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  ًأنموذجا دراسة تطبیقیة) الفتح(سورة المجمل والمبین في القرآن 

  منیرة عامر الدعرمي

 ، بیــشة، جامعـة بیـشة- كلیـة اآلداب واإلدارة ببیـشة -قـسم الدراسـات القرآنیـة 

  .المملكة العربیة السعودیة

 Zxvb@gmail.com : البريد االليكتروني

  :الملخص

يـه تكـشف الباحثـة اللثـام  وف،)الفتح(يتناول هذا البحث موضوع ا�مل واملبني يف سورة 

عـــرب ســـرب عميـــق ألقـــوال اللغـــويني واملفـــسرين )  املبـــني،ا�مـــل(عـــن مـــصطلحي الدراســـة 

: حيــــث يكتــــسب كــــل مــــن االصــــطالحني أمهيــــة كبــــرية يف جمــــالني شــــرعيني مهــــا  .فيهمــــا

وقد سعت الباحثة إىل بيان ا�مـل تطبيقيـا مـن خـالل اسـتيعاب  .التفسري والفقه وأصوله

وانــصب عملــي  .مــن مــواطن االمجــال فكانــت اثنــيت عــشرة موضــع) الفــتح(مــا يف ســورة 

علــــى بيــــان امجاهلــــا مــــن خــــالل بيــــان وجــــه االمجــــال مث تعقــــب كــــل موضــــع منهــــا ببيــــان 

كمـا  .واستيعاب األقـوال املعتـربة فيـه والـيت جـاءت لبيـان امجـال املفـردة أو املوضـع القـرآين

 مبينـــة وجـــه لـــرجيح املتخـــذ ســـبيال رصـــدت الباحثـــة القـــول الـــراجح عنـــد أســـاطني التفـــسري

لبيــــان جممــــل ذلــــك اللفــــظ القــــرآين علــــى هــــدي مــــن تفــــسري القــــرآن بــــالقرآن مــــع اعمــــال 

  .دالالت السياق واللغة فيما خيدم الرتجيح والتوفيق بني األقوال

  . غريب القرآن-  )الفتح( سورة -  املبني - ا�مل -التفسري  : الكلمات المفتاحية
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Outline and outlined in the Koran Surat (Alfath) a model An 

Empirical Study 

Munira Amer Al-Darami 
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abstract: 

This research deals with the subject of the totality and described 

in Surat (Alfath), in which the researcher reveals the terms of the 

study (totality, shown) through a deep sounding of the words of 

the linguists and interpreters therein. Each of the two terms is of 

great importance in two legitimate areas: interpretation and 

jurisprudence and its origins. The researcher sought to explain 

the totality by applying the absorption in the Surat (Alhujorat) of 

the total of Twelve places. Its work focused on the statement of 

its totality through the statement of the total and then track each 

of them with a statement and absorb the words considered in it, 

which came to indicate the totality of the individual or the Koranic 

position. The researcher also spotted the most correct statement 

when the interpreters clarified the face of the likelihood of taking 

a way to indicate the overall Quranic word guided by the 

interpretation of the Koran in the Koran with the semantics of 

context and language in favor of weighting and reconciliation of 

words. 

Keywords: tafsir - almajmal - almubin - surah (Alfath) - 

strange Quran 
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  :المقدمة 

 بأن علمه البيان اإلنسان   احلمد هللا الذي امتدح نفسه بتعليمنا القرآن وامنت على 

الرمحن علم القرآن : ( لقوله عز من قائل اإلنسانوقرن هذه النعمة بإنزال القرآن وخلقه 

، كما امتدح سبحانه كتابه العزيز وأثىن عليه بالبيان لقوله ) علمه البيانساناإلنخلق 

 فجعل بيان كتابه وظيفة نبيه صلى اهللا عليه ،)تلك آيات الكتاب املبني(جل شأنه 

  ).قد أنزلنا إليكم ذكرا رسوال يتلو عليكم آيات اهللا مبينات(وسلم لقوله تعاىل 

تبليغ وبيان ما خفي أو أشكل من معانيه وفصل ما فقام عليه الصالة والسالم مبهمة ال

 وذلك لقوله تعاىل ،فيه من إمجال وتقييد لكي يفهمه املسلمون كما أراده رب العزة

 )وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون(

 حيـث  الغـزايلاإلسـالم اختيـاره  بقـول حجـة أسـباب فتربز أمهية هذا املوضوع و:أما بعد 

 كا�مــل وا�ــاز واملنقــول بتــصرف ،حيتــاج إىل البيــان كــل مــا يتطــرق إليــه احتمــال: (يقــول

كمـــا أن االشـــتغال ببيـــان )  والعـــام احملتمـــل للخــصوص، والظـــاهر احملتمـــل للتأويــل،الــشرع

  :ا�مل يف القرآن يكسب الباحث فيه ملكات علمية متنوعة أخلصها فيما يلي

لقـــرآن الكـــرمي يكـــسب الباحـــث املهـــارة وامللكـــة العلميـــة يف  دراســـة بيـــان ا�مـــل يف ا-١

 وإخراجهـــا إذ إنـــه يتجـــاذب بـــني الكتـــاب والـــسنة والفقـــه واألصـــول ،حتليـــل النـــصوص

   .والتدبر واالستنباط وغريها

دراســــة بيــــان ا�مــــل يف القــــرآن الكـــــرمي تطبيقــــا تكــــسب الباحــــث املنهجيــــة العلميـــــة -٢

  .بني كما أ�ا تربز كثريا من النتائج و الفوائدالصحيحة يف التعامل مع ا�مل و امل

   يف فهم نصوص الكتاب العزيز واستنباط معان جديدة ، إزالة اللبس و دفع التوهم-٣
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 فــأردت االســهام ، فيفتقــر إىل خدمــة، حيــث البحــث فيــه قليــل جــدا، جــدة املوضــوع-٤

   .يف هذا العلم النافع واالثر اجلليل

مجـــال حبـــد ذاتـــه مـــشكلة بـــاملعىن العلمـــي تـــستدعي يعـــد اال: مـــشكلة البحـــث وحـــدوده

ً ويـأيت ذلـك دفعـا للـوهم واالشـكال وحـصرا للـنص علـى املـراد ،البيان وفق املفهوم القـرآين ً

  .ًمنه فال يبقى امجاله حمال لضالل االفهام وخوض القائلني بال دليل أو برهان

 وهلـا مـن الـصفات مـا )الفـتح(أما حدود حبثي هذا فقد رأيت أن أتناولـه يف حـدود سـورة 

ومن حيــث الكـــم ،للــسور املدنيــة مــن صــفات كطــول اآليـــات والعنايــة بالتــشريع واحلــدود

  .ًفهي من سور متوسطة الطول إذ تبلغ آيا�ا الكرمية تسعا وعشرين آية

  : أهداف البحث 

 وخاصـــة الـــيت ظاهرهـــا ، بيـــان النـــصوص ا�ملـــة مـــن القـــرآن الكـــرمي و إجـــالء معانيهـــا-١

   .وما إىل ذلك ،التعارض

ً ومـنح التفـسري أفقـا جديـدا ، وخاصـة الدراسـات القرآنيـة، وجمال العلـم، خدمة الدين-٢ ً

  من البيان ودفع أوهام التعارض املشكلة 

 خدمــة البــاحثني يف توضــيح الــنهج األمثــل عنــد التعــرض للنــصوص ا�ملــة يف القــرآن -٣

  . وتوضيح كيفية تبيينها،الكرمي

  : الدراسات السابقة 

 فقـــد كتــــب يف ذلــــك ،مــــا يتعلـــق بدراســــة ا�مـــل و املبــــني كفـــن مــــستقل: القـــسم األول 

 ، وهــذا عنــد املتــأخرين، فأحيانــا يفردونــه ببحــث مــستقل،علمــاء األصــول قــدميا و حــديثا

   .أو يصنفونه ضمن مباحثهم يف علم األصول

مـــصنف  وهـــو ، باســـم ا�مـــل و املبـــني،مـــا كتـــب يف جمـــال علـــوم القـــرآن: القـــسم الثـــاين 

  : عندهم على منهجني 
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 ، و الــسيوطي يف اإلتقــان، كالزركــشي يف الربهــان، تــصنيفه ضــمن كتــب علــوم القــرآن-١

   .وهم يكتفون بذكر األسباب

:  و يف هـذا وقفـت علـى رسـالتني أحـدمها ، إفراده مبؤلف خاص وهذا عند املتـأخرين-٢

 لعمــر يوســف –لقــرى  رســالة ماجــستري يف أم ا–ا�مــل و املبــني يف القــرآن الكــرمي 

 لعبــد الفتــاح – ماجــستري –ا�مــل و املبيــت يف القــرآن الكــرمي :  و ثانيهمــا ،محــزة

   .حممد خضر

 ووقفـت ،- دراسـة تطبيقيـة –ما ألف يف بيان ا�مل من القـرآن الكـرمي : القسم الثالث 

قرآن هـو أضـواء البيـان يف إيـضاح القـرآن بـال: فقط على تفسري واحد اعتىن �ـذا اجلانـب 

   .- رمحه اهللا –للعالمة حممد الشنقيطي " 

و الذي بـدأ مـن أول القـرآن الكـرمي و حـىت : مث مشروع اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

   .سورة الكهف

  .مث واصلت الباحثات من جامعة امللك عبدالعزيز جبدة بالعمل باملشروع

الســـــتقرائي االســـــتنباطي اتبعـــــت يف هـــــذا البحـــــث املـــــنهج التحليلـــــي ا : مـــــنهج البحـــــث

  : ومالمح هذا العمل وخطواته أبينها على النحو التايل 

فقـد حـصرت اآليـات الـيت فيهـا موضـع اإلمجــال و ذكـرت املبـني للمجمـل سـواء كـان مــن 

القرآن أو السنة أو املأثور عن الصحابة و التابعني أو اللغـة و صـياغة ذلـك يف مـسائل و 

 بـذكر اآليـة مرتبـة علـى ترتيـب املـصحف مث ختـصيص ترتيبها علـى النـسق العلمـي و ذلـك

 و فقــرة أخــرى ،أذكـر فيهــا املوضــع اإلمجــايل املعـين حتريــره: موضــع اإلمجــال : فقـرة بعنــوان 

 و ،أبني سبب فيها سبب اإلمجال مث أختم بفقرة ثالثة فيهـا بيـان ا�مـل بنـصوص القـرآن

 مـستندة يف كـل ،للغـة مبينـة الـراجح أو ما أثر عن الصحابة و التابعني أو ا،السنة املشرفة

   . مع التعليق على ما حيتاج منها إىل تعليق،ذلك على أراء األئمة املعتربين
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  . والنقول عامة وفق قواعد البحث العلمي املعمول �اواألحاديثوقد وثقت اآليات 

 و قائمـــة ، و خامتـــة، ومبحثـــني،اشـــتملت خطـــة البحـــث علـــى مقدمـــة : خطـــة البحـــث

   .ملراجعباملصادر وا

ومـــــشكلة البحـــــث ،أمهيـــــة املوضـــــوع و أســـــباب اختيـــــاره: املقدمـــــة و حتتـــــوي علـــــى اآليت 

  .  و منهج البحث املتبع وخطته، و الدراسات السابقة، وأهداف البحث،وحدوده

  .ا�مل واملبني عند اللغويني واملفسرين: املبحث األول 

  .تعريف ا�مل عند اللغويني واملفسرين: املطلب األول 

   .تعريف املبني عند اللغويني واملفسرين: املطلب الثاين 

  . الفتحالدراسة التطبيقية على سورة : املبحث الثاين 

 أفردت كل آية ورد فيها جممل حيتاج إىل بيـان مبـسألة ،ألةعشرة مساثنيت وقد قسمته إىل 

  .عنونتها باآلية اليت ورد �ا اللفظ ا�مل

  .ج والتوصياتو فيها أبرز النتائ : الخاتمة
  

ا   ا   ل أنأ  وا،   

رو    وأن ا ا   وأن،   

  ل وا وأن ز ااد  ا

ا   و     آن،   

  .و وه ان و ان
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  .والمفسرین عند اللغویین مل والمبینالمج : األول المبحث

  . المجمل عند اللغویین والمفسرین تعریف : األول المطلب

ــة : ًأوال ُ یقــول َأجملــت، الجمــع بمعنــى مــن اإلجمــال :المجمــل لغ ْْ َالــشيء َ ْ
ًإجمــاال َّ َ ْ 

ُجمعته َُ ْ ْمن َ
ِغیر ِ ْ ٍتفصیل َ ِ َْ )١(.    

  ": أجمل معنین " وقد ذكر ابن فارس لمادة 

  :ٕوالیه یؤول معنیان للمجمل  ، تجمع و عظم الخلق:األول 

 و أجملت الحساب إذا ، جمعه عن تفرقه،ْأجملت الشي: المجموع  یقال : أولهما 

و قـــال : "  قـــال تعـــالى ، و إذا جمعـــت أحـــاده و كملـــت أفـــراده،رددتـــه إلـــى الجملـــة

 مـن )جمـلال(ویجوز أن یكون  ) ٢( "الذین كفروا لوال نزل علیه القرآن جملة واحدة 

  .هذا لعظم خلقه

  ).٣( ْو أجملت الشي إذا حصلته:  قال ابن فارس ،المتحصل: ثانیهما 

 )بالـضم و الكـسر(ُجمـل الرجـل:  یقـال ،الحسن و الجمال وهو ضد القبح: الثاني 

 اذا ، و تجمـــل تجمـــال بمعنـــى تـــزین و تحـــسن، و امـــرأة جمیلـــة،جمـــاال فهـــو جمیـــل

  . اجتلب البهاء

وهـو ودك الـشحم المـذاب یـرا أن مـاء الـسمن : صله مـن الجمیـل أ: قال ابن قتیبة 

   )٤(.یجري في وجهه

                                                           

 )١٢٨/ ١١ج( لسان العرب ،ابن منظور) ١(

 .٣٢:آية : سورة الفرقان ) ٢(

 )١/١٩٨ج ( جممل اللغة ،ابن فارس) ٣(

 )١٩٨/ ١ج(جممــــــــــل اللغــــــــــة ،الــــــــــرازي ) ٤٨١/ ج١(معجم مقــــــــــاييس اللغــــــــــة ،ابــــــــــن فــــــــــارس) ٤(

ـــادي، القـــاموس احملـــيط ا،) ٦١(خمتـــار الـــصحاح ، ) ١/١١٠(املـــصباح املنـــري ،احلموي لفريوزآب

 ).١/١٤٩ج(اساس البالغة و املفردات  ،الزخمشري، ) ٩٧٩(
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َوجمل: قال صاحب اللسان  َ َجمعه: َالشيء َ َ ِوالجمیل. َ
َیذاب َّالشحم: َ َّثـم ُ َیجمـل ُ ْ  َأي ُ

َیجمــع، وقیــل ِ
َ َ ْ ِالجمیــل: ُ

ُالــشحم َ ْ
ُیــذاب َّ َقطــر ُفكلمــا َُ َوكــف َ ِّ

َعلــى ُ ِالخبــز َ ْ َّثــم ُ ْقــدَو ُِأعیــد؛ ُ َ 

َجمله َ ُُیجمله َ ْ ًجمال َ ْ ُوَأجملـه َ َ َ َواسـتخرج َأذابـه. ْ َ ْ َ ْ ْدهنـه؛ َ َوجمـل ُ َ ْمـن َأفـصح َ
ََأجمـل ِ َ ِوفـي. ْ َ 

ِالحدیث ِ
َ َ لعن:ْ َ ُالله َ

َالیهود َّ ُ ِّحرمت َْ ُعلیهم ُ
ِ َْ ُالشحوم َ ُ ُفجملوها ُّ َ َ َوباعوها َ ُ َ    )١(َأثمانها وَأكلوا َ

ِوفي ِالحدیث َ ِ
َ َبالسق ْ یأتوننا:ْ ُُیجملون اءِّ ْ ِفیه َ َالودك ِ َ.)٢(   

َقـــال ُابـــن َ ـــر ْ َهكـــذا: َاألثی َ َجـــاء َ ـــي َ ـــة، ِف ٍروای
َ َ ـــروى ِ َوی َْ ِبالحـــاء ُ

َ ْ ـــة، ِ ِالمهمل َ َ ُْ ـــد ْ َوعن ْ ِ ـــر  َ َاألكث

َیجعلون َُ ْ ِفیه َ َالودك ِ َ َ ْ.  

