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٢٦١

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  

  ))دراسة تطبيقية(( في سورة الصافات بيان المجمل من القرآن الكريم

  دالــيا حمــمد مجـعه الــنزاوي 

  جامعة امللك عبد العزيز- كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  - قسـم الدراسـات اإلسـالمية

 . اململكة العربية السعودية–

 d.m._@hotmail.com: البرید االلیكتروني 

  :خصالمل

،  مباحثثالثة واشتمل على مقدمة، و ،هدف البحث بيان ا�مل من القرآن الكرمي

أمهية املوضوع وأسباب اختياره، وأهداف البحث، :  املقدمة وحتتوي على اآليت.وخامتة

: تعريف ا�مل عن املفسرين :مث املبحث األول: والدراسات السابقة، ومنهج البحث

تعريف ا�مل اصطالحاً، املبحث  :املطلب الثاين لغة،تعريف ا�مل  :املطلب األول

تعريف ا�مل اصطالحاً، املطلب  :تعريف ا�مل عند األصوليني، املطلب األول :الثاين

  .مسائل يف ا�مل من سورة الصافات: املبحث الثالثاملقارنة بني التعريفات،  :الثاين

  . األصوليني-التعريفات  – املفصل – املبهم –ا�مل : الكلمات المفتاحية
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  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

 
The overall statement from the Noble Qur’an in 

Surat As-Saffat ((An applied study)) 

Dalia Mohamed Gomaa Al-Nazzawi 
Department of Islamic Studies - College of Arts and 

Humanities - King Abdulaziz University - Saudi 

Arabia. 
Email: d.m._@hotmail.com 

Abstract 
The aim of the research is to show the entirety of the 
Noble Qur’an, and included an introduction, three 

topics, and a conclusion. The introduction contains 

the following: the importance of the topic and the 
reasons for its selection, the objectives of the 

research, previous studies, and the research 

methodology: then the first topic: the definition of the 
overall for the interpreters: the first requirement: the 

definition of the overall language, the second 

requirement: the definition of the overall term, the 
second topic: the definition of the overall in the 

fundamentalists, The first requirement: definition of 

the overall term, the second requirement: comparison 
between definitions, the third topic: issues in the 

overall from Surat Al-Safat. 

Keywords: overall - vague - detailed - definitions - 
fundamentalists. 
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$  #  "       !  
 : مقدمة

وعلـى آلـه وصـحبه  علـى نبينـا حممـد الصالة والـسالم و، ،رب العاملنياحلمد هللا 
  .ومن واله

  :  أما بعد

ــــه   ــــان معاني ــــه وبي ــــده أن يوفقــــه لفهــــم كتاب ،إذ إن القــــائم بوظيفــــة مــــن كــــرم اهللا لعب
 وهلـذا ، عزوجـل موضوعها كتاب اهللاألن، علم التفسريومن أجل العلوم الشرعية ،األنبياء

األمر اهـتم الـصحابة والتـابعون ومـن جـاء بعـدهم وسـار علـى هـديهم �ـذا العلـم، فـأقبلوا 

ئقـــه،  كاشــفني عــن علومــه وحقا،علــى كتــاب اهللا إقــراًء ودراســًة وتفــسرياً وتــصنيًفا وتأليًفــا
أردت أن أســهم يف خدمــة كتــاب فــ    فجــزاهم اهللا عنــا خــري اجلــزاء-مــسامهني يف حفظــه 

وهـو مـشروع أفتـتح يف اجلامعـة ،  وأشارك يف مشروع بيان ا�مل يف القرآن الكـرمياهللا 

  ،واستمر العمل فيه يف جامعتنا املباركة، اإلسالمية
  .قارئيهراجية من اهللا أن ُيسفر البحث عن نفع يعم كاتبته و 

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

دراسة بيان ا�مل يف القرآن الكرمي يكسب الباحث املهارة وامللكة العلمية يف  .١
حتليل النصوص، وإخراجها إذ إنه يتجاذب بني الكتاب والسنة والفقه 

  .واألصول والتدبر واالستنباط وغريها

سب الباحث املنهجية دراسة بيان ا�مل يف القرآن الكرمي تطبيقيًا تك .٢
الصحيحة يف التعامل مع ا�مل واملبني كما أ�ا تربز كثريًا من النتائج والفوائد 

  .اليت ختدم الدراسة النظرية وتثريها

ما يتضّمنه هذا املوضوع من التدبّر، وإعمال العقل، وإبراز نوع من إعجاز  .٣
 .القرآن الكرمي

 .تاب العزيزإزالة اللبس ودفع التوهم، يف فهم نصوص الك .٤

جدَّة املوضوع، حيث البحث فيه قليل جدا، فيفتقر إىل خدمة، فأردت أن  .٥
 .أضيف هذا إىل كنوز املكتبة العلمية

يكملها أولو اهلمم العالية، املعتنني ، عسى أن يكون هذا املشروع فتحاً ملدرسة .٦

 .بالدراسات القرآنية
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  :أهداف البحث
 وإجالء معانيها، وخاصة اليت ظاهرها بيان النصوص ا�ملة من القرآن الكرمي .١

  .الصافاتالتعارض، وما إىل ذلك بالتطبيق على سورة 

  .خدمة الدين، وجمال العلم، وخاصة الدراسات القرآنية .٢
خدمة الباحثني يف توضيح النهج األمثل عند التعرض للنصوص ا�ملة يف  .٣

 .القرآن الكرمي، وتوضيح كيفية تبيينها

  :  ثالثة أقساموهي :الدراسات السابقة
ما يتعلق بدراسة ا�مل واملبني كفن مستقل،وكتب يف ذلك علماء  :القسم األول

فأحيانا يفردونه ببحث مستقل، وهذا عند املتأخرين، أو يصنفونه ضمن ، األصول

  .مباحث يف مصنفا�م
ما كتب يف جمال علوم القرآن، باسم ا�مل واملبني، وهو مصنف  :القسم الثاني

تصنيفه ضمن كتب علوم القرآن، كالزركشي يف الربهان، والسيوطي يف : جنيعلى منه

ويف هذا ا�ال وقفت على ، إفراده مبؤلف خاص، اإلتقان، وهم يكتفون بذكر األسباب
 :عمر يوسف محزة، وثانيهما:  ل - ا�مل واملبني يف القرآن الكرمي :أحدمها: رسالتني

  .عبد الفتاح حممد خضر :ل، ا�مل واملبني يف القرآن الكرمي

-  دراسة تطبيقية–ما ألف يف بيان ا�مل من القرآن الكرمي  :القسم الثالث
أضواء البيان يف إيضاح القرآن " : ،ووقفت فقط على تأليف واحد اعتىن �ذا اجلانب

   .للعالمة حممد الشنقيطي رمحه اهللا" بالقرآن

الذي بدأ من أول القرآن و  :ثم مشروع الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
  .الكرمي وحىت سورة الكهف

بالعمل باملشروع  مث واصلت الباحثات من جامعة امللك عبد العزيز جبدة

  .فبدأت الباحثة مها السهلي من أول سورة مرمي عليها السالم إىل سورة النور
  . مث الباحثة متعبة املطريي من أول سورة الفرقان وحىت �اية سورة السجدة

  .الباحثة ناهد باجنيد من أول سورة األحزاب وحىت �اية سورة يسمث 

 راجية من املوىل . واصلت من بعدهم من أول سورةالصافات  وحىت �اية سورة الزمرمث 
  .العلّي القدير أن ُيسفر البحث عن نفع يعم كاتبته وقارئيه
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   _بإذن اهللا تعاىل _سيكون منهجي املتبع : منهج البحث
  .واألصولني لغة واصطالحاً ا�مل عند املفسرين  ذكر تعريف .١

 .كتابة اآليات بالرسم العثماين .٢

  .عزو اآليات إىل سورها، وبيان أرقامها .٣
ختريج األحاديث واآلثار من مصادرها األصلية، فإن كان احلديث أو األثر يف  .٤

الصحيحني أو أحدمها خرجته منهما واكتفيت بذلك، وإن كان يف غريمها فإين 

 من أهم مصادره مع بيان احلكم عليه، من خالل أقوال أهل العلم ما أخرجه
  .استطعت إىل ذلك سبيال

  .التوثيق بنسبة األقوال إىل أصحا�ا، وعزوها إىل مصادرها وإرجاع املسائل إىل مظا�ا

  .ضبط وشرح الكلمات الغريبة
  .نسبة األبيات الشعرية إىل قائليها، مع بيان مصادرها

م، والقبائل، والفرق، واألماكن، والبلدان، إال إذا كان من الشهرة حبيث التعريف باألعال

  .ال حيتاج إىل تعريف
  

  : خطة البحث

على " من سورة الصافات"اشتملت خطيت يف دراسة بيان ا�مل من القرآن الكرمي 
 .وخامتة، مقدمة، وثالثة مباحث

ه، وأهداف البحث، أهمية الموضوع وأسباب اختيار  :املقدمة وحتتوي على اآليت

 : والدراسات السابقة، ومنهج البحث
  : تعريف ا�مل عن املفسرين :املبحث األول

  : تعريف ا�مل لغة :املطلب األول

  تعريف ا�مل اصطالحاً  :املطلب الثاين
  تعريف ا�مل عند األصوليني :املبحث الثاين

  تعريف ا�مل اصطالحاً  :ولاملطلب األ

  .قارنة بني التعريفاتامل :املطلب الثاين
  .مسائل يف اإلمجال يف سورة الصافات :املبحث الثالث
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  .تعریف المجمل عند المفسرین :المبحث األول

  : تعریف المجمل لغة :المطلب األول

 ، ويــأيت مبعــىن املــبهم،مــن أمجــل جيمــل فهــو ُجممــل))ُمْفَعــلٌ (( اســم مفعــول:ا�مــل يف اللغــة

إذا : وأمجــل الــشيء ،مبعــىن أ�م: يقــال أمجــل األمــر .واجلمــع والتحــصيل مــن غــري تفــصيل

Å  Ä  Ã  Â  Á  ] : قـــال تعـــاىل ؛َحـــصَّْلته:  أمجلتــه:ويقـــال ،مجعــه عـــن تفرقـــة
É    È  Ç  Æ Z)٢(،وأكثر ما يستعمل يف الكالم املوجز )١(.  

  .)٣(  أمجلت  احلساب إذا رددته إىل اجلملة  :ويف الصحاح 

  : اصطالحاً عند المفسرینتعریف المجمل  :المطلب الثاني

إمنـا أشـاروا إليـه يف ثنايـا ،مل يفردكثري من العلمـاء املتقـدمني تعريفـا خاًصـا ملفهـوم  ا�مل  

 وقـــد ورد تعريفـــه عنـــد بعـــض العلمـــاء املهتمـــني ،تفـــسريهم لآليـــات الـــيت ورد فيهـــا ا�مـــل

  .بالتفسري وعلوم القرآن

    )٤(عرفه البلقيين

  

                                 
 .)٣٢: (نالفرقا)  ١(

عبد السالم : معجم مقاييس اللغة،حتقيق،،أمحد بن فارس بن زكريا الرازي)مجل(مادة : ينظر ) ٢(

: بريوت(١٤ ج، تاج العروس،حممد الزبيدي.٤٨١،)هـ١٣٩٩ ،دار الفكر(١ج ،حممد هارون

دار :بريوت(١١ج،لسان العرب،حممد بن مكرم بن منظور.١٢٢،)هـ١٤١٤دار الفكر، 

  .١٢٨، )ه١٤١٤لسان العرب، 

أمحد عبد الغفور : حتقيق ، الصحاح تاج العروس وصحاح العربية،إمساعيل بن محاد اجلوهري)  ٣(

 .٢٦٤،)م١٩٩٠ ،دار العلم للماليني: بريوت(٧ ج،عطار

 أبو الفضل البلقيين، ولد سنة ،عبدالرمحن بن عمر بن رسالن جالل الدين:و ه) ٤(

:  من كتبه ،ول والعربية والتفسري واملعاين والبيان برع يف الفقه واألص،حفظ القرآن،)هـ٧٦٣(

مل ) )تفسري((و،))نكت على املنهاج((،و))اإلفهام مبا وقع يف صحيح البخاري من اإل�ام((

طبقات حممد بن علي بن أمحد الداوودي، : ينظر.)ه٨٢٤(مات بالقاهرة سنة ،يكمل

/ ٣،مرجع سابق ،ركليالز .٢٨٣، ٢٨٢ ،)دار الكتب العلمية: بريوت (،١ ج،املفسرين

٣٢٠.  
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  .)١())ال يف الكتاب مث بينته السنةهو ما وقع جمم: ((بقوله 

  . )٣))(ا�مل ما مل تّتضح داللته  : (( )٢(وقال السيوطي

ــــة ــــن عقيل ــــه اب ــــم املــــراد منــــه إال (: ( بقولــــه  )٤(وعرف هــــو مــــا ازدمحــــت فيــــه املعــــاين ومل يعل

  .)٥())باستفسار وتأمل

ر مــن غــري هــو مــا احتمــل منيــني أو أكثــ((يف مقدمــة تفــسريه  )٦(وذكــر تعريفــه الــشنقيطي 

                                 
 حتقيق ،مواقع العلوم من مواقع النجوم ،الل الدين بن عبد الرمحن بن عمر بن رسالن البلقيينج)١(

  .١٤٠ ،)دار الصحابة للرتاث: طنطا (،خطابأنور حممود املرسي : 

تبه  من ك،عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي،جالل الدين،اإلمام احلافظ األديب: هو ) ٢(

 تويف ،،وغريها))األشباه وانظائر((،))إمتام الدراية لقراء النقاية((،))اإلتقان يف علوم القرآن: ((

الضوء ،مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبدالرمحن بن حممد السخاوي: ينظر.ه٩١١سنة 

 ،الزركلي.٦٦- ٤/٦٥،)منشورات دار مكتبة احلياة: بريوت (،الالمع ألهل القرن التاسع

  . ٣٠١/ ٣ ،ابقمرجع س

حممد : ، حتقيق اإلتقان يف علوم القرآنجالل الدين عد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، : ينظر)  ٣(

 . ٦٠-٥٩ ،)هـ١٣٩٤ ،اهليئة املصرية العامة للكتاب(، ٣ج ،أبو الفضل إبراهيم

تم مه،مؤرخ، املعروف كوالده بعقيلة، ولد مبكة،حممد بن أمحد بن سعيد احلنفي املكي:و ه) ٤(

عقد اجلواهر يف (، )لسان الزمان((:رحل إىل الشام والعراق والروم،من مؤلفاته ،باحلديث

حممد عبد احلي .٦/١٣ ، مرجع سابق،الزركلي: ينظر.هـ١١٥٠تويف سنة ،)سالسل األكابر

فهرس الفهارس  ، املعروف بعبد احلي الكتانني،بن عبد الكبري ابن حممد احلسين اإلدريسي

دار : بريوت( ،إحسان عباس:  احملقق،املعاجم واملشيخات واملسلسالتواألثبات ومعجم 

  .٦٠٧/ ٢ ،)م١٩٨٢-الغرب اإلسالمي 

مركز البحوث : الشارقة (،٥ ج، الزيادة والنقصان يف علوم القرآن،ابن عقيلة املكي) ٥(

  .١٣٨ ،)م٢٠٠٦ ،والدراسات

 من ، وباحث،مفسر،لشنقيطيحممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين ا: هو) ٦(

مث يف الرياض مث اجلامعة اإلسالمية ، استقر وعمل مدرسا باملدينة املنورة،علماء شنقيط

دفع إيهام االضطراب عن آي (،و)أضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن(:  من كتبه،باملدينة

دار (،٦،ج٥ط،خري الدين بن حممود الزركلي،األعالم:انظر.هـ١٣٩٣،تويف سنة )الكتاب

معجم املفسرين من صدر اإلسالم وحىت ،عادل نويهض.٤٥،)م٢٠٠٢العلم للماليني،

  .٤٩٦ ،)هـ١٤٠٩ ،مؤسسة نويهض الثقافية:لبنان (، ٢، ج ٣ط،العصر احلاضر،



       
  
 

 
 
  
 

٢٦٨

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  .)١())ترجيح لواحد منهما أو منها على غريه

ا�مل هو ما ازدمحت معانيه واشتبه املراد منه (: (وجاء تعريفه يف معجم علوم القرآن 

  .)٢())اشتباًها ال يرتفع إال بدليل آخر أو بتأمل دقيق

  

  

  : تعریف المجمل عند األصولیین :المبحث الثاني

   :مجمل اصطالحاً تعریف ال :المطلب األول

اتفقت كلمة ،و ا�مل  يف اصطالح األصوليني خيتلف باختالف مدارسهم سواءاً بسواء

، على اعتبار ا�مل من أقسام املبهم واخلفي -  متكلمني وأحنافاً -األصوليني

  :،ومن مجلة تعريفا�مداللته

بل ما احتمل وجوهًا  فصار حبال اليوقف على  املراد به  إال ببيان  من ق((

  .)٣())املتكلم

  .)٤())ماال يفهم املراد به من لفظه ويفتقر يف البيان إىل غريه((

واشتبه املراد اشتباهًا اليدرك بنفس ،ما ازدمحت فيه املعاين(: ( بأنه)٥(وعرفه البزودي 

                                 
  .١/٣٩ ، مرجع سابق ،الشنقيطي)١(

-هـ١٤٢٢،دارالقلم:دمشق (،١ ط، معجم علوم القرآن،إبراهيم حممد اجلرمي) ٢(

  .٢٤٥،)م٢٠٠١

  .٨١،) العريبدارالكتاب:بريوت  (لشاشي، أصول  الشاشي،أمحد حممد ا:انظر)٣(

عبدا�يد : حتقيق ، إحكام الفصول يف أحكام األصول،أبو الوليد الباجي: انظر) ٤(

  .٢٨٩،)هـ١٤١٥ ،دار الغرب اإلسالمي: بريوت(تركي،،

كان إمام ،امل ماوراء النهر ع،شيخ احلنفية،هو أبو احلسن علي بن حممد بن احلسني البزودي) ٥(

 ،)املبسوط: ( درس بسمرقند،من كتبه ،كان يضرب به املثل يف حفظ املذهب،األصحاب

أبو عبداهللا :انظر.٤٨٢،تويف سنة )اجلامع الكبري( شرح ،)كنز الوصول إىل معرفة األصول(

حملققني جمموعة من ا:  احملقق ،سري أعالم النبالء الذهيب،حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب

= .٦٠٣-٦٠٢،)١٩٨٥-هـ١٤٠٥ ،مؤسسة الرسالة(،١٨ ج،بإشراف شعيب األرناؤوط



       
  
 

 
 
  
 

٢٦٩

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  .)١( ))العبارة بل بالرجوع إىل اإلستفسار مث الطلب مث التأمل

هم املراد منه إال باستفسار من ا�مل وبيان  لفظ اليف : ((  بأنه)٢(وعرفه السرسخي

  .)٣(      ))من جهته يعرف به املراد

الدائر بني احتمالني فصاعدا إما بسبب الوضع وهو املشرتك :بأنه ا�مل )٤(وذكر القرايف
أو من جهة العقل كاملتواطئ بالنسبة إىل جزئياته فكل مشرتك جممل وليس كل جممل 

  .(٥) مشرتكا

                                                                             
حممد خري رمضان :  احملقق ، تاج الرتاجم،أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا=

  .٢٠٦-٢٠٥،)م١٩٩٢- ١٤١٣،دار القلم: دمشق (،١ط،يوسف

  ،مطبعة جاويد بريس(، الوصولكنز- أصول البزودي،علي بن حممد البزودي احلنفي ) ١(

  . ٩،)كراتشي

 ينسب إىل ، فقيه أصويل حنفي،حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس الئمة السرسخي:هو )  ٢(

شرح (، )املبسوط:  (من كتبه ،كان عاملا عامًال ناصًحا للحكام،سرسخ  من بالد خراسان

 بن حممد بن نصر اهللا عبد القادر:انظر.هـ٤٨٣تويف سنة ،)أصول السرسخي(،) السري الكبري

-مري حممد كتب خانه :،الناشر٢ اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية، ج،القرشي

عمر بن رضا بن حممد راغب .٢٣٥-٢٣٤ ، مرجع سابق،ابن قطلوبغا.٢٩-٢٨كراتشي،

  .٢٦٨-٢٦٧، )دار إحياء الرتاث العريب:بريوت (،٨ ج،معجم املؤلفني،كحالة

  .١/١٦٨خي،السرخسي،أصول السرس:انظر ) ٣(

اِإلمام العالمة : شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف الصنهاجي املصري: هو) ٤(

أنوار الربوق يف أنواء : ( من كتبه،احلافظ، انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك

إبراهيم بن : انظر.م١٢٨٥- هـ٦٨٤، تويف سنة )شرح تنقيح الفصول(،)الذخرية(،)لفروقا

الديباج املذهب يف معرفةأعيان علماء ،برهان الدين اليعمري،ابن فرحون،علي بن حممد

دارالرتاث للطباعة :القاهرة(،١الدكتورحممد األمحدي أبو النور،ج :املذهب،حتقيق وتعليق

  ).والنشر

الذخرية، ،اس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايفأيب العب)  ٥(

 ، بريوت- دار الغرب اإلسالمي(١حممد حجي وسعيد أعراب وحممد بوخبزة،ج: حتقيق

 .١٠٣)م١٩٩٤



       
  
 

 
 
  
 

٢٧٠

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  .)٣())مامل تتضح داللته(: (هو: بقوله )٢(والسبكي  )١(احلاجب عرفه ابن 

  

لفظ يرتدد بني معنيني فصاعدًا من غري : ( يف املستصفى بقوله هو )٤(عرفه الغزايل

  .)٥()ترجيح

  

                                 
 ،عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس أبو عمرو مجال الدين ابن احلاجب الكردي املالكي:هو)١(

كان أبوه حاجبا ،وسكن دمشق،نشأ بالقاهرة ، كردي األصل، بالعربيةلعلماء فقيه،من كبار ا

 ،)جامع األمهات(،)منتهى السول واألمل يف علمي األصول واجلدل: (فعرف به، من كتبه

-٢١١/ ٤ ، مرجع سابق،الزركلي: انظر.هـ٦٤٦،تويف سنة)خمتصر منتهى السول واألمل(

٢١٢.  

