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  املقدمة
  

  بسم اهلل الرمحن الرحيم
  

يتكلم ، بإنزال كتابه عمأنْ، الموفق من شاء لصوابه، الحمد هللا الداعي إلى بابه      
وصراطه ، فهو حبل اهللا المتين، دبعجّل أن يشابه كالم المخلوقين ويي سبحانه بكالمٍ

، همده على الهدى وتيسـير أسـبابِ  أح، والنور المبين، الحكيمر كْوهو الذّ، المستقيم
، إال اهللا وحده ال شريك له شهادة أرجو بها النجـاة مـن عقابـه    وأشهد أن ال إله

عمالً في ذهابه وإيابه صلى اهللا علماً ووأشهد أن محمداً عبده ورسوله أكمل الناس 
  :أما بعد، عليه وعلى آله وأصحابه

      سعد المسلم بخدمة كتاب اهللافإن من أعظم الخير أن ي ،لـه  فينعم بتالوته وتأم
، ويصرفُ إليه همتـه ، بذل فيه المسلم وقته وجهدهما ي وهذا خير، وبهوتذوق أسل

، أودع اهللا فيه علم كل شـيء ، اهللا منبع العلوم فإن كتاب، ويجوُل فيه فكْره وقلمه
، واجتهد العلماء في تفسيره وبيانه وتوضيحه، علمهم فاستمد منه أصحاب كل علمٍ

ز فهو كتابل من بين يديه وال من خلفهال يأتيه الباط، اهللا المعج ،لت آياته على تنز
فآمن منهم من كـان  ، العرب وفيهم الشعراء والخطباء وهم أهل الفصاحة والبيان

وأما من أخذته العزة باإلثم فقد بقي ، إذ تيقن أن هذا ليس بكالم بشر، يبتغي الحق
لكالمه أن و، ومع ذلك فقد كتب اهللا لدينه أن ينتشر، على كفره وأصر على ضالله
ـ ، ذهل ببالغته أرباب البالغةوي، يخالط القلوب وينير الدروب دهش بفصـاحته  وي

وإن من أعظم مظاهر إعجازه البياني ذلك التشابه العجيب بين ، أساطين الفصاحة
، أو أكثر من ذلك في بعض ألفاظهـا ، فقد تتشابه اآليتان أو الثالث، كثير من آياته
فيشبه ، وغير ذلك، ذفأو بذكر وح، أو بإفراد وجمع، بتقديم وتأخيروتختلف نظماً 

  .وإقامة الحجة على المعاندين، بعضه بعضاً في الصدق واإلعجاز
  



 

ثم إن من توفيق اهللا أن جعلني إحدى المشتغالت بعلم من علوم القرآن وفن       
  :والذي دعاني الختياره أسباب عدة، من فنونه وهو علم المتشابه اللفظي

أني عندما كنت أحفظ القرآن الكريم كانت تمر بي آيات متشابهة فـي   :أوال      
وعدم الفصل بـين   طمما كان يؤدي بي إلى الخلْ، مختلفة في كلمة أو أكثر، اللفظ

وكلما زاد عدد األجزاء والسور التي أحفظها كلمـا زاد هـذا   ، اآليات المتشابهات
سيطة بين اآليات كتبتها لنفسـي  ولم أستطع إتقان الحفظ إال بعمل موازنة ب، الخلط

وكنت أبحث عن سبب هذه الفروقـات الدقيقـة بـين    ، وأنا في المرحلة المتوسطة
ثم شـاء اهللا لـي أثنـاء    ، اآليات في كتب التفسير فحصلت على بعض اإلجابات

دراستي للسنة المنهجية أن علمت بتقدم األستاذ فهد الشتوي برسالة عـالج فيهـا   
فأحببت الموضوع على الفور ورغبت ، عليه السالم موسى المتشابه في آيات قصة

بشدة في التسجيل فيه وعرضت الفكرة على أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور عبـد  
لي على الرسالة فشجعني وحرص على تسجيل  العزيز عزت قبل أن يصبح مشرفاً

  .الموضوع لي
سالم الذين اتخذوا من أن لهذا الموضوع أهمية في الرد على أعداء اإل: ثانيا      

فهـو قـامع   ، تشابه اآليات وتكرارها مدخال ملتويا للطعن والتشـهير بكتـاب اهللا  
  .ويبين جهلهم وزيغهم، يرد باطلهم، ذين ُأظلمت قلوبهم وأغلقت عقولهملشبهات ال

وضم ما تفرق في باب المتشابه اللفظي فـي قصـص   ، جمع ما تناثر: ثالثا      
، وصالح وشعيب عليهم السالم من كتـب المتشـابه اللفظـي    أنبياء اهللا نوح وهود
وكتـب اللغـة   ، وتفسـيره ، وإعرابـه ، وعلوم القرآن ومعانيه، والوجوه والنظائر
  .والمعاجم والشعر

ـ : رابعا       ي كتـاب اهللا وتأمـل آياتـه    أن هذا الموضوع معين على التدبر ف
  .للقراءة فقط ولم ينزل، فكتاب اهللا نزل ليتدبر ويعمل به، ومعانيه
وقد كانت رسالتي في قصص نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السالم لمـا        

ولما فيها من وفرة ، فيها من العبر والمواعظ والتي ثنيت بسببها في القرآن مراراً
  .المتشابه مع تعدد ذلك في سور وسياقات مختلفة

  :عدةولقد واجهتني صعوبات في هذا البحث ترجع إلى أسباب       



 

  .طبيعة البحث لكونه فن دقيقٌ من فنون التفسير: أوال      
أن المتشابه يحتاج في توجيهه ومعرفة أسبابه النظر إلى علوم عديـدة  : ثانيا      

مما يحتم على الباحث فيه أن يطلع علـى  ، كأصول الدين والنحو والبالغة وغيرها
  .وهنا تكمن الصعوبة، هذه العلوم

وهي مع قلتها لـم تتنـاول جميـع    ، كتب توجيه المتشابه قليلة جداً أن: ثالثاً      
إضافة إلى أن بعض توجيهات هـذه الكتـب   ، المتشابه في القصص التي درستها

  .كانت توجيهات ضعيفة غير مرضية لي
مـن   بذل الجهد والسعي في جمع شـتات المسـائل  مما دعاني إلى محاولة       

وهذا مما أضاف إلى صـعوبة  ، رقات المصنفاتمظانّها ومن غير مظانّها من متف
  . ولوال هداية اهللا وتوفيقه لما اهتديت لشيء أبداً، الموضوع

أثر داللة السياق القرآني في توجيه معنى المتشـابه  : وعنوان هذه الرسالة      
دراسـة نظريـة   ، اللفظي في قصص نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السـالم 

  .تطبيقية
  .مقدمة وقسمين وخاتمة: هذه الرسالة على ما يلي وتشمل خطة      
  ، أما القسمان، وهذه هي المقدمة      
وأثر السياق في ، علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم: الدراسة النظرية: فاألول
  :وتنقسم إلى فصلين ،توجيهه

  ،المتشابه اللفظي في القرآن: الفصل األول
  :نوفيه مبحثا      

ومعناه والمراد به في القـرآن  ، والمتشابه اللفظي، تعريف المتشابه: ولالمبحث األ
  .الكريم
  :مطالبثالث وتحته       

ومعناه والمراد بـه فـي   ، واصطالحا، تعريف المتشابه لغة: المطلب األول      
  .الكريم القرآن

  .الكريم أنواع المتشابه في القرآن :المطلب الثاني      
  .الكريم أنواع المتشابه اللفظي في القرآن: ثالمطلب الثال      



 

  .أهمية المتشابه وفوائده: المبحث الثاني
  : وتحته مطلبان      

  .أهمية علم المتشابه اللفظي: المطلب األول      
  .فوائد علم المتشابه اللفظي: المطلب الثاني      

  ،السياق :الفصل الثاني
  :وفيه أربعة مباحث      

  :وداللته، تعريف السياق لغة واصطالحا: المبحث األول
  : ثالث مطالبوتحته       
  .السياق لغة: المطلب األول      

  .السياق اصطالحا: المطلب الثاني      
  .داللة السياق: المطلب الثالث      

رضـي اهللا   وأقوال الصحابة من سنة النبيأصل القول بالسياق : المبحث الثاني
  .عنهم

  :مطلبانوتحته       

  أصل القول بالسياق من سنة النبي: المطلب األول      
  .ما ورد عن الصحابة رضوان اهللا عليهم من اعتبار السياق: المطلب الثاني      

  .عناية العلماء بالسياق وأهميته: المبحث الثالث
  :وتحته مطلبان      

  .عناية العلماء بالسياق: المطلب األول      
  .أهمية السياق: الثانيالمطلب       

  :أركان السياق وأنواعه :المبحث الرابع
  : وتحته مطلبان      

  .أركان السياق: المطلب األول      
  .أنواع السياق: المطلب الثاني      

  :الدراسة التطبيقية: القسم الثاني

  :وتشتمل على      



 

  .قصة نوح      
  .هودوقصة       
  .قصة صالحو      
  .قصة شعيبو      
  .القصص السابقة في المتشابه اللفظيموازنة بين  :وتشتمل على      

  . وفيها أهم النتائج: الخاتمة
، واآليـات المستشـهد بهـا   ، لت البحث بكشافات لآليات المتشابهاتذي: الفهارس
وآخـر  ، ودليـل للمراجـع  ، واألشعار، واألماكن، واألعالم، واآلثار، واألحاديث

  .للموضوعات
    :منهجي في البحث      

الرسم العثماني فـي كتابـة    دتواعتم، اآليات باألرقام إلى سورها تعزو -١
  .والمنقول من المصادر، والمستشهد بها، المتشابه منها، جميع اآليات

 .األحاديث النبوية خرجت -٢
دون أن أشير إلـى مـن   ب، الذين وردت أسماؤهم في المتن األعالم عرفت -٣

 .ة بكشاف األعالممكتفي، سبقت ترجمته
، "....." طـاً  انقمكانه  وضعتعند حذف شيء من النص ال يقتضيه المقام  -٤

 .(             ) بين قوسين وضعتهلنص ل وعند إضافة توضيحٍ
وقد أضـعه  ، "     "بين عالمتي تنصيص  وضعتهمن كالم غيري  ما نقلته -٥

منقول من غيري دون اإلشارة إلى أنه في أثناء كالمي بين هاتين العالمتين 
 .أشير إلى قائله في الحاشيةثم  ،حتى ال يختل سبك الكالم

 ).نظري: (بالتلخيص أو بالمفهوم أكتب في الحاشية كلمة نقل نصعند  -٦
بل ذكـرت تفاصـيلها فـي دليـل     ، المراجع في الحاشية بال تفصيل كتبت -٧

 . المراجع
ألن وجـوده   ،قدمت بمقدمة في افتتاح الدراسة التطبيقية تبين منهجي فيهـا  -٨

 .هناك أنسب فهو كالمفتاح الذي يفتح بابها



 

ضيلة األسـتاذ  وأخيرا فإني أتقدم بالشكر الوافر بعد شكر اهللا عز وجل لف      
األستاذ بكلية الـدعوة وأصـول   ، عبد الحكيم محمود عزتالدكتور عبد العزيز 

قد كـان  ف، والذي كان لي مشرفا كريما وأستاذا فاضال، الدين بجامعة أم القرى
فأشكره ، ولم يبخل علي بعلمه وتوجيهه، أعطاني من وقته الكثير، نعم المشرف

وجزاه اهللا عني وعن طـالب العلـم   ، على ما قام به من توجيه ومتابعة وتقويم
  .خير الجزاء

كما أشكر كل من ساعدني في هذا البحث برأي أو تقـويم أو توجيـه أو         
أساتذة أو أخوات عزيزات قدمن لي العـون  من ، داللة على كتاب أو غير ذلك
وأخص منهم فضيلة الدكتور الشـيخ مسـاعد بـن    ، عندما كنت في حاجة إليه

جامعـة  ، األستاذ المساعد بكلية المعلمين بالريـاض ، ناصر الطيارسليمان بن 
األستاذة بكلية الـدعوة وأصـول الـدين    ، والدكتورة فائقة الحسني، الملك سعود

 ،لكتب وإعارة على إفادتها لي في هذا الموضوع من مشورة ،بجامعة أم القرى
  . فجزاهما اهللا خير الجزاء

وقد كان من تيسير اهللا أن هيأ لهذا البحث مناقشَين فاضلين مـن كليـة          
الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى هما األستاذ الدكتور محمـد بـن عمـر    

فلهما ، عبد الغفور السندي حفظهما اهللا واألستاذ الدكتور عبد القيوم بن، بازمول
  .جزيل الشكر على تفضلهما بقراءة الرسالة وموافقتهما على مناقشتي فيها

، كما أود أن أقدم شكراً خاصاً لزوجي األستاذ أحمد بن عمـر بـاحويرث        
وكان لي نعم المعين بعد ، ومكّنني من التفرغ لدراستي، الذي قدم لي دعماً كامالً

  .  فله بالغ شكري وعظيم امتناني،  عز وجلاهللا
  :وبعد      
عمـل   هذا وإن، بعض حقهيت هذا الموضوع وفّفإني أرجو أن أكون قد       

فما كان في هذا البحث من صواب فهو من ، من الخطأ والزللال يخلو ابن آدم 
 أن أسأل اهللا، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي، فضل اهللا وله الحمد أوالً وآخرا

  . والحمد هللا رب العالمين، ال يحرمني أجر المجتهدين
  



 

  
  
  
  
  

  القسم األول
  الدراسة النظرية
  وفيها فصالن

  الكريم املتشابه اللفظي يف القرآن: الفصل األول
  السياق: الفصل الثا�ي

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الكريم املتشابه اللفظي يف القرآن: الفصل األول
  وفيه مبحثان

 يف القرآن ومعناه واملراد به  ،اللفظي تعريف املتشابه:األول املبحث
  الكريم

  أمهية املتشابه وفوائده: املبحث الثا�ي
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعريف املتشابه: املبحث األول
  مطالب وحتته ثالث

  تعريف املتشابه لغة واصطالحا: املطلب األول
  الكريم املتشابه يف القرآن تعريف : املطلب الثا�ي

  الكريم أ�واع املتشابه اللفظي يف القرآن: ب الثالثاملطل
  
  
  
  
  
  



 

  :يف القرآنبه   ومعناه واملراد ،واصطالحا ،تعريف املتشابه لغة: املطلب األول         
  :المتشابه لغة      

والمشتبهات من ... شبه و شَبه لغتان بمعنى:"  -رحمه اهللا  –١قال الجوهري       
  ٢."متشابهات المتماثالتوال، األمور المشكالت

الشين والباء والهاء أصل واحد يـدل علـى   :" -رحمه اهللا-٣وقال ابن فارس      
والشبه مـن الجـوهر   . ه وشَبه وشَبيهيقال شب، له لوناً ووصفاًتشابه الشيء وتشاكُ
  ٤."تبه األمران إذا أشكالواشْ، والمشبهات من األمور المشكالت، الذي يشبه الذهب

حقيقتهما في : ه والشبيهبه والشَّبالشِّ:" -رحمه اهللا-٥ال الراغب األصفهاني وق     
هو أن ال يتميز : هةبوالشُّ، كالعدالة والظلم، المماثلة من جهة الكيفية كاللون والطعم

قال تعالى، أحد الشيئين من اآلخر لما بينهما من التشابه عيناً كان أو معنى: ® (#θ è?é&uρ 

⎯Ïµ Î/ $ Yγ Î7≈ t±tFãΒ ( 〈 ) ٢٥البقرة (والمتشابه في ...شبه بعضه بعضا لوناً ال طعماً وحقيقةًأي ي
أو مـن حيـث   ، إما من حيـث اللفـظ  ، ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره: القرآن
    ٦."المعنى

  

                                                 
أخـذ عـن خالـه    ، به المثل في الجودةخطه يضرب ، من أذكياء العالم، إسماعيل بن حماد الجوهري: هو ١

ينظـر معجـم   (هــ  ٣٩٣مات سنة ، وعن أبي علي الفارسي، وعن أبي سعيد السيرافي، إبراهيم بن إسحاق
  )١/٤٤٦وبغية الوعاة ، ٢/٢٠٦األدباء

 ٢/١٦٣٣,١٦٣٢الصحاح ٢
، أئمة اللغة من، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني المعروف بالرازي: هو ٣

ينظر بغية الوعاة (هـ ٣٩٥مات سنة ، ومعجم مقاييس اللغة، له كتاب المجمل، جواداً كريماً، رأسا في األدب
 )١٧/١٠٣وسير أعالم النبالء ، ١/٣٥٢
 ٣/٢٤٣معجم مقاييس اللغة  ٤
، الفضل الحسين بن: وقيل هو، الحسين بن المفضل بن محمد: وقيل هو، الحسين بن محمد بن المفضل: هو ٥

، والمحاضـرات ، وأفانين البالغة، له مفردات ألفاظ القرآن، المفضل بن محمد األصبهاني الراغب: وقيل هو
 )١٨/١٢٠وسير أعالم النبالء ، ٢/٢٩٧ينظر بغية الوعاة .(هـ على خالف في ذلك٤٢٥توفي سنة 

 ١/٢٩٣وينظر بصائر ذوي التمييز ، ٤٤٥-٤٤٣مفردات ألفاظ القرآن ص ٦



 

واشتبهت األمور ، تشابه الشيئان واشتبها:"  -رحمه اهللا–١وقال الزمخشري       
  ٢."بعضها بعضاوتشابهت التبست إلشباه 

ـ ، ه الشبهبش:"  -رحمه اهللا-٣وقال ابن منظور        ، المثـل : والشـبيه ، بهوالشِّ
... ل من أشبه أباه فمـا ظلـم  ثَوفي الم، لهوأشبه الشيء الشيء ماثَ، والجمع أشباه

ت فالنـا و  وأشـبه ، والجمع مشابه على غير قياس كما قالوا محاسـن ومـذاكير  
، تشابه الشيئان واشتبها أشبه كل واحـد منهمـا صـاحبه    واشتبه علي و، شابهته

، وتشبه فـالن بكـذا  ، والمتشابهات المتماثالت، والمشتبهات من األمور المشكالت
: المتشابه...مشكلة يشبه بعضها بعضاً: هةوأمور مشتبهة ومشب... والتشبيه التمثيل

٤"تلق معناه من لفظهما لم ي  
، شبه و شَبه لغتان بمعنى:"  -رحمه اهللا- ٥لرازيوقال محمد بن أبي بكر ا      

... والجمع مشابه على غير قياس، يقال هذا شبهه أي شبيهه وبينهما شَبه بالتحريك
  ٦."والشَّبه ضرب من النحاس... ، و الشبهة االلتباس

ـ وقال أحمد        واشـتبهت األمـور   :"  -رحمـه اهللا -٧ن محمـد الفيـومي  ب
  والشبهة ، ومنه   اشتبهت   القبلة ونحوها، م تتميز ولم تظهرالتبست فل:وتشابهت

                                                 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي النحوي اللغوي المتكلم المعتزلي المفسر ولـد سـنة    أبو: هو١

من مصنفاته الفائق في غريب الحديث وأساس البالغة ومتشابه أسماء ، هـ برع في األدب والنحو واللغة٤٦٧
طبقـات  ، ١/١٢٠ينظر طبقات المفسرين للسـيوطي  (هـ ٥٣٨الرواة والمفصل في النحو وغيرها توفي سنة 

  )٢٠/١٥١سير أعالم النبالء ، ١/١٧٣المفسرين للداودي 
 ١/٣٢٠أساس البالغة  ٢
اختصر كثيراً مـن  ، والكتابة، والتاريخ، واللغة، كان عارفا بالنحو، محمد بن مكرم بن علي بن منظور: هو ٣

مـات سـنة   ، هرة والنهايةجمع فيه بين التهذيب والمحكم والصحاح والجم، وله لسان العرب في اللغة، األدب
  )٣/١٠وأبجد العلوم ، ١/٢٤٨ينظر بغية الوعاة (هـ ٧١١

 ١٣/٥٠٤,٥٠٣لسان العرب  ٤
ينظـر كشـف   (هــ  ٦٦٠توفي سنة ، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: هو ٥

  )١/٩٢الظنون 
 ١/١٣٨مختار الصحاح  ٦
ينظـر كشـف الظنـون    (هـ ٧٧٠توفي سنة ، الفيومي الحمويالشيخ اإلمام أحمد بن محمد بن علي : هو ٧
  )١/٣٧٢الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، ١/٢٧٦وأسماء الكتب ، ٢/١٧١٠



 

: وتشـابهت اآليـات  ...الحـق  شبهبهة ألنها تُسميت شُ، في العقيدة المأخذ الملبس
  ١."شاركة في معنى من المعانيالم:شابهةفالم...تساوت أيضا

ـ ... ماثلـه  : وشابهه وأشبهه:" -رحمه اهللا- ٢وقال الفيروز أبادي        ابها وتش
        ٣."مشكلة: وأمور مشتبهة ومشبهة... أشبه كل منهما اآلخر حتى التبسا : واشتبها

وبالتأمل في هذه التعريفات للمتشابه عند أهل اللغة نجد أن المتشابه يـدور حـول   
  :معنيين
  :معنى المماثلة: األول      
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وتماثلت في كل ، قد تشابهت آياته في التنزه عن كل وصف يلحقه بكالم المخلوقات

هـدى  ، وصف يوصف به كالم رب العالمين منبئةً أنها تنزيٌل من حكـيمٍ حميـد  
  .ورحمةً للعالمين

≈=!9# 4 ë ® :قال تعالى، كذلك وصفت آيات القرآن باإلحكام       tG Ï. ôM yϑ Å3ôm é& …çµ çG≈ tƒ#u™ §ΝèO 

ôM n= Å_Á èù ⎯ÏΒ ÷β à$ ©! AΟŠ Å3xm AÎ7yz ∩⊇∪ 〈 )اإلحكام العام فال يلحق آيـات  : والمراد هنا، )١هود
  .أو تفاوت في النسق واإلعجاز، القرآن العظيم خلل أو قصور

  
  :معىن اإلشكال أو االلتباس: الثاين      

المشبه والمشـبه   فإن األمور ال تشتبه إال بوجود التماثل أو بعض تماثل بين      
  .به

                                                 
 ٣٠٤المصباح المنير ص ١
كـان كثيـر   ، وتفقه في اللغة، هـ٧٢٩ولد سنة ، محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروز أبادي: هو ٢

أبجد ، ١/٢٧٣ينظر بغية الوعاة (هـ ٨١٦مات سنة ، والروض المسلوف، المحيط صنف القاموس، المطالعة
 )٣/٨العلوم 

 ٤/٢٩٩القاموس المحيط  ٣



 

متشـابه وإن  : ثم قد يقال لكل ما غمض ودق:"  -رحمه اهللا- ١قال ابن قتيبة      
أال ترى أنه قد قيل للحروف المقطّعة في ، لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره

وليس الشك فيها والوقوف عندها لمشاكلتها غيرها والتباسها ، متشابه: أوائل السور
  ٢."بها
  
  :المتشابه في االصطالح      

كما قال تعالى في وصـف  ، أن يشتبه اللفظ في الظاهر مع اختالف المعنى      
θ#) ® :ثمر الجنة è?é&uρ ⎯Ïµ Î/ $ Yγ Î7≈ t±tFãΒ ( 〈 ) ٣.أي متفق المناظر ومختلف الطعوم، )٢٥البقرة       

لمشـكل  ا: المتشـابه :" -رحمه اهللا– ٤وقال الشيخ عبد الرؤوف بن محمد المناوي
  ٥."الذي يحتاج فيه إلى فكر وتأمل

والدليل على ذلك أن أبا منصـور  ، وهو أعم من المتشابه في القرآن وغيره      
وهـو كتـاب صـغير الحجـم     ، ألف كتاباً بعنوان المتشابه -رحمه اهللا-٦الثعالبي

وقد أوجز في مقدمة كتابه هذا الخطة ، خصصه ألخبار األدباء والشعراء والكتّاب
فالقسم األول فـي  : ثم إن هذا الكتاب مبني على ثالثة أقسام:" تي سار عليها فقالال

                                                 
له تصانيف كثيرة منها معـاني  ، كان رأسا في اللغة، نزيل بغداد، عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري: هو ١

وبغية الوعاة ، ١٣/٢٩٦ينظر سير أعالم النبالء (هـ ٢٧٦توفي سنة ، ودالئل النبوة، القرآن ومختلف الحديث
٢/٦٣(  
  ١٠٢تأويل مشكل القرآن ص ٢
 ٢/٦٩والبرهان للزركشي ، ١٠٢ينظر تأويل مشكل القرآن البن قتيبة ص ٣
ينظـر كشـف   (هــ  ١٠٢٩توفي سنة ، عالم فاضل، الشيخ عبد الرؤوف بن محمد المناوي المصري: هو ٤

  )١/٤١٣داودي وطبقات المفسرين لل، ١/٥٠٨الظنون 
 ١/٦٣٣التوقيف على مهمات التعاريف  ٥
عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي النيسابوري األديب الشاعر صـاحب التصـانيف   :هو ٦

وتتمة اليتيمة وهي  ،وتصانيفه كثيرة منها يتيمة الدهر ،وكان يلقب بجاحظ زمانه،  هـ١٥٠ولد سنة  ،األدبية
 )١٩/١٣٠ينظر الوافي بالوفيات (هـ على خالف ١٢٩توفي سنة ، اشتهرت كثيراأحسن تصانيفه وقد 



 

، والقسم الثاني في المتشابه من التجنيس الصحيح، ١المتشابه الذي يشبه التصحيف
  ٢."والقسم الثالث في المتشابه خطا ولفظا
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٤-١ ( 
 ١١ينظر المتشابه للثعالبي ص ٢



 

  :الكريم  القرآنتعريف املتشابه اللفظي يف: املطلب الثا�ي          
  :نوعانقبل الخوض في بيان ذلك نذكر أن المتشابه في القرآن       
  .المتشابه الذي يقابل المحكم: النوع األول      

  :وقد اختلف العلماء في تعريف المحكم والمتشابه      
والمتشابه ما احتاج إلى ، المحكم ما استقّل بنفسه ولم يحتج إلى بيان: فقيل -١

  .بيان
 .ل السورائالمتشابه الحروف المقطعة في أو: يلوق -٢

والمتشـابه مـا اشـتبهت    ، المحكم ما أحكم اهللا من الحالل والحرام: وقيل -٣
 .معانيه

والمتشابه ما اشتبهت ألفاظه ، المحكم ما أحكم اهللا من قصص األمم: وقيل -٤
 .منها

والمتشابه مـا احتمـل   ، المحكم ما لم يحتمل من التأويل غير وجه: وقيل -٥
 .وهاًوج

 .والمتشابه ما يؤمن به وال يعمل به، المحكم ما يؤمن به ويعمل به: وقيل -٦

 .وقيل المتشابه هو آيات الصفات -٧

والمتشابه ما لم يكـن للعلمـاء إلـى    ، المحكم ما علم العلماء تأويله: وقيل -٨
 ١.معرفته سبيل مما استأثر اهللا بعلمه

في كتابـه   -رحمه اهللا-٢زركشيوقد تناوله ال، وهذا النوع ليس مجال بحثنا      
 ،٣"معرفة المحكم مـن المتشـابه  : النوع السادس والثالثون: "البرهان تحت عنوان

                                                 
 ١٧/٣٩٠ومجموع الفتاوى  ،٥/٢٠٠,١٩٩ للطبري ينظر جامع البيان ١
وألف تصانيف كثيرة فـي عـدة   ، نمحمد بن عبد اهللا بن بهادر الزركشي الموصلي الشافعي بدر الدي: هو ٢

 ،والتنقيح على البخـاري  ،ومن مصنفاته شرح البخاري ،وهو عالم في الحديث والتفسير وجميع العلوم ،فنون
ينظـر طبقـات   (هــ  ٧٩٤توفي سنة ، أحاديث الرافعيوتخريج  ،والبرهان في علوم القرآن ،وشرح التنبيه

 )١/٣٠٢المفسرين للداودي 
 ٢/٦٨البرهان في علوم القرآن  ٣



 

في : النوع الثالث واألربعون: "في اإلتقان بعنوان -رحمه اهللا– ١وتناوله السيوطي
الوجه :"أيضا في كتابه معترك األقران تحت عنوان وبحث هذا، ٢"المحكم والمتشابه

كما تناوله فـي كتابـه   ، ٣" انقسامه إلى محكم ومتشابه: من وجوه إعجازهالتاسع 
المحكـم  : النوع الرابع واألربعون والخـامس واألربعـون  :"التحبير تحت عنوان

  ٤"والمتشابه
  

 ،المتشابه اللفظي الذي يحصل في بعض آيات القرآن الكـريم : النوع الثاني      
  .هو المراد بالبحث في هذه الرسالةوهذا 
فـي كتابـه فنـون األفنـان تحـت       ٥-رحمه اهللا–وقد تناوله ابن الجوزي       
وأورد تحت هذا العنوان بعض أنواع المتشابه اللفظـي  ، ٦" أبواب المتشابه:"عنوان

  .في القرآن الكريم بذكر أمثلة كثيرة دون بيان السبب والحكمة في ذلك
، ٧" علم المتشابه:"البرهان هذا النوع في كتابه -رحمه اهللا-وسمى الزركشي      

  وتناوله فـي كتابـه معتـرك   ، ٨"اآليات المشتبهات: "وسماه السيوطي في اإلتقان

                                                 
كان ، وحفظ القرآن صغيراً، نشأ يتيماً، هـ٨٤٩ولد سنة ، جالل الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي: هو ١

 )١/٢٢٩والبدر الطالع ، ٢٩٧-١/٢٨٩أنظر حسن المحاضرة (هـ ٩١١مات سنة ، مكثراً من التأليف
 ٣/٣اإلتقان في علوم القرآن  ٢
 ١/١٠٣معترك األقران  ٣
  ١٠١التحبير في علم التفسير ص ٤
أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن حمادى بـن  : هو ٥

ضر بن القاسم بن محمد بن عبد اهللا بـن عبـد   أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي بن عبد اهللا بن القاسم بن الن
الـواعظ   ،الفقيه الحنبلـي  ،الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي البكري البغدادي

وفيـات  ينظـر  (هـ ٥١٤توفي سنة ،وإمام وقته في الحديث ،كان عالمة عصره ،الملقب جمال الدين الحافظ
  )٣/١٤٠األعيان وأنباء أبناء الزمان 

 ٣٧٦فنون األفنان ص ٦
 ١/١١٢البرهان في علوم القرآن  ٧
 ١/١١٢اإلتقان  ٨



 

وتناولـه  ، ١"الوجه السادس من وجوه إعجازه مشتبهات آياته:"األقران تحت عنوان
  ٢"األشباه:النوع التاسع والستون: "أيضاً في كتابه التحبير تحت عنوان

م المتشابه في القرآن عند العلماء البـد مـن أن نـورد    وحتى يتضح مفهو      
  .     لذا نبدأ ببيان ذلك بالمتقدم منهم فالذي يليه، أقوالهم
رحمـه  -٣وأول نص يبين المراد من المتشابه هو ما قاله ابن جرير الطبري      
في تعيينه المراد بالمتشـابه   -رحمه اهللا– ٤عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -اهللا
: فيقـول ، فقد حدد المتشابه بما نسميه اآلن بالمتشابه اللفظـي ، آية آل عمران في
معنى المحكم ما أحكم اهللا فيه مـن آي القـرآن وقصـص األمـم     : وقال آخرون"

والمتشـابه هـو مـا    ، له ببيان ذلك لمحمد وأمتهففص، ورسلهم الذين أرسلوا إليهم
فقصة باتفـاق األلفـاظ   ، وراشتبهت األلفاظ به من قصصهم عند التكرير في الس

: ذكر مـن قـال ذلـك    وقصة باختالف األلفاظ واتفاق المعاني، واختالف المعاني
≈=!9# 4 ë  ® :قال ابن زيد وقـرأ : قال ٦قال أخبرنا بن وهب ٥حدثني يونس tG Ï. ôM yϑ Å3ôm é& 

…çµ çG≈ tƒ#u™ §ΝèO ôM n= Å_Á èù ⎯ÏΒ ÷β à$ ©! AΟŠ Å3xm AÎ7yz ∩⊇∪ 〈 )يث رسول اهللا فـي  وذكر حد :قال ،)١هود
في أربع وعشرين آية   وحديث نوح) أي من سورة هود(أربع وعشرين آية منها 

                                                 
 ١/٦٦معترك األقران  ١
 ١٢٤التحبير ص ٢
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير كان إماما فـي التفسـير   : وهو ٣

ينظر وفيـات األعيـان   (هـ ٣١٠وتوفي سنة  هـ٢٢٤والقراءات والسنن والحديث والفقه والتاريخ ولد سنة 
٤/١٩١( 
له كتـاب فـي التفسـير وفـي الناسـخ      ، صاحب قرآن وتفسير، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني: هو ٤

