
 

 

 - ١١٤٣ - 

  

  

  

  

  مناذج من بيان امل يف القرآن الكريم

  من خالل  سورة  النور

   

  

لباحثة   ع 

بي لح هللا معت    مها عب

ية لسع بية  لع   لمملكة 
  
  



 

 

 - ١١٤٤ - 

                                    



 

 

 - ١١٤٥ - 

  ملخص

وھ��و واق��ع ف��ي الق��رآن    ، " م��ا ل��م تت��ضح داللت��ھ   : " المجم��ل ھ��و أن -

 .الكریم

 زھ�ا وم�ن أبر ،  الك�ریم أس�باب كثی�رة ومتنوع�ة      لإلجمال في القرآن   أن -

واإلبھام في اسم الج�نس واس�م       ، االشتراك في االسم والفعل والحرف    

 .واالحتمال في عود الضمیر، الجمع وصلة الموصول ومعنى الحرف

 . یأتي متصال ومنفصالبالقرآن المجمل في القرآن ن بیاأن -

سنة أو المأثور عن  بالقرآن أو الن بیان المجمل في القرآن قد یكوأن -

 . أو لغة العرببعینالصحابة رضوان اهللا علیھم والتا

وھ��و عل��م  ،  تطبیق��ات المجم��ل والمب��ین ف��ي الق��رآن الك��ریم قلیل��ة     أن -

 .والدراسة،  مزید من البحثإلىیحتاج 

 ت��سلیما م اهللا عل��ى نبین��ا محم��د وعل��ى آل��ھ وص��حبھ األخی��ار ، وس��ل وص��ل

 .كثیرا
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Abstract 
 
 

- The total is: "unless it is clear its significance," 

which is the reality in the Koran. 

- The total in the Quran many reasons and variety, 

the most prominent participation in the name and 

deed and character, and thumb in the name of sex 

and the name of the combination and the link and 

the meaning of the letter, and the possibility of the 

return of conscience. 

- that the statement of the totality in the Koran by 

the Koran comes in a separate and connected. 

- The statement of the totality in the Koran may be 

the Koran or Sunnah or the adage of the 

Companions, may Allah be pleased with them and 

the followers or the language of the Arabs. 

- that the applications outlined and described in 

the Koran few, a science needs further research, 

and study. 

God has reached our Prophet Muhammad and his 

family and his good companions, and delivered a 

great deal of recognition. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

مة   مق

وعلى آلھ وصحبھ ، والصالة والسالم على نبینا محمد، الحمد هللا رب العالمین
  :أما بعد، وسلم تسلیما كثیرا إلى یوم الدین

فإن أصدق الحدیث كتاب اهللا، وخیر الھدي ھدي محمد صلى اهللا علیھ وسلم،          
لة، وكل ضاللة في وشر األمور محدثاتھا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضال      

  .النار
إن الخیر كل الخیر أن یوفق اهللا عبده لفھم كتابھ وبیان معانیھ للناس، إذ إنھ           

Ó Ò  (: بالبی�ان، ق�ال تع�الى      -علیھم ال�صالة وال�سالم    -قائم بوظیفة األنبیاء  

à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô()وقد  )١ 

حھ، ولم یزل   حرص الصحابة والتابعین وسلف األمة على بیان القرآن وإیضا        
عبر القرون، قرن�ا فقرن�ا علم�اء ب�ارزین ف�ي ھ�ذا المج�ال، ح�افظین لك�الم اهللا                 

l k j i h g ( :تع����الى، مبّین����ین معانی����ھ، م����صداقا لقول����ھ تع����الى  

m()ف���اعتنوا ب���ھ كثی���را بمختل���ف المج���االت، بإقام���ة حروف���ھ، وذك���ر      )٢

ا قواع�د   نزولھ، واستنباط أحكام�ھ، وإع�راب م�شكلھ، وبی�ان مجمل�ھ، وأّس�سو             
وم�ع ذل�ك ل�م ی�ستوفوا ك�ل عل�وم            ، مھمات، كما أخلفوا كنوزا وكتاب�ات عدی�دة       

القرآن، بل مازال ھن�اك موض�وعات تحت�اج إل�ى بی�ان، كالمجم�ل وأمثال�ھ م�ن                  
ص�لى  -علوم القرآن، فأردت أن أسھم في ھذا البیان ألنال حظا من قول النبي   

 والعلم، كمثل الغیث الكثیر  مثل ما بعثني اهللا بھ من الھدى(( -اهللا علیھ وسلم  

أص��اب أرض��ا، فك��ان منھ��ا نقی��ة، قبل��ت الم��اء، فأنبت��ت الك��أل والع��شب الكثی��ر،   
وكان��ت منھ��ا أج��ادب، أم��سكت الم��اء، فنف��ع اهللا بھ��ا الن��اس، ف��شربوا وس��قوا    

وال تنبت ، وزرعوا، وأصابت منھا طائفة أخرى، إنما ھي قیعان ال تمسك ماء
هللا، ونفعھ ما بعثني اهللا بھ فعلم وعلم، ومث�ل  كأل، فذلك مثل من فقھ في دین ا      

  )٣()).من لم یرفع بذلك رأسا، ولم یقبل ھدى اهللا الذي أرسلت بھ

                                                           

  .٦٤: اآلیة ، سورة النحل) ١(
  .٩: اآلیة ، سورة الِحجر) ٢(
، )٢٧/ ١(باب فضل من علم وعّلم ، كتاب العلم، ٧٩ح  ، أخرجھ البخاري في صحیحھ   ) ٣(

ص�لى اهللا  -باب بیان مثل ما بعث ب�ھ النب�ي   ، كتاب الفضائل ،٢٢٨٢ ح، ومسلم في صحیحھ  
 ).١٧٨٧/ ٤ (-علیھ وسلم من الھدى والعلم 
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، واب�ن مفل�ح  ، كم�ا عرف�ھ اب�ن الحاح�ب      " م�ا ل�م تت�ضح داللت�ھ       : "والمجمل ھ�و  
 وھو واقع في القرآن، ولھ أس�باب كثی�رة          )١(.والسیوطي، وتاج الدین السبكي  

  .ءذكرھا كثیر من العلما
س��باب الت��ي ذكرھ��ا ص��احب األ  وق��د اعتم��دت ف��ي ھ��ذا البح��ث المخت��صر عل��ى 

أضواء البیان في مقدمة تف�سیره وھ�ي ت�سعة منح�صرة ف�ي ث�الث نق�اط عل�ى              
  :النحو التالي

  :االشتراك اللفظي في ثالثة-
  . الحرف-٣ الفعل  -٢ االسم  -١ 
  : اإلبھام في خمسة-
 ص�لة  -٤ اس�م الجم�ع   -٣رد   اس�م الج�نس المف�      -٢ اسم الجنس المجم�وع      -١ 

  . معنى الحرف-٥الموصول 
  .اإلجمال الواقع بسبب احتمال في ُمفسر الضمیر-

 كالح��ذف، تق��ان ال��سیوطي ف��ي اإل ھ��ا إل��ى األس��باب األخ��رى الت��ي ذكر  إض��افة
، وع��دم كث��رة االس��تخدام اآلن ،  اللف��ظوغراب��ة، واحتم��ال العط��ف واالس��تئناف 

 الق���اطع لوص���ل الك���الم ف���ي رلتكری���وا، وقل���ب المنق���ول، وكالتق���دیم والت���أخیر
  )٢(.الظاھر

وبناء علیھا سأستخرج نماذج م�ن بی�ان المجم�ل م�ن خ�الل س�ورة الن�ور ف�ي                  
الھدف منھا التمثیل ال الحصر في بحث عنون�ت ل�ھ ب�ـ    ، مجموعة من المسائل  

  ".نماذج من بیان المجمل في القرآن الكریم من خالل سورة النور: "
لق��دیر أن ُی��سفر ھ��ذا البح��ث ع��ن نف��ع یع��ّم كاتبت��ھ   راجی��ة م��ن الم��ولى العل��ّي ا 

  .وقارئیھ

 مسألة

  )٣()½ ¾ ¿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  (: تعالىقال

  : اإلجمالموضع

 .)¿        (: قولھ تعالىفي

إلسب   :جمال 

  .) ¿        (: في اسم الجنس في قولھ تعالىاإلبھام

                                                           

، ٩٩٩/ ٣أص�ول الفق�ھ    ، ٣٥٧/ ٢، بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاج�ب    : انظر) ١(
 .٣/٥٩اإلتقان في علوم القرآن ، ٥٥:جمع الجوامع في أصول الفقھ ص

 .١٦-١٠/ ١أضواء البیان ، ٦٠-٣/٥٩وم القرآن اإلتقان في عل: انظر)  ٢(
  .٨: سورة النور، اآلیة ) ٣(
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بيانهجه إلجمال    :  

 عل���ى ھ���ذه اآلی���ة ف���ي ) ¿       (  : ف���ي الم���راد بقول���ھ تع���الى ُاختل���ف

  :)١(قولین
 یج���ب عل���ى الزوج���ة إن ھ���ي ل���م ت���شھد     يفال���ذ، الح���ّد:  األولالق���ول

جل�د مئ�ة إن   : الحد: ھو،  األربع والتعانھالزوجالشھادات األربع بعد شھادات   
 ف�ّسر الع�ذاب س�عید ب�ن     وبذلك،  أو الرجم إن كانت ثیبا قد أحصنت     ،كانت بكرا 

، )٥( المف��سرینأكث��رو، )٤(ویحی��ى ب��ن س��الم، )٣(مانومقات��ل ب��ن س��لی، )٢(جبی��ر
   )٧(.والشافعیة، )٦(وھو مذھب المالكیة

  )٨ (."والعذاب المدرأ في قول جمھور العلماء الحد: " ابن عطیةقال
، )٩(واأللوس�ي ، وأبو السعود ، وبھذا قال النسفي  ، الحبس:  الثاني القول

نفیة في ع�دم إقام�ة الح�د     الحنابلة فیوافقون الح وأما، )١٠( مذھب الحنفیة  وھو
  .)١١( یصنع بھایماویخالفونھم ف، على المرأة إذا امتنعت

 األول كم��ا ب��ّین  الق��ول یؤی��ده ال��سیاق القرآن��ي وظ��اھر اآلی��ات     وال��ذي
  :)١٢( یليما استدل على صحتھ بقدالشنقیطي ف

  .الحد: ھو، السیاق یدل على أن العذاب الذي تدرؤه عنھا شھاداتھا : األول

                                                           

أض��واء ، ٣٩٠/ ٢تف��سیر الع��ز ب��ن عب��د ال��سالم    ، ١٧/١٨٧تف��سیر الطب��ري  : انظ��ر) ١(
 .١٤٩-١٤٧/ ٥البیان 

/ ٨أخرجھ ابن أبي حاتم في تف�سیره ب�سند ح�سن لغی�ره م�ن طری�ق عط�اء ب�ن دین�ار                ) ٢(
٢٥٣٦ . 

