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ت اراا  ،ب وار ا ،راهد   
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١٤

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

  

  اإلجمال بین المفسرین واألصولیین

  أحمد الزهرانيوفاء بنت محمد بن 

 -  جامعة امللك عبد العزيز  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية- قسم الدراسات اإلسالمية

  . اململكة العربية السعودية -جدة

 wma@hotmail.com: الربيد االلكرتوين

 : لخصامل

هدفت الدراسة التعريف با�مل عند علماء التفسري واألصوليني بأسلوب سهل 

وتوضيح أبرز مالمح التشابه واالختالف بني ا�مل عند . للقارئوخمتصر، مفهوم 

الوصفي الذي يقوم على االستقراء والتحليل املنهج واستخدمت . املفسرين واألصوليني

: هو مامل تتضح داللته أو هو: أن ا�مل: تتلخص أهم النتائج فيما يليو. واالستنباط

 .وليون على وقوع ا�مل يف القرآن الكرميأمجع املفسرون واألص. ماله داللة غري واضحة

يتوقف العمل با�مل إىل أن يرد بيانه وتفسريه، مع اعتقاد وجوبه وأن مراد الشارع منه 

حق وهذا التوقف إمنا يكون يف عهد الرسالة أما بعد انقضاء تلك الفرتة املباركة فال 

ل قد بني قبل وفاة ن كل جممأ .جمال للتوقف ألن جممل الكتاب قد وقع له البيان

ًنالت أسباب اإلمجال يف القرآن الكرمي اهتماما كبريا من .  صلى اهللا عليه وسلمالرسول

 أن �جدا النادر من. املفسرين واألصوليني؛ وقد تناوهلا كال منهم مبا خيدم النص القرآين

 الوجوه من وجه على املراد املعىن على الداللة واضحة غري الكرمي القرآن يف ًألفاظا جتد

 جل-  خيف مل بعلمها اهللا اختص اليت األشياء حىت فيه؛ مفقود ذلك بل املعقولة،

   .عقولنا يناسب حنو على استيعابه، ميكننا الذي املعىن على داللتها عنا-شأنه

 التشابه -  األصوليني-  املفسرين- ا�مل يف القرآن الكرمي: الكلمات المفتاحية

  .واالختالف

  



       
  
  

 

 
 
 

١٥

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

Generalization between the Interpreters and the 

Fundamentalists 

Wafa bint Mohammad bin Ahmad Al-Zahrani 

Department of Islamic Studies, Faculty of Arts and 

Humanities, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi 

Arabia. 

Email: wma@hotmail.com 

ABSTRACT 

The present study aimed to depict the generalization in the 

Holy Quran form the views of the interpretation scholars and 

fundamentalists in an easy, concise and understandable 

style. Furthermore, the study sought to clarify the most 

prominent features of similarities and differences between 

the generalization from the interpreters and fundamentalists 

viewpoints. The study made use of the descriptive method 

based on induction, analysis and deduction. The interpreters 

and fundamentalists agreed that the occurrence of the 

generalization in the Holy Qur’an is frequent. The work of 

the generalization stops until it is explained and interpreted 

with the belief that it is necessary and that the words of the 

Creator are true (such stop is during the period of the 

Prophet Mohammad's "PBUH" life). However, during that 

period there is no room for stopping because the entire 



       
  
  

 

 
 
 

١٦

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

book has been interpreted. In the Holy Qur’an, the causes 

of generalization received great attention from the 

interpreters and fundamentalists as both of them dealt with 

what serves the Quranic text. It is very rare to find words in 

the Holy Qur’an that are not clear taking into account what 

was meant by a reasonable view. Even knowledge that 

related to God was delineated in a way suits our human 

minds. 

Keywords: generalization in the Holy Qur’an, interpreters, 

fundamentalists, similarities and differences. 
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  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

$  #  "       !  
:  

ُاحلمد هللا الذي له ما يف السنوات وما يف األرض وله احلمد يف اآلخرة وهو 

ّاحلكيم اخلبري والصالة والسالم على البشري النذير والسراج املنري، نبينا حممد وعلى آله  َّ َّ

  .ُوصحبه ومن سار على �جه واتبع هداه إىل يوم الدين

  : بعدأما 

ًهـو الكتـاب الـذي ال ريـب، فيـه هـدى للمتقـني، ال يأتيـه الباطـل مـن القرآن الكرمي 
بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد، من اتبع هداه فال يضل وال يـشقى، ومـن 

ُأعـــرض عنـــه فـــإن لـــه معيـــشة ضـــنكا وحيـــشر يـــوم القيامـــة أعمـــى هـــو رســـالة اهللا إىل النـــاس 

ل من كتابه الكرمي، وترك أمتـه علـى احملجـة ُأمجعني بلغه لنا رسوله األمني، وبني لنا ما أمج

  .البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك

وعليه، فأوىل ما تفىن فيـه األعمـار، وأجـل مـا يتنـافس فيـه املتنافـسون، هـو االرتبـاط 

ًبكتاب اهللا، تالوة وحفظا وتـدبرا وعمـال، فهـو البحـر الـذي ال ينـضب، واملعـني الـذي ال 

 كـل مـا حيتـاج إليـه البـشر يف أمـور ديـنهم ودنيـاهم ال يعرتيـه خلـل وال جيف، اشـتمل علـى

و�� �ن �ـ� ��ـ� �ـ� ٱ� ���ـ�وا ��ـ� ٱ����ـ ﴿:اخـتالف وال تنـاقض
ٗ ٰ َ ِ

ۡ
ِ ِ

ْ ُ َ َ َ َ
ِ ِ
�

ِ
ۡ َ َ

ِ ۡ ِ
َ ۡ َ �

���ٗ ِ
َ

  ].٨٢: سورة النساء آية[﴾�

من أجل ذلك أحببت أن أساهم يف خدمة هذا الكتاب العزيز �ذا البحث 

وما توفيقي إال باهللا عليه وفائدة، ُ يسفر عن نفع  أن،املوىل القدير وأسأل املتواضع،

  .توكلت وإليه أنيب

  :  وأسباب اختیارهالموضوعأھمیة 

ارتباط املوضوع بعلم التفسري، وهو من أفضل العلوم لتعلقه بكتاب اهللا، وكما هو -١

  .معروف بأن شرف العلم بشرف املعلوم

رجوها من البحث يف هذا املوضوع الذي يستدعي االطالع الفائدة الكبرية اليت أ-٢
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 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

الدقيق والقراءة الواعية لعدد كبري من كتب التفسري وعلوم القرآن وكتب السنة واللغة 

وأصول الفقه وغريها من العلوم، وهو أمر لو مل أخرج من وراء هذا البحث إال به 

  .لكفى

قرآنية إىل دراسة وافيه مستقله به، جدة املوضوع وقلة البحث فيه، وحاجة املكتبة ال-٣

  .فأردت أن أساهم �ذه اإلضافة

أن هذا املوضوع طويل الذيل، متشعب املسالك، يتناول مسائل دقيقة حتتاج إىل -٤

  .إعمال عقل وتدبر إلبراز أوجه من إعجاز القرآن الكرمي

  :أھداف البحث

ع، وخاصة ما يتعلق ُتقدمي عمل صاحل، خيدم الدين ويساهم يف نشر العلم الناف-١

  .بالدراسات القرآنية

التعريف با�مل عند علماء التفسري واألصوليني بأسلوب سهل وخمتصر، مفهوم -٢

  .للقارئ

  .توضيح أبرز مالمح التشابه واالختالف بني ا�مل عند املفسرين واألصوليني-٣

حثني عامة تيسري استفادة املختصني يف القرآن وعلومه خاصة، وطالب العلم والبا-٤

  .من هذا البحث

  : الدراسات السابقة

  :وميكن تقسيم الدراسات السابقة إىل قسمني

 ذلك علماء يف وكتب مستقل، كفن واملبني ا�مل بدراسة يتعلق ا م:األول القسم

 مباحثهم ضمن يصنفونه أو مستقل، ببحث يفردونهً فأحيانا ًوحديثا،ً قدميا األصول

 بن حممد بكر أيب للشيخ. السرخسي أصول: ذلكاألصول، ومن أمثلة  علم يف

  .احلاج، وغريها األمري ابن للشيخ. والتحبري روالتقري. السرخسي أمحد

 عندهم مصنف وهو واملبني، ا�مل باسم القرآن، علوم يف كتب ا م:الثاني القسم
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  :منهجني على

.  القرآنكتاب الربهان يف علوم :القرآن، مثال ذلك علوم كتب  أن يقع ضمن:األول

  .لإلمام بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي

 وأثره يف إلمجالا: مثال ذلك املتأخرين، يكثر عند وهذا خاص، مبؤلف إفراده :الثاني

جبامعة األمري عبد   محدي ماجستريلفهميدراسة أصولية تطبيقية -اختالف الفقهاء

  م٢٠٠٥   اجلزائر/  قسنطينة-القادر للعلوم اإلسالمية 

  : ھج البحثمن

الوصفي الذي يقوم على االستقراء  املنهج يستلزم البحث أن أسري فيه على

  : والتحليل واالستنباط، على النحو التايل

ُاستقرأت ما أستطيع مما كتب حول اإلمجال من كتب ورسائل، ونظمت ذلك : ًأوال ُ
  .يف مباحث خمتصرة

 ﴾ … القوسني﴿بني هذين علها ج اآليات القرآنية بالرسم العثماين، وكتابة- ًثانيا

  . إىل سورها مع بيان أرقامهاوعزوها

 يف الصحيحني  احلديثفإن كانختريج األحاديث النبوية من مصادرها األصلية، : ًرابعا

ن مل يكن يف وإ. احلديثمع ذكر اجلزء والصفحة ورقم بذلك، أو يف أحدمها اكتفيت 

  .يف احلكم عليه العلماء ، وأتبعته بذكر أقوالمن مصادره اخرجهالصحيحني 

ًتوثيق النصوص اليت أنقلها توثيقا علميا دقيقا من مصادرها األصلية: ًخامسا ً ً.   

ًذيلت البحث بالفهارس تسهيال للوصول إىل موضوعاته: ًسادسا ُ.  

  : خطة البحث

، وثالث مباحث إىل مقدمة، ُ يف هذا املوضوع أن يقسم البحثاقتضت طبيعة

  : لنحو التايلعلى ا وخامتة، وفهارس
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ومــــنهج وتتــــضمن أمهيــــة املوضــــوع، وأســــباب اختيــــاره، والدراســــات الــــسابقة، : المقدمــــة

  .البحث وخطته

  :المجمل عند المفسرين، وفيه أربع مطالب: المبحث األول

  تعريف ا�مل لغة: املطلب األول

  اصطالحا تعريف ا�مل: املطلب الثاين

  لكرميوقوع ا�مل يف القرآن ا: املطلب الثالث

  .أسباب اإلمجال عند املفسرين: املطلب الرابع

  :عند األصوليين، وفيه أربع مطالبالمجمل : المبحث الثاني

  . اصطالحاهتعريف: املطلب األول

 صلى اهللا عليه اختالف األصوليون يف بقاء ا�مل بعد وفاة الرسول: الثايناملطلب 

  .وسلم

  . حكم ا�مل: املطلب الثالث

  . اإلمجال عند األصولينيبأسبا: عاملطلب الراب

  .المقارنة بين المجمل عند المفسرين واألصوليين: المبحث الثالث

  .وفيها أبرز النتائج والتوصيات: الخاتمة

  .تساعد يف الكشف عن مضمونهمن الفهارس الفنية اليت عدد وحتتوي على : الفهارس

كان فيه من خطأ فمن هذا وما كان يف هذا العمل من صواب فمن اهللا وحده، وما 

  .نفسي والشيطان، وأستغفر اهللا منه، واحلمد هللا من قبل ومن بعد

   أجمعين وصحبهآلةى محمد وعلوصلى اهللا وسلم على نبينا 
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  ا اول
ا  ا  

  

  تعريف المجمل لغة: المطلب األول

ٌمفعل من أمجل، يقال: ا�مل يف اللغة َ ْ مـل، ومـصدره إمجـال، ًجيمل إمجاال فهو جم: ُ

: فـاألول قولـك.  أحـدمها جتمـع وعظـم اخللـق، واآلخـر حـسن:"ومادة الكلمة هلـا أصـالن