 )٣٤٩/ ٨وسير أعالم النبالء ، ٣١٥ينظر الفهرست ص(، هـ١٨٢مات سنة ، والمنسوخ
أخذ عن أبي عمرو بـن العـالء    ،بني الليث يونس بن حبيب بن عبدالرحمن الضبي موالهم أو مولى: هو ٥

خذ عنه الكسائي أ ،سمع من العرب ،وله فيه قياس ومذاهب تروى عنه ،إمام في النحو واللغة ،مةوحماد بن سلَ
 ،اختلف إلى يونس أربعين سنة أمأل ألواحي مـن حفظـه   :قال أبو عبيدة ،وروى عنه سيبويه فأكثر ،والفراء
مات  ،ئة وكان يشرب المطبوخاجاوز الم ،تسر ولم يكن له همة إال طلب العلمسنة ولم يتزوج ولم ي ٨٨عاش 
  )٥/٦٥١ومعجم األدباء ،  ١/٢٤٧ينظر البلغة (هـ ١٨٢سنة 

صـاحب عقـل وديـن    ، كان ثقةً،عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي موالهم أبو محمد المصري الفقيه: هو ٦
 )١٦/٢٧٧ينظر تهذيب الكمال (هـ ١٩٧توفي سنة ، وصالح

  



 

y7 ® :ثم قال، منها ù= Ï? ô⎯ÏΒ Ï™!$ t7/Ρr& É=ø‹tó ø9$# 〈 ) 4 ® :ثم ذكر، )٤٩هود’ n< Î)uρ >Š% tæ 〈 )  فقرأ  ،)٥٠هـود
Ï(#ρ ® :حتى بلغ ãÏøó tFó™ $# öΝä3−/u‘ 〈 ) ولوطـاً  وإبـراهيم  ثم مضى ثم ذكر صالحاً، )٥٢هود 
® ôM:ذلك يقين، وهذا يقين، وفرغ من ذلك وشعيباً yϑ Å3ôm é& …çµ çG≈ tƒ#u™ §ΝèO ôM n= Å_Á èù 〈 ، قـال :

كر موسىوالمتشابه ذ في أمكنة كثيرة وهو متشابه ،وهو ، واحد وهو كله معنى
7 ®: متشابه è= ó™ $$ sù $ pκ Ïù 〈 ) ٢٧المؤمنون( ،® ö≅ ÏΗ ÷q$# $ pκ Ïù 〈 ) ٤٠هود( ،® ô7 è= ó™ $# x8y‰tƒ 〈)  القصـص

٣٢ (،® ö≅ ½z ôŠr&uρ x8y‰tƒ 〈 ) ــل π× ®،  )١٢النم ¨Šxm 4© të ó¡n@ ∩⊄⊃∪ 〈 ) ــه $β× ®،   )٢٠ط t7÷è èO ×⎦⎫Î7–Β ∩⊇⊃∠∪ 〈 
$β× ®،  )١٠٧األعراف ( t7÷è èO ×⎦⎫Î7–Β ∩⊂⊄∪ 〈 ) ثم ذكر هوداً: قال، )٣٢الشعراء    فـي عشـر

، في ثماني آيات أخرى يموإبراه، في ثمان آيات منها وصالحاً، آيات منها
في  وموسى، في ثالث عشرة آية وشعيباً، في ثماني آيات منها ولوطاً

فانتهى ذلـك  ، كل هذا يقضي بين األنبياء وبين قومهم في هذه السورة، أربع آيات
y7 ® :ثم قـال ، إلى مائة آية من سورة هود Ï9 s̈Œ ô⎯ÏΒ Ï™!$ t6 /Ρr& 3“ uà)ø9$# …çµ Á à)tΡ y7 ø‹n= tã ( $ pκ÷]ÏΒ ÒΟÍ← !$ s% 

Ó‰‹ÅÁ xm uρ ∩⊇⊃⊃∪ 〈 ) اهللا بـه الـبالء    : وقال، )١٠٠هود في المتشابه من القرآن من يـرد
   ١"ما شأن هذا ال يكون هكذا وما شأن هذا ال يكون هكذا؟: والضاللة يقول

وقد ، هو المتشابه اللفظي -رحمه اهللا-الطبريوهذا الذي نبه إليه ابن جرير       
  .حداً وهو اإلبدال في المفرداتذكر منه نوعاً وا

سبب تصنيفه لكتابه درة التنزيـل   ٢-رحمه اهللا-وقد ذكر الخطيب اإلسكافي       
في اآليات " يبعثها نظر ورواية ، بأنه مذ كان يقرأ القرآن كانت تدعوه دواعٍ قوية

طلباً ت، وحروفها المتشابهة المتعلقة والمنحرفة، المتكررة بالكلمات المتفقة والمختلفة
  ٣"وتخص الكلمة بآيتها دون أشكالها، لعالمات ترفع لبس إشكالها

                                                 
 ٥/١٩٨,١٩٧تفسير الطبري  ١
صـاحب التصـانيف   ، األديب اللغـوي ، محمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا المعروف بالخطيب اإلسكافي: وهو ٢

ـ ٤٢٠توفي سـنة  ، ونقد الشعر، وشواهد كتاب سيبويه، ومبادئ اللغة، والغرة، غلط كتاب العين: ومنها . هـ
 ).٥/٣٥٢ينظر معجم األدباء (
 .ولم يتبين لي قصده من الحروف المتعلقة والمنحرفة ١/٢١٨,٢١٧ درة التنزيل ٣



 

ويظهر من كالم الخطيب أنه يقصد بتصنيفه بيان المتكـرر مـع اخـتالف          
أي " بالكلمات المتفقة والمختلفة:"وقوله، ال المتكرر الذي لم تختلف ألفاظه، األلفاظ

يؤكد ذلك أنه قال بعد ، ق ومختلفأن اآليات المتشابهة يكون فيها من الكلمات متف
وصار لمـبهم المتشـابه وتكـرار    ، ففتقت من أكمام المعاني ما أوقع فرقانا: "ذلك

  ١"المتكرر تبيانا
، وقد صرح بذلك في أول سورة البقرة –رحمه اهللا  –وهذا هو المتشابه عنده       
الفـرق بينهـا    اآلية الحادية عشرة من هذه السورة مفارقة لآلي التي شرطنا:"فقال

، وبين ما خالفها بلفظ يسير من اآلية التي بإزائها غير أنها مثلهـا فـي التكـرار   
y7 ® :وهي قوله تعـالى ، والحاجة إلى ذكر الفائدة في إعادتها ù= Ï? ×π ¨Β é& ô‰s% ôM n= yz ( $ yγ s9 $ tΒ 

ôM t6 |¡x. Νä3s9uρ $ ¨Β öΝçFö; |¡x. ( Ÿω uρ tβθ è= t↔ ó¡è? $ £ϑ tã (#θ çΡ% x. tβθ è= uΚ ÷è tƒ ∩⊇⊂⊆∪ 〈  ) ٢)  ١٣٤البقرة 

وهو بكالمـه  ، من نفس السورة) ١٤١(فقد تكررت هذه اآلية نفسها في اآلية       
ويتبـين  ، ٣علماً بأنه خالفه في مكرر غير هذا، هذا كأنه يبين سبب مخالفته شرطه

  .من هذا أن المتشابه عند المصنف هو المكرر مع التغاير
فإن هذا كتاب أذكـر  : "فقال في مقدمة كتابه ٤– رحمه اهللا –وأما الكرماني       

ولكـن وقـع فـي    ، فيه اآليات المتشابهات التي تكررت في القرآن وألفاظها متفقة
أو غير ، أو إبدال حرف مكان حرف، أو تقديم أو تأخير، بعضها زيادة أو نقصان

 ذلك مما يوجب اختالفاً بين اآليتين أو اآليات التي تكررت من غيـر زيـادة وال  
وما الموجـب للزيـادة   ، وأبين ما السبب في تكرارها والفائدة في إعادتها، نقصان

وما الحكمة في تخصيص اآلية بـذلك دون  ، والتقديم والتأخير واإلبدال، والنقصان

                                                 
 ١/٢١٩,٢١٨درة التنزيل  ١
 ١/٢٨٨درة التنزيل  ٢
 ٣/١٣٦٨-٣/١٣٢٨,١٣٢٧-٣/١٣١٩-٣/١٣١٤-٣/١٢٤٦ -٣/١٢٣٧درة التنزيل  ٣
لبـاب  : صاحب التصـانيف ومنهـا  ، أحد العلماء النبالء، محمود بن حمزة بن نصر الكرماني النحوي: هو ٤

ينظر معجم األدبـاء  . (كان في حدود الخمسمائة ومات بعدها، واإلفادة في النحو، واإليجاز في النحو، التفسير
٥/٤٨٨.(  



 

وهل كان يصلح ما في هذه السورة مكان ما فـي السـورة التـي    ، اآلية األخرى
  ١"تشاكلها أم ال؟

وأما ، تشابه عند الكرماني هو المكرر المختلف في ألفاظهوبهذا يتبين أن الم      
  .أسباب االختالف فلم يحصرها بل مثّل وجعل الباب مفتوحاً

مـالك التأويـل   :"فقد سمى كتابه ٢–رحمه اهللا  –وأما ابن الزبير الغرناطي       
فسـماه  " من آي التنزيل يالقاطع بذوي اإللحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ

وإن مـن  :" أما مفهومه لهذا الفن فقد تبين من مقدمته حيـث قـال  ، متشابه اللفظ
وتوجيه ما تكـرر  ، في خدمة علومه –رضي اهللا عنهم  –مغفالت مصنفي أئمتنا 

  ٣"من آياته لفظا أو اختلف بتقديم أو تأخير وبعض زيادة في التعبير
كشف المعاني سـبب  في مقدمة كتابه  ٤–رحمه اهللا  –وقد ذكر ابن جماعة       

، ربما لهج بعض فضالء الحاضرين بمسائل حسنة غريبـة :"بأنه كتابلهذا التأليفه 
، من اختالف ألفاظ معـان مكـررة  ...وسأل عن مناسبات ألفاظها لمعانيها العجيبة

، وبديع وبيان، وزيادة ونقصان، ومن تقديم وتأخير، وتنويع عبارات فنونه المحررة
فكـان غرضـه بيـان    ، ٥" حروف بحروف أغيـار وتعويض ، وبسيط واختصار

  .ومن هذه األسرار ما يتعلق بالمتشابه، األسرار البالغية لألسئلة الواردة
فهذا مختصر في ذكـر آيـات القـرآن    :" ٦-رحمه اهللا  –وقال األنصاري       

وغير ذلك مع بيـان  ، والمختلفة بزيادة أو تقديم أو إبدال حرف بآخر، المتشابهات
                                                 

 ٢٠,١٩البرهان في توجيه متشابه القرآن ص ١
شـيخ القـراء   ، أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن عاصم الثقفي العاصمي الغرناطي النحـوي : هو ٢

ولـه تـاريخ   ، وأحكام العربية، وله باع في القراءات وعللها وطرقها، هـ٦٢٧ولد سنة ، لسوالمحدثين باألند
  )١/٥١٦ينظر طبقات الحفاظ .(هـ ٧٠٨مات سنة ، وقد أخذ عنه اإلمام أبو حيان، األندلس

 ١/١٤٥,١٤٤مالك التأويل  ٣
ولد سـنة  ، ياني الحموي الشافعوهو شيخ اإلسالم محمد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن جماعة أبو عبد اهللا الكن ٤

  ).١/٢٠٩نظر معجم المحدثين ي. (هـ وروى الكثير٦٣٠
 ٨٦كشف المعاني ص ٥
التحق باألزهر فحفظ ودرس كثيراً ، حفظ القرآن صغيراً، هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري ٦

نظر مقدمة محقـق  ي.(هـ على خالف في ذلك٩٢٦مات سنة ، عمر وعمي آخر عمره، كثيراً من متون العلم
  ). ٣٧-١٧كتابه ص



 

وفي ذكر أنموذج ، وفي ذكر غير المختلفة مع بيان سبب تكراره، الفسبب االخت
  ١"من أسئلة القرآن العزيز وأجوبتها صريحا أو إشارة

  :في كتابه ثالثة أمور -رحمه اهللا-وبذلك يتبين أن مقصود األنصاري      
  .المتشابه وهو عنده المكرر المختلف: األول      
  .فالمكرر غير المختل: الثاني      
  .ما يحتاج إلى بيان من غير ذلك: الثالث      
وهو إيراد القصة :" في بيان معنى المتشابه –رحمه اهللا  –ويقول الزركشي       

  ٢"ويكثر في إيراد القصص واألنباء، الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة
، قصر المتشابه على القصص القرآني -رحمه اهللا-وليس مقصود الزركشي       

واألمثلة التي مثل بها رحمه اهللا تـدل علـى   ، ألنه جعله كثيرا فيه ال قاصراً عليه
  .ذلك

والقصد إيـراد القصـة   : "حيث قال -رحمه اهللا-وبمثل ذلك عرفه السيوطي      
وفواصل مختلفة بأن يأتي في موضع واحد مقدماً وفـي  ، الواحدة في صور شتى
θ#) ® :آخر مؤخراً كقوله تعالى è= äz ôŠ$#uρ šU$ t6 ø9$# #Y‰¤f ß™ (#θ ä9θ è% uρ ×π ©ÜÏm  〈 )  وفـي  ، )٥٨البقـرة

θ#) ® :األعراف ä9θ è% uρ ×π ©ÜÏm (#θ è= äz ôŠ$#uρ z>$ t7ø9$# #Y‰¤f ß™ 〈 )  وفـي موضـعٍ   ، )...١٦١األعـراف
أو مفرداً وفـي  ، وفي موضعٍ معرفاً وفي آخر منكراً، ...بزيادة وفي آخر بدونها

  ٣"أو مدغماً وفي آخر مفكوكاً، خرأو بحرف وفي آخر بحرف آ، آخر جمعاً
إيراد القصة الواحدة فـي  :" في كتابه الكليات ٤-رحمه اهللا-ويقول أبو البقاء      

والتعريـف  ، والزيادة والتـرك ، صور شتى وفواصل مختلفة في التقديم والتأخير
  ٥"وتبديل حرف بحرف، واإلدغام والفك، والجمع واإلفراد، والتنكير

                                                 
 ١٣٨,١٣٧فتح الرحمن ص ١
 ١/١١٢البرهان في علوم القرآن  ٢
 ١/٦٦ومعترك األقران ، ٢/٩٩٦,٩٩٥ينظر اإلتقان  ٣
ينظر معجم المطبوعـات  (هـ ١٠٩٥مات سنة ، أبو البقاء الحسيني الكفوي الحنفي ابن الشريف موسى: هو ٤
  )١/٣٣٦واكتفاء القنوع ، ١/٢٩٣
  ٨٤٥كليات ألبي البقاء صال ٥



 

  :ح مفهوم المتشابه اللفظي نستطيع تعريفه اصطالحا كالتاليوبعد أن اتض      
  :المتشابه اللفظي اصطالحا      

لفظها أو نظمها أو  يسير في اختالفأو مع ، بلفظهااآليات القرآنية المتكررة       
  .ماالمعنى لغرض  تقاربمع ، كليهما

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :اللفظي يف القرآنأ�واع املتشابه : املطلب الثالث      
أود اإلشارة إلى أن كل محاولة لحصر المتشابه إنما هي محاولـة اجتهاديـة         

جاءت ثمرة االطالع على مصنفات األئمة في المتشابه أو كالمهم عنه في كتـب  
  .التفسير
وضع تقسيمٍ دقيق للمتشابه فـي   -رحمه اهللا-وقد حاول الراغب األصفهاني      

  ١. ي غريب القرآنمصنفه المفردات ف
-فأفرد الزركشـي ، كما اعتنت مصنفات علوم القرآن فيما بعد بسرد أنواعه      

خمسة عشر فصالً من كتابه البرهان في علوم القـرآن لبيـان أنـواع    -رحمه اهللا
في كتابيه اإلتقان ومعترك األقران بذكر   -رحمه اهللا-واكتفى السيوطي. المتشابه

  .أمثلة تبين أنواعه
  

  : وفيما يلي بيان ألنواع المتشابه اعتماداً على استقراء ما قرأته في هذا الشأن      
 ٢يقول اإلمام عبد القاهر الجرجاني، التشابه بالتقديم والتأخير: النوع األول      

، واسع التصـرف ، جم المحاسن، هو باب كثير الفوائد: " في بيان أهمية هذا النوع
وال تـزال تـرى   ، لك عن بديعة ويفضي بك إلى لطيفةال يزال يفتر ، بعيد الغاية

ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطـف  ، ويلطف لديك موقعه، شعراً يروقك مسمعه
  ٣"عندك أن قُدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان

 :ويندرج تحت هذا النوع أربعة أقسام

≅ ® :ومثال ذلك قوله تعـالى : تقديم كلمة وتأخيرها -١       è% Hω à7 Ï= øΒ r& © Å¤ øuΖÏ9 $ Yè øtΡ 

Ÿω uρ #…ŸÑ ω Î) $ tΒ u™!$ x© ª!$# 4 öθ s9uρ àMΖä. ãΝn= ôã r& |=ø‹tó ø9$# ßNönYò6tG ó™ ]ω z⎯ÏΒ Îöy‚ ø9$# $ tΒ uρ z© É_ ¡¡tΒ â™ûθ ¡9$# 4 ÷β Î) 

O$ tΡr& ω Î) Öƒ É‹tΡ ÖÏ±o0 uρ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∇∇∪ 〈 ) وقوله تعالى، )١٨٨األعراف: ® ≅ è% Hω à7 Ï= øΒ r& © Å¤ øuΖÏ9 

                                                 
  )شبه(تحت مادة  ٢٥٤ينظر المفردات في غريب القرآن ص ١
مـن أشـهر   ، كان متكلمـا أشـعريا  ، هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي الشافعي ٢

، وشـرح الفاتحـة  ، والمفتـاح ، والعمدة في التصريف، وشرحه التلخيص، والجمل، دالئل اإلعجاز: مصنفاته
 )١/٢٥٢أنظر طبقات الشافعية (هـ٤٧٤وقيل ، هـ٤٧١توفي سنة ، وغيرها

 ١/٩٦دالئل اإلعجاز  ٣



 

#uŸÑ Ÿω uρ $ ·è øtΡ ω Î) $ tΒ u™!$ x© ª!$# 3 Èe≅ ä3Ï9 >π ¨Β é& î≅ y_ r& 4 #sŒÎ) u™!% y` óΟßγ è= y_ r& Ÿξ sù tβρ ãÏ‚ ø↔ tFó¡tƒ Zπ tã$ y™ ( Ÿω uρ 

tβθ ãΒ Ï‰ø)tFó¡o„ ∩⊆®∪ 〈 ) ٤٩يونس( 

  .نيةبتقديم كلمة نفعاً وتأخير ضراً في اآلية األولى وعكس ذلك في اآلية الثا      
%!™u ® :ومثاله قوله تعـالى  :تقديم جملة وتأخيرها -٢       y ùρ ×≅ ã_ u‘ ô⎯ÏiΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# 

4© të ó¡o„ 〈 ) وقوله تعالى، )٢٠القصص: ® u™!% y ùρ ô⎯ÏΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# ×≅ ã_ u‘ 4© të ó¡o„  〈 ) ٢٠يس(  

$ ® بتأخير جملة       |Á ø% r& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# 〈 ولى وتقديمها في الثانيةفي اآلية األ. 

β¨ ® :ومثال ذلك،  ١االختالف في ترتيب بعض المتعاطفات -٣       Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ 

š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#ρ ßŠ$ yδ 3“ u≈ |Á ¨Ζ9$#uρ š⎥⎫Ï↔ Î7≈ ¢Á9$#uρ ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ Í½z Fψ$# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $ [s Ï=≈ |¹ öΝßγ n= sù 

öΝèδ ãô_ r& y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/u‘ Ÿω uρ î∃öθ yz öΝÎκö n= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡu“ øt s† ∩∉⊄∪ 〈 ) وقوله تعالى، )٦٢البقرة: ® ¨β Î) 

š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#ρ ßŠ$ yδ tβθ ä↔ Î6≈ ¢Á9$#uρ 3“ u≈ |Á ¨Ψ9$#uρ ô⎯tΒ š∅ tΒ#u™ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ Í½z Fψ$# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ 

$ [s Ï=≈ |¹ Ÿξ sù î∃öθ yz óΟÎγ øŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ tβθ çΡu“ øt s† ∩∉®∪ 〈 ) ٦٩المائدة( 

Ÿω ® :ومثال ذلك قولـه تعـالى  : تقديم الضمير وتأخيره-٤       uρ (#ûθ è= çFø)s? Νà2 y‰≈ s9÷ρ r& 

ï∅ ÏiΒ 9,≈ n= øΒ Î) ( ß⎯ós ¯Ρ öΝà6è% ã— ötΡ öΝèδ$ §ƒ Î)uρ (  〈 ) وقوله تعـالى ، )١٥١األنعام: ® Ÿω uρ (#ûθ è= çG ø)s? öΝä.y‰≈ s9÷ρ r& 

sπ u‹ô±yz 9,≈ n= øΒ Î) ( ß⎯øt ªΥ öΝßγ è% ã— ötΡ ö/ä.$ §ƒ Î)uρ 4 〈 ) ٣١اإلسراء( 

 
رحمـه  -يقول اإلمام عبد القاهر الجرجاني ،الحذف واإلثبات: النوع الثاني      
شبيه ، عجيب األمر، لطيف المأخذ، هو باب دقيق المسلك: "في فائدة الحذف -اهللا

زيـد  والصمت عن اإلفـادة أ ، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، بالسحر
  :ويندرج تحت ذلك ثالثة أقسام ،٢"لإلفادة

                                                 
  .قد يدخل هذا القسم تحت القسمين األول والثاني ١
 ١/١٢١دالئل اإلعجاز  ٢



 

$! ® :ومثاله قوله تعـالى ، إثبات حرف وحذفه -١       tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ y7 Ï= ö6 s% ω Î) Zω% y Í̀‘ 

û© Çrθ œΡ ΝÎκö s9Î) ô⎯ÏiΒ È≅ ÷δ r& #“ uà)ø9$# 3 〈 )  وقوله تعـالى ، )١٠٩يوسـف: ® !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& y7 n= ö6 s% ω Î) Zω% y Í̀‘ 

û© Çrθ œΡ öΝÎκö s9Î) ( 〈 ) ٧األنبياء( 

  .في اآلية األولى وحذفه في اآلية الثانية) من(بإثبات حرف الجر       
$ øŒÎ)uρ ® :ومثال ذلك قوله تعالى، إثبات كلمة وحذفها -٢       sΨ ù= è% (#θ è= äz ôŠ$# Ïν É‹≈ yδ sπ tƒ ós)ø9$# 

(#θ è= à6sù $ yγ ÷ΖÏΒ ß]ø‹xm ÷Λä⎢ ÷∞Ï© #Y‰xî u‘ (#θ è= äz ôŠ$#uρ šU$ t6 ø9$# #Y‰¤f ß™ 〈) ٥٨البقرة( ، وقوله تعـالى: ® øŒÎ)uρ 

Ÿ≅Š Ï% ãΝßγ s9 (#θ ãΖä3ó™ $# Ïν É‹≈ yδ sπ tƒ ös)ø9$# (#θ è= à2 uρ $ yγ ÷Ψ ÏΒ ß]ø‹xm óΟçG ø⁄ Ï© (#θ ä9θ è% uρ ×π ©ÜÏm (#θ è= äz ôŠ$#uρ z>$ t7ø9$# #Y‰¤f ß™ 〈 
 )١٦١األعراف (

Y‰xî# ® بإثبات كلمة       u‘ 〈  انيةفي اآلية األولى وحذفها في الث.  
’sŒÎ)uρ 4# ® :ومثاله قوله تعالى، إثبات أكثر من كلمة وحذفها -٣       n?÷G è? Ïµ ø‹n= tã $ sΨ çG≈ tƒ#u™ 

4’ ¯< uρ #[É9 ò6tG ó¡ãΒ β r( x. óΟ©9 $ yγ ÷è yϑ ó¡o„ ¨β r( x. þ’ Îû Ïµ ø‹tΡèŒé& #Xø% uρ ( çν öÅe³t6 sù A># x‹yè Î/ AΟŠ Ï9r& ∩∠∪ 〈 ) وقوله ، )٧لقمان
≅× ® :تعــــالى ÷ƒ uρ Èe≅ ä3Ïj9 >8$ ©ùr& 5ΟŠ ÏO r& ∩∠∪ ßìuΚ ó¡tƒ ÏM≈ tƒ#u™ «!$# 4’ n?÷G è? Ïµ ø‹n= tã §ΝèO •ÅÇãƒ #[É9 õ3tG ó¡ãΒ β r( x. óΟ©9 

$ yγ ÷è yϑ ó¡o„ ( çν öÅe³t6 sù A># x‹yè Î/ 8Λ⎧ Ï9r& ∩∇∪ 〈 ) ٨-٧الجاثية( 

® ¨β:بزيادة قوله تعالى       r( x. þ’ Îû Ïµ ø‹tΡèŒé& #Xø% uρ ( 〈 في اآلية األولى.  
  

  :ويندرج تحت ذلك ثالثة أقسام، اإلبدال: ثالثالنوع ال      
™ô⎯ä3ó ® :ومثال ذلك قوله تعالى، إبدال حرف بآخر -١       $# |MΡr& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ pgù: $# Ÿξ ä.uρ 

$ yγ ÷ΖÏΒ #´‰xî u‘ ß]ø‹xm $ yϑ çFø⁄ Ï© 〈 ) وقوله تعالى، )٣٥البقرة: ® ãô⎯ä3ó™ $# |MΡr& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ yf ø9$# Ÿξ ä3sù ô⎯ÏΒ 

ß]ø‹xm $ yϑ çFø⁄ Ï© 〈 ) ١٩األعراف  (  

Ÿξ ® :حيث استُبدل حرف الواو في اآلية األولى في قوله       ä.uρ 〈    بحرف الفـاء
Ÿξ ® :في اآلية الثانية في قوله ä3sù 〈   



 

$ ® :ومثال ذلك قوله تعالى، إبدال كلمة بأخرى -٢       sΨ ù= à)sù > ÎôÑ$# x8$ |Á yè În/ uyf y⇔ø9$# ( 

ôNuyf xΡ$$ sù çµ ÷ΖÏΒ $ tFt⊥ øO $# nο uô³tã $ YΖøŠtã ( 〈 ) وقوله تعالى، )٦٠البقرة: ® Âχ r& > ÎôÑ$# x8$ |Á yè În/ uyf y⇔ø9$# ( 

ôM |¡yf t7/Ρ$$ sù çµ ÷Ψ ÏΒ $ tFt⊥ øO $# nο uô³tã $ YΖøŠtã ( 〈 ) ١٦٠األعراف(  

ôNuyf ® حيث أبدل كلمة       xΡ$$ sù 〈 في اآلية األولى بكلمة ® ôM |¡yf t7/Ρ$$ sù 〈   في اآلية
 .يةالثان

#?Νä39s ® :ومثال ذلـك قولـه تعـالى   ، إبدال جملة بأخرى -٣       u™uρ ⎯ÏiΒ Èe≅ à2 $ tΒ 

çνθ ßϑ çG ø9r'y™ 4 β Î)uρ (#ρ ‘‰ãè s? |M yϑ ÷è ÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθ ÝÁ øt éB 3 χ Î) z⎯≈ |¡Σ M}$# ×Πθ è= sàs9 Ö‘$ ¤Ÿ2 ∩⊂⊆∪ 〈) ٣٤إبراهيم( ،

β ® :وقوله تعالى Î)uρ (#ρ ‘‰ãè s? sπ yϑ ÷è ÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθ ÝÁ øt éB 3 χ Î) ©!$# Ö‘θ àtó s9 ÒΟ‹ Ïm   )١٨النحل ( 〉 ∪∇⊆∩ ‘§

® χ:في األولـى  تعالى فقال، فأبدل الجملة في خاتمة اآليتين       Î) z⎯≈ |¡Σ M}$# ×Πθ è= sàs9 

Ö‘$ ¤Ÿ2 〈 ،وقال في الثانية:® χ Î) ©!$# Ö‘θ àtó s9 ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊇∇∪ 〈.  
  

θ#) ® :وله تعالىومثال ذلك ق ،الجمع واإلفراد :النوع الرابع       ä9$ s% uρ ⎯s9 $ uΖ¡¡yϑ s? â‘$ ¨Ψ9$# 

Hω Î) $ YΒ$ §ƒ r& Zο yŠρ ß‰÷è ¨Β 4 〈 ) وقوله تعالى، )٨٠البقرة: ® y7 Ï9 s̈Œ óΟßγ ¯Ρr'Î/ (#θ ä9$ s% ⎯s9 $ sΨ ¡¡yϑ s? â‘$ ¨Ψ9$# Hω Î) $ YΒ$ §ƒ r& 

;N ÿŠρ ß‰÷è ¨Β ( 〈 ) ٢٤آل عمران( 

  
⎪⎥x‹s{r&uρ š ® :عـالى ومثال ذلك قوله ت، التذكير والتأنيث: النوع الخامس       Ï% ©!$# 

(#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩∉∠∪ 〈 ) وقوله تعالى، )٦٧هود :® $ £ϑ s9uρ u™!$ y_ 

$ tΡãøΒ r& $ uΖøŠ¯gwΥ $ Y6 ø‹yè ä© t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π uΗ ÷quÎ/ $ ¨ΖÏiΒ ÏNx‹yz r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû 

öΝÏδ Í≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊆∪ 〈 ) ٩٤هود(  

بـدون  ، في اآليـة الثانيـة   فقد أضاف تاء التأنيث للفعل في قصة شعيب      
والفاعل واحد والحاجز بين ، في اآلية األولى وجود هذه التاء في قصة صالح

⎪⎥š ®الفعل والفاعل في الموضعين واحد Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß  〈.  

    



 

šχθ ® :ومثال ذلك قولـه تعـالى  ، التعريف والتنكير :النوع السادس       è= çG ø)tƒ uρ 

z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# Îötó Î/ Èd,y⇔ø9$# 3 〈 ) وقوله تعالى، )٦١البقرة: ® šχθ è= çG ø)tƒ uρ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# Îötó Î/ 9d,xm  〈 ) آل عمران

٢١( 

  .نكرة في اآلية الثانيةفجاءت كلمة الحق معرفة بأل في اآلية األولى وجاءت       
  

  :ويندرج تحته قسمان، اإلظهار واإلضمار: النوع السابع      

$ ® :ومثاله قوله تعـالى : وضع المظهر موضع المضمر -١       tΒ uρ ⎯sß š⎥⎪ Ï% ©!$# 

šχρ ãyIøtƒ ’ n?tã «!$# z> É‹x6ø9$# tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 3 χ Î) ©!$# ρ ä% s! @≅ ôÒ sù ’ n?tã Ä¨$ ¨Ψ9$# £⎯Å3≈ s9uρ öΝèδ unYø.r& Ÿω 
tβρ ãä3ô±o„ ∩∉⊃∪ 〈 ) وقوله تعـالى ، )٦٠يونس: ® ª!$# “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝä3s9 Ÿ≅ øŠ©9$# (#θ ãΖä3ó¡oKÏ9 Ïµ‹ Ïù u‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ 

#·ÅÁ ö6 ãΒ 4 χ Î) ©!$# ρ ä% s! @≅ ôÒ sù ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# £⎯Å3≈ s9uρ unYò2 r& Ä¨$ ¨Ψ9$# Ÿω šχρ ãä3ô±o„ ∩∉⊇∪ 〈 ) ٦١غافر( 

  .في اآلية األولى وأظهر في اآلية الثانية فأضمر      
≈y7 ® :ومثال ذلك قوله تعالى: االختالف في الضمائر -٢       uΖ÷è y_ usù #’ n< Î) y7 ÏiΒ é& ó’ s1 §s)s? 

$ pκß]ø‹tã Ÿω uρ tβ u“ øt rB 4 〈)  وقوله تعالى، )٤٠طـه: ® çµ≈ tΡôŠyŠusù #’ n< Î) ⎯Ïµ ÏiΒ é& ó’ s1 §s)s? $ yγ ãΨ øŠtã Ÿω uρ šχ u“ ós s? 〈 
  )١٣القصص (

على أسلوب الخطاب في اآلية األولى وكـان   حيث كان كالم اهللا لموسى      
  .على أسلوب الغائب في اآلية الثانية

      
 :ويندرج تحت ذلك، اختالف الصيغة الصرفية: النوع الثامن      

tΒ⎯ ® :ومثاله قوله تعالى، الفك واإلدغام -١       uρ È,Ï%$ t±ç„ tΑθ ß™ §9$# .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫t6 s? ã& s! 