َوالجملـــة ْ ُواحـــدة: ُ َ ِ
َالجمـــل َ َوالجملـــة. ُ ْ ُجماعـــة: ُ َ ِالـــشيء ََ

ْ
َوَأجمـــل. َّ َ َجمعـــه: َالـــشيء ْ  ْنَعـــ َ

ٍتفرقة؛ َ ِْ َوَأجمل َ َ ُله ْ َالحساب َ َ
ِ َكذلك ْ َِ َ.)٣(   

ــــستعمل: والمجمــــل لغــــة ــــت«:  یقــــال:شــــیئین فــــي ی  جمعــــت إذا : »الحــــساب أجمل

 یتنـاول ألنـه العـام، علـى المجمـل اسـم إطـالق یجـوز هـذا وعلـى المتفرق، الحساب

 :یقـال واإلخفـاء، اإلبهـام فـي  ویـستعمل،المحـصل: والمجمل المسمیات، من جملة

  .)٤( أبهم أي : »ّعلى األمر أجمل فالن«

                                                           

بـــاب مـــا ذكـــر عـــن بـــين ، كتـــاب أحاديـــث األنبيـــاء ) ٤/١٧٠(البخـــاري يف صـــحيحه  أخرجـــه) ١(

 ٣٤٦٠برقم  ، إسرائيل

رقم ب، باب طهارة جلود امليتة بالدباغ  ، كتاب احليض ) ١/٢٧٨(أخرجه مسلم يف صحيحه ) ٢(

٣٦٦ (١٠٦( 

 )١١٠/ ١ج(املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،احلموي) ٣(

 )٣/٢٢٠ج(معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ،عبد املنعم) ٤(
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  )١( أما حقیقة المجمل فهو المشتمل على جملة أشیاء كثیرة غیر ملخصة

  

   :اصطالحا المجمل تعریف : ًثانیا

َهو: قال الشوكاني  َّدل َمـا ُ ًداللـة َ َ َ ُیتعـین َال َ َّ َ َ ُالمـراد َ َ ُ َبهـا ْ
َّإال ِ ٍبمعـین، ِ َّ َ ُ

ٌسـواء ِ َ  عـدم كـان َ

َبو التعیین
ِضعِ ِاللغة، ْ َ ِبعرف َْأو ُّ

ْ ُ ِالشرع، ِ ْ
ِباالستعمال َْأو َّ

َ ْ ْ
ِ ِ ِ.)٢(   

ُالمجمـــل: قـــال الـــسیوطي  َ ُْ ْتتـــضح مـــالم ْ ِ ُداللتـــه ََّ ُ َ َ َوهـــو َ ٌواقـــع َُ
ِ
ِالقـــرآن ِفـــي َ ْ ُ  وزاد ابـــن )٣(.ْ

ـــم یعلـــم المـــراد منـــه إال :المجمـــل هـــو : عقیلـــة قولـــه  مـــا ازدحمـــت فیـــه المعـــاني ول

  .)٤( باستفسار وتأمل

( ما وقع مجمال في الكتاب ثم بینته السنة: و مرادنا بالمجمل : ال البلقیني ق
٥(   

  .واحد شيء بإزاء والمحتمل المجمل جعل من الناس من: ّالحصار ابن قال

  .منه المراد ُیفهم ال الذي المبهم المجمل أن والصواب

 كــان واءســ ًفــصاعدا، مفهــومین معنیــین علــى األول بــاللفظ الواقــع اللفــظ والمحتمــل

  .بعضها في أو كلها في حقیقة

متردد بینها مشترك واللفظ معروفة، أمور على یدل المجمل أن بینهما فالفرق
)٦(

  

                                                           

 )١/١٢٩ج(التوقيف على مهمات التعاريف ،املناوي) ١(

 )١٣/ ٢ج(إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،الشوكاين) ٢(

 )٥٩/ ٣ج(ان يف علوم القرآن اإلتق،السيوطي) ٣(

 )٥/١٣٩ج(الزيادة واالحسان يف علوم القرآن ،عقيلة) ٤(

 )٤٨٤(البلقيين، مواقع العلوم ) ٥(

 )١/١٦٩ج(السيوطي، معرتك األقران يف إعجاز القرآن ) ٦(
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َوالليل إذا {ما لم تتضح داللته فإنه متـشابه نحـو :  بأنه المجملویعرف ابن قاسم  ِ ِ ْ ََّ

َعسعس َ ْ َ{.
از بكونـه وهو بذلك یوافق السیوطي في عدم تعیین داللة اللفظ ویمتـ )١(

  .ًعد اإلجمال شكال من أشكال التشابه

وخالصـة القـول أن المجمـل هـو اللفـظ أو الفعـل الـذي تـردد بـین معتلمـین أو أكثـر 

 وبذلك ،ولم تعین داللته أو تتضح،مرجح لواحد منهما أو منها على غیره من غیر

ًیخــــرج مــــا لــــه محمــــل واحــــد كــــالنص ویخــــرج أیــــضا الظــــاهر والحقیقــــة التــــي لهــــا 

ٕواذا كــان أحــد  )٢(.بهــذا یــشمل المجمــل القــول والفعــل والمــشترك والمتــواطئو،مجاز

المعنیــــین أظهـــــر، وجــــب الحمـــــل علیـــــه، إال أن یقــــوم دلیـــــل علــــى أن المـــــراد هـــــو 

  .)٣(الخفي

والمجمــل بحــسب مــا تقــدم یفــتح بـــاب التأویــل والــسعة فــي المعنــى والتــدبر للـــنص 

  )٤( ة عن إعجازهحتى عده بعضهم أحد خصائص القرآن المنبئ،القرآني

                                                           

 )١/٧٠(حاشية مقدمة تفسري ابن قاسم ) ١(

 )١٧(جستري رسالة ما،عمر، ا�مل واملبني يف القرآن الكرمي:ينظر) ٢(

 )١/١١٩ج(مقدمة تفسري ابن قاسم ) ٣(

 )١٦٩-١/١٦٦ج( معرتك األقران يف اعجاز القرآن ،السيوطي:ينظر ) ٤(
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   .تعریف المبین عند اللغویین والمفسرین: المطلب الثاني 

  : تعریف المبین عند اللغویین: ًأوال

ْمــا بــین الــشي : والبیــان :  قــال صــاحب اللــسان ،هــو الوضــوح و الظهــور :البیــان 
ِ والجمع َأبیناء، فهو مبین،اتضح: ْ و بان الشي بیانا ،من الداللة و غیرها :  مثل،ْ

 و اســتبان ، أبنــت أنــا أي أوضــحته،، و كــذلك أبــان الــشي فهــو بــین،ین وأهینــاءهــ

  .ظهر واستبنته:  الشيء

 أو ،بمعنى تبـین وظهـر) بان الشيء(في األصل مصدر : وفي الكلیات أن البیان

كالـــسالم والكـــالم، ثـــم نقلـــه العـــرف إلـــى مـــا یتبـــین بـــه مـــن الداللـــة ) َبـــین(اســـم مـــن 

ٕى الفــصاحة والــى ملكــة أو أصــول یعــرف بهــا إیــراد وغیرهــا، ونقلــه االصــطالح إلــ

المعنى الواحد في صور مختلفة 
)١(.  

ُوقــالوا َ َواســتبان ُالــشيء َبــان: َ َ َّوتبــین ْ َوبــین َوَأبــان َ َّ ًبمعنــى َ ْ َ
ٍواحــد؛ ِ ِ

ُومنــه َ ْ ِ ُقولــه َ ُ ْ َتعــالى َ َ َ :

ٍمبينات ٍآيات
ِّ َ ُ* )٢ (  

ُو منه قوله ُ ْ َتعالى َ َ ِوالكتاب حم: َ ِ ْ ِالمبین َ ِ
ُ ِوالكتاب َأي )٣( *ْ َ ِ ْ    ،َِّالبین َ

 و أبان كـل مـا ،المبین الذي أبان طرق الهدى من طرق الضاللة معنى  : قیل و

ًونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكـل يشء وهـدى ورمحـة (تحتاج إلیه األمة لقوله تعـالى 

  )٤( )للمسلمني

                                                           

 )١/٢٣٠ج(الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،الكفوي) ١(

 ٣٤: سورة النور ) ٢(

 ٢-١: سورة الزخرف ) ٣(

 ٨٩:سورة النحل ) ٤(
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ُوقوله ُ ْ َ َّعز َ َّوجل َ َ ْونزلنا: " َ ََّ َعلیك َ َْ َالكتاب َ
ِ ًبیاناِت ْ ِّلكل ْ ُ ٍشيء ِ

ْ ِّبـین َأي )١(  "َ َلـك ُ ِفیـه َ  ُّكـل ِ

ْمــن ُوُأمتــك َأنــت إلیــه تحتــاج مــا
َوهــذا ِّالــدین، َأمــر ِ َ َمــن َ

ِاللفــظ ِ ْ ِالــذي ِّالعــام َّ ِبــه ُأریــد َّ ِ 

   ُّالخاص،

ُوالبیان ُالفصاحة: َ َ َ َ َواللسن، ْ
َمع ِاإلفصاح: َوالبیان. َفصیح ِّبین ٌوكالم َّ ٍذكاء َ َ  ِّینَوالبـ. َ

َمن
ِالرجال ِ َ ُالفصیح: ِّ

ِ َ ْ.)٢(   

و البیــــــان الكــــــشف عــــــن الــــــشيء و هــــــو أعــــــم مــــــن : قــــــال الراغــــــب االصــــــفهاني 

 و سـمي الكـالم بیانـا لكـشفه عـن المعنـى المقـصود إظهـاره نحـو قولـه ،.....النطق

َهــذا" : تعــالى  ٌبیــان َ ِللنــاس ََ َّ ًوهــدى ِ ُ ٌوموعظــة َ َ ِ
ْ َ َللمتقــین  َ

ِ َِّ
ُ ــ،)٣( "ْ شرح بــه  وســمي مــا ی

َّثــم: " المجمــل و المــبهم مــن الكــالم بیانــا نحــو قولــه تعــالى  َّإن ُ َعلینــا ِ َْ ُبیانــه  َ َََ
)٤(، 

ْویقال بینته وأبنته لتبـین للنـاس مـا (ًإذا جعلت له بیانـا تكـشفه، نحـو قولـه تعـالى :  ََّ

)نزل إلیهم
)٦)(٥(.  

 ، مــا یتعلــق بــاللفظوالبیــان(: َّوفــرق أبــو البقــاء الكفــوي بــین البیــان والتبیــان بقولــه 

)والتبیان ما یتعلق بالمعنى
)٧(  

  

                                                           

 ٨٩سورة النمل ) ١(

 )٢٩٩- ٢٩٨/ ٣٤ج( تاج العروس ،املناوي ،)٦٧-٦٨/ ١٣ج(نظور، لسان العرب ابن م) ٢(

 .١٣٨آية : سورة آل عمران ) ٣(

 .١٩آية : سورة القيامة ) ٤(

 ٤٤آية : سورة النحل ) ٥(

 )١/٢٣٠(الكليات ،الكفوي: وينظر ) ١٥٨-١٥٧(املفردات ،األصفهاين) ٦(

 )١/٢٣١(الكليات ،الكفوي) ٧(
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ة�  اسة�تطبيقية) الفتح(راملجمل�واملب�ن����القرآن�سو رأنموذجا�د
ً

 

  : تعریف المبین اصطالحا: ًثانیا 

هو الواضح بنفسه أو بغیره : یعرف السیوطي المبین بقوله 
)١(

  

 علـى المراد المعنى على داللة فهو، یشاكله وما الشيء بین ِّیفرق ما: هو ِّوالمبین

ِالبسط سبیل
ْ .والتفصیل َ

)٢( .  

