساؤل بها: والوجه الثاني
من كان حالفـا فليحلـف   ) وسل واحلديث الصحيح يرد ذلك يف قوله صلى اهلل عليه 

 . ((47)باهلل أو ليصمت

على ما اختص ، على جهة القس  من اهلل، وقالت طائفة إمنا خفض واألرحام 

ڤ  ڤ  چ  ويكون املقس  عليه فيما بعد من قولـه ، به ال إله إال هو من القس  مبخلوقاته

 . 1النسا :  چڤ        ڤ  ڦ  

 . (48)"الكالم وسرده وهذا كالم يأباه نظ : قال ابن عطية

ومن املواضع اليت تبني اعتنا  ابن عطية بقاعدة السياق القرآني: بيانه ما يؤيد 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍچ  :القرا ة بداللة السياق ، ما جا  يف تفسريه لقوله تعاىل
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واختلف " عطية: قال ابن، ١٠البقرة:  چک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ

هو خ  : وقيل، عليه  هو دعا : فقيل چڈ ڎ ڎچ  املتأولون يف معنى قوله
أن اهلل قد فعل به  ذلك وهذه الةيادة هي مبا ينةل من الوحي ويظهر من ال اهني 

 . فهي على هؤال  املنافقني عمى وكلما كذبوا زاد املرض

بضـ  اليـا  وتشـديد    ، ُيَكـّذبون : وقرأ ابن كثري ونافع وأبو عمـرو وابـن عـامر   
 . لذالوقرأ الباقون بفتح اليا  وختفيف ا، الذال

 يكذبون.  فهذا إخبار بأنه  چڄ ڄ ڃ چ فالقرا ة بالتثقيل يؤيدها قوله تعاىل قبل: 

أن سياق اآليات إمنا هي إخبـار بكـذبه  والتوعـد    : والقرا ة بالتخفيف يؤيدها
بالعذاب األلي  متوجه على التكذيب وعلى الكذب يف مثل هذه النازلة إذ هـو منطـو   

  .(49)"على الكفر

كما يف تفسريه لقوله ، ية بداللة السياق يف الداللة على احملذوفويعمل ابن عط

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېچ  تعاىل:

 ٩الةمر:  چ ی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

وقرأ عاص   ..وقرأ ابن كثري ونافع ومحةة: )أم ن( بتخفيف املي  "قال ابن عطية: 
 أّمـن(  ) وأبـو جعفـر:   وأبو عمرو وابن عـامر والكسـائي واحلسـن واألعـرج وقتـادة     

 بتشديد املي ، فأما القرا ة األوىل فلها وجهان: 

وكأنه يقـول أهـذا القانـت    ، أن األلف تقرير واستفهام، وهو األظهر: أحدهما
حـذف يـدل    خري أم هذا املذكور الذ  يتمتع بكفره قليال وهو من أصحاب النار، ويف الكالم

 . (50)"چىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئچ عليه سياق اآليات مع قوله آخرًا 
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نقلـه نبـذة ممـا قـال العلمـا  يف إعجـاز       ، بداللة السـياق  ومن اهتمام ابن عطية
مــن  -الـذ  هــو السـياق    –وقـرر أن الــنظ   ، وذكــر اخـتالفه  يف املعجــة ، القـرآن 

 : اختلف الناس يف إعجاز القرآن مب هو ": فقال، اإلعجاز

م القدي  الذ  هو صفة الذات وإن العـرب  إن التحد  وقع بالكال: فقال قوم 
 . كلفت يف ذلك ما ال يطاق وفيه وقع عجةها

إن التحد  وقع مبا يف كتاب اهلل تعاىل من األنبا  الصادقة والغيوب : وقال قوم
 . "املسرودة

وهذان القوالن إمنا يرى العجة فيهما من قد تقـررت الشـريعة   ": قال ابن عطية
 . ه وسل  يف نفسهونبوة حممد صلى اهلل علي

وأما من هو يف ظلمة كفره فإمنا يتحدى فيما يبني له بينه وبني نفسه عجةه عنـه  
وأن البشر ال يأتي مبثله ويتحقق جميئه من قبل املتحد  وكفار العرب مل ميكنه  قط أن 
ينكروا أن رصف القرآن ونظمه وفصاحته متلقى من قبل حممد صلى اهلل عليه وسـل   

ذلك وعجةت فيه عل  كل فصيح ضرورة أن هذا نيب يأتي مبا لي  يف  فإذا حتديت إىل
 . قدرة البشر اإلتيان به إال أن خيص اهلل تعاىل من يشا  من عباده

وهـو الصـحيح يف نفسـه أن    ، وهذا هو القول الذ  عليـه اجلمهـور واحلـذاق   
 . التحد  إمنا وقع بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه

ن اهلل تعاىل قد أحاط بكل شي  علمـا وأحـاط بـالكالم كلـه     أ: ووجه إعجازه
فإذا ترتبت اللفظة من القرآن عل  بإحاطته أ  لفظة تصلح أن تلي األوىل وتبني ، علما

والبشر معه  اجلهل والنسـيان  ، ث  كذلك من أول القرآن إىل آخره، املعنى بعد املعنى
 . والذهول ومعلوم ضرورة أن بشرا مل يكن قط حميطا
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وبهذا النظر يبطل قول ، فبهذا جا  نظ  القرآن يف الغاية القصوى من الفصاحة
فلمـا جـا  حممـد صـلى اهلل     ، إن العرب كان من قدرتها أن تأتي مبثل القرآن: من قال

  .(51)"عنه عليه وسل  صرفوا عن ذلك وعجةوا

ومن املواضع اليت ذكر ابن عطية فيها أن التحد  وقع يف السياق القرآني، 

ٻ  ٻٱ ٻ ٻچ تعاىل: لذ  يسميه بالنظ  القرآني، ما جا  يف تفسريه لقوله وا

 ١٣هود:  چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ پ پ پ پ ڀ 

 : قال ابن عطية

فوسـع علـيه  يف   ، ألنه قيدها باالفرتا  چ پ چ ووقع التحد  يف هذه اآلية"

 چ ەئ ەئ ائچ  لتقوم احلجة غاية القيام، إذ قد عجةه  يف غري هذه اآليـة القدر 
، فهذه مماثلة تامة يف غيوب القرآن ومعانيه احلجة ونظمه ووعـده ووعيـده  ، تقييد دون

بل قيل هل  عارضوا القدر منه بعشر أمثاله يف التقدير والغرض ، وعجةوا يف هذه اآلية
  .(52)"واحد واجعلوه مفرتى ال يبقى لك  إال نظمه فهذه غاية التوسعة

ن الـدال علـى إعجـاز الـنظ ، كمـا يف      ويذكر ابن عطية تفسري عهور املفسـري 

ــه   ــريه لقول ــاىلتفس  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :تع

