
  
  
  
  
  
  

آن اا  ا   
)ووروده وأ (  

  
  

 ادإا  

ا را  زاقا     

 ب واا  راها در -  ا  ا   

 مما داب واا - ت اراا  

a.m.aljedani001@gmail.com 

  



       
  
  

 
 
 

٣٢٣

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

  )تعریفھ ووروده وأسبابھ( المجمل في القرآن الكریم
  

  عبیر بنت عبد الرزاق بن راجح الحربي
 - كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة   - "الدراسـات اإلسـالمیة" الكتاب والسنة سم ق

 العربیة السعةدیة.المملكة  –جامعة الملك عبد العزیز 

 a.m.aljedani001@gmail.comااللیكتروني : البرید 

  :الملخص

لمجمل لغة وفي اصطالح المفسرین تناول البحث تعریف ا
واألصولیین، والعالقة بینھ وبین غیره من المصطلحات التي تدور حول ما 

المجمل في القرآن وحكمھ وأسبابھ، واستخدم البحث  خفي داللتھ، وكذلك ورود
، واقتضت طبیعة البحث أن یتكون من المنھج التحلیلي االستقرائي االستنباطي

تعریف المجمل عند المفسرین ي: المبحث األول: مبحثین على النحو اآلت
لغة، تعریف المجمل  األول: طلبالم، ویشتمل على أربعة مطالب: واألصولیین

تعریف المجمل  :لثالثا طلبالمعند المفسرین، تعریف المجمل  الثاني: المطلب
العالقة بین مصطلح "اإلجمال" وغیره من  :رابعال مطلبال، عند األصولیین

ورود المجمل في ، المبحث الثاني: ت التي تدور حول ما خفي داللتھالمصطلحا
األول: ورود المجمل في  طلب: المطالبم ثالثة یشتمل علىو، القرآن، وأسبابھ

، الثاني: أسباب اإلجمال في نصوص القرآن طلبالم، القرآن، واألدلة على ذلك
یعرف ائج التالیة: ، وتوصل البحث إلى النتالثالث: حكم المجمل إذا ورد طلبالم

 ،المجمل بأنھ: "ما لم تتضح داللتھ"، أو بلفظ: " ما لھ داللة غیر واضحة"
ھنالك عالقة بین مصطلح "اإلجمال" وغیره من المصطلحات التي تدور حول 
ما خفي داللتھ ومن ذلك: المجمل من أقسام المبھم، فكل مجمل مبھم دون 

مبھمة األربعة، التي یخفى المراد منھا، المجمل یُعد واحًدا من األلفاظ ال ،العكس
وردت بعض اآلیات في القرآن  ،وھي: اْلخفي والمشكل والمجمل والمتشابھ

الكریم بصورة مجملة، وترتب على ھذا اإلجمال أنھ ال یمكن أن یُفھم المعنى 
الُمجمل ورد في القرآن لحكم ، المراد من مثل ھذه اآلیات المجملة دون بیانھا

ة؛ تتناسب وسر ھذه المعجزة السماویة، الباقیة إلى تنتھي الحیاة وأسرار إلھی
یجب التوقف في العمل بالمجمل إلى أن یتبین ، على ھذه األرض بمن علیھا

المراد منھ بطرق البیان، وعلى الباحث االستفسار وطلب البیان، وال یجوز 
 العمل بالمجمل إال بدلیل خارجي صحیح.

  .األصولیین  -المفسرین -ورود -سبب -تعریف - : المجملالكلمات المفتاحیة
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Collective Verses (Mogmal) in the Holy Qur’an 

(Definition, Places, Causes) 

Abeer bint Abdul-Razzaq bin Rajeh Al-Harby 

The Book and Sunnah (Ph.D), King Abdul-Aziz 

University, Faculty of Arts and Humanities, Department 

of Islamic Studies  
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ABSTRACT 

The current research aimed at developing a definition of 

the Collective Verses (Mogmal) in language and among the 

interpreters and fundamentalists, and its relationship with 

other terms that revolve around what has a hidden 

significance, as well as the inclusion of the Collective 

Verses (Mogmal) in the Qur’an and their rules and causes. 

The research made use of the inductive deductive 

analytical method, and the nature of the research entailed 

that it should be consisted of two units. The first unit 

tackled a definition of the Collective Verses (Mogmal) 

among the interpreters and fundamentalists, and it includes 

four modules: the first module addressed definition of the 

Collective Verses (Mogmal), the second one depicted 

definition of the Collective Verses (Mogmal) among the 

interpreters, the third one portrayed definition of the 

Collective Verses (Mogmal) among the fundamentalists, the 

fourth one overviewed the relationship between the term of 

“collectivism” and the other related terms. The second unit 

addressed the places of the Collective Verses (Mogmal) in 

the Quran, and their rules and causes, and it included 
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three modules. The first module developed the places of 

the Collective Verses (Mogmal) in the Quran and the 

evidence; the second module tackled the reasons for 

Collective Verses (Mogmal) in the Qur’an; and the third 

module portrayed the rules of the Collective Verses 

(Mogmal). The results of the study revealed a definition of 

the Collective Verses (Mogmal) and portrayed the 

existence of a relationship with other related terms. Some 

verses were mentioned in the Holy Qur’an in a collective 

form, indicating that the meaning of such verses cannot be 

understood without clarifying them. The Collective Verses 

(Mogmal) were mentioned in the Qur’an for divine secrets. 

Finally, it was confirmed that it is not permissible to work in 

the Collective Verses (Mogmal) without a valid external 

evidence. 

Keywords: collective Verses (Mogmal)- definition- Place- 

Causes.  
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$  #  "       !  
  المقدمة:

الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمین، 

  وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد:

فإن اهللا تعالى أنزل كتابه هدایة للعالمین، وجعل فیه آیات محكمات 

بینات وأخر متشابهات، ال یتضح مقصودها إال بالتمعن والنظر، فیظهر بذلك 

لعلماء، وحرصهم على معرفة العلوم التي ترتبط بالقرآن وفهمها ووضع فضل ا

القواعد التي تضبطها، ومن هذه العلوم المتعلقة بفهم كتاب اهللا تعالى علم 

المجمل، ومن هنا وقع اختیاري لهذا البحث وهو بعنوان " المجمل في القرآن 

  الكریم تعریفه ووروده وأسبابه".

  أهمیة الموضوع: 

خدمة كتاب اهللا، وهو خیر ما یتوجب دراسة ما یتصل به من أن فیه  .١

 موضوعات.

 أن فیه بیان السبیل العلمي السلیم إلى معرفة معاني القرآن الكریم. .٢

أن في الدراسة النظریة للمجمل طریًقا وتمهیًدا للدراسة التطبیقیة التي تقوم  .٣

 على استخراج مسائل المجمل من القرآن الكریم ودراستها.

  اختیار الموضوع: أسباب

 أهمیة الموضوع السابق ذكرها. .١

 أن هذا الموضوع مما یتصل بالقرآن الكریم، وشرفه من شرف ما یتصل به. .٢

تعریف المجمل وبیان أسبابه من الموضوعات المشتركة بین علوم القرآن  .٣

وأصول الفقه، مما یجعل البحث فیه یخدم محورین من محاور الدراسات 

 اإلسالمیة.
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سات في هذا الموضوع بصورة مستقلة ومختصرة مبیًنا أقوال قلة الدرا .٤

 العلماء في المجمل وأسبابه.

  
 الدراسات السابقة:  

  وھي ثالثة أقسام: 
ما یتعلق بدراسة المجمل والمبین كفن مستقل،وكتب في ذلك  القسم األول: 

علماء األصول، فأحیانا یفردونھ ببحث مستقل، وھذا عند المتأخرین، أو 
  ھ ضمن مباحث في مصنفاتھم.یصنفون

ما كتب في مجال علوم القرآن، باسم المجمل والمبین، وھو  القسم الثاني: 
  مصنف على منھجین: 

تصنیفھ ضمن كتب علوم القرآن، كالزركشي في البرھان، والسیوطي في -١
  اإلتقان، وھم یكتفون بذكر األسباب. 

لتین: أحدھما:  إفراده بمؤلف خاص، وفي ھذا المجال وقفت على رسا-٢
ل: عمر یوسف حمزة، وثانیھما:  المجمل    -المجمل والمبین في القرآن الكریم

  والمبین في القرآن الكریم، ل:  عبد الفتاح محمد خضر.
-دراسة تطبیقیة –ما ألف في بیان المجمل من القرآن الكریم  القسم الثالث: 

واء البیان في إیضاح ،ووقفت فقط على تألیف واحد اعتنى بھذا الجانب: " أض
   . القرآن بالقرآن" للعالمة محمد الشنقیطي رحمھ هللا

والذي بدأ من أول القرآن ثم مشروع الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة:  
  الكریم وحتى سورة الكھف.

ثم واصلت الباحثات من جامعة الملك عبد العزیز بجدة  بالعمل 
من أول سورة مریم علیھا السالم إلى بالمشروع فبدأت الباحثة مھا السھلي 

  سورة النور.
ثم الباحثة متعبة المطیري من أول سورة الفرقان وحتى نھایة سورة 

  السجدة. 
  ثم الباحثة ناھد باجنید من أول سورة األحزاب وحتى نھایة سورة یس.

ثم الباحثة دالیا النزاوي من أول سورة الصافات وحتى نھایة سورة 
  الزمر.

  ث: منھج البح
سیكون منھجي المتبع _بإذن هللا تعالى _في ھذا البحث ھو المنھج 

  التحلیلي االستقرائي االستنباطي على النحو التالي: 
 كتابة اآلیات بالرسم العثماني.-٣
  عزو اآلیات إلى سورھا، وبیان أرقامھا. -٤
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تخریج األحادیث واآلثار من مصادرھا األصلیة، فإن كان الحدیث أو األثر  -٥
في الصحیحین أو أحدھما خرجتھ منھما واكتفیت بذلك، وإن كان في غیرھما 
فإني أخرجھ من أھم مصادره مع بیان الحكم علیھ، من خالل أقوال أھل العلم ما 

  استطعت إلى ذلك سبیال.
التوثیق بنسبة األقوال إلى أصحابھا، وعزوھا إلى مصادرھا وإرجاع  -٦

  المسائل إلى مظانھا.
  الكلمات الغریبة.ضبط وشرح  -٧
  نسبة األبیات الشعریة إلى قائلیھا، مع بیان مصادرھا. -٨
التعریف باألعالم، والقبائل، والفرق، واألماكن، والبلدان، إال إذا كان من  -٩

  . الشھرة بحیث ال یحتاج إلى تعریف

  اقتضت طبیعة البحث أن تكون خطته على النحو اآلتي: خطة البحث:

، ویشتمل على أربعة المجمل عند المفسرین واألصولیین تعریفالمبحث األول: 

  مطالب:     

  لغة تعریف المجمل  األول: طلبالم

  عند المفسرینتعریف المجمل  الثاني: المطلب

  تعریف المجمل عند األصولیین :لثالثا طلبالم

العالقة بین مصطلح "اإلجمال" وغیره من المصطلحات التي  :رابعال مطلبال

  خفي داللتهتدور حول ما 

  :طالبم ثالثة یشتمل علىو ، ورود المجمل في القرآن، وأسبابه: المبحث الثاني

  األول: ورود المجمل في القرآن، واألدلة على ذلك طلبالم

  الثاني: أسباب اإلجمال في نصوص القرآن طلبالم

  الثالث: حكم المجمل إذا ورد طلبالم

البحث إلى الحق وبعد، فأسأله سبحانه أن أكون قد وفقت في هذا 

  والصواب، وٕان كان من خطأ فأستغفر اهللا وأتوب إلیه.
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  واألصولیین تعریف المجمل عند المفسرین :المبحث األول

  تعریف المجمل لغة :المطلب األول

المجمل في اللغة اسم مفعول "ُمْفَعل" من ُأْجِمَل ُیْجَمُل فهو ُمْجَمل، 

 ال، ویدور معناه على معنى جمع، جاءمشتق من الفعل أْجَمَل والمصدر ِإْجمَ 

.. وَأْجَمل الشيء: َجَمعه عن تفرقة . في لسان العرب: " َجَمَل الشيء: َجَمَعه

وَأْجَمل له الحساب كذلك والُجْملة جماعة كل شيء بكماله من الحساب وغیره 

 {: ُیقال َأْجَملت له الحساب والكالم؛ قال اهللا تعالى
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وقد َأْجَملت الحساب إذا رددته  ؛[سورة الفرقان] }��

ُأْحصوا : .. وأجملت الحساب إذا جمعت آحاده وكملت أفراده؛ أي. إلى الُجْملة

المـُجمل من . وجاء في المعجم الوسیط: " )١(وُجِمعوا فال یزاد فیهم وال ینقص

وفي المعجم الرائد: أْجَمَل الشيء: جمعه أو ذكره من غیر  .)٢(الموجز": لكالما

وفي معجم الفروق اللغویة أن "المجمل في اللغة ما   .)٣(تفصیل " أْجَمَل الكالم"

   .)٤(یتناول الجملة، وقیل ما یتناول جملة األشیاء أو ینبئ عن الشيء"

م یتساوى مع  المجمل ویتبین من هذه التعریفات أن المجمل في الكال

ما جعل جملة واحدة، ال ینفرد  في المعدودات؛ وذلك ألن المجمل لغة هو

  .بعض آحادها عن بعض كالمجمل من المعدودات

فإنه یمكن القول بأن المجمل في معناه اللغوي یتمیز  وبناء على هذا

  بمجموعة من الخصائص، منها:
                                                           

(دار صادر، ٣ط ، لسان العرب، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور) ١(

  . مادة"جمل"، ه)١٤١٤بیروت: 

 -هـ ١٤٢٥(مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة: ٤، ط المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة،  )٢(

  م) "مادة"جمل".٢٠٠٤

م )، ١٩٩٢معجم لغوي عصري، ط (دار العلم للمالیین، بیروت:  الرائد،، جبران مسعود )٣(

  . مادة"جمل"

تحقیق  ،الفروق اللغویةالحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعید أبو هالل العسكري،  )٤(

  ).١٢٩(ص ، ٥١٠إبراهیم سلیم، ط(بیروت: دار العلم للمالیین) المسألة 
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  . اإلجمال دون التفصیل أنه كالم موجز؛ حیث جاء على سبیل أوًال:   

  أنه كالم مجموع عن تفرق، ذلك أنه یتناول جملة من األشیاء. ثانًیا:   

أنه كالم ُذِكر من غیر تفصیل؛ حیث إنه ُینبئ عن شيء دون بیان أو  ثالثًا:   

  تفصیل.

أنه كالم ال یحتمل الزیادة أو النقصان، وذلك من حیث إنه  رابًعا:   

  كالمعدودات.

