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Abstract
Among the specificity of sentence in the verses of Qur'an is seen on some
repetition of similar words in several places. According to orientalist, that it is a futility.
Whereas Muslim scholars see that this is the side of the miracles of the Qur'an, so there
are some works related to Mutasyâbih al-Lafdzi, including the works of Imam Zarkasyi,
Suyuthi, Sakkhawi, Abdullah al-Razi, Qadhi Badrun Din, and according to the best
Muslim scholar is the work of Ibn Zubair Gharnathi. This study focuses on Surah anNisa to see the secrets of Mutasyâbih al-Lafdzi according to Gharnathi. It is found that
the addition occurs to corroborate and explain the previous phrase in a verse. Putting the
words or phrases that should be behind in an arrangement to show the beauty of the
composition of the verse at the same time indicates the main purpose of a verse. While
hiding or even removing a particular word or phrase to facilitate in reading the Qur'an.
Keywords: Asrâr, Mutasyâbih al-Lafdzî, Ibnu Zubair Gharnathi
Abstrak
Di antara kekhasan susunan kalimat dalam ayat Al-Qur’an adalah terlihat
beberapa pengulangan redaksi yang mirip di beberapa tempat. Menurut orientalis,
bahwa hal ini merupakan kesia-siaan belaka. Padahal para ulama melihat bahwa justru
di sinilah sisi kemukjizatan al-Qur’an, sehingga lahirlah beberapa karya terkait
Mutasyâbih al-Lafdzi ini, di antaranya adalah karya Imam Zarkasyi, Suyuthi, Sakkhawi,
Abdullah al-Razi, Qadhi Badrun Din, dan menurut ulama yang paling bagus adalah
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karya Ibnu Zubair Gharnathi. Penelitian ini hanya fokus kepada surat an-Nisa untuk
melihat rahasia Mutasyâbih al-Lafdzi menurut Gharnathi. Sehingga ditemukanlah,
bahwa penambahan terjadi untuk menguatkan dan menjelaskan ungkapan yang
sebelumnya dalam sebuah ayat. Mendahulukan kalimat atau kata yang semestinya
berada di belakang dalam sebuah susunan untuk menunjukkan keindahan susunan ayat
al-Qur’an sekaligus menunjukkan tujuan utama dari sebuah ayat. Sedangkan
menyembunyikan atau bahkan membuang kata atau kalimat tertentu adalah untuk
memudahkan dalam membaca al-Qur’an.
Kata Kunci: Asrâr, Mutasyâbih al-Lafdzî, Ibnu Zubair Gharnathi

مقدمة
إف القرآف ىو الوحي اٞننزؿ على دمحم للبياف كاإلعجاز،

ك يكوف معجزة الرسالة

اٝنإنة ،أك اآلية الدالة على صدؽ الرسوؿ يف التبليغ عن ربٌو ،ىو الذم ٗنع بٌن البياف
الواضح ،كاإلعجاز القاطع ٜنجة العناد كاٛنحود ،كذلك ليتهيأ استمرار التبليغ بعد

مر الزمن .ككانت كجوه إعجاز القرآف تدكر حوؿ
الرسوؿ ,كاستمرار كسائل اإلقناع على ٌ
األداء البياٍل كأسلوب القرآف الكرَل اٞنتميز يف ذلك ،ككجوه تنصب على اٟنداايت يف

القرآف الكرَل كمراميو يف إسعاد البشرية إبخراجها من اللظلمات كالنور كإيصاٟنا إىل دار
السعادة كالنعيم اٞنقيم .كقدجاء يف دائرة اٞنعارؼ الربيطانية عن التشابو بٌن بعض السور
القرآنية من حيث األسلوب كاٞنضموف ،فالذم يتلو القرآف الكرَل ،كدير ببعض القصص،

دمحم بن عبد هللا الزركشي،
318
١نمود بن ٘نزة الكرماٍل،
مصطفى مسلم،

الربىان يف علوم القرآن ،ج ،1 .القاىرة :دار الرتاث 1404 ،ىػ  1984 -ـ ،ص.
أسرار التكرار يف القرآن ،دار الفضيلة ،دكف السنة ،ص40 .

مباحث يف إعجاز القرآن ،الرايض :داراٞنسلم1416 ،ىػ 1996 -ـ ،ص121.
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فيجد أهنا قد اشرتكت يف ذكر بعض األحداث ،أك بعض األلفاظ ،فيظن أف ذلك نوع
من التكرار ،كأنو تشابو من حيث اللفظ كاٞنعىن ،كابلتايل فال يغين بعضو عن بعض.
إىتماـ العلماء يف الكالـ عن متشابو اللفظي ،منها :توسع اإلماـ الزركشي يف ىذا
البحث كصنٌفو يف عدة فصوؿ .كٛنأ اإلماـ السيوطي إىل إجياز ذلك غاية اإلجياز ،فهو
"النوع الثالث كالستوف ،يف اآلايت اٞنشتبهات" كأفرده علماء اآلخركف ابلتصنيف .ك قاؿ
خلق ،أكٟنم فيما أحسب الكسائي بعنواف
السيوطي يف كتابو "اإلتقان"" :أفرده ابلتصنيف ه

متشابو القرآن  ،كنظمو السخاكم بعنواف ىداية ادلراتب وغاية اخلفاظ والطالب يف

وغرة التأويل أليب عبد هللا الرازم ،كأحسن
متشابو الكتاب  ،كأحسن منو درة التنزيل ّ
من ىذا مالك التأويل أليب جعفر بن زبًن ،كمل أقف عليو .كللقاضي بدر الدين بن ٗناعة
يف ذلك كتاب لطيف ٚنٌاه كشف ادلعين عن متشابو ادلثاين  ،كيف كتاب كتايب أسرار
اٛنم الغفًني" .إذا ،ىناؾ
التنزيل اٞنسمى قطف األزىار يف كشف األسرار من ذلك ُّم
العلماء قد اىتموا ككتبوا ُنثا عن اٞنتشابو اللفظي يف القرآف.
فمن ىذه اٞنصنفات ،اختار الباحث كتاب مالك التأويل أليب جعفر بن زبًن أك
كتوسعو يف بياف عن كل البحوث اٞنتعلقة ابلتشابو .فما
يسمى أ٘ند الغرانطي السهابو ٌ

فضل حسن عباس،

قضااي قرآنية يف ادلوسوعة الربيطانية ،دار البشر 1407 ،ق ،ص62 .