3“ y‰ßγ ø9$# 〈 )  وقوله تعالى، )١١٥النسـاء: ® ⎯tΒ uρ È,Ï%$ t±ç„ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ χ Î* sù ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïè ø9$# 

tΒ⎯ ® :وقوله تعالى، )١٣األنفال ( 〉 ∪⊃⊆∩ uρ Ée−!$ t±ç„ ©!$# ¨β Î* sù ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïè ø9$# ∩⊆∪ 〈 ) ٤الحشر(  

  .م في اآليتين األوليين وباإلدغام في اآلية الثالثةبترك اإلدغا      
≈øŒÎ)uρ Νà6 ® :ومثال ذلك قوله تعـالى : التضعيف وعدمه -٢       sΨ øŠ¯gwΥ 〈)  ٤٩البقـرة( ،

≈øŒÎ)uρ Νà6 ® :وقوله تعالى uΖøŠpgΥr& 〈 ) ١٤١األعراف(  



 

  .بتضعيف الفعل في اآلية األولى وعدمه في اآلية الثانية      
x8θ ® :ومثاله قول اهللا تعـالى : جرد والمزيـد الم -٣       è?ù'tƒ Èe≅ ä3Î/ @Ås≈ y™ 8Λ⎧ Ï= tæ ∩⊇⊇⊄∪ 〈 

x8θ ® :وقوله تعالى، )١١٢األعراف ( è?ù'tƒ Èe≅ à6Î/ A‘$ −s y™ 5ΟŠ Ï= tæ ∩⊂∠∪ 〈 ) ٣٧الشعراء( 

  .فاآلية الثانية فيها زيادة في المبنى يترتب عليها زيادة في المعنى      
ـ  -٤       y7 ® :ومثالـه قولـه تعـالى   : ارعالماضي والمض Ï9 ẍ‹x. …çµ ä3è= ó¡nΣ ’ Îû É>θ è= è% 

t⎦⎫ÏΒ Íôf ßϑ ø9$# ∩⊇⊄∪ 〈 )وقوله تعـالى ، )١٢الحجر: ® y7 Ï9 ẍ‹x. çµ≈ sΨ õ3n= y™ ’ Îû É>θ è= è% š⎥⎫ÏΒ Íôf ßϑ ø9$# ∩⊄⊃⊃∪ 〈 
 )٢٠٠الشعراء (

بينما جاء الفعل على ، حيث جاء الفعل على صيغة المضارع في اآلية األولى      
  .ولكل نوع من أنواع الفعل معناه، يغة الماضي في اآلية الثانيةص
 øŒÎ)uρ ® :ومثال ذلك قوله تعـالى : يسم فاعله لم امالبناء للفاعل والبناء ِل -٥      

$ sΨ ù= è% (#θ è= äz ôŠ$# Ïν É‹≈ yδ sπ tƒ ós)ø9$# 〈 )  ٥٨البقـرة( ،وقوله تعالى: ® øŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝßγ s9 (#θ ãΖä3ó™ $# Ïν É‹≈ yδ sπ tƒ ös)ø9$# 〈 
  )١٦١األعراف (

وفي اآلية الثانية بالبناء لمـا لـم   ، فجاء الفعل في اآلية األولى بالبناء للفاعل      
      .يسم فاعله

šχθ ® :ومثاله قوله تعـالى : البناء على جمع السالمة والتكسير -٦ è= çG ø)tƒ uρ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 

Îötó Î/ Èd,y⇔ø9$# 3 〈 ) الىوقوله تع،  )٦١البقرة: ® tβθ è= çG ø)tƒ uρ u™!$ uŠÎ; /ΡF{$# Îötó Î/ 9d,xm 4 〈 ) ١١٢آل عمران(  

  .فجاء الجمع جمع مذكر سالم في اآلية األولى وجمع تكسير في اآلية الثانية      
  

©# ® :ومثاله قول اهللا تعالى في قصة هود، اإلجمال والتفصيل:النوع التاسع       ®L xm 

#sŒÎ) u™!% y` $ tΡÞö∆ r& u‘$ sùuρ â‘θ ‘Ζ−F9$# $ sΨ ù= è% ö≅ ÏΗ ÷q$# $ pκ Ïù ⎯ÏΒ 5e≅ à2 È⎦ ÷⎫y ÷̀ρ y— È⎦ ÷⎫uΖøO $# y7 n= ÷δ r&uρ ω Î) ⎯tΒ t,t7y™ Ïµ ø‹n= tã 

ãΑöθ s)ø9$# ô⎯tΒ uρ z⎯tΒ#u™ 4 !$ tΒ uρ z⎯tΒ#u™ ÿ…çµ yè tΒ ω Î) ×≅‹ Ï= s% ∩⊆⊃∪ * tΑ$ s% uρ (#θ ç7Ÿ2 ö‘ $# $ pκ Ïù ÉΟó¡Î0 «!$# $ yγ1 1øgxΧ !$ yγ8 y™ öãΒ uρ 4 

¨β Î) ’ Ïn1u‘ Ö‘θ àtó s9 ×Λ⎧ Ïm $! ® :وقوله تعـالى ، ) ٠٤١-٠٤٠هود (〉 ∪⊆⊇∩ ‘§ sΨ øŠxm ÷ρ r'sù Ïµ ø‹s9Î) Èβ r& ÆìsΨ ô¹ $# y7 ù= àø9$# 

$ sΨ Ï⊥ ãŠôã r'Î/ $ sΨ ÍŠôm uρ uρ #sŒÎ* sù u™!$ y_ $ tΡÞö∆ r& u‘$ sùuρ â‘θ ‘Ζ−F9$#   ô7 è= ó™ $$ sù $ pκ Ïù ⎯ÏΒ 5e≅ à2 È⎦ ÷⎫y ÷̀ρ y— È⎦ ÷⎫uΖøO $# y7 n= ÷δ r&uρ ω Î) ⎯tΒ 

t,t7y™ Ïµ ø‹n= tã ãΑöθ s)ø9$# öΝßγ ÷Ψ ÏΒ ( Ÿω uρ © É_ ö7ÏÜ≈ sƒ éB ’ Îû t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ßϑ n= sß ( Νåκ®ΞÎ) šχθ è% {øó –Β ∩⊄∠∪ 〈) ٠٢٧المؤمنون (  



 

$! ®:حيث جاء التفصيل في سورة هود بقولـه تعـالى         tΒ uρ z⎯tΒ#u™ ÿ…çµ yè tΒ ω Î) ×≅‹ Ï= s% 〈 
 تحديـد بينما في سورة المؤمنون لم يـرد  ، بتحديد المؤمنين بأنهم قلة من قوم نوح

  .ذلك
  

öÉ9 ® :ومثال ذلك قوله تعالى: االختالف باإلضافة وعدمها: النوع العاشر ô¹ $$ sù 4’ n?tã $ tΒ 

tβθ ä9θ à)tƒ ôx Îm7y™ uρ Ï‰ôϑ ut ¿2 y7 În/u‘ Ÿ≅ ö6 s% Æíθ è= èÛ Ä§ôϑ ¤±9$# Ÿ≅ ö6 s% uρ $ pκÍ5ρ ãäî ( 〈 ) وقولـه ، )١٣٠طه: ® öÉ9 ô¹ $$ sù 

4’ n?tã $ tΒ šχθ ä9θ à)tƒ ôx Îm7y™ uρ Ï‰ôϑ ut ¿2 y7 În/u‘ Ÿ≅ ö6 s% Æíθ è= èÛ Ä§ôϑ ¤±9$# Ÿ≅ ö6 s% uρ É>ρ ãäó ø9$# ∩⊂®∪ 〈 ) ٣٩ق( 

  .فجاءت اآلية األولى باإلضافة بينما جاءت اآلية الثانية باإلطالق      
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  املبحث الثا�ي
  وحتته مطلبان

  أمهية علم املتشابه اللفظي: املطلب األول
 فوائد علم املتشابه اللفظي: املطلب الثا�ي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :أمهية املتشابه اللفظي: املطلب األول      
ترجع أهمية هذا العلم إلى موضوعه فهو ضرب من تفسـير القـرآن   : أوالً      

فعلم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم قسـم  ، لذلك فأهميته من أهمية علم التفسير
ال عمـل  ، أنه وحيوهو من األنواع التي اشتمل عليها القرآن في بيان ، قائم بذاته

أو تعريـف  ، أو حذف وإثبـات ، للبشر فيه مع تنوع استعماالته من تقديم وتأخير
  .أو إبدال شيء منه بشيء آخر في الموضع الواحد، وتنكير
حيث أنه أنشئ حفاظاً علـى القـرآن   ، ترجع أهميته إلى أهمية نشأته: ثانيا      
وهو مـن علـوم   ، حفَظَة كتاب اهللاوتيسيراً ل، من أن يقع اللحن في كلماته، الكريم

القرآن التي تخدمه وتحافظ عليه وتبرز كثيرا من وجوه إعجازه وأسراره التـي ال  
  .تنفد

تتضح أهميته بمعرفة فوائده التي أستعرضها في المطلب الثاني بـإذن  : ثالثا      
 .اهللا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

  :اللفظي فوائد املتشابه: املطلب الثا�ي      
أن علم اآليات المتشابهات يمأل النفس إيمانا بعظمة اهللا وقدرتـه حـين    -١      

يقف اإلنسان في تفسير هذا النوع من اآليات على دقائق األسلوب البياني للقـرآن  
وإظهار إعجازه وغـزارة معانيـه   ، فدراسته تعين على الفقه في كتاب اهللا، الكريم

ب؛ ألنه يوجب مزيد المشقة في رظم القُوذلك من أع، والبحث عن دقائقه، وأسراره
  .تعالى الوصول إلى المراد وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب من اهللا

وذلـك   نبينا محمد ةأن علم المتشابه اللفظي فيه داللة على صدق نبو -٢      
مـع أنـه   ، المعاني العظيمة مطوية في ثناياهحين تتجلى الصور البالغية البديعة و

$ ® :قـال تعـالى  ، رأ ولم يكتبأمي لم يق tΒ uρ |MΖä. (#θ è= ÷Fs? ⎯ÏΒ ⎯Ï& Í#ö7s% ⎯ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿω uρ …çµ ’Üèƒ rB 
y7 ÏΨŠ Ïϑ u‹Î/ ( #]ŒÎ) z>$ s?ö‘ ^ω šχθ è= ÏÜö6 ßϑ ø9$# ∩⊆∇∪ 〈   ) ٤٨العنكبوت( 

أن علم المتشابه اللفظي باب من أبواب التأمل في آيات اهللا األمر الـذي   -٣      
ـ  Ÿξ ® :ه بقولـه حث عليه سبحانه في كتاب sùr& tβρ ã−/y‰tFtƒ tβ#u™öà)ø9$# 4 öθ s9uρ tβ% x. ô⎯ÏΒ Ï‰ΖÏã Îöxî «!$# 

(#ρ ß‰y ùθ s9 ÏµŠ Ïù $ Z≈ n= ÏF÷z $# #[ÏWŸ2 ∩∇⊄∪ 〈 )  وقوله تعالى،  )٨٢النسـاء: ® Ÿξ sùr& tβρ ã−/y‰tG tƒ šχ#u™öà)ø9$# 

ôΘr& 4’ n?tã A>θ è= è% !$ yγ ä9$ xø% r& ∩⊄⊆∪ 〈 )٢٤محمد( 

علم يرد على الملحدين والمشككين الذين يطعنون في القـرآن مـن    هو -٤      
مدعين أن ما بـه مـن   ، خالل ما تشابه منه وما تماثل أو تكرر من ألفاظه وآياته

فعلم المتشابه يرد عليهم بعكس ، أو تكرار ال هدف له، المتشابه اللفظي غير مفهوم
وما يظهره من وجه ، بههما يقولون وذلك بإظهاره عظمة القرآن وبالغته في متشا

  .الحكمة في كل موضع
وفي هذا التكـرار  ، وكذا نستفيد أن المتشابه اللفظي ضرب من التكرار -٥      

yξ ® :قال اهللا تعـالى ، تثبيت لقلب النبي ä.uρ È à)¯Ρ y7 ø‹n= tã ô⎯ÏΒ Ï™!$ t6 /Ρr& È≅ ß™ ”9$# $ tΒ àM Îm7sVçΡ ⎯Ïµ Î/ 

x8yŠ# xσèù 4 x8u™!% y ùρ ’ Îû Ïν É‹≈ yδ ‘,ys ø9$# ×π sàÏã öθ tΒ uρ 3“ uø.ÏŒuρ t⎦⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊄⊃∪ 〈 ) ١٢٠هود(  

، أن علم المتشابه اللفظي يعين على تيسير حفظ القرآن الكريم وإتقانـه  -٦      
  . ولذلك صنف العلماء مؤلفات في المتشابه اللفظي لهذا الغرض تحديداً



 

مرجوة منافعها فـي تقويـة   أما األنواع ال: " ١-رحمه اهللا–قال ابن المنادي       
وذكر شواهدها ، والمجربة معاونتها إلدراب المتحفظ فقد قدمنا ذكرها، حفظ الحافظ
) المتشـابه (ولم يبق إال النوع الذي استحدثه فريق من القراء ولقبوه ، المأثورة فيها

وحداهم كون القرآن ذا ، وإنما حملهم على وضعهم إياه للقراءة ردا من سوء الحفظ
وتكرار أخبار من سلف من ، ترداد أنبائه ومواعظه، وتقديم وتأخير كثير، قصص

يأتي بعضه بكالم متساوي األبنية والمعـاني علـى   ، األنبياء والمهلكين واألشقياء
فيـأتي  ، وقد يجيء حرف غير هذا الضـرب ، تفريق ذلك في آي القرآن وسوره

، وأسماء متماثلـة ، يان تارةوآخر يأتي باإلدغام تارة وبالب، بالواو مرة وبالفاء مرة
  ٢"فاستحبوا أن يجمعوا من حروف متشابه القرآن ما إذا حفظ منع من الغلط

وذلك ، أن المتشابه اللفظي معين على المحافظة على علوم القرآن الكريم -٧      
ألن البحث في أوجه التشابه ومحاولة توجيهها يحتاج إلى النظر في اللغة والنحـو  

فكان المتشابه اللفظي بذلك سببا في تحصيل علوم ، الفقه وغيرها والبالغة وأصول
  .كثيرة

         
  

  
 
  
  
  
  

                                                 
 ،سمع جده محمدا وأباه جعفـرا  ،اهللا بن يزيد أبو الحسين بن المنادي أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد :هو ١

وجمـع علومـا    ،صنف كتبـا كثيـرة   ،محصال لما يحكيه ،ة أمينا ثبتا صدوقا ورعا حجة فيما يرويهكان ثق
 )٢/٣وطبقات الحنابلة ، ١١/٢١٩ينظر البداية والنهاية (هـ ٣٣٦توفي سنة ،جمة

 ٥٩متشابه القرآن العظيم ص ٢



 

  
  
  
  
  السياق: الفصل الثا�ي

  وفيه أربعة مباحث
  تعريف السياق لغة واصطالحا: املبحث األول

رضوان  وأقوال الصحابة من سنة النيبأصل القول بالسياق : املبحث الثا�ي
  اهلل عليهم

  عناية العلماء بالسياق وأمهيته: املبحث الثالث
  أركان السياق وأ�واعه: املبحث الرابع

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

  

  تعريف السياق لغة واصطالحا:املبحث األول
  مطالب وحتته ثالث
  السياق لغة: املطلب األول

  السياق اصطالحا: املطلب الثا�ي
  داللة السياق: املطلب الثالث

  
  
  
  

 
  
  
  
  



 

  :غةالسياق ل: املطلب األول      
قبل الحديث عن معنى السياق البد من اإلشارة إلى أن السياق يـرادف فـي         

     ١.اللغة كال من المقام والحال والموقف والمقتضى والنظم
ويقال ولدت فالنة ثالثة بنين علـى سـاق   : "-رحمه اهللا  -قال الجوهري       

  ٢."ق نزع الروحوالسيا... ليست بينهم جارية، واحدة أي بعضهم على إثر بعض
وهـو  ، السين والواو والقاف أصل واحـد :"  -رحمه اهللا -وقال ابن فارس       

سـقت  : ويقال. ما استيق من الدواب: والسيقة. حدو الشيء يقال ساق يسوق سوقا
، لما يساق إليها من كل شيء، وأسقته والسوق مشتقة من هذا، إلى امرأتي صداقها

وإنما سـميت بـذلك ألن   ، والجمع سوق، نسان وغيرهوالساق لإل، والجمع أسواق
  ٣."الماشي ينساق عليها

، جلبهـا وطردهـا  : سوق اإلبل:"  -رحمه اهللا -وقال الراغب األصفهاني       
  ٤"غق من غير مضويق سمي النسواقه في الحلْوالس...سقته فانساق: يقال

وهـو يسـوق   ، ابعـت تت: تساوقت اإلبل:"  -رحمه اهللا -وقال الزمخشري      
وجئتـك  ، وهذا الكـالم مسـاقه كـذا   ، وإليك يساق الحديث، الحديث أحسن سياق
  ٥."على سرده: بالحديث على سوقه

ساقَ اإلبل وغيرها ، سوق السوق معروف:" -رحمه اهللا -وقال ابن منظور       
وكذلك تقاودت  ،وقد انساقت تساوقت اإلبُل تَساوقاً إذا تتابعت...يسوقها سوقاً سياقاً

فجاء زوجها يسوق أعنُزاً ما تَساوقُ : ٦وفي حديث أم معبد ، فهي متقاودة متساوقة
واألصل فـي تسـاوقُ   ، والمساوقة المتابعة كأن بعضها يسوق بعضا. أي ما تتابع

                                                 
  ٣٠ص، للدكتور عبد الفتاح البركاوي، داللة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث ١
  ٢/١١٣٩,١١٣٨الصحاح  ٢
 ٣/١١٧معجم مقاييس اللغة  ٣
 .كتاب السين، ٢٤٩مفردات ألفاظ القرآن ص ٤
  ٣١٤أساس البالغة ص ٥
ويقال بنت خالد بن خلف بن منقذ بن ربيعة بن  ،عاتكة بنت خالد بن خليف :اسمها، أم معبد الخزاعية: هي ٦

  ٣/١٩٠وعبارتها هذه في البداية والنهاية ، )٣/٣٢٥ينظر الثقات ( أصرم بن ضبيس الكعبية من خزاعة



 

سـاقَ  ... تتساوقُ كأنها لضعفها وفرط هزالها تتخاذل ويتخلف بعضها عن بعض
ألن أصـل الصـداق   ، اقا أساقه وإن كان دراهم أو دنانيرإليها الصداق والمهر سي

فاسـتعمل ذلـك فـي الـدرهم والـدينار      ، عند العرب اإلبُل وهي التـي تُسـاق  
وهو في السوق أي النزع كأن روحه تُساق لتخرج من بدنه ويقال لـه  ...وغيرهما

  ١"السياق أيضا
: والمنسـاق ...المهـر : والسياق ككتاب:"-رحمه اهللا  -وقال الفيروز أبادي       
  ٢"تزاحمت في السير: والغنم، تتابعت وتقاودت: وتساوقت اإلبل...والقريب، التابع

قلبت الواو ياء لكسرة ، وأصل السياق سواق:" ٣ -رحمه اهللا -وقال الزبيدي      
  ٤."هو يسوق الحديث أحسن سياق: ومن المجاز...السين
فسـياق الكـالم   ، عنى التتابع واالتصالوبهذا يتضح أن السياق يدور حول م      

  .تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ١٠/١٦٧,١٦٦لسان العرب  ١
 ٣/٣٣٦,٣٣٥القاموس المحيط  ٢
عالمـة فـي   ، هو أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الملقب بمرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي ٣

 فهرس الفهـارس ينظر ( هـ١٢٠٥توفي بالطاعون سنة ، له تاج العروس، الحديث واللغة واألدب واألنساب
١/٥٢٦( 
  ٦/٣٨٧تاج العروس  ٤



 

  :السياق اصطالحاً: املطلب الثا�ي      
حتى يتبين لنا المراد من السياق البد من استعراض أقوال العلماء في بيـان        

  :مفهومه عندهم
قرائن فإنها الدالـة علـى   أما السياق وال:" -رحمه اهللا– ١قال ابن دقيق العيد      

  ٢"وتعيين المحتمالت، وهي المرشدة إلى بيان المجمالت، مراد المتكلم من كالمه
ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكـالم  :" -رحمه اهللا–وقال الزركشي       

ولهذا ترى صاحب ، وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز، الذي سيق له
  ٤"له الكالم معتمدا حتى كأن غيره مطروح يجعل الذي سيق ٣الكشاف
ربط القول بغـرض مقصـود علـى    :"في تعريفه للسياق ٥وقال السجلماسي      

، أي ربط القول بغرض مقصود أولى وأوضح من القصـد األول ، ٦"القصد األول
وهذا يعني أن النص يحمل معنيين أو قصدين أحدهما أولى من اآلخر الرتباطـه  

  .بالسياق
  ٧"أسلوبه الذي يجري عليه:" ي قواعد الفقه جاء مفهوم سياق الكالم بأنهوف      

  
أمـا  :"وقال صاحب كتاب داللة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكـريم       

  السياق القرآني فإننا نقصد به األغراض والمقاصد األساسية التي تدور عليها جميع

                                                 
كان إماما متقنا فـي الحـديث   ، محمد بن علي بن وهب تقي الدين أبو الفتح المعروف بابن دقيق العيد: هو ١

ينظر أبجد (هـ ٧٠٢توفي سنة ، وله من المؤلفات اإلمام واإللمام وغيرهما، كثير المطالعة، واألصول والفقه
 )٣/١٥٦العلوم 

  ٢/٢٢٥إحكام األحكام  ٢
  .يعني بذلك أبو القاسم محمود الزمخشري ٣
 ١/٣١٧البرهان في علوم القرآن  ٤
من علما ء القـرن الثـامن   ، أبو محمد القاسم بن محمد بن عبد العزيز األنصاري السجلماسي األندلسي: هو ٥
 )سخ الكتاب المحققولم يجد له المحقق ترجمة غير التي وردت في ن، ٤٦ينظر مقدمة محقق كتابه ص(
 ١٨٨المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ص ٦
 ١/٣٣٠قواعد الفقه لمحمد البركتي  ٧



 

سلوب البياني الذي يشيع في جميـع  معاني القرآن إلى جانب النظم اإلعجازي واأل
  .وهذا الكالم يشابه كثيراً ما يطلق عليه الوحدة الموضوعية، ١"تعبيراته
كلمة السياق في تعبير المفسـرين  : "رسالة داللة السياق فقد قال أما صاحب      

هـو  ، واشتمل على غـرض واحـد  ، تطلق على الكالم الذي خرج مخرجاً واحدا
مـع مالحظـة أن   ، وانتظمت أجزاؤه في نسق واحـد ، لمالمقصود األصلي للمتك

الغرض من الكالم أو المعاني المقصودة بالذات هي العنصر األساسي في مفهـوم  
  ٢"السياق
داللة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظـي   ةرسال صاحبوقد توصل       

لسـياق  إلى تعريف للسياق بعد استقرائه الستعمال العلمـاء ل  في قصة موسى
ومن خـالل صـريح   ، ومن خالل وسائلهم وطرقهم في تحديده، واعتمادهم عليه

أنه الغرض الـذي  : "وهذا التعريف الذي توصل إليه هو، قولهم في مفهوم السياق
أو المـتكلم  ، أو أحوال الكالم، أو حاله، تتابع الكالم ألجله مدلوال عليه بلفظ المتكلم

  ٣"أو السامع، فيه
  :نيياق عند العلماء والمؤلفين مفهومتضح أن للسومن هنا ي      

  .أي مقصود المتكلم من إيراد الكالم، أن السياق هو الغرض :أحدهما      
أن السياق هو التتابع والسرد الذي سيق الكالم على هيئته ووصـفه  : الثاني      

بعضه  في أسلوبه الذي بنيت جمله وعباراته عليه حتى أصبح سياقا من الكالم يتبع
إذاً التتـابع واالتصـال والتـرابط فـي     ، ٤بعضا في نظمه الذي ورد الخطاب به

  .التراكيب والنظم هو السياق
للسياق هو الذي ارتضيته وذلك ألن غرض الكالم أو مـا   والتعريف الثاني      

  .ليس سياقهيتبين من المعاني على ما يقتضيه الغرض 

                                                 
 ٨٨داللة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن ص ١
 ٥١داللة السياق للدكتور ردة اهللا الطلحي ص ٢
وهذا ما اختاره ، ٢٧صفهد الشتوي :  داللة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى ٣

 .فضيلة الدكتور محمد بازمول
 )٢٧فهد الشتوي ص: ينظر رسالة داللة السياق(هذا التعريف لفضيلة الدكتور عويد المطرفي  ٤



 

  :داللة السياق: املطلب الثالث      
: منهـا ، ولهذه المادة معان متعددة، )دّل(مصدر من الفعل : الداللة في اللغة      

  ١"يدل داللة أرشده وهداه :" الهداية واإلرشاد على نحو ما جاء في األفعال المتعدية
كون الشيء يلزم من العلم بـه العلـم   : أما عند علماء المنطق فالداللة هي      

  ٢.بشيء آخر
ومـن جهـل   ، داللة السياق أنكرها بعضهم:"  -رحمه اهللا  – قال الزركشي      

  ٣"إنها متفق عليها في مجاري كالم اهللا تعالى: وقال بعضهم، شيئا أنكره
: ويمكن تعريف داللة السياق بأنها:"وقال صاحب رسالة داللة السياق القرآني      

  .فهم النص بمراعاة ما قبله وما بعده
، بيان اللفظ أو الجملة في اآلية: لسياق في التفسير بأنهاويمكن تعريف داللة ا      

  ٤"بما ال يخرجها عن السابق والالحق
وهذا تعريف فيه نظر ألن بيان اللفظ بما ال يخرج عن السابق والالحق فـي        

وكذلك بالنسبة إلى بيان الجملة في ، اآلية هو تفسير لغوي وليس بيانا لداللة السياق
لظاهرها من خالل تركيبها أما فهم سياقها فال يتضح إال إذا نُظـر  اآلية فهو بيان 

  .إلى هذه الجملة من خالل العبارات التي جاء أسلوب الخطاب بها
  :وعلى هذا فإن تعريف داللة السياق هو      

معنى مفهوم غير مصرح به في النص يشير إليه عمـوم ارتبـاط السـياق          
طاب الذي يبحث فيه عن ذلك المعنى من ذي علم في أسلوب الخواللحاق بالسباق 

  ٥.بالعربية ودربة بأساليبها
  

                                                 
 ١/١٠٣ينظر األفعال المتعدية  ١
  ١/١٣٩ينظر التعريفات  ٢
 ٤/٣٥٧البحر المحيط للزركشي  ٣
  ٦٢داللة السياق القرآني لعبد الحكيم القاسم ص ٤
  )٢٩ينظر رسالة داللة السياق لفهد الشتوي ص(هذا التعريف لفضيلة الدكتور عويد المطرفي  ٥



 

  
  
  
  

  أصل القول بالسياق: املبحث الثا�ي
  :وحتته مطلبان

  أصل القول بالسياق من سنة النيب : املطلب األول
 ما ورد عن الصحابة رضوان اهلل عليهم من اعتبار السياق: املطلب الثا�ي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  أصل القول بالسياق من سنة النيب: طلب األولامل      
وفيما يلي أذكر بعضا من األمثلـة  ، لقد ورد استعمال داللة السياق في السنة      

  :الدالة على ذلك
قال صاحب رسالة داللة السياق القرآني وأثرها في التفسـير  : المثال األول      

لما  ١لعائشة رضي اهللا عنها قول النبي:" مستدالً على استعمال السياق من السنة
⎪⎦t ® :سألته عن قوله تعالى Ï% ©!$#uρ tβθ è?÷σãƒ !$ tΒ (#θ s?# u™ öΝåκæ5θ è= è% ¨ρ ì' s#Å_ uρ öΝåκ®Ξr& 4’ n< Î) öΝÎκÍh5u‘ tβθ ãè Å_ ü‘ ∩∉⊃∪ 〈 

ال يـا بنـت   :" هم الذين يشربون الخمر ويسـرقون؟ قـال  : فقالت،  )٦٠المؤمنون (
وهم يخـافون أال يقبـل   ، ويتصدقون، لونويص، ولكنهم الذين يصومون، الصديق
  .٢"أولئك يسارعون في الخيرات ، منهم

فـي  ، وهذا مثال من السنة واضح في استعمال الالحق من اآليـات : "ثم قال      
إلى السياق ليحّل المشـكل فـي    ورجع فيه النبي، معرفة المعنى للجملة المفسرة

  ٣".مال السياق فيما وصلت إليهوهذا أوضح دليل من السنة على استع.. األذهان
ذكر صاحب رسالة داللة السياق وأثرها في توجيه المتشـابه  : المثال الثاني      

: مثاالً آخر يدل على استعمال السياق من السنة بقوله اللفظي في قصة موسى
إن من أصرح األدلة في نظري في بيان تأصيل السياق هو ما جاء فـي حـديث   (

  ٤"فكان للحوت سرباً ولموسى وفتاه عجباً:" يه قول النبيمع الخضر وف موسى
  

                                                 
ولم يتزوج بكراً ، بمكة وعمرها تسع سنوات تزوجها النبي، هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق١

   ) ٢/١٥ينظر صفة الصفوة ( هـ ٥٨توفيت سنة ، غيرها
  ،٣١٧٥حديث رقم ، ٥/٣٢٧رة المؤمنون ينظر الترمذي في تفسير سو ٢

  ، ٤١٩٨حديث رقم ، ٢/١٤٠٤، باب التوقي على العمل، وابن ماجه في كتاب الزهد
  .هذا حديث صحيح اإلسناد: قال الحاكم، ٣٤٨٦حديث رقم  ٢/٤٢٧والحاكم في المستدرك 

 ٨٧ابن جرير ص دراسة نظرية تطبيقية من خالل تفسير، داللة السياق القرآني وأثرها في التفسير ٣
، ١/٥٦باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى اهللا ، كتاب العلم، ينظر صحيح البخاري ٤

  ١٢٢حديث رقم 
 ٢٣٨٠حديث رقم ، ٤/١٨٤٧، باب فضائل الخضر، كتاب الفضائل، وصحيح مسلم



 

أن اهللا قال في سورة الكهف في الموضع األول عـن الحـوت   : ووجه ذلك      
$ ®: وفتـاه  الذي حمله موسـى  £ϑ n= sù $ tó n= t/ yìyϑ øgxΧ $ yϑ Îγ ÏΖ÷ t/ $ u‹Å¡nΣ $ yϑ ßγ s?θ ãm x‹sƒ ªB$$ sù …ã& s#‹Î6 y™ ’ Îû 

Íós t7ø9$# $ \/u|  ∩∉⊇∪ 〈)وقال فـي الموضـع الثـاني   ،  )٦١كهفال: ® tΑ$ s% |M ÷ƒ u™u‘ r& øŒÎ) !$ uΖ÷ƒ uρ r& ’ n< Î) 

Ïο u÷‚ ¢Á9$# ’ ÏoΤÎ* sù àMŠÅ¡nΣ |Nθ çt ù: $# !$ tΒ uρ çµ‹ Ï⊥9|¡øΣ r& ω Î) ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# ÷β r& …çν uä.øŒr& 4 x‹sƒ ªB$#uρ …ã& s#‹Î6 y™ ’ Îû Íós t7ø9$# $ Y7pgx” 

ففي األولـى  ، لذلك الحوت اختلف ولكن الوصف، فالقصة واحدة )٦٣الكهـف  ( 〉 ∪⊃∌∩
$ ® :كان \/u|  〈 ،وفي الثانية، وهو وصف للحوت الذي انسّل ودخل البحر:® $ Y7pgx”  〈 ؛

   ١.)ألنه بيان لحال موسى وفتاه عليهما السالم والذي بين ذلك هو السياق
  

⎪⎦t ® :قول اهللا تعـالى : المثال الثالث       Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ óΟs9uρ (#ûθ Ý¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= ÝàÎ/ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& 

ãΝßγ s9 ß⎯øΒ F{$# Νèδ uρ tβρ ß‰tG ôγ –Β ∩∇⊄∪ 〈)  أن الصـحابة  : ٢وقد ثبت في الصحيحين،  )٨٢األنعـام
ما فهموه من تعميم حكم الظلم ِل، رضوان اهللا عليهم شقت عليهم هذه اآلية لما نزلت

  .وأن مطلق الظلم يفقد األمن المطلق، على كل معصية
⎪⎦® t:لما نزلـت : قال ٣عن ابن مسعود       Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ óΟs9uρ (#ûθ Ý¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= ÝàÎ/ 〈 ،

ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم : " قال، نا ال يظلم نفسهأي: قلنا يا رسول اهللا
©¢ ® :أولم تسمعوا إلى قول لقمـان البنـه  ، بشرك o_ ç6≈ tƒ Ÿω õ8Îô³è@ «!$$ Î/ ( χ Î) x8öÅe³9$# íΟù= Ýàs9 

ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∪ 〈) ١٣لقمان (  

                                                 
 ٥١ص ىداللة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في توجيه قصة موس ١
  ٣١٨١حديث رقم ، ٣/١٢٢٦،واتخذ اهللا إبراهيم خليال:باب قول اهللا تعالى، كتاب األنبياء، صحيح البخاري ٢

  ١٢٤حديث رقم ، ١/١١٤باب صدق اإليمان وإخالصه ، كتاب اإليمان، وصحيح مسلم
مات بالمدينة لمـا   ،من السابقين األولين ،حليف بني زهرة ،عبد اهللا بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي:هو ٣

  )١/٥٩٧ينظر الكاشف (، هـ٣٢وفد سنة 



 

 ®:وأنكر على من فهم من قوله تعالى: " - رحمه اهللا–١قال ابن قيم الجوزية        
t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ óΟs9uρ (#ûθ Ý¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= ÝàÎ/ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 ß⎯øΒ F{$# Νèδ uρ tβρ ß‰tG ôγ –Β 〈) ــام ــه )٨٢األنع  أن

® χ:وذكر قول لقمان البنه، وبين أنه الشرك، ظلم النفس بالمعاصي Î) x8öÅe³9$# íΟù= Ýàs9 

ÒΟŠ Ïàtã  〈) مع أن سياق اللفظ عند إعطائه حقه من التأمل يبين ذلك؛ فـإن  ، ) ١٣لقمان
® óΟs9uρ (#ûθ:بل قال، ولم يظلموا أنفسهم: اهللا سبحانه لم يقل Ý¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= ÝàÎ/ 〈 ، ولبس

وال يغطي اإليمان ويحيط ، الشيء بالشيء تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته
’4 ® :ومن هذا قوله تعالى، به ويلبسه إال الكفر n?t/ ⎯tΒ |=|¡x. Zπ y∞ÍhŠy™ ôM sÜ≈ xm r&uρ ⎯Ïµ Î/ …çµ çG t↔ ÿ‹ÏÜyz 

y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $ yγŠ Ïù tβρ à$ Í#≈ yz ∩∇⊇∪ 〈) فإن الخطيئة ال تحيط بالمؤمن ) ٨١ البقرة
y#ø‹Ÿ2 ® :ومع أن سياق قولـه ، أبداً فإن إيمانه يمنعه من إحاطة الخطيئة به uρ ß∃% s{r& 

!$ tΒ öΝçG ò2 uõ° r& Ÿω uρ šχθ èù$ sƒ rB öΝä3¯Ρr& ΟçG ø.uõ° r& «!$$ Î/ $ tΒ öΝs9 öΑÍi”t∴ãƒ ⎯Ïµ Î/ öΝà6ø‹n= tæ $ YΖ≈ sÜù= ß™ 4 ‘“ r'sù 

È⎦ ÷⎫s)ƒ Íxø9$# ‘,xm r& Ç⎯øΒ F{$$ Î/ ( β Î) ÷Λä⎢Ζä. šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩∇⊇∪ 〈) ثم حكـم اهللا أعـدل حكـم    ، )٨١األنعام
وأصدقه أن من آمن ولم يلبس إيمانه بظلم فهو أحق باألمن والهدى فدل علـى أن  

وظنـوا أن  ، فلما أشكل عليهم المراد بالظلم: "-رحمه اهللا–ويقول ،٢"الشرك: الظلم
بـأن   أجابهم، كان ال يكون آمناً لمٍظُ فسه أيم نلَظلم النفس داخل فيه وأن من ظَ

وهذا واهللا الجـواب الـذي   ، الظلم الرافع لألمن والهداية على اإلطالق هو الشرك
ـ ، يشفي العليل ع ويروي الغليل؛ فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وض

خـرة  واألمن والهدى المطلق هو األمن في الـدنيا واآل  ،العبادة في غير موضعها
، فالظلم المطلق التام مانع من األمن والهدى المطلق، والهدى إلى الصراط المستقيم

، وال يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعاً من مطلق األمن ومطلق الهدى فتأملـه 
  ٣."فالمطلق للمطلق والحصة للحصة

                                                 
  ،العالم الفاضل المحقق شـمس الـدين   ،الشيخ محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي: هو ١

ينظـر طبقـات المفسـرين للـداودي     (هـ ٧٥١سنة وتوفي  ،وصنف التبيان في أقسام القرآن،فسر الفاتحة 
١/٢٨٤(  
  ١/٣٥١ن عن رب العالمين إعالم الموقعي ٢
 ٣/١٠٥٧الصواعق المرسلة  ٣



 

  :اقما ورد عن الصحابة رضوان اهلل عليهم من اعتبار داللة السي: املطلب الثا�ي
وفزعوا إليها ، اعتنى الصحابة بداللة السياق وفسروا بمقتضاها القرآن الكريم      

  :ومن أمثلة ذلك، في بيان ما اشتبه من المعاني
يا أمير المؤمنين : فقال، ١ أن رجال سأل علي بن أبي طالب:المثال األول      

≅s9uρ Ÿ⎯ ® :أرأيت قوله تعالى yè øgs† ª!$# t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ù= Ï9 ’ n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ¸ξ‹ Î6 y™  〈 ) وهـم   )١٤١النسـاء
$$!® ª:ثم قال، أدنه:يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟ قال له علي بن أبي طالب sù ãΝä3øt s† 

öΝä3sΨ ÷ t/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 3 ⎯s9uρ Ÿ≅ yè øgs† ª!$# t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ù= Ï9 ’ n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ¸ξ‹ Î6 y™ 〈 )٢.يوم القيامة )١٤١النساء 
    ٣.وكذا كان قول ابن عباس

يـوم   قال النبـي : (قال ٤الحديث المشهور عن ابن عمر: المثال الثاني      
فأدرك بعضهم العصر فـي  " ال يصلين أحد العصر إال في بني قريظة: "األحزاب
بل نصلي لم يرد منا : وقال بعضهم، ال نصلي حتى نأتيها: فقال بعضهم، الطريق
  ٥.هذا لفظ البخاري.) فلم يعنّف واحداً منهم  نبيفذُكر ذلك لل، ذلك

يوم انصرف عن   نادى فينا رسول اهللا:( فعن عبد اهللا قال :أما لفظ مسلم      
، فتخوف ناس فوت الوقت، "أن ال يصلين أحد الظهر إال في بني قريظة:" األحزاب

                                                 
قتـل   ، وأحد العشرة المبشرين بالحنـة ، وهو أحد الخلفاء الراشدين،علي بن أبي طالب أمير المؤمنين: هو ١

 )١/١٦٦ينظر تاريخ الخلفاء (هـ ٤٠سنة
  ٥/٣٣٣تفسير الطبري  ٢
ولد قبل الهجرة بثالث  ف بن عم رسول اهللا عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منا: هو ٣

لـو أدرك   :وقال عمر ،بالفهم في القرآن فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه ودعا له رسول اهللا   ،سنين
وأحـد   ،وهو أحد المكثرين مـن الصـحابة   ،بالطائف هـ٦٨مات سنة  ،بن عباس أسناننا ما عشره منا أحدا

  )١/٣٠٩نظر التقريب ي(من فقهاء الصحابة  ،العبادلة
واستصغر يوم أحد وهو  ،ولد بعد المبعث بيسير ،عبد اهللا بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن :هو ٤

مـات سـنة    ،وكان من أشد الناس اتباعا لألثـر  ،والعبادلة ،وهو أحد المكثرين من الصحابة ،بن أربع عشرة
  )١/٣١٥ينظر التقريب (هـ٧٣
من األحزاب ومخرجه إلى بني قريظـة ومحاصـرته    باب مرجع النبي، لمغازيصحيح البخاري كتاب ا ٥

  ٣٨٩٣حديث رقم ، ٤/١٥١٠، إياهم



 

وإن   هللاال نصلي إال حيث أمرنا رسول ا: وقال آخرون، فصلوا دون بني قريظة
     ١).قال فما عنّف واحداً من الفريقين، فاتنا الوقت

أما جمعهم بين الروايتين فـي كونهـا الظهـر    : "٢-رحمه اهللا-قال النووي      
وقـد صـلّى   ، فمحمول على أن هذا األمر كان بعد دخول وقت الظهر، والعصر

تصلوا الظهر ال : فقيل للذين لم يصلوا الظهر، الظهر بالمدينة بعضهم دون بعض
، ال تصلوا العصر إال في بني قريظـة : وللذين صلوا بالمدينة، إال في بني قريظة

ويحتمل ، وال تصلوا العصر وال الظهر إال في بني قريظة: ويحتمل أنه قيل للجميع
وللـذين ذهبـوا   ، ال تصلوا الظهر إال في بني قريظـة : أنه قيل للذين ذهبوا أوالً

  .واهللا أعلم،  في بني قريظةال تصلوا العصر إال: بعدهم
وأما اختالف الصحابة رضي اهللا عنهم في المبادرة بالصالة عند ضيق وقتها       

وتأخيرها؛ فسببه أن أدلة الشرع تعارضت عندهم بأن الصالة مأمور بها في الوقت 
ال يصلين أحد الظهر أو العصـر إال فـي بنـي    : مع أن المفهوم من قول النبي

ال أن تـأخير الصـالة   ، وأن ال يشتغل عنه بشيء، رة بالذهاب إليهمالمباد، قريظة
نظـراً  ، فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم، من حيث أنه تأخير، مقصود في نفسه

وأخذ آخـرون بظـاهر   ، فصلوا حين خافوا فوت الوقت، إلى المعنى ال إلى اللفظ
  ٣".ين ألنهم مجتهدونواحداً من الفريق ولم يعنّف النبي، اللفظ وحقيقته فأخّروها

فجعلـوا  ، فاألولون تمسكوا بعموم الخطـاب : "٤-رحمه اهللا–وقال ابن تيمية       
واآلخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج ، صورة الفوات داخلة في العموم

                                                 
حديث ، ٣/١٣٩١باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم األمرين المتعارضين ، كتاب الجهاد والسير، صحيح مسلم ١

 ١٧٧٠رقم 
الشـيخ اإلمـام    ،بن جمعة النـووي ي بن حسن بن حسين بن حزام ابن محمد زيحيى بن شرف بن م: هو ٢

والداعي إلى سـبيل   ،وحجة اهللا على الالحقين ،أستاذ المتأخرين ،شيخ اإلسالم ،العالمة محيي الدين أبو زكريا
 )٨/٣٩٦ينظر طبقات الشافعية الكبرى (هـ ٦٧٦مات سنة ، له مصنفات كثيرة مشهورة ،كان زاهدا ،السالفين

 ٩٨-١٢/٩٧شرح صحيح مسلم  ٣
إلمام العالمة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ اإلسالم علم الزهاد نادرة العصـر تقـي   ا: هو ٤

الدين أبو العباس أحمد بن المفتي شهاب الدين عبد الحليم ابن اإلمام المجتهد شيخ اإلسالم مجـد الـدين عبـد    
 )١/٥٢٠ينظر طبقات الحفاظ (هـ ٧٢٨نة مات س، أحد األعالم ، السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم الحراني



 

وهي مسألة اختلف فيها ، فإن المقصود المبادرة إلى القوم، هذه الصورة عن العموم
شهوراً هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالـذين صـلّوا فـي    الفقهاء اختالفاً م

  ١).الطريق كانوا أصوب
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ، ٢٠/٢٥٣مجموع الفتاوى  ١



 

  
  
  
  

  عناية العلماء بالسياق وأمهيته: املبحث الثالث
  :وحتته مطلبان

  عناية العلماء بالسياق: املطلب األول
  أمهية السياق: املطلب الثا�ي

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  



 

  :ناية العلماء بالسياقع: املطلب األول     
  : تتضح عناية العلماء بالسياق بأمور      
ما قاله : ومن ذلك، من خالل أقوالهم في الحث على االهتمام به :األمر األول      

  ٢".المعاني يتعلق معظمها بفهم النظم والسياق: "١-رحمه اهللا–الجويني 
اق مرشـد إلـى تبـين    السـي : " ٣-رحمـه اهللا –وقال العز بن عبد السالم       

  ، وكل ذلك بعرف االستعمال، وتقرير الواضحات، وترجيح المحتمالت، المجمالت
وكل صفة وقعت في سـياق الـذم   ، فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحاً

فما كان مدحا بالوضع فوقع في سياق الذم صار ذماً واستهزاء وتهكما ، كانت ذما
®  ø−èŒ y7:مثالـه ، بعرف االستعمال ¯ΡÎ) |MΡr& â“ƒ Í“ yè ø9$# ãΛq Íx6ø9$# ∩⊆®∪ 〈) أي الـذليل   )٤٩الـدخان

  ٤".المهان لوقوع ذلك في سياق الذم
وما ، فإن الداللة في كل موضع بحسب سياقه: " -رحمه اهللا–وقال ابن تيمية       

  ٥".الحاليةويحف به من القرائن اللفظية 
وعـرف مقصـود   ، ة وما بعدهافمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل اآلي: "وقال      
وعرف السداد مـن االنحـراف   ، وعرف الهدى والرسالة، تبين له المراد، القرآن

وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معنـاه  ، واالعوجاج
  ٦".فهذا منشأ الغلط من الغالطين

                                                 
ن أبو يعبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد العالمة إمام الحرمين ضياء الد :هو ١

ة من مصنفاته النهاي،هـ٤١٠سنة  مولدهكان  ،رئيس الشافعية بنيسابور ،يالمعالي بن الشيخ أبي محمد الجوين
ينظـر طبقـات الشـافعية    (هــ  ٤٧٨توفي سنة ، واألساليب في الخالف واإلرشاد في أصول الدين وغيرها

١/٢٥٥( 
 ٢/٨٧٠البرهان في أصول الفقه  ٢
آمرا  ،عالما ورعا زاهدا ،كان شيخا لإلسالم ،الشيخ عز الدين عبد العزيز عبد السالم الدمشقي السلمي :هو ٣

 )١/٢٦٧ينظر طبقات الفقهاء (هـ ٦٦٠سنة  توفي،بالمعروف وناهيا عن المنكر
 ١/١٥٩اإلمام في بيان أدلة األحكام  ٤
 ٦/١١٤مجموع الفتاوى  ٥
 ١٥/٩٤مجموع الفتاوى  ٦



 

شهد بصحة القـول  أن ي: "في بيان وجوه الترجيح ١-رحمه اهللا-وقال الكلبي       
  ٢"ويدل على ما قبله وما بعده، سياق الكالم

أما السياق والقرائن : " مبيناً أهمية السياق -رحمه اهللا–وقال ابن دقيق العيد       
  ٣"فإنها الدالة على مراد المتكلم من كالمه

، السياق يرشد إلـى تبيـين المجمـل   : "-رحمه اهللا–وقال ابن قيم الجوزية       
وتقييـد  ، وتخصـيص العـام  ، والقطع بعدم احتمال غير المراد، المحتملوتعيين 
فمـن  ، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مـراد المـتكلم  ، وتنوع الداللة، المطلق

  ٤".وغالط في مناظرته، أهمله غلط في نظره
السياق في البرهان في حديثه عن النـوع   -رحمه اهللا–وقد ذكر الزركشي       

وهو يتصيد المعاني مـن  : "فقال في تعريفه له) عرفة غريب القرآنم(الثامن عشر 
    ٥".السياق ألن مدلوالت األلفاظ خاصة

  ٦..."ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكالم الذي سيق له: "وقال      
ما لم يرد فيه : الثاني: " وقال عند حديثه عن التفسير الذي لم يرد بالنقل فقال      

وطريق التوصل إلى فهمه النظـر إلـى مفـردات    ، سرين وهو قليلنقل عن المف
  ٧".واستعمالها بحسب السياق، ومدلوالتها، األلفاظ من لغة العرب

  

                                                 
علـى   كان عاكفامن أهل غرناطة  ،يكنى أبا القاسم ،محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي :هو ١

 ،عربيـة الفي فنون مـن   مشاركاً ،على التدريس قائماً حافظاًكان و ،العلم واالشتغال بالنظر والتقييد والتدوين
 :وألف الكثير في فنون شتى منها ،لألقوال مستوعباً ،للتفسير حافظاًوكان  ،وأدب ،وحديث ،تاءاوقر ،وأصول

وكتـاب الـدعوات    ،وكتاب األقوال السنية في الكلمات السـنية  ،كتاب وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم
 )١/٢٩٥ينظر الديباج المذهب (هـ ٧٤١مات سنة  ،ر المخرجة من صحيح األخبارواألذكا

 ١/٩التسهيل لعلوم التنزيل ٢
 ٢/٢١إحكام األحكام شرح عمدة األحكام  ٣
 ٤/٨١٥بدائع الفوائد  ٤
 ١/٢٩١البرهان  ٥
 ١/٣١٧البرهان  ٦
 ٢/١٧٢البرهان  ٧



 

: أثناء بيانه للشروط الواجبـة علـى المفسـر    -رحمه اهللا–وقال السيوطي       
ق والغرض الذي سي، ومراعاة التأليف، وعليه بمراعاة المعنى الحقيقي والمجازي"

  ١".له الكالم
مبيناً أن المرتبة العليـا لفهـم    ٢-رحمه اهللا–وقال الشيخ محمد رشيد رضا       

واألحسن أن يفهم اللفظ من القـرآن  :"فيقول، القرآن هي الفهم العام للسياق القرآني
ويحقق كيف يتفق معناه مع ، وينظر فيه، بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه، نفسه

وأن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق ...جملة معنى اآلية
وائتالفه مع القصد الذي جاء لـه الكتـاب   ، واتفاقه مع جملة المعنى، له من القول

   ٣"بجملته
فهم السياق على رأس قائمـة   ٤-رحمه اهللا–دراز محمد وقد جعل الدكتور       

إن السياسة الرشيدة في دراسة :"الحيث ق، الشروط الواجب على المفسر اإللمام بها
فال ، النسق القرآني تقضي بأن يكون هذا النحو من الدرس هو الخطوة األولى فيه

يتقدم الناظر إلى البحث في الصالت الموضعية بين جزء وجزء منه إال بعـد أن  
        ٥"وضبط مقاصدها، يحكم النظر في السورة كلها بإحصاء أجزائها

  

                                                 
 ٢/٤٨٨اإلتقان  ١
، مد شمس الدين بن محمد بهاء الدين علـي خليفـة القلمـوني   محمد رشيد رضا بن علي رضا بن مح: هو ٢

، عالم باألدب والحديث والتفسـير والتـاريخ  ، أحد رجال اإلصالح اإلسالمي، حسيني النسب، بغدادي األصل
 ) ٦/١٢٦ينظر األعالم للزركلي ( هـ١٣٥٤مات سنة 

 ١/٢٢تفسير المنار  ٣
اشتغل بالتدريس في األزهر وانتدب ، م١٨٩٤يخ بمصر سنة ولد بكفر الش، كتور محمد عبد اهللا درازدال: هو ٤

وحصل على عضوية جماعة كبـار  ، )جامعة فؤاد األول سابقاً( القاهرةجامعة وانتدب لتدريس تاريخ األديان ب
عبـد اهللا بـن إبـراهيم    :تحقيـق ، ينظر مقدمة كتابه.(م١٩٥٨توفي سنة ، إلى جانب مناصب أخرى، العلماء

 )األنصاري
  ١٥٨النبأ العظيم ص ٥



 

وقد كثرت تفاسير : " في مقدمته لتفسيره ١-رحمه اهللا–السعدي وقال الشيخ       
، فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عـن المقصـود  ، األئمة رحمهم اهللا لكتاب اهللا

وكان ، ومن مقصر يقتصر على حل بعض األلفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد
فينظر فـي  ، يهواللفظ وسيلة إل، الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود

ويعرف أنه ، ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر، سياق الكالم وما سيق ألجله
فـالنظر لسـياق   ، حضريهم وبـدويهم ، عالمهم وجاهلهم، سيق لهداية الخلق كلهم

مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزولـه مـن   ، اآليات
  ٢".اد منهأعظم ما يعين على معرفته وفهم المر

فقد اعتنى الصـحابة رضـوان اهللا   ، اهتمامهم بأسباب النزول: األمر الثاني      
  .عليهم بهذا لما له من أثر في توجيه المتشابه لفهم المعنى

واهللا الذي ال إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب اهللا إال  : "قال ابن مسعود      
ولو أعلم ، اب اهللا إال أنا أعلم فيما أنزلتوال أنزلت آية من كت، أنا أعلم أين أنزلت

  ٣".أحدا أعلم مني بكتاب اهللا تبلغه اإلبل لركبت إليه
معرفـة    ومن فوائد معرفة الرسـول : "-رحمه اهللا–السعدي الشيخ قال       

والمراد منها موقوف علـى معرفـة   ، وفهم المعنى، اآليات القرآنية المنزلة عليه
فـإن األزمنـة   ، وغيرهم من الناس، قومه وأصحابه وسيرته مع أحوال الرسول

فلو أراد إنسـان أن يصـرف همـه    ، واألمكنة واألشخاص تختلف اختالفا كثيرا
لحصل من الغلط على اهللا وعلى ، لمعرفة معاني القرآن من دون معرفة منه لذلك

                                                 
ولـد  ، صاحب التفسير والمؤلفات الكثيرة، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا بن ناصر السعدي: هو ١

الشيخ محمـد  : تتلمذ على يديه كبار العلماء ومنهم،كان لين الجانب، حصر وقته للعلم والتعليم،هـ١٣٠٧سنة 
سليم وتالمذتهم وعلمـاء القصـيم    ينظر علماء آل(هـ١٣٧٦توفي سنة ، -رحمه اهللا–بن صالح بن عثيمين 

٢/٢٩٥(  
 ١/٢٩تفسير السعدي  ٢
  ٤٧١٦حديث رقم  ٤/١٩١٢  صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي ٣

  ٢٤٦٣حديث رقم  ٤/١٩١٣ كتاب فضائل الصحابة باب فضائل عبد اهللا بن مسعود صحيح مسلم



 

وهذا إنما يعرفه من عرف ما في ، مراد اهللا من كالمه شيء كثير وعلى رسوله
  ١".التفاسير من األغالط القبيحة التي ينزه عنها كالم اهللاأكثر 
ومعرفة سبب النزول يعين على فهم اآليـة؛  : " -رحمه اهللا–وقال ابن تيمية       

  ٢".فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب
ال يمكن تفسير اآلية دون الوقوف على قصتها : ٣قال الواحدي: "وفي اإلتقان      

وقال ابن دقيق العيد بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معـاني  ، وبيان نزولها
  ٤".القرآن
  .اهتمام العلماء بعلم المناسبات: األمر الثالث      
، ويعين على فهم اآليـة ، يثمر ربط كالم اهللا بعضه ببعض، وهو علم عظيم      

: ناسباتعند حديثه عن علم الم -رحمه اهللا–قال الزركشي ، ويظهر إعجاز القرآن
وفائدته جعل أجزاء الكالم بعضها آخذاً بأعناق بعض فيقـوى بـذلك االرتبـاط    "

  ٥".ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتالئم األجزاء
توجيه القراءات هـو فـي   "و، اهتمام العلماء بتوجيه القراءات: األمر الرابع      

لذلك لم يتصدر للبحث و، بل هو من أدق بحوث اللغة، جوهره بحث لغوي خالص
  .فعلم توجيه القراءات ليس لغويا بحتاً، وهذا فيه نظر ٦".فيه إال شيوخ علم اللغة

  .اهتمام العلماء بالوجوه والنظائر :األمر الخامس      
: -رحمه اهللا–قال ابن تيمية، ومما يدل على ذلك كثرة المؤلفات في هذا العلم      

وبعض المتواطئـة أيضـاً مـن    ، ي من المتشابهواألسماء المشتركة في اللفظ ه"

                                                 
 ١/٣٦تفسير السعدي  ١
 ١٣/٣٣٩مجموع الفتاوى  ٢
وكان إمام عصره في ، كان فقيها إماما في النحو واللغة ،علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن الواحدي: هو ٣

، وصنف في أسباب النزول، البسيط والوسيط والوجيز:له مصنفات كثيرة منها ثالث كتب في التفسير، التفسير
 )٥/٢٤٠ينظر طبقات الشافعية الكبرى(هـ٤٦٨توفي سنة ، وله شعر مليح، وغيرها الكثير، وكتاب المغازي

 ١/٨٧اإلتقان  ٤
 ١/٣٦البرهان  ٥
 ٣٩التناسب البياني في القرآن ألحمد أبو زيد ص ٦



 

،   وصنفوا كتب الوجوه والنظائر، الوجوه والنظائر: ويسميها أهل التفسير، المتشابه
    ١".والنظائر في األسماء المتواطئة، فالوجوه في األسماء المشتركة

اهتمام العلماء بعلم غريب القرآن كما اهتموا بعلم الوجـوه   :األمر السادس      
إال أن كتب الغريب أقـل ذكـراً   ، وهو قريب منها في االعتناء بالسياق، والنظائر

  .للسياق من كتب الوجوه والنظائر
  .اهتمام العلماء بعلم الوقف واالبتداء :األمر السابع      
  .اهتمام العلماء بعلم معاني القرآن وتفسيره :األمر الثامن      
  .ء بتوجيه المتشابه اللفظي في القرآناهتمام العلما: التاسعاألمر       
  .في الدراسة التطبيقية -بإذن اهللا–ويأتي البحث فيه       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ١٣/٢٧٦مجموع الفتاوى  ١



 

  :أمهية السياق: املطلب الثا�ي          
  :تظهر أهمية السياق مما يلي      

  .أنه يعين على بيان المعنى وتحديده -١      
يطلعك على ، فتأمل ما قبل اآلية وما بعدها :" -رحمه اهللا– ابن تيميةقال       

  ١"حقيقة المعنى
الذي يبين فيه أهمية  -رحمه اهللا–وقد ذكرت سابقا قول ابن قيم الجوزية       

  ٢.السياق في بيان المعاني ومعرفة المراد من الكالم
 ø−èŒ ®:مثاالً لذلك في قوله تعالى -رحمه اهللا–وقد أورد ابن قيم الجوزية       

y7 ¯ΡÎ) |MΡr& â“ƒ Í“ yè ø9$# ãΛq Íx6ø9$# ∩⊆®∪ 〈) فلو نظرنا إلى هذه اآلية معزولة عـن  ،  )٤٩الدخان
سياقها التي وردت فيه الحتمل األمر أن يكون المراد منها التكـريم والتعظـيم   
لكن بالنظر إليها وسط سياقها نجد أنها تدل على السخرية واالسـتهزاء ممـن   

  .وجهت إليه
وال يخفـى أن  :"كتاب التطور الداللي معقبا على هذه اآلية يقول صاحب      

y7  ®:وكذلك التوكيد في، هنا البد أن يكون منبوراًً شديدا 〉 ø−èŒ ®نطق كلمة  ¯ΡÎ) 〈 
â“ƒ ®: ثم نغمة التهكم والسخرية في Í“ yè ø9$# ãΛq Íx6ø9$# 〈  ألن سياق اآليات العجيب يحتم

çνθ ® ويالحظ كذلك اختيار كلمة. ذلك è= ÏG ôã $$ sù 〈) دون غيرها لكي تـوحي   )٤٧الدخان
بأن هذا الذي يدعي العزة والكرامة في الدنيا سوف يقتلع من مكانته هذه ويلقى 

  ٣"في سواء الجحيم
  .والترجيح عند االختالف، وأنه مهم في بيان صحة التفسير -٢      

                                                 
 ٢/٣١٣دقائق التفسير  ١
 ٥٢ينظر ص ٢
 ٨١التطور الداللي ص ٣



 

حتى ، اً فقفإذا حدثت عن اهللا حديث: "١ -رحمه اهللا  –يقول مسلم بن يسار       
 أو وهذا يدل على االهتمام بالسياق في كل تفسـير قـلّ  ، ٢"تنظر ما قبله وما بعده

  .رثُكَ
أن يشهد بصحة القول سياق " من أوجه الترجيح : -ويقول الكلبي رحمه اهللا  

  ٣"وما بعده، ويدل عليه ما قبله، الكالم
هو األصل العظيم في  في بيان أن السياق عنده –ويقول ابن تيمية رحمه اهللا       

وما يحـف  ، فإن الداللة في كل موضع بحسب سياقه: "فهم كتاب اهللا وسنة رسوله
  ٤."به من القرائن اللفظية والحالية

وأن داللـة  ، فمن تدبر ما ورد في باب أسماء اهللا تعالى وصـفاته : "ثم يقول      
كون ذلـك  ال يوجب أن ي، ذلك في بعض المواضع على ذات اهللا أو بعض صفاته

بل ينظر ، ونقضاً للنافي، حتى يكون ذلك طرداً للمثبِت، هو مدلول اللفظ حيث ورد
، وما يبين معناه من القـرائن والـدالالت  ، بخصوصه وسياقه، في كل آية وحديث

، واالستدالل بهما مطلقـا ، في باب فهم الكتاب والسنة، فهذا أصل عظيم مهم نافع
فهـو  ، وطرد الدليل ونقْضـه ، عتراض والجوابواال، ونافع في معرفة االستدالل

وفي كل استدالل أو معارضـة مـن الكتـاب    ، نافع في كل علمٍ خبري أو إنشائي
   ٥."وفي سائر أدلة الخلق، والسنة

                                                 
تـوفي  ، ن ابن عباس وابن عمرروى ع، تابعي ثقة، مولى، أبو عبد اهللا مسلم بن يسار البصري الفقيه: هو ١

وتهذيب التهذيب ، ٤/٥١٠وسير أعالم النبالء ، ٢٧/٥٥١ينظر تهذيب الكمال (هـ ١٠١وقيل ، هـ١٠٠سنة 
٤/٧٣( 
 ١/٧تفسير ابن كثير  ٢
  ١/٩التسهيل لعلوم التنزيل  ٣
 ٦/١٤مجموع الفتاوى  ٤
 ٦/١٨مجموع الفتاوى  ٥



 

’ ®:لقوله تعالى ١-رحمه اهللا–ومن أمثلة ذلك ما ورد في تفسير ابن كثير        n?tã 

Å7 Í← !#u‘ F{$# tβρ ãÝàΖtƒ ∩⊄⊂∪ 〈)لكهم وما أعطاهم اهللا : قيل معناه: " )٢٣ن المطففيينظرون في م
’ ®:وقيل معنـاه . من الخير والفضل الذي ال ينقضي وال يبيد n?tã Å7 Í← !#u‘ F{$# tβρ ãÝàΖtƒ 〈  

Hξ ®:وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار. إلى اهللا عز وجل x. öΝåκ®ΞÎ) ⎯tã öΝÎκÍh5§‘ 7‹Í×tΒ öθ tƒ 

tβθ ç/θ àf ós pR°Q ∩⊇∈∪ 〈  ) فذُكر عن هؤالء أنهم يباحون النظر إلى اهللا عز وجل )  ١٥المطففين
   ٢".وهم على سررهم وفرشهم

نظر إلى سياق الكالم فـي سـابقه    -رحمه اهللا–من هنا يظهر أن ابن كثير       
اآلية تُحمل على المعنيين لكن ابن كثيـر رجـح    إنحيث ، تصحيحاً لهذا التفسير
 .أحدهما باعتبار السياق

$! ® :ومثال ذلك أيضا قوله تعالى       tΒ uρ $ uΖø9u“Ρr& 4’ n?tã $ tΡÏ‰ö6 tã tΠöθ tƒ Èβ$ s% öàø9$# 〈)  ٤١األنفـال( 
استُدل بهذه اآلية على أن أول نزول القرآن كان في ليلة السابع عشـر مـن    حيث

وما أنزلنا على عبدنا محمد من : الظاهر أن معناه:" فقيل، في غزوة بدر، رمضان
مالئكة والفتح في ذاك اليوم المشهود الذي فرق اهللا فيـه بـين الحـق    الوحي وال

وقام للمسلمين بسببها شوكة ، والباطل في أول موقعة تاريخية انتصر فيها اإلسالم
، ويؤيده سياق النظم القرآني الكريم...وإلى هذا الرأي جنح أكثر المفسرين، ودولة

ضا بما شـرع اهللا فـي قسـمة    فإن اآلية نزلت لترويض قلوب المسلمين على الر
فـإن  ، الذي قضى اهللا أن يكون له ال لهم، وليقطعوا أطماعهم من الخمس، الغنائم