َ﴿ وقــال:وقــال اهللا تعـاىل. وأمجلتــه حــصلته. أمجلـت الــشيء، وهــذه مجلــة الــشيء َ َ ٱ��ــ� َ ِ
�

���وا ��� ��ل ���� ٱ���ءان ��ـ�
ٗ َ َۡ َُ ُ َُ ۡ ُ ۡ ْ

ِ ۡ َ َ َ
ِ
ّ َ ۡ ُ َ

ۚ��ـ�ة 
ٗ َ ِ ٰ واألصـل . ] ..٣٢: الفرقـان[ ﴾ َ

  .)١ ( "اآلخر اجلمال، وهو ضد القبح

واألصل األول هو املقـصود هنـا، وهـو ا�مـوع مـن أمجـل احلـساب إذا مجـع، وجعـل 

  .مجلة واحدة

ــــال الراغــــب األصــــبهاين   ــــل لكــــل مجاعــــة غــــري : "ق ــــرة، فقي ــــه معــــىن الكث ــــرب من واعت

جممـل، وقـد : يبـنيمجلة، ومنه قيل للحساب الذي مل يفـصل والكـالم الـذي مل : منفصلة

مـا حيتـاج إىل بيـان، فلـيس حبـد لـه وال : ا�ملو  ...أمجلت احلساب، وأمجلت يف الكالم

تفــسري، وإمنــا هــو ذكــر بعــض أحــوال النــاس معــه، والــشيء جيــب أن تبــني صــفته يف نفــسه 

  . )٢( "  املشتمل على مجلة أشياء كثرية غري ملخصةوه: ا�ملاليت �ا يتميز، وحقيقة 

ـــــق علـــــى املـــــبهم يقـــــال فهـــــو يط ُأ�مـــــه، ويطلـــــق كـــــذلك اجلمـــــع : أي) أمجـــــل األمـــــر: (ل
َّ كمــــا يطلــــق أيــــضا علــــى احملــــصل، مــــن أمجــــل الــــشي،والتحــــصيل مــــن غــــري تفــــصيل  إذا ءً

َّحصله َ
)٣(.  

                                                           

  .١/٤٨١معجم مقاييس اللغة ) مجل(دة ما: ينظر) ١(

  .٣٤١ /١، وبنحوه يف عمدة احلفاظ )٢٠٢(املفردات يف غريب القرآن :  ينظر)٢(

ملصباح املنري وا) ١٢٣ /١١(لسان العرب و ،�١١/٧٥ذيب اللغة ) مجل(مادة :  ينظر)٣(

  . )١٣٦(، واملعجم الوسيط )١٢٤ /١٤( العروس جوتا) ١١٠  /١(
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 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

  تعريف المجمل اصطالحا: المطلب الثاني

مل يفرد أغلب العلماء من املفسرين واملؤلفني يف علوم القرآن فيما اطلعت عليه 

ًبابا خاصا يف تعريف ا�مل، وإمنا أشاروا إىل معناه يف ثنايا تفاسريهم لآليات اليت وقع  ً

  :فيها ا�مل، ومن أمثلة ذلك ما يلي

�� ٱ�ي أ��ل ���� ﴿:  اهللا عند تفسري قـول اهللا تعـاىل رمحهما ذكره الفخر الرازي
َ ۡ َ َ َُ َ َٓ

ِ
� َ

ٞٱ���� ��� ءا�� ٰ َٰ ََ ُ ۡ ِ َ ِ
ۡ

 �� ���� � ٌُ ٰ َ َ ۡ �
�أم 

ُ
ۖٱ���� وأ�� ������
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ۡ
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ِ ِ
ُ ُ
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ِۖ ِِ ِ

ۡ َ َ َٓ َٓ َ
ِ ِ ِ
ۡ َ ۡۡ ۡۡ ُ ِ َ ٰ َ َ

���� ��و���ۥ إ� ٱ� وٱ�����ن � ٱ���� �����ن
َ َُ َ َُ َ َِ

ۡ ۡ
ِ ِ ِ
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ِ ٰ � َ ٓۗ ُ

� � ُ
ِ
ۡ َ ُ  ءا��� ��ۦ �ۡ

ٞ ّ ُ
ِ ِ

� َ ِ�� ��ـ�  َ ِ ۡ ِ ّ

ِر���ۗ و�� ���� إ� أو��ا ٱ����  ٰ َ َ ّۡ ْ �َ ۡ ُ ْ َُ ٓ �
ِ ُ � َ ََ

  .]٧:آل عمران[﴾ِ

 قد أكثروا من الوجوه يف تفسري احملكم واملتشابه، وحنن نذكر الوجه الناس«

  إما أن يكون نصا، أو ظاهرا،اللفظ «:إىل أن قال» احملققنيامللخص الذي عليه أكثر 

أو مؤوال، أو مشرتكا، أو جممال، أما النص والظاهر فيشرتكان يف حصول الرتجيح، إال 

أن النص راجح مانع من الغري، والظاهر راجح غري مانع من الغري، فهذا القدر املشرتك 

وأما ا�مل واملؤول فهما مشرتكان يف أن داللة اللفظ عليه غري  هو املسمى باحملكم

  .)١( »مرجوحجحا لكنه غري راجحة، وإن مل يكن را

َإ��� ��م ﴿: ًكر تعريفا للمجمل عند تفسري قوله تعاىلقد ذونجد القرطبي  � َ َ �
ِ

������ ٱ����� وٱ�م و�� ٱ���� و�� أ�� ��ۦ ��� ٱ� ��� ٱ���  ُ ۡ
ِ

َ َ َ َ ََ َ
ِۖ ِ ِ

�
ِ ِ
ۡ َ

ِ ِ ِ
� ُ ٓ َ

ِ
ۡ َ ۡ َ َ َ� ۡ ۡۡ ُ ُ ََ

ٖ�� ��غ َ َ ۡ َ
ٖ و� �د

َ َ ِ� �� إ�� ����َ
ۡ َ َ َ ۡ

ِ
ٓ َ َ

 إن ٱ
�
ٞ� ���رِ ُ َ َ ٌ ر��� � ِ  ]١٧٣:البقرةسورة [﴾��

هذا اخلطاب جممل، ألن ا�مل ما ال يفهم املراد من :  جيوز أن يقالوال«: فقال

                                                           

  ).٧/١٣٩ (الغيب  مفاتيح)١(



       
  
  

 

 
 
 

٢٣

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

  .)١(» ظاهره

 منها اليت يعرف  يف التقسيماتأشار النيسابوريتفسير من  التاسعة ويف املقدمة

 كثري، واملعىن واحد  كان اللفظإذا«: مهمة إىل تعريف للمجمل، فقال اصطالحات

 متساوي كان إن املعاين تلك إىل بالنسبة اللفظ ألن ّومؤول وظاهر جممل إىل فينقسم

 هو واملرجوح الظاهر هو فالراجح متفاوتة كانت وإن املبني، وبإزائه ا�مل فهو الداللة

  .)٢( »ّاملؤول

  

 ما دل داللة ال يتعني هو«: وهو من علماء التفسري واألصول بأنهالشوكاني وعرفه 

املراد �ا إال مبعني، سواء كان عدم التعيني بوضع اللغة، أو بعرف الشرع، أو 

  .)٣( »باالستعمال

 معناه يظهر ال الذي ا�مل: املتشابه من«: من املتشابه فقال القاسمي هوجعل

 ريهتفس صحة عدم أو لغرابته، أو معناه، يف االشرتاك بسبب كان سواء ظن، وال بعلم

  .)٤( »ذلك غري أو والشرع، اللغة يف

:  فقالبه يف مقدمة تفسريه يف تعريف ا�مل وما يتعلق وتوسع الشنقيطي

أنه ما احتمل معنيني أو أكثر من غري ترجيح لواحد منهما أو منها على : والتحقيق«

  .)٥( »غريه

  .)٦( »داللته تتضح مل بأنه ما« :األبياريوعرفه 

                                                           

  ).٢/٢١٨( اجلامع ألحكام القرآن )١(

  ).١/٤٧( غرائب القرآن )٢(

  ).٢/١٣( ارشاد الفحول )٣(

  ).٢/٢٨٤( حماسن التأويل )٤(

  ).١/٣٩( أضواء البيان )٥(

  ).٢/١٨٧( املوسوعة القرآنية )٦(



       
  
  

 

 
 
 

٢٤

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

  : ومن أمثلة ذلكبالمجمل، في علوم القرآن فقد اعتنوا كذلك علماءلأما بالنسبة ل

  

معرفة تفسريه :  أفرد احلديث عنه يف النوع احلادي واألربعنيالزركشي أن اإلمام 

  .)١( »ما يتوقف بيانه على غريه«: وتأويله وعرفه بأنه

ني يف نوعني من أنواع علوم القرآن، وذلك يف النوع السابع والثالثالبلقيني وجعله 

ً وقع جممال يف ام: ومرادنا با�مل«: ا�مل واملبني، وعرفه فقال: والثامن والثالثني

  .)٢( »الكتاب مث بينته السنة

بأنه مامل تتضح «:  النوع السادس واألربعني، وعرفهيف السيوطيًوأفرده أيضا 

  .)٣(»داللته

ما ازدمحت  «:نه وعرفه بأواملائة، عن ا�مل يف النوع احلادي حتدث عقيلةوابن 

  .)٤ (»فيه املعاين، ومل يعلم املراد منه إال باالستفسار والتأمل

وبعد عرض هذه التعريفات السابقة للعلماء جند أن أوجز التعريفات وأمشلها هو 

  . وهو التعريف املختار»بأنه مامل تتضح داللته«تعريف السيوطي للمجمل 

ع عناية العلماء مبباحث ا�مل واملبني يف فهذه مجلة من املقتطفات اليت تدل على تتاب

  .)٥(كتبهم ومؤلفا�م املتعلقة بالقرآن الكرمي 

  

                                                           

  ).٢٠٠_٢/١٦٦( الربهان يف علوم القرآن )١(

  ).١٤٠( مواقع العلوم )٢(

 ورود:( إعجاز القرآن بعنوان وجوه من عشر اخلامس ًوأدرجه أيضا يف الوجه) ٣/٥٩(اإلتقان  )٣(

  .)١/١٣٩(معرتك األقران : ينظر) نةّمبي وبعضها جمملة آياته بعض

  ).٥/١٣٦( الزيادة واإلحسان )٤(

 علوم يف ، دراسات)١/٣٠٩ (الصاحل لصبحي القرآن علوم مباحث يف: ينظر.  ولالستزادة)٥(

  ).١/٢٤٥ (القرآن علوم ومعجم ،)١/٢٣٢( بكر حممد القرآن



       
  
  

 

 
 
 

٢٥

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

  وقوع المجمل في القرآن الكريم: المطلب الثالث

ذهب مجهور العلماء من املفسرين واألصوليني وغريهم، على أن اإلمجال واقع يف 

  عريب، والقرآن نزل بلسان مجاع، فالرسول القرآن الكرمي، والسنة النبوية املطهرة باإل

  .)١( عريب مبني، والعرب جتمل يف كالمها مث تفسره

جيوز ورود ا�مل يف كالم اهللا تعاىل وكالم رسول اهللا : "قال فخر الدين الرازي

  .)٢("صلى اهللا عليه وسلم والدليل عليه وقوعه يف اآليات املتلوة

  .)٣("كتاب والسنةواألصح وقوعه يف ال: "السبكيوقال 

  .)٤("اعلم أن االمجال واقع يف الكتاب والسنة:" وقال الشوكاين

ولم يعرف من المنكرين لوقوع المجمل في القرآن الكريم سوى داود 

ً، مدعيا أن اإلمجال بدون البيان ال يفيد وفيه تطويل وال يقع يف كالم البلغاء الظاهري

  .ًفضال عن كالم اهللا سبحانه وكالم رسوله 

ًوال نعلم أحدا قال به غري « :الصرييفًوقد بدى رأيه غريبا حىت قال أبا بكر 

  .)٥( »داود

 وهو أي ا�مل يف الكتاب :" شرح الكوكب املنري، فقاليف النجارورد عليه ابن 

 أي األحاديث الواردة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، خالفا ويف السنةأي القرآن 

