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 السياق القرآين, أمهيته, ومدى مراعاته عند الشرح والتفسري

The Qurānic Context & its Consideration in Interpretation 
and Exegesis  

 *ااہظراقحل زعب  ر 

Abstract 

The research deals with the exegesis of the meanings of the Holy 

Qurānic. It sheds light on the Qurānic context and to what extent it 
has been taken care of in the modern dictionaries compiled for the 

meanings of the difficult words of the Holy Qurānic. Cocntext is one 
of the most prominent phenomenon for help in determining the 

meanings of the Qurānic words and its exegesis. 

The research defined context, both as a lexical and technical 

word. It described its importance in the Holy Qurānic. It then 
differentiated between context and Nazm (order) which is discussed by 

both exegete and scholars of rhetoric. It was followed by Qurānic 
context, its features and importance. It then brought examples from 

some selected dictionaries which gave importance to the Qurānic 
context while explaining the meaning of the difficult words. 

 The research concluded that there is great role of Qurānic 
context in explanation of the words. It is a phenomenon which has 
been taken care of right from the Holy Prophet and his companions up 
to the exegete of modern world. 

                                                           

  إسالم أابد. -ابحث يف مرحلة الدكتوراه يف كلية اللغة العربية, اجلامعة اإلسالمية العاملية 
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An exegete is vulnerable to make great mistakes if he doesn’t 
attach importance to context while writing his commentary. 

Keywords: Qurānic Context, Interpretation, Clarification , Exegesis  

 ملخص البحث

عرض البحث لقضية تفسري معاين القرآن الكرمي، وسّلط الضوء على السياق القرآين ومدى 
مراعاتو يف معاجم تفسري ألفاظ القرآن يف العصر احلديث؛ كونو من أبرز القرائن املعينة على فهم املعىن 

 .أللفاظ القرآن وتفسريىا تفسرياً صحيحاً يكشف عن املراد منو
العُاَ والىـم الزي ًخدذر كىه اإلاٌعشون والبالهُىن, ًالىـم ش يء, والعُاَ ش يء 

آخش, زم اهخِل بلى مٌهىم العُاَ الِشآوي وظماجه وؤهمُخه, زم ؤوسد بلع ألامثلت الخؼبُُِت 
مشاكاتها العُاَ الِشآوي كىذ الششح والخٌعحر,  للعُاَ الِشآوي كً اإلالاحم املخخاسة ومذي

وخلص البدث بإن للعُاَ الِشآوي ؤهمُت بالوت في الششح والخٌعحر لأللٌاؾ الِشآهُت, ًهى ؤصل 
ً، وسكىه خّ سكاًخه، وؤهضلىه مجزلخه,  ذ ُكني به ٓثحر مً اإلاٌعٍش ؤصُل مً ؤص٘ى هزا الللم, ُو

 كصشها الحاطش. والصحابت والخابلحن بلى مً لذن الشظ٘ى 

ب مشآب الخلل, وُجىّظم آسائه بالللل,   ٓش وبةهماله ًظم اإلاٌعش ُذمه كلى كخباث الضلل, ٍو
صبذ َحَلاًل.  ًُلـم الَخْؼب, وٍُ

خمًذا لٗ ًا سب ٓما ًيبغي لجال٘ وحهٗ وكـُم ظلؼاهٗ, والصالة والعالم كلى كبذْ وسظىلٗ 

آله ألاػهاس وصحابخه ألابشاس, ومً ظاس كلى ههجه  دمحم بً كبذ هللا الهاشمي الِشش ي اللشبي؛ وكلى

 بلى ًىم الذًً.ؤما بلذ:

خٌهمىن ملاهُه  م ؤُبل كلُه اإلاعلمىن بشوٍ، ًخذبشون آًاجه، ٍو ًلما ه٘ض الِشآن الٍٕش

خبىا في جٌعحره وإعجاصه  التي جدخىيها ؤلٌاؿه، ًدٌـىه كً ؿهش ُلب، وحملىه في مصحٍ، ٓو

 حر.وبالهخه وملاوي ؤلٌاؿه الٕث



رسج:   ء2017 ًىهُى-ىاًشً                   ۔۔ السياق القرآني, أهميته,                                      1اللذد، 4املجلذب 

29 

 

 

 

ض, الزي ؤهضله هللا مىكـًت,  اث والجهىد, جذّبُش الٕخاب اللٍض وإن خحر ما ُبِزَلْذ ًُه ألاُو

 وشٌاًء إلاا في الصذوس, وهًذي, وسخمًت للمامىحن.

ت مشاده, ورلٗ بخٌعحر  وال ظبَُل لالّحلاؾ والاظدشٌاء والاهخذاء بالِشآن بال بملًش

هم جشآُبه, ومً َزمَّ ًصل العاث شون بلى هللا لثمشة هزا الٕخاب اإلاجّز٘, وهي الّخذّبش ؤلٌاؿه, ًو

ْلَباِب{ ]ص
َ
وُلى ألْا

ُ
َش ؤ َّٓ َخَز َُ اِجِه َوِل ًَ ُشوا آ بَّ ذَّ َُ ٌْ ِل َٗ ُمَباَس ُْ ْهَضْلَىاُه ِبَل

َ
َخاٌب ؤ ِٓ اعي بلى اللمل, } [, ألن 29: الذَّ

ًاث والشبؽ بُاها خُِِت الخذبش هي بملان الىـش والخٌٕش أللٌاؾ الِشآن في ظُاَ آلاًت ؤو آلا 

ت اإلاشاد ماها, وبالخالي ًيخج اللمل بها.  للىص٘ى بلى ملًش

م, ؤخعاها جٌعحر الِشآن  ا كذة في جٌعحر ؤلٌاؾ الِشآن الٍٕش ًُ ذ ظلٗ الللماء ػش ُو

ل في مىطم آخش, وما بالِشآن, ًال ؤخَذ ؤكلم بمشاد هللا مً هللا  ّصِ
ًُ حمل في مىطٍم 

ُ
, ًما ؤ

ً في ٓخبهم كىذ الششح والخٌعحر اخُخصش في ظىسٍة ُبعؽ في ؤخشي,  ذ اهخم به ٓثحر مً اإلاٌعٍش ُو

م، وسكىه خّ سكاًخه، وؤهضلىه مجزلخه, مً لذن الشظ٘ى  والصحابت  أللٌاؾ الِشآن الٍٕش

والخابلحن بلى كصشها الحذًث, وهزا هى مىطىق البدث الزي ًخللّ بمذي مشاكاة العُاَ 

م في اللصش الحذًث. -كىذ الششح والخٌعحر  -الِشآوي   في ملاحم جٌعحر ؤلٌاؾ الِشآن الٍٕش

 ُبل الخىض في صلب اإلاىطىق, مً ألاهمُت بمٖان حعلُؽ الظىء كلى مٌهىم العُاَ.

 السياق لغة:

اَوَدث ًهي »هـ(: 370ُا٘ ألاصهشي )ث:  َِ زلٗ َج ِذ ؤلابُل َحَعاُوًُا: برا جخابلْذ ، ٓو َُ َحَعاَو

 .(1)«ُمَخِاِودة ومدعاِوُتٌ 

ا٘ الجىهشي )اإلاخىفى:  ي: بلُظهم كلى »هـ(: 393ُو
َ
ًِا٘: َوَلَذْث ًالهُت َزاَلَزت َبِىحَن كلى َظاَ واخٍذ، ؤ

ت . َعذ بُاهم َحاِسٍَ ِْ ْجزُِق كىذ ِبْزش بلع، َل ًَ ، ؤي  َُ عى ٌَ : َهْضُق الشوِح. ًِا٘: سؤًذ ًالهًا  َُ .. والِعُا

 .(2)«اإلاىث
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ا٘ ابً ًاسط )ث:  ُه »هـ(: 395ُو َُ ُ٘ َظا ا َِ ًُ ْيِء.  ْصٌل َواِخٌذ، َوُهَى َخْذُو الش َّ
َ
اُي ؤ َِ حُن َواْلَىاُو َواْل الّعِ

ِحي َصَذ 
َ
ُذ ِبَلى اْمَشؤ ِْ ُ٘ ُظ ا َِ ٍُ ا ... َو ًُ ُه َظْى ُُ ُعى ٌَ َُ َعا ٌُ ًْ َهَزا، إلِاَا  ٌت ِم َِّ َُ ُمْشَخ ى ُخُه. َوالعُّ ِْ َظ

َ
َها، َوؤ َُ ا

ْذ  َُ َما ُظّمِ ، ِبهَّ ٌَ ْوَعاُن َوَهْحُرُه، َواْلَجْمُم ُظى َُ ِلْْلِ ا . َوالعَّ ٌَ ْظَىا
َ
ْيٍء، َواْلَجْمُم ؤ ّلِ ش َ

