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 من أساليب تفسير القرآن بالقرآن تفسير المجمل بالمفّصل
 د. فاضل عبد العباس النعيميأ.م.

 / جامعة بابلكمية الدراسات القرآنية 
 المقدمة : 

من األساليب المهمة في تفسير القرآن بالقرآن تفسير المجمل بالمفّصل ، فقد ورد في القرآن الكريم نصوصًا كثيرة  جاء      
بعضها مجماًل ، والبعض اآلخر  جاء مفصاًل ، وهذا المجمل قد يكون متعمقًا باألحكام الشرعية أو في غير األحكام. ونحن 

هإذ  النصإإوص المجممإة يجإب أ  نقإإ  عنإدها لوحإدها مإإن غيإر النظإر إلإإا النصإوص األخإرن المفّصإإمة والمبينإة التإإي بإززاء 
فّسرت وأوضإحت هإذا المجمإل. لإذا فزننإا نجإد تفسإير هإذ  النصإوص مإن خإالل القإرآن الكإريم نفسإص، إذ تكفإل بتفصإيل وبيإان 

يل والبيان الذي تكفمت بص السنة النبوية ِبَعدِّها المصإدر الثإاني مإن هذا المجمل الوارد في كالم اهلل تعالا ، فضاًل عن التفص
مصادر الشريعة اإلسالمية بعد القرآن الكريم ، من خالل مقابمة اآلية باآلية ، والإنص بإالنص ليسإتدل عمإا هإذ  بهإذ  ، ألن 

مإون بالدراسإات القرآنيإة، مإن قإداما من أصح الطرق في التفسير أن يفسر القإرآن بإالقرآن، كمإا أشإار إلإا ذلإم العممإاء المهت
هي أن يفسإر القإرآن بإالقرآن، فمإا أجمإل فإي مكإان فانإص قإد  »هإ( أن أصح طرق التفسير: 774العمماء، فذكر ابن كثير )ت 

 .(1)«فسر في موضع آخر، وما أختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر...
 عري  المجمإل والمفّصإل  وبيان حقيقتهما بشكل موجز: وقبل الدخول في مباحث الموضوع  بد من اإلحاطة بت      

لقإد عإّر  األصإوليون المجمإل بتعريفإات متعإددة ، يمتقإي جميعهإا عنإد محصإمة واحإدة هإي: أن المجمإل  تعريف المجملل :  
 مالم تتضح د لتص .

 .(2)«غير ترجيح  لفظ يتردد بين معنيين فصاعدًا من »هإ ( في المستصفا بأنص : 505فعّرفص الغزالي ) ت    
مإإإا أفإإإاد شإإإيلًا مإإإن جممإإإة أشإإإياء هإإإو متعإإإين فإإإي نفسإإإص، والمفإإإظ  »هإإإإ ( فإإإي المحصإإإول بأنإإإص :  606وعّرفإإإص الإإإرازي ) ت    

 .(3)« يعينص
 . (4)هإ ( في المعتمد 436وهذا التعري  هو نفسص التعري  الثاني الذي ورد عند أبي الحسين البصري المعتزلإإإإي ) ت   
عمإإا اآلخإإر بالنسإإبة  مإإا لإإص د لإإة عمإإا أحإإد أمإإرين   مزيإإة ألحإإدهما »هإإإ ( فإإي األحكإإام بأنإإص : 631مإإدي ) توعّرفإإص اآل   
  مزيإة ألحإدهما عمإا  »األدلإة المجممإة ، وقيإد  يعم األقوال واألفعال وغير ذلم مإن «ما لص د لة  »، وقال أن قيد (5)«إليص

ظاهر في معنا بعيد في غير  ، كالمفظ الذي هإإو حقيقة فإإإي شإيء ومجإاز احتراز عن المفظ الذي هو  «اآلخر بالنسبة إليص 
 . (ٙ)في شيء آخر

 .  (ٚ)«ما ازدحمإت فيص المعاني  »هإ ( في منار  بأنص : 710وعإّرفص النإسفي )ت  
أصإل موضإوعنا ،  هكذا ذكر  الشّراح األصوليون ، و  نريد أن نناقش هذ  التعريفات ألنص  طالل من مناقشتها وتبعإدنا عإن 

وخالصإإة األقإإوال أن المجمإإل هإإو لفإإظ تإإواردت عميإإص المعإإاني دون تإإرجيح ألحإإدهما ، فخفإإي المإإراد منإإص، إ  أن الخفإإاء فإإي 
نمإا سيتولا توضيح المراد بيانص ممن صدر عنص اإلجمال .  المجمل   يدرم بالعقل وا 

حكم المجمل التوق  فيص إلا أن يفسر  و  يصإح  »رازي : فقد ذكر الشوكاني نقاًل عن أبي اسحق الشي حكم المجمل :أما   
 . (ٛ) «ا حتجاج بظاهر  في شيء يقع فيص النزاع 

بعد معرفة حقيقة المجمل تكون حقيقة المفّصل )المبين( واضحة ، فالمبين كمإا عّرفإص الإرازي بأنإإإص  : (9)تعريف المفّصل     
 (.10) «ص مااحتاج إلإا البيان ، وقد ورد عميص بيان »: 
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ذا كإإان المجمإإل هإإو . (ٔٔ)«الخطإاب المبتإإدأ المسإإتغني عإإن البيإان »:  وعّرفإص بتعريإإ  ثإإان     وا 
المفظ أو الفعل الذي   ظاهر لص، عميإص يكإون المبإين مإا كإان لإص ظإاهر يإدل عمإا مقصإود 

 .(12)قالمص أو فاعمص عما وجص الظن أو اليقين، فالمبين يشمل الظاهر والنص معاً 
 اإلجمال: أسباب    

هإإ( 794أما أسباب هذا اإلجمإال الواقإع فإي النصإوص القرآنيإة فقإد فّصإل القإإإول فيإإإص الزركإإشي )ت
وأمإا مإا فيإص مإن اإلجمإال فإي الظإاهر فكثيإر، ولإص أسإباب  »فقلال :  «في اإلجمال ظاىرًا وأسلبابو  »في الفصل الذي سإما  

 -، ونحن نوجز هذ  األسباب وكما يأتي : (ٖٔ)«...
لِريمِ أن يعرض من ألفاظ مختمفإة مشإتركة وقعإت فإي التركيإب ، كقولإإإإص تعإإالا:  -1   [ ، قيإل 20]القمإم: َفَأْصلَبَحْت َكالصر

[ قيإل: 17]التكإوير: َوالمرْيلِل ِإَذا َعْسلَعَس معنا  كالنهار مبيضة   شيء فيها، وقيإل كالميإل مظممإة   شإيء فيهإا، وكقولإص: 
. وكالذرية التي تطمق في ا ستعمال العرفي عمإا )األدنإا( فإي قولإص (14)ي وردت في معان متعددة أقبل وأدبر . وكاألمة الت

يرِتلِو َداُووَد َوُسلَمْيَمانَ تعالا:  ِإنر الّملَو اْصلَطَف  ، وقإد تطمإق عمإا )األعمإا( بإدليل قولإص تعإالا :   [84] األنعإام: َوِمن ُذرٍّ
يرَتُيْم ِفي اْلُفْمِك وبها يجاب عما اإلشكال المشهور في قولص تعالا:  «ذرية  »[  ثم قال 33]آل عمران : ... آَدمَ  َحَمْمَنا ُذرٍّ

 [ .41]يس : اْلَمْشُحونِ 
[ قيإل معنإا  : ترغبإون فإي نكإاحهن 127] النسإاء :  ََ َوَتْرَغُبوَن َأن َتنِكُحوُىنّ   من حذ  في الكالم ، كقولإص :  -2   

نكاحهن لزمانتهن وقمة مالهن . والكالم يحتمإل الإوجهين ألن العإرب تقإول رغبإت عإن الشإيء إذا  لمالهن ، وقيل معنا  : عن
 زهدت فيص ، ورغبت في الشيء إذا حرصت عميص ، فمما ركب الكالم تركيبًا حذ  معص حر  الجر احتمل التأويمين جميعًا .

