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ترتيم اآلياث املتشابهت يف انقران انكريم
د.عبد الجواد سالم عثمان

(*)

مهخص انبحث

يتألف البحث (ترتيل اآليات المتشابهة في القران الكريم ) من مقدمة ومبحثين.
ففييي المقدميية تحييدث الباحييث يين ل يية العييرب التييي بييزل بهييا القيران الكيريم وبهييا يفهييم
ويتوصي ييل مل ي ي معبي ييا  ،فقي ييد تبي يياول البحي ييث اآليي ييات القربيي يية المتشي ييابهة ،بعي ييد ترتيمهي ييا ت ي يرتي
مقصودا ،أراد اهلل سبحابه وتعيال أن يريبيا بع يا مين وهيو إليذا اع هياز ين طريي التيدبر
واعمعان في اآليات ،فالمبحث األول :تحيدث يين الترتييل المتشيابه فيي القيران الكيريم ،وقسيم

مل مطمبين :المطميب األول :تحدييد مفهيوم الترتييل ،والمطميب الثيابي :تحدييد مفهيوم التشيابه.
أمييا المبحييث الثييابي :فتبيياول مثيياي وتطبيقييا لتيييات المرتميية المتشييابهة ،ثييم الماتميية وقا ميية
الهوامش و المصادر والمراهع.
من م هاز القرن أمير متعيدد البيواحي متشيعب ايتهاإليات ،وي ييزال البياس يكتشيفون
ميين مظيياإلر م هيياز الشييي ،الكثييير ،وإلييذا اع هيياز أكبيير ممييا يييبهض بييه فييرد أو هما يية فييي
زمي يين مي ييا.

فاع هي يياز والقي ييرن يسي يييران هببي ييا مل ي ي هبي ييب مل ي ي أن يي ييرث اهلل األرض ومي يين

ميها،فالتعبير القربي الواحد قد ترى فيه م ها اًز ل وياً همالياً ،وترى في الوقيت بفسيه م هيا اًز
مميياً ،أو م هييا اًز تاريميياً ،أو م هيا اًز بفسييياً ،أو م هييا اًز تربويياً ،أو م هييا اًز تشيريعياً ،أو ييير

ذلك.

ل ييذا ه ييا ،م ييم التفس ييير ليب ييين لب ييا أسي يرار التعبي يير القرب ييي كالتق ييديم والت ييأمير وال ييذكر
والحذف و يرإلا من البواحي الكثييرة المتعيددة وسيميت بالتفسيير البييابي ،اليذي يتبياول التعبيير
ميين الباحييية الفبييية مس ييتمدما مييا هييا ،م يين ل يية العييرب .ويهييدف البح ييث مل ي تبيياول اآلي ييات

القربيية المتشييابهة وحسييب ترتيييب المصييحف ،وترتيمهييا تيرتي فبيييا مقصييودا ،لبييرى بع ييا ميين
(*) كمية العموم اعس مية ،هامعة الموصل.
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وهييو اع هيياز ميين طري ي التييدبر واعمعييان فييي إلييذ اآليييات ولبتوص يل مل ي معييابي هديييدة
: وقد قسم البحث مل مقدمة ومبحثين.لصورة متكاممة
. ففي المقدمة أشير مل أن القران الكريم بزل بم ة العرب وبه يفهم ويتوصل مل معبا
: ويقسم مل مطمبين، ترتيل المتشابه في القران الكريم:المبحث األول

. تحديد مفهوم التشابه: والمطمب الثابي. تحديد مفهوم الترتيل:المطمب األول

. مثال وتطبي لترتيل المتشابه من اآليات:المبحث الثابي
.ثم الماتمة وقا مة المصادر والمراهع

ABSTRACT
This investigator (the chant of the semi signs in the holly book
Al-Duran) is cons is of introduction and two research, in the
introduction The investigator talk about the Arabic language which
init the holly book was revealed and with it understood and reached
to its meaning. So this research took the Quranic semi signs after it
chanting the exatchant to reagh with it to the complete new picturt ,
Allah wants from this chant signs to show us some faces of this
Quranic merical by the way of ponder on and investigator throw this
signs.
In the first research, he talk about the semi chant in the holly
book Duran, this it derided into two orders،the first ordered derined
the understanding of the chant while the second ordered the
definition the chant while the second ordered the definition the chant
understanding, while the second in vestigation having the took the
termination, results and the list of sources and references.

املقذمت

ابزل اهلل سبحان وتعال القران الكريم م سيدبا الببي محمد (صيم اهلل مييه وسيمم
 إلييذا القييرن إلييدى لمبيياس و م ي أسيياليب العييرب فييي، وهييا،) ليكييون ييية ومعه يزة لمعييالمين
ِ المطيياب والك ي م و م ي لسييابها فقييال تعييال ﭽ َوِا َّنههه لَتَنه
ا ا ال َلهههالَ ِم َن َنه َههل َر ِبههه ِ الهههِّوح
هههل ر َِّ ل
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ِ
ِ
ااْل ِ
سه ِ
هان َع َِِّب ه م ِب ه ِن ﭼ (ٔ) ،وقييال أي ييا ﭽ َو َهههه َسا
َم ه ن َعىَههل َب اى ِبه َ
هون ِمه َ
هَ لِتَمه َ
هن ا المنههس ِِّ َن ِبى َ
(ٕ)
ِ
هونﭼ (ٖ) ،و ﭽ َو َم ه َسلِ ََ
هان َع َِِّب ه ب م ِب ه عنﭼ  ،وقييال ﭽإَِّنهها ن َ
َنلال َنههاُ ب اِّ ن هاب َع َِِّب هاب لَّ َلىَّمه اهم تَ ال ِلىه َ
سه ع
لَ
هون ن اَو اره ِهدث لَ ه اهم ِس امه اِّبﭼ(ٗ) ،وقولييه
نَ
هن ا ال َو ِع ه ِهد لَ َلىَّ ه اهم َتَّله َ
نه َّهِّاي َنا ِي ه ِ ِمه َ
َنلال َنههاُ ب اِّ نهاب َع َِِّب هاب َو َ
لٌ لسهاناب عِِّب هاب ل ِ
ِ
ِِ ِ
ظىَمهوا
نهس َِّ الَّ ِهس َن َ
وسل إِ َماماب َو َِّ ار َم بة َو َه َسا متَ ع
اا م َ
ﭽ َو ِمن بَابى متَاا م َ
نهد ع َ َ َ
ش َههِّل لِ اىم ار ِسه ِههن َنﭼ(٘) ،و يرإلييا ميين اآليييات التييي تييدل م ي أن الق يران الك يريم الييذي بييزل
َوب ا
بمس ييان الع ييرب ،ا ه ييز ب ييذلك فص ييحا،إلم وبم ييا،إلم ،وأمرب ييا س ييبحابه وتع ييال أن بت ييدبر ف ييي
ون ا الل اِّ َن ن اَم َعىَل بى ِ
وا نَ ابفَال َ اﭼ( ،)ٙو يرإلا من اآليات.
ياته ،فقال تعال ﭽنَيَ ََل َتَ َدبَِّّ َ
وميين إلييذا التييدبر الييذي أمربييا بييه سييبحابه وتعييال فييي الق يران إلييو أن بسييتمدم الم يية