 قاضي ، فقيه شافعي، السبكي،هاب بن علي بن عبد الكايفأبو نصر تاج الدين عبد الو :وه) ٢(

 ،)اإل�اج يف شرح املنهاج(،)شرح خمتصر ابن احلاجب: ( من كتبه،القضاة يف دمشق

صالح الدين خليل بن : انظر.هـ٧٧١تويف سنة ،)القواعد املشتملة على األشباه والنظائر(

 األرناؤوط وتركي أمحد:الوايف بالوفيات، احملقق،أبيك بن عبداهللا الصفدي

  .٢١٠-٢٠٩،)م٢٠٠٠هـ١٤٢٠،إحياء الرتاث: بريوت(،١٩مصطفى،ج

ج ، شرح خمتصر األصويل البن احلاجب،القاضي عضد الدين عبدالرمحن اإلجيي:انظر) ٣(

  .١٠٧،)م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤،دار الكتب العلمية: بريوت(،٣

ولد ، حجة اإلسالم،نحممد بن حممد بن أمحد أبو حامد الغزايل الطوسى زين الدي: هو ) ٤(

، )الوسيط(البسيط، : من كتبه، أبا املعايل، ولزم إمام احلرمني،بطوس مث قدم نيسابور

تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين : انظر.هـ٥٥٠،تويف سنة)املستصفى(،)الوجيز(

عبدالفتاح .حممود الطناحي، د.د: السبكي،طبقات الشافعية الكربى، احملقق

مشس الدين أبو عبداهللا .١٩١،)هـ١٤١٣،طباعة والنشر والتوزيعهجر لل(٦،ج٢احللو،ط

بشار .د:  احملقق ، تاريخ اإلالم ووفيات املشاهري واألعالم،حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب

  .٦٢،)م٢٠٠٣ ،دار الغرب اإلسالمي(١١عواد معروف، ج

املدينة (،٣ظ،ج  حتقيق محزة بن زهري حاف، املستصفى من علم األصول،أبو حامد الغزايل) ٥(

  .٣٧، )شركة املدينة املنورة للطباعة: املنورة 



       
  
 

 
 
  
 

٢٧١

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

ماله داللة غري (: ( تعريفه للمجمل )٢( يف كتابه عن ابن مفلح )١(وذكر ابن جنار
  .)٣())واضحة

تقدم من تعريف ا�مل عند علماء اللغة واألصول وعلماء التنزيل  والعالقة بناء على ما

 وثيقة حيث إن ا�موع املتصل اليكون واضح املعىن إال إذا أتى عليه التفصيل وبذا –
ميتزج مع نظرة ما ارتضيناه من تعريفات األصوليني بأنه مامل تتضح داللته وحيتاج إىل ما 

  .يوضحه

مب يزال اإلمجال ؟ فيذكرون بقرآن أوسنة ألن كًال  : ويأيت علماء التنزيل ويوضحون
 وعند عماء التنزيل ، األصولية،اللغوية: وبذا تكون التعريفات الثالثة .. .منهما وحي

  .)٤ (قد أخذ بعضها حبجز بعض

  

  .ریفاتالمقارنة بین التع :المطلب الثاني

�مل إال قلة من  مل يعرف ا أنه إىل كتب أهل التفسري واألصول اتضحبعد اإلطالع 

ا  وغالبً ، وجاءت تعريفا�م  قليلة يف كتبهم و خمتصرة،علماء التفسري وعلوم القرآن
  .، ولكنهم يبينونه يف تفسريهم للقرآن الكرميتكون قد نقلت من علماء األصول

أما أهل األصول فقد عنوا با�مل عناية واضحة فال يكاد خيلو كتاب من كتبهم  من 

                                 
 فقيه ، تقي الدين أبو البقاء الشهري بابن النجار،حممد بن أمحد بن عبدالعزيز الفتوحي:وه) ١(

، منتهى اإلرادات يف )ملنريخمتصر التحرير شرح الكوكب ا (:من كتبه ،حنبلي مصري،قاضي

  .٦/٦ ، مرجع سابق،الزركلي: انظر .هـ٩٧٢:، تويف سنة )مجع املقنع مع التنقيح وزيادات

أبو إسحاق برهان الدين، شيخ ، الدمشقي،إبراهيم بن حممد بن مفلح الراميين األصل:وه) ٢(

شرح (،)ةكتاب املالئك(، و)طبقات أصحاب اإلمام أمحد: (من كتبه،احلنابلة يف عصره

 مرجع ،الزركلي: انظر.هـ٨٠٣:  تويف سنة،،وتلف أكثر كتبه يف فتنة تيمور بدمشق)املقنع

  .٦٤/ ١ ،سابق

 شرح الكوكب املنري ،تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز املعروف بابن النجار) ٣(

  .٤١٤،)م١٩٩٧-هـ١٤١٨ ،مكتبة العبيكان(،٣،ج ٣حممد الزحيلي ونزيه محاد،ط:احملقق 

 جامعة ،رسالة ماجستري( ، ا�مل واملبني يف القرآن الكرمي،عبدالفتاح حممد أمحد خضر: انظر) ٤(

  .٩، )الدين والدعوة بطنطا، قسم التفسري وعلوم القرآنكلية أصول ،األزهر



       
  
 

 
 
  
 

٢٧٢

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  .وتوضيحه  وذكر ألسبابه ومتثيل لهتعريف ا�مل  
  .وكال من املفسرين واألصوليني منهم من كان تعريفه جامًعا ومنهم من كان خمتصرًا

: أمجع تعريف نقل عنهم هوتعريف ابن احلاجب وابن مفلح والسبكي والسيوطي وهو 
   .)١())مامل تتضح داللته((

  : شرح التعريف
  .فعلجنس يف التعريف يشمل اللفظ وال) ما(
  .قيد أول خيرج به املهمل) له داللة(و
قيد ثان يف التعريف خيرج به املبني الذي الخفاء فيه فهو واضح ) غري واضحة(و

  )٢())الداللة
  

  :مسائل في اإلجمال في سورة الصافات:المبحث الثالث
    .)٣(}# " !{:قال تعاىل :مسألة

  .الصافَّات  : موضع اإلجمال
    . الفاعل اسم يف اماإل�:سبب اإلجمال

  منه حلكمة خملوقاته ببعض العزيز كتابه  يف عزوجل اهللا  أقسم:اإلجمال بيان  
 .وفضلها ومنزلتها  مكانتها عظم على داللة  �ا وإقسامه،سبحانه

 أن على العلم أهل أكثر }  " ! {:تعاىل قوله:اهللا رمحه  الشنقيطي قال

 وصف جاء وقد املالئكة، مجاعات :التالياتو  والزاجرات، هنا، الصافات :بـ املراد
 a b c{  }d `{ :عنهم تعاىل قوله يف وذلك صافون، بأ�م املالئكة

e f g{ )٥( )٤(.  

                                 
ج تا .٣/٩٩٩، مرجع سابق، أصول الفقه،ابن مفلح.٢/٣٥٧ ، مرجع سابق،حممود األصفهاين) ١(

  .٥٥مرجع سابق،،مجع اجلوامع،الدين السبكي

 ،دار الوفاء: املنصورة(،مد إبراهيم احلفناوي،أثر اإلمجال والبيان يف الفقه اإلسالميحم) ٢(

  .١٢،)هـ١٤١٢

  ١: اآلية ،سورة الصافات)  ٣(

  .١٦٦- ١٦٥:، اآلية لصافاتاسورة ) ٤(

  .٦/٤٤٦ ،مرجع سابق ،الشنقيطي: انظر) ٥(



       
  
 

 
 
  
 

٢٧٣

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  :منها أقوال عدَّة على   والصافَّات  : تعاىل قوله  من املراد من املفسرون اختلفو 

 )٤( )٣(وجماهد )٢(مسعود وابن )١(عباس ابن:قاله، املالئكة أ�ا: األول القول

  ،)٨(  )٧(والسُّدِّيّ   )٦)(٥(وقتادة

                                 
  .٨٧/ ٧ ، مرجع سابق، السيوطي الدر املنثور:انظر. يف الدر املنثور  البن املنذراه السيوطيعز ) ١(

  . ٨٧/ ٧ ،مرجع سابق.،السيوطي: انظر .البن املنذر السيوطي  يف الدر املنثور اه عز ) ٢(

له ).هـ٢١ : (ولد سنة.تابعي: أبو احلجاج موىل بين خمزوم :  كنيته ،جماهد بن جرب املكي) ٣(

وشيخ املفسرين والقراء، كثري األسفار ،من أئمة التابعني. )تفسري جماهد(مسه تفسري مساه با

: انظر).هـ١٠٣(: تويف بالكوفه سنة.،عنه اهللا= =أخذ القرآن عن ابن عباس رضي ،والتنقل

  ،عماد الدين إمساعيل بن كثري الدمشقي: انظر٤٤٥٧-٤٤٩/ ٤ ، مرجع سابق،الذهيب

دار هجر للطباعة : القاهرة( ،دكتور عبداهللا بن عبد احملسن الرتكيال: ،حتقيق ١٣البداية والنهاية، ج

  .٦،٧،)م١٩٩٨=هـ١٤١٩،والنشر والتوزيع وإلعالن

 ، مرجه سابق،جماهد:  انظر .البن بن محيدالسيوطي يف الدر املنثور عزاه و .األثر بتفسري جماهد) ٤(

  .٧/٨٧ ، مرجع سابق،السيوطي.٥٣٩

ا كبريًا ).هـ٦٠( ولد سنة.أبو اخلطاب: كنيته ،دوسيقتادة بن دعامة بن عزيز الس) ٥(
ً
تابعيًا وعامل

وممن يضرب به املثل يف قوة احلفظ قال ،ومفسرًا حافظًا، ضريرًا كما كان من أوعية العلم

:  تويف بواسط سنة. أو من أحفظ الناس،قتادة أحفظ الناس: حممد بن سريين :عنه

-٤/٥٢٨٣ مرجع سابق، ،الذهيب.٨٦،٨٥/ ٤ ،مرجع سابق ،بن خلكان: انظر)هـ١١٧(

  .١٤٤،١٤٣/ ٢٤، مرجع سابق،الصفدي.٢٦٩

  .٤٥٦/ ٩ ،مرجع سابق: الطربي : انظر.  بسند حسنأخرجه الطربي يف تفسريه عن قتاده) ٦(

 أبو حممد كان يقعد يف سدة باب اجلامع ،إمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب كرمية السدي القرشي)٧(

وروى عن أنس ،رضي اهللا عنهم- رأىابن عمر وأبا هريرة،لكبري وهو السدي ا،فسمي بالسدي

مجال : انظر .هـ١٢٧ تويف سنة ، وروى عنه شعبة والثوري،- رضي اهللا عنهم –وابن عياس 

، حققه وضبط نصه ٣ ج ،�ذيب الكمال يف أمساء الرجال،الدين أبو احلجاج يوسف املزي

- ١٣٢، )م١٩٩٢ -هـ١٤١٣ ،لةرسامؤسسة ال: بريوت (بشار عواد معروف : وعلق عليه 

 ، �ذيب التهذيب،أبو الفضل شهاب الدين أمحد  بن علي بن حجر العسقالين.١٣٨

-١٥٨، )مؤسسة الرسالة: بريوت(، ١ وعادل مرشد، ج ،اعتناء إبراهيم الزيبق

  .٨٦-٨٥/ ٩، مرجع سابق،الصفدي.١٥٩

  .٤٥٦/ ٩ ، مرجع سابق،الطربي: انظر.لسدي بسند ضعيفأخرجه الطربي يف تفسريه عن ا) ٨(



       
  
 

 
 
  
 

٢٧٤

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  .(١)ومجاعة من املفسرين 

 قاله اجلهاد يف أو الصالة يف اصفً  قاموا إذا املؤمنني الناس مجاعة :هي :الثاين القول

  .)٢(املفسرين من مجاعة

                                 
 ، والواحدي، الثعليب، ابن أيب زمنني، النحاس يف معاين القرآن، والزجاج،الفراء: منهم ) ١(

أبو زكريا حيىي بن زياد بن عبد اهللا بن  :انظر.ابن كثري،اخلازن،البغوي،  ابن جزي،السمعاين

حممد علي النجار / ،أمحد يوسف النجايت:،احملقق٢ج  معاين القرآنمنظور الديلمي الفراء، 

إبراهيم بن . ٣٨٢)ت.د،الدار املصرية للتأليف والرتمجة: مصر(،عبد الفتاح أمساعيل الشليب/

عبد اجلليل عبده : ،احملقق ٤،ج معاين القرآن وإعرابه، أبو إسحاق الزجاج،السري بن سهل

معاين القرآن  ،أبو جعفر النحاس.٢٩٧،)م١٩٨٨=هـ١٤٠٨،عامل الكتب:بريوت (،شليب

= هـ١٤١٠ ،جامعة أم القرى: مكة املكرمة( ،الشيخ حممد علي الصابوين:  حتقيق ،الكرمي

،حتقيق ٤ ج ،تفسري القرآن العزيز ،أبو عبداهللا حممد بن عبداهللا بن أيب زمنني.٦/٧)م١٩٨٩

 ،الفاروق احلديثة: القاهرة(،حممد بن مصطفى الكنز-أبو عبداهللا حسني بن عكاشة : 

الكشف والبيان عن تفسري ، إسحاق أمحد الثعليب النيسابوريأبو.٥٥)م٢٠٠٢-ه١٤٢٣

األستاذ  نظري : ، حتقيق األمام أيب حممد بن عاشور،مراجعة وتدقيق ٨ج ،آي القرآن

أبو .١٣٨) م٢٠٠٢=ه١٤٢٢دار إحياء الرتاث العريب، :  لبنان –بريوت (الساعدي 

 الوجيز يف تفسري ،شافعيال، النيسابوري،احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي

) هـ١٤١٥الدار الشامية، : دمشق(صفوان عدنان داوودي،: حتقيق ٢ ج،الكتاب العزيز 

حمي السنة أبو حممد احلسني ابن مسعود  ،البغوي.٤/٣٩١،سابق مرجع،السمعاين.٩٠٦

دار : بريوت ( ،،حتقيق خالد عبد الرمحن العك ومروان سوار١   ج ، معامل التنزيل،البغوي

 التسهيل لعلوم ،أبو القاسم حممد بن أمحد بن جزي الكليب.٦١١. ٢٥،)هـ١٤٠٧،عرفةامل

 ،دار الكتب العلمية:بريوت (حممد سامل هاشم : ،ضبطه وصححه ٣ج ،التنزيل

أبو احلسني عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر .١٦٨ ،)م١٩٩٥=هـ١٤١٥

: بريوت (، ٤ ج ،لتأويل يف معاين التنزيل لباب ا- تفسري اخلازن ،الشيخي املعروف باخلازن

  .٥/ ٤ مرجع سابق، ،ابن كثري. ١٤، )م١٩٩٥=هـ١٤١٥دار الكتب العلمية،

علي بن حممد بن :  انظر.الشوكاين،الشنقيطي، أيب حيان، القرطيب،،السمعايناملاوردي: منهم)٢(

صور عبد الرحيم السيد بن عبد املق:حتقيق ،٥ ج ،النكت والعيون ،البصري املاوردي حبيب 

اجلامع ألحكام  ،القرطيب.٣٩١/ ٤ ، السمعاين.٣٦،)دار الكتب العلمية:بريوت (

 =وخرج أحاديثه حممود حامد عثمان،، راجعه وعلق عليه حممد إبراهيم احلفناوي١٥ج،القرآن



       
  
 

 
 
  
 

٢٧٥

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

 َأَال (( :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  لَّىصَ  اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  مسرة ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ 
ْم؟ ِعْندَ  اْلَمَالِئَكةُ  َتُصفُّ  َكَما  َتُصفُّونَ  ْم؟ ِعْندَ  اْلَمَالِئَكةُ  َتُصفُّ  وََكْيفَ  قـُْلَنا »َر�ِِّ  قَالَ  َر�ِِّ

َمةَ  الصُُّفوفَ  يُِتمُّونَ «ملسو هيلع هللا ىلص   .(١)))الصَّفِّ  ِيف  َويـَتَـرَاصُّونَ  اْلُمتَـَقدِّ

 ´ ³ ² ± ¯° ® { :تعاىل قولهل،)٢(الطري :يه : الثالث القول
¶µ ¸ ¹ º » ¼{ )٤١:النور سورة[ )٣.[   

 g h i j k l nm o p q sr t{ :تعاىل قولهو 

u v w x{ )١٩:الملك سورة[ )٤.[   

  عن جاء ملا املالئكة، أ�ا الكرمية، اآلية يف بالصافات املراد أن أعلم- واهللا- والراجح

  .املفسرين من ومجع،والتابعني،ابةالصح من   السلف أهل أكثر

                                                                             
 ، األندلسي، حممد بن يوسفأيب حيان. ٦٢ ،)م٢٠٠٧=١٤٢٨،دار احلديث: القاهرة (= 

: بريوت (عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض :  حتقيق وتعليق  ،٩ ج،البحر احمليط

فتح الشوكاين، حممد بن علي .  ٢٨٩، ٦٠٠)م١٩٩٣= هـ١٤١٣ ،دار الكتب العلمية

دار الفكر للطباعة :بريوت(،٦  اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري،ج،القدير

  .٤٤٦ / ٦،شنقيطي، مرجع  سابق ا ل.١٨٥ ، )م١٩٨٩ =١٤٠٩،والنشر والتوزيع

بَاُب اْألَْمِر بِالسُُّكوِن ِيف الصََّالِة، َوالنـَّْهِي ،،كتاب الصالة٤٣٠: ح،أخرجه مسلم يف صحيحه)١(

َشارَِة بِاْلَيِد، َورَْفِعَها ِعْنَد السََّالِم، َوإْمتَاِم الصُُّفوِف اْألَُوِل َوالتـَّرَاصِّ ِفيَها َواْألَْمِر  َعِن اْإلِ

مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري،املسند الصحيح : انظر.ْجِتَماعِ بِاِال 

،احملقق حممد فؤاد عبدالباقي ١ ج املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا 

  .٣٢٢)ت.دار إحياء الرتاث العريب، د: بريوت(

زاد املسري يف علم ،جلوزيابن امجال  الدين أبو الفرج . ٣٤ /٧: ،البغوي، مرجع سابق: انظر)٢(

 ،)ه١٤٢٢ ،دار الكتاب العريب: بريوت ( ،عبد الرزاق املهدي: حتقيق (، ٣ ج،التفسري

الشوكاين، ..٢٨٩ /٩ مرجع سابق، ،أيب  حيان.٢٥٦ / ٥مرجع سابق، ،اخلازن. ٥٣٥

 الشنقيطي، مرجع سابق،   .٦٧ -١٧/٦٥األلوسي،مرجع سابق،. ٤٤٦ / ٦مرجع سابق، 

٤٤٦ / ٦.  