أبو الفرج عبد الر٘نن بن اٛنوزم،
ق 1987 -ـ ،ص94 .
جالؿ الدين السيوطي،
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فنون األفنان يف عيون علوم القرآن  ،لبناف :دار البشائر اإلسالمية1408 ،

االتقان يف علوم القرآن  ،ج ،5 .اٞنملكة العربية السعودية ،دكف السنة ،ص1865 .
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أسرار اٞنتشابو اللفظي يف القرآف عند ابن الزبًن الغرانطي؟ كقدكرد اٞنتشابو اللفظي يف كثًن
فحصر الباحث يف كشف األسرار عن اٞنتشابو اللفظي يف سورة النساء.
من سور القرآفٌ ،

تعريف ادلتشابو اللفظي
بٌن ابن الزبًن الغرانطي يف مقدمة تفسًنه أبف اٞنتشابو اللفظي ىو ما تكرر كاشتبو
من آايت الكتاب العزيز لفظا أك اختلف بتقدَل أك أتخًن أك بعض زايدة يف التعبًن.
شّت كفواصل اٞنختلفة ،كيكثر يف
َّ
كعرفو اإلماـ الزركشي كىو إيراد القصة الواحدة يف صور ٌ

اٞنعٌن يرد بصور
إيراد القصص كاألنباء .كمراده يف التعريف ابلقصة الواحدة اللفظ القرآٍل ٌ
متشاهبة ،كمعىن التشابو فيها االختالؼ بٌن ألفاظها ابلزايدة كالنقص أك اإلبداؿ أك

التقدَل كالتأخًن.
كقاؿ اإلسكايف ،يف كتابو درة التنزيل وغرة التأويل " إف اٞنتشابو اللفظي يف آايت
متكررة يف القصة الواحدة من قصص القرآف،
القرآف الكرَل ىو أف ْنيء اآلايت القرآنية ٌ

أك موضوعاتو يف ألفاظ متشاهبة كصور متعددة كفواصل شّت ،كأساليب متنوعة ،تقدديا
كأتخًنا ،كزايدة كنقصا ،كذكرا كحذفا ،كتعريفا كتنكًنا ،كافرادا كٗنعا ،كإجيازا كإطنااب،

الغرانطي،

مالك التأويل ،...ص646 .

الزركشي،

الربىان ،...ص17 .

أبو اٜنسن علي بن دمحم السخاكم،
الفكر 1933 ،ـ ،ص17 .

ىداية ادلراتب وغاية اخلفاظ والطالب يف تبيني متشابو الكتاب  ،دار
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كإبداؿ حرؼ ُنرؼ آخر ،أك و
كلمة بكلمة أخرل ،كحنو ذلك ،مع آناد اٞنعىن لغرض
بالغي ،أك ٞنعىن دقيق يراد تقريره ،ال يدركو إال جهابذة العلماء كأساطٌن البياف".
مر الباحث ّنطالعة تعريف اٞنتشابو اللفظي ٣نا سبق ،فرأىبأف اٞنتشابو
كبينما ٌ

اللفظي ىو تفسًن اآلايت القرآنية مكررة يف القصة الواحدة من قصص القرآف ،أك يف
موضوعات القرآف أبلفاظ متشاهبة كصور متعددة كفواصل ٢نتلفة كأساليب متنوعة٣ ،نا فيو
إبداؿ كلمة أبخرل أك إبداؿ حرؼ ُنرؼ غًنه ،زايدة أك نقصاف ،تقدَل أك أتخًن ،ذكر
أك حذؼ ،معرفة أك نكرة ،افراد أك ٗنع ،إجياز أك إطناب ،إدغاـ أك تركو.
القراء ،تيسًنا ٜنفظ ألفاظ القرآف
كاف أكؿ نشأة ىذا العلم ١ندكدا يسًنا يتداكلو ٌ

اٞنتشاهبة ،كصيانة ٟنا من الغلط .بداية التأليف فيو ّنا كضعو بعض القراء إلرشاد الذين

يتحًن اٜنافظ أحياان ،أك ينتقل سهوا من آية إىل آية ،كمن سورة
حيفظوف القرآف ،حيث ٌ

إىل أخرل .كأكؿ أتليف فيو كتاب " متشابو القرآن" ،ألحد األئمة القراء السبعة ،كىو أبو
اٜنسن علي بن ٘نزة الكسائي (ت 189 .ق) .كقد كضع الكسائي كتابو ىذا على
أساس طريقة اٛنمع اليت تقوـ على عرض اآلايت اٞنتشاهبة لفظا.
كالكالـ يف توجيو اٞنتشابو اللفظي ككجوه اختالؼ اآلايت كاتفاقها ،كعلة ذلك
كبيانو،كاف ىذا الضرب من تفسًن اآلايت اٞنتشاهبات غًن مطركؽ عند مفسرم السلف،

أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا األصبهاٍل اإلسكايف،
القرل 1422،ق  2001 -ـ ،ص55 .

درة التنزيل وغرة التأويل  ،ج ،1 .مكة اٞنكرمة :جامعة أـ

األصبهاٍل اإلسكايف ،درة التنزيل وغرة التأويل ،ص65-64 .
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مغفال عند اٞنصنفٌن السابقٌن.

كأكؿ من انفرد ابلتصنيف يف توجيو اٞنتشابو اللفظي

على ىذه الطريقة ىو اٝنطيب اإلسكايف بكتابو "درة التنزيل كغرة التأكيل" ،فهو الذم
كضع معاٞنها ،كسار عليها ىم ٍن بعده من اٞنصنًٌفٌن ،كاقتبسوا من كتابو الف ٌذ.
كأمهية ىذا العلم ترجع إىل أتصيل الدراسات القرآنية كالعلمية ،إذ أ ٌف علم اٞنتشابو
اللفظي يف القرآف الكرَل قسم قائم بذاتو ،كىو من أنواع اليت اشتمل عليها القرآف يف بياف
تنوع استعماالتو من تقدَل كأتخًن ،أك زايدة كحذؼ ،أك
أنو كحي ،ال عمل للبشر فيو مع ٌ
تعريف كتنكًن ،أك إبداؿ شيء منو بشيء آخر يف اٞنوضوع الواحد.

ترمجة حياة أمحد الغرانطي
ىو أ٘ند بن ابراىيم بن الزبًن بن دمحم بن ابراىيم بن عاصم بن مسلم بن كعب بن
مالك بن علقمة بن خباب بن مسلم بن عدم بن مرة بن عوؼ بن ثقيف .كعرؼ
بنسبتو إىل جده األكؿ يعىن الزبًن كغلب عليو ذلك .كالغرانطي نسبة إىل "غرانطة" اليت
استقر هبا كصار علما من أعالمها.
كلد ابن الزبًن يف ذم القعدة أكاخر سنة  627أك  628ق اٞنوافق لسنة  1230ـ
انطي اٞننشأ".
ّندينة جياف .يقوؿ السيوطي" :ىو اٛنيٌاٍلٌ اٞنولد ،الغر ٌ

كتويف ابن الزبًن

السخاكم ،ىداية ادلراتب ،...ص14 .
منيار ،إعانة احلفاظ،...ص198 .

اإلسكايف ،درة التنزيل  ،...ص62 .