 «يإإد   »[ فالضإإمير فإإي 237] البقإإرة :  ِه ُعْقللَدُة النٍَّكللا ِ َأْو َيْعفُللَو الرللِذي ِبَيللدِ مإإن تعيإإين الضإإمير، كقولإإص تعإإالا: -3   
يحتمل عود  عما الولي وعما الزوج . ورجح الثاني لموافقتص لمقواعد ، فان الولي   يجوز أن يعفو عن مال يتيمص بوجص من 

ِإن َطمرْقُتُملوُىنر الوجو  . وحمل الكالم المحتمل عما القواعد الشإرعية أولإا . وصإدر اآليإة خطإاب لهإم بقولإص :  ََ   البقإرة [
 [ .239] البقرة :    َفِنْصُف َما َفَرْضُتمْ  [  إلا قولص: 237:
[ فقولإص 7]آل عمإران:  ي اْلِعْممِ لِ َوَما َيْعَمُم َتْأِويَمُو ِإالر الّمُو َوالرراِسُخوَن ف من مواقع الوق  وا بتداء ، كقولص تعالا :  -4   
مإإل أن يكإإون معطوفإإًا عمإإا اسإإم اهلل تعإإالا ، ويحتمإإل أن يكإإون ابتإإداء كإإالم ، وهإإذا الثإإاني هإإو الظإإاهر يحت «الراسللخون »

ُُمُلوِبِيْم َزْيل ٌ المقابمإإة كقولإص:  «أما»ويكون حذ   لا الرلِذيَن فلي  لا الرلِذيَن [. ويؤيإد  آيإة سإورة البقإرة: 7]آل عمإران : َفَأمر َفَأمر
بٍِّيْم َوَأمرا الرِذيَن َكَفُروْا َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد المرُو ِبَيَذا َمَثلً  آَمُنوْا َفَيْعَمُموَن َأنروُ   [ .26]البقرة : اْلَحقُّ ِمن رر

 َوِمَن النراِس َمن َيْعُبُد المرَو َعَمل [ وكقولص: 232] البقرة :  َفَل َتْعُضُموُىنر من جهة غرابة المفظ ، كقولص تعالا :  - 5   
 [ .39] آل عمران :  َوَسيٍّدًا َوَحُصوراً [ وكقولص : 11] الحج :  َحْرفٍ 

ََ َوُىللَو َشللِييدٌ مإإن جهإإة عإإدم كثإإرة اسإإتعمالص اآلن ، كقولإإص تعإإالا :  -6    ََ [ و37] ق : َأْو َأْلَقلل  السرللْم ُيْمقُللوَن السرللْم
 ، و  يقول أحد اآلن : ألقيت سمعي .[ ، بمعنا )يسمعون(223]الشعراء :  َوَأْكَثُرُىْم َكاِذُبونَ 

بٍَّك َلَكاَن ِلَزامًا َوَأَجٌل ُمَسمًّ من جهة التقديم والتأخير ، كقولص تعالا :  -7    [ تقدير  129]طص: َوَلْواَل َكِمَمٌة َسَبَقْت ِمن رر
ولو تعلال :  لزامولو  هذا التقدير لكان منصوبًا كإاإل «ولو  كممة من ربم وأجل مسما لكان لزامًا  »:  َيْسلَأُلوَنَك َكَأنرلَك . ُو

 [ أي يسألونم عنها كأنم حفي عنها . 187] األعرا  :  َحِفيٌّ َعْنَيا
 [ أي طور سينا .2] التين :  َوُطوِر ِسيِنينَ  من جهة المنقول المنقمب ، كقولص تعالا :  -8  
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َُ الرلِذيَن َيلْدُعوَن  :  المكرر القاطع لموصل الكالم في الظاهر كقولص تعالا -9   َوَما َيترِب
[ معنإإإا  يإإدعون مإإإن دون اهلل 66] يإإونس:  ِمللن ُدوِن الّملللِو ُشللَرَكاَ ِإن َيترِبُعلللوَن ِإالر الظرلللنر 

َُْوِملِو ِلمرلِذيَن اْسُتْضلِعُفوْا  شركاء إ  الظإن. وقولإص تعإالا:  َُلاَل اْلَملُ  الرلِذيَن اْسلَتْكَبُروْا ِملن 
[ ، معنإإإإا  : الإإإذين اسإإإتكبروا لمإإإن آمإإإن مإإإن الإإإإذين 75] األعإإإرا  :    ْنُيمْ لللللِ آَملللَن م نْ للللللَ ِلم

 استضعفوا .
وهنام مواضع وقع الشم في كونها مجممة أو مبينة ، وحصل خإال  بإين العممإاء مإن المفسإرين والفقهإاء واألصإوليين       

متعإإددة وحججإإًا متنوعإإة . ولإإيس باإلمكإإان فإإي هإإذا  وكإإل مإإن يتعامإإل مإإع النصإإوص حولهإإا ، ممإإا جعمهإإم يبإإدون تجاههإإا آراء
المبحث من ذكرها . فقد يكون النص مجماًل في نظر شخص ، مبينًا لدن شخص آخر ، ثم المبين قد يكون في نفسص مبينإًا 

لفنيإة ، ، وقد يكون مبينًا بكالم آخإر يوضإح المقصإود منإص ، لتفإاوت النإاس فإي ا سإتعداد، والفهإم، وصإفاء الإذهن، والذالقإة ا
 وسعة ا طالع ، والممكة الفقهية والعقمية وغير ذلم .

حصإاء كامإل       ضافة إلا ما ذكرنا فزن عمماء األصإول وفقهإاء الشإريعة اإلسإالمية لإم يتمكنإوا مإن القيإام باسإتقراء تإام وا  وا 
لإإة هإإذا اإلجمإإال ، فمكإإل ألسإإباب اإلجمإإال فإإي النصإإوص القرآنيإإة ، وكمإإا  توجإإد ضإإوابط ومعإإايير دقيقإإة لتحديإإد وسإإالل إزا

 مجمل وسيمة خاصة  كتشا  المراد بص .
يجوز التعبد بالخطاب المجمل قبل البيان ألنص صما اهلل عميص وآلص وسمم بعإث معإاذا  »لهذا فقد ذهب الشوكاني إلا أنص :   

نمإا جإاز الخطإاب بالمجمإل  إلا اليمن وقال ادعهم إلإا شإهادة أن   الإص إ  اهلل ، وتعبإدهم بإالتزام الزكإاة قبإل بيانهإا قإا  : وا 
 وان كانوا  يفهمونص ألحد أمرين :

أن يكإون إجمالإص توطلإة لمإنفس عمإا قبإول مإا يتعقبإص مإن البيإإان فانإص لإو بإدأ فإي تكميإ  الصإالة بهإا لجإاز أن تنفإإر األول :  
 النفس منها و  تنفر من إجمالها .

جعإل منهإا خفيإًا ليتفاضإل النإاس فإي العمإل بهإا ويثإاب عمإا ا سإتنباط لهإا إن اهلل تعالا جعل من األحكام جميإًا و  والثاني : 
 ( .16) «فمذلم جعل منها مفسرًا جميًا وجعل منها مجماًل خفيًا 

وهذا الممحظ الذي ذكر  الشوكاني هو ما نميل إليإص ، إذ لإيس أمإرًا سإهاًل أن يسإاير الإنص القرآنإي الإنفس اإلنسإانية، ولإيس   
لنفس نصًا قرآنيًا دون أن تتمثل بص عما نحو القبإول أو العإزو  ، ثإم إن التفإاوت فإي هإذ  النصإوص سإواء هينًا أن تتطمب ا

كانإت متعمقإة  باألحكإام وغيرهإا لإو كانإت بمسإتون واحإد مإإن ناحيإة اإلجمإال أو البيإان ، أو بعبإارة أخإرن مإن ناحيإة غمإإوض 
  البحإإإوث والتعمإإق بهإإإا جإإديرة با هتمإإإام ، ألنهإإا تخإإإدم المعنإإا أو وضإإإوحص ، لجمإإد الفكإإإر وتعطإإل ، فاإلمعإإإان فإإي مثإإإل هإإذ

الجانب العممي من ا جتهاد في استنباط األحكام ، ومعرفة اتجا  الشارع ومقصد  بما يخدم حاجات المجتمإع وتطإور  ، وبمإا 
 يحقق صالحية الشرع لكل زمان ومكان ، وكل هذا يتطمب الفكر الواعي والذوق السميم والممكة العممية .

