ترتيل اآليات الوتشابهة في القرآى الكرين
أ.م.د عبدالجواد سالن عثواى

ترتيم اآليات املتشابهة يف انقران انكريى
د .عبد الجواد سالن عثواى

(*)1

يهخص انبحث
يتألف البحث (ترتيل اآليات الستذابهة في القران الكريؼ ) مؽ مقدمة ومبحثيؽ .
ففيي السقدمية تحيدث الباعييث ةيؽ لرية الييرز التييي قيال بهيا القيران الكيريؼ و هيا يفهيؼ ويتؾ ييل
إلى ميشاه ,فقد تشاول البحث اآليات القرآقية الستذابهة  ،بيد ترتيلهيا تيرتيم مقريؾدا  ,دراد ب ايبحاق
وتيييالى دن يريشييا بيزييا مييؽ واييؾه ي ا اإلةجيياز ةييؽ طريييي التييدبر واإلميييان فييي اآليييات  ,فالسبحييث
األول  :تحييدث ةييؽ الترتيييل الستذيياب فييي القيران الكيريؼ  ,و دييؼ إلييى مظلبيييؽ :السظلي
مفهيؾم الترتيييل  ,والسظلي

األول  :تحديييد

الثياقي  :تحديييد مفهييؾم التذياب .دمييا السبحييث الثياقي  :فتشيياول مثييا وتظبيقييا

لآليات السرتلة الستذابهة  ،ثؼ الخاتسة و ائسة الهؾامش و السرادر والسرااع
) ( the chant of the semi signs in the holly book Al-Duran
Dr.Abd Aljawaad Salim Othman

Abstract
This investigator ( the chant of the semi signs in the holly book AlDuran ) 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

1

(*) استاذ هساعد  /كلية التربية االساسية  /جاهعة الووصل.
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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
chantwhile 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 .
الحسد هلل رز اليالسيؽ والرمة والدمم ةلى ايدقا دمحم وةلى الي و حب والؼ:
إن إةج يياز القي يرآن دم يير متي ييدد الشي يؾاعي متذ ييي

ا تجا ييات ،و يي ياال الش يياس ي تذ ييفؾن م ييؽ

مغييا ر إةجييازه الذييي الكثييير ،و ي ا اإلةجيياز دربيير مسييا يييشهض ب ي فييرد دو اساةيية فييي زمييؽ مييا.
فاإلةجاز والقرآن يديران اشبا إلى اش

إلى دن يرث ب األرض ومؽ ةليها ،فيالتيبير القرآقيي الؾاعيد

د ترى فيي إةجيا الز لرؾييال اسالييال ،وتيرى فيي الؾ يف قفدي إةجيا الز ةلسييال ،دو إةجيا الز تاريخييال ،دو إةجيا الز
قفديال ،دو إةجا الز تر ؾيال ،دو إةجا الز تذريييال ،دو غير ذلػ.
لي ي ا ا ييا ةل ييؼ التفد ييير ليب يييؽ لش ييا داي يرار التيبي يير القرآق ييي لالتق ييديؼ والت ييأ ير والي ي لر والحي ي
وغير ا مؽ ال شؾاعي الكثيرة الستيددة واسيف بالتفدير البيياقي ,الي ي يتشياول التيبيير ميؽ الشاعيية الفشيية
مدتخدما ما اا مؽ لرة اليرز .ويهد

البحيث إليى تشياول اآلييات القرآقيية الستذيابهة وعدي

ترتيي

السرحف ،وترتيلها ترتيم فشيا مقرؾدا  ،لشرى بيزا ميؽ وايؾه اإلةجياز ميؽ طرييي التيدبر واإلمييان
في

ه اآليات ولشتؾ ل إلى مياقي اديدة لرؾرة متكاملة .
و د دؼ البحث إلى مقدمة ومبحثيؽ:
ففي السقدمة دشير إلى دن القران الكريؼ قال بلرة اليرز و يفهؼ ويتؾ ل إلى ميشاه.
السبحث األول :ترتيل الستذاب في القران الكريؼ ,ويقدؼ إلى مظلبيؽ:
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السظل

األول :تحديد مفهؾم الترتيل .والسظل

الثاقي :تحديد مفهؾم التذاب .

السبحث الثاقي :مثال وتظبيي لترتيل الستذاب مؽ اآليات.
ثؼ الخاتسة و ائسة السرادر والسرااع .

املقذية
اقال ب ابحان وتيالى القران الكريؼ ةلى ايدقا الشبي دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص ) لي ؾن آية وميجاة لليالسيؽ
 ،واا

القرن دى للشاس وةلى داالي
ا آ

اليرز في الخظياز والكيمم وةليى لدياقها فقيال تييالى}

ِ
ِ
وإَِّقي ي َلتَش ي ي ِايل ر ِز اْلي يياَل ِسيؽ َق ي َيال ِبي ي ِ ال ي ُيروح ْاأل َِم يييؽ ةَل ييى َ ْلِب ي ِ
يؽ ِبلِ َد ييان َة َرِ ييي
يػ لتَ َك ييؾ َن م ي َيؽ اْل َسشي ي ِر َ
َ
َ
َ َ
َ َ
َ
َ
َ َ
َ
2
1
َقال َش يياهَ َ ْآرقي يال َة َرِيي يال َّل َيَّل َك ي ْيؼ تَ ْي ِقَل ييؾ َن
يي ُمِب يييؽ ( ) ،و ال{ِإَّق ييا د َ ْ
ُمِب يييؽ{( )،و ييال ديز ييا } َو َ ي ي َ ا لِ َد ييان َة َرِ ي ب
3
َقال َش يياهَ َ ْآرقي يال َة َرِيي يال َو َ ي َّيرْف َشا ِفيي ي ِ ِم ي َيؽ اْل َؾ ِةي ي ِيد َل َيَّل َه ي ْيؼ َيتََّق ييؾ َن د َْو َي ْح ي ِيد َث َل َه ي ْيؼ ِذ ْلي ي الر (،)4
و{وَلي ي َ لِ َػ د َ ْ
( )َ ،
ِ ِ َّ ِ
و ؾل {و ِمؽ َ بلِ ِ ِلتَاز مؾاى ِإمامال ورعس لة و َ ا ِلتَاز ُم ِ ِ
عَل َسيؾا َوَ ْذ َيرى
يؽ َ
ردق ل َدياقال َة َرِييال لَيشي َر الي َ
َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ
ْ
َ
َ

ِ ِِ
يؽ (،)5وغير ا مؽ اآليات التي تيدل ةليى دن القيران الكيريؼ الي ي قيال بلديان الييرز  ،اةجيا
لْل َس ْحدش َ
ب ي لػ فرييحا ؼ و لرييا ؼ ،ودمرقييا اييبحاق وتيييالى دن قتييدبر فييي آيات ي  ،فقييال تيييالى{دََف َم َيتَي َيدب ََّرو َن
آن د َْم َةَلى َ َلؾز دَْ َفاَل َها (،)6وغير ا مؽ اآليات.
اْلَق ْر َ
ومؽ

ا التيدبر الي ي دمرقيا بي ايبحاق وتييالى فيي القيران يؾ دن قديتخدم اللرية التيي اقيال

بهي يا القي يران الكي يريؼ لتفد ييير آياتي ي ،لشدتذ ييف بي ي لػ ميش ييى م ييؽ مياقيي ي  ،ولشتي ي وق بيز ييا م ييؽ عموتي ي ،
وليزييف إليى فريياعة الييرز فريياعة ليؼ يألفؾ ييا ميؽ بييل دذ ليف بهييا ةقيؾلهؼ ود راييف بهيا دلدييشتهؼ

ِ
يؾرة ِم ْثلِي ِ َو ْاد َةيؾْا
ةلى دن يجاروه بسثل دو يجاوزوه ولؾ بأية .فقيال تييالى {د َْم َيَقؾَليؾ َن ا ْفتَ َيراهَ َ ْيل َفيأْتَؾْا ب َد َ
ِ
م ِؽ ااتَ َ ِ
ِِ
يؽ (.)7
ظ ْيتَؼ مؽ َدو ِن ّللا ِإن َلشتَ ْؼ َ اد َ
َ ْ
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و ييد وردت دلفييا لثيييرة ااييتيسلتها اليييرز دةظييف مي ياقي مختلفيية تختلييف بحد ي

