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Abstract
This paper discusses about the verses of mutasyâbihât in the Quran. The debate of
this versescaused various opinions. The meaning of the mutasyâbihât in this paper is the
similarity and difference of the words in the Qur'an. Mufasir have different opinion
about the meaning of the verse of mutasyâbihât al-lafdzi. In addition, many Hufadz of the
Quran who are confused from one verse to another, or one chapter to another. It’s
because similarity of verses in the Qur'an with other verses. So the writer wants to
explain the verses mutasyâbihât al-lafdzi in the perspective of Hamzh al-Karmani in Surah
al-An'âm. In this discussion the author discovers some passages in mutasyâbihât al-lafdzi,
namely asrâru al-balaghah fi mutasyabih al-lafdzi, asrar al-balaghah fi mutasyabih al-hurf, and
murâ'ah al-ikhtilâf murâd bi al-lafdzi al-mukarrar.
Keywords: Mutasyâbihât al-Lafdziyyah, Hamzah al-Kiramani, Asrâru al-Balaghah
Abstrak
Tulisan ini mengulas tentang ayat-ayat mutasyâbihât dalam al-Qur’an yang
perdebatannya melahirkan berbagai pendapat. Maksud ayat mutasyâbihât yang ingin
dibahas adalah persamaan ataupun perbedaan dari kata-kata dalam al-Qur’an. Para
Mufasir saling berbeda pendapat mengenai makna pada ayat mutasyâbihât al-lafdzi.
Selain itu, banyak para penghafal al-Quran, yang tertukar dari suatu ayat ke ayat lain,
ataupun ke surah lain. Dikarnakan kesamaan ayat al-Qur’an dengan ayat lain. Maka
penulis ingin menjelaskan ayat-ayat mutasyâbihât al-lafdzi, menurut Hamzh al-Karmani
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dalam Surah al-An’âm. Di sini penulis menemukan beberapa bagian dalam mutasyâbihât
al-lafdzi, yaitu asrâru al-balaghahfi mutasyabih al-lafdzi, asraru al-balaghahfi mutasyabih alhurf, dan murâ’ah al-ikhtilâf murâd bi al-lafdzi al-mukarrar.
Kata Kunci: Mutasyâbihât al-lafdziyyah, Hamzah al-Kiramani, Asrâru al-Balaghah

مقدمة
ومن ا١تعلوم أن اآلايت ا١تتشاهبات اللفظية أحد من العلوم القرآن  .كما أن هللا
تعاىل قد جعل التشابو ُب األلفاظ أحد أوصاف القرآن على أحد األقوال ُب ا١تراد
اٟت ِد ِ
ي كِتَ ًااب ُمتَ َش ِاهبًا َم َ ِااَ)  .وُب سورة ال
ابلتشابو ُب سورة الزمرُ ( :هَّلل
ااُ َنَُهَّللزَل أ ْ
َح َ َن َْ
ِ
ك الْ ِكتَ ِ
ات ُى ُهَّللن أ ُُّم الْ ِكتَ ِ
ُخ ُر
عمران( ُى َو الُهَّللذي أََْنَزَل َعلَْي َ
ت ُْ٤ت َك َم ٌ
آاي ٌ
اب َوأ َ
َ
اب مْنوُ َ
ِ
ات) ُ .ب اآل ة األوىل قال أحدمها :أن بعضو شبو بعضاً ُب اآلي واٟتروف،
ُمتَ َشاهبَ ٌ
فاآل ة تشبو اآل ة ،والكلمة تشبو الكلمة ،واٟترف شبو اٟترف  .وال اا :أن بعضو ص ِّدق
بعضا ،فليس فيو اختالف وال تناقض  .وأما اآل ة ال ا ية ذكر ابن جر ر اختالف أىل
التأو ل ُب ا١تراد اب١تتشابو من القرآن ،على ٜت ة أقوال

ُ :ب األول  :أن ا١تتشابو منو،

ا١تًتوك العمل هبن أو ا١تن وخات  .وال اا :أن ا١تتشابو منو ،ما أشبو بعضو بعضا ُب
ا١تعاا ،وإن اختلفت ألفاظو ،وال الي :أ و ما احتمل من التأو ل أوجها  .والرابع :أ و ما
اشتبهت األلفاظ بو من قصصهم عند التكر ر ُب ال ور ،بقصو ابتفاق األلفاظ واختالف

سورة الزمر23 :

سورة ال عمران7 :

أيب جعفر دمحم بن جر ر الطربي،
2001م ،ج  ،20ص190 .

تفسري الطربي جامع البيان عن التأويل القرآن  ،القاىرو :دار اٟتجرة

تفسري الطربي ،ص199 -192 .
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ِ
وبقصو ابختالف األلفاظ واتفاق ا١تعاا  .وا٠تامس :أ و ما مل كن ألحد إىل
ا١تعااّ ،
علمو سبيل٦ ،تا استأثر هللا بعلمو دون خلقو.

وُب ىذه اآل ة ْتي هللا أن آاية القرآن من ا١تتشاهبات،

وىي آن اآلايت ٢تا

ا١تشًتكة بعضها بعضا ُب الكتمال واٞتودة ،وإتفاقها بعضها بعضا ُب ا١تعٌت وا١ت ال .ومن
عض آراء العلماء ،أن اآلايت ا١تتشاهبات شعر كا ت اآلايت ُب القرآن وااي غَت
معروف أو معٌت كلمة أو معٌت اآل ة .ولكن الباحي ال ناقش آايت معٌت غَت معروف،
وكتب ىي أوجو التشابو أو االختالف ُب كلمات القرآن وكيف قدم ا١ت اواة من اآلايت
األخرى.
٠تالفات الناشئة عن مفهوم ا١تتشاهبات ُب حوايل معٌت ،وٖتد د اآلايت ومفهوم
التف َت ،عٍت مع فهم إليو و توكل إىل هللا أو ْتي عن التأو لْ .تي ا١تعٌت بطر قة
متنوعة ،وىي فهم اآلايت ا١تتشاهبات .للبحي عن اآلايت ا١تتشاهبات منذ زمن القدمي مع
العلماء سواء كان من ا١تعٌت أو ٗتطيط تشابو بُت اآلاية ،بعد ْت ت عن اآلايت
ا١تتشاهبات وجدت أن جالل الد ن الشيوطي ق م اآل ة ا١تتشاهبة إىل

 3أق ام :

ا١تتشاهبات اللفظي ،ا١تتشاهبات ا١تعنوي ،ا١تتشابو بينهما .ومن ىنا رى أن القرآن كلو
متشابو.

تفسري الطربي  ،ص199 .
مناع خليل القطان ،مباحث يف علون القرآن ،الرايض :منشورات العصر اٟتد ي ،ص215 .
اٞتالل الد ن عبد الرٛتن أيب بكر ال يوطي،
العلمية،ص9 .
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أن بعض ا١تف ر ن مل قدر أن تف َت ببعض اآل ت ا١تتشاهبات ،ألن اآلايت
ا١تتشاهبات ال كفي ٔتجرد الًتٚتة ولكن اب١تناسبة اآل ة وكذالك من انحية األخرى ُب
علوم القرآن .واآلايت ا١تتشاهبات أحد من العلوم القرآن ،و بُت عن إختالف اآل ة اليت
شبو آب ة أخرى .وكذلك إختار الباحي عن سورة األ عام.
وقال دمحم طلحة ُب كتابو ،أن ا١تتشابو ُب القرآن الكرمي وىو ما أشكل تف َته
١تشاهبتو بغَت ُب اللفظي أو ا١تعنوي وىو على ثالثة أضرب :متشابو من جهة اللفظ فقد،
ومتشابو منجهة ا١تعنوي فقد ،ومتشابو من جهة اللفظ وا١تعٌت ٚتيعا .وُب حفاظ القرآن
أهنم ٥تافة عن اآلايت ا١تتشاهبات ،ومن ىنا ك َت من اٟتفاظ الذي تحاول من آ ة إىل آ ة
األخرى .من ىذه ا١ت ألة كان العلماء قد ْتي عن اآلايت ا١تتشاهبات اللفظية ،ل حولة
ُب حفظ القرآنُ .ب علم ٖتفيظ القرآن رأى العلماء من حيي اٞتمال ُب علم ا١تتشابو
اللفظ نق م إىل ثالثة :ا١تذاكرة ا١تعااية ،االمتحان.

وأسباب ا٠تطأ ُب اآلايت

ا١تتشاهبات وطرق اٟتًتاز من ا٠تطأ فيها :ضعف اٟتفظ ،عدم التزكيز ،الصغر وعدم
التجربة.
وُب سورة األ عام تضمن إىل مائة وٜتس وستون آ ة،

العوُب وعكرمة
وروى ّ

وعطاء عن ابن عباس قال :أ زلت سورة األ عام ٔتكة .و روى أبة صاحل عن ابن عباس
قال :ىي مكية ،زلت ليال وكتبواىا من ليلتهم ،غَت ست آ ة منها.فإهنا مد يات .قال

دمحم طلحة بالل منيار ،إعانة احلفاظ لآلايت املتشاهبات اللفظي  ،جدة :دار ور ا١تكتبات للنشر والتوز ع،
2003م ،ص87 .

دمحم طلحة بالل منيار ،إعانة احلفاظ لآلايت املتشاهبات اللفظي ،ص99.

دمحم طلحة بالل منيار ،إعانة احلفاظ لآلايت املتشاهبات اللفظي ،ص112 .
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األصوليُت :ىذه ال ورة اختصت بنوعُت من الفضيلة :أحدمها :أهنم زلت دفعة واحدة.
وال اا :أهنا شيعها سبعون ألفا من ا١تالئكة.

وُب سورة األ عام ٧تد عن كيفية الكافر

ُب رعا ة األ عام .و لكن ْتي الباحي ُب سورة األ عام من جهة اآلايت ا١تتشاهبات ُب
اللفظي.
فهذه دراسة للمتشابو اللفظي ُب سورة األ عام ،وىي جزء من دراسة ١تتشابو القرآن
بعضو ،وفكرة ىذه الدراسة تقوم على توجيو ا١تتشاهبات بربطها ابل ياق الذي وردت فيو،
كما وجدا الباحي ُب سورة األ عام ُب سورة األ عام ُ :م ْشتَبِ ًها َو َغْيَنَر ُمتَ َشابٍِو ) ُمتَ َش ِاهبًا
َو َغْيَنَر ُمتَ َشابٍِو)  .وُب ىذان اآل تان ،و لقد صرح الكرماا ُب كتابو ،قولو (مشتبها وغَت
متشابو) وُب اآل ة األخرى (متشاهبا وغَت متشابو) ألن أك ر ما جاء ُب القرآن من ىاتُت

الكلمتُت جاء بلفظ التشابو ٨تو قولو (وأتوا بو متشاهبا) (إن البقر تشابو علينا) (تشاهبت
قلوهبم) (وأخر متشاهبات) فجاء قولو (مشتبها وغَت متشابو) ُب اآل ة األوىل و (متشاهبا
وغَت متشابو) ُب اآل ة األخرى على تلك القاعدة ٍب كان لقولو تشابو معنيان :التبس،
وت اوى .
دمحم ٚتال الد ن بن دمحم سعيد بن قاسم اٟتالق القاسم،

حماسن التأويل  ،بَتوت:دار الكتب العلمية ،،ص.