  أنه كالم ال یخضع لالحتمال؛ فالمجمل ال یقبل التأویل وال الترجیح.: خامًسا   

  أن المراد به ال ُیفهم إال بغیره، وذلك بالبیان والتفصیل. سادًسا:   

  تعریف المجمل عند المفسرین :المطلب الثاني

لم یفرد كثیر من المتقدمین تعریًفا خاًصا لمفهوم المجمل، وال منهًجا 

ناه االصطالحي، وٕانما أشاروا إلى المجمل ومفهومه في ثنایا واضًحا لتحدید مع

أحد تفسیرهم لآلیات التي ورد فیها المجمل من القرآن الكریم، كما أشار إلى هذا 

بقوله: "لم ُیفرد المفسرون باًبا خاًصا لمعالجة مفهوم المجمل والمفصل  ینباحثال

رض تفسیرهم وتحدید معناها االصطالحي، وٕانما وجدها الباحث في مع

  للنصوص 

  .)١( القرآنیة"

ومن اإلشارات إلى مفهوم المجمل بین المفسرین ما ذهب إلیه الطبري 

 :على لسان الشیطان في معرض تفسیره لقوله تعالى في سورة النساء

} �َ
ۡ
�
َ
� 

�
ن ُ

ِ�ّ
َ
��ُ

َ
�
َ
� �ۡ�ُ

�
ِۚ ٱَو�ُ�َ��

�
. حیث عرض لآلراء التي [سورة النساء] }� �

هذه اآلیة، قائًال: " وأولى األقوال بالصواب في تأویل ذلك، قوُل من قیلت في 

قال: معناه:"وآلمرنهم فلیغیرن خلق اهللا"، قال: دین اهللا. وذلك لداللة اآلیة 

 { األخرى على أن ذلك معناه، وهي قوله:
َ

ِ ٱ�ِۡ�َ�ت
�

ِ� ٱ �
�
�  �َ�َ

َ
  ���َس ٱ�

َ
� ۚ��َ�ۡ

َ
�
َ
�

                                                           

، أطروحة دكتوراة، لقرآن بین المفسرین واألصولیینوظائف علوم افاضل مّدب متعب، ) ١(

  ).١٤١م)  (ص ٢٠١٠ -هـ ١٤٣١جامعة الكوفة، كلیة الفقه (
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 �ِ
ۡ
�َ�ِ 

َ
���ِ�ۡ

َ
ِۚ ٱ�

�
�  

َ
�ِ�ٰ

َ
ّ�ِ�ُ ٱ ّ�ِ��ُ ٱ�

َ
�
ۡ
.... فإن في قوله جل سورة الروم][ }� �

 { ثناؤه إخباًرا عن قیل الشیطان:
َ
ان

َ
�� َءاذ

ُ
�ِ�َّ��ُ

َ
�
َ
� �ۡ�ُ

�
ٰ�ِ ٱَو�ُ�َ��

َ
�

ۡ
�
َ ۡ
، ما ینبئ أن �

معنى ذلك على غیر ما ذهب إلیه. ألن تبتیك آذان األنعام من تغییر خلق اهللا 

مضى الخبر عنه أنه َوْعد اآلمر بتغییر خلق اهللا من الذي هو أجسام. وقد 

األجسام مفسًَّرا، فال وجه إلعادة الخبر عنه به مجمال إذ كان الفصیح في كالم 

العرب أن ُیترجم عن المجمل من الكالم بالمفسر، وبالخاص عن العام، دون 

الترجمة عن المفسر بالمجمل، وبالعام عن الخاص. وتوجیه كتاب اهللا إلى 

. )١(األفصح من الكالم، أولى من توجیهه إلى غیره، ما وجد إلیه السبیل"

  . فالمجمل عند الطبري هو ما ترجم من الكالم بالمفسر

  

وعرفه الراغب األصفهاني بقوله: "وحقیقة المجمل: هو المشتمل على 

  ، فالمجمل هنا بمعنى المجموع.)٢(جملة أشیاء كثیرة غیر ملّخصة"

  

ي أحد المواضع إلى القول بأن المجمل هو ما ال أما القرطبي فذهب ف

ُ� { یفهم المراد من ظاهره؛ وذلك في ثنایا تفسیره لقوله تعالى:
ُ
��ۡ

َ
�
َ
َ�� َ���َم �

�
إِ�

 ٱ
َ
��َ�ۡ�َ

ۡ
مَ ٱوَ  � ��  �َ ۡ ِ�ِ��ِ ٱَو�َ

ۡ
�  ِ�ِ� 

�
�ِ�

ُ
 أ
ٓ
ۡ�ِ  ۦَوَ��

َ
ِۖ ٱ�ِ�

�
�  �ِ�َ

َ
ُ��� ٱ�

ۡ
�  

ٓ َ
�

َ
 َ�دٖ �

َ
ۡ�َ �َ�ٖغ َو�

َ
� 

 
�
ۡ��ِ� إِن

َ
�
َ
� �َ

ۡ
َ ٱإِ�

�
�رٞ ر�ِ��ٌ�  �

ُ
�

َ
"ووجه هذا القول ظاهر  فقال: سورة البقرة][ }��

ُ� { ى:قوله تعال
ُ
��ۡ

َ
�
َ
َ�ۡ��َ ٱُ�ّ�َِ�ۡ� �

ۡ
� 

ُ
مُ ٱوَ  � ولم یخص وجها  سورة المائدة][ }� ��

                                                           

، تحقیق د. عبد جامع البیان عن تأویل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري) ١(

اهللا بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربیة 

  ).٥٠٣، ٥٠٢/ ٧م) (٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢یجیة، ط (هجر، القاهرة، واإلسترات

المفردات في غریب أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى،  )٢(

دمشق  - دار القلم، الدار الشامیة (١، المحقق: صفوان عدنان الداودي، طالقرآن

  ).٢٠٣هـ)، (ص ١٤١٢ -بیروت
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ألن المجمل ما ال یفهم من وجه، وال یجوز أن یقال: هذا الخطاب مجمل؛ 

  .)١("المراد من ظاهره

وقال الزركشي في معرض حدیثه عن التفسیر والتأویل: "َوَما اْحَتَمَل 

اِثَلٍة َكالسََّواِد ُحِمَل َعَلى اْلِجْنِس ِعْنَد َمْعَنَیْیِن َأْو َأْكَثَر َفِإْن ُوِضَع ِألَْشَیاَء ُمَتمَ 

ْطَالِق، َوإِْن ُوِضَع ِلَمَعاٍن ُمْخَتِلَفٍة َفِإْن َظَهَر َأَحُد اْلَمْعَنَیْیِن ُحِمَل َعَلى الظَّاِهِر  اْإلِ

ْو ِإالَّ أن یقوم الدلیل، وٕان استویا سواء كان اِالْسِتْعَماُل ِفیِهَما َحِقیَقًة َأْو َمَجاًزا أَ 

َفِإْن َتَناَفى اْلَجْمُع َفُمْجَمٌل ِفي َأَحِدِهَما َحِقیَقٌة َوِفي اْآلَخِر ُمَجاٌز َكَلْفَظِة اْلَمسِّ 

. فالمجمل عنده ما یتوقف بیانه على غیره. )٢("َیَتَوقَُّف َعَلى اْلَبَیاِن ِمْن َغْیرِهِ 

  ومن األمثلة التي 

ُ�� ٱ{ ذكرها على ذلك قوله: " كقوله: ۡ�  ِ �� ِ�ّ
ُ َ�ۡ��ُ ٱوَ  �ۡ

ۡ
�  ِ �� ِ��ۡ�َ

ۡ
سورة [ }� �

 { اْآلَیَة َفِإنََّها َنَزَلْت تَْفِسیًرا َوَبَیاًنا ِلُمْجَمِل َقْوِلِه: البقرة]
�
ن

َ
 أ

ٓ
��َ�ِ� �ۡ�ِ�ۡ

َ
�
َ
� ��َ�ۡ�َ

َ
َو�

َ� ٱ
ۡ
���  ِ �� �ِ

ۡ
  .)٣(َها"؛ ِألَنَّ َهِذِه َلمَّا َنَزَلْت َلْم ُیْفَهْم ُمَرادُ  سورة المائدة][ }� ���

وعرفه البلقیني بقوله: " ومرادنا بالمجمل: ما وقع مجمًال في الكتاب ثم 

، ثم ذكر من األمثلة على ذلك بقوله: "فمما وقع مجمًال وحصل )٤(بینته السنة"

 { بیانه بالسنة قوله تعالى:
ْ
�ِ�ُ��ا

َ
 ٱَوأ

َ
ٰ�ة

َ
� ِ { وقوله تعالى: ]٤٣سورة البقرة: [ }���

�
َوِ�

 
َ َ

َۡ�ِ� ٱِ���  ���ِس ٱ�
ۡ

 {، وقوله تعالى: سورة آل عمران][ }� �
ْ
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ُ
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َ
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َ
� ���{ 

                                                           

، تحقیق د. عبد الجامع ألحكام القرآن، ن أبي بكر القرطبيأبو عبد اهللا محمد بن أحمد ب )١(

  - هـ ١٤٢٧، ط(بیروت: مؤسسة الرسالة، وآخرون، اهللا بن عبد المحسن التركي

  ).٢٠٥/ ٢(، )م٢٠٠٦

، البرهان في علوم القرآنأبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بهادر الزركشي،  )٢(

  (دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي  ١م، طالمحقق: محمد أبو الفضل إبراهی

  ).١٥٠/ ٢(م)، ١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦وشركائه، 

  ).١٩١/ ٢(، البرهان في علوم القرآنالزركشي،  )٣(

، تحقیق د. أنور محمود مواقع العلوم في مواقع النجومعبد الرحمن بن عمر البلقیني،  )٤(

  .)١٤١ص(دار الصحابة، طنطا) (المرسي خّطاب، 
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أفعال الصالة وأركان الحج ومقادیر  ، وقد بّین رسول اهللا ]٤٣سورة البقرة: [

  . )١(نصاب الزكوات في أنواعها"

، ثم شرع في )٢(وعرفه السیوطي بقوله: " المجمل مالم تتضح داللته"

  .)٣(جمالبیان أسباب اإل

وكذلك عرَّفه ابن عقیله بقوله: " ما ازدحمت فیه المعاني، ولم یعلم 

  . )٤(المراد منه إال باستفسار وتأمل"

 ما وعرَّف الشنقیطي المجمل في مقدمة تفسیره بقوله إن المجمل " هو

  .)٥(غیره" على منها أو منهما لواحد ترجح غیر من أكثر أو معنیین احتمل

جم علوم القرآن: " المجمل هو ما ازدحمت معانیه وجاء تعریفه في مع

  . )٦(واشتبه المراد منه اشتباًها ال یرتفع إال بدلیل آخر أو بتأمل دقیق"

والدلیل اآلخر إما أن یكون من القرآن أو السنة أو األثر عن الصحابة 

.والتأمل الدقیق من خالل السیاق وفهم النص، ومن خالل قواعد الترجیح ،  

  : ن إجمالي آراء المفسرین وما ذهبوا إلیه في هذه اآلیات أنویتبین م

وهذا القول غیر جامع ألنه ینفتح على  المجمل هو ما یحتمل معاٍن شتى - ١

  أكثر من مفهوم مشابه إذ یدخل فیه اللفظ المطلق والمؤول والمشترك.

                                                           

  ).١٤١ص(، مرجع سابقالبلقیني،  )١(

، تحقیق محمد اإلتقان في علوم القرآنعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي، ) ٢(

  ).٥٩/ ٣(م)، ١٩٧٤ - هـ١٣٩٤أبو الفضل إبراهیم، (الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

  ).٦٠ -  ٥٩/ ٣(، اإلتقان في علوم القرآنالسیوطي،  )٣(

  جامعة الشارقة، الشارقة،(١، طالزیادة واإلحسان في علوم القرآنالمكي،  ابن عقیلة) ٤(

  )١٣٩/ ٥(م)، ٢٠٠٦ -ه١٤٢٧ 

أضواء البیان في إیضاح القرآن ، محمد األمین بن محمد المختار الجكني الشنقیطي )٥(

ط (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد،    مجمع الفقه اإلسالمي بجدة، مطبوعات، بالقرآن

  . ٣٩، ص ١)، جهـ١٤٢٦

 –ه ١٤٢٢دار القلم، دمشق، (١، طمعجم علوم القرآنإبراهیم محمد الجرمي، ) ٦(

  ).٢٤٥ص(م)، ٢٠٠١
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المجمل هو ما ترجم من الكالم بالمفسِّر. وهذا القول ینطبق على العام  -٢

  والمطلق والمجمل. 

  .المجمل ال یفهم المراد من ظاهره -٣

  المجمل والمؤول والمشكل من متشابه القرآن؛ الشتراكهما في خفاء الداللة. -٤

  المجمل هو أحد أقسام مبهم الداللة، وهو یقابل المفسر من واضح الداللة. -٥

یرتفع إال بدلیل المجمل هو ما ازدحمت معانیه واشتبه المراد منه اشتباًها ال  -٦

  . آخر أو بتأمل دقیق

أن الفصیح في كالم العرب أن ُیترجم عن المجمل من الكالم بالمفسر،  -٧

  دون الترجمة عن المفسر بالمجمل.

  لم تتضح داللته. . المجمل ما٨

  

  تعریف المجمل عند األصولیین :المطلب الثالث

اعد منبثًقا من القو  جاء تعریف المجمل في اصطالح األصولیین

العریضة التي یقوم علیها علم أصول الفقه؛ والذي یهدف إلى مجموعة من 

القواعد والبحوث المحددة التي یتوصل بها إلى استفادة األحكام الشرعیة العلمیة 

من أدلتها التفصیلیة، أو القواعد التي یستعملها الفقیه في استنباط األحكام من 

  ، وتوضیح ذلك فیما یلي:)١(أدلتها

  المجمل عند الحنفیة:  تعریف

ما ازدحمت فیه المعاني، واشتبه المراد اشتباًها عرفه البزدوي بأنه هو "

 . )٢(ال ُیدَرك بالعبارة نفسها، بل بالرجوع إلى االستفسار، ثم الطلب ثم التأمل" 

                                                           

إرشاد الفحول إلي تحقیق انظر في تعریف علم أصول الفقه: محمد بن علي الشوكاني، ) ١(

دار الكتاب العربي، (١، المحقق: الشیخ أحمد عزو عنایة، طالحق من علم األصول

  ). ١٨/ ١(م)، ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩

، ط كنز الوصول الى معرفة األصول - أصول البزدوي علي بن محمد البزدوي الحنفي،  )٢(

  ). ٩مطبعة جاوید بریس،كراتشي)، (ص(
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ُهَو لفظ َال یفهم الـُمَراد ِمْنُه ِإالَّ باستفسار من وعرفه السرخسي بقوله: "

  .)١(َبَیان من ِجَهته یعرف ِبِه الـُمَراد "اْلُمْجمل وَ 

ثم بعد ذلك شرع في بیان المجمل بذكر أمثلة علیه فقال: " َوَبَیان َما 

َم { ذكرَنا من اْلُمْجمل ِفي َقْوله َتَعاَلى: ۚ ٱوََ���
ْ
َفِإنَُّه ُمجمل  سورة البقرة][ }� �ّ�َِ�ٰ�ا

َیاَدة ِفي أصل  َبا عباَرة َعن الزِّ اْلَوضع َوقد علمَنا َأنه َلْیَس الـُمَراد َذِلك َفِإن ِألَن الرِّ

َیاَدة َوَلِكن الـُمَراد ُحْرَمة البیع ِبَسَبب فضل  البیع َما شرع ِإالَّ لالسترباح َوطلب الزِّ

َخال َعن اْلِعَوض َمْشُروط ِفي العقد َوَذِلَك فضل َمال َأو فضل َحال على َما 

یَغة َال یعرف َهَذا، بل ِبَدِلیل آخر یعرف ِفي َمْوِضعه َوَمْعُلوم َأن  ِبالتََّأمُِّل ِفي الصِّ

یَغة  َكاة فهما مجمالن ِألَن الصِّ َالة َوالزَّ َفَكاَن ُمجمًال ِفیَما ُهَو الـُمَراد، َوَكَذِلَك الصَّ

ِفي أصل اْلَوضع للدَُّعاء والنماء َوَلِكن ِبَكْثَرة اِالْسِتْعَمال شرعا ِفي َأعمال 

  . )٢(وقف على الُمَراد ِبالتََّأمُِّل ِفیِه"َمْخُصوَصة یُ 

  تعریف المجمل عند المالكیة: 

عّرف القرافي المجمل بأنه: الدائر بین احتمالین فصاعدا إما بسبب 

أو من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى جزئیاته، ، )٣(الوضع، وهو المشترك

   .)٤( فكل مشترك مجمل، ولیس كل مجمل مشترًكا

                                                           

دار المعرفة (، أصول السرخسيمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي،  )١(

  ).١٦٨/ ١بیروت)، ( –

). وانظر: نظام الدین أبو علي أحمد بن ١٦٩ -١٦٨/ ١(، مرجع سابقالسرخسي، ) ٢(

بیروت)،  –، (دار الكتاب العربي أصول الشاشيمحمد بن إسحاق الشاشي، 

  ).٨٥ص(

وضًعا  أوال من حیث هما ، المشترك هو اللفظة الموضوعة لحقیقتین مختلفتین أو أكثر) ٣(