ااييتيسالها

بديييا ها فييي الجسليية  ،ومييؽ بيييؽ ي ه األلفييا مييا دشي ل ةلييى بيييض السختريييؽ وايلؾ ييا بسيشييى واعييد
وافردوا لها بحؾثا ومؤلفات تدل ةلى

دق دةؾا ؼ  .ومؽ بيؽ

ه األلفا لفغة (رتيل ) فهي ه اللفغية

ِ
ومذتقاتها ذلرت فيي مؾعيييؽ ميؽ القيران الكيريؼ يال تييالى {وَ َّ ِ
آن
يؽ َلَف َيروا َل ْيؾَ َق ِياَل َةَل ْيي اْلَق ْير َ
يال الي َ
َ َ
اعدة َل َ لِػ لِشثَِبف ِب ِ َفؤادك ورَّتْلشاه تَيرِتيمل ( ،)8و ؾلي {يا دَيُهيا اْلس َّاِميل{ َ 1ي ِؼ َّ
ِ
اللْي َيل ِإ َّ َ لِييمل{2
َ َ َ
َا ْسَل لة َو َ ل
َ َ َ ََ َ َ ْ
َ َ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
آن تَ ْرِتيمل{ ،)9( 4فهاتان اللفغتان في للتا اآليتيؽ
ص م ْش َ َ ليمل{ 3د َْو ِزْد َةَل ْي َوَرت ِل اْلَق ْر َ
رَف َ د َِو اقَق ْ
قْ
تختلف في ميشا ا وان تذابهف دو تذارلف في الحرو و ا ما ايثبت البحث.
املبحث األول -:انرتتيم املتشابه يف انقران انكريى
املطهب األول -:حتذيذ يفهىو انرتتيم
قال القيران الكيريؼ بلديان الييرز ،لي ا ميؽ دراد دن يتي وق ي ا البييان يجي

ةليي دن يرايع إليى

تلػ اللرة لسا تحسل مؽ ميان فييف ةيؽ الخا ية بيل اليامية ،فكيان بيد ميؽ الرايؾ إليى ميجسيات
و ؾاميس اللرة ولل مال ةم ة ب لػ ،لشتس ؽ مؽ ااتخراج بيض مؽ مياقيها.
فلفغيية الترتيييل اييا ت مييؽ مييادة (رتييل) وتحسييل ي ه اللفغيية مييياقي متيييددة تختلييف بييا تم
مؾ يها في الجسلة ول لػ با تم
ف ييي لتي ي

ااتيسالها ،ويس يؽ لشيا دن قيرى ي ا التبيايؽ فيي تحدييد ي ه اللفغية

اللر يية والتفد ييير  .فلفغ يية (الرَتي يل) مذ ييددة الي ي ار وت ييا مفتؾع يية تيش ييي عد ييؽ تشاا ييي األش يييا

وتشزيد ا وايلها في ااتقامة واعدة  ،دي ايل الذي في اثر الذي .
اا في تاج اليروس( :الرَتل عدؽ تشااي الذي واقتغام ةلى ااتقامة )( ,)10وفي اللدان

( :عدييؽ تشااييي الذييي )( ، )11و ييد يظلييي ديزييا ةلييى األاييشان والشباتييات الحدييشة التشزيييد ،اييا فييي
اللدان (:وثرر َرَتل ِ
،ورَتيل -:عديؽ التشزييد مديتؾى الشبيات ،و ييل السفليل ،و ييل بييؽ دايشاق فيروج
يرل

بيزها بيزا)(. )12
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(رتي َل ) وتحسييل ميشيييؽ األول :لرييؾي والثيياقي ا ييظمعي  ,فيلسييا اللريية
ولي لػ تظلييي لفغيية َ
ييرفؾق بسيشى التأليف والتبييؽ  .اا في لتاز الييؽ (:ورتلف الكمم ترتيم إذا دمهلف فيي ودعديشف
13
ورلتي َيل
تأليف ي و ييؾ يترتييل فييي لمم ي ويتراييل اذا فرييل بيز ي مييؽ بيييض )( ) .وةيير فييي التيياج َ (:

الكمم  :دعدؽ تأليف دو بيش تبييشا برير بري )( ،)14وفي اللدان ( :ورتل الكمم :دعدؽ تأليف ودباق
وتسهل في )( ،)15وةرف الراغ

فقال ( :الترتيل إراال الكلسة مؽ الفيؼ بديهؾلة واايتقامة )( . )16فليؾ

قغرقييا إلييى ي ه التيريفييات لؾاييدقا ا ةشييد ةلسييا اللريية تشر ي

فييي ااق ي

واعييد و ييؾ دن لييل مييا اييا

متدلدم ومتتابيا فهؾ مرتل ،دي شي في اثر شي د ر ،و ا ما ايل ةلسا التفدير يريفؾق ميرة
بييالسيشى ا ييظمعي والي ي دشييار إليي الزييحاك ةشييد تفدييير اآلييية القرآقييية{ َوَرَّتْل َشيياهَ تَي ْيرِتيمل (, )17
ال ( :اقب ه عيرفا عيرفا)()18ول لػ دورده الظبري ةؽ مجا د في تفدير اآلية ال( :بيز ةلى دثر
بي ييض .فق ييال ع ييدثشا دب ييؾ لريي ي

ييال ثش ييا ولي ييع ة ييؽ ا ييفيان ة ييؽ مشر ييؾر ة ييؽ مجا ييد ورت ييل القي يرآن

تيرتيم)( )19ورواييية د ييرى مييؽ طريييي د يير ال(:عييدثشا دمحم بييؽ ةبييد ب السخاومييي ييال ثشييا ايفيير بييؽ
ةؾن ال د برقا افيان ةؽ مشرؾر ةؽ مجا د ورتل القرآن ترتيم فقال بيز ةلى دثر بيض ةليى
تؤدة)(.)20
دما اإلمام الامخذري يرى في تفدير اآلية (ورتلشاه ترتيم) بيد دن ذلر الفرق في قاول اسلة
وقاول مشجسا فيقؾل( :والراؾل (ملسو هيلع هللا ىلص) فار ف عال عال مؾاى وداود وةيدى ةليهؼ الدمم عيث لان
دميال

يق در و ي ت

و ؼ لاقؾا ارئيؽ لاتبيؽ فلؼ ي ؽ ل بد مؽ التلقؽ والتحفظ فأقال ةلي مشجسال في

ةذريؽ اشة و يل في ثمث وةذريؽ ,وديزال فكان يرتل ةلى عد

الحؾادث واؾابات الدائليؽ وألن

بيز مشدؾخ و يز قااخ و يتأتى ذلػ إ فيسا دقال مفر ال َ ( ...وَرَّتْل َشاهَ ) ميظؾ
ال ي تيلي ب ل لػ رأق ال ل لػ فر شاه ورتلشاه وميشى ترتيل دن دره آية بيد آية وو ف ةقي

ةلى الفيل

و ف ) (.)21
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في تفديره الغمل(:والترتيل شا ؾ التتابع