2233
األ عام 99 :
األ عام141 :
ىو٤ :تمود بن ٛتزة بن صر الكرماا  ،أبو القاسم  ،ا١تعروف بتاج القراء  ،كان عجباً ُب دقة الفهم وح ن
االستنباط  ،توُب بعد  500ىَن  ،من مصنفاتو  :لباب التف َت  ،وغرائب التف َت  ،صر الكرماا ،والربىان ُب
متشابو القرآن .أٛتد الداوودي ،طبقات املفسرين ،اجمللد الثاين ،ص312 .

ٛتزة الكرماا ،الربهان يف توجيه متشابه ،ص112 .
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قال الكرماا وُب كتاب (أسرار التكرار ُب القرآن ا١ت مى الربىان ُب توجيو متشابو
القرآن ١تا فيو من اٟتجة والبيان) فإن ىذا الكتاب أذكر فيو" :اآلايت ا١تتشاهبات اليت
تكررت ُب القرآن وألفاظها متفقة ،ولكن وقع ُب بعضها زايدة أو قصان ،أو تقدمي أو
أتخَت ،أو إبدال حرف مكان حرف ،أو غَت ذلك ٦تا وجب اختالفاً بُت اآل تُت .أو
اآلايت اليت تكررت من غَت زايدة وال قصان و بُت عن ال بب ُب تكرارىا والفائدة ُب
إعادهتا وما ا١توجب للزايدة والنقصان والتقدمي والتأخَت واإلبدال وما اٟتكمة ُب ٗتصيص
اآل ة بذلك دون اآل ة األخرى".
وُب سورة األ عام وجدت اآلايت ا١تتشاه ،قدر  111كلمة او و آب ة أخرى إما
فس ال ورة أو غَته.

تضمن من اللفظي وا١تعنوي واٟترف.

ِ
ِ ِ
ب
وا١ت ال ذالكقال تعاىلَ :ولَ ْو تََنَرى إ ْذ ُوق ُفوا َعلَى النُهَّللا ِر فََن َقالُوا َاي لَْيَنتََننَا َنَُرُّد َوَال ُ َك ّذ َ
ِ
ِِ
ِ
ُت ()27
ِآب َايت َربِّنَا َوَ ُكو َن م َن الْ ُم ْؤمن َ
ب ورة األ عام30 :
ال فَ ُذوقُوا
س َى َذا ِاب ْٟتَ ِّق قَالُوا بَنَلَى َوَربِّنَا قَ َ
َولَ ْو تََنَرى إِ ْذ ُوقِ ُفوا َعلَى َرّهبِِ ْم قَ َ
ال أَلَْي َ
اب ِٔتَا ُكْنَنتُ ْم تَ ْك ُف ُرو َن ()30
الْ َع َذ َ
وموضع ا١تتشابو ( :إِ ْذ ُوقِ ُفوا َعلَى النُهَّللا ِر) (-إِ ْذ ُوقِ ُفوا َعلَى َرّهبِِ ْم)

ٛتزة الكرماا ،الربهان يف توجيه متشابه  ،ص63 .

عبد هللا بن دمحم بن أٛتد الطيار ،اآلايت املتشاهبات التشابه اللفظي اآلايت حكم وأسرار  ،ال عودي :دار
التدمري ،ص256 .
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وُب سورة األ عام فيو لفظ شًتك ولكن خيتلف ُب سورة األ عام اآل ة( 12 :الُهَّلل ِذ َن
َخ ِ ُروا أََْن ُف َ ُه ْم فََن ُه ْم َال َنُ ْؤِمنُو َن) ب ورة األ عام(20 :لُهَّلل ِذ َن َخ ِ ُروا أََْن ُف َ ُه ْم فََن ُه ْم َال
َنُ ْؤِمنُو َن)
وىذه اآل ة خيتلف بعضها بعض ،وُب قول( :لُهَّلل ِذ َن َخ ِ ُروا أََْن ُف َ ُه ْم فََن ُه ْم َال

َنُ ْؤِمنُو َن) ليس ابلتكرار ولكن ُب اآل ة األوىل ُب حق الكفار ،وال اا حق أىل الكتاب.

ترمجة حياة الكرماين
 .1مولده و شأتو
٤تمود بن ٛتزة بن صر الكرماا النحوي ىو اتج القراء وأحد العلماء الفقهاء
النبالء ،صاحب التصا يف والفضل ،كان عجبا ُب دقة الفهم وح ن االستنباط ،مل
فارق وطنو وال رحل ،وكان ُب حدود ا٠تم مائة وتوُب بعدىا.

وىو إمام كبَت ٤تقق

ثقة كبَت احملل ،ال أعلم على من قرأ ولكن قرأ عليو أبو عبد هللا صر بن علي بن أيب مرمي
فيما أح ب.
و بدو أن مالزمتو لوطنو وعدم رحلتو ُب طلب العلم مل دع لو شهرة بُت مؤلفى
الطبقات حىت جهلت سنة ميالده وسنة وفاتو ،وكل ماعرف عن حياتو أ و كان ُب حدود
عيد هللا عبد اٟتميد الوراقي ،إغاثة اللهفان يف ضبط متشاهبات القرآن  ،اإلسكندري :دار األديان ،:ص.
195-194
عبد هللا بن دمحم بن أٛتد الطيار ،املرجع السابق ،ص256 .

ايقوت اٟتموي الرمي ،معجم األدابء ،الغرب اإلسالمي1993 :م ،ص2686 .

مشس الد ن أبو ا٠تَت ابن اٞتزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء ،اجمللد الثاين  ,بَتوت :دار الكتب العلمية،
1971م ,ص254 .
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ا٠تم مائة وتوُب بعدىا (األعالم اتر خ وفاتو ٨تو 505ه ا١توافق 1110م) والجيد ُب
كتابو إشارة إىل سيخ من شيوخو ديكن استنباط عمره منها ،والظاىر أ و كان عصميا ُب
العلم ،تتلمذ على ما وصل من الكتب ،واعتماد على دكائو الذي زصف الياقوت أب و
كان عجبا.
وا١تؤكد أن اتج القراء كان عيش ُب آخر القرن ا٠تامس وأول ال ادس ،و إن كان
عيش ُب النصف ال اا من القرن ال ادس .وىو زمن كا ت قد تدىروت ُب دولة بٍت
العباس ،فلم بق ٢تا إال صورة ىز لة احتوهتا ا٠تالفة الفاطمية ٔتصرى والشام وا١تغرب،
وذلك الزمان شط واسع النطاق للقرامطة وا١تفول والباطنية وغَتىم من أرابب النحل
ا٢تدامة ،وكان استم ك ىذا الرجل بتقليد الدراسة اإلسالمية ا٠تالية من اإل٨تراف ،واليت
٢تدف إىل بناء بُت معاول ا٢تدم دليال على سالمة عقيدتو وقوتو ُب د نو واستقامة
سبيلو.
 .2التعر ف ٔتؤلفاتو
وقد قل قليال من م ائل كتابو ىن أيب م لم دمحم بن على بن اٟت ُت بن مهرا زد
النحوى األصبهاا االدب الذي ألف تف َتا ُب عشر ن ٣تلدا ،والذي قل بدوره عن
ا٠تطيب اإلسكاُب وكان لو تف َت ُب ٣تلد بيحي ُب فس ا١توضوع ،ولكن مل قف عليو
إال من خالل أيب م لم .كنا قل رأاي واحدا لنحوي آخر ُب تف َت ىو قاسم بن
حبيب .ومعلوماتنا قليل جدا ،و قل رآاي آخر لعلي بن عي ى الرمان النجوي ا١تعروف.
مشس الد ن أبو ا٠تَت ابن اٞتزري ،غاية النهاية يف طبقات القراء ,ص16.

مشس الد ن أبو ا٠تَت ابن اٞتزري ،غاية النهاية يف طبقات القراء ،ص17 .
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ورغم أن م ائلو عن غَته ال تعدو بضع م ائل فقد عقب عليها برأي ال خصي ومل
قتفي هبا .ومل قف على كتاب أيب جعفر بن الزبَت ُب ا١توضوع .والذي توجد منو خة
خطية ٔتعهد إحياء ا١تخطوطات العربية ّتامعة الدول العرربية ابلقاىرة.

وكتب للمؤلف

(٣تمود بن ٛتزة الكرماا):
 لباب التف َت وعجائب التأو ل (٥تطوط) ُب ش ًت بيت برقم

 4147وىو ا١تعروف

بكتاب (العجائب والغرائب) ُب عشر اجمللدات ،وىو تف َت أيب م لم مع تف َت
الكرماا.
 الربىان ُب توجيو متشابو القرآن ١تا فيو من اٟتجة والبيان ،بعنوان :أسرار التكرار ُب
القرآن
 اإلجياز ُب النحو٥ ،تتصر اإل ضاح للفارسي ,وىلم جر.

التعريف ابلربهان يف توجيه متشابه القرآن
ذكر ال يوطي ُب كتاب الربىان ُب كتابو اإلتقان،

واستدل ٔتا فيو على أن

القرآن بًتتيبو ُب اللوح احملفوظ ،وساق بعض أدلة الكرانا على ىذا القول .والكتاب
معروف بُت العالماء القدمي ،لكن تداول ُب عصران ومل تنهض إليو د إلخراجو ل بب
واحد فيمت رى ،ىو العنوان الذي اختاره للكتب.
مشس الد ن أبو ا٠تَت ابن اٞتزري ،غاية النهاية يف طبقات القراء ،ص17 .
مشس الد ن أبو ا٠تَت ابن اٞتزري ،غاية النهاية يف طبقات القراء ،ص18 .
جالل الد ن عبد الرٛتن بن أيب بكر ال يوطي،
 ،1426ص1865 .
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 . 1قيمة الكتب
وٝتاه ب( الربىان ُب توجيو متشابو القرآن ١تا فيو من اٟتجة والبيان

( وغمض

ا١تشتغلون ابلنشر عنو عيوهنم إذ ظنوه ُب ا١تتشابو ٔتعٌت :ا١توىم ،أو الغامض ،ومل فطنوا إىل
أ و ُب ا١تتشابو ٔتعٌت :ا١تتماثل ،وىو مكررات القرآن كما أوضح مؤلفو ُب مقدمة.
وقبل أن عتزم إخراج الكتاب إىل النور راجعت ك َتا من كتب التف َت اليت
عنيت اب١تقار ة والبخي كإرشاد العقل ال ليم أليب ال عود ،وكشاف للز٥تشري ،والبحر
احمليط أليب حيان ،والدر اللقيط لتلميذه ،وتف َت القرطيب ،وتف َت اٟتازن ،ومتشابو
القرآن للقاضي عبد اٞتبار ،والعقد اٞتميل ألكاه ابشا وغَت خشية أن كون الكرماا قد
قل م ألة من ىنا وم ألة من ىناك ةالفق من قولو كتااب كما فعل الك َتون .أن بعض
ا١تف ر ن كأيب ال عود وأيب حيان تعرضوا ُب قليلمن ا١تواضع للحد ي عن ا١تكرر ،ولكنهم
عاٞتوه ٔتنهج آخر ،منها تفوق على تعليالت الكرماا .أكد الكرماا م تقل كتابو،
معول على فكره واستنباطو ،صادق فيما قال ُب مقدمة :أن األئمة قد اقتصروا على
تصنيف ا١تكررات ومل شتغلوا بذمر وجوىها وعللها ،والفرق بُت اآل ة وم لها ىو ا١تشكل
الذي ال قوم أبعبائو إال من وفقو هللا ألدائو.
 .2منهج الكتاب
لقد حدد الكرماا منهجو ُب كتابو اب١تكررات قمة اإلعجازْ ،تيي ديكن
إعتبارىا من عالمات التنبيو على اإلعجاز الذي ال درك إال بعمق الفهم والفقو والتذكر
صر الكرماا ،الربهان يف متشابه القرآن ،ص20 .
صر الكرماا ،الربهان يف متشابه القرآن ،ص20 .
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ُب كل سورة من سور القرآن ،حىت درك اإل ان ا١ت توى الواجب من قظة العمق
والتدبَت حُت قرأ القرآن ،إما إلكتشاف آفاق أخرى من آفاق إعجازه اليت التنتهي ،وإما
ما دركو األولون واستيعابو ،حىت القرائة ٙتارىا من ذلك الكتب ا١تبارك ا١تبُت .ولقد بو
الكرماا على بعض م ائل أب و براىُت إلعجاز القرآن.
سار الكرماا ُب كتابو ٦تا جيعلو أوَب كتابو ْتي إعجاز األسلوب القرآا ،إذ
درج ا١تؤلفون على تلم و ُب كلمة أوتعبَت مفرد مقطوع عما قبلو وما بعده ،أما استيعاب
األسلوب والنظر إىل القرآن ُب وحدة متكاملة .ألن ىذه ا١تالحظة تعطينا الفهم اٟتقيق
اٟتكمة منزل القرآن ُب رعا ة كل اإلعتبار وا٢تيئات ٦تا ال ت ٌت لبشر على اإلطالق.