 .١٨٦/ ٣ن سلیمان تفسیر مقاتل ب) ٣(
 .٤٣٠/ ١تفسیر یحیى بن سالم ) ٤(
أب��و عبی��دة والطب��ري وال��سمرقندي والثعلب��ي والواح��دي وال��سمعاني والبغ��وي : م��نھم) ٥(

. وابن عطیة والبیضاوي وابن جزي وأب�و حی�ان واب�ن كثی�ر وال�شوكاني وال�شنقیطي              
/ ٢تف���سیر ال���سمرقندي ، ١٧/١٨٧تف���سیر الطب���ري ، ٦٣/ ٢مج���از الق���رآن : انظ���ر
/ ٣تف���سیر ال���سمعاني ، ١٦/١٤٠التف���سیر الب���سیط ، ٦٨/ ٧تف���سیر الثعلب���ي ، ٤٩٨
/ ٤تف��سیر البی��ضاوي ، ١٦٧/ ٤، تف��سیر اب��ن عطی��ة ٣/٣٢٧، تف��سیر البغ��وي ٥٠٤
/ ٦تف�سیر اب�ن كثی�ر    ، ١٨/ ٨تفسیر البحر المح�یط  ، ٦٢/ ٢تفسیر ابن جزي    ، ١٠٠

 .١٤٩-١٤٧/ ٥أضواء البیان ، ٤/١٣تفسیر الشوكاني ، ١١
/ ٢الفواك�ھ ال�دواني    ، ٤/٢٩٢ال�ذخیرة   ، ٢/٦١١الكافي ف�ي فق�ھ أھ�ل المدین�ة          : انظر) ٦(

٥٢. 
 .١٢١/ ٧نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ، ٤٥٢/ ١٧المجموع : انظر) ٧(
 .١٦٧/ ٤تفسیر ابن عطیة ) ٨(
/ ٩تف��سیر األلوس��ي ، ٦/١٥٩تف��سیر أب��ي ال��سعود  ، ٢/٤٩٠تف��سیر الن��سفي : انظ��ر) ٩(

٣٠٣. 
 .٢٧٠/ ٢الھدایة ، ٢٣٨/ ٣بدائع الصنائع : انظر) ١٠(
 .٧/٥٥المبدع ، ٩٣/ ٨المغني : انظر) ١١(
 .٤٦٤/ ٥أضواء البیان : انظر) ١٢(
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ق اس��م الع��ذاب ف��ي مواض��ع أخ��ر، عل��ى الح��د م��ع دالل��ة      إط��ال: الث��اني
: كقولھ تعالى في ھذه السورة،  بالعذاب فیھا الحد د أن المرا  علىالسیاق فیھا   

) > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

 F E D C B A @ ? (، فقول��������������ھ: )C B   (أي :

{ ~ � ¡ ¢ (: حدھما بال نزاع، وكذلك قولھ تعالى في اإلماء

  . من الجلدلحرائرنصف ما على ا:  أي،)١()¥£ ¤

 مسألة

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1   (: تع���الىق���ال

@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2()٢(  

  :ال اإلجمموضع

 .)! " # $        (:  قولھ تعالىفي

  :إلجمال سب

  .) ! " # $       ( : في صلة الموصول في قولھ تعالىاإلبھام

إلجمالجه بيانه    :  

 بیان اإلجمال الناش�يء ع�ن اإلبھ�ام ف�ي ص�لة الموص�ول ف�ي قول�ھ              جاء

عب�د اهللا ب�ن أب�ي ب�ن س�لول، وم�سطح ب�ن               : بأنھم)  ! " # $(: تعالى

  .أثاثة، وحسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش، ونفر آخرون لم ُیذكروا
ل�م ی�سم م�ن أھ�ل        : ( عروة رضي اهللا عنھ في ح�دیث اإلف�ك الطوی�ل           قال
ا إال حسان بن ثابت، وم�سطح ب�ن أثاث�ة، وحمن�ة بن�ت جح�ش، ف�ي                اإلفك أیض 

ناس آخرین ال علم لي بھم، غیر أنھ�م ع�صبة، كم�ا ق�ال اهللا تع�الى، وإن كب�ر                  
  .)٣(...)عبد اهللا بن أبي ابن سلول: ذلك یقال لھ

                                                           

  .٢٥: سورة النساء، اآلیة ) ١(
  .١١: سورة النور، اآلیة )  ٢(
/ ٥، ب��اب ح��دیث األف��ك ، كت��اب المغ��ازي ، ٤١٤١ح، أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ  )  ٣(

ب�اب ف�ي ح�دیث اإلف�ك وقب�ول          ، كت�اب التوب�ة   ، ٢٧٧٠ح، ھومسلم في  ص�حیح    ، ١١٧
 .٢١٣٨/ ٤، توبة القاذف
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أصحاب عائشة عب�د اهللا ب�ن       : "قال )% & '(:  مجاھد، قولھ  وعن

  )١(."ُأبّي ابن سلول، ومسطح، وحسان
   

 مسألة

R Q P O N M L K J I H (:  تع������������الىق������������ال

 c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V U T S

d()٢(  

ضع إلجمالم  :  

 )I        (: قولھ تعالىفي

إلجمالسب  :  

  .) I       ( : في الفعل في قولھ تعالىاالشتراك

بيانهجه إلجمال    :  

 عل��ى ) I( ل ع��ن االش��تراك ف��ي الفع��  يء ف��ي بی��ان اإلجم��ال الناش��  ُاختل��ف

  :)٣(قولین

 )٤(.َحَل�فَ : وآل�ى ی�ؤلى إی�الء     ،  یحل�ف  وال )I H(: أن معن�ى  :  األول القول

1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < (: ومنھ قولھ تعالى

 وس�عید ب�ن   ،)٦(وبھ قال ابن عباس رضي اهللا عنھم�ا   . یحلفون: والمعنى )٥()

                                                           

 .١٧/١٩٢أخرجھ الطبري بسند صحیح من طریق ابن أبي نجیح، ) ١(
  .٢٢: اآلیة ، سورة النور )  ٢(
تف�سیر القرطب�ي   ، ٣٦٣، ٣٦٢/ ٦تفسیر ابن عطیة  ، ٨٤/ ٤تفسیر الماوردي   : انظر)  ٣(

 .١٨٠، ١٧٩/ ٦ان أضواء البی، ١٨١، ١٨٠/ ١٥
 .٢٢٧٠/ ٦الصحاح )  ٤(
  .٢٢٦: اآلیة ، سورة البقرة )  ٥(
 ب�سند ح�سن م�ن طری�ق عل�ي      ٢٥٥٣/ ٨وابن أبي ح�اتم   ، ١٧/٢٢٥أخرجھ الطبري  )  ٦(

  .١٦٢/ ٦وعزاه السیوطي في الدر المنثور البن المنذر ، بن أبي طلحة
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ومقات�ل  ، )٥(ومقاتل بن س�لیمان   ، )٤( وقتادة ،)٣( والضحاك ،)٢( ومجاھد ،)١(جبیر
  .)٦(بن حیان

:  في ال�شيء آل�و     تألو: یقال،  یقصر وال )I H(: أن معنى :  الثاني القول

  )٧(.إذا قصرت فیھ

X W V U T S R Q P O ( : ومن�����ھ قول�����ھ تع�����الى 

Y()أب��و م��سلم كم��ا نقل��ھ عن��ھ     : ق��ال ب��ھ ، یق��صرون ف��ي أم��ركم   : أي، )٨

  )١٠(. وجوزه بعض المفسرین)٩(.الرازي
  : یر اآلیة القول األول لما یلي القولین في تفسوأصح

 سبب النزول فقد ثبت حلف أبي بكر رضي اهللا عنھ أال ینف�ق عل�ى       لداللة -
 -ع��ن عائ��شة : ة ص��ح ف�ي س��بب ن��زول اآلی�� كم��ام�سطح رض��ي اهللا عن��ھ  

:  ح�ین ق�ال لھ�ا أھ�ل اإلف�ك م�ا ق�الوا فبرأھ�ا اهللا، قال�ت          –رضي اهللا عنھا    
ك��ر ال�صدیق رض��ي اهللا عن��ھ  فلم�ا أن��زل اهللا ھ�ذا ف��ي براءت��ي، ق�ال أب��و ب   (