والتي يؾالي وف ييي ع س يية ب وةلسي ي بحاا ييات تل ييػ القل ييؾز
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للتلق ييي ...
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القرآن بسشهج ذاك ؾارق في تكييف تلػ الشفؾس التي تلقت مرتم متتابيا ،وتأثرت ب يؾما يؾميا,
واقظبييف بي دثي ار دثيرا .فلسيا غفيل السديلسؾن ةيؽ ي ا السيشهل ,واتخي وا القيرآن لتياز متيا للثقافية,
ولتاز تيبد( )22
و م ة القؾل :دن الترتيل ميشاه عدؽ تشااي الذي (,)23و ا التشااي ي ؾن بؾعع الذي
في اثر شي آ ر  ،واليلسا متفقؾن ةليى دن القيران الكيريؼ قيال فيي ميدة ثمثية وةذيريؽ ايشة وعدي
األعداث والؾ ائع  ,وي بؾن إلى دن الترتيل ييشي التتابع في الشاول .
فشياول دوائييل اييؾرة اليلييي ةليى الشبييي دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) ثييؼ تتييابع التشايييل بييد ذلييػ واييا تسييام الدييؾرة ،
غير دن شاك مفا بيؽ الدابي والمعي في دول ما قال مؽ اآليات والدؾر بيؽ اليلسا (.)24
َم اْلسؤ ِمِشيؽ دقها الف د ََّول ما بِدئ ِب ِ
ِ
اا في لت الرحاح في دول ما قال  ( :ةؽ َةائ َذ َة د ِ َ ْ َ
َ َ َ
الرالِ َح َة في َّ
الر ْب ِح ثَ َّؼ
راؾل َّ
ّللاِ (ملسو هيلع هللا ىلص) مؽ اْل َؾ ْع ِي ُ
ان َ َي َرى َرْؤَيا إ َاا َ ْت ِم ْث َل َفَل ِي ُ
الرْؤَيا َّ
الش ْؾ ِم َف َك َ
اللييالِي َذو ِ
َّ
ِ ِ ِ
ِ
َّ
ات اْل َي َيدِد بيل دَ ْن َي ْش ِيا َ إليى
َعب َ إلي اْل َخ َم َ ولان َي ْخَلؾ ب َرار ع َار َف َيتَ َحَّش َث في و يؾ الت َيُب َيد َ َ َ
ِِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِِ
ِ
يػ
يج َة َف َيتَ َاَّوَد لس ْثل َها عتى َاا َ هَ اْل َح ُي و ؾ في َغ ِار ع َار َف َجا َ هَ اْل َسَل َ
دَ ْ ل َوَيتَ َاَّوَد ل َ ل َػ ثَ َّؼ َي ْرا َع إلى َ د َ
فقال ا ْ ْدر ال ما دقا ِبَق ِارئ يال َفأَ ي َِقي َف َر َّ
ير ليف ميا دقيا
ظِشيي عتيى َبَل َين ِمِشيي اْل َج ْه َيد ثَ َّيؼ د َْرَايَلِشي فقيال ا ْ َْد
َ
َ
يارئ َفأَ ي َِقي َف َر َّ
ير فقلييف مييا دقييا ِبَقي ِ
ِبَقي ِ
يارئ َفأَ َ ي َِقي
ظِشييي الثَّ ِاق َيي َة عتييى َبَلي َين ِمِشييي اْل َج ْهي َيد ثَي َّيؼ د َْرَايَلِشي فقييال ا ْ ي َْد
َ
َف َر َّ
ظِشي الثَّالِثَ َة ثَ َّؼ د َْراَلِشي فقال ( ا ْ ْدر ِباا ِؼ رِ َػ الي ي َ َليي َ َليي ِْ
يػ ْاألَ ْر َيرَم )
يان ميؽ َةَليي ا ْ َْد
اإل ْق َد َ
ير َوَرُ َ
َ
َ
َ ْ َ
َ

َفراع بها راؾل َّ ِ
ف َف َؤ َادهَ .)25()...
ّللا (ملسو هيلع هللا ىلص) َي ْرَا َ
َََ
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ِ
وةلى ذليػ فيان اآليية القرآقيية فيي ؾلي تييالى {وَ َّ ِ
آن َا ْسَلي لة
يؽ َلَف َيروا َل ْيؾَ َق ِياَل َةَل ْيي اْلَق ْير َ
يال الي َ
َ َ
26
ِ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
َّ
ُهيا اْل َس َّاِم َيل{ َ 1ي ِؼ
َواع َد لة َل َ ل َػ لَشثَب َف ب َف َؤ َاد َك َوَرتْل َشاهَ تَ ْرتيمل ( ) ,تختلف في ميشا ا ةؽ ؾل { َييا دَي َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّ ِ َّ ِ
آن تَ ْيرِتيمل (, )27فاآليية فيي ايؾرة
ص م ْش َ َ ليمل{ 3د َْو ِزْد َةَل ْي َوَرت ِيل اْلَق ْير َ
رَف َ د َِو اقَق ْ
اللْي َل إ َ ليمل{ 2ق ْ
الفر ان تتحدث ةؽ الترتيل دي التتابع في قاول مدة الؾعي في ثمث وةذيريؽ ايشة  .فيقيؾل ةيؽ ذليػ

اإلمام البيزاوي (ورتلشاه ترتيم ) و ردقاه ةليػ شيئا بيد شي ةلى تؤدة وتسهل في ةذريؽ اشة دو
ثمث وةذريؽ (.)28
دميا ايؾرة السامييل فهيي متسسية لآلييية فيي ايؾرة الفر ييان ,و ي يؾن ميشا يا  ,دي رتييل القيران لسييا
رتلشاه بأتبا الذي الذي في تموت و ار ت عتى يتس ؽ الخاطر مؽ التأميل فيي عقيائي تليػ اآلييات
ود ائقهييا ويدتذييير ذليير ب وةغست ي واملت ي وعيشئ ي يدييتشير القل ي
والخؾ

بشييؾر ميرفيية ب ويحرييل الراييا

.

املطهب انثاني  :حتذيذ يفهىو انتشابه .
بل الذرو في تحديد الستذاب

بد مؽ دن قبيؽ دن له ه اللفغة مياقي تذترك مع غير ا

م ي ي ييؽ األلف ي ي ييا  ،اا ي ي ييتخدمها القي ي ي يران الكي ي ي يريؼ ف ي ي ييي درث ي ي يير م ي ي ييؽ مؾع ي ي ييع ي ي ييال تي ي ي ييالى}ودَتي ي ي يؾْا ِبي ي ي ي ِ
ََ
متَ ي َذاِبهال{(}29تذابهف لؾ هؼ (} )30ودَ ير متَ َذياِبهات َفأ َّ َّ ِ
َميا الي َ
ياب َ
يؽ فيي َ َليؾِ ِه ْؼ َزْيين َف َيتَِّب َييؾ َن َميا تَ َذ َ
َ ََ َ َ
َ
ِم ْش َ ْابِت َرا اْل ِف ْت َش ِة َو ْابِت َرا تَأ ِْويلِ ِ َ }31متَ َذاِبهال َو َغ ْي َر َمتَ َذاِب (ِ })32رتَابال ُمتَ َذاِبهال َّمثَ ِاقي (.)33
َ
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فالذب بفتح الذيؽ والبا ،دو ب در الذيؽ وا ؾن البا .اا في اللدان ( :شب الذب و
الذب و الذبي السثل  ,والجسع دشباه و دشب الذي الذي  ,ماثل وفيي السثيل ميؽ دشيب دبياه فسيا
علؼ)()34
ومييؽ ييمل ي ا التيريييل يس ييؽ القييؾل دن الذييب تيشييي السساثليية ,وتكييؾن ي ه السساثليية مييؽ
طريقيؽ ،اعد سا مؽ طريي السيشى  ،والثاقي مؽ طريي اللفظ  ،و ا ما اا في ؾل اليرز مؽ
دشب دباه فسا علؼ .
فالسذ ييابهة ب يييؽ األز وابشي ي ي ييؾن م ييؽ اه يية األ ييمق واألدز دو م ييؽ اه يية الخل ييي ,دي
السذابهة بالرؾرة  .وةلى

ا ا تلف اليلسا في تفدير لفغة الستذاب في اآلييات القرآقيية ،ففيي

ؾل ي تيييالى } َودَتَي يؾْا ِب ي ِ َمتَ َذ يياِبهال ( )35ةلييى ثمث يية د يؾال :دعييد ا دقي ي متذيياب ف ييي السشغيير والل ييؾن
مختلف في الظيؼ  ،ال مجا د ودبؾ اليالية والزيحاك والديدي و مقاتيل ،والثياقي اقي متذياب فيي

