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@@@ �� ا����ن ا��������� ا����
 وا������

  .]٢٣:الزمر[ ﴾  ﴿: تعالَىنزله اهللا أم ريالقرآن الكَ
يي الفَشبه بعضه بعضا فصعجازإلة وااح،وع واستخراج  ، وإبداع ألفاظه،التناقضم د
  .]٨٢:النساء[ ﴾         ﴿: حكَمه
ىثنَِّيكَ ويرر على مواختالف األحوال، اإلعصاروكر  ،تور األوقار ،مل فال ي
خلق ديباج حسنهوال ت ،وال تنقضي عائبهج ،ى فوائدهوال تفن، وال تحل ضم

وال يخلق على  ،وال يزيغ فيستعتب، ال يعوج فيقوم$ ��، اضمحالل غريه من الكالم
  .#كثرة الرد
﴿            ﴾ 

  .]٧:عمران آل[
 ،م الذي ال اشتباه فيه وال اختالفحكَمهم زيغ يدعون الْلوبِفالذين في ق

ويتالْونَبع متي موضع كذاشابه من اللفظ؛ الذي يكون ف ابتغاء  ي موضع كذاوف
  .وه على غري موضعهعضإذا وا الناس ه ليفتنوا بِ؛الفتنه

لفاظ لَأرآن ي القُوفهي لسان العا فرب أكثر من معنى تسى باأللفاظ م
  .#رك اللفظيشتمالْ$ :��ب قَّلَ وت،شتركةمالْ

لفاظ لَأي القرآن وفها ملكنها تصدق على أكثر من ذات، ى واحدعن ،وتسى م
  .#اطئ اللفظيوتمالْ$ :�� وتلقب ،اطئةوتمباأللفاظ الْ

واالهتمام ببيان مواختالف معانيها بِ ي هذه األلفاظانِعسب الْحوضع الذي م
تاَءجفيه بدأ م نَّإبل  ، بداية التفسريعالر وهو الْجول س فسر والْمبني لكالم اهللا م

تعاىل بينلص ا من ذلك لَابته شيئًحشكل عليهمأا م.  
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نع يدنِ عمٍ باتا$ :قَالَ � حلَم لَتزن :﴿      
 ﴾. تدمقَالٍ إِلَى عع وأَسإِلَى دقَالٍ وع ضيا ،أَبمهلْتعفَج تحت 
 ،ج اللَّه رسولِ علَى فَغدوت ،لي يستبِني فَالَ ؛اللَّيلِ في أَنظُر فَجعلْت ،وِسادتي
تفَذَكَر لَه كا :فَقَالَ ،ذَلمإِن كذَل ادولِ ساللَّي، اضيبارِ وهالن#

)١(.  
ود من قصم الْم الطائي أنَّاتديث كيف فهم عدي بن ححا الْذَ ترى في هوأنت

 جول س له الرنيفب، كبة البعري لئال يهربحبيل الذي يشد به رالْ :هو العقال يطخالْ
  .اد الليلواض الفجر وسيولكنه ب، ى ذلك الذي فهمهعنمفليس الْ، ودقصمالْ   ىعنمالْ

  ولكن،برخرج فيه عن لسان الع يم لَ#خيط$ى عنم فهم عدي لأنَّ ويالحظ
 له نيفب، ارعى الذي أراده الشعنموبني الْ، ى الذي فهمهعنممشترك بني الْاللفظ 

الرهذا الْجول س مى الْعنمي سياققصهود فالذي و رفيهد . 
نع دبع ا$: قَالَ � اللَّهلَم لَتزن :﴿     ﴾ .

