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  املبحث األول 
  تعريف الداللة السياقية

  

     األول املطلب
אא 

אאWא 
אWאא،،א،

F1Eא،א،א،א،––
אWא،א،א
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אאא
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وما آان لإلنسان اختيار في معنى الداللة فهو بفتح الدال، وما لم يكن له اختيار في ذلك :" فرقًا بين الداللة بفتح الدال وآسرها فقال) هـ1094ت (ذآر العالمة الكفوي ) 1

صار الخير سجية لزيد، فيصدر منه آيف ما آان :  أي له اختيار في الداللة على الخير، وإذا آسرتها فمعناه حينئذداللة الخير بزيد فهو بالفتح،: إذا قلت: فبكسرها، مثاله

  ).439الكليات، ص(

  .68، الدرر المُبثََّثة في الغرر المثلثة، ص559، الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص226الزمخشري، أساس البالغة، ص) 2

  .304المعجم الوسيط، ص) 3

  ).دل(الراغب األصفهاني، المفردات، مادة ) 4
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  .1/125، الفتوحي، شرح الكوآب المنير،2/31، األسنوي، نهاية السول،3/517 السبكي، اإلبهاج،)1

  .160، اللقاني، منار أصول الفتوى،ص1/154،األصفهاني، بيان المختصر،1/352السبكي، رفع الحاجب،) 2

  .325ابن فارس، مجمل اللغة، ص) 3

  .824، الفيروز آبادي، القاموس، ص)سوق(، مادة 3/369ن منظور، لسان العرب، اب) 4

  .476ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص) 5

  .325ابن فارس، المجمل، ص) 6

  .824، الفيروز آبادي، القاموس، ص6/435ابن منظور، اللسان، ) 7

  .5/3274نشوان الحميري، شمس العلوم، ) 8

  .483المعجم الوسيط، ص) 9
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  .52الرسالة، ص) 1(
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  .63-62ص/ الرسالة) 1

هـ، 338توفي سنة " معاني القرآن، وإعراب القرآن"أحمد بن محمد النحوي أبو جعفر المشهور بابن النحاس، أخذ عن األخفش الصغير ونفطويه والزجاج، صنف ) 2

  .325-1/324، الداودي، طبقات المفسرين، 1/362السيوطي، بغية الوعاة، 

  .6/156رآن، معاني الق) 3
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محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر، رأس المفسرين، له في ذلك التفسير الذي لم يصنف مثله، آان عالمًا بالسنن والسير، له تهذيب اآلثار، وتأريخ األمم والملوك ) 1

  .6/69 الزرآلي، األعالم، ،1/264الذهبي، معرفة القراء الكبار، ). هـ310(وغيرها، آان مجتهدًا له مذهب متبوع، توفي سنة 

  .9/389جامع البيان، ) 2

يستشكل َمْن يقف على آالم اإلمام الطبري هذا، ويتساءل آيف يمكن لظاهر اآلية أن يناقض سياقها؟ أليس ظاهر اآلية جزء من سياقها الذي تفهم فيه، وال يقتصر عليه؟ ) 3

  . مناقض لما يدل عليه السياق؟ األمر يحتاج إلى بحث واستقراء إلثباتهوهل وجد فعًال خبر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .3/316جامع البيان، ) 4

  .6/91جامع البيان، ) 5

إحدى محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي األندلسي الجياني، أثيرالدين أبو حيان، من آبار العلماء بالعربية والتفسير والتراجم واللغات، ولد في ) 6

الزرآلي، . هـ له مصنفات آثيرة في التفسير والقراءات والنحو واللغة745هـ، ورحل إلى مالقة، وتنقل إلى أن أقام في القاهرة، وتوفي فيها سنة 654جهات غرناطة سنة 

  .7/152األعالم، 
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  .5/384البحر المحيط، ) 1

هـ بينبع، وتعلم بدمشق واإلسكندرية ثم 625 قاضي، من أآابر العلماء باألصول، مجتهد، ولد سنة محمد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقي الدين القشبري،) 2