ُٔ  ًْ نَّ ِبَلْيَها ِم
َ
َٗ أِل  ِبَزِل

َُ َكَلْيَها ْيَعا ًَ َي  َاش ِ
ْ
 .(3)«اإلا

ا٘ َُ »هـ(: 538الضمخششي )ث:  ُو عا ٌُ  َٗ ، وِإلُ ٍَ ْخَعً ِظُا
َ
َُ الَحِذًَث ؤ ُعى ٌَ مً امَلجاِص:... ُهَى 

َزا، وِحْئُخٗ بالَحِذًث كلى َظْىُِه، كلى َظْشِده َٓ ُه ِبلى  ُُ اَلم َمعا َٕ  .(4)«الَحِذًُث، َوهزا ال

ا٘ ابً مىـىس )ث:  ذ ؤلِابُل َحعا»هـ(: 711ُو َُ ذ وَحعاَو َُ ِذ اْوعا َُ َٗ جِاَوَدث َو َزِل َٓ ُوًُا ِبَرا َجَخاَبَلْذ، َو

َْهُش..... 
ْ
ُاَ: اإلا َُ َبْلًظا ....  والّعِ ُعى ٌَ نَّ بلَظها 

َ
إ َٔ ًهي ُمَخِاِودة وُمَدعاِوُت .... واإلاُعاَوُت: اإلاُخابلت 

ىا ؤلِابل َواْلَوَىَم َم  ُُ ُحىا َظا اُهىا ِبَرا َجَضوَّ َٔ ن اْلَلَشَب 
َ
َُل ِلْلَمْهِش َظْىَ أل اَهِذ الوالَب َكَلى ُِ َٔ نها 

َ
ْهًشا أل

َجاَسَة ُجْجَلُب ِبَلْيَها وُحعاَ  ن الّخِ
َ
ْذ ِبَها؛ أل َُ َى ُظّمِ اَكاِث... العُّ َُ : َمْىِطُم اْلِب َى ْمَىاِلِهْم ... والعُّ

َ
ؤ

ْي َبْلُظُهْم 
َ
ٍَ َواِخَذٍة ؤ ُ٘ َوَلَذْث ًالهُت زالزَت َبِىحَن َكَلى ظا ا َِ ًُ َغ اإلاَبُلاث هدَىها ...   ِْ َكَلى ِبْزِش َبْلٍع َل

ْي َواِخٌذ ِفي ِبْزِش َواِخٍذ، ووَلَذْث َزاَلَزتً 
َ
ٍَ ؤ ا َكَلى ظا ًُ ْواَلٍد َظا

َ
اَلٍن زالزُت ؤ ٌُ ٌت؛ وُوِلَذ ِل َاُهْم َحاِسٍَ ُْ ٍَ َب  َكَلى ظا

تٌ  َاُهْم َحاِسٍَ ُْ َعْذ َب ِْ ْي بلُظهم ِفي ِبْزِش َبْلٍع َل
َ
 .(5)«َواِخَذٍة ؤ

ٍ٘ في  ًمً مجمىق الىصىص : بن العُاَ ًذ٘ كلى اهخـام مخىا ت اإلاخِذمت وعخؼُم ؤن هِ٘ى اللوٍى

ٔان له  , وال ًٖىن مخخابلا بال برا  ت لبلىن هاًت مدذدة, ًالخخابم ًُما بحن ألاشُاء هى الدعاَو الحٓش

, بر ما ظُِذ بال لواًت بُلها, وما ظُّ  هاًت ال بذ مً وصىلها, ًمىه َظَى اإلابُلاث هدى العَى

اَ بال لواًت بًصاله للمشؤة, ًٖلمت ظاَ جثحر في الزهً ملنى لحَى ش يء لش يء آخش, الصذ

 واجصاله به, واُخٌاثه ؤزَشه, ٓما جثحر ملنى الاسجباغ والدعلعل والاهخـام في ظلٗ واخذ.

ت جىصاًل بلى هاًت مدذدة, دون ؤن  ًالعُاَ برن في اللوت: ًذ٘ كلى جخابم مىخـم في الحٓش

ت الىاسدة كلى هزا الجزس.ًٖىن هىاْ اهِؼا  ق ؤو اهٌصا٘, هزا ما ُجٌهمه مجمىق الىصىص اللوٍى

 والسياق اصطالحًا: 
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ـً  ًُ بلذ البدث في ٓخب الخٌعحر اإلاخِذمت, وؤص٘ى الخٌعحر, وكلىم الِشآن, وفي جلٗ الٕخب التي 

ٌه  اصؼالخًا, ؤو مً ًيها وحىد مٌهىم للعُاَ ٕٓخب البالهت الِشآهُت, ال ججذ مً َهّص كلى حلٍش

جدذر كً مٌهىم العُاَ مً خُث بُاهه, وحمُم ما ًيها هى خذًث كً ؤهمُت العُاَ وبلع 

آزاسه ٓترحُذ اإلالاوي بلظها كلى بلع, ؤو كً ؤظشاس وسود بلع ألالٌاؾ والترآُب في ظُاُاث 

 ملُىت دون ؤخشي.

ٍ اإلاخِذمحن للعُاَ اصؼالخا  هى: ؤن جىطُذ  -خعب وحهت الىـش  -وللل ظبب كذم حلٍش

الىاضحاث مً ؤكظل اإلاشٕالث, ًلىذ جىطُذ الىاضح ًضاد الومىض, ًٖلمت العُاَ ؤصلها ٓما 

ْيِء »هـ(: 395رٓش ابً ًاسط)ث:  , ًهي جذوس كلى ملنى الخخابم والاهخـام والاجصا٘, (6)«َخْذُو الش َّ

ـامه واجصاله ألداء اإلالنى ًلىذما ُجظاي هزه الٖلمت بلى "الٕالم", ًٖىن اإلالنى جخابم الٕالم واهخ

 اإلاشاد, وهزا واضح كىذهم ال ًدخاج بلى جىطُذ.

ؤو للل العبب ًشحم بلى الآخٌاء بإهمُخه وبلع آزاسه مً هحر حلُِذ ؤو جىـحر للمصؼلح, وهٕزا 

 شإن البذاًاث, بر جٖىن هحر واضحت اإلالالم, وهللا ؤكلم.

ً بِىله: العُاَ هى:  ه ؤخذ اإلالاصٍش ذ كًش خدذد ألاح»ُو ضاء التي حعبّ الىص, ؤو جلُه مباششًة, ٍو

 .(7)«مً خاللها اإلالنى اإلاِصىد

العُاَ هى: جخابم اإلاٌشداث والجمل والترآُب اإلاترابؼت ألداء »وكّشًه ؤخذ الباخثحن, بِىله: 

 .(8)«اإلالنى

رآُب ًبهزا ًٖىن مٌهىم العُاَ هى: بُان اإلالنى اإلاِصىد مً خال٘ جخابم اإلاٌشداث والجمل والت

 الٕالمُت اإلاترابؼت.

ًُبنى كلى العُاَ  وطىح داللت ألالٌاؾ وجدذًذ ملىاها؛ ألن ًُه ُشاثً حلحن كلى رلٗ، 

 .(9)والسجباػه بمِام ملحن ًدذد في طىء الِشاثً الحالُت

 أهمية السياق في القرآن:
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ٔان هـمه الخاص به مً ؤبشص وحىه ؤلاعجا ٔان الىص الِشآوي هصًا مدٕمًا، و ص كىذ الِذماء وإلاا 

ش ي  ًِذ جيبه كلمائها الِذماء كلى ؤهمُت العُاَ ًُه ؛ للٕشٍ كً ؤظشاسه وهٕخه، لزا ُا٘ الضٓس

َُشاِد, »هـ ( :  794)ث: 
ْ
ِ٘ َهْحِر اإلا ْؼِم ِبَلَذِم اْخِخَما َِ ْجَمِل, َواْل ُ حِن املْ ُِ َِ ُجْشِشُذ ِبَلى َجْب ا َُ ِبنَّ َداَلَلَت الّعِ

 , ِم َوَجْخِصُِص اْلَلاّمِ ّلِ
َٖ َُخ

ْ
ِت َكَلى ُمَشاِد اإلا الَّ ًِ الذَّ َشاِث

َِ ِم اْل ـَ ْك
َ
ًْ ؤ اَلَلِت, َوُهَى ِم ِق الذَّ , َوَجَىىُّ ِّ ُْؼَل

ْ
ُِذ اإلا ُِ

ِْ , َوَج

ْهَذ 
َ
َٗ ؤ َْ ِبهَّ ْىِلِه َحَلاَلى: }ُر َُ ْش ِبَلى  ـُ حِرِه َوَهاَلَؽ ِفي ُمَىاَؿَشاِجِه, َواْه ـِ ْهَمَلُه َهِلَؽ ِفي َه

َ
ًْ ؤ َم ِشٍُم{ اْللَ ًَ َٕ ِضٍُض اْل

حُر 49]الذخان:  ِِ ِلُُل اْلَح ُه الزَّ هَّ
َ
ُّ٘ َكَلى ؤ ُذ ًَ ُه  َُ ا َُ ٍَ َجِجُذ ِظ ُْ َٓ  ]»(10). 