  .٤١: اآلية ،  سورة النور)٣(

  .١٩: آية ،سورة امللك)  ٤(



       
  
 

 
 
  
 

٢٧٦

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

 أهل أكثر عن فيه النقل استفاض الذي املعىن على اآلية حتمل :الرتجيح قواعد من
  .)١(حمتمالً  غري كان  وإن ،العلم

 السياق ظاهر كان  وإن التفسري يف غريه على مقدم الصحايب قول :أيضاً  القواعد ومن

  .)٢( عليه اليدل

  

  :الزاجِرات زَجرافَ  :في قوله تعالى:  سألةم

  . فَالزاجِرات : موضع اإلجمال

  . يف اسم الفاعل اإل�ام : سبب اإلجمال

  : بيان اإلجمال

  : أقوال على  فالزاجرات  :وجل عز قوله يف املفسرون اختلف 

 بــــن وســــعيد وعكرمــــة وقتــــادة روقومــــس مــــسعود ابــــن قالــــه :املالئكــــة أ�ــــا :األول القــــول

  .)٥( وجماعة من المفسرین )٤( اهدجم و )٣(جبري

 أل�اأو  ،وتسوقه  السحاب تزجر : أل�ا بذلك املراد وقيل(( :اهللا رمحه عاشور ابن قال
  .والنصائح ،باملواعظ املعاصي عن تزجر

                                 
  ،) ه١٤٢١ ،دار ابن عفان( ،٢ج،قواعد التفسري مجًعا ودراسة،السبت خالد بن عثمان )١(

٨٠٤  

  .١٨٦/ ١ ، مرجع سابق،لسبتا) ٢(

  .٥/٣٠،مرجع سابق ،املاوردي: انظر،نسبه إليهم املاوردي يف تفسريه من غري إسناد)  ٣(

  .٩/٤٥٧ ،مرجع سابق ،الطربي:  انظر،الطربي يف تفسريه  بإسناد صحيحأخرجه   )٤(

 ، ابن كثري،الزخمشري، ابن اجلوزي، القرطيب،البغويالسمعاين،،املاوردي،الطربي: منهم) ٥(

السمعاين، .٥/٣٠، مرجع سابق،املاوردي.٤٥٧/ ٩، مرجع سابق،الطربي: انظر.الشنقيطي

ابن . ٤/٣٦،،الزخمشري،مرجع سابق.٤/٢٢، مرجع سابق،البغوي.٤/٣٩١مرجع سابق،

مرجع ،ابن كثري. ١٥/٦٢القرطيب، مرجع سابق .٤٤/ ٧،اجلوزي، مرجع سابق

  .٦/٣٠١الشنقيطي، مرجع سابق،. ٣/٥٧٧،سابق



       
  
 

 
 
  
 

٢٧٧

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

 ،بـــاملطلوب اِإلتيـــان يف تبـــاطؤ للمـــأمور يـُــرتك ال حبيـــث أمـــر أو �ـــي يف احلـــث هـــو والزجـــرُ 
 كتكـوين  ،فعـالً  أو خلقاً  بتسخريها اهللا أمرهم اليت املخلوقات ةاملالئك تسخري : به واملراد

   .)١())اآلفاق إىل السحاب وإزجاء ،الرياح وتصريف ،العناصر

 ،قالـــــهالقبيح عـــــن ويزجـــــر ،ينهـــــى مـــــا كـــــل  وهـــــي ،القـــــرآن زواجـــــر  هـــــي :الثـــــاين القـــــول-
  .)٣(املفسرين من ومجاعة(٢)قتادة

  .)٤(املفسرين من مجاعة لهقا اهللا معاصي عن مازجر كل :الثالث القول

 أهـل أكثـر قـول وهـو والتـابعني الـصحابة مجاعـة عـن جاء ما  أعلم واهللا ذلك يف والراجح
  .املالئكة هي  بالزاجرات املراد أن  العلم

 الــسياق ظــاهر كـان  وإن التفــسري يف غــريه علـى مقــدم الــصحايب قـول :الرتجــيح قواعــد مـن

  .)٥( عليه اليدل

  

                                 
  .)٨٧- ٨٦ /١٢:(التحرير والتنوير  البن عاشور :انظر)١(

  .٩/٤٥٧ ،مرجع سابق ،الطربي:  انظر،خرجه  الطربي يف تفسريه  بإسناد حسنأ) ٢(

ابن اجلوزي، القرطيب، ،الطربي، املاوردي، السمعاين، البغوي، ابن عطيه:منهم ) ٣(

 / ٥،  املاوردي، مرجع سابق، ٩/٤٥٧الطربي، مرجع سابق، : انظر.الشنقيطي

 مرجع ،ابن عطيه.٤/٢٢ ،البغوي، مرجع سابق.٤/٣٩١ ، مرجع سابق،السمعاين.٣٠

 ١٥ مرجع سابق، ، القرطيب.٤٤ /٧ مرجع سابق ،ابن جوزي . ٤/٤٥٧،سابق

  .٥٧٧/ ٣ مرجع سابق،،ابن كثري.٦/٣٠١ ، مرجع سابق،الشنقيطي.٦٢/

 جار اهللا أبو القاسم :انظر. الشنقيطي، والشوكاين، النيسابوري،الزخمشري،السمرقندي:منهم) ٤(

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه  ،الزخمشريحممود بن عمر 

مكتبة : الرياض (،عادل أمحد عبد املوجود و علي حممد معوض: حتقيق ،٤ج،التأويل

 الفقيه السمرقندي أبو الليث نصر بن حممد بن إبراهيم .٣٦، )م١٩٩٨=ه١٤١٨،العبيكان

. ٤٨٤  )ت. د،دار الفكر: بريوت (حممود مطرجي . د:حتقيق،٣ج، حبر العلوم،احلنفي

 مرجع ،الشنقيطي.١٨٥/ ٦ ،ع سابق مرج،الشوكاين.٣٣٧/ ٦ ، مرجع سابق،النيسابوري

  .٣٠١/ ٦ ،سابق

  .١٨٦/ ١ ، مرجع سابق،لسبتا) ٥(



       
  
 

 
 
  
 

٢٧٨

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  . ذِْكرًا فَالتَّالَِياتِ   : تعاىل قوله:مسألة

  .فَالتَّالَِياتِ   :قوله يف اإلجمال موضع

  .الفاعل اسم يف اإل�ام : اإلجمال سبب

  :أقوال عدة   ذكراً  فالتاليات :وجل عز قوله من املراد يف ورد  :لاإلجما بيان

  جبري بن وسعيد عكرمةو  مسعود ابنو  عباس ابن قاله ،املالئكة هي :األول القول

  .)٢(ن وجماعة من المفسري )١( وقتادة وجماهد

  ." )٣( اْلَمَالِئَكةُ  :قَالَ  } ) '{ ُجمَاِهدٍ  َعنْ 

 وجماعة من )٤(قتادة قاله  السالفة األمم أخبار من القرآن يف يتلى ما : الثاين القول

  .)٥(المفسرین

 » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡{ : تعاىل قال
   ].٣:یوسف سورة[ }² ± ° ¯ ® ¬

                                 
  .١٥/٦١ مرجع سابق، ،القرطيب : انظر،يف تفسريه من غري إسنادقرطيب إليهم النسبه ) ١(

ابن ، اخلازن، ابن اجلوزي، ابن عطية، البغوي، السمعاين، الثعليب، ابن زمنني،الفراء : منهم)٢(

 ،ابن زمنني. ٣٨٢/ ٢،الفراء،مرجع سابق: انظر.  الشوكاين، األلوسي،،جزي، ابن كثري

الكشف والبيان عن تفسري ،الثعليبأمحد بن حممد بن  إبراهيم . ٤/٥٦،مرجع سابق

 ،دار إحياء الرتاث العريب: بريوت ( ،اإلمام أيب حممد بن عاشور: ، حتقيق٨ج،القرآن

عبد . ٤/٢٤ ،مرجع سابق،البغوي.  ٣٩١/ ٤،مرجع سابق،السمعاين.  ١٣٩،)هـ١٤٢٢

عبد السالم :  ،حتقيق١٣ ج،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،ابن عطيةاحلق بن غالب 

مرجع ،ابن اجلوزي. ٢٢  ،)هـ١٤٢٢ ،دار الكتب العلمية: بريوت (،عبد الشايف حممد

ابن  . ٣/١٦٨ ،ابن جزي،مرجع سابق.١٤/ ٤ ،مرجع سابق،اخلازن. ٧/٤٥،سابق

  .٢٣/٦٥،مرجع سابق،األلوسي٣/٩٥٠ ،الشوكاين، مرجع سابق. ٤/٥ ،رجع سابقم،كثري

  .٤٥٧/ ٩،الطربي مرجع سابق: انظر ،أخرجه الطربي يف تفسريه بإسناد صحيح) ٣(

وعزاه السيوطي .٤٥٧/ ٩، مرجع سابق،الطربي: انظر، الطربي يف تفسريه بإسناد حسنأخرجه) ٤(

  . ٧/٧٨،مرجع سابق،يوطي السإىل عن عبد بن محيد وابن املنذر، 

ابن اجلوزي، مرجع .٣٦/ ٥ ،مرجع سابق،املاوردي:انظر.املاوردي،ابن اجلوزي، اخلازن :منهم)٥(

  .٢٥٦/ ٥، ٥، مرجع سابق،اخلازن.٥٣٥/ ٣ ،سابق



       
  
 

 
 
  
 

٢٧٩

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

¼ {: قال تعالى ،)١(املفسرين من مجاعة قاله القرآن قراء مجاعة هم : الثالث القول
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

Ì Ë Ê É È {]٢٩:سورة فاطر .[  

َال َحَسَد ِإالَّ ِيف اثـَْنتَـْنيِ، َرُجٌل آتَاُه اللَُّه اْلُقْرآَن، فـَُهَو يـَُقوُم « و قال صلى اهللا عليه وسلم 
َوآنَاَء النـََّهاِر، َوَرُجٌل آتَاُه اللَُّه َماًال، فـَُهَو يـُْنِفُقُه آنَاَء اللَّْيِل، َوآنَاَء بِِه آنَاَء اللَّْيِل، 

   )٢(»النـََّهارِ 

  .)٣( همقوم على الذكر يتلون األنبياء :الرابع القول

 من مجاعة  و )٤( قاله مقاتل بن سليمان  وحده جربيل املراد :وقيل:اخلامس  القول

    .)٥(املفسرين

فجبریل  ،]١٩٣:سورة الشعراء[} h i j k l{:ل تعالى قا
  .علیھ السالم ھو الملك الموكل بإنزال الوحي على األنبیاء علیھ السالم

                                 
البغوي، : انظر.  ابن عادل،الشوكاين،األلوسي، أيب حيان، اخلازن،البغوي، القرطيب: نهمم) ١(

. ٢٥٦ /٥ مرجع سابق، ،اخلازن. ٦١ /١٥مرجع سابق، ،رطيبالق. ٣٣ /٧مرجع سابق، 

 ،الشوكاين. ٢٧٣ /١٦ابن عادل احلنبلي، مرجع سابق،  . ٢٨٩/ ٩مرجع سابق، ،أيب حيان

  .١٧/٦٧،األلوسي، مرجع سابق. ١٨٥ /٦مرجع سابق،

رجل  (:كتاب التوحيد، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم .خرجه البخاري يف صحيحهأ) ٢(

حممد بن : انظر .٧٥٢٩ح .٢٣٥٢/ ٤،).ه اهللا القرآن فهو يتلوه أناء الليل وآناء النهارآتا

دار طوق  (،حممد زهري بن ناصر الناصر:  ، حتقيق ٤ صحيح البخاري، ج،إمساعيل البخاري

  .٢٣٥٢).هـ١٤٢٢،النجاة

 ،قابن اجلوزي، مرجع ساب: بن اجلوزي يف تفسريه من غري إسناده، انظرنسبه إليه ا) ٣(

  .٣٦، ٥ ،املاوردي، مرجع سابق.٣/٥٣٥

 أبو : نظرا.  وتفسري مقاتل نسخة تفسريية ثابتة مقبولة، ذكره مقاتل يف تفسريه من غري إسناد) ٤(

عبداهللا حممود : ،حتقيق٣ج، بن البشري  األزدي، تفسري مقاتلبن سليمانامقاتل احلسن 

  .٣٦٠٢،)هـ١٤٢٣ ،دار إحياء الرتاث: بريوت (،شحاته

 مرجع ،القرطيب. ٣٦ / ٥ ،ا ملاوردي،مرجع سابق: انظر.الشوكاين،املاوردي،  القرطيب )٥(

  .١٨٥ /٦مرجع سابق  ،الشوكاين.٦٢/ ١٥،سابق



       
  
 

 
 
  
 

٢٨٠

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

 فال املالئكة كبري  ألنه اجلمع، بلفظ  السالم عليه جربيل فذكر :اهللا رمحه القرطيب قال
  .)١(وأتباع جنود من خيلو

 اْلُقـــْرَآنَ  َهــَذا ﴿ِإنَّ  :تعــاىل قـــال كمــا  بــالتالوة وصـــفها القــرآن آيــات هـــي :الــسادس القــول

 تاليـات، القـرآن آليـات يقـال أن وجيـوز.)٧٦ :النمـل سـورة(﴾...ِإْسـرَائِيلَ  َبِين  َعَلى يـَُقصُّ 
  .(٢)قاله مجاعة من املفسرين بعضا يتبع احلروف بعض ألن

 والتابعني،،حابةالـــص عـــن جـــاء ملـــا املالئكـــة أ�ـــا اآليـــة مـــن املـــراد أن أعلـــم واهللا  والـــراجح

  .املفسرين من ومجع

 أهــل أكثــر عــن فيــه النقــل اســتفاض الــذي املعــىن علــى اآليــة حتمــل :الرتجــيح قواعــد مــن

  .)٣(حمتمالً  غري كان  وإن ،العلم

  

} C D E F G H I J K L{قـــــــــــــال تعـــــــــــــاىل  :سألة مـــــــــــــ

  ]. ٨:سورة الصافات[

  .C  D :  في قولهموضع اإلجمال

  .ل من تغير الشكلالتردد الحاص: سبب اإلجمال 

  : إىل قولنيC  D  :اختلف القراء في قراءة قوله تعالى : لبيان اإلمجا

 فيكــــون املعــــىن نفــــي ،بــــسكون الــــسني وختفيــــف املــــيم،القــــراءة بالتخفيف: القــــول األول 
 فهـم يتـسمعون واليـسمعون وهـي قـراءة بـاقي القـراء غـري ،السماع عن اجلن للمال األعلى

  .)٤(اله مجاعة من العلماءق،محزة والكسائي وحفص

                                 
  .٦٢/ ١٥، مرجع سابق،القرطيب) ١(

 ٦، مرجع سابق،الشوكاين. ٦١ /١٥ ،مرجع سابق،القرطيب: انظر. الشوكاين،القرطيب: منهم ) ٢(

/١٨٥.  

  ٨٠٤/ ٢ ،ابق مرجع س،السبت) ٣(

 ، مرجع سابق،الطربي: انظر. واأللوسي، الثعاليب، ابن جزي،الطربي، القرطيب، مكي: منهم ) ٤(

=  ، بن أيب طالب القيسيمكيأيب حممد .١١/ ١٨ ، مرجع سابق،القرطيب.٤٥٩/ ٩



       
  
 

 
 
  
 

٢٨١

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

هـم يـسمعون ولكـن (:  وقـال ،)اليـسمعون(روي عن ابن عبـاس رضـي اهللا عنـه أنـه قـرأ  
  .)١()اليسمعون

يكــون املعــىن أنــه نفــي عــنهم طلــب الــسماع فــضالً عــن .القــراءة بالتــشديد: القــول الثــاين 

م إذا وحفص فهـــ،وهـــذا املعـــىن أشـــد مـــن األول وهـــذه قـــراءة محـــزة، والكـــسائي.االســـتماع
ألن املتـسمع جيـوز أن يكـون . فـإ�م  عـن الـسمع أشـد منعـاً وأبعـد منـه،منعوا من التـسمع

 فيكــــون هــــذا الوجــــه أبلــــغ يف زجــــرهم ألن ، والــــسامع قــــد حــــصل لــــه الفعــــل،غــــري ســــامع

  .)٢(اإلنسان قد يتسمع واليسمع

و ذكــــــر ذلــــــك مجاعــــــة مــــــن .)٣(إ�ــــــم منعــــــوا �ــــــا أن يــــــسمعوا أو يتــــــسمعوا : قــــــال قتــــــادة

  .)٤(سريناملف

وحاصـل معـىن القـراءتني أن الـشهب ،والقراءتان مبعـىن واحد: ((قال ابن عاشور  رمحه اهللا
حتول بني الشياطني وبني أن يسمعوا شيئا من املأل األعلى وقد كـانوا قبـل البعثـة احملمديـة 

رمبا اختطفوا اخلطفة فألقوها إىل الكهان فلما بعث اهللا حممدا صلى اهللا عليـه وسـلم قـدر 

يادة حراسة السماء بإرداف الكواكب بعضها ببعض حىت ال يرجـع مـن خطـف اخلطفـة ز 
إال مـــن خطـــف اخلطفـــة، فالـــشهب كانـــت موجـــودة مـــن قبـــل : ســـاملا كمـــا دل عليـــه قولـــه

                                                                             
حميي الدين :، حتقيق ٢ وعللها وحججها،جوجوه القراءات السبععن  الكشف=

 / ٣، مرجع سابق،ابن جزي.٢٢٢ ،)م١٩٨٤=١٤٠٤،لةمؤسسة الرسا: بريوت (،رمضان

  .١٢/٦٨، مرجع سابق،األلوسي. ٥/٢٣، مرجع سابق،الثعاليب.١٦٨

. ٧٩/ ٧ ،السيوطي، مرجع سابق:انظر. السيوطي يف الدر املنثور عن بن محيدوابن املنذرعزاه )١(

  .٣٨٢/ ٢ ،الفراء يف معاين القرآن، مرجع سابق

: بريوت ( ،سعيد األفغاين: حتقيق  ، حجة القراءات،ابن زجنلةمد  عبد الرمحن بن حم: انظر ) ٢(

  . ٦٠٦-٦٠٦،)ت. د،دار الرسالة

  .٣٨/ ٥ ،املاوردي، مرجع سابق:  انظر.سبه املاوردي بتفسريه من غري اسنادن) ٣(

/ ٤ ، مرجع سابق،السمعاين:انظر. ابن عطية، الزخمشري، البغوي،السمعاين: منهم ) ٤(

 مرجع ،ابن عطية.٣/٣٦ ، مرجع سابق،الزخمشري.٢٣/ ٤ ، سابق مرجع،البغوي.٣٩٢

  .٤٦٥/ ٤،سابق



       
  
 

 
 
  
 

٢٨٢

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

وكانــت ال حتــول بــني الــشياطني وبــني تلقــف أخبــار مقطعــة مــن املــأل األعلــى فلمــا بعــث 
  .)١())كحممد صلى اهللا عليه وسلم حرمت الشياطني من ذل

   . أ�ما قراءتان صحيحتان متواترتان–والذي يظهر واهللا أعلم 

 وعادتا إىل ذات الواحدة كـان ذلـك ، ومل يظهر تعارضهما،فالقراءتان إذا اختلف معنامها
  .)٢(من الزيادة يف احلكم هلذه الذات 

ــْن َخلَ :قــال تعــاىل  :مــسألة  ْقَنــا ِإنَّــا َخَلْقَنــاُهم مِّــن ِطــٍني ﴿فَاْســتَـْفِتِهْم أَُهــْم َأَشــدُّ َخْلًقــا أَم مَّ

  :ّالِزٍب﴾
  .  مَّنْ  : في قوله تعالى : موضع اإلجمال

  .اال�ام يف االسم املوصول من: سبب اإلجمال 

  : لبيان اإلجما
فاســـتفت ياحممـــد هـــوالء  : ملسو هيلع هللا ىلصيقـــول تعـــاىل ذكـــره لنبيـــه حممـــد:قـــال الطـــربي رمحـــه اهللا

أهم أشـد : فسلهم :يقول . والنشور بعد البلىاملشركني الذي ينكرون البعث بعد املمات

والـــــشياطني ،أخلقهـــــم أشـــــد أم خلـــــق مـــــن عـــــددنا خلقـــــه مـــــن املالئكة: خلقـــــاً ؟ يقـــــول 
  .)٣(والسموات واألرض

  :  إىل أقوال  خلقنا  مَّنْ  :  اختلف المفسرون في  المراد من قوله  تعالى

ـــــسم،ماتقـــــدم ذكـــــره مـــــن املالئكة: القـــــول األول   واملـــــشارق واملغـــــارب، ،وات واألرضاال
   .)٥(ومجاعة من املفسرين )٤( قاله جماهد. والشهب الثواقب،والشياطني املردةواجلبال

                                 
  .٢٢/٩٢ ،ابن عاشور، مرجع سابق: نظرا) ١(

  .٨٩/ ١، مرجع سابق،السبت:نظر ا) ٢(

  .٩/٤٦٧ ، مرجع سابق،الطربي: نظرا) ٣(

 مرجع ،تفسري جماهد: انظر ،أخرجه جماهد يف تفسري من طريق ابن أيب جنيح: انظر ) ٤(

 يف تفسريه عن جماهد من طريق  ابن أيب جنيح بإسناد الطربي، وأخرجه ٥٦٧،بقسا

إىل عبد  يف الدر املنثور ،وعزاه السيوطي .٤٦٧/ ٩ ،مرجع سابق،الطربي: انظر،صحيح

 مرجع ،الدر املنثور:السيوطي :  انظر، وابن أيب حامت من غري إسناد، وابن املنذر،احلميد

                                                                                                                                                         .                ٨١/ ٧ ،سابق

ابن  ، ابن اجلوزي، القرطيب، البغوي، ابن عطية، السمعاين،الطربي، املاوردي:منهم) ٥(

  = ،السمعاين. ٤٠/ ٥ ، مرجع سابق،املاوردي.٤٦٧/ ٩،سابق مرجع ،الطربي:انظر.كثري



       
  
 

 
 
  
 

٢٨٣

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  .)٢( ومجاعة من املفسرين ،)١(قاله سعيد بن جبري واألموات  ،املالئكة: الثاينالقول 