تعريف ابملتشابه اللفظي يف القرآن
 أ.

إشتقاق املعىن
وقد جرت عادة الباح ُت أن جيعلوا التعر ف اب١تصطلح ا١تراد شامال معناه اللغوي

واالصطالحي ،مع بيان العالقة بينهما .كما أن من تكميالت التعر ف بيان اإلطالقات
ا١ترادفة للمصطلح أو ا١تقاربة لو وىو الشق ال اا من عنوان ا١تبحي.
مصطلح " ا١تتشابو اللفظي " تكون من جزء ن ( كلمتُت ) ،حيتاج ُب تعر فو لغة
كل من جزء و ،كما لي :
إىل تعر ف ٍّ

صر الكرماا ،الربهان يف متشابه القرآن ،ص22 .
صر الكرماا ،الربهان يف متشابه القرآن ،ص23 .
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وشبَو،
ا١تتشابو :اسم فاعل من التشابو ،والتشابو :تََن َفاعُ ٌل من الشُهَّللبَو  .قالِ :شْبوَ ،
الشْبو والشُهَّللبَو :لغتان ٔتعٌت .وشابَنَ َهو وأ ْشبََن َهو :ماثلو ،وتَ َشاهبا
وشبِيو :ا١ت لٚ ،تعو :أ ْشباه .و ِّ
َ

حىت الْتب ا .و َشبُهَّللَن َهو ّإايه وبو تَ ْشبيهاً :م َّنلَو .وأمور
كل منهما اآلخر ّ
وا ْشتَبها :أشبو ّ
وشبِّو عليو األمر
ومشبُهَّللهة كمعظُهَّللمة :مشكلة .والشُّْبهة ابلضم :االلْتباس وا١تِْل.
ُ
م ْشتَبهة َ
اآلايت اوت .
تشبيهاً :لُبّس عليو ،وا ْشتبو األمر اشتباىاً :إذا اختلط .وتَ َشابَنَ َهت  :ت

والتصر فات ( الصيغ ) الواردة ُب القرآن من ىذه ا١تادة سبع ،ىيُ :شبِّو ُم ْشتبها

تَ َشابو تَ َشاهبت ُمتَشابو ُمتَ َشاهباً ُمتَ َشاهبات .

"قال ابن األعراب َ :شبُهَّللو الشيء :إذا أ ْشكل ،وشبّو :إذا ساوى بُت شيء

وشيء" ٦ .تا سبق من كالم أىل اللغة ،ديكن تصنيف معاا التشابو ُب اللغة إىل
صنفُت :
األول  :التماثل ،والت اوي ( ا١ت اواة ).

دمحم بن وسف الشهَت أبيب حيان األ دل ي ،تفسري البحر احمليط ،دار الكتب العلمية  ،ط 1422 : 1ىَن-
2001م ،ص252 .

دمحم بن مكرم بن على ،أبو الفضلٚ ،تال الد ن ابن منظور األ صاري الرو فعى اإلفر قى ،لسان العرب،احمللد

الثاث عشر ،بَتوت :دار الصادر ,ص ( 506 -503 .شبو )

دمحم فؤاد عبد الباقي ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ،القاىرة :دار اٟتد ي ,ص 375 .ابب الشُت.
ىو  :دمحم بن زايد األعرايب  ،أبو عبد هللا  ،كان لغوايً ّ اابً  ،من أحفظ الكوفيُت للّغة  ،مات سنة 231ىَن.
ايقوت اٟتموي الرمي ،معجم األدابء  ،الغرب اإلسالمي1993 :م ،ص.253 .

أيب الفضل ٚتال الد ن دمحم بن مكرم بن منظور اإلفر قي ا١تصري ،دمحم بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،اإلفر قى،

لسان العرب ،اجمللد ال اث عشر ,بَتوت :دار صادر ،صُ ، 505 .ب مادة ( شبو )

عبد هللا أبو ال عود ،معرفة أتويل املتشابه ،بَتوت :دار ابن حزم2001-1421 ،م ،ص.11 .
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ال اا :االلتباس ،وا٠تلط ،واإلشكال.
وأمااللُهَّلل ْفظ :واحد األلفاظ،وىو ٔتعٌت ا١تفعول :أي :ا١تلفوظ ،وىو ُب األصل
ظ ابلكالم ،وتلَفُهَّللظ بو :تكلُهَّللم .
ظ ،لَ ْفظا .و لََف َ
ظَ ،نَْل ِف ُ
مصدر ،قال :لََف َ
تدل على طرح الشيء،
قال ابن فارس " :الالم والفاء والظاء :كلمة صحيحة ّ
وغالب ذلك أن كون من الفم " .
وأما تعر ف ا١تتشابو اللفظي ُب االصطالح  ،ديكن تق يم التعر فات االصطالحية
ا١تذكورة للمتشابو اللفظي ق مُت:
األول :تعر فات مل قصد أصحاهبا أن تكون كذلك ،إمنا اعتربىا بعض من جاء
بعدىم .وديكن تصنيف التعر فات ُب ىذا الق م صنفُت:
(أ) أقوال لبعض ال لف أو من بعدىم من ا١تف ّ ر ن ُب ا١تراد ابلتشابو الذي ُو ِصف

بو القرآن ُب بعض اآلايت ،فع ّدىا بعض الباح ُت تعر فات للمتشابو اللفظي  ،وىي :
اٟت ِد ِ
ي كِتَ ًااب ُمتَ َش ِاهبًا
 .1قول قتادة ُب معٌت قولو تعاىلُ ( :هَّلل
ااُ َنَُهَّللزَل أ ْ
َح َ َن َْ
َم َ ِااَ ، )..قال " :اآل ة تشبو اآل ة  ،واٟترف شبو اٟترف " .
اإلفر قى ،لسان العرب ،اجمللد ال ابع ،ص.461 ،
ابن فارس ،معجم املقاييس ،اجمللد ا٠تامس ،ص259

٤تمود بن ٛتزة بن صر الكرماا ،الربهان يف متشابه القرآن  ،بَتوت :دار صادر1411 ،ىَن1991 -م ،ص.
7
ىو  :قتادة بن دعامة ال دوسي  ،أبو ا٠تطاب البصري  ،الضر ر األكمو  ،ا١تف ّ ر  ،كان من علماء التابعُت،
وكان من أحفظ الناس  ،مات بواسط ُب الطاعون سنة  118وقيل  117ىَن ولو  57سنة  .مشس الد ن دمحم
بن أٛتد بن ع مان الذىيب ،سري أعالم النبالء ،اجمللد ا٠تامس ,بَتوت :مؤسس الرسالة ،ص.269 .
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 .2قول اٟت ن ُب معٌت اآل ة ف ها  " :تكون ال ورة فيها اآل ة ُ ،ب سورة
أخرى تشبهها " .
 .3قول ابن جر رُ ،ب حكا تو ألحد األقوال ُب معٌت قولو تعاىلُ ( :ى َو الُهَّلل ِذي أََْنَزَل
ِ
ك الْ ِكتَ ِ
ات ُى ُهَّللن أ ُُّم الْ ِكتَ ِ
ات ) " ىو:
َعلَْي َ
ُخ ُر ُمتَ َشاهبَ ٌ
ت ُْ٤ت َك َم ٌ
آاي ٌ
اب َوأ َ
َ
اب مْنوُ َ
بقصو ابتفاق
ما اشتبهت األلفاظ بو من قصصهم عند التكر ر ُب ال ورّ ،
وبقصو ابختالف األلفاظ واتفاق ا١تعاا"
األلفاظ واختالف ا١تعااّ ،

( ب ) كالم لبعض ا١تصنّفُت ُب ا١تتشابو اللفظي ُب مق ّدمات كتبهم أرادوا فيو
بيان موضوعات تلك الكتب ،فجاء من اعترب ذلك الكالم تعر فا للمتشابو اللفظي
وىو:
ما قالو الكرماا

ُب مقدمة كتابو ( الربىان ُب متشابو القرآن ) " :فإن ىذا

الكتاب أذكر فيو :اآلايت ا١تتشاهبات اليت تكررت ُب القرآن وألفاظها متفقة ،ولكن وقع

الزمر 23 :
تفسري الطربي جامع البيان عن التأويل القرآن  ،القاىرو :دار اٟتجرة

أيب جعفر دمحم بن جر ر الطربي،
2001م ،ج  ،20ص190 .
ىو  :أبو سعيد اٟت ن ابن أيب اٟت ن البصري  ،واسم أبيو ار  ،األ صاري موالىم  ،أحد كبار التابعُت ،
ورأى كبار الصحابة  ،كان إماماًكبَت الشأن  ،فقيهاً فاضالً مشهوراً  ،رأساً ُب العلم والعمل  ،ولد ُب خالفة
عمر  ،وتوُب سنة 110ىَن وقد قارب الت عُت .الداوودي ،طبقات املفسرين ،اجمللد األول ،ص150 .
ابن جر ر الطربي ،تفسري الطربي  ،اجمللد العشر ن ،ص. 191 .

آل عمران 7 :

بن جر ر الطربي ،تفسري الطربي  ،اجمللد العشر ن اجمللد ا٠تامس ،ص197 .

عدانن دمحم زرزور ،متشابه القرآن دراسة موضوعية ،دمشق :مكتبة دار الفتح1389 ،ه ،ص9 -8 .
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ُب بعضها زايدة أو قصان ،أو تقدمي أو أتخَت ،أو إبدال حرف مكان حرف ،أو غَت
ذلك ٦تا وجب اختالفا بُت اآل تُت .أو اآلايت اليت تكررت من غَت زايدة وال
قصان".
الثاين :تعر فات أراد أصحاهبا أن تكون كذلك .ولكن منهم من زاد على التعر ف
إ ضاح عبارتو وبيان ٤تًتزاتو ،ومنهم من مل فعل .فهذان صنفان أ ضا ٖتت ىذا الق م :
( أ ) ما اكتفي فيو بوضع التعر ف دون الشرح  ،وىي :
 .1تعر ف الزركشي ُب (الربىان ) ،و قلو عنو ال يوطي بنصو دون بة

وىو":

إ راد القصة الواحدةُ ،ب صور شىت وفواصل ٥تتلفة" .
 .2تعر ف أيب البقاء الكفوي ُب كتابو ،وىو م تفاد من الزركشي مع زايدة عليو
وتغيَت كلمة منو ،وىو " :إ راد القصة الواحدةُ ،ب سور شىت وفواصل ٥تتلفةُ ،ب
التقدمي والتأخَت ،والزايدة والًتك ،والتعر ف والتنكَت ،واٞتمع واإلفراد ،واإلدغام
والفك ،وتبد ل حرف ْترف آخر " .