 نعرض اآلن بعض األمثمة التطبيقية التي يفسر فييا المجمل بالمفصل من خلل القرآن الكريم نفسو :و 
 أواًل : األمثمة التطبيقية المتعمقة بنصوص األحكام الشرعية :  

َُْرُبوَن َوِلمنٍَّساَ نَ  ُولو تعال  :  -أ       َُللر لٍّمرٍَّجاِل َنصِيٌب مٍّمرا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواأَل لا  َُْرُبلوَن ِممر لا تَلَرَك اْلَواِللَداِن َواأَل ِصيٌب مٍّمر
فاآليإة لإم  َنِصليبًا مرْفُروضلا[ ، ففي اآلية إجمال ،وهذا اإلجمال واقع في قولص: 7] النساء :  ِمْنُو َأْو َكُثَر َنِصيبًا مرْفُروضاً 

مفروضإة، واجبإة معمومإة لكإل مإن الإذكور واإلنإاث مإن تحدد مقدار ما فرض اهلل تسإميمص إلإا مسإتوجبيص ومسإتحقيص، كحصإة 
أو د الرجل المتوفا حصة من ميراثص ، من قميل ما خم  بعد  وكثير  ، كما أن ذوي األرحام يرثإون ألنهإم مإن جممإة الرجإال 

 والنساء الذين مات عنهم األقربون .
تفصإإيل الصإإادر عإإن الشإإارع المقإإدس فإإي آيإإة هإإو البيإإان وال «إجمإإال النصإإيب المفإإروض  »ووسإإيمة إزالإإة هإإذا اإلجمإإال   

ُيوِصيُكُم الّمُو ِفي َأْواَلِدُكْم ِلمذرَكِر ِمْثُل َحلظٍّ اأُلنثََيلْيِن َفلِ ن ُكلنر ِنَسلاَ َفلْوَق اْثَنتَلْيِن َفَمُيلنر  ، كما في قولص تعالا : (17)المواريث
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ن َكاَنْت َواِحَدًة َفَمَيا النٍّْصُف  ْنُيَما السُُّدُس ِممرا َتَرَك ِإن َكلاَن ثُُمثَا َما َتَرَك َواِ  َوأَلَبَوْيِو ِلُكلٍّ َواِحٍد مٍّ
لِو السُّل ِو الثُُّمُث َفِ ن َكاَن َلُو ِإْخَوٌة َفُ مٍّ ُدُس ِملن َلُو َوَلٌد َفِ ن لرْم َيُكن لرُو َوَلٌد َوَوِرَثُو َأَبَواُه َفُ مٍّ

لَن َبْعِد َوِصيرٍة ُيوِصي ِبَيا َأْو َدْيٍن آبَ  َُْرُب َلُكلْم َنْفعلًا َفِريَضلًة مٍّ آُؤُكْم َوَأبناُؤُكْم اَل َتْدُروَن َأيُُّيْم َأ
{ َوَلُكْم ِنْصُف َملا تَلَرَك َأْزَواُجُكلْم ِإن لرلْم َيُكلن لرُيلنر َوَللٌد َفلِ ن ٔٔالّمِو ِإنر الّمَو َكاَن َعِميما َحِكيمًا}

َُ ِممر  ُب لا تَلَرْكُتْم َكاَن َلُينر َوَلٌد َفَمُكُم الرُّ َُ ِممر ُبل ا َتَرْكَن ِمن َبْعِد َوِصليرٍة ُيوِصليَن ِبَيلا َأْو َدْيلٍن َوَلُيلنر الرُّ
ن َكاَن َرجُ ِإن لرْم َيُكن لرُكْم َوَلٌد َفِ ن َكاَن َلُكْم َوَلٌد َفَمُينر الثُُّمُن ِممرا َتَرْكُتم مٍّن َبْعِد َوِصيرٍة ُتوُصوَن  ٌل ُيوَرُث َكَلَللًة ِبَيا َأْو َدْيٍن َواِ 
ْنُيَما السُُّدُس َفِ ن َكاُنَوْا َأْكَثَر ِمن َذِلَك َفُيْم ُشلَركَ  اَ ِفلي الثُّمُلِث ِملن َبْعلِد َوِصليرٍة ُيوَصل  َأو اْمَرَأٌة َوَلُو َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِمُكلٍّ َواِحٍد مٍّ

َِ الّملَو َوَرُسلوَلُو ُيْدِخْملُو َجنرلاٍت َتْجلِري ُٕٔو َعِميٌم َحِميٌم}ِبَيا َأْو َدْيٍن َغْيَر ُمَضآرٍّ َوِصيرًة مٍَّن الّمِو َوالمّ  { ِتْمَك ُحُدوُد الّمِو َوَمن ُيِطل
اِلدًا ِفيَيلا َوَللُو { َوَمن َيْعِص الّمَو َوَرُسوَلُو َوَيَتَعدر ُحُدوَدُه ُيْدِخْمُو َنارًا خَ ِٖٔمن َتْحِتَيا اأَلْنَياُر َخاِلِديَن ِفيَيا َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم}

 [14-11] النساء :  َعَذاٌب مُِّيينٌ 
وهكإإذا فالتفصإإيل الصإإادر مإإن القإإرآن الكإإريم أزال اإلجمإإال الإإوارد فإإي اآليإإة فيمإإا قبإإل ، بمإإا فّصإإمص فإإي هإإذ  اآليإإة، لمإإا   

سإالمية، الإذي يراعإي كإل يستحقص هؤ ء من تركة المتوفا وبما يعود إلا حكمة التوازن الحقيقإي الإذي تميإزت بإص الشإريعة اإل
 ا عتبارات لتحقيق العدل الموضوعي فيص . 

 ومن األمثمة األخرن المتعمقة بنصوص األحكام الشرعية المجممة، قول تعالا: -ب    
 ُُِِل الّمُو ُيْفِتيُكْم ِفيِينر َوَما ُيْتَم  َعَمْيُكْم ِفي اْلِكَتاب [. إّن وجص اإلجمال الإوارد فإي 127]النساء : َوَيْسَتْفُتوَنَك ِفي النٍَّساَ 

فإي موضإع رفإع با بتإداء، عطإ  عمإا اسإم اهلل تعإالا،  «ملا»ألن  َوَملا ُيْتَمل  َعَملْيُكْم ِفلي اْلِكتَلابِ اآلية الكريمة هو جممإة 
 .           (18)والمعنا: أي يفتيكم أيضًا ما يقرأ عميكم في الكتاب أي القرآن، وتقدير : وكتابص يفتيكم أي يبين لكم الفرالض

ووسيمة إزالة هذا اإلجمال هو البيان والتفصيل الذي تكفل اهلل سبحانص وتعالا بما أنزلص من آيات الفرالض التي في أول   
ْن ِخْفُتْم َأالر ُتْقِسُطوْا ِفي اْلَيَتاَم  َفانِكُحوْا َما َطاَب َلُكم مٍَّن النٍَّساَ: هذ  السورة، في قولص تعالا  [ .3اء: ]النس َواِ 

ثإإم أن النإاس اسإإتفتوا  »وجإاء فإي صإإحيح مسإمم بشإرح النإإووي عإن أم المإإؤمنين السإيدة عالشإة رضإإي اهلل عنهإا قالإإت :   
ُُِل الّمُو ُيْفِتليُكْم ِفليِينر رسول اهلل صما اهلل عميص وآلص وسمم بعد هذ  اآلية فيهن فأنزل اهلل عزوجل :  َوَيْسَتْفُتوَنَك ِفي النٍَّساَ 

[ 127]النسإاء :  نِكُحلوُىنّ ُيْتَم  َعَمْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب ِفي َيتَلاَم  النٍَّسلاَ الرلِتلي اَل ُتْؤتُلوَنُينر َملا ُكِتلَب َلُيلنر َوَتْرَغُبلوَن َأن تَ  َوَما
ْن ِخْفُتْم قالت : والذي ذكر اهلل تعالا أنص يتما عميكم في الكتاب اآلية األولا التي قال اهلل فيها:  َأالر ُتْقِسُطوْا ِفي اْلَيَتاَم  َواِ 

للَن النٍَّسللاَ  َوَتْرَغُبللوَن َأن َتنِكُحللوُىنر [ قالإإت عالشإإة: وقإإول اهلل فإإي اآليإإة األخإإرن: 3]النسإإاء:   َفللانِكُحوْا َمللا َطللاَب َلُكللم مٍّ
ن ينكحإوا مإا رغبإوا فإي [ رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجر  حين تكإون قميمإة المإال والجمإال فنهإوا أ127]النساء :

 . (19)«مالها وجمالها من يتاما النساء إ  بالقسط من أجل رغبتهم عنهن 
فإالقرآن الكإإريم تإولا بيإإان األحكإإام التفصإيمية فإإي آيإإات الفإرالض التإإي وردت فإي أول سإإورة النسإإاء، وبإذلم رفإإع اإلجمإإال     

 وأزالص.
[، ففإي اآليإة الكريمإة اسإتثناء 1] المالإدة : ِإالر َما ُيْتَم  َعَملْيُكْم َمُة اأَلْنَعاِم ُأِحمرْت َلُكم َبِييومن ذلم قولص تعإالا:  -ج   

وهذا ا ستثناء لم يحدد ما الذي يتمإا عمينإا، ويرحإرم عمينإا أكمإص    ن ،  إاّل ما يتم  عميكم  مجمل مبهم واقع في قولص : 
م مإا حإّرم عمإيهم فيهإا. ووسإيمة إزالإة هإذا اإلجمإال هإو البيإان والتفصإيل اهلل عزوجل استثنا مما أباح لعبإاد  مإن بهيمإة األنعإا