  .)٣(األمم املاضية فقد هلكوا وهم أشد خلًقا منهم : القول الثالث

ومن قواعـد ، القول األول ملا جـاءعن الـسلف  واملفـسرين-سألة  واهللا أعلمفالراجح يف امل

  .)٤(التفسري أن يلحق  الكالم مبا يليه وليس يف سياق اآليات ذكر لألمم املاضية

ـــه يف:مـــسألة  ba c d e f ` _ ^ [ \ ]{ : تعـــاىل قول

g h{ ]١١:الصافات سورة.[   

  }g{ :اإلجمال موضع

  .االسم يف اإل�ام : اإلجمال سبب

   :لاإلجما بيان

 .الزب لالزم : يقال .ولزومه شيء ثبوت على يدل والباء والزاء لالما:اللغة يف الالزب
 واجلمع ،الشديدة السنة : واللزبة.يفارق يكاد ال أي ،الزب ضربة الشيء هذا وصار

    )٥(.فيها ثبت أي ،لزب القحط كأن  لزبات

                                                                             
 ،مرجع سابق،ابن عطية.١٥/ ٤ ، مرجع سابق،البغوي.٣٩٣/ ٤ ، مرجع سابق=

 مرجع ،ابن كثري.١٥/٦٨، مرجع سابق،القرطيب.٤٨/ ٧ ، مرجع سابق،ابن اجلوزي.٤/٤٦٥

  .٣/٥،سابق

  .٨١/ ٧،لسيوطي مرجع سابقا: إىل ابن أيب حامت، انظر  يف الدر املنثورعزاه السيوطي) ١(

 مرجع ،الزجاج:انظر. ابن عادل،البغوي، السمني احلليب، الثعليب، النحاس،الزجاج: نهمم) ٢(

. ١٤٠/ ٨ ،الثعليب، مرجع سابق.٢/٧٤١النحاس، مرجع سابق، .٤/٢٩٩ ،سابق

الدر املصون يف  ،أمحد بن يوسف بن عبد الدائم السمني احلليب.٤/٢٧،البغوي،مرجع سابق

 ،)دار القلم: دمشق (الدكتور أمحد حممد اخلراط، : ، حتقيق ٥ج ،الكتاب املكنونعلو 

  .١٦/٢٨٣، مرجع سابق،ابن عادل.٤٩٧

  .٤٠/ ٥املاردوي،مرجع سابق :  انظر. من غري إسنادسبه املاوردي يف تفسريه البن عيسىن) ٣(

  .٦ ، مرجع سابق،السبت: ظر ان) ٤(

عبد السالم : ، حتقيق ٥ ج،، معجم مقاييس اللغة القزويينابن فارس أمحد : انظر ) ٥(

  .٢٤٦ ،)م١٩٧٩=هـ١٣٩٩ ،دار الفكر: الناشر (،حممدهارون



       
  
 

 
 
  
 

٢٨٤

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

 مـــــن أوال خلقهـــــم مـــــن نأل } c d e f g { :اهللا رمحـــــه الـــــشنقيطي قـــــال
 بعـد أخـرى مـرة خلقهـم علـى قدرتـه يف عاقـل يـشك ال باملـاء املبلـول الـرتاب وأصله طني،

 هلـذا املوضـحة واآليـات البـدء من أصعب تكون أن يعقل ال اإلعادة ألن ترابا، صاروا أن

   :تعاىل كقوله  ،جدا كثرية  املعىن
}q r s t u wv x y z { |{ ]س����������������������ورة 

   ].٧٩:یس

 A B C D FE G H @ ? < ={ :تعــــــــاىل وقولــــــــه ،
I J K ML N O P Q{ ]٢٧:الروم سورة.[   

   :تعاىل وقوله ،

}\ ] ^ _ ` a b c d e f g { ]س��������������ورة 
   ].٥:الحج

 إذا مـثال باليـد يلـزق مـا هـو :الـالزب الزب، طـني مـن :الكرميـة اآليـة هـذه يف تعاىل وقوله

 والالتـــب الـــالزب تطلـــق لعـــربوا ذكرنـــا، مـــا حـــول تـــدور فيـــه املفـــسرين وعبـــارات القتـــه،
  :عنه اهللا رضي علي قول الالزب يف ومنه واحد، مبعىن والالزم،

  .)٢( )١( الزب لك كلها  خري وأخالق ...بسطة زادك اهللا فإن تعلم

  : أقوال عدة  على﴾gاختلف املفسرون يف معىن﴿ و 
  .)٥(ومجاعة من املفسرين ،)٤(وابن زيد  ، )٣(الصق قاله ابن عباس:القول األول 

                                 
  .٦٩/ ١٥، مرجع سابق،القرطيب. إىل علي بن أيب طالب يف تفسريهالقرطيب نسبه )١(

  .٦/٣٠٨، مرجع سابق،الشنقيطي: نظر ا)٢(

وعزاه السيوطي ، طلحة عن ابن عباسسن عن علي بن أيبح بسند  يف تفسريه أخرج الطربي) ٣(

 وحكمت بشري يف الصحيح ،يف الدر املنثور إىل عبد بن محيد  وابن املنذر  وابن أيب حامت

حكمت ،٨٢ / ٧،مرجع سابق،السيوطي. ٥١٢/ ١٩ ، مرجع سابق،الطربي:انظر ،املسبور

  .١٩٦ / ٤ ،مرجع سابق ،بشري

  . ٩/٤٧٠ ، مرجع سابق،طربيال: انظر،بسند صحيح ،خرجه الطربي بتفسريهأ) ٤(

 ، الواحدي، السمعاين، البغوي، والثعليب، والسمرقندي، وابن زمنني، ابن قتيبة،الفراء: منهم) ٥(

/ ٢ مرجع سابق، ،الفراء: انظر. الشوكاين، املراغي، ابن عادل،والرازي، النسفي، اخلازن

= . ٣٦٩، لحامسعيد ال: حتقيق  ، غريب القرآن،ابن قتيبةعبداهللا بن مسلم . ٣٨٤



       
  
 

 
 
  
 

٢٨٥

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  .)١( قاله ابن عباس رضي اهللا عنه،  اجليد:القول الثاين
  .)٣(  ومجاعة من املفسرين)٢( قاله جماهد،الالزم:    القول الثالث

  .)٤(قاله مجاعة من املفسرين،لزج: القول الرابع 

  .)٥( الضحاك بن مزاحم،مننت   قاله جماهد بن جرب:القول اخلامس
حتمل اآلية على املعىن الذي : ومن قواعد الرتجيح،لالقول األو _ والراجح واهللا أعلم

  .)٦( وإن كان غري حمتمالً ،استفاض النقل فيه عن أكثر أهل العلم

  

  :١٢﴿ َبْل َعِجْبَت َوَيْسَخُروَن﴾:قال تعاىل :مسألة

                                                                             
الثعليب، . ٥٧/ ٤ابن أيب زمنني، مرجع سابق، . ١٣٧/ ٣السمرقندي، مرجع سابق، =

/ ٤ ،السمعاين، مرجع سابق. ٩٠٧/ ٢الواحدي، مرجع سابق، . ١٤٠/ ٨مرجع سابق، 

النسفي مرجع . ١٢٥/ ٢٥ مرجع سابق، ،الرازي. ٢٧/ ٤البغوي، مرجع سابق، .٣٩٣

. ٢٨٤/ ١٦ مرجع سابق، ،ابن عادل.١٥/ ٤ مرجع سابق، ،اخلازن. ١٨/ ٤سابق، 

مصر (،٢٣تفسري املراغي،جاملراغي، أمحد مصطفى . ٤/٤٨١الشوكاين، مرجع سابق، 

  .٤٦، )م١٩٤٦=١٣٥٦،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب:

/ ٩ ،الطربي، مرجع سابق: انظر. خرجه الطربي يف تفسريه بسند صحيح عن ابن عباسأ) ١(

٤٦٩.  

  .٤٧٠/ ٩ ، مرجع سابق،الطربي:  انظر ، صحيح بسند الطربي يف تفسريه خرجهأ ) ٢(

: انظر. احمللي، السيوطي،النحاس، الثعليب، البغوي، النسفي، ابن جزي،أبوحيان: منهم) ٣(

البغوي، مرجع .٨/١٤٠الثعليب، مرجع سابق، .٦/١٤،)معاين القرآن( مرجع سابق ،النحاس

 ،أبوحيان.٣/١٦٩ابن جزي، مرجع سابق، .١٨/ ٤النسفي، مرجع سابق،.٤/٢٧سابق،

دار : القاهرة( تفسري اجلاللني،، احملليجالل الدين حممد بن أمحد.٧٩٧/ ٢مرجع سابق، 

   .٣/٣٦٥السيوطي، مرجع سابق، .٥٨٨،)احلديث

 مرجع ،ابن كثري. ١٥/ ٤ مرجع سابق، ،اخلازن: انظر.  القامسي، ابن كثري،اخلازن: منهم) ٤(

،تصحيح وختريج وتعليق ١٤ج ،حماسن التأويلالقامسي، ال الدين  حممدمج. ٤/٧سابق، 

  .٨٥، )م١٩٥٧=هـ١٣٧٦،دار إحياء الكتب العربية: القاهرة ( ،حممد فؤاد عبد الباقي:

 ٤ ،مرجع سابق ،البغوي: انظر ،نسبه إليهم البغوي،والقرطيب  يف تفسريمها من غري إسناد) ٥(

  .٦٩ / ١٥،مرجع سابق ،القرطيب.٢٧/

  ٨٠٤/ ٢ ، مرجع سابق،السبت) ٦(



       
  
 

 
 
  
 

٢٨٦

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  . َعِجْبتَ  :  في قولهموضع اإلجمال

  .    التردد الحاصل من تغير الشكل:سبب اإلجمال 

    بنـــاء علـــى ﴿ بَـــْل َعِجْبـــَت﴾:ختلـــف العلمـــاء يف معـــىن  قولـــه تعـــاىل ا:لبيـــان اإلجمـــا

  :خالفهم على قراء�ا

،أي بـل عجبـت ملسو هيلع هللا ىلص  وهي خطاب للنيب ﴿ َبْل َعِجْبَت﴾: )١(بفتح التاء : القول األول

   .)٣(ومجاعة املفسرين،   )٢(أنت ياحممد، وقد ذهب �ذه القراءة مجهور القراء 

 ومعناهـا بـل عظـم عنـدي وكـرب اختـاذهم ﴾﴿ َبْل َعِجْبـتُ  :  )٤(بضم التاء : القول الثاين
  .)٥(وتكذيبهم يل،يل شريًكا

هـــذه اآليـــة الكرميـــة علـــى قـــراءة محـــزة والكـــسائي فيهـــا إثبـــات (: قـــال الـــشنقيطي رمحـــه اهللا

  .)٦() فهي إذاً من آيات الصفات،العجب هللا تعاىل

                                 
أخرجه البيهقي يف السماء والصفات من طريق األعمش عن شقيق بن سلمة عن شريح رضي ) ١(

وابن املنذر وابن أيب ، إىل أبو عبيد وعبد بن محيد يف الدر املنثوراهللا عنه،،وعزاه السيوطي

عبداهللا :  حتقيق ،ت األمساء والصفا، أمحد بن احلسني بن علي أبو بكر البيهقي: انظر.حامت

  الدر ،السيوطي.٩٩٢-٩٩١)هـ١٤١٣مكتبة السوادي، :جدة( ،بن حممد احلاشدي

  .٧/٨٣ ،مرجع سابق،املنثور

 ،احلسني بن أمحد ابن خالويه، احلجة يف القراءات السبع: ينظر ، . وخلفغري محزة والكسائي )٢(

حممد .٦٠٦ ،سابق مرجع ،ابن زجنله.٢٤٦، ٢٤٥) هـ١٤٠١ ،دار الشروق: بريوت (،٢ج

علي بن حممد : ،  حتقيق ٢ج ،بن حممد بن يوسف  ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر

  .٣٥٦،)املطبعة التجارية الكربى تصوير دار الكتاب العلمية( ،الضباع

اخلازن، مرجع .٩٠٧/ ٢ ،الواحدي، مرجع سابق: انظر . الواحدي،اخلازن، واحمللي: منهم) ٣(

  .٥٨٨ ،لي، مرجع سابقاحمل. ١٦/ ٤ ،سابق

وابن املنذر، ،محيد  بن  وعبد ،وسعيد بن منصور، إىل الفريايب يف الدر املنثور السيوطيعزاه )٤(

  .٧/٨٣ ،مرجع سابق،  الدر املنثور،لسيوطي ا:انظر.وابن أيب حامت

 دار ابن: بريوت( ،موسوعة التفسري باملأثور ،نوح بن حيي الشهري.مساعد الطيار، د:انظر)  ٥(

  .٥٥٩ ،)م٢٠١٧=١٤٣٩،حزم

  .٣٠٨/ ٦ ، مرجع سابق،شنقيطيال) ٦(



       
  
 

 
 
  
 

٢٨٧

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

مـن قـوم يـدخلون اجلنـة يف عجـب اهللا (:  قـال ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف احلديث الـصحيح عـن النـيب و 
  .)١()السالسل

﴿ بَــْل َعِجْبــَت َويَــْسَخُروَن﴾اختلفت القــرّاء :قولــه : قــال الطــربي رمحــه اهللا :القــول الثالــث

بــــضم التــــاء مــــن ) بــــْل َعِجْبــــُت َويَــــْسَخُرونَ : (ىف قــــراءة ذلــــك، فقرأتــــه عامــــة قــــراء الكوفــــة
يبهم تنزيلــــي وهــــم عنــــدي وكــــرب اختــــاذهم يل شــــريكا، وتكــــذ بــــل عظــــم: عجبــــت، مبعــــىن

بفــتح ) بَــْل َعِجْبــتَ (وقــرأ ذلــك عامــة قــراء املدينــة والبــصرة وبعــض قــراء الكوفــة . يــسخرون

  .بل عجبت أنت يا حممد ويسخرون من هذا القرآن: التاء مبعىن

إ�مــــا قراءتــــان مــــشهورتان يف قــــراء األمــــصار، : والــــصواب مــــن القــــول يف ذلــــك أن يقــــال

  .فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب

إ�مـا وإن : وكيف يكون مصيبا القارئ �ما مـع اخـتالف معنييهمـا؟ قيـل:  قال قائلفإن
اختلــف معنيامهــا فكــل واحـــد مــن معنييــه صـــحيح، قــد عجــب حممـــد ممــا أعطــاه اهللا مـــن 

الفــضل، وســخر منــه أهــل الــشرك بــاهللا، وقــد عجــب ربنــا مــن عظــيم مــا قالــه املــشركون يف 

  .اهللا، وَسِخر املشركون مبا قالوه

وكيـف : فـإن قـال. التنزيـل بكلتيهمـا: أكان التنزيل بإحدامها أو بكلتيهما؟ قيل: الفإن ق

إنــه مل ينــزل مــرتني، إمنــا أنــزل مــرة، ولكنــه أمــر َصــلَّى اهللا : يكــون تنزيــل حــرف مــرتني؟ قيــل

  .)٢(َعَلْيِه َوَسلَّم أن يقرأ بالقراءتني كلتيهما

إذا : يحة وحمتملــة والقاعــدة تقـــول  أن كــال القــراءتني صــح-والــراجح باملــسألة واهللا أعلــم

   .)٣(ثبتت القراءة فال جيوز ردها أو رد معناها وهي مبنزلة آية مستقلة 

  

                                 
 باب األسارى يف ،، كتاب اجلهاد السري٣٠١٢٠ح،خرجه البخاري يف صحيحهأ) ١(

  .٩٢٥/ ٢البخاري، مرجع سابق، : انظر.السالسل

  .٤٧٠/ ٩ ، مرجع سابق،الطربي: نظر ا) ٢(

دار القاسم، : الرياض(،١ج،فسرينقواعد الرتجيح عند امل ،حلريباحسني بن علي : انظر) ٣(

  .٧٩ ،)هـ١٤٢٩



       
  
 

 
 
  
 

٢٨٨

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

 سورة[ }Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï{:تعالى قال مسألة
  ].٢٢:الصافات

  .} Ë { :اإلجمال موضع

  .اللفظي اإلشرتاك : اإلجمال سبب

  :باللغة بالزوج يراد :لاإلجما بيان

    : أقوال إىل اآلية يف  ﴾ Ë﴿بـــــ املراد يف اهللا رمحه ملفسرينوا السلف اختلف

 قــــول وهــــو .ونظــــراءهم وضــــرباءهم وأشــــباههم أمثــــاهلم  :﴾ Ë﴿ : األول القــــول
  .)٣(املفسرين مجهور وعليه،.عنهم اهللا رضي )٢( عباس وابن ،)١(اخلطاب بن عمر

   .)٥(  عالية أبوو  ،)٤( قتادة قاله .الشرك يف أشياعهم :﴾ Ë﴿ : الثاين القول

 عمـر قالـه وضـرباؤهم، وأنـواعهم معناه)َوأَْزواَجُهمْ ( :تعاىل وقوله  :اهللا رمحه عطيه ابن قال
ـــــُتمْ ( :تعـــــاىل قولـــــه ومنـــــه وقتـــــادة عبـــــاس وابـــــن عنـــــه اهللا رضـــــي اخلطـــــاب بـــــن  أَْزواجـــــاً  وَُكْن

 نوعــــت، أي ]٧ :ويرالتكــــ[ )ُزوَِّجــــتْ  النـُُّفــــوسُ  َوِإَذا( :تعــــاىل وقولــــه ،]٧ :الواقعــــة[)َثالثَـــةً 

  وصاحبه شكل كل  األمر هذا عند يضم أنه وروي

                                 
  .٤٧٣/ ٩ ،الطربي، مرجع سابق: انظر،أخرجه الطربي يف تفسريه بإسناد حسن) ١(

    .٤/١٩٧، مرجع سابق،حكمت بشري:  انظر،رجه الطربي يف تفسريه بإسنادحسنأخ) ٢(

 مرجع ، جماهد:رانظ. البغوي، البيضاوي، السمعاين، الثعليب، السمرقندي، النحاس، جماهد)٣(

 مرجع ،الثعليب. ١٣٩/ ٣السمرقندي، . ٧٤٤ / ٢ ، مرجع سابق،النحاس.٥٤٠،سابق

عبداهللا بن عمر بن .٢٩/ ٤البغوي، . ٣٩٦/ ٤ ، مرجع سابق،السمعاين. ١٤١/ ٨ ،سابق

: بريوت(حممد عبدالرمحن املرعشلي : حتقيق،أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ،البيضاويحممد 

  . ٨، ٥  )هـ١٤١٨،اث العريبدارإحياء الرت 

  ..٤٧٤/ ٩ ،مرجع سابق ،الطربي: انظر،أخرجه الطربي يف تفسريه بإسناد حسن) ٤(

 ،السيوطي.٤٧٤/ ٩ ،مرجع سابق ،الطربي: انظر،حيحأخرجه الطربي يف تفسريه بإسناد ص) ٥(

  .٧/٨٤مرجع سابق، 



       
  
 

 
 
  
 

٢٨٩

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

 رضــي آدمــي مــن اللَّــهِ  ُدونِ  ِمــنْ  يـَْعبُــُدونَ  كــانُوا  مــا ومعهــم وصــاحبه شــكله إىل الكفــرة نمــ
 وأزواجهـم املعـىن :احلـسن وقـال حـاهلم، لـسوء وإظهارا هلم توبيخا ووثن صنم ومن بذلك

  .)١( باسع ابن عن ذلك وروي النساء من املشركات

 مــن مجاعــة قالــه الكفــر علــى هلــم املوافقــات نــساءهم  :﴾ Ë﴿  : الثالــث القــول
  .)٢( املفسرين

 مجاعـة القـول هـذا إىل ذهـب ،الشياطني من قرناءهم   :﴾ Ë﴿    :الرابع القول

  .)٣(املفسرين من

ـــــــه الـــــــذي - أعلـــــــم واهللا والـــــــراجح ـــــــه املـــــــراد أن العلـــــــم أهـــــــل مجهـــــــور علي   :  تعـــــــاىل بقول

﴿Ë ﴾:    ،الــــسارق، مــــع والــــسارق ،الــــوثن عابــــد مــــع الــــوثن فعابــــد أشــــباههم 

  .العرب كالم  ويف  الكرمي القرآن يف ورد األصناف هذه على اللفظ هذا وإطالق

قــــول الــــصحايب مقــــدم  علــــى غــــريه يف التفــــسري، وإن كــــان ظــــاهر :  علــــى القاعــــدة وبنــــاء

  .)٤(السياق اليدل عليه

  

   ].٢٤:الصافات سورة[ }ÙØ Ú Û Ü{ :تعاىل قال :مسألة

  .}Û { : اإلمجال موضع

  .الفعل يف اإل�ام : اإلمجال سبب

                                 
  .٤/٤٩٦ ، مرجع سابق،ابن عطيه: نظرا) ١(

انظر .ابن عاشور،أيب حيان، ابن اجلوزي، القرطيب،الزخمشري،بغوي ال،املاوردي:منهم ) ٢(