اإلمجال :  داودلقا. حيصى عليه من الكتاب والسنة مبا ال واحلجة...لداود الظاهري

 ومعه تطويل، وال يقع يف كالم البلغاء، فضال عن كالم اهللا يفيد،بدون البيان ال 

                                                           

 ،)٣/٤١٥(، وشرح الكوكب املنري البن النجار)٣/٦٠(واالتقان ) ٣/٤٣(البحر احمليط : ينظر) ١(

  .وغريهم) ٥/١٤٠( واإلحسان ةوالزياد

   ).١٥٨(احملصول ) ٢(

  ).٥٦(مجع اجلوامع ) ٣(

  ).٢/١٤(ارشاد الفحول ) ٤(

  ).٣/٤٣(يط نقله عنه الزركشي يف البحر احمل) ٥(



       
  
  

 

 
 
 

٢٦

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

أن الكالم إذا ورد جممال، : واجلواب .سبحانه وتعاىل وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم

  .)١("ءمث بني وفصل أوقع عند النفس من ذكره مبينا ابتدا

واملتأمل يف القرآن الكرمي جيد أن هناك كثري من األمثلة على وقوع ا�مل يف 

  .)٢( » من اإلمجال يف الظاهر فكثريهوأما ما في«: القرآن الكرمي، قال الزركشي

خاصة النصوص املتعلقة باألحكام التكليفية كالصالة والزكاة واحلج وغريها، فقد 

فجاءت السنة وبينت إمجاهلا، وكيفية آدائها، وأوقا�ا وردت جمملة يف القرآن الكرمي 

  .وتفاصيلها وغري ذلك من األمثلة

  

  

                                                           

  ).٣/٤١٥(خمتصر التحرير شرح الكوكب املنري ) ١(

  ). ٢٠٩  /٢(الربهان ) ٢(



       
  
  

 

 
 
 

٢٧

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

  .أسباب اإلجمال عند المفسرين: المطلب الرابع

ــــصعب كثــــرية، أســــباب لإلمجــــال  علــــوم تناولتــــه املبحــــث هــــذا ألن استقــــصاؤها، ي

 أســـباب يـــذكر ٌوكـــل ،)١( غريهـــاو الفقـــه وأصـــول والتفـــسري، اللغـــة، والنحـــو كعلـــم عديـــدة،

   :)٢( جهته، وأشهر أسباب اإلمجال عند املفسرين ما يلي من اإلمجال

 :االشتراك .١

 تعــني الــيت القرينــة عــدم مــع خمتلفــة، بأوضــاع متعــددة حلقــائق اللفــظ وحقيقتــه وضــع

َ﴿ عـسعس:كما يف قوله تعاىل .املراد َ ْ ِوالليـل ﴿:تعـاىل ﴾يف قولـه َ َّْ َإذا َ َعـسعس ِ َ ْ ورة سـ[ ﴾ َ

  .وىل أو أقبل، أو أظلم،: احتماالت هلا فإن] ١٧: التكوير

َومـــا ﴿:تعـــاىل قولـــه: مثـــال اخـــر ُيـعلـــم َ َْ ُتأويلـــه َ َ ِ ُاللـــه َِّإال َْ َوالراســـخون َّ َُّ
ِ

ِالعلـــم ِيف َ ِْ  آل[ ﴾ ْ

َوالراسخون ﴿:فقوله] ٧: عمران َُّ
ِ

  :أمرين حتتمل الواو ﴾فإن َ

  .للعطف تكون أن: األول

 .لالستئناف: الثاين

 :الحذف .٢

  .وهو أن حيتمل احملذوف أكثر من تقدير خيتلف به املعىن

� و�����ن أن ������� ﴿: قوله تعاىل: ومثاله ُ ُ ِ
َ ََ َ ُ َ ۡ   ].١٢٧: النساء[ ﴾َ

  .الرغبة حيتمل ترغبون يف نكاحهن، وهذا: قيل

  .)٣( وترغبون عن نكاحهن، وهذا حيتمل النفرة:     وقيل

                                                           

أسباب حنوية، وإىل أسباب بالغية، :  يف كتابه أسباب اإلمجال إىلحممد أسامة قسم الدكتور )١(

 بكتا: وإىل أسباب لغوية وأدرج ضمن كل قسم جمموعة من األسباب، ولالستزادة ينظر

 .يف الكتاب والسنة لهأسباب اإلمجال 

واإلتقان ) ٣/٤٦(والبحر احمليط له) ٢/٢٠٩(الربهان للزركشي: انظر هذه األسباب وغريها يف) ٢(

 واألصالن يف ).١/٩(، ومقدمة أضواء البيان )٥/١٤١(والزيادة واإلحسان ) ٢/٥٢(للسيوطي

 ).٤٢(وا�مل واملبني يف القرآن ) ٣٦٥(علوم القرآن 

 ، واإلتقان)٢/٢١٦(، وزاد املسري )١/٣٠١(، والكشاف )١/٤٢٦(لعيون النكت وا: ينظر )٣(

  . )١٤٧(أسامة حممد . أسباب اإلمجال دو) ٢/٥٢(



       
  
  

 

 
 
 

٢٨

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

 :مرجع الضمير .٣

  .)١(  أمران أو أمور يصلح لكل واحد منهاوهو أن يتقدم الضمري

ُ إ�� �ـ��� ٱ��ـ� ٱ���ـ� وٱ���ـ� ٱ�ـ��� ﴿: قوله تعـاىل: ومثاله ُ ِّ ِٰ � ُ َ ََ َۡ ۡ َ
ِ

� َُ َ ُ ۡ ِ ۡ ِ

ۚ�����ۥ
ُ ُ َ ۡ   ].١٠: فاطرسورة [ ﴾َ

  ):يرفعه(فالضمري الفاعل يف قوله 

  .لهوالعمل الصاحل يرفعه اهللا إليه ويقب: ، واملعىن)اهللا(حيتمل أن يعود إىل 

  .أن الكلم الطيب يرفع العمل الصاحل: ، واملعىن)العمل(وحيتمل عوده إىل 

  .)٢( أن العمل الصاحل يرفع الكلم الطيب: ، واملعىن)الكلم(وحيتمل أن يكون عائدا اىل 
  

 :التقديم والتأخير .٤

 ��﴿: قوله تعـاىل: ومثاله
ۡ ۖ���� ���ـ� �ـ� ���ـ� َ َٔ َ ۡ َ � ِ

َ َ َ� َ َ َ ُ
 .]١٨٧:األعـرافسـورة [﴾

  .  حفيكيسألونك عنها كأن: أي

  :)٣( غرابة اللفظ .٥

ــ�� ﴿: تعــالهقولــ: ومثالــه ــ� �� ــ�� �� ً۞إن ٱ�� ُ َ ََ ِ
ُ َ ٰ ِ

ۡ �
 املعــارجســورة [﴾�ِ

:  فإن هذا اللفظ غريب ال يفهم املراد منه، وفسره ما جاء بعـده، قـال تعـاىل]١٩:آية

ٗإذا ��� ٱ�� ��و� ﴿ ُ َ َ� � ُ � َ
ُ �ذا ��� ٱ�ـ� �ِ ۡ َ ۡ ُ � َ َ

ً��ـ��  ُ :  آيـة املعـارجسـورة [ ﴾َ

                                                           

  ).٢/١٦(إرشاد الفحول و ،)٥/٦٥(البحر احمليط : ينظر) ١(

، )٢/٥٣(، واإلتقان )١/٢١٧( معرتك األقران، و)١٤/٣٣٠ (اجلامع ألحكام القرآن: ينظر) ٢(

  ).٣/٣٧٠(النكت والعيون و) ٦/٤٧٨(زاد املسريو

 القرآن بغريو، )ه٢٧٦(غريب القرآن البن قتيبة: ويوجد مؤلفات كثرية يف غريب القرآن منها) ٣(

 األريب ألبو ةحتفو، )ه٥٩٧( األريب البن اجلوزيةتذكرو، )ه٣٣٠(للسجستاين 

القرآن  غريب تفسريو، )٨١٥(التبيان يف تفسري غريب القرآن البن اهلائمو، )ه٧٤٥(حيان

  ).معاصر(  يف بيان غريب القرآن للخضرييج والسرا،)معاصر(للكواري



       
  
  

 

 
 
 

٢٩

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

١( ]٢١_٢٠(.  

 :)٢( قلة االستعمال .٦

  . يسمعون: ي، أ]٢٢٣: الشعراء [)يلقون السمع: (قوله تعاىل: مثاله

  ً.متكربا: ، أي]٩:احلج [)ثاين عطفه: (وقوله تعاىل

 :قلب المنقول .٧

ــ��� ﴿: قولــه تعــاىل: مثالــه ــ�ر � َو� ِ ِ ِ
ُ طــور : ، أي]٢: آيــة التــنيســورة [﴾َ

  .ءسينا

ٌ﴿ سلم:وقوله تعاىل
َٰ
َ � إل ���� َ ِ َ ۡ

ِ � َ   .إلياس: ، أي]١٣٠: آيةالصافاتسورة [﴾�َ

 :التكرير القاطع لوصل الكالم في الظاهر .٨

َ��ل ٱ��� ٱ��� ٱ����وا �ـ� ���ـ�ۦ ���ـ� ﴿: قولـه تعـاىل: مثالـه  َِ ِ ِ
� ْ
ِ ِ ِۡ ََ َُ َ ۡ َ ۡ � ُ َ َۡ

ۡٱ������ا ��� ءا�� ���� ��� َ َ ۡ ُ ۡۡ ِ َِ َ َُ َ ْ ُ
ِ

ۡ ٗ��ـ�ن أن �ـ��ۡ
ِ ٰ َ � َ َ ُ َ

ِۚ� ���ـ� �ـ� ر�ـ�ۦ ِ
ّ � ِ ّ �ٞ َ ۡ ﴾ 

  . استكربوا ملن آمن من الذين استضعفوانالذي: ه، معنا]٧٥:سورة األعراف آية[

  :اإلبهام .٩

ٓ وءا��ا ���ۥ ��م ���دهۦ و� ����﴿ :تعـاىل قولـه:  مثاله َُ
ِ

ۡ ُُ َ َ ۡ َ
ِۖ ِ َ َ ََ َ � ْ ُ

�ا إ��ۥ � ��  ِ
ُ َ ُ �

ِ ۚ
ْ

ــ���  َٱ�� ِ ِ
ۡ ُ  احلــق يف اآليــة جمهــول اجلــنس ن، فــإ]١٤١: آيــةاألنعــامورة ســ [﴾�ۡ

  .والقدر والنوع، واآلية مل توضح املراد منه، فافتقر إىل البيان

  :تعدد مرجع الصفة. ١٠

ــ�م �ــ� َِّ﴿ إنــا:تعــاىل قولــه: مثالــه ــ��� ر��ــ� ��� � � ٖ أر�ــ��� ��
ۡ َ ِ ۡ َۡ

ِ
ٗ َۡ َ ٗ

ِ ِ
ۡ َ َۡ َ َ ۡ َ

�����ٖ
ّ ِ

َ ۡ   :له احتماالن) مستمر( الصفة يف قوله عرج، فم]١٩: آيةالقمرسورة  [﴾�

  . املراد استمرار النحوسةن، فيكو"حنس "أن يكون صفة : األول

  .)٣( ، فيكون املراد يف يوم استمر عليهم حىت أهلكهم"يوم"أن يكون صفة : الثاين

                                                           

  ).٤/٣٠٦(، والنكت والعيون )٨/٣٦٣(زاد املسري ، و)٢/٥٣(اإلتقان : ينظر) ١(

  ).٣/٢٢٥(زاد املسري، و)٨/١٦٢(جامع البيان : ينظر) ٢(

  .)٥٠(أسباب اإلمجال ، و)١٧/١٣٧(اجلامع ألحكام القرآن : ينظر) ٣(



       
  
  

 

 
 
 

٣٠

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

ما ا  
 اا   

  ً.اصطالحا هتعريف: المطلب األول

  

اء األصــول يف تعريــف ا�مــل حــىت رمبــا زادت علــى العــشرين اختلفــت عبــارات علمــ

ًتعريفــا، وذلــك تبعــا ألغراضــهم ومــذاهبهم   انقــسموا يف التــأليف فيــه علــى الفقهيــة، حيــثً