الغرانطي ،مالك التأويل  ،...ص61 .
الغرانطي ،مالك التأويل  ،...ص62 .
Jurnal STUDIA QURANIKA

61

| Asrâr al-Mutasyâbih Al-Lafdzî Fi Al-Qur’an ‘Inda Ibnu Zubair Gharnathi

يوـ الثالاثء اثمن ربيع األكؿ سنة  708ق اٞنوافقة لسنة  1308مبغرانطة عن إحدل
كٖنانٌن سنة كعلى حاؿ ٗنيل.
ككاف ابن الزبًن معركفا َنملة من الفضائل كاٝنصاؿ النبيلة منها :إخالصو للعلم،
تفانيو يف نصرة اٜنق ،كرعو كعفة نفسو،لطف معشره ،شدة تقواه.

كقاـ ابن الزبًن إىل

جانب التأليف بعدة أعماؿ جليلة أخرل ،من تلك األعماؿ :كالية القضاء؛ فويل قضاء
اٞنناكح أك الوايف ابلوفيات ،ك كالية اٝنطابة كاإلمامة؛ فويل اٝنطبة كاإلمامة َنامع غرانطة
الكبًن ،ك نشر العلم ،ك أمر الناس ابٞنعركؼ كهنيهم عن اٞننكر.

ككاف ابن الزبًن سين

العقيدة ،مالكي اٞنذىب ،كيف تفسًنه مواقف تربز عقيدتو السنية من ذلك رده القوم
على الفرؽ اٞنخالفة كدحض آرائهم كلما عرضت مسألة من اٞنسائل اٝنالفية كإبراز رأم
أىل السنة يف ذلك.
بدأ الغرانطي يف طلب العلم قبل خركجو من جيٌاف عاـ (  643ق) فكاف يقرأ ىو

كأترابو ركاية كرش على الشيخ أ٘ند بن أ٘ند بن إبراىيم أبو جعفر اٟنامشي من أىل
جيٌاف .مث تلقى ابن الزبًن العلم عن عدد كبًن من علماء عصره داخل األندلس
جالؿ الدين السيوطي،

بُغية الوعاة يف طبقات اللغويّني والنحاة  ،ج ،1 .مصر :عيسى الباىب اٜنلىب كشركاه،

 1384ق  1964 -ـ ،ص291 .

الغرانطي ،مالك التأويل،...ص101 .

الغرانطي ،مالك التأويل ،...ص65-63 .
الغرانطي ،مالك التأويل ،...ص66-65 .
الغرانطي ،مالك التأويل ،...ص69 .

البالغة القرآنية يف اآلايت ادلتشاهبات  ،ج ،1 .الرايض :دار كنوز إشبيليا،
ابراىيم بن عبد العزيز الزيد،
 1431ق  2010 -ـ ،ص19 .
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كخارجها ،فتضلع كبرز يف فنوف كثًنة ،كاحتل منزلة علمية جعلتو كحيد عصره كنسيج
كحده ،بلغ من الشهرة كاإلشادة بذكره ما مل يبلغو سواه.

قاؿ تلميذه أبو حيٌاف" :كاف

مفسرا،
١ن ٌداث جليال ،انقداٌ ،
حنواي ،أصوليا ،أديبا ،فصيحاٌ ،
مفوىا ،حسن اٝنط ،مقرائٌ ،

مؤرخا.

تعريف كتابو "مالك التأويل"
إف مالك التأويل كتاب تفسًن حصر ابن الزبًن موضوعو يف توجيو ما تكرر كاشتبو
من آايت الكتاب العزيز لفظا أك اختلف بتقدَل أك أتخًن أك بعض زايدة يف التعبًن .تتبع
اٞنؤلف ىذا النوع من اآلايت يف كل سور القرآف من الفآنة إىل الناس .كٚناه "

مالك

التأويل القاطع بذوي األحلاد والتعطيل يف توجيو ادلتشابو اللفظ من آي التنزيل ".
كقد صنف العلماء عن ابب اٞنتشابو القرآف ،كأحسن ىذه اٞنصنفات كأبسطها مالؾ
التأكيل البن الزبًن الثقفي ،كما يقوؿ الزركشي يف الربىاف" :كصنف يف توجيهو (يعين
اٞنتشابو) أبو جعفر بن الزبًن كىو أبسطها يف ٠نلدين" .كالقصد من أتليفو القطع بذكم
االٜناد كالتعطيل ٣نن تعلق ّنثل ىذه اآلايت اٞنتشاهبة للطعن يف كتاب هللا كالنيل من
الدين.
الغرانطي ،مالك التأويل  ،...ص80 .
السيوطي ،بُغية الوعاة  ،...ص291 .

الغرانطي ،مالك التأويل ،...ص103 .

الغرانطي ،مالك التأويل  ،...ص108 .
الغرانطي ،مالك التأويل  ،...ص108 .
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أسرار ادلتشابو اللفظي يف القرآن عند ابن الزبري الغرانطي
أ.

ادلتشابو اللفظي إببدال كلمة أبخرى أو إبدال حرف حبرف غريه

 .1خلقكم من نفس كاحدة (كخلق/كجعل/مث جعل) منها زكجها
َّ ً
سكً
ً
اح ىدةو ىك ىخلى ىق ًمٍنػ ىها
َّاس اتػَّ يقوا ىربَّ يك يم الذم ىخلى ىق يك ٍم م ٍن نػى ٍف و ى
قوؿ هللا تعاىل :ىايأىيػُّم ىها الن ي
ث ًمٍنػ يه ىما ًر ىج ناال ىكثً نًنا ىكنً ىساءن (النساء )1 :كقولو تعاىل :يى ىو الَّ ًذم ىخلى ىق يك ٍم ًم ٍن
ىزٍك ىج ىها ىكبى َّ
سكً
اح ىدةو ىك ىج ىع ىل ًمٍنػ ىها ىزٍك ىج ىها لًيى ٍس يك ىن إًلىٍيػ ىها( ...األعراؼ )189 :كقولو تعاىل :ىخلى ىق يك ٍم
نػى ٍف و ى
سكً
ً
اح ىدةو يمثَّ ىج ىع ىل ًمٍنػ ىها ىزٍك ىج ىها (الزمر .)6 :للسائل أف يسأؿ يف اٞنتشابو اللفظي
م ٍن نػى ٍف و ى
٣نا سبق ،ما الفرؽ بٌن اٝنلق كاٛنعل؟ما كجو التخصيص اآلخًنتٌن َنعل كاألكىل ِنلق؟

ٞناذا كركد "مث" يف آية الزمر عوضا من الواك؟
جواب عن السؤال األول ،كاف تفسًن لفظ "اٝنلق" يف القرآف كما بٌن الدامغاٍل
التخرص ،التصوير ،النطق ،اٛنعل ،البعث ،اٝنلق يف
على سبعة أكجو :الدينٌ ،

الدنيا .كاٝنلق أصلو التقدير اٞنستقيم ،كييستعمل يف إبداع الشيء من غًن أصل كال
احتذاء ،كيستعمل يف إجياد الشيء من الشيء ،حنو :خلى ىق يكم ًمٍنػنىػ ٍف وسو ً
اح ىدةو(النساء.)1 :
ى ٍ
ى
كاٝنلق :اإلجياد كاالخرتاع بال مثاؿ سابق  ،كما بٌن كىبة الزحيلي يف كتابو التفسري

ادلنري.
أبو عبد هللا اٜنسٌن بن دمحم الدامغاٍل،
الفاريب ،ص297-296 .

الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب هللا العزيز ومعانيها  ،دمشق :مكتبة

الراغب األصفهاٍل ،مفردات ألفاظ القرآن ،دمشق :دار القلم 1430 ،ق  2009 -ـ ،ص296 .

كىبة الزحيلي ،التفسري ادلنري يف العقيدة والشريعة وادلنهج ،ج ،1 .دمشق :دار الفكر 1430 ،ق 2009 -
ـ ،ص104 .
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بٌن الغرانطي أبف لفظ"خلق" كاردة على ماينبغى كطابقة للمعىن اٞنقصود كىو اٞنراد
َنعل ،إال أف جعل اثنية عنها لتوقف اٛنعل على ما يتقدمو ،كىو يكوف عند اٞنتسرعٌن
عن عدـ سابق ،حيث اليتقدـ مادة كال سبب ١نسوس ،فإنو يقع كثًنا عما مل يتقدـ
كجوده كجود مغاير يكوف عنو ىو الثاٌل .كاٞنراد من اٝنلق ىنا ِنلق حواء من ضلع من
آدـ .ككاف لفظ "خلق" يف اآلية األكىل اٞنراد بو يف آدـ كحواء عليهما السالـ ألهنا
خلقت منو ،كمابٌن ابن ٗناعة  .ككافق ذلك األنصارم أبف اٞنراد ابٝنلق يعىن خلق
حواء ،فقاؿ" :خل يقها من آدـ مل يكن بتوليد،كخلق األكالد من اآلابء فال يلزـ منو ثبوت
حكم البنتية كاألختية فيها" .
كأما تفسًن " ىج ىع ىل" لقد كرد يف القرآف على ثالثة أكجو :القوؿ ،اٝنلق ،االسم.

إذا لقد كرد لفظ "اٝنلق" ك "اٛنعل" يف القرآف الكرَل حّت ٟنما معاف كثًنة فيما يتعلق
ابآلية القرآنية .كلفظ "اٝنلق" أكثر تفسًنا ابلنسبة إىل لفظ "اٛنعل" .كبٌن الغرانطي لفظ
"جعل"أبنو لتوقف اٛنعل على مايتقدمو ،فيتوقف على كجود مغاير للمجعوؿ يكوف منو
اجملعوؿ أك عنو كاٞنادة كالسبب ،كال يرد ىف الكتاب العزيز لفظ "جعل" ىف األكثر مرادا بو
اٝنلق إال حيث يكوف قبلهما يكوف عنو اٛنعأل كمنو أك سببا فيو ١نسوسا عنو يكوف ذلك
الغرانطي ،مالك التأويل  ،...ص329 .
نفس ادلرجع ،ص331 .

بدر الدين بن ٗناعة ،كشف ادلعاين يف ادلتشابو من ادلثاين( ،ابكستاف :دار الوفاء 1410 ،ق  1990 -ـ) ،ص.
136

األنصارم ،فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن ( ،بًنكت :دار القرآف الكرَل 1403 ،ق -
أبو حيٍن زكرٌاي ى
 1983ـ) ،ص106 .
الدامغاٍل ،الوجوه والنظائر  ،...ص217 .
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اٜنى ٍم يد ًَّّلِلً الَّ ًذم ىخلى ىق
اٞنخلوؽ الثاٌل .ك٣نا تقع كاحدة من العبارتٌن ىف القرآف ،قاؿ تعاىلٍ :
ً
َّ ً
النُّمور (األنعاـ .)1 :كإمنا الظلمات كالنور عن أجراـ
الس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
ض ىك ىج ىع ىل الظُّملي ىمات ىك ى
توجد بوجودىا كتعدـ بعدمها ،أما السماكات كاألرض فليست كذلك يعين أهنا ال ترتبط
ّنوجود حادث توجد بوجوده ك تعدـ بعدمو.

كلفظ "جعل" يف اآلية الثانية ،قيل :يف

قصي ،أك غًنه من اٞنشركٌن كمل ٔنلق زكجتو منو ،فقاؿ " :ىك ىج ىع ىل" ،ألف اٛنعل ال يلزـ منو

اٝنلق ،فمعناه :جعل من جنسها زكجها .كما بٌن ابن ٗناعة.

وجواب السؤال الثاين والثالث ،كاف لفظ "جعل" يف اآلية الثانية يف قولو تعاىل:
( ىك ىج ىع ىل ًمٍنػ ىها ىزٍك ىج ىها) ّنعىن السكن ،ككأنو يريد نفي اٞنغايرة تقريبا كأتنيسا ٜنصوؿ الركوف
كالسكن الذم جعلو هللا من آايتو كنعمو لتستحكم سببية التناسل كالتكثًن .مث إف اٝنرب
كارد ِنلق حواء من ًض ٍلع آدـ فهذا حنو من اٞنتقدـ ىف سورة األنعاـ كعرب ىف سورة النساء
ِنلق ٞنقصود اآلية من التعريف ابألكلية كاالبتداء كٞنناسبة ما اتصلبها من قولو "خلقكم"
حّت يوافقو من اللفظ ماقصد من اٞنعىن.
كقاؿ الغرانطي عن زايدة لفظ "مثٌ" يف اآلية الثالثة" :فلما قصد يف آية الزمر اإلنعاـ
اح ىدةو
سكً
ً
بثم ،فقاؿ تعاىل :ىخلى ىق يك ٍم م ٍن نػى ٍف و ى
كاالمتناف كتعداد ذلك تعظيما كتفخيما كرد ٌ

الغرانطي ،مالك التأويل ،...ص330 .

ابن ٗناعة ،كشف ادلعاين  ،...ص136 .