 ، مرجع سابق،الزخمشري. ٢٥/ ٤ ، مرجع سابق،البغوي.٤٣/ ٥ ،املاوردي، مرجع سابق:

 ،أيب حيان. ٧٣/ ١٥ ، مرجع سابق،القرطيب.٤٨/ ٧ ،ابن اجلوزي، مرجع سابق. ٤٢/ ٤

  ..٢٣/٢٢، مرجع سابق،ابن عاشور.٣٥٦/ ٧ ،مرجع سابق

. ٥٨ / ٤ ، مرجع سابق، ابن أيب زمنني، الشوكاين،الواحدي،  احمللي،ابن أيب زمنني: منهم ) ٣(

  .٤٨٤ / ٤ ، مرجع سابق،الشوكاين. ٥٨٨ ، مرجع سابق،احمللي.٩٠٨/ ٢ ،الواحدي

  .١٨٦/ ١ ،مرجع سابق:السبت :نظر ا) ٤(



       
  
 

 
 
  
 

٢٩٠

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

   :اإلمجال بيان

   : أقوال عدة إىل باآلية بالسؤال املراد يف املفسرون اختلف

 من ومجاعة، )١(عباس ابن قاله ،اهللا إال إله ال عن Û :  األول القول

  .)٢(املفسرين

 عن والسؤال.)٣( املفسرين مجهور قاله ،وأفعاهلم ،موأقواهل ،أعماهلم عن : الثاين القول

 ' &{ :تعاىل ،قالملسو هيلع هللا ىلص نبيه وسنة اهللا كتاب  يف ذكره جاء األعمال

   ].٩٣-٢٩:الحجر سورة[ }- , + * ( )

 َحىتَّ ،َال تـَُزوُل َقَدُم اْبِن آَدَم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن ِعْنِد َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ  " :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول وقال

 َوَعْن َمالِِه ِمْن أَْيَن ، َوَعْن َشَبابِِه ِفيَما أَْبَالهُ ،َعْن ُعْمرِِه ِفيَما أَفْـَناهُ : ْسأََلُه َعْن َمخٍْس يَ 

  .)٤("  َوَما َعِمَل ِفيَما َعِلمَ ، َوِفيَما أَنـَْفَقهُ ،اْكَتَسَبهُ 

                                 
/ ٤ ،البغوي، مرجع سابق: انظر.سبه إليه البغوي وابن اجلوزي يف تفسريمها من غري إسنادن) ١(

  .٥٣/ ٧ ، مرجع سابق،ابن اجلوزي. ٢٩

 مرجع ،السمرقندي: انظر. األلوسي، العز بن عبد السالم،السمرقندي، ابن أيب زمنني: منهم ) ٢(

 ، مرجع سابق،العز بن عبد السالم. ٤/٥٨ مرجع سابق ـ ،ابن أيب زمنني.١٣٩/ ٣ ،سابق

  .٨٠/ ٢٣ ،األلوسي. ٥٢/ ٣

 ابن ، اخلازن، البيضاوي، النسفي،القرطيب ابن اجلوزي،، ابن عطية، البغوي،لواحديا: منهم ) ٣(

: انظر . املراغي، الشوكاين، األلوسي، القامسي،الثعاليب، ابن عادل، أبو حيان،جزي

 ، مرجع سابق،ابن عطية.٤/٢٩ ، مرجع سابق،البغوي.٩٠٨/ ٢ ،مرجع سابق،الواحدي

 ، مرجع سابق،البيضاوي.٢٤/ ١٨ ،القرطيب. ٥٣ /٧ابن اجلوزي، مرجع سابق،.٢٢٦/ ١٣

 ،ابن جزي،مرجع سابق. ١٦/ ٤ ، مرجع سابق،اخلازن.٤/١٩ ،مرجع سابق،النسفي.٨/ ٥

 ،الثعاليبعبد الرمحن بن حممد بن خملوف .٣٥٦/ ٧ ، مرجع سابق،أبو حيان. ١٦٩/ ٣

يخ عادل الشيخ حممد علي معوض والش: حتقيق ،٥ ج،اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن

/ ١٦ ،ابن عادل. ٢٥ ،)ه١٤١٨ ،دار إحياء الرتاث العريب: بريوت ( ،أمحد عبد املوجود

 ، مرجع سابق،القامسي. ٨٠/ ٢٣ ، مرجع سابق،األلوسي. ٤٨٤ / ٤ ،الشوكاين.٢٩٣

  .٤٨/ ٢٣ ، مرجع سابق،املراغي. ٨٧/ ١٤،١٤

= .٦٨٣اب يف القيامة،  ب،،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع٢٤١٩ح ،خرجه الرتمذيأ) ٤(



       
  
 

 
 
  
 

٢٩١

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

 # " !{ :تعاىل قوله بعده أن  ويؤيده ،التناصر امتناعم عن Û :الثالث القول
  .)١(المفسرین من جماعة قالھ ].٢٥:الصافات سورة[ }% $

 على اآلیة فتحمل محتملة  جمیعھا  األقوال أن -أعلم وهللا والراجح

 على الوحي نصوص حمل یجب : الترجیحة القاعدة على بناء ،العموم،
   .)٢(بالتخصیص نص یرد مالم العموم

 على بناء ،ةاآلی علیھا فتحمل األقوال بین منافاة وال  تعارض فال

 إرادة یمتنع ولم عدة معاني اللفظ احتمل اللفظ إذا : التفسیریة القاعدة
  .)٣(علیھا حمل الجمیع

  

   ].٢٧:الصافات سورة[ }0 / . - , +{ :تعاىل قال :مسألة
  ﴾ß ﴿: اإلمجال موضع

   .الضمري مرجع  يف اإل�ام : اإلمجال سبب

   :اإلمجال بيان
   :أقوال عدة إىل   ﴾ß ﴿:تعاىل قوله  من املراد يف  العلماء  ذهب

  .)٥(املفسرين من مجاعة ،)٤(جماهد قاله ،للشياطني الكفار قول هو : األول القول

                                                                             
سنن ، الرتمذي،حممدبن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك:انظر .األلباين حسنه=

: مصر(،أمحد حممد شاكر، حممد فؤاد عب الباقي: ،حتقيق )اجلامع الكبري(املسمى،الرتمذي

  .٦٨٣،)١٩٧٥=هـ١٣٩٥شركة مكتبة ومطبعة البايب احلليب، 

. ٥٣/ ٧ ،ابن اجلوزي،مرجع سابق: انظر. ابن عادل،يانابن اجلوزي، الرازي، أبوح: نهم م) ١(

 مرجع ،ابن عادل. ٣٥٧/ ٧أبو حيان مرجع سابق، .١٣٣/ ٢٥ مرجع سابق، ،الرازي

  .٢٩٤/ ١٦ ،سابق

  .٥٢٧/ ٢ ، مرجع سابق،حلريبا) ٢(

  .٣٧٧/ ٢ ، مرجع سابق،سبتال) ٣(

   .٢١ / ٦ ،مرجع سابق،اسالنح: انظر  ،إليه النحاس  يف معاين القرآن بدون إسنادنسبه ) ٤(

 ، مرجع سابق،النحاس:  انظر . املراغي، ابن كثري، الشوكاين، ابن أيب زمنني،النحاس: منهم ) ٥(

 ٤ ، مرجع سابق، الشوكاين.٨/ ٤ ،ابن كثري.٥٩/  ٤ ، مرجع سابق،ابن أيب زمنني. ٢١/ ٦

  .٥٢ / ٢٣ ،املراغي، مرجع سابق. ٤٨٤/ 



       
  
 

 
 
  
 

٢٩٢

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  .)٢(املفسرين من ومجاعة  )١(قتادة قاله،للجن األنس قول :الثاين القول

 اواستدلو .)٣(  املفسرين من مجاعة: قاله، للمتبوعني األتباع قول من هو : الثالث القول

  :تعاىل قال  الكرمي بالقرآن نظائرها على

}Q R S T U V W X Y{ ]سورة 
   ].٦٧:األحزاب

} Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù{ 

   ].٣١:سبأ سورة[

}2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = 

> ? @ A CB D E F G H I J K 

L M ON P Q R S T U V{ ]٣٣:سبأ سورة.[   

}} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ²{ ]ةسور 

   ].٤٧:غافر

                                 
:  انظر،عن قتادة وحكمت بشري يف الصحيح املسبورإسناد حسن أخرجه الطربي يف تفسريه  ب) ١(

  .١٩٩/ ٤ ، مرجع سابق، حكمت بشري.٤٧٦  / ٩ ، مرجع سابق،الطربي

 مرجع سابق   ، العز بن عبد السالم: انظر. الثعاليب، أبو حيان،العز بن عبد السالم: منهم ) ٢(

  . ٢٦ / ٥ ،بق مرجع سا،الثعاليب. ٣٥٧/ ٧ ، مرجع سابق،أبو حيان .٥٣/ ٣

 ابن ، اخلازن،البغوي،ابن اجلوزي، الرازي،البيضاوي، النسفي،  الثعليب،السمرقندي:منهم ) ٣(

 ،السمرقندي:نظر ا .الشوكاين، األلوسي، أبو السعود،، ابن عادل، ابن كثري، أبو حيان،جزي

ابن .٣٠/ ٤ ، مرجع سابقالبغوي،.١٤٣/ ٨ ،مرجع سابق، الثعليب.١٣٩/ ٣ ،مرجع سابق

/ ٥مرجع سابق، البيضاوي،.١٣٣ / ٢٥،مرجع سابق الرازي،.٥٤/ ٧ ، مرجع سابقاجلوزي،

مرجع  ، ابن جزي.١٦ / ٤، مرجع سابق، اخلازن.١٩ / ٤ ، مرجع سابق، النسفي.٨

 ابن .٨ / ٤ ، مرجع سابق، ابن كثري.٣٥٧/ ٧ ،مرجع سابق،أبو حيان.١٧٠/ ٣ ،سابق

 إرشاد العقل السليم ،د بن مصطفى العمادي حممد بن حمم، أبو السعود.٢٩٥/ ١٦ ،عادل

 مرجع الشوكاين، .٤٠٦ ،)دار إحياء الرتاث العريب: بريوت (،٤ ج،إىل مزايا الكتاب الكرمي

  .٨١ / ٢٣،، مرجع سابق األلوسي.٤٨٤ / ٤ ،سابق



       
  
 

 
 
  
 

٢٩٣

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

 واألتباع الرؤساء يعين بعض على بعضهم وأقبل(( : هللا رحمھ الخازن قال
 يعين اليمني عن تأتوننا كنتم  إنكم لألتباع الرؤساء يعين قالوا يتخاصمون يعين يتساءلون

 هلم حيلفون الرؤساء كان  وقيل .به تضلوننا ما الدين أن وتروننا فتضلوننا الدين قبل من

  .)١())بأميانكم فوثقنا لنا حلفتم أنكم واملعىن احلق هو إليه يدعو�م ذيال الدين أن

 على وبناء.املفسرين  مجهور عن جاء ملا الثالث القول _أعلم واهللا- باملسألة فالراجح

  .)٢( ذلك ماعدا على مقدم قرآنية آيات تؤيده الذي القول إذا: القاعدة

  

  . ]٢٨:سورة الصافات[} 7 6 5 4 3 2 1{:مسألة 

  } 6 { :موضع اإلمجال 

  .االشرتاك اللفظي:سبب اإلمجال 

   : )٣(تطلق اليمني يف اللغة على  عدة معان منها: اليمني لغة :بيان اإلمجال 

  ]. ٤٥:سورة الحاقة[} _ ^ [ \{:القوة والقدرة، ومنه قوله تعاىل- 

سورة [} v w x y z{: منه قوله تعاىل،اليد اليمىن- 
  ]. ٩٣:الصافات

  ].١٢:سورة التوبة[}  w x y{: : ومنه قوله تعاىل، وامليثاق العهد- 

  .)٤())ميينك على مايصدقك به صاحبك(: (ملسو هيلع هللا ىلص احللف والقسم، منه قوله - 

  :  إىل أقوال يف اآلية }  6 {املراد بذهب العلماء يف 

                                 
  .٤/١٧ ،اخلازن، مرجع سابق: نظر ا) ١(

  .٣١٣/ ١ ، مرجع سابق،احلريب:انظر) ٢(

مكتب حتقيق الرتاث يف : ،حتقيق ١ج،القاموس احمليط الفريورزابادي،قوب حممد بن يع:ظران) ٣(

  .٨٥٥ )هـ١٤٢٦ ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر: بريوت(مؤسسة الرسالة،

، حتقيق  ٤ج ، املستدرك على الصحيحني،حممد بن عبداهللا أبو عبداهللا احلاكم النيسابوري:انظر) ٤(

  .٣٣٦،)م١٩٩٠=هـ١٤١١،كتب العلميةدار ال: بريوت(،مصطفى عبد القادر عطا



       
  
 

 
 
  
 

٢٩٤

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

 وابن ، )١(وقتادة:  قاله ، ومتنعوننا منه،أي من قبل اخلري فتصدوننا عنه:القول األول 
  .)٤( ومجاعة من املفسرين،)٣( )٢(زيد

  .)٧( ومجاعة من املفسرين، )٦( السدي ،)٥( قاله جماهد ، احلقعن :الثاينالقول 

  .)٨( فتصدونا عنه ،فتأتوننا من قبل الدين: الثالثالقول 

 فقد كانوا يوثقون مايقولون ،عن األميان اليت حلفوا �ا أ�م صادقون : الرابعالقول 

 ..)٩(باألميان 

  .)١٠(متنعوننا بقوة وغلبة  وغلبة وقهر: لقول اخلامس ا

                                 
 / ٩ ، مرجع سابق،الطربي:  انظر.سناد حسن حسب املؤلفأخرجه الطربي ي تفسريه بإ) ١(

٤٧٧.  

كما  ،كان موىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه،الرمحن بن زيد بن أسلم العدوي العمريعبد) ٢(

نة تويف باملدينة س،ضعيف: قال عنه ابن حجر ،كان صاحب قرآن وتفسري

أمحد بن علي بن حممد بن أمحد .٣٤٩/ ٨ ، مرجع سابق،الذهيب:انظر).هـ١٨٢(

  .٣٤٠).هـ١٤٠٦دار الرشيد، : سوريا(حممد عوامة، : حتقيق،تقريب التهذيب،العسقالين

  .٤٧٧/ ٩ ،الطربي مرجع سابق: انظر .خرجه الطربي يف تفسريه بإسناد صحيحأ) ٣(

 مرجع ،األلوسي. ١٧٠/ ٣ ، مرجع سابق،ن جزياب:  انظر . األلوسي،ابن جزي: منهم ) ٤(

  . ٨١ / ٢٣ ،سابق

  .٤٧٧ / ٩، مرجع سابق،الطربي:انظر.بسند صحيحاخرجه الطربي يف تفسريه ) ٥(

  .٤٧٧ / ٩ ، مرجع سابق،الطربي:انظر . بسند ضعيفاخرجه الطربي يف تفسريه : نظرا) ٦(

 مرجع ،النسفي. ٣٠ / ٤ ، مرجع سابق البغوي، . السعدي، الثعاليب،البغوي، النسفي: نهم م) ٧(

 السعدي عبد الرمحن بن ناصر بن عبداهللا  .٢٧ / ٥، مرجع سابق،الثعاليب.١٩ / ٤ ،سابق

مؤسسة (،عبدالرمحن بن معال اللوحيق:  حتقيق ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،

  .٦٤٣،)هـ١٤٢٠ ،الرسالة

 ،اخلازن.٥٩ / ٤ ، ابن أيب زمنني، مرجع سابق.٣٠٢/ ٤ ، مرجع سابق ،الزجاج: نظر ا) ٨(

  .١٧ / ٤ ،مرجع سابق

 ،ابن اجلوزي. ٢٩٩ / ١٣ ، مرجع سابق،ابن عطية. ٣٩٧/ ٤ ، مرجع سابق،السمعاين:انظر) ٩(

  .٥٤ / ٧ ،مرجع سابق

  .٤٥ / ٥ ،مرجع سابق: املاوردي : نظرا) ١٠(



       
  
 

 
 
  
 

٢٩٥

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

 والعرب ،، لتغرونا بذلك من جهة النصح،اليمني اليت حنبها ونتفاءل به: السادسالقول 
  .)١(تتفاءل مبا جاء عن اليمني وتسميه السانح

ابن  وعرب )6 5( واضطرب املتأولون يف معىن قوهلم(:قال ابن عطية رمحه اهللا 

 وحنو هذا من العبارات اليت هي تفسري باملعىن ال ،  بطريق اجلنة واخلريزيد وغريه عنه
  .)٢( ) وبعضهم أيضا حنا ف تفسري اآلية إىل ما خيصها،ختتص باللفظة

والتضاد بينهما ومن قواعد كلها حمتملة  أن األقوال  -والراجح باملسألة واهللا أعلم

  .ع إرادة اجلميع محل عليهاومل ميتن،أن اللفظ إذا احتمل عدة معاين: املفسرين

َها يُنَزُفوَن﴾ال﴿ :قال تعالى :مسألة   )٤٧الصافات ( ِفيَها َغْوٌل َوال ُهْم َعنـْ

  .    َغْولٌ :   في قولهموضع اإلجمال

  .اإل�ام يف اسم: سبب اإلمجال 

إذا وقع يف :غالته غول :  يقال ،كل ما أهلك اإلنسان: الغول  يف اللغة :لبيان اإلمجا

 ، واملشقة، والسكر،وبعد املفازة،الصداع:  ويطلق على ، من حيث ال يدرهلكة

    .)٣(فيصدق هذا املعىن على ما ذكر من أقوال 

  : باآلية   إىل عدة أقوال    َغْولٌ  اختلف املفسرون باملراد بــ  

   ، )٥(وقتادة، )٤( ابن عباس،أي ليس فيها صداع: القول األول

  

                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                .                 ٤٦/ ٥  ، مرجع سابق،املاوردي:نظر ا) ١(

  .٢٧٧/ ١٣ مرجع سابق، ،ابن عطية: نظر ا) ٢(

وض حممد ع: ،حتقيق ٨ج ،�ذيب اللغة،األزهريحممد بن أمحد اهلروي : مادة غول : ظران) ٣(

/ ١١ ، مرجع سابق،ابن منظور.١٧١،)م٢٠٠١دار إحياء الرتاث العريب، : بريوت(مرعب، 

  .١٠٤٠، مرجع سابق،الفريوزآبادي، القاموس احمليط.٥٠٧

 مرجع ،الطربي:  بسنده احلسن عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس، انظرنسبه إليه الطربي) ٤(

  .٢٠١/ ٤حكمت بشري، مرجع سابق،. ٤٨١/ ٩ ،سابق

  .٢٠١/ ٤حكمت بشري، مرجع سابق،:أخرجه الطربي بسنده احلسن عن قتادة، انظر)٥(



       
  
 

 
 
  
 

٢٩٦

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  .)٢(من املفسرين وذكر ذلك مجاعة  )١(واحلسن

ومجاعة من ،)٤( الفراء وعكرمة  )٣( قاله سعيد بن جبري ،ليس فيها أذى: القول الثاين

  .)٥(املفسرين

وذكر ،)٨( وقتادة، )٧(، ابن زيد)٦( قاله   وجماهد،ليس فيها وجع البطن:القول الثالث 
  .)٩(ذلك مجاعة من املفسرين

  .)١١( وأبو عبيدة )١٠(لسدي قاله ا،أ�ا التغتال عقوهلم: القول الرابع

                                 
  . ٤/٣١ ، ا لبغوي، مرجع سابق،سبه إليه البغوي يف تفسريه من غري إسنادن) ١(

، ابن ٤/٤٧٢ مرجع سابق، ،ابن عطيه:  وابن كثري، انظر،ابن عطيه، وابن اجلوزي، والقرطيب)  ٢(

  .٤/٥، مرجع سابق،،ابن كثري١٥/٧٨ ،مرجع سابق،قرطيب،ال٧/٥٦اجلوزي، مرجع سابق،

  ..٤٨٢/ ٩ ، مرجع سابق،الطربي:  انظر،ضعيف بسند يف تفسريه خرجه  الطربيأ) ٣(

  .٥/٤٧، املاوردي، مرجع سابق،سبه إليهم املاوردي يف تفسريه من غري إسنادن) ٤(

الطربي، :انظر.القرطيب،وابن كثريوالزخمشري،وابن عطية،وابن اجلوزي،و ، املاوردي،البغوي،الطربي) ٥(

 ،،الكشاف٤/٢٦،،البغوي، مرجع سابق٥/٤٠،،املاوردي،مرجع سابق٢٣/٥٣،مرجع سابق

 ، مرجع سابق،،ابن اجلوزي٤/٤٧٢،ابن عطية، مرجع سابق،٤/٤٥،مرجع سابق

  .٤/٥، مرجع سابق،،ابن كثري٨٠/ ١٥ ، مرجع سابق،،القرطيب٧/٥٦

: انظر.٤٨٢/ ٩ ، مرجع سابق،الطربي:  انظر، عن جماهدنسبه إليه الطربي بسنده الصحيح) ٦(

