
 واثرها يف التفسري الكريم القرآن  يف املبهمات

المبيم عمم شريف اعتنى بو العمماء قديمًا وحديثًا، وىو عمم معرفة ما جاء مبيمًا في كتاب ا تعالى، مما        
 .الغموضلم يسمو ا باسمو، أو لم يحدده بعدده، أو زمنو أو مكانو، وبيذا العمم يكشف اإلبيام ويزول 

 األخرى، القران عموم عن أىمية ال يقل عمم فيو الكبرى، وأىميتو العظمى أسراره لو القران في واإلبيام      
 لمعام كحاجتو إليو المفسر وحاجة والمتشابو، والمحكم والمقيد، والمطمق ، والخاص والعام ، والمنسوخ كالناسخ
 ىذا ألن المفسر، في تتوفر أن يجب التي الشروط من ،تعتبر الميم العمم ىذا معرفة بل والمقيد، والمطمق والخاص

 ٓ الكريم القران إعجاز إلى تشير ، عالية لغوية وأساليب تربوية وحكم تفسيرية، فوائد من يخموا ال العمم

 إلى ذلك تعدى بل وجمعو معرفتو، عمى وحرصيم العمم بيذا والعمماء الصالح، السمف حرص يتبين ىنا ومن      
 عز   ا كتاب تفسير في وأثره ونماذجو، وأسبابو، مفيومو ووضحوا الكريم، القرآن عموم أنواع من كنوع فيو الكتابة
 .وجل

 واصطالحاً  لغةً  تعريف المبيم

 :المغة في المبيم: أوالً 

 إن إدراكو الحاسة عمى يصعب ما لكل وقيل بو، تشبيياً  بيمة لمشجاع وقيل الصمب، الحجر: البيمة بيم،      
 .مبيم: معقوالً  كان إن الفيم وعمى محسوسًا، كان

 .والطير السباع عدا بما التعاريف في خص ولكن اإلبيام، من صوتو في لما وذلك لو، نطق ما: والبييمة      
 لمظممة، أمره أبيم قد مفعول؛ بمعنى فعيل ،بييم وليل ،[ٔ: المائدة] ﴾اأَلن َعامِ  َبِييَمةُ  َلُكم   ُأِحمَّت  ﴿: تعالى فقال

  الغنم. صغار: والبيمالتمييز،  غاية العين تميزه يكاد ال واحد لون عمى كان إذا: بييم وفرس

 ال: أي مبيم وكالم: )المسان في منظور ابن قال الخفاء، وىو اإلبيام من مشتق مفعول اسم: والمبيم      
 يعرف ال ممتبساً  كان إذا ، مبيم أمرٌ  ويقال باب، فيو يكن لم إذا ُمبيم حائط من مأخوذ منو، يؤتى وجو لو ُيعرف
 .بابو وال ، معناه

 :اصطالحاً  المبيم: ثانياً 

 باسمو فيو ا يسمو لم من ذكر من العزيز ا كتاب تضمنو ما) بقولو( ىـٛٔ٘ــــت) السييمي اإلمام عر فو     
 وقد َعَمم، اسم لو حيوان أو شجر، أو كوكب أو بمد أو ممك، أو آدمي من أو غيرىما، أو ولي أو نبي من الَعَمم،



 لم عدد أو : )السييمي تعريف عمى( ىـٖٖٚت) جماعة ابن وزاد .(األخيار والعمماء األخبار، نقمو عند ُعرف
 ( وغيرىا ُيعرف لم مكان أو ُيبين لم زمن أو ُيحدد،

 :األصوليين عند اإلبيام:  ثالثاً 

 والمبيم المبيم، ىو: األصوليين اصطالح في المجمل): العام يقابل ما ىو األصوليين عند المبيم أن يظير الذي
 .(ومبتغاه الالفظ مقصود منو يدرك وال معناه، يعقل ال الذي ىو

 باسمو فيو ا يسمو لم من ِذكر من الكريم، القرآن في ورد لفظ كل ىو المبيم أن يتضح سبق ما خالل ومن     
 لو حيوان أو ، شجر أو ، كوكب أو ، بمد أو جني، أو ، ممك أو آدمي من ، غيرىما أو ، ولي أو نبي من العمم،
 . ُيعرف لم مكان أو ُيبين لم زمن أو يحدد لم عدد أو عمم اسم