واهللا ال أنفق على مسطح     : وكان ینفق على مسطح بن أثاثة لقرابتھ منھ       

L K J I H (:  أبدا بعد ما قال لعائشة، فأنزل اهللا تع�الى      ئاشی

O N M( قول��ھإل��ى : )d c ( بل��ى واهللا إن��ي  :  أب��و بك��ر فق��ال

                                                           

، ٢٥٥/ ٨ب��ن دین��ار  أخرج��ھ اب��ن أب��ي ح��اتم ب��سند ح��سن لغی��ره م��ن طری��ق عط��اء        )  ١(
 -١٣٠/ ٢٣، ق�صة اإلف�ك، وم�ا أن�زل اهللا م�ن براءتھ�ا      ، مسند عائ�شة  ، ١٦٨والطبراني ح   

١٣٣. 
 .١٧/٢٢٦، أخرجھ الطبري بسند صحیح من طریق ابن أبي نجیح)  ٢(
 .١٧/٢٢٥، أخرجھ الطبري بسند ضعیف من طریق عبید)  ٣(
 .٢٢٦/ ١٧علقھ یحیى بن سالم في تفسیره )  ٤(
 .٢٠١/ ٣تفسیر مقاتل بن سلیمان : انظر)  ٥(
 .٢٥٥٥/ ٨أخرجھ ابن أبي حاتم في تفسیره بسند حسن من طریق بكیر بن معروف )  ٦(
 .١٢٨/ ١مقاییس اللغة )  ٧(
  .١١٨: اآلیة ، سورة آل عمران )  ٨(
 .٣٤٩/ ٢٣تفسیر الرازي : انظر)  ٩(
. الحلب��ي واب��ن ع��ادل الع��ز ب��ن عب��د ال��سالم والبی��ضاوي والن��سفي وال��سمین    : م��نھم)  ١٠(

تف�سیر الن�سفي    ، ١٠٢/ ٤تف�سیر البی�ضاوي     ، ٣٩٤/ ٢تفسیر العز بن عب�د ال�سالم        : انظر
وفي تھ�ذیب اللغ�ة   ، ٣٣٣/ ١٤اللباب في علوم الكتاب  ، ٣٩٤/ ٨الدر المصون   ، ٤٩٥/ ٢

، ٣١٠/ ١٥." أل�وت، أي ق�صرت    : م�ن ) ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ: (قال أبو عبیدة  : "لألزھري
 .١٧٣/ ١٦ أیضا الواحدي في التفسیر البسیط ونسبھ ألبي عبیدة
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 )١ (.)ألحب أن یغف�ر اهللا ل�ي، فرج�ع إل�ى م�سطح ال�ذي ك�ان یج�ري علی�ھ                    
  .نةوھذا بیان للمجمل بالس

  . ھذا التفسیر عن السلفلصحة -
 وال�الم وت�شدید ال�الم وفتحھ�ا         لت�اء بھم�زة مفتوح�ة ب�ین ا      ) یَت�َأل : (لقراءة -

 (٢).یحلف: بمعنىٰ، ىعلى وزن یتفعل مضارع تأل

ــةً  (:  قول��ھ تع��الى ولدالل��ة - ــه عرضَ ــواْ اللّ Î Í Ì Ë والَ تَجعلُ

 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ()ب���اهللا ع���ن فع���ل  لف���واال تح: أي )٣ 

حلفنا باهللا : قلتم، اتقوا وبروا، وأصلحوا بین الناس: الخیر، فإذا قیل لكم  
وھ�ذا  ، ال نفعل ذلك، فتجعلوا الحل�ف ب�اهللا س�ببا لالمتن�اع م�ن فع�ل الخی�ر                 

ففیھا ج�اء النھ�ي ع�ن الحل�ف         ، المعنى موافق لمعنى اآلیة محل الدراسة     
 )٤(.اكین والمھاجرینعن فعل البر من إیتاء أولى القربى والمس

 .)٥(الجمھور فسرھا وبذلك -

                                                           

باب تعدیل النساء بع�ضھن     ، كتاب الشھادات  ،٢٦٦١ح، أخرجھ البخاري في صحیحھ   )  ١(
وبنح�وه م�سلم    ، ٥/١٢٠، باب حدیث األف�ك   ، كتاب المغازي ، ٤١٤١و ح ، ١٧٣/ ٣، بعضا

 /٤، ب��اب ف��ي ح��دیث اإلف��ك وقب��ول توب��ة الق��اذف    ، كت��اب التوب��ة ، ٢٧٧٠ح، ف��ي ص��حیحھ 
٢١٣٨.  

وزی�د ب�ن   ، وأب�ي جعف�ر  ، عباس ب�ن عی�اش ب�ن أب�ي ربیع�ة     : وھي قراءة شاذة قرأ بھا    )  ٢(
الن�شر  ، ١٠٦/ ٢المحتسب في تبیین وجوه ش�واذ الق�راءات واإلی�ضاح عنھ�ا      : انظر. أسلم

: إتح��اف ف��ضالء الب��شر ف��ي الق��راءات األربع��ة ع��شر ص  ، ٣٣١/ ٢ف��ي الق��راءات الع��شر  
٤١٠. 

  .٢٢٤:یة اآل، سورة البقرة )  ٣(
 .٦/١٨٠أضواء البیان : انظر)  ٤(
والطب���ري، والزج���اج، وال���سمرقندي،   ، الف���راء، وأب���و عبی���دة، واب���ن قتیب���ة   : م���نھم)  ٥(

، والثعلب��ي، وال��سمعاني، والواح��دي، والبغ��وي، واب��ن عطی��ة، واب��ن الج��وزي، والبی��ضاوي
/ ٢آن للف�راء    معاني الق�ر  : انظر. والشنقیطي، والسعدي، وابن جزي، وابن كثیر   ، والخازن

تف��سیر ، ٢٥٩: ص، ، غری��ب الق��رآن الب��ن قتیب��ة ٢/٦٥، مج��از الق��رآن ألب��ي عبی��دة  ٢٤٨
/ ٢، تف���سیر ال���سمرقندي ٤/٣٦ ، مع���اني الق���رآن وإعراب���ھ للزج���اج ٢٢٢/ ١٧، الطب���ري

، ١٧٢/ ١٦، الب��سیط للواح��دي  ٣/٥١٣، تف��سیر ال��سمعاني  ٧/٨١ تف��سیر الثعلب��ي  ٥٠٤
، ١٠٢/ ٤، تف�سیر البی�ضاوي   ٣٦٣، ٣٦٢/ ٦عطی�ة  ، تفسیر اب�ن   ٣/٣٣٤تفسیر البغوي   

تف���سیر  ، ٥٦٤تف���سیر ال���سعدي  ، ٣١/ ٦تف���سیر اب���ن كثی���ر   ، ٢٨٩/ ٣تف���سیر الخ���ازن  
 .١٨٠/ ٦الشنقیطي 
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 مسألة

Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á (:  تع��الىق��ال

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì()١(  

ضع إلجمالم  :  

 )Ë Ê É   (:  قولھ تعالىفي

إلجمالسب  :  

  .) Ë Ê É   (:  والتأخیر في قولھ تعالىالتقدیم

بيانهجه إلجمال    :  

   ؟)٢(ئذان أم السالم في ھذه اآلیة ھل یقدم االستاختلف
 : لظاھر قولھ تع�الى    علیكم؛أأدخل السالم   : لیقدم االستئذان فیقو  :  األول القول

)   Ë Ê É(.  

وف��ي اآلی��ة تق��دیم  ، ال��سالم عل��یكم أأدخ��ل : یق��دم ال��سالم فیق��ول :  الث��انيالق��ول
 عل�ى   موبتق�دیم ال�سال   ، حتى ت�سلموا عل�ى أھلھ�ا وت�ستأذنوا        : وتأخیر والتقدیر 

   )٣(. رضي اهللا عنھموأبّي،  مسعودوابن، ابن عباس قرأ ستئذاناال
إن وقع بصره على إنسان قدم ال�سالم، وإال ق�دم االس�تئذان، ث�م      :  الثالث القول
  )٤(.اختاره الماوردي، سلم

 تق�دیم  ی�ة وأن في اآل،  أھل العلم تقدیم السالم على االستئذان    أكثر علیھ   والذي
  :وتأخیر

Æ Å Ä Ã Â Á ( ":ول�ھ  ابن عباس رضي اهللا عنھما ف�ي ق        فعن

Ê É È Ç  (وا حتى تستأذنقال )Î Í Ì Ë ( فیھ : قال

  .)٥(..."حتى تسلموا على أھلھا وتستأنسوا:تقدیم وتأخیر 

حت��ى  :  تق��دیم یعن��ي  فیھ��ا  )Ë Ê É    (:" س��عید ب��ن جبی��ر   وق��ال 

  )٦(."والسالم قبل االستئذان، تسلموا ثم تستأذنوا

                                                           

  .٢٧: اآلیة ، سورة النور )  ١(
 ).٣٦٣/ ٣(تفسیر البغوي ،  )٨٧/ ٤(النكت والعیون : انظر)  ٢(
 .١٠٣: مختصر في شواذ القرآن، ص: انظر)  ٣(
 ).٨٧/ ٤(النكت والعیون : انظر)  ٤(
 .٥٨٦: أخرجھ النحاس في الناسخ والمنسوخ من طریق جویبر عن الضحاك ص)  ٥(
 .٨/٢٥٦٧، أخرجھ ابن أبي حاتم من طریق عطاء بن دینار بسند حسن لغیره)  ٦(
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، )٣( ب�ن حی�ان    ومقات�ل ، )٢(ن س�لیمان   ب�  ومقاتل. )١( قال إبراھیم النخعي   وبنحوه
  .)٤(ویحیى بن سالم