  .٢٠١/ ٤حكمت بشري، مرجع سابق،

  .٨٣٠/ ٢، مرجع سابق،حيي بن سالم:  انظر،،ونسبه إليه يف تفسريه من غري إسناد

  .٤/٤٧٢ ، مرجع سابق،ابن عطيه:سبه إليه ابن عطيه يف تفسريه من غري إسناد، انظر ن) ٧(

  .٢٠١/ ٤حكمت بشري، مرجع سابق،:حلسن عن قتادة، انظرخرجه الطربي بسنده اأ) ٨(

 ،،البغوي٥/٤٠ ،املاوردي، مرجع سابق: ابن اجلوزي،والقرطيب،وابن كثري،انظر،املاوردي،البغوي) ٩(

،ابن  ١٥/٧٩،،القرطيب، مرجع سابق٧/٥٦ ، مرجع سابق،،ابن اجلوزي٤/٣١ ،مرجع سابق

  .٤/٥ ،كثري مرجع سابق

 بن عطيه .٤٨٢/ ٩ ، مرجع سابق،الطربي:  انظر،سن عن السدي أخرجه الطربي بسند ح)١٠(

الفقيه،أسانيد نسخ  التفسري واألسانيد املكررةيف التفسري مجعاً آل خلف نوري بن حممد 

  .٩٨ )م٢٠٠٧=١٤٢٨( جامعة أم القرى،مكة املكرمة، رسالة ماجستري،ودراسة

  .٥/٤٧،اوردي، مرجع سابقامل: انظر،نسبه إليهم املاوردي يف تفسريه من غري إسناد) ١١(



       
  
 

 
 
  
 

٢٩٧

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  .)١( قاله الكليب،ليس فيها أمث: القول اخلامس 

هو ما غال اإلنسان فذهب به، فكل :  أن الغول يف كالم العرب:قال الطربي رمحه اهللا

غالت فالنا غول، فالذاهب العقل من : من ناله أمر يكرهه ضربوا له بذلك املثل، فقالوا

، واملصدع الرأس من ذلك، والذي ناله منه مكروه  شرب الشراب، واملشتكي البطن منه
  .كلهم قد غالته غول

فإذا كان ذلك كذلك، وكان اهللا تعاىل ذكره قد نفى عن شراب اجلنة أن يكون فيه 

فيعم بنفي  ) ال فيها غول(غول، فالذي هو أوىل بصفته أن يقال فيه كما قال جل ثناؤه 
أذى فيها وال مكروه على شاربيها يف ال : كل معاين الغول عنه، وأعم ذلك أن يقال

  .)٢(جسم وال عقل، وال غري ذلك

 بأن املراد بالغول كل مايصيب اإلنسان من - القول الراجح الذي يظهر واهللا أعلم 
فال ، وحنو ذلك ، وذهاب العقل، فيدخل فيه صداع الرأس ووجع البطن،مكروه وأذى

ه جيب محل  نصوص الوحي على ألن،منافاة بني األقوال، فاحلمل على العموم أوىل

  .)٣(العموم مامل يرد نص بالتخصيص

  ]. ٤٩:سورة الصافات[} Ø Ù Ú ×{المسألة 

   }Ø Ù  {: موضع اإلجمال 

  .االشتراك اللفظي: سبب اإلجمال 

 Ø  {: اختلف المفسرون في المرا د بقولھ تعالى: بیان اإلجمال 

Ù{ بھ إلى عدة أقوال:  

  .)٥( وذكره مجاعة من العلماء ، )٤(ابن عباس:  قاله اللؤلؤ، : األول القول

                                 
  .٥/٤٧،املاوردي، مرجع سابق: انظر،نسبه إليه املاوردي يف تفسريه من غري إسناد) ١(

  .٩/٤٨٢ ، مرجع سابق،الطربي: نظرا) ٢(

  . ٥٢٧/ ٢ ، مرجع سابق،حلريبا) ٣(

  .٤٨٦ /٩، مرجع سابق،الطربي: انظر .  يف تفسريه بسند ضعيفيأخرجه الطرب ) ٤(

  = ، مرجع سابق،ابن أيب زمنني:  انظر. ابن كثري، العز بن عبدالسالم،يب زمننيابن أ :منهم )٥(



       
  
 

 
 
  
 

٢٩٨

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

 )١( قاله سعيد بن جبري،ومتسه األيدي،تشبيهاً ببطن البيض قبل أن يقشر: القول الثاين 
  .)٤( ومجاعة من املفسرين ،)٣( قتادة ،)٢( والسدي ،

  

  .)٦(  ومجهور املفسرين،)٥( قاله زيد ،شبهن ببيض النعام :الثالثالقول 

 تكنها النعامة ،شبهن ببيض النعام: قال احلسن وابن زيد(: طيب رمحه  اهللاقال القر 

  بالريش من الريح 

  .)٧() فلو�ا أبيض يف صفرة، وهو أحسن ألوان النساء،والغبار

قول الصحايب : بناء على القاعدة هو القول األول  - الراجح يف املسألة واهللا أعلم 

  .)٨(اهر السياق اليدل عليه مقدم  على غريه يف التفسري، وإن كان ظ

  

                                                                             
  .١١/ ٤ ،ابن كثري، مرجع سابق. ٥٤/ ٣ ، مرجع سابق،العز بن عبد السالم.٦٠/ ٤ =

  . ٩/٤٨٦ ،الطربي، مرجع سابق: انظر .أخرجه الطربي يف تفسريه بسند ضعيف) ١(

  .٤٨٦ /٩، مرجع سابق،الطربي: ر انظ،أخرجه ابن جرير يف تفسريه بسند ضعيف) ٢(

  .٩/٤٨٦ ، مرجع سابق،الطربي:  انظر .خرجه ابن جرير يف تفسريه بإسناد حسنأ) ٣(

 ، الثعليب.٤٨٦ ، مرجع سابق،الطربي:  انظر .والعز بن عبد السالم،الثعليب،الطربي: منهم ) ٤(

  .٥٤/ ٣ ،مرجع سابق،العز بن عبدالسالم.٨/١٤٤ ،مرجع سابق

  .٤٨٦ /٩، مرجع سابق،الطربي: انظر. طربي يف تفسريه  بسند صحيحأخرجه ال) ٥(

 ابن ، اخلازن، البيضاوي، النسفي، البغوي، السمعاين، الواحدي، الثعليب،السمرقندي:  منهم ) ٦(

/ ٣ ، مرجع سابق،السمرقندي: انظر . الشنقيطي،  الشوكاين، ابن عادل،جزي

 ،السمعاين.٩٠٩ / ٢ ، مرجع سابق، الواحدي.١٤٤ / ٨ ، مرجع سابق،الثعليب.١٤١

/ ٥ ، مرجع سابق،البيضاوي. ٣١ / ٤ ، مرجع سابق،البغوي. ٣٩٩ / ٤ ،مرجع سابق

 ، مرجع سابق،ابن جزي.١٨/ ٤ ، مرجع سابق، اخلازن.٢٠/ ٤ ، مرجع سابق،النسفي.١٠

الشنقيطي، مرجع .٩٦٠، ٣ ، مرجع سابق،، الشوكاين٣٠٤ / ١٦ ،ابن عادل.٣/١٧١

  . ٣١٣/ ٦ ،سابق

  .٣٤/ ١ ، مرجع سابق،القرطيب) ٧(

  .١٨٦/ ١ ،مرجع سابق:السبت :نظر ا) ٨(



       
  
 

 
 
  
 

٢٩٩

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  ]. ٥١:سورة الصافات[} á â ã ä å æ ç è{:مسألة

  .}    ç{  :موضع اإلجمال 

  .االبھام في االسم:سبب اإلجمال 

  :بيان اإلمجال 

واجلع . وقرينك الذي يُقارُنك،الصاحب، فصاحبك الذي  يقارنك:  املراد بالقرين هو 

  .)١(قرناء 

  :على أقوال ) ç(اختلف املفسرون باملراد  

 .)٣( ومجهور املفسرين ،)٢( قاله ابن عباس رضي اهللا عنه ،صديق مالزم:القول األول 

سورة [} ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ {: لقولھ تعالى

  ]. ٢٧:ق

ا مَثُل اجلِليس الصَّاِلِح َوَجِليِس السُّوءِ ( :(ملسو هيلع هللا ىلص وقال رسول اهللا  َكَحاِمِل املِْسِك، : ِإمنَّ

، َفحاِمُل املِْسِك ِإمَّا َأْن ُحيِْذَيَك، َوِإمَّا َأْن تـَْبَتاَع ِمْنُه، َوِإمَّا َأْن جتََِد ِمْنُه رًحيا َونَاِفِخ اْلِكريِ 

  .)٤())طيِّبًة، ونَاِفُخ الِكِري ِإمَّا َأن َحيْرَِق ثِياَبَك، وإمَّا َأْن جتََِد ِمْنُه رًِحيا خبيثةً 

  .)٢(عة من املفسرينا ومج،)١(جماهد :  قاله ،شيطان: ينالقول الثا

                                 
صفوان : املفردات يف غريب القرآن،حتقيق ،الراغب األصفهايناحلسني بن حممد :انظر) ١(

. ٢٢٣ ، مرجع سابق،.٤٠٣،)هـ١٤١٢، الدار الشامية دمشق  بريوت،دار القلم(الداودي،

  .، مادة قرن٣٣٧ /  ١٣ ، مرجع سابق،ابن منظور

  ٤٨٨/ ٩ ، مرجع سابق،الطربي: انظر.  بسند ضعيفأخرجه الطربي يف تفسريه) ٢(

 مرجع ،ابن أيب زمنني.٣٧١ ، مرجع سابق ، ابن قتية. الرازي، ابن أيب زمنني،ابن قتية: منهم ) ٣(

  .١٣٩ / ٢٥ ، مرجع سابق،الرازي.  ٦١ / ٤ ،سابق

واخرجه  . باب يف العطار وبيع املسك،البيوعكتاب ،٢١٠١ ح ،أخرجه البخاري يف صحيحه) ٤(

 باب استحباب جمالسة الصاحلني ، كتاب الرب والصلة ،٢٦٢٨، ح مسلم يف صحيحه

 أبو احلسني مسلم بن احلجاج .٦٢٦ / ٢، مرجع سابق،البخاري:  انظر.وجمانبة قرناء السوء

يت األفكار ب: الرياض (،أبو صهيب الكرمي: اعتناء،صحيح مسلم،القشريي النيسابوري

  .٩٨٦،)الدولية



       
  
 

 
 
  
 

٣٠٠

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

:  يف قوله تعاىل،ومها اَألخوان املذكوران يف سورة الكهف: أنه األخ قال مقاتل: لثالثوا
أَِإنََّك (:كان يل صاحب أو أخ ينكر البعث، يـَُقولُ : واملعىن)َواْضِرْب َهلُْم َمَثًال َرُجَلْنيِ (

ِقنيَ  ِقني بالبعثأإّنك َلِمن: واملعىن:  قال املفّسرون)َلِمَن اْلُمَصدِّ َصدِّ
ُ
  . امل

قول الصحايب : وبناء على القاعدة هو القول األول  - الراجح يف املسألة واهللا أعلم 
  .)٣(مقدم  على غريه يف التفسري، وإن كان ظاهر السياق اليدل عليه 

  

  ]. ٦٥:سورة الصافات[} o p q r s{:مسألة

  }q  r {:موضع اإلمجال 

  .اإل�ام يف االسم: سبب اإلمجال

  : بيان اإلمجال

  :   على أقوال} q r {اختلف املفسرون يف املراد

 شبهها برؤسهم لقبحها ذهب إليه مجاعة من ،الشياطني بأعيا�م: القول األول 

  .)٤(املفسرين

                                                                             
 مرجع ،السيوطي.٤٨٨/ ٩ ، مرجع سابق، الطربي، بسند صحيحأخرجه الطربي يف تفسريه )١(

  .٩٠ / ٧ ،سابق

 ، مرجع سابق،ابن كثري.٣٩٩/ ٤ ، مرجع سابق،السمعاين:  انظر . ابن كثري،السمعاين:منهم ) ٢(

١١ / ٤.  

  .١٨٦/ ١ ،مرجع سابق:السبت :نظر ا) ٣(

 العز بن عبد ، الرازي، الزخمشري،  البغوي، الثعلب  السمعاين، ابن أيب زمنني:نهمم) ٤(

  ، ابن أيب زمنني:انظر.األلوسي، أبو السعود، الشوكاين،اخلازن، ابن جزي،النسفي،السالم

/ ٤ ، مرجع سابق،السمعاين.  ١٤٦ / ٨ ،مرجع سابق،الثعليب.٦٢/ ٤ ،مرجع سابق

/ ٢٥ ،  مرجع سابق،الرازي. ٣٤٢/ ٣ ،جع  سابق مر ،الزخمشري. ٣٣/ ٤،البغوي. ٤٠١

 ، ابن جزي.٢٢/ ٤ ،مرجع سابق،النسفي.٥٦/ ٣،مرجع سابق،العز بن عبد السالم.١٤٢

/ ٤ ،أبو السعود، مرجع سابق. ١٩/ ٤ ، مرجع سابق،اخلازن.١٧٣ / ٣ ،مرجع سابق

  ..٩٥ / ٢٣ ، مرجع سابق،األلوسي.٤٩٢ / ٤ ، جمع سابق،الشوكاين. ٤١١



       
  
 

 
 
  
 

٣٠١

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  .)١(يراد به حيات هلا رؤوس وأعراف،  قاله مجاعة من املفسرين: القول الثاين 

ــــث ــــت قبــــيح بالي:القــــول الثال إىل هــــذا القــــول مجاعــــة مــــن ذهــــب ،منأنــــه شــــبه ذلــــك بنب

  .)٢(املفسرين

رؤوس : شبه بثمر شجرة معروفة يقال هلا : قالت فرقة (:قال ابن عطية رمحه اهللا
  ))٣ (. يقال هلا األسنت، وهي بناحية اليمن،الشياطني

حتمل اآلية :أن  املراد �ا القول األول بناء على القاعدة الرتجيحية -الراجح  واهللا أعلم 

  .)٤( املعىن الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم وإن كان غريه حمتمالً على

  ]. ٧٨:سورة الصافات[} & ' ) ( *{: مسألة

  } ( {:موضع االجمال

  .االبھام في االسم :سبب اإلجمال 

  :بیان االجمال

  : إلى عدة أقوال } ( {:اختلف  العلماء في  المراد من قولھ تعالى

إذ مل يبعث بعده نيب إال أمر باالقتداء به قاله مجاعة من ،ألنبياء أي يف ا: القول األول 
  .)٥(املفسرين

                                 
 مرجع ،السمرقندي:نظر ا:   . ابن جزي، النسفي، السمعاين، الثعليب،السمرقندي:   منهم)    ١(

/ ٤ ، مرجع سابق،السمعاين. ١٤٦/ ٨ ، مرجع سابق،الثعليب. ١٤٣/ ٣ ،سابق

  .١٧٢/  ٣ ، مرجع سابق،ابن جزي.٢٢ / ٤، مرجع سابق،النسفي.٤٠٢

 مرجع سابق، ،الرازي:انظر . ابن عاشور،غي القامسي، املرا، ابن كثري،الرازي، ابن جزي:  منهم )٢(

   مرجع،القامسي. ١٥ / ٤ ، مرجع سابق،ابن كثري. ١٧٢ / ٣ ،ابن جزي. ١٤٢/ ٢٥

  .٤١/ ٢٣ ، مرجع سابق،ابن عاشور. ٦٣ / ٢٣ ، مرجع سابق،املراغي. ٩٢/ ١٤،سابق

  .١٣/٢٣ ، مرجع سابق،ابن عطية: نظرا) ٣(

  .٨٠٤/ ٢ ، مرجع سابق،السبت) ٤(

أخرجه الطربي عن جماهد بسند : انظر .املراغي،املاوردي ، ابن كثري، اخلازن،جماهد: نهم م) ٥(

= ابن .١٩ / ٤،مرجع سابق ،اخلازن.٥٣/ ٥ ،مرجع سابق،املاوري. ٤٩٩ / ٩ ،صحيح 



       
  
 

 
 
  
 

٣٠٢

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  .)١( ملسو هيلع هللا ىلصيف أمة حممد :القول الثاين 

 و بناء ،ملا جاء عن مجاعة املفسرينهو القول األول - فالراجح يف املسألة  واهللا أعلم 

ه عن أهل حتمل اآلية على املعىن الذي استفاض النقل في:على القاعدة الرتجيحية 

  .)٢(العلم وإن كان غريه حمتمالً 

  

سورة [} A B C D @ ?{: :قال تعالى:مسألة

  ].٨٣:الصافات

  } A B @ ?{: موضع اإلجمال

  .اإلبھام في مرجع الضمیر:  سبب اإلجمال 

 ومن یتقوى ،أتباع الرجل وأنصاره:المراد بالشیعة:بیان اإلجمال 
  .)٣(ض وكل قوم أمرھم واحد یتبع بعضھم رأي بع،بھم

 A @ ?{:اختلف المفسرون في مرجع الضمیر في قولھ تعالى

B {على قولین:  

 ،)٤( قالھ مجاھد،یعود الضمیر إلى نوح علیھ السالم: القول األول 

  .)٦( وجماعة من المفسرین، )٥(ومقاتل

                                                                             
  .٦٧ / ٢٣ ،مرجع سابق،املراغي.١٧ / ٤،مرجع سابقكثري، =

  .٤٩٦ / ٤ ، مرجع سابق ،الشوكاين: نظر ا) ١(

  .٨٠٤/ ٢ ،مرجع سابق ،السبت) ٢(

 مادة ،١٨٨/ ٨،ابن منظور، مرجع سابق.٢٧٤ ،الراغب االصفهاين، مرجع سابق: ظران) ٣(

  ).شيع(

  .٥٠٠ / ٩ ، مرجع سابق،الطربي:  انظر ،أخرجه الطربي يف تفسريه بسند ضعيف) ٤(

  .١٤٤ / ٣ ، مرجع سابق،السمرقندي:  انظر ،نسبه إليه السمرقندي يف تفسريه) ٥(

 ، املراغي، السعدي، األلوسي، أبو السعود، احمللي، أبو حيان، اخلازن، النسفي،الزجاج: ممنه) ٦(

=  ، اخلازن٢٣ / ٤ ،مرجع سابق،النسفي.٣٠٨ / ٤ ، مرجع سابق،الزجاج: انظر .اجلزائري



       
  
 

 
 
  
 

٣٠٣

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

 )١( قالھ الكلبي ،ملسو هيلع هللا ىلص یعود الضمیر إلى الرسول محمد : القول الثاني 
  .)٢(والفراء 

تقدم ذكر نوح علیھ السالم ولم یتقدم ذكر : لرازي رحمھ هللاقال الفخر ا

أولى ألنھ أقرب ، فعود الضمیر إلى نوح علیھ السالم،النبي محمد
  .)٣(مذكور 

وإن من شیعة نوح علیھ السالم، ومن ھو : أي :قال السعدي رحمھ هللا

على طریقتھ في النبوة والرسالة، ودعوة الخلق إلى هللا، وإجابة الدعاء، 
   )٤(.إبراھیم الخلیل علیھ السالم

 ألن األصل عود  الضمیر ألقرب ، القول األول- والراجح وهللا أعلم

إعادة الضمیر إلى المحدث عنھ :  ومن القواعد الترجیحیة ،مذكور
  .)٥(أولى من إعادتھ إلى غیره 

  

   ].٩٣:سورة الصافات[} v w x y z{:مسألةقال تعالى 

  }y  {:موضع اإلجمال 

  .اإلشتراك اللفظي: جمال سبب اإل

  

                                                                             
. ٥٩٢ ، مرجع سابق،احمللي. ٣٦٥ / ٧ ، مرجع سابق،أبو حيان. ٢٠/ ٤ ،مرجع سابق=

 مرجع ،السعدي. ٩٩/ ٢٣ ، مرجع سابق،األلوسي.٤١٣/  ٤ ، مرجع سابق،أبو السعود

  .٦٨٧ / ٣ ، مرجع سابق،اجلزائري.٦٩ / ٢٣ ، مرجع سابق،املراغي. ٦٤٦ ،سابق

 / ٣ ، مرجع سابق،السمرقندي: انظر . نسبه إليه السمرقندي والرازي يف تفسريمها) ١(

  . ١٤٦/ ٢٥ ، مرجع سابق،الرازي.١٤٥

  .٢/٣٨٨ ، مرجع سابق،الفراء: انظر ) ٢(

  .١٤٦/ ٢٥ ، مرجع سابق،الرازي: انظر) ٣(

  .٧٠٥/ ١ ، مرجع سابق،السعدي: نظرا) ٤(

  .٦٠٣/ ٢ ،احلريب: انظر ) ٥(



       
  
 

 
 
  
 

٣٠٤

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  :بیان اإلجمال 

  : اختلف المفسرون  في المراد بالیمین إلى عدة أقوال 

قالھ ابن . ألنھا أقوى والضرب بھا أشد،یمین یدیھ: القول األول 

   .)٢(  جماعة المفسرین ،)١(عباس

 Ë Ì{: المراد بالیمین التي حلفھا حین قال : القول الثاني 

Í Î Ï Ð Ñ Ò {]ذكره  جماعة من ]. ٥٧: األنبیاءسورة

  .)٣(المفسرین 

  .)٤(قالھ جماعة من المفسرین.   القوة: أن المراد بالیمین : القول الثالث

                                 
  .٥٠٥ / ٩ ،مرجع سابق،الطربي: انظر.أخرجه الطربي يف تفسريه بسند ضعيف) ١(

ز بن عبد  الع، الزخمشري، البغوي، السمعاين، الواحدي، السمرقندي، الزجاج،الطربي: منهم)٢(

. ٢٣/٧٣ ،  مرجع سابق،الطربي:  انظر .، الثعاليب، ابن كثري، اخلازن، النسفي،السالم

 مرجع ،الواحدي. ١٤٦/ ٣ ، مرجع سابق، السمرقندي.٣٠٩/ ٤ ، مرجع سابق،الزجاج

. ٣٥/ ٤ ، مرجع سابق،البغوي. ٤٠٥ / ٤ ، مرجع سابق،السمعاين.  ٩١٢ / ٢ ،سابق

  ،النسفي. ٦٠/ ٣ ، مرجع سابق،العز بن عبد السالم.٣٤٥  /٣ ،  مرجع سابق،الزخمشري

/ ٤ ،  مرجع سابق،ابن كثري.  ٢٠/ ٤ ، مرجع سابق،اخلازن.٢٤ / ٤ ،مرجع سابق

  . ٣٦/ ٥ ،مرجع سابق،الثعاليب.١٨

 ٢٣ ، مرجع سابق،الطربي:انظر . والنسفي، العز بن عبدالسالم،البيضاوي،الطربي: منهم ) ٣(

. ٢٤/ ٤ ، مرجع سابق،البيضاوي.٦٠ /٣ ، مرجع سابق،المالعز بن عبد الس. ٨٣/

  ..٤/٢٥ ، مرجع سابق،النسفي

 السمني ، أبو حيان، ابن جزي، ابن اجلوزي، ابن عطية، السمعاين، السمرقندي،الزجاج: منهم )٤(

 .٣٠٩ / ٤ ، مرجع سابق،الزجاج: انظر . ابن عاشور، الشوكاين، احمللي،احلليب

 مرجع ،ابن عطية. ٤٠٥/ ٤ ،مرجع سابق،السمعاين.  ١٤٦/ ٣ ،مرجع سابق،السمرقندي

/ ٣ ،مرجع سابق،ابن جزي. ٦٩/ ٧ ، مرجع سابق،ابن اجلوزي.  ٢٤٤ / ١٣ ،سابق

. ٥٠٨/ ٥ ،مرجع سابق،السمني احلليب. ٧/٣٦٦،مرجع سابق،أبو حيان. ١٧٣

 ،ابن عاشور، مرجع سابق. ٩٧٠/ ٣ ،مرجع سابق،الشوكاين. ٥٩٣ ،مرجع سابق،احمللي

٥٨/ ٢٣.  