 :المبيم الَعَمم فمثال

 .(السالم عميو) جبريل: بو المراد﴾ َعم َموُ ﴿ في فالضمير [٘:  النجم] ﴾ال ُقَوى َشِديدُ  َعمََّموُ ﴿: تعالى قولو      

 :المبيم العدد ومثال

 .سبعة عددىم كان: قيل[ ٛٚ:  الكيف] ﴾ِلَمَساِكينَ  َفَكاَنت   السَِّفيَنةُ  َأمَّا﴿: تعالى قولو      

 :المبيم الزمن ومثال

َمةٍ  ِفي َأنَزل َناهُ  ِإنَّا﴿: تعالى قولو        .القدر ليمة ىي: الميمة بيذه المراد[ ٖ:  الدخان] ﴾ُمَباَرَكةٍ  َلي 

 :المبيم المكان ومثال

َيةٌ  َكاَنت   َفَمو ال﴿: تعالى قولو        .نينوي قرية: والمراد[ ٜٛ: يونس] ﴾ِإيَماُنَيا َفَنَفَعَيا آَمَنت   َقر 

 

 الصاحل السلف واهتمام فيه األصل

 :المبيمات عمم في األصل

 ابن عن صحيحيما في ومسمم البخاري أخرجو ما ىو المبيمات عمم في األصل أن السيوطي اإلمام ذكر      
 أسألو أن أستطيع فما آية عن الخطاب بن عمر أسال أن أريد سنة مكثت): قال أنو عنيما ا رضي عباس
 لو فوقفت لو، لحاجة األراك إلى عدل الطريق ببعض وكنا رجعت فمما معو، فخرجت حاجاً  خرج حتى لو، ىيبة



 ( وسمموالو  عميو ا صمى)  النبي عمى تظاىرتا المتين من المؤمنين أمير يا: لو فقمت معو سرت ثم فرغ حتى
 فما سنة منذ ىذا عن أسألك أن ألريد كنت إني   وا: فقمت: قال وعائشة، حفص تمك: فقال! أزواجو؟ من

 (.لك ىيبة أستطيع

 في المبيم ىذا عن البحث في ( عنو ا رضي)  عباس ابن واىتمام حرص ىو األثر، ىذا من الداللة ووجو
 أصل عمى يدل مما زوجاتو، من ( وسمموآلو  عميو ا صمى)  ا رسول عمى تظاىرتا المتين اسم وىو ،القرآن
 .ومكانتو شرفو عمى يدل وىذا عمييم ا رضوان الصحابة فيو بحث قد وأن و العمم، ىذا

 وحكمه املبهم معرفة

 :المبيم معرفة طريق: أوالً 

 :يمي فيما النظر طريق عن معرفتو إلى ويتوصل ،فيو لمرأي مجال وال المحض النقل مرجعو العمم ىذا      

 طرق أفضل: التفسير، سنام ذروة يمثل وىو وأسمميا، وأصحيا، الطرق، أعمى وىذا ،نفسو الكريم القرآن في -1
 موضع في قيد موقع في أطمق وما آخر، موضع في بيِّن موضع في أجمل فما بالقرآن، القرآن يفسر أن التفسير
 .آخر موضع في فسِّر موضع في ابيم وما آخر، في خصص موضع في عاماً  جاء وما آخر،

 الكريم بالقرآن أعمم أحد ال أنو شك وال (وسمموآلو  عميو ا صمى) ا رسول عن الواردة واآلثار األحاديث -ٕ
: تعالى قال كما كذلك، ليم ويبينو لمناس ليبمغو عميو القرآن أنزل حيث (وسمموآلو  عميو ا صمى) ا رسول من
رَ  ِإَلي كَ  َوَأنَزل َنا﴿ لَ  َما ِلمنَّاسِ  ِلُتَبي نَ  الذ ك   [ٗٗ:  النحل. ]﴾َيَتَفكَُّرونَ  َوَلَعمَُّيم   ِإَلي ِيم   ُنز 

 ويشترط استقالاًل، النزول أسباب في المصنفة الكتب أو ،الحديث أو التفسير، كتب في سواءً  النزول أسباب -ٖ
 إال الكتاب، نزول أسباب في القول يجوز وال): الواحدي اإلمام يقول كما ، صريحاً  صحيحاً  النزول سبب يكون أن

 .(األسباب عمى ووقفوا التنزيل شاىدوا ممَّن والسماع، بالرواية

 النقل عمى موقوف المبيمات عمم) قاعدة ، المبيم معرفة طريق توضح والتي الميمة التفسيرية القواعد ومن     
 .(فيو لمرأي مجال وال المحض،