 من بني رجالمن أن :  ھذا القول ما صح عن النبي صلى اهللا علیھ وسلمیؤید
أل�ج؟ فق�ال   :  على النبي صلى اهللا علیھ وسلم وھو في بیت فقال      استأذنعامر  

اخرج إل�ى ھ�ذا فعلم�ھ االس�تئذان، فق�ل         : "  صلى اهللا علیھ وسلم لخادمھ     نبيال
  السالم علیكم، أأدخل؟ : فسمعھ الرجل، فقال" قل السالم علیكم، أأدخل؟ : ھل

  )٥(."فأذن لھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم، فدخل
 إل�ى   )٧(وض�غابیس ، )٦( كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمیة بعثھ بلبن ولبأ          وعن

: النبي صلى اهللا علیھ وسلم، والنبي صلى اهللا علیھ وسلم بأعلى الوادي، قال      
 ارجع: " لت علیھ ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلمفدخ
  )٨ ( "؟السالم علیكم أأدخل: فقل

 ی��ؤذن ل��ھ حت��ى یب��دأ  ال:" أن ی��سلم ق��القب��ل أب��ي ھری��رة ف��یمن ی��ستأذن  وع��ن
  )٩(."بالسالم

ث�م ق�ال بع�د    ... وصح عنھ التسلیم قبل االستئذان فعال وتعلیما: " ابن القیم  قال
ویق��دم : وف��ي ھ��ذه ال��سنن رد عل��ى م��ن ق��ال   : "لح��دیثین ال��سابقین  م��ا أورد ا

 ص��احب ل��ىإن وقع��ت عین��ھ ع : االس��تئذان عل��ى ال��سالم، ورد عل��ى م��ن ق��ال   

                                                           

 .١٧/٢٤٢أخرجھ الطبري بسند ضعیف من طریق المغیرة )  ١(
 .٣/١٩٤ن تفسیر مقاتل بن سلیما: انظر)  ٢(
 .٨/٢٥٦٧، أخرجھ ابن أبي حاتم بسند حسن)  ٣(
 .٤٣٨، ١/٤٣٧تفسیر یحیى بن سالم : انظر )  ٤(
ح ، وأب���و داود) ٢٠٧، ٢٠٦/ ٣٨(، ٢٣١٢٧ح، أخرج���ھ اإلم���ام أحم���د ف���ي م���سنده  )  ٥(

." رواه أب�و داود بإس�ناد ص�حیح       : "قال الن�ووي  ، )٣٤٥/ ٤(باب كیف االستئذان    ، ٥١٧٩
وھ�ذا إس�ناد ص�حیح، رجال�ھ ثق�ات رج�ال          : "وقال األلب�اني  ، )٢٧٩: ص(ریاض الصالحین   

وال�صحابة كلھ�م   ، الشیخین غیر الرجل العامري؛ فإنھ لم ی�سم وال ی�ضر ذل�ك ألن�ھ ص�حابي           
/ ٣(سل�سلة األحادی�ث ال�صحیحة وش�يء م�ن فقھھ�ا وفوائ�دھا               ، ١١٧٠ح  : انظ�ر ." عدول
١٥٩ .( 

 .٧٠/ ١الصحاح : انظر. أول اللبن في النتاج: ھو)  ٦(
وقی�ل ھ�ي نب�ت ینب�ت ف�ي أص�ول الثم�ام ی�شبھ         . صغار القث�اء، واح�دھا ض�غبوس      : ھي)  ٧(

 .٨٩/ ٣النھایة في غریب الحدیث واألثر : انظر. الھلیون یسلق بالخل والزیت ویؤكل
وأب�و داود ف�ي س�ننھ ح        ، )١٥٢، ١٥١/ ٢٤(، ١٥٤٢٥ح، أخرجھ أحم�د ف�ي م�سنده      )  ٨(

باب ما جاء ف�ي   ، ٢٧١٠ والترمذي في سننھ ح   ،)٣٤٤/ ٤(باب كیف االستئذان    ، ٥١٧٦
ھذا ح�دیث ح�سن غری�ب ال نعرف�ھ إال م�ن        «: قال الترمذي ) ٦٥/ ٥(التسلیم قبل االستئذان    

سل�سلة األحادی�ث ال�صحیحة      : انظر" وإسناده صحیح : " وقال األلباني ، »حدیث ابن جریج  
 ).٤٦١/ ٢ (٨١٨وشيء من فقھھا وفوائدھا، ح 

ب��اب االس��تئذان غی��ر  ، )٣٦٦: ص(، ١٠٦٦ح ، األدب المف��ردأخرج��ھ البخ��اري ف��ي  )  ٩(
 ).٤١٠:ص(وصححھ األلباني في صحیح األدب المفرد . السالم
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المن��زل قب��ل دخول��ھ ب��دأ بال��سالم، وإن ل��م تق��ع عین��ھ علی��ھ، ب��دأ باالس��تئذان،     
  )١(."والقوالن مخالفان للسنة

المحقق��ون أن��ھ یق��دم  ال��صحیح ال��ذي ج��اءت ب��ھ ال��سنة وقال��ھ   :" الن��ووي ق��ال
 ع�ن النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم            وص�ح ... السالم فیقول السالم علیكم أأدخل    

  (٢) ."حدیثان في تقدیم السالم

 ی�ره،  مق�دم عل�ى غ  - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    - صح فیھ حدیثان عن النب�ي       وما
ف��ال ینبغ��ي الع��دول ع��ن تق��دیم ال��سالم عل��ى االس��تئذان، وأم��ا م��ن ق��ال بتق��دیم    

Ê É    ( :الذي ھو االستئذان عل�ى ال�سالم واس�تدل بقول�ھ          االستئناس  

Ë( ألن العطف بالواو ال یقتضي ؛  ال تدل على تقدیم االستئذان آلیة ا فإن

الترتی��ب، وإنم��ا یقت��ضي مطل��ق الت��شریك، فیج��وز عط��ف األول عل��ى األخی��ر     

 والركوع)٣()� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦( :بالواو كقولھ تعالى

 ص�لى اهللا    - قبل نبینا    ونوح )٤())& ' ( :قبل السجود، وقولھ تعالى   

  )٥(.-علیھ وسلم 
 جمع�ت اآلی�ة االس�تئذان وال�سالم ب�واو العط�ف المفی�د        وق�د : " ابن عاشور  قال

 فقط فدلت على أنھ إن قدم االستئذان على السالم أو قدم السالم على لتشریكا
 وورد ف��ي أحادی��ث كثی��رة األم��ر بتق��دیم  ، من��ھب��المطلوباالس��تئذان فق��د ج��اء  

  )٦(."م على االستئذان فیكون ذلك أولى وال یعارض اآلیةالسال

 مسألة

W V U T S R Q P O N (:   تع��الى ق��ال

 ̂] \ [ Z Y X()٧(  

  : اإلجمالموضع

 )Q        (: قولھ تعالىفي

                                                           

 .٣٩٣، ٣٩٢/ ٢زاد المعاد في ھدي خیر العباد )  ١(
 .١٣١/ ١٤المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج )  ٢(
  .٤٣: اآلیة ، سورة آل عمران )  ٣(
  .٧: اآلیة ، سورة األحزاب )  ٤(
 .٤٩٧/ ٥أضواء البیان : انظر)  ٥(
 .١٥٩/ ١٨التحریر والتنویر )  ٦(

    .٣٠: اآلیة ، سورة النور ) ٧  (
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إلجمالسب  :  

  .) Q ( : في الحرف في قولھ تعالىاالشتراك

بيانهجه إلجمال    :  

 ع��دة عل��ى )n R Q( :ھ تع��الى قول��ف��ي )Q( : معن��ىف��ي ُاختل��ف     

  :)١(قوالأ
 ع�ن الن�اظر أول نظ�رة تق�ع م�ن            عفى یُ ألنھ للتبعیض؛   أنھا: األول القول

 بن أبي طال�ب رض�ي اهللا        لعلي  النبي   لقول ؛)٢(األكثرونقال بھ   ، غیر قصد 
  .)٣() علي ال تتبع النظرة النظرة فإن لك األولى ولیست لك اآلخرةیا: (عنھ

  س�ألت رس�ول اهللا  «:  رض�ي اهللا عن�ھ، َق�الَ    جریر بن عبداهللا   وحدیث
  .)٤(» فأمرني أن أصرف بصرية نظر الفجاءعن

أن نظ��رة الفج��اءة ال ح��رج فیھ��ا، وعلی��ھ أن یغ��ض ب��صره       : والمعن��ى
  .بعدھا، وال ینظر نظرا عمدا إلى ما ال یحل

  .)٥("ھاھنا للتبعیض) من(قال األكثرون : " الرازيقال
ومك�ي ب�ن أب��ي   ، )٦(ق�ال ب�ھ النح�اس   ، ج�نس  اللبی�ان  أنھ�ا : الث�اني  الق�ول 

بأن�ھ ل�م یتق�دم م�بھم        : ورّد علی�ھ أب�و حی�ان      ، )٨(وصححھ اب�ن عطی�ة    ، )٧(طالب
  )٩(.» من«یكون مفسرا بـ 

                                                           