َمللْت َعَمللْيُكُم اْلَمْيتَللُة َواْلللدرُم َوَلْحللُم اْلِخْنِزيللِر َوَمللا ُأِىلللر ِلَهْيللِر الّمللِو ِبللِو َواْلُمْنَخِنَقللُة الإإذي جإإاء فإإي عإإدة آيإإات كقولإإص تعإإالا:   ُحرٍّ
َُ ِإالر َما َذكرْيُتْم َوَما ُذِبَح َعَم  النُُّصِب َوَأن َتْسَتْقِسُموْا ِبلاأَلْزاَلمِ  َواْلَمْوُُوَذُة َواْلُمَتَردٍَّيةُ  [، 3] المالإدة :   َوالنرِطيَحُة َوَما َأَكَل السرُب
ِخنزيلر  ُل ال أجد فيما أوحي إلّي محررمًا عم  طاعم يطَعُمُو إال أن يكوَن ميتًة أو دمًا مسفوحًا أو لحلم وفي قولص تعالا: 

َيا َأيَُّيا الرِذيَن آَمُنوْا ُكُموْا ِملن َطيٍَّبلاِت َملا [ ، وفي قولص تعإالا : 145] األنعام :   ف نللو رجس أو فسقًا ُأِىلر لهيللر الملو بو
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تَللَة َوالللدرَم َوَلْحللَم { ِإنرَمللا َحللررَم َعَمللْيُكُم اْلَميْ َٕٚٔرَزَُْنللاُكْم َواْشللُكُروْا ِلّمللِو ِإن ُكنللُتْم ِإيرللاُه َتْعُبللُدوَن}
وبهإذا قإإد فرسإر القإرآن بإإالقرآن  .(20)[173-172]البقإرة : اْلِخنِزيلِر َوَمللا ُأِىللر ِبللِو ِلَهْيلِر الّمللوِ 

مإإإن خإإإالل تفسإإإير المجمإإإل الإإإذي يتعمإإإق بالمحرمإإإات مإإإن بهيمإإإة األنعإإإام عمإإإا هإإإذ  األمإإإة 
 بالمفّصل في اآليات التي ورد ذكرها. 

 . (21)رة حتا ليتعذر حصرها عما وجص الدقة ونماذج هذا النوع كثي  
 ثانيًا : األمثمة التطبيقية غير المتعمقة بنصوص األحكام الشرعية :

تفسير المجمإل بالمفصإل لإيس مقصإورًا عمإا نصإوص األحكإام الشإرعية ، بإل نجإد هإذا األسإموب يإأتي فإي النصإوص غيإر  
 المتعمقة باألحكام الشرعية ، ومن تطبيقات ذلم :

[ ففي هذ  اآلية أجمل معنا أوللإم الإذين أنعإم اهلل عمإيهم ، 7] الفاتحة :  ِصَراَط الرِذيَن َأنَعمَت َعَميِيمْ  ولص تعالا : ق -أ  
نعامص برحمتص وفضمص ، فاهتدوا إلإا الصإراط المسإتقيم الإذي يوصإمهم  ولم يبين سبحانص وتعالا من هم الذين شممتهم عنايتص وا 

 حياة الدالمة ، والنعيم األبدي ليدخمهم في زمرة من أنعم عميهم وفي السالكين طريقهم .                                       إلا الحق ، والنور ، وال
ََ وهذا اإلجمال قد ررفع وفسإر فإي موضإع آخإر مإن القإرآن الكإريم فإي قولإإص تعإالا :    َِ الّملَو َوالررُسلوَل َفُأْوَلللِمَك َمل َوَملن ُيِطل

اِلِحيَن َوَحُسَن ُأوَلِمَك َرِفيقاً  الرِذينَ  دٍّيِقيَن َوالشَُّيَداَ َوالصر  [ .69] النساء : َأْنَعَم الّمُو َعَمْيِيم مٍَّن النرِبيٍّيَن َوالصٍّ
 عما هذا البيان والتفصيل الذي أزال اإلجمال الواقع في آية سورة الفاتحة . (22)وقد أجمع جمهور المفسرين  
مإإن األعإإالم المحققإإين المسإإممين فإإي العصإإر الحإإديث لإإم يتفإإق مإإع جمهإإور (23)أبإإو القاسإإم الخإإولي قرإإّدس سإإر  إ  أن السإإيد   

نمإا أشإار إلإا ذلإم فإي آيإة  المفسرين في هذا البيان الخاص بأوللم الذين أنعم اهلل عميهم الذي ورد فإي آيإة سإورة النسإاء ، وا 
يرلِة ِإْبلَراِىيَم ُأْوَلِمَك الرِذيَن َأْنعَ أخرن في قولص تعالا:  ََ ُنلوٍ  َوِملن ُذرٍّ لْن َحَمْمَنلا َمل يرلِة آَدَم َوِممر لَن النرِبيٍّليَن ِملن ُذرٍّ َم المرُو َعَمْيِيم مٍّ

دًا َوُبِكّيلاً  وا ُسلجر ْسَراِميَل َوِممرْن َىَدْيَنا َواْجَتَبْيَنا ِإَذا تُْتَمل  َعَملْيِيْم آَيلاُت اللررْحَمن َخلرُّ معمإاًل ذلإم بإان اهلل سإبحانص [ 58]مإريم:  َواِ 
وتعالا بعد أن أثبت بأنص المستحق لمحمد والثناء، لّقن عباد  أن يطمبوا منص الهداية المختصة بالمؤمنين ويسألص أن يدخمص مع 

لَراَط الُمسلَتِقيَم}من أنعإم عمإيهم، وان يقولإوا:  [، وألن اهلل سإبحانص 7-6]الفاتحإة: { ِصلَراَط الرلِذيَن َأنَعملَت َعَمليِيمْ ٙاىلِدَنا الصٍّ
تمإام الحجإة عمإيهم ،أنهإم انقسإإموا إلإإا ثالثإة أقسإام:  نإزال الكتإإب، وا  : مإإن األولأشإار إلإا أحإوال البشإر بعإإد إرسإال الرسإل، وا 
 شممتص العناية اإللهية والنعم القدسية، فاهتدن إلا الصراط المستقيم، فسمكص إلا مقصد  المطموب وغايتص القصون.

لطريق فانحر  يمينًا أو شماً  إ  أنص لم يعاند الحق ، وزعم أن مااتبعص هو الدين وما سمكص هو الصراط من ضل اوالثاني: 
 السوي .
من دعا  حب المال والجا  إلا العناد فعاند الحق ونابذ ، سواء عر  الحق ثم جحد  أم لم يعرفص، وهذا الفريق أشإد  والثالث:

 . (24)لهي بعناد  فضاًل عما يستحقص بضاللصكفرًا من سابقص ، فهو يستحق الغضب اإل
هإ( أسباب ارتضالص آلية سورة النساء بدً  من آية سورة مإريم، المبينإة والموضإحة آليإة سإورة 794وقد عمل الزركشي ) ت   

لْن َحَمْمَنلا  ُأْوَلِمَك الرِذيَن َأْنَعَم المرُو َعَمْيِيم مٍّنَ فان قيل : فهال فسرها آية مإريم:  »الفاتحة ، فقال :  يرلِة آَدَم َوِممر النرِبيٍّيَن ِمن ُذرٍّ
ْسَراِميَل َوِممرْن َىَدْيَنا َواْجَتَبْيَنا ِإَذا تُْتَم  َعَمْيِيْم آَياُت ال يرِة ِإْبَراِىيَم َواِ  ََ ُنوٍ  َوِمن ُذرٍّ دًا َوُبِكّيلاً َم وا ُسلجر [ ، 58]مإريم : ررْحَمن َخلرُّ

ََ ُنو ٍ : اآلية في النبيين فقط لقإإولصقيل   نسمم أو  أن هذ   وهذا تصإريح  َوِممرْن َىَدْيَنا َواْجَتَبْيَناوقولص:  َوِممرْن َحَمْمَنا َم
باألنبياء وغيرهم. وكي  وقد ذكرت مريم وهي صّديقة عما أحد القولين ! ولو سمم أنها في األنبياء خاصة ، فهإم بعإض مإن 

ة النساء صنفًا من المنعم عميهم ، فكانت آية النسإاء مإن حيإث هإي عامإة أولإا بتفسإير قولإص: أنعم اهلل عميهم، وجعمهم في آي
 ِْصَراَط الرِذيَن َأنَعملَت َعَمليِيم  : وألن آيإة مإريم لإيس فيهإا إ  اإلخبإار بإأن اهلل انعإم عمإيهم ، وذلإم هإإو معنإإإإا قولإص اىلِدَنا