اؾدت

ردئ في  ،ال الحدؽ وابؽ اريل  ،والثالث دق يذب ثسار الدقيا في الخلقة وا اؼ غيير

دق دعدؽ في السشغر والظيؼ ،ال تادة وابؽ زيد (.)36
و ؾلي تيييالى} َمتَ َذيياِبهال َو َغ ْيي َير َمتَ َذيياِب ( )37و} ِرتَابيال ُمتَ َذيياِبهال َّمثَي ِياقي (.)38ففييي دييية األقيييام
َ
ذليير ا ييبحاق دق يؾا الثس ييار والفارهيية الت ييي فييي عقيقته ييا مختلفيية ف ييي الذ ي ل والظي ييؼ ذليير الايت ييؾن
والرمان متذابها دي مؽ الايتؾن ما ؾ متذاب في اللؾن والذ ل ول لػ الرمان ,و ا ما ذلره ابؽ
رثير فقال (:يقؾل ال ثشاؤه ودقذأ الشخل والار مختلفا درل ييشي باألرل الثسر يقؾل و ليي الشخيل
والار مختلفا ميا يخيرج مشي مسيا يؤليل ميؽ الثسير والحي

والايتيؾن والرميان متذيابها وغيير متذياب

في الظيؼ مش الحلؾ والحامض والسا ،لسا عدثشا القااؼ ال ثشا الحدييؽ يال ثشيي عجياج ةيؽ بيؽ
اريل ؾلي متذيابها وغيير متذياب يال متذيابها فيي السشغير وغيير متذياب فيي الظييؼ )( .)39وفيي
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دييية الاميير ييال ةشهييا اإلمييام القرطبييي ( :يذييب بيزي بيزييا فييي الحدييؽ والح سيية ويرييدق بيزي
بيزا ليس في تشا ض و ا تم )()40
فه ه اآليات وغير ا مؽ اآليات تدل د لة واعحة ةلى دن السقرؾد فيي ي ا التذياب

يؾ

َميا
اشتراك السيشى واللفظ في ذلػ ,إما ماذلر في ايؾرة آل ةسيران ؾلي تييالى } َودَ َ َير َمتَ َذياِب َهات َفأ َّ
َّ ِ
يؽ في َ َلؾِ ِه ْؼ َزْين َف َيتَِّب َيؾ َن َما تَ َذ َاب َ ِم ْش َ ْابِت َرا اْل ِف ْت َش ِة َو ْابِت َرا تَأ ِْويلِ ِ ()41
ال َ
فيا

تم

الي ي بيييش ايبحاق وتييالى فييي اايتيسال الكفييار ليان ةليى اييبيل الفتشية فقي ,

إما مؽ اهة اللفظ وعده ،دو مؽ اهة السيشى وعده  ،و ا ما ذلره اليلسا (.)42
دي دن ال يؽ ذلروا في إتبا الفتشة مؽ تأويل الستذاب

ؾ دن يأ وا اللفظ فق ,دو يأ وا

السيشى فق ،و ا يؤدي إلى ذ از السيشى الحقيقي ال ي دراده ب ابحاق وتيالى  ،وال ي اا ت
الدشة الشبؾية السذرفة ةؽ الشهي مش  ،ولهي ا تحيؾل الكيمم فيي ي ه اآليية إليى الكيمم ةيؽ السح يؼ

َّ ِ
َقال َةَل ْي َػ اْل ِكتَاز ِم ْش َ آيات ُمح َكسات َ َّيؽ دَ ُم اْل ِكتَ ِ
ياز
َ
َ
مؽ اآليات لسا ابقها ال تيالى } َ َؾ ال َي د َ َ
ْ َ
َودَ َ َر َمتَ َذاِب َهات{(.)43
فقال ابؽ لثير  ( (:ود ر متذابهات) دي تحتسيل د لتهيا مؾافقية السح يؼ و يد تحتسيل شييئا
آ يير مييؽ عيييث اللفييظ والترليي

مييؽ عيييث الس يراد و ييد ا تلفيؾا فييي السح ييؼ والستذيياب فييروي ةييؽ

الدلف ةبارات لثيرة)(.)44
ومؽ

ه اليبارات التي وردت في الستذاب اق ايا فيي  :القريص واألمثيال  ,الحيرو

السجسؾة يية ف ييي دوائ ييل الد ييؾر  ,ل ي ي ( الس ييص  ,الس يير ) ,وغي يير ذل ييػ  ,وا ييسيف لي ي لػ ( بالسذي ي ل )
لسذارلتها غير ا والتبااها بها  .وااتسر الخم
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مؤلفييات ةديييدة تحييف مدييسيات مختلفيية عتييى يييل ةييؽ ذلييػ دن الستذيياب

ييلسي اليلسييا و ي ا مييا

ذلره البيزاوي في تفدير ؾل تيالى  ( :ود ر متذابهات ) ال (:محتسمت

يتزح مقرؾد ا

إلاسال دو مخالفة عا ر إ بالفحص والشغر ليغهر فيها فزل اليلسا ويياداد عر يهؼ ةليى دن
يجتهدوا في تدبر ا وتحريل اليلؾم الستؾ ف ةليها اايتشبا السيراد بهيا فيشيالؾا بهيا و تيياز القيرائح
في ااتخراج مياقيها والتؾفيي بيشها و يؽ السح سات ميالي الدراات)(.)45
و م ة القؾل دن الستذاب مؽ اآلييات ي يؾن ميؽ طيريقيؽ ،اعيد سا ميؽ طرييي السيشيى ،
والثاقي مؽ طريي اللفظ  ،ولم سا مذترلان في تحديد

ا التذاب .

املبحث انثاني  :يثال تطبيقي نرتتيم املتشابه ين اآليات .
بي ييد دن ع ييدد ميش ييى الترتي ييل,وميشى التذ يياب ف ييي السبح ييث األول ,قجس ييع لي يمل م ييؽ ي ي يؽ
السرييظلحيؽ مييع تظبيييي لآليييات القرآقييية الكريسييات  .فالترتيييل لسييا دشييير إلييى ذلييػ ييؾ التتييابع ,
وايييل الذييي فييي اثيير الذييي اآل يير  ،واآليييات الستذييابهة دو الستذييارلة ,ايؾا لييان فييي اللفييظ دو
الترليي

 ,ولييان الترليي

متظابقييا مييؽ عيييث ةييدد الحييرو

بايييادة عيير دو ققريياق  ,دو لييان ي ا

التذاب ةلى مدتؾى اللفظ السفرد دو ةلى مدتؾى الجسلة .
ف ذا اسيف اآلييات الستذيابهة ذات القرية الؾاعيدة دو السؾعيؾ الؾاعيد ووعييف متتابيية
دية اثر ديية د يرى فيي قديي واعيد ف قهيا تيظيي ميشيى ادييدا ميؽ السيياقي التيي اايتأثر ا ب ليبياده
آن د َْم َةَليى َ َليؾز دَْ َفاَل َهيا
مؽ طريي التيدبر فيي آياتي ومريداق ذليػ ,يال تييالى {دََف َيم َيتَ َيدب ََّرو َن اْلَق ْير َ
(.)46
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اللفظ اللفظ في عا ر دمر سا ,

والسيشيييان مختلفييان ,و ي ا مييا دشييار إلي ي اليلسييا فييي مؤلفييات ومؾعييؾةات متشؾةيية تحييف دب يؾاز
مختلفة  ,ودردوا دن اللفظ القرآقي وان تذاب فيي درثير ميؽ مؾعيع فيي القيران الكيريؼ إ اقي ييظيي
ميشى مختلفا تساما ةؽ مثيلي ميؽ اآلييات ،ويييد ي ا واعيدا ميؽ

يؾر إةجياز القيران  ،والريؾرة

الثاقية التي قريد دن قؤلد ا وقبييؽ فيهيا واهيا ادييدا لهي ا اإلةجياز يي دن قجسيع ي ا التذياب فيي
اآليييات الستشيياعرة وايلهييا مرتليية  ,الؾاعييدة اثيير األ ييرى فحيشئ ي اييشجد