البح��ر ، ٩٦٨/ ٢، التبی��ان ف��ي إع��راب الق��رآن   ، ٦/٣٧٣تف��سیر اب��ن عطی��ة   : انظ��ر) ١(
 .٣٩٧/ ٨الدر المصون ، ٣٢/ ٨المحیط 

، والعكب�ري ،  البرك�ات األنب�اري    وأبو، وابن العربي ، وابن عطیة ، الزمخشري: منھم)  ٢(
، وأب�و ال�سعود   ، والثع�البي ، واب�ن ج�زي   ، والبی�ضاوي والن�سفي   ، والمنتجب الھم�ذاني  

اب�ن  ، ٦/٣٧٣تفسیر ابن عطی�ة  ، ٣/٢٢٩الكشاف  : انظر. وابن عاشور ، والشوكاني
، ٩٦٨/ ٢التبی�ان ف�ي إع�راب الق�رآن     ، ١٩٤: أس�رار العربی�ة ص    ، ٣٧٧/ ٣العربي  

تف��سیر  ، ١٠٤/ ٤تف��سیر البی��ضاوي  ، ٦٤٢/ ٤لق��رآن المجی��د  الفری��د ف��ي إع��راب ا  
تف�سیر  ، ١٨٢/ ٤تفسیر الثع�البي    ، ٦٦/ ٢التسھیل لعلوم التنزیل    ، ٤٩٩/ ٢النسفي  

 .٢٠٣/ ١٨التحریر والتنویر ، ٢٦/ ٤فتح القدیر ، ١٦٩/ ٦أبي السعود 
، اءةباب ما جاء ف�ي نظ�رة الفج�   ، كتاب األدب، ٢٧٧٧ح، أخرجھ الترمذي في سننھ  )  ٣(

." ھ��ذا ح��دیث غری��ب ال نعرف��ھ إال م��ن ح��دیث ش��ریك      : "ق��ال الترم��ذي ، )١٠١/ ٥(
 .وحسنھ األلباني

 .١٦٩٩/ ٣، باب نظر الفجاءة، كتاب اآلداب، ٢١٥٩ح ، أخرجھ مسلم في صحیحھ) ٤(
 .٢٦/ ٤فتح القدیر : وانظر، ٣٦٠/ ٢٣مفاتیح الغیب )  ٥(
 .٩٢/ ٣إعراب القرآن ) ٦(
 .٥١١/ ٢ن مشكل إعراب القرآ)  ٧(
 .١٧٧/ ٤تفسیر ابن عطیة : انظر) ٨(
 .٣٢/ ٨البحر المحیط : انظر) ٩(
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  .)١(صححھ ابن عطیة، أنھا البتداء الغایة: الثالث القول
 یح�رم، ق�ال     عم�ا  أب�صارھم    یغ�ضوا : والمعنى. مزیدةأنھا  : الرابع القول

، )٥(وجوزه األخفش ، )٤(ومقاتل بن سلیمان  ، )٣(والسدي، )٢(یربھ سعید بن جب   
  )٦(.وجماعة من المفسرین

یغضوا م�ن أب�صارھم أي ینق�صوا م�ن نظ�رھم فالب�صر         :  من قال  ومنھم
إذا ل��م یمك��ن م��ن عمل��ھ فھ��و مغ��ضوض ممن��وع عن��ھ، وعل��ى ھ��ذا م��ن لی��ست  
بزائدة وال ھي للتبعیض بل ھي من صلة الغ�ض یق�ال غض�ضت م�ن ف�الن إذا            

  )٨ (.قال بذلك القرطبي والشنقیطي، )٧ (نقصت من قدره

 ألن النظ�رة    ، الح�دیثین ال�سابقین    لدالل�ة  للتبع�یض؛  )nQ( أن والراجح

 تكلی�ف، إذ وقوعھ�ا ال یت�أتى أن یك�ون     خط�اب  ال تملك ف�ال ت�دخل تح�ت     ولىاأل
  .)٩ (."مقصودا، فال تكون مكتسبة فال یكون مكلفا بھا، فوجب التبعیض لذلك

  مسألة
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ضع إلجمالم  :  

 )~ �        (: قولھ تعالى في

                                                           

 .١٧٧/ ٤تفسیر ابن عطیة : انظر) ١(
 .٢٥٧١/ ٨أخرجھ ابن أبي حاتم من طریق عطاء بن دینار ) ٢(
 .١/٤٣٩علقھ یحیى بن سالم ) ٣(
 .٣/١٩٥تفسیر مقاتل بن سلیمان ) ٤(
، ٢٢٩/ ٣الك��شاف : انظ��ر. وأب��و حی��ان، زيوال��را، حك��ى ق��ول األخف��ش الزمخ��شري) ٥(

وج�وز األخف�ش   : "قال الزمخ�شري ، ٣٢/ ٨البحر المحیط ، ٣٦٠/ ٢٣مفاتیح الغیب  
 ."أن تكون مزیدة، وأباه سیبویھ

/ ٢تف�سیر ال�سمرقندي     : انظر. السمرقندي والسمعاني وجالل الدین السیوطي    : منھم) ٦(
 .٤٦٢ :تفسیر الجاللین ص، ٥١٩/ ٣تفسیر السمعاني ، ٥٠٨

 .٣٦١/ ٢٣مفاتیح الغیب ) ٧(
 .٥٠٨/ ٥أضواء البیان ، ٢٢٣/ ١٢تفسیر القرطبي : انظر) ٨(
 .٢٢٣/ ١٢تفسیر القرطبي )  ٩  (
  .٣٥: اآلیة ، سورة النور )  ١٠(
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إلجمالسب  :  

  .) ~ �      ( :ى في مفسر الضمیر في قولھ تعالاالحتمال

بيانهجه إلجمال    :  

  :)١( عدة أقوالعلى ) ~ �      ( : في مفسر الضمیر في قولھ تعالىُاختلف

 )٢(اب�ن عب�اس رض�ي اهللا عنھم�ا        :  ب�ھ  قال. أنھ عائد على اهللا     :  األول القول
  .)٣( بن دعامةدةوقتا

  .)٤()  z  y  x  w  }  |  {  ~  �  ¡( : لھ من السورة نفسھا قولھ تعالىویشھد

وھو النور الذي یھتدى بھ، وھذا في ، مثل نور اهللا في قلب المؤمن: والمعنى

  )٦(.)٥()! " # $ % & ' ) ( * +( :معنى قولھ تعالى

  )٧ (.مثل نوره في قلب المؤمن:  اهللا عنھرضي ابن مسعود قراءة یؤیده كما
، )٨(ابن عباس رضي اهللا عنھما: قال بھ. أنھ عائد على المؤمن :  الثاني القول

 ب���ن وال���ضحاك، )١٠( ب���ن جبی���روس���عید، )٩( اهللا عن���ھرض���ي كع���ب ب���نوأب���ي 
  .)١٢(وعكرمة، )١١(مزاحم
  )١٣ (. بھآمنمثل نور من :  اهللا عنھرضي لھ قراءة أبي بن كعب یشھد
كع��ب : ق��ال ب��ھ .  عل��ى النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  ئ��دأن��ھ عا:  الثال��ثالق��ول

ومقات���ل ب���ن  ، )٣(وال���ضحاك ب���ن م���زاحم  ، )٢(وس���عید ب���ن جبی���ر  ، )١(األحب���ار

                                                           

تف��سیر الع��ز ب��ن عب��د  ، ٥٣٠/ ٣تف��سیر ال��سمعاني ، ١٠٢/ ٤النك��ت والعی��ون : انظ��ر)  ١(
 .٤٠١/ ٢السالم 

د حكم�ت ب�شیر ف�ي       .وذك�ره أ  ، ١٧/٢٩٥ند حسن من طری�ق عل�ي        أخرجھ الطبري بس  )  ٢(
 ).٤٧٠/ ٣(الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور 

، )٢/٤٤٠(، ٢٠٤٥ح ، أخرجھ عب�دالرزاق ال�صنعاني ف�ي تف�سیره م�ن طری�ق معم�ر         )  ٣(
 ).٢٠٠/ ٦(وعزاه السیوطي في الدر المنثور لعبد بن حمید وابن جریر 

  .٤٠: اآلیة )  ٤(
  .٢٢: اآلیة ،  الزمر سورة)  ٥(
 .٥٣٠/ ٣تفسیر السمعاني )  ٦(
 .٣٤٥/ ٣تفسیر البغوي : انظر. وھي قراءة شاذة)  ٧(
  .٢٥٩٥، ٨/٢٥٩٤أخرجھ ابن أبي حاتم بسند صحیح من طریق عطاء )  ٨(
واب��ن أب��ي ح��اتم،   ، ١٧/٢٩٨أخرج��ھ الطب��ري ب��سند ح��سن م��ن طری��ق أب��ي العالی��ة      )  ٩(
مت ب�شیر ف�ي ال�صحیح الم�سبور م�ن التف�سیر بالم�أثور          د حك .وذكره أ . ٢٥٩٤، ٨/٢٥٩٣
٤٧٠/ ٣. 
  .١٧/٢٩٨عطاء بن السائب  أخرجھ الطبري بسند صحیح من طریق)  ١٠(
 . ١٧/٢٩٨ثابت  أخرجھ الطبري بسند ضعیف من طریق)  ١١(
 .١٩٩/ ٦عزاه السیوطي في الدر المنثور لعبد بن حمید )  ١٢(
 .١٠٣:  القرآن صمختصر شواذ: انظر، وھي قراءة شاذة)  ١٣(
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 بمنزل�ة الن�ور     ن�اس ى اهللا علیھ وس�لم ف�ي تبیان�ھ لل          ألن محمدا صل   ؛)٤(سلیمان
  )٥ (.الذي یضيء لھم