ن ؤلامام ابً الُِم )ث:  َبّحِ َ٘ مً ؤهملها, بِىله: 751وٍُ العُاَ ًششذ بلى »هـ( ؤهمُت العُاَ, وَمأ

اد, وجخصُص اللام, وجُُِذ اإلاؼلّ, جبُحن املجمل, وحلُحن املحخمل, والِؼم بلذم اخخما٘ هحر اإلاش 

وجىىق الذاللت, وهزا مً ؤكـم الِشاثً الذالت كلى مشاد اإلاخٖلم, ًمً ؤهمله هلؽ في هـشه, وهالؽ 

 .(11)«في مىاؿشجه

 الفرق بين السياق والنظم:

والعُاَ هى هحر الىـم الزي ًخدذر كىه اإلاٌعشون والبالهُىن, ًالىـم ش يء, والعُاَ ش يء 

ّ بُاهما هٍِ كلى ما ظؼشه الخؼابي )ث: آخش,  هـ( في بُان الىـم, ؤزىاء خذًثه كً 388وللخٌٍش

ٔان الٕالم, بر ُا٘:  , ًالزي ًشبؽ اإلالنى (12)«لٌف خامل, وملنى به ُاثم, وسباغ لهما هاؿم»ؤس

جلل اللٌف في جىاظب وجىاظّ مم اإلالنى هى الىـم.  باللٌف, ٍو

ذ صشح بإن الِشآن بهما صاس معجض  ٔان الثالزت, ًِا٘: ُو واكلم ؤن الِشآن بهما صاس »ا بهزه ألاس

ًصح ألالٌاؾ, في ؤخعً هـىم الخإلٍُ, مظمًىا ؤصح اإلالاوي
َ
هه حاَء بإ

َ
 . (13)«معجًضا؛ أل

هـ(: هى الزي ًٕشٍ كً خعً اسجباغ اإلالاوي بإلٌاؿها, وهى ما 388ًالىـم كىذ الخؼابي )ث: 

ٔاخخالي اإلالاوي لأللٌاؾ التي جىلذ باإلاترادًت, ًٕثر الحذًث كىه في بُان الىحىه البُ اهُت؛ 

ٍ والخىٕحر, ًةرا ؤػلّ الىـم ُصذ به ؤوحه  والخِذًم والخإخحر, والحزي والزٓش, والخلٍش

 ؤلاخخالي هزه, وما ًيشإ كاها مً هٕذ بُاهُت.
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ت آلا جُت في ؤما العُاَ ًةهه ًخخلٍ كً الىـم بهزا الاكخباس, بر بهه ًبدث في الذالالث اإلالىٍى

معاَ واخذ, ومذي اوسجامها ًُما بُاها, بدُث حشٖل ُؼلت مىطىكُت مً الحِاثّ اللِذًت, ؤو 

لُت, ؤو آلاًاُُت والٖىهُت, بما ًدِّ لْلوعان دسب الهذاًت والٌالح, ومذي جشابؽ اإلالاوي  الدشَش

ّ واخذ؛ ألحل الىص٘ى بلى هاًت مدذدة.  وجخابلها في ػٍش

إلالاوي باإلالاوي العابِت والالخِت, والىـم ًبدث في جشابؽ اإلالاوي ًالعُاَ ًبدث في جشابؽ ا

بإلٌاؿها, وبهزا ًـهش الٌَش بحن اإلاصؼلححن, وبلباسة دُُِت مىحضة, العُاَ هى كالُت اإلالنى 

 .(14)باإلالنى, والىـم هى كالُت اللٌف باإلالنى

حىه البُاهُت ومذي والعُاَ بهزا اإلاٌهىم خادم للىـم, بر بن ألاخحر ُذ اخخص بةًظاح الى 

ن وحهه ختى ًخم اظخجالء العُاَ مً خُث  بحَّ جىاظب اإلالاوي مم ؤلٌاؿها, بر ال ًخطح اإلالنى وٍُ

ت بعباُه ولحاُه, ومً َزم, ًخطح الىحه اإلابدىر كىه مً هاخُت الىـم؛ ألن رلٗ  داللخه اإلالىٍى

 ؤدعى لخلمغ الحُِِت والٕشٍ كً وحه خعاها, وهللا ؤكلم. 

 اق القرآني:مفهىم السي

ا ؤن العُاَ هى: جخابم اإلاٌشداث والجمل والترآُب اإلاترابؼت ألداء اإلالنى. ًٌ  ٓما مش آه

ٍ ًمًٕ ؤن هِ٘ى ؤن العُاَ الِشآوي هى: جخابم اإلاٌشداث والجمل والترآُب  ًٌي طىء هزا الخلٍش

ى مً خال٘ جخابم الِشآهُت اإلاترابؼت ألداء اإلالنى, وجٖىن داللت العُاَ الِشآوي هي: بُان اإلالن

 اإلاٌشداث والجمل والترآُب الِشآهُت اإلاترابؼت.

ٍ آخش للعُاَ الِشآوي ؤٓمل وؤشمل وؤوضح مً العابّ, وهى ؤن اإلاِصىد مً  وهىاْ حلٍش

جخابم اإلالاوي واهخـامها في ظلٗ ألالٌاؾ الِشآهُت, لخبلى هاًتها اإلاىطىكُت في »العُاَ الِشآوي هى: 

 .«ون اهِؼاق ؤو اهٌصا٘بُان اإلالنى اإلاِصىد, د

واإلاِصىد مً جخابم اإلالاوي: جشابؽ اإلالاوي الٌشكُت لخذمت اإلالنى ألاصُل الىاسد رٓشه في العىسة, »

ودون اهِؼاق, ؤي: مً هحر ؤن جٕخمل اإلالاوي التي جخدذر كاها آلاًاث, ًال ًصح ؤن جٍِ آلاًاث 
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ؤي: دون ؤن ًٖىن هىاْ ًاصل  سؤظا دون ؤ ن جٕخمل اإلالاوي وجخجعذ للشاجي, ودون اهٌصا٘,

 .(15)«ؤحىبي, مً هحر ؤن ًٖىن له ؤي داق, ؤو اسجباغ بمىطىق آلاًاث

 ًْ ل ُىله حلالى: }َما َهْيَسْخ ِم ووعخؼُم ؤن وعخإوغ لهزا اإلاٌهىم بٖلمخحن لْلمام الؼبري كىذ جإٍو

ْو ِمْثِلَها{ ]البِشة: 
َ
ِث ِبَخْحٍر ِمْاَها ؤ

ْ
ْو ُهْيِعَها َهإ

َ
ٍت ؤ ًَ ل »[ خُث ُا٘: 106آ بهما اخترها ما اخترها مً الخإٍو

ْل ِبنَّ اْلُهَذي (16)«ػلب احعاَ الٕالم كلى هـام في اإلالنى ُُ ل ُىله حلالى: } ا٘ ؤًظا: كىذ جإٍو , ُو

وإهما اخترها رلٗ مً ظاثش ألاُىا٘ التي رٓشهاها؛ ألهه ؤصحها [, »73ُهَذي هللا ...{ ]آ٘ كمشان: 

ا كلى هـم الٕالم وظُاُه ملًنى، وؤخعُاها اظخِامًت، ًُ ها احعا  .(17)«كلى ملنى ٓالم اللشب، وؤشذُّ

ٔان آًت ؤم ظىسة, ؤم مِؼلًا مً ظىسة, وهزا  ًهىاْ اسجباغ ملىىي بحن آخاد الىص الِشآوي, ظىاء ؤ

الاسجباغ ُذ ال ًبذو للىاؿش في الىهلت ألاولى, ًُـً ؤن اإلالاوي مخٌٕٕت ألاواصش ال اسجباغ بحن 

خُِِت ألامش, هي مخىاظِت كلى ؤشذ ما ًٖىن كلُه الاحعاَ والاسجباغ؛ ًِذ جزٓش  آخادها, وفي

ُصت زم ًخلىها رٓش مىاكف, زم ؤوامش وهىاه, زم وكذ ووكُذ, وهي جذوس في ًلٗ مىطىق واخذ 

لحن كلُه, دساظت اإلالاوي باكخباس اجصالها واسجباػها  مترابؽ مخىاظّ, والزي ًٕشٍ هزا ألامش َو

 ا بلذها, وهللا ؤكلم.بما ُبلها وم

 سمات السياق القرآني:

ت بعماث كذة, ماها:  والعُاَ الِشآوي ًدعم كً العُاُاث البشٍش

طبؽ العُاَ الِشآوي لٌهم اإلاخلِي؛ ًالعُاَ هى صاخب العلؼت في جدذًذ داللت  (1
ذ كلى كىاها ها ألالٌاؾ وملاهيها اإلاِصىدة, ًهى الظابؽ لٌهم اإلاخلِي, رلٗ ؤن ألالٌاؾ برا جٓش

ذًا ُمدذدا للملاوي. ُّ َِ ٔان العُاَ الِشآوي ُم  دون كِا٘, خملذ ما ًشاد وما ال ًشاد مً ملان, لزا 
كذم ُابلُت العُاَ الِشآوي للخٌُٕٗ ؤو الخجضت؛ ًالِشآن ًدعم بالترابؽ والدشابٗ  (2

ب  –بحن آًاجه, ًال اهٌصا٘ وال اهِؼاق, ورلٗ ٌلىد لترابؽ اإلالاوي وجخابلها  لِشآن ٓالم ؛ ًا -وال ٍس
 واخذ وظُاَ مخىاصل مً ؤوله بلى آخشه.