ىو ٤ :تمود بن ٛتزة بن صر الكرماا  ،أبو القاسم  ،ا١تعروف بتاج القراء  ،كان عجباً ُب دقة الفهم وح ن

االستنباط  ،توُب بعد  500ىَن  ،من مصنفاتو  :لباب التف َت  ،وغرائب التف َت  ،صر الكرماا ،والربىان ُب
متشابو القرآن .أٛتد الداوودي ،طبقات املفسرين ،اجمللد الثاين ،ص.312 .
صر الكرماا ،الربهان يف متشابه القرآن ،ص.110 .

بدر الد ن دمحم بن عبد هللا الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن ،اجمللد األول ،القاىرة :دار الًتاث ,ص112 .
جالل الد ن عبد الرٛتن بن أيب بكر ال يوطي،
 ،1426ص.232 .

موسى اٟت يٍت الكفوي ،الكليات ،ص845 .
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 .3تعر ف إبراىيم اٞترمي وىو " :تشابو آايت القرآن الكرمي ُب األلفاظ وا١تعاا،
ْتيي كون ٍب تغا ر طفيف بُت آ ة وآ ة ،وفق ما قتضيو ال ياق والتعبَت".
( ب ) ما كان مع التعر ف شرح لو وبيان حملًتزاتو ،أو شيء من ذلك:
تعر ف دمحم الصامل وىو " :ما توارد من اآلايت بنوع من التبد ل والتغيَت ُب
تكرر بعينو من اآلايت ،فهو من قبيل (
ألفاظها"ٍ .ب قول" :بقي أن أوضح أن :ما ّ

تكررت أبعياهنا ،دون أن حيدث عليها أي
ا١تتفق اللفظي ) وليس ا١تتشابو ،فهناك آايت ّ
اب١تكرر ".
تعد ل أو تبد ل ،فهذا ما ّمى ّ

 ب.

أول من ألف يف املتشابه اللفظي
أشهر ما قيل ُب ىذا  :ما قالو ال يوطي ُب " :أفرده ُب التصنيف خلق ،أو٢تم فيما

أح ب الك ائي ".
ولكن شكل على ىذا اٟت بان من ال يوطي أمران:
األول :ما ذكره ا٠تطيب اإلسكاُب ُب مقدمة كتابو من كو و أول من قرع ابب
أتملت كتب ا١تتقدمُت وا١تتأخر ن ،وفتّشت عن
ىذا الفن ،حيي قول .. " :بعد أن ّ

ا١تتبحر ن ،فما وجدت أحداً من أىلها بلغ غا ة كنهها،
أسرار معاا ا١تتأولُت احمل ّققُت ّ

إبراىيم دمحم اٞترمي ،معجم علوم القرآن ،دمشق :دار القلم201 ،م ،ص .241
دمحم بن علي الصامل ،بالغة املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي  ،ص . 13 .وىو :أستاذ مشارك ُب ق م
البالغة والنقد ُب كلية اللغة العربية ُب جامعة اإلمام ابلرايض.
أيب بكر ال يوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ص1865 .
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كيف ومل قرع ابهبا ،ومل فًت عن انهبا ،ومل فر عن وجهها ،ففتقت من أكمام ا١تعاا
ما أوقع فرقاان ،وصار ١تبهم ا١تتشابو وتكرار ا١تتكرر تبياان " .
ولكن ىذا اإلشكال ليس ابلقوي ،لكون الك ائي سابقا على اإلسكاُب بزمن
ك َت كما ال خيفى ،وألن األوليّة اليت ذكرىا اإلسكاُب لنف و ىي أولية التأليف ُب "

توجيو ا١تتشابو " و " تعليلو " ال ُب التأليف ُب " ا١تتشابو " مطلقا ،بدليل قول ال يوطي

ألولية الك ائي " :وألّف ُب توجيهو الكرماا كتابو الربىان ُب متشابو القرآ،
بعد ذكره ّ
وأح ن منو :درة التنز ل وغرة التأو ل أليب عبد هللا الرازي " .
وقر ب من ىذا :القول أبن أول من ألف فيو :علم الد ن ال خاويُ ،ب منظومتو
"ىدا ة ا١تراتب " ،واألمر ليس كذلك ،بل ىي ّأولية مقيّدة إذ ىو ّأول من ألّف فيو على

طر قة النظم .

الثاين :ماذكره الدكتور :حازم حيدر ُب كتابو " علوم القرآن بُت الربىان واإلتقان"
مع ّقبا على ما قالو ال يوطي " :لكن ٧تد ابن الندمي

ذكر أن ١تقاتل بن سليمان

أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا األصبهاا ا١تعروف اب٠تطيب اإلسكاُب ،درة التنزيل وغرة التأويل ،مكة جامعة أم
القرى ،ص137 .

أيب بكر ال يوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ص1865 .

دمحم طلحة ،إعانة احلفاظ ،ص330 .

وابن الندمي ىو  :دمحم بن إسحاق بن دمحم بن إسحاق  ،أبو الفرج بن أيب عقوب الندمي  ،صاحب كتاب "
دل كتابو على ذلك ،
الفهرست " من أقدم كتب الًتاجم وأفضلها  ،وىو بغدادي  ،وكان معتزلياً متشيعاً ّ ،
توُب سنة 438ىَن  .لسان امليزان  :اجمللد ا٠تامس ،ص. 72 .
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البلخي وٟتمزة بن حبيب الزايت

(ت 154 :أو 156ىَن) ولنافع بن عبد الرٛتن

صحت أهنا ُب ا١تتشابو اللفظي فهم
ا١تدا (ت 169 :ىَن) كتباً ُب متشابو القرآن ،فإن ّ
تدل بتح ّفظ أن كتاب

أسبق من الك ائي (ت 189 :ىَن) .ووجدت ابن ا١تنادي

موسى الفراء ؟ ّأول شيء وضع ُب ىذا الضرب ( أي ا١تتشابو) .وىو تلميذ عبد هللا بن
عي ى بن أيب ليلى (ت 130 :ىَن) فلو ق ّدران أ و توُب بعد شيخو ٓتم ُت عاما ،تكون
وفاتو عام ( 180ىَن) أي أسبق وفاة من الك ائي .وعلى كل :فإا أردت التنبيو إىل أن
إطالق ّأوليات التأليف ُب الفنون ،حيتاج إىل تتبّ ٍع واستقراء اتم ،وإالّ فال يوطي مل جيزم
أبن الك ائي ىو رائد التأليف ُب ىذا النوع ،وإمنا ح ب ذلك ،وىو أمر نتقض ٔتا

ذكرتو عن ابن الندمي وابن ا١تنادي وهللا أعلم ".
وديكن تلخيص ما سبق ُب ىذا ا١تطلب ُب ثالثة أشياء:
ىو  :مقاتل بن سليمان بن بشَت األزدي ا٠تراساا  ،أبو اٟت ن  ،من أعالم ا١تف ر ن  ،أصلو من بلخ  ،وا تقل
إىل البصرة  ،ودخل بغداد ٍ ،ب توُب ابلبصرة سنة 150ىَن  ،كان مًتوك اٟتد ي  ،ورمي ابلتج يم  :.سري

أعالم النبالء  :اجمللد ال ابع ،ص.201 .
ىو ٛ :تزة بن حبيب بن عمارة بن إٝتاعيل التيمي ابلوالء  ،الزايت  ،أبو عمارة الكوُب  ،أحد القراء ال بعة

ا١تشهور ن  ،توُب سنة 156ىَن  .سري أعالم النبالء  :ج .7،ص.90 ،
ىو  :انفع بن عبد الرٛتن بن أيب عيم اللي ي ابلوالء  ،ا١تدا  ،أحد القراء ال بعة  ،أصلو من أصبهان  ،ا تهت
إليو رايسة القراءة ُب ا١تد نة  ،وأقرأ الناس يفاً وسبعُت سنة  ،توُب سنة

169ىَن  .سريأعالم النبالء  :اجمللد

ال ابع ،ص.336 .

متشابه القرآن العظيم ،ص. 62 .

ىكذا رسم اٝتو ( هبمزة بعد األلف ) مع أ و عند ابن ا١تنادي ( متشابه القرآن العظيم  :ص  ) 62 -61بال
ص عدد من احملققُت على عدم معرفتو ،قال ابن ا١تنادي فلم زد على أن قال عنو  " :كان موسى
مهزة  ،وقد ّ

إمام أىل الكوفة ُب القرآن  ،وإ و قرأ على عبد هللا بن عي ى بن أيب ليلى "  ( .متشابه القرآن العظيم  :ص
. ) 62 -61
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أوال :أن أول من ألّف ُب ا١تتشابو اللفظي عموما ( واضع ىذا العلم ) ىم :أئمة
القراءة.
اثنيا :أن أولية التأليف ُب ا١تتشابو اللفظي على وجو التحد د ،مازال القول فيها
مًتدد ْت ب ما توصل إليو الباح ون بُت عدد من أئمة القراءة،
٤تتمالً وغَت جازم  ،وىو ّ
ىمٛ :تزة ،وانفع ،والك ائي ،وموسى الفراء.
اثلثا :أن أول من ألّف ُب توجيو ا١تتشابو اللفظي وتعليلو ىو :أبو عبدهللا الرازي
ا١تعروف اب٠تطيب اإلسكاُبُ ،ب كتابو " درة التنز ل وغرة التأو ل" ،وأن ّأول من ظمو:
أبو اٟت ن علم الد ن ال خاوي ؛ ُب منظومتو " ىدا ة ا١تراتب ".
ج.

واملكرر
الفرق بني املتشابه اللفظي واملشرتك
ّ

بعد تعر ف ا١تتشابو اللفظي وبيان حدوده لغة واصطالحا ،وبعد بيان األلقاب

ا١ترادفة لو ،فإ و حي ن إكماال لذلك بيان الفرق بُت ا١تتشابو اللفظي وبعض ا١تصطلحات
ا١تقاربة لو ٦تا ُظَن أهنا مرادفة لو لئال حيصل التداخل بُت ا١تصطلحات ،و كتمل بذلك

التحد د الدقيق ١تصطلح " ا١تتشابو اللفظي" ُب القرآن.

ا١تشًتك
"
وقد رأ ت أن من أك ر تلك ا١تصطلحات قراب للمتشابو اللفظي مصطلحا "
ا١تكرر" .وعليو :ف يكون تفصيل الكالم ٖتت ىذا ا١تبحي ُب مطلبُت:
و" ّ
أ.

الفرق بُت ا١تتشابو اللفظي وا١تشًتك .

ب.

الفرق بُت ا١تتشابو اللفظي وا١تكرر.
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أ.