الغرانطي ،مالك التأويل ،...ص331 .
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يمثَّ ىج ىع ىل ًمٍنػ ىها ىزٍك ىج ىها ىكأىنٍػىزىؿ لى يك ٍم ًم ىن ٍاألىنٍػ ىع ًاـ ىٖنىانًيىةى أ ٍىزىك واج(..الزمر .)6 :إذا زايدة لفظ "مثٌ"
لتعظيم كتفخيم إبنعاـ كامتناف هللا على الناس".
 .2مل يكن هللا ليغفر ٟنم كال ليهديهم (سبيال/طريقا)
ً َّ ً
ين ىآمنيوا يمثَّ ىك ىف يركا يمثَّ ىآمنيوا يمثَّ ىك ىف يركا يمثَّ ٍازىد يادكا يك ٍفنرا ىملٍ يى يك ًن
قوؿ هللا تعاىل :إ َّف الذ ى
ً َّ ً
ً ً
َّ ً ً
ً
ين ىك ىف يركا ىكظىلى يموا ىملٍ
اّلِلي ليىػ ٍغفىر ىٟنيٍم ىكىال ليىػ ٍهديػى يه ٍم ىسب نيال (النساء )137 :كقولو تعاىل :إ َّف الذ ى
اّلِلي لًيىػ ٍغ ًفىر ىٟنيٍم ىكىال لًيىػ ٍه ًديػى يه ٍم طى ًري نقا (النساء ،)168 :للسائل أف يسأؿ يف اٞنتشابو
يى يك ًن َّ
اللفظي ٣نا سبق ،ما أسرار اختالؼ الكنايتٌن ابسم السبيل يف األكىل كالطريق يف الثانية ك
مع أف مسمى السبيل كالطريق كاحد؟
لقد كرد تفسًن "السبيل" كما بٌن الدامغاٍل على أربعة عشرة كجو :الطاعةى هلل
تويل
يق ٌ
تعاىل ،البال ى
غ ،اٞنخرج ،اٞنسلك ،العلل ،الدين ،اٟنيىدل ،اٜنجة ،الطريق ،طر ى

اٟندل ،العدكاف ،طاعة هللا عز كجل ،اٞنلٌة ،اإلمث .كأما تفسًن "الطرؽ" على ثالثة أكجو:
األىواء اٞنختلفة ،السماكات ،السبيل .إذا لقد توسع تفسًن السبيل يف القرآف ابلنسبة إىل
تفسًن الطرؽ.
كبٌن الغرانطي أبف السبيل كالطريق كإف استوم اك آند معنامها فيما ذكر فبينهما
فرؽ كاضح عن حيث أف مواضع السبيل أكثر ترددا ىف الكالـ ،ففى إطالؽ لفظو توسعو
كعموـ ليست ىف إطالؽ لفظ طريق ،فقد كرد ذكر السبيل ىف الربع األكؿ من الكتاب
الغرانطي ،مالك التأويل ،...ص334-333 .

الدامغاٍل ،الوجوه والنظائر ،...ص403 - 399 .
الدامغاٍل ،الوجوه والنظائر ،...ص510 .
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العزيز ىف بضع كٙنسٌن موضعا أك حنو ذلك .كمل يقع ذكر الطريق ىف كتاب هللا كلو إال
ىف(أربعةمواضع) ،مث إف اسم السبيل مع ما تقرر من كثرة ترداده أغلب كقوعا ىف اٝنًن
كسبيل السالمة إفصاحا كإشارة ،كال يكاد اسم الطريق يرد مرادا بو السالمة كاٝنًن إال
اٜنى ًٌق ىكإً ىىل طى ًر ويق
مقركان بوصف أك إضافة أك ما خيلصو لذلك كقولو تعاىل :يػى ٍه ًدم إً ىىل ٍ
يم ٍستى ًقي وم (األحقاؼ.)30 :
ً َّ ً
ين ىآمنيوا يمثَّ ىك ىف يركا يمثَّ ىآمنيوا يمثَّ
كإذا تقرر ىذا فقولو تعاىل ىف اآليةاألكىل( :إ َّف الذ ى

ىك ىف يركا يمثَّ ٍازىد يادكا يك ٍفنرا) حاصل منو كسم ىؤالء بشر كصف كأعظمو كأبلغو أبقصى غاية ىف
شنعة اٞنرتكب فليست

حاؿ من كفر بعد إدياف كحاؿ من مل يتقدـ كفره إدياف ،قاؿ تعاىل فيمن توعده
أبشد الوعيد :من ىك ىفر ًاب َّّلِلً ًمن بػع ًد إًديىانًًو إً َّؿ امن أي ٍك ًره كقىػ ٍلبو مطٍمئً ٌّن ًابًٍإلديى ً
اف ىكلى ًك ٍن ىم ٍن
ٍ ىٍ
ى ٍ ى ى يي ي ى
ىٍ ى
شرح ًابلٍ يك ٍف ًر ص ٍدرا فىػعلىي ًهم ىغضب ًمن ًَّ
ً
يم (النحل )106 :إىل ما
اّلِل ىكىٟنيٍم ىع ىذ ه
اب ىعظ ه
ىى ى
ى ن ىٍ ٍ ى ه ى
كصفوا بو من استحباهبم اٜنياة الدنيا على اآلخرة كإمنا كقع ذلك منهم بعد علمهم بكياف

اآلخرة كتصديقو مبهامث اختاركا الدنيا عليها فحاٟنم حاؿ من أضلو هللا على علم
كالأسوأحاؿ من ىؤالء.
أما اٞنوصوفوف ىف اآلية الثانية ابلكفر كالظلم فدكف ىؤالء ىف شنعة اٞنرتكب
كاٞنبالغة ىف الضالؿ ،أال ترل أف حاؿ الكافر الذل مل يتقدـ منو إدياف ليست كحاؿ
من تقدـ منو إدياف لكفر ىذا على علم كال حاؿ من كصف ابلظلم كإف كاف يقع
الغرانطي ،مالك التأويل  ،...ص360-359 .
الغرانطي ،مالك التأويل  ،...ص360 .
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على الكفر كما دكنو كحاؿ من كصف ىف اآلية األكىل بعوده إىل اإلدياف مث إىل الكفر
بعد ذلك مث االزدايد ىف الكفر ،فلما بلغت حاؿ ىؤالء فيما كصفوا بو أشنع غاايت
الكفر كالضالؿ كأشدىا ٔنبطا انسب ذلك الكناية عماصدكاعنو كمنعوه (ابلسبيل)
مناسبة بٌن حاٟنم كاٞنمنوع من ١نسود مآٟنم ،كٞنا مل يكن كصف اآلخرين ابلكفر
كالظلم يبلغ شنعة اٞنرتكب مبلغ أكلئك عدؿ ىف الكناية عما منعوه إىل ما يناسبو.
ب.