خه؛ بر ًخمخم باخخمالُت كذة ملان, رلٗ ؤن دالالجه  (3 مشوهت العُاَ الِشآوي وخٍُى
ٔاء كِل املجتهذ, وكذم ُصشه كلى ملنى واخذ ال هحر, وفي  مخىىكت, وهي مـهش بًجابي ًذكى بلى بر
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ذ هٌعه ًظبؽ بظابؽ العُاَ؛ بر ٌلؼُه مجاال مد ذدا في اإلالاوي واإلاٌاهُم, وهي ما ُكشي الُى
ل  .(18)ًُما بلذ بللم الخإٍو

 أهمية السياق القرآني:

ذ جيبه الللماء ُذًما بلى ؤهمُخه خحن ؤشاسوا بلى ُاكذة مهمت وهي جٌعحر الِشآن بالِشآن , (19)ُو

 وهزه الِاكذة هجذها في كصشها الحاطش بما ٌلشي باإلاىهج العُاقي الزي حلل للعُاَ الذوس 

الحاظم في ًهم الىصىص وجدذًذ ملاوي ألالٌاؾ, وطبؽ دالالتها, بر بّحن الللماء اإلالاصشون ؤن 

جدذًذ ملنى الٖلمت ًشحم بلى كالُتها مم الٖلماث ألاخشي, وهزا ما هجذه لذي ًحرر, صكُم اإلاذسظت 

ت , (20)"العُاُُت الزي صّشح بإن الٖلمت ال ًخطح ملىاها بال مً خال٘ "حعُِّ الىخذة اللوٍى

ّ العُاُاث الىاسدة ًيها.  بملنى: وطلها في ظُاُاث مخخلٌت لخدذًذ ملىاها ًو

م بالِشآن هٌعه, خُث بهه: جخابم  عخمذ العُاَ الِشآوي ؤهمُخه مً ٔىهه جٌعحرًا للِشآن الٍٕش َو

دون اإلالاوي واهخـامها في ظلٗ ألالٌاؾ الِشآهُت, لخبلى هاًتها اإلاىطىكُت في بُان اإلالنى اإلاِصىد, 

اهِؼاق ؤو اهٌصا٘, بل بن ظُاَ آلاًت وظُاَ اإلاِؼم مً ؤكلى مشاجب جٌعحر الِشآن بالِشآن؛ ألهه 

 في مدل واخذ.

ؤًظل ػَش الخٌعحر وؤصحها خُث بهه  –ؤي جٌعحر الِشآن بالِشآن  –وهزا الظشب مً الخٌعحر 

هٌعه, ًةهه ال ٌلذ٘ كىه  ال ؤخذ ؤكلم بملاوي الٕالم مً اإلاخٖلم هٌعه, ًةرا جبحن مشاده مً الٕالم

 بلى هحره.

ن شُخ ؤلاظالم ابً جُمُت )ث:  َبّحِ ًةن ُا٘ ُاثل: ًما ؤخعً ػَش »هـ( هزه ألاًظلُت بِىله: 728وٍُ

ْحِمَل في مٖان ًةهه 
ُ
الخٌعحر؟ ًالجىاب: بن ؤصح الؼَش في رلٗ ؤن ًٌعش الِشآن بالِشآن، ًما ؤ

َش في مىطم آخش، وما اْخُخِصش مً مٖا ّعِ
ًُ  .(21)«ن ًِذ ُبِعَؽ في مىطم آخشُذ 

 .(22)«جٌعحر الِشآن بالِشآن مً ؤبلى الخٌاظحر»هـ( ًِ٘ى 751وجلمُزه ابً الُِم )ث: 

لًٕ ًالخف في جٌعحر الِشآن بالِشآن ٔىن الخٌعحر ال ًدىاصق ًُه ازىان لىطىخه واظدباهخه، 

ِت رٓش  ِت العاا٘ والجىاب، ؤو كلى ػٍش اإلاىصىي زم بجباكه وؤوضح ؤمثلخه ما ًٖىن كلى ػٍش
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َِ  بإوصاًه. اِس
َماِء َوالؼَّ ِت العاا٘ والجىاب ُىله حلالى: }َوالعَّ َْ َما  -ومً ؤمثلت ػٍش ْدَسا

َ
َوَما ؤ

 َُ اِس :  -الؼَّ ُب{ ]الؼاَس ُِ ا
ْجُم الثَّ [. ًخٌعحر الؼاَس ال مدالت هى الىجم الثاُب، والخالي 3ـ  1الىَّ

خشحه كً  ًُ .في اإلاشاد بالىجم الثاُب ال   ٔىهه هى الؼاَس

اَء هللِا اَل َخْىٌي َكَلْيِهْم  َُ ْوِل
َ
اَل ِبنَّ ؤ

َ
ِت رٓش اإلاىصىي وإجباكه بإوصاًه ُىله حلالى: }ؤ ومً ؤمثلت ػٍش

ْدَضُهىَن  ًَ ىَن{ ]ًىوغ:  -َواَل ُهْم  ُِ خَّ ًَ اُهىا  َٔ ًَ آَمُىىا َو ِزً [. ًخٌعحر ؤولُاء هللا بإنهم الزًً 63 - 62الَّ

ٔاهىا ًخِىن   مً جٌعحر الِشآن بالِشآن. آمىىا و

لت ؤلاظالمُت, وهى لِغ ولُذ هزه ألاصمان اإلاخإخشة, وإهما هى  ًالعُاَ الِشآوي ملخبر في الشَش

مشجبؽ باللوت اللشبُت اسجباػًا وزًُِا مىز الِذم, ًال ًٌهم الٕالم كىذ اللشب بال طمً ظُاُه, 

ذ زبذ كً الىبي  م ه٘ض بلوت اللشب, ُو كاة العُاَ الِشآوي في جٌعحر الِشآن مشا والِشآن الٍٕش

م, واكخباسه العُاَ الِشآوي في الخٌعحر واظخخذامه له, ًذ٘ كلى ؤهمُخه وؤصالخه, ومً  الٍٕش

 ؤمثلت رلٗ:

ِبّيِ »
نَّ َكاِجَشَت، َصْوَج الىَّ

َ
ًِ َظِلُِذ، ؤ ًِ ْب ْخَم ًْ َكْبِذ الشَّ َ٘ هللِا  َك ْلُذ َسُظى

َ
اَلْذ: َظإ َُ  َهِزِه آلا ًْ ِت: َك ًَ

ُلىُبُهْم َوِحَلٌت{ ]اإلاامىىن:  ُُ ْاُجىَن َما آَجْىا َو ًُ  ًَ ِزً ْشَشُبىَن الَخْمَش 60}َوالَّ ٌَ  ًَ ِزً ُهُم الَّ
َ
اَلْذ َكاِجَشُت: ؤ َُ  ]

 : َ٘ ا َُ ىَن؟  ُُ ْعِش ََ ىَن، َوُه »َو ُُ َخَصذَّ ٍَ ىَن َو َصلُّ ٍُ ُصىُمىَن َو ًَ  ًَ ِزً ُهُم الَّ اَّ ِٕ ، َوَل ِّ ً ّذِ ا ِبْيَذ الّصِ ًَ ىَن اَل  ًُ َخا ًَ ْم 

ىَن{ ]اإلاامىىن:  ُِ َعاِسُكىَن ِفي اْلَخْحَراِث َوُهْم َلَها َظاِب ٌُ  َٗ وَلِئ
ُ
َبَل ِمْاُهْم }ؤ ِْ ْن اَل ُج

َ
 . ًالىبي (23)[««61ؤ

ح اإلالنى باظخخذام العُاَ الِشآوي, واظخذ٘ بلحاَ آلاًت كلى اإلالنى اإلاشاد.  وضَّ

ًِ َمْعُلىٍد هنع هللا يضر» ًْ َكْبِذ هللِا ْب : َك َ٘ ا َُ ْلٍم{ ]ألاولام: »,  ـُ ْلِبُعىا ِبًَماَنُهْم ِب ًَ ًَ آَمُىىا َوَلْم  ِزً َّا َهَضَلْذ }الَّ
َ
[ 82إلا