 يدل أو آخر، موضع في يذكر كأن القرآن، من القرآن في المبيم يعرف:  يمي ما القاعدة ىذه شرح في وجاء      
 عن ورد ما وأما أسبابو، وعرفوا التنزيل شاىدوا الذين الصحابة أقوال أو السنة من ذلك يعرف كما السياق، عميو
 .فيو فيتوقف سنة وال كتاب صحتو عمى يدل ولم اإلسرائيميات طريق

  – عمييم ا رضوان – الصحابة من طريقو عرف ما أمثمة ومن



 وكعب ، الربيع بن ومرارة ، أمية بن ىالل:  فيم[ ٙٓٔ:  التوبة]( ا ألمر مرجون وآخرون):  تعالى قال -ٔ
 .مالك بن

 :  السنة من طريقو عرف ما أمثمة ومن

 بينت[ ٖٚ:  إبراىيم] (بوادٍ  ذريتي من أسكنت إني ربنا):  - السالم عميو – إبراىيم قول عن مخبراً  تعالى قال -ٔ
 .(السالم عميو) إسماعيل أنو السنة

 .(السالم عميو) الخضر ىو[ ٘ٙ: الكيف] (رحمة آتيناه عبادنا من عبداً  فوجدا):  تعالى قال -ٕ

 :المبيم عن البحث حكم: ثانياً 

 :قسمين إلى المبيم تقسيم من بدَّ  ال المبيم عن البحث حكم ولبيان

 ويجوز ذاتو، عن البحث يجوز ال القسم فيذا فيو، البحث عن نيى أو ،بعممو ا استأثر ما وىو: األول القسم
َمُموَنُيم   ال ُدوِنِيم   ِمن   َوآَخِرينَ ﴿: تعالى كقولو جنسو في البحث َمُمُيم   المَّوُ  َتع   [.ٙ:   األنفال] ﴾َيع 

 .سابقاً  المذكورة بالطرق فيو، البحث يجوز فيذا ،المذكور النيي عن خال ما وىو: الثاني القسم

 .(بعممو باستئثاره تعالى ا أخبر مبيم عن ُيبحث ال: )البرىان في الزركشي قال

نما ، ُيعمم ال جنسيم أنّ  عمى يدل ما اآلية في ليس﴾  ُدوِنِيمْ  ِمنْ  َوآَخِرينَ : ﴿ تعالى قولو في السيوطي قال  وا 
:  المنافقين في تعالى قولو نظير وىو ، الجن من أو قريظة من بكونيم العمم ينافيو وال ، أعيانيم عمم المنفي

 [ .ٔٓٔ: التوبة( ) ( ]النفاق عمى مردوا المدينة أىل ومن منافقون اإلعراب من حولكم وممن)

 حكمة واستنباط حقيقتيا، ومعرفة عنيا البحث يجوز ما المبيمات من أن لنا يتضح سابقاً  ذكر ما خالل ومن
 . فييا الخوض وعدم التوقف ويجب عنيا البحث يجوز ال ما ومنيا إبياميا،

 :قسمين إلى ينقسم فيو البحث يجوز وما

 .بيا التفسير يجوز فيذه وتعينيا تفسرىا صحيحة نصوص ليا وجد مبيمات -ٔ

 التوقف ويجب بيا، تفسيرىا يجوز ال فيذه الصحيح، الصريح النقل لعدم بتعيينيا الجزم يمكن ال مبيمات -ٕ
 .       فييا الخوض وعدم عندىا،

  

 المبيم عمم في المؤلفات



 التعريف)) مؤلفو خالل من وذلك (ا رحمو) السييمي باإلمام المبيم عمم في التأليف حركة ارتبطت      
 التفصيل من بشىء العمم ىذا تناول مؤلف أول أنو العمماء ذكر حيث(( الكريم القران في أبيم بما واإلعالم
 سور جميع مبيمات يتناول ولم واإلجمال، اإليجاز من بشيء وذكرىا القرآن، مبيمات كتابو في أودع وقد والبيان
 .سورة وعشرين تسع مبيمات أغفل بل القرآن،

 من أبيم فيما البيان)  الموسوم كتابو في الزىري سميمان بن محمد اإلمام المبيمات عمم في ألف وممن      
 .( القرآن في األسماء