التييي ابييزل بهييا القيران الكيريم لتفسييير ياته،لبستشييف بييذلك معبي ميين معابيييه ،ولبتييذو بع ييا
ميين ح وتييه ،ولي يييف ملي فصيياحة العييرب فصيياحة لييم يألفوإلييا ميين قبييل أذإلمييت بهييا قييولهم

يون
وأمرسييت بهييا ألسييبتهم مي أن يهييارو بمثمييه أو يهيياوزو ولييو بأييية.فقييال تعييال ﭽأ َْم َيقُولُي َ
ون المّ ِه مِن ُكبتُم ِ ِ
ِِ
استَطَ ْعتُم ِّمن ُد ِ
ينﭼ(.)ٚ
صادق َ
ورٍة ِّم ْثمه َو ْاد ُ وْا َم ِن ْ
ْ َ
ا ْفتََار ُ ُق ْل فَأْتُوْا بِ ُس َ
وق ييد وردت ألف يياظ كثيي يرة اس ييتعممتها الع ييرب أ ط ييت مع ييابي ممتمف يية تمتم ييف بحس ييب
اسييتعمالها بس ييياقها ف ييي الهمميية ،وم يين ب ييين إلييذ األلف يياظ م ييا أشييكل مي ي بع ييض الممتص ييين
وهعموإلييا بمعب ي واحييد وافييردوا لهييا بحوثييا ومتلفييات تييدل م ي صييد د يواإلم .وميين بييين إلييذ
األلفيياظ لفظيية (رتييل ) فهييذ المفظيية ومشييتقاتها ذكييرت فييي مو ييعين ميين الق يران الك يريم قييال
ار الَّ ِس َن َمفَِّوا لَوََل نلل َر عىَ ا ِ ا اللِّ ن جمىَ بة و ِ
اد ََ َو َِّتَّ اى َنهاُ
تعال ﭽ َوبَ َ
ت ِبه ِ ي َها َ
ار َدةب َم َسلِ ََ لِنثَلب َ
َ
ا
ا َ
ا
()ٛ
ِ
ِ
ههْ ِم انههه
تَه اههِِّت َلب ﭼ  ،وقولييه ﭽ َههها نَ َ ههها ا المَّللمهههر  }1به ِههم الىَّا ه َ
نهههفَ ن َِو انله ا
ههر إََِّل َبىههه َلب  }2ن ا
َبىِ َلب  }3ن اَو ِلاد َعىَ ا ِ َوِّت ِ
لهر ا الل اهِّ َن تَ اهِِّت َلب }4ﭼ( ،)ٜفهاتيان المفظتيان فيي كمتيا اآليتيين تمتميف
َ
في معباإلا وان تشابهت أو تشاكمت في الحروف وإلذا ما سيثبته البحث.

املبحث األول

انرتتيم املتشابه يف انقران انكريم
المطىا اْلور :ترد د مف وم التِّت ر
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بييزل الق يران الك يريم بمسييان العييرب ،لييذا ميين أراد أن يتييذو إلييذا البيييان يهييب ميييه أن
يرهييع ملي تمييك الم يية لمييا تحممييه ميين معييان مفيييت يين الماصيية قبييل العاميية ،فكييان يبييد ميين
الرهوع مل معهمات وقواميس الم ة وكل ماله

معابيها.

قة بذلك ،لبتمكن من استمراج بعيض مين

فمفظيية الترتيييل هييا،ت ميين مييادة (رتييل) وتحمييل إلييذ المفظيية معييابي متعييددة تمتمييف

بامت ف موقعها في الهممة وكذلك بامت ف اسيتعمالها ،ويمكين لبيا أن بيرى إليذا التبياين فيي
(الرتَييل) مشييددة اليرا ،وتييا ،مفتوحيية تعبييي
تحديييد إلييذ المفظيية فييي كتييب الم يية والتفسييير .فمفظيية ّ
حس يين تباسي ي األش يييا ،وتب يييدإلا وهعمه ييا ف ييي اس ييتقامة واح ييدة ،أي هع ييل الش ييي ،ف ييي اث يير
الشي.،

(الرتَييل حسيين تباس ي الشييي ،وابتظامييه م ي اسييتقامة )(ٓٔ)،
هييا ،فييي تيياج العييروسّ :
وفييي المسييان( :حسيين تباس ي الشييي ،)ٔٔ()،وقييد يطم ي أي ييا م ي األسييبان والبباتييات الحسييبة

التب يد ،ها ،في المسان( :وث ر َرتَي ٌلِ ،
ورتَي ٌل-:حسين التب ييد مسيتوى الببيات ،وقييل المفمي ،
وقيل بين أسبابه فروج ي يركب بع ها بع ا)(ٕٔ).
(رتّ َيل) وتحميل معبييين األول :ل يوي والثيابي اصيط حي ،فعمميا،
وكذلك تطم لفظية َ
الم ة يعرفوبه بمعب التأليف والتبيين .ها ،في كتاب العيين(:ورتميت الكي م تيرتي مذا أمهميت
فيه وأحسبت تأليفيه وإليو يترتيل فيي ك ميه ويترسيل اذا فصيل بع يه مين بعيض)(ٖٔ) .و يرف

(ورتً َيل الكي م :أحسين تأليفيه أو بيبيه تبييبيا ب يير ب يي )(ٗٔ) ،وفيي المسيان( :ورتيل
في التاجَ :
الكي م :أحسيين تأليفييه وأبابييه وتمهييل فيييه )(٘ٔ) ،و رفييه ال ار ييب فقييال( :الترتيييل مرسييال الكمميية
ميين الفييم بسييهولة واسييتقامة)( .)ٔٙفمييو بظربييا مل ي إلييذ التعريفييات لوهييدباإلا بييد ممييا ،الم يية
تبصب في هابب واحد وإلو أن كل ما ها ،متسمس ومتتابعيا فهيو مرتيل ،أي شيي ،فيي اثير

شييي ،أميير ،وإلييذا مييا هعييل ممييا ،التفسييير يصييفوبه م يرة بييالمعب ايصييط حي والييذي أشييار

مليييه ال ييحاك بييد تفسييير اآلي ية القربييية ﭽ َو َِّتَّ اى َنههاُ تَه اهِِّت َلبﭼ( ،)ٔٚقييال( :اببييذ حرفييا حرفييا)
وكذلك أورد الطبري ن مهاإلد في تفسيير اآليية قيال( :بع يه مي أثير بعيض.فقيال حيدثبا

()ٔٛ

أبو كريب قال ثبا وكيع ن سيفيان ين مبصيور ين مهاإليد ورتيل القيرن تيرتي )( )ٜٔوروايية

أمرى من طري أمر قال( :حدثبا محمد بن بد اهلل الممزومي قال ثبا هعفر بن يون قيال
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أمبربا سفيان ن مبصور ن مهاإلد ورتل القرن ترتي فقيال بع يه مي أثير بعيض مي

تتدة) (ٕٓ).