 : َ٘ ا َُ َعُه؟  ٌْ ِلُم َه ـْ ًَ َىا اَل  ًُّ
َ
َ٘ هللِا، ؤ ا َسُظى ًَ اُلىا:  َِ ًَ َٗ َكَلى اإلاُْعِلِمحَن،  َّّ َرِل َما ُهَى »َش , ِبهَّ َٗ َغ َرِل ِْ َل

َلْم حَ 
َ
, ؤ ُْ ْش ْلٌم الّشِ ـُ َْ َل ْش ْْ ِباهلِل ِبنَّ الّشِ ا ُبَنيَّ اَل ُحْشِش ًَ ُه  ـُ ِل ٌَ َماُن اِلْبِىِه }... َوُهَى  ِْ َ٘ ُل ا َُ ْعَمُلىا َما 

ٌُم{ ]لِمان:  ـِ  .(24)«[«13َك

ىه الشظ٘ى  ِّ , ٓما ب ت ًعُاَ آلاًت ًذ٘ كلى ؤن اإلاشاد مً الـلم الشْش , ًِ٘ى ابً ُُم الجىٍص

َٗ » هـ( : 751)ث:  وَلِئ
ُ
ْلٍم ؤ ـُ ْلِبُعىا ِبًَماَنُهْم ِب ًَ ًَ آَمُىىا َوَلْم  ِزً ْىله َحَلاَلى: }الَّ َُ  ًْ ِهَم ِم ًَ  ًْ َش َكَلى َم َٕ ْه

َ
َوؤ
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ًُ َوُهْم ُمْهَخُذوَن{ ]ألاولام:  ْم
َ
َ٘ 82َلُهُم ألا ْى َُ َش  َٓ ، َوَر ُْ ْش ُه الّشِ هَّ

َ
َن ؤ ي، َوَبحَّ ََلاص ِ

ْ
ِغ ِباإلا ٌْ ُه ُؿْلُم الىَّ هَّ

َ
[ ؤ

ٌُم{ ]لِمان: لُ  ـِ ْلٌم َك
ـُ َْ َل ْش َماَن اِلْبِىِه: }ِبنَّ الّشِ ِْ13 ًْ ُه ِم َِّ ِف ِكْىَذ بْكَؼاِثِه َخ ٌْ ََ اللَّ ا َُ نَّ ِظ

َ
[ َمَم ؤ

ِةنَّ هللاَ  ًَ  ، َٗ ُن َرِل َبّحِ ًُ ِل  مُّ
َ
إ لْ  -ُظْبَداَهُه  -الخَّ ًَ : }َوَلْم  َ٘ ا َُ َعُهْم، َبْل  ٌُ ْه

َ
ِلُمىا ؤ ـْ ًَ ْل َوَلْم  ُِ ًَ ِبُعىا ِبًَماَنُهْم َلْم 

ْلٍم{ ]ألاولام:  ـُ ي 82ِب َوّؼِ ٌُ ًْ َحِمُِم ِحَهاِجِه، َواَل  ُخُه َلُه َوِإَخاَػُخُه ِبِه ِم َُ ْيِء َحْوِؼ ْيِء ِبالش َّ [ َوُلْبُغ الش َّ

 ُْ ْش ْلَم الّشِ ُـّ نَّ ال
َ
َّ٘ َكَلى ؤ َذ ًَ ُش ...  ٌْ ُٕ ْلَبُعُه بالَّ اْل ٍَ ِدُُؽ ِبِه َو ٍُ ًَماَن َو  .(25)«ؤلْاِ

ٔإصل مً  ومما ًذ٘ كلى ؤهمُت العُاَ الِشآوي في الخٌعحر, اكخباسه كىذه الصحابت  ٓزلٗ 
ؤص٘ى الخٌعحر, وإكمالهم له في جٌعحر ٓالم هللا حلالى, ًهى ٌعخمذ ؤهمُخه بةكما٘ الصحابت له 
ِبه مً الِشآن هٌعه زم م ً مً ؤهمُت جٌعحرهم, بر هى ألاصل الثالث مً ؤص٘ى الخٌعحر بلذ َجَؼلُّ

ت.  العىت الىبٍى

وخُيئز، برا لم هجذ الخٌعحر في الِشآن وال في العىت سحلىا في رلٗ بلى ؤُىا٘ »ًِ٘ى ابً جُمُت: 
الصحابت، ًةنهم ؤدسي بزلٗ إلاا شاهذوه مً الِشآن، وألاخىا٘ التي اخخصىا بها، وإلاا لهم مً 

 .(26)«الٌهم الخام، والللم الصحُذ، واللمل الصالح

, ومً ؤمثلت رلٗ: لعُاَ الِشآوي في الخٌعحر ًذ٘ كلى وطىخه في ؤرهانهم ومشاكاة الصحابت ا
« 

َ
ُْاِمِىحَن ، ؤ

ْ
ِمحَر اإلا

َ
ا ؤ ًَ َ٘ َسُحٌل:  ا َِ ًَ ِبي َػاِلٍب 

َ
ًِ ؤ ْىُذ ِكْىَذ َكِلّيِ ْب ُٓ  : َ٘ ا َُ  ، ٍم اْلَحْظَشِمّيِ ُْ َع ٌُ  ًْ َ٘ َك َذ ُى ًْ َسؤَ

ًَ َكَل  ِشٍ ًِ ْجَلَل هللُا ِلْلٖا ًَ  ًْ ُْاِمِىحَن َظِبُاًل{ ]اليعاء: هللِا: }َوَل
ْ
َهُشوَن 141ى اإلا ـْ َُ ًَ اِجُلىَهَىا  َِ ًُ [, َوُهْم 

ْجَلَل هللُا لِ  ًَ  ًْ ُاَمِت َوَل ِِ ْىَم اْل ًَ ْم  ُٕ َى ِْ ُم َب ُٕ ْد ًَ اهلُل  ًَ { : َ٘ ا َُ : اْدُهْه اْدُهْه، ُزمَّ  َ٘ ا َِ ًَ ُخُلىَن،  ِْ ٍَ ًَ َكَلى َو ِشٍ ًِ ْلٖا
ْىم الْ  ًَ ُْاِمِىحَن َظِبُاًل{ 

ْ
ُاَمِت" ]اليعاء: اإلا ِِ141»](27). 

ًهىا هجذ ؤن هزا العاثل خمل هزا الجضء مً آلاًت كلى بػالُه, ومً َزم, اظدشٖل مخالٌت ما 
م ًُه مً  م ًُما ُو ًهم للىاُم, والعبب في رلٗ ؤهه ك٘ض هزا الجضء مً آلاًت كً ظُاُه, ًُى

ا  ًُّ ذ ظإ٘ خبحًرا, ًاظخذ٘ بعُاَ آلاًت, الخؼإ, ًعإ٘ كل وجدذًذًا بعباُها, ًىضح اإلالنى , ُو
 في طىء العُاَ الِشآوي.

ذم  –ومً هىا, ؤدْس الللماء  ِِ ؤهمُت العُاَ الِشآوي ومشاكاجه والاكخماد كلُه في جٌعحر  -مىز ال
 , وؤُىالهم جضخش في بُان رلٗ, ماها:ٓالم هللا 
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بلعانها، كلى ما َحْلِشي ِمً ًةهما خاػب هللا بٕخابه اللشَب »هـ(: 204ًِ٘ى ؤلامام الشاًعي )ث: 
ها  ـِ ُن آخش لٌ َبّحِ ًُ ُ٘ لٌـها ًُه كً آخشه, وَجْبَخِذت الش يء  ُن ؤوَّ َبّحِ ًُ ملاهيها ... وَجْبَخِذت الش يَء مً ٓالمها 

ِلِه   .(28)«مىه كً ؤوَّ

ِ٘ى ؤبى بٕش ألاهباسي  )ث:  ُله »هـ(: 328ٍو وَّ
َ
شجِبؽ ؤ ح بلُظه بلظًا، وٍَ نَّ ٓالَم اللشب ًصّحِ

َ
بأخشه، ؤ

ه ْلَشُي ملنى الخؼاِب مىه ِبالَّ باظدٌُاثه، واظخٕما٘ حمُم خشًو ٌُ لشي ملنى (29)«وال  ٌُ , ؤي, ال 

 الخؼاب بال باظدٌُاء العُاَ واظخٕما٘ الىـش ًُه ٔله.