 احلنفيـة وهـي مـا املتكلمني وطريقة على طريقة الشافعية وهي ما تسمى مبدرسة طريقتني؛

 علـى اعتبـار ا�مـل مـن احلنفيـةني وتسمى مبدرسة الفقهاء، واتفق األصوليون من املتكلمـ

 وعــدم االســهاب بالــدخول يف تفاصــيل لالختــصارًأقــسام املــبهم واخلفــي الداللــة، وطلبــا 

  :فسأكتفي بذكر بعض تعريفات املدرستني فيما يلي )١( هناليس مقامها 

  :تعريفات المجمل عند المتكلمين منها: ًأوال

 
 يوقـف علـى املـراد بـه إال ببيـان مـن قبـل  وهو مـا احتمـل وجوهـا فـصار حبـال ال:ا�مل« 

  .)٢( »املتكلم

  .)٣( »غريه ما ال يعقل معناه من لفظه ويفتقر يف معرفة املراد إىل :ا�مل«

 هو اللفظ الصاحل ألحد معنيني الذي ال يتعني معناه ال بوضـع اللغـة وال بعـرف :ا�مل«

                                                           

 ، واملعتمد)٥٦( يش الشالأصو: ينظر. لالستزادة حول تعريف ا�مل عند األصوليني )١(

اللمع ، و)١/١٤٢(العدة ، و)٨٦ (األسراركشف ، و)١٧٢(إحكام الفصول ، و)١/٣١٧(

روضة ، و)١/٤٦٣(، واحملصول )١/٣٤٥(املستصفى ، و)١/١٦٨( أصول السرخسي، و)٢٧(

، )١/٢١٨ ( شرح املصنف على املنارسراركشف األ، و)٣/١١(اإلحكام ) ٢/٢٩(الناظر 

  ).٣/٤٣( احمليط روالبح

  ).٨١( أصول الشاشي )٢(

  ).٤٩( اللمع يف أصول الفقه )٣(



       
  
  

 

 
 
 

٣١

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

  .)١( »االستعمال

هم واملــبهم هــو الــذي ال يعقــل معنــاه وال يــدرك  يف اصــطالح األصــوليني هــو املــب:ا�مــل«

  .)٢ (»مقصود الالفظ ومبتغاه

ــــة علــــى أحــــد أمــــرين ال مزيــــة ألحــــدمها علــــى اآلخــــر بالنــــسبة :ا�مــــل« ــــه دالل  هــــو مــــا ل

  .)٣(»إليه

  .)٤ (» ما تردد بني حمتملني فأكثر على السواء:ا�مل«

  .)٥ (» تتضح داللتهمامل: ا�مل«

  

  :جمل عند الفقهاء منها المتعريفات: ًثانيا

 وهــو مــا ازدمحــت فيــه املعــاين واشــتبه املــراد اشــتباها ال يــدرك بــنفس العبــارة بــل :ا�مــل«

  .)٦ (»مث الطلب مث التأمل بالرجوع إىل االستفسار

 فهو ضد املفسر مأخوذ من اجلملة وهـو لفـظ ال يفهـم املـراد منـه إال باستفـسار :ا�مل«

  .)٧ (»ف به املرادمن ا�مل وبيان من جهته يعر

، ولعـــــل األظهـــــر مـــــن هـــــذه فهـــــذه بعـــــض التعريفـــــات الـــــيت ذكرهـــــا األصـــــوليون للمجمـــــل

  .والسبكي احلاجبابن التعريفات واملختار منها هو تعريف 

                                                           

  ).١٨٧( املستصفى )١(

  ).١/١٥٣( للجويين الربهان يف أصول الفقه )٢(

  ).٣/٩( اإلحكام يف أصول األحكام )٣(

  ).٣/٤٣٧( شرح الكوكب املنري )٤(

 املختصر شرح خمتصر ابن حاجب نبيا: ينظر.  والسبكي،ن احلاجب وهو تعريف اب)٥(

  ).٢/٩٨(، ومجع اجلوامع )٢/٣٥٧(

  ).١/٩( كنز الوصول اىل معرفة األصول )٦(

  ).١/١٦٨( أصول السرخسي )٧(



       
  
  

 

 
 
 

٣٢

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

  .»واضحة داللة غري ماله« أو بلفظ » تتضح داللتهمامل: ا�مل« :وهو أن

 الختــصاره )١( العلمــاءلــب  واختــاره أغاالعرتاضــاتفهــذا التعريــف جــامع مــانع ســلم مــن 

  .ومشوله

  

  :شرح التعريف

  .والفعلجنس يف التعريف يشمل اللفظ " ما"فقوله 

ــة لــه علــى شــيء" لــه داللــة"وقولــه  فــال يوصــف . قيــد أول خيــرج بــه املهمــل، فإنــه ال دالل

  .بالبيانباإلمجال وال 

ص قيـــــد ثـــــاين خيـــــرج بـــــه املبـــــني ألن داللتـــــه واضـــــحة وكـــــذلك الـــــن" غـــــري واضـــــحة"وقولـــــه 

  .)٢(والظاهر

 تقـدم وهـووهذا التعريف يتوافـق مـع التعريـف املختـار للمجمـل عنـد املفـسرين فيمـا 

  .  )٣( »داللته مامل تتضح هبأن«: ا�مل تعريف السيوطي يفما ذهب إليه 

 اليه املفسرون االصطالحي الذي ذهب اللغوي والتعريف العرض للتعريفوبعد هذا 

 ويتبني أن ا�مل بينها، وثيقة ومتالزمةلص اىل أن هناك عالقة واألصوليون يف تعريف ا�مل خن

  .)٤( بعض أخذ بعضها حبجز اللغوي فقديف معناه االصطالحي ال خيرج عن حدود التعريف 

  

                                                           

 ،)٢/١٠٥( فصول البدائع  يفي، والفنار)٣/٩٩١(أصول الفقه   يفابن مفلح:  منهم)١(

. )٢/١٤٢( مناهج العقول  يفي، والبدخش)٦/٢٧٥١( حريرالتحبري شرح التواملرداوي يف 

   ).٦٧٦(دراسات أصولية حملمد احلفناوي و،)٣/٥( أصول الفقه للشيخ زهري :وينظر

أسباب اإلمجال ألسامه حممد ، و)١٣(أثر اإلمجال والبيان يف الفقه حملمد احلفناوي : ينظر) ٢(

)١٤( .  

  .)٣/٥٩(اإلتقان ) ٣(

  ).٩ (عبد الفتاح خضرلبني يف القرآن ا�مل وامل: ينظر) ٤(



       
  
  

 

 
 
 

٣٣

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

  اختالف األصوليون في بقاء المجمل بعد وفاة الرسول: الثانيالمطلب 
 أن األصوليون سبق، جند وقوع ا�مل يف القرآن الكرمي فيما اعباإلمجبعد أن تبني 

على ثالث –  الصالة والسالمعليه-بقاء اإلمجال بعد وفاة الرسول اختلفوا يف 

  :)١(مذاهب

 صلى اهللا عليه بعد وفاة الرسولال جيوز بقاء ا�مل بدون بيان : المذهب األول

  ً.وسلم مطلقا

  : واستدلوا على ذلك مبا يلي

ِٱ��م أ���� ��� د���� و����� ����� ����   ﴿:تعاىلقوله ب .١
َ َ َ َ ۡۡ ِ ۡ ُ ۡ ۡ ُُ َ ُ ُۡ َۡ َۡ َ ََ َِ

ۡ ۡ َ ۡ

ٗور��� ��� ٱ���� د�� ِ َ ٰ َ ۡ
ِ
ۡ ُ ُ َ ُ ِ َ ٍ� ��� ٱ��� � ���� َ

َ َ َۡ َ
ِ

� ُ ۡ
ِ

َ
ۚ������ ��ٖ ِ َ َ ُ َ ۡ َ

 

���ٖ
ۡ
ِ ِ
ّ

 ��ن ٱ
�
ِ
َ

ٞ� ���ر ُ َ َ ٞ ر��� � ِ   .]٣: آيةاملائدةسورة [﴾�

  .لى أن اهللا أكمل الدين واألحكام وأن كل شيء بني وفصل للناسفهذه اآلية تدل ع

ۡوأ���� إ�� ٱ��� ��� ����س �� ��ل إ��� و�����  ﴿:تعاىلوبقوله  .٢ ُ ۡ� َ َ َ ََ َ َ
ِ
ۡ َۡ َ

ِ ِ
َ
ِ
ّ ُ ِ ِ�

ِ
ّ ُ ِ َِ ۡ ّ َ ٓ َ ۡ َ

َ

�����ون
َ ُ � َ َ  .]٤٤: آية النحلسورة [﴾ َ

   ا�مل فبقاءبيان- م  اهللا عليه وسلصلى- أن وظيفة الرسول فهذه اآلية تدل على 

  .ا�مل بدون بيان تقصري �ذه الوظيفة، وإخالل �ا وهو غري جائز

 بيان األحكام الشرعية:  من هذه اآليةداملقصو: "بأنوميكن أن جياب على ذلك 

  ما: َّ�ا، حىت يعبد الناس الله سبحانه وتعاىل على بصرية وهي التكليفية وما يتعلق

حرج فيما لو مل  ما ال تدعو احلاجة إليه، فال يلحق الناستدعو احلاجة إليها، أما 

  .)٢("يعلموا بيانه
                                                           

وارشاد الفحول ، )١/٣٢٥(تشنيف املسامع جبمع اجلوامع ، و)٢/٢٠٣( البحر احمليط : ينظر)١(

)١٦٨.(  

  .)٣/١٢٤١( املهذب يف علم فقه األصول املقارن )٢(



       
  
  

 

 
 
 

٣٤

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

 صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاة الرسول جيوز بقاء ا�مل بدون بيان :المذهب الثاني

  ً.مطلقا

ٞ�� ٱ�ي أ��ل ���� ٱ���ـ� ��ـ� ءا�ـ�﴿ :واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل ٰ َٰ َ ََ َُ ۡ ِ َ ِۡ
ۡ َ َ َُ َ َٓ

ِ
�

 

���ٰ َ َ ۡ �
�� �� أم  ُ � ٌُ

ۖٱ���� وأ�� ��ـ����
ٞ ٰ َٰ

ِ ٰ َ َ ُ ُ َ َُ َ
ِ ِ

ۡ
 ���ـ� ٱ��ـ� � ��ـ���� ز�ـ� 
ٞ ۡ َ ۡ

ِ ِ
ُ ُ

ِ
َ ِ

� � َ َ

������ن 
َ �ُ

ِ
َ �� ���� ��� ٱ����ء ٱ����� وٱ����ء ��و���ۦ و�� ���� ��و��ـ�ۥ إ� َ

�
ِ

ٓ َ َُ َُ َ
ِ ِ
ۡ َۡ َُ ۡ َ ََ َ َ

ِۖ ِِ َ َٓ َٓ َ
ِ ِ ِ
ۡ َ ۡۡ ۡۡ

ِ ٰ َ َ

ِٱ� وٱ�����ن � ٱ���� 
ۡ ۡ
ِ ِ

َ ُ
ِ ٰ � َ ۗ ُ

�
�����ن ءا��� ��ۦ �
ٞ ّ ُ

ِ ِ
� َ َ َ ُ ُ ُ�� ��� ر��ـ�ۗ و�ـ� �ـ���  َ � � َ َ َّ ََ

ِ ِ ِ ۡ ِ ّ

ِإ� أو��ا ٱ����  ٰ َ
ۡ َْ ۡ ُ ْ ُ ٓ �

  ]٧: آيةآل عمرانسورة [﴾�ِ

َوما يع﴿:إذ الوقف هنا  َ َلم تأَ ُ ُويلهَ َ ُ إال ٱللهۥِٓ َّ  يفكما عليه مجهور العلماء، وإذا ثبت  ﴾َِّ

أنه ال يرتتب على فرض بقاء كما  .بالفرق بينهما السنة لعدم القائل يفالكتاب ثبت 

ًا�مل حمال عقال، فكان جائزا ً.  