" ، واإلمام شرح اإللمام"إحكام األحكام"هـ، صنف مؤلفات نافعة منها 702هـ، واستمر فيه إلى أن توفي في القاهرة سنة 695ُ ولي قضاء الديار المصرية سنة .بالقاهرة

  .6/283األعالم، الزرآلي، . وغيرها

  .2/21إحكام األحكام، ) 3
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المبسوط في الفقه، وشرح السير الكبير، "محمد بن أحمد بن سهل، أبوبكر، شمس األئمة، قاضي، من آبار الحنفية، مجتهد، من أهل سرخس في خراسان، من آتبه ) 1

  . هـ483توفي في فرغانة سنة " واألصول

  ).5/315الزرآلي، األعالم، (

  .1/164سرخسي، أصول ال) 2

هـ، تبحر في العلوم، وصار 745اإلمام العالمة الزاهد، مصري المولد والوفاة، ولد سنة . محمد بن عبد اهللا بن بهادر، أبو عبد اهللا بدر الدين، الفقيه الشافعي، األصولي) 3

ابن حجر، الدرر . (هـ794توفي في القاهرة سنة )  في األصول، وغيرهاالبرهان في علوم القرآن، والبحر المحيط، وسالسل الذهب(ُيشار إليه بالبنان، من مصنفاته 

  ).6/335، ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 3/397الكامنة، 

  .875، السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن، ص1/317البرهان في علوم القرآن، ) 4

هـ، آان مكثرًا من التأليف، 849ن، اإلمام العالمة الحافظ المحدث الفقيه المفسر النحوي، ولد سنة عبد الرحمن ابن أبي بكر بن محمد الخضيري، أبو الفضل، جالل الدي) 5

  ).302-3/301الزرآلي، األعالم، (هـ، 911مات سنة 

  .874اإلتقان في علوم القرآن، ص) 6

شية على شرح المحلي على جمع الجوامع في أصول الفقه، والبناني نسبة عبد الرحمن بن جاد اهللا البناني المغربي، فقيه أصولي، قدم مصر وجاور في األزهر، له حا) 7

  ).3/302الزرآلي، األعالم، (هـ 1198توفي سنة ) منستير بإفريقية(إلى بنانة من قرى 

  .1/20حاشية البناني على جمع الجوامع، ) 8
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هـ إلى أن توفي في القاهرة سنة 1246هـ، تولى مشيخة األزهر سنة 1190رة سنة حسن بن محمد بن محمود العطار، من علماء مصر، أصله من المغرب، ولد في القاه) 1

  ).2/220الزرآلي، األعالم، . (هـ، له عدة مصنفات منها حاشيته على شرح جمع الجوامع1250

  .1/30حاشية العطار على شرح جمع الجوامع، ) 2

  .1/320حاشية العطار على شرح جمع الجوامع، ) 3

  .239طلحات أصول الفقه، صسانو، معجم مص) 4

  .51الطلحي، داللة السياق، ص) 5
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  .51الطلحي، داللة السياق، ص) 1

  .54أصبان، السياق بين علماء الشريعة والمدارس اللغوية الحديثة، مجلة اإلحياء، ص) 2

  .27الشتوي، داللة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى، ص) 3

  .27، صياق في فهم النصبودرع، منهج الس) 4

  .88الوافي، المعنى بين اللفظ والقصد في الوظائف المنهجية للسياق، مجلة اإلحياء، ص) 5
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  .29 داللة السياق وأثرها في توجيه المتشابه، ص،الشتوي) 1

  .61القاسم، داللة السياق القرآني، ص) 2
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  .34- 33العبيدي، داللة السياق في القصص القرآني، ص) 1

  .352اوي، أثر العربية في استنباط األحكام الفقهية، صالعيس) 2

  .45حمادي، المنهج األصولي في فهم الخطاب، ص) 3

  .220الكناني، األدلة االستئناسية، ص) 4

  .63العنزي، داللة السياق عند األصوليين، ص) 5
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، أصله من قزوين، وأقام مدة في همذان، ثم انتقل إلى الري فتوفي فيها سنة )هـ329(أحمد بن فارس بن زآريا القزويني، أبو الحسين، من أئمة اللغة واألدب، ولد سنة ) 1