 ،ین هو الـدال علـى المـراد بخطـاب ال یـستقل بنفـسه فـي الداللـة علیـهالمب: و قیل 

و قد جاء البیان في القرآن الكریم على عدة وجوه تعبد اهللا بها عبـاده بینهـا اإلمـام 

جمـاع مـا أبـان اهللا لخلقـه فـي كتابـه ممـا تعبـدهم بـه لمـا : الشافعي رحمه اهللا فقال 

   :مضى في حكمه جلى ثناؤه من وجوه 

ـــل حمـــل فرائـــضه فـــي أن علـــیهم صـــالة وزكـــاة و فمنهـــا مـــ ـــه نـــصا مث ـــه لخلق ا أبان

وصــوما و أنــه حــرم الفــواحش مــا ظهــر منهــا و مــا بطــن و نــص الزنــا و الخمــر و 

 و غیــر ذلــك ، و بــین لهــم كیــف فــرض الوضــوء،أكــل المیتــة و الــدم ولحــم الخنزیــر

  .مما بین نصا

نبیـه صـلى اهللا علیـه و منه ما أحكم فرضه في كتابه و بین كیف هو على لـسان 

 و الزكــاة و وقتهـا و غیـر ذلــك مـن فرائــضه التـي أنــزل ، مثـل عــدد الـصالة،وسـلم 

ومنه ما فرض اهللا على خلقه االجتهاد في طلبه و ابتلى طاعتهم كما ، في كتابه 

                                                           

 )١/٤٠ج(قاليد العلوم يف احلدود والرسوم معجم م،السيوطي) ١(

 )٢٣٦: ص( دراسات يف علوم القرآن ،امساعيل) ٢(
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ً

 

ْولنبلـونكم: "  فإنـه یقـول تبـارك وتعـالى ،ابتلى طاعتهم في غیره مما فرض علـیهم ُ َّ َ َُ ََْ 

َّحتى َنعل َ ْ َالمجاهدین َمَ
ِ ِ

َ ُ ْمنكم ْ ُ ْ
َوالصابرین ِ ِِ َّ َونبلو َ َُ َْأخباركم  َْ َُ َ ْ" )١(،  

َولیبتلي:" و قوله تعالى 
َِ َِْ ُالله َ

ْصدوركم ِفي َما َّ ُ ِ ُ َولـیمحص ُ ِّ َ ُ
ِ
ْقلـوبكم ِفـي َمـا َ ُ

ِ ُواللـه ُُ
َّ

ٌعلـیم َ
ِ
َ 

ِبذات َ ِالصدور  ِ ُ ُّ". )٢(   

َّهذا وقد عد الفیروزآبادي لفظة المبین م قـرآن (ن أسماء القـرآن الكـریم لقولـه تعـالى َ

)٤) (٣( )مبــین
: َّ وكــذا فعــل الــسیوطي فعــد المبــین مــن أســماء القــرآن لقولــه ســبحانه ،

  .)٦)(٥()حم والكتاب المبین(

 ،بیان الضرورة وبیان التقریـر، وبیـان التبـدیل: ًوذكر أبو البقاء للبیان أنواعا منها 

فهـو بیـان مـا فیـه : وأمـا بیـان التفـسیر : ( یقـول وبیان التغییر وبیان التفـسیر وفیـه

)خفاء من المشترك أو المشكل أو المجمل أو الخفي
)٧(  

 ًوخالفـــــه بعـــــض المتـــــأخرین بعـــــدم لـــــزوم وجـــــود المـــــشكل حتـــــى یـــــصیر بیانـــــا ألن

 بیـان هـذا: (تعـالى قـال بیانا تسمى ابتداء األحكام أوردت التي الشرعیة النصوص

لمشكل بیانا یكون أن فیه یشترط فال القرآن، به وأراد) للناس
)٨(.  

                                                           

 .٣١آية : سورة حممد ) ١(

 .١٥٤آية : سور ة آل عمران ) ٢(

  ١آية : سورة احلجر  ) ٣(

 )١/٩٣ج( بصائر ذوي التمييز ،الفريوزآبادي) ٤(

 ٢آية : سورة الزخرف  ) ٥(

 )١/١٧٨ج(وم القرآن اإلتقان يف عل،السيوطي) ٦(

 )١/٢٣٠ج( الكليات ،الكفوي) ٧(

 )٢٠١ص (،النملة، اجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقا�ا على املذهب الراجح )٨(
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ة�  اسة�تطبيقية) الفتح(راملجمل�واملب�ن����القرآن�سو رأنموذجا�د
ً

 

  :وبيانهسورة الفتح امل يف : املبحث الثاين 

  

  ) ١( َّ حم جم يل ىل مل خل ُّ    8 7 : المسألة األولى 

  " فتحا: "  في قولھ تعالى اإلجمالموضع 

  التردد بین الفاعل و المفعول  : وجھ االجمال

  : بعة أقوال اختلف في ھذا الفتح ما ھو ؟ و في المراد بالفتح أر

   . قالھ األكثرون،أنھ كان یوم الحدیبیة: أحدھا 

 و ذلك أن المشركین اختلطوا ،لم یكن فتح أعظم من صلح الحدیبیة: قال الزھري 
 و اسلم في ثالث سنین خل�ق ،بالمسلمین فسمعوا كالمھم فتمكن اإلسالم في قلوبھم

  .)٢(كثیر و كثر بھم سواد اإلسالم 

تع�دون أن�تم الف�تح ف�تح مك�ة، وق�د : (راء رضي هللا عنھ ق�الّروى البخاري عن الب
  .)٣) (كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بیعة الرضوان، یوم الحدیبیة

َوأخرج مسلم في صحیحھ عن قتادة، أن أنس ب�ن مال�ك، ح�دثھم، ق�ال َ ََ َْ ُ َ َّ ٍَّ ِ َ َ َ َْ َ َ ََ َ ْلم�ا نزل�ت: ْ َ ََ َ َّ :

 مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ 

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه

 زت رت يب ىب نب زبمب  رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ

 ىقيق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت

ُمرجعھ من الحدیبیة، وھم یخالطھم الحزن )٤( َّ ىل مل يك ىك مك لك اك ُْ ُ ُ ُ ُ ُْ ُْ ُ ِ ِ َِ ْ َ َِ َِ ْ َْ َ َ

                                                           

 ١آية : سورة الفتح ) ١(

 ) ٤/١٢٥(زاد املسري يف علم التفسري ) ٢(

 ٤١٥٠م برق، باب غزوة احلديبية ،كتاب املغازي ) ١٢٢/ ٥(اخرجه البخاري يف صحيحه ) ٣(

 ٥-١: اآليات  ، سورة الفتح) ٤(
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ً

 

َوالكآبة، وقد نحر الھدي بالحدیبیة، فقال َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِْ َ ُ ْ ْ ْْ َْ َ َُ ْلقد أن« :َ ُ ْ َ َزلت علي آی�ة ھ�ي أح�بُّ إل�ي م�ن َ َِ َّ ِ ََّ َ َِ َ ََ َ ٌ ْ ِ

ًالدنیا جمیعا ِ َ َ ْ ُّ«.)١ (  

ًإنا فتحنا لك فتحا مبینا أي: فقولھ:  قال ابن كثیر في تفسیره  ًِ ُ ْ َ ََ َ ْ َ َّ بینا ظ�اھرا والم�راد : ِ

بھ صلح الحدیبیة، فإن�ھ ح�صل ب�سببھ حی�ز جزی�ل، وأم�ن الن�اس واجتم�ع بع�ضھم 

 ق��ال اب��ن ،)٢(الك��افر، وانت��شر العل��م الن��افع واإلیم��انّب��بعض، وتكل��م الم��ؤمن م��ع 

  )٣) (المفسرین من وغیرھما والشوكاني الطبري اختیار وھذا: (الجوزي 

ف�تح (ِّوبما تقدم من مؤیدات فإن ھذا القول ب�ین الرجح�ان وم�ستحق للوص�ف بأن�ھ 

  .بأدلة الروایة في صحیح مسلم وأدلة الدرایة التي قالھا ابن كثیر) مبین

ع�ن عائ�شة رض��ي هللا ) ٤( رواه م��سروق ،أن ھ�ذا الف��تح ف�تح مك�ة: ل الث�اني الق�و

ً ألن اسم الفتح ال یقع مطلقا إال على ما فتح عنوة، و بھ قال السدي،عنھا َ ْ َْ ََ َِ ُِ َ ََ ََّ ِ ً ْ ُ ُ َ ََ ِ
ْ ْ َّ َھذا ھ�و . َ ُ َ َ

ِحقیقة االسم ْ ِ ُِ َ َ . 

ُوقد یقال َُ َْ ُفتح البلد صلحا، فال یفھم : َ َ َ َْ ُ َُ َ ً ْ ُْ َ ِ لح إال بأن یق�رن ب�الفتح، ف�صار الف�تح ف�ي ُ ِالصُّ ُ ُ ُْ َْ َ َْ ْ َْ َ َِ ِ َِ ْ ْ َ َّ ِ

لح مجازا ًالصُّ َ َ ِ
ًواألخبار دالة على أنھا فتحت عنوة. ْ َ َْ ْ َْ َ ََ َ َِ ُ َّْ َ ََ ٌ َّ ُ.) ٥ (  

ِو قال بعض من ذھب إلى ھذا َ َ ِإنما وعد بفتح مكة بھذه اآلیة: َ ُ ِ.  

                                                           

بـــاب صـــلح احلديبيـــة يف ،كتـــاب اجلهـــاد و الـــسري ) ١٤١٣/ ٣(أخرجـــه مـــسلم يف صـــحيحه )  ١(

 .١٧٨٦برقم ، احلديبية 

 ) ٢/٣٤٠(خمتصر تفسري ابن كثري للصابوين  )٢(

/ ٢٢ (جـــامع البيـــان يف تأويـــل القـــرآن: وللمزيـــد ينظـــر) ٤/١٢٥( زاد املـــسري يف علـــم التفـــسري )٣(

  .)٥٢/ ٥(فتح القدير  ، )٢٠٢

ُحممــد بــن املنتــشر، اهلمــداين، الكــويف، ابــن َأخــي مــسروق) ٤( َ ْ ُّْ ُ ُّ ِ َ
ِ
َ
ُ

ْمســع عائــشة، وابــن عمــر، وعمــرو بــن . َُ َْ ُ ََ َ َ ِ ِ
َ َ

ِشــرحبيل
َ / ١٠(إكمـــال �ـــذيب الكمـــال ، ) ٤٩٦/ ٢٦(�ـــذيب الكمـــال يف أمســـاء الرجــال . ُ

٣٦٥(. 

 )٢٦١/ ١٦(اجلامع ألحكام القرآن  )  ٥(
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ً

 

  .أنھ فتح خیبر، قالھ مجاھد، والعوفي: الثالث

ِحكمن�ا ل�ك بإظھ�ار دین�ك :  وق�ال غی�ره.ِأنھ القضاء لھ باإلس�الم، قال�ھ مقات�ل: رابع ْ َ َ

ِّوالنصرة على عدوك ُّ).١ (  

 ق�د والف�تح: ًوعلیھ فالراجح ھو القول األول لما تق�دم م�ن أدل�ة تتق�وى باللغ�ة ای�ضا

ًصلحا، یكون  ْلحوال�صُّ المنغل�ق، فتح: اللغة في الفتح معنى: غیره وقال ،ًأو قضاء ُ

 )٢(تعالى هللا فتحھ حتى ّمتعذرا مسدودا كان بالحدیبیة المشركین مع ُجعل الذي

  

 زن رن مم ام  يل  7 8 ُّ : المسألة الثانیة 

 هئجب مئ خئ حئ  جئ يي ىي ميني زي ري ينٰى ىن نن  من

  ) ٣( َّ مب خب حب

  " السوء : "في قولھ تعالى :موضع االجمال 

الظ�انین ب�ا� أي :السوء ص�فة لموص�وف  مح�ذوف و التق�دیر أن : وجھ االجمال 
  ).٤(ظن األمر السوء 

ھ�و الظ�ن ال�ذي ذك�ره هللا :أحدھا : وھذا الظن یحتمل وجوھا :  التوجیھ و البیان 

  )٥(  َّ زن رن مم ام يل ىل  ُّ :تعالى في ھذه السورة بقولھ 

                                                           

"  أخرج الطـربي يف جامعـه عـن معمـر عـن قتـادة قولـه .)١٢٥/ ٤(زاد املسري يف علم التفسري )  ١(

ًإنا فـتحنا لك فـتحا مبينا  َِ
ُ ً َْ ََ َ ْ َ  )١٩٩/ ٢٢(جامع البيان . قال قضينا لك قضاء مبينا" َِّ

 )٤/١٢٥( زاد املسري يف علم التفسري )٢(

 ٧: اآلية ، سورة الفتح ) ٣(

زاد املـــسري يف علـــم التفـــسري، ابـــن : ، وينظـــر٥/١٢٧ ، البيـــضاوي،ار التنزيـــل وأســـرار التأويـــلأنـــو) ٤(

 ٤/١٢٩ ،اجلوزي

   ١٢:  اآلية ،سورة الفتح) ٥(
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ً

 

 حص مس خس 7 8 ُّ : ظن المشركین با� ف�ي االش�راك كم�ا ق�ال تع�الى : و الثاني 

َإل��������ى أن ق���������ا_ يه ىه مه جه جض مص خص ْ َ َ  ٰذ  يي ىي مي خي حي جي_:َلِ

  )١(َّٰر

 ّٰ ِّ ُّ  7 8 ُّ :ظنھم أن هللا ال یرى و ال یعل�م كم�ا ق�ال تع�الى : الثالث 

  )٢(  َّ  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 ىك  ُّ :  كما ق�ال تع�الى ،قیل ظن السوء یشمل ظنونھم الفاسدة من الشرك: الرابع 

  )٣( َّ رن مم ام يل ىل  مل يك

م حتى یدخل فی�ھ ظ�نھم ال�ذي  أو المراد جمیع ظنونھ،و األول أصح: قال الرازي 

 يم ىم  ُّ: وأن الع��الم خلق��ھ باط��ل كم��ا ق��ال تع��الى ،ظن��وا أن هللا ال یح��ي الم��وتى

لتفی����دا ) ٦(ویؤی����د ذل����ك دخ����ول األالف وال����الم ف����ي ال����سوء،)٥)(٤(  َّ حن جن

  .االستغراق ألنواع الظنون ومداخلھ

ال والح��ق أن الف��ظ ال��سوء لف��ظ ج��امع ألش��كال الف��ساد ل��ذا ف��إن م��ا تق��دم م��ن أق��و

 خاص��ة إذا علمن��ا أن ال��سوء یفھ��م بمعن��ى ،ومح��تمالت ت��دخل بكلیتھ��ا بلف��ظ ال��سوء

 الظ�انین: الفساد عند أھل اللغة والتفسیر وھو المعنى الذي اخت�اره الزج�اج بقول�ھ 

 ض�مھا ومن والرداءة، الفساد فمعناه السین فتح من(: مكي وقال)٧(الفساد ظن با�

                                                           

ِسورة النَّجم ) ١(  ٢٨ -٢٣: اآلية ، ْ

ْسورة فصلت،اآلية ) ٢( َِّ ُ :٢٢ 

 ٦٦: اآلية : سورة يونس ) ٣(

 ٢٧:  اآلية،سورة ص) ٤(

: ، وينظر)٤٨٦/ ٩(، والبحر احمليط يف التفسري )٧٠/ ٢٨(ب أو التفسري الكبري مفاتيح الغي)  ٥(