تأخري ه ما يتعلق به حكم تكليفي فال جيوز؛ ألنف يف ذلكالتفصيل  :المذهب الثالث

وجود ضرورة تدعو إىل بيانه، وهو لعدم وغريه جيوز  للبيان عن وقت احلاجة،

  .الصواب

واملختار عندنا أن كل ما يثبت التكليف يف العمل به  ":الجوينيقال إمام الحرمين 

يستحيل استمرار اإلمجال فيه فإن ذلك جير إىل تكليف احملال وماال يتعلق 

بأحكام التكليف فال يبعد استمرار اإلمجال فيه واستئثار اهللا تعاىل بسر فيه وليس 

  .)١("يف العقل ما حييل ذلك ومل يرد الشرع مبا يناقضه

 وهو اللغويألمساء الشرعية مثل الصالة فإنا نعلم قطعا أن معناها "ومثال ذلك 

، وهو غري مدرك بالعقل إال ببيان من شرعيالدعاء غري مراد فال بد من معىن آخر 

الشارع وقد بينه قوال وفعال، وكالربا فإنه لغة مطلق الزيادة، وال شك أنه ليس كل زيادة 

                                                           

  ).١/١٥٦ (الربهان يف أصول الفقه )١(



       
  
  

 

 
 
 

٣٥

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

غري معلومة إال بالبيان وقد بينها وأما ما ال  وهي الشرع يف زيادة خمصوصة فهيحمرمة، 

  .)١(" ال يدرك ال بالعقل وال بغريه فيجوزالذييتعلق به التكليف كاملتشابه 

ِاخلــالف لفظــي؛ لعــدم تــأثر الفــروع بــه، والظــاهر وبعــد عــرض هــذه املــذاهب جنــد أن نــوع 

  .)٢(وسلم  صلى اهللا عليهحيث إن كل جممل قد بني قبل وفاة الرسول أن ذلك مل يقع؛

  

                                                           

  ).٥١٣/ ٢( �اية السول شرح منهاج األصول )١(

  ).٣/١٢٤٢(املهذب يف علم فقه األصول املقارن : نظر ي)٢(



       
  
  

 

 
 
 

٣٦

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

  .)١( حكم المجمل إذا ورد: الثالثالمطلب 

  خيتلف حكمه إن كان قبل البيان أوالداللة، فإنهملا كان ا�مل غري واضح 

    :التايلبعده، وميكن أن نلخص ما جاء عن العلماء يف حكمه من خالل التقسيم 

  :بيانهحكم المجمل قبل : أوال

  :ل بيانه على قوليناختلف العلماء في العمل بالمجمل قب

 اعتقاد وجوبه وأن مراد وتفسريه، معأنه يتوقف فيه إىل أن يرد بيانه : القول األول

   السرخسي إىل هذا ، وذهب)٢(الشارع منه حق 

  . وغريهمقدامة والشاطيب والشوكاين والشاشي وابن 

  جيوزاخلارجي، فالا�مل التوقف على البيان :  أي:وحكمه«: النجار قال ابن 

لعدم داللة لفظه على املراد به  العمل بأحد حمتمالته إال بدليل خارج عن لفظه،

  .)٣( »عليهوامتناع التكليف مبا ال دليل 

 التوقف عن العمل إن«: الصاحل حممد الرسالة، يقولوهذا التوقف مؤقت بفرتة 

فاعتقادنا وهو  يكون يف عهد الرسالة أما بعد انقضاء تلك الفرتة املباركة البيان، إمناقبل 

 فإن املكلف بعد معرفته للتوقف لذاما يبينه الواقع أن البيان قد حصل فال جمال 

                                                           

علماء أصول الفقه على مبحث ا�مل ومل يتعرض هلا  حكم ا�مل من املسائل اليت أضافها )١(

املسائل املشرتكة بني علوم القرآن وأصول الفقه لدكتور فهد الوهيب : رينظ. علماء علوم القرآن

)٣٥٤.( 

، )٦٩ (يف أصول الفقه ةاإلشارو ،)١/١٦٨(أصول السرخسي و، )٥٧(أصول الشاشي :  ينظر)٢(

إرشاد الفحول ، و)٢٨٤(الفصول إحكام ، و)٣/٤٥(احمليط البحر ، و)٢/٣١(الناظر روضة و

 الكرمي دعب. اجلامع ملسائل أصول الفقه د: ً، وينظر أيضا)٣٩٦(معامل أصول الفقه ، و)١٦٨(

 ).٣/١٢٢٥(ًا  واملهذب يف أصول الفقه له أيض،)١٩٨(النملة 

  ). ٤١٤  /٣(شرح الكوكب املنري  )٣(



       
  
  

 

 
 
 

٣٧

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

  .)١( »البيانباألحكام يعمل على بينة وهدى ألن جممل الكتاب قد وقع له 

وما قاله األصوليون من أنه جيب التوقف حىت يعلم «: الدريينوقال الدكتور حممد 

   .)٢( »جممل وقد فسر كل املراد، فإنه ال توقف اآلن،

 السمعاين، وذهب إىل هذا القول بيانه،جواز العمل با�مل قبل  :القول الثاني

  .وغريهم ،والروياينواملاوردي، 

 رضي اهللا عنه ملا بعثه رسول اهللا إىل  جبلواستدلوا على ذلك حبديث معاذ بن 

َادعهم إىل «: صلى اهللا علية وسلم له الرسولاليمن، فقال ِ ْ ُ ُ ُ شهادة أن ال إله إال الله، ْ ََّ َِّ َِ َ ْ َ ِ
َ َ َ

َوأين رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افـتـرض عليهم مخس  َْ َ َ َْ ْ ْ
ِ ْ ََ َ ََ َُ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ

َ َّ ََّّ َ َ َ َُ ْ ُ ْ ِ ِ ُ ُ َ َِّ

َّصلوات يف كل يـوم وليـلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن  َ َ َْ ُْ َْ
ِ ِ ِ
ْ ََ ََ َ َ َُ ُ ْ ِ ٍ

ََْ
ٍ
ْ َ ِّ ُ ِ ٍ

ْالله افـتـرض عليهم َ
ِ ْ َََ َ َْ َ َّ

َصدقة يف أمواهلم تـؤخذ من أغنيائهم وتـرد على  َُ ُّ َُ ُ ًَ ْ ْ
ِِ ِ ِ

َ ْْ َ ََ ْْ
ِِ

َ
ِ َ َ ْفـقرائهمَ

ِِ
َ َُ« )٣(.  

  . وأوجب عليهم إلتزامها قبل أن يفهموهابيا�ا،فقد تعبدهم بالزكاة قبل 

ءا��ا َ و﴿: جيوز اخلطاب مبجمل يفيد فائدة ما؛ ألن قوله تعاىل:"الغزايلقال 
ْ ُ َ

ِۖ���ۥ ��م ���دهۦ  ِ َ َ ََ ۡ َ ُ �
يعرف منه وجوب اإليتاء ووقته وأنه ]١٤١:سورة األنعام آية [﴾

. حق يف املال، فيمكن العزم فيه على االمتثال واالستعداد له، ولو عزم على تركه عصى

وكذلك مطلق األمر إذا ورد ومل يتبني أنه لإلجياب أو الندب أو أنه على الفور أو 

 أو أنه للتكرار أو للمرة الواحدة أفاد علم اعتقاد األصل ومعرفة الرتدد بني الرتاخي

ِ﴿ أو يـعفو الذي بيده عقدة النكاح ﴾:وكذلكاجلهتني،  َ ِّ ُ َ ْ ُ
ِ ِ ِ

َ َ
ِ َّ

َ ُ ْ  ]٢٣٧ : آيةالبقرةسورة [َْ

يعرف إمكان سقوط املهر بني الزوج والويل فال خيلو عن أصل الفائدة، وإمنا خيلو عن 

                                                           

  ). ٢٩٩  /١(تفسري النصوص  )١(

  ). ١٣٥(املناهج األصولية  )٢(

:  الزكاة حبوجو: الزكاة باب:  البخاري يف صحيحه واللفظ له، كتابهأخرج: متفق عليه )٣(

ادتني  إىل الشهءالدعا: اإلميان، باب: ، وأخرجه مسلم يف صحيحه بنحوه، كتاب)١٣٩٥(

  ).١٩: (ح) ١/٥١(وشرائع اإلسالم 



       
  
  

 

 
 
 

٣٨

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

" أجبد هوز " خبالف قوله  غري مستنكر بل هو واقع يف الشريعة والعادةوذلك . كماهلا

  .)١("فإن ذلك ال فائدة له أصال

 :حكم المجمل بعد بيانه: ًثانيا

ًإن كان البيان من الشارع قطعيا شامال، وجب العمل به، وفقا ملا جاء به   . أ ًً

ًيانا شافيا حيث بينها الشارع ب البيان كما يف الصالة والزكاة واحلج وحنوها، ً

 .ًكافيا صار به ا�مل من املفسر

فإنه جيب العمل بالقدر الذي مت   إن كان البيان من الشارع غري قطعي وغري شامل،

 يف تبيني مراد الشارع لالجتهادبيانه ،وأما ما قصر التفسري عن بلوغه ،فإنه حمل 

ط ،وإمنا يكون من سبحانه ، فال يتوقف البيان الكامل يف كل االحوال على الشارع فق

ّومثلوا هلذا بقوله  قبل ا�تهدين من علماء الشريعة والدين عن طريق البحث والتأمل ،

َ���� ذو ��� �� ����ۦ و��﴿  : ّتعاىل يف النفقة َ ََ
ِۖ ِِ َِ َِ ّ ٖ

ُ ۡ ۡ��ر ���� رز��ۥ ������  ُ ۡ
ِ ُ ۡ َ ُ ُ ُ

ِ ِ ۡ َ َ َ ِ

ُ��� ءا��� ٱ� � ���� ٱ�  ُ �� �ُ
ِ
ّ َ ُ َ

ۚ
ُ ٰ َ َ ٓ

ِ����ً ۡ َ
ۚ إ� �� ءا���� َ ٰ َ َ ٓ َ �

  .]٧: آيةالطالقسورة [﴾ ِ

ّحيث أمجلت اآلية النفقة يف أقلها وأوسطها وأكثرها حىت اجتهد العلماء يف   . ب ّ ّ

 . وهذا من حكم ورود ا�مل يف القرآن الكرمي كما مر بنا قبل هذا. تقديرها

: بقولهفإنه جممل بينه النيب ) وحرم الربا(ًومثال ذلك أيضا الربا يف قوله تعاىل 

ِالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبـر بالبـر، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، « ْ َّْ َّ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ
ُ َ َ َ َ

ِ ِِ ِ ِ
ُ ُُِّ ُْ ْ ْ ُّْ َّ َِّ ُِ َ ََّ َّ

َوالملح بالملح، مثال مبثل، يدا بي َ
ِ ًِ ٍ ْ ِْ ِِ ِ ًِ ِ ْ ْْ ُْ ِد، فمن زاد، أو استـزاد، فـقد أرىب، اآلخذ والمعطي َ ِ

ْ ُ َ َْ ُ ْ َ َْْ َْ َ َ ََ ََ َ ِ َ ْ
ٍ

ٌفيه سواء ََ
ِ ِ« )٢(.  