وخرج بقید ، المجازوعلى غیره ب، ما یدل على الشيء بالحقیقة: كذلك. فخرج بالوضع

لكن ال ، المتواطئ ؛ فإنه یتناول الماهیات المختلفة: وخرج بقید الحیثیة، أوال: المنقول

من حیث هي كذلك بل من حیث إنها مشتركة في معنى واحد. ُینظر: الشوكاني، 

  ).٥٧/ ١، (إرشاد الفحول

دار (مد حجي، ط،  تحقیق الدكتور محالذخیرة شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، )٤(

  ).١/١٠٣(م ) ١٩٩٤الغرب اإلسالمي، بیروت: 



       
  
  

 
 
 

٣٣٦

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

 .)١(ن الحاجب  بقوله هو: "ما لم تتضح داللته"وعرفه اب

والمجمل ة من األمثلة على المجمل فقال: "وذكر الباقالني مجموع

�ُ { كقوله:
�
��َ 

ْ
�ا

ُ
ِ  ۥَوَءا�   {و[ سورة األنعام] }� ۦۖ �َۡ�َم َ�َ��دِه

ْ
ٰ ُ�ۡ�ُ��ا  ٱَ���

َ
�َ��ۡ ِ

ۡ
� 

فعل عدا صالة آمرك وأمثاله.... ومن المجمل أیضا قوله: ا سورة التوبة][ }�

بقدرها وشروطها ووقتها (وآمرك) واقتل رجال على صفات أبینها لك، وافعل من 

  .)٢(الحج والزكاة ما أوقفك علیه، ونحو ذلك"

  

  تعریف المجمل عند الشافعیة:

عّرفه الغزالي في المستصفى بقوله إن المجمل هو: " لفظ یتردد بین 

" : ا عّرفه الرازي في المحصول بأنهبینم. )٣(معنیین فصاعدًا من غیر ترجیح"

  .)٤(ما أفاد شیئًا من جملة أشیاء هو متعین في نفسه، واللفظ ال یعینه" 

وقد اعترض اآلمدي على االقتصار في تعریف المجمل على اللفظ 

فقال: "اإلجمال كما أنه قد یكون في داللة األلفاظ، فقد یكون في داللة 

یعم األقوال واألفعال، فتقیید حد المجمل  ..وٕاذا كان اإلجمال قد. األفعال،

ا، وبهذا یبطل ما ذكره الغزالي في حد المجمل من باللفظ یخرجه عن كونه جامعً 

                                                           

شرح مختصر المنتهى األصولي البن القاضي عضد الدین عبد الرحمن اإلیجي،  )١(

  ).١٠٧/ ٣ه)، (١٤٢٤ –م ٢٠٠٤دار الكتب العلمیة، بیروت، (١، طالحاجب

، تحقیق د. ر)التقریب واإلرشاد (الصغیمحمد بن الطیب أبو بكر الباقالني المالكي،  )٢(

م)، ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨مؤسسة الرسالة،  ( ٢عبد الحمید بن علي أبو زنید، ط

)٣/٣٨٨.(  

شركة  مزة بن زهیر حافظ، ، تحقیق حالمستصفى من علم األصولأبو حامد الغزالي، ) ٣(

  ).٣٧/ ٣المدینة المنورة للطباعة، المدینة المنورة:)، (

، تحقیق المحصول في علم أصول الفقهازي، فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین الر  )٤(

  ). ٣/٢٣١مؤسسة الرسالة) ((د. طه جابر فیاض العلواني، ط



       
  
  

 
 
 

٣٣٧

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

أنه اللفظ الصالح ألحد معنیین الذي ال یتعین معناه ال بوضع اللغة وال بعرف 

 .)١(االستعمال"

ألحدهما وبعد ذلك عرفه بقوله: " ما له داللة على أحد أمرین ال مزیة 

  . )٢(على اآلخر بالنسبة إلیه" 

. وهو یتوافق مع تعریف )٣(وعرفه السبكي بقوله: " ما لم تتضح داللته"

  ابن الحاجب السابق عند المالكیة.

  

  تعریف المجمل عند الحنابلة:

وعرفه اإلمام أحمد بأنه هو " اللفظ المتردد بین محتملین فصاعًدا، 

  . )٤(على السواء" 

"اللفظ المتردد "، في هذین التعریفین إنما هو احتراز من  والمقصود بأنه

.. أما "على السواء" . النص؛ فإنه ال تردد فیه ، إذ ال یحتمل إال معنى واحًدا

فهو  احتراز من الظاهر؛ فإنه متردد بین محتملین، لكن ال على السواء ، بل 

یقة أظهر، هو في أحدهما أظهر ، وكالحقیقة التي لها مجاز؛ فإنه في الحق

والمجمل في األلفاظ كالشك في اإلدراك؛ ألن الشك: هو احتمال أمرین على 

  .)٥(السواء

                                                           

، علق علیه الشیخ عبد الرزاق اإلحكام في أصول األحكامعلي بن محمد اآلمدي،  )١(

  ).٩-٣/٨((المكتب اإلسالمي، بیروت)  ١عفیفي ط

  ).٩/ ٣(، اإلحكام في أصول األحكاماآلمدي، ) ٢(

  ).٢٨٥/ ١(، جمع الجوامع مع شرح محمد بن أحمد المحلي علیهالسبكي، ) ٣(

، تحقیق د. المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبلعبد القادر بن بدران الدمشقي، ) ٤(

م) ١٩٨١ -هـ ١٤٠١(مؤسسة الرسالة، بیروت، ٢عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، ط

  ).٢٦٣(ص 

  ، (مؤسسة مختصر شرح الروضةالطوسي،   نجم الدین أبو الربیع سلیمان بن سعید )٥(

  .٦٤٩، ٦٤٨حاشیة ص  . م)١٩٨٧- هـ ١٤٠٧  الرسالة،



       
  
  

 
 
 

٣٣٨

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

ونقل ابن النجار عن ابن مفلح تعریفه للمجمل بقوله: "ما له داللة غیر 

وهذا التعریف یتوافق مع تعریف ابن الحاجب السابق في تعریف  .)١(واضحة"

  المالكیة للمجمل.

أن تعریف األصولیین للمجمل دار حول ذه اآلراء ویتبین من إجمالي ه

معاٍن تتقارب كثیًرا من حیث المقصود بهذا المصطلح، إال أن األظهر هو 

تعریف ابن الحاجب من المالكیة وابن مفلح من الحنابلة، والسبكي من الشافعیة 

  وهو أن المجمل: "ما لم تتضح داللته"، أو بلفظ: " ما له داللة غیر واضحة".

ا التعریف تحققت فیه شروط التعریف المقبول وهي: أن یكون وهذ

ما" فهو بهذا جامع للقول ا وتحقق ذلك بقوله في التعریف: "التعریف جامعً 

، وكذلك أن یكون التعریف مانًعا، " فخرج بقوله "ما له داللة" المهمل، )٢(والفعل

  .)٣(واضحة" إذا ال داللة له. وخرج بقوله "غیر واضحة" المبین، ألن داللته

عرفه وهذا التعریف یتوافق مع ما ذهب إلیه بعض المفسرین فقد 

  .)٤(لم تتضح داللته" السیوطي بقوله: " المجمل ما

وبالنظر في التعریف اللغوي والتعریف االصطالحي الذي ذهب إلیه 

المفسرون واألصولیون، یتبین أن المجمل في معناه االصطالحي ال یخرج عن 

  للغوي.   حدود التعریف ا

قال عبد الفتاح خضر: " والعالقة بناء على ما تقدم من تعریفات 

وثیقة حیث إن المجموع  –للمجمل عند علماء اللغة واألصول وعلماء التنزیل 

المتصل ال یكون واضح المعنى إال إذا أتى علیه التفصیل وبذا یمتزج مع نظرة 
                                                           

شرح بن النجار، تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز المعروف با )١(

هـ ١٤١٨مكتبة العبیكان، ( ٣محمد الزحیلي و نزیه حماد، ط: ، المحققالكوكب المنیر

  ).٤١٤/ ٣(م)، ١٩٩٧ -

  ).٢٨٥/ ١(، جمع الجوامع مع شرح محمد بن أحمد المحلي علیهانظر: السبكي،  )٢(

د.ط، (، دنشر البنود على مراقي السعو سیدي عبد اهللا بن إبراهیم العلوي الشنقیطي،  )٣(

  ).٢٧٣/ ١(د.ن) 

  ).٥٩/ ٣(، اإلتقان في علوم القرآنالسیوطي،  )٤(



       
  
  

 
 
 

٣٣٩

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

ح داللته ویحتاج إلى ما ما ارتضیناه من تعریفات األصولیین بأنه ما لم تتض

  یوضحه.

ویأتي علماء التنزیل ویوضحون: بم یزال اإلجمال؟ فیذكرون بقرآن أو 

سنة، ألن كًال منهما وحي... وبذا تكون التعریفات الثالثة: اللغویة، واألصولیة، 

  .   )١(وعند علماء التنزیل قد أخذ بعضها بحجز بعض"

مال" وغیره من المصطلحات التي العالقة بین مصطلح "اإلج :المطلب الرابع

  تدور حول ما خفي داللته

أضحى من الضروري النظر بعد بیان المقصود بمصطلح اإلجمال، 

في هذه المصطلحات التي تقترب في مفهومها من المجمل؛ بهدف الوصول 

ا في تناول هذا الموضوع إلى تحدید دقیق لمفهوم المجمل، حتى یكون معینً 

  بالدراسة. 

  مجمل والمبهم: الأوًال: 

یؤول في إجماله  –كما تبین –إن مفهوم المفسرین واألصولیین للمجمل 

إلى أن المجمل یتداخل مع المبهم، حیث إن المقصود منه یكون مبهًما، وهو 

  بالتالي یحتاج إلى بیان لمعرفة معناه، أو مقصوده، أو ما یؤول إلیه. 

  

  ن؟فما المقصود بالمبهم؟ وما هي المبهمات في القرآ

اسم مفعول مشتق من اإلبهام وهو الخفاء، ُیقال: لیل  المبهم في اللغة:

َبِهیم، لخفاء ما فیه من الرؤیة، وَأْبهم الكالم إبهامًا أي لم یبینه، واستبهم علیه 

  الكالم إذا 

  أمر ُمْبهم: إذا كان ملتبسًا ال ُیعرف معناه.: استغلق. كما ُیقال

                                                           

رسالة ماجستیر، (، المجمل والمبین في القرآن الكریمعبد الفتاح محمد أحمد خضر، ) ١(

  ).٩ص(جامعة الزهر، كلیة أصول الدین والدعوة بطنطا، قسم التفسیر وعلوم القرآن)، 



       
  
  

 
 
 

٣٤٠

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

ال ُیعرف له وجه یؤتى منه، مأخوذ  قال ابن منظور: " وكالم مبهم أي:

.. وسمیت األمور مبهمة ؛ ألنها ُأبهمت . من حائط ُمبهم إذا لم یكن فیه باب

  . )١(" عن البیان فلم ُیجعل علیها دلیل

" ما تضمنه كتاب اهللا العزیز من ُیقصد بِه  المبهم في االصطالح:

أو غیرهما، أو من ذكر من لم یسمه اهللا فیه باسمه الَعَلم، من نبي أو ولي 

آدمي أو ملك، أو بلد أو كوكب أو شجر، أو حیوان له اسم َعَلم، قد ُعِرف عند 

  .)٢(نقلة األخبار، والعلماء األخیار "

وبهذا فالمبهم هو علم یبحث فیما أبهم في بعض آیات القرآن الكریم 

  من حیث أسماء األشخاص أو األماكن أو البلدان و نحو ذلك.

ر السیوطي أن مرجع هذا العلم والعمدة فیه هو النقل ذك حكم المبهم:

  المحض، وال مجال للرأي فیه.

فال سبیل إلى معرفة المبهم في القرآن إال بالرجوع إلى القرآن نفسه 

، أو بما ُأثر عن الذي قد یبینه في موضع آخر، أو بالرجوع إلى قول النبي 

  .)٣(عن الصحابة اآلخذین -رحمهم اهللا–، أو عن التابعین الصحابة 

فإننا نذهب إلى القول بأن المجمل ُیعد مبهًما، وبهذا الذي انتهینا إلیه 

وعلى هذا أكد جمع من العلماء، منهم األحناف الذین یقسمون المبهم أو خفي 

الداللة إلى أقسام أربعة: الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه، وُیعد المجمل 

  .)٤(فكل مجمل عندهم مبهم دون العكس عندهم قسًما من أقسام المبهم،

                                                           

  . "بهم" مادة ،ابن منظور، مرجع سابق) ١(

التعریف واإلعالم فیما  عبدالرحمن بن عبداهللا بن احمد بن اصبغ الخثعمى السهیلي، )٢(

، دراسة وتحقیق عبد اهللا محمد علي النقراط، ط أبهم من القران من األسماء واإلعالم

  ).٥٠م ) (ص١٩٩٢ -هـ ١٤١٢منشورات كلیة الدعوة اإلسالمیة، طرابلس: (

مفحمات األقران في مبهمات ، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السیوطي) ینظر: ٣(

  ). ١٩هـ) (ص١٤٠٧القاهرة: مكتبة القرآن، (، تحقیق محمد إبراهیم سلیم، ط القرآن

تلویح على التوضیح لمتن شرح السعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي، ُینظر: ) ٤(

  = (شرح بالقول لتنقیح األصول للقاضي عبید اهللا بن مسعود التنقیح في أصول الفقه



       
  
  

 
 
 

٣٤١

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

  : المجمل والمؤولثانًیا: 

لُ  لَ  والتَّْأِویلُ   المؤول لغة: اسم مفعول مشتق من التََّأوُّ ل، تأویًال،  ، أوَّ ُیئوِّ

ل،  ل، والمفعول مئوَّ أول الشيء إلیه: أرجعه، وأول الكالم فسره یقال: فهو مئوِّ

  .)١(وأبان معناه 

  .)٢(الكالم عن ظاهره إلى معنى یحتمله" هو "صرف  واصطالًحا:

فالمؤول بهذا المعنى هو"تفسیر الكالم الذي تختلف معانیه، وال یصح 

  .)٣(إال ببیان غیر لفظه"

لقرینة،  أنه حمل اللفظ الظاهر على المعنى المحتمل المرجوح :أي

وهو ما له داللتان، داللة راجحة، وهي التي یدل علیها عند اإلطالق، وهي 

ة، وداللة مرجوحة، وهي التي یحتملها مع داللته األولى الظنیة، فإذا ظنی

  حمل اللفظ الظاهر علیها، لقرینة ما، صار مؤوًال.

وأما عن طبیعة العالقة بین المجمل والمؤول، فهما مختلفان من 

  جهتین:

 عدم وضوح داللة المجمل ووضوحها في المعنى الراجح في المؤول،األولى: 

ب في سبب هذا االختالف: " ألن المجمل: ما لم تتضح داللته قال ابن الحاج

والمؤول تتضح داللته في الجملة  ألن داللته متضحة بالنسبة إلى  أصالً 

المعنى الراجح، فال یكون داخال تحت الحد، وهذا الحد أیضا غیر منعكس؛ فإن 

                                                                                                                                        

، م )١٩٩٦ - هـ ١٤١٦المحبوبي البخاري الحنفي)، (بیروت: دار الكتب العلمیة،  =

)١٢٥/ ١.(  

   .، مادة "أول"، وأحمد مختار عمر، مرجع سابق، مادة"أول"مرجع سابقجبران مسعود، ) ١(

  ).٣٧ص ( ،البحر المحیطلزركشي، ) ا٢(

ط  ،دراسة موازنة –الوجوه والنظائر في القرآن الكریم ، سلیمان بن صالح القرعاوي )٣(

  ).٢٠٣م) (ص١٩٩٠ -هـ ١٤١٠والتوزیع، (الریاض: مكتبة الرشد للنشر 



       
  
  

 
 
 

٣٤٢

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

ق، المجمل قد یفهم منه شيء عند اإلطالق لجواز فهم أحد محامله عند اإلطال

   .)١(فیصدق المحدود دون الحد -وأحد المحامل شيء 

في شرطهما فشرط المجمل أن یكون بیانه من القرآن والسنة، أما الثانیة: 

المؤول فشرطه أن یكون موافًقا لوضع اللغة أو عرف االستعمال أو عادة 

  .)٢(صاحب الشرع

  :)٣(المجمل والمتشابه ثالثًا: 

  المفهوم اللغوي للمتشابه:

ُمتشاِبه، اسم فاعل مأخوذ من َشابه، ومعناه التساوي. تشابَه یتشابه، الـ

ُمتشاِبه: یقال: تشابه الشَّیئان: ماثل كّل منهما اآلخر حتَّى التبسا:  تشاُبًها، فهو

  . )٤(مان.  ویقال: تشابهِت اآلیاُت: تساوتأتشابه هذان التو 

تشابهة، أي فالمتشابه في اللغة یعني المتماثل، حیث ُیقال: أمور م

  متماثلة یشبه بعضها بعًضا.