 ، [واإلعالم التعريف لكتاب واإلتمام التكميل] كتابو وألف  األندلسى عسكر بن عبدا أبو أيضا ألف وممن     
 . السييمي يذكره لم ما بذكر الفائدة إتمام ىو الكتاب ليذا تأليفو ىدف أن ذكر وقد

 في أبيم فيما واإلعالم لمتعريف واإلتمام االستدراك] كتابو  السممي يوسف بن أحمد: فرتون ابن ألفتم       
 .أيضاً  السييمي كتاب عمى المؤلف من استدراك انو الكتاب عنوان من ويتضح.  [واألعالم األسماء من القرآن

 بن الدين بدر اإلمام جيود فإن المبيمات عمم في التأليف في السبق قصب نال قد السييمي اإلمام أن وكما     
 مؤلفات قيمة إلى يشير مما  وجيوده مؤلفاتو عمى السيوطي اإلمام أثنى وقد  والمكانة الشيرة نالت أيضا جماعة

 :ىما القرآن مبيمات في كتابين جماعة بن وألف ، الواسعة وشيرتيا جماعو بن

 .مطبوعاً  وال مخطوطاً  ال عميو يقفوا لم أنيم المحققون ويذكر [القرآن لمبيمات التبيان] كتاب: األول

 ويقول منو، مختصر أنو وبين األول، كتابو إلى مقدمتو في أشار وقد [القرآن لمبيمات البيان غرر] كتاب: الثاني
 .( معناه في لي سبق كتاب من فحواه اختصرت كتاب وىذا: )مقدمتو في

 وعائد الجمع صمة] كتابو فصنف  بالبمنسى المشيور المغربي عمى بن محمد عبدا أبو جيود تظير وأيضا     
 .[والتكميل اإلعالم كتاب لموصول التذييل

 وابن الزمخشري، وتفسير جماعة ابن مبيمات من ينقل كما عسكر، وابن السييمي كتابي بين كتابو في جمع وقد
 .    اصطالحية برموز عنو ينقل من لكل رامزاً  عطية،

 في ما لبيان اإلحكام] كتابو سمى وقد العسقالني حجر بن عمي بن أحمد الحافظ: أيضاً  فيو صنف وممن      
 . مخطوطاً  يزال ال أنو الباحثون ذكر وقد [اإلبيام من القرآن

 سماه القرآن مبيمات في كتاباً  فألف ،السيوطي بكر أبي بن عبدالرحمن الدين جالل: السيوطي جاء ثم     
 أن مقدمتو في ذكر أّنو رغم القرآن، في المبيمة اآليات جميع يبين لم لكنو [القرآن مبيمات في األقران مفحمات]

 .السابقة الكتب يفوق كتابو



 ، بو االعتناء وضرورة المبيمات عمم أىمية فييا بين بمقدمة كتابو – ا رحمو – السيوطي اإلمام بدأ وقد      
 البمنسي، كتاب ذكر وأغفل جماعة، وابن عسكر، وابن ،السييمي كتاب فذكر الفن، ىذا في سبقو من كتب وذكر
 . لمسييمي واإلعالم التعريف كتاب عمى االستدراك صنف البمنسي أن ذكر أنو الرغم عمى

 واإلعالم، التعريف: السييمي كتاب فيو اختصر كتاباً   الحضرمي عمر بن محمد: ُبحَرق الشيخ وألف      
 ثالث في يقع جداً  صغير والكتاب [واألعالم األسماء من القرآن في أبيم فيما اإلعالم تعريف تمخيص]: سماه
 .مخطوطاً  يزال وال ورقة، عشرة

 والذي خمف، عبدالجواد الدكتور مؤلف: الحديث العصر في المبيمات موضوع في المؤلفة الكتب ومن      
 وابن كالسييمي، العمم ىذا جيابذة كتبو ما مقدمتو في ذكر كما فيو جمع [الكريم القرآن مبيمات في مباحث] سماه

 .والسيوطي والبمنسي جماعة، وابن عسكر،

 

 وأساليبه القرآن يف اإلهبام وقوع أسباب

 :  األسباب:  أوالً 

 اإلمام ويعتبر ، كتبيم في العمماء ليا أشار وأسرار، وفوائد، وحكم، أسباب، الكريم القران في لإلبيام      
 سبعة القران عموم في البرىان كتابو في ذكر حيث األسباب تمك عن تحدثوا الذين العمماء أوائل من الزركشى
 :  وىى أسباب،