                                                           

  .)١٩٤ ( املستصفى)١(

) ٢١٧٦ (:ح) ١٦٩(بيع الفضة بالفضة :  يف كتاب البيوع بابالبخاريأخرجه : متفق عليه) ٢(

 :ح) ٩٥٣(ًالصرف وبيع الذهب بالورق نقدا : املساقاة باب:  يف كتاب يف صحيحهومسلم

  .  اهللا عنهواللفظ له، عن أيب سعيد اخلدري رضي) ٤٠٦٤(



       
  
  

 

 
 
 

٣٩

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

 ولكن الستة،واملتأمل يف احلديث جيد أن الربا غري حمصور يف هذه األصناف 

 لبيان ما واالجتهاد هلذه األصناف يكون قد فتح الباب للعلماء بالبحث   بذكره

  .)١( احلديثًا على ما ورد يف يكون فيه الربا قياس

 حقيقة اعتقاد مع عمال االستفسار إىل التوقف ا�مل هو حكم«: قال الفناري

 األشياء حديث فإن الربا يف كما إليهما احتيج إن والتأمل الطلب مث حاال املراد هو ما

 ويتأمل للعلية الصاحلة معانيه فيطلب باإلمجاع معلل االستفسار من احلاصل الستة

 كان فإن باالستفسار يكتفي إليهما حيتج مل وإن حبسبه فيعدى العلة هو ما تعينيل

   .)٢( »والزكاة الصالة يف كما مفسرا صار قطعيا بيانه

 صلى اهللا والصواب كما تقدم هو عدم بقاء ا�مل يف كتاب اهللا بعد وفاة النيب

 جتد أن �جدا لنادرا  ومنوفروعها، فقد بني ألمته مجيع الشريعة أصوهلا عليه وسلم

 الوجوه من وجه على املراد املعىن على الداللة واضحة غري الكرمي القرآن يف ًألفاظا

 للحياة، ًومنهجا للخلق، هداية نزل قد الكرمي القرآن ألن فيه؛ مفقود ذلك بل املعقولة،

  .ومراميه معانيه يف ًمبينا ذلك أجل من فجاء

 مستوى يف معانيه تكون أن األمر ذلك مقتضى فكان آياته، ُّبتدبر اهللا أمرنا وقد

 اهللا خيف مل بعلمها اهللا اختص اليت األشياء حىت ًوعقال، ًشرعا مقبول وجه على إدراكنا

   .عقولنا يناسب حنو على تصوره، ميكننا الذي املعىن على داللتها عنا- شأنه جل- 

 يف مبينة مواضع، يف ملةجم كثرية ألفاظ املطهرة َُّّوالسنة الكرمي القرآن يف وردت وقد

 هذه فكانت البيان، بعض مبينة جمملة أخرى ألفاظ ووردت ًوافيا، ًبيانا أخرى مواضع

                                                           

والوجيز يف أصول الفقه ، )١٢٩( واملعىن يف أصول الفقه ،)١/٨٦(كشف األسرار : نظري) ١(

  ).١٧٤(، وعلم أصول الفقه خلالف )١/٣٤١( الفقه لزحيلي، وأصول )٥٢(

  )٢/١٠٤( فصول البدائع )٢(



       
  
  

 

 
 
 

٤٠

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

َاملشكل قبيل من األلفاظ ْ
 ومعرفة إشكاله إلزالة ُّوتأمل، نظر إىل حيتاج الذي )١( 

  .)٢( منه املقصود

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

ني ما يراد منه، اللفظ الذي ال يدل بصيغته على املراد منه، بل ال بد من قرينة خارجية تبهو  )١(

مشكل القرآن الكرمي و، )١/١٦٨(أصول السرخسي : رينظ. وهذه القرينة يف متناول البحث

)٤٣.(  

  .)١/٢٣٧(دراسات يف علوم القرآن حملمد بكر : ينظر )٢(



       
  
  

 

 
 
 

٤١

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

  .  اإلجمال عند األصوليينبأسبا: الرابعالمطلب 

  

لإلمجال عند األصوليني أسباب عدة؛ وقد اختلفت هذه األسباب وتعددت بناء على 

اختالف نظر�م ملفهوم ا�مل؛ إال أن اختالفهم مل مينع من اتفاقهم على بعض أسباب 

  :ي؛ منها ما يل)١( األصولينياإلمجال اليت تكاد تلتقي عليها كلمة 

  : غير معناها اللغوياستعمال الشارع األلفاظ أو األسماء في: ًأوال

 مبا ضمنها من زيادة على استعمال الشارع األلفاظ أو األمساء يف غري معناها اللغوي إن

املعىن اللغوي ذات مدلول آخر اختص به الشرع؛ كالصالة فهي يف اللغة مبعىن الدعاء 

  .وهكذا..والزكاة مبعىن النماء والصوم مبعىن اإلمساك

ً وهذا التصرف يف األلفاظ ليس خاصا فقط بالتشريع بل ًأما يف الشرع فلها معنا آخر،

قد درج أصحاب كل فن من الفنون على وضع مصطلحات خاصة �م وبعلومهم تدل 

  .)٢( على مفاهيمهم وأغراضهم

 انتقال اللفظ من املفهوم اللغوي إىل غريه، ومل نعلم املنتقل  علمنااإذ: "األصفهاينيقول 

   .)٣( "ر أفراد املنتقل إليه قبل العلم �اإليه كان اللفظ جممال باعتبا

   :االشتراك في اللفظ: ًثانيا

  .)٤("اللفظ املوضوع لكل واحد من املعنيني فأكثر:" بأنه اإلسنويوعرفه 

                                                           

 غرابة اللفظ وعدم داللة اللفظ على شيء :وهناك أسباب مل يتفق عليها األصوليون منها )١(

هول على مجلة معلومة املعىن وتردد الصفة وتردد اللفظ بني جمازات بعينه، ودخول استثناء جم

 ،)١/٨٦(كشف االسرار : ينظر. متعددة عند تعذر محله على حقيقته والرتدد يف عود الضمري

  ).٣/١٣( م واإلحكا،)١/٤٥٥ ( اللمعحوشر

  .)١١١( واملناهج األصولية ،)١٩٨(إحكام الفصول :  ينظر)٢(

  ).٥/٥١(احملصول الكاشف عن :  ينظر)٣(

  ).١/٢٢٤ ( �اية السول)٤(



       
  
  

 

 
 
 

٤٢

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

ُ﴿ كأنـهم:ومن هذا القبيل قوله تعاىل ََّ  �� ������ة ۡ◌َ
ٞ َُ ِ

َ ۡ � � ��ت �� ���رة �ُٞ َ َ �ۡ َ َ
ِ

ۡ
﴾ 

وبني ) الرامي( بني ﴾مشرتك ۢ◌ََِورةۡ◌َ﴿ قس:فظ، فل]٥٢- ٥١: آيةَّاملدثرسورة [

حمر الوحش إذا رأت الرامي فرت، واحلمر األهلية إذا رأت األسد فرت، ف، )األسد(

ًواللفظ صاحل للمعنيني؛ فيحمل على املعنيني مجيعا ُ.  

ٍومثال االشرتاك يف االسم﴿ قـروء ﴾يف قوله تعاىل :ومثال آخر
ْ﴿ والمطلقات يـتـربص:ُُ ََّ ََ ُ َََّ ُ َن َْ

ٍبأنـفسهن ثالثة قـروء ﴾
ُُ َ َُ ََ َّ ِ ِ   ] ٢٢٨:  آيةالبقرةسورة [َِْ

  :فإنه حيتمل أمرين

  .احليض: األول

  .الطهر: الثاين

  

  : في اللفظالتركيب: ًثالثا

ِ﴿ أو يـعفو الذي بيده عقدة النكاح ﴾: قوله تعاىلصلته؛ مع املوصول املركب يف ومثاله َ ِّ ُ َ ْ ُ
ِ ِ ِ

َ َ
ِ َّ

َ ُ ْ َْ 

  .]٢٣٧:  آيةالبقرةسورة [

  :فإن له تأويالت بأنه

  .الزوج: األول

  .ويل الزوجة: الثاين

األمة؛ فإن احتمال إرادة املعاين دون ترجيح أحدمها على والد البكر، وسيد : الثالث

ًاآلخر سببا يف إمجاله
 )١(.  

  .)٢( ا�ملوهناك أسباب آخرى ذكرها املتكلمون؛ بناء على توسعهم يف مفهوم 

  

                                                           

  ).١/٣٦٢( واملستصفى ،)١/١٦١( التحرير تيسري:  ينظر)١(

  ).٢٠(واإلمجال والبيان عبد احلكيم ، )٣/٤٦(البحر احمليط :  ينظر)٢(



       
  
  

 

 
 
 

٤٣

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

ا ا  
 رموا ا  ا.  

 ا�مل عند من خالل التأمل واالطالع ميكن أن نلخص أبرز الفروق بني

  :فيما يلي ،واألصوليني املفسرين

  .)١(أ�م مجيعهم يف الغالب مل يعرفوا ا�مل يف اللغة : أوال

 وال معىن،ر من أ�م اتفقوا مجيعهم أن ا�مل هو اللفظ الذي حيتمل أكث: ًثانيا

 .ميكن معرفة املقصود منه إال ببيان

ًغالــب املفــسرين وعلمــاء علــوم القــرآن مل يعرفــوه اصــطالحا : ًثالثــا
، بينمــا جنـــد أن )٢(

 . وذكروا عدة تعاريف لهاالصطالحمجيع األصوليني قد اعتنوا بتعريف ا�مل يف 

 وخمتـصرة وغـري شـاملة،تعريفات املفسرين وعلماء علوم القرآن جـاءت مقتـضبة : ًرابعا

ًحيث يذكر غالبهم تعريفا واحدا فقط بال تفصيل، بينما جند علمـاء األصـول قـد  ً

  .خمتلفةتوسعوا يف تعريفا�م وفصلوا فيها وتناولوها من نواحي 

  .أمجع املفسرون واألصوليون على وقوع ا�مل يف القرآن الكرمي: ًخامسا

رين وعلمـــاء علـــوم القـــرآن ومـــن ســـلك طريقـــة  ا�مـــل عنـــد مجهـــور املفـــسنأ: ًسادســـا       

  .املبهم هو هم فا�مل عنداحلنفية،املتكلمني من األصوليني أعم منه عند 

 فيــسمى احتمــال إليــه يتطــرق أال إمــا مدلولــه إىل باإلضــافة املفيــد اللفــظ« :الغــزايل يقــول 

»ًومبهماً جممال فيسمى ترجيح غري من االحتماالت فيه يتعارض أو ًنصا،
 )٣(. 

 نفــسه، هــو بــل ،احلنفيــة يقــول كمــا املــبهم أقــسام مــن قــسما ا�مــل يكــون ال هــذا وعلــى

                                                           

 النجار يف شرح ن واب،)٥/٥٩(وقفت على تعريفه يف اللغة فقط عند الزركشي يف البحر احمليط ) ١(

  .)٣/٤١٣(نري الكوكب امل

 يف اإلتقان ي والسيوط،)١٤٠(مواقع العلوم  وقفت لتعريفه يف االصطالح فقط عند البلقيين يف )٢(

  ).٥/١٣٦(وابن عقيلة يف الزيادة واإلحسان ) ٣/٥٩(

  ). ٣٣٦  /١ (املستصفى) ٣(



       
  
  

 

 
 
 

٤٤

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

  .)١( عكس وال اجلمهور عند جممل احلنفية عند جممل كل ويكون

  

 املفــسرون واألصــوليون مبــا يتناســب مــع اهلــدف تتقــارب أســباب اإلمجــال عنــد: ًســابعا

صــــــولية الــــــيت اســــــتنبطها وال بــــــد مــــــن اإلشــــــارة إىل أن القواعــــــد األ يف مؤلفــــــا�م،

قــد أفــاد منهــا املفــسرون وبنــوا عليهــا تفــسريا�م يف العديــد  وأســسها األصــوليون؛

  .من األحكام وكثريا ما يشريون إليها خالل تفسريهم لآليات

 كـال وأصـوليني فجزاهم اهللا خريا على ما قدموه مجيعا من خدمة هلذا الدين من مفسرين 

د وأمثــرت وكــان هلــا األثــر الكبــري يف الكــشف يف جمــال ختصــصه حــىت تكاملــت اجلهــو

ـــز، الـــذي ال تنقـــضي  والبيـــان عـــن بعـــض جـــالل ومجـــال واعجـــاز هـــذا الكتـــاب العزي

قـــل لوكـــان ( وال يـــزال يبهـــر العلمـــاء يف كـــل عـــصر وكـــل مـــصر وصـــدق اهللا عجائبـــه،

البحـــر مـــدادا لكلمـــات ريب لنفـــد البحـــر قبـــل أن تنفـــد كلمـــات ريب ولـــو جئنـــا مبثلـــه 

  .)مددا

                                                           

 ،ملتشابهوا وا�مل، واملشكل، اخلفي،: أربعة أقسام إىل الداللة خفي أو املبهم احلنفية  يقسم)١(

. العكس دون مبهم عندهم جممل فكل املبهم، أقسام من قسما عندهم ا�مل يعد هذا وعلى

املسائل املشرتكة ) ١/٣٤١(، تفسري النصوص )١/١٢٦(شرح التلويح على التوضيح : نظري

   ).٣٢٤(ه بني علوم القرآن وأصول الفق



       
  
  

 

 
 
 