 ) ١٢٩/ ٤(زاد املسري يف علم التفسري ، )٢٣٢/ ٩(إعراب القرآن وبيانه 

 )١٧/٤٨٥(اللباب يف علوم الكتاب :  ينظر)٦(

 )٥/٢١(،وأكده يف موضع آخر)٥/٢٠(معاين القرآن وإعرابه) ٧(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٣٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

ة�  اسة�تطبيقية) الفتح(راملجمل�واملب�ن����القرآن�سو رأنموذجا�د
ً

 

 وب��ھ ق��ال الف��راء واب��ن زنجل��ة والزج��اج )١)(وال��ضرر وال��بالء الھزیم��ة فمعن��اه

، فمما تقدم یترجح ما ذھب إلیھ )٢(والواحدي والسمین الحلبي واآللوسي وغیرھم 

ال���رازي بق���رائن اللغ���ة وأس���باب الن���زول وقب���ول طائف���ة م���ن المف���سرین والق���راء 

  .واللغویین لھ

  

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ :قول��ھ تع��الى : الم��سألة الثالث��ة 

 ٰذ يي ىي مي خي حي  يهجي ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن  يم

  ) ٣  ( َّ ٌّ ٰى ٰر

  " قوم : " قولھ تعالى : موضع االجمال 

   :إلیھم  و اختلف العلماء في المشار ، قوم متعلقان بتدعونإلى: وجھ االجمال 

و مثار الخالف ھو عموم ظاھر اآلیة و شمول مصداقھا : قال القاسمي رحمھ هللا 

النزول المباشر، فالعبرة بعم�وم اللف�ظ ً بعیدا عن سبب )٤(لكل الغزوات المذكورة 

  .وإن كان للنزول سبب خاص

  : التوجیھ و البیان 

 المخلف�ین م�ن أنوج�ل ع�نھم   التأوی�ل ف�ي ھ�ؤالء ال�ذین أخب�ر هللا ع�زأھ�لاختلف 

  :  و فیھم خمسة أوجھ،األعراب سیدعون إلى قتالھم

                                                           

 )١/٣٣٤(مشكل إعراب القرآن ) ١(

، )٢٠/٢٨٧(، والتفـسري البــسيط )١/٣٢٣(، حجـة القـراءات )٦/١٠٦(الـدر املـصون : ينظـر) ٢(

 )١١/٥(روح املعاين 

 )١٦:  (آية رقم ، سورة الفتح ) ٣(

روح املعـــــاين :  وينظـــــر ،)، برتقـــــيم الـــــشاملة آليـــــا١١/ ١٣٠( املقـــــدم –تفـــــسري القـــــرآن الكـــــرمي ) ٤(

)٢٦/١٠٤( 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٣٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

ة�  اسة�تطبيقية) الفتح(راملجمل�واملب�ن����القرآن�سو رأنموذجا�د
ً

 

  . أنھم أھل فارس، قالھ ابن عباس: أحدھا

  .لحسن وعبد الرحمن بن أبي لیلى قالھ ا،الروم:  الثاني

  .  قالھ سعید بن جبیر وقتادة،ھوازن وغطفان بحنین: الثالث

  .  قالھ الزھري،بنو حنیفة مع مسیلمة الكذاب: الرابع

  )١.( قالھ أبو ھریرة،أنھم قوم لم یأتوا بعد:  الخامس

ْوھو قول بعض أھل العلم: السادس  ّال یجوز أن تكون ھذه اآلیة إال ف�ي ا: ِ لع�رب، ِ

ُّتقاتلونھم أو یسلمون، وف�ارس وال�روم إنم�ا یق�اتلون حت�ى ی�سلموا أو ی�ؤدوا : لقولھ ِ ِ ِْ ُْ ُ َُ َِ َ ُْ َ ْ ُ ُ

  . الجزیة

  

ة إمامة أبي بك�ر وعم�ر بھ�ذه اآلی�ة، ألن�ھ  ِوقد استدلَّ جماعة من العلماء على صحَّ ِ ٌ

َإن أرید بھا بن�و حنیف�ة، ف�أبو بك�ر دع�ا إل�ى قت�الھم، وإن أری�د بھ�ا ف� َُ ُِ ِ ارس وال�روم، ِ

َّفعمر دعا إلى قت�الھم، واآلی�ة تل�زمھم اتب�اع طاع�ة م�ن ی�دعوھم، وتتوع�دھم عل�ى  ِ ْ ُ ِ

ِوھ�ذا ی�دل عل�ى ص�حة إمامتھم�ا إذا ك�ان : قال القاضي أبو یعل�ى. ُّالتخلف بالعقاب ّ ّ

ًالمتولي عن طاعتھما مستحقا للعقاب ِّ) .٢ (  

ق�ال ب�أن الق�وم ھ�م م�ن وعلى ما تقدم فأص�ح األفھ�ام وأكثرھ�ا قب�وال ھ�و ق�ول م�ن 

قاتلھم أب�ا بك�ر رض�ي هللا عن�ھ وھ�م بن�و حنیف�ة أتب�اع م�سیلمة ف�ي الیمام�ة، أو م�ن 

                                                           

= تفسري املاوردي ، )٢٢١ -٢٢/٢١٩( ت شاكر ، الطربي،امع البيانأخرجه الطربي يف  ج)  ١(

معامل التنزيل ، ) ١٣٢/ ٤(زاد املسري يف علم التفسري ، ) ٣١٦ ، ٣١٥/ ٥(النكت والعيون 

 ١٣٢/ ٥(احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ، ) ٣٠٣-٣٠٢/ ٧( طيبة -

 أمحد بن حممـد بـن ،البيان يف تفسري القرآنوالكشف و) ١٣٢/ ٤(زاد املسري يف علم التفسري )  ٢(

اإلمـــام أيب حممـــد بـــن عاشـــور، دار : ، حتقيـــق)هــــ٤٢٧: املتـــوىف(إبـــراهيم الثعلـــيب، أبـــو إســـحاق 

 )٩/٤٦( م ٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢األوىل :  لبنان، الطبعة-إحياء الرتاث العريب، بريوت 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٣٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

ة�  اسة�تطبيقية) الفتح(راملجمل�واملب�ن����القرآن�سو رأنموذجا�د
ً

 

قاتلھم أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي هللا عن�ھ وھ�م ف�ارس وال�روم، وھ�و 

  )١(والزجاج الفراء اختیار

 م�ن ل�منع وال اآلی�ة ھ�ذه نق�رأ كنا لقد: قال أنھ  خدیج بن رافع عن روي ما ویؤكده

  ) ٢(ھم أنھم فعلمنا بني حنیفة قتال إلى -عنھ هللا رضي- بكر أبو دعا حتى ھم،

  

 جت هب مب خب  حب جب  ُّ :قول����ھ تع����الى : الم����سألة الرابع����ة 

  مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت

   )٣(  َّ جس

  )خت حت جت(:في قولھ تعالى : موضع االجمال 

 في الدنیا عدیدة  فالمعجالت،التعدد و االحتمال في مرجع اإلشارة: وجھ االجمال 

والمعج��ل ھن��ا أم��ٌر محم��ود ألن��ھ ف��ي س��یاق التم��نن وإظھ��ار الف��ضل وھ��ي إح��دى 

الت��ي ج��اءت ھ��ذه الجمل��ة الم��ستأنفة اس��تئنافا بیانی��ا للتنبی��ھ علیھ��ا ،المغ��انم الكثیرة

  ).٤(ولتخصیصھا بمزید عنایة وكریم رعایة

  : جع إلى أمرین یر" ھذه : "إن المشار إلیھ في قولھ تعالى : التوجیھ و البیان 

 قال��ھ اب��ن ،اإلش��ارة بھ��ذه إل��ى البیع��ة و ال��تخلص م��ن أم��ر ق��ریش بال��صلح: االول 

  .عباس و زید بن أسلم وابنھ

 و أختاره الطبري حیث ق�ال ، قالھ مجاھد و قتادة و الجمھور،مغانم خیبر: الثاني 

 :  

                                                           

 )٥/٢٤( للزجاجومعاين القرآن واعرابه) ٣/٦٦(معاين القرآن للفراء : ينظر) ١(

 )١٦/٢٧٢(اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(

  .٢٠: اآلية ، سورة الفتح ) ٣(

 )٢٦/١٧٧(التحرير والتنوير : ينظر ) ٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٣٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

ة�  اسة�تطبيقية) الفتح(راملجمل�واملب�ن����القرآن�سو رأنموذجا�د
ً

 

ھم هللا وأولى األقوال في تأویل ذلك بال�صواب م�ا قال�ھ مجاھ�د، وھ�و أن ال�ذي أث�اب

  من مسیرھم ذلك 

مع الفتح القریب المغانم الكثیرة من مغانم خیبر، وذلك أن المسلمین لم یغنموا بعد 

  الحدیبیة 

 بالحدیبی�ة إلیھ�ا م�ن ملسو هيلع هللا ىلصغنیمة، ولم یفتحوا فتح�ا أق�رب م�ن بیع�تھم رس�ول هللا 

  ) ١.(خیبر وغنائمھا فتح 

   .قد بان بھذا البیانو بذلك یكون ما أجمل ) ٢(وھذا ما رجحھ جمھور المفسرین 

 حط  خضمض حض جض مص خص حص مس خس  ُّ :قول��ھ تع��الى :الم��سألة الخام��سة 

 )٣(  َّ مغ جغ مع جع مظ

   " خس  : " موضع االجمال 

 "دیر المح��ذوف  ف��ان قول��ھ تع��الى الت��ردد الحاص��ل م��ن تع��دد تق��: وج��ھ االجم��ال 

   .وعدكم هللا مغانم أخرى  و بیان ذلك: وصف لمحذوف تقدیره "  خس

ُوع��دكم هللا مغ�انم أخ��رى وفیھ�ا أربع��ة أق�وال: المعن�ى: و البی��ان التوجی�ھ  َ  رئی��سة َ

  :)٤(وأوصلھا بعضھم إلى ثمانیة یدور أكثرھا على مغانم خیبر وحلفائھا 

: روى س��ماك الحنف��ي ع��ن اب��ن عب��اس. ُأنھ��ا م��ا ف��تح للم��سلمین بع��د ذل��ك: أح��دھا

ِوأخرى لم تقدروا علیھا« ْ َ ْ َ   . فتوح، وبھ قال مجاھدما فتح لكم من ھذه ال: قال» ُ

                                                           

 )٢٣٠/ ٢٢( ت شاكر ، الطربي،جامع البيان) ١(

، ) ١٣٥/ ٥(احملرر الوجيز يف تفـسري الكتـاب العزيـز ، ) ١٣٣/ ٤(زاد املسري يف علم التفسري ) ٢(

النكـــت ، ) ٢٥/ ٥(معـــاين القـــرآن وإعرابـــه للزجـــاج ، ) ٤٩٣/ ٩(يط يف التفـــسري البحـــر احملـــ

 .)٣١٧/ ٥(والعيون 

 ٢١: سورة الفتح آية رقم )  ٣(

 ) ١٥٣(أسامة حممد عبدالعظيم محزة ،أسباب االمجال يف الكتاب والسنة:ينظر ) ٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٣٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

ة�  اسة�تطبيقية) الفتح(راملجمل�واملب�ن����القرآن�سو رأنموذجا�د
ً

 

  . أنھا خیبر، رواه عطیة، والضحاك عن ابن عباس، وبھ قال ابن زید: والثاني

ًف��ارس وال��روم، روي ع��ن اب��ن عب��اس أی��ضا، وب��ھ ق��ال الح��سن، وعب��د : والثال��ث

  . الرحمن بن أبي لیلى

وھ��ذا الق��ول ال��ذي قال��ھ : ق��ال اب��ن جری��ر، مك��ة، ذك��ره قت��ادة، واب��ن قتیب��ة: والراب��ع

وذل�ك أن هللا أخب��ر ھ�ؤالء ال��ذین ب��ایعوا . ّ، أش��بھ بم�ا دل علی��ھ ظ�اھر التنزی��لقت�ادة

   .)١ ( تحت الشجرة أنھ محیط بقریة لم یقدروا علیھاملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

ومعقول أنھ ال یقال لقوم، ل�م یق�دروا عل�ى ھ�ذه المدین�ة، إال أن یكون�وا ق�د راموھ�ا 

ال یق��ال إنھ��م ل��م یق��دروا فأم��ا وھ��م ل��م یروموھ��ا فتتع��ذر عل��یھم، ف��. عل��یھم فتع��ذرت

  فإذا كان ذلك كذلك،. علیھا

 ل��م یق��صد قب��ل ن��زول ھ��ذه اآلی��ة علی��ھ، خیب��ر ملسو هيلع هللا ىلص وك��ان معلوم��ا أن رس��ول هللا 

ْلحرب، وال وجھ إلیھا لقتال أھلھا جیشا وال سریة، علم أن المعن�ى بقول�ھ وأخ�رى  ُ َ ّ

ْل��م تق��دروا علیھ��ا غیرھ��ا، وأنھ��ا ھ��ي الت��ي عالجھ��ا ورامھ��ا فتع��ذ َ ََ ُ ِ ْ َ رت، فكان��ت مك��ة ْ

وأنھ فاتحھ�ا . ّوأخبر هللا تعالى نبیھ والمؤمنین، أنھ أحاط بھا وبأھلھا. وأھلھا كذلك

  )٢.(انتھى. علیھم

ومما ی�رجح م�ا ذھ�ب إلی�ھ الطب�ري م�ن أن الم�شار إلی�ھ ف�ي اآلی�ة ف�تح مك�ة یق�ول 

أن وھ��ذا م��ا ك��ان ) ٣) (ھ��و أن یغ��نم الم��سلمون إل��ى أن ال یق��اتلھم أح��د: (الزج��اج 

ا ب�دون قت�ال ھ�ت مكة بعد سنتین منھ، بسبب نق�ض الم�شركین ل�ھ، وق�د ت�م فتحفتح

  ) ٤(یذكر 

                                                           

 )٢٣٤-٢٢/٢٣٣(جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ١(

 )٥٠٠/ ٨(حماسن التأويل : وينظر )٢٢/٢٣٤(ن تأويل آي القرآن جامع البيان ع)  ٢(

 )٥/٢٦(معاين القرآن واعرابه ) ٣(

 )٢٧٧/ ١٣(التفسري الوسيط للطنطاوي :  ينظر) ٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٣٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

ة�  اسة�تطبيقية) الفتح(راملجمل�واملب�ن����القرآن�سو رأنموذجا�د
ً

 