ييؾرة مييؽ

ييؾر اإلةجيياز

الق ارقييي ال ي ي بيش ي ب اييبحاق وتيييالى عيييث ييال(:ومييا ييلييؼ تأويل ي إ ب وال اراييخؾن فييي اليلييؼ
يقؾلؾن آمشا ب ).
ودرثر ما يرد
اةتساد ترتي

ا التذاب في القرص واألمثال  ,واشؾرد في ذلػ مثا له ا الترتيل بيد

السرحف لأااس في

ا الترتييل.ويس ؽ تظبييي ذليػ ةليى بيا ي اآلييات الستذيابهة

في القران الكريؼ .
مثال و تظبيي
وردت رة اييدقا مؾايى فيي ايؾر متييددة فيي القيرآن الكيريؼ مشهيا فيي ايؾرة البقيرة ومشهيا
فييي اييؾرة األة ي ار  ,وفييي القريية تذيياب وا ييتم

فييي بيييض األلفييا لسييا ييؾ عا ييل فييي للستييي

(اقفجرت) و(اقبجدف).
ِ
ؽسق قََِ ْؽ ُِ ِقو َُوَََْ قْ ْ
ابق ِ ع َِص َك َر َ
قْح اْق َح َجقَ
ففيي ايؾرة البقيرة يال تييالى َ ( :وإِذ ْ
اس َت ْد َقَ وُ َ
اش بؽْا ُِؼ ِرْز ِق َّ ِ
َّللا َوالَ َت ْك َث ْؽْا ُِ
َُْن َف َجَ ْت ُِْ وو ا ْثَ َتْ َع ْذَ َة َعْي ًْ َق ْد َعَِ َػ وك ُّل أوَن ٍ
َ
ْس َُّ ْذَ َب وي ْػ وكوَؽْا َو ْ َ و
ِ
األَْر ِ
يؼ ){60
ض وُ ْف ِدد َ
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وفييي اييؾرة األة ي ار ييال تيييالى ( :وَق َّ
وُوققًْ َوأ َْو َ ْيَ ققْ ِلَققق
ط ْكَ ق و
َ
قْى وػ ا ْثَ َت ق ْ َع ْذققَ َة أ ْ
َسق َقُْمًْ أ َ
ِ
ْه َق ْؽُ وو أ ِ
قل
ْنُ َج َد ْت ُِْ وو ا ْثَ َتْ َع ْذقَ َة َعْي قًْ َق ْقد َعَِ َقػ وك ُّ
َن ْ
اب ِ ع َِص َك َر َ
ْح اْق َح َجَ َُ َ
ؽس ِلذ ْ
وُ َ
اس َت ْدََ و و
مِيُ ِ
ِ
ْس َُّ ْذ َب ويػ و ََّ
ِ
ْك ْػ َو َُْ
َنزْقَ ْ َعَْي ِي وػ اْق َو َّؼ َو َّ
ْت َُْ َرَزْقَ و
ْم َوأ َ
اقدَْ َؽى وكوَؽْا ُؼ ََ َ
أوَن ٍ َ ْ َ
ظَََْ ْ َعَْيي وػ اْق َغ َو َ
ظَ ووؽَنْ َوَق ِقكؼ َكْونؽْا أَن وف َد وي ْػ َي ْعَِ ووؽ َن ){. 160
َ
ي ه اآليية فيي بحيؾث لثييرة ومتشؾةية تبايشيف بحدي

تشاول اليلسيا

تخرريهؼ وااتهياد ؼ

,وما قريد دن قثبت يختلف لليا ةؽ ذلػ ,ففي اتيؽ اآليتيؽ تذاب ,و ا التذاب فيي الحقيقية لييس
ا تمفا في القرة ,وإقسيا ا يتم

فيي التيبيير القرآقيي ميؽ مذيهد إليى د ير ,فالسذيا د للهيا و ييف

للقرة قفدها و تختلف في الفحيؾى ,والحقيقية ليل ايؾرة تيأتي بجائيية ميؽ القرية تتشااي
اآلي يات فييي الدييؾرة التييي ت ي لر فيهييا ,فسييا اييا فييي اييؾرتي البق يرة واألة ي ار
قفدها فلؾ ا

وايياق

فييي ريية مؾاييى ييي

ا التذاب ورتل دي ايل بيز اثر بييض لؾايدقا دن ليم مشهسيا م سلية لؤل يرى

با ةتساد ةلى ترتي

السرحف ن ترتيب تؾ يفي مؽ ب ايبحاق وتييالى ,و ي ا التؾ ييف ميجيا

دراد ب دن ير ييؾر لشي ييا

يييؾ ار مختلف يية تتشاا ي ي

مي ييع السيش ييى اإلاس ييالي للد ييؾرة  ،ي ييتؼ ميييؽ يييمل

السؾعؾةية في السيشى والسقام .
قََِؽ ُِق ِ
ققو َُوَََْ قققْ ْ
ابققق ِ ع َِص َك َرق َ
ْ
ققْح اْق َح َجقققَ
اش بؽْا ُِؼ ِرْز ِق َّ ِ
َّللا َوالَ َت ْك َث ْؽْا ُِ
َ
وكوَؽْا َو ْ َ و

ِ
ؽسققق
فقييد اييا فييي اييؾرة البق يرة ( َوإِذ ْ
اس َت ْدق َققَ وُ َ
ْس َُّ ْذَ َب وي ْػ
َُْن َف َجَ ْت ُِْ وو ا ْثَ َتْ َع ْذَ َة َعْي ًْ َق ْد َعَِ َػ وك ُّل أوَن ٍ
ِ
يؼ ){ 60واا في اؾرة األةي ار ( وَق َّ
األَْر ِ
وُوقًْ َوأ َْو َ ْيَ قْ
ط ْكَ و
ض وُ ْف ِدد َ
َ
ْى وػ ا ْثَ َتق ْ َع ْذقَ َة أ ْ
َس َقُْمًْ أ َ
ِ
ِ
ْه َق ْؽُ وو أ ِ
ْنُ َج َد ْت ُِْ وو ا ْثَ َتْ َع ْذَ َة َعْي قًْ َق ْقد َعَِ َقػ
َن ْ
اب ِ ع َِص َك َر َ
ْح اْق َح َجَ َُ َ
ؽس ِلذ ْ
لَق وُ َ
اس َت ْدََ و و
مِيُ ِ
ِ
ْس َُّ ْذ َب ويػ و ََّ
ِ
قْك ْػ
َنزْقَ ْ َعَْي ِي وػ اْق َو َّؼ َو َّ
ْت َُقْ َرَزْقَ و
ْم َوأ َ
اقدَْ َؽى وكوَؽْا ُؼ ََ َ
وك ُّل أوَن ٍ َ ْ َ
ظَََْ ْ َعَْيي وػ اْق َغ َو َ
غلِ َسؾ َن ){. 160
ظَ ووؽَنْ َوَق ِقكؼ َكْونؽْا أَن وف َد وي ْػ َي ْ
َو َُْ َ
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فلؾ د ي في األلفا في للتا اآليتيؽ لؾاد فيها تذابها وا تمفا ولسا اشؾعح :
اؾرة األة ار

اؾرة البقرة
ِ
ؽس قََِ ْؽ ُِ ِو
َ .1وإِذ ْ
اس َت ْدََ وُ َ

ِ
ِ
ْه َق ْؽ وُ وو
اس َت ْدََ و
ؽس ِلذ ْ
َوأ َْو َ ْيَ ْ لَق وُ َ

َُ .2وَََْ ْ ْ
اب ِ ع َِص َك َر َ
ْح اْق َح َجَ

أِ
َن ْ
اب ِ ع َِص َك َر َ
ْح اْق َح َجَ

َُْ .3ن َف َجَ ْت

ْنُ َج َد ْت
َُ َ

 ُِْ .4وو ا ْثَ َتْ َع ْذَ َة َعْي ًْ

ُِْ وو ا ْثَ َتْ َع ْذَ َة َعْي ًْ

ْس َُّ ْذَ َب وي ْػ
َ .5ق ْد َعَِ َػ وك ُّل أوَن ٍ

ْس َُّ ْذَ َب وي ْػ
َق ْد َعَِ َػ وك ُّل أوَن ٍ

اش بؽْا ُِؼ ِرْز ِق َّ ِ
َّللا
َ
 .6وكوَؽْا َو ْ َ و

و ََّ
ِ
َنزْقَ قققْ َعَق ْققي ِي وػ
ققْم َوأ َ
َ
ظَََْ قققْ َعَق ْققيي وػ اْق َغ َوق َ
مِيُ ِ
ِ
ْك ْػ
اْق َو َّؼ َو َّ
ْت َُْ َرَزْقَ و
اقدَْ َؽى وكوَؽْا ُؼ ََ َ