   المتشابه اصطالحًا:

قال الراغب األصفهاني: " اْلُمَتَشاِبُه من القرآن: ما أشكل تفسیره 

  .)٥(لمشابهته بغیره، إّما من حیث الّلفظ، أو من حیث المعنى"

وقال السیوطي: اختلف في تعیین المتشابه على أقوال: فقیل: المتشابه 

 بعلمه كقیام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل ما استأثر اهللا

                                                           

 بیان المختصر، شرح مختصر  أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد األصفهاني، )١(

  ٣٦٠صمرجع سابق،.، ابن الحاجب

  ).٣٧، (ص البحر المحیط) الزركشي، ٢(

) الكالم هنا على المتشابه النسبي الذي یدرك بالبحث والتأمل ولیس المتشابه المطلق. ٣(

تعلیقات الشیخ ألن المتشابه المطلق الكلي ال یعلمه إال اهللا كالحقائق الغیبیة. انظر: 

، النوع الثالث واألربعون، المحكم والمتشابه. نمساعد الطیار على كتاب اإلتقا

https://vb.tafsir.net/  

  ، مادة "شبه".مرجع سابقأحمد مختار عمر،  )٤(

  ).٤٤٣ص(، المفردات في غریب القرآنالراغب األصفهاني،  )٥(



       
  
  

 
 
 

٣٤٣

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

السور. وقیل: المتشابه هو ما خفي معناه. وقیل: المتشابه ما احتمل من 

التأویل أوجها. وقیل: المتشابه ما كان غیر معقول المعنى كأعداد الصلوات 

نفسه واختصاص الصیام برمضان دون شعبان. وقیل: المتشابه ما ال یستقل ب

إال برده إلى غیره. وقیل: المتشابه ما ال یدري إال بالتأویل. وقیل: المتشابه 

  .)١(القصص واألمثال

وبعد هذه التعریفات للمتشابه فالذي یظهر أن " المتشابه على ثالثة 

أضرب: ضرب ال سبیل للوقوف علیه، كوقت الّساعة، وخروج داّبة األرض، 

لإلنسان سبیل إلى معرفته، كاأللفاظ الغریبة  وكیفّیة الّداّبة ونحو ذلك. وضرب

واألحكام الغلقة. وضرب مترّدد بین األمرین یجوز أن یختّص بمعرفة حقیقته 

  .   )٢(بعض الّراسخین في العلم، ویخفى على من دونهم"

وبهذا تظهر العالقة بین المجمل والمتشابه: فالمجمل من المبهمات 

بیان، وهو في ذلك یخالف المتشابه ُكلیة ألن التي یتبین اللفظ المبهم فیها بال

"المتشابه ما یحتمل أوجًها عدیدة من التفسیر وال سبیل إلى معرفة حقیقته معرفة 

  .)٣(یقین "

فالمجمل ُیزال بمعرفة ما ورد فیه نقل صحیح من آیة أو حدیث، وأما 

فإن اهللا " ، )٤(المتشابه فإنه ُیزال بمعرفة اللغة وكالم العرب والرسوخ في العلم

                                                           

  ).٣/٤(، اإلتقان في علوم القرآنالسیوطي،  )١(

)، وانظر: مصطفى ٤٤٥ -٤٤٤ص( ،المفردات في غریب القرآن) الراغب األصفهاني، ٢(

دار الكلم الطیب، (٢، طالواضح في علوم القرآندیب البغا، ومحیي الدین دیب، 

  )، بتصرف. ١٢٥، (ص م)١٩٨٩ –ه ١٤١٨دمشق، 

  ).١٢٧، (ص الواضح في علوم القرآنالبغا،  )٣(

  ).٣٧ص(، مرجع سابقخضر،  )٤(



       
  
  

 
 
 

٣٤٤

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

یفیض علیهم فیفهمون المتشابه بما یتفق مع المحكم جاعلین المحكم أساًسا 

  .)١(ویؤمنون بأن الكل من عند اهللا"

  

  المجمل والخفي:   رابًعا: 

الشَّيُء توارى، واستتر ولم یظهر: َفَعله في  خِفي: خِفيَ   :معنى خفي في اللغة

 ٱ{الَخفاء،
ْ
ُ��ا

ۡ
�ٗ� وَ  د َ

�
َ
� �ۡ

ُ
ۚ َر���

ً
��َ

ۡ
�

ُ
علیه  . خِفيَ سورة األعراف][ }��

  .)٢(عنه األمر: َغَمض  خِفيو  األمرُ 

  

الخفي في االصطالح: هو "ما اشتبه معناه،  مفهوم الخفي في االصطالح:

. فالخفي هو اللفظ )٣(وخِفي مراُده بعارٍض غیِر الصیغة، ال ینال إال بالطلب

اء بسبب الصیغة، بل لعارض الذي ُتخفى داللته والمراد منه، ولیس هذا الخف

عرض له في انطباقه على بعض أفراد مدلوله، فجعل داللته غیر محددة، 

 . )٤(فیزول خفاُؤه بالنظر والتأمُّل

  الفرق بین المجمل والخفي: 

الخفي هو ذلك اللفظ الذي ُتخفى داللته، وُیخفى مراُده بعارٍض غیِر الصیغة؛  -

یر صیغته التي ورد فیها، وال ُیدرك حیث یحمل لفظ الخفي أكثر من معنى غ

  المعنى المقصود من خفاء لفظه إال بالتأمل والتفكر.

  أما المجمل، فهو اللفظ الذي یبین إجماله من خالل لفظه نفسه.  - 

  

                                                           

ه)، ١٤١٣یل الجدید، بیروت، دار الج(١٠، طالتفسیر الواضحمحمد محمود حجازى،  )١(

)٢٠٨/ ١.(  

  ، مادة "خفى"مرجع سابقأحمد مختار عمر،  )٢(

  )١٥١/ ١(، مرجع سابق، البزدوي )٣(

  ).١/٥٢(، مرجع سابقالبزدوي،  )٤(



       
  
  

 
 
 

٣٤٥

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

  المشكل: و  المجمل خامًسا:

ُمشِكل،  المشكل في اللغة: أشكَل ُیشكل، إشكاًال، فهو

ویقال: أشكل  أشكل األمُر التبس واشتبه. ( للمتعدِّي): یقال: ُمْشَكل  والمفعول

   .)١(اللَّوُن: اختلط بغیره

المشكل اصطالًحا: اللفظ الذي ال یدل بصیغته على المراد منه، بل ال 

  .)٢(متناول البحث فيبد من قرینة خارجیة تبین ما یراد منه، وهذه القرینة 

الة أما سبب اإلشكال: فإنه یرجع إلى: أن تكون الكلمة في موضع د

على معنى وال تدل علیه في المواضع األخرى التي وردت فیها أو قد تتعدد 

المعاني في لفظ واحد ویشكل على السامع المعنى المراد بها في هذا الموضع 

  .)٣(وعلى هذا فالمشكل أشد إبهاما من الخفي

ویشترك المشكل مع المجمل من حیث اإلبهام الذي تؤول إلیه داللة كل 

كل هو "ما اشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله وأشباهه على وجه منهما. فالمش

  .)٤(ال یعرف إال بدلیل یتمیز به من سائر األشكال"

وأما وجه االختالف بینهما أن المجمل یقع البیان فیه من نفس اللفظ، 

أما المشكل فهو ما ال یفهم حتى یدل علیه دلیل من غیره، فطریقة إدراك المراد 

كون من صیغة المجمل نفسها، أما طریقة إدراك المراد من من المجمل ت

ا المشكل فإنها تكون عن طریق إدراك القرائن الخارجة، والتي قد تكون نصً 

  ا، وما إلى ذلك.  أو قیاسً  منفصالً 

                                                           

، مادة "شكل"، وینظر كذلك، مجمع اللغة العربیة، مرجع سابقأحمد مختار عمر،  )١(

  ، مادة " شكل"..المعجم الوسیط

فهرسة مكتبة المالك فهد الوطنیة ( ،مشكل القرأن الكریم هللا بن محّمد المنصور،عبد ا) ٢(

  ).٤٣)، (ص ١٤٢٦: أثناء النشر، الدمام

بحوث في أصول أبو لطفي محمَّد بن لطفي بن عبد اللطیف، بن عمر الصبَّاغ، ) ٣(

  ).٢٦٢، (نشر المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر)، (ص التفسیر للصباغ

  ).٨٥/ ١(، مرجع سابقي، البزدو  )٤(



       
  
  

 
 
 

٣٤٦

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

وبعد االنتهاء من هذه الصفحات، ومن خالل ما ُعرض على مدارها 

ین أن المجمل ُیعد واحًدا من تعریفات ومصلحات وآراء لمصطلح اإلجمال؛ یتب

من األلفاظ المبهمة األربعة، التي یخفى المراد منها، وهي: اْلخفي والمشكل 

والمجمل والمتشابه، وبهذا قال بعض األصولیین، ومنهم الشاشي، والذي كان 

من براعة تقسیمه، أنه جمع بین هذه األلفاظ األربعة ورتبها من حیث درجة 

  بلها، الخفاء، مع القرن بما یقا

وضد ، ضد الظَّاِهر اْلَخفي، وضد النَّص اْلُمشكلفقال الشاشي: 

  .)١( وضد اْلُمحكم اْلُمَتَشابه، اْلُمَفّسر اْلُمْجمل

                                                           

  ). ٨٥ص (، مرجع سابقینظر: الشاشي،  )١(



       
  
  

 
 
 

٣٤٧

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

  ورود المجمل في القرآن، وأسبابه :المبحث الثانـــي

  ورود المجمل في القرآن، واألدلة على ذلك :المطلب األول

ۡ { قال اهللا تعالى:
َ

 إِ�
ٓ
�َ

ۡ
��َ�

َ
 َوأ

َ
�َ ٱ�

ۡ
�ِ

ّ
�  �ۡ�ُ

�
��َ

َ
ِۡ�ۡ� َو�  إِ�َ

َ
ّ�ِل

ُ
َ �ِ����ِس َ�� �

ِ�َّ�ُ�ِ

 
َ
ُ�ون

�
�

َ
َ {، " بیَّن الغایة المطلوبة من اإلنزال فقال: [ سورة النحل]}�َ�َ��

ِ�َّ�ُ�ِ

ِۡ��ۡ {جمیعًا  }�ِ����ِس   إِ�َ
َ

ّ�ِل
ُ
في هذا الذكر من األحكام الشرعیة والوعد  }َ�� �

... الكتاب یطلب من السنة، والمبین لذلك المجمل هو الرسول  والوعید وبیان

ُ�ۡ� {فهذه اآلیة محمولة على ما أجمل فیه دون المحكم المبین المفسر 
�
��َ

َ
َو�

 
َ
ُ�ون

�
�

َ
  .)١(أي: إرادة أن یتأملوا ویعملوا أفكارهم فیتعظوا ویعملوا به" }َ�َ��

العلماء، ولم وقد ذهب إلى ورود المجمل في القرآن الكریم جمهور 

  یخالف في ذلك إال الظاهریة؛ ومن نصوص العلماء في ذلك:

  . )٢(یجوز الخطاب بمجمل یفید فائدة ما" "قال الغزالي:

 إن المجمل واقع في القرآن وقد أحیل إلى النبي وقال ابن القیم: 

بیانه، فقال رحمه اهللا: إن بعض آیات األحكام مجملة، عرف بیانها بالسنة 

 ّ�ِ� ِ�َ��ٍ� { لى:كقوله تعا
ٞ
�َ��ِۡ�

َ
وۡ �

َ
ُ�ٖ��  أ

ُ
ۡو �

َ
ٍ� أ

َ
فهذا مجمل  سورة البقرة][ }�َ�َ��

في قدر الصیام واإلطعام، فبینته السنة بأنه صیام ثالثة أیام أو إطعام ستة 

     .)٣(مساكین، أو ذبح شاة"

                                                           

، تحقیق: عبد اهللا بن إبراهیم فتح البیان في مقاصد القرآن صدیق حسن خان القنوجي، ) ١(

  ).٢٤٨/ ٧م)، (١٩٩٢ –ه ١٤١٢المكتبة العصریة، بیروت: (األنصاري، 

  ).٣٧٦/ ١(، المستصفى الغزالي،) ٢(

إعالم الموقعین عن رب بن أیوب بن سعد ابن قیم الجوزیة،  محمد بن أبي بكر )٣(

هـ ١٤١١دار الكتب العلمیة، بیروت: (١، تحقیق: محمد عبد السالم إبراهیم، طالعالمین

  ).٢٩٥/ ٢م)، (١٩٩١ -



       
  
  

 
 
 

٣٤٨

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

إن اهللا تعالى جعل من األحكام جلًیا وجعل منها خفًیا  وقال الشوكاني:

  .)١(الناس فى العمل بها ویثابوا على االستنباط لهایتفاضل 

  

  األدلة على ورود المجمل في القرآن الكریم:

وردت بعض اآلیات في القرآن الكریم بصورة مجملة، وترتب على هذا 

اإلجمال أنه ال یمكن أن ُیفهم المعنى المراد من مثل هذه اآلیات المجملة دون 

  بیانها، ومن ذلك:

��� ُ��ِ�رِ�َ� { في سورة الدخان: قال اهللا تعالى - 
ُ
� �
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َ
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ٓ
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إِ�

فهنا ال یتبین ما المقصود بهذه اللیلة المباركة، فما هي تلك سورة الدخان] [ }�

 { تعالى بسورة القدر: لقد جاء بیان اللیلة المباركة في قولهاللیلة المباركة؟  
ٓ
�
�
إِ�

 
ۡ
��َ�

َ
�ِ أ

َ
�ۡ

َ
ۡ�رِ ٱَ�ُٰ� ِ� �

َ
�
ۡ
. وبهذا یتبین أن اللیلة المباركة هي لیلة سورة القدر][ }� �

وسرعان ما یتبادر إلى الذهن، متى كانت هذه اللیلة؟ وبهذا فإن لیلة  القدر.

  القدر أضحت مجملة وبحاجة إلى بیان. 

 { :وقد جاء بیانها في قوله تعالى بسورة البقرة
َ
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ُ
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ۡ
؛ فلیلة سورة البقرة][ }� �

ثبت أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر القدر هي لیلة من شهر رمضان؛ فقد "

شهر رمضان الذي أنزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من رمضان قال تعالى: 

. وال شك أن المسلمین كانوا یعلمون ذلك إذ كان نزول هذه الهدى والفرقان 

السورة قبل نزول سورة البقرة بسنین إن كانت السورة مكیة أو بمدة أقل من ذلك 

                                                           

إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم  محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني،) ١(

 -هـ ١٤٢١دار الفضیلة، الریاض:   (١العربي األثري، طسامي بن : ، تحقیقاألصول

  .)٧٢٦، ٧٢٥/ ٢م)، (٢٠٠٠



       
  
  

 
 
 

٣٤٩

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

إن كانت السورة مدنیة؛ فلیلة القدر المرادة هنا كانت في رمضان، وتأید ذلك 

  .)١(باألخبار الصحیحة من كونها من لیالي رمضان في كل سنة"

  : الرد على من خالف القول بالمجمل

إال داوود الظاهري  ولم یخالف القول بوقوع الـُمجمل في القرآن الكریم

ود الظاهري في ذلك بأن"الكالم إما أن ُیذكر ، وكانت حجة داو )٢(من األصولیین

  .)٣(لإلفهام، أو ال لإلفهام، والثاني عبث غیر جائز على اهللا تعالى" 

وجاء في الرد علیه، بما یؤكد أن الـُمجمل واقع في القرآن، والحكمة من 

  وروده، دلیلین:

ه لو أن یكون إجماله توطئة للنفس على قبول ما یتعقبه من البیان فإن األول:

  بدأ في تكلیف الصالة بها لجاز أن تنفر النفوس منها وال تنفر من إجمالها.