 .آخر موضع في ببيانو استغناءً  موضٍع، في األمر ُيبيم أن -ٔ

تَ  الَِّذينَ  ِصرَاطَ : ﴿تعالى قولو ذلك مثال       بينيم ولكن ،مبيمون ىنا عمييم فالمنعم[ ٙ:  الفاتحة﴾ ]َعَمي ِيم   َأن َعم 
َلِئكَ ﴿ بقولو األخرى اآلية في تعالى ا د يِقينَ  النَِّبي ينَ  ِمن   َعَمي ِيم   المَّوُ  َأن َعمَ  الَِّذينَ  َمعَ  َفُأو   َوالشَُّيَداءِ  َوالص 

اِلِحينَ   [.ٜٙ:  النساء﴾ ]َوالصَّ

 .توضيحو إلى الحاجة وعدم الشتياره األمر ُيبيم أن -ٕ

ُكن   آَدمُ  َيا َوُقم َنا﴿: تعالى قولو ذلك مثال       ُجكَ  َأن تَ  اس   زوجتو اسم تعالى يذكر فمم[ ٖ٘:  البقرة] ﴾ال َجنَّةَ  َوَزو 
 .غيرىا زوجة لو ليس ألنو تعينيا؛ لشيرة (حواء)

 .استعطافو في أبمغ ليكون عميو، الستر لقصد ُيبيم أن -3



ُلوُ  ُيع ِجُبكَ  َمن   النَّاسِ  َوِمن  ﴿: تعالى قولو ذلك مثال       ِيدُ  الدُّن َيا ال َحَياةِ  ِفي َقو   َوُىوَ  َقم ِبوِ  ِفي َما َعَمى المَّوَ  َوُيش 
 عند اإلسالم أظير قد وكان ،الثقفي شريق بن األخنس في نزلت المفسرون قال[. ٕٗٓ:  البقرة] ﴾ال ِخَصامِ  أََلدُّ 

 ثم الحمر، وعقر الزرع، فأحرق وبحمر، المسممين من لقوم بزرع ومرّ  وىرب، (وسمم وآلو عميو ا صمى) النبي
 .إسالمو وحسن ذلك أسمم

 .السبب ىذا من ناشئة اإلبيام أمثمة وغالب تعيينو، في فائدة ال حيث األمر ُيب يم أن -4

َيةٍ  َعَمى َمرَّ  َكالَِّذي َأو  ﴿: تعالى قولو ذلك مثال        فائدة وال المقدس، بيت: بالقرية والمراد[ ٜٕ٘:  البقرة] ﴾َقر 
 .التعيين ىذا في

 .إبيام فيو ورد بمن خاص غير وأنو عمومو، عمى لمتنبيو األمر ُيبيم أن -5

ُرج   َوَمن  ﴿: تعالى قولو ذلك مثال       وُ  ُثمَّ  َوَرُسوِلوِ  المَّوِ  ِإَلى ُمَياِجراً  َبي ِتوِ  ِمن   َيخ  تُ  ُيد ِرك  رُهُ  َوَقعَ  َفَقد   ال َمو   َعَمى َأج 
 كبيرًا، شيخاً  وكان بمكة، المستضعفين من كان ،العاص بن ضمرة في نزلت أنيا: قيل[. ٓٓٔ:  النساء] ﴾المَّوِ 
 من لكل األجر عموم إلفادة الموضع ىذا في االسم فإبيام  بالتنعيم، فمات مكة من خرج اليجرة آية نزلت فمما
 .إليو ىاجر ما يبمغ أن دون فمات اليجرة نوى

 .اسمو دون لو الناقص الوصف بذكر تحقيره لقصد األمر يبيم أن -6

 وائل بن العاص: ىو المفسرون ذكره كما بو والمراد ﴾اأَلب َترُ  ُىوَ  َشاِنَئكَ  ِإنَّ ﴿: تعالى قولو ذلك مثال      
.  ِبَنِميمٍ  َمشَّاءٍ  َىمَّازٍ .  َمِيينٍ  َحالَّفٍ  ُكلَّ  ُتِطع   َوال﴿: تعالى قولو في كما الوصف في المبالغة ذلك ومن .السيمي

نما ،شريق بن األخنس ىو بيا المراد إن: قيل فقد[ ٕٔ-ٓٔ:  القمم] ﴾َأِثيمٍ  ُمع َتدٍ  ِلم َخي رِ  َمنَّاعٍ   تعالى ا أبيم وا 
 .فييا يقع أن من الغير وتحذير فييا، لممبالغة الصفات؛ ىذه صاحب
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