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : قولھ تعالى : المسألة السادسة 

  )     ١( َّ يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن  يم ىم

  "  ىم مم: " في قولھ تعالى : موضع االجمال 

َببطن مكة(غرابة اللفظ : وجھ االجمال  َّ َ ِ ِْ ور متعل�ق بمح�ذوف ح�ال ج�ار ومج�ر : )َ

  .)٢ (حال كونھم كائنین ببطن مكة: ؛ أي} خم {من ضمیر 

ِإن هللا تعالى ذك�ر منت�ھ إذ حج�ز : ومعنى اآلیة: قال المفسرون: التوجیھ و البیان  َِّ ِ

  .بین الفریقین فلم یقتتال حتى تم الصلح بینھم

  :وفي بطن مكة ثالثة أقوال

مسلم عن انس بن مالك أن ثمانین رجال من أخرج . قالھ أنس(أنھ الحدیبیة،: أحدھا

  اھل مكة   

 یری�دون ،  ھبطوا على رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم من جبل التنعیم متسلحین

  غرة النبي 

 ىل مل خل: "  فأخذھم سلما فأستحیاھم ف�أنزل هللا ع�ز وج�ل ، و أصحابھملسو هيلع هللا ىلص

  ] "٢٤: الفتح" [ منىن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل

 كان جالسا في أص�ل ملسو هيلع هللا ىلص بن مغفل، أن رسول هللا وأخرج الطبري عن عبد هللا

َشجرة بالحدیبیة، وعلى ظھره غ�صن م�ن أغ�صان ال�شجرة فرفعتھ�ا ع�ن ظھ�ره،  ُ

ّوعلي بن أبي طال�ب رض�ي هللا عن�ھ ب�ین یدی�ھ وس�ھیل ب�ن عم�رو، وھ�و ص�احب 

ّالمشركین، فق�ال رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم لعل�ي َ ََّ ََّ ِ ْ َ ْاكت�ب: َ ُ ِب�سم هللا: ْ ِ ْ حمن ِ ِ ال�رَّ َ ْ

                                                           

 )٢٤(آية رقم : سورة الفتح ) ١(

 حممــد األمــني بــن عبــد اهللا األرمــي العلــوي ،تفــسري حــدائق الــروح والرحيــان يف روايب علــوم القــرآن)٢(

 ، م٢٠٠١ - هــ ١٤٢١ لبنان، الطبعـة األوىل، -رري الشافعي، دار طوق النجاة، بريوت اهل

)٢٧/٣١٥( 
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ً

 

حیم، فأمسك سھیل بیده، فقال َالرَّ ُ ِ . ما نعرف الرحمن، اكتب في قضیتنا ما نع�رف: ِ

ُاكتب باسمك اللھم، فكتب، فقال: فقال رسول هللا َّ َ ِ ْ ْ ُ ھذا م�ا ص�الح محم�د رس�ول هللا : ْ

َأھل مكة، فأمسك سھیل بیده، فقال لقد ظلمناك إن كنت رسوال اكت�ب ف�ي ق�ضیتنا : ُ

اكتب ھذا ما صالح علی�ھ محم�د ب�ن عب�د هللا ب�ن عب�د المطل�ب وأن�ا : لما نعرف قا

رسول هللا، فخ�رج علین�ا ثالث�ون ش�ابا عل�یھم ال�سالح، فث�اروا ف�ي وجوھن�ا، ف�دعا 

َّعلیھم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فأخذ هللا بأبصارھم، فقمنا إل�یھم فأخ�ذناھم،  ََّ ََ ِ ْ َ َ

  : ملسو هيلع هللا ىلصفقال لھم رسول هللا 

ُھل خرجت ْ َْ ٍم في أمان أحد، قالَ َ ْوھو الذي كف أیدیھم (فأنزل هللا : فخلى عنھم، قال: ِ ُ َ ِ ِْ َ َّ َ َّ َ َُ

ْعنكم وأیدیكم  ُْ َُ ِ ْ َ َ ْ َ  

ْعنھم ببطن  مكة من بعد أن أظفركم علیھم ْ ِْ ْ َْ َ َُ َ َ ََ َْ َْ َْ ِْ ِ َّ َْ ِ ِ  وب�ین الم�شركین بی�نھم فقضى هللا،)١()ُ

  ).٢(والمحاجزة بالمكافة

مك�ة اس�م للبل�د، وبك�ة : وقی�ل) ٣(التنع�یم: والثالث،لھ ال�سديوادي مكة، قا: والثاني

  ) ٤.(اسم لبطنھا

والذي أجدني أكثر قبوال لھ ما وافق معنى البطن من األماكن المتقدمة فھو األولى 

 بط�ن س�ماھا وإنم�ا عنى ببطن مكة الحدیبی�ة،: حیث یقول السمعاني ،بالحمل علیھ

  .)٥(مكة من لقربھا مكة

                                                           

 )٢٣٧ -٢٣٦/ ٢٢( ت شاكر ،جامع البيان) ١(

 )٤/١٦٤(لباب التأويل يف معاين التنزيل )٢(

 زاد املـسري يف علـم التفـسري، )٣١٥/ ٢٧(تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علـوم القـرآن )  ٣(

 )٣١٨/ ٥(، النكت والعيون )١٣٥/ ٤(

 .)٢٢٢-٢٢١/ ١(عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ )  ٤(

أبـو املظفــر، منـصور بـن حممــد بـن عبـد اجلبـار ابــن أمحـد املـروزى الــسمعاين ،تفـسري القرآن: ينظـر) ٥(

 )٥/٢٠٤(التميمي 
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

ة�  اسة�تطبيقية) الفتح(راملجمل�واملب�ن����القرآن�سو رأنموذجا�د
ً

 

تیجة ابن عاشور إذ یقول في توفیقھ بین أقوال المفسرین وس�یاق ویتفق مع ھذه الن

 یم�تن: (اآلیة وجغرافیا المشاعر المقدسة بما یكاد یحسم المكان على وج�ھ القط�ع 

 فإنم�ا القت�ال إل�ى یف�ضي ق�د مم�ا وقع ما وكل بعض عن بعضھم أیدي بكف علیھم

 م�ن الحدیبی�ة عل�ى اآلیة في مكة بطن حملوا المفسرین فجمھور. الحدیبیة في وقع

 وبع�ض الح�ل من وھي مكة من قریبة والحدیبیة المكان، أسفل على البطن إطالق

 وتعرف أقرب مكة إلى وھي وجدة مكة بین الطریق على وھي الحرم من أرضھا

  )١) (الشمیسي باسم الیوم

 ٰذ يي ىي مي خي  حي   ُّ :ق���ول تع���الى : الم���سألة ال���سابعة 

 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر

 يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت  رتزت يب ىب نب مب زب

  ) ٢  (َّ اك يق ىق يف  ىف

   " ىب: "    قولھ تعالى : موضع االجمال 

 م�أخوذة م�ن ،ال�سوء و المك�روه الالص�ق:  ف�المعرة ، غرابة اللف�ظ:وجھ االجمال 

  ) ٣ (.العر و العرة وھي الجرب الصعب الالزم

: منین عنھ�ا ھ�ي المعرة التي ص�ان هللا ع�ز وج�ل الم�ؤ: قال الھروي في التھذیب 

  ) ٤ (.غرم الدیات و مسبة الكفار إیاھم

ول��وال رج��ال م��ن أھ��ل : یق��ول تع��الى ذك��ره:  و معن��ى اآلی��ة :التوجی��ھ و البی��ان 

اإلیمان ونساء منھم أیھ�ا المؤمن�ون ب�ا� أن تطئ�وھم بخ�یلكم ورجلك�م ل�م تعلم�وھم 

                                                           

 )٢٦/١٨٥(التحرير والتنوير ) ١(

 )٢٥(آية  : سورة الفتح )  ٢(

   )١٣٧ / ٥(رر الوجيز احمل) ٣(

 )١٧٦٠/ ٦(الغريبني يف القرآن واحلديث ، ) ٧٥/ ١(�ذيب اللغة ) ٤(
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خ�روج بمكة، وق�د حب�سھم الم�شركون بھ�ا ع�نكم، ف�ال ی�ستطیعون م�ن أج�ل ذل�ك ال

  .إلیكم فتقتلوھم

حت��ى بل��غ .. .)نئ مئ زئ رئ ّٰ(فق��د أخ��رج الطب��ري  ع��ن قت��ادة، قول��ھ 

ھذا حین رد محمد وأصحابھ أن یدخلوا مكة، فكان بھا رج�ال مؤمن�ون ) رت يب(

ّون��ساء مؤمن��ات، فك��ره هللا أن ی��ؤذوا أو یوطئ��وا بغی��ر عل��م، فت��صیبكم م��نھم مع��رة 

  ) ١.(بغیر علم

    ة التي عناھا هللا في ھذا الموضع،ّواختلف أھل التأویل في المعر

   .ھي المأثم: فقال ابن زید 

   .ھي الدیة: قال ابن اسحاق 

 ألن�ھ ال إث�م و ال دی�ة ف�ي قت�ل م�ؤمن م�ستور ،و ھ�ذان ض�عیفان: قال اب�ن عطی�ة  

  اإلیمان من أھل الحرب

أن یع�نفھم الكف�ار و یقول�ون قتل�وا أھ�ل : المع�رة : و قال القاض�ي من�ذر ب�ن س�عید 

   .مدینھ

   .ھي المالمة و تألم النفس منھ في باقي الزمن: و قیل 

 مع�رة تع�رون بھ�ا یل�زمكم م�ن أجلھ�ا ق�بلھمو المعنى فت�صیبكم م�ن : قال الطبري 

  َّكفارة قتل الخطأ، 

  .وذلك عتق رقبة مؤمنة، من أطاق ذلك، ومن لم یطق فصیام شھرین

ن إس�حاق، ألن هللا إنم�ا وإنما اخت�رت ھ�ذا الق�ول دون الق�ول ال�ذي قال�ھ اب�: و قال 

أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم یكن ھاجر منھا، ولم یكن قاتلھ علم 

   ،إیمانھ الكفارة دون الدیة

                                                           

 ) ٢٤٩/ ٢٢( ت شاكر ،جامع البيان) ١(
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ً

 

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ُّ :ق�����ال ج�����ل ثن�����اؤه 

  ) ١ ( َّ ّٰرئ

 .لم یوجب عل�ى قاتل�ھ خط�أ دیت�ھ، فل�ذلك معن�ى المع�رة  ف�ي ھ�ذا الموض�ع الكف�ارة

 ب�ین وھ�و إیمان�ھ یعل�م ال ال�ذي الم�ؤمن قت�ل ألن أظھر وھذا: (جزي وقال ابن )٢(

  )٤( واستحسنھ ابن عطیة ).٣)(عیب وال مالمة، وال دیة، وال فیھ إثم ال الحرب أھل

 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك  ُّ :قول��ھ تع��الى : الم��سألة الثامن��ة 

  ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن

  ) ٥ ( َّ خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي

  "   ني مي: " ھ تعالى قول: موضع االجمال 

ِأي  : )ني مي(َاالشتراك في اللفظ و وقع ھنا في االسم و : وجھ االجمال  َ

َالعمل، أو النطق، أو االعتقاد، فحذف لفھم المعنى ْ َْ َْ ِْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ َُ ْ َ َْ ُّ ِ َ وإضافة كلم�ة إل�ى التق�وى . )٦ (َ

التق�وى أن كلم�ة ال�شھادة أص�ل  :ومعنى إض�افتھا. على ھذا التفسیر إضافة حقیقیة

 فإن أساس التقوى اجتناب عبادة األصنام، ثم تتفرع على ذل�ك ش�عب التق�وى كلھ�ا

، وعن عالق�ة ت�سمیة ال�شھادة بھ�ذا االس�م یق�ول القرطب�ي ف�ي رب�ط ب�ین االس�م )٧(

  )٨)(الشرك من بھا یتقى التي ھي: التقوى وكلمة: (والمسمى بھ 

                                                           

  ٩٢: آية : سورة النساء ) ١(

 )٢٥٠/ ٢٢( ت شاكر ،جامع البيان)  ٢(

، ابــن جــزي الكلــيب التــسهيل لعلــوم التنزيــل، أبــو القاســم، حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــد اهللا) ٣(

)٢/٢٩٠( 

 ) ٥/١١(احملرر الوجيز ) ٤(

 )٢٦(اآلية ، سورة الفتح ) ٥(

 )٢/١١٦٨(التبيان يف إعراب القرآن )  ٦(

 ) ٢٦/١٩٥(التحرير والتنوير ) ٧(

 )٢٠/٣٢١(التفسري البسيط ،)١٦/٢٥٩(اجلامع ألحكام القرآن) ٨(
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ً

 

 قال�ھ اب�ن عب�اس ،ل�ھ إال هللاق�ول ال إ: أح�دھا: فیھ�ا أربع�ة أوج�ھ:التوجیھ و البیان 

  .ملسو هيلع هللا ىلصوھو یروي عن النبي ، وقتادة وعكرمة جبیر بن وسعید ومجاھد

 ناشىء فعل أو قول كل وھي األقوى السبب ، فإنھا قالھ مجاھد،اإلخالص:  الثاني

  )١(اإلخالص كلمة وأعاله التقوى عن

  . قالھ الزھري،قول بسم هللا الرحمن الرحیم:  الثالث

  . عنا وأطعنا بعد خوضھمقولھم سم: الرابع

وع��ن عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب .  قال��ھ اب��ن عم��ر،»ال إل��ھ إال هللا وهللا أكب��ر«: الخ��امس

  .كالقولین

ال إل��ھ إال هللا وح��ده ال ش��ریك ل��ھ، ل��ھ المل�ك ول��ھ الحم��د وھ��و عل��ى ك��ل «: ال�سادس

  .  قالھ عطاء بن أبي رباح،»شيء قدیر

   .)٢( قالھ عطاء الخراساني،»ال إلھ إال هللا محمد رسول هللا«: السابع

والذي علیھ األكث�رین م�ن أھ�ل التف�سیر أن كلم�ة التق�وى ھ�ي كلم�ة التوحی�د وھ�ي 

  .ذاتھا كلمة االخالص والخالف المتقدم أكثره لفظي

 حج هتمث مت خت حت جت هب  ُّ :قول���ھ تع���الى :الم���سألة التاس���عة 

 خض حض جض خصمص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج

  )٣ (َّ جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض

  " مض خض حض جض:  " ل موضع االجما

                                                           