       
  
 

 
 
  
 

٣٠٥

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

   )١(العدل : المراد بھا : القول الرابع 

  

أن املراد باليمني هي ميني اليد ملا جاء عن السلف، مجهور - الراجح واهللا أعلم 

 ، الجيوز العدول عن القرآن إال بدليل جيب الرجوع إليه:املفسرين،ومن قواعد الرتجيح 
  .واألصل محل نصوص الوحي على ظواهرها إال لدليل

 السياق ظاهر كان  وإن التفسري يف غريه على مقدم الصحايب قول:ومن القواعد أيضاً 

  .)٢( عليه اليدل

  

 Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ{  :مسألة قال تعالى

Ö × Ø ÚÙ Û Ü Ý Þ àß á â ã ä å æ 
ç {]١٠٢:سورة الصافات .[  

  .} Ð { :موضع االجمال 

  .االبھام في االسم: سبب اإلجمال 

  :بیان اإلجمال

  :اختلف المفسرون في الذبیح على قولین

ابن ،)٣(العباس بن عبداملطلب:قاله  ،إسحاق علیھ السالم: القول األول 
  .)٦(  قاله بعض املفسرين ،)٥( مسروق،)٤(العباس

                                 
  .٤٩٨/ ٤ ، مرجع سابق،الشوكاين: انظر) ١(

  .١٨٦/ ١ ، مرجع سابق،لسبتا) ٢(

  .٩/٥١٥ ، مرجع سابق،الطربي:  انظر.خرجه الطربي يف تفسريه بسند ضعيفأ) ٣(

  .٩/٥١٥ ، مرجع سابق،الطربي:  انظر .يف تفسريه بسند صحيح خرجه الطربيأ) ٤(

  .٩/٥١٥ ، مرجع سابق،الطربي. خرجه الطربي  يف تفسريه بسند صحيحأ) ٥(

 ،٩ ، مرجع سابق،الطربي. ٤٠٤ ،السدي، مرجع سابق:  انظر . النحاس،الطربي: منهم )٦(

  .٧٦٠/ ٢ ،مرجع سابق، النحاس. ٥١٥



       
  
 

 
 
  
 

٣٠٦

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

 )٢( ابن عباس،)١(ابن عمر : إسماعیل علیھ السالم قالھ : ي القول الثان
  .)٤(وجماعة من المفسرین،)٣(مجاھد،

 بناء على أن ظاھر اآلیة ،أنھ إسماعیل(: قال األلوسي رحمھ هللا

  .)٥()یقتضیھ

 ، وال من أصول الدین،ولیست المسألة من األحكام(: وقال ابن العربي 

  .)٦()اتھاال أمھاتھاوإنما ھي من محاسن الشریعة ومتمم

 استناداً إلى  اآلیات ، أنھ إسماعیل–والراجح في المسألة  وهللا أعلم 
القرانیة وال سیما في سورة الصافات وأقوال السلف و جماعة 

  .)٧(و القول الذي تؤیده اآلیات القرآنیة مقدم على ماعدا ذلك. المفسرین

  

  ]. ١٤٣:سورة الصافات[} p q r s t u {:سألةم

  } t{: موضع االجمال

  .اإلشتراك اللفظي:سبب االجمال 

                                 
  .٩/٥١٨ ، مرجع سابق،الطربي:  انظر .خرجه الطربي يف تفسريه بسند ضعيفأ) ١(

  ٥١٨/ ٩ ، مرجع سابق،طربيال:  انظر .خرجه الطربي يف تفسريه بسند صحيحأ) ٢(

  ٥١٩/ ٩ ، مرجع سابق،الطربي:  انظر .خرجه الطربي يف تفسريه بسند ضعيفأ) ٣(

 مرجع ،البيضاوي.٦٦/ ٤ ، مرجع سابق،ابن أيب زمنني. ٣٨٩/ ٢ ،الفراء، مرجع سابق:انظر ) ٤(

 ،ابن القيم. ١٩/ ٤ ،ابن كثري، مرجع سابق. ٢٦/ ٤ ، مرجع سابق،النسفي.١٥/ ٥ ،سابق

 ، مرجع سابق،أبو السعود. ٣٣٢/ ١٦ ، مرجع سابق،ابن عادل.  ١٥١/ ٥ ،مرجع سابق

. ٦٤٨ ، مرجع سابق،السعدي.١٠٥-١٠٤/ ١٤ ، مرجع سابق،القامسي. ٤١٦/ ٤

  .٣١٧/ ٦ ، مرجع سابق،الشنقيطي

  .٢٣/١٣٦ ، مرجع سابق،األلوسي: نظر ا) ٥(

  .٣٠/ ٤ ، مرجع سابق،ابن العريب: نظر ا) ٦(

  .٣١٢/ ١ ، مرجع سابق،حلريبا: انظر) ٧(



       
  
 

 
 
  
 

٣٠٧

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  

  :  بیان االجمال

 وسمیت الصالة تسبیحا ً ألن ،یراد بھ الصالة والذكر:التسبیح  لغة 

 وقد یطلق التسبیح على غیره ،التسبیح تعظیم هللا وتنزیھھ عن كل سوء
  .)١(من أنواع الذكر مجازا كالتحمید والتمجید

  

  : في المراد بالتسبیح  في اآلیة إلى عدة أقوالاختلف المفسرون 

 وسعید بن ، )٢(أنھ كان من المصلین، قالھ ابن عباس:القول األول 

   )٦(وجماعة من المفسرین ،)٥( السدي ، )٤( قتادة،)٣(جبیر

  .)٧(  قالھ مجاھد ،من العابدین:  القول الثاني 

                                 
. ٤٧٠/ ٢ ،ابن منظور، مرجع سابق.٢٢٧ ، مرجع سابق، املفردات،األصفهاين: انظر) ١(

  .٢٢٦/ ١ مرجع سابق، ، القاموس احمليط ،الفريوزآبادي

  . ٩/٥٣٩ ، مرجع سابق،الطربي:انظر . بسند صحيحخرجه الطربي يف تفسريهأ) ٢(

 ،ابن ايب حامت. ٥٣٩/ ٩ ، مرجع سابق، الطربي.حيحبسند صخرجه الطربي يف تفسريه أ) ٣(

  . ١٢٦ /٧ ، مرجع سابق،ا لسيوطي. ٣٢٢٩ / ١٠ ،مرجع سابق

 مرجع ،.٥٣٩ / ٩ ، مرجع سابق،الطربي:  انظر ، بسند ضعيفخرجه الطربي  يف تفسريه أ) ٤(

  .٣٢٢٩ / ١٠ ،سابق

  .٥٤٠/ ٩ ، مرجع سابق، الطربي،بسند ضعيف الطربي يف تفسريه هأخرج)٥(

 ،اخلازن،القرطيب،البغوي، السمعاين، الواحدي، الثعليب، السمرقندي،الزجاج: نهم م) ٦(

. ٣/١٥٢ ، مرجع سابق،السمرقندي. ٣١٣/ ٤ ، مرجع سابق،الزجاج:انظر.السعدي

 مرجع ،السمعاين. ٩١٤/ ٢ ، مرجع سابق،الواحدي. ١٧٠ /٨ ، مرجع سابق،الثعليب

 ،اخلازن.٨/٩٥ ، مرجع سابق،القرطيب.٦٠/ ٧ ، مرجع سابق، البغوي. ٤١٥ / ٤ ،سابق

  .٣٩٨ مرجع سابق، ،السعدي.  ٢٦ / ٤ ،مرجع سابق

  . ١٢٦ / ٧ ، مرجع سابق،السيوطي:  انظر ،يف الدر املنثور إللى جماهد  السيوطي عزاه ) ٧(



       
  
 

 
 
  
 

٣٠٨

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

 s r q p o n m l k {ھو قولھ : القول الثالث
 t  {،  

و ، )٢( قالھ سعید بن جبیر )١(طلق التسبیح ویراد بھ جمیع ألفاظ الذكروی

  .)٣(جماعة من المفسرین

 ما دعا بھا مكروب إال فرج هللا عنھ ،دعوة أخي ذا النون(: (ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

} l m n o p q r s t  {)٤(.  

ھو القول الثالث ألنھ ھو القول الذي تؤیده اآلیات -والراجح وهللا أعلم 
  .)٥(قدم على ماعدا ذلكالقرآنیة م

  

سورة [} m n o p q {: مسألة قال تعالى
  ]. ١١٦:الصافات

  .}m{: موضع اإلجمال 

                                 
  .٢٣٢/ ١١ ، مرجع سابق، فتح الباري،ابن حجر العسقالين: انظر) ١(

  .٥٤٠/ ٩ ، مرجع سابق،الطربي: انظر.  بسند ضعيفأخرجه الطربي يف تفسريه) ٢(

 البيضاوي، ابن جزي، أبو ، النيسابوري، ابن عطية، الزخمشري،ابن أيب زمنني، الثعليب: منهم ) ٣(

-٧٢/ ٤ ، مرجع سابقابن أيب زمنني، : انظر.شوراالقامسي، ابن ع، األلوسي،السعود

مرجع ،ابن عطية.٦٣/ ٤ ،بقمرجع سا ، الزخمشري.٢٣٩/ ٥، مرجع سابق،الثعليب.٧٣

 ابن .١٠٤/ ٨ ،مرجع سابقالبيضاوي،.٥٧٦ ،مرجع سابق النيسابوري .٤٨٦/ ٤،سابق

 ، مرجع سابق، األلوسي.٤٢٣/ ٤ ، مرجع سابق،أبو السعود.٣/١٧٦ ،مرجع سابقجزي، 

/ ٢٣ ،، مرجع سابقشوراابن ع.١١٠/ ٨ ،مرجع سابقالقامسي، .١٤٥-١٤٤/ ٢٣

١٧٧.  

 باب يف دعوة ،كتاب  الدعوات الرتمذي،: انظر . وصححه ألالباين،يف سننهخرجه الرتمذي أ) ٤(

 ،األلباينحممد ناصر الدين  .٩٦٣ ، مرجع سابق،الرتمذي: انظر.٣٥٠٤ ح ،ذي النون

مكتبة املعارف للنشر :الرياض (سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، 

  .١٦٤٤ ، )هـ١٤١٥،والتوزيع

  .٣١٢/ ١ ، مرجع سابق،يبحلر ا: انظر) ٥(



       
  
 

 
 
  
 

٣٠٩

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  .االبھام مرجع الضمیر: سبب اإلجمال 

  : بیان اإلجمال 

 إلى  m:اختلف المفسرون في مرجع الضمیر في قولھ تعالى

  :أقوال 

الم الضمیر یرجع إلى موسى وھارون  علیھما الس:القول األول 

  .    )١(قالھ  الطبري والسمرقندي وجماعة من المفسرین،وقومھما
الضمیر لموسى وھارون علیھما السالم (: (قال القرطبي رحمھ هللا   

 g h i j{ ألن قبلھ ، وھذا ھو الصواب،وقومھما

k l {]٢())].١١٥:سورة الصافات(.  

 ،اء قالھ الفر،أنھ یرجع إلى موسى وھارون وحدھما: القول الثاني 
  .)٣(النحاس وغیرھما من المفسرین

  

 أن مرجع الضمیر لموسى وھارون علیھما –وهللا أعلم -والراجح 
  .السالم  وقومھما  لداللة السیاق ولما علیھ أكثر المفسرین

                                 
 ابن ، ابن جزي، اخلازن، النسفي، البيضاويا. الرازي، الزخمشري، البغوي،الثعليب: منهم ) ١(

 ،الثعليب. ١٥ / ٣ ، مرجع سابق،السمرقندي.٥٢٧، ٩، مرجع سابق،الطربي:نظر  ا.عادل

 / ٣ ، مرجع سابق،الزخمشري. ٣٩/ ٤ ، مرجع سابق،البغوي.١٥٨/ ٨ ،مرجع سابق

/ ٤ ،النسفي.١٧ / ٥ ، مرجع سابق،البيضاوي.١٦٠/ ٢٥ ، مرجع سابق،الرازي.٣٥٢

 مرجع ،ابن عادل. ١٧٥/ ٣ ، مرجع سابق، ابن جزي.٢٤ / ٤ ، مرجع سابق،اخلازن.٢٧

  .٣٣٨/ ١٦ ،سابق

  .٨٣ / ١٨ ،القرطيب مرجع سابق: نظر ا) ٢(

 ،النحاس. ٧٦٤/ ٢ ،رجع سابق م،الفراء: انظر . أبو حيان، السمني احلليب،السمعاين: منهم ) ٣(

 ٥ ، مرجع سابق،السمني احلليب.٤١٠ / ٤ ، مرجع سابق،السمعاين.٧٦٥ /٢ ،مرجع سابق

  . ٣٧٢/ ٧ ، أبو حيان مرجع سابق.٥١١/ 



       
  
 

 
 
  
 

٣١٠

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

إدخال الكالم في معاني ماقبلھ وما بعده أولى : ومن  قواعد الترجیح 
 وما قبلھما ھو  قولھ .)١(من الخروج بھ عنھما إال بدلیل یجب التسلیم لھ

  .}g h i j k l{:تعالى 

  

سورة [} À Á ¿ ¾ ½ ¼{ :مسألة قال تعالى 

  ]. ١٢٥:الصافات

  }  ½ {:موضع اإلجمال 

  .االشتراك اللفظي: سبب اإلجمال 

  :.بیان اإلجمال 

  :اختلف المفسرون في المراد في بعال إلى عدة أقوال 

  )٣( والضحاك، )٢( عنھ قالھ ابن عباس رضي هللا،صنم: القول األول 

  .)٥( جمھور  العلماء والمفسرین )٤(وابن زید

                                 
  .١٢٥/ ١ ،، مرجع سابقريبحلا) ١(

  .١١٩ / ٧ ، مرجع سابق، السيوطي،عزاه السيوطي يف الدر املنثور إىل ابن عباس ) ٢(

  .٥٢٩/ ٩ ،مرجع سابق،الطربي: انظر.بسند ضعيفلطربي يف تفسريه أخرجه ا) ٣(

وابن أيب .٥٣٠/ ٩٢٣ ،مرجع سابق،الطربي:انظر. بسند صحيحأخرجه الطربي يف تفسريه ) ٤(

  .١١٩ / ٧ ، مرجع سابق،السيوطي. ٣٢٢٥ / ١٠ ، مرجع سابق،حامت

 ، النسفي،البيضاوي، البغوي، السمعاين، الواحدي، الثعليب، الطربي، السمرقندي،الفراء:منهم ) ٥(

الطربي، مرجع . ٣٩٢/ ٢ ،  مرجع سابق،الفراء. ، القامسي، أبو السعود، الزركشي،أبو حيان

. ٨/١٦٨ ، مرجع سابق،الثعليب.١٥١ / ٤ ، مرجع سابق،السمرقندي.  ٩٢ /٢٣ ،سابق

 مرجع ،البغوي. ٤١١ /٤ ،مرجع سابق،السمعاين.٩١٤ /٢ ،  مرجع سابق،الواحدي

أبو .٢٨/ ٤ ، مرجع سابق،النسفي.  ١٧/ ٥ ،مرجع سابق،البيضاوي.٤٠/ ٤ ،سابق

 ،مرجع سابق،أبو السعود. ٨٦/ ١/ مرجع سابق ،الزركشي. ٣٧٣/ ٧ ،مرجع سابق،حيان

  ..١٠٧ / ١٤ ، مرجع سابق،القامسي. ٤١٩ / ٤



       
  
 

 
 
  
 

٣١١

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

بعل :  قال } À ¿ ¾ ½ ¼{:  في قولھ،قال ابن زید
وكان بھا البعل ، وھم وراء دمشق، كانوا ببعلبك،صنم كانوا یعبدون

  .)١(الذي كانوا یعبدون 

  .)٢( قالھ الشوكاني ،ملك: القول الثاني 

  .)٣(كانوا یعبدونھا قالھ بعض المفسرین امرأة : القول الثالث 

 أتدعون ربا دون : لغة باليمانيةذهه : وقتادةقال)٤(رباً ، قاله جماهد :القول الرابع 

  .)٥(؟اهللا

 الصحايب قول :الرتجيح قواعد من القول األول أنه صنم،و– واهللا أعلم –والراجح 

  .)٦( يهعل اليدل السياق ظاهر كان  وإن التفسري يف غريه على مقدم

  

  ]. ١٥٨:سورة الصافات[} ? 98 7 6 5 4{:مسألة 

  } 7 {:موضع اإلجمال 

  . اإلبھام في اإلسم:سبب اإلجمال 

                                 
  .٥٣٠/ ٩ ، مرجع سابق،الطربي: انظر .خرجه الطربي يف تفسريه بسند صحيحأ) ١(

   .٥٠٧ / ٤ ،مرجع سابق: الشوكاين  : نظرا) ٢(

ابن .٦٤ / ٥ ، مرجع سابق،املاوردي:  انظر . الثعاليب، الشوكاين، ابن عطية،املاوردي: نهم م) ٣(

 مرجع ،الثعاليب. ٥٠٧/ ٤ ، مرجع سابق،الشوكاين.٢٥٤ / ١٣ ، مرجع سابق،عطية 

  .٤٦ / ٥ ،سابق

. .٥٢٩/ ٩ ، مرجع سابق،الطربي:انظر  .يف تفسريه بسند صحيح أخرجه الطربي : انظر ) ٤(

  .١١٩ / ٧ ، مرجع سابق،السيوطي

 ،السيوطي. ٩٢ / ٢٣ ،مرجع سابق، الطربي: انظر . يف تفسريه بسند حسنأخرجه الطربي) ٥(

  .١١٩/ ٧ ،مرجع سابق

  .١٨٦/ ١ ، مرجع سابق،لسبتا) ٦(



       
  
 

 
 
  
 

٣١٢

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

 سموا بذلك الجتنانھم عن ،ولد الجان: المراد بالِجن : بیان اإلجمال
ومنھ ،الِجن:  والِجنة . وألنھم استجنوا من الناس فال یُرون،األبصار

 وعند قوم ].٦:سورة الناس[}  h g fi{:قولھ تعالى

  .)١(المالئكة  : من العرب 

  :في اآلیة }  g {: :اختلف  المفسرون في المراد من قولھ  تعالى 

  )٣( وأبو صالح )٢( قالھ مجاھد،الجنة ھي المالئكة: القول األول 

  .)٥(  وجمھور المفسرین )٤(والسدي

  .)٦(الجن : القول الثاني 

ن المراد من اآلیة  ھم المالئكة لما جاء عن أ- والراجح وهللا أعلم 

و بناء على القاعدة الترجیحیة ،جمھور  السلف وجمھور المفسرین 

                                 
، )جنن(مادة .١٣/٩٥ ،ابن منظور، مرجع سابق.١٠٦ ، مرجع سابق،األصفهاين: انظر ) ١(

  .٢١٠/ ٤ ، مرجع سابق،الفريوزآبادي

/ ١٠ ،ابن أيب حامت. ١٠٨ / ٢٣ ، مرجع سابق،الطربي. ٥٤٦ ، مرجع سابق،جماهد: نظر ا) ٢(

٣٢٣١.  