 مانهمإِي يلْبِسوا لَم ؛تقُولُونَ كَما لَيس :قَالَ !؟نفْسه يظْلم الَ أَينا ،اللَّه رسولَ يا: قُلْنا
      ﴿: البنِه لُقْمانَ قَولِ إِلَى تسمعوا أَولَم ،بِشرك :بِظُلْمٍ

 ﴾#) ٢(.  
 جول سم الره لَنيوكيف ب، #ظلم$ابة من لفظة حصنظر كيف فهم الاف

ظلم : ، بأن بين أنَّ الْمراد في اآلية لديهملَصشكال الذي حإلزال اأ و،ودقصمالْ
  .العبد لنفسه بأن يشرك بربه غريه

حوه ومثل هذا ونتي كالم الصجده في تفسري -رضوان اهللا عليهم-ابة حف 
                                                 

 ،)١٩١٦(حديث رقم . ﴾    ﴿: أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب قول اهللا تعالَى� ��
 ).١٠٩٠(بيان أنَّ الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، حديث رقم : ومسلم في كتاب الصيام، باب

حديث . ﴾   ﴿: قول اهللا تعالَى: األنبياء، بابأخرجه البخاري في كتاب أحاديث �  ��
 ).١٢٤(صدق اإليمان وإخالصه، حديث رقم : ، ومسلم في كتاب اإليمان، باب)٣٣٦٠(رقم 
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  :عظيمالقرآن ال
:  قال.]١٩٧:البقرة[ ﴾ ﴿ :ىالَاس عن قوله تعسألت ابن عب: عن طاوس قال
 .]١٨٧:البقرة[ ﴾      ﴿: الرفث الذي ذكر في

  .اعمجِذلك الْ
 واللمس والرفث اشرةبموالْ واإلفضاء يوالتغش ولخالد: قال اسعب ابن عن

   .اعمجِالْ: سيسموالْ واملس
  .اعمجِالْ: ياملصا في والرفث
 .به اإلغراء: جحالْ في والرفث

#والتعريض بذكر النكاح ،ب بكالم العرباوهذا العر
)١(.  

  . وردت في آيتنية يفرق بني معنيني لكلمة واحد�فهذا ابن عباس 
         ﴿:ىالَاس في قوله تعن ابن عبع

                                                 

، ننهس في والبيهقي ،نذرمالْ وابن ،ميدح بن وعبد ،الرزاق عبد: إلَى) ١/٥٢٨(عزاه في الدر الْمنثُور �  ��
: T قوله في قال أنه ب اسعب بنا عن ،طلحة يأبِ بن علي عن: )١٦٢(/بيهقي سنن الواألثر في 

 سمالْ في وقال .اعمجِالْ :بالنكاح يريد. #النكاح :الدخول$: ﴾    ﴿
   ذلك حون واإلفضاء واللمس

وبجِالْ: الدخول$: قال أنه طاوس عن ينِلغاعم# .  
) ١/١٢٥(، والبيهقي في السنن )١/١٥٤(أبِي شيبة ، وبنحوه عند ابن )٦/٢٧٧(وفي مصنف عبد الرزاق 

 غري اعمجِالْ هذا ،واللمس والرفث اشرةبموالْ واإلفضاء والتغشي الدخول$: عباس بنا عن، )٧/٤٢٤(
  . #شاء امع اَءش امبِ يكني مريكَ حيي اهللا أنَّ
   .اعمجِالْ :سيسموالْ واللمس الدخول$: يقول كان أنه أبيه عن ،طاوس بنا يأخربنِ :قال جريج بنا عنوفيه 

  . اعمجِالْ :الصيام في والرفث
   .به اإلغراء :جحالْ في والرفث

 .#اعمجِالْ :الدخول :دينار بن عمرو وقال :جريج بنا قال
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  .]٤٤:ائدةمالْ[ ﴾
  .]٤٥:ائدةمالْ[ ﴾        ﴿
 : قال.]٤٧:ائدةمالْ[ ﴾        ﴿

# وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم،كفر دون كفر$
)١(.  

ة لَّمخرج من الْماد بالكفر هنا ليس الكفر الْرم الْى أنَّشري هنا إلَبن عباس ياف
ري م بغحكُسب حال من يحا بِمنإ ، وكذا الظلم والفسق،ور في آيات أخرىذكُمالْ

وكذا  ،ا ال يكون كذلك وأحيان،ةلَّما من الْخرجا مفرا يكون كُفأحيان ،شرع اهللا
  .الظلم والفسق

وهذه األساء الْممي اللفظ من الْشتركة فمتوبعض األلفاظ الْ،ابهش متاطئة و
ا من الْأيضمتابهش،وي سمالوجوه والنظائر$ :ا أهل التفسرييه#