ِ٘ى اللض بً كبذ العالم )ث:  اَ مششذ »هـ( مبًِىا ؤهمُت العُاَ الِشآوي في الخٌعحر: 660ٍو َُ الّعِ

ٖل صٌت ِبَلى جبحن املج ًَ ل َرِلٗ بلشي الِاْظِخْلَما٘,  ِشٍش الىاضحاث ٔو ِْ مالث, وجشحُذ املحخمالث, َوَج

اَن مذًخا  َٔ َما  ًَ اَهذ رًما,  َٔ م  اَ الزَّ َُ ل صٌٍت َوُلذ ِفي ِظ اَهذ مذًخا, ٔو َٔ َْذح 
ْ
اَ اإلا َُ َوُلذ ِفي ِظ

م َصاس رًما, واظتهضاًء, وتهًٕما, اَ الزَّ َُ َىُم ِفي ِظ ًَ ْهَذ  ِباْلَىْطِم, 
َ
َٗ ؤ َْ ِبهَّ بلشي الِاْظِخْلَما٘, ِمَثاله }ُر

ِشٍُم{ ]الذخان:  َٕ م.49اْلَلِضٍُض اْل اَ الزَّ َُ ىق َرِلٗ ِفي ِظ ُُ ِلُل اإلاهان؛ لُى ي, الزَّ
َ
 [ ؤ

ِشُُذ{ ]هىد:  ْهَذ اْلَحِلُُم الشَّ
َ
َٗ أَل ب }ِبهَّ ُْ ٘ى ُىم ُشَل َُ  َٗ َزِل َٓ ىكه 87َو ُُ ُه اْلَجاِهل لُى ٌِ ي, العَّ

َ
ِفي [ ؤ

َبَراَءَها{ ]ألاخضاب:  ُٓ َػْلَىا َظاَدَجَىا َو
َ
ا ؤ َٗ }ِبهَّ َزِل َٓ ِه. َو ُْ اس َكَل َٖ ْه اَ ؤلْاِ َُ اَ رمهم 67ِظ َُ ىكه ِفي ِظ ُُ [ لُى

 بةطال٘ ألاجباق.

ُم{ ]الِلم:  ـِ ٗ لللى خلّ َك ْىِله َحَلاَلى }َوإهَّ َِ َٓ اَ  َُ ُذ٘ كلى اإلاَُشاد ِبِه الّعِ ًَ  ً  [4َوؤما َما ًصلح لألمٍش

ْىاًل  َُ ىُلىَن  ُِ ْم َلَخ ُٕ ىله حلالى: }ِبهَّ َُ َْذح َو
ْ
اَ اإلا َُ ىق َرِلٗ ِفي ِظ ُُ ه لُى ُما ِفي خعىه وشًش ـِ َساَد ِبِه َك

َ
ؤ

ًُما{ ]ؤلاظشاء:  ـِ م...40َك اَ الزَّ َُ ىق َرِلٗ ِفي ِظ ُُ ُما ِفي ُبده لُى ـِ َساَد ِبِه َك
َ
 .(30)«[ ؤ

ِ٘ى ابً جُمُت )ث:  ِت َوَما »الٕشٍ كً خُِِت اإلالنى: هـ( في بُان ٌُُٓت 728ٍو ًَ ْبَل آلْا َُ ُل َما  مُّ
َ
َخإ ًَ

َْلَنى
ْ
ِت اإلا َِ ُ ِِ ْؼِلُلٗ َكَلى َخ ًُ  , وهى العُاَ بشُِه: العباَ واللحاَ.(31)«َبْلَذَها 

ن ؤن ميشإ الولؽ في الخٌعحر هى بهما٘ العُاَ الِشآوي,  بّحِ ذ شُخ ؤلاظالم هزا الٕالم وٍُ ٓا ٍو

ًْ َجَذبَّ »بِىله:  َم َُشاُد, ًَ
ْ
َن َلُه اإلا ْشآِن: َجَبحَّ ُِ ُصىَد اْل ِْ ِت َوَما َبْلَذَها, َوَكَشَي َم ًَ ْبَل آلْا َُ َش َما  ْشآَن, َوَجَذبَّ ُِ َش اْل

ًْ الِاْهِدَشاِي َوالِاْكِىَحاِج. َذاَد ِم  َوَكَشَي اْلُهَذي َوالّشَِظاَلَت, َوَكَشَي العَّ
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ْدخَ  ًَ ِد َما  ِعحُرُه ِبُمَجشَّ ٌْ ا َج مَّ
َ
ًْ َوؤ  اْلَوَلِؽ ِم

ُ
َهَزا َمْيَشإ ًَ ُن َمْلَىاُه,  َبّحِ ًُ ًْ َظاِثِش َما  ُد َك َجشَّ ُ ُف املْ ٌْ ِمُلُه اللَّ

ِت  ٍَّ َوِى ُِه ِبااِلْخِخَمااَلِث اللُّ ًِ ُم 
لَّ َٖ َخ ًَ  ًْ ِثحٌر ِممَّ َٓ َما  َُّ  .(32)«الوالؼحن؛ اَل ِظ

اجخزوه ٓمىهج مإمىن في جٌعحر ٔل هزه ألاُىا٘ جذ٘ كلى ؤن الللماء اهخمىا بالعُاَ الِشآوي, و 

هم الٕالم, وؤهه ًىِل  ٓالم هللا كض وحل, ألن له ألازش ألآبر والُِمت اللـمى في جدذًذ اإلالاوي ًو

جاهب  اإلالنى مً الـهىس بلى الىصُت, وؤن  مً يهمله في الخٌعحر ًٖىن الخؼإ والولؽ خلٌُه, ٍو

 الصىاب كلى الذوام, وهللا ؤكلم.

 :(33)آني في املعاجم املختارة عند الشرح والتفسيرمراعاة السياق القر 

وإرا ُشؤها في اإلالاحم املخخاسة, هجذ بلظها ُذ ساعى العُاَ الِشآوي في جٌعحر بلع الٖلماث 

", والتي ملىاها في العُاَ الِشآوي "الىجم الثاُب" ٓما في ُىله:  الِشآهُت, مثل: ٔلمت: "الؼاَس

 َِ اِس
َماِء َوالؼَّ َُ َوَم  -}َوالعَّ اِس َْ َما الؼَّ ْدَسا

َ
:  -ا ؤ ُب{ ]الؼاَس ُِ ا

ْجُم الثَّ  [.3ـ  1الىَّ

 في ٔلماث الِشآن جٌعحر وبُان للشُخ خعىحن مخلىي.

 : { ]الؼاَس َِ اِس
ؼُلُم لُالً 1}َوالؼَّ ًَ ب  ُِ ا

جم الثَّ  .(34)[ )ُعٌم( بالىَّ

م ملجمم اللوت اللشبُت بالِاهشة.  و في معجم ؤلٌاؾ الِشآن الٍٕش

 َِ اِس
ب: الؼَّ ُِ ا

جم الثَّ َِ  الىَّ اِس
َماِء َوالؼَّ َُ  -}َوالعَّ اِس َْ َما الؼَّ ْدَسا

َ
:  -َوَما ؤ ُب{ ]الؼاَس ُِ ا

ْجُم الثَّ ـ  1الىَّ

3](35). 

شاءاجه للذٓخىس ؤخمذ مخخاس كمش. م ُو  و في اإلاعجم اإلاىظىعي أللٌاؾ الِشآن الٍٕش

{ ]الؼا َِ اِس
َماِء َوالؼَّ اِسَ: الىجم اإلاض يء }َوالعَّ : الؼَّ  .(36)[1َس

وهى ؤخذ ألاُىا٘ في اإلاشاد بالىجم  –هشي ؤن اإلاالٍ ؤحى بملنى: "الىجم الثاُب" هى الىجم اإلاض يء 

ولِغ هزا اإلالنى لـ "الّؼاِسَ", وملىاه ال مدالت هى الىجم الثاُب، ُا٘ ابً كاشىس )ث:  –الثاُب 

ِذًُشُه: »هـ(: 1393 ِْ ًْ َطِمحٍر َمْدُزوٍي َج ْجُم َخَبٌر َك ُب الىَّ ُِ ا
ْجُم الثَّ َُ الىَّ اِس ي: الؼَّ

َ
 .(37)«ُهَى، ؤ
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م للذٓخىس دمحم الخىهجي. ب الِشآن الٍٕش  وفي اإلاعجم اإلاٌصل في جٌعحر هٍش

 َِ اِس
َماِء َوالؼَّ اِسَ: }َوالعَّ :  -الؼَّ { ]الؼاَس َُ اِس َْ َما الؼَّ ْدَسا

َ
 [.2ـ  1َوَما ؤ

ب الزي في العماء العاب اِسَ: هى هجم ُصخل, الٖٓى ا. ؤو هى الَجْذي.الؼَّ ُل: هى الثًر ُل:  لت. ُو ُو

شي  ًُ ا ألهه  ًُ ُل: هى الىجم آلاحي لُال. ظمي الىجم ػاس ب الصبذ. ُو هى الىجم الزي ًِا٘ له: ٔٓى

, ولزلٗ ُالىا: ٔلُّ  ٔان, ألهه ًدخاج بلى ػَش الباب ُبل الذخ٘ى لُال, وجؼلّ كلى الِادم لُال مً 

ٗ  .(38)مً ؤجاْ ًِذ ػُش

" بل ؤوسد ؤُىا٘ الللماء باإلاشاد مً "الىجم ًالخف هىا ؤن  اَس اإلاالٍ لم ٌششح ملنى ٔلمت "الؼَّ