قَـــد جـــاءكُم مـــن اللّـــهِ نُـــور وكِتَـــاب  {: ن���ورا فق���الھ س���مى اهللا ع���ز وج���ل نبی���وق���د

  )٧(.)٦(}مبِني

 اب�ن عب�اس رض�ي اهللا عنھم�ا    : قال ب�ذلك ، أنھ عائد على القرآن:  الرابع القول

 ب���ن زی���د ب���ن وعب���دالرحمن، )١٠(مب���ن أس��ل وزی���د ، )٩(والح��سن الب���صري ، )٨(
  .)١١(أسلم

p o n m l k j (:  قولھ تع�الى ف�ي ال�سورة نف�سھا          یؤیده

 v u t s r q(. )١٢(  

  )١٤(.)١٣(}وأَنزلْنا إِلَيكُم نُورا مبِينا{: سمى اهللا تعالى كتابھ نورا فقالوقد

  د لھ یشھ،  عائد على اهللا عز وجلیر الضمنأ: وھو،  القول األولوالراجح

                                                                                                                                        

، ب�سند ح�سن لغی�ره م�ن طری�ق           ٨/٢٥٩٦وابن أبي حاتم    ، ١٧/٢٩٩أخرجھ الطبري   )  ١(
شمر بن عطیة، وعزاه السیوطي في ال�در المنث�ور إل�ى عب�د ب�ن حمی�د واب�ن المن�ذر واب�ن                    

 .٢٥٩٦/ ٥مردویھ 
ب��سند ض��عیف م��ن طری��ق   ،  ٨/٢٥٩٤واب��ن أب��ي ح��اتم  ، ١٧/٢٩٩أخرج��ھ الطب��ري  )  ٢(

 .ي المغیرةجعفر بن أب
 .١٠١/ ٧تفسیر الثعلبي : انظر)  ٣(
 .٣/١٩٩تفسیر مقاتل بن سلیمان )  ٤(
 .٩٥/ ٣إعراب القرآن للنحاس : انظر)  ٥(
  .١٥: اآلیة ، سورة المائدة )  ٦(
 .٢٥٧/ ١(تفسیر القرطبي : انظر)  ٧(
 .١٠١/ ٧تفسیر الثعلبي : انظر)  ٨(
ب�سند ص�حیح م�ن طری�ق أب�ي         ، ٨/٢٥٩٤وابن أبي ح�اتم     ، ١٧/٢٩٩أخرجھ الطبري   )  ٩(

 . ١٩٩/ ٦رجاء، وعزاه السیوطي في الدر المنثور لعبد بن حمید 
 ب��سند ض��عیف م��ن طری��ق   ٨/٢٥٩٤واب��ن أب��ي ح��اتم  ، ١٧/٣٠٠أخرج��ھ الطب��ري   )  ١٠(

 .عبداهللا بن عیاش
 .١٧/٣٠٠أخرجھ الطبري بسند صحیح من طریق ابن وھب )  ١١(
  .٣٤: اآلیة )  ١٢(
  .١٧٤: اآلیة ، ء سورة النسا)  ١٣(
 . ٢٥٧/ ١٢القرطبي  تفسیر: انظر)  ١٤(
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 ق�ول أكث�ر     وھو )٢(.)١()z y x wv } | { ~ � ¡(:  تعالى قولھو، السیاق

  )٣ (.فسرینالم
  وفیھا ،  الضمیر على من لم یجر لھ ذكرعود بقیة األقوال الثالثة ففیھا وأما

  )٤(.تقطع المعنى المراد باآلیة
ي وذل�ك ف�  ، وأدخل فیھ القول الث�اني والثال�ث  ،  رجح ابن القیم القول األول  وقد

ھ�و النب�ي ص�لى اهللا    : وقد اختلف ف�ي تف�سیر ال�ضمیر ف�ي ن�وره، فقی�ل          "قولھ  
تف���سیره : مث���ل ن���ور محم���د ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم، وقی���ل: علی���ھ وس���لم أي

مث��ل ن��ور الم��ؤمن، وال��صحیح أن��ھ یع��ود عل��ى اهللا ع��ز وج��ل        : الم��ؤمن، أي
مثل نور اهللا سبحانھ وتع�الى ف�ي قل�ب عب�ده، وأعظ�م عب�اده ن�صیبا                : والمعنى

ن ھذا النور رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم فھذا مع ما ت�ضمنھ ع�ود ال�ضمیر      م
 وھ��و وج��ھ الك��الم یت��ضمن التق��ادیر الثالث��ة، وھ��و أت��م معن��ى      ر، الم��ذكوإل��ى

  )٥ (."ولفظا

  مسألة
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  : اإلجمالموضع

 ) Õ      (:  قولھ تعالىفي

                                                           

  .٤٠: اآلیة ، سورة النور )  ١(
 .٥١٢/ ٢تفسیر السمرقندي : انظر)  ٢(
ابن قتیبة والطب�ري وال�سمرقندي ومك�ي ب�ن أب�ي طال�ب والبغ�وي والزمخ�شري             : منھم) ٣(

شوكاني والبی��ضاوي والن��سفي والخ��ازن واب��ن ج��زي وأب��و حی��ان وال��سمین الحلب��ي وال��          
تف���سیر الطب���ري  ، ٢٦١: غری���ب الق���رآن الب���ن قتیب���ة ص  : انظ���ر. واأللوس���ي وال���سعدي 

تف�سیر البغ�وي   ، ٥١١/ ٢م�شكل إع�راب الق�رآن      ، ٥١٢/ ٢تفسیر السمرقندي   ، ١٧/٣٠٧
) ٥٠٥/ ٢(تف�سیر الن�سفي    )١٠٧/ ٤(تف�سیر البی�ضاوي   ) ٢٤١/ ٣(الكشاف ) ٤١٥/ ٣(

) ٤٣/ ٨(البح�ر المح��یط  ) ٧٠/ ٢(لتنزی��ل الت�سھیل ف��ي عل�وم ا  ) ٢٩٧/ ٣(تف�سیر الخ��ازن  
تف�سیر ال�سعدي   ، ٣٥٩/ ٩تفسیر األلوسي  ) ٣٨/ ٤(فتح القدیر   ) ٤٠٤/ ٨(الدر المصون   

 ).٥٦٨: ص(
: انظ�ر ، واأللوس�ي ، وال�سمین الحلب�ي   ، وأبو حی�ان  ، وابن جزي ، ابن عطیة : قال بذلك )  ٤(

، )٤٣/ ٨(بح�ر المح�یط   ال، )٧٠/ ٢(التسھیل في علوم التنزی�ل      ، ٦/٣٨٦، المحرر الوجیز 
 .٣٥٩/ ٩تفسیر األلوسي ، )٤٠٤/ ٨(الدر المصون 

 ).٤٩/ ٢(اجتماع الجیوش اإلسالمیة : انظر)  ٥(
  .٣٦: اآلیة ، سورة النور )  ٦(
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إلجمالسب  :  

  .) Õ      ( :ي اسم الجنس المجموع في قولھ تعالى فاإلبھام

بيانهجه إلجمال    :  

      ( : الناشيء ع�ن اإلبھ�ام ف�ي اس�م الج�نس المجم�وع      إلجمال في بیان ا  ُاختلف

Õ (عدة أقوالعلى :   

ون�افع ب�ن   ، )١ (اب�ن عب�اس رض�ي اهللا عنھم�ا      : ق�ال ب�ھ   ، المساجد:  األول القول
وعم�رو  ، )٢(وعكرم�ة ، وال�ضحاك ، ي حثم�ة  وأبو بكر بن سلیمان بن أب�      ، جبیر

، )٦(وأب���و ص���الح ب���اذام ، )٥(والح���سن الب���صري ، )٤(ومجاھ���د، )٣(ب���ن میم���ون 
 وعل�ى ، )١٠(وأكثر المف�سرین  ، )٩(وابن زید ، )٨(وسفیان بن الحسین  ، )٧(وقتادة

  .ھذا اآلیة عامة في جمیع المساجد

                                                           

وكذلك ابن أب�ي  ، ١٧/٣١٦أخرجھ الطبري بسند حسن من طریق علي بن أبي طلحة         )  ١(
 .٤٧٣/ ٣المسبور د حكمت بشیر في الصحیح .وذكره أ، ٢٦٠٤/ ٨حاتم 

 .٢٦٠٤/ ٨علقھ عنھم ابن أبي حاتم )   ٢(
 .١٧/٣١٧أخرجھ الطبري بسند صحیح من طریق أبي إسحاق )   ٣(
وع�زاه ال�سیوطي   ، ١٧/٣١٦أخرجھ الطبري بسند صحیح من طریق اب�ن أب�ي نج�یح       )  ٤(

 ).٦/٢٠٢(في الدر المنثور لعبد بن حمید 
الطب����ري ب����سند ص����حیح م����ن طری����ق     و، ٢/٤٤٢أخرج����ھ عب����دالرزاق ال����صنعاني   )  ٥(

 .١٧/٣١٧معمر
وعلقھ ابن ، ١٧/٣١٦أخرجھ الطبري بسند صحیح من طریق إسماعیل بن أبي خالد      )  ٦(

 .٢٦٠٤/ ٨أبي حاتم 
وعزاه السیوطي ف�ي  ، ٢٦٠٥/ ٨أخرجھ ابن أبي حاتم بسند صحیح من طریق سعید         )  ٧(