َراَط الُمسَتِقيمَ  الا في الثبإات عميهإا، هإي نفإس الطاعإة هلل ولرسإولص، فإِأن العبإد إذا هإدي إلإا صإراط والرغبة إلا اهلل تع الصٍّ
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المسإإتقيم، فقإإد هإإدي إلإإا الطاعإإة المقتضإإية أن يكإإون مإإع المإإنعم عمإإيهم وظهإإر بهإإذا أن آيإإة 
 .(25)«النساء أمس بتفسير سورة الحمد من اآلية التي في سورة مريم

الخولي قدس سر  ونوافقص لألسباب التي ذكرها ، ونحن نؤيد هذا الممحظ الذي ذكر  السيد    
 . (26)ألنص أصاب فيما قصد إليص

[ ففإي 103]األنعإام :  ُو اأَلْبَصلاُر َوُىلَو ُيلْدِرُك اأَلْبَصلارلُ الر ُتْدِركل ومن ذلم قولإص تعإالا : -ب  
هو تردد بين نفي الرؤية أصاًل ،  ن اهلل تعالا    إذ،  الر ُتْدِرُكُو اأَلْبَصارُ  هذ  اآلية إجمال ،وهذا اإلجمال واقع في قولص:

يررن باإلبصار، وانص يرن، وبهذا خال  سبحانص جميع الموجودات ، وبين نفي اإلحاطإة والحصإر والتحديإد دون أصإل الرؤيإة 
بالصإإفات  ، كمإإا تإإدرم سإإالر المخموقإإات، وان اهلل تعإإالا ذكإإر هإإذ  اآليإإة فإإي سإإياق التمإإدح ، ومعمإإوم أن المإإدح إنمإإا يكإإون

 .(27)الثبوتية، ويكون بالنفي إذا تضمن أمرًا وجودياً 
ووسيمة إزالة هذا اإلجمال ورفعص هو دليل القإرآن الكإريم الإذي فسإر هإذا اإلجمإال الإذي يرَعإد مإن القإرالن المفظيإة المنفصإمة،   

هإإم ينظإإرون إلإإا اهلل،   »[ ومعنإإا اآليإإة: 23-22يامإإة :] الق ةٌ { ِإَللل  َربٍَّيللا َنللاِظرَ ُٕٕوُجللوٌه َيْوَمِمللٍذ نراِضللَرٌة} :بقولإإص تعإإالا 
 . (ٕٛ)«الر ُتْدِرُكُو اأَلْبَصاُر َوُىَو ُيْدِرُك اأَلْبَصارَ تحيط أبصارهم بص من عظمتص ، وبصر  بهم، فذلم قولص: 

آلخرة ، وهو يدرم األبصار في الدنيا في الدنيا، ويرا  المؤمنون في ا الر ُتْدِرُكُو اأَلْبَصارُ وان نفي إدرام الرؤية في قولص:   
[، 23-22]القيامإة: { ِإلل  َربٍَّيلا نلاِظَرةٌ ُٕٕوُجلوٌه َيْوَمِملٍذ نراِضلَرٌة} واآلخرة، ألن اهلل سإبحانص أخبإر بإذلم واسإتثنا منإص بقولإص:

 . (29)جاء ذلم عن ابن عباس 
افعإة لججمإال فإي آيإة سإورة األنعإام ، قولإص تعإالا عإن ومن اآليات األخرن التي استدل بها الفريإق الإذي يثبإت الرؤيإة، والر   

بٍِّيْم َيْوَمِملٍذ لرَمْحُجوُبلونَ الكافرين:  [ فأنإص لمإا حجإب الفجإار عإن رؤيتإص خزيإًا لهإم دل عمإا 15]المطففإين :  َكلر ِإنرُيْم َعن رر
 إثباتها لألبرار .

أنكإإم سإإترون ربكإإم يإإوم  عميإإص وآلإإص وسإإمم أنإإص قإإإإإال:  )وقإإد تظإإاهرت األخبإإار عإإن رسإإول اهلل صإإما اهلل »قإإال الطبإإري :    
القيامإإة، كمإإا تإإرون القمإإر ليمإإة البإإدر، وكمإإا تإإرون الشإإمس لإإيس دونهإإا سإإحاب ، فإإالمؤمنون يرونإإص ، والكإإافرون عنإإص يوملإإذ  

بٍِّيْم َيْوَمِمٍذ لرَمْحُجوُبونَ  جل ثناؤ :  محجوبون كما قال                         . (30)  «[ ( 15ين : ]المطفف  َكلر ِإنرُيْم َعن رر
 وهذ  اآليات من آيات العقيدة اإلسالمية التي أرختم  فيها بين فرق المسممين في رؤية اهلل تعالا في اليوم اآلخر .   
 اَومن األمثمة األخرى التي يفسر فييا المجمل بالمفّصل ، ما يتعمق بالقصلص القرآنلي ، وخصوصلًا ُصلص األنبيل -ج  

، إذ تإذكر الواقعإإة فإي موضإإع بشإكل مإإوجز ، ثإم تإإذكر فإإي موضإع آخإإر عمإا صإإورة غيإر صإإورتها األولإا بشإإكل مفّصإإل ، 
بمإإإيس وتكبإإر  ، أوجإإإزت فإإإي  فقصإإة موسإإإا وفرعإإون ، وموسإإإا وقومإإإص ، وعيسإإا والحإإإواريين ، بإإإل آدم وسإإجود الماللكإإإة ، وا 

 رن .موضع وفصمت في موضع آخر،وأجممت في سورة وبينت في سورة أخ
وهنا أمإر آخإر يتعمإق بالقصإص القرآنإي ونقإول فيإص أن القإرآن يفسإر بعضإص  »يقول الشيخ محمد أبو زهرة عن هذا النوع :   

   . (31) «بعضا في هذا القصص 
ومما تجدر اإلشارة إليص أن الدعوة اإلسإالمية مإرت بمراحإل متعإددة فإي سإيرها الطويإل ، وكإان القإرآن الكإريم يواكإب هإذ      
مراحإإل ويسإإايرها فإإي طبيعإإة أسإإموبص ، وان مإإا نإإزل مإإن القصإإص القرآنإإي فإإي أوالإإل الإإدعوة كإإان جمإإص يمتإإاز بعإإرض أحإإداث ال

القصة في منتها اإليجاز ، وبالفواصإل القصإيرة ، وا قتصإار عمإا ذكإر مإن نإزل عمإيهم العإذاب ، دون التعإرض غالبإًا إلإا 
غرض األول في هإذ  المرحمإة يتمثإل فإي طبيعإة األهإدا  الدينيإة التإي مإن أسماء األنبياء ، وما دار بينهم من حوار ، ألن ال

أجمها سيقت القصة في القإرآن لمقاصإد فيهإا : تحإذير مشإركي مكإة مإن العنإاد والتكإذيب واإلصإرار عمإا الباطإل ، وتخإويفهم 
ء وأتبإإاعهم مإإن أذن أن يصإإيبهم مإإا أصإإاب مإإن سإإبقهم مإإن المكإإذبين وضإإرب األمثإإال لمرسإإول ولممإإؤمنين ممإإا  قإإا األنبيإإا
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أقإوامهم وثبإاتهم عمإا الحإق، ومصإابرتهم فإي سإإبيل اهلل، حتإا كانإت العاقبإة لهإم والإدالرة عمإإا 
أعإإدالهم وبيإإان وحإإدة األديإإان فإإي أصإإل العقيإإدة، ووحإإدة الإإدعوة إليهإإا مإإن الرسإإل ، وتشإإابص 

 .   (32)أقوامهم في موقفهم منها
هلل ، ويحتإإد الخصإإام ويشإإتد الصإإراع، يبإإرز وبعإإد أن تتطإإور الإإدعوة ويإإدخل النإإاس فإإي ديإإن ا  

عنصر الحوار في موضوعات الإدعوة : كالوحدانيإة ، ورسإا ت األنبيإاء والبعإث ، فتظهإر أسإماء 
الرسإإل وهإإم يحإإاورون أقإإوامهم، مثإإل محإإاورة نبإإي اهلل إبإإراهيم عميإإص السإإالم مإإع قومإإص ، تمضإإي القصإإة فإإي سإإرد حمقاتهإإا أكثإإر 

 .  (33)تها أكثر طوً  ، ألنها تتجص إلا إثارة التفكير والتأمل فيما جرن عما األمم من قبل تبسيطًا وتفصياًل، وتأتي آيا
ولهذا فالقصة الواحدة تتكإرر فإي مواضإع مختمفإة ، ولكإن بأسإموب يتفإق والسإياق الإذي تعإرض فيإص الغإرض المسإوقة لهإا،    