ذهب بعض الناس إىل أن يصل معـاني هـذه   ": ابن عطية قال ٩٢آل عمران:  چ ٺ

 ائچ  اآليات بعضها ببعض من حيث أخ  تعاىل أنه ال يقبل من املوايف علـى الكفـر  

 ٩١آل عمران:  چ ەئ ەئ

فحض على اإلنفاق مـن احملبـوب   ، بل من املؤمن القليل والكثريوقد بان أنه يق
، ث  ذكر تقرب إسرائيل عليه السالم بتحري  ما كـان حيـب علـى نفسـه    ، املرغوب فيه
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: ث  قال. ليدل تعاىل على أن عيع التقربات تدخل باملعنى يف علة اإلنفاق من احملبوب
نحازة نظمتهـا الفصـاحة املعجـةة    وفسر عهور املفسرين هذه اآليات على أنها معان م

 . (53)"أعل نظ 

كمـا يف  ، ويُرد ابن عطية على املخالف حمتجـًا بالسـياق وأنـه األبـرع يف الـنظ      

 ١آل عمران:  چ ٱچ  لقوله تعاىل:تفسريه 

قد تقدم ذكر اختالف العلما  يف احلروف اليت يف أوائل السور  ": قال ابن عطية
 رجاني يف النظ  إىل أن أحسن األقوال هنا أن يكونوذهب اجل ...يف أول سورة البقرة

ويـدل  ، كأنه يقول هذه احلروف كتابـك أو حنـو هـذا   ، إشارة إىل حروف املعج  )آ مل(

 على ما ترك ذكره مما هـو خـ  عـن    چ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻچ قوله 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :يف نظمه مثل قوله تعـاىل وذلك : قال، احلروف

 ٺ ٺ ڀ ڀچ  تعـاىل:  اجلواب لداللـة قولـه   وترك ،22: الةمرچ ڀ پ پ

قال القاضي رمحه  ..كمن قسا قلبه تقديره، 22: الةمر چٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ
حتى يرتبط الكـالم إىل هـذا   ( اهلل) خ  قوله( نةل) اهلل حيسن يف هذا القول أن يكون

 . "املعنى

يه وهذا الذ  ذكره القاضي اجلرجاني ف ": ث  عقب على ذلك ابن عطيه فقال
. وما قاله يف اآلية حمتمل، ألن مثله ليست صحيحة الشبه باملعنى الذ  حنا إليه، نظر

ال يض  ما بعدها إىل  )آمل( ولكن األبرع يف نظ  اآلية أن يكون: ث  قال ابن عطية

  .(54)"مبتدأ كالمًا ٢آل عمران:  چ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻچ  نفسها يف املعنى وأن يكون
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 القرآني وأثرها عند ابن عطية يف تفسريه، وفيه مطالب:  سياقال املبحث الرابع: قاعدة

 قاعدة السياق القرآني عند ابن عطية. عل  النص باملطلب الثاني: الرتجيح 

يف بيان الراجح من األقوال  إن مما يبني صلة هذه القاعدة عند ابن عطية
 السياق للخروج من االختالفات يف املختلفة يف تفسري اآلية، إكثاره من االحتكام إىل

، فنجده يرجح بقاعدة السياق القرآني وينص عليها كما جا  يف تفسريه لقوله التفسري

  .٢٤احلجر:  چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱچ تعاىل:

خ  تعاىل بإحاطة علمه مبن تقدم من األم  ومبن تأخر يف الةمن أقال ابن عطية 
 : ث  قال ..يامةمن لدن أهبط آدم إىل األرض إىل يوم الق

 . وهو قول عهور املفسرين، بهذا سياق معنى اآلية 

يف الطاعة والبدار إىل : أ  چڱ ڱ ں چ معنى قوله": وقال احلسن

 . "باملعاصي چ ڻ چ و، اإلميان واخلريات

، وإن كان اللفظ يتناول كل تقدم وتـأخر علـى عيـع وجوهـه     ": قال ابن عطية
 . (55)"إال كما قدمناد سياق معنى اآلية فلي  ي طَّر

 . ناصًا عليهاففي اآلية السابقة جند أن ابن عطية يرجح بقاعدة املبحث هنا 

، ومن املواضع اليت رجح فيها ابن عطية بني األقـوال املختلفـة يف تفسـري اآليـة    
الذ  هو أساس قاعدة السياق ، ومسى السياق فيه بالنظ ، ونص على قاعدة املبحث

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچ  :لقولـه تعـاىل   ، ما جا  يف تفسـريه هنا

 .١٠٢آل عمران:  چ ڦ ڦ



 37      يمعبداهلل عبدالرمحن الرو....     ابن عطية قاعدة السياق القرآني وأثرها عند 

واملقصود به وقت نةوهلا ، اخلطاب بهذه اآلية يع  عيع املؤمنني": قال ابن عطية 

نةلت اآلية على عموم لفظها : فقالت فرقة چڤ ٹچ يف قوله ..األوس واخلةرج
األشيا  ث  يف شي  من وألةمت األمة أن تتقي اهلل غاية التقوى حتى ال يقع إخالل 

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  چ  :إن اهلل نسخ ذلك عن األمة بقوله تعاىل

 وبقوله، ١٦التغابن:  چے  ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    چ  تعاىل:

ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   

ی    ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حبخب   مب  ىب  يب  جت  حت    ىئ  ی

 .٢٨٦البقرة:  چخت  مت   

وهذه اآليات متفقـات  ، ال نسخ يف شي  من هذا: وقالت عاعة من أهل العل 

هـو حبسـب    چڤ ٹچ اتقوا اهلل حق تقاته فيما استطعت  وذلـك أن : فمعنى هذه
 : عطيةقال ابن . "أوامره ونواهيه وقد جعل تعاىل الدين يسرا 

وأال يعصي ابن آدم علة ال يف صغرية وال يف كـبرية  ، وهذا هو القول الصحيح"
ولو كلف اهلل هذا لكان تكليـف مـا ال   ، وأال يفرت يف العبادة أمر متعذر يف جبلة البشر

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ  وقولـه تعـاىل   .. ،يطاق ومل يلتةم ذلـك أحـد يف تأويـل هـذه اآليـة     

م حتى يوافيك  املوت وأنت  عليه، هكذا هو وجه معناه: دوموا على اإلسال چڦ
 . (56)"األمر يف املعنى. ث  قال ابن عطية: وجا ت العبارة على هذا النظ  الرائق الوجية

ڦ چ  وُيض عف ابن عطية مبقتضى قاعدة السياق كما يف تفسريه لقوله تعاىل

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
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ژ ڑ ڑ  ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

حكى الط   عن "قال ابن عطية:  ٢٦٦البقرة:  چک ک ک ک 
السد  أن هذه اآلية: مثٌل آخر لنفقة الريا ، ورجح هو هذا القول، وحكى عن ابن 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى چ  ىل:زيد أنه قرأ قول اهلل تعا