الفرق بُت ا١تتشابو اللفظي وا١تشًتك
قبل ذكر الفروق بُت ا١تصطلحُت ،البد من ذكر تعر ف كل منهما .وحيي قد

سبق القول ُب تعر ف ا١تتشابو اللفظي ُب ا١تبحي ال ابق فقد بقي تعر ف ا١تشًتك ُب
عرفو كل من اللغو ُت ُب فقو اللغة واألصوليُت ُب دالالت األلفاظ
االصطالح ،حيي ّ

على خالف ُب وقوعو ُب اللغة ،وُب ك َت من قضاايه٦ ،تا جعل تلك ا٠تالفات ٢تا أثر ُب
تعدد تعار فو واختالفها بناء على ذلك.
لكٍت آثرت ذكر التعر ف الذي ذكره ال يوطي ُب ( ا١تزىر ُب اللغة وعلومها )
ّ

أل و قلو عن أىل األصول ،حيي قال:

" وقد ح ّده أىل األصول أب و :اللفظ الواحد الدال على معنيُت ٥تتلفُت فأك ر،
داللة على ال واء عند أىل تلك اللغة " .
أما الفروق اليت ديكن ذكرىا بُت ا١تتشابو اللفظي وا١تشًتك ،فقد بدا يل منها
ٙتا ية:
 )1أن ا١تتشابو اللفظي واقع ُب عالقة األلفاظ بعضها ببعض ،أما ا١تشًتك فهو ُب عالقة
األلفاظ اب١تعاا ؛ كما قال ابن فارس " :ابب األٝتاء كيف تقع على ا١ت ميات؟
مى الشيئان ا١تختلفان ابالٝتُت ا١تختلفُت ،وذلك أك ر الكالم ،كرجل وفرس.
دمحم ور الد ن ا١تنجد ،االشرتاك اللفظي يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق ،بَتوت :دارالفكر ،ص23 .
عبد الرٛتن جالل الد ن ال يوطي  ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،اجمللد األول  ,بَتوت :منشورات الكتبو
العصر ة) ،ص369 .
عبد الرٛتن جالل الد ن ال يوطي ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ,ص369 ,
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وت مى األشياء الك َتة ابالسم الواحد٨ ،تو :عُت ا١تاء ،وعُت ا١تال ،وعُت
ال حاب .و مى الشيء الواحد ابألٝتاء ا١تختلفة٨ ،تو :ال يف وا١تهند واٟت ام
" .قال ال يوطي  " :والق م ال اا ٦تا ذكره ىو ا١تشًتك " .
 )2أن ا١تتشابو اللفظي كون بُت األلفاظ ا١تفردة كما كون بُت الًتاكيبٓ ،تالف
ا١تشًتك إذ ال كون إال ُب األلفاظ ا١تفردة دون الًتاكيب .
 )3أن ا١تتشابو اللفظي ال شًتط فيو اختالف ا١تعٌت بُت اللفظُت ا١تتشاهبُتٓ ،تالف
اللفظ ا١تشًتك الذي البد أن كون داالًّ على معنيُت ٥تتلفُت فأك ر ،وإال مل صح
ت ميتو مشًتكا.
 )4أن ا١تتشابو اللفظي ال كون إال بُت لفظُت فأك ر ،فال مى اللفظ متشاهباً لفظيا
إال إذا كان شبو لفظا آخر .أما اللفظ ا١تشًتك فهو لفظ واحد ،لكن التع ّدد ُب
معا يو.
 )5من حيي الضد :فا١تتشابو اللفظي ضده :ا١تتبا ن أو ا١تختلف اللفظي .أما ا١تشًتك
فضده :ا١تًتادف وىو األلفاظ ا١تختلفة الدالة على معٌت واحد و دل عليو تق يم
ابن فارس ال ابق لألٝتاء كيف تقع على ا١ت ّميات؟ .

٦ )6تا ديكن التفر ق بو بينهما :اختالف ا١تعٌت اللغوي لكل منهما .إذ ا١تتشابو اللفظي
ُب اللغة ٔتعٌت ؤ و ٔتعٌت ا١تشكل ،أما ا١تشًتك فهو ُب اللغة ٔتعٌت ا١تقا ِرن وخالف
ا١تنفرد ؤتعٌت ا١تمت ّد وا١ت تقيم.
أٛتد بن فارس بن زكرايء ،الصاحيب يف فقه اللغة ،بَتوت :دار الكتب العلميو ،ص59 .
جالل الد ن ال يوطي ،املزهر ،ص369 .

ور الد ن ا١تنجد ،االشرتاك اللفظي ،ص30 .
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 )7أن ا١تتشابو اللفظي مل قل أحد بعدم وجوده ُب القرآنٓ ،تالف ا١تشًتك فقد اختلف
ُب القول بوجوده فيو ،بل اختلف ُب وقوعو ُب اللغة .
 )8أن القول ابالشًتاك خالف األصل بال خالف  ،أما التشابو اللفظي فلم قل أحد
أب و كذلك .
بقي القول أبن من ىذه الفروق ما ىو جوىري مؤثر ،ومنها ما ليس كذلك ،بل
ذكر للتكميل .
ب.


واملكرر
الفرق بني املتشابه اللفظي
ّ

ذىب بعض الباح ُت كما تقدم ُب التعر ف االصطالحي للمتشابو اللفظي إىل

إطالقو
ا١تكرر غَت ا١تتشابو اللفظي ٘تاماْ ،تيي إهنما ال تداخالن .وىذا القول ليس على ،
أن ّ
بناء على ٖتر ر ا١تعٌت االصطالحي لكل منهما .ولعل األقرب أن قال :أبن بينهما عموما
وخصوصا ،تضح من النظر ُب تعر ف كل منهما ،والنظر ُب الفروق ا١تذكورة الحقا.
وحيي سبق التفصيل ُب تعر ف ا١تتشابو اللفظي ُب ا١تبحي ال ابق فالبد من ذكر
ا١تكرر " قبل البدء بتعداد الفروق:
تعر ف " ّ
فا١تكرر :من ( التُهَّللكرار ) وىو " :إعادة اللفظ أو مرادفو لتقر ر معٌت " .
ابن فارس ،معجم املقاييس ،ص557 .
ور الد ن ا١تنجد ،االشرتاك اللفظي ،ص60 .
ور الد ن ا١تنجد ،االشرتاك اللفظي ،ص73 .

علي الصامل ،بالغة املتشابه اللفظي ،ص.13 .
موسى اٟت يٍت الكفوي ،الكلّيات ،ص297 .
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ثالثة:

ا١تكرر وا١تتشابو اللفظي ،فقد بدا يل منها
أما الفروق اليت ديكن التماسها بُت ّ

 )1اختالف ا١تعٌت اللغوي لكل منهما .إذ التشابو ُب اللغة ٔتعٌت التماثل ؤتعٌت االلتباس
وتق ّدم .أما التكرار لغة فيأٌب ٔتعٌت اإلعادة والًتد د ؤتعٌت اٞتمع أ ضا .
 )2أن التكرار طلق على تكرار األلفاظ وا١تعاآ ،تالف التشابو اللفظي ،فهو ال طلق
إالّ على تشابو األلفاظ فقط .جاء ُب ( معجم ا١تصطلحات البالغية وتطورىا )

:

" أن التكر ر نق م ق مُت:
َس ِر ْع  .وال اا  :وجد ُب ا١تعٌت دون
َس ِر ْع أ ْ
األول :وجد ُب اللفظ وا١تعٌت ،م ل :أ ْ

اللفظ ،م ل :أطعٍت وال تعصٍت ،فإن األمر ابلطاعة ىو النهي اب١تعصية ".

تكرر فيو لفظ بعينو
ا١تكرر فهو :ما ّ
وقال الشيخ عبد القادر اٟت ٍت  " :وأما ّ
ِ
َي َآال ِء َربِّ ُك َما
دون اختالفُ ،ب ع ّدة مواضع من القرآن ،وم الو :قولو تعاىل :
( فَبأ ِّ
ِ ِ
تكرر فيو ا١تعٌت مع اختالف األلفاظ بفروق َتة متشاهبة
ا١تكرر :ما ّ
تُ َك ّذ َابن )  .ومن ّ
تكرر فيو ا١تعٌت دون األلفاظ ،وذلك كتكرار قصص
وىو عُت ا١تتشابو اللفظي .ومنو :ما ّ
ابن فارس ،معجم املقاييس ،ص. 904 .
أٛتد مطلوب ،معجم املصطلحات البالغية وتطورها  ،اجملمع العلمي العراقي 1407ه1987-م ,ص.
بتصرف َت ).
ّ ( 411 -410
ىو  :الشيخ عبد القادر ا٠تطيب ابن الشيخ الفاضل دمحم أبو الفرج ا٠تطيب اٟت ٍت ؛ شأ ُب بيت علم وفضل،
وُب عائلتهم خطابة م جد بٍت أمية ُب دمشق الشام .تقدمي الشيخ  :دمحم كرمي راجح لشرح عبد القادر .علم
الد ن ال خاوي ،هداية املراتب ،ص.12 -11 .

الرمحن 13 :
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بعض األ بياء عليهم ال الم أبساليب ٥تتلفة وألفاظ متبا نة ،وىذا النوع خارج عن ح ّد
ا١تتشابو اللفظي " .
 )3أن األصل ُب " التكرار " ىو :ا١تعٌت سواء كان ابللفظ ف و أو بغَته ،كما تق ّدم ُب
تقرر "
تكرر ّ
التعر ف ولذلك قال " :الكالم إذا ّ

والتقر ر إمنا كون للمعٌت ال

لأللفاظ .وىذا ٓتالف ا١تتشابو اللفظي ،فإن األصل فيو النظر إىل األلفاظ دون
ا١تعاا كما ىو ظاىر من اٝتو.
 )4و٦تا ديكن اعتباره من الفروق بُت التشابو اللفظي والتكرار :ما ذكره الزركشي ُب (
الربىان ) من أن اللفظ إذا أعيد ال لتقر ر ا١تعٌت ال ابق ،فإ و ال كون تكرارا ،وم ّل
ِ
صا لَوُ ِد ٍِت ) بعد قولو تعاىل (:قُ ْل إِِّا
لذلك إبعادة قولو تعاىل ( :قُ ِل ُهَّلل
ااَ أ َْعبُ ُد ٥تُْل ً
أ ُِمرت أَ ْن أَعبد ُهَّلل ِ
صا لَوُ ال ِّد َن ) ألن إعادتو ال لتقر ر األول بل لغرض آخر ،إذ
ُْ َ
ُْ
ااَ ٥تُْل ً

معٌت األول :األمر ابإلخبار أ و مأمور ابلعبادة هلل واإلخالص لو فيها ،ومعٌت ال اا:
فعلى تقر ر الزركشي ىذا:

أ و خيص هللا وحده دون غَته ابلعبادة واإلخالص.

ديكن أن عترب اللفظ ا١تعاد من التشابو اللفظي وال عترب من التكرار ،إذا كا ت
إعادتو ال لتقر ر ا١تعٌت ال ابق ،وهللا أعلم.

علم الد ن ال خاوي ،هداية املراتب ،ص.17 .
دمحم بن عبد هللا الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن ،اجمللد ال الي .ص.10 .
الزمر 14 :
الزمر 11 :

دمحم بن عبد هللا الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن ،اجمللد ال الي .ص10 .
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اآلايت املتشاهبات يف سورة األنعام عند الكرماين
ىذا الباب أىم األبواب ُب ىذه الرسالة ،حيي حللت فيو الباحي كيف اآلايت
ا١تتشاهبات ُب سورة األ عام اليت تكون موضعا ىاما ىذه الرسالة .فبدأ الباحي ابلتحقيق
عن األغراض اليت وضعها الباحي .حيتوي على ثالثة فصول  :الفصل األول :األسرار
البالغة ُب ا١تتشابو األلفاظ  ،والفصل ال اا :األسرار ُب ا١تتشابو من اٟتروف ،الفصل
ا١تكرر.
ال الي :مراعاة اختالف ا١تراد ابللفظ ّ
قال الكرماا ُب كتاب " الربىان ُب توجيو متشابو القرآن " ذكر  26ا١ت ألة ُب
سورة األ عام،

وقال بدر الد ن ُب كتابو " كشف ا١تعاا ُب ا١تتشابو من ا١ت اا" ذكر

 34ا١ت ألة ُب سورة األ عام.