)٢(.  
  ؟ريف الوجوه والنظائرما تعف

J وا������ 
 :����� ا����

  :للوجوه والنظائر تعريفني -هم اهللامحر-ذكر أهل العلم 

 :ا������ ا�ول -

  .يانِعاسم للم: الوجوه
  .اسم لأللفاظ: النظائر

وضع من كرت في أكثر من مأن تكون الكلمة الواحدة ذُ :وشرح التعريف
وعلى ،ى لفظ واحدلَالقرآن ع حةة واحدكَر، وأريد بكل كلمة مى غري اآلخرعن، 

                                                 

 ).٣/٨٧(ور الدر الْمنثُ: ، وانظر)٨/٢٠(مختصرا، ومن طريقه البيهقي ) ٢/٣٤٢(الْمستدرك � ��

 ).١٣/٢٧٦(مجموع الفتاوى �  ��
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  .)١(خرآلوضع امة في الْورذكُمفلفظ كل كلمه ذكرت في موضع نظري للفظ الكلمة الْ
  .ى األخرى هو الوجهعنى غري معنموتفسري كل كلمه بِ

فهذا $ :ا على هذا التعريفتعليقً -رحمه اهللا- )’٥٩٧ ت( يوزجالْ قال ابن
وه جاء بوضع كتب الوملَوالذي أراد الع ،وه والنظائرجل في وضع كتب الواألص

والنظائر أن يعفُرامع لَوا السذه النظائر أنَّهم عانيها تنه ليس الْأ و،لفختماد بِرذه ه
  .اللفظة ما أريد باألخرى

وقد تجز واضعوهاو،فذكروا كلمة واحده م عناهي جلْميع اا فماضع واحدو، 
اد بالبلد في ر يإال أنه، حو ذلك ون .. واإلنسان،لج والر،دينةم والْ، والقرية،كالبلد

، ذه القرية غري القرية في اآلية األخرىهوبِ ،األخرىغري البلد في اآلية هذه اآلية 
  .’ ا#ةييققَحفحذو بذلك حذو الوجوه والنظائر الْ

  :يلي ويالحظ ما
- ذَأن ها التعريف يالْ: الوجوه والنظائركتب ع ول موضجعلفظي لشترك ام

  .فقط
 هذا هو األصل في م أنَّزع ي-رحمه اهللا-) ’٥٩٧ت (وزي ج ابن الْأنَّ -

وضع الووه والنظائرج.  
 من قبيل ا هومنإوه والنظائر جاطئة في كتب الووتمود األلفاظ الْج وأنَّ -

تجز الْومصنفني وتساهلَلهم عى حبن الْا قول ده اهللا- وزيجمحر-.  

J �� :ا������ ا���

   .ركشتماللفظ الْ: الوجوه
   .اطئوتماللفظ الْ :النظائر

                                                 

 ).٨٤ص(نزهة األعني النواظر �  ��
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القرآن من اضع ور في مركَتذا كانت اللفظة الواحدة تإ: وشرح التعريف
ال قَ يةفهذه اللفظ ،ى غري اآلخرعنم مري موضع من القرآن الكَلِّا في كُه ولَ،مريالكَ

  .مشترك لفظي: اهلَ
ا في كل ه ولَ،مرير في مواضع من القرآن الكَركَت الواحدة تةوإذا كانت اللفظ

: له القَفإنه ي، ى يصدق على أفراد كثريينعنم لكن هذا الْ،ى واحد فقطعناضع موملْا
  .لفظيمتواطئ 

مسني تكررت في القرآن في أكثر من خحيث  #قرية$لفظه  :ومثال املتواطئ
ومن كل هذه الْ، اموضعمواضع ملكن الْ،ى القرية واحد فقطعن مرختلفاد منها ي.  