  ).1/193األعالم، (الزرآلي ). معجم مقاييس اللغة، والمجمل وغيرها(، من تصانيفه )هـ395(

  .482المعجم، ص) 2

  .742، القاموس، ص، الفيروزآبادي5/2948، نشوان الحميري، شمس العلوم، 336الزمخشري، أساس البالغة، ص) 3

  .5/2964، نشوان الحميري، شمس العلوم، 336الزمخشري، أساس البالغة، ص) 4

  .742آبادي، القاموس، ص الفيروز) 5

ى استانبول بترآيا، وفي القدس وبغداد، عاد إل) آفه(، آان من قضاة الحنفية، عاش وولي القضاء في )الكليات(أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، أبو البقاء، صاحب ) 6

  ).2/38األعالم، (الزرآلي، ). هـ1094(فتوفي فيها سنة 

  .508الكليات، ص) 7
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  .1/30حاشية العطار، ) 1(

  .915المعجم، ص) 2(

  .593، المجمل، ص915المعجم، ص) 3(

  .6025-9/6024نشوان الحميري، شمس العلوم، ) 4(

  .669الزمخشري، أساس البالغة، ص) 5(
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:املبحث الثاني 
 الداللة السياقيةنظائر 

א
،א،א،א،אא

א،א،אא،א،א،
،אא،אא،א،א

אא،אאאא
אא،א

،אאאאאW 
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?F1Eאא،؛F2E،؛
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  .852المعجم، ص) 1(

  .223جرجاني، التعريفات، صال) 2(
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  .757المعجم الوسيط، ص) 1

  .223الجرجاني، التعريفات، ص) 2

  .4/266الزرآشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ) 3

  .844المهدي لدين اهللا، منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم األصول، ص) 4

  .844المهدي لدين اهللا، منهاج الوصول، ص) 5

  .110 اللؤلؤية في أصول فقه العترة النبوية، صالوزير، الفصول) 6

  ).المحقق. (98الزرآشي، لقطة العجالن وبلة الظمآن، ص) 7

  .1/288الزحيلي، أصول الفقه اإلسالمي، ) 8
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  WאאאWאא
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אאאא،אא،אא
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א،،
،،،
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אאאאF1Eא
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     W   ،   א
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،אאא،אא
 ؛    ،א  א ،א א  
  ،   ،  ، ،  א،

،?F3EK 
אאאF4Eאאא

א،א?Wאא
                                                 

يخ ابن تيمية، آان حسن الخلق محبوبًا ، تتلمذ للش)هـ691( بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، أبو عبداهللا شمس الدين، أحد آبار العلماء، ولد في دمشق سنة أبيمحمد ابن ) 1

، "زاد المعاد، وإعالم الموقعين، ومفتاح دار السعادة"لسلف، له مصنفات آثيرة منها اعند الناس، جرئ الجنان، شجاعًا في الحق، واسع المعرفة، عالمًا بالخالف ومذاهب 

  ).6/168اد، الشذرات، ، ابن العم3/400 الدرر الكامنة، ،ابن حجر). (هـ751( سنة دمشقتوفي في 

  .4/518إعالم الموقعين، ) 2

  .385-2/384إعالم الموقعين، ) 3

محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة اإلسالم، اإلمام الفقيه، األصولي، الفيلسوف، المتكلم، الصوفي، الزاهد، له نحو مئتي مصنف في آافة علوم الشريعة، ) 4

ولد سنة ). قصبة طوس بخراسان(المستصفى والمنخول في األصول، والوسيط والخالصة في الفقه وغيرها، مولده ووفاته في الطابران، أشهرها إحياء علوم الدين، و

  ).23-7/22الزرآلي، األعالم، ). (هـ505(، وتوفي سنة )هـ450(
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  .340-1/339المستصفى من علم األصول، ) 1

، ثم رحل إلى زبيد، فأخذ فيها عن أآابر )موزع في اليمن(، المعروف بابن نور الدين، تلّقى علومه األولية في بلده محمد بن علي بن عبداهللا الخطيب، جمال الدين) 2