فهو الذي في هذا اليوم أنزل مـا أنـزل مـن    ، الفضل في هذه الغنائم إنما هو هللا
وسخر سائر أسباب النصر في ، وأنزل مدداً من لدنه، هدايات وبشائر تثبت قلوبهم

إذا كان األمر كذلك فأطيعوا أيها المسلمون أمره في قسمة الغنـائم  و، هذه المعركة
ûθ#) ®و، الناتجة عن هذا النصر ßϑ n= ÷æ$#uρ $ yϑ ¯Ρr& ΝçG ôϑ ÏΨ xî ⎯ÏiΒ &™ó© x« ¨β r'sù ¬! …çµ |¡çΗ è~ ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ “ Ï% Ï!uρ 

                                                 
يـدري   ،له تصانيف مفيـدة ،المفسراإلمام الفقيه المحدث  ،عيالدمشقي الشاف إسماعيل بن عمر بن كثير :هو ١

مـات سـنة   ،ويحفظ جملة صالحة من المتون والتفسير والرجال وأحـوالهم  ،واألصول ،ويفهم العربية ،الفقه
 )٣/٨٥وطبقات الشافعية ، ١/٧٤ينظر معجم المحدثين (هـ ٧٧٤

  ٤/٤٨٧تفسير ابن كثير  ٢



 

4’ n1öà)ø9$# 4’ yϑ≈ tG uŠø9$#uρ È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ Ç∅ ö/$#uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# β Î) óΟçGΨ ä. ΝçGΨ tΒ#u™ «!$$ Î/ !$ tΒ uρ $ uΖø9u“Ρr& 4’ n?tã $ tΡÏ‰ö6 tã tΠöθ tƒ 

Èβ$ s% öàø9$# tΠöθ tƒ ‘s)tG ø9$# Èβ$ yè ôϑ yf ø9$# 3 〈  "١  
فهناك المناسبة بين ، مهم في بيان المناسبات على اختالف أنواعهاوهو  -٣      
والمناسـبة بـين كلمـات    ، والمناسبة بين القصص، والمناسبة بين اآليات، السور
  .والمناسبة بين السورة واسمها، ة الواحدةالسور
األمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات :"في اإلتقان -رحمه اهللا–يقول السيوطي       

  ٢"هو أن تنظر الغرض الذي سيقت له السورة: اآليات في جميع القرآن
فـي قولـه    -رحمـه اهللا –ومن أمثلة ذلك ما أورده ابن الزبير الغرنـاطي        

ــالى ≅ö ®:تعـ è% óΟçG ÷ƒ u™u‘ r& β Î) Ÿ≅ yè y_ ª!$# ãΝà6ø‹n= tæ Ÿ≅ ø‹©9$# #´‰tΒ ö|  4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ô⎯tΒ îµ≈ s9Î) ãöxî «!$# 

Νà6‹ Ï?ù'tƒ >™!$ u‹ÅÒ Î/ ( Ÿξ sùr& šχθ ãè yϑ ó¡n@ ∩∠⊇∪ ö≅ è% óΟçF÷ƒ u™u‘ r& β Î) Ÿ≅ yè y_ ª!$# ãΝà6ø‹n= tæ u‘$ pκ̈]9$# #´‰tΒ öy™ 4’ n< Î) 

ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ô⎯tΒ îµ≈ s9Î) ãöxî «!$# Νà6‹ Ï?ù'tƒ 5≅ ø‹n= Î/ šχθ ãΨ ä3ó¡n@ ÏµŠ Ïù ( Ÿξ sùr& šχρ ãÅÇö7è? 〈  ) ٧١القصـص-

Ÿξ ®:فقد ختمت اآلية األولى بقولـه ، ) ٧٢ sùr& šχθ ãè yϑ ó¡n@ 〈 ،  والثانيـة بقولـه:® Ÿξ sùr& 

šχρ ãÅÇö7è?   〈 أن قولـه  ...: والجـواب : "بقوله -رحمه اهللا–حيث أجاب عن ذلك
Ÿξ ®:تعالى في اآلية األولى sùr& šχθ ãè yϑ ó¡n@ 〈 مناسب من ضربي ما يعتبر  ك ليالًللمدر

درك فيه المسموعات؛ ألن ظلمة الليل غيـر  وإنما تُ، ت والمبصراتبه المسموعا
فقيل، ذكر النهار بما يناسب أيضا مع فجيء بما يناسب، من إدراكها مانعة:® Ÿξ sùr& 

šχρ ãÅÇö7è?  〈ًفجيء مع كل بما يناسب، ألن المبصرات تدرك نهاراً وال تدرك ليال ،
  ٣".واهللا أعلم

 .روهو مهم في بيان مرجع الضمي-٤

çµ… ® :قوله تعالى: ومثاله       ¯ΡÎ)uρ 4’ n?tã y7 Ï9 s̈Œ Ó‰‹Îκy¶ s9 ∩∠∪ 〈) الضمير : قيل  )٧العاديات
وأن يكون عائداً إلى رب اإلنسان المذكور ، يحتمل أن يكون عائداً إلى اإلنسان

                                                 
 ١/٧٥مناهل العرفان  ١
 ٢/٢٩٣اإلتقان  ٢
 ٩١١-٢/٩١٠مالك التأويل  ٣



 

β¨ ® :في قوله تعالى Î) z⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯Ïµ În/uÏ9 ×Šθ ãΖs3s9 ∩∉∪ 〈)  لكـريم  ولكن النظم ا،  )٦العاديـات
: بدليل قوله بعـده ، وإن كان هو األول في اللفظ، يدل على عوده إلى اإلنسان

بجعل األول ، وتفريق الضمائر، فإنه لإلنسان بال نزاع، وإنه لحب الخير لشديد
  ١.للرب والثاني لإلنسان ال يليق بالنظم الكريم

  .ويعين السياق على بيان المحذوف -٥      
، وال يحذفون ما ال دليـل عليـه  : "-رحمه اهللا–لسالم قال العز بن عبد ا      

، والسياق مرشد إليه، وإذا دار المحذوف بين أمرين قدر أحسنهما لفظاً ومعنى
  ٢".فيقدر في كل موضع أحسن ما يليق به

ôM ®:في قوله تعـالى  ٣-رحمه اهللا–ومثال ذلك ما قاله أبو السعود        s9$ s% þ’ ÏoΤÎ) 

èŒθ ãã r& Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$$ Î/ y7ΖÏΒ β Î) |MΖä. $ w‹É)s? ∩⊇∇∪ 〈) ١٨مريم( " :® β Î) |MΖä. $ w‹É)s? 〈 :  أي تتقـي اهللا
، ثقة بداللة السياق عليـه ، وجواب الشرط محذوف، تعالى وتبالي باالستعاذة به

  ٤".فإني عائذة به أو فتعوذ بتعوذي أو فال تتعرض لي: أي
احتمـل لفظـه    ك اللفظي وهو مـا وهو مهم في تحديد معنى المشتر - ٦    
  ٥.ن فأكثريمعني

ãΝôf ® :ومن ذلك قوله تعالى       ¨Ζ9$#uρ ãyf ¤±9$#uρ Èβ#y‰àf ó¡o„ ∩∉∪ 〈)  فـالنجم   )٦الـرحمن
ويراد به النبات الصغير قسيم الشـجر  ، يراد به الفلك الدوار في أبراج السماء
ومجيء الشجر في سياق اآلية الكريمـة  ، وهو ما لم يقم من النبات على ساق

  ٦.على أن المراد بالنجم هو المعنى الثاني يدل
                                                 

 ، ٤/٢١٤ينظر التسهيل لعلوم التنزيل  ١
 ١/٢٠٤اإلمام في بيان أدلة األحكام  ٢
هـ وهو سلطان المفسرين مقدمة ٨٩٦هو المولى أبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ولد سنة  ٣

الكشاف بلغها إلى آخر سورة الفـتح  جيش المتأخرين وتفسيره من أكمل التفاسير وصنف الحاشية على تفسير 
 )١/٣٩٨أنظر طبقات المفسرين للداودي (هـ ٩٨٢وسماها معاقد النظر توفي سنة 

 ٥/٢٦٠تفسير أبي السعود  ٤
 ٣٢٧ينظر الصاحبي ص ٥
ينظر المعنى بين الداللة المعجمية والداللة السياقية في قصة محمد بن المؤمل للجـاحظ للـدكتور محمـد     ٦

  ١٨العريان ص



 

 .ويعين السياق على تحديد زمن النزول-٧      

في تفسـير قولـه    -رحمه اهللا–ومثال ذلك ما ذكره ابن جرير الطبري       
ــالى Ç⎯yϑ ®:تع sù 3“ y‰tG ôã $# öΝä3ø‹n= tæ (#ρ ß‰tFôã $$ sù Ïµ ø‹n= tã È≅ ÷VÏϑ Î/ $ tΒ 3“ y‰tG ôã $# öΝä3ø‹n= tæ 〈) ــرة  ":  )١٩٤البق

Ç⎯yϑ ®:اختلف أهل التأويل فيما نزل فيه قولـه  sù 3“ y‰tG ôã $# öΝä3ø‹n= tæ (#ρ ß‰tFôã $$ sù Ïµ ø‹n= tã È≅ ÷VÏϑ Î/ $ tΒ 

3“ y‰tG ôã $# öΝä3ø‹n= tæ 〈 هذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومئـذ قليـل  :... فقال بعضهم ،
، ىوكان المشركون يتعـاطونهم بالشـتم واألذ  ، وليس لهم سلطان يقهر المشركين

فأمر اهللا المسلمين من يجازي منهم أن يجازي بمثل ما أوتي إليـه أو يصـبر أو   
إلى المدينـة وأعـز اهللا سـلطانه أمـر       فلما هاجر رسول اهللا، يعفو فهو أمثل

وأن ال يعدو بعضهم على بعـض  ، المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم
  . كأهل الجاهلية

لك فمن قاتلكم أيها المؤمنون مـن المشـركين   بل معنى ذ: وقال آخرون      
بالمدينـة وبعـد     وقالوا نزلت هذه اآلية على رسول اهللا، فقاتلوهم كما قاتلوكم

 ١وأشبه التأويلين بما دل عليه ظاهر اآلية الذي حكي عن مجاهد، ...عمرة القضية
هاد عدوهم ؛ ألن اآليات قبلها إنما هي أمر من اهللا للمؤمنين بج)وهو القول الثاني(

θ#) ®:وذلك قوله، على صفة è= ÏG≈ s% uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# t⎦⎪ Ï% ©!$# óΟä3tΡθ è= ÏG≈ s)ãƒ 〈)  واآليـات  ) ١٩٠البقـرة
Ç⎯yϑ ®:وقوله، بعدها sù 3“ y‰tG ôã $# öΝä3ø‹n= tæ (#ρ ß‰tFôã $$ sù Ïµ ø‹n= tã È≅ ÷VÏϑ Î/ $ tΒ 3“ y‰tG ôã $# öΝä3ø‹n= tæ 〈  إنما هو في

واهللا جل ثناؤه إنما فـرض القتـال   ، قتال والجهادسياق اآليات التي فيها األمر بال
Ç⎯yϑ ®:فمعلوم بذلك أن قوله، على المؤمنين بعد الهجرة sù 3“ y‰tG ôã $# öΝä3ø‹n= tæ (#ρ ß‰tFôã $$ sù Ïµ ø‹n= tã 

È≅ ÷VÏϑ Î/ $ tΒ 3“ y‰tG ôã $# öΝä3ø‹n= tæ 〈 إذ كان فرض قتال المشركين لم يكن وجب ، مدني ال مكي
  ٢".على المؤمنين بمكة

 

                                                 
، إمام في التفسير والتأويل، مجاهد بن جبير أبو الحجاج مولى السائب بن أبي السائب المخزومي المكي: هو ١
الكاشـف  ، ٣/٢٧٩ينظر حليـة األوليـاء   (هـ ١٠٤وقيل سنة، هـ١٠٣وقيل سنة، هـ١٠٢توفي سنة ، ثقة
 )٧/٤١٢والتاريخ الكبير ، ١/٥٢٠التقريب ، ٢/٢٤٠
 ٢/١٩٩تفسير الطبري  ٢



 

  . كما أن السياق مهم في الداللة على وجود النسخ وعدمه-٨      
في تفسـير قولـه    -رحمه اهللا-الطبري ابن جرير ومن ذلك ما أورده       
$ ® :تعـــالى pκš‰ r'̄≈ tƒ © É<¨Ζ9$# ÇÚÍhxm t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ’ n?tã ÉΑ$ tFÉ)ø9$# 4 β Î) ⎯ä3tƒ öΝä3ΖÏiΒ tβρ ãô³Ïã tβρ ãÉ9≈ |¹ (#θ ç7Ï= øó tƒ 

È⎦ ÷⎫tG s($ ÏΒ 4 β Î)uρ ⎯ä3tƒ Νà6ΖÏiΒ ×π s($ ÏiΒ (#ûθ ç7Ï= øó tƒ $ Zø9r& z⎯ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. óΟßγ ¯Ρr'Î/ ×Πöθ s% ω šχθ ßγ s)øtƒ 〈 
® β:وهذه اآلية أعني قولـه : "قالحيث  )٦٥األنفـال  ( Î) ⎯ä3tƒ öΝä3ΖÏiΒ tβρ ãô³Ïã tβρ ãÉ9≈ |¹ (#θ ç7Ï= øó tƒ 

È⎦ ÷⎫tG s($ ÏΒ 4 〈  يدل على ذلك قوله، رج الخبر فإن معناها األمروإن كان مخرجها مخ: 
® z⎯≈ t↔ ø9$# y#¤yz ª!$# öΝä3Ψ tã 〈)  ولو كان ثبوت ، فلم يكن التخفيف إال بعد التثقيل) ٦٦األنفـال

العشرة منهم للمائة من عدوهم كان غير فرض عليهم قبل التخفيف وكان ندباً لـم  
ترك الواحد من المسـلمين   يكن للتخفيف وجه؛ ألن التخفيف إنما هو ترخيص في

وإذا لم يكن التشديد قد كان له متقدماً لم يكن للترخيص ، الثبوت للعشرة من العدو
كان ذلك كذلك فمعلوم  وإذ، وجه إذ كان المفهوم من الترخيص إنما هو بعد التشديد

≈⎯® z:أن حكم قوله t↔ ø9$# y#¤yz ª!$# öΝä3Ψ tã zΝÏ= tæuρ χ r& öΝä3Š Ïù $ Z÷è |Ê 4 〈 ناسخ لحكم قولـه:® β Î) 

⎯ä3tƒ öΝä3ΖÏiΒ tβρ ãô³Ïã tβρ ãÉ9≈ |¹ (#θ ç7Ï= øó tƒ È⎦ ÷⎫tG s($ ÏΒ 4 β Î)uρ ⎯ä3tƒ Νà6ΖÏiΒ ×π s($ ÏiΒ (#ûθ ç7Ï= øó tƒ $ Zø9r& z⎯ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©!$# 

(#ρ ãxx. 〈."فـإن السـياق   ، بأن اآلية األولى على وجه الندب ال الفرض: فمن قال، ١
≈⎯® z:ىيدفع ذلك ويضعفه؛ لقوله تعال t↔ ø9$# y#¤yz ª!$# öΝä3Ψ tã 〈والتخفيف مقابل اإليجاب ،

إذ من العلماء مـن  ، وقد يكون الخالف لفظياً، وهذا يدل على نسخ األولى بالثانية
والمراد أن الحكـم فـي اآليـة    ، ومنهم من ال يعتبره كذلك، يعتبر التخفيف نسخاً

فار إلى وجوب مصابرته األولى تغير من وجوب مصابرة المجاهد لعشرة من الك
  هل يعتبر التخفيف نسخاً أم ال؟ : وتحرير محل النزاع هو، الثنين منهم

هل هذا التخفيف نسخ : وقد اختلف أهل العلم: "-اهللا رحمه –قال الشوكاني       
  ٢."أم ال؟ وال يتعلق بذلك كثير فائدة

  

                                                 
 ١٠/٤١لطبري تفسير ا ١
 ٢/٣٢٤فتح القدير  ٢



 

  .سباب النزولويعين السياق على بيان سبب النزول الصحيح عند تعدد أ-٩      
عند تفسيره لقولـه   -رحمه اهللا–ويدل على ذلك ما قاله ابن جرير الطبري       

ــالى Ÿξ ®:تع sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4© ®L xm x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù uyf x© óΟßγ sΨ ÷ t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Ågs† þ’ Îû öΝÎη Å¡àΡr& 

% [ ùxm $ £ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ç„ uρ $ VϑŠ Ï= ó¡n@ ∩∉∈∪ 〈)  واختلف أهل التأويل فيمن عني  ": ) ٦٥النسـاء
وخصم له من  ١نزلت في الزبير بن العوام: فقال بعضهم، بهذه اآلية وفيمن نزلت

بل نزلت هـذه   :وقال آخرون، ...في بعض األمور األنصار اختصما إلى النبي
’ ?öΝs9r& us ®:اآلية في المنافق واليهودي اللذين وصف اهللا صفتهما في قوله n< Î) š⎥⎪ Ï% ©!$# 

tβθ ßϑ ãã ÷“ tƒ öΝßγ ¯Ρr& (#θ ãΨ tΒ#u™ !$ yϑ Î/ tΑÍ“Ρé& y7 ø‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÍ“Ρé& ⎯ÏΒ y7 Ï= ö6 s% tβρ ß‰ƒ Íãƒ β r& (#ûθ ßϑ x.$ y⇔tFtƒ ’ n< Î) ÏNθ äó≈ ©Ü9$#     

ـ  : قال أبو جعفر ،...  )٦٠النساء ( 〉 ن قـال عنـي بـه    وهذا القول أعني قـول م
’ ?öΝs9r& us ®:اهللا شأنهما فـي قولـه   المحتكمان إلى الطاغوت اللذان وصف n< Î) š⎥⎪ Ï% ©!$# 

tβθ ßϑ ãã ÷“ tƒ öΝßγ ¯Ρr& (#θ ãΨ tΒ#u™ !$ yϑ Î/ tΑÍ“Ρé& y7 ø‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÍ“Ρé& ⎯ÏΒ y7 Ï= ö6 s% tβρ ß‰ƒ Íãƒ β r& (#ûθ ßϑ x.$ y⇔tFtƒ ’ n< Î) ÏNθ äó≈ ©Ü9$# 〈 
Ÿξ ®:أولى بالصواب؛ ألن قولـه  sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4© ®L xm x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù uyf x© óΟßγ sΨ ÷ t/ 〈 

’ ?öΝs9r& us ®:في سياق قصة الذين ابتدأ اهللا الخبر عنهم بقولـه  n< Î) š⎥⎪ Ï% ©!$# tβθ ßϑ ãã ÷“ tƒ öΝßγ ¯Ρr& 

(#θ ãΨ tΒ#u™ !$ yϑ Î/ tΑÍ“Ρé& y7 ø‹s9Î) 〈 فإلحاق بعض ذلك ببعض ، وال داللة تدل على انقطاع قصتهم
ظن ظان أن في الذي روي عن الزبيـر  فإن ، ما لم تأت داللة على انقطاعه أولى

مـن قـال فـي    وقولَ ، وابن الزبير من قصته وقصة األنصاري في شراج الحرة
Ÿξ ®:خبرهما فنزلت sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4© ®L xm x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù uyf x© óΟßγ sΨ ÷ t/ 〈  نبـئ  ما ي
عن انقطاع حإنه غير مسـتحيل أن  ف، ن قصة اآليات قبلهاكم هذه اآلية وقصتها م

تكون اآلية نزلت في حصة المحتكمين إلى الطاغوت ويكون فيها بيان ما احـتكم  
وإذ كان ذلك غيـر  ، فيه الزبير وصاحبه األنصاري إذ كانت اآلية دالة على ذلك

ما دام الكالم متسـقة معانيـه   ، مستحيل كان إلحاق معنى بعض ذلك ببعض أولى

                                                 
 وأول من سل سيفاً ،وابن أخي خديجة ،وابن عمته صفية ،الزبير بن العوام األسدي حواري رسول اهللا: هو ١

  )١/٤٠٢ينظر الكاشف (هـ ٣٦استشهد يوم الجمل سنة  ،في سبيل اهللا



 

لة على انقطاع بعض ذلك من بعض فيعدل به عن واحد إال أن تأتي دال على سياق
  ١".معنى ما قبله

يخالف ظاهره المقصـود   فحيناً ،يعين السياق على تحديد أسلوب الكالم-١٠      
ـ ، أو العكـس ، المضارعبه التعبير بالماضي والمقصود  فيأتي، به يكـون   اًوحين

  .ونحو ذلك، ظاهره الخبر والمقصود به اإلنشاء
≈àM ®:ك قـول اهللا تعـالى  ومثال ذل       s)¯= sÜßϑ ø9$#uρ š∅ óÁ −/uyItƒ 〈)  وقولـه  ،  )٢٢٨البقـرة
ßN ®:تعالى ẗ$ Ï! üθ ø9$#uρ z⎯÷è ÅÊ öãƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& 〈) فاألسلوب أسلوب خبر لكن المـراد  ،  )٢٣٣البقرة

، فالصيغة كانت مقصودة للداللة على األمـر ، والمرشد هو السياق، من ذلك األمر
السياق يدل على أن اهللا تعالى أمر : "عن هاتين اآليتين -ه اهللارحم–قال الزركشي 

  ٢".لف في الخبرال أنه خبر وإال لزم الخُ، بذلك
  .وهو مهم في الرد على الفرق المنحرفة عن العقيدة الصحيحة-١١      
$! ®:ومن ذلك تنازع كثير من مثبتي القدر ونفاته في قوله تعـالى        ¨Β y7 t/$ |¹ r& ô⎯ÏΒ 

7π uΖ|¡xm z⎯Ïϑ sù «!$# ( !$ tΒ uρ y7 t/$ |¹ r& ⎯ÏΒ 7π y∞Íh‹y™ ⎯Ïϑ sù y7 Å¡ø¯Ρ 4 y7≈ sΨ ù= y™ ö‘ r&uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 Zωθ ß™ u‘ 4 4’ s∀ x.uρ «!$$ Î/ 

#Y‰‹Îκy− ∩∠®∪ 〈) األفعال كلها من اهللا لقوله: فكان منهم من قال،  )٧٩النساء:® ö≅ è% @≅ ä. ô⎯ÏiΒ 

Ï‰ΖÏã «!$# 〈) من اهللا والسيئة من نفسك لقولـه  الحسنة: ومنهم من قال، ) ٧٨النساء:® !$ ¨Β 

y7 t/$ |¹ r& ô⎯ÏΒ 7π uΖ|¡xm z⎯Ïϑ sù «!$# ( !$ tΒ uρ y7 t/$ |¹ r& ⎯ÏΒ 7π y∞Íh‹y™ ⎯Ïϑ sù y7 Å¡ø¯Ρ 4 〈  ،  وقد أبطل ابن تيميـة
ووظف السياق توظيفا حكيما ، هذين القولين وقرر العقيدة الصحيحة -رحمه اهللا–

  :فإنه، في تقرير ذلك
أن لغة القرآن قد ورد فيها استعمال لفظ الحسنة في الطاعات وفي بين : أوال      
  .وأما السيئة فوردت بمعنى المعصية وبمعنى المصيبة، النعم

، قرر أن الوارد في اآليتين محل البحث إنما هـو الـنعم والمصـائب   : ثانيا      
$! ®:مستدال على ذلك بما في ألفاظ اآلية ¨Β y7 t/$ |¹ r& 〈 وبـين  ، بك فإنه من فعل غيرك

                                                 
 ١٦٠-١٥٨/ ٥تفسير الطبري ١
  ٢/٣٢٠البرهان  ٢



 

ثـم بـين أن   ، ونحوه) مسك(كلفظ ، نظيره من األلفاظ التي أتت بمثل هذا المعنى
%!™tΒ u⎯ ®:كقوله تعالى) جاء(اللفظ الذي يبين الطاعة والمعصية هو لفظ  y` Ïπ uΖ|¡ut ù: $$ Î/ 〈 

  )١٦٠األنعام (
فإن اآلية وردت في ، لنصرر هذا المعنى الصحيح من خالل سياق اقُ: ثالثا      

فذكر سبحانه ما يصيب المؤمنين من ، على الجهاد وذم المتخلفين عنه ثسياق الح
  .المصيبة فيه وتارة من فضل اهللا

فأورد نظير هذا المعنـى  ، زاد األمر تأكيدا بالنظر إلى سياق القرآن: رابعا      
  ١.وما ورد كذلك في سورة يس، وفرعون في القرآن في قصة موسى

  .م في تخصيص العام أو تعميم الخاصمهوالسياق  -١٢      
مسألة هل يترك العموم ألجل السياق؟ يخـرج  : "-رحمه اهللا–قال الزركشي       

ـ  ، من كالم الشافعي في هذه المسألة قوالن ة الحامـل إذا  فإنه تردد قوله فـي األم
  :طلقها بائنا هل يجب لها النفقة أم ال؟ على قولين

® β:تعالىلعموم قوله ، نعم: أحدهما       Î)uρ £⎯ä. ÏM≈ s9'ρ é& 5≅ ÷Η xq (#θ à)ÏΡr'sù £⎯Îκö n= tã 4© ®L xm z⎯÷è ŸÒ tƒ 

£⎯ßγ n= ÷Η xq  〈) ٦الطالق (  

θ#) ® :لقولـه ، ال؛ ألن سياق اآلية يشعر بإرادة الحرائـر : والثاني       à)ÏΡr'sù £⎯Îκö n= tã 

4© ®L xm z⎯÷è ŸÒ tƒ £⎯ßγ n= ÷Η xq 〈) مضيه إلى االسـتقالل   فضرب أجال تعود المرأة بعد، ) ٦الطالق
ومثّله بقوله ، في جواز التخصيص بالسياقوأطلق الصير، واألمة ال تستقل، ابنفسه

ــالى ⎪⎦t ®:تع Ï% ©!$# tΑ$ s% ãΝßγ s9 â¨$ ¨Ζ9$# ¨β Î) }¨$ ¨Ζ9$# ô‰s% (#θ ãè uΚ y_ öΝä3s9 〈) ــران ــالم ، ) ١٧٣آل عم وك
باب الذي : الفق، بل بوب على ذلك بابا، في الرسالة يقتضيه ٢-رحمه اهللا-الشافعي

öΝßγ ®:وذكر قوله تعالى، يبين سياقه معناه ù= t↔ ó™ uρ Ç⎯tã Ïπ tƒ ös)ø9$# © ÉL ©9$# ôM tΡ$ Ÿ2 nο uÅÑ% tn Íós t7ø9$# 〈 

                                                 
 ٢/٢٠٥وتفسير أبي السعود ، ٢٤٠-١٤/٢٣٧ينظر مجموع الفتاوى  ١
ينظر (هـ ٢٠٤مات سنة ، محمد بن إدريس أبو عبد اهللا المطلبي المكي الشافعي اإلمام ناصر الحديث: هو ٢

  )٢/١٥٥الكاشف 



 

šχρ (øŒÎ ®:وهو قولـه ، فإن السياق أرشد إلى أن المراد أهلها،  )١٦٣األعراف ( ß‰÷è tƒ ’ Îû 

ÏM ö6  ١".) ١٦٣األعراف (〉 9$#¡¡

كذلك ببيان أن السياق قـد يكـون    -رحمه اهللا- لجوزيةا قيموقد اعتنى ابن       
Ÿξ  ® :ومن تعميم الخاص قوله تعـالى ، مخصصا للعام أو معمما للخاص sù ≅ à)s? !$ yϑ çλ°; 

7e∃é& 〈)وهو إرادة النهي عن جميـع  ، فهو خاص لكننا نفهم منه معنى عاما) ٢٣اإلسراء
  ٢.ي عن عموم األذىأنواع األذى بالقول والفعل وإن لم ترد نصوص أخرى بالنه

≅¨ ® :ومن تخصيص العام قوله تعالى       xm r&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# 〈) ٢٧٥البقرة(  فهذا عام 
٣.صه ما روي عن النبي من النهي عن بيع الدرهم بالدرهمينخص 

  .وللسياق أهمية في الترجيح بين معاني القراءات-١٣      
في  ٤)يأتون(السبعية على قراءة ) يؤتون( قراءة -رحمه اهللا-ح ابن كثيرفقد رج

⎪⎦t :قوله تعالى Ï% ©!$#uρ tβθ è?÷σãƒ !$ tΒ (#θ s?# u™ öΝåκæ5θ è= è% ¨ρ ì' s#Å_ uρ öΝåκ®Ξr& 4’ n< Î) öΝÎκÍh5u‘ tβθ ãè Å_ ü‘ ∩∉⊃∪  〈)  المؤمنـون

y7 ® :فبين أن المراد اآلثام بالسياق لقوله بعدها )٦٠ Í×¯≈ s9'ρ é& tβθ ãã Í≈ |¡ç„ ’ Îû ÏN üösƒ ù: $# öΝèδ uρ 

$ oλm; tβθ à)Î7≈ y™ ∩∉⊇∪ 〈)  ومن فعـل اآلثـام كـان مـن المقتصـدين أو       ) ٦١المؤمنـون
  ٥.المقصرين

وهو معين على معرفة سبب التقديم؛ ألن أحد أسباب التقديم ما دل  -١٤      
  .عليه السياق

دم والمعنـى  قال الزركشي في المقتضى التاسع من مقتضيات تقديم ما قُ      
 öΝä3s9uρ ®:وهو داللة السياق كقوله تعالى، ق ما يقتضى تقديمهسب: التاسع: " عليه

$ yγŠ Ïù îΑ$ uΗ sd š⎥⎫Ïm tβθ çt† Íè? š⎥⎫Ïm uρ tβθ ãm uô£n@ ∩∉∪ 〈) لما كان إسراحها وهـي    )٦النحل
  .خماص وإراحتها وهي بطان قدم اإلراحة؛ ألن الجمال بها حينئذ أفخر

                                                 
 ١/٦٢والرسالة ، ٢/٥١١البحر المحيط للزركشي  ١
 ،١٧٤ص ،للدكتور طاهر سليمان حمودة، ينظر ابن قيم الجوزية جهوده في التفسير اللغوي ٢
 ٣/٧٦ينظر صحيح البخاري كتاب البيوع  ٣
 ٢/٩٥والمحتسب البن جني ، ٩٨ينظر مختصر في شواذ القرآن البن خالويه ص. قراءة شاذة ٤
 ٣/٢٤١ينظر تفسير ابن كثير  ٥



 

$ ®:وقوله       yγ≈ sΨ ù= yè y_ uρ !$ yγ sΨ ö/$#uρ Zπ tƒ#u™ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9 〈)  ألن السياق في ذكـر   )٩١األنبيـاء
©û ®:مريم في قوله ÉL ©9$#uρ ôM sΨ |Á ôm r& $ yγ y_ ösù 〈) ولذلك قدم االبن في غير هذا   )٩١األنبياء

$ ®:قال تعالى، المكان uΖù= yè y_ uρ t⎦ ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ ÿ…çµ ¨Β é&uρ Zπ tƒ#u™ 〈) ٥٠المؤمنون(   
$ ®:وقوله       yγ≈ sΨ ôϑ £γ xsù z⎯≈ yϑ øŠn= ß™ 4 ˆξ à2 uρ $ sΨ ÷ s?# u™ $ Vϑ õ3ãm $ Vϑ ù= Ïã uρ 〈 فإنه قـدم   ) ٧٩األنبياء

، ولكن لما كان السياق في الحكم قدمه، الحكم مع أن العلم ال بد من سبقه للحكم
≈⎯yŠ…ãρ#yŠuρ z ®:قال تعـالى  yϑ øŠn= ß™ uρ øŒÎ) Èβ$ yϑ à6øt s† ’ Îû Ï^öut ù: $# øŒÎ) ôM t±xtΡ ÏµŠ Ïù ãΝsΨ xî ÏΘöθ s)ø9$# $ ¨Ζà2 uρ 

öΝÎγ Ïϑ õ3çt Î: š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ x© ∩∠∇∪  〈) ١") ٧٨األنبياء  
  .والسياق مهم في إظهار اإلعجاز البياني في القرآن -١٥      

والتناسـق والترتيـب بـين    ، فالقرآن الكريم امتاز بالجزالة في األلفاظ      
فإن كـل  ، وكتب توجيه المتشابه، وأمثلة ذلك كثيرة في كتب المفسرين، اآليات

 راعى السياق في تفسيره أو توجيهه فهو بال شك يعتبر موضـحا ومبينـاً  من 
ومن ذلك ما قاله ابن الزبير الغرنـاطي  ، لوجه من بالغة القرآن وبديعه وبيانه