ادلتشابو اللفظي ابلزايدة والنقصان
 .1كارزقوىم فيها كاكسوىم كقولوا/فارزقوىم منو كقولوا

ً
وى ٍم فً ىيها
الس ىف ىهاءى أ ٍىم ىوالى يك يم الًَّيت ىج ىع ىل َّ
قوؿ هللا تعاىل :ىكىال تػي ٍؤتيوا ُّم
اّلِلي لى يك ٍم قيى ناما ىك ٍاريزقي ي
ضىر الٍ ًق ٍس ىمةى أيكليو الٍ يق ٍرىىب
وى ٍم ىكقيوليوا ىٟنيٍم قىػ ٍونال ىم ٍع يركفنا (النساء )5 :كقولو تعاىل :ىكإً ىذا ىح ى
ىكا ٍك يس ي
ً
وى ٍم ًمٍنوي ىكقيوليوا ىٟنيٍم قىػ ٍونال ىم ٍع يركفنا (النساء ،)8 :كللسائل أف يسأؿ
ىكالٍيىػتى ىامى ىكالٍ ىم ىساك ي
ٌن فى ٍاريزقي ي
يف اٞنتشابو اللفظي ٣نا سبقٞ ،ناذا كانت اآلية األكىل بزايدة قولو( :كاكسوىم) ،كأما يف
اآلية الثانية بسقوطها؟
الس ىف ىهاءى أ ٍىم ىوالى يك يم) ،إمنا اٞنراد بو
بٌن الغرانطي اآلية األكىل فيقولو تعاىل (:ىكىال تػي ٍؤتيوا ُّم

السفيو اٞنتصًن إليو اٞناؿ إبرث كال حيسن القياـ عليو فيحجر عليو مالو إبقاء عليو كال

يدي ٌكن منو إالبقدر ماأيكلو كيلبسو ،فالنهى إمنا ىو لألكصياء كنسبة اٞناؿ إليهم ٠نازا ّنا ٟنم

الغرانطي ،مالك التأويل  ،...ص361 - 360 .
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فيو من التصرؼ كالنظر.

ككاف اٝنطاب لألكلياء الذين يف أيديهم أمواؿ السفهاء

فيأمرىم أف ينفقوا عليهم ،كما ْنب عليهم كسوهتم من ىذه األمواؿ اليت ىي حق ٟنم.
كأما اآلية الثانية كأما اآلية الثانية فليست ىف شأف أحواؿ السفهاء كحكمها ،كامنا
اٞنراد هبا ٞنقتسموف ٞنًناث خيصهم الحق فيو لغًنىم ،فيحضرىم قريب فقًن كيتيم ١نتاج،
كمسكٌن ،الٜنق ىؤالء ىف اٞناؿ ،فسار إىل التصدؽ عليهم كاإلحساف .فمن أين تلزـ
ف عليهم يك ٍسع
كسوهتم كالتنصيص عليها؟ إًل االسعي إىل اإلحساف إليهم ابلعف ك٣نا خيي ٌ
ذلك كسوهتم أك مل يسع .فافرتؽ مقص داآليتٌن كجاء كل على مايناسب.

ككاف

اٜنديث عن تقسيم الرتكة ،فيذكر فيها أنو يستحب أف يعطوا ٞنن شهدىا من أقارب
اٞنيت كاليتامى كاٞنساكٌن الذين ليس ٟنم حق يف اٞنًناث كال سبيل ىنا للكالـ عن الكسوة
اليت ىي يف اآلية األكىل.
 .2كاف فاحشة كمقتا كساء سبيال/كاف فاحشة كساء سبيال
ً ً ً
ً
ف إًنَّوي ىكا ىف
آاب يؤيك ٍم م ىن النٌ ىساء إًَّال ىماقى ٍد ىسلى ى
قوؿ هللا تعاىل :ىكىال تىػٍنك يحوا ىمانى ىك ىح ى
الزىان إًنَّو ىكا ىف فى ً
ً
اح ىشةن
فىاح ىشةن ىك ىم ٍقتنا ىك ىساءى ىسبً نيال (النساء )22 :كقولو تعاىل :ىكىال تىػ ٍقىربيوا ًٌ ي

ىك ىساءى ىسبً نيال (اإلسراء ،)32 :كللسائل أف يسأؿ يف اٞنتشابو اللفظي ٣نا سبقٞ ،ناذا كانت
اآلية األكىل بزايدة قولو ( :ىكىم ٍقتنا) ،كأما يف اآلية الثانية بسقوطها؟
الغرانطي ،مالك التأويل ...ص334 .
حيٍن عبد الفتاح الزكاكل،

دليل احلفاظ يف متشابو األلفاظ  ،القاىرة :مكتبة السنة ببور سعيد 1428 ،ق-

 2007ـ ،ص138 .

الغرانطي ،مالك التأويل،...ص335 .

الزكاكل ،دليل احلفاظ  ،...ص138 .
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كاف سبب نزكؿ اآلية األكىل كما بٌن ابن عطية أبف العرب كاف منهم قبائل قد
اعتادت أف خيلف الرجل على امرأة أبيو ،كأيب عمرك بن أمية بن عبد مشس ،كأيب قيس بن
األسلت ،ك صفواف بن أمية بن خلف ،تزكج بعد أبيو فاختة بنت األسواد بن اٞنطلب بن
أسد .كقد كاف يف العرب من تزكج ابنتو ،كىو حاجب بن زرارةٕ ،نجس كفعل ىذه
الفعلة ،ذكر ذلك النضر بن مشيل يف كتاب اٞنثالب ،فنهى هللا اٞنؤمنٌن عما كاف عليو
آابؤىم من ىذه السًن .كاٞنقت :البغض كاالحتقار بسبب رذيلة يفعلها اٞنمقوت ،فسمى
تعاىل ىذا النكاح (مقتنا) إذ ىو ذا مقت يلحق فاعلو ،كقاؿ أبو عبيدة كغًنه :كانت
العرب تسمي الولد الذم جييء من زكج الوالد اٞنقيت.

اٞنقت ىو النقص كاالستحقار .كمتزكج امرأة أبيو فاعل رذيلة ديقت فاعلها كيشنأ
كتىستى ًخ ُّمسو ً
الطباىع السليمة ،ىفو ىٚنىت فعلتو ابٞنقت ،كساكت الزان فيما كراء ذلك .فلهذا زيد
ٍ
ىف آية النساء قولو ( :ىم ٍقتنا) .كبٌن الزكاكل أبف اآلية األكىل فيها هني عما كاف حيدث يف
اٛناىلية من زكاج األبناء لزكجات آابئهم ،فهذا أمر قبيح حرمو هللا ،كمن يفعلو فيعترب

أقبح من الزان.

أبو دمحم ابن عطية،

احملرر الوجيز  ،ج ،2 .بًنكت :دار الكتب العلمية 1422 ،ق  2001 -ـ ،ص-30 .

31

الغرانطي ،مالك التأويل  ،...ص341-340 .

الزكاكل ،دليل احلفاظ  ،...ص146 .
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ج.