خاصة ، وقد أجازه شيوخه بجميع الفنون فدّرس وأفتى، واشتهر، ورزق القبول عند ال)التفقيه شرح التنبيه(العلماء، آاإلمام جمال الدين الريمي، صاحب الموسوعة الفقهية 

تفسيره تيسير البيان ألحكام القرآن واالستعداد لرتبة : "والعامة، له عدة مصنفات تدل على تفرده في علوم الشريعة من تفسير وحديث، وفقه وأصول، ونحو، ولغة، منها

، األآوع، هجر العلم، 269-268حاء اليمن، صالبريهي، طبقات صل. (في بلده موزع) هـ825(توفي سنة " االجتهاد، ومصابيح المغاني في حروف المعاني، وغيرها

4/2155.(  

  .1/219تيسير البيان ألحكام القرآن، ) 3
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، Jא
א   J،      א  א ،

א، 

  ، א  אm m  l nl}אW25{،
،אא، 

                                                 
  .228، واإلمام الغزالي في المنخول، ص1/185، )البرهان(آإمام الحرمين في آتابه ) 1

  .66، ص)مفتاح الوصول(آالشريف التلمساني في آتابه ) 2

  .110، ص)الفصول اللؤلؤية(، والعالمة إبراهيم الوزير في آتابه 845، ص)منهاج الوصول(آاإلمام المهدي في آتابه ) 3

  .54، ص)إرشاد الفحول(آاإلمام الشوآاني في آتابه ) 4

دة، آان مبرزًا ، قرأ في صنعاء، وصع)هـ806(إبراهيم بن محمد بن عبداهللا بن الهادي الوزير الهادوي، أبو أحمد الحسني اليمني، السيد الحافظ صارم الدين، ولد سنة ) 5

، إبراهيم بن القاسم، طبقات الزيدية )هـ914(هداية األفكار في الفقه، والفصول في أصول الفقه، توفي سنة (في علوم االجتهاد جميعها، إمامًا زاهدًا، له مصنفات مفيدة منها 

  .66-1/65، الزرآلي، األعالم، 89-1/80، 3الكبرى، ق
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  .845، والمهدي، منهاج الوصول، ص54-53يضًا الشوآاني، إرشاد الفحول، ص، وينظر أ110الفصول اللؤلؤية، ص) 1

  .2/92عبدالعزيز البخاري، آشف األسرار عن أصول البزودي، ) 2

  .1/68الميهوي، نور األنوار على المنار، ) 3
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  .1/271النسفي، آشف األسرار على المنار، ) 1

  .54الشوآاني، إرشاد الفحول، ص) 2

  .1/272سرار، النسفي، آشف األ) 3

  .2/555الريمي، المعاني البديعة في معرفة اختالف أهل الشريعة، ) 4

  .1/269الميهوي، نور األنوار، ) 5
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  .54الشوآاني، إرشاد الفحول، ص) 1

  .54الشوآاني، إرشاد الفحول، ص) 2

  .1/269 األنوار، ، الميهوي، نور1/274، النسفي، آشف األسرار، 2/102عبد العزيز البخاري، آشف األسرار، ) 3

  .1/269الميهوي، نور األنوار، ) 4
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إنما : ، ومسلم، آتاب اإلمارة، باب قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم)1(البخاري، آتاب بدء الوحي، باب آيف آان بدء الوحي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رقم ) 1

، والترمذي، أبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياءًا )2194(فيما عني به الطالق والنيات رقم ، وأبو داود، آتاب الطالق، باب )1907(األعمال بالنية رقم 

  ).75(، والنسائي، آتاب الطهارة، باب النية في الوضوء رقم )1698(للدنيا رقم 

برى، آتاب الخلع والطالق، باب ما جاء في طالق المكره، رقم ، والبيهقي، في السنن الك)2045(ابن ماجة، آتاب الطالق، باب طالق المكره والناسي، رقم ) 2