ِ
َ .7والَ َت ْك َث ْؽْا ُِ األَْر ِ
يؼ
ض وُ ْف ِدد َ
ا التقديؼ في اآلية يذير إليى
اآليييات فييي اييؾرة األة ي ار
ااتدقى لقؾم دي طل

َي ْعَِوؽ َن
و

ِ
ققققي ْػ
َو َُققققْ َ
ظَ ووؽَنققققْ َوَققققققكؼ َكققققْونؽْا أَن وف َد و

يؾرة بدييية دودةهيا ب ايبحاق

فيي ي ه األلفيا  ,فشجيد

دن ييؾم مؾاييى طلب يؾا مش ي ا اتدييقا  ,فييي اييؾرة البق يرة  ,دن مؾاييى
مؽ ر دن يدقيهؼ  ,فكيف ي ؾن التؾافي بيؽ لم السيشيييؽ  ،وييرد ايؤال

ماذا عدث فيمل ل اقفجرت دو اقبجدف ؟ والجؾاز دن لم الحدثيؽ و يا بالفيل
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ويرى اغل
ماذ ي

إلي ي ا

ةلسا التفدير واللرة دن ا قبجاس عدث دو وا قفجار عدث ثاقيا ( )47و ا
ييبهاقي فييي السفييردات ( ,)48دمييا ابييؽ ةظييية فقييال ةييؽ اآلييية (وفييي الكييمم ع ي

تقديره فزر فاقفجرت وا قفجار اقردا شيي ةيؽ شيي ومشي الفجير وا قبجياس فيي السيا د يل
مؽ ا قفجار )(. )49
وإذا قغر إلى ترتي

السرحف في ترتيل اآلية لؾاد اق ابحاق وتييالى يد يدم ا قفجيار

ةلى ا قبجاس وذلػ لؤلاباز اآلتية:


ؾل تيالى في البقرة (فقلشا ) وفي األة ار

(دن اعرز) فه ه تؾليد ةلى عدوث الزرز

.

 و ا الزرز ةشدما يردر فهؾ د لة ةلى القؾة وةلى الذدة التي تحدث مؽ مل .
 إن شدة الزرز ةلى األرض ترؾر الفيل الرادر ةش ,وا قفجار اقد

إلى ذلػ.

 لييؾ لييان ا قبجيياس مقييدما ةلييى ا قفجييار لسييا ااييتظا بشييؾ إا يرائيل ا اييتفادة مييؽ السييا
القليل.

 ا قفجييار مقييدم ن ذلييػ دييية لسؾاييى ةليي الدييمم وتكيريؼ لي  ,والسقييام مقييام إعهييار ةغسيية
ب.



ييروج السييا مييؽ الحجييارة يختلييف ةييؽ روا ي فييي األرض الرملييية دو الظيشييية ,فيياقفجرت

الييؾن بالسا الكثير دو ل ثؼ ل عتى اقبس واال .

ويلخص ذلػ ةشد تظبيي ميا ذلير ايابقا دن دعيداث ايؾرة البقيرة مقدمية ةليى دعيداث ايؾرة

األة ار  ,وي ؾن السيشى السرتل ؾ دن مؾايى ةليي الديمم ااتديقى لقؾمي بييد دن ايألؾه الديقاية
,و ي ا الد يؤال يفهييؼ مش ي دم يران األول  :دن ا يؤال بشييي إا يرائيل لسؾاييى لييان بيييد ةظييش د ييابهؼ
فظلبؾا الدقاية  ,والثاقي :دن اؤال بشيي إايرائيل ليان ميؽ بييل التذي يػ ,وميؽ السييرو
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إاي يرائيل دقه ييؼ لثي ييرو األا ييئلة والتذي ي يػ فق ييد ا ييألؾه دن يي يريهؼ ب اهي يرة وغي يير ذل ييػ م ييؽ السظالي ي
بالسجادلة والسياقدة .
فجا الجؾاز مؽ رز الياة باإليحا ل والتأريد ةلى ذلػ بقؾل (فقلشا) مباشرة والتأرييد لي
بي (دن) ,ران السيشى في للتا الدؾرتيؽ ؾ ,ودوعيشا إلي بقؾلشا ل دن اعرز ,ففيهيا تأرييد ةليى دن
ذلػ ودية ميجاة لبشي إارائيل فه ا التأريد دةظى لديدقا مؾاى الؾثؾق واليقيؽ بياهلل تييالى فزيرز
األرض بيراه بقؾه و ه القؾة ي التي ايلف السا يشفجر و ا ا قفجار ااتسر إلى فترة ثؼ بييد
ذلييػ اقييبس دي اييال و ييف فييي ؾت ي ,ويقييؾل الييدلتؾر الدييامرائي  (:دول مييا اقفجيير السييا  ,اقفجيير
بالسا الراير ثؼ ل بيد ذلػ بدب

ةرياقهؼ فأ

يشبجس )(.) 50

و ي ا يؤيييد مييا إلي ي فييي البحييث فييي تقييدم ا قفجييار ةلييى ا قبجيياس .ويييأتي ااييتيسال اآلييية
للفغة ا قفجار د لية واعيحة ةليى لثيرة السيا وغ اارتي واايتس ارره فيي التيدفي ,دميا لفغية ا قبجياس
وان دلييف ةلييى اريييان السييا إ اق ي ا ييل ب ثييير مييؽ األول ,ول ي لػ ا قفجييار قاا ي

بسييا بيييده مييؽ

األريل مييؽ رزق ب ,فكثيرة السييا يديتفاد مشي للذييرز ولدييقي األثسيار والييارو ,دي دن بشييي إايرائيل
ريِب َر َةَليى
ؾايى َليؽ َّق ْ
اةتسدوا ةلى الاراةة و ا ما دلف ةلي اآلية فيي ؾلي تييالى ( َوإِ ْذ َ ْليتَ ْؼ َييا َم َ
َ
ِ ِ َّ ِ
ِ
اعيد َفياد َلشيا رَّيػ ي ْخ ِيرج َلشيا ِم َّسيا تَشِبيف األَر ِ
ِ
ريلِ َها
َ
ط َيام َو ِ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
َ ْ َ
ض ميؽ َبْقل َهيا َو ثُئ َهيا َوَفؾم َهيا َو َة َدا َيها َوَ َ
َ ال دَتَدتَبِدَلؾن َّالِ ي ؾ دَدقى ِب َّالِ ي ؾ ير ا ِب َ ِ
ع ِرَ ْف َةَل ْي ِه َؼ الِ َّل َة
َ ْ ْ َ
ََ ْ َ
ر الر َفِ َّن َل َكؼ َّما َاأَْلتَ ْؼ َو َ
ََ َ ْ ْ
ظؾْا م ْ
ات َّ ِ
ّللاِ َذلِػ ِبأََّقهؼ َلاقؾْا ي ْكَفرون ِبُي ِ
ِ
يؽ ِب َر ْي ِر اْل َح ِي َذلِ َػ
ّللا َوَيْقَتَلؾ َن الَّشِبِي َ
ُؤْوْا ِب َر َ
َواْل َس ْد َ َش َة َوَ َ
ز م َؽ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ
ِ
رؾْا َّوَل َاقؾْا َي ْيتََدو َن)(. )51
ب َسا َة َ