أن اهللا تعالى جعل من األحكام جلًیا وجعل منها خفًیا لیتفاضل الناس  والثاني:

في العمل بها ویثابوا على االستنباط لها فلذلك جعل منها مفسًرا جلیا وجعل 

  . )٤(منهما مجمًال خفًیا"

ازي في الرد على حجة الظاهري بأن الكالم إما أن یذكر كما قال الر 

لإلفهام أو ال لإلفهام والثاني عبث غیر جائز على اهللا تعالى، أمَّا األول فهو 

الذي یكون قد قرن بالمجمل ما یبینه "ثم بیان ذلك المجمل بلفظ آخر وأیضا 
                                                           

  ).٤٥٩، ٤٥٨/ ٣١(، التحریر والتنویرابن عاشور، ) ١(

شرح  ، تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبل )٢(

مكتبة العبیكان، (، تحقیق د.محمد الزحیلي ودكتور ونزیه حماد، الكوكب المنیر

)،وینظر كذلك: أبو عبد اهللا محمد بن  ٤١٥/ ٣م)، (١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الریاض: 

تحقیق:  ،المحصولهـ)، ٦٠٦عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي (المتوفى: 

م) ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨(مؤسسة الرسالة، بیروت: ٣الدكتور طه جابر فیاض العلواني، ط

)١٥٨/ ٣.(  

  ).١٥٨/ ٣، (لالمحصو الرازي، ) ٣(

  ).٤٢٥/ ٢(، إرشاد الفحولالشوكاني، ) ٤(
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 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

فیكون فیجوز أن یصل اإلنسان إلى ذلك المجمل قبل وصوله إلى ذلك البیان 

سببا للحیرة وٕانه غیر جائز والثاني باطل ألنه إذا أراد اإلفهام مع أن اللفظ ال 

یدل علیه ولیس معه ما یدل علیه كان تكلیفا بما ال یطاق وٕانه غیر جائز 

والجواب أن هذا الكالم ساقط عنا ألن عندنا یفعل اهللا ما یشاء ویحكم ما یرید 

ذكره باللفظ المجمل ثم إرداف ذلك المجمل وعند المعتزلة فال یبعد أن یكون في 

    .)١(بالبیان مصلحة ال یطلع علیها ومع االحتمال ال یبقى القطع واهللا أعلم" 

فالُمجمل ورد في القرآن لحكم وأسرار إلهیة؛ تتناسب وسر هذه المعجزة 

  السماویة، الباقیة إلى تنتهي الحیاة على هذه األرض بمن علیها. 

  

  جمل في القرآن الكریم وأهمیته:الحكمة من ورود الم

ُیعد الـُمجمل وجًها من وجوه إعجاز القرآن الكریم؛ ومرجع ذلك إلى 

انفتاحیة النص القرآني وِسعته لكل من یتطرق لجانب من جوانبه بالدراسة 

والبحث؛ فالقارئ للقرآن یجد في ألفاظه اإلحكام والخلو من كل غریب دون كد؛ 

ائق ماثلة أمامه،"وهكذا یخیل إلیك أنك قد أحطت به بل إنَّه قد یرى صوًرا وحق

خبًرا ووقفت على معناه محدوًدا، هذا ولو رجعت إلیه كرة أخرى لرأیتك منه بإزاء 

معنى جدید غیر الذي سبق إلى فهمك أول مرة، وكذلك حتى ترى للجملة 

الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوها عدة كلها صحیح أو محتمل للصحة، كأنما 

فص من الماس یعطیك كل ضلع منه شعاًعا، فإذا نظرت إلى أضالعه هي 

جملة بهرتك بألوان الطیف كلها، فال تدري ماذا تأخذ عینك وماذا تدع، ولعلك 

  .)٢(لو وكلت النظر فیها إلى غیرك، رأى منها أكثر مما رأیت 

                                                           

  ).٣/١٥٨، (المحصولالرازي،  )١(

، عنایة: أحمد النبأ العظیم نظرات جدیدة في القرآن الكریممحمد بن عبد اهللا دراز،  )٢(

  ).١١٨ -١١٧م). (ص ٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦، دار القلم(١مصطفى فضلیة، ط
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 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

وقد ذهب الكثیر من العلماء وأهل التفسیر قدیًما وحدیثًا إلى تعلیل 

من ورود الـمجمل في القرآن الكریم، في محاوالتهم للكشف عن أهمیته،  الحكمة

 ومن أهم النتائج في ذلك:

التدرج التشریعي بما یوافق مصلحة العباد؛ "فالمتتبع لترتیب القرآن من أوًال: 

حیث نزوله بمكة في مهد الوحي المحمدي، وما نزل بالمدینة یجد أن القرآن 

.. ومن أوضح . لقرآن األساسیة بصورة مجملةالمكي عرض ألحكام وقضایا ا

األمثلة في القرآن الكریم التي تبین الحكمة البالغة من اإلتیان بقضیة مجملة ثم 

تتنزل اآلیات المفصلة لتبین األمر وتخرج الناس من مرحلة سابقة كانت حالال 

  . )١(فأصبحت محرمة تحریما قاطعا كما حدث ذلك في تحریم الخمر"

الذي یتدبر القرآن الكریم یجد أن في القرآن آیات ُخفیت على قوم وهم  إنثانًیا: 

أهل علم، بینما ظهرت لغیرهم من العلماء؛  ألنه لو كان كله واضًحا لم یظهر 

فالقرآن الكریم یختلف في الوضوح فیكون  )٢(فضل بعض العلماء على بعض

م ویتأخر بعضه جلًیا وبعضه خفًیا فیختلف الناس في فهمه فیفهمه بعضه

  بعضهم عن فهمه.

إن المجمل في القرآن الكریم، ینطوي تحته الكثیر من أسرار القرآن ثالثًا: 

الـُمعجز، من خالل قواعد عریضة في االحكام الفقهیة، واألخالقیات اإلسالمیة؛ 

تواكب الحیاة وُتسایر كافة الـُمتغیرات، وهذا " بالنسبة إلى أحكام المعامالت 

السیاسیة واالجتماعیة، فإنه یساعد على فهم تلك النصوص  الدینیة، والنظم

المجملة، وتطبیقها بصور مختلفة یحتملها النص، فیكون باتساعه قابًال لمجاراة 

                                                           

  ).٥٢ -٥١ص (، كریمالمجمل والمبین في القرآن الخضر،  )١(

  ).٥٥، ٥٤(ص  ،المجمل والمبین في القرآن الكریمانظر: خضر،  )٢(
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 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

المصالح الزمنیة، وتنزیل حكمه على مقتضیاتها بما ال یخرج عن أسس 

  .)١(الشریعة ومقاصدها"

ن العبد وتشریفه، وفي ذلك قال تْكُمن حكمة كبیرة من الـُمجمل في امتحارابًعا: 

بعد الرد على من یحتج بمنع ورود الُمجمل في القرآن: إن عندنا یفعل  القرافي

اهللا ما یشاء ویحكم ما یرید، وال یستحیل علیه تعالى إیقاع المكلف في الجهالة 

والضاللة، فلنا أن نقول في ذلك فوائد ومصالح: إحداها امتحان العبد حتى 

حصه عن البیان فیعظم أجره، أو إعراضه فیظهر تخلفه یظهر تثبته وف

وعصیانه. وثانیتها: إذا ورد المجمل وورد بعده البیان ازداد شرف العبد بكثرة 

مخـاطبة سیده له. وثالثتها:أن الحروف إذا كثرت؛ كثرت األجـور ویعظم أیضًا 

  .)٢(أجر الحفظ والضبط والكتابة وغیر ذلك. فهذه مصالح تترتب على اإلجمال

ترى الباحثة إن وجود المجمل في القرآن یحتم على الباحث فیه ضرورة خامًسا: 

التعرف واإللمام بالعلوم التي تخدم النص القرآني، مثل علم اللغة، واالشتقاق، 

والصرف، والنحو، والقراءات، وأسباب النزول، أصول الفقه، وعلم السنن، وعلوم 

یجعل الباحث ُیعمل عقله، ُمفكًرا ومتدبًرا،  الكالم، وما إلى ذلك ، وهذا بالتالي
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  أسبــاب اإلجمــال فـي نصــوص القــرآن :المطلب الثانــــي

نالت أسباب اإلجمال في القرآن الكریم اهتماًما كبیًرا من األصولیین، 

تناولها كل ومن الباحثین في علوم القرآن، وكذلك من بعض المفسرین، وقد 

                                                           

دار (١،  طأثر اإلجمال والبیان في الفقه اإلسالميمحمد إبراهیم الحفناوي، : ) ًینظر١(

  ).٢٥م)، (ص١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الوفاء، المنصورة: 

  ).١/٢٨٠( ،شرح تنقیح األصول للقرافيالقرافي،  )٢(



       
  
  

 
 
 

٣٥٣

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

منهم تناوًال یخدم النص القرآني؛ من خالل الكشف عن األساسیات والقواعد 

وذلك لما لهذا  العریضة التي توضح أسالیب اإلجمال في النصوص القرآنیة،

األسلوب من أثر كبیر في فهم النص القرآني وبیانه وتفسیره، والوقوف على 

، وصوًال إلى تحدید رؤیة )١(دمدلوالته. ونعرض فیما یلي لبعض من هذه الجهو 

منهجیة مبنیة على أصول ودعائم واضحة؛ لتكون عوًنا للباحثة في استنباط 

أسباب اإلجمال من السور القرآنیة محل الدراسة في هذا البحث بمشیئة اهللا 

   تعالى.

  : الشیرازي أوًال: أسباب اإلجمال كما حددها

أسبابه، وعرض من بعد أن عرَّف الشیرازي اإلجمال ذهب إلى ذكر 

خالل أسبابه إلى المواضع التي اختلف فیها األصولیون، من حیث إنها مجملة 

وأما المجمل فهو ما ال یعقل معناه من لفظه ویفتقر في  أو غیر مجملة، قائًال:

  :معرفة المراد إلى غیره وذلك على وجوه

 لى:أن یكون اللفظ لم یوضع للداللة على شيء بعینه كقوله تعامنها:  -

} ُ�
�
��َ 

ْ
�ا

ُ
ِ  ۥَوَءا� "أمرت أن أقاتل  :، وكقوله سورة األنعام][ }� ۦۖ �َۡ�َم َ�َ��دِه

الناس حتى یقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إال 

    .فإن الحق مجهول الجنس والقدر فیفتقر إلى البیان) ٢(بحقها"

مشترًكا بین شیئین كالقرء یقع على أن یكون اللفظ في الوضع ومنها:  -

  .الحیض ویقع على الطهر فیفتقر إلى البیان

                                                           

عرض أسباب اإلجمال لعدد من األصولیین والعلماء مرتبة ترتیًبا تصاعدًیا وفق  ) تمَّ ١(

األقدم فاألحدث، للكشف عّما طرأ على أسباب اإلجمال من تطور وٕاضافات. كما أن 

الباحثة لم تعرض لكل من تناولوا الُمجمل بالدراسة، إنما وقع االختیار على بعض 

  ع، من الناحیة النظریة.منها، بالصورة التي تخدم هذا الموضو 

)، ٣٣٥ح: () ٥٠٧/ ٢(رواه البخاري في صحیحه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة،  )٢(

ومسلم في صحیحه، كتاب اإلیمان، باب األمر بقتال الناس حتى یقولوا ال إله إال اهللا 

  ).٢() ٥٢/ ١(محمد رسول اهللا 
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أن یكون اللفظ موضوًعا لجملة معلومة إال أنه دخلها استثناء مجهول ومنها:  -

 { كقوله عز وجل:
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فإنه قد صار مجمًال بما دخله من  سورة المائدة][ }�َوأ

االستثناء ومن هذا المعنى العموم إذا علم أنه مخصوص ولم یعلم ما خص منه 

  .فهذا أیًضا مجمل ألنه ال یمكن العمل به قبل معرفة ما خص منه

واحدا فعال یحتمل وجهین احتماال  أن یفعل رسول اهللا ومن ذلك أیضا:  -

مثل ما روي أنه جمع في السفر فإنه مجمل ألنه یجوز أن یكون في سفر 

طویل أو في سفر قصیر فال یجوز حمله على أحدهما دون اآلخر إال بدلیل. 

وكذلك إذا قضى في عین تحتمل حالین احتماًال واحًدا مثل أن یروي أن الرجل 

كون أفطر بجماع بالكفارة فهو مجمل فإنه یجوز أن ی أفطر فأمره النبي 

ویجوز أن یكون أفطر بأكل فال یجوز حمله على أحدهما دون اآلخر إال بدلیل 

   .)١(فهذه الوجوه ال یختلف المذهب في إجمالها وافتقارها إلى البیان

ویتبین بهذا أن الشیرازي تناول أسباب اإلجمال في اللفظ المفرد، من 

 مال في األفعال.حیث اإلبهام واالشتراك والعموم، كما عرض لإلج

  

عرض الغزالي ألسباب اإلجمال في  الغزالي: ثانًیا: أسباب اإلجمال كما حددها

اللفظ المفرد والمركب، كما تطرق إلى تناول أسباب اإلجمال التي ترجع إلى 

النحو ونظم الكالم والتصریف وحروف النسق ومواضع الوقف واالبتداء، غیر 

حالة المركب؛ بقوله أما االشتراك مع  أنه لم یستدل بشواهد قرآنیة إال في

ُ��� { التركیب فكقوله تعالى:
َ
� �ۡ�ُ

ۡ
��َ

َ
� �ۡ

َ
�� َو�

ُ
�� ���َ

َ
ن �

َ
ۡ�ِ� أ

َ
� ��ِ ��

ُ
���ُ�ُ

ۡ
�
�
�ن َ��

                                                           

دار (٢، طاللمع في أصول الفقهي، ) انظر: أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیراز ١(

  )، بتصرف.٥٠، ٤٩هـ) (ص ١٤٢٤ -م ٢٠٠٣الكتب العلمیة، بیروت: 



       
  
  

 
 
 

٣٥٥

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

 
ْ
َ�ا

ُ
ۡو َ�ۡ��

َ
 أ

َ
�ن

ُ
ن َ�ۡ��

َ
 أ

ٓ �
ُ�ۡ� إِ�

ۡ
��َ

َ
� ��َ 

ُ
��ِۡ�

َ
� 

ٗ
�

َ
��ِ�

َ
ِيٱ�

�
�  ِ َ�ةُ  ۦ�َِ�ِ�ه

ۡ
�

ُ
ِح� ٱ�

َ
�ِّ� �{ 

  .)١(فإن جمیع هذه األلفاظ مترددة بین الزوج والولي ورة البقرة]س[

تناول اآلمدي أسباب اإلجمال في اللفظ ثالثًا: أسباب اإلجمال عند اآلمدي: 

المفرد والمركب، كما عرض أسباب اإلجمال التي ترجع إلى النحو ونظم 

  متین، هما:الكالم، وقد زاد اآلمدي أسباب اإلجمال توضیًحا بتطرقه لنقطتین ها

تردد اللفظ بین بیَّن اآلمدي أن یرتبط بالبالغة والمجاز، حیث  السبب األول:

مجازاته المتعددة عند تعذُّر حمله على حقیقته، ُیعد سبًبا من أسباب اإلجمال، 

  غیر أنه لم یذكر شواهد من القرآن.