 ﴾          ﴿:ىالَقوله تعمثالً في ف
  .أو القدس ،احأري :القرية هنا. ]٥٨:البقرة[

 ﴾        ﴿: ىالَتعقوله وفي 
  . مكة:القرية هنا .]٧٥:النساء[

وفهنا القرية .]٨٢:يوسف[ ﴾    ﴿: ىالَي قوله تع: 
  .مصر

فمي كُعنهذه الْلِّى القرية ف ملكن الْ، اضع واحدومراد منها يي كل ختلف ف
  .موضع عن اآلخر

والزركشي ، )’٧٢٨ت( ةيميوقد اعتمد هذا التعريف للوجوه والنظائر ابن ت
  .وردوا التعريف األول، -رحمهم اهللا- )٢()’٩١١ت(والسيوطي ، )١()’٧٩٤ت(

 ،ةركَشتماء الْمالوجوه في األس$: -رحمه اهللا-) ’٧٢٨ت( ةقال ابن تيمي

                                                 

 ).١/١٠٢(الربهان في علوم القرآن �  ��

 ).١/١٨٥-الْحلبِي(اإلتقان في علوم القرآن � ��
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ي األسوالنظائر فاء الْممتاطئةو .  
ا في ميعجوه والنظائر جأن الو: نفني في ذلكصم بعض أصحابنا الْنوقد ظَ

األساء الْممووجوه باعتبار الْ ،فهي نظائر باعتبار اللفظ ة؛ركَشتموليس األمر ؛ ىعن
’ ا# تأملهنمبل كالمهم صريح فيما قلناه ل ،على ما قاله

)١(.  
 :يعنِي-لو أريد هذا $بأنه ،  التعريف األولدر وتبعه السيوطي وعلل الزركشي

وهم يذكرون في تلك  ،ةركَشتممع في األلفاظ الْج لكان الْ؛-ولالتعريف األ
الكتب اللفظ الذي معني ماه واحد فاضع كثريةو ،ا ألقسامفيجعلون الوجه نوع، 

#والنظائر نوعا آخر
)٢(.  

 ةفَنصم الكتب الْنه ليس أمامنا إالَّأ مع هذا الواقع -علمأواهللا - والذي يظهر 
ا  نر كتابمولَ ،رك اللفظيشتموهي تشمل الْ،  نستشف منها موضوعهافي هذا العلم

  .رك فقطشتممنها اقتصر على الْ
ات نفَصم األصل في وضع الْ أنَّ:-رحمه اهللا-) ’٥٩٧ت(وزي جابن الْذكره وما 

ا منإ فيها اطئ اللفظيوتمود الْج ونَّأو، رك اللفظيشتما هو الْمنإفي الوجوه والنظائر 
هو من قبيل توز الْجمي تصنيفهمصها الربهان ص دعوى ينقهذه؛ نفني وتساهلهم ف

  .علمأ واهللا ،والدليل

J وا������ 
 ا��������  :�%$ وأه! 

ال قَفكل ما ي،  وفضلها من فضله،معرفة الوجوه والنظائر من معرفة التفسري
ي فضل التفسري وأهفي معرقَميته يفة الوجوه والنظائرال ف.  

ة اجحا بشدة الْ وإم،اضهرا بغ وإم،اعهووضما بِمإة اعن شرف الصانَوإذا كَ
                                                 

 ).٢٧٧-١٣/٢٧٦(مجموع الفتاوى �  ��

 ).١/١٨٥-الْحلبِي(، واإلتقان )١/١٠٢(الربهان �  ��
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   .. إليها
  :ات الثالثةهجِ معرفة الوجوه والنظائر حازت الشرف من الْنَّإف

 ة،حكمى الذي هو ينبوع كل الَعها كالم اهللا تعو موضنَّأل :عووضممن جهة الْ
  .ن كل فضيلةومعد

 ،اد اهللا من كالمهرعرفة هو معرفة مم الغرض من هذه الْنَّأل :ومن جهة الغرض
  .ينارة في الدادعى الس للوصول إلَ؛عتصام بهالوا

قر فتجل مآنيوي عاجل أو ي أو د كل كمال دينِ ألنَّ:اجةحمن جهة شدة الْو
ومن ؛ ىالَى العلم بكتاب اهللا تعلَوقفة عتوهى م، ةينيارف الدعمة والْيعرلوم الشى عإلَ