دما تكرار ةدد الييؾن في للتا ا يتيؽ مؽ غيير زييادة فهيؾ يتشااي

ميع ةيدد األايبا ميؽ

َّ
َمسال ( )52دي اثشتي ةذيرة مجسؾةية ,فكيل
{وَ ظ ْي َشا َ َؼ ا ْث َشتَ ْي َة ْذ َرَة د ْ
بشي إارائيل ال تيالى َ
َا َباطال د َ
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مجسؾةية اتخي ت لهييا ةيشيا ترتييؾي مشهييا دو تدييقي زروةهيا مشهييا ,واليي دشييار تييالى عيييث ييال ( َ ي ْيد
َةِل َؼ َل ُل د ََقاس َّم ْذ َرَ َه ْؼ).
وا قفجار قاا

األرل مؽ رزق ب  ,وا قبجاس قاا

األرل مؽ الظيبيات ,وفيي اآليتييؽ

ترؾير لسا يقؾم ب بشؾ إايرائيل ميؽ محااجية لسؾايى ةليي الديمم ,فأيية (و ََّ
ِ
قْم
َ
ظَََْ قْ َعَ ْقيي وػ اْق َغ َو َ
اشق بؽْا ُِققؼ ِرْز ِق َّ ِ
َّللا)
َنزْقَ قْ َعَق ْقي ِي وػ اْق َو َّقؼ َو َّ
َوأ َ
َ
اقدقَْ َؽى) ليان ذليػ بييل اآليية ميؽ اييؾرة البقيرة ( وكوَقؽْا َو ْ َ و
ن ب بادئ األمرلان يشال إليهؼ در از هؼ مؽ غير دن ي لفؾا دقفديهؼ فيي ااتحريال واايتسر ذليػ

فترة طؾيلة عتى فقدوا الريبر ةليى ذليػ ,فديألؾا مؾايى دن ييد ب لهيؼ بيان يخيرج لهيؼ مسيا تشبيف
األرض .
َنزْقَ قْ
و ا دليل ةلى دن السؽ ليس ميؽ إقتياج األرض و ي ا ميا ذليره القيران ,يال تييالى} َوأ َ

اقدقَْ َؽى }(طي  ,)80و ييؾ مييا يشييال ةليييهؼ مييؽ
اقدقَْ َؽى} و ؾلي } َوَن َّزْقَ ققْ َعَق ْقي وك وػ اْق َوق َّقؼ َو َّ
َعَق ْقي ِي وػ اْق َوق َّقؼ َو َّ
تغليل الرسام لهؼ ,فجا بيد ذليػ األريل ميؽ الظيبيات ,والظيبيات يؾ الحيمل ميؽ اليرزق و يد ييأتي
بدون مذقة وةشيا ويذيترك فيي الجسييع  ,فشااي

ذليػ ؾلي (ما رز شيارؼ) والي ي ييأتي بيدون مذيق

دي رزق اقال ب إليهؼ,ولان ذلػ بل دن ي فروا بشيسة ب تيالى .
والجحييؾد بييالرزق ي ييؾن ةييؽ طريييي الغلييؼ ايؾا درييان علييؼ الييشفس دو غييره ,ولهي ا قااييبف
ظَ ووؽَنْ َوَق ِقكؼ َكْونؽْا أَن وف َد وي ْػ َي ْعَِ ووؽ َن) فه ا الغلؼ يؾ الي ي دزال البرلية
اآلية بسا بيد ا بقؾل ( َو َُْ َ
مؽ الشيؼ مؽ الظيبات لغلسهؼ دقفديهؼ ,دميا ايؾرة البقيرة فقيد ققليف لشيا تكسلية ي ه األعيداث والؾ يائع
اش بؽْا ُِؼ ِرْز ِق َّ ِ
َّللا) فاألرل والذرز قاا
مع بشي إارائيل  ,و
َ
ُق(كوَؽْا َو ْ َ و
مؽ واهييؽ األول  :لثيرة السيا يشااي

ا قفجيار لسيا ذلرقيا ,وييأتي

ميا طلبي بشيؾ إايرائيل ميؽ اييدقا مؾايى بيان يخيرج ب ميا

اشقَ وبؽْا) فييي
تشبييف األرض مييؽ الارو ,و ي ا مييا اييا فييي اآلييية التييي تلتهييا  ،والثيياقي :ورود لفغيية ( َو ْ
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البقيرة اييا ت مشااييبة لكثيرة السييا ,ولثيرة السييا فييي الييؾاهيؽ د ليية ةلييى تيلييي ذلييػ بيياألرض  ,ييال
ض) فاإلقبيات يشااي
قت األَْر و
تيالى ةلى لدان قبي إارائيل ( َُ ْْد وع َقَ ْ َرَّب َغ وي ْخ ِ ْج َقَ ْ ُِ َّوْ وت ُِ و
السا ,ولفغة ( ُِؼ ِرْز ِق َّ ِ
َّللا) يشاا الكد واليسل  ,فكيل ميا يأرلي اإلقديان ي يؾن عيم  ,إ إذا
َ
لثيرة

الظ شي مؽ الحرام .
و

ةلى

ا فالحمل والحرام ؾ رزق ي تدب اإلقدان قتيجة ةسل .فمبيد ميؽ الدييي للحريؾل

ا الرزق ,وي ؾن إما بالاراةة وغير ا ميؽ األةسيال ,فسشاايبة لثيرة اليسيل تشااي

 ,ن اليسل في الاراةة يحتاج إلى اهد لبير ومذقة ,دما لة السا في األة ار
واإلفداد

قاا

لثيرة السيا
الشاس.

ي ؾن ا ا بذخص بييش ,بل يتيدى إلى غيره ,وله ا ايا ت اآليية مشاايبة

للكثرة ,واا ت آييات بسيؾاطؽ مختلفية ميؽ القيران تيدةؾ إليى ا بتيياد ةيؽ الفدياد فيي األرض ب يل
دقؾاة ودش ال  ,واةد ب للسفدديؽ ة ابا ةغيسا .
َّ ِ
يؽ
ال تيالى {ِإَّق َسا َا َاا ال َ
َّ
ي َّ
ظع د َْيِد ِ
يه ْؼ َود َْرَاَل َهؼ ِم ْؽ
رلَبؾْا د َْو تََق َ
ََ
اآل ِ َ ِرة َة َ از َة ِغيؼ ( , )53دما مشاابة لة السا في اآلية فشاا

يارَؾ َن ّللاَ وَرايؾَل َ وَيد َيي ْؾ َن ِفيي األ َْر ِ
َي َح ِ
ض َف َديادال دَن َيَقَّتَليؾْا د َْو
َ ْ
َ َ
ِ م د َْو َي َشف ْؾْا ِم َؽ األ َْر ِ
ض َذلِ َػ َل َه ْؼ ِ ْاي ِفي الُد ْق َيا َوَل َه ْيؼ ِفيي

ِ
ياقؾْا
(و َميا َ
ؾقيا َوَلييكؽ َل َ
عَل َس َ
ؾل َ
غلِ َسيؾ َن) فغليؼ الييشفس يقترير ةليى الذييخص وعيده و يتييداه  ,لي ا قااي القلية ميؽ السييا
َقف َد َيه ْؼ َي ْ
دَ
علؼ اإلقدان لشفد وعده .واا ت آيات لثيرة تدل ةلى دن الغلؼ ي ؾن اااؤه ا ا يال تييالى {
عَل َؼ َقْف َد َ (.)54
ود َّ
ّللاِ َفَق ْد َ
َو َمؽ َيتَ َيَّد َعَد َ
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اخلامتة
إن واييؾه دةجيياز القيران لثييرة وتختلييف بييا تم
الراؾ إلى ترتيي
في

اليييامليؽ فيي ،ومييؽ بيييؽ ي ه الؾاييؾه ييؾ

السريحف لشتؾ يل إليى دايرار ي ا التيبيير ,وذليػ ةيؽ طرييي التيدبر واإلمييان

ه اآليات .
فسييؽ ييمل الترتيييل فييي اآليييات الستذييابهة ,التييي دودةهييا ب فييي اللفغيية دو اللفغتيييؽ دو