یرجع إلى تخصیص اللفظ الدال على العموم بلفظ مجهول،  السبب الثاني:

  . سواء أكان  لفًظا آخر، أو بصفة، أو مستثنى

فبعد أن عّرف اآلمدي المجمل  وشرح التعریف ذكر األسباب التي 

  تؤدي إلى اإلجمال، فقال: 

في لفظ مفرد مشترك عند القائلین بامتناع تعمیمه، وذلك إما  وقد یكون ذلك - 

للفاعل والمفعول، أو ضدین ) ٢(فین، كالعین للذهب والشمس، والمختاربین مختل

  .كالقروء للطهر والحیض

 { في لفظ مركب، كقوله تعالى: وقد یكون - 
ْ
َ�ا

ُ
ۡو َ�ۡ��

َ
ِيٱأ

�
�  ِ َ�ةُ  ۦ�َِ�ِ�ه

ۡ
�

ُ
ِح� ٱ�

َ
�ِّ� 

  .سورة البقرة] فإن هذه مترددة بین الزوج والولي[ }�

في عود الضمیر إلى ما تقدمه، كقولك: كل ما  ذلك بسبب التردد وقد یكون - 

  .علمه الفقیه فهو كما علمه

                                                           

محمد عبد السالم عبد الشافي، : ، تحقیقالمستصفى أبو حامد محمد بن محمد الغزالي،) ١(

  ).٣٦٠(ص )م١٩٩٣ –ه ١٤١٣دار الكتب العلمیة، (١ط 

واألول اسم فاعل، والثاني اسم مفعول، وال  بكسر الیاء وفتحها،- ) مختار: أصله: مختیر ٢(

  ).٢٣٣أبو بكر إسماعیل، (ص : ینظر .ُیْعَرف أي المعنییین ُأِریَد باللفظ إال ببیان



       
  
  

 
 
 

٣٥٦

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

فإن الضمیر في "هو" متردد بین العود إلى الفقیه، وٕالى معلوم الفقیه، 

والمعنى یكون مختلًفا، حتى إنه إذا قیل بعوده إلى الفقیه كان معناه: فالفقیه 

  .على الوجه الذي علمكمعلومه، وٕان عاد إلى معلومه، كان معناه: فمعلومه 

  .ذلك بسبب الوقف واالبتداء وقد یكون - 

�ُ َوَ��  {كما في قوله تعالى:
َ
��ۡ�َ  ُ�

َ
وِ��

ۡ
�
َ
  ۥٓ �

�
ۗ ٱإِ� ُ

�
 ٱوَ  �

َ
�ن

ُ
��ِٰ �ِ ٱِ�  ���

ۡ
�ِ�

ۡ
سورة [ }� �

 ٱوَ { ، فالواو في قوله: آل عمران]
َ
�ن

ُ
��ِٰ مترددة بین العطف واالبتداء،  }���

  .والمعنى یكون مختلًفا

ذلك بسبب تردد الصفة، وذلك كما لو كان زید طبیًبا غیر ماهر  وقد یكون - 

في الطب، وهو ماهر في غیره، فقلت: "زید طبیب ماهر"، فإن قولك: "ماهر"، 

، فیكون كاذًبا، وبین أن یراد به غیره  متردد أن یراد به كونه ماهًرا في الطبِّ

  .فیكون صادًقا

بین مجازاته المتعددة عند تعذُّر حمله على  بسبب تردد اللفظ وقد یكون ذلك - 

  .حقیقته

بسبب تخصیص العموم بصور مجهولة، أو بصفة مجهولة،  وقد یكون - 

ِ��َِ� {:كقوله تعالى
ۡ �
� �

ُ
�ِ�ٰ�َ�ۡ

َ
�ِ� 

ْ
�ا

ُ
��َ�ۡ

َ
ن �

َ
ۡ� أ

ُ
�ِ�ٰ

َ
َء �

ٓ
� َوَرا �� �

ُ
�

َ
� 

�
��ِ

ُ
 }�َوأ

هل بما هو اإلحصان یوجب سورة النساء] فإن تقیید الحلِّ باإلحصان، مع الج[

  .اإلجمال فیما ُأِحلَّ 

 { وقد یكون باستثناء مجهول كقوله: - 
ُ
��َ��َِ� �

ُ
�

َ
� �ۡ

�
��ِ

ُ
ٰ�ِ ٱأ

َ
�

ۡ
�
َ ۡ
�  ٰ

َ
�

ۡ
��ُ ��َ 

�
إِ�

 �ۡ
ُ
��ۡ

َ
�
َ
فإنه مهما كان المستثنى مجَمًال فالمستثنى منه  .سورة المائدة][ }��

   .)١(كذلك، وكذلك الكالم في تقیید المطلق

  

                                                           

  .) وما بعدها، بتصرف١١/ ٣، (اإلحكام في أصول األحكام) اآلمدي، ١(



       
  
  

 
 
 

٣٥٧

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

  ًعا: أسباب اإلجمال عند الزركشي:راب

الزركشي أسباب اإلجمال بتوسع عن سابقیه، في اللفظ المفرد  لقد تناول

والمركب، وكذلك في أسباب اإلجمال التي ترجع إلى النحو ونظم الكالم، كما 

  عرض أسباًبا جدیدة لإلجمال، ترجع إلى:

�� {كقوله تعالى:  غرابة اللفظ: - 
ُ
��

ُ
�

ُ
��ۡ

َ
� 

َ
�

َ
َو�َِ� { وكقوله: سورة البقرة][ }��

َ َ�� َ�ۡ�ُ�ُ�  ٱ���ِس 
�

ٰ َ�ۡ�ٖف�  ٱ� َ ا وََ�ُ��ٗر� { وكقوله:سورة الحج] [ }��َ
ٗ
 }�وََ�ّ�ِ�

  .سورة آل عمران][

 { عدم كثرة استعمال اللفظ اآلن، كقوله تعالى: - 
َ

�
ۡ
�
َ
ۡو �

َ
ۡ��َ أ   ٱ���

ٞ
���ِ

َ
� �َ

ُ
[ }�َو�

 {و  سورة ق]
َ
�ن

ُ
�
ۡ
ۡ��َ ٱ��ُ� ��  

َ
ِٰ��ُ�ن

َ
� �ۡ

ُ
�ُ

َ
�

ۡ
�

َ
، بمعنى سورة الشعراء][ }�َوأ

  . (یسمعون)، وال یقول أحد اآلن: ألقیت سمعي

�ُِ� {: المكرر القاطع لموصل الكالم في الظاهر، كقوله تعالى - 
�
ِ��َ َوَ�� �َ�

�
 ٱ�

وِن 
ُ
 ِ�� د

َ
ِ �َۡ�ُ��ن

�
  ٱ�

�
 إِ�

َ
�ُِ��ن

�
ۚ إِن �َ� َء

ٓ َ
� َ ُ
� ��

�
معناه ما  سورة یونس][ }� ٱ��

 { یدعون من دون اهللا شركاء إال الظن. وقوله تعالى:
َ

�ل
َ
� 

ُ َ
��َ

ۡ
ِ��َ  ٱ�

�
  ٱ�

ْ
وا ُ�َ

ۡ
 ٱۡ�َ��

 ِ��ِ�ۡ
َ
ِ�َ�  ۦِ�� �

�
�ِ� 

ْ
�ا

ُ
�ِ�

ۡ
ُ�ۡ�  ٱۡ��ُ�

ۡ
، معناه: الذین سورة األعراف][ }��َِ�ۡ� َءاَ�َ� ِ��

 استكبروا لمن آمن من الذین استضعفوا.

أي: طور  [ سورة التین]}�َوُ��رِ ِ���َِ� { المنقلب، كقوله تعالى: المنقول - 

  .)١(سینا

   خامًسا: أسباب اإلجمال كما حددها السیوطي:

الزركشي، إال  لم یخرج السیوطي في تناوله ألسباب اإلجمال عما تناوله

قلیال في ذكر بعض الشواهد، والتنوع في بعض الشواهد النحویة؛ كما في قوله 

من أسباب اإلجمال احتمال العطف واالستئناف: وذلك كما جاء في قول  إنَّه
                                                           

  ).١/٢٠٩، (البرهان في علوم القرآن، الزركشي) انظر: ١(
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�ُ َوَ�� { اهللا تبارك وتعالى:
َ
��ۡ�َ  ُ�

َ
وِ��

ۡ
�
َ
  ۥٓ �

�
ۗ ٱإِ� ُ

�
 ٱوَ  �

َ
�ن

ُ
��ِٰ �ِ ٱِ�  ���

ۡ
�ِ�

ۡ
 َءاَ����  �

َ
�ن

ُ
��

ُ
��َ

ۗ  ۦ�ِ�ِ   ّ�ِۡ� ِ��ِ� َرّ�َِ��
ٞ ّ ُ
وله فهنا یحتمل في الواو في ق سورة آل عمران][ }��

 ٱوَ { تعالى:
َ
�ن

ُ
��ِٰ �ِ ٱِ�  ���

ۡ
�ِ�

ۡ
ویحتمل أیًضا أن تكون للعطف، یعني: عطفت  }�

  . )١(الراسخون في العلم على ما قبلها

  سادًسا: أسباب اإلجمال عند الشنقیطي:

إنَّ الشنقیطي في تناوله ألسباب اإلجمال حصرها في ثالثة أقسام 

التخصیص والتحدید؛ بهدف  یسعى نحو - كما ترى الباحثة- رئیسة، وهو بذلك 

وضع منهجیة واضحة تكون بمثابة قواعد وأركان أصیلة ُیعتمد علیها في 

استنباط الُمجمل من المواضع التي ورد فیها في القرآن الكریم، واألقسام الثالثة 

  هي:

ِ { (مثال) قال تعالى: اإلجمال بسبب االشتراك: -  � 
ْ
�ا

ُ
� �� ��َ َۡ�ِ� َو�ۡ

ۡ
��  ِ��ِ��َ

ۡ
 }� ٱ�

َ��ِ��ِ { فهنا وقع اإلجمال ألكثر من معنى وذلك في اسم.  سورة الحج][
ۡ
وهو  }ٱ�

الكرم) وقد دلت آیة من  –اهللا من الجبابرة  اعتقه –على ثالثة معاني: (القدیم 

 {القرآن أن العتیق هو القدیم وخیر ما یفسر القرآَن القرآُن. قال تعالى: 
َ

ل و�
َ
 أ

�
إِن

 َ�ۡ�ٖ� ُوِ�َ� �ِ����ِس 
ٗ

 ُ�َ��َر�
َ
�

�
ِي �َِ��

�
�

َ
مع أن المعنیین  .سورة آل عمران][ }��

  ا حقًا. اآلخرین كلیهم

ۡ� { (مثال) قال تعالى: اإلجمال بسبب اإلبهام: - 
ُ
وِف �َِ�ۡ�ِ��

ُ
 �َِ�ۡ�ِ�ٓي أ

ْ
�ا

ُ
ۡو�

َ
 }�َوأ

هنا وقع اإلبهام إذا لم یبین اهللا سبحانه وتعالى ما عهده وما  .سورة البقرة][

ۡ�ُ�ُ� {ولكن بین ذلك في مواضع أخرى منها: قوله تعالى:  عهدهم
َ
�
َ
�ِۡ� أ

َ
� 

َ
ٰ�ة

َ
�  ٱ���

 �ُ�ُ�ۡ
َ
 َوَءا�

َ
ٰ�ة

َ
� ُ�ُ�  ٱ���

ۡ
��َ

ۡ
�
َ
ۡ� َوأ

ُ
���ُ

ُ
ۡر� ��

َ
َ َوَءاَ��ُ�� �ِ�ُُ�ِ� وَ�

�
  ٱ�

َ
��

ً
سورة [ }�َ�َ�ٗ��  ۡ��

 {. وقال تعالى: المائدة]
َ
�

َ
�

َ
 أ

ۡ
ُ �ذ

�
َٰ�  ٱ�

َ
���ِ َ��ِ

�
  ٱ�

ْ
�ا

ُ
و�

ُ
َٰ� أ

َ
��ِ

ۡ
���ُ  ٱ�

ُ
�ِ�َّ�ُ

َ
�ِ����ِس  ۥ�

 ُ�
َ
���ُُ�

ۡ
�

َ
� 

َ
ُ��رِ�ِۡ� وَ  ۥَو�

ُ
َء �

ٓ
وهُ َوَرا

ُ
��َ�َ

َ
� 

ْ
ۡوا َ َ�

ۡ
  ۦ�ِ�ِ  ٱ�

َ
ون ُ َ�

ۡ
�َ� ��َ �َ

ۡ
�ِ�

َ
� ۖ

ٗ
��ِ�

َ
� ��ٗ�َ

َ
�

                                                           

  ).٦٤١، (ص تقان في علوم القرآناإلانظر: السیوطي،  )١(
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 { . فهاتین اآلیتین بیان عهدهم. قال تعالى:سورة آل عمران][ }�
�
َِ�ن

ّ
�

َ
�

ُ َ
�

 ِ
ّ

��َ �ۡ�ُ
ۡ
�
َ
  . فهذه اآلیة بیان عهده سبحانه وتعالى.سورة آل عمران][ }���ِِ�ۡ�  َٔ �

�ُ {(مثال) قال تعالى: اإلجمال بسبب االحتمال: -
�
ُ  ۥإِ�

َ
� �َۡ�

َ
  ۥ�

َ َ
� �ٌٰ�َ

ۡ
��ُ  

 َ��ِ
�

  ٱ�
َ
�ن

ُ �
ٰ َرّ�ِِ�ۡ� َ�َ�َ�� َ  َو�َ

ْ
َ�ُٰ��ُ   �َءاَ�ُ��ا

ۡ
��ُ ��َ

�
  ۥإِ�

َ َ
� َ��ِ

�
  ٱ�

�
��َ�َ�َ ُ�

َ
ِ��َ وَ  ۥۡ��

�
�  ٱ�

ُ
�

  ۦ�ِ�ِ 
َ
�ن

ُ
�ِ

ۡ
. في هذه اآلیة وقع االحتمال في قوله (به) هل سورة النحل][ }�ُ��

  هو ضمیر عائد إلى الشیطان أم إلى اهللا عز وجل؟

الضمیر عائد إلى الشیطان وكونهم مشركین به طاعة له في الكفر والمعاصي 

َ��ۡ {دل على ذلك قوله تعالى: 
ۡ
�

َ
ۡ� أ

َ
�
َ
�۞  

ْ
ۡ�ُ�ُ�وا

َ
� 

�
ن �

َ
َم أ

َ
َٰ�ِ�ٓ َءاد

َ
� �ۡ

ُ
�ۡ ۡ�َ�َٰ�ۖ ٱإِ�َ

�
�� 

 ُ�
�
�ِٞ�  ۥإِ� �� 

ٞ
ُ�ّو

َ
� �ۡ

ُ
�

َ
ۡ�ُ�ِ� { وقوله عن إبراهیم: سورة یس][ }��

َ
� 

َ
� �َِ�

َ
� � َ
�

ۡ�َ�َٰ�ۖ ٱ
�
  .)١( سورة مریم][ }� ��

اعتمد أبو بكر إسماعیل  :سابًعا: أسباب اإلجمال عند محمد بكر إسماعیل

دراسات في علوم القرآن، ولم  على ما ذهب إلیه اآلمدي، فعرضه في مؤلفه

  .)٢(یاِت بجدید

إن  ثامًنا: أسباب اإلجمال كما تناولها الدكتور أسامة محمد عبد العظیم حمزة.