أما اعمام الزممشري يرى في تفسير اآليية ﭽوِّتىناُ تِّت َلﭼ بعيد أن ذكير الفير فيي

بزوله هممة وبزوله مبهما فيقول( :والرسول (صم اهلل ميه وسمم) فارقت حاله حيال موسي

أمي ياً ي يق ي أر وي يكتييب وإلييم كييابوا قييار ين كيياتبين فمييم
وداود و يس ي ميييهم الس ي م حيييث كييان ّ
بد من التمقن والتحفظ فأبزل ميه مبهمياً فيي شيرين سيبة وقييل فيي ثي ث و شيرين،
يكن له ّ
وأي اً فكان يرتل م حسب الحوادث وهوابات السيا مين وألن بع يه مبسيوخ وبع يه باسي
مفرقياً ...ﭽ َو َِّتَّ اى َنهاُﭼ معطيوف مي الفعيل اليذي تعمي بيه كيذلك
وي يتأت ذليك ميّ فيميا أبيزل ّ
فرقبا ورتمبا ومعب ترتيمه أن قدر ية بعد ية ووقفه قيب وقفه)(ٕٔ).
كأبه قال كذلك ّ
واذا ابتقمبييا ملي المفسيرين المحييدثين فيقييول سيييد قطييب فييي تفسييير الظي ل( :والترتيييل إلبييا إلييو

التتيابع والتيوالي وفي حكمية اهلل و مميه بحاهيات تميك القميوب واسيتعدادإلا لمتمقيي ...ولقيد حقي

القرن بمبههه ذاك موار في تكييف تمك البفوس التي تمقته مرت متتابعيا ،وتيأثرت بيه يوميا

يوما ،وابطبعت به أث ار أثرا .فمما فل المسممون ن إلذا الميبه  ،واتميذوا القيرن كتياب متياع

لمثقافة ،وكتاب تعبد( (ٕٕ).

وم ص يية الق ييول :أن الترتي ييل معب ييا حس يين تباسي ي الش ييي ،)ٕٖ(،وإل ييذا التباسي ي يك ييون

بو ع الشي ،في اثر شي ،مر ،والعمما ،متفقون م أن القران الكريم بيزل فيي ميدة ث ثية
و شرين سبة وحسب األحداث والوقا ع ،ويذإلبون مل أن الترتيل يعبي التتابع في البزول.
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فبزول أوا يل سيورة العمي

مي الببيي محميد (صيم اهلل مييه وسيمم) ثيم تتيابع التبزييل

بعد ذلك وها ،تميام السيورة ،يير أن إلبياك م فيا بيين السياب وال حي فيي أول ميا بيزل مين
اآليات والسور بين العمما.)ٕٗ(،

ِ
ِ
ين أبهيا قاليت أ َُو ُل ميا
ها ،في كتب الصحاح في أول ما بزل ( :ن َ ا َشةَ أ ُِّم اْل ُم ْت ِمب َ
الرتيا ُ ِ
ُِ
ِ ِ
يان َي َي َيرى
ُبدئَ بِه رسول المه (صم اهلل ميه وسمم) من اْل َو ْح ِي ُّ ْ َ
الصال َحةُ في الُب ْوِم فَ َك َ
يار ِحيير ٍ
يث فيييه
ت ِم ْثي َيل َفمَي ِ ُّ
ا ،فََيتَ َحُبي ُ
ياْ ،
الصي ْيب ِب ثُي ُم ُحِّبي َ
ُرْتَيييا مي َهي َ
يب مليييه اْل َمي َ ُ ،وكييان َي ْممُييو بِ َ ي ِ َ
ِ
ِ ِ
َن يْبي ِيزعَ مل ي أ ْ ِ ِ
ِ
ِ
ُ ِ
يه يةَ
َإلمييه َوَيتَي َيزُوُد ل ي َذل َك ثُي ُم َي ْر ِهييعُ مل ي َمد َ
وإلييو التُ َعُّبي ُيد المَيييال َي َذ َوات اْل َعي َيدد قبييل أ ْ َ
فَيتََزُوُد لِ ِم ْثمِها حت ها ،اْلح ُّ وإليو فيي َ ِ ِ ٍ
يار ٍ
ير قيال ميا أبيا بِقَ ِ
ئ
ك فقيال ا ْق َْأ
يا ُ ،اْل َممَي ُ
َ َُ َ
َ
يار ح َيرا ،فَ َه َ
َ
يار ٍ
ير قمييت مييا أبييا بِقَي ِ
َم ي َذبِي
يل ِمِّبييي اْل َه ْهي َيد ثُي ُم أ َْر َس يمَبِي فقييال ا ْقي َْأ
ئ فَأ َ
قييال فَأ َ
َم ي َذبِي فَ َطُبِييي حت ي َبمَي َ
يار ٍ
ير فقميت ميا أبيا بِقَ ِ
َمي َذبِي فَ َطُبِيي
فَ َطُبِي الثُابَِيةَ حت َبمَ َل ِمبِّي اْل َه ْه َد ثُي ُم أ َْر َسيمَبِي فقيال ا ْق َْأ
ئ فَأ َ
ِ
ُِ
ِّك الذي َممَ َ َممَ َ ِْ
يك ْاألَ ْك َيرُم )
يان مين َ مَي ٍ ا ْق َْأ
ير َوَرُّب َ
اسِم َرب َ
اعْب َس َ
الثالثَةَ ثُُم أ َْر َسمَبي فقال (ا ْق َْأر بِ ْ
(ٕ٘)
اد ُ)...
ف فُ َت ُ
فَ َر َه َع بها رسول المُ ِه (صم اهلل ميه وسمم) َي ْر ُه ُ
هار الَّه ِهس َن َمفَههِّوا لَههوََل نه لهل َر عىَ ا ه ِ
و مي ذلييك فييان اآلييية القربييية فييي قولييه تعييال َوبَه َ
َ
ا
ا اللِّ ن جمىَ بة و ِ
اد ََ َو َِّتَّ اى َناُ تَاِِّت َلب }( ،)ٕٙتمتميف فيي معباإليا ين قوليه
ت ِب ِ ي َا َ
ار َدةب َم َس ِل ََ ِلنثَلب َ
ا َ
ا
ﭽ هها نَ هها ا المَّللمههر  }1به ِهم الىَّا ه َهر إََِّل َبىِ ه َلب ِ }2نن هفَ ن َِو انلههْ ِم ان ه َبىِ ه َلب  }3نَو ِلاد عىَ ا ه ِ
َ
ا
ا
ا
َ َ
َو َِّت ِلر ا الل اِّ َن تَ اهِِّت َلبﭼ( ،)ٕٚفاآليية فيي سيورة الفرقيان تتحيدث ين الترتييل أي التتيابع فيي بيزول
مدة الوحي في ث ث و شرين سبة .فيقول ن ذلك اعمام البي ياوي (ورتمبيا تيرتي ) وق أربيا
ميك شي ا بعد شي ،م تتدة وتمهل في شرين سبة أو ث ث و شرين(.)ٕٛ

أما سورة المزمل فهي متممة لتية في سورة الفرقان،و يكون معباإليا ،أي رتيل القيران
كمييا رتمبييا بأتبيياع الشييي ،الشييي ،فييي ت وتييه وقرا،تييه حت ي يييتمكن الميياطر ميين التأمييل فييي

حقا

تمك اآلييات ودقا قهيا ويستشيعر ذكير اهلل و ظمتيه وه لتيه وحيب يذ يسيتبير القميب ببيور

معرفة اهلل ويحصل الرها ،والموف.