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

البقرة:  چىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب 

 . "اآلية چ ڦ ڦچ فقال  قال ث  ضرب يف ذلك مثاًل، ٢٦٤

وليست هذه اآلية ِبم ث ل ، وهذا أبني من الذ  رجح الط   ": ث  قال ابن عطية
 . (57)"هذا هو مقتضى سياق الكالم، آخر لنفقة الريا 

، ميةيف بيان احلك  الفقهي املتعلق باآلية الكر ويظهر أثر القاعدة عند ابن عطية
 :كما يف قوله تعاىل، فريجح بقاعدة املبحث وينص عليها، وإن خالف مذهبه املالكي

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېچ

 خب حب جب يئىئ مئ حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ ىئېئ ېئ ېئ

 ٦النسا :  چمت خت حت جتيب ىب مب

واملعنـى خيلـص التلـب  بهـذا األمـر      ، هـذه خماطبـة للجميـع   ": قال ابن عطيـة 

بلغـوا مبلـا الرجـال حبلـ      : معناه چائ ىچ و، االختبار :واالبتال ، لألوصيا 

 چەئچ و، جربـوا عقـوهل  وقـرائحه  وتصـرفه     : ومعناه، وحيض أو ما يوازيه
 . علمت  وشعرمت وخ مت: معناه
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، وحينئـذ يـدفع املـال   ، البلوأ والرشد املختـ  : ومالك رمحه اهلل يرى الشرطني
 . "ما مل حيتفظ له سفهوأبو حنيفة يرى أن يدفع املال بالشرط الواحد 

، والتمثيل عند  يف دفع املال بنوازل الشرطني غـري صـحيح  ": قال ابن عطيةث  
 . (58)"وذلك أن البلوأ مل تسقه اآلية سياق الشرط ولكنه حالة الغالب على بين آدم 

، ومما يبني صلة قاعدة املبحث هنا عند ابن عطية يف بيان الراجح من األقوال
فال يذكر دلياًل ألصح األقوال عنده إال داللة ، يف ضو  داللتها اكتفا ه بالرتجيح

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہچ السياق كما جا  يف تفسريه لقوله تعاىل

  قال ابن عطية:،  ١٥٦األنعام:  چ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

والعامـل فيـه )أنةلنـاه(    ، يف موضع نصـب  چ ھ ہچ من قوله چہ چ و"
 قال ابن عطية:  ث "والتقدير: وهذا كتاب أنةلناه كراهية أن 

 . وهذا أصح األقوال وأضبطها للمعنى املقصود" 

 ث  قال ابـن  ..وقيل العامل يف )أن( قوله )واتقوا( فكأنه قال: واتقوا أن تقولوا
 . (59)"ويف التأويل األول يتسق نظ  اآلية: عطية

يتبني مما سبق صلة قاعدة السياق القرآني " القـول املـبين علـى مراعـاة السـباق      
للحاق أوىل من غريه ما مل توجد حجة جيب إعماهلا" عند ابن عطية يف بيـان الـراجح   وا

مكثرًا مـن االحتكـام إىل   ، فريجح بها ناصًا عليها، من األقوال املختلفة يف تفسري اآلية
 . السياق للخروج من االختالفات يف التفسري
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  تفسريه، وفيه مطالب: القرآني وأثرها عند ابن عطية يفاملبحث الرابع: قاعدة السياق 

 املطلب الثالث: الرتجيح مبضمون قاعدة السياق القرآني دون النص عليها 

رجح ابن عطية مبضمون قاعدة املبحث بني األقوال املختلفة يف تفسري اآلية 
منها ما جا  ، يف مواضع من تفسريه، دون أن ينص عليها وإمنا اكتفى باإلشارة إليها

البقرة:  چ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓچ  :يف تفسريه لقوله تعاىل

على أ  شي   چ ڭ ڭ چ واختلف املتأولون يف قوله تعاىل: قال ابن عطية ٤٥
 ؟ الضمري يعود

 چۓچ فقيل على )الصالة( وقيل على االستعانة اليت يقتضـيها قولـه    

 وقيل على العبادة اليت يتضمنها باملعنى ذكر الص  والصالة . 
 . مد صلى اهلل عليه وسل  وقالت فرقة على إجابة حم
  .(60)ويف هذا ضعف ألنه ال دليل له من اآلية عليه: ث  قال ابن عطية رمحه اهلل

وهـو  ، فنرى ابن عطية يف املثال السابق يضعف أحـد األقـوال يف تفسـري اآليـة    
 . مبضمون قاعدة السياق القرآني، ترجيح ضمين للقول اآلخر

مبقتضى ومضمون قاعدة املبحث ما ومن املواضع اليت رجح ابن عطية فيها 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ  جا  يف تفسريه لقوله تعاىل:

 ۋ ۋٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇڭ ڭ ڭ ڭۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ

 ەئ ەئ ائ ائى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ

 .٢٥٩البقرة:  چ جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ
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 ؟ واختلف يف القرية أميا هي: قال ابن عطية

إن القـوم الـذين   : وقـال ابـن زيـد   . فحكى النقاش أن قومًا قالوا هي املؤتفكة 
مـر علـيه  رجـل    ( موتـوا ) خرجوا من دياره  وه  ألوف حذر املوت فقال هلـ  اهلل 

 چ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ چ وه  عظام تلوح فوقف ينظـر فقـال  
اآلية إمنا تضـمنت  وهذا القول من ابن زيد مناقض أللفاظ اآلية إذ : قال ابن عطية ...

قرية خاوية ال أني  فيها واإلشارة بهذه إمنا هي إىل القرية وإحياؤها إمنا هو بالعمـارة  
  .(61)ووجود البنا  والسكان

 ومن ترجيح ابن عطية مبضمون قاعدة املبحث ما جا  يف تفسريه لقوله تعاىل:

آل  چھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻچ
 .42عمران: 

   العامل يف )إذ( قوله )مسيع( فهو عطف على قوله قال ابن عطية: قال الط

يف هذه اآليـة فعـل    چڻچوقال كثري من النحاة العامل يف  چ ۀ ڻ ڻ ڻچ 
 مضمر تقديره: "واذكر ". قال ابن عطية: 

ألن هذه اآليات كلها إمنا هي إخبارات بغيب تدل على نبوة ، وهذا هو الراجح
  .(62)األظهر يف حفظ رونق الكالم حممد صلى اهلل عليه وسل  مقصد ذكرها هو

ڃ چ ومن ترجيح ابن عطية مبضمون قاعدة املبحث ما جا  يف تفسريه لقوله تعاىل:

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 ١٦ - ١٥هود:  چک ک ک گ گ گ گ ڳ  کژ ڑ ڑ
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اآليـة، قالـت فرقـة:     چ چ چ ڃ ڃ ڃچ قال ابن عطية: وقوله تعاىل 
وقـال  ، هـذا قـول قتـادة والضـحاك    ، يف الكفـرة  ناها اخلصوصظاهرها العموم، ومع

فأما من ذهب إىل أنها يف الكفرة . . ويف أهل الريا  من املؤمنني، هي يف الكفرة: جماهد

 . يقصد ويعتمد أ  هي وجهه ومقصده ال مقصد له غريها چ ڃچ  فمعنى قوله

إن اهلل جيازيه على فاملعنى من كان يريد بأعماله الدنيا فقط إذ ال يعتقد آخرة ف
فمنه  مضيق عليه ومنه  موسع ، حسن أعماله يف الدنيا بالنع  واحلواس وغري ذلك

ث  حك  عليه  بأنه  ال حيصل هل  يوم القيامة إال بالنار وال تكون هل  حال ، له

 گ گ گ گ ک ک ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎچ  سواها.