≅È ®:عند قوله تعالى من سورة االنشقاق -رحمه اهللا– t/ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. šχθ ç/Éj‹s3ãƒ 〈 
≅È ®:بـروج وفي قوله في سـورة ال ،  )٢٢االنشـقاق  ( t/ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ’ Îû 5=ƒ É‹õ3s? ∩⊇®∪ 〈 
šχθ ®:للسائل أن يسأل عن اختصاص األول بقوله":  )١٩البـروج  ( ç/Éj‹s3ãƒ  〈  بلفظ

’ ®:والثانية بقول، المضارع Îû 5=ƒ É‹õ3s?  〈      بلفظ المصـدر مـع اتحـاد المعنـى
ا وعيـد  أن آية االنشـقاق تقـدمه   -واهللا أعلم–المقصود؟ والجواب عن ذلك 

فجيء هنا باللفظ المقول علـى  ، وهم مكذبون بجميعه، كله لم يقع بعد، أخروي
، ولم يقع بعد، ليطابق اإلخبار ألنه عما يأتي، االستقبال وإن كان يصلح للحال
≅ö ® :فأما آية البروج فقد تقدمها قولـه تعـالى  ، فجيء بما يطابقه في استقباله yδ 

y79s?r& ß]ƒ Ï‰xm ÏŠθ ãΖègù: وحديث هؤالء وأخذهم بتكذيبهم قد تقـدم  ، ) ١٧البـروج  (〉 ∪∠⊆∩ #$

                                                 
  ٣/٢٦٢البرهان  ١



 

’ ®:وهؤالء مستمرون على تكذيبهم فقيل، ومضى زمانه Îû 5=ƒ É‹õ3s?  〈  ... فجيء
  .في كل من اآليتين بما يناسب

الـذي يظهـر   ، والسياق مهم في بيان المتشابه اللفظي في القـرآن -١٦      
ز البياني بجالء في كتب المتشابه من فقد ظهر اإلعجا، اإلعجاز البياني للقرآن

القرآن؛ ألن المؤلفين لهذه الكتب يعمدون إلى السياق غالباً؛ للتعرف على سبب 
  .االختالف بين آية وأخرى

   .وأمثلة ذلك في الدراسة التطبيقية بعون اهللا      

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

  أركان السياق وأ�واعه: املبحث الرابع
  :وحتته مطلبان

  أركان السياق: ملطلب األولا
  أ�واع السياق: املطلب الثا�ي

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :أركان السياق:املطلب األول      
  ١".وركن الشيء جانبه األقوى: "-رحمه اهللا–قال الرازي       
فالركن بهذا هـو مـن ماهيـة    ، ركن الشيء هو جانبه الذي ال يقوم إال به      
وقد ذكـرت  ، كالشرح لتعريفه السابق ذكرهوبذلك فإن أركان السياق هي ، الشيء

، في تعريف السياق أنه عبارة عن تتابع للكالم مع مراعاة السابق والالحق عليـه 
  :فلهذا أصبح للسياق ثالثة أركان، واالهتمام في كل ذلك باأللفاظ ومعانيها

  :السباق: الركن األول      

السين والبـاء والقـاف   : قسب: " -رحمه اهللا–قال ابن فارس : والسباق لغة      
  ٢".أصل واحد صحيح يدل على التقديم

و استبقا فـي   ،قه فسبقه من باب ضربساب: "-رحمه اهللا–وقال الجوهري       
  ٣".العدو أي تسابقا

  .وترابطهما، فكلمة السباق تعني تقدم شيء على آخر      
  .هو الكالم الذي يبين معنى ما بعده: اصطالحا      
فال يمكن التعـرف علـى   ، ا الركن مهم في بيان معنى السياق وحقيقتهوهذ      

معنى الكالم بدون الرجوع إلى ما يسبقه من عبارات تشتمل على القرائن المؤديـة  
  :منها، وأمثلة ذلك كثيرة، للمعنى
 كنت عند علي بن أبي طالـب : " قال ٤-رحمه اهللا–عن يسيع الحضرمي       

≅s9uρ Ÿ⎯ ®:ؤمنين أرأيت قـول اهللا يا أمير الم: (فقال رجل yè øgs† ª!$# t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ù= Ï9 ’ n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

¸ξ‹ Î6 y™ 〈) ثـم ، ادنـه ، ادنه: قال له علي.) وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون، )١٤١النساء 
ــال $$!ª ®:ق sù ãΝä3øt s† öΝä3sΨ ÷ t/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 3 ⎯s9uρ Ÿ≅ yè øgs† ª!$# t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ù= Ï9 ’ n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ¸ξ‹ Î6 y™ 〈 ــاء النس

                                                 
  ١٣/١٨٥وينظر اللسان ، ١/١٠٧مختار الصحاح  ١
 ٣/١٢٩معجم مقاييس اللغة  ٢
 ١/١٢٠مختار الصحاح  ٣
، وذكره ابن حبان في الثقـات ، معروف: وقال ابن المديني، وثقه النسائي، يسيع بن معدان الحضرمي: هو ٤
  )٤/٤٣٨وتهذيب التهذيب ، ٥/٥٥٨ينظر الثقات (



 

أن محل إشكال السائل محدد باليوم اآلخـر بداللـة    فبين علي، يوم القيامة )١٤١
$$!ª ®:وهي في قوله تعالى، السباق sù ãΝä3øt s† öΝä3sΨ ÷ t/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 〈 ١  

  
  :اللحاق: الركن الثاني      
أصل يدل ، الالم والحاء والقاف:"-اهللارحمه –قال ابن فارس  :واللحاق لغة      

وُألحـق  ، لحق فالن فالنا فهو الحـق : يقال، على إدراك شيء وبلوغه إلى غيره
  ٢..."وألحقته وصلت إليه، لحقْته اتبعته: وربما قالوا، ...بمعناه
  ٣".وكذا أحوال القوم، تتابعت: وتالحقت األخبار: "-رحمه اهللا-وقال الزبيدي      
وتجاوزه إلـى  ، ذا يتبين أن معنى اللحاق في اللغة إدراك شيء لشيءومن ه      
  .ما بعده
  .هو الكالم الذي يبين معنى ما قبله :اصطالحا      
© ®:في قولـه  ٤عن قتادة: منها، ويتضح هذا بأمثلة كثيرة       |¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ |MΡr&u™ 

|M ù= è% Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ ÏΤρ ä‹Ïƒ ªB$# z’ ÍhΓé&uρ È⎦ ÷⎫yγ≈ s9Î) ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# 〈)  يـوم  : متى يكون ذلك؟ قال  )١١٦المائـدة
≈›x# ®:أال ترى أنه يقول، القيامة yδ ãΠöθ tƒ ßìxΖtƒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# öΝßγ è% ô‰Ï¹ 〈) ٥) ١١٩المائدة  
≈›x# ®:فقوله       yδ ãΠöθ tƒ ßìxΖtƒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# öΝßγ è% ô‰Ï¹ 〈 ففسرت ، لحقت اآلية المسئول عنها

  .نه يوم القيامةوقت الحدث بأ
      

  
  
  

                                                 
  ٥/٤٤٤تفسير الطبري  ١
 ٥/٢٣٨معجم مقاييس اللغة  ٢
 ٧/٦١تاج العروس  ٣
له ،قدوة المفسرين والمحدثين، ي الضرير األكمهالسدوسي البصرأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز : هو ٤

  )٥/٢٦٩ينظر سير أعالم النبالء (هـ ١١٧مات سنة ، تفسير مجلد
  ٧:١٣٧تفسير الطبري  ٥



 

  :ألفاظ الكالم: الركن الثالث      

  ،وهذا الركن يقوم على ثالثة أركان أو ثالثة أمور      
النظر في مفردات النص األدبي من أوجب ما "ألن  :المفردات: األمر األول      

ألنها مفتاح النص وزمام ما فيه من دقيـق المعـاني   ، يجب على مفسره ودارسه
  ١"اإلشارات وخفي
وقد بلغ من اهتمام العلماء بمعنى المفردة أن اهتموا بحروفها التي تتركـب        
وكل هذا يبين اهتمامهم ، فكانوا يالحظون بهذا التناسب بين األلفاظ والمعاني، منها

  .بالمفردة لما للسياق من أثر كبير في توجيه المتشابه في فهم النص
ذلـك أن المعـاني   ، بمعرفة تصريفها واشتقاقها ،لمةهيئة الك: األمر الثاني      

  .تختلف باختالف ذلك
حتـى  ، فإذا كان االختالف في هيئة الكلمة يثير اهتمام الدارس للغة العرب      

فإن الدارس للمتشابه يثيـر هـذا األمـر    ، تتبين له المعاني المختبئة وراء األلفاظ
به تأتي فيه الصيغ المختلفة فـي  والسبب في هذا أن المتشا، اهتمامه أضعاف ذلك

  .موضوع واحد
ثم في نظم الجمل وعالقاتهـا  ، النظر في نظم الجملة الواحدة: األمر الثالث      

  .ببعض

      ثم ما يكون بعده من تحديد عالقات ، ن معنى المفردة وداللة هيئتهاإن في تبي
تبين داللة األلفـاظ  بعد ذلك كله ت، وعالقات الجمل ببعضها، المفردات في الجملة

  .على المعاني
والبد في تفسير القـرآن والحـديث مـن أن    : " -رحمه اهللا–قال ابن تيمية       

وكيف يفهم كالمـه؟ فمعرفـة   ، يعرف ما يدل على مراد اهللا ورسوله من األلفاظ
وكـذلك  ، العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد اهللا ورسوله بكالمه

  ٢".لة األلفاظ على المعانيمعرفة دال

                                                 
 ٢٦١البالغة القرآنية في تفسير الزمخشري ص ١
 ٧/١١٦مجموع الفتاوى  ٢



 

وقـد  ، دراسة الجملة قد استنفذت جهدا كبيرا من علماء النحو والبالغـة "إن       
كما قامت الدراسات البالغية في كثير ، امتزجت الدراسات النحوية بمسائل بالغية

لذلك كان من الصعب على مـن  ، من الحاالت على دراسات نحوية بصيرة واعية
أو ، جملة دراسة بالغية أن يفصل بحثه عن الدراسـة النحويـة  يتصدى لدراسة ال

  ١".يحدد بين اللونين تحديدا كامال
فإننا نجـد مـن   ، وفي دراسة المتشابه من مباحث نظم الجملة الشيء الكثير      

وأسـرار  ، وصـور التوكيـد  ، والحذف والذكر، التقديم والتأخير: أنواع المتشابه
واالختصـار  ، وترتيب الجمل، الفصل والوصل وفي الجمل من مباحث، اإلعراب

وقد بينت ذلـك  ، واختالف التذييل وهو ما يسمى بالفواصل وغيرها، في القصص
وتوجيه ما ورد في ذلك من متشابه القصة في الدراسة ، في مبحث أنواع المتشابه

  .التطبيقية
 : "قولي، عن هذا الركن تهكالم يلخص ويؤكد ما قل -ه اهللارحم–وللزركشي       

الذي يجب على المفسر البداءة به العلـوم  : فصل فيما يجب على المفسر البداءة به
تحقيق األلفاظ المفردة فتحصـيل معـاني   : وأول ما يجب البداءة به منها، اللفظية

وهـو  ، المفردات من ألفاظ القرآن من أوائل المعادن لمن يريد أن يدرك معانيـه 
  . ي بناء ما يريد أن يبنيهكتحصيل اللبن من أوائل المعادن ف

بل هو نافع في كل علم مـن علـوم   ، وليس ذلك في علم القرآن فقط: قالوا      
وهو كما قالوا إن المركب ال يعلم إال بعـد العلـم بمفرداتـه؛ ألن    ، الشرع وغيره

النظـر فـي   : فنقـول ، الجزء سابق على الكل في الوجود من الذهني والخارجي
  : وأما بحسب األفراد فمن وجوه ثالثة، األلفاظ وتراكيبها التفسير هو بحسب أفراد

  . من جهة المعاني التي وضعت األلفاظ المفردة بإزائها وهو يتعلق بعلم اللغة      
ومن جهة الهيئات والصيغ الواردة على المفردات الدالـة علـى المعـاني          
  . وهو من علم التصريف، المختلفة

  . المأخوذة من األصول إليها وهو من علم االشتقاق ومن جهة رد الفروع      

                                                 
  ٣٢٤البالغة القرآنية في تفسير الزمخشري ص ١



 

  : وأما بحسب التركيب فمن وجوه أربعة      
باعتبار كيفية التراكيب بحسب اإلعراب ومقابله من حيث إنها مؤدية : األول      

  .وذلك متعلق بعلم النحو، وهو ما دل عليه المركب بحسب الوضع، أصل المعنى
الزم : أعنـي ، يفية التركيب من جهة إفادته معنى المعنـى باعتبار ك: الثاني      

وهو الـذي  ، أصل المعنى الذي يختلف باختالف مقتضى الحال في تراكيب البلغاء
  . يتكلف بإبراز محاسنه علم المعاني

باعتبار طرق تأدية المقصود بحسـب وضـوح الداللـة وحقائقهـا     : الثالث      
وهو ما يتعلـق  ، واالستعارة والكناية والتشبيه وباعتبار الحقيقة والمجاز، ومراتبها
  . بعلم البيان

وهـو  ، باعتبار الفصاحة اللفظية والمعنوية واالستحسان ومقابلـه : والرابع      
  ١."يتعلق بعلم البديع

  
   

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ١٧٤-٢/١٧٣البرهان  ١



 

  :أ�واع السياق: املطلب الثا�ي         
ف إلـى مجموعـة مـن    السياق قد يضا:" يقول صاحب كتاب داللة السياق      

، كما أنه يقتصر على آيـة واحـدة  ، اآليات التي تدور حول غرض أساسي واحد
بعد أن يمتد إلى مـا يسـبقه   ، وقد يكون له امتداد في السورة كلها، ويضاف إليها

، بمعنى أن هناك سياق آية، ويضاف إليه، وقد يطلق على القرآن بأجمعه، ويلحقه
فهذه دوائر متداخلة متكافلة حول ، سياق القرآنيوال، وسياق السورة، وسياق النص
  ١"إيضاح المعنى

  :وهي، ومن هذا القول تتضح أنواع السياق
  .سياق اآلية -١
 .سياق النص -٢

 .سياق السورة -٣

 .سياق القرآن -٤

  :وتفصيل ذلك كما يلي      
  :سياق اآلية: النوع األول      

فإذا كـان هنـاك   ، يةوفي هذا النوع يكون النظر فيما يكون الغرض في اآل      
كوجود لفظ مشـترك فـي اآليـة ال    ، فإننا ننظر في السياق، خالف في معنى آية

  .يتضح معناه إال بمعرفة سياق اآلية
، والحريـة ، والعفـاف ، لفظ اإلحصان الذي يطلق على اإلسالم: مثال ذلك      

*sŒÎ#! ®:ففي قوله تعـالى ، ويتحدد المعنى المراد منها بالسياق ٢،والتزويج sù £⎯ÅÁ ôm é& ÷β Î* sù 

š⎥ ÷⎫s?r& 7π t±Ås≈ xÎ/ £⎯Îκö n= yè sù ß#óÁ ÏΡ $ tΒ ’ n?tã ÏM≈ sΨ |Á ós ßϑ ø9$# š∅ ÏΒ É># x‹yè ø9$# 〈) ــاء ــراد )  ٢٥النس الم
  .لداللة السياق، باإلحصان هنا التزويج

                                                 
 ٨٨السياق صداللة  ١
  ١/٢٣٣ينظر أضواء البيان  ٢



 

*sŒÎ#! ®:قوله تعالى: " ١-رحمه اهللا–قال الشنقيطي        sù £⎯ÅÁ ôm é& ÷β Î* sù š⎥ ÷⎫s?r& 7π t±Ås≈ xÎ/ 〈 
 :إن المراد باإلحصان في قوله، وقول من قال من العلماء، فإذا تزوجن: أي، اآلية

® !#sŒÎ* sù £⎯ÅÁ ôm é& 〈 ألن سياق اآلية في الفتيات ، اإلسالم خالف الظاهر من سياق اآلية
tΒ⎯ ®:المؤمنات حيث قال uρ öΝ©9 ôìÏÜtG ó¡o„ öΝä3ΖÏΒ »ω öθ sÛ 〈) ٢ )٢٥النساء  

أن المراد باإلحصان هنا : " في تفسير هذه اآلية -مه اهللارح–وقال ابن كثير       
tΒ⎯ ®:التزويج ألن سياق اآلية يدل عليه حيث يقول سبحانه وتعالى uρ öΝ©9 ôìÏÜtG ó¡o„ öΝä3ΖÏΒ 

»ω öθ sÛ β r& yx Å6Ζtƒ ÏM≈ sΨ |Á ós ßϑ ø9$# ÏM≈ sΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ⎯Ïϑ sù $ ¨Β ôM s3n= tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ⎯ÏiΒ ãΝä3ÏG≈ uŠtG sù ÏM≈ sΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# 〈 
واآلية الكريمة ساقها في الفتيات المؤمنات فتعين أن المـراد  ، واهللا أعلم )٢٥النساء (

*sŒÎ#! ®:بقوله sù £⎯ÅÁ ôm é& 〈 :٣".أي تزوجن كما فسره ابن عباس وغيره  
على تحديد المعنى بداللة سياق  -رحمهما اهللا–فقد اتفق الشنقيطي وابن كثير       
  .اآلية

  
  .سياق النص: النوع الثاني      

، ويتبين هذا كثيراً فـي سـياق القصـص   ، وهو المقطع المتحد في الغرض      
  .فيكون الترجيح أحياناً بناء على سياق النص

çµ… ®:في قولـه تعـالى   ٤-رحمه اهللا–ما قاله النحاس : مثال ذلك       ¯ΡÎ) uθ èδ ä—Ï‰ö7ãƒ 

ß‰‹Ïè ãƒ uρ ∩⊇⊂∪ 〈) يبتدئ خلق الخلق ثم يعيدهم: يدقال ابن ز، في معناه قوالن ) ١٣البروج 
، يبدئ العذاب في الدنيا ثم يعيده عليهم في اآلخـرة  :"عباس وعن ابن. يوم القيامة

                                                 
ـ ١٣٠٥ولد سنة ، الشنقيطي الجكني بن عبد القادر بن المختار مختاراألمين بن محمد الهو محمد  ١ لـه  ، هـ

 )مقدمة كتابه للشيخ عطية محمد سالمينظر ( هـ ودفن بمكة١٣٩٣تفسير أضواء البيان مات سنة 
  ١/٢٣٣ينظر أضواء البيان  ٢
 ١/٤٧٧ر تفسير ابن كثي ٣
فأخـذ عـن   ، من أهل مصر رحل إلى بغـداد ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس:هو ٤

 ،هــ  ٣٣٧ثم عاد إلى مصر فأقام بها إلى أن مات سنة ، المبرد واألخفش علي بن سليمان والزجاج وغيرهم
وطبقـات   ١/٦١٧ألدبـاء  ينظر معجـم ا (له مصنفات كثيرة في إعراب القرآن والنحو ، هـ٣٣٨وقيل سنة 

  )١/٧٢المفسرين للداوودي 



 

حرقوا في الدنيا ولهـم  وهذا أشبه بالمعنى؛ ألن سياق القصة أنهم ُأ: قال أبو جعفر
  ١".عذاب جهنم

 
  .سياق السورة: النوع الثالث      

وبحثوا عن الغرض الرئيسي الذي تـدور  ، اق السورلقد نظر العلماء في سي      
مشيراً إلى أن كـل سـورة    -رحمه اهللا–يقول الدكتور محمد دراز ، عليه السورة

يحسـبها الجاهـل   ، إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمـة : "تدور حول وحدة واحدة
لـو   فإذا هي، وأوزاعاً من المباني جمعت عفواً، أضغاثا من المعاني حشيت حشواً

وُأقـيم كـل   ، تدبرت بنية متماسكة قد بنيت من المقاصد الكلية على أسس وأصول
، وامتد من كل شعبة منها فروع تقصر أو تطـول ، أصل منها على شعب وفصول

قد وضع ، فال تزال تنتقل بين أجزائها كما تنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان واحد
، استعانة من خارج المعاني أنفسـها كل ذلك بغير تكلف وال ... رسمه مرة واحدة

 ٢."ومقطعه وأثنائـه ، ولطف التمهيد في مطلع كل غرض، وإنما هو حسن السياقة
ن أهمية دراسة سياق السورة ما يليومن األمثلة التي تبي:  

وجه مناسبة األمثال التي وردت  -رحمه اهللا–لقد بحث ابن قيم الجوزية -١      
فيقـول  ، إن اهللا أورد فيها شأن امرأة نوح وامرأة لوطف، في سورة التحريم لسياقها

فإنها ، في هذه األمثال من األسرار البديعة ما يناسب سياق السورة: " -رحمه اهللا–
وأنهن إن لم يطعـن  ، والتحذير من تظاهرهن عليه سيقت في ذكر أزواج النبي 

كما لم ينفع   ويردن الدار اآلخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول اهللا اهللا ورسوله 
  ٣".امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما

 وجه المناسبة بين إيراد حقـوق النبـي    -رحمه اهللا–بين ابن تيمية و -٢      
وهي ، كر غزوة األحزاب في السورةوبين ذ، وحقوق أهل بيته في سورة األحزاب

  .مناسبة خفية إال إذا عرفنا سياق السورة

                                                 
 ٥/١٩٤إعراب القرآن  ١
 ١٥٥النبأ العظيم ص ٢
 ٧٥ص األمثال في القرآن ٣



 

وهي سورة تضمنت ذكـر هـذه   : "سورة األحزابعن  -رحمه اهللا–فيقول       
وهزم األحزاب الـذين  ، وأعز فيها جنده المؤمنين، الغزاة التي نصر اهللا فيها عبده
ذكـر فيهـا   . بل بثبات المؤمنين بـإزاء عـدوهم  ، تحزبوا عليه وحده بغير قتال

لما كان هو القلب الذي ، وحقوقه وحرمته وحرمة أهل بيته خصائص رسول اهللا
  ١".اهللا فيها بغير قتالنصره 
      ن من سياق السورة وجه المناسبات التي قد تكون غير واضحةفقد تبي.  

        
  .سياق القرآن: النوع الرابع      

أما : "يقول صاحب كتاب داللة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم      
  :السياق القرآني فإننا نقصد به أمرين

، والمقاصد األساسية التي تدور عليها جميع معاني القرآناألغراض -١      
األمر ، إلى جانب النظم اإلعجازي واألسلوب البياني الذي يشيع في جميع تعبيراته

مـع معرفـة   ، ومعرفـة خصائصـه  ، الذي يؤكد ضرورة اإللمام بهذا األسلوب
  .مواالتجاهات العامة الثابتة في القرآن الكري، األغراض والمقاصد الكلية

اآليات والمواضع التي تتشابه في موضوعها مع اختالف يسير فـي  -٢      
ولحكمة بالغية تتصـل بـأغراض   ، طريقة سردها وترتيب كلماتها لمناسبة المقام

  :السورة
%!™u ®:فمثـل قولـه تعـالى    :أما في اآليات       y ùρ ×≅ ã_ u‘ ô⎯ÏiΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# 4© të ó¡o„ 

%!™u ®:وقوله، ) ٢٠القصص 〉 y ùρ ô⎯ÏΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# ×≅ ã_ u‘ 4© të ó¡o„  〈) فالتركيز فيمـا  ،  )٢٠يس
أما التركيز في آية القصص فهو على سـعي  ، يظهر في آية يس على الرجل ذاته

على ضـرورة السـعي    إذ السياق في األولى يركز في قصة موسى، الرجل
الرجل المؤمن ألهمية موقفـه  يركز على ) سورة يس(والسياق في الثانية ، إلنقاذه

  .ومآل أمره، من أهل قريته ودعوة الرسل

                                                 
 ٤٣٣/ ٢٨مجموع الفتاوى  ١



 

مـع    فمثل قصة موسـى ، وخاصة القصصية منها: وأما في النصوص      
حيث نالحظ اختالفـات  ، بين سورة الشعراء وسورة األعراف، فرعون والسحرة

’4 ®:ففي سورة األعـراف ، في بعض األلفاظ وفي ترتيبها s+ø9r'sù çν$ |Á tã #sŒÎ* sù }‘Ïδ ×β$ t7÷è èO 

×⎦⎫Î7–Β ∩⊇⊃∠∪ tí u“ tΡuρ …çν y‰tƒ #sŒÎ* sù }‘Ïδ â™!$ ŸÒ ø‹t/ t⎦⎪ ÍÏà≈ ¨Ζ= Ï9 ∩⊇⊃∇∪ tΑ$ s% _| yϑ ø9$# ⎯ÏΒ ÏΘöθ s% tβ öθ tã öÏù χ Î) #x‹≈ yδ 

íÅs≈ |¡s9 ×Λ⎧ Ï= tæ ∩⊇⊃®∪ ß‰ƒ Íãƒ β r& /ä3y_ Íøƒ ä† ô⎯ÏiΒ öΝä3ÅÊ ö‘ r& ( #sŒ$ yϑ sù tβρ Þß∆ ù's? ∩⊇⊇⊃∪ (#ûθ ä9$ s% ÷µ Å_ ö‘ r& çν% s{r&uρ ö≅ Å™ ö‘ r&uρ ’ Îû 

È⎦ É⎩!#y‰yϑ ø9$# t⎦⎪ ÎÅ³≈ xm ∩⊇⊇⊇∪ x8θ è?ù'tƒ Èe≅ ä3Î/ @Ås≈ y™ 8Λ⎧ Ï= tæ ∩⊇⊇⊄∪ 〈) وفــي ســورة ،  )١١٢-١٠٧األعــراف
’4 ®:الشــعراء s+ø9r'sù çν$ |Á tã #sŒÎ* sù }‘Ïδ ×β$ t7÷è èO ×⎦⎫Î7–Β ∩⊂⊄∪ tí u“ tΡuρ …çν y‰tƒ #sŒÎ* sù }‘Ïδ â™!$ ŸÒ ø‹t/ t⎦⎪ ÍÏà≈ ¨Ζ= Ï9 ∩⊂⊂∪ 

tΑ$ s% Z∼ yϑ ù= Ï9 ÿ…çµ s9öθ xm ¨β Î) #x‹≈ yδ íÅs≈ |¡s9 ÒΟŠ Ï= tæ ∩⊂⊆∪ ß‰ƒ Íãƒ β r& Νä3y_ Íøƒ ä† ô⎯ÏiΒ Νà6ÅÊ ö‘ r& ⎯Ïν Íós Å¡Î0 #sŒ$ yϑ sù 

šχρ ããΒ ù's? ∩⊂∈∪ (#ûθ ä9$ s% ÷µ Å_ ö‘ r& çν% s{r&uρ ô]yè ö/$#uρ ’ Îû È⎦ É⎩!#y‰yϑ ø9$# t⎦⎪ ÎÅ³≈ xm ∩⊂∉∪ x8θ è?ù'tƒ Èe≅ à6Î/ A‘$ −s y™ 5ΟŠ Ï= tæ 

  . )٣٧-٣٢الشعراء (〉 ∪∠⊃∩
ويهول مـن  ، فنحن نالحظ أن السياق في آيات الشعراء يركز على فرعون

بينما فـي  ، هبحتى بدا أنه غاِل، عليه في المحاجة سىأمره في مقابلة اشتداد مو
سورة األعراف فإن السياق يخلو من هذا التركيز وال يركز إال على التفكير فـي  

  ١".كيفية الخالص من موسى
 

  
  
  

                                                 
  ٨٩-٨٨داللة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم ص ١
  
  
  
  
  
 



 

  
  
  
  
  

  القسم الثا�ي
  الدراسة التطبيقية على قصص �وح وهود وصاحل وشعيب عليهم السالم

  فظي هلذه القصصواملواز�ة بني املتشابه الل
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

  متهيد
  

       البحـث   هذا القسم الثاني من أقسام البحث وهو القسم التطبيقي الذي هو لـب
  :ولقد اتبعت في هذا القسم المنهج التالي، وثمرته
حصرت اآليات المتشابهة في قصص نوح وهود وصـالح وشـعيب   : أوالً   

متتبعـة السـور   ، رة أرقامهـا لكل سو، وحدات مرقمةوجعلتها ، عليهم السالم
فابتدأت بسورة األعراف ومـا  ، في المصحف ورودها حسب ترتيبوالوحدات 

  .ثم يونس وهكذا، يشتبه معها من السور
ما سبق توجيهه من آيات السور المتأخرة في السور المتقدمة عليهـا  : ثانياً      
 .محاكية بذلك الحاصل في كتب توجيه المتشابه، إليه هناك أحلته
وسياق القصة  ،لكل سورة بمقدمة ألخص فيها سياق السورة العام قدمت: ثالثاً  

في على بيان سياق القصة الخاص  واقتصرت، والمناسبة بين السياقين ،الخاص
، معتمدة في ذلك على أقوال العلمـاء ، السور التي وردت فيها القصة مختصرة

فإني أحلت على سـياقها   وكل السور المتأخر ورودها والمشاركة في المتشابه
 .في مواضعها وهكذا

 ،منها كاملة دون االقتصار على موضع الشاهد الوحداتآيات  أوردت: رابعاً 
؛ وألهمية حتى يحصل التأمل في كامل اآلية، وعزوت كل آية برقمها لسورتها

 .ذلك في بيان داللة السياق
 .التشابهنوع هذا  وبينت، وحدةمواضع التشابه في كل  بينت: خامساً
 .والذي هو ثمرة هذا البحث، أثر السياق في توجيه المتشابه نتبي: سادساً
هو المناسـب لـذلك   ففي موضعه أتى التزمت بقاعدة وهي أن كل لفظ : سابعاً

 .وقد طوعت توجيهي لكل لفظ في محله ،الموضع ال ينوب عنه غيره
  . من القراءات ما له أثر في توجيه المعنى ذكرت: ثامناً
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  :وردت هذه القصة في كتاب اهللا في السور التالية      
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ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇⊃®∪ (#θà)¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊇⊃∪ * (#ûθ ä9$ s% ß⎯ÏΒ ÷σçΡr& y7 s9 
y7 yè t7¨?$#uρ tβθä9sŒö‘ F{$# ∩⊇⊇⊇∪ tΑ$ s% $ tΒ uρ ‘Ïϑ ù= Ïæ $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇⊇⊄∪ ÷βÎ) öΝåκæ5$ |¡Ïm ωÎ) 4’n?tã ’ Ïn1u‘ ( 



 

öθ s9 tβρããè ô±n@ ∩⊇⊇⊂∪ !$ tΒ uρ O$ tΡr& ÏŠÍ‘$ sÜÎ/ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇⊆∪ ÷βÎ) O$ tΡr& ω Î) Öƒ É‹tΡ ×⎦⎫Î7–Β ∩⊇⊇∈∪ (#θ ä9$ s% ⎦ È⌡s9 óΟ©9 Ïµ tF⊥ s? 
ßyθ ãΖ≈ tƒ ¨⎦ sðθä3tG s9 z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏΒθ ã_ öyϑ ø9$# ∩⊇⊇∉∪ tΑ$ s% Éb>u‘ ¨β Î) ’ÍΓöθ s% Èβθç/¤‹x. ∩⊇⊇∠∪ ôx tFøù$$ sù © É_ øŠt/ öΝßγ sΨ ÷ t/uρ 
$ [s ÷G sù © É_ ÅngwΥuρ ∅ tΒ uρ z© Éë ¨Β z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇∇∪ çµ≈ sΨø‹yfΡr'sù ⎯tΒ uρ …çµ yè ¨Β ’ Îû Å7 ù=àø9$# Èβθ ßs ô±yϑ ø9$# ∩⊇⊇®∪ 

§ΝèO $ sΨ ø% uøî r& ß‰÷è t/ t⎦⎫Ï%$ t7ø9$# ∩⊇⊄⊃∪ ¨βÎ) ’Îû y7Ï9 s̈Œ Zπ tƒUψ ( $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 Νèδ ãnYø.r& t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊇⊄⊇∪ ¨β Î)uρ y7 −/u‘ 
uθ ßγ s9 â“ƒ Í–yêø9$# ÞΟ‹ Ïm §9$# ∩⊇⊄⊄∪ 〈) ١٢٢- ١٠٥الشعراء (  

$ d ® ô‰s)s9uρ:سورة العنكبوت       uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n< Î) ⎯Ïµ ÏΒöθ s% y]Î7n= sù öΝÎγ‹ Ïù y#ø9r& >π uΖ y™ 
ω Î) š⎥⎫Å¡÷Η s~ $ YΒ% tæ ãΝèδ x‹s{r'sù Üχ$ sùθ ’Ü9$# öΝèδ uρ tβθ ßϑ Ï=≈sß ∩⊇⊆∪ çµ≈ sΨø‹yfΡr' sù |=≈ ys ô¹ r&uρ Ïπ sΨ‹ Ï¡¡9 $# 

!$ yγ≈ sΨù= yè y_ uρ Zπ tƒ#u™ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩⊇∈∪ 〈) ٠١٥-٠١٤العنكبوت (  