قال إبراىيم بن عبد العز ز ُب كتاب " البالغة القرآ ية ُب

اآلايت ا١تتشاهبات " ذكر  46آ ة ُب سورة األ عام.

وقال الورقي ُب كتاب " إغاثة

٤تمود بن ٛتزة الكرماا ،الربهان يف توجيه متشابه القرآن  ،القاىرة :دار الفضيلة1397 ،ه1977-م ،ص.
279-272

بدر الد ن أيب عبد هللا دمحم بن إبراىيم بن ٚتاعة ،كشف املعاين يف املتشابه من املثاين  ،ا١تد نة :دار الشر ف،

1411ه1990-م ،ص455 -453 .

إبراىيم بن عبد العز ز الزبَت ،البالغة القرآنية يف اآلايت املتشاهبات  ،الرايض :دار كنوز إشبيليا1431 ،ه-
2010م ،ص667 -665 .
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اللهوان ُب ضبط متشاهبات القرآن " ذكر  97م ألة.

وقال الطيار ُب كتابو " اآلايت

ا١تتشاهبات " ذكر  111م الة.
أ.

األسرار البالغة يف املتشابه األلفاظ
كان القرآن الكرمي ُب معان األلفاظ عترب وحيرص على أن كون ىذا اللفظ بذاتو

ومن ا١تقصود دون غَته من األلفاظ اليت توىم أن تقوم ُب مقامو عن أداء ا١تعٌت ،وإذا
أتمل الباحي اآل ة ا١تتشابو ُب القرآن ،وجد الباحي منها ما كان ٥تتلف ُب كلمة واحدة
وإبدا٢تا بكلمة أخرى ،ووجد ُب جهة البالغة واإلعجاز .ومن اآلايت ا١تتشاهبات ُب سورة
األ عام عٌت.
ِ
اٞتِ ِن ِ
ِ
ُت ِْ
اإل ْ ِ
ِ ِ ِ
وحي
اآلية ُب سورة األ عامَ :وَك َذل َ
يب َع ُد ًّوا َشيَاط َ
س َو ْ ّ ُ
ك َج َع ْلنَا ل ُك ّل َ ٍّ
ض ُز ْخر َ ِ
بَن ْع ُ ِ
ك َما فََن َعلُوهُ فَ َذ ْرُى ْم َوَما َنَ ْفتََن ُرو َن األ عام :
ورا َولَ ْو َشاءَ َربُّ َ
َ
ف الْ َق ْول غُ ُر ً
ض ُه ْم إ َىل بَنَ ْع ٍ ُ

112

ِ
ِِ
ِ
وَك َذلِ َ ِ ِ ِ
وى ْم َولِيََن ْلبِ ُ وا َعلَْي ِه ْم
ك َزُهَّلل َن ل َك ٍَت م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ُت قََنْت َل أ َْوَالدى ْم ُشَرَك ُاؤُى ْم ليَُن ْرُد ُ
َ
ااُ َما فََن َعلُوهُ فَ َذ ْرُى ْم َوَما َنَ ْفتََن ُرو َن األ عام137 :
ِد نََن ُه ْم َولَ ْو َشاءَ ُهَّلل
وى َف َذرُمه َوَما َفتََن ُرو َن)
وجد الباحي ُب كلمة ( َولَو َشاءََربُّ َك َمافََن َعلُ ُ

وى َف َذرُمه َوَما َفتََن ُرو َن) وىذا كلمتينمتشاهبان ( ربك) ب(هللا).
و( َولَ َ
وشاءَ للُهَّلل ُه َمافََن َعلُ ُ
عبد هللا عبد اٟتميد دمحم الوارقي،

إغاثة اللهوان يف ضبط متشاهبات القرآن  ،االسكندر ة :دار األديان،

2005م ,ص287-253 .

عبد هللا بن دمحم بن أٛتد الطيار ،اآلايت املتشاهبات التشابه اللفظي لآلايت حكم وأسرار  ،الرايض :دار
التدمر ة1430 ،م2009 -م ،ص287-252 .
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ۡو
ك ( وقع عقيب آايت فيها ،ذكر
وقال الكرماا ُب كتابو " ألن قولو ) َولَو َشآاءََربُّ َ

الرب مرات ومنها )جاءكم بصائر من ربكم ( فختم بذكر الرب ليوافق آخرىا أو٢تا وقولو )
َولَ ۡوو َشآاءَ للُهَّلل ُه َمافََن َعلُوهُ( وقع بعد قولو )وجعلوا هلل ٦تا ذرأ( فختم ٔتا بدأ فيو".
وقال الغر طي " واٞتواب عن ذلك وهللا أعلم :أ و ١تا تقدم اآل ة:

 ،111فعرف

سبحا و بيو ،عليو ال الم ٔتا سبق ٢تؤالء وما قدره عليهم َب األزل حىت ال جيدى عليهم
شئ وال نفعهم تذكار فلما تقدم من القدر على ىؤالء ما َت أشد ا٠توف كان مظنة
إشفاق فأ س رسول والطفو إبضافة اسم ربوبيتو سبحا و لنبيو عليو ال الم٥ ،تاطبا لو
فقال( :ولو شاء ربك ما فعلوه) ف كن جأشو وتلطف َب أت ي و ،عليو ال الم وأت يس
أمتو أب و ،ىذه اآل ة ال ا ية( :ولو شاء هللا ما فعلوه ) فجاء ابٝتو األعظم تعاىل من غَت
إضافة إذ ليس ىذا م ل األول ،ولو ورد االسم األعظم أوال واالسم الكرمي ا١تضاف اث يا ١تا
انسب على ما ٘تهد ،وهللا سبحا و أعلم".
قال اإلسكاف "كيف قال(ولو شاء ربك)ُ ،ب األوىل ،وُب ال ا ية (ولو شاء هللا)؟
وىل ُب ا١تكا ُت ما وجب اختالف االٝتُت؟واٞتواب أن قال  :ولو شاء من رابك وربك
وقام ٔتصاٟتك ألٞتأىم إىل موافقتك وترك ٥تالفتك ،كان من قوم بًتبيتك حيجزىم عم
مضرتك ،وأن ظفروا ٔترادىم من عداوتك فقد تضمن قولو (ربك) ىذا ا١تعٌت .وقولو ُب
ٛتزة الكرماا ،الربهان يف توجيه متشابه ،املرجع السابق ،ص113،

أبو جعفر أٛتد بن إبراىيم بن الزبَت ال قفي الغرانطي ،مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه

املتشابه اللفظ من آي التنزيل ،بَتوت :دار الكتب العلمية1971 ،م ،ص168 .

أبو عبد هللا دمحم بن عيد هللا األصبهاا ا١تعروف اب٠تظيب اإلسكاُب ،درة التنزيل وغرة التأويل  ،مكة :جامعة
القرى1422 ،ه2001-م ،ص537 .
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اآل ة األخرى( :ولو شاء هللا ما فعلوه) جاء بعد قولو تعاىل( :وجعلوا هلل ٦تا ذرأ من اٟترث
واأل عام صيبا) ،األ عام ،136 :فأخرب أهنم أقاموا هلل الذي حيق إفراده ابلعبادة شركاء
(ولو شاء هللا) أي :ولو شاء من عمتو عليهم عمة توجب التألو إال عبدوا سواه ما ٘تكنوا
من فعلو.
ك) وقع عقيب آايت فيها ،ذكر الرب
وال بب إختالف ىذا القولَ ( :ولَ ْو َشاءَ َربُّ َ

مرات (عند الكرماا واأل صاري ،عبد الرٛتن) أو وقام ٔتصاٟتك ألٞتأىم إىل موافقتك

وترك ٥تالفتك (عند اإلسكاُب) و ت لية لو ملسو هيلع هللا ىلص انسب ذلك ولو شاء ربك اٟتافظ لك
ما فعلوه (عند بدر الد ن) وسكن جأشو وتلطف َب أت ي و ،عليو ال الم وأت يس أمتو
أب و (عند الغر طي)( .ولو شاء هللا ما فعلوه) ٔتعٌت وقع بعد لفظ اٞتاللة فختم ٔتا بدأ
فيو (عند الكرماا واأل صاري ،عبد الرٛتن) ،جاء ابٝتو األعظم تعاىل من غَت إضافة إذ
ليس ىذا م ل األول ،ولو ورد االسم األعظم أوال واالسم الكرمي ا١تضاف اث يا ١تا انسب
على ما ٘تهد(عند الغر طي) ،ولو شاء هللا الذي جعلوا لو ذلك ما فعلوه (عند بدر
الد ن) ،ولو شاء من عمتو عليهم عمة توجب التألو إال عبدوا سواه ما ٘تكنوا من
فعلو(عند اإلسكاُب) .ومن ىنا علم أن العبماء خيتلف ُب بيان النعٌت (هللا) و(رب).

اإلسكاُب ،درة التنزيل وغرة التأويل 538 ،
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األسرار يف املتشابه من احلروف

 .1الذكر واٟتذف
ٗتتلف اآلايت ا١تتشاهبات من حيي الذكر واٟتذف ،فأخذ الباحي منها حرف
ُب آ ة ،و ذكر ُب آ ة أخرى شبيو هبا ،كل ذلك األمر قتضيو سياق النص ،قال الشيخ
عبد اٞترجاا عن اٟتذف وأسراه "ىو ابب دقيق ا١ت لك ،لطيف ا١تأخذ ،عجيب األمر،
شبيو ابل حر ،فإ ك ترى بو ترك الذمر ،أفصح من الذك ،والصمت عن اإلفادة ،وٕتدك
أ طق ما تكون إذا مل تنتطق ،وأًب ما تكون بياان إذا مل تبُت"

 .وبعض العلماء ا١تتشابو و

قفات مع الكتاب هللا فيما تشابو منو ،و بُت أسرار حذف اٟترف ،وذكره ،ومن
األختالف بُت ا١تتشاهبات فيما تصل ابلذكر واٟتذف األحروف.
قُل أَرأَ َنت ُكم إِ ْن أ ََات ُكم ع َذاب ُهَّللِ
ااِ تَ ْدعُو َن إِ ْن ُكْنَنتُ ْم
اعةُ أَ َغْيَنَر ُهَّلل
اا أ َْو أَتََنْت ُك ُم ال ُهَّلل َ
ْ َ ُ
ْ َ َْ ْ
ِِ
ُت .األ عام40 :
صادق َ
َ

ااِ ََيْتِي ُك ْم
ص َارُك ْم َو َختَ َم َعلَى قَُنلُوبِ ُك ْم َم ْن إِلَوٌ َغْيَن ُر ُهَّلل
َخ َذ ُهَّلل
قُ ْل أ ََرأََْنتُ ْم إِ ْن أ َ
ااُ ٝتَْ َع ُك ْم َوأَبْ َ
ت ٍُبُهَّلل ىم ِ
ف ْاآلاي ِ
ِ
ِ
اب ُهَّلل
ااِ بَنَ ْغتَةً
بِو ا ْظُْر َكْي َ
ُْ َ ْ
فَُ
صدفُو َن ( )46قُ ْل أ ََرأََْنتَ ُك ْم إ ْن أ ََات ُك ْم َع َذ ُ
صِّر ُ َ
ك إُِهَّللال الْ َق ْوُم الظُهَّللالِ ُمو َن (.األ عام 47)-46
أ َْو َج ْهَرةً َى ْل َنُ ْهلَ ُ
ِ
ااِ)
اب ُهَّلل
وجد الباحي ُب ىذه اآل ة عٍت ُب الكلمة (قُ ْل أ ََرأََْنتَ ُك ْم إ ْن أ ََات ُك ْم َع َذ ُ
وكذلك ُب اآل ة ال ال ة .وَب ال ا ية( :أ ََرأََْنتُ ْم) على العادة فيو.