  . )١(ةمعرفة الوجوه والنظائر في األلفاظ القرآنيالكَريم العلم بكتاب اهللا 
لَزد عأنَّ :اذَى هي القرآن الكَ فيه إظهارا لنوع إعجاز فحيث كانت الكلمة ،مري 

  .د ذلك في كالم البشروج وال ي،قلأا أو أكثر أو ى عشرين وجهالواحدة تنصرف إلَ
 ،انيهعم لكتاب اهللا ولاردبم تريوه والنظائر في القرآن الكَج في طلب الوا أنَّمكَ

 ﴿: تبارك وتعالَى-القرآن، قال  لنا بتدبر -ىالَ وتعكتبار-ففيه امتثال ألمره 
  . ]٨٢:النساء[﴾            

  .]٢٤:دمحم[﴾       ﴿: -لَىتبارك وتعا-وقال 
 في حديث ابن مسعود عن درو  وفيها ما،مرين الكَآلقرا قراءة :ومن ذلك

 ولُقُ أَالَ، اهالثَم أَشرِع بِةُنسحالْ وةٌ،نس حه بِهلَ اهللا فَابِت كنا مفًر حأَر قَنم$: جالرسول 
#حرف )وميم(، حرف )موال (،حرف )لفأ(ولكن  ،حرف. ﴾﴿

)٢(.   
                                                 

��  �مة جامع التفاسري انظر م٩١ص(قد.( 

حديث ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من األجر، : أخرجه الترمذي في أبواب فَضائل القرآن، باب ���
، ورواه )٢٣٢٧(، حديث رقم )٣/٩(، وصححه األلبانِي في صحيح سنن الترمذي )٣٠٨٧(رقم 

 ).٨/٤٩٨(ل الدارمي وغريه، وصححه محقق جامع األصو
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رآن غل بالقُشتم مريلفاظ القرآن الكَأغل بتطلب وتفهم وجوه ونظائر شتموالْ
  . جى فَصطَمجر الذي ذكره الْأل فله ذلك ا،تهءام وقرريالكَ

J  وا������ 
 :) �ن �' أ��& ا����

   :ا����ح -

ي القرآن ويوردت فاد بِرا أموره:  
         ﴿:ىالَنه قوله تعوم، العقد: األول
اد رم الْى أنَّلَيدل ع ﴾   ﴿ :ن قولهإف .]٤٩:األحزاب[ ﴾

  .العقد ال الوطء
فقد  .]٢٣٠:البقرة[ ﴾   ﴿ :ىالَومنه قوله تع، الوطء: يالثانِ

بيالْة أنَّنت السن مقصود ال مجإ،د العقدر نالَ$ :ا هو الوطءم،ح ىتذُ تيوقع سلَيته، 
وذُيوقع سلَيتك#

)١(.   
     ﴿: ىالَومنه قوله تع ،العقد والوطء: لثاالث

 .]٢٢:النساء[ ﴾           
ة وجوز العقد على زجنه ال يإود بالنكاح في اآلية العقد والوطء؛ فقصم الْهر أنَّاوظ

  !وطءالاألب بله 
      ﴿: ىالَومنه قوله تع، لمحالْ سن بلوغ: الرابع

               
             

                                                 

إذا طلقها ثالثًا، ثُم : ، أخرجه البخاري في كتاب الطالق، باب�جاء ذلك في قصة رفاعة القرظي �  ��
ال تحل الْمطلقة حتى : تزوجت بعد العدة زوجا غريه، فلم يمسها، ومسلم في كتاب النكاح، باب

 ).٤٩٩-١١/٤٩٧(، جامع األصول لتنكح زوجا غريه ويطأها من حديث عائشة 



   -١٠-

  . ]٦:النساء[ ﴾  
       ﴿: ىالَومنه قوله تع ،هرمالْ: امسخالْ

  .]٣٣:النور[﴾   

  :-ءـا�*@-

ي القرآن ويد بِاروردت فا أموره :  
 ﴾      ﴿: ىالَومنه قوله تع، يءبعض الش: األول

  .]٢٦٠:البقرة[
       ﴿ :ىالَومنه قوله تع، الولد: يالثانِ
ا لوا يقولون عمى عالَتع-وا الولد هللا عادما نإوهم ، ]١٥:الزخرف[ ﴾ 

زًءا-اكبري؛ فسماه ج.  