الجسل يية ,يس ييؽ لش ييا دن قج ييد

ييؾ ار ودع ييداثا را ييستها لش ييا اآلي ييات م ييؽ ييمل السقابل يية ب يييؽ اآلي ييات

الستذابهة ذات القرة الؾاعدة والسؾعؾ الؾاعد .وتؾ لشا إلى ميان اديدة لرؾرة متكاملة .
عدد البحث مفهؾم الترتيل ال ي دشيارت إليي اآلييات القرآقيية ,ولي لػ عيدد مفهيؾم التذياب
ال ي ي تحسل ي الكلسيية مييؽ ميييان واأللفييا يج ي

اشييترارها إلةظييا السيشييى ال ي ي مييؽ مل ي تكسييؽ

الرؾرة الجديدة له ا الترتيل .
طبيي البحيث مفهييؾم التذياب ومفهييؾم الترتييل ةلييى قسيؾذج واعييد ميؽ ي ا التذياب ,وتؾ ييل
إلييى

ييؾرة اديييدة تحسييل د

ت وميييان اديييدة ,يس ييؽ لهييا دن تظبييي ةلييى بييا ي اآليييات األ يير

الستذابهة .
ود ر دةؾاقا دن الحسد هلل رز اليالسيؽ .
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هىايش انبحث ويصادره:
 -1الذي ار .195 /
 -2الشحل . 103 /
3

 -يؾاف .2 /

4

 -ط .113 /

 -5األ حا

.12 /

 -6دمحم . 2 /
 -7يؾقس. 38 /
 -8الفر ان.32 /
 -9السامل.4 /
-10تاج اليروس شرح القامؾس ,دمحم بؽ مرتزى الحديشي الؾ ااظي الا يدي  ,مشذيؾرات
م تبة الحياة ( ,بيروت:د ت)( ،مادة :رتل)ص. 32/29
 -11لدان اليرز ,دبؾ الفزل اسال الديؽ دمحم بؽ م رم بؽ مشغؾر السرري  ,دار الفكير
( بيروت :د ت) ( مادة :رتل )ص .265/11
 -12السردر الدابي (مادة:رتل ) ص. 265/11
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 -13لتاز الييؽ .113 /8:
 -14تاج اليروس (مادة /رتل )ص. 32/29
 -15لدان اليرز (مادة/رتل )ص. 265/11
16

 -السفي ييردات فيييي غري ي ي

الق ي يران ,دبي ييؾ القاايييؼ الحد يييشي ب ييؽ دمحم ,ال ارغ ي ي

األ ي ييفهاقي

,ت 502ي ,تحقيي دمحم ليمقي ,دار السيرفة ( ,لبشان:د-ت)( ,مادة /رتل )ص. 187/1
 -17الفر ان.32 /
 -18تفد ييير الز ييحاك ب ييؽ مي يااعؼ  ,ةب ييد الجي يؾاد ا ييالؼ ةثس ييان ,را ييالة مااد ييتير غي يير
مشذؾر,الجامية اإلاممية ( ,برداد ,) 1998 :ص . 264
 -19ايامع البييان ةيؽ تأوييل آي القيران ,دمحم اريير الظبيري  ,ت 310ي ,دار الفكير ( ,
بيروت  1405 :ي). 127/29: ,
 -20السردر الدابي .126/29:
 -21تفدير الكذا

ةؽ عقائي التشايل وةيؾن األ اويل في واؾه التأويل ,دبؾ القااؼ بيؽ

محسؾد بؽ ةسر الامخذري ,ت 538ي ,تحقيي ,ةبد الرزاق السهدي ( ،بيروت:د-ت) .282/3 :
 -22في عمل القران،ايد ظ

. 144/6 :

( -23الذي ) لشاية ةؽ لل ما يدتيسل مؽ األلفا .
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 -24يشغيير  -البر ييان فييي ةلييؾم القيران ,دمحم بييؽ بهييادر بييؽ ةبييد ب الارلذييي ,ت 784يي,
تحقيي ,دمحم دبؾ الفزل إب ار يؼ  ,دار السيرفة ( ,بيروت  1391,ي) :ص ,144واإلتقان ي ةلؾم
القران ,امل اليديؽ الدييؾطي ,ت 911يي ,تحقييي ايييد السشيدوز ,دار الفكير ( ,لبشيان  1416,ي-
1996م74/1:) 1 ,
25

د.مرظفى دي

-

ييحيح البخيياري ,دمحم ب ييؽ إاييساةيل دبييؾ ةبييد ب الجيفييي ,ت 256يي ,تحقي ييي

البرا (,بيروت . 1/3 :)3 ,1987-1407,

 -26الفر ان. 32 /
 -27السامل. 4/
 -28تفدير البيزاوي ,قا ر الديؽ البيزاوي ,دار الفكر ( ,بيروت :د,ت) ،217 /4:
وتفدير الدسياقي ,دبؾ السغفر بؽ دمحم ةبد الجبار الديسياقي ,ت 489يي ,تحقييي يااير بيؽ إبي ار يؼ
وغشيييؼ بييؽ ةبياس بييؽ غشيييؼ دار الييؾطؽ( ,الرييياض 1418:ي1997-م, 18/4:)1 ,و تفدييير دبييؾ
الدي يييؾد ,دب ي ييؾ الدي يييؾد دمحم ب ي ييؽ دمحم دليسي ييادي ,ت 951ي ي ي ,دار دعيي ييا الت ي يراث الير ي ييي ( ,بي ي ييروت
:د0ت). 216/6:
 -29البقرة.25 /
 -30البقرة.118 /
 -31آل ةسران.7 /
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 -32األقيام.141 /
 -33الامر. 23 /
 -34لدان اليرز(مادة /شب ) .503/13 :
35

 -البقرة. 25 /

 -36يشغر :زاد السدير في ةلؼ التفدير ,ةبد الرعسؽ بؽ ةلي بيؽ دمحم الجيؾزي .ت 597
ي ,الس ت

اإلاممي ( ,بيروت  1404 :ي .52/1:)3 ,
 -37األقيام. 141 /
 -38الامر. 23 /
 -39تفدير القيران اليغييؼ  ,إايساةيل بيؽ ةسير بيؽ لثيير الدمذيقي دبيؾ الفيدا ,ت 774يي,

دار الفكر ( ,بيروت  1401:ي). 52/8 :
 -40تفدييير القرطبييي ,دبييؾ ةبييد ب دمحم بييؽ اعسييد األقريياري القرطبييي  ,دار الذييي
(القا رة :د-ت).)249/15( ,
 -41آل ةسران.7 /
 -42يشغر:السفردات (مادة /شب )ص. 254/1
 -43آل ةسران.7 /
82

,

هجلة كلية العلوم اإلسالهية
العدد()2/17

الوجلد التاسع

1439هـ  2018 -م

 -44تفدير ابؽ لثير. 345/1 :
 -45تفدير البيزاوي . 7/2 :
 -46دمحم.24 /
47

 -يشغيير – مييمك التأويييل ،ابييؽ الا ييير الررقيياطي,ت, 708 ,تحقيي,ةبييد الرشييي دمحم

ةلي الفااي ,دار الكت

اليلسية( ,بيروت 1,1427:ي2006-م . 40/1 :)1 ,

48

 -يشغر – السفردات (مادة /بجس) ص. 38/1

49

 -السحرر الؾايا في تفدير الكتاز اليايا ,دبؾ دمحم ةبيد الحيي بيؽ غالي

األقدلدي (ت 546ي)  ,تحقيي ,ةبد الدمم ةبد الذافيي دمحم ,دار الكت

بيؽ ةظيية

اليلسية ( ,لبشان :د-ت,

.152/1:)1
50

 -التيبير القرآقي ,د.فاعل الديامرائي (ااميية بريداد 1987,م ) ,والتفديير البيياقي ،

(اامية الذار ة  1423 ،ي2002-م). 16/1:
 -51البقرة .61/
(-52األة ار .160/
 -53السائدة.33/
 -54الظمق .1/
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