الم ربنـا احلكـيم اخلبـري، مشـس الـدين، حممـد السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعـض معـاين كـ)  ١(

 )٤/٥٤(بن أمحد اخلطيب الشربيين

النكت ، )١٩٦-١٩٥/ ٢٦(التحرير والتنوير ، ) ١١٦٨/ ٢(التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٢(

 )١٣٧ -١٣٦/ ٤(زاد املسري يف علم التفسري ، ) ٣٢١/ ٥(والعيون 

 .٢٧: اآلية ، سورة الفتح )  ٣(
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َص�دق{معطوف�ة عل�ى : والجمل�ةتع�دد مرج�ع ال�ضمیر، :وجھ االجمال  َ ، وجمل�ة }َ

ُل���م تعلم���وا{ َ َْ َ م���ا ل���م : مح���ذوف، تق���دیره: الموص���ولة، والعائ���د} َم���ا{ص���لة ل���ـ : }ْ

  )١.(تعلموه

ِعط�ف عل�ى ص�دق والم�راد بعلم�ھ تع�الى }  مض خض حض جض {:التوجیھ و البیان  ُ َ ٌ

ُمر حادث بعد المعطوف علیھ أي فعلم عقیب ما أراه الرؤیا العلم الفعلى المتعلق بأ َ َ َ ِ ٍ ٍ

ًالصادقة مالم تعلموا م�ن الحكم�ة الداعی�ة إل�ى تق�دیم م�ا ی�شھد بال�صدق علم�ا فعلی�ا  ً ِ ُ ِ ِ ِ َ ُ َ

َفجعل{ َ َ ِأي من دون تحقق مصداق م�ا رآه م�ن دخ�ول }   مع جع مظ {ِألجلھ } َ ِ ِ

ِالمسجد الحرام إلخ  َوھو فتح خیب�ر }  مغ جغ {ِ ُ ُوالم�راد بجعل�ھ وع�ده وإنج�ازه ُ ُ ُِ

ؤی�ا ح�سبما ق�ال ولتك�ون آی�ة للم�ؤمنین  َمن غیر تسویف لیستدل بھ على ص�دق الرُّ ًَ َ َ ِ ٍ

َوأما جعل ما في قولھ تعالى ما لم تعلموا عب�ارة ع�ن الحكم�ة ف�ي ت�أخیر ف�تح مك�ة  ِ ِ ِ ِ ًَّ ُ ُ

َإلى العام القابل كما ج�نح إلی�ھ الجمھ�ور فتأب�اه الف�اء ف�إن علم�ھ  ُ ُ َ ِ ٌتع�الى ب�ذلك متق�دم ِ َ َ

ًعلى إراءة الرؤیا قطعا ِ)٢(  

وخالفا ألبي السعود العمادي نج�د أن الف�تح القری�ب ال�ذي ك�ان دون ف�تح مك�ة ھ�و 

 واب��ن ع��ادل ،ف��تح الحدیبی��ة وبل��یس ف��تح خیبرعل��ى م��ا ی��راه أبوحی��ان األندل��سي

  )٣(واإلیجي أنھ األصح عند األكثرین

ا بمكة من الرجال والنساء الم�ؤمنین ل�م وذلك علمھ تعالى ذكره بم: قال ابن جریر

ّیعلمھم المؤمنون، ولو دخلوھا في ذلك العام لوطئوھم بالخیل والرجل، فأص�ابتھم 

  )٤.(منھم معرة بغیر علم، فردھم هللا عن مكة من أجل ذلك

                                                           

/ ٢٧(تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن ، )٢٤٨/ ٣(قرآن للدعاس إعراب ال)  ١(

٣١٨( 

 )١١٣/ ٨(إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي ) ٢(

، )١/٤٥٩٩(، اللبـــاب يف علـــوم الكتـــاب )٩/٥٠٠(البحـــر احملـــيط يف التفـــسري :ينظـــر للمزيـــد ) ٣(

 )٤/١٦٤(جامع البيان يف تفسري القرآن 

 )٢٥٨/ ٢٢( ت شاكر ، الطربي،جامع البيان) ٤(
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 لم�ا ال�صلح، ف�ي المصلحة فعلم هللا ما لم یعلم أحد من الحكمة في تأخیر ذلك، من 

  ).١ ( المؤمنین من المستضعفین على الضرر من الحدیبیة عام في دخولكم في

أي م��ن الخی��رة والم��صلحة ف��ي  }مض خض حض جض{ :وقول��ھ تع��الى: ق��ال القاس��مي 

  ) ٢.(صرفكم عن مكة، ودخولكم إلیھا، عامكم ذلك

َفجع�ل م�ن دون ذل�ك أي قب�ل . ی�شاء مم�ن یری�د أن یھدی�ھ ولیدخل في رحمت�ھ م�ن  ِ ِِ ُ ْ َ َ َ َ

ً فتحا قریبا یعني الصلح ال�ذي ج�رى ملسو هيلع هللا ىلصّي رؤیا النبي دخولكم الذي وعدتم بھ ف ًِ َ َْ

قل�وب   وب�ین م�شركي ق�ریش، أو ف�تح خیب�ر، لت�ستروح إلی�ھملسو هيلع هللا ىلصبین رسول هللا 

  )٣(.المؤمنین، إلى أن یتیسر الفتح الموعود

    

 حج هتمث مت خت حت جت هب  ُّ :قول��ھ تع��الى :  الم��سألة العاش��رة 

 خض حض جض خصمص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج

  ) ٤ (َّ جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض

   " مخ جخ مح: " موضع االجمال 

 ھ�ل ھ�ي )إن(االشتراك في اللفظ وھنا االشتراك كان في الح�رف : وجھ االجمال 

 ھنا بمعنى إذ التي تذكر لتعلیل ما قبلھا، )إن(وزعم الكوفیون أن ،شرط أو استثناء

ق��الوا ولی��ست ش��رطیة ألن ال��شرط م��ستقبل وھ��ذه الق��صة ق��د م��ضت، و بی��ان ذل��ك 

   .سیأتي

                                                           

 )١٣/١١٧(، فتح البيان يف تفسري القرآن )٥/١٣١(أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) ١(

 )٥٠٨/ ٨( القامسي ،حماسن التأويل) ٢(

 )٥/١٣١(، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل )٢/٣٥٨(تفسري القرآن العظيم = تفسري ابن كثري ) ٣(

 ٢٧:  اآلية  ، سورة الفتح) ٤(
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ق��ال  أب��و  واختل��ف الن��اس ف��ي معن��ى االس��تثناء ف��ي ھ��ذه اآلی��ة،: البی��ان و التوجی��ھ 

ْإن كن��تم : " إذ ش��اء هللا كقول��ھ :  مج��ازه ،إن بمعن��ى إذ : وبع��ض الك��وفیینعبی��دة  ُ ْ ُ ْ ِ

َمؤمنین  ِ ِ ْ ُ ")١(  

  

 ألن ب�ین الرؤی�ا ،یجوز أن یكون االستثناء م�ن ال�دخول:و قال الحسین بن الفضل 

لت�دخلن الم�سجد الح�رام :  ومات في تلك السنة ناس فمجاز اآلی�ة ،و تصدیقھا سنة

   .كلكم إن شاء هللا

 ، ألن الدخول لم یك�ن فی�ھ ش�ك،االستثناء واقع على األمن ال على الدخول: و قیل 

و أن��ا إن ش��اء هللا بك��م : " كق��ول النب��ي ص��لى هللا علی��ھ و س��لم عن��د دخ��ول المقب��رة 

  ) ٢(.لحوق ال إلى الموتفاالستثناء راجع إلى ال" الحقون 

وفي تعلیق الوعد بالمشیئة مع أنھ تعالى خالق لألشیاء كلھا وعالم بھا قبل وقوعھا 

  أقوال نلخصھا 

  : فیما یلي

  .، قالھ ابن كیسانملسو هيلع هللا ىلص أنھ حكایة قول الملك للرسول -١

 ھذا التعلیق تأدب بآداب هللا تع�الى وإن ك�ان الموع�ود ب�ھ محق�ق الوق�وع حی�ث -٢

  .»وال تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إال أن یشاء هللا«قال تعالى 

                                                           

إعـــراب القــرآن لألصـــبهاين، إمساعيـــل بــن حممـــد بــن الفـــضل بـــن علــي القرشـــي الطليحـــي : ينظــر) ١(

،قـــدمت لـــه ووثقـــت )هــــ٥٣٥: املتـــوىف(التيمـــي األصـــبهاين، أبـــو القاســـم، امللقـــب بقـــوام الـــسنة 

بعـة ،الط) الريـاض-فهرسة مكتبة امللـك فهـد الوطنيـة ،الدكتورة فائزة بنت عمر املؤيد: نصوصه

 ١/٣٨٢ ، م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥األوىل، 

، )١٣٩/ ٥(احملــــرر الــــوجيز يف تفــــسري الكتــــاب العزيــــز ، )٩/٤٩٩(البحــــر احملــــيط يف التفــــسري ) ٢(

 )٩/٦٤(الكشف والبيان عن تفسري القرآن
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  . )١( وقال ثعلب استثنى فیما یعلم لیستثني الخلق فیما ال یعلمون-٣ 

إن  وجھ دخول إن شاء هللا ف�ي «:  وأصح ما یقال ما أورده الزمخشري ونصھ-٤

  ّإخبار هللا عز 

ّوجل أن یعلق عدتھ بالمشیئة تعلیما لعباده أن یقولوا في  عداتھم مث�ل ذل�ك مت�أدبین ّ

  )٢ (.»ّومقتدین بسنتھ بأدب هللا 

 قلوبھم فاطمأنت یستأنف، فیما سیدخلونھا أنھم المسلمون علم اآلیة ھذه نزلت فلما

 ھ�و أی�ام ثالث�ة وذل�ك س�بع س�نة القع�دة ذي في والسالم الصالة علیھ معھ ودخلوھا

  )٣(.ملسو هيلع هللا ىلص رؤیاه وصدقت وأصحابھ،

 مم خم حم جم ىليل مل خل  ُّ :ھ تع��الى قول��: الم��سألة الحادی��ة ع��شر 

 يي ىي مي خي  حي يهجي ىه مه جه ين ىن من خن  جنحن يم ىم

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر

 مث زث رث  يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب  رب

  ) ٤ (َّ  يف ىف يث ىث نث

  "   حي: " موضع االجمال 

" االش��تراك ف��ي اللف��ظ واالش��تراك ھن��ا ك��ان ف��ي االس��م ف��ي قول��ھ : وج��ھ االجم��ال 

  " سیماھم 

السیما والسیماء والسیمیاء، وھي لغة ف�صیحة كثی�رة ف�ي ال�شعر، : تفیھ ثالث لغا

  :قال الشاعر
                                                           

   )٩/٤٤٩(البحر احمليط يف التفسري ) ١(

يـان يف مقاصـد القـرآن فـتح الب، )٢٥٣/ ٩(إعـراب القـرآن وبيانـه : وينظر) ٤/٣٤٧(الكشاف ) ٢(

)١١٧/ ١٣( 

 )٩/٥٠٠(البحر احمليط يف التفسري  )٣(

 .٢٩اآلية ، سورة الفتح )  ٤(
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ًغالم رماه هللا بالحسن یافعا            ِ ٌَ َِ ِْ ُ ْ ُ َ ْلھ سیمیاء ال تشق على البصر.. .َ َْ َ َْ َ ََ ُ َ َ ٌ ِ ِ ُ)١(.   

ًالی��اء فی��ھ مبدل��ة م��ن واو؛ ألن��ھ م��ن الوس��م، قلب��ت ال��واو ی��اء؛ }   حي {: وقول��ھ

سومى بوزن عفلى، إذ فیھ قل�ب مك�اني بتق�دمم الع�ین :  كسرة، فاصلھلسكونھا إثر

  )٢. (وسمى بوزن فعلى: على الفاء، واألصل

  

عالم��تھم ف��ي : یق��ول} ٰذ يي ىي مي خي  حي{: وقول��ھ:التوجی��ھ والبی��ان 

ثم اختلف أھل التأویل في السیما الذي عناه . وجوھھم من أثر السجود في صالتھم

  .هللا في ھذا الموضع

 یعرف�ون ،ذلك عالمة یجعلھا هللا في وج�وه الم�ؤمنین ی�وم القیام�ة: عضھمفقال ب/١

 خس حس  جس مخ ُّ : بھ��ا لم��ا ك��ان م��ن س��جودھم ل��ھ ف��ي ال��دنیا وھ��و كقول��ھ

  ) ٣ ( َّمس

 ،وفي ھذه السیمیاء أي العالمة الواردة ف�ي اآلی�ة أق�وال كثی�رة اس�تجمعھا الطب�ري

یویة المادیة المباشرة وبین م�ن وھنا نعید تقسیمھا بین من جعلھا من العالمات الدن

  .جعلھا من عالماتھم في اآلخرة

  : أما األقوال التي عدت ھذه السیمیاء في الدنیا فتتلخص بما یلي 

 في الدنیا  وعنى بذلك أنھ یرى من ذلك علیھم ، سیما اإلسالم وسمتھ وخشوعھ.١

 ال�سمت : ق�ال}  مي خي  حي {:  ف�ي قول�ھ،ذكر من ق�ال ذل�ك ع�ن اب�ن عب�اس

 ولكن�ھ س�یما اإلس�الم وس�حنتھ ، أما إنھ لیس بالذي ت�رون،عن ابن عباس، .سنالح

  .وسمتھ وخشوعھ
                                                           

، )ســـوم) (٣١٣/ ١٢(البيــت مــن الطويـــل، وهــو ألســـيد بــن عنقـــاء الفــزاري يف لـــسان العــرب )  ١(

 .وبال نسبة يف لسان العرب) ١٦/ ١٦(واملخصص) ١١٢/ ١٣(و�ذيب اللغة

 )٣٢٥/ ٢٧(حيان يف روايب علوم القرآن حدائق الروح والر) ٢(

 .٢٤اآلية ، سورة املطففني ) ٣(
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  .  الخشوع والتواضع.٢

  . وھو كما شاء هللا، إنھ یكون بین عینیھ مثل ركبة العنز.٣

 الذي یظھر في الوجھ مث�ل ، مثل أثر السھر، ذلك أثر یكون في وجوه المصلین.٤

 ،بھ ذل��ك مم��ا یظھ��ره ال��سھر والتع��ب ف��ي الوج��ھ وأش��،الكل��ف والتھ��یج وال��صفرة