المطىا الثان  :ترد د مف وم التشاب
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قبل الشروع في تحديد المتشابه يبد مين أن ببيين أن لهيذ المفظية معيابي تشيترك ميع
يرإلييا ميين األلفيياظ ،اسييتمدمها الق يران الك يريم فييي أكثيير ميين مو ييع قييال تعييال ﭽونت هوا ِب ه ِ
َ
(ٖٓ)
()ٕٜ
َمههها الَّه ِههس َن يههه بىهههوِب ِ ام َلا ههه ع
ات يَ َّ
شا ِب ابﭼ ﭽتشهههاب ت بىهههوب مﭼ ﭽ َون َخهههِّ متَ َ
متَههههه َ
شههها ِب َ ع
ِ (ٕٖ)
(ٖٔ)
شهها ِب ﭼ
شهها ِب اب َو َي ا ه َهِّ متَ َ
هاب َ ِم انه ااب ِت َلههاْ ا ال ِفتا َنه ِهة َو ااب ِت َلههاْ تَ ِاو ىِه ِ ﭼ ﭽمتَ َ
هون َمهها تَ َ
يَ َتَِّبل َ
شه َ
شا ِب اب َّمثَ ِان ﭼ(ٖٖ).
ﭽ ِمتَاباب متَ َ
َ
فالشييبه بفييتب الشييين والبييا ،،أو بكسيير الشييين وسييكون البييا .،هييا ،فييي المسييان( :شييبه
الشبه والشبه والشبيه المثل ،والهمع أشبا وأشيبه الشيي ،الشيي ،،ماثميه وفيي المثيل مين أشيبه

أبا فما ظمم) (ٖٗ).

ومن م ل إلذا التعرييف يمكين القيول أن الشيبه تعبيي المماثمية ،وتكيون إليذ المماثمية

ميين طريقين،احييدإلما ميين طري ي المعب ي  ،والثييابي ميين طريي المفييظ ،وإلييذا مييا هييا ،فييي قييول

العرب من أشبه أبا فما ظمم.

فالمشييابهة بييين األب واببييه يكييون ميين ههيية األمي

واألدب أو ميين ههيية المم ي ،أي

المشابهة بالصورة .و م إلذا امتمف العمما ،في تفسير لفظية المتشيابه فيي اآلييات القربيية،
شهها ِب ابﭼ(ٖ٘) مي ث ثيية أقيوال:أحييدإلا أبييه متشييابه فييي المبظيير
ففييي قولييه تعييال ﭽ َونتهوا ِبه ِ متَ َ
والمون ممتمف في الطعم ،قاليه مهاإليد وأبيو العاليية وال يحاك والسيدي و مقاتيل ،والثيابي ابيه
متشييابه فييي هودتييه ي ردئ فيييه ،قالييه الحسيين وابيين هيري  ،والثالييث أبييه يشييبه ثمييار الييدبيا فييي

الممقة وايسم ير أبه أحسن في المبظر والطعم ،قاله قتادة وابن زيد(.)ٖٙ
()ٖٚ
شها ِب اب َّمثَ ِ
هان َ ﭼ( .)ٖٛففيي
شها ِب ِ ﭼ وﭽ ِمتَابهاب متَ َ
شها ِب اب َو َي ا َهِّ متَ َ
وقوله تعيال ﭽمتَ َ

أيية األبعييام ذكيير سييبحابه أبيواع الثمييار والفاكهيية التييي فييي حقيقتهييا ممتمفيية فييي الشييكل والطعييم
ذك يير الزيت ييون والرم ييان متش ييابها أي م يين الزيت ييون م ييا إل ييو متش ييابه ف ييي الم ييون والش ييكل وك ييذلك

الرمان ،وإلذا ما ذكر ابن كثير فقال( :يقول هل ثبات وأبشأ البميل واليزرع ممتمفيا أكميه يعبيي
باألكييل الثميير يقييول وممي البمييل والييزرع ممتمفييا مييا يمييرج مبييه ممييا يتكييل ميين الثميير والحييب
والزيتييون والرمييان متشييابها و ييير متشييابه فييي الطعييم مبييه الحمييو والحييامض والمييز ،كمييا حييدثبا
القاسييم قييال ثبييا الحسييين قييال ثبييي حهيياج يين بيين ه يري قولييه متشييابها و ييير متشييابه قييال

متش ييابها ف ييي المبظ يير و ي يير متش ييابه ف ييي الطع ييم) ( .)ٖٜوف ييي أي يية الزم يير ق ييال به ييا اعم ييام
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القرطبي( :يشبه بع ه بع يا فيي الحسين والحكمية ويصيد بع يه بع يا لييس فييه تبياقض
وي امت ف)(ٓٗ).

فه ييذ اآلي ييات و يرإل ييا م يين اآلي ييات ت ييدل ديل يية وا ييحة مي ي أن المقص ييود ف ييي إل ييذا

التشييابه إلييو اشييتراك المعب ي والمفييظ فييي ذلييك ،ممييا ميياذكر فييي سييورة ل م يران قولييه تعييال
ش َاب َ ِم ان ااب ِت َلاْ ا ال ِفتا َن ِهة َو ااب ِت َلهاْ
ات يَ َّ
ون َما تَ َ
ﭽ َون َخِّ متَ َ
شا ِب َ ع
َما الَّ ِس َن ي بىوِب ِ ام َلا ع يَ َتَِّبل َ
تَ ِاو ىِ ِ ﭼ(ٔٗ).
فييايمت ف الييذي ب يييبه سييبحابه وتعييال فييي اسييتعمال الكفييار كييان م ي سييبيل الفتبيية

فقط ،مما من ههة المفظ وحد  ،أو من ههة المعب وحد  ،وإلذا ما ذكر العمما.ٕٗ،

أي أن الذين ذكروا في متباع الفتبية مين تأوييل المتشيابه إليو أن يأميذوا المفيظ فقيط،أو
يأمييذوا المعبي فقط،وإلييذا يييتدي ملي ذإليياب المعبي الحقيقييي الييذي أراد اهلل سييبحابه وتعييال ،
والذي هيا،ت السيبة الببويية المشيرفة ين البهيي مبيه ،ولهيذا تحيول الكي م فيي إليذ اآليية ملي
الكي م يين المحكييم ميين اآليييات لمييا سييبقها قييال تعييال ﭽهههو الَّه ِهسَ نَنه َهل َر عىَ ا ه َ ِ
هاا ِم ان ه
هَ ا المتَه َ
َ
َ
َ
ات ه َّن نم ا ال ِمتَ ِ
ات ﭼ(ٖٗ).
اا َون َخِّ متَ َ
شا ِب َ ع
ات م ار َم َم ع
َ ع

فقييال ابيين كثييير( (:وأميير متشييابهات) أي تحتمييل ديلتهييا موافقيية المحكييم وقييد تحتمييل

شييي ا ميير ميين حيييث المفييظ والتركيييب ي ميين حيييث الم يراد وقييد امتمف يوا فييي المحكييم والمتشييابه

فروي ن السمف بارات كثيرة)(ٗٗ).

وم يين إل ييذ العب ييارات الت ييي وردت ف ييي المتش ييابه اب ييه ه ييا ،ف ييي  :القص ييص واألمث ييال،

الحي ييروف المهمو ي يية في ييي أوا ي ييل السي ييور ،كي ي ي (المي ييص ،المي يير) ،و يي يير ذلي ييك ،وسي ييميت كي ييذلك

(بالمشكل) لمشاكمتها يرإلا والتباسها بها .واستمر الم ف بين العمما ،فيي تحدييد المتشيابه،
وألّف ييت ف ييي ذل ييك متلف ييات دي ييدة تح ييت مس ييميات ممتمف يية حتي ي قي ييل يين ذل ييك أن المتش ييابه
يعممييه العمم ييا ،وإل ييذا مييا ذك يير البي يياوي فييي تفس ييير قول ييه تعييال ( :وأم يير متش ييابهات) ق ييال:

(محيتم ت ي يت يب مقصيودإلا عهميال أو ممالفية ظياإلر مي بيالفحص والبظير ليظهير فيهييا
ف يل العمميا ،ويييزداد حرصيهم مي أن يهتهييدوا فيي تيدبرإلا وتحصيييل العميوم المتوقيف ميهييا

اسييتبباط الم يراد بهييا فيبييالوا بهييا وباتعيياب الق ي ار ب فييي اسييتمراج معابيهييا والتوفي ي

المحكمات معالي الدرهات)(٘ٗ).
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وم ص يية الق ييول أن المتش ييابه م يين اآلي ييات يك ييون م يين طي يريقين ،اح ييدإلما م يين طريي ي
المعب  ،والثابي من طري المفظ ،وك إلما مشتركان في تحديد إلذا التشابه.
املبحث انثاني

مثال تطبيقي نرتتيم املتشابه من اآلياث

بعد أن حدد معبي الترتييل،ومعب التشيابه فيي المبحيث األول ،بهميع كي ً مين إليذين

المصطمحين مع تطبي لتييات القربيية الكريميات .فالترتييل كميا أشيير ملي ذليك إليو التتيابع،
وهعل الشي ،في اثر الشيي ،اآلمير ،واآلييات المتشيابهة أو المتشياكمة ،سيوا ،كيان فيي المفيظ
أو التركيييب ،وكييان التركيييب متطابقييا ميين حيييث ييدد الحييروف بزيييادة حييرف أو بقصييابه ،أو
كان إلذا التشابه م مستوى المفظ المفرد أو م مستوى الهممة.

فيياذا همعييت اآليييات المتشييابهة ذات القصيية الواحييدة أو المو ييوع الواحييد وو ييعت

متتابع يية أي يية اث يير أي يية أم ييرى ف ييي بسي ي واح ييد فابه ييا تعط ييي معبي ي هدي ييدا م يين المع ييابي الت ييي
ون
اسييتأثرإلا اهلل لعبيياد ميين طري ي التييدبر فييي يات يه ومصييدا ذلييك ،قييال تعييال ﭽأَفَ ي َ َيتَي َيدب ُُر َ
اْلقُْر َن أَم َ مَ ُقمُ ٍ
وب أَ ْقفَالُهَا ﭼ(.)ٗٙ
ْ
ولييو دقي فييي اآليييات المتشييابهة لوهييد أن تمييك اآليييات يشييبه المفييظ المفييظ فييي ظيياإلر
أمرإلمييا ،والمعبيييان ممتمفييان ،وإلييذا مييا أشييار مليييه العممييا ،فييي متلفييات ومو ييو ات متبو يية
تحييت أب يواب ممتمفيية ،وأكييدوا أن المفييظ القربييي وان تشييابه فييي أكثيير ميين مو ييع فييي الق يران

الكيريم مي ابييه يعطييي معبي ممتمفييا تمامييا يين مثيمييه ميين اآليات،ويعي ّيد إلييذا واحييدا ميين صييور
م هيياز القيران ،والصييورة الثابييية التييي بريييد أن بتكييدإلا وببييين فيهييا وههييا هديييدا لهييذا اع هيياز
إلييي أن بهمييع إلييذا التشييابه فييي اآليييات المتبيياظرة وهعمهييا مرتميية ،الواحييدة اثيير األمييرى فحيب ييذ
سييبهد صييورة ميين صييور اع هيياز الق اربييي الييذي بيبييه اهلل سييبحابه وتعييال حيييث قييال :ﭽومهها
لىم ت و ى إَل اهلل والِّاسخون ي اللىم لولون منا ب ﭼ.

وأكث يير م ييا ي ييرد إل ييذا التش ييابه ف ييي القص ييص واألمث ييال ،وس ييبورد ف ييي ذل ييك مث يياي له ييذا

الترتيل بعد ا تماد ترتيب المصحف كأساس في إلذا الترتيل .ويمكن تطبيي ذليك مي بياقي
اآليات المتشابهة في القران الكريم.
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مثار و تطب ٌ

وردت قصيية سيييدبا موس ي فييي سييور متعييددة فييي القييرن الك يريم مبهييا فييي سييورة البق يرة

ومبهيا فييي سييورة األ يراف ،وفيي القصيية تشييابه وامييت ف فييي بعيض األلفيياظ كمييا إلييو حاصييل

في كممتي (ابفهرت) و(اببهست).

ِ
هاَ
نه َ
وسههل لِلَ او ِم ه ِ يَل اى َنهها ا
استَ ا
ففييي سييورة البق يرة قييال تعييال  :ﭽ َوِاس ا
اعه ِهِّا لب َل َ
س هلَل م َ
ش َهِّةَ َع ا نهاب بَ اهد َعىِهم مهر ن َن ِ
ش َهِّبوا ِمهن لِّال ِ
ٌ
ش َهَِّب ام مىهوا َوا ا
هاش َّم ا
ا ال َر َج َِّ يَانفَ َج َِّ ات ِم ان اثا َنتَها َع ا
َ
الىَّ ِ َوَلَ تَ الثَاوا ِي اْل اَِّ ِ
ض م اف ِس ِد َن ٓ }ٙﭼ
َس َهباطاب ن َممهاب َون اَو َر ا َنها إِلَهل
وفي سورة األ راف قال تعال  :ﭽ َوبَطَّ ال َناهم اثا َنتَ ا َع ا
ش َهِّةَ ن ا
ِ
سهلَاُ بَ اومه ن ِ
شه َهِّةَ َع ا نهاب بَه اهد
هت ِم انه اثا َنتَهها َع ا
نه َ
سه ا
َن ا
هاَ ا ال َر َجه َهِّ يَ َ
استَ ا
وسههل إِس ا
انب َج َ
اعه ِهِّا لب َل َ
م َ
ط لب ِ
ِ
شَِّب م َو ََّ
َعىِم مر ن َن ِ
هات
َنلال َنا َعىَه ا ِ م ا ال َم َّ
هن َو َّ
ام َون َ
السه اى َول مىهوا مهن َ َ
اش َّم ا َ ا
ظى اى َنا َعىَ ا ِ م ا ال َل َم َ
َ
ِ
ِ
ون ٓ }ٔٙﭼ.
س ام َ اظىم َ
َما ََِّلاب َنام ام َو َما ظَىَموَنا َولَهمن َمانوا نَنف َ
تب يياول العمم ييا ،إل ييذ اآلي يية ف ييي بح ييوث كثيي يرة ومتبو يية تبايب ييت بحس ييب تمصص ييهم

واهتهادإلم ،وما بريد أن بثبته يمتمف كميا ن ذلك ،ففي إلياتين اآليتيين تشيابه ،وإليذا التشيابه
في الحقيقة ليس امت فا في القصة ،وابما امت ف في التعبيير القربيي مين مشيهد ملي أمير،
فالمشاإلد كمها وقعت لمقصية بفسيها وي تمتميف فيي الفحيوى ،والحقيقية كيل سيورة تيأتي بهز يية
ميين القصيية تتباسييب وسيييا اآليييات فييي السييورة التييي تييذكر فيها،فمييا هييا ،فييي سييورتي البق يرة
واأل راف في قصة موس إلي بفسها فمو امذ إلذا التشابه ورتل أي هعيل بع يه اثير بعيض

لوهدبا أن ك مبهما مكممة لألمرى باي تماد م ترتيب المصحف ين ترتيبه تيوقيفي مين
اهلل سييبحابه وتعال ،وإلييذا التوقيييف معهييز أراد اهلل أن يصييور لبييا صييو ار ممتمفيية تتباسييب مييع

المعب اعهمالي لمسورة ،يتم من م ل المو و ية في المعب والمقام.
ِ
هاَ ا ال َر َج َهِّ
ن َ
وسهل ِللَ او ِمه ِ يَل اى َنها ا
استَ ا
فقد ها ،في سورة البقرة ﭽ َوِاس ا
اع ِهِّا لب َل َ
سهلَل م َ
ش َِّةَ َع ا ناب بَ اهد َعىِهم مهر ن َن ِ
ش َهِّبوا ِمهن لِّال ِ
ٌ الىَّه ِ َوَلَ
ش َهَِّب ام مىهوا َوا ا
هاش َّم ا
يَانفَ َج َِّ ات ِم ان اثا َنتَا َع ا
َ
تَ الثَه اههوا ِيههه اْل اَِّ ِ
شه َههِّةَ
ض م اف ِسه ِههد َن ٓ }ٙﭼ وهييا ،فييي سييورة األ يراف ﭽ َوبَطَّ ال َنهههاهم اثا َنتَههه ا َع ا
ِ
سهلَاُ بَ اومه ن ِ
هت
نه َ
سه ا
َن ا
هاَ ا ال َر َجه َهِّ يَ َ
استَ ا
وسههل إِس ا
نا
انب َج َ
اعه ِهِّا لب َل َ
َسه َهباطاب ن َممهاب َون اَو َر ا َنهها إِلَههل م َ
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شهَِّب م َو ََّ
ش َِّةَ َع ا ناب بَ اد َعىِم مر ن َن ِ
َنلال َنها
ِم ان اثا َنتَا َع ا
هام َون َ
هاش َّم ا َ ا
ظى اى َنها َعىَه ا ِ م ا ال َل َم َ
َ
ات ما َِّلاب َنامم وما ظَىَموَنا ولَ ِهمن َمانوا نَنفس م ي ْ ِ
ِ
ِ
ون
َو َّ
َ ا َ
ظم ُم َ
َ
الس اى َول مىوا من طَ ل َب َ َ
ا ََ
فمو دق في األلفاظ في كمتا اآليتين لوهد فيها تشابها وامت فا وكما سبو حه:

هن
َعىَه ا ِ م ا ال َم َّ
ٓ }ٔٙﭼ.

سىرة انبقرة

سىرة األعراف

ِ
وس لِقَ ْو ِم ِه
َٔ .وِاذ ْ
استَ ْسقَ ُم َ
اك اْل َح َه َر
ص َ
ِّع َ
ٕ .فَ ُقْمَبا ا ْ ِرب ب َ

ِ
استَ ْسقَا ُ قَ ْو ُمهُ
وس ِمذ ْ
َٔ .وأ َْو َحْيَبا مِلَ ُم َ
ٕ .أ ِ
اك اْل َح َه َر
ص َ
ِّع َ
َن ا ْ ِرب ب َ
ت
ابب َه َس ْ
ٖ .فَ َ

٘.

٘.

ت
فَابفَ َه َر ْ
ِمْبهُ اثَْبتَا َ ْش َرةَ َ ْيباً
قَ ْد َ مِم ُك ُّل أَُب ٍ
اس ُم ْش َرَبهُ ْم
َ
ُكمُوْا وا ْشربوْا ِمن ِّرْز ِ المُهِ
َ َُ

ٖ.

.ٙ

 .ٚويَ تَعثَوْا ِفي األَر ِ ِ ِ
ين
ض ُم ْفسد َ
ْ
َ ْْ

.ٚ

ٗ.
.ٙ

ٗ.

ِمْبهُ اثَْبتَا َ ْش َرةَ َ ْيباً
قَ ْد َ مِم ُك ُّل أَُب ٍ
اس ُم ْش َرَبهُ ْم
َ
ُ
ِ
َبزْلَبييا َ مَي ْيي ِه ُم اْل َمي ُين
يام َوأ َ
َوظَمْمَبيا َ مَي ْييه ُم اْل َ َمي َ
طيِّب ِ
ِ
ات َما َرَزْقَبا ُك ْم
َوال ُسْم َوى ُكمُوْا من َ َ
وبا ولَ ِيكن َك ُابوْا أَبفُسهم ي ْ ِ
ون
َ ُْ َ
ظم ُم َ
َو َما ظَمَ ُم َ َ

إليذا التقسيييم فييي اآلييية يشيير ملي صييورة بديعيية أود هيا اهلل سييبحابه فييي إلييذ األلفيياظ،
فبهييد اآليييات فييي سييورة األ يراف أن قييوم موس ي طمب يوا مبييه ايستسييقا ،،فييي سييورة البق يرة ،أن
موس استسق لقومه أي طمب من ربه أن يسقيهم ،فكييف يكيون التوافي بيين كي المعبييين،
ويرد ستال ماذا حدث فع ً إلل ابفهرت أو اببهست؟ والهواب أن ك الحدثين وقعا بالفعل.
ويرى ا مب مما ،التفسير والم ية أن ايببهياس حيدث أوي وايبفهيار حيدث ثابييا

()ٗٚ

وإلذا ماذإلب مليه ايصبهابي في المفردات( ،)ٗٛأما ابن طيية فقيال ين اآليية" :وفيي الكي م
حييذف تقييدير ف يربه فييابفهرت وايبفهييار ابصييداع شييي ،يين شييي ،ومبييه الفهيير وايببهيياس

في الما ،أقل من ايبفهار"(.)ٜٗ

واذا بظيير مل ي ترتيييب المصييحف فييي ترتيييل اآلييية لوهييد ابييه سييبحابه وتعييال قييد قييدم
ايبفهار م ايببهاس وذلك لألسباب اآلتية:

 قولييه تعييال فييي البق يرة (فقمبييا ) وفييي األ يراف (أن ا ييرب) فهييذ توكيييد م ي حييدوث
ال رب.
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 وإل ييذا ال ييرب ب ييدما يص ييدر فه ييو ديل يية مي ي الق ييوة و مي ي الش ييدة الت ييي تح ييدث م يين
م له.
 من شدة ال رب م األرض تصور الفعل الصادر به،وايبفهار ابسب مل ذلك.

 لو كان ايببهاس مقدما م ايبفهيار لميا اسيتطاع ببيو مسي ار يل ايسيتفادة مين الميا،
القميل.

 ايبفهييار مقييدم ين ذلييك أييية لموس ي

ميييه الس ي م وتك يريم لييه ،والمقييام مقييام مظهييار

ظمة اهلل.