٤٥

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

ا:   
احلمد هللا على متام نعمته، والصالة والسالم على خري معلم لألنام نبينا حممد 

  .وعلى آلة وصحبه وسلم

  : وبعد

  : تتلخص أهم النتائج اليت انتهيت إليها من خالل هذا البحث فيما يلي

  .ماله داللة غري واضحة: أو هو مامل تتضح داللته هو: ا�ملأن  - ١

 .ن على وقوع ا�مل يف القرآن الكرميأمجع املفسرون واألصوليو - ٢

يتوقف العمل با�مل إىل أن يرد بيانه وتفسريه، مع اعتقاد وجوبه وأن مراد  - ٣

الشارع منه حق وهذا التوقف إمنا يكون يف عهد الرسالة أما بعد انقضاء تلك 

 .الفرتة املباركة فال جمال للتوقف ألن جممل الكتاب قد وقع له البيان

 . صلى اهللا عليه وسلم بني قبل وفاة الرسولن كل جممل قدأ - ٤

ًنالت أسباب اإلمجال يف القرآن الكرمي اهتماما كبريا من املفسرين واألصوليني؛  - ٥

 .وقد تناوهلا كال منهم مبا خيدم النص القرآين

 املعىن على الداللة واضحة غري الكرمي القرآن يف ًألفاظا جتد أن �جدا النادر من - ٦

 اليت األشياء حىت فيه؛ مفقود ذلك بل املعقولة، لوجوها من وجه على املراد

 ميكننا الذي املعىن على داللتها عنا - شأنه جل-  خيف مل بعلمها اهللا اختص

   .عقولنا يناسب حنو على استيعابه،

  

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا ورب العاملني

  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

  وعلى آلة وصحبه

  .أمجعني



       
  
  

 

 
 
 

٤٦

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

ا ادر وا  
ه ١٤٢٢دار القلــم، دمــشق، ( ، ١إبــراهيم حممــد اجلرمــي، معجــم علــوم القــرآن، ط -١

  ).م٢٠٠١ –
أســــامة حممــــد عبــــد العظــــيم محــــزة، أســــباب اإلمجــــال يف الكتــــاب والــــسنة وأثرهــــا يف  -٢

  ).م١٩٩١ –ه ١٤١١ دار الفتح القاهرة، (١االستنباط، ط
 (٢مــع يف أصــول الفقــه، طأبــو اســحاق إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف الــشريازي، الل -٣

  ).هـ١٤٢٤ -م ٢٠٠٣: بريوت دار الكتب العلمية،
حممــد مظهــر بقــا، : األصــفهاين، بيــان املختــصر شــرح خمتــصر ابــن احلاجــب، حتقيــق -٤

  ).م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦:  دار املدين، السعودية(١ط
شـــرح الكوكـــب ، أبـــو البقـــاء حممـــد بـــن أمحـــد بـــن عبـــد العزيـــز املعـــروف بـــابن النجـــار -٥

 -هـــ ١٤١٨،  مكتبــة العبيكــان (٣، طحممــد الزحيلــي و نزيــه محــاد: قــق احمل، املنــري
  ).م١٩٩٧

: دار العلـــم للماليـــني، بـــريوت( معجـــم لغـــوي عـــصري، ط ،جـــربان مـــسعود، الرائـــد -٦
  ).م١٩٩٢

. أبو جعفر حممد بن جريـر الطـربي ، جـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، حتقيـق د -٧
 مـــع مركـــز البحـــوث والدراســـات العربيـــة عبـــد اهللا بـــن عبـــد احملـــسن الرتكـــي، بالتعـــاون

  .)م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢هجر، القاهرة، (واإلسرتاتيجية، ط 
أبــو حامــد حممــد بــن حممــد الغــزايل ، املستــصفى مــن علــم األصــول، حتقيــق محــزة بــن  -٨

 .:) املدينة املنورة،شركة املدينة املنورة للطباعة (  زهري حافظ، ط 
افعي، شـرح التلـويح علـى التوضـيح ملـنت سعد الـدين مـسعود بـن عمـر التفتـازاين الـش -٩

شرح بالقول لتنقيح األصول للقاضي عبيد اهللا بن مـسعود (التنقيح يف أصول الفقه 
  ).م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦دار الكتب العلمية، : بريوت(، )احملبويب البخاري احلنفي

، حتقيــق  اإلتقــان يف علــوم القــرآن، الــسيوطي بــن حممــدعبــد الــرمحن بــن أيب بكــر -١٠
  ).م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤، اهليئة املصرية العامة للكتاب(،  الفضل إبراهيمحممد أبو

أنــور . مواقــع العلــوم يف مواقــع النجــوم، حتقيــق د عبــد الــرمحن بــن عمــر البلقيــين، -١١
  ).دار الصحابة، طنطا( ّحممود املرسي خطاب، 

ــــد الفتــــاح حممــــد أمحــــد خــــضر، -١٢ رســــالة ( �مــــل واملبــــني يف القــــرآن الكــــرمي،  اعب
عــة الزهــر، كليــة أصــول الــدين والــدعوة بطنطــا، قــسم التفــسري وعلــوم ماجــستري، جام

  ).القرآن



       
  
  

 

 
 
 

٤٧

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

 الربهـان يف علـوم ،أبو عبد اهللا بدر الـدين حممـد بـن عبـد اهللا بـن �ـادر الزركـشي -١٣
دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيــسى  (١، طحممــد أبــو الفــضل إبــراهيم: احملقــق، القــرآن

  ).م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦الباىب احلليب وشركائه، 
بـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن أمحـــد بـــن أيب بكـــر القـــرطيب ، اجلـــامع ألحكـــام القـــرآن، أ -١٤

مؤسـسة الرسـالة : بـريوت(عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكـي ، وآخـرون ، ط. حتقيق د
  .)م٢٠٠٦  -هـ ١٤٢٧، 
: املتـــوىف(أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن عمـــر بـــن احلـــسن بـــن احلـــسني التيمـــي الـــرازي  -١٥

ــــق)هـــــ٦٠٦ ــــد: ، احملــــصول، حتقي ــــواين، طال ــــاض العل مؤســــسة (٣كتور طــــه جــــابر في
  ).م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨: الرسالة، بريوت

فهرسـة مكتبـة املالـك فهـد  ( مـشكل القـرأن الكـرمي، ّعبد اهللا بن حممـد املنـصور، -١٦
  ،)١٤٢٦: الوطنية أثناء النشر، الدمام 

جامعــة الـــشارقة، ( ١ابــن عقيلــة املكــي، الزيــادة واإلحـــسان يف علــوم القــرآن، ط -١٧
  ،)م٢٠٠٦ -ه١٤٢٧ الشارقة،

حكــام يف أصــول األحكــام، علــق عليــه الــشيخ عبــد علــي بــن حممــد اآلمــدي، اإل -١٨
  ).بريوت، ملكتب اإلسالميا (١الرزاق عفيفي ط

 كنــــز الوصــــول اىل معرفــــة -علــــي بــــن حممــــد البــــزدوي احلنفــــي، أصــــول البــــزدوي  -١٩
  .)كراتشي،مطبعة جاويد بريس (األصول، ط 

دار (٣م بـن منظـور ، لـسان العـرب ، ط أبو الفضل مجال الدين حممـد بـن مكـر -٢٠
  .)ه١٤١٤ : بريوتصادر،

، املفـردات يف غريـب أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصـفهاىن -٢١
 دمـشق - دار القلم، الدار الـشامية (١، طصفوان عدنان الداودي: احملققالقرآن، 
  .) هـ١٤١٢ -بريوت

تــصر املنتهــى األصــويل البــن القاضــي عــضد الــدين عبــد الــرمحن اإلجيــي، شــرح خم -٢٢
  ).ه١٤٢٤ –م ٢٠٠٤دار الكتب العلمية، بريوت، ( ١احلاجب، ط

: مكتبـــة الـــشروق الدوليـــة، القـــاهرة(٤جممـــع اللغـــة العربيـــة، املعجـــم الوســـيط، ط  -٢٣
  .)م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥

 دار (١حممـــد إبـــراهيم احلفنـــاوي، أثـــر اإلمجـــال والبيـــان يف الفقـــه اإلســـالمي،  ط -٢٤
  ).م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢: الوفاء، املنصورة



       
  
  

 

 
 
 

٤٨

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

 دار (،  أصول السرخـسي،حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي -٢٥
  ). بريوت–املعرفة 

حممـــد األمـــني بـــن حممـــد املختـــار اجلكـــين الـــشنقيطي ، أضـــواء البيـــان يف إيـــضاح  -٢٦
دار : مكــة املكرمـــة(القــرآن بــالقرآن، مطبوعـــات جممــع الفقــه اإلســـالمي جبــدة،  ط 

  .)هـ١٤٢٦عامل الفوائد،  
  ).القاهرة،  دار املنار(٢حممد بكر إمساعيل، دراسات يف علوم القرآن، ط -٢٧
،  إرشــاد الفحــول إيل حتقيــق احلــق مــن علــم األصـــول،حممــد بــن علــي الــشوكاين -٢٨

ـــــــشيخ أمحـــــــد عـــــــزو عنايـــــــة، : احملقـــــــق ـــــــاب العـــــــريب( ١طال  -هــــــــ ١٤١٩، دار الكت
  ،)م١٩٩٩

وضـة النـاظر وجنـة املنـاظر ر، أبو حممد موفـق الـدين عبـد اهللا بـن أمحـد بـن قدامـة -٢٩
ّمؤســـــسة الريـــــان، ( ٢يف أصــــول الفقـــــه علـــــى مـــــذهب اإلمـــــام أمحــــد بـــــن حنبـــــل، ط

   ).م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣  :بريوت
، أصــول الــشاشي، نظــام الــدين أبــو علــي أمحــد بــن حممــد بــن إســحاق الــشاشي -٣٠

 ). بريوت–دار الكتاب العريب (
لـسالم حممـد هـارون عبد ا:  احملقق،أمحد بن فارس ، أبو احلسني، مقاييس اللغة -٣١

 .)م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: دار الفكر( 
عمــدة احلفــاظ يف ، املعــروف بالــسمني احللــيب، شــهاب الــدين أمحــد بــن يوســف  -٣٢

: دار الكتـــب العلميـــة( حممـــد باســـل عيـــون الـــسود:  حتقيـــق،تفـــسري أشـــرف األلفـــاظ
 .)م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧

حممـد عــوض :  احملقـق، �ــذيب اللغـة،حممـد بـن أمحـد بــن األزهـري ، أبـو منـصور -٣٣
 .)م٢٠٠١:  بريوت–دار إحياء الرتاث العريب (مرعب 

ـــاس املـــصباح املنـــري يف  -٣٤ أمحـــد بـــن حممـــد بـــن علـــي الفيـــومي مث احلمـــوي، أبـــو العب
 ) بريوت–املكتبة العلمية (غريب الشرح الكبري 

 مـن جمموعـة: الزبيـدي، حتقيـق مرتـضى حملمـد: القـاموس جواهر من العروس تاج -٣٥
  .اهلداية احملققني، دار

امللقــب بفخــر الــدين الــرازي ، أبــو عبــد اهللا الــرازي ،حممــد بــن عمــر بــن احلــسن  -٣٦
 –دار إحيــاء الــرتاث العــريب (٣، ط)التفــسري الكبــري( مفــاتيح الغيــب ،خطيــب الــري

 ).ه١٤٢٠: بريوت
دار (نظام الدين احلـسن بـن حممـد النيـسابوري، غرائـب القـرآن ورغائـب الفرقـان  -٣٧



       
  
  

 

 
 
 

٤٩

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

 ). ه١٤١٦ بريوت، – العلميةالكتب 
 حممـــد باســـل :، حتقيـــق حماســـن التأويـــل،حممـــد مجـــال الـــدين بـــن حممـــد القـــامسي -٣٨

 ). هـ١٤١٨ ، بريوت– العلمية الكتب دار (عيون السود
 مؤسـسة سـجل العـرب: الناشـر (إبراهيم بن إمساعيـل األبيـاري املوسـوعة القرآنيـة -٣٩

 ) هـ١٤٠٥: الطبعة
ـــدين الـــسيوطي -٤٠ ـــن أيب بكـــر، جـــالل ال ـــد الـــرمحن ب قـــران يف إعجـــاز معـــرتك األ عب

 ١٤٠٨األوىل :  لبنــان الطبعــة– بــريوت -دار الكتــب العلميـة : دار النــشر(القـرآن 
 ) م١٩٨٨ -هـ 