  .ووجھوا التأویل في ذلك إلى أنھ سیما في الدنیا

  .ھو أثر الترابو أو ندى الطھور ،ذلك آثار ترى في الوجھ من ثرى األرض. ٥

  :أما من رآى أن تلك العالمات في االخرة فیرونھا تتمثل بما یلي 

  . ة أشد وجوھھم بیاضاوجوھھم یوم القیام مواضع السجود من أن . ١

  . یوم القیامةھمنور. ٢

إن هللا تع��الى ذك��ره : وأول��ى األق��وال ف��ي ذل��ك بال��صواب أن یق��ال:  الطب��ري یق��ول

أخبرنا أن سیما ھؤالء القوم الذین وصف صفتھم ف�ي وج�وھھم م�ن أث�ر ال�سجود، 

  . ّولم یخص ذلك على وقت دون وقت

  

ّ ف�ذلك عل�ى ك�ل األوق�ات، -ق�ھیق�صد بق�اء المطل�ق عل�ى اطال-وإذ كان ذل�ك ك�ذلك،

فكان سیماھم الذي كانوا یعرفون بھ في الدنیا أثر اإلس�الم، وذل�ك خ�شوعھ وھدی�ھ 

ِوزھده وسمتھ، وآثار أداء فرائضھ وتطوعھ، وفي اآلخرة م�ا أخب�ر أنھ�م یعرف�ون  ّ

ّب��ھ، وذل��ك الغ��رة ف��ي الوج��ھ والتحجی��ل ف��ي األی��دي واألرج��ل م��ن أث��ر الوض��وء، 

  ) ١.(ر السجودوبیاض الوجوه من أث

                                                           

/ ٤(تفــسري البغــوي :  وللمزيــد ينظــر ،)٢٦٥-٢٦٢/ ٢٢( ت شــاكر ، الطــربي،جــامع البيــان) ١(

 – ٢٩٣/ ١٦(تفـسري القـرطيب ، ) ١٤١/ ٥(احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ، )٢٤٥

 )١٣٩/ ٤(زاد املسري يف علم التفسري ، ) ٥٠١/ ٩(البحر احمليط يف التفسري  ، )٢٩٤
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خالصة القول أن سیمیاء السجود في الدنیا أثر ذلك على وجھ المؤمن من ال�سمت 

 أم��ا األث��ر ، وھ��ذا ف��ي الفھم��ین الم��ادي والمعن��وي،وم��ن خ��شونة تعت��ري الجبھ��ة

  .األخروي فھو النور والبیاض الذي یعرفون بھ

  

 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ   "  :قولھ تع�الى : المسألة الثانیة عشر 

 رث  يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ

   )١( َّ  يف ىف يث ىث نث مث زث

   " نث: " قولھ تعالى : موضع االجمال 

  ؟ للبیان  أوھل ھي للتبعیض )من( االشتراك في الحرف :وجھ االجمال

 م�ن أنف�ق: كقول�ك الج�نس، لتخل�یص )م�نھم(أن : القول األول : التوجیھ و البیان 

 ،)٣"( ف�اجتنبوا ال�رجس م�ن األوث�ان : "كقول�ھ تع�الىو )٢(ال�دنانیر من ال الدراھم

 وقول��ھ م��نھم، لبی��ان الج��نس ولی��ست للتبع��یض، ألن��ھ وع��د م��دح: وق��ال اب��ن عطی��ة

   )٤(.الجمیع

من الشطء الذي أخرجھ الزرع، وھم ال�داخلون ف�ي : منھم یعني(: وقال ابن جریر

بعد ال�زرع إل�ى ی�وم القیام�ة، فأع�اد ال�ضمیر عل�ى معن�ى ال�شطء ال عل�ى  اإلسالم 

   )٥(.)ھلفظ

                                                           

 .٢٩: اآلية ، سورة الفتح  )١(

 )٢/٧٥٥(إجياز البيان عن معاين القرآن )٢(

 .٣٠: اآلية ،  سورة احلج )٣(

 )٤/١٧٤(، لباب التأويل يف معاين التنزيل )٥/١٢٧(احملرر الوجيز يف تفسري القرآن العزيز) ٤(

 )٢٢/٢٧٠(جامع البيان ) ٥(
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 تكفی���ر اآلی���ة ھ���ذه م���ن اس���تنبط ق���د مالك���ا اإلم���ام أن: (وج���اء ف���ي روح المع���اني 

 وم�ن یغیظ�ونھم ف�إنھم عنھم، تعالى هللا رضي الصحابة یبغضون الذین الروافض

  )١)(كافر فھو الصحابة غاظھ

 ،أن یكون ھذا الوع�د لم�ن أق�ام م�نھم عل�ى اإلیم�ان والعم�ل ال�صالح: القول الثاني 

   وھو استعمال

كثیر، ویجوز إبقاؤه على ظاھر المعنى من التبعیض ألنھ وعد لكل من یك�ون م�ع 

تح�ذیرا وھ�و ال ین�افي ) م�ن( ف�ي الحاض�ر والم�ستقبل فیك�ون ذك�ر ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصالمغفرة لجمیعھم ألن جمیعھم آمنوا وعملوا الصالحات وأصحاب الرس�ول 

  (٢(.ھم خیرة المؤمنین

 عل�ى دلی�ل یق�ع أن المع�اني أول�ى إالو حم�ل الق�ول عل�ى الظ�اھر والمع�روف م�ن 

  .ذلك، وھنا نجد الكثرة من المفسرین مع القول بظاھر المعنى غیر

 



                                                           

 )١٣/٢٨٠(روح املعاين ) ١(

التحرير والتنـوير ، )١٤٠/ ٤(زاد املسري يف علم التفسري ، )٥٠٣/ ٩( البحر احمليط يف التفسري (٢)

/ ٥(تفــسري الــسمعاين ، ) ١٤٣/ ٥(احملــرر الــوجيز يف تفــسري الكتــاب العزيــز ، ) ٢١٠/ ٢٦(

 ،جــامع البيــان، ) ٢٩/ ٥(معــاين القــرآن وإعرابــه للزجــاج ، ) ٣٢١/ ٣(حبــر العلــوم ، ) ٢١٠

 .)٢٧٠/ ٢٢(ت شاكر 
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  اخلامتة

 الدراســة هــذه لـي أتاحــت فقـد ،آیاتــه وتـدبر كتابــه فـي للنظــر الحمـد هللا الــذي وفقنـي

 النتـائج مـن طیبـة جملـة على خاللها وقفت ،القرآني النص من االقتراب من ًمزیدا

   : یلي بما أجملها

  

ًأســلوب القــرآن فــي المجمــل والمبـین أســلوبا یجعــل القــرآن مــدعاة لمداومــة  یعـد  .١

   .ًالنظر فیه وتحفیزا على تدبره

 ،یكـشف االصــطالح عـن الــرابط الوثیـق بــین علـم التفــسیر وعلـم أصــول الفقــه  .٢

ویؤسس الطار علمي معتبـر فـي علـم المجمـل والمبـین الـذي ال یـزال بحاجـة 

   .المختصین واهتمامهم فیهإلى عنایة 

یبرز بیان المجمل التفاوت بین المفسرین ومناهجهم فـي التفـسیر ومـصادرهم   .٣

  .في تحقیق المعاني القرآنیة

ًتــشكل ســورة الفــتح أنموذجــا تطبیقیــا فــي التعامــل مــع المجمــل والمبــین لتنــوع   .٤ ً

  .وجوه االجمال في ألفاظ السورة

تعـددة میـدان نموذجیـا لتطبیقـات قواعـد التفـسیر یعد التعامـل مـع األقـوال الم.    ٥

 وهو ما أفادت منه الباحثة في تـرجیح األقـوال وفـق قواعـد منهجیـة ،والترجیح

  .منضبطة

  

بزیادة االهتمام بمباحث أصول الفقه الخادمة والمیسرة للتفسیر  أوصي الختام وفي

 ویجعلهــا مــع أهمیــة تنــاول ذلــك بمــنهج تطبیقــي یعمــق االنتفــاع مــن هــذه المباحــث

  .میسرة للوصول لمراد اهللا في كتابه العزیز

وآ امأن د ا  رب ا  
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ً

 

 قائمة املصادر واملراجع

: الطبعــــة. دراســــات يف علــــوم القــــرآن). م١٩٩٩-هـــــ١٤١٩( حممــــد بكــــر ،إمساعيــــل. ١

   دار املنار.الثانية

: حتقيــق.يب اللغــة�ــذ). م٢٠٠١( حممــد بــن أمحــد بــن اهلــروي، أبــو منــصور،األزهــري. ٢

   بريوت-دار إحياء الرتاث العريب . األوىل: حممد عوض مرعب الطبعة

املفـردات ).  هــ١٤١٢( أبو القاسم احلـسني بـن حممـد املعـروف بالراغـب ،األصفهاىن. ٣

دار القلــــم، . األوىل: الطبعــــة. صــــفوان عــــدنان الــــداودي: احملقــــق.يف غريــــب القــــرآن

   دمشق بريوت-الدار الشامية 

روح املعــاين يف ).  هـــ١٤١٥( شــهاب الــدين حممــود بــن عبــد اهللا احلــسيين ،أللوســيا. ٤

: الطبعــــة. علــــي عبــــد البــــاري عطيــــة: احملقــــق.تفــــسري القــــرآن العظــــيم والــــسبع املثــــاين

  . بريوت–دار الكتب العلمية . األوىل

 - ١٤٠٧( أبـــــو عبـــــد اهللا ، حممـــــد بـــــن إمساعيـــــل بـــــن إبـــــراهيم بـــــن املغـــــرية،البخـــــاري. ٥

  . القاهرة– دار الشعب ،األوىل:  الطبعة.اجلامع الصحيح.)١٩٨٧

 أبــو حممــد احلــسني بــن مــسعود بــن حممــد بــن الفــراء الـــشافعي ، حميــي الــسنة،البغــوي. ٦

ــــل يف تفــــسري القــــرآن).   هـــــ١٤٢٠( ــــق .معــــامل التنزي ــــرزاق املهــــدي:  حتقي ــــد ال . عب

  بريوت- دار إحياء الرتاث العريب .األوىل: الطبعة 

مغلطــاي بــن قلــيج بــن عبــد اهللا املــصري احلكــري احلنفــي، أبــو عبــد اهللا،  ،البكجــري. ٧

ــــــــدين  إكمــــــــال �ــــــــذيب الكمــــــــال يف أمســــــــاء )  م٢٠٠١ -    هـــــــــ١٤٢٢(عــــــــالء ال

. أبــو عبــد الــرمحن عــادل بــن حممــد  وأبــو حممــد أســامة بــن إبــراهيم: حتقيــق.الرجــال

  . الفاروق احلديثة للطباعة والنشر.األوىل: الطبعة
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). هــ١٤١٨( بن عمر بن حممد الـشريازي اصر الدين أبو سعيد عبد اهللا ن،البيضاوي. ٨

. األوىل: الطبعــة. حممـد عبـد الـرمحن املرعـشلي:  احملقـق.أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل

   بريوت–دار إحياء الرتاث العريب 

الكـشف والبيـان ).  م٢٠١٥ - هــ ١٤٣٦(الثعليب، أبو إسحاق أمحـد بـن إبـراهيم . ٩

 اململكـــــــة العربيـــــــة -دار التفـــــــسري، جـــــــدة . األوىل:  الطبعـــــــة.لقـــــــرآنعـــــــن تفـــــــسري ا

  .السعودية

 أبــو القاســم، حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــد اهللا، الغرنــاطي ،ابــن جــزي الكلــيب. ١٠

:  الطبعــة.الــدكتور عبــد اهللا اخلالــدي: احملقــق.التــسهيل لعلــوم التنزيــل).  هـــ١٤١٦(

   بريوت-شركة دار األرقم بن أيب األرقم .األوىل

 .) هـــ١٤٢٢( مجــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرمحن بــن علــي بــن حممــد ،ابــن اجلــوزي. ١١

ـــــم التفـــــسري ـــــرزاق املهـــــدي: احملقـــــق.زاد املـــــسري يف عل ـــــد ال دار . األوىل:  الطبعـــــة.عب

  . بريوت–الكتاب العريب 

املــصباح املنــري ، أمحــد بــن حممــد بــن علــي الفيــومي مث احلمــوي، أبــو العباس،احلمــوي. ١٢

  . بريوت-املكتبة العلمية .  غريب الشرح الكبرييف

 رســــالة ،ا�مــــل واملبــــني يف القــــرآن الكــــرمي)١٩٨٢م-١٩٨١( عمــــر يوســــف ،محـــزة. ١٣

  . مكة املكرمة. جامعة أم القرى،حممد أبو النور احلديدي. ماجستري، إشراف د

 حممــد بــن يوســف بــن علــي بـن يوســف بــن حيــان أثــري الــدين األندلــسي ،أبـو حيــان. ١٤

 –دار الفكـر . صـدقي حممـد مجيـل:  احملقق. البحر احمليط يف التفسري.) هـ١٤٢٠(

  .بريوت

 عـــالء الـــدين علـــي بـــن حممـــد بـــن إبـــراهيم بـــن عمـــر الـــشيحي أبـــو احلـــسن، ،اخلـــازن. ١٥

دار الكتـب . األوىل:  الطبعـة.لباب التأويل يف معاين التنزيل).  هـ١٤١٥(املعروف 

  . بريوت–العلمية 
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 الـــسراج .) هــــ١٢٨٥(شربيين، مشـــس الـــدين، حممـــد بـــن أمحـــد الـــشافعياخلطيـــب الـــ. ١٦

مطبعـــة بـــوالق .املنـــري يف اإلعانـــة علـــى معرفـــة بعـــض معـــاين كـــالم ربنـــا احلكـــيم اخلبـــري

  . القاهرة–) األمريية(

 أبــو عبــد اهللا حممــد بــن عمــر بــن احلــسن بــن احلــسني التيمــي الــرازي امللقــب ،الــرازي. ١٧

. التفـــــسري الكبـــــري=  مفـــــاتيح الغيـــــب ). هــــــ١٤٢٠(بفخـــــر الـــــدين خطيـــــب الـــــري 

  . بريوت–دار إحياء الرتاث العريب .  الثالثة: الطبعة

ّ حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين، أبو الفيض، امللقب مبرتـضى،الزبيدي.١٨ ّ ّ  تـاج .ّ

   دار اهلداية.جمموعة من احملققني: حتقيق.العروس من جواهر القاموس

ـــراهيم بـــن ،الزجـــاج. ١٩ )  م١٩٨٨ - هــــ ١٤٠٨(الـــسري بـــن ســـهل، أبـــو إســـحاق  إب