 .١٦هود:  چ ڳ

وهـو عنـد  أرجـح    ، لفـظ اآليـة   فاسـتقام هـذا املعنـى علـى    : قال ابن عطيـة 
 . (63)التأويالت حبسب تقدم ذكر الكفار املناقضني يف القرآن

 ڦچ  ومن ترجيح ابن عطية مبضمون القاعدة ما جا  يف تفسريه لقوله تعاىل:

 .١١ – ١٠القمر:  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
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 وفيه مطالب: القرآني وأثرها عند ابن عطية يف تفسريه، املبحث الرابع: قاعدة السياق 

 . تنازع قاعدة السياق القرآني مع قواعد الرتجيح األخرى وأاملطلب الرابع: تعاضد  

ــين  ــد يع ــرة: التعاض ــة   ، الكث ــرة يف األدل ــك أن الكث ــد وال ش ــة  ُتع  ــن عل م
ويدل التعاضد على غلبـة الظـن وقوتـه ، وغلبـة الظـن ُيعـد ضـابطًا         .(64)املرجحات

وقـد تعاضـدت قاعـدة السـياق عنـد ابـن        ،(65)لرتجيح املرجحات بعضها على بعض
استحضار ابن  مما يدل على، عطية مع قواعد أخرى من قواعد الرتجيح عند املفسرين

 . عطية مسألة تعاضد القواعد

ومن املواضع اليت تعاضدت فيه قاعدة السياق عند ابن عطية مع قاعدة أخرى 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چچ  ما جا  يف تفسريه لقوله تعاىل:

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ

 .٧٢األنفال:  چ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ

هذه املواالة هـي  : قال كثري من املفسرين چژ ڈ ڈچ  ": قال ابن عطية
 . "وعليه فسر الط   اآلية ، املؤازرة واملعاونة واتصال األيد 

  .(66)"داللة اللفظمن ، وهذا الذ  قالوا الزم ": قال ابن عطيةث  

من خالل ما تقدم رجح ابن عطية القول باملعاونـة بقاعـدة متعلقـة باسـتعمال     
" جيب محل كالم اهلل تعاىل على املعروف من كالم العـرب دون الشـاذ   : وهي، العرب

 . وتعضدها هنا قاعدة السياق "( 67)والضعيف واملنكر
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: بقاعدة السياق فقال، املؤازرة والنصرة: وقد استدل الط   على أن الراجح

يف هذه  چ ژ ڈ ڈچ هذه اآلية تنبئ عن صحة ما قلنا أن معنى قول اهلل: "

ألنه ، هو النصرة واملعونة دون املرياث إمنا چ گ گ گ گ ک کچ اآلية وقوله: 
دون من ، ب ذلك بالثنا  على املهاجرين واألنصار واخلري عما هل  عندهجل ثناؤه عق

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈچ يهاجر، بقوله: مل 

قبل ذلك الداللة  ولو كان مرادا باآليات چ ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې ې
  .(68) "على حك  مرياثه  مل يكن عقيب ذلك إال احلث على مضي املرياث على ما أمر 

واعـد عنـد ابـن عطيـة يف الداللـة علـى الـراجح مـن         ومن مواضع تعاضد الق
توحيد مرجع  ": قاعدة ما ذكره من تعاضد السياق مع، اآلية األقوال املختلفة يف تفسري

وقد اعتمـد هـذه القاعـدة كـثري مـن       ،(69)الضمائر يف السياق الواحد أوىل من تفريقها"
 . (72)ـ(ه538) والةخمشر  ،(71)ـ(ه543) العربي كابن، (70)املفسرين

 ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  كما جا  يف تفسريه لقوله تعاىل:

 .١٦٤األعراف:  چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ

 : إن بين إسرائيل افرتقت ثالث فرق: قال عهور املفسرين": قال ابن عطية

وفرقـة  ، وفرقـة نهـت وجـاهرت وتكلمـت واعتةلـت     ، فرقة عصت وصادت 
وإن هذه الفرقة ملا رأت جمـاهرة الناهيـة وطغيـان العاصـية     ، ت ومل تعص ومل تنهاعتةل

 چ ڀ ڀ ڀ پچ يريدون العاصـية   چ پ پ ٻچ وعتوها قالت للناهية 

موعظتنا : فقالت الناهية، عهد من فعل اهلل حينئذ باألم  العاصية على غلبة الظن وما
الطائفـة الـيت مل تعـص ومل تنـه      إن: فقالـت فرقـة  ، ث  اختلف بعد هذا، معذرة إىل اهلل

مـا أدر  مـا   : وقال أيضا، قاله ابن عباس، هلكت مع العاصية عقوبة على ترك النهي
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قالـه عكرمـة   ، ألنها مل تعص وال رضيت، بل جنت مع الناهية: وقالت فرقة، فعل به 
 . واحلسن وغريهما

: إال فـرقتني  إن بين إسرائيل مل تفرتق: فيما أسند عنه الط   وقال ابن الكليب 
إن اهلل : وقالـت للعاصـية  ، وفرقـة نهـت وغـريت واعتةلـت    ، فرقة عصت وجاهرت

مل تعظـون  : فقالت أمة من العاصني للناهني على جهـة االسـتهةا   ، يهلكه  ويعذبه 
 : ث  قال ابن عطية. "قوما قد علمت  أن اهلل مهلكه  أو معذبه  

 . (73)"القول األول أصوب وتؤيده الضمائرو"

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦچ  جا  يف تفسريه لقوله تعاىل:وكما 

 ١٤فصلت:  چ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ

تقـدموا يف الـةمن واتصـلت نـذارته  إىل      أ : قـد  چ ڃ ڄ ڄچ وقوله "

جا ه  : أ  چ ڃ ڃچ  وقوله، وبهذا االتصال قامت احلجة، أعمار عاد ومثود

 ڃچ الـةمن، فلـذلك قـال     رسول بعد اكتمال اعماره  وبعد تقـدم وجـوده  يف  

الرسالة والنذارة عمـته    وجا  من جمموع العبارة إقامة احلجة عليه  يف أن چ ڃ

عبـارة عمـا أتـى بعـده  يف      چ ڃ ڃچ  وال يتوجـه أن جيعـل  ، خ ا ومباشـرة 

 ڃچ  الضمري يف قوله: وأما الط   فقال، ألن ذلك ال يلحقه  منه تقصري، الةمن

على األم  وتابعه  چ ڃ ڄ ڄچ  ري يف قولهوالضم، عائد على الرسل چ ڃ
 . (74)"وهذا غري قو  ألنه يفرق الضمائر ويشعب املعنى: قال ابن عطية، الثعليب