  ).752(، والطبراني في المعجم الصغير، رقم )15094(

  .1/290الزجيلي، أصول الفقه، ) 3

، من نواحي نيسابور، )هـ419( سنة )جوين(عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف الجويني، أبو المعالي، رآن الدين، إمام الحرمين، أعلم المتأخرين من الشافعية، ولد في ) 4

، الزرآلي، )هـ478(، توفي في نيسابور سنة ) البرهان، والتلخيص، ونهاية المطلب، واإلرشاد(ورحل إلى بغداد، وجاور بمكة والمدينة، دّرس وأفتى، له مصنفات منها 

  .4/160األعالم، 
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  .1/186البرهان في أصول الفقه، ) 1

  .1/373البرهان في اصول الفقه، ) 2

  .228المنخول من تعليقات األصول، ص) 3

، الزرآلي، )هـ771(، وتوفي سنة )هـ710(محمد بن أحمد بن علي اإلدريسي الحسني، أبو عبداهللا، من أعالم المالكية، وانتهت إليه إمامتهم في المغرب، ولد سنة ) 4

  .5/327األعالم، 

  .68مفتاح الوصول، ص) 5
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  .42-2/41المستصفى، ) 1

راهيم بن موسى بن محمد، أبو إسحاق، اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، محدث، فقيه، أصولي، لغوي، مفسر، محقق، نظار، من أئمة المالكية، له تآليف نفيسة إب) 2

  ).1/65 مظهر بقا، معجم األصوليين،. (اشتملت على تحريات للقواعد وتحقيقات لمهمات الفوائد، منها الموافقات واالعتصام واإلفادات

  .3/347الموافقات، ) 3

  .3/269الموافقات، ) 4
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  .3/271الموافقات، ) 1

  .3/413الموافقات، ) 2

ابن حزم األندلسي، رسائل (هي هيئة المتمكن في المكان آقيامه فيه أو قعوده أو بروآه أو اضطجاعه وما أشبه ذلك؛ فهي الحال الناطقة بغير اللفظ، والمشيرة بغير اليد، ) 3

  ).1/38، الجاحظ، البيان والتبيين، 4/170م، ابن حز

  .1/35الجاحظ، البيان والتبيين، ) 4
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  .1/537أبو حيان األندلسي، البحر المحيط، ) 1

  .5669-8/5668نشوان الحميري، شمس العلوم، ) 2

  .374الكفوي، الكليات، ص) 3

  .2/364التهانوي، آشاف اصطالحات الفنون، ) 4

  .2/364التهانوي، الكشاف، ) 5

  .5/1228التهانوي، الكشاف، ) 6

  .374، الكفوي، الكليات، ص2/365التهانوي، الكشاف، ) 7
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  .25العبيدي، داللة السياق في القصص القرآني، ص) 1

  .85الحسني، المقام واإلفادة من الخطاب الشرعي، مجلة اإلحياء، ص) 2

ن أهل الكوفة له مصنفات في االعتزال، منها قصيدة في أربعين ألف بيت ردَّ فيها على جميع لمخالفين، بشر المعتمر الهاللي البغدادي، أبو سهل، فقيه معتزلي مناظر، م) 3

  ).2/55الزرآلي، األعالم، ). (هـ210(مات في بغداد سنة 

  .1/61الجاحظ، البيان والتبيين، ) 4

، من آتبه )هـ626(بخوارزم، وتوفي فيها سنة ) هـ555(لعربية واألدب، ولد سنة يوسف ابن أبي بكر بن محمد الخوارزمي الحنفي، أبو يعقوب، سراج الدين، عالم با) 5

  ).8/222الزرآلي، األعالم، . (مفتاح العلوم، ورسالة في المنطق(

  .80مفتاح العلوم، ص) 6
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   ، א  ،א      ،א
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    ، א ? W  א   
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:املطلب الرابع 
אאאאאאא

א 

   א א  א א   
 ،א ،אא 

אאאא،
אאאאא

                                                 
  .3/138الموافقات، ) 1

 من فقهاء المالكية، آان قاضي القضاة بجهة الحوض بصحراء الغرب الكبرى، محمد بن يحيى بن محمد المختار بن الطالب عبداهللا الشنقيطي الوالتي، عالم بالحديث،) 2