ادلتشابو اللفظي ابلتقدمي والتأخري

 .1كجئنا بك (على ىؤالء شهيدا/شهيدا على ىؤالء)
ً
و ً
ً
يدا
ك ىعلىى ىى يؤىالء ىش ًه ن
ف إً ىذا جٍئػنىا ًم ٍن يك ًٌل أ َّيم وة بً ىش ًهيد ىكجٍئػنىا بً ى
قوؿ هللا تعاىل :فى ىكٍي ى
ً
ك
ث ًيف يك ًٌل أ َّيم وة ىش ًه ن
(النساء )41 :كقولو تعاىل :ىكيػى ٍوىـ نػىٍبػ ىع ي
يدا ىعلىٍي ًه ٍم ًم ٍن أىنٍػ يف ًس ًه ٍم ىكجٍئػنىا بً ى
يدا ىعلىى ىى يؤىال ًء (النحل ،)89 :كللسائل أف يسأؿ يف اٞنتشابو اللفظي ٣نا سبقٞ ،ناذا
ىش ًه ن
ً
يدا) ،كأما يف اآلية الثانية
كانت اآلية األكىل بتقدَل قولو ( :ىعلى ىه يؤىالء) عن قولو ( :ىش ًه ن
ً
يدا) مع اجتماعهما يف معىن كاحد؟
بتأخًن قولو ( :ىعلى ىه يؤىالء) عن قولو ( :ىش ًه ن

بٌن الغرانطي أبف اآلية األكىل ،عدـ كركد فيها إفصاح بذكر اٞنشهود عليهم كال
كناية عنهم بضمًن كال اسم إشارة بل ىف آية النساء داع إىل تقدـ اجملركر بػعلى ،كىو أنو
َّ ً
ين يػيٍن ًف يقو ىف أ ٍىم ىوا ىٟنيٍم ًرىائءى الن ً
َّاس ىكىاليػي ٍؤًمنيو ىف ًاب َّّلِلً ىكىال ًابلٍيىػ ٍوًـ
ٞنا تقدـ قولو تعاىل :ىكالذ ى
ٍاآل ًخ ًر(..النساء )38 :كذلك من صفة اٞننافقٌن ،انسب ىذا تقدَل اجملركر ىف قولو (:ىكًجٍئػنىا
ً
يدا) حّت كأنو ُنسب اٞنفهوـ مل يقصد بو غًنىم كال شهد على من
ك ىعلىى ىى يؤىالء ىش ًه ن
بً ى
سواىم .كاآلية األكىل فبناء نظمها على فواصل ركعي فيها ٠نيء اٞننٌوف اٞننصوب من
ً
ك ىعلىى ىى يؤىالء
غًن التزاـ حرؼ بعينو كاستمرت اآلية قبلها على ذلك .كقولو :ىكجٍئػنىا بً ى
يدا (النساء )41 :فاصلة استدعى كركدىا على ذلك ما تقدمها من الفواصل كما
ىش ًه ن
أتخر عنها.

الغرانطي ،مالك التأويل ،...ص342 .

الغرانطي ،مالك التأويل  ،...ص343 .
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يدا ىعلىٍي ًه ٍم ًم ٍن
ث ًيف يك ًٌل أ َّيم وة ىش ًه ن
كأما اآلية الثانية تقدمها قولو تعاىل :ىكيػى ٍوىـ نػىٍبػ ىع ي
أىنٍػ يف ًس ًه ٍم (النحل ،)89 :فتقدـ اسم الشهيد على اٞنشهود عليو ،فورد ما نسق على ذلك
من اإلخبار بشهادتو عليو السالـ على على أمتو مرتبا على ما تقدمو من مقتضى النظم

ىف التناظر كالتناسب ،فقيل :كجئنا بك شهيدا على ىؤالء متوازان معقولو:
يدا) ىف اآلية الثانية مل يقع ىف الفواصل بل
اعلىٍي ًه ٍم) .كأيضا فإف قولو تعاىل ( :ىش ًه ن
( ىش ًه ن
يد ى
اّلِل أىخرج يكم ًمن بطي ً
وف أ َّيم ىهاتً يك ٍم ىال تىػ ٍعلى يمو ىف ىشٍيػئنا
أثنائها ،كأتمل ذلك من قولو تعاىل :ىك َّي ٍ ى ى ٍ ٍ ي
ص ىار ىك ٍاألىفٍئً ىدةى لى ىعلَّ يك ٍم تى ٍش يك يرك ىف (النحلٖ ،)78 :نقاؿ :أىىملٍ يػىىرٍكا إً ىىل
ىك ىج ىع ىل لى يك يم َّ
الس ٍم ىع ىك ٍاألىبٍ ى
ات ًيف ج ًو َّ ً
اّلِل إً َّف ًيف ىذلًك ىآلاي و
الطَّ ًًن مس َّخر و
ً
ً
ت لًىق ٍووـ يػي ٍؤًمنيو ىف
ى ى
الس ىماء ىما دييٍس يك يه َّن إَّال َّي
ىٌ
ٍ يى ى
(النحل )79 :كاستمرار اآلايت على ذلك إىل آخر السورة ،كمل يتخلل فيما اكتنف اآلية
قبلها كبعدىا فيما قرب منها غًن ذلك فقد تقررت فواصل ىذه اآلم من سورة النحل.
ٌ .2قوامٌن ابلقسط شهداء هللٌ /قوامٌن هلل شهداء ابلقسط
َّ ً
ً
ٌن ًابلٍ ًق ٍس ًط يش ىه ىداءى ًَّّلِلً ( ...النساء:
ين ىآمنيوا يكونيوا قىػ َّوام ى
قوؿ هللا تعاىل :ىايأىيػُّم ىها الذ ى
َّ ً
ً
ٌن ًَّّلِلً يش ىه ىداءى ًابلٍ ًق ٍس ًط (...اٞنائدة،)8 :
ين ىآمنيوا يكونيوا قىػ َّوام ى
 )135كقولو تعاىل :ىايأىيػُّم ىها الذ ى
كللسائل أف يسأؿ يف اٞنتشابو اللفظي ٣نا سبقٞ ،ناذا كانت اآلية األكىل بتقدَل قولو:
( ًابلٍ ًق ٍس ًط) عن قولو ( :يش ىه ىداءى) ،كأما يف اآلية الثانية بتأخًن قولوً ( :ابلٍ ًق ٍس ًط) بعد قولو:
( يش ىه ىداءى)؟