  :دار العلــم الطبعــة :الناشــر (صــبحي الــصاحل :املؤلــف مباحــث يف علــوم القــرآن -٤١
 ).٢٠٠٠يناير / الرابعة والعشرون كانون الثاين

زركــشي ، البحــر احملــيط يف أصــول  أبــو عبــد اهللا ال،بــدر الــدين حممــد بــن عبــد اهللا -٤٢
 .)م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤: دار الكتيب(الفقه 

عبـــد :  حتقيـــقعبـــد الوهـــاب بـــن علـــي الـــسبكي، مجـــع اجلوامـــع يف أصـــول الفقـــه، -٤٣
 .)ه١٤٢٤: بريوت-دار الكتب العلمية(، ٢ طاملنعم خليل إبراهيم،

بلـي، املعـروف بـابن النجـار احلن، أبـو البقـاء الفتـوحي، تقي الدين حممد بن أمحد -٤٤
: مكتبـــة العبيكـــان(٢حممـــد الزحيلـــي ونزيـــه محـــاد، ط: شـــرح الكوكـــب املنـــري، حتقيـــق

  ). مـ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
  )١/٣٩٣(شرح الكوكب الساطع له -٤٥
: الناشــــر حممــــد عبــــد املــــنعم القيعــــي رمحــــه اهللا. د. األصــــالن يف علــــوم القــــرآن أ -٤٦

 م١٩٩٦ -هـ١٤١٧الرابعة مزيدة ومنقحة : الطبعة حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف
،  النكــت والعيــون، أبــو احلــسن ، الــشهري باملــاوردي، علــي بــن حممــد بــن حممــد -٤٧

/  بـريوت - دار الكتـب العلميـة (، السيد ابن عبد املقـصود بـن عبـد الـرحيم:حتقيق
 ).لبنان

دار (٣ ، ط  الكـشاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل،حممود بن عمرو الزخمـشري -٤٨
 ).ه١٤١٧،بريوت: الكتاب العريب 

 زاد املـسري يف  ،أبـو الفـرج اجلـوزي،  عبد الـرمحن بـن علـي بـن حممـد مجال الدين -٤٩
 ، بــــــريوت– دار الكتــــــاب العــــــريب . عبــــــد الــــــرزاق املهــــــدي:، حتقيــــــقعلــــــم التفــــــسري

 .هـ١٤٢٢
،  غريـب القـرآن البـن قتيبـة،بـن قتيبـة الـدينوريا،  أبـو حممـد ،عبد اهللا بن مـسلم -٥٠



       
  
  

 

 
 
 

٥٠

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

 . سعيد اللحام:حتقيق
:  احملقــق، غريــب القــرآن  ســعيد السجــستاين،أبــو، عثمــان بــن ســعيد بــن خالــد  -٥١

 .)م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦:  الكويت–دار ابن األثري (٢ط، بدر بن عبد اهللا البدر
 تـذكرة األريـب ،أبـو الفـرج اجلـوزي، مجال الدين عبد الرمحن بـن علـي بـن حممـد  -٥٢

 – دار الكتـــب العلميـــة، بـــريوت ،طـــارق فتحـــي الـــسيد:  حتقيـــق،يف تفـــسري الغريـــب
 .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥، لبنان

ْحممــد بــن علــي الطيــب أبــو احلــسني البــصري، املعتمــد يف أصــول الفقــه -٥٣ : ، حتقيــقَ
 .)ه١٤٠٣: بريوت–دار الكتب العلمية (،خليل امليس 

 حققـه و قـدم ،سليمان بن خلف القرطيب، أبو الوليد البـاجي، إحكـام الفـصول -٥٤
: وتدار الغـــــرب اإلســـــالمي ـ بـــــري ( عبـــــد ا�يـــــد تركـــــي: لـــــه و وضـــــع فهارســـــه 

 .)م١٩٩٥-ه١٤١٥
القاضي أبو يعلى ، حممد بـن احلـسني بـن حممـد : املؤلف  العدة يف أصول الفقه -٥٥

د أمحــد : حققــه وعلــق عليــه وخــرج نــصه  )هـــ٤٥٨: املتــوىف (بــن خلــف ابــن الفــراء 
 جامعـــة -بـــن علـــي بـــن ســـري املبـــاركي، األســـتاذ املـــشارك يف كليـــة الـــشريعة بالريـــاض 

  ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠الثانية : الطبعة  ةامللك حممد بن سعود اإلسالمي
ـــار  -٥٦ ـــار مـــع شـــرح نـــور األنـــوار علـــى املن كـــشف األســـرار شـــرح املـــصنف علـــى املن

 حافظ الدين النسفي دار الكتب العلمية: املؤلف
الربهــان يف ،عبــد امللــك بــن عبــد اهللا بــن يوســف اجلــويين، امللقــب بإمــام احلــرمني  -٥٧

 –دار الكتـب العلميـة بـريوت (،صـالح بـن حممـد بـن عويـضة: ، حتقيقأصول الفقه
 ). م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨: لبنان

حممد بـن مفلـح بـن حممـد بـن مفـرج، أبـو عبـد اهللا، مشـس : أصول الفقه املؤلف  -٥٨
َالـــدكتور فهـــد بـــن حممـــد الـــسدحان : الـــدين املقدســـي حققـــه وعلـــق عليـــه وقـــدم لـــه َ َّ

  م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠األوىل، : مكتبة العبيكان الطبعة: الناشر
حممد بن محزة بن حممد، مشـس الـدين : ائع يف أصول الشرائع املؤلففصول البد -٥٩

 دار الكتـب العلميــة: حممــد حــسني حممــد حــسن إمساعيــل الناشــر: الفنـاري احملقــق
 ٢٠٠٦ – ١٤٢٧: سنة النشر

أبو احلسن املرداوي ، التحبري شـرح التحريـر يف أصـول الفقـه ،  علي بن سليمان -٦٠
مكتبـة الرشـد (أمحد السراح . عوض القرين، د. عبد الرمحن اجلربين، د. د: ، حتقيق

  ). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١:  الرياض-



       
  
  

 

 
 
 

٥١

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

 املكتبة األزهرية للرتاث: الناشر حممد أبو النور زهري: أصول الفقه املؤلف  -٦١
حممد بن مجـال الزركـشي بـدر الـدين أبـو : تشنيف املسامع جبمع اجلوامع املؤلف -٦٢

ســــنة  مؤســــسة قرطبــــة: يــــع الناشــــر اهللا ربعبــــد-ســــيد عبــــد العزيــــز : عبــــد اهللا احملقــــق
 م١٩٩٨_ه١٤١٨: النشر

ُالمهــذب -٦٣ َّ َ ُ ِعلــم يف ْ ِأصــول ِْ
ُ ِالفقــه المقــارن ُ

َ َُ ْ ِ ْ ًحتريــر ملــسائله ودراســتها دراســة نظريــة ( ِ ًَّ ِِ
ٌ

ًتطبيقية -مكتبـة الرشـد : عبد الكرمي بن علي بن حممـد النملـة دار النـشر: املؤلف) َّ
  الرياض

 اإلســـنوي ، �ايـــة الـــسول شـــرح ،بـــو حممـــد أ،عبـــد الـــرحيم بـــن احلـــسن بـــن علـــي -٦٤
 .)م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠:  بريوت-دار الكتب العلمية(منهاج الوصول

املــــسائل املــــشرتكة بــــني علــــوم القــــرآن الكــــرمي وأصــــول الفقــــه وأثرهــــا يف التفــــسري  -٦٥
رســالة دكتــوراة مــن : فهــد بــن مبــارك بــن عبــداهللا الــوهيب وصــف الكتــاب. د: إعــداد

مركــز تفــسري للدراســات القرآنيــة : الناشــر أم القــرى جامعــة -قــسم الكتــاب والــسنة 
 م٢٠١٥ الطبعة األوىل -
ْحممـــد بـــن حـــسني بـــن : املؤلـــف معـــامل أصـــول الفقـــه عنـــد أهـــل الـــسنة واجلماعـــة -٦٦ َ ْ َّ

ْحسن اجليزاين   ه١٤٢٧الطبعة اخلامسة، : الطبعة دار ابن اجلوزي: الناشر َ
عبــــد : املؤلــــف اجحاجلــــامع ملــــسائل أصــــول الفقــــه وتطبيقا�ــــا علــــى املــــذهب الــــر -٦٧

 اململكـة العربيـة - الريـاض -مكتبـة الرشـد : الناشـر الكرمي بن علي بن حممد النملـة
 م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األوىل، : الطبعة السعودية

دار . حممـــــد أديـــــب صـــــاحل.د: تفـــــسري النـــــصوص يف الفقـــــه اإلســـــالمي املؤلـــــف  -٦٨
  .م١٩٩٣هـ ١٤١٣لبنان – املكتب اإلسالمي:النشر

فتحــي الــدريين .  االجتهــاد بــالرأي يف التــشريع اإلســالمي داملنــاهج األصــولية يف -٦٩
   م ٢٠١٣/  هـ ١٤٣٤ ، ٣مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط 

ــــصحيح  -٧٠ ــــداهللا البخــــاري اجلعفــــي، اجلــــامع املــــسند ال ــــو عب ــــل أب ــــن إمساعي حممــــد ب
 صـــــحيح -املختـــــصر مـــــن أمـــــور رســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم وســـــننه وأيامـــــه

). ه١٤٢٢: دار طــوق النجــاة ( بــن ناصــر الناصــر حممــد زهــري:  حتقيــق -البخــاري
  ).مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(
أبــو احلــسن النيــسابوري، املــسند الــصحيح املختــصر بنقــل ، مــسلم بــن احلجــاج  -٧١

: ، حتقيــق)صــحيح مــسلم( العــدل عــن العــدل إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم،
  ). بريوت–دار إحياء الرتاث العريب حممد فؤاد عبد الباقي، 



       
  
  

 

 
 
 

٥٢

  من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالرابعاملجلد   

 اإلمجال بني املفرسين واألصوليني 

عمــر بــن حممــد بــن عمــر اخلبــازي جــالل الــدين : املؤلــف؛ املغــين يف أصــول الفقــه -٧٢
  مكـــة املكرمـــة-جامعـــة أم القـــرى : الناشـــر؛ حممـــد مظهـــر بقـــا: احملقـــق؛ أبـــو حممـــد

 ه١٤٠٣
األســـتاذ الـــدكتور حممـــد مـــصطفى : اإلســـالمي املؤلـــف الـــوجيز يف أصـــول الفقـــه -٧٣

:  ســــوريا الطبعــــة-دار اخلــــري للطباعــــة والنــــشر والتوزيــــع، دمــــشق : رالزحيلــــي الناشــــ
   هـ١٤٢٧الثانية، 

:  الواضح يف أصول الفقـه للمبتـدئني سـنة النـشر.األشقر عبد اهللا سليمان حممد -٧٤
  الدار السلفية: الناشر  ١٩٨٤ – ١٤٠٤

 األزهــر شـباب-مكتبـة الـدعوة : عبـد الوهـاب خـالف علـم أصـول الفقـه الناشـر -٧٥
 )  الثامنة لدار القلم٨الطبعة(
 اعــداد حممــد مــصطفى ابــو األصــفهاين؛ الــدين احملــصول لــشمسالكاشــف عــن  -٧٦

  هـ١٤٠٩ األزهر، جامعة- )ماجستري( اشراف حممد شوكت العدوي رسالة زيد؛
حممــد أمــني بــن حممــود البخــاري املعــروف بــأمري بادشــاه : تيــسري التحريــر املؤلــف -٧٧

ِالبــــــايب احللــــــيب مــــــصطفى: احلنفــــــي الناشــــــر َ دار )  م١٩٣٢- هـــــــ ١٣٥١ (مــــــصر- ْ
 بريوت-الكتب العلمية 

 القــاهرة  الفقهــاء حممــد حــسىن عبــد احلكــيماخــتالف يفاإلمجــال والبيــان وأثرمهــا  -٧٨
 م١٩٨٢

حممــــد بــــن احلــــسن البدخــــشي، منــــاهج العقــــول شــــرح منهــــاج الوصــــول يف علــــم  -٧٩
  ). مطبعة صبيح -مطبوع مع شرح األسنوي( األصول 

  

**********  