$ d ® ô‰s)s9uρ:سورة الصافات        sΨ1yŠ$ tΡ Óyθ çΡ zΝ÷èÏΖn= sù tβθ ç7ŠÅf ßϑ ø9$# ∩∠∈∪ çµ≈uΖøŠ¤f tΡuρ …ã& s#÷δ r&uρ 
š∅ ÏΒ É> ös3ø9$# ËΛ⎧Ïàyè ø9$# ∩∠∉∪ $ uΖù= yè y_ uρ …çµ tG §ƒ Íh‘ èŒ ÞΟèδ t⎦⎫Ï%$ t7ø9$# ∩∠∠∪ $ sΨø.us?uρ Ïµ ø‹n= tã ’ Îû t⎦⎪ Í½z Fψ$# ∩∠∇∪ 
íΟ≈ n= y™ 4’n?tã 8yθ çΡ ’ Îû t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∠®∪ $ ¯ΡÎ) y7 Ï9 ẍ‹x. “ Í“ øgwΥ t⎦⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩∇⊃∪ …çµ ¯ΡÎ) ô⎯ÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

∩∇⊇∪ §ΝèO $ sΨø% uøî r& t⎦⎪ Íyz Fψ$# ∩∇⊄∪ 〈) ٠٨٢-٠٧٥الصافات (  

d ® tΠöθ:سورة الذاريات        s% uρ 8yθ çΡ ⎯ÏiΒ ã≅ ö7s% ( öΝåκ®ΞÎ) (#θ çΡ% x. $ YΒ öθ s% t⎦⎫É)Å¡≈ sù ∩⊆∉∪ 〈) الذاريات

٠٤٦ (  

d ® tΠöθ:سورة النجم        s% uρ 8yθ çΡ ⎯ÏiΒ ã≅ ö6 s% ( öΝåκ®ΞÎ) (#θ çΡ% x. öΝèδ zΝn= øßr& 4© xö ôÛr&uρ ∩∈⊄∪ 〈) النجم

٠٥٢ (  

d ® * ôMt/¤‹x. öΝßγ:سورة القمر        n= ö6 s% ãΠöθ s% 8yθ çΡ (#θç/¤‹s3sù $ tΡy‰ö6 tã (#θä9$ s% uρ ×βθãΖøgxΧ 
uÅ_ ßŠø— $#uρ ∩®∪ % tæy‰sù ÿ…çµ −/u‘ ’ ÏoΤr& Ò>θ è=øó tΒ öÅÇtGΡ$$ sù ∩⊇⊃∪ !$ sΨ ós tFxsù z> üθ ö/r& Ï™!$ yϑ ¡¡9$# &™!$ oÿ Ï3 9ÉΚ pκ÷]–Β ∩⊇⊇∪ 
$ tΡö¤f sùuρ uÚö‘ F{$# $ ZΡθ ã‹ãã ’ s+tG ø9$$ sù â™!$ yϑ ø9$# #’ n?tã 9øΒ r& ô‰s% u‘ Ï‰è% ∩⊇⊄∪ çµ≈sΨ ù= yϑ xm uρ 4’n?tã ÏN# sŒ 8y üθ ø9r& 9ß ßŠuρ 

∩⊇⊂∪ “ ÍøgrB $ uΖÏ⊥ ã‹ôã r'Î/ [™!#u“ y_ ⎯yϑ Ïj9 tβ% x. uÏä. ∩⊇⊆∪ ‰s)s9uρ !$ yγ≈ sΨø.ü? Zπ tƒ#u™ ö≅ yγ sù ⎯ÏΒ 9Ï.£‰–Β ∩⊇∈∪ y#ø‹s3sù 
tβ% x. ’ Ï1# x‹tã Í‘ ä‹çΡuρ ∩⊇∉∪ 〈 

) ٠١٦-٠٠٩القمر (  

$ ® d :سورة الحاقة       ¯ΡÎ) $£ϑ s9 $ tó sÛ â™!$ yϑ ø9$# ö/ä3≈ sΨ ù= uΗ xq ’ Îû Ïπtƒ Í‘$ pgù: $# ∩⊇⊇∪ $ yγ n= yè ôf uΖÏ9 öΝä3s9 
Zο uÏ.õ‹s? !$ pκu Ïè s?uρ ×β èŒé& ×π u‹Ïã üρ 〈 ) ٠١٢-٠١١الحاقة (  



 

$! ® d:سورة نوح       ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n< Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% ÷βr& ö‘ É‹Ρr& y7 tΒ öθ s% ⎯ÏΒ È≅ ö7s% β r& 
óΟßγ u‹Ï?ù'tƒ ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇∪ tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ ’ ÏoΤÎ) öΝä3s9 Öƒ É‹tΡ î⎦⎫Î7–Β ∩⊄∪ Èβr& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# çνθ à)¨?$#uρ Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ 

∩⊂∪ öÏøó tƒ /ä3s9 ⎯ÏiΒ ö/ä3Î/θ çΡèŒ öΝä.ö½jz xσãƒ uρ #’n< Î) 5≅y_ r& ‘‡Κ |¡–Β 4 ¨β Î) Ÿ≅ y_ r& «!$# #sŒÎ) u™!% y` Ÿω ã̈z xσãƒ ( öθ s9 
óΟçFΖä. tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊆∪ tΑ$ s% Éb>u‘ ’ ÏoΤÎ) ßNöθ tã yŠ ’ÍΓöθ s% Wξø‹s9 #Y‘$ yγ tΡuρ ∩∈∪ öΝn= sù óΟèδ ôŠÍ“ tƒ ü“ Ï™!% tæßŠ ω Î) #Y‘# uÏù 

∩∉∪ ’ ÏoΤÎ)uρ $ yϑ ¯=à2 öΝßγ è?öθ tã yŠ uÏøó tG Ï9 óΟßγ s9 (#ûθ è= yè y_ ÷Λàιyè Î6≈|¹ r& þ’ Îû öΝÎκÏΞ#sŒ# u™ (#öθ t±øó tG ó™ $#uρ öΝåκu5$ uŠÏO (#ρ•|Àr& uρ 
(#ρ ãy9 õ3tFó™ $#uρ #Y‘$ t6 õ3ÏG ó™ $# ∩∠∪ ¢ΟèO ’ ÏoΤÎ) öΝåκèEöθ tã yŠ #Y‘$ yγ Å_ ∩∇∪ §ΝèO þ’ ÏoΤÎ) àMΖn= ôã r& öΝçλm; ßNö‘ uó  r&uρ öΝçλm; #Y‘# uó Î) 

∩®∪ àM ù= à)sù (#ρ ãÏøó tFó™ $# öΝä3−/u‘ …çµ ¯ΡÎ) šχ% x. #Y‘$ ¤xî ∩⊇⊃∪ È≅ Å™ öãƒ u™!$ yϑ ¡¡9$# /ä3ø‹n= tæ #Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ ∩⊇⊇∪ 
/ä.ôŠÏ‰ôϑ ãƒ uρ 5Α üθ øΒ r'Î/ t⎦⎫ÏΖt/uρ ≅ yèøgs† uρ ö/ä3©9 ;M≈̈Ζy_ ≅yè øgs† uρ ö/ä3©9 #X≈ pκ÷Ξr& ∩⊇⊄∪ $ ¨Β öΝä3s9 Ÿω tβθã_ ös? ¬! 

#Y‘$ s% uρ ∩⊇⊂∪ ô‰s% uρ ö/ä3s)n= s{ #·‘# uθ ôÛr& ∩⊇⊆∪ óΟs9r&  
(#÷ρ us? y#ø‹x. t,n= yz ª!$# yìö7y™ ;N üθ≈ yϑ y™ $ ]%$ t7ÏÛ ∩⊇∈∪ Ÿ≅ yè y_ uρ uyϑ s)ø9$# £⎯Îκ Ïù #Y‘θ çΡ Ÿ≅yè y_ uρ }§ôϑ ¤±9$# 

% [`# uÅ  ∩⊇∉∪ ª!$#uρ /ä3tFu; /Ρ r& z⎯ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# $ Y?$ t7tΡ ∩⊇∠∪ §ΝèO ö/ä.ß‰ŠÏè ãƒ $ pκ Ïù öΝà6ã_ Íøƒ ä† uρ % [`# u÷z Î) ∩⊇∇∪ ª!$#uρ 
Ÿ≅ yè y_ â/ä3s9 uÚö‘ F{$# $ WÛ$ |¡Î0 ∩⊇®∪ (#θ ä3è= ó¡tFÏj9 $ pκ÷]ÏΒ Wξ ç7ß™ %[`$ y∨Ïù ∩⊄⊃∪ tΑ$ s% Óyθ çΡ Éb> §‘ öΝåκ®ΞÎ) ’ÏΤöθ |Á tã 

(#θ ãè t7¨?$#uρ ⎯tΒ óΟ©9 çν ôŠÍ“ tƒ …çµ ä9$ tΒ ÿ…çν à$ s!uρ uρ ω Î) #Y‘$ |¡yz ∩⊄⊇∪ (#ρ ãs3tΒ uρ #Xõ3tΒ #Y‘$¬7à2 ∩⊄⊄∪ (#θ ä9$ s% uρ Ÿω ¨βâ‘ x‹ s? 
ö/ä3tG yγ Ï9#u™ Ÿω uρ ¨β â‘ x‹s? #tŠuρ Ÿω uρ % Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ šWθ äó tƒ s−θ ãètƒ uρ #[ô£nΣ uρ ∩⊄⊂∪ ô‰s% uρ (#θ = |Ê r& #[ÏWx. ( Ÿω uρ ÏŠÍ“ s? 
t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ω Î) Wξ≈n= |Ê ∩⊄⊆∪ $ £ϑ ÏiΒ öΝÎκÉJ≈ t↔ ÿ‹ÏÜyz (#θ è% Íøî é& (#θ è= ½z ôŠé'sù #Y‘$ tΡ óΟn= sù (#ρ ß‰Ågs† Μ çλm; ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# 
#Y‘$ |ÁΡr& ∩⊄∈∪ tΑ$ s% uρ Óyθ çΡ Éb> §‘ Ÿω ö‘ x‹s? ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# #·‘$ §ƒ yŠ ∩⊄∉∪ y7 ¯ΡÎ) β Î) öΝèδ ö‘ x‹s? 
(#θ = ÅÒãƒ x8yŠ$ t6 Ïã Ÿω uρ (#ÿρ à$Í#tƒ ω Î) #XÅ_$ sù #Y‘$ ¤Ÿ2 ∩⊄∠∪ Éb> §‘ öÏøî $# ’Í< £“ t$ Ï! üθ Ï9uρ ⎯yϑ Ï9uρ Ÿ≅ yz yŠ š_ ÉLøŠt/ 
$ YΖÏΒ ÷σãΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈sΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ Ÿω uρ ÏŠÍ“ s? t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ω Î) #I‘$ t7s? ∩⊄∇∪ 〈) ٠٢٨-٠٠١نوح (  

يكون مجموع آيات هذه القصة في كتاب اهللا في سوره المختلفـة مـا   وبذلك       
أو ، ذكر في الذي قبلهفي كل موضع زيادة شيء لم تُ، آيات يزيد عن مائة وعشر

وجميع هذه اآليات تدور حول إرسال ،  وهذا من بالغة القرآن الكريم، إبداٌل لنكتة
، وسـخريتهم منـه  ، وكفرهم بـه ، هم إلى توحيد اهللاودعوته ل، إلى قومه نوح

وأنه ال يطلب مـنهم  ، ومطالبته لهم بالنظر في حاله، وتخويفه لهم من غضب اهللا



 

سـراً  ، فهاهو يدعوهم وينصحهم ليالً ونهـاراً ، وصبره عليهم، على دعوته أجراً
نة بعد أمر اهللا له بصنع السفيتحدثت عن ثم ، ومع ذلك أصروا واستكبروا، وجهاراً

، ونجاته مع من آمن معه، وركوبهم فيها عندما يفور التنّور، أن يئس من صالحهم
  .وغرق الكافرين

وفيما يلي حصر وبيان للمتشابه اللفظي في جميع هذه السور سـورةً سـورة        
 :ترتيب المصحف حسبمتسلسلةً 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  األعرافسورة 
  

  :مكيتها ومدنيتها      

قال يمـوت بـن   :" قال النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ، سورةٌ مكيةهي       
قال حدثنا يـونس بـن   ، ٣قال حدثنا أبو عبيدة ، ٢قال حدثنا أبو حاتم ،  ١المزرع 
وسـورة  : قـال  ، عن ابن عباس، عن مجاهد، ٤عن أبي عمرو بن العالء  ،حبيب

    ٥"األعراف نزلت بمكة 
öΝßγ ® يإال آيات نزلت بالمدينة وه       ù= t↔ ó™ uρ Ç⎯tã Ïπ tƒ ös)ø9$# © ÉL ©9$# ôM tΡ$ Ÿ2 nο uÅÑ% tn Íós t7ø9$# øŒÎ) 

šχρ ß‰÷è tƒ ’ Îû ÏM ö6 ¡¡9$# øŒÎ) óΟÎγŠ Ï?ù's? öΝßγ çΡ$ tF‹Ïm tΠöθ tƒ öΝÎγ ÏFö; y™ $ Yã §ä© tΠöθ tƒ uρ Ÿω šχθ çFÎ6 ó¡o„   Ÿω óΟÎγ‹ Ï?ù's? 4 
y7 Ï9 ẍ‹Ÿ2 Νèδθ è= ö6 tΡ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ à)Ý¡øtƒ ∩⊇∉⊂∪ øŒÎ)uρ ôM s9$ s% ×π ¨Β é& öΝåκ÷]ÏiΒ zΝÏ9 tβθ ÝàÏè s? $ ·Β öθ s%   ª!$# öΝßγ ä3Ï= ôγ ãΒ 

÷ρ r& öΝåκæ5Éj‹yè ãΒ $ \/# x‹tã #Y‰ƒ Ï‰x© ( (#θ ä9$ s% ¸ο u‘ É‹÷è tΒ 4’ n< Î) óΟä3În/u‘ óΟßγ ¯= yè s9uρ tβθ à)−G tƒ ∩⊇∉⊆∪ $ £ϑ n= sù (#θ Ý¡nΣ $ tΒ 
(#ρ ãÅe2 èŒ ÿ⎯Ïµ Î/ $ uΖøŠpgΥr& t⎦⎪ Ï% ©!$# šχ öθ pκ÷]tƒ Ç⎯tã Ï™ûθ ¡9$# $ tΡõ‹s{r&uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß ¤># x‹yè Î/ ¤§ŠÏ↔ t/ $ yϑ Î/ 

                                                 
قـدم   ،وري وهو ابن أخت الجاحظوهو ث ،القيس يموت بن المزرع بن يموت أبو بكر العبدي من عبد: هو ١

بغداد وحدث بها عن أبي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني وأبي الفضل الرياشي وكان صـاحب أخبـار   
ينظر البدايـة والنهايـة   (هـ ٣٠٤توفي بدمشق سنة ، وقد غير اسمه بمحمد فلم يغلب عليه إال األول، وآداب
 )هـ١٤/٣٦٠وتاريخ بغداد ، ١/٢٤٤والبلغة ، ١١/١٢٧
كـان  ، أخذ عن يزيد بن هارون وأبـي عبيـدة  ، سهل بن محمد بن عثمان السجستاني المقرئ النحوي: هو ٢

 )١/٢٥٨والتقريب ، ١/٤٧٠ينظر الكاشف ( هـ ٢٥٥توفي سنة ، صدوقا من أعلم الناس باألصمعي
تـوفي  ، الزكـاة  كان صدوقا ثقة له تفسير حديث في، معمر بن المثنى التيمي البصري اللغوي النحوي: هو ٣

وتهذيب الكمـال  ، ١/٥٤١والتقريب ، ٢/٢٨٢ينظر الكاشف . (هـ على خالف٢٠٩وقيل سنة ، هـ٢٠٨سنة 
٢٨/٣١٨( 
أبو عمرو بن العالء بن عمار بن العريان بن عبد اهللا بن الحصين بن الحارث بن جلهم بن عمرو بـن  : هو ٤

النحوي البصري المقرئ أحد األئمـة القـراء    ،خزاعي بن مالك بن مازن بن عمرو بن تميم التميمي المازني
وقيل اسـمه   ،وقيل يحيى ،وقيل العريان ،واختلف في اسمه فقيل اسمه زبان ،وقيل في نسبه غير ذلك ،السبعة
وكان مع  ،قدوة في العلم باللغة إمام الناس في العربية ،كان مقدما في عصره عالما بالقراءة ووجوههاو ،كنيته

متواضعا في  ،في العربية متمسكا باآلثار ال يكاد يخالف في اختياره ما جاء عن األئمة قبله علمه باللغة وفقهه
 )٣٤/١٢٣وتهذيب الكمال ، ١٢/١٩٧والتهذيب ، ١/٦٦٠ينظر التقريب (هـ ١٥٤توفي سنة  ،علمه

 ١/٤٤٥الناسخ والمنسوخ للنحاس  ٥



 

(#θ çΡ% x. šχθ à)Ý¡øtƒ ∩⊇∉∈∪ $ £ϑ n= sù (#öθ tG tã ⎯tã $ ¨Β (#θ åκçΞ çµ ÷Ζtã $ uΖù= è% öΝçλm; (#θ çΡθ ä. ¸ο yŠuÏ% š⎥⎫Ï↔ Å¡≈ yz ∩⊇∉∉∪ øŒÎ)uρ 
šχ ©Œr's? y7 š/u‘ ¨⎦ m⎟yè ö6 u‹s9 öΝÎγ øŠn= tæ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ∅ tΒ öΝßγ ãΒθ Ý¡o„ u™ûθ ß™ É># x‹yè ø9$# 3 ¨β Î) y7 −/u‘ ßìƒ Í|¡s9 

ÅU$ s)Ïè ø9$# ( …çµ ¯ΡÎ)uρ Ö‘θ àtó s9 ÒΟ‹ Ïm نزلـت فـي اليهـود    ) ١٦٧-١٦٣األعراف ( 〉 ∪∠∌⊆∩ ‘§
                                                      ٢.والصحيح المختار أنها كلها مكية، ١بالمدينة
öΝßγ ®: كيف يكون ذلك وقوله: فإن قيل       ù= t↔ ó™ uρ Ç⎯tã Ï  π tƒ ös)ø9$# 〈  حديث لبني إسرائيل

  ومخاطبتهم في القرآن لم تكن إال في المدينة فكيف تكون السورة كلها مكية؟
هذا غير مسلّم ألن السورة حكت عن قصص بنـي إسـرائيل لـيعلم    : أقول      
لذا لم تذكر السـورة مـن   ، وهذا من إعجاز القرآن الكريمبها كفار مكة  النبي

  .المختلف في مكيتها ومدنيتها بل اتفقوا على كونها مكية
  :موضوعات السورة      

وهـي أول سـورة         ، عدد آياتها مائتان وست ، هي من أطول السور المكية      
تعتني بأصـول   وهي كغيرها من السور المكية، تناولت قصص األنبياء بالتفصيل

الدعوة والعقيدة اإلسالمية من توحيد اهللا عز وجل وتقرير البعث والجزاء وتقرير 
وقد تحدثت في بدايتها عن نعمة القرآن التي أنعم اهللا بها علـى  ، الوحي والرسالة

  .وبينت وجوب التمسك بما فيه للفوز بسعادة الدارين، البشرية وأنه المعجزة الخالدة
، السورة إلى بيان نعمة خلقهـم مـن أب واحـد وهـو آدم     ثم توجهت       

فأخبرت عما كان من أمـر اهللا  ، وبسطت فيها هذه القصة كما لم تبسط في غيرها
ثم بعد الحديث عن قصة ، ثم حذرت من كيد الشيطان، تعالى للمالئكة بالسجود له

لمحذرة لهـم  آدم مع إبليس وخروجه من الجنة تناولت النداءات المتتالية لبني آدم ا
  .من إبليس ووسوسته 

مشـهد فريـق   ، ثم انتقلت السورة للحديث عن مشهد من مشاهد يوم القيامة      
ومناظرة بعضـهم  ، ومشهد فريق الكافرين أصحاب النار، المؤمنين أصحاب الجنة

                                                 
  ١/١٥٥ي القران ألبي عمرو الدانيوينظر البيان في عد آ،   ١/٩٠ينظر الناسخ والمنسوخ للمقري  ١
  ٨/٢٩٤ينظر تفسير المنار  ٢



 

وندائهم لكـال  ، ومشهد أصحاب األعراف وهم الذين سميت السورة باسمهم، بعضاً
  .الفريقين
نوح وصالح ولـوط وشـعيب   : ثم سردت السورة قصص األنبياء بإسهاب       
وبينت أحوال أممهم وكيفيـة إهالكهـم بتفصـيٍل شـاف     ، عليهم السالم وموسى

  .مستوعب لم يقع نظيره في سورة أخرى
وما القاه من قومه مـن جحـود   ، وقد ابتدأت السورة بذكر قصة نوح       
نا ذلك متناسبا مع موضـوع السـورة ومـا    وما كان من جدالهم له فوجد، وعناء

وال أدل على ذلـك مـن   ، يتضمنه من نعم على بني آدم ليشكروا اهللا تعالى عليها
ومن ، الخطاب الذي يخاطب به نوح قومه من أنه بلغهم رساالت ربهم ونصح لهم

  .أنه رجل منهم جاء لينذرهم حتى تنالهم رحمة اهللا
وذم ، باط وقصة أصحاب السبت وأهل أيلـة ثم أشارت السورة إلى ذكر األس      

  . علماء أهل الكتاب
، وقد ختمت السورة بإثبات التوحيد والتحكم بمن عبدوا ما ال يضر وال ينفع      

وال يبصر وال يسمع من أحجار وأصنام اتخذوها شركاء مع اهللا وهو سبحانه وحده 
وهـو الـدعوة إلـى     ت بهدئوهكذا نجد أن السورة خُتمت بما ب، خالقهم ورازقهم

  .اإليمان بوحدانية اهللا عز وجل 
  :سبب تسميتها بسورة األعراف      
سميت بسورة األعراف لورود ذكر األعراف فيها وهو سور مضروب بين       

’ ® :وقد ورد ذكره في قولـه تعـالى  ، الجنة والنار يحول بين أهلهما n?tã uρ Å∃#z÷ä F{$# 
×Α% y Í̀‘  〈  ،قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم " ف فهم وأما أصحاب األعرا

فوقفـوا علـى   ، سيئاتهم عن دخول الجنة وتخلفت بهم حسناتهم عن دخول النار 
    ١"السور حتى يقضي اهللا فيهم 

                                                 
  ١٠١واإلعجاز البالغي في القرآن ص ،  ١/٤٣٤وينظر صفوة التفاسير ، ٨/١٩٠تفسير الطبري  ١



 

ـ  :قال ٢ عن جابر بن عبد اهللا ١ أخرج ابن مردويهوقد        ئل رسـول اهللا س 
اب األعرافأولئك أصح:" ن استوت حسناته وسيئاته فقالعم "  

على الصحيحين عن حذيفة بـن   المستدركفي  ٣ -رحمه اهللا-الحاكم وروى      
أصحاب األعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقصرت بهم  ":أنه قال ٤ اليمان

ار قالوا ربنـا ال  ـحاب النـارهم تلقاء أصـالجنة فإذا صرفت أبص عنسيئاتهم 
قومـوا   :(م كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال لهـم الظالمين فبينما ه تجعلنا مع القوم

  .وروي ذلك مرفوعا بمعناه ٥.)"فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم
  

  

  

  

  

                                                 
صـاحب التفسـير والتـاريخ     ،الحافظ الكبير العالمة أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه األصبهاني :هو ١

 ،بالرجـال  بصـيراً  ،بهذا الشأن وكان فهماً ،سمع أبا سهل بن زياد القطان وخلقا ،والمستخرج على البخاري
 )١/٤١٢ينظر طبقات الحفاظ (هـ ٤١٠ومات سنة  ،هـ٣٢٣ولد سنة  ،مليح التصانيف ،طويل الباع

غـزا   ،بن صحابياصحابي  ،المدني األنصاري السلميبن ثعلبة جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام : هو ٢
، وقيل أبـو محمـد  ، وقيل أبو عبد الرحمن، هو أبو عبد اهللا: اختلف في كنيته ووفاته فقيل ،رة غزوةتسع عش

ينظـر  ( .وقيل غيـر ذلـك  ، هـ٧٧وقيل سنة ، هـ٧٣سنة وذلك عام  ٩٤وأما وفاته فكانت بالمدينة وعمره 
 )٢/٣٧والتهذيب ، ١/٤١٢التقريب 

بن الحكم الضبي الطهماني الحافظ أبو عبد اهللا الحـاكم   محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويه بن نعيم: هو٣
 ،طلب العلم فـي صـغره   ،صاحب المستدرك وغيره من الكتب المشهورة ،المعروف بابن البيع ،النيسابوري

بلغـت   ،لفـين أوسمع الكثير على شيوخ يزيدون علـى   ،ورحل في طلب الحديث ،وأول سماعه سنة ثالثين
توفي فجأة بعد خروجـه مـن   ،وقيل ألف وخمسمائة جزء ،وقيل ألف جزء ،ءتصانيفه قريبا من خمسمائة جز

 )١/١٩٣ينظر طبقات الشافعية (هـ ٤٠٥الحمام سنة 
ويقال حسيل ابن  ،واسم اليمان حسل ،وهو صاحب السر، من نجباء أصحاب محمد حذيفة بن اليمان : هو ٤

 ،له في الصحيحين اثنا عشر حـديثاً  ،المهاجرينمن أعيان  ،حليف األنصار ،جابر العبسي اليماني أبو عبد اهللا
ولي حذيفة إمرة المدائن لعمر فبقي عليها إلى بعد ، وفي مسلم سبعة عشر حديثاً ،أحاديث وفي البخاري ثمانية
 )٢/٣٦١ينظر سير أعالم النبالء (هـ٣٦سنة  بعد عثمان بأربعين ليلةبها مقتل عثمان وتوفي 

  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال الحاكم ،٢/٣٥٠المستدرك على الصحيحين  ٥
 ١/٣٤٤وينظر شعب اإليمان  



 

  :الوحدة األولى

  
d ® ô‰s)s9 $ uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) ⎯Ïµ ÏΒöθ s% tΑ$ s)sù ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈s9Î) ÿ…çν ãöxî 

þ’ ÏoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩∈®∪ 〈 ) ٥٩األعراف( 

d ® * ã≅ø?$#uρ öΝÎκö n= tã r't6 tΡ ?yθ çΡ øŒÎ) tΑ$ s% ⎯Ïµ ÏΒ öθ s)Ï9 ÏΘöθ s)≈ tƒ β Î) tβ% x. uã9 x. /ä3ø‹n= tæ ’ÍΓ$ s)¨Β 
“ ÎÏ.õ‹s?uρ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# ’ n?yè sù «!$# àM ù=2 uθ s? (#ûθ ãèÏΗ ød r'sù öΝä.{øΒ r& öΝä.u™!% x.uà° uρ ¢ΟèO Ÿω ô⎯ä3tƒ öΝä.áøΒ r& ö/ä3ø‹n= tæ 

Zπ £ϑäî ¢ΟèO (#ûθ àÒ ø%$# ¥’ n< Î) Ÿω uρ ÈβρãÏàΖè? ∩∠⊇∪ 〈 ) ٧١يونس(  

d ® ô‰s)s9uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒöθ s% ’ÏoΤÎ) öΝä3s9 Öƒ É‹tΡ ê⎥⎫Î7–Β ∩⊄∈∪ βr& ω (#ÿρß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$# 
( þ’ÏoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ï9r& ∩⊄∉∪ 〈 ) ٢٦-٢٥هود(  

d ® ô‰s)s9uρ $ sΨ ù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n< Î) ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% tΑ$ s)sù ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî ( 
Ÿξ sùr& tβθà)−G s? ∩⊄⊂∪ 〈 ) ٢٣المؤمنون( 

d ® øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλm; óΟèδθ äz r& îyθ çΡ Ÿω r& tβθà)−G s? ∩⊇⊃∉∪ ’ÏoΤÎ) öΝä3s9 îΑθ ß™ u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊇⊃∠∪ (#θ à)¨?$$ sù ©! $# 
Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊃∇∪ 〈 ) ١٠٨- ١٠٦الشعراء( 

d ® ô‰s)s9uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& %·nθ çΡ 4’ n< Î) ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% y]Î7n= sù öΝÎγ‹ Ïù y#ø9r& >π uΖy™ ω Î) š⎥⎫Å¡÷Η s~ $ YΒ% tæ 
ãΝèδ x‹s{r'sù Üχ$ sùθ ’Ü9$# öΝèδ uρ tβθ ßϑ Ï=≈sß ∩⊇⊆∪ 〈 ) ١٤العنكبوت( 

d ® !$ ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% ÷β r& ö‘ É‹Ρr& y7 tΒ öθ s% ⎯ÏΒ È≅ö7s% β r& óΟßγ u‹Ï?ù'tƒ ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇∪ 
tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ ’ ÏoΤÎ) öΝä3s9 Öƒ É‹tΡ î⎦⎫Î7–Β ∩⊄∪ Èβr& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# çνθ à)¨?$#uρ Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊂∪ 〈 ) ٣-١نوح(  

 

                                                          :التشابه مواضع       
:الموضع األول        

$  ô‰s)s9  ®قوله        uΖù= y™ ö‘ r&  〈  وفي سـور هـود   ، في سورة األعراف بدون واو
$! ®وفي سورة نوح قال، بالواو  〉 ô‰s)s9uρ ®والمؤمنون والعنكبوت ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& 〈  .  