ومن املواضع اليت تعاضدت قاعدة السياق فيها مع قاعدة" إذا ثبت احلديث 
يف الداللة على أصح ( 75)وكان يف معنى أحد األقوال فهو مرجح له على ما خالفه "
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 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئچ  لقول اهلل تعاىل: وال، ما جا  يف تفسريهاألق

 چپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 .٩ – ٨األنعام: 

 : قال ابن عطية

اآلية حكاية عمن تشطط مـن العـرب    چ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئچ  وقوله تعاىل"
فرد ، ويعل  عن اهلل عة وجل أنه حق، بأن طلب أن ينةل ملك يصدق حممدا يف نبو ته

معنـاه لقامـت   : وقـال جماهـد  ،  چ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ چ  تعـاىل علـيه  بقولـه   اهلل
 . "القيامة 

 . وهذا ضعيف": قال ابن عطيةث  

ولو : تقديره، يف الكالم حذف: وقال قتادة والسد  وابن عباس رضي اهلل عنه
أنةلنا ملكا فكذبوا به لقضي األمـر بعـذابه  ومل ينظـروا حسـبما سـلف يف كـل أمـة        

 . "كذبت بعد أن ظهرت إليها اقرتحت بآية و

 . وهذا قول حسن ": قال ابن عطيةث  

 . "ملاتوا من هول رؤية املَلك يف صورته: أ  چ ېئ ۈئ چ وقالت فرقة

ويؤيـد هـذا    "ث  يستدل ابن عطية مبا يؤيد هذا التأويل بقاعدة السياق فيقـول:  

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  قولــه التأويــل مــا بعــده مــن   

 .٩األنعام:  چپ
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هل التأويل جممعـون أن ذلـك ألنهـ  مل يكونـوا يطيقـون رؤيـة امللـك يف        فإن أ

 . أ  ملاتوا من هول رؤيته چ ېئ ۈئ چ صورته فاألوىل يف قوله

 ٱچ  وقولــه عــة وجــل، التــأخري: والنظــرة، يــؤخرون: معنــاه چ ىئ چ 

أنا لو جعلناه ملكا جلعلنـاه وال بـد يف خلـق رجـل ألنهـ  ال      : املعنى، اآلية چٻ
 . "وقاله ابن عباس وجماهد وقتادة وابن زيد، لى رؤية امللك يف صورتهطاقة هل  ع

وهي قاعدة " إذا ، ث  يستدل ابن عطية بقاعدة أخرى تتعاضد مع قاعدة السياق
 : فقال ثبت احلديث وكان يف معنى أحد األقوال فهو مرجح له على ما خالفه "

ذين صعدا على اجلبل يوم احلديث الوارد عن الرجلني الل: ومما يؤيد هذا املعنى"
بدر لرييا ما يكون يف حرب الـنيب صـلى اهلل عليـه وسـل  للمشـركني فسـمعا حـ         

فكيف برؤيـة  ، املالئكة وقائال يقول يف السما  أقدم حيةوم فمات أحدهما هلول ذلك
ملك يف خلقته وال يعارض هذا برؤية النيب صلى اهلل عليه وسـل  جل يـل وغـريه يف    

 صلى اهلل عليه وسل  أعطي قوة غـري هـذه كلـها صـلى اهلل عليـه     صوره  ألن النيب 
 . (76) "وسل 

تبني مما سبق استحضار ابن عطية ما يعضد قاعدة السياق من قاعـدة " إذا ثبـت   
احلديث وكان يف معنى أحد األقوال فهو مرجح له على مـا خالفـه " يف الداللـة علـى     

 . الراجح من األقوال املختلفة يف تفسري اآلية

من تعاضد قاعدة السياق عند ابن عطية مع قاعدة"" إذا ثبت احلديث وكـان يف  و
 معنى أحد األقوال فهو مرجح له على ما خالفـه " مـا جـا  يف تفسـريه لقولـه تعـاىل:      

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱچ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ
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 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .٢٩الفتح:  چ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 . عالمته : معناه چ ٹ چ وقوله ": قال ابن عطية

كانـت جبـاهه    : فقال مالـك بـن أنـ    ، واختلف الناس يف تعيني هذه السيما
وقال أبـو  ، وقاله عكرمة، مرتبة من كثرة السجود يف الرتاب كان يبقى على املسح أثره

اس وخالـد احلنفـي   وقـال ابـن عبـ   . يسجدون على الرتاب ال على األثـواب : العالية

. چڤ ڤ ٹچ وعطية: هو وعد حباهل  يوم القيامة من ان اهلل تعاىل جيعل هل  نورا 
ويؤيد هذا التأويـل اتصـال   ، احلديث ..من أثر الوضو  قال ابن عطية: كما جيعل غرة

عالمته  يف حتصـيله  الرضـوان يـوم    : قال كأنه چ ٿ ٿ ٿ ٺچ بقوله القول 

  .(77)" چ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چ القيامة

مع قاعدة أخرى من قواعـد الرتجـيح   ، وقد تتنازع قاعدة السياق املثال الواحد
 ؟ فما موقف ابن عطية من ذلك، عند املفسرين

أنـه إذا  ، املثـال الواحـد   تبني يف ترجيح ابن عطية عند تنـازع قواعـد الرتجـيح   

 ٺ ڀ ڀچ  تعـاىل: زامحت قاعدٌة قاعدًة أخرى أقوى منهـا كمـا يف قـول اهلل    

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

مع  فيها تنازع حديث صحيح واليت 2: احلج چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
حيـث    ،(78)فغالب مفسر  السلف على تقدي  القوية مطلقًا كصنيع الط  ، السياق

اآلية فال قدم يف معنى اآلية السابقة داللة قاعدة " إذا ثبت احلديث وكان نصًا يف تفسري 
حيـث قـدم يف معنـى اآليـة     ، عطيـة  وكذا ابن، قاعدة السياق " على (79)يصار إىل غريه
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هي يف : فقال اجلمهور: فقال ابن عطية يف تفسري اآلية، السابقة السياق ووجه احلديث

ن الرضـاع  وقوى قوهل  إ، عائد عنده  على الةلةلة چ ڀ چ والضمري يف، الدنيا
واحتجـت حبـديث أنـ     ، يف القيامـة : وقالت فرقة الةلةلـة . واحلمل إمنا هو يف الدنيا

إنـه اليـوم الـذ     : ث  قـال ، إذ قرأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل  اآلية، املذكور آنفا
 . يقول اهلل تعاىل فيه آلدم أخرج بعث النار

أن النيب صلى اهلل عليـه  ألنه حيتمل ، وهذا احلديث ال حجة فيه": قال ابن عطية
وسل  قرأ اآلية املتضمنة ابتدا  أمر الساعة ث  قصد يف تذكريه وختويفه إىل فصـل مـن   

 . (80)" فصول يوم القيامة فنص ذكره وهذا من الفصاحة
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 ةـــاخلامت

 : والتوصياتوفيها أه  النتائج 
 سرييف التف الرتجيحية جمموعة من القواعد نثر يف تفسريه أن ابن عطية . 