الغرانطي ،مالك التأويل  ،...ص342 .
الغرانطي ،مالك التأويل  ،...ص343 .
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كبٌن الغرانطي أبف اآلايت اٞنتصلة آبية سورة النساء مبنية على األمر ابلعدؿ
اّلِلً كلًيًّا كىال نى ً
ًً ً ً ً
ص نًنا (النساء:
كالقسط قاؿ تعاىل :ىم ٍن يػى ٍع ىم ٍل يسوءنا يٍجيىز بو ىكىال ىجي ٍد لىوي م ٍن يدكف َّ ى ى
ً ً
وموا لًٍليىػتى ىامى
 )123كقاؿ بعد :ىكيى ٍستىػ ٍفتيونى ى
ك ًيف النٌ ىساء(..النساء ،)127 :مث قاؿ :ىكأى ٍف تىػ يق ي
ًابلٍ ًق ٍس ًط(..النساء ،)127 :كتوالت اآلم بعد على ىذا اٞنعىن فقدـ قولو ابلقسط ليناسب
ماذكر .كأما آية اٞنائدة فثبت قبلها األمر ابلطهارة مث تذكًنه سبحانو بتذكر نعمو كالوقوؼ
ً
ٌن ًَّّلِلً) مث أتبع ّنا بىن على
مع ما عهد بو إىل عباده كاألمر بتقواه فناسبو قولو ( :يكونيوا قىػ َّوام ى
ذلك من الشهادة ابلقسط .كما بٌن أيضا ابن ٗناعة كاإلسكايف يف كتاهبما.
بٌن الكرماٍل اآلية األكىل يف قولو( :هلل) متصل كمتعلق ابلشهادة ،بدليل قولو :ىكلى ٍو
ً
ً
ٌن(..النساء )135 :أم :كلو تشهدكف عليهم ،ك كأما يف
ىعلىى أىنٍػ يفس يك ٍم أى ًكالٍ ىوال ىديٍ ًن ىك ٍاألىقٍػىربً ى
اآلية الثانية منفصل كمتعلق بقوامٌن ،كاٝنطاب للوالة بدليل قولو :ىكىال ىٍجي ًرىمنَّ يك ٍم ىشنىآ يف قىػ ٍووـ
أخر (هلل) عن قولو ابلقسط ،اىتماما
(اٞنائدة .)8 :كأما بٌن األنصارم اآلية األكىلٌ ،

س يف اآلية الثانية ،ألف (هلل) فيها متعلٌق بقوامٌن ،لكوف
القسط أم العدؿ ،ى
بطلب ٍ
كع ىك ى
الوالةً بدليل قولو :ىكىال ىٍجي ًرىمنَّ يك ٍم ىشنىآ يف قىػ ٍووـ ىعلىى أَّىال تىػ ٍع ًدليوا(..اٞنائدة )8 :أم
اآلية ىمثَّ يف ي
كونوا أيها الوالةي ٌقوامٌن يف أحكامكم هلل ال للنفع.

الغرانطي ،مالك التأويل  ،...ص358 .

الكرماٍل ،الربىان  ،...ص54 .

األنصارم ،فتح الرمحن،...ص126 .
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ادلتشابو اللفظي ابإلدغام وتركو
يشاؽ)
 .1كمن (يشاققٌ /

الرس ى ً ً
ً
ٌن لىوي ا ٍٟنيىدل ىكيػىتَّبً ٍع ىغٍيػىر ىسبً ًيل
وؿ م ٍن بػى ٍعد ىما تىػبىػ َّ ى
قوؿ هللا تعاىل :ىكىم ٍن يي ىشاق ًق َّ ي
اّلِل كرسولىو فىًإ َّف َّ ً
ً
ًً
يد الٍعً ىق ً
اب
اّلِلى ىشد ي
الٍ يم ٍؤمن ى
ٌن(...النساء )115 :كقولو تعاىل :ىكىم ٍن يي ىشاق ًق َّى ى ى ي ي
اّلِل فىًإ َّف َّ ً
ً
يد
ك ًأبىنػ يَّه ٍم ىشاقُّموا َّ
اّلِلى ىكىر يسولىوي ىكىم ٍن يي ىش ًٌ
اّلِلى ىشد ي
(األنفاؿ)13 :كقولو تعاىل :ذىل ى
اؽ َّى
الٍعً ىق ً
اب (اٜنشر ،)4 :كللسائل أف يسأؿ يف اٞنتشابو اللفظي ٣نا سبقٞ ،ناذا كانت اآلية
بفك اإلدغاـ عن قولو:
الثالثة إبدغاـ قولو( :يي ىش ًٌ
اؽ) ،كأما يف اآلية األكىل كالثانية ٌ
(يي ىشاقً ًق) ،مع أف الفك كاالدغاـ فصيحاف؟

بٌن الغرانطي أبف اإلدغاـ ٔنفيف كليس ابألصل ،فورد ىف النساء على األصل كمل
يقرتف بو مايستدعي ٔنفيفو كال سؤاؿ ىف ذلك .كٞنا تقدـ ىف سورة اٜنشر قولو تعاىل:
ً
اّلِلى ىكىر يسولىوي(..اٜنشر )4 :كتقدـ اٞناضي مدغما ،كمل يسمع ىف اٞناضى
ك ًأبىنػ يَّه ٍم ىشاقُّموا َّ
ذىل ى
اّلِلى) مدغما ليحصل ٠نيء
اؽ َّ
إال تلك اللغة ،فجيء ّنا ٘نل عليو من قولو ( :ىكىم ٍن يي ىش ًٌ
ً
اّلِلى ىكىر يسولىوي(..اٜنشر ،)4 :كعطف
ك ًأبىنػ يَّه ٍم ىشاقُّموا َّ
اإلدغاـ قبلو ىف اٞناضي من قولو :ىذل ى
(كرسولو) على اسم هللا تعاىل كقد كردت نسبو اٞنشاقة هلل كرسولو ككرد ذلك ابلعطف
ابلواك اٛنامعة كىو ما يناسب الفك.
كىذه كلها بياف عن أسرار اٞنتشابو اللفظي يف القرآف عند ابن الزبًن الغرانطي ٣نا
فيو اٞنتشابو اللفظي ابإلبداؿ ،الزايدة كالنقصاف ،التقدَل كالتأخًن ،اإلدغاـ كتركو .فرأل
الباحث أبف اٞنتشابو اللفظي يف القرآف ليس مراد بو تكرار اآلية اليت قد سبق ذكرىا أك
الغرانطي ،مالك التأويل ،...ص353 .
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تكرار اللفظي كاٞنعىن يف القرآف ألف لكل آية القرآف مقصود كحكم كمعاف خاصة فيها.
فاٞنتشابو اللفظي كلو كاف اختلف فيو لفظ اآلية القرآف بل اتفق كتناسب يف مراده
كمقصوده.

اإلختتام
تلخيصا ٣نا سبق البياف ,ديكن القوؿ :أبف اإلبداؿ يظهر القارئ مكانة استخدامة
كسرا ستخدامها يف القرآف ,كزايدة الكلمة أتكيدا عن الفعل كبياان عن العبارة
الكلمة ٌ

السابقة ,كالتقدَل كالتأخًن يظهر القارئ عن ٗناؿ أسلوب القرآف كمقصود اآلية ,مث
اإلدغاـ ٔنفيفا كتسهيال يف قراءة القرآف كليس ىو األصل.
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