وبالجممإة فحيإث ذكإر قصإص األنبيإإاء »الشإاطبي: معتبرًا فيها مإا يناسإب كإل موضإوع مإن حمقإات تمإم القصإة. وبإذلم يقإول 
عميهم السالم مثل : نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسا وهارون، فزنما ذلم تسمية لمحمإد عميإص الصإالة والسإالم وتثبيتإًا 

ص. وبإذلم لفؤاد  ، لما كان يمقا من عناد الكفار وتكذيبهم لص عما أنواع مختمفإة، فتإذكر القصإة عمإا النحإو الإذي يقإع لإص مثمإ
 .   (34)«اختم  مساق القصة الواحدة بحسب اختال  األحوال، والجميع حق واقع   إشكال في صحتص

ومإإن هنإإا نإإرن أن القصإإة الواحإإدة تإإذكر عمإإا وجإإو  مختمفإإة فإإي أمإإاكن متعإإددة تختمإإ  بإإين الطإإول والقصإإر، واإلجمإإال    
البالغإة والبيإان ، فممتكإرار القصصإي إذن مالمإح غايإة فإي . وتمإم أرقإا طريقإة فإي عمإم (35)والتفصيل، وا قتصإار واإلكمإال

 األصالة الفنية، تصعد إلا مراقي اإلعجاز من نظم  القرآن.
ومن األمثمة عما ذلم مإا ورد مجمإاًل فإي سإورة األنبيإاء بقصإد تثبيإت أمإر الرسإول عميإص الصإالة والسإالم والمإؤمنين عمإا    

ء وأتبإإاعهم مإإن أذن أقإإوامهم ، دون التعإإرض إلإإا أسإإماء األنبيإإاء ، كمإإا فإإي قولإإص الحإإق الإإذي يإإدعون إليإإص ، بمإإا  قإإا األنبيإإا
لا َكلاُنوا ِبلِو َيْسلَتْيِزُمونتعالا:  َُْبِملَك َفَحلاَق ِبالرلِذيَن َسلِخُروا ِملْنُيم مر [ وفإي موضإع 41]األنبيإاء : َوَلَقِد اْسلُتْيِزَئ ِبُرُسلٍل مٍّلن 

َوُلوطلًا األنبياء الذين ألمت بهم األحداث بشكل مفصل، كما فإي قولإص تعإالا:  آخر من السورة نفسها، تبرز أسماء شخصية
َُلْوَم َسل ْيَناُه ِمَن اْلَقْرَيِة الرِتي َكاَنت ترْعَمُل اْلَخَباِمَث ِإنرُيْم َكلاُنوا  { َوَأْدَخْمَنلاُه ِفلي َرْحَمِتَنلا ٗٚ} ْوٍَ َفاِسلِقينَ آَتْيَناُه ُحْكمًا َوِعْممًا َوَنجر

اِلِحينَ ِإنر  ْيَناُه َوَأْىَمُو ِمَن اْلكْرِب اْلَعظليمِ ٘ٚ} ُو ِمَن الصر َُْبُل َفاْسَتَجْبَنا َلُو َفَنجر { َوَنَصلْرَناُه ِملَن اْلَقلْوِم ٙٚ} { َوُنوحًا ِإْذ َناَدى ِمن 
َُْوَم َسْوٍَ َفَأْغَرَُْناُىْم َأْجَمِعينَ   [ .77-74]األنبياء : الرِذيَن َكذرُبوا ِبآَياِتَنا ِإنرُيْم َكاُنوا 

فموط آتا  اهلل حكمًا وعممًا ، ونّجإا  مإن القريإة التإي كانإت تعمإل الخبالإث وأدخمإص فإي رحمتإص ، أنإص مإن الصإالحين ، ونإوح    
 استجاب اهلل دعاء  ، ونّجا  وأهمص ، ونصر  عما القوم الذين أغرقهم وقضا عميهم .

دريإس وهكذا تمضي القصة وتعرض اآليات بعد ذلم م    سإماعيل وا  شاهد مفصمة لبقية األنبياء مثل داود وسإميمان وأيإوب وا 
وذي الكفل وذي النون ، وزكريا ومريم . وكل هذ  اآليات تؤكد قدرة اهلل وحمل الناس عما اإليمان بها، فهي تظهر في قبول 

هالم الكافرين ، ونصرة الصالحين ، وفي منح الحكمة والعمم   وغير ذلم .الدعاء ونجاة المؤمنين وا 
ومن قصص األنبياء التي وردت بشكل موجز قصة موسا مع فرعإون ، فقإد وردت ضإمن مجموعإة مإن قصإص األنبيإاء    

في سورة الذاريات لمتشإهير بمصإارع المكإذبين لرسإمهم ، وتصإديق وعإد اهلل فإي أول السإورة، فكانإت تطإوي تفاصإيل األحإداث 
عاقبإة هإؤ ء مإواطن العبإرة مإن القصإة، ومركإز ا هتمإام فيهإا، قإال تعإإالا: فيها لموصول إلإا النتيجإة الحاسإمة ، وهإي سإوء 

{ِبلليٍن وَدُه ل{ َفَأخللْذَناُه َوُجُنللٜٖ{ َفتَللَولر  ِبُرْكِنللِو َوَُللاَل َسللاِحٌر َأْو َمْجنللوٌن}َٖٛوِفللي ُموَسلل  ِإْذ َأْرَسللْمَناُه ِإَللل  ِفْرَعللْوَن ِبُسللْمَطاٍن مُّ
[ بينما وردت هذ  القصة نفسها مفّصمة في سورة األعرا  ضإمن مجموعإة 40-38]الذاريات: َو ُمميمٌ لي الَيمٍّ َوىُ لَفَنَبْذَناُىْم ف

مإإن قصإإص األنبيإإاء أيضإإًا ، ألنهإإا جإإاءت فإإي معإإرض تصإإوير طبيعإإة الكفإإر فإإي نفإإوس البشإإر، وكيإإ  يحإإاول الرسإإل الكإإرام 
هد بإإذلم مواقإإ  الصإإراع بإإين الهإإدن والضإإالل، وبإإين بتوجيإإص اهلل وتعميمإإص إنقإإاذ البشإإر مإإن هاويإإة الضإإاللة والغوايإإة، كمإإا تشإإ

ثُللمر َبَعْثَنللا ِمللن َبْعللِدِىم الحإإق والباطإإل، وكإإل هإإذ  المقاصإإد تقتضإإي نوعإإًا مإإن التبسإإيط واإلفاضإإة، كمإإا جإإاء فإإي قولإإص تعإإالا: 
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َُِبل { َوَُلاَل ُٖٓٔة اْلُمْفِسلِديَن}مُّوَس  ِبآَياِتَنا ِإَل  ِفْرَعْوَن َوَمَمِمِو َفَظَمُموْا ِبَيا َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعا
ُلوَل َعَمل  الّملِو ٗٓٔ} ُموَس  َيا ِفْرَعْوُن ِإنٍّي َرُسوٌل مٍّن رربٍّ اْلَعاَلِمينَ  { َحِقيٌق َعَمل  َأن الر أَُ

بٍُّكلْم َفَأْرِسلْل َمِعلَي َبِنلي ِإْسلَراِميلَ  َُْد ِجْمُتُكم ِبَبيٍَّنٍة مٍّن رر َُلاَل ِإن٘ٓٔ} ِإالر اْلَحقر  ُكنلَت ِجْملَت  { 
ُِينَ  لاِد ِبلينٌ ٙٓٔ} ِبآَيٍة َفْأِت ِبَيلا ِإن ُكنلَت ِملَن الصر { ٚٓٔ} { َفلَأْلَق  َعَصلاُه َفلِ َذا ِىلَي ثُْعَبلاٌن مُّ
َُلْوِم ِفْرَعلْوَن ِإنر َىللَذا َلَسلاِحٌر َعِمليمٌ ٛٓٔ} َوَنَزَع َيَدُه َفلِ َذا ِىلَي َبْيَضلاَ ِلمنرلاِظِرينَ  َُلاَل اْلَملُ  ِملن   } 

ْذ إلا قولإإص  ... ِرَجُكم مٍّْن َأْرِضُكْم َفَماَذا َتْأُمُرونَ ل{ ُيِريُد َأن ُيخْ ٜٓٔ} ََ اْلَعلَذاِب  أنحيناكمَواِ  لْن آِل ِفْرَعلوَن َيُسلوُموَنُكْم ُسلَو مٍّ
بٍُّكْم َعِظيمٌ   [                                     141-103ا :]األعر  ُيَقتٍُّموَن َأْبَناَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساَُكْم َوِفي َذِلُكم َبلَ مٍّن رر

ومن القصص األخرن التي وردت بزشارات موجزة في موضع ، وفصمت في موضإع آخإر ، القصإص التإي ذكإر فيهإا قإوم   
 .( 36)موسا عميص السالم، فهي أكثر القصص تكرارًا في القرآن

بمإيس وتكبإر  ، فقإد ورد ذكإر اسإم آدم فإي القإرآن ومن القصص األخرن التي وردت متكررة، قصإة آدم وسإجود ال   ماللكإة، وا 
نمإا عرضإت منفإردة (37)الكريم في خمسة وعشرين موضعًا في تسع سور ، ولكنها لم تعرض ضمن مجموعة من القصص، وا 

، وغيرهإإا مإإن القصإإص األخإإرن التإإي تعإإدد ذكرهإإا فإإي مإإواطن عإإدة مإإن القإإرآن ولكإإن بأسإإاليب متباينإإة، وعبإإارات (38)مفصإإمة
متنوعإإة مإإن ناحيإإة اإلجمإإال والتفصإإيل، وكإإل هإإذا يمثإإل جانبإإًا مهمإإا مإإن جوانإإب اإلعجإإاز القرآنإإي فإإي تفسإإير القإإرآن بعضإإص 

 لمبعض اآلخر .       
 وهكذا تأتي أهمية هذا الموضوع في تفسير المجمل بالمفّصل من خالل القرآن الكريم نفسص .    