   أن قاعدة السياق كانت حاضرة عند ابن عطيه يف تفسريه بني األقوال املختلفـة يف
 . تفسري اآلية

 مل يكن غـافاًل عـن   ، مع استحضار ابن عطية منازعة املثال الواحد قواعد الرتجيح
فقـد اسـتخدم التعاضـد للداللـة علـى      ، تعاضد املثال الواحد جمموعة من القواعد

 . صح األقوالأ
 يف التفسري يف ضو  قاعدة السـياق  ابن عطية أقوال يسه  موضوع الدراسة يف تقوي  بعض 

 . حيث إن أكثر ترجيحاته يف ضو  قاعدة السياق القرآني هي حمل صواب، القرآني

 د الرتجـيح يف ترجيحه عند تنازع قاعـدة السـياق مـع قواعـ     تبني منهج ابن عطية 
 . قدم األقوى، فإذا زامحت قاعدة السياق قاعدٌة أخرى أقوى منها، املثال الواحد

       أدى البحث يف دراسة قاعدة السياق القرآني عنـد ابـن عطيـة إىل دراسـة قواعـد
 . أخرى ذات صلة باآلثار واللغة من حيث تعاضدها أو تنازعها

 وتارة باإلشارة ، بالتأصيل هلا تارة، لسياق القرآنيظهرت عناية ابن عطية بقاعدة ا
 . وتبني أثر هذه القواعد عنده يف الداللة على أصح األقوال، إليها

 ما يف كتب التفسري  تنقية ظهرت قيمة هذا املوضوع التفسريية حيث يت  من خالله
 . مما حلق بها من أقوال شاذة أو دخيلة

 وإن كانت ، واستعماله هلا الفقهية رجيحات ابن عطية يتضح أثر قاعدة السياق القرآني يف ت
 . مما يدل على جترده يف استعمال هذه القواعد، لغري مذهبه الفقهي املالكي
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 :  التوصيات

دراسة كل قاعدة من قواعد الرتجيح عند املفسرين علـى حـده يف ضـو  مـا كتبـه       .1
 . ية لبيان األكثر استعماال هلا وعناية بهااملفسرون دراسة استقرائ

التوجه إىل األقوال يف التفسري وتقوميها يف ضو  قاعدة السـياق ومـا ينازعهـا بغيـة      .2
 . تنقية كتب التفسري مما علق بها

 . دراسة موازنة لقواعد الرتجيح بني املفسرين .3

ديًا أم فقهيـًا  دراسة أثر املقررات السابقة على قاعدة السياق سوا  ما كان منها عقـ  .4
 . أم غري ذلك
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 والتعليقـات: اهلوامـش
 

  .68/ 1عند املفسرين، للحربي  انظر: قواعد الرتجيح( 1)

 . 317/ 1ال هان يف علوم القرآن ( 2)

، من بعض اجلنايات على 8يف تفسريه " التسهيل لعلوم التنةيل " ص جة  انظر ما أشار إليه ابن( 3)
الباطنية ومحل القرآن على ما ال يقتضيه، وانظر: الفتاوى البن تيمية  النص القرآني، كتوغل

13 /329 . 

 . 356، 355/ 13الفتاوى ( 4)

 .588/ 19سري أعالم النبال  ( 5)

 .109صفحة  1تاريخ قضاة األندل  جة  ( 6)

 .526صفحة  2نفح الطيب جة  ( 7)

 .34صفحة  1احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية جة  ( 8)

 .41صفحة  18الوايف بالوفيات جة  ( 9)

 .1613صفحة  2كشف الظنون جة  ( 10)

 .108/ 5معج  مقايي  اللغة ( 11)

 . 227خمتار الصحاح )قعد( ص( 12)

  .104/ 3غريب احلديث ألبي عبيد ( 13)

 . 60/ 9تاج العروس مادة قعد ( 14)

  .510/ 2املصباح املنري مادة قعد ( 15)

  .416 القواعد األصولية والفقهية، دراسة نظرية تطبيقية، صاالستقرا  وأثره يف( 16)

  .510/ 2املصباح املنري ( 17)

  .167/ 4البحر احمليط يف أصول الفقه ( 18)
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  .125/ 1عند املفسرين  قواعد الرتجيح( 19)

  .413/ 3يف املوافقات  كما يستعمله الشاطيب( 20)

  .147/ 2بلغة السالك ( 21)

 هـ األردن. 1409، 1، ط86داللة السياق، عبدالوهاب أبو صفية ص( 22)

 . 320/ 1حاشية العطار على عع اجلوامع ( 23)

 . 30/ 1حاشية العطار على عع اجلوامع ( 24)

 . 465/ 1املعج  الوسيط ( 25)

 .129/ 3يثلثهما، مقايي  اللغة، باب السني والبا  وما ( 26)

  .508الكليات ص( 27)

  .238/ 5مقايي  اللغة، باب الالم واجلي ، ( 28)

، تهذيب اللغة، 352/ 26، تاج العروس، مادة )حلق( 327/ 10لسان العرب، مادة )حلق( ( 29)
 . 36/ 4باب احلا  واملي ، 

  .51داللة السياق، ردة اهلل الطلحي ص( 30)

 .187/ 2إحكام األحكام ( 31)

 .91صفحة  2احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية جة  ( 32)

 .125صفحة  3احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية جة  ( 33)

  .215/ 1، وانظر: شرح العقيدة الطحاوية 201/ 1الصواعق املرسلة ( 34)

 .367/ 2البحر احمليط يف أصول الفقه ( 35)

 .48/ 1تفسري االجتهاد ( 36)

  .413/ 3املوافقات ( 37)

 .120/ 3احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 38)
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 .121/ 3احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 39)

 .483/ 3احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 40)

 .192/ 5احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 41)

 .54دة اهلل الطلحي صداللة السياق، ر( 42)

 .88داللة السياق ألبي صفية ص( 43)

  .268/ 7تفسري الط   ( 44)

يف تفسريه، رسالة دكتوراه، أعدها: عبد العةية اخلليفة، جامعة  عطية انظر: ترجيحات ابن( 45)
 هـ. 1421اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصول الدين بالرياض، 

 .488/ 1احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 46)

بسنده عن عبد اهلل بن  2449/ 6يف صحيحه، يف باب ال حتلفوا بآبائك   أخرجه البخار ( 47)
 وهو يسري عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل  أدرك عمر بن اخلطاب

يف ركب حيلف بأبيه فقال أال إن اهلل ينهاك  أن حتلفوا بآبائك  من كان حالفا فليحلف باهلل أو 
 ليصمت. 