  . بريوت–عامل الكتب .  الطبعة األوىل.معاين القرآن وإعرابه

) ١٩٩٨- هــ ١٤١٩( أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، جـار اهللا ،الزخمشري. ٢٠

دار الكتــــب . األوىل: الطبعــــة. حممــــد باســــل عيــــون الــــسود: حتقيــــق.أســــاس البالغــــة

  . لبنان–العلمية، بريوت 

الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل .  أبــو القاســم حممــود بــن عمــر اخلــوارزمي،الزخمــشري. ٢١

دار إحيــاء الــرتاث .عبــد الــرزاق املهــدي:  حتقيــق.وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل

  . بريوت–العريب 

. حجــة القــراءات) ١٩٨٢ - ١٤٠٢(ابــن زجنلــة، عبــد الــرمحن بــن حممــد أبــو زرعــة. ٢٢

  .الطبعة الثانية. سعيد األفغاين: حتقيق .  بريوت-مؤسسة الرسالة 

إرشـاد العقـل الـسليم إىل مزايـا .  حممد بن حممـد بـن مـصطفى،أبو السعود العمادي. ٢٣

   بريوت-دار إحياء الرتاث العريب .الكتاب الكرمي



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٥٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

ة�  اسة�تطبيقية) الفتح(راملجمل�واملب�ن����القرآن�سو رأنموذجا�د
ً

 

 أبو املظفر، منصور بن حممد بـن عبـد اجلبـار ابـن أمحـد املـروزى التميمـي ،السمعاين. ٢٤

ياسـر بـن إبـراهيم : احملقـق.تفـسري القـرآن.)م١٩٩٧ -هـ١٤١٨(مث الشافعي احلنفي 

  . السعودية– دار الوطن، الرياض .األوىل: الطبعة. وغنيم بن عباس بن غنيم

الـدر . السمني احلليب، أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن عبد الـدائم. ٢٥

 دار القلــم، .د حممــد اخلــراطالــدكتور أمحــ: حتقيــق.املــصون يف علــوم الكتــاب املكنــون

  .دمشق

الـــسمني احللـــيب، أبـــو العبـــاس، شـــهاب الـــدين، أمحـــد بـــن يوســـف بـــن عبـــد الـــدائم . ٢٦

حممـد :  حتقيـق.عمدة احلفـاظ يف تفـسري أشـرف األلفـاظ)  م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧(

  .دار الكتب العلمية. األوىل:  الطبعة.باسل عيون السود

). م١٩٩٦هــــــــ ١٤١٧(عيـــــــل املرســـــــي ابـــــــن ســـــــيده، أبـــــــو احلـــــــسن علـــــــي بـــــــن إمسا. ٢٧

 -دار إحيــاء الــرتاث العــريب .األوىل: خليــل إبــراهم جفــال الطبعــة: احملقــق.املخــصص

  بريوت

االتقـــان يف علـــوم .  أبـــو الفـــضل جـــالل الـــدين عبـــد الـــرمحن بـــن أيب بكـــر،الـــسيوطي. ٢٨

 جممـــــــع امللــــــك فهـــــــد .األوىل:  الطبعــــــة.مركـــــــز الدراســــــات القرآنيـــــــة: حتقيــــــق،القرآن

  .السعودية

معـرتك .) م١٩٨٨ - هــ ١٤٠٨( عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين ،السيوطي.٢٩

َّاألقـــــران يف إعجـــــاز القـــــرآن، ويـــــسمى  : الطبعـــــة) إعجـــــاز القـــــرآن ومعـــــرتك األقـــــران(ُ

  . لبنان– بريوت -دار الكتب العلمية .األوىل

ــــدين ،الــــسيوطي. ٣٠ ــــرمحن بــــن أيب بكــــر، جــــالل ال ).  م٢٠٠٤ -هـــــ ١٤٢٤( عبــــد ال

  م مقاليد العلوم يف احلدود والرسوممعج

  .مصر/  القاهرة -مكتبة اآلداب .األوىل: الطبعة. د حممد إبراهيم عبادة. أ: احملقق



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٥٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

ة�  اسة�تطبيقية) الفتح(راملجمل�واملب�ن����القرآن�سو رأنموذجا�د
ً

 

 -هــــ ١٤١٩( حممـــد بـــن علـــي بـــن حممـــد بـــن عبـــد اهللا الـــشوكاين اليمـــين ،الـــشوكاين. ٣١

الـشيخ أمحـد :  حتقيق .إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول). م١٩٩٩

  .دار الكتاب العريب.الطبعة األوىل.  كفر بطنا-و عناية، دمشق عز

فـتح ).  هــ١٤١٤( حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين اليمين ،الشوكاين. ٣٢

دار ابــن .األوىل: الطبعــة. القــدير اجلــامع بــني فــين الروايــة والدرايــة مــن علــم التفــسري

  . دمشق، بريوت-كثري، دار الكلم الطيب 

:  الطبعـة.خمتـصر تفـسري ابـن كثـري)  م١٩٨١ - هــ ١٤٠٢( حممـد علـي ،لصابوينا. ٣٣

   لبنان –دار القرآن الكرمي، بريوت . السابعة

هــ ١٤٢٠( غالـب اآلملـي، أبـو جعفـر  حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بـن،الطربي. ٣٤

:  الطبعــة.أمحــد حممـد شــاكر:  احملقــق.جـامع البيــان يف تأويــل القـرآن).  م٢٠٠٠ -

  .مؤسسة الرسالة. األوىل

:  الطبعـــــــة.التفــــــسري الوســــــيط للقـــــــرآن الكــــــرمي.)م١٩٩٧(طنطــــــاوي، حممــــــد ســـــــيد. ٣٥

  . القاهرة–دار �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة .األوىل

أبو حفـــص ســـراج الـــدين عمـــر بـــن علـــي بـــن عـــادل احلنبلـــي الدمـــشقي ،ابـــن عـــادل. ٣٦

الـشيخ عـادل :  حتقيـق. علـوم الكتـاب اللبـاب يف.)م١٩٩٨- هـ ١٤١٩(النعماين 

دار الكتــب العلميــة . أمحــد عبــد املوجــود والــشيخ علــي حممــد معــوض الطبعــة األوىل

  . لبنان. بريوت-

 .) هــــ١٩٨٤( حممـــد الطـــاهر بـــن حممـــد بـــن حممـــد الطـــاهر التونـــسي ،ابـــن عاشـــور. ٣٧

  . تونس– الدار التونسية للنشر .التحرير والتنوير

مـــدرس . معجـــم املـــصطلحات واأللفـــاظ الفقهيـــة، عبـــد الـــرمحنعبـــد املـــنعم، حممـــود. ٣٨

  .دار الفضيلة.  جامعة األزهر-أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٥٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

ة�  اسة�تطبيقية) الفتح(راملجمل�واملب�ن����القرآن�سو رأنموذجا�د
ً

 

هــــ ـ ١٤١٣( أبـــو حممـــد عبـــد احلـــق بـــن غالـــب بـــن عطيـــة األندلـــسي،ابـــن عطيـــة. ٣٩

عبـد الـسالم عبـد الـشايف :  حتقيـق.احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز) م١٩٩٣

  .لبنان.دار الكتب العلمية.  الطبعة األوىل.  دحمم

ّ حممـــد بـــن أمحـــد بـــن ســـعيد احلنفـــي املكـــي، مشـــس الـــدين، املعـــروف ،عقيلـــة املكـــي. ٤٠
حممـد صـفاء : حتقيـق.الزيادة واإلحسان يف علـوم القـرآن)  هـ١٤٢٧(كوالده بعقيلة 

  مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة . األوىل: الطبعة. حقي وآخرين

 .التبيــان يف إعــراب القــرآن. العكــربي، أبــو البقــاء عبــد اهللا بــن احلــسني بــن عبــد اهللا. ٤١

  .عيسى البايب احلليب وشركاه:  الناشر .علي حممد البجاوي:حتقيق 

 - هـــ ١٤٠٦( أمحـد بـن فـارس بـن زكريـاء القـزويين الـرازي، أبـو احلـسني ،ابـن فـارس. ٤٢

. الطبعـة الثانيـة. عبـد احملـسن سـلطانزهـري : دراسـة وحتقيـق. جممل اللغـة)  م١٩٨٦

  . بريوت–مؤسسة الرسالة 

 -هـــ ١٣٩٩(أمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء القــزويين الــرازي، أبــو احلــسني ،ابــن فارس. ٤٣

  .دار الفكر. عبد السالم حممد هارون: احملقق .معجم مقاييس اللغة) م١٩٧٩

 حتقيـق .معـاين القـرآن.لديلمي أبو زكريا حيىي بن زياد بن عبد اهللا بن منظور ا،الفراء. ٤٥

ــــشليب/ حممــــد علــــي النجــــار / أمحــــد يوســــف النجــــايت :  ــــاح إمساعيــــل ال  .عبــــد الفت

   مصر-دار املصرية للتأليف والرتمجة . األوىل: الطبعة

)  م١٩٩٦ - هــــ ١٤١٦(جمـــد الـــدين أبـــو طـــاهر حممـــد بـــن يعقـــوب ،الفريوزآبادى. ٤٦

ا�لــس . حممــد علــي النجــار: حملقــقا.بــصائر ذوي التمييــز يف لطــائف الكتــاب العزيــز

  . جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة-األعلى للشئون اإلسالمية 

حماسـن )  هــ١٤١٨( حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسـم احلـالق ،القامسي. ٤٧

 – دار الكتــب العلميــه .األوىل: الطبعــة. حممــد باســل عيــون الــسود: احملقــق.التأويــل

  .بريوت



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٥٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

ة�  اسة�تطبيقية) الفتح(راملجمل�واملب�ن����القرآن�سو رأنموذجا�د
ً

 

 أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن أمحـــد بـــن أيب بكـــر بـــن فـــرح األنـــصاري اخلزرجـــي ،طيبالقـــر. ٤٨

هــشام مســري : احملقــق. اجلــامع ألحكــام القــرآن.) م٢٠٠٣/  هـــ١٤٢٣(مشــس الــدين 

  .دار عامل الكتب، الرياض، اململكة العربية السعودية.البخاري

حتقيـق  .مشكل إعـراب القـرآن). ه١٤٠٥( مكي بن أيب طالب أبو حممد،القيسي. ٤٩

   بريوت- مؤسسة الرسالة .الثانية: الطبعة . حامت صاحل الضامن. د: 

الكليـات .  أيوب بـن موسـى احلـسيين القرميـي الكفـوي، أبـو البقـاء احلنفـي،الكفوي. ٥٠

.  حممـد املـصري-عـدنان درويـش : قـق احمل.معجم يف املصطلحات والفروق اللغويـة

  . بريوت–مؤسسة الرسالة 

.  احلـــسن علـــي بـــن حممـــد بـــن حممـــد بـــن حبيـــب البـــصري البغـــدادي أبـــو ،املـــاوردي. ٥١

ـــرحيم: احملقـــق.النكـــت والعيـــون ـــد املقـــصود بـــن عبـــد ال ـــسيد ابـــن عب  دار الكتـــب .ال

  . لبنان. بريوت-العلمية 

املسند الـصحيح املختـصر بنقـل .مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري. ٥٢

حممـــد فـــؤاد عبـــد : احملقـــق. عليـــه وســـلمالعـــدل عـــن العـــدل إىل رســـول اهللا صـــلى اهللا

  . بريوت–دار إحياء الرتاث العريب . الباقي

 زيــن الــدين حممــد املــدعو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العــارفني بــن علــي بــن زيــن ،املنــاوي. ٥٣

التوقيــــــف علــــــى ). م١٩٩٠-هـــــــ١٤١٠(العابــــــدين احلــــــدادي مث املنــــــاوي القــــــاهري 

  القاهرة- عبد اخلالق ثروت.بعامل الكت.األوىل:  الطبعة.مهمات التعاريف

ــــصاري ،ابــــن منظــــور. ٥٤ ــــدين األن ــــن علــــى، أبــــو الفــــضل، مجــــال ال  حممــــد بــــن مكــــرم ب

ـــــسان العـــــرب).  هــــــ١٤١٤(الرويفعـــــى اإلفريقـــــى  ـــــة: الطبعـــــة.ل  –دار صـــــادر .الثالث

  .بريوت

:  حتقيــق.إعـراب القــرآن.  أبــو جعفـر أمحــد بـن حممــد بــن إمساعيـل النحــاس،النحـاس. ٥٥

  . بريوت،عامل الكتب. الطبعة الثالثة. هدزهري غازي زا.د



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٦٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

ة�  اسة�تطبيقية) الفتح(راملجمل�واملب�ن����القرآن�سو رأنموذجا�د
ً

 

اســـــــم، جنـــــــم الـــــــدين النيـــــــسابوري، حممـــــــود بـــــــن أىب احلـــــــسن بـــــــن احلـــــــسني أبـــــــو الق. ٥٦

الـــدكتور حنيـــف بـــن حـــسن : حتقيـــق.إجيـــاز البيـــان عـــن معـــاين القـــرآن).  هــــ١٤١٥(

   بريوت-دار الغرب اإلسالمي .األوىل: الطبعة. القامسي

ــــــد ا،اهلــــــرري. ٥٧ ــــــن عب ــــــشافعيهللا األرمــــــ حممــــــد األمــــــني ب ــــــوي ال  - هـــــــ ١٤٢١(ي العل

الـــدكتور : حتقيـــق.تفـــسري حـــدائق الـــروح والرحيـــان يف روايب علـــوم القـــرآن).  م٢٠٠١

   دار طوق النجاة، بريوت.األوىل: الطبعة. هاشم حممد علي بن حسني مهدي

 الغـــريبني يف القـــرآن .) م١٩٩٩ - هــــ ١٤١٩(اهلـــروي، أبـــو عبيـــد أمحـــد بـــن حممـــد. ٥٨

:  الطبعـــــــة.أمحـــــــد فريــــــد املزيــــــدي: حتقيــــــق ودراســــــة.) هــــــــ٤٠١ملتــــــوىف ا(واحلــــــديث 

   اململكة العربية السعودية-مكتبة نزار مصطفى الباز .األوىل

 النيــسابوري، الــشافعي ، أبــو احلــسن علــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن علــي،الواحــدي. ٥٩
ْالتـفـــسري البـــسيط)  هــــ١٤٣٠(

ِ ِ
َ ُ ْ عــــة  جام-عمـــادة البحـــث العلمـــي .األوىل: الطبعـــة َّ

  .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية


