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 يف انقران انكريم ترتيم اآلياث املتشابهت

 
 (*)د.عبد الجواد سالم عثمان

 
 مهخص انبحث

 .حثينومبيتألف البحث )ترتيل اآليات المتشابهة في القران الكريم ( من مقدمة 
العييرب التييي بييزل بهييا القييران الكييريم وبهييا يفهييم ففييي المقدميية تحييدث الباحييث  يين ل يية 

بعييييد ترتيمهييييا تييييرتي   ،فقييييد تبيييياول البحييييث اآليييييات القر بييييية المتشييييابهة، ويتوصييييل مليييي  معبييييا 
أراد اهلل سبحابه وتعيال  أن يريبيا بع يا مين وهيو  إليذا اع هياز  ين طريي  التيدبر  ،مقصودا

وقسيم  ،المتشيابه فيي القيران الكيريمتحيدث  يين الترتييل  :فالمبحث األول ،واعمعان في اآليات
. تحدييد مفهيوم التشيابه :والمطميب الثيابي ،تحدييد مفهيوم الترتييل :المطميب األول: مل  مطمبين

ثيييم الماتمييية  وقا مييية  ،فتبييياول مثييياي وتطبيقيييا لتييييات المرتمييية المتشيييابهة :أميييا المبحيييث الثيييابي
   .الهوامش و المصادر والمراهع

البيواحي متشيعب ايتهاإليات، وي ييزال البياس يكتشيفون من م هاز القر ن أمير متعيدد 
ميين مظيياإلر م هيياز  الشييي، الكثييير، وإلييذا اع هيياز أكبيير ممييا يييبهض بييه فييرد أو هما يية فييي 

فاع هيييياز والقيييير ن يسيييييران هببييييا مليييي  هبييييب مليييي  أن يييييرث اهلل األرض وميييين  زميييين مييييا.
ًا، وترى في الوقيت بفسيه م هيازًا فالتعبير القر بي الواحد قد ترى فيه م هازًا ل ويًا همالي، ميها

 ممييًا، أو م هييازًا تاريميييًا، أو م هيازًا بفسيييًا، أو م هييازًا تربوييًا، أو م هييازًا تشييريعيًا، أو  ييير 
 ذلك.

تقيييديم والتيييأمير واليييذكر ليييذا هيييا،  ميييم التفسيييير ليبيييين لبيييا أسيييرار التعبيييير القر بيييي كال
اليذي يتبياول التعبيير ، بالتفسيير البييابي و يرإلا من البواحي الكثييرة المتعيددة وسيميتوالحذف 

مييين الباحيييية الفبيييية مسيييتمدما ميييا هيييا، مييين ل ييية العيييرب. ويهيييدف البحيييث ملييي  تبييياول اآلييييات 
لبييرى بع ييا ميين  ،القر بيية المتشييابهة وحسييب ترتيييب المصييحف، وترتيمهييا تييرتي  فبيييا مقصييودا

                                           

 .كمية العموم اعس مية، هامعة الموصل )*(
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  معيييابي هدييييدة ل مليييوهيييو  اع هييياز مييين طريييي  التيييدبر واعمعيييان فيييي إليييذ  اآلييييات ولبتوصييي
 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: ،المبحث األول: ترتيل المتشابه في القران الكريم
 الثابي: تحديد مفهوم التشابه.المطمب األول: تحديد مفهوم الترتيل. والمطمب 

 الثابي: مثال وتطبي  لترتيل المتشابه من اآليات. المبحث
 .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 

ب فييي القيير ن إلييدى لمبيياس و ميي  أسيياليب العيير  وهييا، إلييذا ،معهييزة لمعييالمينو  ( ليكييون  ييية
نَّههه    چ فقيييال تعيييال  المطيياب والكييي م و مييي  لسييابها وح   َلَتنههههِل ر  َِّال الاَلهههاَلِم نَ َواِ  َنهههَلَر ِبهههِ  الهههِّ 
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ِبهه نِ  ََ ِلَتم ههوَن ِمههَن الام نههِسِِّ َن ِبِىَسههاِن َعَِِّبهه   م  َِمهه ن   َعَىههل َبىاِبهه َوَههههَسا چوقييال أي ييا  ،(ٔ) چ اْلا
ِبهه نع  ُ  ب ِّا نههاب َعَِِّب  ههاب چ ، وقييال(ٕ) چِلَسههانع َعَِِّبهه ب م  ِلى ههونَ ِإنَّهها َننَللاَنهها ََ چ و ،(ٖ) چلََّلىَّم ههما َتلا َوَمههَسِل

ههِّاب  ههِدث  َل  ههما ِسما ُ  ب ِّا نههاب َعَِِّب  ههاب َوَنههَِّّياَنا ِي ههِ  ِمههَن الاَوِع ههِد َلَلىَّ  ههما َ تَّل ههوَن َنوا   را  ، وقولييه(ٗ)چَننَللاَنهها
ٌع چ َمةب َوَهَسا ِمتَااع م َنهدل ِىِ  ِمتَاا  م وَسل ِإَماماب َوَِّرا للَسهاناب َعَِِّب  هاب لل  نهِسَِّ الَّهِس َن َظَىم هوا َوِمن َببا

ِسهههِن نَ  ههَِّل ِلىام را و يرإليييا مييين اآليييات التيييي تييدل  مييي   أن القيييران الكييريم اليييذي بيييزل  ،(٘)چَوب شا
وأمربيييا سيييبحابه وتعيييال  أن بتيييدبر فيييي   ،ا هيييز بيييذلك  فصيييحا،إلم وبم يييا،إلم ،بمسيييان العيييرب

ونَ چ فقال تعال  ، ياته  و يرإلا من اآليات. ،(ٙ)چالال ِّا َن َنما َعَىل ب ى وِا َنباَفال َ ا َنَيََل َ َتَدبَِّّ 
وميين إلييذا التييدبر الييذي أمربييا بييه سييبحابه وتعييال  فييي القييران إلييو أن بسييتمدم الم يية   

لبستشييف بييذلك معبيي  ميين معابيييه، ولبتييذو  بع ييا ،التييي ابييزل بهييا القييران الكييريم لتفسييير  ياته
فصيياحة لييم يألفوإلييا ميين قبييل أذإلمييت بهييا  قييولهم  ميين ح وتييه، ولي يييف مليي  فصيياحة العييرب

َأْم َيُقولُييوَن چفقييال تعييال  .وأمرسييت بهييا  ألسييبتهم  ميي  أن يهييارو  بمثمييه أو يهيياوزو  ولييو بأييية
ْثِمِه َواْدُ وْا َمِن اْسَتَطْعتُم مِّن ُدوِن الّمِه ِمن ُكبتُْم َصاِدِقينَ   .(ٚ)چاْفَتَراُ  ُقْل َفْأُتوْا ِبُسوَرٍة مِّ

وردت ألفييياظ كثييييرة اسيييتعممتها العيييرب أ طيييت معيييابي ممتمفييية تمتميييف بحسيييب  وقيييد 
ومييين بيييين إليييذ  األلفييياظ ميييا أشيييكل  مييي  بعيييض الممتصيييين  ،اسيييتعمالها بسيييياقها فيييي الهممييية

وميين بييين إلييذ   .وافييردوا لهييا بحوثييا ومتلفييات تييدل  ميي  صييد  د ييواإلم وهعموإلييا بمعبيي  واحييد
ذكيييرت فيييي مو يييعين مييين القيييران الكيييريم قيييال األلفييياظ لفظييية )رتيييل ( فهيييذ  المفظييية ومشيييتقاتها 

ََ َوَِّتَّ چتعال   ََ ِلن ثَبلَت ِبهِ  ي هَااَد َىةب َواِرَدةب َمَسِل ما َر َعَى اِ  الال ِّا ن  ج  وا َلواََل ن لل ُ  َوَباَر الَِّس َن َمَفِّ  ىاَنها
ِت َلب  هههر  چ ، وقوليييه(ٛ)چتَهههِّا هههَر ِإَلَّ َبِىههه1َ ههها َن  َ ههها الام لَّمل ْا ِمناههه   2 َلب { ب هههِم الىَّ ا هههَف   َنِو انل ههه { ِننا
ِت َلب 3َبِى َلب  ، فهاتيان المفظتيان فيي كمتيا اآليتيين تمتميف (ٜ)چ{4{ َنوا ِلدا َعَى اِ  َوَِّتلهِر الال هِّا َن تَهِّا

 .في معباإلا وان تشابهت أو تشاكمت في الحروف وإلذا ما سيثبته البحث
 املبحث األول

 يف انقران انكريم انرتتيم املتشابه
 

 : ترد د مف وم التِّت رالمطىا اْلور
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بييزل القييران الكييريم بمسييان العييرب، لييذا ميين أراد أن يتييذو  إلييذا البيييان يهييب  ميييه أن 
فكييان يبييد ميين  ،يرهييع مليي  تمييك الم يية لمييا تحممييه ميين معييان مفيييت  يين الماصيية قبييل العاميية

بعيض مين  الرهوع مل  معهمات وقواميس الم ة وكل ماله   قة بذلك، لبتمكن من استمراج
 معابيها.

فمفظيية الترتييييل هييا،ت مييين مييادة )رتيييل( وتحمييل إليييذ  المفظيية معيييابي متعييددة تمتميييف 
بامت ف موقعها في الهممة وكذلك بامت ف اسيتعمالها، ويمكين لبيا أن بيرى إليذا التبياين فيي 

فمفظيية )الّرَتييل( مشييددة الييرا، وتييا، مفتوحيية تعبييي  .تحديييد إلييذ  المفظيية فييي كتييب الم يية والتفسييير
أي هعيييل الشيييي، فيييي اثييير  ،تباسييي  األشييييا، وتب ييييدإلا وهعمهيييا فيييي اسيييتقامة واحيييدة حسييين
   .الشي،

 ،(ٓٔ)هييا، فييي تيياج العييروس: )الّرَتييل حسيين تباسيي  الشييي، وابتظامييه  ميي  اسييتقامة (
وقييد يطميي  أي ييا  ميي  األسييبان والبباتييات الحسييبة  ،(ٔٔ))حسيين تباسيي  الشييي،( :وفييي المسييان

 ،وقييل المفمي  ،حسين التب ييد مسيتوى الببيات-:وِرَتيلٌ  ،َتيلٌ )وث ر رَ  :التب يد، ها، في المسان
 .(ٕٔ)وقيل بين أسبابه فروج ي يركب بع ها بع ا(

فعمميا،  ،( وتحميل معبييين األول: ل يوي والثيابي اصيط حيوكذلك تطم  لفظية )َرّتيلَ 
أمهميت )ورتميت الكي م تيرتي  مذا :ها، في كتاب العيين .الم ة يعرفوبه بمعب  التأليف والتبيين
. و يرف (ٖٔ)( ميه ويترسيل اذا فصيل بع يه مين بعيضفيه وأحسبت تأليفيه وإليو يترتيل فيي ك

)ورتيل  :، وفيي المسيان(ٗٔ)أحسين تأليفيه أو بيبيه تبييبيا ب يير ب يي ( :)وَرًتيَل الكي م :في  التاج
)الترتيييل مرسييال الكمميية  :، و رفييه الرا ييب فقييال(٘ٔ)الكيي م: أحسيين تأليفييه وأبابييه  وتمهييل فيييه (

فمييو بظربييا مليي  إلييذ  التعريفييات لوهييدباإلا  بييد  ممييا، الم يية  .(ٙٔ)(قامةالفييم بسييهولة واسييتميين 
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 مييرة بييالمعب  ايصييط حي والييذي أشييار 

ِت َلب َوَِّتَّ چ ة القر بيييةمليييه ال ييحاك  بييد تفسييير اآلييي ُ  تَههِّا  (ٛٔ)اببييذ  حرفييا حرفييا() قييال: ،(ٚٔ)چىاَنهها

فقيال حيدثبا .وكذلك أورد  الطبري  ن مهاإلد في تفسيير اآليية قيال: )بع يه  مي  أثير بعيض
وروايية  (ٜٔ)أبو كريب قال ثبا وكيع  ن سيفيان  ين مبصيور  ين مهاإليد ورتيل القير ن تيرتي (

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

بعيد أن ذكير الفير  فيي  چوِّتىناُ تِّت َلچأما اعمام الزممشري يرى في تفسير اآليية 
بزوله هممة وبزوله مبهما فيقول: )والرسول )صم  اهلل  ميه وسمم( فارقت حاله حيال موسي  
وداود و يسيي   ميييهم السيي م حيييث كييان أّميييًا ي يقييرأ وي يكتييب وإلييم كييابوا قييار ين كيياتبين فمييم 

 ، ث و شيرينيكن له بّد من التمقن والتحفظ فأبزل  ميه مبهميًا فيي  شيرين سيبة وقييل فيي ثي
وأي ًا فكان يرتل  م  حسب الحوادث وهوابات السيا مين وألن بع يه مبسيوخ وبع يه باسي  

ُ  چ ...تأت  ذليك مّي فيميا أبيزل مفّرقياً وي ي معطيوف  مي  الفعيل اليذي تعمي  بيه كيذلك  چَوَِّتَّىاَنها
 .(ٕٔ)فه(ر   ية بعد  ية ووقفه  قيب وقكأبه قال كذلك فّرقبا  ورتمبا  ومعب  ترتيمه أن قد

ذا ابتقمبييا مليي  المفسييرين المحييدثين فيقييول سيييد قطييب فييي تفسييير  الظيي ل: إلبييا إلييو  )والترتيييل وا 
حقي   ولقيد ...لمتمقيي واسيتعدادإلا والتيوالي وفي  حكمية اهلل و مميه بحاهيات تميك القميوب التتيابع

يوميا  وتيأثرت بيه، القر ن بمبههه ذاك موار  في تكييف تمك البفوس التي تمقته مرت  متتابعيا
القير ن كتياب متياع  واتميذوا ،وابطبعت به أثرا أثرا. فمما  فل المسممون  ن إلذا الميبه  ،يوما

) وكتاب تعبد ،لمثقافة
(ٕٕ). 

وإليييذا التباسييي  يكيييون ، (ٖٕ)وم صييية القيييول: أن الترتييييل معبيييا  حسييين تباسييي  الشيييي،
والعمما، متفقون  م  أن القران الكريم بيزل فيي ميدة ث ثية  ،بو ع الشي، في اثر شي،  مر

 .ويذإلبون مل  أن الترتيل يعبي التتابع في البزول ،و شرين سبة وحسب األحداث والوقا ع
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فبزول أوا يل سيورة العمي   مي  الببيي محميد )صيم  اهلل  مييه وسيمم( ثيم تتيابع التبزييل 
 يير أن إلبياك م فيا بيين السياب  وال حي  فيي أول ميا بيزل مين  ،لسيورةبعد ذلك وها، تميام ا

 .(ٕٗ)اآليات والسور بين العمما،
 ن َ اِ َشَة ُأمِّ اْلُمْتِمِبيَن أبهيا قاليت َأُوُل ميا ) :ها، في كتب الصحاح في أول ما بزل

ْتَيا الُصاِلَحُة في الُبْوِم َفَكياَن َي َييَرى  ُبِدَئ ِبِه رسول الُمِه )صم  اهلل  ميه وسمم( من اْلَوْحِي الرُّ
ييْبِب ثُييُم ُحبِّييَب مليييه اْلَمييَ ُ، وكييان َيْممُييو ِبَ يياِر ِحييَراٍ، َفَيَتَحُبييُث فيييه  ُرْتَيييا مي َهيياَ،ْت ِمْثييَل َفَمييِ  الصُّ

مليي  َأإْلِمييِه َوَيتَييَزُوُد ِلييَذِلَك ثُييُم َيْرِهييُع مليي  َمِديَهييَة وإلييو الُتَعبُّييُد الُمَييياِلَي َذَواِت اْلَعييَدِد قبييل َأْن َيْبييِزَع 
َفَيَتَزُوُد ِلِمْثِمَها حت  َهاَ،ُ  اْلَح ُّ وإليو فيي َ ياِر ِحيَراٍ، َفَهياَ،ُ  اْلَمَميُك فقيال اْقيَرْأ قيال ميا أبيا ِبَقياِرٍئ 

ِبي فقييال اْقييَرْأ قمييت مييا أبييا ِبَقيياِرٍئ َفَأَمييَذِبي قييال َفَأَمييَذِبي َفَ ُطِبييي حتيي  َبَمييَل ِمبِّييي اْلَهْهييَد ثُييُم َأْرَسييمَ 
ي َفَ ُطِبي الثُاِبَيَة حت  َبَمَل ِمبِّي اْلَهْهَد ثُيُم َأْرَسيَمِبي فقيال اْقيَرْأ فقميت ميا أبيا ِبَقياِرٍئ َفَأَميَذِبي َفَ ُطِبي

ْبَسياَن مين َ َميٍ  اْقيَرْأ َوَربُّيَك اأْلَْكيَرُم  اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الذي َمَمَ  َمَم َ الثُاِلَثَة ثُُم َأْرَسَمِبي فقال ) ( اْعِ
 (ٕ٘)..(.َيْرُهُف ُفَتاُد ُ  )صم  اهلل  ميه وسمم( َفَرَهَع بها رسول الُمِه 

َر َعَى اههِ  و ميي  ذلييك فييان اآلييية القر بييية فييي  قولييه تعييال    وا َلههواََل ن ههلل َوَبههاَر الَّههِس َن َمَفههِّ 
َىةب َواِرَدةب  ما ِت َلب  الال ِّا ن  ج  ُ  َتِّا ََ َوَِّتَّىاَنا ََ ِلن ثَبلَت ِبِ  ي َااَد تمتميف فيي معباإليا  ين قوليه  ،(ٕٙ){ َمَسِل

ههر  چ ههَر ِإَلَّ َبِىهه َلب 1َ هها َن  َ هها الام لَّمل ْا ِمناهه   َبِىهه َلب 2{ ب ههِم الىَّ ا ههَف   َنِو انل هه { َنوا ِلدا َعَى اههِ  3{ ِننا
ِت َلب  آليية فيي سيورة الفرقيان تتحيدث  ين الترتييل أي التتيابع فيي بيزول فا ،(ٕٚ)چَوَِّتلِر الال ِّا َن تَهِّا

( وقرأبيا  )ورتمبيا  تيرتي  فيقول  ن ذلك اعمام البي ياوي .مدة الوحي في ث ث و شرين سبة
 .(ٕٛ)شي ا بعد شي،  م  تتدة وتمهل في  شرين سبة أو ث ث و شرين  ميك

أي رتيل القيران  ،يكون معباإلياو ،فهي متممة لتية في سورة الفرقان أما سورة المزمل
كمييا رتمبييا  بأتبيياع الشييي، الشييي، فييي ت وتييه وقرا،تييه حتيي  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
 
 

 ترد د مف وم التشاب  :المطىا الثان  
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قبل الشروع في تحديد المتشابه يبد مين أن ببيين أن لهيذ  المفظية معيابي تشيترك ميع 
َون ت ههواا ِبههِ  چ اسييتمدمها القييران الكييريم فييي أكثيير ميين مو ييع قييال تعييال  ، يرإلييا ميين  األلفيياظ

ههها چ(ٖٓ)چتشهههاب ت بىهههوب مچ(ٜٕ)چم تَهههههَشاِب اب  الَّهههِس َن يههه  ب ى هههوِبِ ما َل اههه ع َون َخهههِّ  م َتَشهههاِبَ اتع َيَ مَّ
 (ٕٖ)چم َتَشههاِب اب َوَي اههَِّ م َتَشههاِب ِ چ (ٖٔ)چَيَ تَِّبل هوَن َمهها َتَشههاَبَ  ِمناه   اباِتَلههاْ الاِفتاَنههِة َواباِتَلههاْ تَ اِو ِىه ِ 

َتَشاِب اب مَّثَاِن َ چ  .(ٖٖ)چِمتَاباب م 
)شييبه  :المسييان هييا، فييي .أو بكسيير الشييين وسييكون البييا، ،فالشييبه بفييتب الشييين والبييا،

ماثميه وفيي المثيل مين أشيبه  ،أشيبه الشيي، الشيي،والهمع أشبا  و  ،الشبيه المثلالشبه والشبه و 
 .(ٖٗ) أبا  فما ظمم(

وتكيون إليذ  المماثمية  ،ومن م ل إلذا التعرييف يمكين القيول أن الشيبه تعبيي المماثمية
وإلييذا  مييا هييا، فييي قييول  ،والثييابي ميين طرييي  المفييظ ،احييدإلما ميين طرييي  المعبيي ،ميين طريقين

 .العرب من أشبه أبا  فما ظمم
أي ،فالمشييابهة بييين األب واببييه يكييون ميين ههيية األميي   واألدب أو ميين ههيية المميي 

و م  إلذا امتمف العمما، في تفسير لفظية المتشيابه فيي  اآلييات القر بيية،  .المشابهة بالصورة
أحييدإلا أبييه متشييابه فييي المبظيير :ث ثيية أقييوال  ميي  (ٖ٘)چَون ت ههواا ِبههِ  م َتَشههاِب اب چقولييه تعييال  ففييي 

قاليه مهاإليد وأبيو العاليية وال يحاك والسيدي و مقاتيل، والثيابي ابيه  ،والمون ممتمف في الطعم
والثالييث أبييه يشييبه ثمييار الييدبيا فييي  ،متشييابه فييي هودتييه ي ردئ فيييه، قالييه الحسيين وابيين هييري 

 .(ٖٙ)الممقة وايسم  ير أبه أحسن في المبظر والطعم، قاله قتادة وابن زيد
َتَشهاِب اب مَّثَهاِنَ  چو (ٖٚ)چم َتَشهاِب اب َوَي اهَِّ م َتَشهاِبِ  چ وقوله تعيال  ففيي  .(ٖٛ)چِمتَابهاب م 

حقيقتهييا ممتمفيية فييي الشييكل والطعييم أيية األبعييام ذكيير سييبحابه أبييواع الثمييار والفاكهيية التييي فييي 
ذكييير الزيتيييون والرميييان متشيييابها أي مييين الزيتيييون ميييا إليييو متشيييابه فيييي الميييون والشيييكل وكيييذلك 

يقول هل ثبات  وأبشأ البميل واليزرع ممتمفيا أكميه يعبيي ) وإلذا ما ذكر  ابن كثير فقال: ،الرمان
كييل ميين الثميير والحييب باألكييل الثميير يقييول ومميي  البمييل والييزرع ممتمفييا مييا يمييرج مبييه ممييا يت 

والزيتييون والرمييان متشييابها و ييير متشييابه فييي الطعييم مبييه الحمييو والحييامض والمييز، كمييا حييدثبا 
القاسيييم قيييال ثبيييا الحسيييين قيييال ثبيييي حهييياج  ييين بييين هيييري  قوليييه متشيييابها و يييير متشيييابه قيييال 

وفييييي أييييية الزميييير قييييال  بهييييا اعمييييام  .(ٜٖ) (فييييي المبظيييير و ييييير متشييييابه فييييي الطعييييم متشييييابها
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)يشبه بع ه بع يا فيي الحسين والحكمية ويصيد  بع يه بع يا لييس فييه تبياقض  :القرطبي
 .(ٓٗ)وي امت ف(

فهيييذ  اآلييييات و يرإليييا مييين اآلييييات تيييدل ديلييية وا يييحة  مييي  أن المقصيييود فيييي إليييذا 
ممييا ميياذكر فييي سييورة  ل  مييران قولييه تعييال   ،التشييابه إلييو اشييتراك المعبيي  والمفييظ فييي ذلييك

اباِتَلهاْ َون َخِّ  م َتَشاِبَ اتع َيَ مَّا الَِّس َن ي  ب ى وِبِ ما َل ا ع َيَ تَِّبل وَن َما َتَشاَبَ  ِمنا   اباِتَلاْ الاِفتاَنهِة وَ چ
 .(ٔٗ)چتَ اِو ِىِ  

فييايمت ف الييذي بييييبه سييبحابه وتعييال  فييي اسييتعمال الكفييار كييان  ميي  سييبيل الفتبيية 
 .ٕٗوإلذا ما ذكر  العمما، ،من ههة المعب  وحد  مما من ههة المفظ وحد ، أو ،فقط

أو ،أي أن الذين ذكروا في متباع الفتبية مين تأوييل المتشيابه إليو أن يأميذوا المفيظ فقيط
 ،وإلييذا يييتدي مليي  ذإليياب المعبيي  الحقيقييي الييذي أراد  اهلل سييبحابه وتعييال ،يأمييذوا المعبيي  فقط

ولهيذا تحيول الكي م فيي إليذ  اآليية ملي   ،والذي هيا،ت السيبة الببويية المشيرفة  ين البهيي مبيه
ََ الاِمتَههاَا ِمناهه   چالكيي م  يين المحكييم ميين اآليييات لمييا سييبقها قييال تعييال   هه ََ َننههَلَر َعَى ا ه ههَو الَّههِس

َمَماتع ه نَّ ن م  الاِمتَاِا َون َخِّ  م َتَشاِبَ اتع   .(ٖٗ)چ  َ اتع م را
وافقيية المحكييم وقييد تحتمييل وأميير متشييابهات( أي تحتمييل ديلتهييا م) ):فقييال ابيين كثييير

شييي ا  ميير ميين حيييث المفييظ والتركيييب ي ميين حيييث المييراد وقييد امتمفييوا فييي المحكييم والمتشييابه 
 .(ٗٗ)فروي  ن السمف  بارات كثيرة(

 ،القصيييص واألمثيييال :ومييين إليييذ  العبيييارات التيييي وردت فيييي المتشيييابه ابيييه هيييا، فيييي 
وسييييميت كييييذلك  ،و ييييير ذلييييك ،(الميييير ،المييييصكييييي ) ،الحييييروف المهمو يييية فييييي أوا ييييل السييييور

 ،واستمر الم ف بين العمما، فيي تحدييد المتشيابه .( لمشاكمتها  يرإلا والتباسها بهابالمشكل)
وأّلفيييت فيييي ذليييك متلفيييات  دييييدة تحيييت مسيييميات ممتمفييية حتييي  قييييل  ييين ذليييك  أن المتشيييابه  

 قيييال:( وأمييير متشيييابهات) :يعمميييه العمميييا، وإليييذا ميييا ذكييير  البي ييياوي فيييي تفسيييير قوليييه تعيييال 
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 المييراد بهييا فيبييالوا بهييا وباتعيياب القييرا ب فييي اسييتمراج معابيهييا والتوفييي   بيبهييا وبييين 

 .(٘ٗ)عالي الدرهات(المحكمات م
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احيييدإلما مييين طريييي   ،وم صييية القيييول أن المتشيييابه مييين اآلييييات يكيييون مييين طيييريقين
 وك إلما مشتركان في تحديد إلذا التشابه. ،والثابي من طري  المفظ ،المعب 

 
 املبحث انثاني

 مثال تطبيقي نرتتيم املتشابه من اآلياث
بهميع كيً  مين إليذين  ،األولومعب  التشيابه فيي المبحيث ،بعد أن حدد معبي  الترتييل

 ،فالترتييل كميا أشيير ملي  ذليك إليو التتيابع .المصطمحين مع تطبي  لتييات القر بيية الكريميات
سيوا، كيان فيي المفيظ  ،واآلييات المتشيابهة أو المتشياكمة ،وهعل الشي، في اثر الشيي، اآلمير

أو  ،صييابهوكييان التركيييب متطابقييا ميين حيييث  ييدد الحييروف بزيييادة حييرف أو بق ،أو التركيييب
 .كان إلذا التشابه  م  مستوى المفظ المفرد أو  م  مستوى الهممة

فييياذا همعيييت اآلييييات المتشيييابهة ذات القصييية الواحيييدة أو المو يييوع الواحيييد وو يييعت 
متتابعييية أيييية اثييير أيييية أميييرى فيييي بسييي  واحيييد فابهيييا تعطيييي معبييي  هدييييدا مييين المعيييابي التيييي 

َأَفييَ  َيتَييَدُبُروَن چقييال تعييال   ،ه ومصييدا  ذلييكاسييتأثرإلا اهلل لعبيياد  ميين طرييي  التييدبر فييي  ياتيي
 . (ٙٗ)چاْلُقْر َن َأْم َ َم  ُقُموٍب َأْقَفاُلَها 

ولييو دقيي  فييي اآليييات المتشييابهة لوهييد أن تمييك اآليييات يشييبه  المفييظ المفييظ فييي ظيياإلر 
وإلييذا مييا أشييار مليييه العممييا، فييي متلفييات ومو ييو ات متبو يية  ،والمعبيييان ممتمفييان ،أمرإلمييا

وأكييدوا أن المفييظ القر بييي وان تشييابه فييي أكثيير ميين مو ييع فييي القييران  ،تحييت أبييواب ممتمفيية
ويعييّد إلييذا واحييدا ميين صييور ،الكييريم مي ابييه يعطييي معبيي  ممتمفييا تمامييا  يين مثيمييه ميين اآليات

اع هيياز كييدإلا وببييين فيهييا وههييا هديييدا لهييذا والصييورة الثابييية التييي بريييد أن بت  ،م هيياز القييران
الواحييدة اثيير األمييرى فحيب ييذ  ،إلييي أن بهمييع إلييذا التشييابه فييي اآليييات المتبيياظرة وهعمهييا مرتميية

ومهها چ سييبهد صييورة ميين صييور اع هيياز القرابييي الييذي بيبييه اهلل سييبحابه وتعييال  حيييث قييال:
 .چ  لىم ت و ى  إَل اهلل والِّاسخون ي  اللىم  لولون  منا ب 

وسيييبورد فيييي ذليييك مثييياي لهيييذا  ،وأكثييير ميييا ييييرد إليييذا التشيييابه فيييي القصيييص واألمثيييال 
بياقي  ويمكن تطبيي  ذليك  مي  الترتيل بعد ا تماد ترتيب المصحف كأساس في إلذا الترتيل.

 .اآليات المتشابهة في القران الكريم
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 مثار و تطب ٌ

فييي سييورة البقييرة وردت قصيية سيييدبا موسيي  فييي سييور متعييددة فييي القيير ن الكييريم مبهييا 
وفيي القصيية تشييابه وامييت ف فييي بعيض األلفيياظ كمييا إلييو حاصييل  ،ومبهيا فييي سييورة األ ييراف

 في كممتي )ابفهرت( و)اببهست(.
ََ چ :ففييي سييورة البقييرة قييال تعييال  ههِِّا بلَلَنهها ِمههِ  َيل ىاَنهها اعا ههَلل م وَسههل ِلَلوا َتسا ِس اسا َواِ 

هَِّةَ  َيانَفَجَِّتا الاَرَجَِّ  ٌِ  ِمنا   اثاَنتَها َعشا لا هَِّب واا ِمهن ِّل هََِّب  ما م ى هواا َواشا َع انهاب َبهدا َعِىهَم م هر  ن َنهاِش مَّشا
اا ِي  اَْلِّاِض م فاِسِد نَ   چ {ٓٙ  الىَِّ  َوََل َتلاَثوا

َر اَنها ِإَلهل چوفي سورة األ راف قال تعال :  هَباطاب ن َممهاب َوَنوا هََِّة َنسا َوَبطَّلاَناه م  اثاَنَت ا َعشا
ََ الاَرَجههَِّ م وَسههل ِإِس  ههِِّا بلَلَنهها م هه   َنِن اعا ُ  َبوا ههَلا َتسا ههََِّة َع انههاب َبههدا  َيانَبَجَسههتا اسا ِمناهه   اثاَنتَهها َعشا

هىاَول م ى هواا ِمه ََِّب  ما َوَظىَّىاَنا َعَى اِ م  الاَلَماَم َوَننَللاَنا َعَىه اِ م  الاَمهنَّ َوالسَّ ن َط لَبهاِت َعِىَم م ر  ن َناِش مَّشا
 .چ {ٓٙٔ  ام ما َوَما َظَىم وَنا َوَلهِمن َمان واا َننف َس  ما َ ظاِىم ونَ َما ََِّلبانَ 

تبيييياول العممييييا، إلييييذ  اآلييييية فييييي بحييييوث كثيييييرة ومتبو يييية تبايبييييت بحسييييب تمصصييييهم 
وإليذا التشيابه  ،ففي إلياتين اآليتيين تشيابه ،وما بريد أن بثبته يمتمف كميا  ن ذلك ،واهتهادإلم

بما امت ف في التعبيير القر بيي مين مشيهد ملي  أمير ،القصةالحقيقة ليس امت فا في في   ،وا 
والحقيقية كيل سيورة تيأتي بهز يية  ،فالمشاإلد كمها وقعت لمقصية بفسيها وي تمتميف فيي الفحيوى

فمييا هييا، فييي سييورتي البقييرة ،ميين القصيية تتباسييب وسيييا  اآليييات فييي السييورة التييي تييذكر فيها
التشابه ورتل أي هعيل بع يه اثير بعيض  واأل راف في قصة موس  إلي بفسها فمو امذ إلذا

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

 .قاميتم من م ل المو و ية في المعب  والم ،المعب  اعهمالي لمسورة
ََ الاَرَجهَِّ چفقد ها، في سورة البقرة  هِِّا بلَلَنها ِمهِ  َيل ىاَنها اعا هَلل م وَسهل ِلَلوا َتسا ِس اسا َواِ 

ٌِ الىَّهِ  َوََل  َيانَفَجَِّتا  لا هَِّب واا ِمهن ِّل هََِّب  ما م ى هواا َواشا ََِّة َع اناب َبهدا َعِىهَم م هر  ن َنهاِش مَّشا ِمنا   اثاَنتَا َعشا
اا ِيههه  اَْلِّاِض م فاِسهههِد نَ  هههََِّة چوهيييا، فيييي سيييورة األ يييراف  چ {ٓٙ  َتلاثَهههوا َنهههاه م  اثاَنتَههه ا َعشا َوَبطَّلا

َر اَنهها إِ  ههَباطاب ن َممههاب َوَنوا ََ الاَرَجههَِّ َنسا ههِِّا بلَلَنهها م هه   َنِن اعا ُ  َبوا ههَلا َتسا  َيانَبَجَسههتا َلههل م وَسههل ِإِس اسا
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هََِّب  ما َوَظىَّىاَنها َعَىه اِ م  الاَلَمهاَم َوَننَللاَنها َعَىه ََِّة َع اناب َبدا َعِىَم م ر  ن َنهاِش مَّشا  اِ م  الاَمهنَّ ِمنا   اثاَنتَا َعشا
ىاَول م ى واا ِمن َط ل   .چ {َٓٙٔيْظِمُموَن   َباِت َما ََِّلباَنام ما َوَما َظَىم وَنا َوَلهِمن َمان واا َننف َس  ما َوالسَّ

 فمو دق  في األلفاظ في كمتا اآليتين لوهد فيها تشابها وامت فا وكما سبو حه:
 سىرة األعراف سىرة انبقرة

ِذ اْسَتْسَق  ُموَس  ِلَقْوِمهِ . ٔ  ُموَس  ِمِذ اْسَتْسَقاُ  َقْوُمهُ َوَأْوَحْيَبا ِمَل  . ٔ َواِ 

 َأِن اْ ِرب بَِّعَصاَك اْلَحَهرَ . ٕ َفُقْمَبا اْ ِرب بَِّعَصاَك اْلَحَهرَ . ٕ

 َفابَبَهَستْ . ٖ َفابَفَهَرتْ . ٖ

 ِمْبُه اْثَبتَا َ ْشَرَة َ ْيباً . ٗ ِمْبُه اْثَبتَا َ ْشَرَة َ ْيباً . ٗ

 َقْد َ ِمَم ُكلُّ ُأَباٍس ُمْشَرَبُهمْ . ٘ ُمْشَرَبُهمْ َقْد َ ِمَم ُكلُّ ُأَباٍس . ٘

ْزِ  الُمهِ . ٙ َوَظُمْمَبيا َ َمييْيِهُم اْلَ َميياَم َوَأبَزْلَبييا َ َمييْيِهُم اْلَمييُن . ٙ ُكُموْا َواْشَرُبوْا ِمن رِّ
 َوالُسْمَوى ُكُموْا ِمن َطيَِّباِت َما َرَزْقَباُكمْ 

 َوَما َظَمُموَبا َوَليِكن َكاُبوْا َأبُفَسُهْم َيْظِمُمونَ . ٚ اأَلْرِض ُمْفِسِدينَ َوَي َتْعَثْوْا ِفي . ٚ

 ،فييي إلييذ  األلفيياظ   صييورة بديعيية أود هيا اهلل سييبحابهإليذا التقسيييم فييي اآلييية يشيير مليي
أن  ،فييي سييورة البقييرة ،فبهييد اآليييات فييي سييورة األ ييراف أن قييوم موسيي  طمبييوا مبييه ايستسييقا،

 ،فكييف يكيون التوافي  بيين كي  المعبييين ،لقومه أي طمب من ربه أن يسقيهمموس  استسق  
   هواب أن ك  الحدثين وقعا بالفعل.؟ والا حدث فعً  إلل ابفهرت أو اببهستويرد ستال ماذ

 (ٚٗ)ويرى ا مب  مما، التفسير والم ية أن ايببهياس حيدث أوي وايبفهيار حيدث ثابييا

"وفيي الكي م  :أما ابن  طيية فقيال  ين اآليية ،(ٛٗ)مفرداتوإلذا ماذإلب مليه ايصبهابي في ال
ببهيياس حييذف تقييدير  ف ييربه فييابفهرت وايبفهييار ابصييداع شييي،  يين شييي، ومبييه الفهيير واي

 .(ٜٗ)"في الما، أقل من ايبفهار
ذا بظيير مليي   فييي ترتيييل اآلييية لوهييد ابييه سييبحابه وتعييال  قييد قييدم  ترتيييب المصييحفوا 

 ايبفهار  م  ايببهاس  وذلك لألسباب اآلتية: 
  قولييه تعييال  فييي البقييرة )فقمبييا ( وفييي األ ييراف )أن ا ييرب( فهييذ  توكيييد  ميي  حييدوث

 .ال رب
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  وإليييذا ال يييرب  بيييدما يصيييدر فهيييو ديلييية  مييي  القيييوة و مييي  الشيييدة التيييي تحيييدث مييين
 م له.

  وايبفهار ابسب مل  ذلك.، م  األرض تصور الفعل الصادر  بهمن شدة ال رب 

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

 والمقيييام مقيييام مظهيييار  ،ايبفهيييار مقيييدم ين ذليييك أيييية لموسييي   مييييه السييي م وتكيييريم ليييه
 . ظمة اهلل

 مروهييييه فييييي األرض الرممييييية أو الطيبييييية مييييروج المييييا، ميييين الحهييييارة يمتمييييف  يييين، 
 .فابفهرت العيون بالما، الكثير أوًي ثم قّل حت  اببس وسال

 

ويممص ذلك  بيد تطبيي  ميا ذكير سيابقا أن أحيداث سيورة البقيرة مقدمية  مي  أحيداث 
ويكييون المعبيي  المرتييل إلييو أن موسيي   ميييه السيي م استسييق  لقومييه بعييد أن  ،سييورة األ ييراف
أن سيتال ببييي مسيرا يل لموسي  كيان بعييد  :وإليذا السيتال يفهييم مبيه أميران األول ،سيألو  السيقاية

ومين  ،أن سيتال ببيي مسيرا يل كيان مين قبييل التشيكيك:والثيابي ، طش أصابهم فطمبوا السقاية
المعروف  ن ببي مسرا يل أبهم كثيرو األس مة والتشكيك فقد سيألو  أن ييريهم اهلل ههيرة و يير 

 .ة والمعابدةذلك من المطالب بالمهادل

فهيييا، الهيييواب مييين رب العيييزة باعيحيييا، ليييه والتأكييييد  مييي  ذليييك بقوليييه )فقمبيييا( مباشيييرة 
 ،وأوحيبييا مليييه بقولبييا لييه أن ا ييرب،كييان المعبيي  فييي كمتييا السييورتين إلو ،والتأكيييد لييه بييي )أن(

ففيها تأكيد  م  أن ذلك وأية معهزة لببي مسيرا يل فهيذا التأكييد أ طي  لسييدبا موسي  الوثيو  
اليقين باهلل تعال  ف رب األرض بعصا  بقو  وإلذ  القوة إلي التي هعمت الميا، يبفهير وإليذا و 

ويقول الييييدكتور ،ايبفهييييار اسييييتمر مليييي  فتييييرة ثييييم بعييييد ذلييييك ابييييبس أي سييييال ومييييف فييييي قوتييييه
بعد ذليك بسيبب  صييابهم فأميذ ابفهر بالما، ال زير ثم قل  ،" أول ما ابفهر الما،:السامرا ي
 .(ٓ٘)"يببهس

ويييأتي اسييتعمال  .يتيييد مييا مليييه فييي البحييث فييي تقييدم ايبفهييار  ميي  ايببهيياسوإلييذا 
أميا لفظية  ،اآلية لمفظة ايبفهار ديلة وا حة  م  كثيرة الميا، و زارتيه واسيتمرار  فيي التيدف 



 

 

 جملة كلية العلوم اإلسالمية  

 م 5339 -هـ  4763الرابع                العدد                 اجمللد الثاني  

ٜٔٓ 

وكيذلك ايبفهيار باسيب  ،ايببهاس وان دلت  م  هرييان الميا، مي ابيه اقيل بكثيير مين األول
أي  ،فكثرة الما، يستفاد مبه لمشيرب ولسيقي األثميار واليزروع،ز  اهللبما بعد  من األكل من ر 

سا ب ىاهت ما َ ها چأن ببي مسرا يل ا تمدوا  م  الزرا ة وإلذا ما دلت  ميه اآليية فيي قوليه تعيال   َواِ 
هها ت نِبههت  اْلَ  ههِِّجا َلَنهها ِممَّ ََ   خا ههِبَِّ َعَىههَل َطَلههاِم َواِرههِد َيههاداع  َلَنهها َِّبَّهه ِّاض  ِمههن َبلاِىَ هها م وَسههل َلههن نَّنا

َنهل ِبالَّهِسَ ه هَو َخ اهِّع اهاِبط هواا  هَتباِدل وَن الَّهِسَ ه هَو َندا  َوِبثَّآِئَ ا َوي وِمَ ا َوَعَدِسَ ا َوَبَنهِىَ ا َبهاَر َنَتسا
اا ِبَلَعِا مل  وا َمَنة  َوَبآا  َِِّبتا َعَى اِ م  السللَّة  َوالاَمسا ِّاب َيِإنَّ َلم م مَّا َس َلات ما َوع  ََ ِبهَ نَّ  ما ِمنا َن الىَّهِ  َسِله

َمههان واا َ لاتَههد   ََ ِبَمهها َعَنههواا وَّ ٌل َسِلهه وَن ِبآَ ههاِت الىَّههِ  َوَ لات ى ههوَن النَِّب لهه َن ِبَل اههِِّ الاَرهه ف ههِّ   ونَ َمههان واا َ ما

 .(ٔ٘)چ
أما تكرار  دد العيون في كمتا اييتين من  ير زيادة فهو يتباسيب ميع  يدد األسيباط 

ههَباطاب ن َممههاب چقييال تعييال   ميين ببييي مسييرا يل ههََِّة َنسا َنههاه م  اثاَنتَهه ا َعشا أي اثبتييي  شييرة  (ٕ٘)چَوَبطَّلا
واليييه أشييار  ،فكل مهمو يية اتمييذت لهييا  يبييا ترتييوي مبهييا أو تسييقي زرو هييا مبهييا،مهمو يية

ََِّب  ما چتعال  حيث قال   .چ َبدا َعِىَم م ر  ن َناِش مَّشا
وفي ،وايببهييياس باسيييب األكيييل مييين الطيبيييات ،وايبفهيييار باسيييب األكيييل مييين رز  اهلل

َوَظىَّىاَنها چفأيية  ،اآليتين تصوير لميا يقيوم بيه ببيو مسيرا يل مين محاههية لموسي   مييه السي م 
ههىاَول م ى ههواا چكييان ذلييك قبييل اآلييية ميين سييورة البقييرة  چ َعَىهه اِ م  الاَلَمههاَم َوَننَللاَنهها َعَىهه اِ م  الاَمههنَّ َوالسَّ

ههَِّب واا ِمههن  ٌِ الىَّهه ِ َواشا لا ين اهلل بييادئ األمركييان يبييزل مليييهم أرزاقهييم ميين  ييير أن يكمفييوا  چ ِّل
فسييألوا موسيي  ،أبفسيهم فييي استحصيياله واسييتمر ذلييك فتييرة طويمية حتيي  فقييدوا الصييبر  ميي  ذلك

 .أن يدع اهلل لهم بان يمرج لهم مما تببت األرض
 قييال تعييال  ،رانوإلييذا دليييل  ميي  أن الميين ليييس ميين مبتيياج األرض وإلييذا مييا ذكيير  القيي

هىاَولچ هىاَولچ وقوليه چ َوَننَللاَنا َعَى اِ م  الاَمهنَّ َوالسَّ وإليو ميا  ،ٓٛطيه چ َوَنلَّلاَنها َعَىه ام م  الاَمهنَّ َوالسَّ
والطيبيات إليو الحي ل  ،فها، بعد ذلك األكل من الطيبيات ،يبزل  ميهم من تظميل ال مام لهم

فباسيب ذليك قوليه)ما رزقبياكم(  ،ييه الهمييعمن الرز  وقيد ييأتي بيدون مشيقة و بيا، ويشيترك ف
 .وكان ذلك قبل أن يكفروا ببعمة اهلل تعال  ،والذي يأتي بدون مشقه أي رز  ابزله اهلل مليهم

ولهييذا  ،والهحييود بييالرز  يكييون  يين طرييي  الظمييم سييوا، أكييان ظمييم الييبفس أو  ييير  
فهيذا الظميم إليو  چ َ ظاِىم هونَ  َمهان واا َننف َسه  ما َوَما َظَىم وَنها َوَلههِمن چباسبت اآلية بما بعدإلا بقوله 
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أميا سيورة البقيرة فقيد بقميت لبيا تكممية  ،الذي أزال البركة من البعم من الطيبات لظممهيم أبفسيهم
ٌِ الىَّه ِ چيهه ،إلذ  األحداث والوقيا ع ميع ببيي مسيرا يل لا هَِّب واا ِمهن ِّل فاألكيل والشيرب  چ م ى هواا َواشا

كثرة الما، يباسب ما طمبيه ببيو مسيرا يل  :ويأتي من وههين األول ،باسب ايبفهار كما ذكربا
وإلييذا ميا هييا، فيي اآلييية التييي  ،مين سيييدبا موسي  بييان يمييرج اهلل ميا تببييت األرض مين الييزروع

َِّب واا چورود لفظة  :والثابي ،تمتها وكثرة الميا، فيي ،في البقيرة هيا،ت مباسيبة لكثيرة الميا، چ َواشا
ََ چقال تعال   م  لسان ببي مسيرا يل  ،ك باألرضالوههين ديلة  م  تعم  ذل َيهاداع  َلَنها َِّبَّه

ههها ت نِبهههت  اَْلِّاض   هههِِّجا َلَنههها ِممَّ ٌِ الىَّههه ِ چولفظييية  ،فاعببيييات يباسيييب كثيييرة الميييا، چ   خا لا  چ ِمهههن ِّل
 .مي مذا مالطه شي، من الحرام ،فكل ما يأكمه اعبسان يكون ح ي ،يباسب الكسب والعمل

ف بيييد مييين السيييعي  .والحيييرام إليييو رز  يكتسيييبه اعبسيييان بتيهييية  مميييه وإلكيييذا فيييالح ل
فمباسييبة كثييرة العمييل  ،ويكييون ممييا بالزرا يية و يرإلييا ميين األ مييال ،لمحصييول  ميي  إلييذا الييرز 

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

ولهيذا هيا،ت اآلييية  ،بيل يتعيدى ملي   يير  ،ماصيا بشيمص بعيبيه واعفسياد ي يكيون 
مليي  ايبتعيياد  يين الفسيياد فييي  وهييا،ت  يييات بمييواطن ممتمفيية ميين القييران تييد و،مباسييبة لمكثرة

 .وا د اهلل لممفسدين  ذابا  ظيما ،األرض بكل أبوا ه وأشكاله
ِض َيَسهاداب َنن ِإنََّما َجلَاْ الَِّس َن   َراِِّب وَن الى َ  چقال تعيال   َن ِي  اَْلِّا َلوا َوَِّس وَل   َوَ سا

ََ َل  ه ِض َسِله اا ِمهَن اَْلِّا ى   هم ملهنا ِخهَلِأ َنوا   نَفهوا َع   َلتَّى واا َنوا   َنىَّب واا َنوا ت َلطََّع َن اِد ِ ما َوَنِّاج  ما ِخهلا
قمية الميا، فيي اآليية فباسيب قوليه أميا مباسيبة  ،(ٖ٘)چِي  الد ناَ ا َوَل  ما ِي  اآلِخهَِِّة َعهَسااع َعِظه مع 

فظميم اليبفس يقتصير  مي  الشيمص وحيد  وي  چَما َظَىم وَنها َوَلههِمن َمهان واا َننف َسه  ما َ ظاِىم هونَ وَ چ
وهيا،ت  ييات كثييرة تيدل  مي  أن .لذا باسب القمة من الما، ظمم اعبسان لبفسيه وحيد  ،يتعدا 

د وَد الىَِّ  َيَلدا َظَىَم َنفاَس    َوَمن َ َتَلدَّ چالظمم يكون هزات  ماصا قال تعال    .(ٗ٘)چر 
 

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

 .واعمعان في إلذ  اآليات
التييي أود هييا اهلل فييي المفظيية أو المفظتييين  ،اآليييات المتشييابهةفميين ميي ل الترتيييل فييي 

يمكن لبا أن بهد صورا وأحداثا رسمتها لبا اآليات من م ل المقابمية بيين اآلييات  ،أو الهممة
ذات القصة الواحدة والمو وع الواحد. وتوصيمبا ملي  معيان هدييدة لصيورة متكاممية  المتشابهة

. 
وكييذلك حييدد مفهييوم  ،أشييارت مليييه اآليييات القر بيييةالييذي  حييدد البحييث مفهييوم الترتيييل

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

 ،طبييي  البحيييث مفهيييوم التشيييابه ومفهيييوم الترتييييل  مييي  بميييوذج واحيييد مييين إليييذا التشيييابه
يمكن لهيييا أن تطبييي   مييي  بييياقي ،دييت ومعيييان هدييييدة لوتوصيييل ملييي  صيييورة هدييييدة تحمييي

   .اآليات األمر المتشابهة
 .وأمر د وابا أن الحمد هلل رب العالمين

 
 اهلىامش واملصادر واملراجع

                                           

 ٜ٘ٔالشعرا، / ( ٔ)

  ٖٓٔالبحل / ( ٕ)
 ٕيوسف / ( ٖ)
 ٖٔٔطه / ( ٗ)
 ٕٔاألقحاف / ( ٘)
  ٕمحمد / ( ٙ)
   ٖٛيوبس/ ( ٚ)
 ٕٖلفرقان/  ( اٛ)
 ٗالمزمل/ ( ٜ)



 

 

 ترتيل اآلوات املتشابهة يف القران الكروم

 عبد اجلواد سامل عثماند. 

 

ٕٔٔ 

                                                                                                          

مبشييورات  ،محمييد بيين مرت يي  الحسيييبي الييو اسييطي الزبيييدي ،شييرح القيياموس تيياج العييروس ( ٓٔ)
 ٓ  ٕٖ/ٜٕص رتل( )مادة:ت(، .د : )بيروت ،مكتبة الحياة 

الفكييير دار  مبظيييور المصيييري،ين محميييد بييين مكيييرم بييين أبيييو الف يييل هميييال اليييد( لسيييان العيييرب، ٔٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔٔص  (د.ت( ) مادة: رتل بيروت:)

  ٕٔ ٓ ٕ٘ٙ/ٔٔرتل ( ص المصدر الساب  )مادة:( ٕٔ)
  ٖٔ.ٖٔٔ/ ٛ كتاب العين:( ٖٔ)

 . ٕٖ/ٜٕص (( تاج العروس  )مادة /رتلٗٔ)
 ٘ٔ ٓ ٕ٘ٙ/ٔٔص (( لسان العرب )مادة/رتل٘ٔ)
 ،إلييٕٓ٘ت( المفردات في  ريب القران، أبو القاسيم الحسييبي بين محميد، الرا يب األصيفهابي، ٙٔ)

 .ٚٛٔ/ٔص (، )مادة/رتل(د.ت )لببان: ، دار المعرفة،تحقي  محمد كي بي
 ٕٖالفرقان/ ( ٚٔ)
، الهامعية رسيالة ماهسيتير  يير مبشيور( تفسير ال حاك بن مزاحم،  بد الهواد سيالم  ثميان، ٛٔ)

 .ٕٗٙص  ،(ٜٜٛٔ)ب داد: اعس مية، 
بيييروت: إلييي، دار الفكيير، )ٖٓٔبييري، تمحمييد هرييير الط( هييامع البيييان  يين تأويييل  ي القييران، ٜٔ)

 .ٕٚٔ/ٜٕ إلي(:٘ٓٗٔ
  .ٕٙٔ/ٜٕ :( المصدر الساب ٕٓ)
القاسيم بين محميود أبيو و ييون األقاوييل فيي وهيو  التأوييل،  تفسير الكشاف  ن حقا   التبزييل( ٕٔ)

 .ٕٕٛ/ٖ(: د.ت  بد الرزا  المهدي، )بيروت:، تحقي : إليٖٛ٘تبن  مر الزممشري، 
 .ٗٗٔ/ٙفي ظ ل القران،سيد قطب: ( ٕٕ)
 ٓ)الشي،( كباية  ن كل ما يستعمل من األلفاظ ( ٖٕ)
، تحقيي ، إلييٗٛٚتميد بين بهيادر بين  بيد اهلل الزركشيي، مح: البرإلان في  موم القيران، يبظر( ٕٗ)

، واعتقيان قيي  ميوم ٗٗٔإليي(: ص ٜٖٔٔ،)بييروت  ،محمد أبيو الف يل مبيراإليم، دار المعرفية
، تحقييييي  سييييعيد المبييييدوب، دار الفكيييير، )لببييييان، إلييييئٜٔتالقييييران، هيييي ل الييييدين السيييييوطي، 

 . ٗٚ/ٔ(:ٔ، طمٜٜٙٔ -إليٙٔٗٔ
مصييطف   تحقييي  د. ،إليييٕٙ٘تبيين مسييما يل أبييو  بييد اهلل الهعفييي،  محمييد( صيحيب البميياري، ٕ٘)

 .ٔ/ٖ (:ٖط، ٜٚٛٔ-ٚٓٗٔديب الب ا، )بيروت، 
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 . ٕٖالفرقان/ ( ٕٙ)
 .ٗالمزمل/(  ٕٚ)
، وتفسييير ٕٚٔ/ ٗ ت(:.د )بيييروت: دين البي يياوي، دار الفكيير،باصيير اليي ،تفسييير البي يياوي( ٕٛ)

تحقيي  ياسير بين مبيراإليم  ،إلييٜٛٗتظفر بن محميد  بيد الهبيار السيمعابي، أبو المالسمعابي، 
، وتفسير  ٛٔ/ٗ (:ٔط ،مٜٜٚٔ-إليٛٔٗٔ )الرياض: ،و بيم بن  باس بن  بيم دار الوطن

 ي، دار أحيييا، التييراث العربييي،إليئٜ٘تأبييو السييعود، أبييو السييعود محمييد بيين محمييد ألعمييادي، 
 .ٕٙٔ/ٙ ت(:.د )بيروت:

 ٕ٘البقرة/ ( ٜٕ)
 ٛٔٔالبقرة/ ( ٖٓ)
 ٚ ل  مران/ ( ٖٔ)
 .ٔٗٔاألبعام/ ( ٕٖ)
 .ٖٕلزمر/ ( اٖٖ)
 ٖٓ٘/ٖٔلسان العرب)مادة /شبه(: ( ٖٗ)
 .ٕ٘البقرة/ ( ٖ٘)
، إليي ٜٚ٘ت   بيد اليرحمن بين  ميي بين محميد الهيوزي.( يبظر: زاد المسير فيي  ميم التفسيير، ٖٙ)

 .ٕ٘/ٔ (:ٖط، إلي ٗٓٗٔ)بيروت:  المكتب اعس مي،
 .ٔٗٔاألبعام/ ( ٖٚ)
 .ٖٕالزمر/ ( ٖٛ)
دار الفكير  ،إلييٗٚٚت،مسما يل بن  مر بن كثير الدمشقي أبو الفيدا، ،تفسير القران العظيم ( ٜٖ)

 .ٕ٘/ٛإلي(: ٔٓٗٔ)بيروت: ،
 ،دار الشييييييعب  ،أبييييييو  بييييييد اهلل محمييييييد بيييييين احمييييييد األبصيييييياري القرطبييييييي ،تفسييييييير القرطبييييييي ( ٓٗ)

 (.ٜٕٗ/٘ٔ) ،ت(ٓ)القاإلرة:د
 .ٚ ل  مران/ ( ٔٗ)
 ٓ ٕٗ٘/1يبظر:المفردات )مادة /شبه (ص( ٕٗ)
 ٚ ل  مران/ ( ٖٗ)
 ٓ ٖ٘ٗ/ٔتفسير ابن كثير: ( ٗٗ)
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 ٓ ٚ/ٕتفسير البي اوي: ( ٘ٗ)
 ٕٗمحمد/ ( ٙٗ)
 بييييد ال بييييي محمييييد  مييييي ،تحقي ، ٛٓٚ ،ت،ميييي ك التأويييييل،ابن الزبييييير ال ربيييياطي –يبظيييير ( ٚٗ)

 .ٓٗ/ٔ(: ٔط،م ٕٙٓٓ-إليٕٚٗٔ،ٔ)بيروت: ،دار الكتب العممية ،الفاسي
 .ٖٛ/ٔالمفردات )مادة /بهس( ص –يبظر ( ٛٗ)
أبيييو محميييد  بيييد الحييي  بييين  اليييب بييين  طيييية ،المحيييرر اليييوهيز فيييي تفسيييير الكتييياب العزييييز ( ٜٗ)

 )لببيان: ،دار الكتب العمميية ، بد الس م  بد الشافعي محمد،تحقي   ،إلي( ٙٗ٘األبدلسي )ت
 .ٕ٘ٔ/ٔ(:ٔط ،تٓد

والتفسييير البيييابي، )هامعيية  ،م (ٜٚٛٔ،د.فا ييل السييامرا ي )هامعيية ب ييداد  ،التعبييير القر بييي( ٓ٘)
 .ٙٔ/ٔم(:ٕٕٓٓ-إليٖٕٗٔالشارقة، 

 .ٔٙالبقرة /( ٔ٘)
 .ٓٙٔاأل راف/( ٕ٘)
 .ٖٖالما دة/( ٖ٘)
 .ٔالط   /( ٗ٘)