  ).٦/٢٠٢(الدر المنثور لعبد بن حمید 
 .٢٦٠٥/ ٨ حاتم بسند صحیح من طریق یزید بن ھارون أخرجھ ابن أبي)  ٨(
 .١٧/٣١٧، أخرجھ الطبري بسند صحیح من طریق ابن وھب)  ٩(
الطب��ري والزج��اج وال��سمرقندي والثعلب��ي والواح��دي وال��سمعاني والبغ��وي      : م��نھم)  ١٠(

والزمخ�شري اب��ن عطی��ة وال�رازي والقرطب��ي والبی��ضاوي والن�سفي والخ��ازن واب��ن ج��زي    
: انظ��ر. لثع��البي وأب��و ال��سعود وال��شوكاني واأللوس��ي وال��سعدي وال��شنقیطي واب��ن كثی��ر وا

/ ٢(تف���سیر ال���سمرقندي ) ٤٥/ ٤(مع���اني الق���رآن وإعراب���ھ  ، ١٨/٣١٥تف���سیر الطب���ري 
/ ٣(تف���سیر ال���سمعاني ) ٢٩١/ ١٦(التف���سیر الب���سیط )١٠٧/ ٧(تف���سیر الثعلب���ي ) ٥١٤
) ١٨٥/ ٤(ن عطی���ة تف���سیر اب��� ) ٢٤٢/ ٣(الك���شاف ) ٤١٨/ ٣(تف���سیر البغ���وي  ) ٥٣٤

) ١٠٨/ ٤(تف��سیر البی��ضاوي  ) ٢٦٦/ ١٢(تف��سیر القرطب��ي  ) ٣٩٦/ ٢٤(مف��اتیح الغی��ب  
)  ٧١/ ٢(الت��سھیل لعل��وم التنزی��ل  ) ٢٩٨/ ٣(تف��سیر الخ��ازن  ) ٥٠٧/ ٢(تف��سیر الن��سفي 
ف�تح  ) ١٧٨/ ٦(تفسیر أب�ي ال�سعود   ) ١٨٩/ ٤(تفسیر الثعالبي ) ٦٢/ ٦(تفسیر ابن كثیر  

أض�واء البی�ان    ) ٥٦٩: ص(تف�سیر ال�سعدي     ) ٣٦٦/ ٩(سیر األلوس�ي    تف) ٤٠/ ٤(القدیر  
)٥٣٩/ ٥.( 
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 ."ساجدالم: )Ô Õ(:  المفسرین قالوا المراد من قولھأكثر: " الرازيقال

)١ (  
وم�سجد  ، والم�سجد األق�صى   ، والمسجد النبوي ، المسجد الحرام :  الثاني القول
  )٢(.قال بھ أبو بریدة. قباء

   )٣(.قال بھ عكرمة، كل البیوت:  الثالثالقول
  )٤(.قال بھ مجاھد، بیوت النبي صلى اهللا علیھ وسلم:  الرابعالقول
وبری�دة رض�ي اهللا     ، ال�ك   أن�س ب�ن م    : ق�ال ب�ھ   . بی�وت األنبی�اء   :  الخامس القول

  )٥(.عنھما عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ألن��ھ ، أن الم��راد ب��البیوت الم��ساجد: وھ��و األق��وال ال��سابقة الق��ول األول أص��ح

ولدالل�ة ال�سیاق؛   ، والخل�ف ،  ال�سلف وأكث�ر ، نھما اهللا عرضيقول ابن عباس    

 ف�ي اآلی�ة   وقول�ھ ، )á à ß Þ Ý(: فقولھ تعالى في نف�س اآلی�ة     

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 (: یھ��االت��ي تل

 فھ��ي بی��وت بنی��ت لل��صالة   ل ھ��ذا الق��و یؤی��د )٦()1 2 3 4 

   )٧(.المساجدوھذا ینطبق على ، وذكر اهللا

  مسألة

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / (:  تعالىقال

4 3 2 1 0()٨(  

  : اإلجمالموضع

 )) (       (:  قولھ تعالىفي

                                                           

 ).٣٩٦/ ٢٤(مفاتیح الغیب )  ١(
 .٢٦٠٥/ ٨أخرجھ ابن أبي حاتم بسند ضعیف من طریق صالح بن حیان )  ٢(
واب�ن أب�ي   ، ١٧/٣١٧أخرجھ الطبري بسند صحیح من طریق إسماعیل بن أبي خال�د            )  ٣(

 .٢٦٠٥/ ٨حمد بن سوقة حاتم بسند صحیح من طریق م
 .٢٦٠٤/ ٨أخرجھ ابن أبي حاتم بسند ضعیف من طریق لیث )  ٤(
وعزاه السیوطي في الدر المنث�ور  ، ١٠٧/ ٧أخرجھ الثعلبي من طریق أبان بن تغلب       )  ٥(

 ).٢٠٢/ ٦(البن مردویھ 
  .٣٧: اآلیة ، سورة النور )  ٦(
تف���سیر القرطب���ي  ، ٦/٣٩٠تف���سیر اب���ن عطی���ة  ، ١٧/٣١٨تف���سیر الطب���ري  : انظ���ر)  ٧(

 .٦/٦٢تفسیر ابن كثیر ، ١٥/٢٧٠
  .٣٧: اآلیة ، سورة النور )   ٨(
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إلجمالسب  :  

  .)١())      ( : في قولھ تعالىاالسم في االشتراك

بيانهجه إلجمال    :  

  :)٢(قوال الذكر في ھذه اآلیة على عدة أُفسر
  ابن عباس رضي اهللا : قال بھ، الصالة المكتوبة:  األولالقول

، )٦(وس���عید ب���ن أب���ي الح���سن  ، )٥(وإب���راھیم النخع���ي ، )٤(وعط���اء، )٣(عنھم���ا
والربیع ، )١٠(ومقاتل بن حیان، )٩(يوالسد، )٨(وسالم بن عبداهللا، )٧(والضحاك
  .)١٢(ومقاتل بن سلیمان، )١١(بن أنس

  .)١٣(وبھ قال أبو سلیمان الدمشقي، ذكر اهللا باللسان:  الثانيالقول
  .)١٥(ویحیى بن سالم، )١٤(مطر الوّراق: قال بھ، األذان:  الثالثالقول
  )١٦(.ذكر اهللا بأسمائھ الحسنى:  الرابعالقول

                                                           

ال��ذكر : وھ��ي، ذك��ر أھ��ل التف��سیر أن ال��ذكر ی��أتي ف��ي الق��رآن عل��ى ع��شرین وجھ��ا      ) ١(
، والت�وراة ، والق�رآن ، والتوحی�د ، والعظة، والخبر، والحدیث، والذكر بالقلب ، باللسان

وص�الة  ، وص�الة لجمع�ة   ، وال�صلوات الخم�س   ، لبی�ان وا، والحفظ، والطاعة، والشرف
الوج�وه والنظ�ائر    : انظ�ر . والرس�ول   ، والثن�اء ، واللوح المحف�وظ  ، والغیب، العصر

نزھ��ة األع��ین الن��واظر ف��ي عل��م الوج��وه     ، ٢٢٥ -٢٢١: ألب��ي ھ��الل الع��سكري ص  
 .٣٠٦ -٣٠٢:والنظائر ص

 . ١٠٠٠: زاد المسیر ص، ١٠٧/ ٤النكت والعیون : انظر)  ٢(
واب�ن أب�ي   ، ٣٢٢/ ١٧أخرجھ الطبري ب�سند ح�سن م�ن طری�ق عل�ي ب�ن أب�ي طلح�ة                 ) ٣(

 .٢٠٧/ ٦وعزاه السیوطي في الدر المنثور  لعبد بن حمید ، ٢٦٠٨/ ٨حاتم 
 .٢٠٧/ ٦عزاه السیوطي في الدر المنثور للفریابي ) ٤(
  تف�سیر یحی�ى ب�ن س�الم    : انظ�ر ، أخرجھ یحیى بن سالم من طریق م�سلم أب�ي عب�داهللا         ) ٥(

٤٥١/ ١. 
 .٢٦٠٨/ ٨أخرجھ ابن أبي حاتم بسند صحیح من طریق عوف ) ٦(
 ). ٢٦٠٧/ ٨(أخرجھ ابن أبي حاتم بسند ضعیف من طریق جویبر ) ٧(
وابن أب�ي ح�اتم   ، ٣٢١/ ١٧أخرجھ الطبري بسند صحیح من طریق عمرو بن دینار   ) ٨(

٢٦٠٨/ ٨. 
 .٤٥٢/ ١علقھ یحیى بن سالم في تفسیره ) ٩(
 .١٢٨/ ١مروزي في تعظیم قدر الصالة أخرجھ ال) ١٠(
 . ٢٦٠٨/ ٨علقھ ابن أبي حاتم  )  ١١(
 .٢٠١/ ٣تفسیر مقاتل بن سلیمان ) ١٢(
 .١٠٠٠: ص،زاد المسیر : انظر) ١٣(
 .٢٦٠٨/ ٨أخرجھ ابن أبي حاتم بسند ضعیف من طریق ابن شوذب ) ١٤(
 .٤٥١/ ١تفسیر یحیى بن سالم ) ١٥(
 .١٠٧/ ٤تفسیر الماوردي : انظر) ١٦(
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  )١(.قتادة: قال بھ، بحق اهللالقیام :  الخامسالقول

 بالصالة  )) ( ( : أكثر السلف فسروا قولھ تعالىأن مما سبق یتضح     

  .المكتوبة

 عل�ى أن الم�راد      یدل )* +(:  البعض وقالوا قولھ تعالى    وأعترض     

إذا دار  :  تق�ول  والقاع�دة  )٢(، ألن�ھ یك�ون تك�رارا      ؛ ال�صالة  غیر )' ) (( بـ