 .5/ 2احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 48)

 .92/ 1احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 49)

 .522/ 4احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 50)

 .52/ 1وجية يف تفسري الكتاب العةية احملرر ال( 51)

 .155/ 3احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 52)

 .471/ 1احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 53)

 .396/ 1احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية  (54)

 .358/ 3احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 55)

 .483/ 1 الكتاب العةية احملرر الوجية يف تفسري( 56)
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 .360/ 1احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 57)

 .10/ 2احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 58)

 .365/ 2احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 59)

 .137/ 1احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 60)

 .347/ 1ةية احملرر الوجية يف تفسري الكتاب الع( 61)

 .433/ 1احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 62)

 .156/ 3احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 63)

 .389التمهيد لألسنو  ص( 64)

: واملرجحات يرجح بعضها على بعض وضابط ذلك 24/ 5يف أضوا  البيان  قال الشنقيطي( 65)
 لظن. عند األصوليني هو قوة ا

 .555/ 2احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 66)

، 132/ 5، إعراب القرآن للنحاس 223/ 4، 226/ 3انظر هلذه القاعدة: جامع البيان ( 67)
  369/ 2عند املفسرين  قواعد الرتجيح

  .57/ 10جامع البيان ( 68)

  .613/ 2 قواعد الرتجيح( 69)

( ومن غري املفسرين من ذكر ما يدل على اعتماده هذه القاعدة، كالفقها ، قال يف: حواشي 70)
: واألصل عدم تشتيت الضمائر وقال يف موضع آخر 326/ 1على حتفة احملتاج  الشرواني

 402/ 2عابدين  : ال ختلو عن شي  ملا فيها من تشتيت الضمائر. ويف حاشية ابن106/ 4
 حجر : وهو األوىل لتتفق األفعال وتنتظ  الضمائر يف سلك واحد. ومن احملدثني، قال ابنقال

: فيلةم منه اختالف الضمائر وهو على خالف األصل. وانظر: 331/ 1يف فتح البار  
يد تيسري العةية احلميد شرح كتاب التوح، 306طريق اهلجرتني وباب السعادتني ص

 . 226ص
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  .413/ 1أحكام القرآن البن العربي ( 71) 

  .64/ 3الكشاف ( 72) 

 .468/ 2احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 73)

 .8/ 5احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 74)

  .206/ 1 ، قواعد الرتجيح365/ 1، احملرر الوجية 286/ 4انظر: جامع البيان ( 75)

 .269/ 2احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 76)

 .141/ 5احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 77)

 .109/ 17تفسري الط   ( 78)

  .191/ 1قواعد الرتجيح( 79)

 .106/ 4احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 80)



 57      يمعبداهلل عبدالرمحن الرو....     ابن عطية قاعدة السياق القرآني وأثرها عند 

  ؤلـف: تقـي الـدين أبـي الفـتح، دار النشـر: دار       أحكام األحكام شرح عمدة األحكام، اسـ  امل
 بريوت.  –الكتب العلمية 

  أحكام القرآن، اس  املؤلف: أبو بكر حممد بن عبد اهلل ابن العربي، دار النشر: دار الفكر للطباعة
 لبنان، حتقيق: حممد عبد القادر عطا.  -والنشر 

 ظرية تطبيقية، تأليف: الطيـب السنوسـي   االستقرا  وأثره يف القواعد األصولية والفقهية، دراسة ن
 أمحد، ط دار التدمرية. 

      أضوا  البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، اس  املؤلف: حممد األمني بن حممـد بـن املختـار اجلكـين
م. ، حتقيق: 1995 -هـ 1415 -بريوت.  -الشنقيطي. ، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر. 

 مكتب البحوث والدراسات. 

 عراب القرآن، اس  املؤلف: أبو جعفر أمحد بن حممد بـن إمساعيـل النحـاس، دار النشـر: عـامل      إ
 م، الطبعة: الثالثة، حتقيق: د. زهري غاز  زاهد . 1988 -هـ1409 -بريوت  -الكتب 

   البحر احمليط يف أصول الفقه، اس  املؤلف: بدر الدين حممد بن بهادر بن عبد اهلل الةركشـي، دار
م، الطبعـة: األوىل، حتقيـق:   2000 -هــ  1421 -لبنـان/ بـريوت    -ر الكتب العلمية النشر: دا

 ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. حممد حممد تامر.  

 أبـو عبـد اهلل، دار النشـر:     ال هان يف علوم القرآن، تأليف: حممد بن بهادر بن عبد اهلل الةركشي
 ، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهي . 1391 -بريوت  -دار املعرفة 

       بلغة السالك ألقرب املسالك، اس  املؤلف: أمحـد الصـاو ، دار النشـر: دار الكتـب العلميـة- 
م، الطبعـة: األوىل، حتقيـق: ضـبطه وصـححه: حممـد عبـد       1995 -هـ 1415 -لبنان/ بريوت 

 السالم شاهني. 
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 مرتضى احلسيين الةبيد ، دار النشر: دار  تاج العروس من جواهر القاموس، اس  املؤلف: حممد
 اهلداية، حتقيق: جمموعة من احملققني. 

    تاريخ قضاة االندل  )املرقبة العليا فيمن يستحق القضا  والفتيا(، اس  املؤلف: أبو احلسـن بـن
 -بريوت/ لبنـان   -عبد اهلل بن احلسن النباهي املالقي األندلسي، دار النشر: دار اآلفاق اجلديدة 

 م، الطبعة: اخلامسة، حتقيق: جلنة إحيا  الرتاث العربي يف دار اآلفاق اجلديدة. 1983-هـ 1403

   ترجيحات ابن عطية يف تفسريه، رسالة دكتوراه، أعدها: عبد العةية اخلليفة، جامعة اإلمام حممـد
 هـ. 1421بن سعود اإلسالمية، كلية أصول الدين بالرياض، 

 دار النشـر:  الكلـيب  جة  بن حممد الغرناطي ابن : حممد بن أمحدالتسهيل لعلوم التنةيل، تأليف ،
 م، الطبعة: الرابعة. 1983 -هـ1403 -لبنان  -دار الكتاب العربي 

 سنو  أبو حممـد، دار  التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، اس  املؤلف: عبد الرحي  بن احلسن األ
 ، الطبعة: األوىل، حتقيق: د. حممد حسن هيتو.  هـ1400 –بريوت  -النشر: مؤسسة الرسالة 

      تهذيب اللغة، اس  املؤلف: أبو منصور حممد بن أمحد األزهـر ، دار النشـر: دار إحيـا  الـرتاث
 م، الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد عوض مرعب. 2001 -بريوت  -العربي 