   : ا/�.�ن-

  : منهاا أمورهراد بِ ويالعظيموردت في القرآن 
 .]٢:العصر[ ﴾   ﴿ :ىالَومنه قوله تع، وم جنس البشرمع :أحدها

ي قوله تعىالَلذلك سلط عليه االستثناء ف :﴿     
  .]٣:العصر[ ﴾   

       ﴿  :ىالَومنه قوله تع، دم أبو البشرآ: يالثانِ
  .]٢٦:جرحالْ[ ﴾

. ]٣:القيامة[﴾     ﴿ :ىالَومنه قوله تع ،الكافر: الثالث
  . اعتقادهه بللكؤمن ال يظن ذم الْنَّأل

   :ا�01�2@-



   -١١-

ي القرآن ويوردت فبِراد ا أموره:  
        ﴿: ىالَومنه قوله تع ، جي النبِ: حدهاأ
   .]٢-١:النجم[ ﴾

      ﴿:ىالَومنه قوله تع، �أبو بكر الصديق : يالثانِ
  .]٤٠:التوبة[ ﴾  

  .]٣٦:عبس[﴾  ﴿ :ىالَومنه قوله تع، الزوج: الثالث

   :�ــ��ا -

ي القرآن ويوردت فاد بِرا أمور منهاه:  
       ﴿ :ىالَومنه قوله تع ،ينالد: حدهاأ

  .]٤٨:التوبة[ ﴾
  .]٤٤:هود[ ﴾   ﴿ :ىالَومنه قوله تع، العذاب :يالثانِ

 ﴾     ﴿ :ىالَومنه قوله تع ،الوحي :الثالث
  .]٥:السجدة[

  .]٢٤:التوبة[ ﴾    ﴿ ومنه قوله تعاىل ،فتح مكة : الرابع

   :ا/�21ن -

  :ا أموره في القرآن ويراد بِتورد
   . وهو الوطء بنكاح،يانِى الزلَجم عاإلحصان في الزنا الذي يوجب الر: أحدها

  ﴿ :ىالَ في قوله تع إالَّليس له ذكر في القرآن العزيز$ :قال النووي
   .’ا #﴾

ى قاذفه لَوجب عوهو الذي ي، ةوف وهو العفَّقذُموهو اإلحصان في الْ :يالثانِ
  .]٤:النور[ ﴾       ﴿ى الَومنه قوله تع، انني جلدهمثَ



   -١٢-

    ﴿ :ىالَ ومنه قوله تع،ةريحى الْعنماإلحصان بِ: الثالث
    ﴾.  

  ﴿ :ىالَومنه قوله تع ،زويجى التعنماإلحصان بِ: رابعال
      ﴿ى الَ قوله تعإىل ﴾ 
﴾.  

   ﴿ :ىالَاد بقوله تعرموهو الْ، ى اإلسالمعنماإلحصان بِ: امسخالْ
   .ي والسد،ي وإبراهيمعبِ والش،بن مسعودوا ،بن عمرا على قول .﴾ 

بن جبري وسعيد،اسوذهب ابن عب ،وم وقتادة ،اهدج -رحى  إلَ-هم اهللام
  : معناها في اآلية

  .تزوجن: أحصن

  : 4ةـا�2 -

ي القرآن ويوردت فاد به أمورر:  
    ﴿ :ىالَومنه قوله تع، ةرعيالة الشالص: األول

  .مري بالزكاة في القرآن الكَمقرونةوكذلك كل صالة . ]٣:النمل[ ﴾
       ﴿ :ىالَومنه قوله تع، ةغفرملْا: يالثانِ

  .]٥٦:األحزاب[ ﴾     
 ﴾      ﴿ :ىالَومنه قوله تع، الدعاء: الثالث

  . ]١٠٣:التوبة[
﴾       ﴿:ىالَومنه قوله تع، القراءة: الرابع

  .]١١٠:اإلسراء[
     ﴿:ىالَومنه قوله تع، الةموضع الص: امسخالْ



   -١٣-

  .]٤٠:الْحج[ ﴾
     ﴿: ىالَومنه قوله تع، ةمعجصالة الْ: السادس

  .]٩:الْجمعة[ ﴾    

J و ��7 �6ت $��.�:  