 مي ييروج المي ييا ،مي يين الحهي ييارة يمتمي ييف ي يين مروهي ييه في ييي األرض الرمميي يية أو الطيبيي يية،
قل حت اببس وسال.
فابفهرت العيون بالما ،الكثير أويً ثم ّ
ويممص ذلك بيد تطبيي ميا ذكير سيابقا أن أحيداث سيورة البقيرة مقدمية مي أحيداث
سييورة األ يراف ،ويكييون المعب ي المرتييل إلييو أن موس ي

ميييه الس ي م استسييق لقومييه بعييد أن

سيألو السيقاية ،وإليذا السيتال يفهييم مبيه أميران األول :أن سيتال ببييي مسي ار يل لموسي كيان بعييد
طش أصابهم فطمبوا السقاية ،والثيابي:أن سيتال ببيي مسي ار يل كيان مين قبييل التشيكيك ،ومين
المعروف ن ببي مس ار يل أبهم كثيرو األس مة والتشكيك فقد سيألو أن ييريهم اهلل ههيرة و يير
ذلك من المطالب بالمهادلة والمعابدة.
فهييا ،اله يواب ميين رب الع يزة باعيحييا ،لييه والتأكيييد م ي ذلييك بقولييه (فقمبييا) مباش يرة

والتأكيييد لييه بي ي (أن) ،كييان المعب ي فييي كمتييا السييورتين إلو،وأوحيبييا مليييه بقولبييا لييه أن ا ييرب،
ففيها تأكيد م أن ذلك وأية معهزة لببي مسي ار يل فهيذا التأكييد أ طي لسييدبا موسي الوثيو

واليقين باهلل تعال ف رب األرض بعصا بقو وإلذ القوة إلي التي هعمت الميا ،يبفهير وإليذا
ايبفه ييار اسي ييتمر ملي ي فت ي يرة ث ييم بعي ييد ذل ييك ابي ييبس أي س ييال ومي ييف ف ييي قوتي ييه،ويقول الي ييدكتور
السام ار ي ":أول ما ابفهر الما ،،ابفهر بالما ،ال زير ثم قل بعد ذليك بسيبب صييابهم فأميذ

يببهس"(ٓ٘).

وإلييذا يتيييد مييا مليييه فييي البحييث فييي تقييدم ايبفهييار م ي ايببهيياس .ويييأتي اسييتعمال
اآلية لمفظة ايبفهار ديلة وا حة م كثيرة الميا ،و ازرتيه واسيتمرار فيي التيدف  ،أميا لفظية
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ايببهاس وان دلت م هرييان الميا ،مي ابيه اقيل بكثيير مين األول ،وكيذلك ايبفهيار باسيب
بما بعد من األكل من رز اهلل،فكثرة الما ،يستفاد مبه لمشيرب ولسيقي األثميار واليزروع ،أي
أن ببي مس ار يل ا تمدوا م الز ار ة وإلذا ما دلت ميه اآليية فيي قوليه تعيال ﭽ َوِا اس ب اىهت ام َها
هام و ِ
موسههل لَههن َّننه ِبِّ عىَههل َ ِ
هَ اخه ِهِّ اج لَ َنهها ِم َّمهها تن ِبههت اْلَ اِّض ِمههن َب ال ِى َ هها
هادع لَ َنهها ََِّّبه َ
اره ِهد يَه ا
ط َله َ
َ
ا َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
اهبطهوا
نهى َ ا بَ َ
ون الهسَ ه َهو ن اَد َنهل بالهسَ ه َهو َخ ا عهِّ ا
سهتَابدل َ
هار نَتَ ا
َوِبثآئ َ ا َويوم َ ا َو َع َدس َ ا َوَب َ
ِ
ل
هَ ِبه ََّن ام
ع ِا لم َن الىَّه ِ َسلِ َ
س َم َنة َوَبآا اوا ِب َل َ
س َالت ام َوع َِِّب ات َعىَ ا ِ م السلَّة َوا ال َم ا
م ا
ن اِّب يَِإ َّن لَمم َّما َ
ون ِبآ ه ِ
هون َّ
ون
الن ِب ل ه َن ِب َل ا ه ِهِّ ا ال َر ه ل
ٌ َسلِه َ
ن هوا َّو َمههانوا َ التَههد َ
هات الىَّ ه ِ َوَ التىه َ
َمههانوا َ امفههِّ َ َ
هَ ِب َمهها َع َ

ﭼ(ٔ٘).

أما تكرار دد العيون في كمتا اييتين من ير زيادة فهو يتباسيب ميع يدد األسيباط

َسه َهباطاب ن َمم هابﭼ
ميين ببييي مس ي ار يل قييال تعييال ﭽ َوبَطَّ ال َنههاهم اثا َنتَه ا َع ا
شه َهِّةَ ن ا

(ٕ٘)

أي اثبتييي ش يرة

مهمو يية ،فكل مهمو يية اتمييذت لهييا يبييا ترتييوي مبهييا أو تسييقي زرو هييا مبهييا ،واليييه أشييار
تعال حيث قال ﭽبَ اد َعىِم مر ن َن ِ
ش ََِّب ام ﭼ.
اش َّم ا
َ
وايبفهييار باسييب األكييل ميين رز اهلل ،وايببهيياس باسييب األكييل ميين الطيبييات،وفي
اآليتين تصوير لميا يقيوم بيه ببيو مسي ار يل مين محاههية لموسي

ظىَّ اى َنها
مييه السي م  ،فأيية ﭽ َو َ

َنلال َنهها َعىَه ا ِ م ا ال َمه َّ
السه اى َول ﭼ كييان ذلييك قبييل اآلييية ميين سييورة البقيرة ﭽمى هوا
هن َو َّ
هام َون َ
َعىَه ا ِ م ا ال َل َمه َ
ش َههِّبوا ِمههن لِّال ِ
ٌ الىَّهه ِ ﭼ ين اهلل بييادئ األمركييان يبييزل مليييهم أرزاقهييم ميين ييير أن يكمف يوا
َوا ا
أبفسيهم فييي استحصيياله واسييتمر ذلييك فتيرة طويمية حتي فقييدوا الصييبر مي ذلك،فسييألوا موسي

أن يدع اهلل لهم بان يمرج لهم مما تببت األرض.

وإلييذا دليييل م ي أن الميين ليييس ميين مبتيياج األرض وإلييذا مييا ذكيير الق يران ،قييال تعييال

السه اى َول ﭼ طيهٓ ،ٛوإليو ميا
السه اى َول ﭼ وقوليه ﭽ َوَنَّلال َنها َعىَه ا مم ا ال َم َّ
َنلال َنا َعىَ ا ِ م ا ال َم َّ
هن َو َّ
هن َو َّ
ﭽ َون َ
يبزل ميهم من تظميل ال مام لهم ،فها ،بعد ذلك األكل من الطيبيات ،والطيبيات إليو الحي ل
من الرز وقيد ييأتي بيدون مشيقة و بيا ،ويشيترك فييه الهمييع ،فباسيب ذليك قوليه(ما رزقبياكم)

والذي يأتي بدون مشقه أي رز ابزله اهلل مليهم ،وكان ذلك قبل أن يكفروا ببعمة اهلل تعال .
والهحييود بييالرز يكييون يين طري ي الظمييم س يوا ،أكييان ظمييم الييبفس أو ييير  ،ولهييذا
ِ
هون ﭼ فهيذا الظميم إليو
سه ام َ اظىِم َ
باسبت اآلية بما بعدإلا بقوله ﭽ َو َما ظَىَموَنها َولَههمن َمهانوا نَنف َ
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الذي أزال البركة من البعم من الطيبات لظممهيم أبفسيهم ،أميا سيورة البقيرة فقيد بقميت لبيا تكممية
ش َهِّبوا ِمهن لِّال ِ
ٌ الىَّه ِ ﭼ فاألكيل والشيرب
إلذ األحداث والوقيا ع ميع ببيي مسي ار يل ،يههﭽمىهوا َوا ا
باسب ايبفهار كما ذكربا ،ويأتي من وههين األول :كثرة الما ،يباسب ما طمبيه ببيو مسي ار يل
مين سيييدبا موسي بييان يمييرج اهلل ميا تببييت األرض مين الييزروع ،وإلييذا ميا هييا ،فيي اآلييية التييي
ش َِّبوا ﭼ في البقيرة هيا،ت مباسيبة لكثيرة الميا،،وكثرة الميا ،فيي
تمتها ،والثابي :ورود لفظة ﭽ َوا ا

َّهَ
هادع لَ َنها َِّب َ
الوههين ديلة م تعم ذلك باألرض ،قال تعال م لسان ببي مسي ار يل ﭽيَ ا
اخه ِ
ههِّ اج لَ َنههها ِم َّمههها تن ِبهههت اْل اَِّض ﭼ فاعبب ييات يباسييب كث يرة المييا ،،ولفظيية ﭽ ِمهههن لِّال ِ
ٌ الىَّههه ِ ﭼ
يباسب الكسب والعمل ،فكل ما يأكمه اعبسان يكون ح ي ،مي مذا مالطه شي ،من الحرام.

وإلكييذا فييالح ل والح يرام إلييو رز يكتسييبه اعبسييان بتيهيية ممييه .ف بييد ميين السييعي

لمحصييول مي إلييذا الييرز  ،ويكييون ممييا بالز ار يية و يرإلييا ميين األ مييال ،فمباسييبة كثيرة العمييل

تباسب كثرة الما ،،ين العمل فيي الز ار ية يحتياج ملي ههيد كبيير ومشيقة ،أميا قمية الميا ،فيي
األ راف باسب الباس.

واعفسياد ي يكيون ماصيا بشيمص بعيبيه ،بيل يتعيدى ملي

يير  ،ولهيذا هيا،ت اآلييية

مباسييبة لمكثرة،وهييا،ت يييات بم يواطن ممتمفيية ميين الق يران تييد و مل ي ايبتعيياد يين الفسيياد فييي
األرض بكل أبوا ه وأشكاله ،وا د اهلل لممفسدين ذابا ظيما.
س َل او َن ِي اْل اَِّ ِ
قال تعيال ﭽإَِّن َما َج َلاْ الَّ ِس َن َر ِ
سهاداب نَن
اِّب َ
ون الى َ َو َِّسولَ َوَ ا
ض يَ َ
ِ
لَتَّىوا نَو نىَّبوا نَو تلَطَّع نَا ِد ِ م ونَِّجى هم لم اهن ِخ ِ
هن اْل اَِّ ِ
َ
ض َسلِ َ
هَلأ ن اَو نفَ اهوا ِم َ
َ
ا
هَ لَ ه ام خ اهل ع
ا َ
ا َا
(ٖ٘)
ِ
ِ
ِ
ِ
اا َعظه عمﭼ  ،أميا مباسيبة قمية الميا ،فيي اآليية فباسيب قوليه
ي الد ان َا َولَ ام ي اآلخ َهِِّة َعه َس ع
ِ
هونﭼ فظميم اليبفس يقتصير مي الشيمص وحيد وي
ﭽ َو َما َ
سه ام َ اظىِم َ
ظىَموَنها َولَههمن َمهانوا نَنف َ

يتعدا  ،لذا باسب القمة من الما ،ظمم اعبسان لبفسيه وحيد .وهيا،ت ييات كثييرة تيدل مي أن
الظمم يكون هزات ماصا قال تعال ﭽومن تَل َّد رد َ ِ
س ﭼ(ٗ٘).
ود الىَّ يَلَ اد ظَىَ َم َن اف َ
ََ َ َ

اخلامتت
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من وهو أ هاز القيران كثييرة وتمتميف بيامت ف العياممين فييه ،ومين بيين إليذ الوهيو
إلو الرهوع ملي ترتييب المصيحف لبتوصيل ملي أسيرار إليذا التعبيير ،وذليك ين طريي التيدبر
واعمعان في إلذ اآليات.

فميين مي ل الترتيييل فييي اآليييات المتشييابهة ،التييي أود هييا اهلل فييي المفظيية أو المفظتييين

أو الهممة ،يمكن لبا أن بهد صو ار وأحداثا رسمتها لبا اآليات من م ل المقابمية بيين اآلييات

المتشابهة ذات القصة الواحدة والمو وع الواحد .وتوصيمبا ملي معيان هدييدة لصيورة متكاممية
.

حييدد البحييث مفهييوم الترتيييل الييذي أشييارت مليييه اآليييات القربييية ،وكييذلك حييدد مفهييوم

التشييابه الييذي تحممييه الكمميية ميين معييان واأللفيياظ يهييب اشييتراكها ع طييا ،المعب ي الييذي ميين
م له تكمن الصورة الهديدة لهذا الترتيل.

طب ي البحييث مفه ييوم التشييابه ومفهييوم الترتي ييل م ي بمييوذج واح ييد ميين إلييذا التش ييابه،

وتوص ييل ملي ي ص ييورة هدي ييدة تحمي يل دييت ومع ييان هدي ييدة،يمكن له ييا أن تطبي ي

اآليات األمر المتشابهة.

وأمر د وابا أن الحمد هلل رب العالمين.
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( )ٙمحمد ٕ /

( )ٚيوبسٖٛ /
( )ٛالفرقانٖٕ /
( )ٜالمزملٗ /
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(ٓٔ) تيياج العييروس شييرح القيياموس ،محمييد بيين مرت ي الحسيييبي الييو اسييطي الزبيييدي  ،مبشييورات
مكتبة الحياة ( ،بيروت  :د.ت)( ،مادة :رتل) صٓ ٖٕ/ٕٜ
(ٔٔ) لسييان العييرب ،أبييو الف ييل همييال ال ييدين محمييد بيين مكييرم بيين مبظ ييور المصييري ،دار الفكيير
(بيروت :د.ت) ( مادة :رتل) ص ٔٔ.ٕٙ٘/
(ٕٔ) المصدر الساب (مادة :رتل ) صٕٔٔٔ ٓ ٕٙ٘/
(ٖٔ) كتاب العينٖٔ .ٖٔٔ /ٛ :

(ٗٔ) تاج العروس (مادة /رتل) ص. ٖٕ/ٕٜ
(٘ٔ) لسان العرب (مادة/رتل) صٔٔٔ٘ ٓ ٕٙ٘/
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( )ٔٚالفرقانٖٕ /
( )ٔٛتفسير ال حاك بن مزاحم ،بد الهواد سيالم ثميان ،رسيالة ماهسيتير يير مبشيور ،الهامعية
اعس مية( ،ب داد ،)ٜٜٔٛ :ص ٗ.ٕٙ
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(ٕٔ) تفسير الكشاف ن حقا

التبزييل و ييون األقاوييل فيي وهيو التأوييل ،أبيو القاسيم بين محميود
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