، ُیعد من )٣("أسباب اإلجمال في الكتاب والسنة وأثرها في االستنباطكتاب "

ِلف في كتابه من التقسیمات، والشروح، المؤلفات الهامة؛ لما تناوله المؤ 

والتوضیحات والشواهد القرآنیة ألسباب اإلجمال. ویتلخص منهجه في أنه جمع 

أسباب اإلجمال في النص القرآني في بابین، تندرج تحتهما كافة الفروع 

  : والقسیمات والشروحات، كالتالي

                                                           

  ). بتصرف، واختصار.٨/ ١(، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن الشنقیطي، )١(

 -٢٣٣ص (دار المنار، القاهرة)، (٢ط ،دراسات في علوم القرآنمحمد بكر إسماعیلـ، ) ٢(

٢٣٥.(  

، أثرها في االستنباطأسباب اإلجمال في الكتاب والسنة و ) أسامة محمد عبد العظیم حمزة، ٣(

  م).١٩٩١ –ه ١٤١١دار الفتح القاهرة، (١ط
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 ع:ویندرج تحته ثالثة فرو  :الباب األول: أسباب إجمال األقوال

 وهي كثیرة، ذكر منها الدكتور أسامة محمد : الفرع األول: األسباب النحویة

عبد العظیم حمزة اثني عشر سبًبا، وهي، تعدد مرجع الضمیر، تعدد مرجع 

الصفة، تعدد مرجع اإلشارة، تعدد صاحب الحال، تعدد متعلق الجار 

د بین والمجرور، تعدد متعلق الظرف، التردد الحاصل من اإلضافة، الترد

الصفة والحال، التردد بین المفعول المطلق والحال، التردد بین الفاعل 

والمفعول، تردد اسم الفاعل والمفعول بین الماضي والحال والمستقبل، تعدد 

  .)١(فاعل المفعول المطلق

 :وهي ستة أسباب: التردد الحاصل من  الفرع الثاني: األسباب البالغیة

، التردد الحاصل من اإلبهام، التردد بین احتمال الحذف وتقدیر المحذوف

التقدیم والتأخیر، التردد الحاصل من إرادة فرد معین من أفراد الحقیقة 

الواحدة، التعدد الحاصل من تعذر الحقیقة وتساوي المجازات، التردد بین 

  .)٢(المجاز واإلضمار

 وفیه خمسة أسباب :الفرع الثالث: األسباب الراجعة إلى الوضع اللغوي :

التردد الحاصل من تغیر الشكل، التردد الحاصل من تغیر النقط، التردد 

الحاصل من اإلفراد والتركیب، التردد بین كون الكلمة اسما أو فعًال، التردد 

  . )٣(بسبب االشتراك

  

  الباب الثاني: أسباب إجمال األفعال:   

م، وٕانما وهذا مما ال یتصل بالبحث كونه یبحث عن اإلجمال في القرآن الكری

  .الفعل مرتبط بما روي عن النبي 

                                                           

  ).١٣٨ – ١٨(، مرجع سابق) ینظر: أسامة محمد عبد العظیم حمزة، ١(

  ).٢١٦ – ١٣٩ص (، مرجع سابق) ینظر: أسامة محمد عبد العظیم حمزة، ٢(

  ).٢٥٦ -٢١٧، (صمرجع سابق) ینطر: أسامة محمد عبد العظیم حمزة، ٣(
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بعد أْن عرضت الباحثة لهذه الجهود التي بذلها  رؤى حول اإلجمال وأسبابه:

یتبین مدى إحاطتهم للنص  - األصولیون والمفسرون وأهل العلم من الباحثین؛ 

القرآني الـُمجمل بشتى ما یملكون من قدرات وكفاءات علمیة، كل منهم في 

فإَنه توجد أمور ال بد من توضیحها، ِوفق ما قال به  - وتخصصه مجال علمه 

والباحثون في هذا المجال، حتى تكتمل الفائدة  –رحمهم اهللا  –األئمة األجالء 

  بإحاطة أسباب اإلجمال إحاطة شاملة من شتى جوانبه، منها:

  

  :اللغوي مسماه غیر في اللفظ اإلجمال الواقع بسبب استعمال - ١

 یجعلهاي، اللغو  معناها غیر في األسماء أو األلفاظ شارعال استعمال إن

 الدعاء، بمعنى اللغة في فهي كالصالة الشرع؛ به اختص آخر مدلول ذات

وقد وقع الخالف بین األصولیین في هذه األسماء إذا ؛ النماء بمعنى والزكاة

أطلقت، ودارت بین المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؛ فعلى أي معنى من 

 ي تحمل؟ اختلفوا في ذلك على مذاهب:المعان

قالوا بأن هذه األسماء مجملة؛ ألن الشارع استعملها في غیر  المذهب األول:

 .)١(معناها اللغوي

وهو مذهب اآلمدي؛ حیث قال ال إجمال فیه؛ وحمله على : المذهب الثاني

 . )٢(اإلثبات، وعلى المعنى اللغوي في النفي المعنى الشرعي في

  ذهب آخرون إلى حمله على المعنى الشرعي؛ ألن الرسول  لث:المذهب الثا

بعث لبیان الشرعیات، لبیان معاني األلفاظ اللغویة؛ وهو قول السبكي، 

  .)٣(والمحلي، والشوكاني، والبناني

                                                           

تحقیق: محمد مظهر بقا،  ،بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ني،األصفها )١(

  ).٢/٦٠٢(م) ١٩٨٦ –ه ١٤٠٦دار المدني، السعودیة: (١ط

  ).٣٠/ ٣( ،اإلحكاماآلمدي،  )٢(

)، ٦٠٢، ٦٠١/ ٢( ،بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب األصفهاني،) ٣(

  ).١٦٢، (ص إرشاد الفحول
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  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

ویتبین من هذه اآلراء أن المذهب الراجح هو المذهب الثالث؛ ألن مثل 

یة؛ فالمعنى الشرعي هو أول ما شرع هذه األسماء أصبحت بعد بیانها حقائق

إلى  یتبادر إلى الذهن عند إطالقها؛ "إذ من عالمات الحقیقة التبادر؛ وال یصار

المعنى اللغوي إال بوجود ما یصرف اللفظ إلیه من قرینة أو غیرها؛ أما قبل 

  .)١(البیان فهي مجملة"

ومن ثمَّ فإنه یجب توجیه حمل اللفظ بأن "نحمل كل لفظ على معناه 

الحقیقي في موضع استعماله فیحمل في استعمال أهل اللغة على الحقیقة 

. وفي حالة ما إذا دار اللفظ بین الحقیقة الشرعیة والحقیقة اللغویة، )٢(اللغویة " 

فإنه یحمل على الشرعیة، قال الشنقیطي: المقرر في األصول عند المالكیة 

ن الحقیقة الشرعیة والحقیقة والحنابلة وجماعة من الشافعیة أن النص إن دار بی

اللغویة حمل على الشرعیة وهو التحقیق خالفًا ألبي حنیفة في تقدیم اللغویة 

  .)٣(ولمن قال یصیر اللفظ مجمًال الحتمال هذا وذاك

  : اإلجمال الواقع بسبب االشتراك في اللفظ - ٢

َكُه من األصل "شرك" بمعنى المقارنة وعدم االنفراد؛ یقال: شار  المشترك لغة:

صار شریكه و اْشَتركا في كذا و َتشاركا و َشِركُة في البیع والمیراث یشركه مثل 

عِلمه یعلمه َشِرَكًة واالسم الشِّْرُك وجمعه أْشراٌك كشبر وأشبار والشِّْرُك أیًضا 

  . )٤(الكفر وقد أْشَرك باهللا فهو ُمْشِرٌك "

                                                           

رسالة ماجستیر، قسم (، بیان السنة لمجمل القرآن وأثره على الفروع، زیاد محمد أحمد )١(

م)، (ص ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦أصول الفقه، كلیة الشریعة، الجامعة اإلسالمیة، غزة: 

٤٤، ٤٣.(  

الشرح الكبیر ، ) أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطیف المنیاوي٢(

م)، (ص  ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢، مصر: المكتبة الشاملة(١، طلمختصر األصول

١٥١.(  

  ).  ٢/٢٣٨(، أضواء البیان) الشنقیطي، ٣(

  . ، مادة "شرك"مختار الصحاح الرزي، )٤(



       
  
  

 
 
 

٣٦٣
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وع لكل فهو كما عرفه اإلسنوي: "اللفظ الموض: أما في االصطالح

فأكثر"؛ وعرفه النسفي بأنه: "ما تناول أفرادًا مختلفة الحدود  واحد من معنیین

، كأن تضع قبیلة لفظًا بإزاء معنى معین؛ بینما تضعه قبیلة )١(على سبیل البدل"

  أخرى بإزاء معنى آخر، فیشتهر الوضعان، فیصیر اللفظ مشتركًا بین المعنیین.

أن المشترك ال یمكن إدراك المراد منه إال وجه اإلجمال في اللفظ المشترك: 

الصریحة، أو بالدالئل المقترنة بالنص، وذلك ألن  بواسطة الشرع، سواء بالطرق

لغیر الشرع؛ وعلى كل حال  "هذه القرائن ال تنفك عن النص، فال یمكن نسبتها

من أسباب  فالخفاء الحاصل من تردد اللفظ بین معانیه المشتركة یعتبر سبباً 

  .)٢(مال " اإلج

مع التردد الحاصل من تعذر  اإلجمال الواقع بسبب تساوي المجازات - ٣

الحقیقة. وضابطه: "أن یتعذر حمل اللفظ على حقیقته وتتعدد المجازات 

 { ومنه قوله تعالى:، )٣(المتساویة مع عدم القرینة المعینة"
َ
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ۡ
�َ� �ۡ�ُ

�
 إِ�

ٓ َ
�

َ
�

 ُۚ�
ۡ
��ِ 

ْ
�ا

ُ
�

ۡ
�َ��َۡ�ِ� �ۡ

ُ
 { ففي قوله تعالى:،  سورة هود][ }� ُ�ُ�ورَ�

َ
ُ��ن

ۡ
  احتماالن:}�َ�

  االحتمال األول: الحقیقة: وفیها تأویالت:

یثنونها إذا ناجى  ثانیها:یحنونها لئال یسمعوا كالم اهللا، قاله قتادة. : أولها

یثنونها حیاء من  ثالثها: ، قاله ابن زید. بعضهم بعًضا في أمر رسول اهللا 

  .)٤(اهللا تعالى

  المجاز وفیه احتماالن:: الحتمال الثانيا

اإلعراض عن الحق. والمراد استمرارهم على ما كانوا علیه من التولي.  األول:

  اإلخفاء، وفیه تأویالت: الثاني:
                                                           

  ).٣٥٧/ ١( ،المحصولالرازي،  )١(

  ).٤٥، (صمرجع سابقزیاد محمد أحمد،  )٢(

  ).١٩٨، (ص مرجع سابق) أسامة محمد عبد العظیم حمزة، ٣(

  ).٣٣٧ ، (صمرجع سابقزة، ) أسامة محمد عبد العظیم حم٤(
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  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

. ثانیها: یثنون صدورهم على الكفر، أولها: یكتمون ما فیها من العداوة للنبي 

  .)١(فتراء، قاله مجاهد كذلكقاله مجاهد والحسن. ثالثها: یثنونها شًكا وا

  

، له  نقل اللفظ عن معناه األصلي إلى معنًى آخر اإلجمال الواقع بسبب - ٤

� ّ�َِ� { معه عالقة، مثاله: الغائط في قوله تعالى:
ُ
��ِ�ّ 

ٞ
��َ

َ
َء أ

ٓ
ۡو َ��

َ
�ِِ� ٱأ

ٓ
�
َ
�
ۡ
�{ 

  .سورة النساء][

لى فهو في األصل: المطمئن من األرض ، ولكن الشارع نقله للداللة ع

الحدث الخارج من البدن ، فاستعمل الغائط في معنى غیر معناه األصلي 

  .)٢(بواسطة النقل

  

 أهمیة السیاق وداللته في تحدید مواطن اإلجمال:  - ٥

في مواضع ورود المجمل في القرآن الكریم  - تبیَّن مما عرضته الباحثة 

 ما وهذاأنه لمعرفة موضع اإلجمال البد من وضع السیاق في االعتبار،  - 

 من مفید كل أن واعلم"الغزالي:  یقول) ٣(األصول أهل من علیه جماعة نص

 بفحوى وتنبیهه دلیال، یكون حیث واستبشاره، وسكوته، وفعله، الشارع، كالم

 یفید بعضها كان وٕان دلیل، ذلك جمیع ألن ذلك، كل الحكم، علة على الكالم

 وهو وبیان، دلیل قطًعا علمبوجوب ال العلم یفید إنه حیث من فهو .الظن غلبة

                                                           

  ).٣٣٧ص ، (مرجع سابق) أسامة محمد عبد العظیم حمزة، ١(

، شرح الورقات في أصول الفقه) ینظر: جالل الدین محمد بن أحمد المحلي الشافعي، ٢(

م)، ١٩٩٩ –ه ١٤٢٠جامعة القدس: (١د. حسام الدین بن موسى عفانة، ط: تحقیق

  ).١٠٢ – ١٠٠(ص 

، دراسة نظریة تطبیقیة –داللة السیاق عند األصولیین  یسى العنزي،) ینظر: سعد مقبل ع٣(

جامعة أم القرى، ، (رسالة ماجستیر، شعبة األصول، كلیة الشریعة والدراسات األصولیة

  ).٤١٣ – ٤٠٣هـ)، (ص ١٤٢٨ – ١٤٢٧
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 بل ببیان، ولیس مجمل، فهو ظاهرا ظنا وال علما یفید ال ما كل :نعم  .كالنص

  .)١("البیان إلى محتاج هو

وللسیاق أهمیة في تعیین مثل هذه األمور الـُمجملة، ومن ثمَّ فقد أكد 

بل العلماء على ضرورة مراعاته، لئال یقع المفسرون في الخطأ بتفسیر اآلیة ق

  . )٢(اإللمام بكل ما ورد فیها في القرآن الكریم

من مجاالت أثر السیاق في القطع بعدم احتمال غیر المراد من الُمجمل:  

السیاق طریق لبیان المجمالت، ف إعمال السیاق أنه ُیعین الـُمجمل من الـُمحتمل؛

احد من وبهذا فإنَّ السیاق یقطع بعدم احتمال غیر معنى و ) ٣(وتعیین المحتمالت

الوارد في سیاق النص القرآني، واستبعاد غیره من االحتماالت، أي  اللفظ

  .استبعاد التأویل

  

  حكـــــم المجمـــــل إذا ورد :المطلب الثالث

  حكم المجمل إذا ورد:

  اختلف العلماء في حكم المجمل إذا ورد في القرآن الكریم على مذهبین:

المجمل حالة وروده في القرآن: مذهب الفریق األول: التوقف عن العمل ب

ذهب جمهور من العلماء إلى أن حكم المجمل التوقف مع وجوب اعتقاد أحقیته 

فیما أرید به، ویجب التوقف في العمل به إلى أن یتبین المراد منه بطرق البیان، 

                                                           

  ).٣٩، ٢/ ١( ،المستصفىالغزالي،  )١(

البرهان في علوم والزركشي، ). ٥٢/ ٦(، البحر المحیط في أصول الفقه) الزركشي، ٢(

  ).٢٠٠/  ٢(، القرآن

، تحقیق: إحكام األحكام شرح عمدة األحكاممحمد بن علي بن وهب بن دقیق العید،  )٣(

  ).٢١/ ٢(م)، ١٩٨٧  -ه ١٤٠٧عالم الكتب، (٢أحمد محمد شاكر أبو األشبال، ط
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  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

وعلى الباحث االستفسار وطلب البیان، وال یجوز العمل بالمجمل إال بدلیل 

  . )١(خارجي صحیح

  

وبعد عرض  .)٢(مذهب العلماء في التعبد بالمجمل قبل بیانه: المذهب الثاني

في القول بأنَّه یجب هذین المذهبین فإنني كباحثة أذهب مع رأي الجمهور 

التوقف في العمل بالمجمل إلى أن یتبین المراد منه بطرق البیان، وعلى الباحث 

  ال بدلیل خارجي صحیح.االستفسار وطلب البیان، وال یجوز العمل بالمجمل إ

  

                                                           

 في المناظر نةوج الناظر روضة قدامة، بن أحمد بن اهللا عبد الدین موفق محمد أبو) ١(

 : بیروت ،الرّیان مؤسسة(٢، طحنبل بن أحمد اإلمام مذهب على الفقه أصول

حافظ  ).١٦٨/ ١، (أصول السرخسيالسرخسي،  ).٥١٨ ،١( م)،٢٠٠٢- هـ١٤٢٣

مركز المخطوطات والثراث والوثائق، (١، طتلخیص األصولثناء اهللا الزاهدي، 

 ).٥٠، (صأصول الفقه اللمع فيالشیرازي،  ).م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الكویت: 

، (ص دراسات في علوم القرآن  ). محمد بكر إسماعیل،٧٣/ ٤، (الموافقاتالشاطبي، 

٢٣٧.(  

  ). ١٦٨ص ( ،إرشاد الفحول). والشوكاني، ٥١٣/ ٢،  (نهایة السول اإلسنوي، )٢(



       
  
  

 
 
 

٣٦٧

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

  اخلامتة:
الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على رسوله األمین وعلى آله 

وصحبه أجمعین، وبعد: فإني قد توصلت خالل هذا البحث إلى مجموعة من 

  النتائج:

: "ما لم تتضح داللته"، أو بلفظ: " ما له داللة غیر بأنه المجملیعرف  أوًال: 

  واضحة".