ا ما يشترط في قبول التفسري ه فيشترط لقبول،مسألة الوجوه والنظائر من التفسري
بالرواية والدبِ، ايهرمالْنَّأ :ىعن مي الَّانِعي تذكر توكانت من باب ،ةلأللفاظ القرآني 

نا ال نقبل هذا إن فَ؛ايةو الر معرفته إالَّإىلا ال طريق م وكانت م،الوجوه والنظائر
ننا إ ف؛ايةر بالدى معرفته إالَّا ال سبيل إلَمة ماردي الوانِعمذا كانت الْإا ذَوكَ، ىعنمالْ

نشترط لقبولا شروط قبول التفسري هبالدعلمأواهللا ، #بالرأي$اية ر.  
ي من قبيل الوجوه والنظائر عن تي األلفاظ القرآنية الَّانِعخرج في مال ي: مسألة

حالشرع واللغة العربيةد  ،معم راعاة تم الْقديمعناجتمعاإذا  ،رعي على اللغويى الش، 
  . مثالً#الزكاة$ و#الةالص$ في كلمة كما، لغويلى اعنم قرينه دالة على الْتأت مولَ

J 7�� 8 :  

 :وه في القرآن هوجا وهي لَتالعمدة في بيان األلفاظ الَّ: بناء على ما تقدم نقول
 ة لفظتفلو ورد، ا تفسرياغَ لغة ساغَفليس كل ما س،  ال علم اللغة فقط،علم التفسري

ة أكثر من ا في اللغة العربيه لَانَوكَ،  منهاضعوت في مرركَ وت،مريفي القرآن الكَ
مإ :ننا ال نستطيع أن نقولإ ف؛ىعننها ورت بِدميع هذه الْجمانِعي القرآن حتى ي ف

نتأكد من ذلك على مقتضى الشوط الْرموضة لقبول التفسري االجتهاديوع .  

J 8 7�� :  

 ،بل البد من اعتباره وسربه، ملَّسائر مجاء في كتاب الوجوه والنظليس كل ما 
ميعها ذ تكون ج؛ إ وال يسلم له،ادرى أو معن الواحدة أكثر من مةفقد يذكرون للفظ



   -١٤-

  .ى واحدعنى م إلَةراجع
ة أوجهبل قد يذكرون للكلمة الواحدة عد:ة أحدها حقيقي ،وسائرها ماز ج

  : #نزول$ى كلمة عن في م)’٥٩٧ت( اجلوزيا قال ابن موتأويل ال داعي له كَ
  : على أربعة أوجهتا وردهنإ

  .]٩٣:األنعام[ ﴾       ﴿:ىالَومنه قوله تع، القول: أحدها
  .]٢٥:الْحديد[ ﴾  ﴿:ىالَومنه قوله تع، لقخالْ: يالثانِ

  .]٢٧:الشورى[ ﴾     ﴿:ىالَومنه قوله تع، البسط: الثالث
 .]٢٨:الشورى[ ﴾    ﴿:ىالَومنه قوله تع، زالنفس اإلن :الرابع
  : يالحظ ما يلي: قلت
   .از والتأويلجمبع من قبيل الْاا الردي عانِعمميع هذه الْ جأنَّ
   .قيقي لكلمة نزول هو الرابعحى الْعنم الْأنَّ
  : ال فيهاق# التبيان في نزول القرآن$ا مه شيخ اإلسالم ابن تيميه ألف رسالة اسأنَّ
$ي السني القرآن وال فة لفظ نزول إالَّليس فوفيه م عنى النول الْزموفعر ،

ا ذَه بِ إالَّ وال تعرف العرب نزوالً،نه نزل بلغة العربإف، وهذا هو الالئق بالقرآن
 هو استعمال اللفظ مثُ، لغتها بغري لكان خطاب ؛ىعنمولو أريد غري هذا الْ، ىعنمالْ
حصل مقصود ذا يهوبِ.. وز ج وهذا ال ي،انيخر بال بآى عنى في معنوف له معرمالْ