ا. " لوىٍّ ". زم ششح ٔلمت "الّؼاَس  الثاُب" وهى ملنى "الؼاَس

ْلٍم{  ـُ ْلِبُعىا ِبًَماَنُهْم ِب ًَ ًَ آَمُىىا َوَلْم  ِزً و ٔلمت: "ُؿْلم" ملىاها: "ِشْشْ" ورلٗ في ُىله حلالى: }الَّ

: 82]ألاولام:  َ٘ ا َُ ًِ َمْعُلىٍد هنع هللا يضر, خُث  ْلِبُعىا ِبًَماَنُهْم »[, بذلُل سواًت اْب ًَ ًَ آَمُىىا َوَلْم  ِزً َّا َهَضَلْذ }الَّ
َ
إلا

ْلٍم{ ]ألاولام:  ـُ : 82ِب َ٘ ا َُ َعُه؟  ٌْ ِلُم َه ـْ ًَ َىا اَل  ًُّ
َ
َ٘ هللِا، ؤ ا َسُظى ًَ اُلىا:  َِ ًَ َٗ َكَلى اإلاُْعِلِمحَن،  َّّ َرِل [ َش

« ِْ ا ُبَنيَّ اَل ُحْش َل ًَ ُه  ـُ ِل ٌَ َماُن اِلْبِىِه }... َوُهَى  ِْ َ٘ ُل ا َُ َلْم َحْعَمُلىا َما 
َ
, ؤ ُْ ْش َما ُهَى الّشِ , ِبهَّ َٗ ْْ ِباهلِل َغ َرِل ِش

ٌُم{ ]لِمان:  ـِ ْلٌم َك
ـُ َْ َل ْش  .(39)«[«13ِبنَّ الّشِ

 في ٔلماث الِشآن جٌعحر وبُان للشُخ خعىحن مخلىي.

ْلٍم{  ـُ شٍ 82]ألاولام: }ِب ٌْ ُٕ , ب ٍْ  .(40)[ ِبِشش

م ملجمم اللوت اللشبُت بالِاهشة.  و في معجم ؤلٌاؾ الِشآن الٍٕش

{ ]ألاولام:  ًُ ْم
َ
َٗ َلُهُم ألْا وَلِئ

ُ
ْلٍم ؤ ـُ ْلِبُعىا ِبًَماَنُهْم ِب ًَ ًَ آَمُىىا َوَلْم  ِزً  .(41)[82ُؿْلم: ِشْشْ }الَّ

م  شاءاجه للذٓخىس ؤخمذ مخخاس لم ًدىا٘و هزا اإلالنى و اإلاعجم اإلاىظىعي أللٌاؾ الِشآن الٍٕش  –ُو
",  -الشْش  ؤصاًل لٖلمت "ؿلم", وختى لم ًمثل لها بهزه آلاًت ٓزلٗ, وششخها بوحر ملنى "شْش

 خُث ُا٘:
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َعْىَي ُهْصِلُِه َهاًسا{ ]اليعاء:  ًَ َٗ ُكْذَواًها َوُؿْلًما  َلْل َرِل ٌْ ًَ  ًْ [, 30ُؿْلٌم: َحىٌس وُبلذ كً اللذ٘ }َوَم
َباٍث{ ]اليعاء:  ُِّ ْمَىا َكَلْيِهْم َػ ًَ َهاُدوا َخشَّ ِزً ًَ الَّ ْلٍم ِم ـُ ِب ًَ عخلاس لىِع اإلاُثاَ والٌٕش بأًاث هللا } َو

160](42). 

م للذٓخىس دمحم الخىهجي. ب الِشآن الٍٕش  وفي اإلاعجم اإلاٌصل في جٌعحر هٍش

ْلِبُعىا ِبًَماَنُهْم  ًَ ًَ آَمُىىا َوَلْم  ِزً ْلٍم{ ]ألاولام: ُؿْلم: }الَّ ـُ  [.82ِب

, ؤو بٌٍٕش. والـلم: وطم الش يء في هحر مىطله. زم ؤوسد اإلاالٍ خذًث كبذ هللا بً  ٍْ ْلٍم: ِبِشش ـُ ِب
 .(43)العابّ رٓشه معلىد 

{ ]الٌاجدت:  ًِ ً ْىِم الّذِ
ًَ  ِٗ ًً" في ُىله حلالى }َماِل لمت: "الّذِ  [. ملىاها: الجضاء.4ٔو

ًِ »هـ( : 1393ُا٘ الشىُِؼي )ث:  ً ْىُم الّذِ
ًَ َْ َما  ْدَسا

َ
ْىِلِه: }َوَما ؤ َُ َىُه ِفي  َِّ ْىُه ُهَىا، َوَب ِ

ِّ َب ًُ ُزمَّ َما  -َلْم 
 ًِ ً ْىُم الّذِ

ًَ َْ َما  ْدَسا
َ
ًئا{ ]الاهٌؼاس:  -ؤ ِْ ٍغ َش ٌْ ٌغ ِلَى ٌْ ُٗ َه ْىَم اَل َجْمِل ًَ17 - 19.] 

ِت اْلَجَضاُء. َوِمْىُه  ًَ ًِ ِفي آلْا ً َُشاُد ِبالّذِ
ْ
{ ]الىىس: َواإلا َّّ يِهُم هللُا ِدًَاُهُم اْلَح ِ

ًّ َى ًُ ْىَمِئٍز  ًَ ْىُلُه َحَلاَلى: } ْي: 25َُ
َ
[ ؤ

 ِ٘ ْكَماِلِهْم ِباْلَلْذ
َ
 .(44)«َحَضاُء ؤ

 في ٔلماث الِشآن جٌعحر وبُان للشُخ خعىحن مخلىي.

{ ]الٌاجدت:  ًِ ً ْىِم الّذِ
ًَ  .(45)[ ًىِم الجضاِء, ؤو الحعاِب 4}

م ملجمم اللوت اللشبُت بالِاهشة. و في معجم ؤلٌاؾ الِشآن  الٍٕش

{ ]الٌاجدت:  ًِ ً ْىِم الّذِ
ًَ  ِٗ ًً: الجضاء }َماِل  .(46)[4الّذِ

شاءاجه للذٓخىس ؤخمذ مخخاس لم ٌششح ٔلمت: "الذًً"  م ُو واإلاعجم اإلاىظىعي أللٌاؾ الِشآن الٍٕش
ّزِ 
َٕ ًُ  ًَ ِزً { ]اإلاؼٌٌحن: بالجضاء ؤصاًل, بل ششخها بالحعاب ومثل لها بِىله حلالى: }الَّ ًِ ً ْىِم الّذِ

َُ ُبىَن ِب
11](47). 

ًً ملىاه الجضاء  هشي ؤهه رٓش في املجا٘ الذاللي داللت الجضاء مم داللت الحعاب, ًهزا ملىاه ؤن الّذِ
 في آلاًت اإلازٔىسة.

م للذٓخىس دمحم الخىهجي. ب الِشآن الٍٕش  وفي اإلاعجم اإلاٌصل في جٌعحر هٍش
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ْىِم الّذِ  ًَ  ِٗ ًً: }َماِل { ]الٌاجدت: الّذِ ًِ ًً: الجضاء, ؤي مالٗ ًىم الجضاء4ً  .(48)[. الّذِ

 الخاثمة:

 ًمًٕ ؤن هِشس كلى هذي مما ظبّ كشطه: 

لت ؤلاظالمُت, وهى لِغ ولُذ هزه ألاصمان اإلاخإخشة, وإهما هى  بن العُاَ الِشآوي ملخبر في الشَش

ً بالعُاَ، وسكىه خّ  ذ ُكني ٓثحر مً اإلاٌعٍش مشجبؽ باللوت اللشبُت اسجباػًا وزًُِا مىز الِذم, ُو

 ش.والصحابت والخابلحن بلى كصشها الحاط سكاًخه، وؤهضلىه مجزلخه, مً لذن الشظ٘ى 

ُمت  اس مم العُاَ، وؤن له ًُه ُعؼًا مً الخدٕم، وؤن له ؤزشا ؤٓبر ُو وؤن ًهم الىص الِشآوي دوَّ

هم الٕالم, وؤهه ًىِل اإلالنى مً الـهىس بلى الىصُت, وؤن  مً يهمله في  كـمى في جدذًذ اإلالاوي ًو

جاهب الصىاب كلى الذوام.  الخٌعحر ًٖىن الخؼإ والولؽ خلٌُه, ٍو

الخف في ألا   –بالذسحت ألاولى  -مثلت الخؼبُُِت مً اإلالاحم املخخاسة ؤنها اهخمذ بالعُاَ الِشآوي ٍو

شاءاجه للذٓخىس ؤخمذ مخخاس  م ُو كىذ الششح والخٌعحر, بال اإلاعجم اإلاىظىعي أللٌاؾ الِشآن الٍٕش