  .١٣٣/ ٧ ، مرجع سابق،السيوطي:  انظر .الدر املنثور إىل جماهد  السيوطي يف زاه ع) ٣(

/ ٤ ، مرجع سابق،حكمت بشري: انظر  .أخرجه الطربي بسند حسن عن السدي:انظر) ٤ (

٢١٤.  

 ابن ، اخلازن، النسفي، ابن اجلوزي، السمعاين، الواحدي، النحاس، الزجاج، الفراء:منهم ) ٥(

 مرجع ،الزجاج. ٣٩٤/ ٢ ،الفراء، مرجع سابق. املراغي، الشوكاين، الثعاليب، احمللي،جزي

 مرجع ،الواحدي.٧٧٤/ ٢ مرجع سابق، ،النحاس يف معاين القرآن. ٣١٥/ ٤ ،سابق

 / ٧ ، مرجع سابق،ابن اجلوزي. ٤١٨ / ٤ ، مرجع سابق،السمعاين. ٩١٥/ ٢ ،سابق

 مرجع ، ابن جزي.٢٠/ ٤ ، مرجع سابق،اخلازن. ٣٠/ ٤ ،النسفي مرجع سابق. ٩١

. ٥٠/ ٥ ، مرجع سابق،الثعاليب. ٥٩٦، / مرجع سابق ،احمللي. ١٧٧ / ٣ ،سابق

  . ٨٧ ،٢٣ مرجع سابق، ،املراغي. .٥١٣ / ٤ ، مرجع سابق،الشوكاين

 ، مرجع سابق،املاوردي:  انظر .الثعاليب،  أبو حيان،ابن جزي ابن اجلوزي،،املاوردي: نهمم) ٦(

أبو حيان، . ١٧٧/ ٣ ، مرجع سابق،ابن جزي.٩١/ ٧ ، مرجع سابق،ابن اجلوزي. ٧١/ ٥

  ٥٠/ ٥ ، مرجع سابق،الثعاليب.٣٧٨ / ٧ ،مرجع سابق



       
  
 

 
 
  
 

٣١٣

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

تحمل اآلیة على المعنى الذي استفاض النقل فیھ عن أھل العلم وإن :
    )١(كان غیره محتمالً 

  

  ]. ١٦٥:سورة الصافات[} a b c `{:مسألة

  .} a  {:موضع اإلجمال 

   .االبھام في مرجع الضمیر- : سبب اإلجمال

  :بیان اإلجمال

 } a b c `{: قولھ ،)٢(عن ابن عباس :قال الطبري رحمھ هللا

  .)٣( وقال مثلھ مجاھد،قال یعني المالئكة 

قال صفوف في :}a b c `{ قولھ ،)٤(وعن قتادة 
  d e{السماء،

 f g{ ھذا قول المالئكة یثنون بمكانھم من ،المصلون:أي 

  .)٥(العبادة

، وحنن يف ملسو هيلع هللا ىلصخرج علينا رسول اهللا «: ثبت يف صحيح مسلم عن جابر بن مسرة قالو 

يا رسول اهللا، كيف : أال تصّفون كما تصّف املالئكة عند ر�ا، فقلنا: املسجد، فقال

 .)))٦(يتّمون الصفوف األّول، ويرتاّصون يف الصف: تصّف املالئكة عند ر�ا؟ قال
  

                                 
  .٨٠٤/ ٢ ،ابق مرجع س،السبت) ١(

  .٥٥٤/ ٩ ، مرجع سابق، انظر الطربي.خرجه الطربي يف تفسريه بسند ضعيفأ) ٢(

  .٥٥٥/ ٩ ، مرجع سابق، انظر الطربي.خرجه الطربي يف تفسريه بسند صحيحأ) ٣(

  .٥٥٥/ ٩ ، مرجع سابق، انظر الطربي.خرجه الطربي يف تفسريه بسند حسنأ) ٤(

  ٥٥٥-٩/٥٥٤، مرجع سابق،الطربي: نظر ا) ٥(

، كتاب الصالة، باب األمر بالسكون يف الصالة )٤٣٠(ح: مسلم يف صحيحه   أخرجه)٦(

= والنهي عن اإلشارة باليد ورفعها عند السالم وإمتام الصفوف األول والرتاص فيها واألمر 



       
  
 

 
 
  
 

٣١٤

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  ].٦٦١:سورة الصافات[} d e f g{سألة م

  f: موضع اإلجمال 

  . اإلبھام في الفعل– االشتراك اللفظي -: سبب اإلجمال 

أي } َوإِنَّا لَنَْحُن اْلُمَسبُِّحونَ {(( :قال البغوي رحمھ هللا : بیان اإلجمال
المصلون المنزھون هللا عن السوء، یخبر جبریل علیھ السالم النبي 

 والتسبیح وأنھم لیسوا صلى هللا علیھ وسلم أنھم یعبدون هللا بالصالة

   )١(.))بمعبودین، كما زعمت الكفار

باآلیة إلى } اْلُمَسبُِّحونَ { : اختلف المفسرون في المراد  بقولھ تعالى 

  :أقوال 

  .)٣( وجماعة من المفسرین،)٢(قالھ قتادة.المصلون:القول األول 

ة من قالھ جماع،املنزِّهون اهللا عما أضافه إليه املشركون: القول الثاني 

  .)٤(  المفسرین

                                                                             
  ٣٢٢/ ١ ، مرجع سابق،مسلم: انظر .باالجتماع=

  .٢٩ / ٤ ، مرجع سابق،البغوي: نظر ا) ١(

حكمت .    ٥٥٥/ ٩، مرجع سابق،الطربي: انظر . بسنده احلسن عن قتادةأخرج الطربي) ٢(

  .٢١٥ / ٤ مرجع سابق، ،بشري

العز بن عبد ،ابن اجلوزي،الزخمشريالبغوي، ،الواحدي، املاوردي،السمرقندي:منهم )٣(

 ، السمرقندي:انظر .الشوكاين،ابن عادل،الثعاليب،ابن كثري،اخلازن،ابن جزي،النسفي،السالم

/ ٢ ، مرجع سابق،لواحديا.٧٣ / ٥ ، مرجع سابق، املاورديا.١٥٢/ ٣ ،بقمرجع سا

العز بن عبد . ٨٨ / ٧ ،مرجع سابق،ابن اجلوزي.٢٩ / ٤ ،مرجع سابقالبغوي، .٩١٥

 / ٤ ،اخلازن،مرجع سابق،.٣٠ / ٤ ،جع سابقالنسفي، مر .٦٨ / ٣ ،مرجع سابق،السالم

 / ٥،الثعاليب.٢٩ / ٤بق،  مرجع سا،ابن كثري.١٧٧/ ٣ ،مرجع سابق،ابن جزي.٢٨

  .٥١١/ ٤ ، مرجع سابق،الشوكاين.٣٤٨ / ١٦ ، مرجع سابق،ابن عادل.٥٠

 ،اخلازن، النسفي، البيضاوي، العز بن عبد السالم، الزخمشري، البغوي،املاوردي: منهم )٤(

  =،البغوي، مرجع سابق.٧٣ / ٥ ، مرجع سابق، املاوردي:انظر  .الشوكاين.السعودأبو 



       
  
 

 
 
  
 

٣١٥

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  .)١( قالھ بعض المفسرین ،قول سبحان هللا: القول الثالث 

: ومن قواعد الترجیح، اآلیة تحتمل جمیع المعاني–والراجح وهللا أعلم 

  .)٢(إذا احتمل اللفظ عدة معاني ولم یمتنع إرادة الجمیع حمل علیھا 

  

سورة [} ¤ £ ¢ ¡ � ~{: قال تعالى : مسألة

  ]. ١٧١:الصافات

  .} ¡ {: موضع اإلجمال 

  . اإلبھام  في االسم–:  سبب اإلجمال 

  : بیان اإلجمال

  : باآلیة إلى أقوال } ¡ {اختلف المفسرون في  المراد 

  .)٣(أن المراد بھا السعادة قالھا بعض المفسرین: القول األول 

 å æ ç è{:المراد بالكلمة قولھ تعالى : القول الثاني 

êé {]٢١:سورة المجادلة .[  

  

                                                                             
. ٦٨ / ٣ ،مرجع سابق،العز بن عبد السالم. ٧٣/ ٥ ، مرجع سابق،شريالزخم.٢٩ / ٤  =

 / ٤ ،اخلازن،مرجع سابق،.٣٠ / ٤ ،النسفي، مرجع سابق.٧٣/ ٥ ، مرجع سابق،البيضاوي

  .٤/٥١١،الشوكاين.٤٢٥/ ٤ ،أبو السعود، مرجع سابق.٢٨

 مرجع ،ن أيب زمننياب: انظر.الشوكاين،الثعاليب،، ابن عطية،الواحدي،ابن أيب زمنني:  منهم )١(

  .٩١٥ / ٢،مرجع سابق،الواحدي.٧٧ /٤ ،سابق

 / ٤ ، مرجع سابق،الشوكاين.٥٠/ ٥، مرجع سابق،الثعاليب.٤٨٩ / ٤، مرجع سابق،ابن عطية

٥١١.  

  .٨٠٧/ ٢، مرجع سابق،لسبتا) ٢(

 مرجع ،النحاس. ٣٩٥ / ٢ ، مرجع سابق،الفراء: انظر. القرطيب، النحاس،الفراء: منهم ) ٣(

  .١١٦/ ١٨ ، مرجع سابق،القرطيب.٦٩/ ٦ ،سابق



       
  
 

 
 
  
 

٣١٦

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  .)١(قالھ جماعة المفسرین 

 7 6 5{: قال تعالى ،)٢( قالھ قتادة ،أن ینصرھم:القول الثالث 

 ]٥١:سورة غافر[} @ ? < = > ; : 9 8

   .)٣(وذكره جماعة المفسرین 

 ومن قواعد الترجیح یجب ، یراد بھا جمیع األقوال-فالراجح وهللا أعلم

  .)٤(تخصیص حمل نصوص الوحي على العموم مالم یرد نص بال

  

  ]. ١٧٤:سورة الصافات[} ³ ² ± ° ¯{: قال تعالى : مسألة

  .} ² {: موضع اإلجمال 

  .تعدد متعلق الظرف–:  سبب اإلجمال 

ُهْم َحىتَّ ِحٍني :قال  ابن عطیة رحمھ هللا  :بیان اإلجمال وقوله تعاىل، فـَتَـَولَّ َعنـْ

ا نسخته آية السيف، واختلف وعد للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأمر باملوادعة، وهذا مم

احلني املقصود يوم بدر ورجحه :  هنا، فقال السدي،»احلني«الناس يف املراد ب 
  .)٥(احلني املقصود يوم القيامة: احلني مو�م، وقال ابن زيد: الطربي، وقال قتادة

  :باآلیة إلى عدة أقوال  اختلف العلماء والمفسرون في  المراد الحین  

                                 
 مرجع ،الثعليب: انظر. ابن عادل، ابن كثري، البغوي، ابن اجلوزي، السمعاين،لثعليب ا:منهم)١(

ابن .٤/٥٠ ، مرجع سابق،البغوي.٤/٤٢٠ ، مرجع سابق،السمعاين. ١٨٣/ ٨ ،سابق

/ ١٦ ،ع سابق مرج،ابن عادل.٣١/ ٤، مرجع سابق،ابن كثري.٧/٩٣ ، مرجع سابق،اجلوزي

٣٥٨.  

  .٥٥٦ / ٩ ، مرجع سابق،الطربي: انظر .  بسند حسنأخرجه ابن جريريف تفسريه ) ٢(

 ابن .٣١٦/ ٤ ، مرجع سابق،الزجاج: انظر.السعدي، األلوسي، ابن جزي،الزجاج: منهم ) ٣(

   ، مرجع سابق،السعدي. ٢٣/١٥٥ ، مرجع سابق،األلوسي. ٣/١٧٨، مرجع سابق،جزي

٦٥١.  

  .٥٢٧/ ٢ ، مرجع سابق،احلريب) ٤(

  .٢٦٣ / ١٣ ، مرجع سابق،ابن عطيه: نظر ا) ٥(



       
  
 

 
 
  
 

٣١٧

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

 وجماعة من العلماء  )١( قالھ قتادة،ي إلى الموتأ: القول األول 
  .)٢(والمفسرین

 وجمھور ،)٣( قالھ الزجاج ،إلى الوقت الذي أمھلوا فیھ:القول الثاني 

  .)٤(المفسرین 

 وجماع����ة م����ن ،)٥(قال����ھ ال����سدي ،یعن����ي ی����وم ب����در : الق����ول الثال����ث 

  .)٦(المفسرین

   

  .)٧(فتح مكة  : القول الرابع 

                                 
ابن أيب .٩/٥٥٧ ، مرجع سابق،الطربي:  انظر .ه  بسند حسنأخرجه الطربي  يف تفسري ) ١(

  .٣٢٣٣/ ١٠ ، مرجع سابق،حامت

  إعراب ،لنحاسا:انظر. الشوكاين،، ابن عادل، اخلازن، السمعاين،النحاس: منهم ) ٢(

 مرجع ، السمعاين.٦٣/ ٦ ، مرجع سابق،معاين القرآن. ٧٧٨/ ٢ ،جع سابقمر ،القرآن

. ٣٥٦/ ١٦ ، مرجع سابق،ابن عادل. ٢٩/ ٤ ، مرجع سابق،اخلازن.٤٢١/ ٤ ،سابق

  .٥١٥/ ٤ ، مرجع سابق،الشوكاين

  .٣١٦/ ٤ ، مرجع سابق،الزجاج: انظر ) ٣(

 .األلوسي، أبو السعود، احمللي،ثري ابن ك، أبو حيان، النسفي،الواحدي، ابن اجلوزي:  منهم ) ٤(

 ،النسفي. ٩٣/ ٧ ، مرجع سابق،ابن اجلوزي. ٩١٧/ ٢ ، مرجع سابق،الواحدي: انظر

. ٣١/ ٤، مرجع سابق،ابن كثري. ٨١٦ / ٢ ، مرجع سابق،أبوحيان. ٤/٣١ ،مرجع سابق

 ، مرجع سابق،األلوسي. ٤٢٤/ ٤ ،أبو السعود، مرجع سابق. ٥٩٦ ، مرجع سابق،احمللي

١٥٦ /٢٣ .  

  .٥٥٧/ ٩ ،، مرجع سابقالطربي: نظرا.أخرجه الطربي يف تفسريه بسند ضعيف) ٥(

: انظر. الثعاليب، أبو حيان، ابن جزي، البيضاوي، ابن عطية، الزخمشري،ابن أيب زمنني: منهم ) ٦(

 مرجع ،ابن عطية. ٣٥٧/ ٣ ، مرجع سابق،الزخمشري. ٧٨/ ٤ ، مرجع سابق،ابن أيب زمنني

. ١٧٨/ ١ ، مرجع سابق،ابن جزي. ٢١/ ٥ ، مرجع سابق،البيضاوي. ٢٦٣، ١٣ ،سابق

  .٥٢/ ٥ ، مرجع سابق،الثعاليب. ٣٨٠/ ٧ ، مرجع سابق،أبو حيان

  .١٥٦/ ٣ ، مرجع سابق،السمرقندي: نظر ا) ٧(



       
  
 

 
 
  
 

٣١٨

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  .)١(وم القیامة قالھ ابن زید ی: القول الخامس 

 وھذا ھو القول الذي قال بھ أكثر ،القول الثاني-والراجح وهللا  أعلم

تحمل اآلیة على المعنى الذي :المفسرین،بناء على القاعدة الترجیحیة 

  .)٢(استفاض النقل فیھ عن أھل العلم وإن كان غیره محتمالً 

  

  

سورة [} Ó Ô Õ Ö{: قال تعالى : مسألة
  ]. ١٨١:تالصافا

  .} Ó{: موضع اإلجمال 

  . اإلبھام  االسم–:  سبب اإلجمال 

  :  بیان اإلجمال

  :اختلف المفسرون في المراد بالسالم في اآلیة إلى قولین

 إكراماً لھم ،المراد بھ التحیة والتسلیم على جمیع الرسل: القول األول 
  .)٣(وتشریفاً إیذاناً بإنھم سالمون عن كل مكروه 

  . )٤( تعمیم بالسالم على الرسل بعدما خص البعضوفي اآلیة

 I J K L M N PO Q R{:قال تعالى 
S T U V W X {]١٠:سورة یونس .[}C D E F 

G H I KJ P {]٥٩:سورة النمل .[  

                                 
  .٥٥٨/ ٩، مرجع سابق،الطربي:  انظر .خرجه الطربي يف تفسريه بسند صحيحأ) ١(

  .٨٠٤/ ٢ ، مرجع سابق،السبت) ٢(

  .١٥٨/ ٢٣ ، مرجع سابق،األلوسي: نظرا) ٣(

 مرجع ،القنوجي. ٣٢ / ٤ ، مرجع سابق،النسفي.٢١/ ٥ ، مرجع سابق،البيضاوي:نظرا) ٤(

  .٤٣٧/ ١١ ،سابق



       
  
 

 
 
  
 

٣١٩

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  .)١(قالھ جمھور المفسرین 

 قال تعالى ،إخباره تعالى بسالمتھم یوم الفزع األكبر:القول  الثاني 

:}, - . / 0 1 2 3 4 

  ]. ١٠٣:سورة األنبیاء[} 7 6 5

وأمنة من هللا للمرسلین الذین أرسلھم إلى : ( قال المراغي رحمھ هللا 

  .))٢(ومن أن ینالھم مكروه من قبلھ تعالى،أممھم من العذاب األكبر

: ومن قواعد الترجیح، اآلیة تحتمل جمیع المعاني–والراجح وهللا أعلم 
  .)٣(إرادة الجمیع حمل علیھا إذا احتمل اللفظ عدة معاني ولم یمتنع 

                                 
البيضاوي، ، القرطيب، البغوي، الزخمشري، السمعاين، ابن أيب زمنني،السمرقندي: منهم) ١(

 ،السمرقندي:  انظر.الشنقيطي،القنوجي،النسفي،اخلازن، ابن جزي،أبو السعود،الشوكاين

/ ٤ ، مرجع سابق،السمعاين.٧٩/ ٤ ،ابن أيب زمنني، مرجع سابق. ١٥٦/ ٣ ،مرجع سابق

 مرجع ،القرطيب. ٣٥٨/ ٣ ، مرجع سابق،الزخمشري.٥١/ ٤ ، مرجع سابق،البغوي. ٤٢٢

 ،اخلازن.٣٢/ ٤ ، مرجع سابق،النسفي. ٢١/ ٥ ، مرجع سابق،البيضاوي.١٨/١٢٠،سابق

/ ٤ ،أبو السعود، مرجع سابق. ١٧٨/ ١ ، مرجع سابق،ابن جزي.٢٩/ ٤ ،مرجع سابق

 ،الشنقيطي. ٤٣٧/ ١١ ، مرجع سابق،القنوجي.٥١٦/ ٤ ، مرجع سابق،الشوكاين. ٤٢٥

   .٣٢٢/ ٦ ،مرجع سابق

  .٩٣ / ٢٣، مرجع سابق،املراغي: نظرا) ٢(

  .٨٠٧/ ٢، مرجع سابق،لسبتا) ٣(



       
  
 

 
 
  
 

٣٢٠

  والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس من العدد الثاين املجلد
 

 ))دراسة تطبيقية((بيان املجمل من القرآن الكريم يف سورة الصافات 

  
  

ا:  
  

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسوله األمني وعلى 
فإين قد توصلت خالل هذا البحث إىل : آله وصحبه أمجعني، وبعد

  :جمموعة من النتائج
  

  ".ما مل تتضح داللته: "ا�مل بأنهيعرف : أوالً 
علماء املهتمني بالتفسري وعلوم مل يعرف ا�مل إال قلة من ال: ثانيا 

  .القرآن

  مجلة وذكروا له ، األصوليون بتعريف ا�مل يف اإلصالحاهتم:ثالثاً 
  . يف كتبهمتعريفاتمن 

ذهب مجهور األصوليني إىل أن اإلمجال واقع يف الكتاب : رابعاَ  
 مباحثهم األصولية، وأنكر ذلك داود يف وضمنوه والسنة،

  .الظاهري

.  

  