  .’ا. #نه وهدى للناسنه بيأى الَاهللا تع خربأالقرآن واللغة الذي 
دت في القرآن را وهنأ )’٥٩٧ت(وزي ج ذكر ابن الْ#ساق$كلمة : مثال آخر

  :على وجهني
 ﴾    ﴿:ىالَ ومنه قوله تع،وفرعمالعضو الْ: امحدهأ

  .مع ساقج : والسوق.]٣٣:ص[
  .]٤٢:القلم[ ﴾    ﴿:ىالَله تعوومنه ق، ةالشد: يالثانِ



   -١٥-

   .]٢٩:القيامة[ ﴾   ﴿:وقوله
  :يالحظ ما يلي: قلت

 .وفعرمضو الْ هو الع#ساق$  االستعمال لكلمةأنَّ -١
 .وال مانع من إرادته، ةى والثالثية األولَ هذا االستعمال ينطبق على اآلأنَّ -٢
 فيه نيب جول س عن الرحديثٌأثور م اآلية الثانية ورد في التفسري بالْأنَّ -٣

 اهللا العباد بصعيد عمأذا ج$ : يقولج اهللا ولَس رمعت س:الَي هريرة قَعن أبِ: ادرمالْ
فيأتيهم ، همالويبقى الناس على ح، عبدونا كانوا يميلحق كل قوم بِ:  نادى مناد؛واحد
؟ هل تعرفونه:  فيقول.ناهننتظر إلَ: فيقولون !؟هناا وأنتم ه،ما بال الناس ذهبوا: فيقول
 وذلك قول اهللا ،اعن ساقه؛ فيقعون سجد لَهم فيكشف .إذا تعرف إلينا عرفناه: فيقول

ويبقى كل منافق فال  ﴾        ﴿ :ىالَتع
  . #ةنجى الْودهم إلَقُ يمثُ،  أن يسجديستطيع

رف حي حيث يرد الْانِعمدرجون في كتب الوجوه والنظائر حروف الْي: مسألة
  .معانة وله عد، منها في أكثر من موضع

J وا������ 
 :أ:�6 ا���0 ا�!9�2 �� ا����

  :نفات كثرية منهاص موصنفوا فيه، ا العلمذَه بِ-هم اهللامحر-اء ملَ العمهتا
 .مطبوع) ’١٥٠ت(اتل بن سليمان قَم ل#األشباه والنظائر$كتاب  -١
 . مطبوع)’٣٢٠ت( للحكيم الترمذي #حصيل نظائر القرآنت$كتاب  -٢
  .مطبوع) ’٤٧٨ت( للدامغاىن #مريالوجوه والنظائر في القرآن الكَ$كناب  -٣
وزي ج البن الْ#وه والنظائرنزهة األعني النواظر في علم الوج$كتاب  -٤

  . مطبوع)’٥٩٧ت(
 )’٨٨٧ت( البن عماد #ي الوجوه والنظائرانِعائر عن مركشف الس$كتاب  -٥



   -١٦-

  .مطبوع

J ةـ���; :  

ا في وا أيضفُن ص؛مريلفاظ القرآن الكَأوه والنظائر في جا صنفوا في الومكَ
ا صنفً ورأيت في ذلك م،مريرآن الكَالوجوه والنظائر في القراءات الواردة في الق

ي بابه لَفريدا فا غريه م أرسي العلوم العربية رهاالقراءات وأث$ :همف#ي مف لدين ج
  .نسيحم مالد سمحم: تأليف

هذا آخر ما تيسر لا الْذَي حول هموالْ، وعوضبنعمته تتم مد هللا الذي ح
الصالوسبحانك اللَّ، ات حهبِو مأستغفرك وأتوب ، أنتشهد أن ال إله إالَّأ ،مدكح 

    ..ليكإ
اللَّلِّوص هملَ عى محدم،لَ وعى آل محوبارك اللَّ،دم هملَ عى محدم،ى آل لَ وع

محكَ ،دمإ ؛م وعلى آل إبراهي،ا صليت وباركت على إبراهيممنك حجيدميد م..   
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