م.  ًةهه ٌولب كلُه الجاهب اللوىي, ٓما هى واضح مً ششوخه وجٌعحراجه أللٌاؾ الِشآن الٍٕش

 

 

 الهىامش:

                                                           

 .9/185تهزًب اللوت,   (1)

.1500-4/1499الصحاح,   (2)  , مادة: ظَى

 .3/117اللوت,  معجم مِاًِغ  (3)

ؤظاط البالهت ألبي الِاظم مدمىد بً كمشو بً ؤخمذ، الضمخششي حاس هللا, جدُِّ: دمحم باظل كُىن   (4)

 م(. 1998 -هـ 1419لبىان, الؼبلت: ألاولى، ) –العىد, داس الٕخب الللمُت، بحروث 
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 , مادة: ط و َ.1/484, 

 . مادة: ط و َ.169-10/166لعان اللشب,   (5)

 .3/117معجم مِاًِغ اللوت,   (6)

ت وألادبُت، ص:   (7)  .83معجم اإلاصؼلحاث اللوٍى

ت وجؼبُُِت مً خال٘ جٌعحر ابً ٓثحر, ص:   (8)  .71العُاَ الِشآوي وؤزشه في الخٌعحر دساظت هـٍش

 .320اهـش: اللوت اللشبُت ملىاها ومبىاها، ص:   (9)

ش ي, جدُِّ: دمحم ؤبى البرهان في كلىم الِشآن ألبي كبذ هللا بذس   (10) الذًً دمحم بً كبذ هللا بً بهادس الضٓس

 .200/  2م(,  1957 -هـ  1376الٌظل ببشاهُم, داس بخُاء الٕخب اللشبُت, بحروث, الؼبلت: ألاولى، )

ت, داس الٕخاب   (11) بذاجم الٌىاثذ ملحمذ بً ؤبي بٕش بً ؤًىب بً ظلذ شمغ الذًً ابً ُُم الجىٍص

خها, اللشبي، بحروث، لبى م الؼبلت وجاٍس  .4/9ان, بال ُس

بُان بعجاص الِشآن ألبي ظلُمان خمذ بً دمحم بً ببشاهُم بً الخؼاب البعتي اإلالشوي بالخؼابي,   (12)
, جدُِّ: دمحم خلٍ هللا، والذٓخىس دمحم صهل٘ى ظالم, مؼبىق طمً: زالر سظاثل في بعجاص 27ص: 

 م(. 1976)الِشآن, داس اإلالاسي بمصش, الؼبلت: الثالثت، 

 اإلاصذس العابّ وصٌدخه.  (13)

 .17اهـش: العُاَ الِشآوي وؤزشه في الترحُذ الذاللي, ص:   (14)

 .14العُاَ الِشآوي وؤزشه في الترحُذ الذاللي, ص:   (15)
ل الِشآن,   (16)  .2/480حامم البُان في جإٍو

 .6/516اإلاصذس العابّ,   (17)

(
18

ت العُاَ الِشآوي )دساظت   ( , 54جإصُلُت داللُت هِذًت( ملحمىد اإلاثنى كبذ الٌخاح, ص: اهـش: هـٍش
 م(. 2008داس واثل, كمان, ألاسدن, الؼبلت ألاولى )

 .39اهـش: مِذمت في ؤص٘ى الخٌعحر, ص:   (19)

 1998,  كالم الٕخب, الؼبلت الخامعت )68اهـش: كلم الذاللت للذٓخىس ؤخمذ مخخاس كمش, ص:   (20)
 م(.

 .39لخٌعحر, ص: مِذمت في ؤص٘ى ا  (21)

 .187الخبُان في ؤُعام الِشآن, ص:   (22)

م: )  (23) , 5/327(, 3175سواه الترمزي, في ؤبىاب جٌعحر الِشآن, باب "ومً ظىسة اإلاامىحن", بُش
 وصححه ألالباوي.
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َماَن 163/  4مخٌّ كلُه, سواه البخاسي,   (24) ِْ َىا ُل ِْ ْذ آَج َِ ِ٘ هللِا َحَلاَلى: }َوَل ْى
َُ ْش  , في َباُب  ُٕ ِن اْش

َ
َمَت ؤ ْٕ الِح

{ ]لِمان:  م الحذًث اإلاعلعل: 12لِِلِ ًَماِن 114/  1, وسواه معلم, 3429[, ُس َِ ؤلْاِ , في َباُب ِصْذ
م الحذًث:   .124َوِإْخاَلِصِه, ُس

ت, جدُِّ: دمحم كبذ العالم ببشاهُم, داس الٕخب   (25) لحن كً سب اللاإلاحن البً ُُم الجىٍص بكالم اإلاُى

 .1/265, م(1991 -هـ 1411بحروث, الؼبلت: ألاولى، ) –الللمُت 

 .40مِذمت في ؤص٘ى الخٌعحر, ص:   (26)

م: 9/327اهـش: جٌعحر الؼبري,   (27) , 3206, وؤخشحه الحآم بُش  .2/338, وصححه, اهـش: اإلاعخذْس

 .50الشظالت للشاًعي, ص:   (28)

َؼً ألاطذاد ألبي بٕش، دمحم بً الِاظم بً دمحم بً بشاس ب  (29) َُ شوة بً  ًَ ً الحعً بً بُان بً ظماكت بً 

ت، بحروث   1407لبىان كام اليشش: ) –بً دكامت ألاهباسي, جدُِّ: دمحم ؤبى الٌظل ببشاهُم, اإلإخبت اللصٍش

 .2م(, ص:  1987 -هـ 

ض بً كبذ العالم بً ؤبي الِاظم بً ا  (30) لحعً ؤلامام في بُان ؤدلت ألاخٖام ألبي دمحم كض الذًً كبذ اللٍض

 –العلمي الذمشِي، اإلالِب بعلؼان الللماء, جدُِّ: سطىان مخخاس بً هشبُت, داس البشاثش ؤلاظالمُت 

 .160-159ص: م(, 1987 -هـ 1407بحروث, الؼبلت: ألاولى، )

 .196/  15مجمىق الٌخاوي,   (31)

 .94/  15اإلاصذس العابّ,   (32)

ر وبُان للشُخ خعىحن مخلىي, ومعجم ؤلٌاؾ ٔلماث الِشآن جٌعحواإلالاحم املخخاسة ؤسبلت:   (33)

شاءاجه  م ُو م ملجمم اللوت اللشبُت بالِاهشة, اإلاعجم اإلاىظىعي أللٌاؾ الِشآن الٍٕش الِشآن الٍٕش

م للذٓخىس دمحم الخىهجي. ب الِشآن الٍٕش  للذٓخىس ؤخمذ مخخاس كمش, اإلاعجم اإلاٌصل في جٌعحر هٍش

 .384اهـش: ٔلماث الِشآن, ص:   (34)

م,   (35)  .607/  2اهـش: معجم ؤلٌاؾ الِشآن الٍٕش

 .292اهـش: اإلاعجم اإلاىظىعي, ص:   (36)

ش,   (37) ش والخىٍى  .259/  30الخدٍش

ب الِشآن, ص:   (38)  .299اهـش: اإلاعجم اإلاٌصل في جٌعحر هٍش
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َماَن   (39) ِْ َىا ُل ِْ ْذ آَج َِ ِ٘ هللِا َحَلاَلى: }َوَل ْى
َُ { مخٌّ كلُه, سواه البخاسي, في َباُب  ْش لِِلِ ُٕ ِن اْش

َ
َمَت ؤ ْٕ الِح

م الحذًث اإلاعلعل: 12]لِمان:  م 3429[, ُس ًَماِن َوِإْخاَلِصِه, ُس َِ ؤلْاِ , وسواه معلم, في َباُب ِصْذ
 .124الحذًث: 

 .76اهـش: ٔلماث الِشآن, ص:   (40)

 .728/  2اهـش: معجم ؤلٌاؾ الِشآن,   (41)

 .302اهـش: اإلاعجم اإلاىظىعي, ص:   (42)

ب الِشآن, ص: اه  (43)  .308ـش: اإلاعجم اإلاٌصل في جٌعحر هٍش

ؤطىاء البُان في بًظاح الِشآن بالِشآن ملحمذ ألامحن بً دمحم املخخاس بً كبذ الِادس الجٕني   (44)

 .6/  1م(,  1995 -هـ  1415لبىان: ) –الشىُِؼي, داس الٌٕش بحروث 

 .9اهـش: ٔلماث الِشآن, ص:   (45)

م, اهـش: معجم ؤلٌاؾ ا  (46)  .426/  1لِشآن الٍٕش

 .187اهـش: اإلاعجم اإلاىظىعي, ص:   (47)

م, ص:   (48) ب الِشآن الٍٕش  .180اهـش: اإلاعجم اإلاٌصل في جٌعحر هٍش