عبد القاىر بن عبد الرٛتن بن دمحم اٞترجاا ،دالئل اإلعجاز ،القاىرة :مكتب ا٠تا٧تي ،ص164
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قال الكرماا ُب كتابو " قولو ( أَرأَ َنت ُكم إِ ْن أ ََات ُكم ع َذاب ُهَّللِ
اعةُ ) ٍب
اا أ َْو أَتََنْت ُك ُم ال ُهَّلل َ
ْ َ ُ
َ َْ ْ
ِ
ااِ بَنَ ْغتَةً) وليس ٢تما اثلي وقال فيما بينهما ( قُ ْل
اب ُهَّلل
قال (قل أ ََرأََْنتَ ُك ْم إ ْن أ ََات ُك ْم َع َذ ُ

أ ََرأََْنتُ ْم ) وكذلك ُب غَتىا وليس ٢تذه اٞتملة ُب العربية ظَت أل و ٚتع بُت عالميت خطاب
ومها التاء والكاف والتاء اسم ابإلٚتاع والكاف حرف عند البصر ُت فيد ا٠تطاب

فح ب واٞتمع بينهما دل على أن ذلك تنبيو على شيء ما عليو من مز د وىو ذكر
االستئصال اب٢تالك وليس فيما سوامها ما دل على ذلك فاكتفى ٓتطاب واحد والعلم
عند هللا".
وسبب عن ىذان كلمتا ( قل أ ََرأََْنتَ ُك ْم إِ ْن أ ََات ُك ْم) و(أ ََرأََْنتَ ْم) بيان ىذا الفرق بُت

اآلايت وما ترادفت فيو عالمتا ا٠تطاب وغَته ٦تا جرى على أصل الكالم والعلم عند هللا
تعاىل .وال اٗتالف ُب ترادف ا٠تطابُت التاء والكاف على ا١تذىبُت ،وال ًتادفان إال عند
ا١تبالغة ُب التنبيو ،وا١تبالغة فيو ىو أن علم ا١تخاطب أ و ال تنبيو بعد .وليس ٢تذه اٞتملة
ُب العربية ظَت أل و ٚتع بُت عالميت خطاب ومها التاء والكاف والتاء اسم ابإلٚتاع
والكاف حرف عند البصر ُت فيد ا٠تطاب فح ب واٞتمع بينهما دل على أن ذلك
تنبيو على شيء ما عليو من مز د وىو ذكر االستئصال اب٢تالك وليس فيما سوامها ما دل
على ذلك فاكتفى ٓتطاب واحد والعلم عند هللا.

ٛتزة الكرماا ،الربهان يف توجيه متشابه ،املرجع السابق ،ص108 .
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 .2إبدال حرف بغَته
إن اٟتروف أمهيتها وأاثر ُب بناء االألفاظ ،وُب القرآن آايت ا١تتشاهبات ا١تختلفة
من اٟتروف فًتد ُب موطن ْترف وُب موطن أو ُب مكان اآلخر ْترف ٥تتلفة ،وال بد أن
تتيغن أن اإلختالف اٟترف ُب اآلايت ا١تتشاهبات ديود إىل سياق النص القرآن ،الذي
قتضي حرفا دون آخر.
قال تعاىل :ومن أَظْلَم ِ٦تُهَّلل ِن افَْنتَنرى علَى ُهَّللِ ِ
ب
ََ َ
اا َكذ ًاب أ َْو َك ُهَّللذ َ
ََ ْ ُ
الظُهَّللالِ ُمو َن( األ عام)21 :

ِآب َايتِِو إُِهَّللوُ َال َنُ ْفلِ ُح

ال أ ِ
ال
وح إِلَْي ِو َش ْيءٌ َوَم ْن قَ َ
ااِ َك ِذ ًاب أ َْو قَ َ
َوَم ْن أَظْلَ ُم ِ٦تُهَّلل ِن افَْنتََنَرى َعلَى ُهَّلل
ُوح َي إِ َُهَّلل
يل َوَملْ ُ َ
ِِ ِ
ات الْمو ِ
ِ
ت َوالْ َم َالئِ َكةُ َاب ِسطُو أَْ ِد ِه ْم
َسأُْ ِزُل ِم ْ َل َما أََْنَزَل ُهَّلل
ااُ َولَ ْو تََنَرى إذ الظُهَّللال ُمو َن ُِب َغ َمَر َ ْ
أَخ ِرجوا أََْن ُف ُكم الْيَنوم ُْٕتزو َن ع َذاب ا ْ٢ت ِ
اٟتَ ِّق َوُكْنَنتُ ْم َع ْن
ااِ َغْيَنَر ْ
ون ِٔتَا ُكْنَنتُ ْم تََن ُقولُو َن َعلَى ُهَّلل
َ ُ َ ْ َ َْ َ َ ُ
ْ ُ
آايتِِو تَ ْ تَكِْربُو َن (األ عام)93:
َ

ِ ِ
ِ ِِ
آلذ َكرْ ِن َحُهَّللرَم أَِم ْاألَُْن ََنيََن ْ ِ
ُهَّلل
ِ ِ
ت َعلَْي ِو
ُت أ ُهَّللَما ا ْشتَ َملَ ْ
َوم َن ْاإلب ِل اثَْننََن ُْت َوم َن الْبََن َقر اثَْننََن ُْت قُ ْل َ
أ َْر َح ُام ْاألَُْن ََنيََن ْ ِ
ااِ َك ِذ ًاب
ااُ ِهبَ َذا فَ َم ْن أَظْلَ ُم ِ٦تُهَّلل ِن افَْنتََنَرى َعلَى ُهَّلل
صا ُك ُم ُهَّلل
ُت أ َْم ُكْنَنتُ ْم ُش َه َداءَ إِ ْذ َو ُهَّلل
ِ
ِِ
ِ ِ
ُت (األ عام)144 :
النُهَّللاس بِغَ َِْت ِع ْل ٍم إِ ُهَّللن ُهَّلل
ااَ َال َنَ ْهدي الْ َق ْوَم الظُهَّللالم َ
ليُض ُهَّللل َ

ِ
اب لَ ُكنُهَّللا أ َْى َدى ِمْنَن ُه ْم فََن َق ْد َجاءَ ُك ْم بَنَيِّنَةٌ ِم ْن َربِّ ُك ْم
ْأو تََن ُقولُوا لَ ْو أ ُهَّللَان أُْ ِزَل َعلَْيَننَا الْكتَ ُ
ِ
ت ُهَّللِ
وى ًدى ور ْٛتةٌ فَمن أَظْلَم ِ٦تُهَّللن َك ُهَّللذب ِآباي ِ
ص ِدفُو َن َع ْن
ص َد َ
ف َعْنَن َها َسنَ ْج ِزي الُهَّللذ َن َ ْ
اا َو َ
َ ُ ََ َ َ ْ ُ ْ َ َ
آايتِنَا سوء الْع َذ ِ ِ
ص ِدفُو َن (األ عام)157 :
اب ٔتَا َكا ُوا َ ْ
َ ُ َ َ
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ااِ) ،وال اا:
وجد الباحي عن كلمة ُب اآل ة األوىلَ ( :وَم ْن أَظْلَ ُم ِ٦تُهَّلل ِن افَْنتََنَرى َعلَى ُهَّلل
ااِ
ااِ َك ِذ ًاب أ َْو قَ َ
ال) ،وال الي( :فَ َم ْن أَظْلَ ُم ِ٦تُهَّلل ِن افَْنتََنَرى َعلَى ُهَّلل
( َوَم ْن أَظْلَ ُم ِ٦تُهَّلل ِن افَْنتََنَرى َعلَى ُهَّلل
ت ُهَّللِ
ض ُهَّللل) ،والرابع( :فَمن أَظْلَم ِ٦تُهَّللن َك ُهَّللذب ِآباي ِ
َك ِذاب لِي ِ
ف َعْنَن َها).
ص َد َ
اا َو َ
َْ ُ ْ َ َ
ً ُ
قال الكرمٍت " ألن اآلايت اليت تقدمت ُب ىذه ال ورة عطف بعضها على بعض
ابلواو وىو قولو (وأوحي إيل ىذا القرآن أل ذركم بو ومن بلغ) إىل (وإ ٍت بريء ٦تا
تشركون) ٍب قال (ومن أظلم) وختم اآل ة بقولو (الظا١تون) ليكون آخر اآل ة لفقا
ألوالألوىل .فاآلايت اليت تقدمت عطف بعضها على بعض ابلفاء وىو قال (فمن أظلم)
ابلفاء وختم اآل ة بقولو ( صدفون) أ ضا موافقة ١تا قبلها.
قال الغر طي " أن األوىل تقدمها قولو) :فقد كذبوا ابٟتق ١تا جاءىم ف وف َيتيهم
أ باء ما كا وا تهزئون ( ٍب قال تعاىل بعد( :ولو أ زلنا عليك كتااب َب قرطاس فلم وه
أب د هم لقال الذ ن كفروا إن ىذا إال سحر مبُت ) فحصل من ىذا افًتاؤىم وَب قو٢تم:
إ و سحر .وتكذ بهم قال تعاىل" :فقد كذبوا ابٟتق ١تا جاءىم " وجعلهم مع هللا آ٢تة سواه
فجمعوا بُت الشرك والتكذ ب فناسب ىذا ورود قولو تعاىل" :فمن أظلم ٦تن افًتى على
هللا كذاب " على طر قة التعجب من مرتكبهم وسوء حا٢تم أى :من أظلم اي دمحم من ىؤالء
اٞتامعُت بُت االفًتاء والشرك والتكذ ب مع وضوح الشواىد وك رة الدالئل الواردة أثناء
ىذه اآلى ٦تا ال توقف فيو معترب فقد وضح تناسب ىذا كلو وحق ١ترتكبو الوصف
ابلظلم الذى ال فلح ا١تتصف بو وىو ظلم االفًتاء على هللا والشرك والتكذ ب.
ٛتزة الكرماا ،الربهان يف توجيه متشابه ،املرجع السابق ،ص106 .