 ة والسالم عما سيدنا محمد وعما آلص وصحبص أجمعين .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين والصال
 ىوامش البحث :

والسإيوطي، اإلتقإان فإي عمإوم  2/175والزركشإي ، البرهإان فإي عمإوم القإرآن،   1/3( ابن كثيإر، تفسإير القإرآن العظإيم ، 1)
   2/175القرآن، 

 1/345( الغزالي، المستصفا من عمم األصول ، 2)
 3/231/ق1م أصول الفقص ،( الرازي، المحصول في عم3)
 1/293( أبو الحسين البصري ، المعتمد في أصول الفقص ،4)
 3/8( اآلمدي ، األحكام في أصول األحكام ، 5)
 3/9( ينظر : المصدر نفسص ،6)
 150( النسفي ، كش  األسرار شرح المصن  عما المنار في األصول ، 7)
 168( الشوكاني ، إرشاد الفحول ، 8)
و نإإوع مإإن أنإإواع البيإإان. فقإإد عإإرض لإإص الشإإافعي واتجإإص بالبيإإان إلإإا مإإا يحتممإإص مإإن معإإان توضإإيحية يمكإإن ( المفصإإل هإإ9)

فالبيإان عنإد  اسإم جإامع  «البيان اسم جإامع لمعإان مجتمعإة األصإول متشإعبة الفإروع  »الوصول إليها بطرق مختمفة فيقول: 
 صولي فيقسمص أقسامًا أربعة :لكل ما يكش  قناع المعنا ، إ  أن المقصود بص هو البيان األ

 ما أبانص اهلل لخمقص في كتابص العزيز ، وأتا الكتاب عما غاية البيان فيص . -1     
 ما أحكم فرضص بكتابص ، وبّين كي  هو عما لسان نبيص . -2     
 ما سّن رسول اهلل صما اهلل عميص وآلص مما ليس هلل فيص نص حكم . -3     
 عما خمقص وكمفهم با جتهاد في طمبص .ما فرض اهلل  -4     
 ( والمفّصل هنا يمكن أن يندرج تحت القسم األول من البيان. 22-21) ينظر: الشافعي، الرسالة،      
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 3/227/ق1( الرازي ، المحصول في عمم أصول الفقص ، 10)
 3/23( المصدر نفسص والصفحة   وينظر : اآلمدي ، األحكام في أصول األحكام ، 11)
( الظاهر: هو ما  يفتقر في إفادتص لمعنإا  إلإا غيإر . والإنص: هإو كإالم تظهإر إفادتإص 12)

-3/228/ق1لمعنا  و  يتناول أكثر منص. )ينظر: الرازي، المحصول في عمم أصول الفقإص ، 
229 ) 

 وما بعدها  1/209( الزركشي ، البرهان في عموم القرآن ، 13)
      112-109أللفاظ كتاب اهلل العزيز ومعانيها ، ( الدامغاني ، الوجو  والنظالر 14)
( لمزيإإإد مإإإن التفاصإإإيل عإإإن هإإإذ  المواضإإإع التإإإي حصإإإل الخإإإال  فيهإإإا ، ينظإإإر المراجإإإع اآلتيإإإة: الإإإرازي، المحصإإإول، 15)
 172-169والشوكاني ، إرشاد الفحول ،   22-3/10واآلمدي ، األحكام ،  3/258/ق1
 168( الشوكاني ، إرشاد الفحول ، 16)
 5/46والقرطبي ، الجامع ألحكام القرآن ،  3/10( ينظر: الطبرسي ، مجمع البيان ، 17)
 5/1585والقاسمي، محاسن التأويل،   5/402والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن،  118-3/117( ينظر: المصدر نفسص، 18)
   1/567لزمخشإإري، الكشإإا ، وا  5/301وينظإإر: الطبإإري، جإإامع البيإإان،   18/155( النإإووي، شإإرح صإإحيح مسإإمم، 19)

 3/118والطبرسي ، مجمع البيان ، 
   3/152والطبرسإإي ، مجمإإع البيإإان،    1/591والزمخشإإري ، الكشإإا  ،    6/52( ينظإإر : الطبإإري ، جإإامع البيإإان ، 20)

 6/35والقرطبي ، الجامع ألحكام القرآن ، 
 146فإسرت باألنعام / 118والنحل /   4فسرت بالمالدة / 119( ينظر عما سبيل المثال : األنعام / 21)
   1/69والزمخشإإإري، الكشإإإا ،  1/42والطوسإإإي، التبيإإإان فإإإي تفسإإإير القإإإرآن،   1/76( ينظإإإر: الطبإإإري، جإإإامع البيإإإان،22)

 .1/30والطباطبالي، الميزان في تفسير القرآن، 36-1/35والشنقيطي، أضواء البيان، 1/260والرازي، التفسير الكبير،
 450-449و القاسم الخولي ، البيان في تفسير القرآن ، ( ينظر : أب23)
  449-448( ينظر : المصدر نفسص ، 24)
 196-2/195( الزركشي ، البرهان في عموم القرآن ، 25)
أطروحإإإإة دكتإإإإورا  ، كميإإإإة العمإإإإوم   231( ينظإإإإر : د. فاضإإإإل النعيمإإإإي ، تفسإإإإير القإإإإرآن بإإإإالقرآن ) دراسإإإإة منهجيإإإإة ( ، 26)

 1997ة بغداد اإلسالمية ، جامع
والزركشإإي ، البرهإإان فإإي    55-7/54والقرطبإإي ، الجإإامع ألحكإإام القإإرآن ،    4/223( ينظإإر : الطوسإإي ، التبيإإان ، 27)

 2/216عموم القرآن ، 
  7/299( الطبرسي ، مجمع البيان ، 28)
 2/161م ، وابن كثير ، تفسير القرآن العظي   7/54( ينظر : القرطبي ، الجامع ألحكام القرآن ، 29)
 7/303( الطبري ، جامع البيان ، 30)
 56( محمد أبو زهرة ، المعجزة الكبرن لمقرآن ، 31)
 وما بعدها  129، 91( ينظر : التهامي نقرة ، سيكولوجية القصة في القرآن ، 32)
 151-150( ينظر : طص حسين ، مرآة اإلسالم ، 33)
 3/419( الشاطبي ، الموافقات في أصول الشريعة ، 34)
 547( ينظر : محمد شمتوت ، تفسير القرآن الكريم ، 35)
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بإإإراهيم /  101-96( وردت قصإإإتهم بزيجإإإاز فإإإي سإإإورة هإإإود /36) -101واإلسإإإراء /   85وا 
   40-38والإذاريات /   65-46والزخإر  /  14-7والنمإل /  48-45والمؤمنون /  104

كمإإإا وردت   26-20ة /والمالإإإد  123-39ووردت أخبإإإار بنإإإي إسإإإراليل فإإإي سإإإورة البقإإإرة /
  101-9وطإإإإإإص /   92-75ويإإإإإإونس /  171-103بشإإإإإإكل مفصإإإإإإل فإإإإإإي سإإإإإإورة األعإإإإإإرا  /

 46-23وغافر /   48-3والقصص /  98-10والشعراء /
  27المالإإإإإدة /   33،59آل عمإإإإران /   31،33،34،35،37( ينظإإإإر فإإإإي ذلإإإإم اآليإإإإإات مإإإإن السإإإإور اآلتيإإإإإة : البقإإإإرة /37)

طإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإص   58مإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإريم /   50الكهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  /  61،70اإلسإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإراء /   11،19،26،27،31،35،172األعإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإرا  /
 60يس /   115،116،117،120،121/
 124-115( وردت قصة آدم منفردة في القرآن في سورة طص /38)

 المصادر والمراجَ :
 خير ما نبدأ بص :

 القرآن الكريم
ل األحكإإام مؤسسإإة الحمبإإي هإإإ( ، األحكإإام فإإي أصإإو 631اآلمإإدي ، سإإي  الإإدين ، أبإإو الحسإإن عمإإي بإإن محمإإد اآلمإإدي )ت  -1

 م .1967-هإ1387لمنشر والتوزيع ، القاهرة ، دار ا تحاد العربي لمطباعة 
 م 1974التهامي نقرة ، ) الدكتور ( ، سيكولوجية القصة في القرآن ، الشركة التونسية لمتوزيع  -2

فإي أصإول الفقإص، دار الكتإب  هإإ( ، المعتمإد436أبو الحسين البصري ، محمد بن عمي بن الطيب البصإري المعتزلإي ) ت -3
 م .1983-هإ1403العممية ، بيروت ، الطبعة األولا 

م( ، البيإإإان فإإإي تفسإإإير القإإإرآن ، دار التوحيإإإد لمنشإإإر 1993هإإإإ/1413الخإإإولي ، السإإإيد أبإإإو القاسإإإم الموسإإإوي الخإإإولي )ت -4
 هإ .1399والتوزيع ، الكويت 

هإ( ، الوجو  والنظإالر أللفإاظ كتإاب اهلل العزيإز ومعانيهإا ، 478الدامغاني ، أبو عبد اهلل ، الحسين بن محمد الدامغاني )ت -5
 م .1998-هإ1419مكتبة الفارابي ، دمشق ، سوريا ، الطبعة األولا 

هإإ( ، مفإاتيح الغيإب المشإتهر بالتفسإير الكبيإر ، مؤسسإة 606الرازي ، فخر الدين ، محمد بن عمر بن الحسين الإرازي )ت -6
 )د.ت( .  وأيضا طبعة دار الكتب العممية ، طهران ، الطبعة الثانية )د.ت( . المطبوعات اإلسالمية ، القاهرة

هإ(، المحصول في عمم أصول الفقص، دراسة وتحقيق: د. طإص 606الرازي، فخر الدين، محمد بن عمر بن الحسين الرازي )ت -7
 م. 1979-هإ1399فياض العمواني، لجنة البحوث والتألي  والترجمة والنشر، السعودية، الطبعة األولا 

هإ( ، البرهإان فإي عمإوم القإرآن ، تحقيإق : محمإد أبإو الفضإل 794الزركشي ، بدر الدين ، محمد بن عبد اهلل الزركشي )ت -8
 م . 1957-هإ1376إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، الطبعة األولا 

هإ( ، الكشا  عن حقالق غوامض التنزيإل وعيإون 538الزمخشري ، أبو القاسم ، جار اهلل محمود بن عمر الخوارزمي )ت -9
م . وأيضإا طبعإة دار المعرفإة لمطباعإة 1948-هإ1367األقاويل في وجو  التأويل ، طبعة مصطفا البابي الحمبي ، القاهرة 

 والنشر ، بيروت )د.ت( .

عموم القرآن ، وبهامشص هإ( ، اإلتقان في 911السيوطي ، جالل الدين ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي )ت -10
 م . 1973هإ( ، المكتبة الثقافية ، بيروت 403إعجاز القرآن لمباقالني )ت

هإإإ( ، الموافقإإات فإإي أصإإول الشإإريعة ، المكتبإإة 790الشإإاطبي ، إبإإراهيم بإإن موسإإا المخمإإي الغرنإإاطي المإإالكي )ت -11
 التجارية الكبرن ، القاهرة )د.ت( . 
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هإإ( ، الرسإالة ، تحقيإق 204دريس الشافعي )تالشافعي ، أبو عبد اهلل ، محمد بن ا -12
وشإإرح : احمإإد محمإإد شإإاكر ، مطبعإإة مصإإطفا البإإابي الحمبإإي ، القإإاهرة ، الطبعإإة األولإإا 

 م . 1950-هإ1358

هإإإإ( ، 1393الشإإإنقيطي ، محمإإإد األمإإإين بإإإن محمإإإد المختإإإار الجكنإإإي الشإإإنقيطي )ت -13
 م . 1967-هإ1386اهرة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، مطبعة المدني ، الق

هإ( ، إرشاد الفحول إلإا تحقيإق الحإق مإن عمإم األصإول 1250الشوكاني ، محمد بن عمي بن محمد الشوكاني )ت -14
 م . 1937-هإ1356، مطبعة مصطفا البابي الحمبي ، القاهرة ، الطبعة األولا 

الميزان فإي تفسإير القإرآن ،  م( ،1981هإ/1401الطباطبالي ، السيد محمد حسين بن السيد محمد الطباطبالي )ت -15
 م. 1972-هإ1391منشورات مؤسسة ا عممي لممطبوعات ، بيروت ، الطبعة الثالثة 

هإإإ( ، مجمإإع البيإإان فإإي تفسإإير القإإرآن ، دار إحيإإاء 548الطبرسإإي ، أبإإو عمإإي ، الفضإإل بإإن الحسإإن الطبرسإإي )ت -16
 هإ . 1379التراث العربي ، بيروت 

هإ( ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، مطبعة مصطفا 310ر الطبري )تالطبري ، أبو جعفر ، محمد بن جري -17
 م . 1954-هإ1373البابي الحمبي ، القاهرة ، الطبعة الثانية 

 م . 1966طص حسين ، ) الدكتور ( ، مرآة اإلسالم ، القاهرة  -18

تفسإير القإرآن ،  هإإ( ، التبيإان فإي460الطوسي ، أبو جعفر ، محمإد بإن الحسإن بإن عمإي بإن الحسإن الطوسإي )ت -19
 م. 1957-هإ1376تحقيق : أحمد حبيب قصير العاممي ، المطبعة العممية ، النج  ا شر  

هإ( ، المستصفا من عمم األصول ، وبذيمص فواتح الرحموت 505الغزالي ، أبو حامد ، محمد بن محمد الغزالي )ت -20
م الإإدين األنصإإاري ، نسإإخة مصإإورة عإإن طبعإإة بشإإرح مسإإمم الثبإإوت فإإي أصإإول الفقإإص ، لمعالمإإة عبإإد العمإإي محمإإد بإإن نظإإا

 هإ ، مكتبة المثنا بغداد . 1322المطبعة األميرية األولا ببو ق ، مصر 

فاضإإل عبإإد العبإإاس النعيمإإي ، ) الإإدكتور ( ، تفسإإير القإإرآن بإإالقرآن ) دراسإإة منهجيإإة ( ، أطروحإإة دكتإإورا  ، كميإإة  -21
 م . 1997العموم اإلسالمية ، جامعة بغداد ، 

م( ، محاسإن التأويإل ، دار إحيإاء الكتإب العربيإة ، 1914هإإ/1322ي ، محمد بن جمال الدين القاسإمي )تالقاسم -22
 م . 1957-هإ1376القاهرة ، الطبعة األولا 

هإ( ، الجامع ألحكام القرآن ، تحقيق : 671القرطبي ، أبو عبد اهلل ، شمس الدين ، محمد بن أحمد األنصاري )ت -23
 م . 1967-هإ1387دار الكتاب العربي ، القاهرة  أبي اسحق ايراهيم اطفيش ،

هإإ( ، تفسإير القإرآن العظإيم ، مطبعإة 774ابإن كثيإر ، أبإو الفإداء ، عمإاد الإدين ، إسإماعيل بإن كثيإر الدمشإقي )ت -24
 م . 1956ا ستقامة ، القاهرة 

 م . 1970محمد أبو زهرة ، المعجزة الكبرن لمقرآن ، دار الفكر العربي ، القاهرة  -25

 م . 1966متوت ، تفسير القرآن الكريم ، األجزاء العشرة األولا ، دار القمم ، القاهرة ، الطبعة الرابعة محمد ش -26

هإإإإ( ، كشإإإ  األسإإإرار شإإإرح 710النسإإفي ، أبإإإو البركإإإات ، احمإإإد بإإإن عبإإإد اهلل المعإإإرو  بحإإإافظ الإإإدين النسإإإفي )ت -27
 م . 1986المنار، دار الكتب العممية ، بيروت ، الطبعة األولا 

هإإ( ، صإحيح مسإمم بشإرح النإووي ، 676وي ، أبو زكريإا ، محإي الإدين ، يحيإا بإن شإر  النإووي الشإافعي )تالنو  -28
 هإ. 1390تحقيق : عبد اهلل احمد أبو زينة ،مطابع دار الشعب ، القاهرة 