ببالد الحوض، له آتب منها إيصال السالك في أصول اإلمام مالك، وفتح الودود على مراقي السعود، ونيل السول، شرح مرتقى الوصول إلى علم ) والتة(نسبته إلى مدينة 

  ).143- 7/142الزرآلي، األعالم، . (عامًا) 70(عن نحو ) هـ1330(األصول، وغيرها، توفي في مسقط راسه سنة 

  .125فتح الودود علي مراقي السعود، ص) 3
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  .2/870البرهان في أصول الفقه، ) 1

هـ، 544ئل، ولد في الري سنة محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري، أبو عبداهللا فخر الدين الرازي، اإلمام المفسر، أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلم األوا) 2

  ).6/312الزرآلي، األعالم، . (هـ، من تصانيفه تفسيره مفاتيح الغيب، والمعالم والمحصول في أصول الفقه وغيرها آثير606وتوفي في هراة سنة 

  .147المعالم في أصول الفقه، ص) 3

والمسلمين، القائم باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه، المطلع على حقائق الشريعة عبدالعزيز بن عبدالسالم ابن أبي القاسم بن حسن السلمي، شيخ اإلسالم ) 4

). القواعد الكبرى والصغرى، واإلمام في بيان أدلة األحكام، وغيرها(هـ، له جملة من المصنفات منها 660هـ، وتوفي سنة 577وغوامضها، العارف بمقاصدها، ولد سنة 

  ).245- 8/209ة الكبرى، السبكي، طبقات الشافعي(

  .159اإلمام في بيان أدلة األحكام، ص) 5
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 ? W  ، ،     
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،אא ،א    ،  א ،א
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א  א א א  ? W   א
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  .2/21إحكام األحكام، ) 1

  .2/216إحكام األحكام، ) 2

رة عصره، أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسالم، تقي الدين أبو العباس،الحراني الدمشقي، اإلمام المحقق، الحافظ، المجتهد، المفسر األصولي، الخطيب األديب، الزاهد، ناد) 3

ولد ). الفتاوى، والصارم المسلول، والجواب الصحيح وغيرها(تفقه على والده، وأخذ عنه األصول، وتأهل للتدريس والفتوى وهو دون العشرين، له مصنفات آثيرة منها 

  ).6/80، ابن العماد، الشذرات، 1/144ابن حجر، الدرر، (هـ 728هـ وتوفي سنة 661سنة 

  .6/14مجموع الفتاوى، ) 4

  .19-6/18مجموع الفتاوى، ) 5
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 א،א ،א،אא אאאא 
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،Wא?F2EK 

   א א F3E   א 
א?Wא،א

אא،א?F4EK 
 א   א  א  א 

אא?Wאאא
  ،א   Wא،א    א 
א    א  K א  א   

  ،  ،א   ،      ،
،?F5EK 

?Wא،א
 אא ،    ،א א
אא،אא

KKK،א،

                                                 
  .4/9بدائع الفوائد، ) 1

  .6/52البحر المحيط في أصول الفقه، ) 2

وأحد رجال اإلصالح اإلسالمي، من الكتاب ) المنار(محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين القلموني، البغدادي األصل، الحسيني النسب، صاحب مجلة ) 3

هـ، فالزم الشيخ محمد عبده وتتلمذه له، توفي 1315هـ، وبها نشأ ثم رحل إلى مصر سنة 1282لتاريخ والتفسير، ولد في طرابلس الشام سنة والعلماء بالحديث واألدب وا

  ).6/126الزرآلي، األعالم، . (لم يكمله، وغيرها) تفسير القرآن الكريم(و) المنار(اشهر آثاره مجلة . هـ1354في مصر سنة 

  .1/22يم، تفسير القرآن الحك) 4

  .274آيف نتعامل مع القرآن، ص) 5
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אא،אאאא?F1EK 

א       א א 
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  .148-147آيف نتعامل مع السنة النبوية، ص) 1
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