الغرانطي ،مالك التأويل  ،ص149 .
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املكرر
مراعاة اختالف املراد ابللفظ ّ

ىذه القاعدة تشبو ما ّمى ُب علوم القرآن ابلوجوهُ ،ب مصطلح (الوجوه

والنظائر ) ،حيي قيل ُب ا١تراد ابلوجوه :ىي اللفظ ا١تشًتك الذي تعمل ُب ع ّدة
معان.
ِ
ات و ْاألَر ِ ِ ِ
ِ
ب َعلَى
قال تعاىل ُب سورة األ عام :قُ ْل ل َم ْن َما ُِب ال ُهَّلل َم َاو َ ْ
ض قُ ْل ُهَّللا َكتَ َ
ِ ِ ِ ِ
ب فِ ِيو الُهَّلل ِذ َن َخ ِ ُروا أََْن ُف َ ُه ْم فََن ُه ْم َال َنُ ْؤِمنُو َن
َنَ ْف ِ ِو ُهَّلل
الر ْٛتَةَ لَيَ ْج َم َعنُهَّلل ُك ْم إ َىل َنَ ْوم الْقيَ َامة َال َرْ َ
(األ عام)12 :
ِ
ِ
اب َنَ ْع ِرفُوَوُ َك َما َنَ ْع ِرفُو َن أَبَْننَاءَ ُى ُم الُهَّلل ِذ َن َخ ِ ُروا أََْن ُف َ ُه ْم فََن ُه ْم َال
الُهَّللذ َن آتََنْيَننَ ُ
اى ُم الْكتَ َ
َنُ ْؤِمنُو َن (األ عام)20 :
قال الكرماا" قولو (الذ ن خ روا أ ف هم فهم ال ؤمنون)،ليس بتكرار ألن األول
ُب حق الكفار وال اا ُب حق أىل الكتاب.
وقال الطيار ُب كتابو " قول (الذ ن خ روا أ ف هم فهم ال ؤمنون)،ليس بتكرار
ألن األول ُب حق الكفار وال اا ُب حق أىل الكتاب.

جالل الد ن عبد الرٛتن بن أيب بكر ال يوطي،
العربية ال عود ة ،ص978 .

اإلتقان يف علوم القرآن  ،اٞتزء األول ،ال عودي :ا١تملكة

ٛتزة الكرماا ،الربهان يف توجيه متشابه ،املرجع السابق  ،ص106 .
عبد هللا دمحم بن أٛتد الطيار،
1430ه2009-م ،ص256 .
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اإلختتام
بعد أن بذل الباحي جهده و ا تهز فرصتو ُب مطالعة الكتب و البحوث ا١تتعلقة
ببح و عن اآلايت ا١تتشاهبات ُب سورة األ عام ،و القيام ٔتناقشتو ،وصل الباحي إىل عدة
النقط راىا مهمةٍ ،ب تتولد منها تائج ْت و ،و ىي فيما َيٌب:
 .1أن كون ىذا اللفظ بذاتو ومن ا١تقصود دون غَته من األلفاظ اليت توىم أن تقوم
ُب مقامو عن أداء ا١تعٌت ،وإذا أتمل الباحي اآل ة ا١تتشابو ُب القرآن ،وجد الباحي
منها ما كان ٥تتلف ُب كلمة واحدة وإبدا٢تا بكلمة أخرى،وبُت الكرماا عن
األلفاظ ا١تتعلقة من اآل ة ال ابقة،و بينان عن ذكر الكلمة ُب عدد ،وٖتليل وجو
التشابو من اآل ة.
 .2إن اٟتروف أمهيتها وأاثر ُب بناء االألفاظ ،وُب القرآن آايت ا١تتشاهبات ا١تختلفة من
اٟتروف فًتد ُب موطن ْترف ،وٗتتلف اآلايت ا١تتشاهبات من حيي الذكر
واٟتذف ،فأخذ الباحي منها حرف ُب آ ة ،و ذكر ُب آ ة أخرى شبيو هبا .زذكر
كرماا عن اٟترف من جهة النحو ،وبينا ا٠تظاب ،واٟترف العطف.
 .3تشبو ما ّمى ُب علوم القرآن ابلوجوهُ ،ب مصطلح (الوجوه والنظائر ) ،حيي قيل
ُب ا١تراد ابلوجوه :ىي اللفظ ا١تشًتك الذي تعمل ُب ع ّدة معان ،وىذه ا١ت ألة
تكون كلمة ُب اآل ة تشبو ولكن خيتلف ُب ا١تراد.
أن ا١تتشابو ُب القرآن لو أ واع عدة ،لكن ابعتبارات ٥تتلفة ،وتبُت أن الكالم ُب
ىذه األ واع دون مالحظة اختالف اعتباراهتا ،رٔتا ّأدى إىل وقوع ا٠تلط بُت تلك األ واع،
وعدم ٖتر ر العالقة بينها .بعد النظر فيما قيل من تعر فات اصطالحيّة للمتشابو اللفظي،
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ومناقشة تلك التعر فات ،ظهر يل أن األقرب ُب تعر فو اصطالحا أب و :ما أشكل من
اآلايت ا١تتشاهبة لفظا  ،بال اختالف أو معو .وىذا التعر ف عٍت ٖتد د مفهوم ا١تتشابو
اللفظي ،وال عٍت ٖتد د اآلايت ا١تتشاهبات ُب القرآن ،ألن ذلك ٦تا خيتلف ابختالف
الناس.التوجيو والتعليل ،وإبراز الفروق ا١تعنوّة بُت اآلايت ا١تتشاهبة ُب سورة األ عام .وأبرز
ا١تصنّفات ا١تفردة ُب ىذا االٕتاه ،سوى الدراسات ا١تعاصرة  :قال الكرماا ُب كتاب "

الربىان ُب توجيو متشابو القرآن " ذكر  26ا١ت ألة ُب سورة األ عام ،وقال بدر الد ن
ُب كتابو " كشف ا١تعاا ُب ا١تتشابو من ا١ت اا" ذكر  34ا١ت ألة ُب سورة األ عام .قال
إبراىيم بن عبد العز ز ُب كتاب " البالغة القرآ ية ُب اآلايت ا١تتشاهبات " ذكر

 46آ ة

ُب سورة األ عام .وقال الورقي ُب كتاب " إغاثة اللهوان ُب ضبط متشاهبات القرآن "
ذكر  97م ألة .وقال الطيار ُب كتابو " اآلايت ا١تتشاهبات " ذكر

 111م الة.و

الغرانطي ُب كتابو " مالك التأو ل" ذكر  31م ألة ،واال صاري ُب كتابو "فتح الرٛتن"
ذكر  54م ألة.
و وجد الباحي ُب سورة األ عام عن

حيتوي على ثالثة فصول :الفصل األول:

األسرار البالغة ُب ا١تتشابو األلفاظ  ،والفصل ال اا :األسرار ُب ا١تتشابو من اٟتروف،
ا١تكرر .ومن ىذه اآلايت خيتلف بعضو
الفصل ال الي :مراعاة اختالف ا١تراد ابللفظ ّ
بعض من ا١تعٌت .وبعض العلماء من ا١تتشابو خيتلف ُب بيان اآلاية.

املصادر واملراجع
األ دل ي ،دمحم بن وسف الشهَت أيب حيان  ،تفسري البحر احمليط ،دار الكتب العلمية،
1422ىَن2001-م.
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األصفهاا ،الراغب  ،مفردات ألفاظ القرآن ،دار القلم الدار الشامية1412 ،ىَن.
األ صاري ،أبو حيِت زكراي ،فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن،

بَتوت :دار

القرآن الكرمي 1403 ،ىَن  1983 -م.

اإلسكاُب ،أبو عبد هللا دمحم بن عيد هللا األصبهاا ا١تعروف اب٠تظيب  ،درة التنزيل وغرة
التأويل ،مكة :جامعة القرى1422 ،ه2001-م.
ابن زكراي ،أيب اٟت ُت أٛتد بن فارس ،معجم املقاييس يف اللغة  ،دار الفكر1415 ،ىَن.
ابن زكرايء ،أٛتد بن فارس ،الصاحيب يف فقه اللغة ،بريوت :دار الكتب العلميو.
ابن ٚتاعة ،بدر الد ن أيب عبد هللا دمحم بن إبراىيم ،كشف املعاين يف املتشابه من املثاين ،
ا١تد نة :دار الشر ف1411 ،ه1990-م.

ابن عطية األ دلوسي ،أيب دمحم عبد اٟتق ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،دار
إبن حزم1423 ،ه.

ابن دمحم اٞترجاا ،عبد القاىر بن عبد الرٛتن ،دالئل اإلعجاز ،القاىرة :مكتب ا٠تا٧تي.
ابن جر ر الطربي ،أيب جعفر دمحم ،تفسري الطربي جامع البيان عن التأويل القرآن ،
القاىرو :دار اٟتجرة 2001م.

ابن قاسم اٟتالق ،دمحم ٚتال الد ن بن دمحم سعيد ،حماسن التأويل  ،بَتوت:دار الكتب
العلمية.
أبو الفضل ،دمحم بن مكرم بن علىٚ ،تال الد ن ابن منظور األ صاري الرو فعى اإلفر قى،
لسان العرب،احمللد الثاث عشر بَتوت :دار صادر.
أبو الفضل ،اإلفر قى ،لسان العرب ،اجمللد ال اث عشر ,بَتوت :دار صادر.
أبو ال عود ،عبد هللا ،معرفة أتويل املتشابه ،بَتوت :دار ابن حزم2001-1421 ،م.
أبو اٟت ن ،علم الد ن ال خاوي  ،هداية املراتب وغاية احلفاظ والطالب يف تبيني
متشابه الكتاب ،دار الغواثا للدراسات القرآ ية ،دار الفكر.
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أيب بكر ال يوطي ،اٞتالل الد ن عبد الرٛتن،
الكتب العلمية.

اإلتقان يف علون القرآن ،بَتت :دار

الباقي ،دمحم فؤاد عبد ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي  ،بَتوت :دار اٟتد ي.
اٞترمي ،إبراىيم دمحم،معجم علوم القرآن ،دمشق :دار القلم201 ،م.
الداوودي ،مشس الد ن دمحم بن علي بن أٛتد  ،طبقات املفسرين بَتوت :دار الكتب
العلمية.
الزبَت ،إبراىيم بن عبد العز ز  ،البالغة القرآنية يف اآلايت املتشاهبات  ،الرايض :دار
كنوز إشبيليا1431 ،ه2010-م.

الطيار ،عبد هللا بن دمحم بن أٛتد ،اآلايت املتشاهبات التشابه اللفظي لآلايت حكم
وأسرار ،الرايض :دار التدمر ة1430 ،م2009 -م ،ص287-252 .
الغرانطي ،أبو جعفر أٛتد بن إبراىيم بن الزبَت ال قفي،

مالك التأويل القاطع بذوي

اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل  ،بَتوت :دار
الكتب العلمية1971 ،م.
الكفوي ،أليب البقاء أ وب بن موسى اٟت يٍت ،

الكليات (معجم يف املصطلحات

والفرق اللغوية) ،بَتوت :مؤس ة الرسالة1419 ،ىَن.
الكرماا٤ ،تمود بن ٛتزة بن صر ،الربهان يف متشابه القرآن  ،بَتوت  :دار صادر،
1411ىَن1991 -م.

ا١تراغي ،أٛتد بن مصطفى ،تفسري املراغي  ،مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب
اٟتليب.
الوارقي ،عبد هللا عبد اٟتميد دمحم،

إغاثة اللهوان يف ضبط متشاهبات القرآن

االسكندر ة :دار األديان2005 ،م.
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بالل منيار ،دمحم طلحة ،إعانة احلفاظ لآلايت املتشاهبات اللفظي  ،جدة :دار ور
ا١تكتبات للنشر والتوز ع2003 ،م.

عبد الرٛتن ،أبو دمحم ٚتال  ،اإليقاظ لتذكري احلفاظ ابآلايت املتشاهبات ،مكة :دار
الطيبة ا٠تضراء1425 ،ه2004-م.
صاحل مالئكة ،سراج ،دليل اآلايت املتشاهبة األلفاظ ،بَتوتٚ :تيع حقوق الطبع.
صاحل ،عبد القادر،

التفسري و املفسرون  ،الطبعة األوىل ،بَتوت :دار ا١تعرفة،

1424ه2003-م
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