عالقة بین مصطلح "اإلجمال" وغیره من المصطلحات التي تدور هنالك  ثانًیا:

  ومن ذلك: حول ما خفي داللته

  .المجمل من أقسام المبهم، فكل مجمل مبهم دون العكس .١

األولى: عدم وضوح داللة  من جهتین: المجمل مع المؤول ختلفی .٢

الثانیة: في . و المجمل ووضوحها في المعنى الراجح في المؤول

فشرط المجمل أن یكون بیانه من القرآن والسنة، أما المؤول  شرطهما

فشرطه أن یكون موافًقا لوضع اللغة أو عرف االستعمال أو عادة 

  صاحب الشرع.

ألن المتشابه ما یحتمل أوجًها عدیدة  ؛المتشابه ُكلیة المجمل یخالفو  .٣

فالمجمل ُیزال  من التفسیر وال سبیل إلى معرفة حقیقته معرفة یقین.

عرفة ما ورد فیه نقل صحیح من آیة أو حدیث، وأما المتشابه فإنه بم

  .ُیزال بمعرفة اللغة وكالم العرب والرسوخ في العلم

الخفي ال ُیدرك المعنى المقصود یخالف المجمل الخفي من جهة أن  .٤

من خفاء لفظه إال بالتأمل والتفكر. أما المجمل، فهو اللفظ الذي یبین 

  سه. إجماله من خالل لفظه نف



       
  
  

 
 
 

٣٦٨

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

یشترك المشكل مع المجمل من حیث اإلبهام الذي تؤول إلیه داللة كل  .٥

منهما. وأما وجه االختالف بینهما أن المجمل یقع البیان فیه من نفس 

اللفظ، أما المشكل فهو ما ال یفهم حتى یدل علیه دلیل من غیره، 

فطریقة إدراك المراد من المجمل تكون من صیغة المجمل نفسها، أما 

ة إدراك المراد من المشكل فإنها تكون عن طریق إدراك القرائن طریق

  ا، وما إلى ذلك.  أو قیاسً  ا منفصالً الخارجة، والتي قد تكون نصً 

المجمل ُیعد واحًدا من األلفاظ المبهمة األربعة، التي یخفى المراد منها، ثالثًا: 

  .وهي: اْلخفي والمشكل والمجمل والمتشابه

یات في القرآن الكریم بصورة مجملة، وترتب على هذا وردت بعض اآل رابًعا:

اإلجمال أنه ال یمكن أن ُیفهم المعنى المراد من مثل هذه اآلیات المجملة دون 

  .بیانها

الُمجمل ورد في القرآن لحكم وأسرار إلهیة؛ تتناسب وسر هذه المعجزة  خامًسا:

  لیها. السماویة، الباقیة إلى تنتهي الحیاة على هذه األرض بمن ع

نالت أسباب اإلجمال في القرآن الكریم اهتماًما كبیًرا من األصولیین،  سادًسا:

ومن الباحثین في علوم القرآن، وكذلك من بعض المفسرین، وقد تناولها كل 

  .منهم تناوًال یخدم النص القرآني

یجب التوقف في العمل بالمجمل إلى أن یتبین المراد منه بطرق البیان، سابًعا: 

ى الباحث االستفسار وطلب البیان، وال یجوز العمل بالمجمل إال بدلیل وعل

  خارجي صحیح.



       
  
  

 
 
 

٣٦٩

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

  قائمة املصادر واملراجع:
 –ه ١٤٢٢( دار القلم، دمشق، ١، طمعجم علوم القرآنإبراهیم محمد الجرمي،  .١

  م).٢٠٠١

أسباب اإلجمال في الكتاب والسنة وأثرها في أسامة محمد عبد العظیم حمزة،  .٢

  ).م١٩٩١ –ه ١٤١١دار الفتح القاهرة،  (١ط ،االستنباط

دار (٢، طاللمع في أصول الفقهأبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي،  .٣

  ).هـ١٤٢٤ -م ٢٠٠٣بیروت:  الكتب العلمیة،

تحقیق: محمد مظهر  ،بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب األصفهاني، .٤

  ).م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦دار المدني، السعودیة:  (١بقا، ط

شرح الكوكب ، أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز المعروف بابن النجار .٥

 -هـ ١٤١٨، مكتبة العبیكان ( ٣، طمحمد الزحیلي و نزیه حماد: المحقق، المنیر

  م).١٩٩٧

معجم لغوي عصري، ط (دار العلم للمالیین، بیروت:  ،الرائدجبران مسعود،  .٦

  ).م١٩٩٢

، تحقیق جامع البیان عن تأویل آي القرآنري ، أبو جعفر محمد بن جریر الطب .٧

د. عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 

  .م)٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢العربیة واإلستراتیجیة، ط (هجر، القاهرة، 

، شرح الورقات في أصول الفقهجالل الدین محمد بن أحمد المحلي الشافعي،  .٨

 – ه١٤٢٠جامعة القدس:  (١بن موسى عفانة، طد. حسام الدین : تحقیق

  م).١٩٩٩

مركز المخطوطات والثراث ( ١، طتلخیص األصولحافظ ثناء اهللا الزاهدي،  .٩

  ).م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤والوثائق، الكویت: 

، تحقیق حمزة المستصفى من علم األصول،  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي .١٠

 .المدینة المنورة:) ،للطباعةشركة المدینة المنورة  بن زهیر حافظ، ط (  

 ،الفروق اللغویةالحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعید أبو هالل العسكري،  .١١

رسالة ( ، بیان السنة لمجمل القرآن وأثره على الفروعزیاد محمد أحمد، تحقیق 



       
  
  

 
 
 

٣٧٠

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

 -هـ ١٤٢٦ماجستیر، قسم أصول الفقه، كلیة الشریعة، الجامعة اإلسالمیة، غزة: 

  ).م٢٠٠٥

شرح التلویح على التوضیح لمتن مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي،  سعد الدین .١٢

(شرح بالقول لتنقیح األصول للقاضي عبید اهللا بن  التنقیح في أصول الفقه

 - هـ ١٤١٦، (بیروت: دار الكتب العلمیة، )مسعود المحبوبي البخاري الحنفي

  ).م١٩٩٦

، دراسة نظریة تطبیقیة –داللة السیاق عند األصولیین  ،سعد مقبل عیسى العنزي .١٣

رسالة ماجستیر، شعبة األصول، كلیة الشریعة والدراسات األصولیة ، جامعة أم (

  ).هـ١٤٢٨ – ١٤٢٧القرى، 

 ،دراسة موازنة –الوجوه والنظائر في القرآن الكریم ، سلیمان بن صالح القرعاوي .١٤

  ).م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ط (الریاض: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، 

، نشر البنود على مراقي السعوداهللا بن إبراهیم العلوي الشنقیطي،  سیدي عبد .١٥

  د.ط، د.ن).(

 ،  تحقیق الدكتور محمد حجي، طالذخیرة شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، .١٦

  ).م ١٩٩٤دار الغرب اإلسالمي، بیروت:  (

، تحقیق: عبد اهللا بن فتح البیان في مقاصد القرآن صدیق حسن خان القنوجي،  .١٧

  ).م١٩٩٢ –ه ١٤١٢المكتبة العصریة، بیروت:  ( اهیم األنصاري،إبر 

، تحقیق اإلتقان في علوم القرآن ،السیوطي بن محمد عبد الرحمن بن أبي بكر .١٨

  ).م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤، الهیئة المصریة العامة للكتاب، (محمد أبو الفضل إبراهیم

مفحمات األقران في مبهمات ، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السیوطي .١٩

  ).هـ١٤٠٧محمد إبراهیم سلیم، ط ( القاهرة: مكتبة القرآن، تحقیق ، القرآن

التعریف واإلعالم  عبدالرحمن بن عبداهللا بن احمد بن اصبغ الخثعمى السهیلي، .٢٠

، دراسة وتحقیق عبد اهللا محمد علي فیما أبهم من القران من األسماء واإلعالم

  .م )١٩٩٢ -هـ ١٤١٢منشورات كلیة الدعوة اإلسالمیة، طرابلس:  النقراط، ط (

، تحقیق د. أنور مواقع العلوم في مواقع النجوم عبد الرحمن بن عمر البلقیني، .٢١

  محمود المرسي خّطاب، ( دار الصحابة، طنطا).



       
  
  

 
 
 

٣٧١

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

، ( رسالة ن في القرآن الكریملمجمل والمبیا عبد الفتاح محمد أحمد خضر، .٢٢

ماجستیر، جامعة الزهر، كلیة أصول الدین والدعوة بطنطا، قسم التفسیر وعلوم 

  القرآن).

 تحقیق، المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبلعبد القادر بن بدران الدمشقي،  .٢٣

 ،(مؤسسة الرسالة، بیروت٢الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، ط

  .)٢٦٣ص (م) ١٩٨١ -هـ ١٤٠١

البرهان في علوم  ،أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بهادر الزركشي .٢٤

دار إحیاء الكتب العربیة عیسى ( ١، طالمحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم، القرآن

  ).م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦البابى الحلبي وشركائه، 

، تحقیق حكام القرآنالجامع ألأبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ،  .٢٥

د. عبد اهللا بن عبد المحسن التركي ، وآخرون ، ط(بیروت: مؤسسة الرسالة ، 

  .)م٢٠٠٦  -هـ ١٤٢٧

أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي (المتوفى:  .٢٦

مؤسسة (٣تحقیق: الدكتور طه جابر فیاض العلواني، ط ،المحصولهـ)، ٦٠٦

  ).م١٩٩٧ -هـ ١٨١٤الرسالة، بیروت: 

فهرسة مكتبة المالك فهد  (  ،مشكل القرأن الكریم عبد اهللا بن محّمد المنصور، .٢٧

  )،١٤٢٦: الوطنیة أثناء النشر، الدمام

( جامعة الشارقة، ١، طالزیادة واإلحسان في علوم القرآنابن عقیلة المكي،  .٢٨

  م)،٢٠٠٦ -ه١٤٢٧الشارقة، 

الرزاق ، علق علیه الشیخ عبدكامحكام في أصول األحاإلعلي بن محمد اآلمدي،  .٢٩

  بیروت).، لمكتب اإلسالمي(ا ١عفیفي ط

كنز الوصول الى معرفة  -أصول البزدوي علي بن محمد البزدوي الحنفي،  .٣٠

  .كراتشي)،مطبعة جاوید بریس ، ط (األصول

، أطروحة وظائف علوم القرآن بین المفسرین واألصولیینفاضل مّدب متعب،  .٣١

   .م)٢٠١٠ -هـ ١٤٣١كلیة الفقه ( دكتوراة، جامعة الكوفة،

، المحصول في علم أصول الفقهفخر الدین محمد بن عمر بن الحسین الرازي،  .٣٢

  ).تحقیق د. طه جابر فیاض العلواني، ط( مؤسسة الرسالة



       
  
  

 
 
 

٣٧٢

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

(دار ٣، ط  لسان العربأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور ،  .٣٣

  .)ه١٤١٤ بیروت: صادر،

المفردات في غریب ، محمد المعروف بالراغب األصفهانى أبو القاسم الحسین بن .٣٤

دمشق  -دار القلم، الدار الشامیة  (١، طالمحقق: صفوان عدنان الداودي، القرآن

  .هـ) ١٤١٢ -بیروت

شرح مختصر المنتهى األصولي البن القاضي عضد الدین عبد الرحمن اإلیجي،  .٣٥

  ه).١٤٢٤ –م ٢٠٠٤( دار الكتب العلمیة، بیروت، ١، طالحاجب

(مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة: ٤، ط المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة،  .٣٦

  .م)٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥

بحوث في أصول أبو لطفي محمَّد بن لطفي بن عبد اللطیف، بن عمر الصبَّاغ،  .٣٧

 ).نشر المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر(، التفسیر للصباغ

دار  (١،  طن في الفقه اإلسالميأثر اإلجمال والبیامحمد إبراهیم الحفناوي،  .٣٨

  ).م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الوفاء، المنصورة: 

دار  ، (أصول السرخسي ،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي .٣٩

  ).بیروت –المعرفة 

أضواء البیان في إیضاح محمد األمین بن محمد المختار الجكني الشنقیطي ،  .٤٠

ط (مكة المكرمة: دار   مي بجدة،مجمع الفقه اإلسال مطبوعات، القرآن بالقرآن

  .هـ)١٤٢٦عالم الفوائد،  

  ).القاهرة، دار المنار (٢ط ،دراسات في علوم القرآنمحمد بكر إسماعیل،  .٤١

إعالم الموقعین عن رب محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ابن قیم الجوزیة،  .٤٢

یروت: دار الكتب العلمیة، ب( ١، تحقیق: محمد عبد السالم إبراهیم، طالعالمین

  ).م١٩٩١ -هـ ١٤١١

 ، تحقیقالتقریب واإلرشاد (الصغیر)، محمد بن الطیب أبو بكر الباقالني المالكي .٤٣

 -هـ ١٤١٨، مؤسسة الرسالة (  ٢، طد. عبد الحمید بن علي أبو زنید

  ).م١٩٩٨

، عنایة: النبأ العظیم نظرات جدیدة في القرآن الكریممحمد بن عبد اهللا دراز،  .٤٤

  .)م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦دار القلم ،  (١ط أحمد مصطفى فضلیة،



       
  
  

 
 
 

٣٧٣

 السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  الثاينا�لد  
  )تعريفه ووروده وأسبابه( ا�مل يف القرآن الكرمي 

، إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم األصول ،محمد بن علي الشوكاني .٤٥

 -هـ ١٤١٩، دار الكتاب العربي( ١طالمحقق: الشیخ أحمد عزو عنایة، 

  )،م١٩٩٩

، إحكام األحكام شرح عمدة األحكاممحمد بن علي بن وهب ابن دقیق العید،  .٤٦

  - ه١٤٠٧عالم الكتب،  (٢أبو األشبال، ط تحقیق: أحمد محمد شاكر

  ).م١٩٨٧

، بیروت، دار الجیل الجدید( ١٠ط ،التفسیر الواضح ،محمد محمود حجازى .٤٧

  ه).١٤١٣

 المناظر وجنة الناظر روضة ،قدامة بن أحمد بن اهللا عبد الدین موفق محمد أبو .٤٨

 ،الرّیان مؤسسة (٢، طحنبل بن أحمد اإلمام مذهب على الفقه أصول في

   ).م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ : روتبی

( دار ٢، طالواضح في علوم القرآنمصطفى دیب البغا، ومحیي الدین دیب،  .٤٩

  .م)١٩٨٩ –ه ١٤١٨الكلم الطیب، دمشق، 

الشرح أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطیف المنیاوي ،  .٥٠

 ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢مصر: المكتبة الشاملة،  (١، طالكبیر لمختصر األصول

  ).م

، مختصر شرح الروضةالطوسي،   نجم الدین أبو الربیع سلیمان بن سعید .٥١

  (مؤسسة 

  .م)١٩٨٧-هـ ١٤٠٧ الرسالة،

دار ، (شاشيأصول ال، نظام الدین أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي .٥٢

  ).بیروت –الكتاب العربي 

  

 