 عةية احلميد يف شرح كتاب التوحيد، اس  املؤلف: سليمان بـن عبـد اهلل بـن حممـد بـن عبـد       تيسري ال
 م، الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد أمين الش او . 1999 -بريوت  -الوهاب، دار النشر: عامل الكتب 

      جامع البيان عن تأويل آ  القرآن، اس  املؤلف: حممد بن جرير بن يةيد بـن خالـد الطـ   أبـو
 1405 –بريوت  -فر، دار النشر: دار الفكر جع

      اجلامع الصحيح املختصر، اس  املؤلف: حممد بن إمساعيل أبـو عبـداهلل البخـار  اجلعفـي، دار
، الطبعـة: الثالثـة، حتقيـق: د.    م1987 - هــ 1407 –بـريوت   -النشر: دار ابن كـثري ، اليمامـة   

 مصطفى ديب البغا. 
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 املؤلف: حسن العطار، دار النشر: دار الكتـب العلميـة   حاشية العطار على عع اجلوامع، اس  - 
 م، الطبعة: األوىل. 1999 -هـ 1420 -لبنان/ بريوت 

        حواشي الشرواني على حتفة احملتاج بشرح املنهـاج، اسـ  املؤلـف: عبـد احلميـد الشـرواني، دار
 .  -بريوت  -النشر: دار الفكر 

 هـ.  1423القرى  ، ط أم1ط 105داللة السياق، ردة اهلل الطلحي ص 

 هـ األردن. 1409، 1داللة السياق، عبدالوهاب أبو صفية، ط 

 أبو عبد اهلل، دار النشر: مؤسسـة   بن عثمان بن قامياز الذهيب سري أعالم النبال ، تأليف: حممد بن أمحد
 رناؤوط ، حممد نعي  العرقسوسي.  ، الطبعة: التاسعة، حتقيق: شعيب األهـ1413 –بريوت  -الرسالة 

       شرح العقيدة الطحاوية، اس  املؤلف: ابن أبي العـة احلنفـي، دار النشـر: املكتـب اإلسـالمي- 
 ، الطبعة: الرابعة. 1391 -بريوت 

     الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة، اس  املؤلف: أبو عبد اهلل مش  الدين حممـد بـن أبـي
 - هــ 1418 –الريـاض   -ي الدمشقي، دار النشـر: دار العاصـمة   بكر بن أيوب بن سعد الةرع

 ، الطبعة: الثالثة، حتقيق: د. علي بن حممد الدخيل اهلل. م1998

  طريق اهلجرتني وباب السعادتني، اس  املؤلف: حممد بن أبي بكر أيوب الةرعي أبو عبد اهلل، دار
: الثانية، حتقيق: عمـر بـن حممـود    ، الطبعةم1994 - هـ1414 –الدمام  -النشر: دار ابن القي  

 أبو عمر.  

   غريب احلديث، اس  املؤلف: القاس  بن سالم اهلرو  أبو عبيد، دار النشر: دار الكتاب العربـي
 ، الطبعة: األوىل، حتقيق: د. حممد عبد املعيد خان. 1396 -بريوت  -

 بن  ، تأليف: شيخ اإلسالم أبي العباس تقي الدين أمحدتيمية الفتاوى الك ى لشيخ اإلسالم ابن
 بريوت.  –عبد احللي  بن تيمية احلراني، دار النشر: دار املعرفة 
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       ، قواعد الرتجيح عند املفسرين، دراسة نظرية تطبيقيـة، تـأليف: حسـني احلربـي، ط دار القاسـ
 هـ. 1417، 1الرياض، ط

 نةيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، اس  املؤلف: أبو القاسـ  حممـود   الكشاف عن حقائق الت
بـريوت، حتقيـق: عبـد     -بن عمر الةخمشر  اخلوارزمي، دار النشر: دار إحيـا  الـرتاث العربـي    

 الرزاق املهد . 

          كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون، اسـ  املؤلـف: مصـطفى بـن عبـداهلل القسـطنطيين
 م.1992 – هـ1413 –بريوت  -ر النشر: دار الكتب العلمية الرومي احلنفي، دا

         الكليات معج  يف املصطلحات والفروق اللغوية، اسـ  املؤلـف: أبـو البقـا  أيـوب بـن موسـى
م. ، حتقيـق:  1998 -هــ  1419 -بـريوت   -احلسيين الكفومي، دار النشـر: مؤسسـة الرسـالة    

 حممد املصر .  -عدنان درويش 

 ؤلف: حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصر ، دار النشر: دار صادر لسان العرب، اس  امل- 
 بريوت، الطبعة: األوىل. 

        احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية، اس  املؤلف: أبو حممد عبـد احلـق بـن غالـب بـن عطيـة
م، الطبعــة: االوىل، 1993 -هـــ1413 -لبنــان  -األندلســي، دار النشــر: دار الكتــب العلميــة 

 قيق: عبد السالم عبد الشايف حممد. حت

      خمتار الصحاح، اس  املؤلف: حممد بن أبي بكر بن عبدالقادر الـراز ، دار النشـر: مكتبـة لبنـان
 ، الطبعة: طبعة جديدة، حتقيق: حممود خاطر.  م1995 - هـ1415 –بريوت  -ناشرون 

   ن حممـد بـن علـي املقـر      املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، اس  املؤلف: أمحـد بـ
 بريوت.  –الفيومي، دار النشر: املكتبة العلمية 

  ،املعج  الوسيط، اس  املؤلف: إبراهي  مصطفى/ أمحد الةيات/ حامد عبد القادر/ حممد النجار
 دار النشر: دار الدعوة، حتقيق: جممع اللغة العربية. 
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 س بن زكريا، دار النشـر: دار اجليـل   معج  مقايي  اللغة، اس  املؤلف: أبي احلسني أمحد بن فار
 م، الطبعة: الثانية، حتقيق: عبد السالم حممد هارون. 1999 -هـ 1420 -لبنان  -بريوت  -

      املوافقات، اس  املؤلف: إبراهي  بن موسى بن حممد اللخمـي الغرنـاطي الشـهري بالشـاطيب، دار
وىل، حتقيـق: أبـو عبيـدة    ، الطبعـة: األ م1997-هــ 1417 –السـعودية   -النشر: دار ابن عفـان  

 مشهور بن حسن آل سلمان.  

       نفخ الطيب من غصن األندل  الرطيب، اس  املؤلف: أمحـد بـن حممـد املقـر  التلمسـاني، دار
 هـ، حتقيق: د. إحسان عباس.  1388 -بريوت  -النشر: دار صادر 

       :دار إحيـا   الوايف بالوفيات، اس  املؤلف: صالح الدين خليـل بـن أيبـك الصـفد ، دار النشـر
 م، حتقيق: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى. 2000 -هـ1420 -بريوت  -الرتاث 