  .كید فحملھ على التأسیس أولىالكالم بین التأسیس والتأ
 صالة ال��� ب���أن المعن���ى مختل���ف ف���ال تك���رار فالمق���صود ب���ذكر اهللا   وأجی���ب    

   )٣(.أداؤھا لوقتھا وإتمامھا: والمقصود بإقام الصالة، المكتوبة

 مسألة

  )٤()[̂  _̀  c b a(:  تعالىقال

  : اإلجمالموضع

 )^(  : قولھ تعالىفي

إلجمالسب  :  

  .)٥()^     ( :قولھ تعالى في الفعل في االشتراك

بيانهجه إلجمال    :  

  :)٦( في معنى الكفر في ھذه اآلیة على قولینُاختلف
ویحی��ى ب��ن  ، )٧(ق��ال ب��ذلك حذیف��ة رض��ي اهللا عن��ھ   ، الكف��ر ب��اهللا :  األولالق��ول
 م��ن مخ��رج وف��سق عل��ى ھ��ذا كف��ر  وھ��و، )١( م��ن المف��سرینوجم��ع، )٨(س��الم
  .الملة

                                                           

 .١٠٠٠: ص،نسبھ لھ ابن الجوزي في تفسیره ) ١(
 .٢٨٠/ ١٢تفسیر القرطبي : انظر) ٢(
: ص، زاد الم��سیر) ٣/٤٢٠(تف��سیر البغ��وي  ) ٢٩٦/ ١٦(التف��سیر الب��سیط  : انظ��ر) ٣(

١٠٠٠. 
  .٥٥: اآلیة ، سورة النور ) ٤(
،  الق�رآن  وھ�و األع�م ف�ي     ، الكف�ر بالتوحی�د   : وھ�ي ، یأتي الكفر في القرآن عل�ى خم�سة أوج�ھ         ) ٥(

نزھ��ة األع��ین الن��واظر ف��ي عل��م   : انظ��ر. والتغطی��ة، والجح��ود، والتب��ري، وكف��ران النعم��ة  
 .٥١٧، ٥١٦: الوجوه والنظائر ص

 )١٩٦/ ٤(تفسیر الثعالبي ، ١٩٣/ ٤تفسیر ابن عطیة ، ١٧/٣٤٩تفسیر الطبري : انظر) ٦(
 .١٧/٣٤٩أخرجھ الطبري بسند صحیح من طریق أبي الشعثاء ) ٧(
 .٤٥٩/ ١تفسیر یحیى بن سالم : انظر) ٨(
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 ب��ن ومقات��ل، )٢( الری��احيلعالی��ةق��ال ب��ذلك أب��و ا،  بالنعم��ةرالكف��: الث��اني الق��ول
   وھو على ھذا كفر )٥(، المفسرینوأكثر، )٤(ومقاتل بن حیان، )٣(سلیمان

  . من الملةخرج میروفسق غ
 أھل التفسیر على أنھ لیس الكفر ھاھنا ھو الكفر          أكثر: " السمعاني قال

  )٦ (."باهللا، وإنما المراد بھ كفران النعمة
 أن اهللا وع�د اإلنع�ام عل�ى        وذل�ك "الق�ول الث�اني،     :  یؤی�ده ال�سیاق    والذي

فمن :  ذلكعقیبھذه األمة بما أخبر في ھذه اآلیة أنھ منعم بھ علیھم، ثم قال 

 فاس�ق بع�د     ب�اهللا  والك�افر  )٧(.")c b a(: كفر ھذه النعمة بعد ذلك    

  )٨ (.ھذا االنعام وقبلھ

a ( : تعالى لقولھ )٩(ومقاتل بن سلیمان  ،  إلى تفسیر مجاھد   إضافة

c b( : وھ��ذا ی�دل عل��ى أن الكف��ر ھاھن�ا كف��ر بالنعم��ة ال   ، ب�أنھم الع��صاة

  )١٠ (."كفر باهللا

                                                                                                                                        

) ٦٥/ ٨(البح��ر المح��یط : انظ��ر. وأب��و ال��سعود وال��سعدي واب��ن عاش��ور ، أب��و حی��ان: م��نھم) ١(
/ ١٨(التحری���ر والتن���ویر )  ٥٧٣: ص(تف���سیر ال���سعدي ) ١٩١/ ٦(تف���سیر أب���ي ال���سعود 

٢٨٨.( 
ی�ق  ب�سند ح�سن م�ن طر   ، ٢٦٣٠/ ٨وابن أبي ح�اتم ف�ي تف�سیره     ، ١٧/٣٤٨أخرجھ الطبري ) ٢(

وأخرج�ھ الح�اكم ف�ي     ، ٢١٥/ ٦وعزاه ال�سیوطي ف�ي ال�در المنث�ور لعب�د ب�ن حمی�د               ، الربیع
ھذا : "وقال، المستدرك من طریق الربیع، عن أبي العالیة، عن أبي بن كعب رضي اهللا عنھ   

  .وصححھ الذھبي، )٤٣٤/ ٢" (حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه
 .٢٠٦/ ٣تفسیر مقاتل بن سلیمان : انظر) ٣(
 .٢٦٣٠/ ٨أخرجھ ابن أبي حاتم بسند حسن ) ٤(
، واب��ن الج��وزي ، ومك��ي ب��ن أب��ي طال��ب والواح��دي وال��سمعاني والبغ��وي    ، الطب��ري: م��نھم) ٥(

تف�سیر  : انظ�ر . والن�سفي والخ�ازن واب�ن كثی�ر وج�الل ال�دین ال�سیوطي           ، والرازي والقرطبي 
) ٣٥٠/ ١٦(ط التف��سیر الب��سی) ٥١٤٤/ ٨(الھدای��ة ال��ى بل��وغ النھای��ة ، ١٧/٣٤٨الطب�ري  

مف�اتیح  ، ١٠٠٤: ص، زاد الم�سیر  ) ٤٢٧/ ٣(تفسیر البغوي   ) ٥٤٥/ ٣(تفسیر السمعاني   
تفسیر الخازن ) ٥١٦/ ٢(تفسیر النسفي ) ٣٠٠/ ١٢(تفسیر القرطبي  ) ٤١٤/ ٢٤(الغیب  

 ).٤٦٧: ص(تفسیر الجاللین ، ٦/٨٠تفسیر ابن كثیر ) ٣٠٣/ ٣(
 )٥٤٥/ ٣(تفسیر السمعاني ) ٦(
 .١٧/٣٤٨طبري تفسیر ال) ٧(
 ).٣٠٠/ ١٢(تفسیر القرطبي ) ٣٥٠/ ١٦(التفسیر البسیط : انظر) ٨(
ق��ول مقات��ل ب��ن  : وانظ��ر، ٢٦٣١/ ٨، أخرج��ھ اب��ن أب��ي ح��اتم معلق��ا   ، ق��ول مجاھ��د )  ٩(

 .٢٠٦/ ٣سلیمان في تفسیره 
 ).٣٥٠/ ١٦(التفسیر البسیط : انظر) ١٠(
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فمن خ�رج ع�ن ط�اعتي بع�د ذل�ك، فق�د ف�سق ع�ن              : أي : " كثیر ابن قال
فالصحابة، رضي اهللا عنھم، لما كانوا أقوم . وكفى بذلك ذنبا عظیما  ، أمر ربھ 

 م،ك��ان ن��صرھم بح��سبھ- وأط��وعھم هللا ، ب��أوامر اهللا الن��اس بع��د النب��ي 
وأظھروا كلمة اهللا في الم�شارق والمغ�ارب، وأی�دھم تأیی�دا عظیم�ا، وتحكم�وا         

ولم�ا ق�صر الن�اس بع�دھم ف�ي بع�ض األوام�ر، نق�ص                . في سائر العباد وال�بالد    
  )١ (."ظھورھم بحسبھم

                                                           

 .٦/٨٠تفسیر ابن كثیر ) ١(
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  لخاتمة

 خل�صت  وق�د ،  هللا الكریم المن�ان ال�ذي تف�ضل عل�ي بإتم�ام ھ�ذه الم�سائل             الحمد

  :أوجزھا فیما یلي،  النتائجنإلى جملة م

وھ��و واق��ع ف��ي الق��رآن    ، " م��ا ل��م تت��ضح داللت��ھ   : " المجم��ل ھ��و أن -

 .الكریم

 زھ�ا وم�ن أبر ،  لإلجمال في القرآن الك�ریم أس�باب كثی�رة ومتنوع�ة        أن -

واإلبھام في اسم الج�نس واس�م       ، االشتراك في االسم والفعل والحرف    

 .واالحتمال في عود الضمیر، فالجمع وصلة الموصول ومعنى الحر

 . یأتي متصال ومنفصالبالقرآن المجمل في القرآن ن بیاأن -

 بالقرآن أو السنة أو المأثور عن ن بیان المجمل في القرآن قد یكوأن -

 . أو لغة العرببعینالصحابة رضوان اهللا علیھم والتا

وھ��و عل��م  ،  تطبیق��ات المجم��ل والمب��ین ف��ي الق��رآن الك��ریم قلیل��ة     أن -

 .والدراسة،  مزید من البحثإلىج یحتا

 ت��سلیما م اهللا عل��ى نبین��ا محم��د وعل��ى آل��ھ وص��حبھ األخی��ار ، وس��ل وص��ل

 .كثیرا

 

 

  
  
 
  