              
  



 

                                                       :لموضع نوعان من التشابه في هذا ا      
  .حذف الواو وإثباتها قبل فعل اإلرسال: النوع األول من التشابه      
إثبات حرف الواو في سور هود والمؤمنون ، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      

  .نوحوالعنكبوت وحذفه في سورتي األعراف و
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه       

فإنه سيظهر لنا سبب ورود ، إذا نظرنا إلى السابق من السياق في كل موضع      
وعدم ورودها فـي موضـع   ، الواو في مواضع سور هود والمؤمنون والعنكبوت

  . سورة األعراف
$ ô‰s)s9uρ ® :ففي سورة هود كانت اآليات التي تقدمت قوله تعـالى         uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 

4’ n< Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% 〈 ) تتحدث عن رسالة النبي محمد  )٢٥هود وحال مـن  ، وكفر من كفر به
ثم جاءت اآليات لتثبيت قلـب  ، وحال من اهتدى وآمن ، ظلم وصد عن سبيل اهللا

y7 ®:قومه بقوله تعـالى لتخويف و ،تسليتهلو النبي محمد ¯= yè n= sù 88Í‘$ s? uÙ ÷è t/ $ tΒ #© yrθ ãƒ 
y7 øŠs9Î)  〈)وقوله تعالى، )١٢هود: ® ÷Πr& šχθ ä9θ à)tƒ çµ1 uyIøù$# (  〈 )  وبيان أنه على بينـة  ، )١٣هـود

  .من ربه
  كما تقدم في السورة ما يشعر بالرساالت السابقة على رسالة النبي محمد       

® :تعالى وهو قوله ç ⎯ÏΒ uρ ⎯Ï& Í#ö7s% Ü=≈ tFÏ. #© y›θ ãΒ $ YΒ$ tΒ Î) ºπ yϑ ôm u‘ uρ 4  〈) فهذا االنتقال مـن   )١٧هـود
إنذار المشركين ووصف أحوالهم إلى موعظتهم بما أصاب المكذبين من قبلهم من 

وهذا التشابه بين القصتين اقتضى عطف القصة  الثانية علـى القصـة   ، المصائب
         ١.األولى
$ ô‰s)s9uρ ® :وكذا في سورة المؤمنون لما سـبق قولـه         sΨ ù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% 〈 

آيات تتحدث عن مظاهر من نعم اهللا علينا وبعضا من آثار كرمه وقدرته   )١٣المؤمنـون  (

                                                 
ودرة التنزيـل لإلسـكافي   ، ١٨٧والبرهـان للكرمـاني ص  ، ١٢/٤٣ينظر التحرير والتنوير البن عاشور  ١
وينظر الفصول ، ٤/٣٢٣والبحر المحيط ألبي حيان ، ١٧٨-١٧٧وكشف المعاني البن جماعة ص،   ١/٣٦٣

  ١/١٣٧المفيدة في الواو المزيدة 



 

$ ô‰s)s9uρ ® :قوله تعالى :منها،  sΨ ø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ∩⊇⊄∪ 〈 )  وقولـه  ، )١٢المؤمنـون
$ ô‰s)s9uρ ® :تعالى sΨ ø)n= yz óΟä3s% öθ sù yìö7y™ t,Í← !#usÛ $ tΒ uρ $ ¨Ζä. Ç⎯tã È,ù= sƒ ù: $# t⎦,Í#Ï≈ xî ∩⊇∠∪ 〈 ) ١٧المؤمنون( 

$ ® :ثم قال سبحانه بعد ذلك       pκö n= tã uρ ’ n?tã uρ Å7 ù= àø9$# tβθ è= yϑ øt éB ∩⊄⊄∪ 〈 )  الفلـك   )٢٢المؤمنـون
إلـى   عطف بعد ذلك إرسال نـوح ، الذي كان سببا لوجودهم واستمرار نسلهم

ن جنس المعطوف عليه فالكل مـن نعـم اهللا علـى    قومه باعتبار أن المعطوف م
وألن العطف يقتضي التغاير واالشتراك وهما متوافران هنا لذا حسـن  ، ١اإلنسان
  .العطف

عن ذلك بأنه قد تقدم في سورة هـود ذكـر    -رحمه اهللا-وقد أجاب الكرماني      
$ ® :ضمناً في قوله الرسول مرات وفي سورة المؤمنون تكرر ذكر نوح pκö n= tã uρ 

’ n?tã uρ Å7 ù= àø9$# tβθ è= yϑ øt éB ∩⊄⊄∪ 〈 ) ؛ ألنه أول من صنعها فحسن أن يـؤتى  )٢٢المؤمنون
 .٢بعاطف على ما تقدم

ووافقـه ابـن   ،  ٣اإلسـكافي الخطيب وبذلك يكون الكرماني قد أخذ بتوجيه       
أمـا   ، ٥ووافقهـم ابـن جماعـة    ، ٤الذي ذكر عبارة اإلسكافي الغرناطي الزبير
                                           ٦.فقد نقل كالم الكرماني بنصه  ارياألنص
$ ô‰s)s9uρ ® :وكذا في سورة العنكبوت فإن قوله تعالى        uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ. 〈 )  ١٤العنكبـوت( 

ومسبوق ببيـان أقسـام   ، مسبوق باإلنكار على من حسب أنه ال افتتان مع اإليمان
 وقـوم إبـراهيم   قد فتن الذين مـن قبلنـا قـوم نـوح     المكلفين وأن اهللا

عطفها علـى مـا قبلهـا وُأجملـت      لذلك فإنه لما سيقت قصة نوح،وغيرهم

                                                 
  ١/٣٦٤و درة التنزيل لإلسكافي ، ١٨٧ينظر البرهان للكرماني ص ١
 ٨/١٤٩وروح المعاني لأللوسي ، ١٨٧ينظر البرهان ص  ٢
  ، ١/٣٦٤وينظر درة التنزيل لإلسكافي  ٣
  ٥١٢-١/٥١١ينظر مالك التأويل للغرناطي  ٤
  ، ١٧٧ينظر كشف المعاني البن جماعة  ص ٥
  ١٩٥وينظر فتح الرحمن لألنصاري ص، ١٨٧ينظر البرهان للكرماني ص ٦



 

$ ô‰s)s9uρ ® :تصديقاً لقوله سبحانه في أول السـورة   قصته ¨ΖtFsù t⎦⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝÎγ Ï= ö6 s% ( 〈 
  . ١جملة على جملةوهو عطف ) ٣العنكبوت (

وذلـك ألن  ، ألعراف فقد جاءت على األصل وهو الفصـل أما في سورة ا      
$ ô‰s)s9 ® :اآليات المتقدمة على قوله تعالى uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ5 〈 ) تخـتص بالحـديث    )٥٩األعراف

عن اآليات الكونية في األرض والسماء والرياح والنبات واألمطار دون ذكر بعثة 
عطف عليه بـل اسـتؤنف   فصار كاألجنبي عن األول فلم ي"نبي أو رسالة رسول 

ال سيما عندما طال األمـد  ،٢"ابتداء كالم ليدل على أنه في حكم المنقطع من األول
  .بين ذلك وبين قصة نوح

وقصـة   كرت فيها قصة نوحكما أن سورة األعراف كانت أول سورة ذُ      
 كما أن قومـه كـانوا  ، عاطفكرت بغير كانت أول القصص فيها لذلك ذُ نوح

  .٣أول أمة 
لما كانت قصص األنبياء مذكورة على التوالي : " -رحمه اهللا-قال السيوطي      

كـرت قصـة   كروا فيها على هذا الوجه ذُحسب ظهورهم واألعراف أول سورة ذُ
كـرت فـي   وأول قصـة ذُ ، ذكراًبغير عاطف ألنها أول قصص األنبياء  نوح

  ٤"كرت في السورة فلم يكن للعطف محلوأول قصة ذُ، القرآن
فجاءت ، ألنها فاتحة السورة وبدايتها، أما سورة نوح فاألمر فيها ظاهر      

وإنذاراً ، وبشارة للمؤمنين، والذي جاء تسلية للنبي، بالحرف الدال على التوكيد
  ٥.للكافرين

                                                                                                   
  

                                                 
 ٢٥/٣٧والتفسـير الكبيـر  ، ٤/٣١٠والمحرر الوجيز لألندلسي ،١٧٨ينظر كشف المعاني البن جماعة ص ١

 ٧/١٤٠والبحر المحيط 
 ١/٣٦٢درة التنزيل  ٢
  ١٧٣ص.رسالة بناء المعاني وعالقاتها في سورة األعراف للدكتورة عواطف خياط ٣
 ٢/١٠١٤قطف األزهار للسيوطي  ٤
 ١٢٢فضل عباس ص.ينظر رسالة القصص القرآني د ٥



 

إبدال حرفي الالم وقد في سور األعراف وهود  :النوع الثاني من التشابه      
  .في سورة نوح) إنا(والمؤمنون والعنكبوت بالحرف 

  .تشابه باإلبدال: نوعه      
تدخل على األخبار المتوقعة فإذا كان الناس في ) قد(وفي العربية يقولون إن       

قد : ويقال أيضا، قد خرج األمير: تظار األمير ليخرج فإنه يقال عند خروجهان
   ١.ركب األمير لقوم يتوقعون ركوبه

حرف مختص بالفعل المتصرف المثبت المجرد من ناصب ) قد(كما أن       
ويقولون أن الالم ، ٢التحقيق والتأكيد مع الماضي : ومنها ، وجازم ولها معان عدة

ألن القسم يؤتى به لتأكيد المقسم ) قد(سم ال يكاد ينطق بها إال مع المجاب بها الق
  .٣عليه

والتأكيد بها أقوى من التأكيد ،للتأكيد والتحقيق) إن(ويقول أهل العربية إن       
  .٥- رحمه اهللا-كما قال عبد القاهر الجرجاني ،٤بالالم 

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

لذلك لم يؤت بالالم ، األخبار المنتظرة المتوقعة إذا وقعت على) قد(تدخل       
في مطلع القصة في سورة نوح ألنها بداية سورة لم يسبقها سابق يوحي ) قد(و

  .بتوقع أمر ويستدعي القسم على ذكره وتقريره
أما بقية المواضع في سور األعراف وهود والمؤمنون والعنكبوت فإن لها       

 ،فة ومتشوقة لما بعدها لذا جئ بقدة ما يجعل النفس متشومن السابق على القص
مؤكدة لمضمون الجملة والداعي لهذا التأكيد في سورة األعراف هو ) قد(كما أن 

والمكذبون بما  أن المقصودين األولين بهذا البيان هم المكذبون لرسول اهللا محمد
                                                 

  ٩/٢٦٨ينظر نظم الدرر للبقاعي  ١
  ٤/٣٠٥والبرهان للزركشي، ٨/١٤٨وروح المعاني ،١/٤٨٧ينظر اإلتقان للسيوطي  ٢
عـاني  وروح الم،  ٢/١٠٧والكشـاف للزمخشـري   ، ١/٤٧٨واإلتقان للسيوطي، ٩/٢٦٨ينظر نظم الدرر  ٣
 ٢/٣٣٦والمقتضب ، ١/٤٥٠والمفصل ،  ٩/١٧٤وينظر اللباب ، ٨/١٤٨
 ١/٤٥٤ينظر اإلتقان للسيوطي  ٤
   ، ١/٢٥٠ينظر دالئل اإلعجاز  ٥



 

هذه القصة بعبارة جاء به من رسالة يبلغها عن ربه فحالهم تستدعي تأكيد وقوع 
من عبارات التأكيد في لسان العرب إذ يشير مضمون هذه القصة إلى أن المكذبين 

في عصره وأمثالهم من بعدهم عرضة إلنزال اإلهالك بهم  بما جاء به الرسول
إذا أصروا على التكذيب كما أهلك اهللا قوم نوح من قبل فذلك من سنن اهللا في 

  .١عباده
ابن كما قال ،٢جئ بها لتأكيد المعنى حيث وقعت جوابا لقسم أما الالم فقد      
– وجماعة غيرهم ٧والنسفي ٦والقرطبي ٥والشوكاني ٤وأبو حيان ٣الطبريجرير 

وال تكاد تطلق هذه "في تفسيره  ٨- رحمه اهللا-وقال البيضاوي -رحمهم اهللا جميعا–
ع وقوع ما هذه الالم إال مع قد؛ ألنها مظنة التوقع فإن المخاطب إذا سمعها توق

  .٩"صدر بها
بسبب أن النعم ) قد(فإن قيل كيف حرمت سورة نوح من حرف التوقع       

ابتدأت بها صدر سورة بينما نرى سورة المؤمنون مبدوءة بهذا الحرف في قوله 
                                                 

  ٤/٣١٨عبد الرحمن حسن حبنّكة الميداني . د:معارج التفكر ١
 ١٧٣ورسالة بناء المعاني وعالقاتها في سورة األعراف ص، ٤٢٥ينظر كشف المعاني ص٢
   ٢١٣/ ٨ظر تفسير الطبري ين ٣
محمد بن يوسف بن علي بن حيان األندلسي الجياني : وهو ٤/٣٢٣ينظر البحر المحيط ألبي حيان األندلسي ٤

لقـراءات  هـ له باع في الفقه واآلثار والقراءات وله مصنفات فـي ا ٦٥٤الغرناطي المقرئ النحوي ولد سنة 
  )١/٢٦٧ومعجم المحدثين ، ٢/٧٢٣بار نظر معرفة القراء الكي(هـ ٧٤٥والنحو توفي سنة 

فقيه مجتهد ، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمني: وهو، ٢/٢١٦ينظر فتح القدير للشوكاني  ٥
سـلك االجتهـاد وتـرك    ، اشتغل بالقضاء واإلفتاء، صاحب كتاب نيل األوطار، مجتهد من كبار علماء اليمن

 )٣/٢٠١لوم أبجد العينظر (هـ١٢٥٠توفي سنة ، التقليد
أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي : وهو ١٣/٣٣٢ينظر تفسير القرطبي ٦

 )١/٢٤٦نظر طبقات المفسرين للداودي ي(القرطبي صاحب التفسير المشهور  المالكي
ماما في جميع العلوم أبو البركات عبد اهللا بن أحمد بن محمود النسفي كان إ: وهو ٢/١٧ينظر تفسير النسفي ٧

العلوم ومصنفاته في الفقه واألصول أكثر من أن تحصى صاحب التفسير المشهور مدارك التنزيـل وحقـائق   
  )١/٢٦٣نظر طبقات المفسرين للداودي ي(هـ  ٧١٠توفي ببغداد سنة ، تأويلال
ـ   ، أبو الخير عبد اهللا بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي الشافعي: هو ٨ : نفاتهمـن أشـهر مص

نظـر  ي(هــ  ٦٨٥توفي سنة ، وغيرها، لحديثوشرح المصابيح في ا، والمصباح في أصول الدين، الوطالع
  ) ١/١٥٤طبقات المفسرين للداودي 

  ٣/٣٠تفسير البيضاوي ٩



 

ô‰s% yx ® :تعالى n= øùr& tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∪ 〈 ) وكذلك سورة المجادلة مبدوءة أيضا بهذا ) ١المؤمنون
ô‰s% yìÏϑ ® :في قوله تعالى الحرف y™ ª!$# tΑöθ s% © ÉL©9$# y7ä9Ï‰≈ pgéB ’ Îû $ yγ Å_ ÷ρ y— 〈   ) ؟)١المجادلة  
أنه روي من طرق صحيحة أن العشر األول من سـورة  : فالجواب أن  يقال      

مكث ساعة مع الوحي والصحابة مـن حولـه    وقد المؤمنون نزلت على النبي 
ينظرون وينتظرون فلما سوهذا نص ، نه رفع يديه إلى السماء ودعا بدعواتي عر

  :الرواية كما وردت في سنن الترمذي
إذا أنزل عليـه   كان النبي : رضي اهللا عنه قال ١عن عمر بن الخطاب "      

الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل فأنزل عليه يوماً فمكثنا ساعةً فسـري عنـه   
نا وال تنقصنا وأكرمنا وال تهنا وأعطنـا  اللهم زد: (فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال

أنـزل علـي   : ( ثم قال،)وال تحرمنا وآثرنا وال تؤثر علينا وارضنا وارض عنا 
ô‰s% yx ® :ثم قرأ،)عشر آيات من أقامهن دخل الجنة  n= øùr& tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∪ 〈   حتى خـتم

  ٢."عشر آيات
إضافةً إلى ، أمرٍ ما فهذا يدل على أن نفوس الصحابة كانت منتظرة حدوث      

قوله أواخرها  سورة المؤمنون وهي سورة الحج كان فيأن السورة السابقة على 
$ ® :تعالى yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ ãèŸ2 ö‘ $# (#ρ ß‰àf ó™ $#uρ (#ρ ß‰ç6ôã $#uρ öΝä3−/u‘ (#θ è= yèøù$#uρ uöy‚ ø9$# öΝà6¯= yè s9 

                                                 
عنه بنوه عبـد اهللا   روى، وأمه مخزومية ابنة عم أبي جهل ،عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أبو حفصهو  ١

 سـنة  ٦٣وعاش  ،هـ٢٣ سنة استشهد ألربع بقين من ذي الحجة ،اله أسلم وابن عباسوعاصم وحفصة ومو
 )٢/٥٩ينظر الكاشف (
حدثنا يحي بن موسـى  : وإسناده، )٣١٧٣(باب ومن سورة المؤمنون برقم  ٥/٣٢٦رواه الترمذي في سننه  ٢

عروة بن الزبير عن  وعبد بن حميد وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن الزهري عن
هذا حديث أصح من غيره ألنه : قال أبو عيسى، عبد الرحمن بن عبد القارئ قال سمعت من عمر بن الخطاب
  .ذُكر في إسناده يونس ومن لم يذكر فيه يونس جعله مرسالً

ـ ، )١٤٣٩(باب رفع اليدين في الدعاء برقم  ١/٤٥٠و رواه النسائي في سننه الكبرى  نده ورواه أحمد في مس
  ) ٢٢٣(مسند عمر بن الخطاب برقم  ١/٣٤

وهو أبو محمد عبد بن حميد بن نصـر  ) ١٥(مسند عمر بن الخطاب برقم  ١/٣٤ورواه ابن حميد في مسنده 
  ،هـ ٢٤٩توفي سنة ، الكسي الحافظ

والتسبيح والـذكر بـرقم    كتاب الدعاء والتكبير والتهليل ١/٧١٧ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 
  .هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجه البخاري ومسلم: قال الحاكم، ) ١٩٦١(



 

šχθ ßs Ï=øè? ) ∩∠∠∪ 〈 ) قب رجاء ذلك الفالح وتوقعه أن يحسم به فحسن ع  )٧٧الحج
ô‰s% yx ® :مطلع السورة التالية فيقال n= øùr& tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∪ 〈 ) كما حسن أن تختتم ) ١المؤمنون

çµ… 4 ® :السورة نفسها بذكر حرمان الكافرين من الفالح بقوله ¯ΡÎ) Ÿω ßxÏ= øãƒ tβρ ãÏ≈ s3ø9$#  〈 
 )١١٧المؤمنون (

مر عن مثل ذلك في سورة المجادلة فقد جاءت المجادلة تشتكي وال يخرج األ      
والرواية كما وردت في صحيح ابن حبان ، في زوجها إلى اهللا وتجادل الرسول 

  :كما يلي
في واهللا وفي ":قالت ٢عن خويلة بنت ثعلبة ١عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم      

كنت عنده وكان شيخاً : التق، أنزل اهللا صدر سورة المجادلة ٣أوس بن الصامت
أنت علي : فدخل علي يوماً فراجعته بشيء فغضب قال: كبيراً قد ساء خلُقه قالت

ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو : قالت، كظهر أمي
قلت كال والذي نفس خويلة بيده ال تخلص إلي وقد قلت : قالت،يريدني عن نفسي 

فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما : قالت،  ورسوله فينا بحكمهما قلت حتى يحكم اهللا
ثم خرجت حتى جئت إلى : قالت، تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني

فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى  رسول اهللا 
شيخ كبير يا خويلة ابن عمك : (يقول فجعل رسول اهللا: قالت، من سوء خلقه
ما  فواهللا ما برحت حتى نزل في قرآن فتغشى رسول اهللا: قالت، )فاتقي اهللا فيه 

                                                 
كنيتـه  ، سماه النبي محمد، يوسف بن عبد اهللا بن سالم اإلسرائيلي المدني أبو يعقوب صحابي صغير: هو ١

ينظـر  (توفي في خالفة عمر بن عبـد العزيـز   ، روى له البخاري في األدب، من ثقات التابعين، أبو يعقوب
  )٣/٤٤٦الثقات ، ٣٢/٤٣٦تهذيب الكمال ، ١/٦١١لتقريب ا
ويقال لها أيضـا   ،خويلة بنت ثعلبة ويقال بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف ٢

روى عنها يوسف  ،لة التي سمع اهللا شكواهاوهي المجاد ،أوس بن الصامت جوزخولة وهو األكثر األنصارية 
ومعه الناس فمر بعجوز فجعل يحدثها وتحدثه فقـال   وروى أن عمر خرج يوماً ،الم وزهيربن عبد اهللا بن س

هي امرأة سمع اهللا عـز   ؟ويلك تدري من هذه :قال ،يا أمير المؤمنين حسبت الناس على هذه العجوز :رجل
فـردات  والمن، ١/٦٢٠ينظر اإلكمال لرجال أحمد .(وجل شكواها من فوق سبع سماوات هذه خولة بنت ثعلبة

 )١/٩٠والوحدان 
وهـو   ،شهد بـدراً  ،األنصاري الخزرجي أخو عبادة بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة أوس بن الصامت ٣

 )٣/١٠الثقات ، ١/١١٦ينظر التقريب (سنة ٨٥وعمره  مات أيام عثمان ،الذي ظاهر من امرأته



 

يا خويلة قد أنزل اهللا فيك وفي صاحبك : ( كان يتغشاه ثم سري عنه فقال لي
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ßìyϑ ó¡tƒ !$ yϑ ä.u‘ ãρ$ ut rB 4 ¨βÎ) ©!$# 7ì‹Ïÿ xœ íÅÁ t/ ∩⊇∪ 〈 3 ®:إلى قوله z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ù= Ï9uρ ë># x‹tã îΛ⎧ Ï9r& ∩⊆∪ 〈 
فقلت يا رسول اهللا ما : قالت، )مريه فليعتق رقبة : ( فقال لي رسول اهللا: قالت

فقلت يا رسول  :قالت، )فإنا سنعينه بعرق من تمر: (فقال رسول اهللا، ذاك عنده
قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم ( :قال، اهللا وأنا سأعينه بعرق آخر
١."ففعلت: قالت، )استوصي بابن عمك خيرا 

  

فهذا يدل على أن خويلة بنت ثعلبة والمؤمنين كانت في نفوسهم معاني التوقع       
  .لما سينزله اهللا من البيانات في مثل هذه المواقف 

  
  :الموضع الثاني      

$ôΑ ® :قال تعالى في سورتي األعراف والمؤمنون        s)sù ÏΘöθ s)≈ tƒ  〈 ، وفي سورتي
$tΑ ®: يونس ونوح  s% ÏΘöθ s)≈ tƒ  〈  ،ولم يذكر فعل القول في سورة هود.  

  :في هذا الموضع ثالثة أنواع من التشابه       

في كل من سور األعراف أنه ذكر فعل القول : النوع األول من التشابه      
  .دون ذكره في سورة هود ، ويونس والمؤمنون ونوح 

حذف كلمة في سورة هود وإثباتها في سور ، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      
  .األعراف ويونس والمؤمنون ونوح

في سور األعراف ) يا(النداء حرف أنه ذكر : النوع الثاني من التشابه      
  .هود سورةنوح دون ذكره في ويونس والمؤمنون و

وإثباتها في  حذف ياء النداء في سورة هود، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      
  .سور األعراف ويونس المؤمنون ونوح

  

                                                 
حـديث   ٦/٤١٠حمد في مسنده ورواه أ، )٤٢٧٩(باب الظهار برقم  ١٠/١٠٧رواه ابن حبان في صحيحه  ١

 ) ٢٧٣٦٠(خولة بنت ثعلبة برقم



 

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

      ر هذا النداء استعطافاً وتحبباً واهتماماً كْاألصل في تقاول الرسل مع أممهم ذ
فكان ما في سور األعراف والمؤمنون ، كر بعده وتنبيهاً لما يلقى إليهمذْبما ي

  ،ويونس ونوح على األصل مع التصريح بذلك
ن أل ؛بينما في سورة هود قد أعلن المقول رأساً دون ذكر فعل القول والنداء      

≈=!9# 4 ë ® :في قوله تعالى سار على هذه الطريقة مطلع السورة tG Ï. ôM yϑ Å3ôm é& …çµ çG≈ tƒ#u™ 
§ΝèO ôM n= Å_Áèù ⎯ÏΒ ÷β à$ ©! AΟŠ Å3xm AÎ7yz ∩⊇∪ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷ès? ω Î) ©!$# 4 © É_ ¯ΡÎ) /ä3s9 çµ÷ΖÏiΒ Öƒ É‹tΡ ÖÏ±o0 uρ ∩⊄∪ 〈 

ثم أتبع هذا بأمرهم مبتدئا بحرف العبارة والتفسير الذي يحصل منه معنى  ، )٢-١هود (
قدير القول وليس بقول كذلك يقع فهي كما يقع بعدها ما يدل على ت) أن(القول 

وكل هذا من بناء الالحق على ، بعدها ما ال يلتئم معه ذكر القول ويكون مغنياً عنه
                             ١.لقومه في نفس السورة بعد ذلك  السابق هذا مع ترادف نداء نوح

  
بحرف الفاء في سورتي ) قال(ل أنه صدر الفع: النوع الثالث من التشابه      

  .يونس ونوح تياألعراف والمؤمنون ولم يصدره بحرف الفاء في سور
يونس ونوح  تيحذف حرف الفاء في سور، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      

  .وإثباته في سورتي األعراف والمؤمنون
  

  :  أثر السياق في توجيه المتشابه      

وذلـك لبيـان    ،٢أرسلنا نوحاً فجـاء فقـال  : وتقديره األصل هو ذكر الفاء       
المسارعة في الدعوة والتبليغ عقب اإلرسال وهذا ما جاءت عليـه اآليـات فـي    

فالفـاء إذاً  "، سورتي األعراف والمؤمنون فقد جاءت اآليات على ما يوجبه اللفـظ 
لفـاء فـي   ومع هذا فإنه ال يستقيم وجود ا، تعقيباً ٣"دالة على أن الثاني بعد األول

سورتي يونس ونوح ألن القول وقع مستأنفاً حيث تخلّل بينه وبين اإلرسال فاصل 
                                                 

 ١/٥١٦ينظر مالك التأويل  ١
   ١/٢١٠بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي  ٢
  ٧/٢٣٢تفسير القرطبي  ٣



 

β! ® :هو قوله تعالى في سورة نوح r& ö‘ É‹Ρr& y7 tΒ öθ s% ⎯ÏΒ È≅ ö7s% β r& óΟßγ u‹Ï?ù'tƒ ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇∪ 〈 
والبعد بـين القـول    ،القول واإلرسال أنسب بوجود الفاءوال شك أن القرب بين ، 
ألنه كالمهلة التي يرد فيهـا  ، رسال أنسب بطريقة االستئناف أي من غير الفاءواإل

  .السؤال في ذهن السامع فيقع المستأنف به جوابا لهذا السؤال 

  
  :الموضع الثالث      

ففي سورة األعراف قال ، هذا الموضع متعلق بأقوال نوح عليه السالم لقومه      
t ÏΘöθ ®: عليه السالم s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî þ’ÏoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘöθ tƒ 

5ΟŠ Ïàtã ∩∈®∪ 〈 وفي سورة هود قال :® ’ÏoΤÎ) öΝä3s9 Öƒ É‹tΡ ê⎥⎫Î7–Β ∩⊄∈∪ β r& ω (#ÿρß‰ç7÷è s? ω Î) ©! $# ( 
þ’ ÏoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ï9r& ∩⊄∉∪ 〈 ،ورة المؤمنون قالوفي س :® ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# 
©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈s9Î) ÿ…çν ãöxî ( Ÿξ sùr& tβθ à)−G s? ∩⊄⊂∪ 〈  ،وفي سورة الشعراء قال :® Ÿω r& tβθ à)−G s? 

t ÏΘöθ ®: وفي سورة نوح قال،  〉 ∪∌⊂⊆∩ s)≈ tƒ ’ÏoΤÎ) öΝä3s9 Öƒ É‹tΡ î⎦⎫Î7–Β ∩⊄∪ Èβ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# çνθ à)¨?$# uρ 
Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊂∪ 〈  .  

  
  :في هذا الموضع ثالثة أنواع من التشابه       

جاء األمر بالعبادة في سورتي األعراف والمؤمنون : النوع األول من التشابه      
tÏö(#ρ ®:بقوله ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî 〈  ،وفي سورة هود :® ’ ÏoΤÎ) öΝä3s9 Öƒ É‹tΡ 

ê⎥⎫Î7–Β ∩⊄∈∪ β r& ω (#ÿρ ß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$# ( 〈  ،وفي سورة نوح :®  ’ ÏoΤÎ) öΝä3s9 Öƒ É‹tΡ î⎦⎫Î7–Β ∩⊄∪ Èβ r& 
(#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# çνθ à)¨?$#uρ Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊂∪ 〈 .  
  .تشابه بإبدال جملة بأخرى: نوعه      

  
  
  
  



 

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

إن افتتاح أمرهم بعبادة اهللا في :" -رحمه اهللا-طييقول ابن الزبير الغرنا      
سورتي األعراف والمؤمنون ال سؤال فيه ألنه أول ما يطلب به الخلق وإنما يسأل 

ÏoΤÎ) öΝä3s9 Öƒ’  ®:عن افتتاح مكالمتهم في سورة هود بقوله É‹tΡ î⎦⎫Î7–Β 〈∩⊄∪؟   
بأمر ربه  دمطابقته لما افتتحت به السورة من قول النبي محملذلك و      

© 4 ® :مخاطبا بكالمه تعالى É_̄ΡÎ) /ä3s9 çµ ÷ΖÏiΒ Öƒ É‹tΡ ÖÏ±o0 uρ ∩⊄∪ 〈 ) ٢هود(
وترك توجيه ذلك في ، ١

  .سورة نوح
  كان نوح: "ذلك في سورة األعراف بقوله ٢ -رحمه اهللا-ووجه البقاعي      

       :أول رسول ذكرت رسالته عقب ذكر إرساله بذكر ما أرسل به بالفاء بقوله
® tΑ$ s)sù ÏΘöθ s)≈ tƒ 〈  أي فتحبب إليهم بهذه اإلضافة® (#ρ ß‰ç6ôã $# ©!$#  〈"٣  

أمره لهم بالعبادة يقتضي كونهم " أما توجيهه لذلك في سورة المؤمنون فهو      
قومه في أكثر اآليات بصيغة أمر   معرضين عنها وكذلك حكيت دعوة نوح
م على اهللا مع الداللة على أنهم ما كانوا بأصل عبادة اهللا دون األمر بقصر عبادته
$ ®: ينكرون وجود اهللا ولذلك عقب كالمه بقوله tΒ Νä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî 〈 "٤   

β ®:وأما توجيهه لقوله       r& ω (#ÿρ ß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$# ( 〈 أال تعبدوا : "في سورة هود فهو
روفه ويجوز معنى القول دون ح مفسرة لجملة أرسلنا ألن اإلرسال فيه: إال اهللا

  ٥."لما في نذير من معنى القول كونها تفسيراً لنذير
لذلك في سورة هود فكان  ١ - رحمه اهللا-وأما توجيه العالمة صديق خان      
اقتصر على النذارة دون البشارة ألن دعوته كانت لمجرد اإلنذار أو لكونهم :" بقوله

   ٢"لم يعملوا بما بشرهم به
                                                 

  ١/٥١٧مالك التأويل  ١
ولد سـنة  ، هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر برهان أبي الحسن الخرباوي البقاعي ٢

 )١/٣٤٨نظر طبقات المفسرين للداودي ي(هـ ٨٨٥توفي سنة ، احب المناسباتص، هـ٨٠٩
  ، ٧/٤٢٧نظم الدرر  ٣
 ١٨/٤١نظم الدرر  ٤
 ١٢/٤٤نظم الدرر  ٥



 

امتثاالً ألمر اهللا تعالى في قوله  أما في سورة نوح فقد جاء قول نوحو      
$! ® :في أول السورة ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% ÷β r& ö‘ É‹Ρr& y7 tΒ öθ s% ⎯ÏΒ È≅ö7s% β r& óΟßγ u‹Ï?ù'tƒ ë># x‹tã 

ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇∪ 〈 ) ١نوح(
٣

  

  
ففي ، فيما بعد األمر بالعبادة اختلفت أقوال نوح: النوع الثاني من التشابه      

%∃ :®  þ’ÏoΤÎ) ßسورة األعراف قال نوح s{r& öΝä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩∈®∪ 〈  ، وفي
’þ ) ®: سورة هود قال ÏoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ï9r& ∩⊄∉∪ 〈  ، وفي سورة المؤمنون

Ÿξ  ®: قال sùr& tβθà)−G s? ∩⊄⊂∪ 〈  ،ة الشعراء قالوفي سور :® Ÿω r& tβθà)−G s? ∩⊇⊃∉∪ 〈 .  
  .تشابه بإبدال جملة بأخرى: نوعه      

  
  : أثر السياق في توجيه المتشابه      

فإن دعوته كانت في أوقات ، ألن لكل مقامٍ مقال سبب اختالف مقاله      
قات وبسبب االختالف في األو، مختلفة وأماكن متباينة فمرةً يخوفهم ومرةً ينذرهم

اختلفت أقواله ومحكياته حسب المناسب لكل وقت وما يجري فيه من أقوال 
إنما السؤال   باختالف أقوال نوح اًالمدعوين وأحوالهم فليس السؤال إذاً متعلّق

  ، ما يناسبهاها ألنه ال يذكر في كل سورة إال هو تعلّق كل سورة بما ورد في
اآلخر في أكثر من آية في أول سورة أنه لما تقدم ذكر اليوم : والجواب      

وما تضمنه من الحديث عن اليوم اآلخر   األعراف إلى بداية قصة نوح
—ãβø ® :وأهواله كقوله uθ ø9$#uρ >‹Í×tΒ öθ tƒ ‘,ys ø9$# 4 ⎯yϑ sù ôM n= à)rO …çµ ãΖƒ Î— üθ tΒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ šχθ ßs Ï=øßϑ ø9$#  

$tΑ ® :وقوله، )٨األعراف ( 〉 s% (#θ è= äzôŠ$# þ’Îû 5ΟtΒ é& ô‰s% ôM n= yz ⎯ÏΒ Νà6Ï= ö6 s% z⎯ÏiΒ Çd⎯Åf ø9$# Ä§ΡM}$#uρ ’Îû Í‘$ ¨Ζ9$# ( 

                                                                                                                                            
هو اإلمام العالمة األصولي المحدث الشريف أبو الطيب محمد صديق حسن بن علي البخاري القنوجي ولد  ١

لحديث له مصنفات كثيرة منها الروضة الندية فـي شـرح الـدرر    هـ قرأ في النحو والصرف وا١٢٤٨سنة 
 ) ٢/١٥٢وهدية العارفين ، ينظر مقدمة كتابه(هـ١٣٠٧البهية وحصول المأمول من علم األصول توفي سنة 

  ٤/٣٤٣تفسير فتح البيان  ٢
  ٣٠/١١٩ينظر التفسير الكبير  ٣



 

$ yϑ ¯= ä. ôM n= yz yŠ ×π ¨Βé& ôMuΖyè ©9 $ pκyJ ÷z é& ( #© ®L xm #sŒÎ) (#θà2 u‘# ¨Š$# $ pκ Ïù $ YèŠÏΗ sd ôMs9$ s% óΟßγ1 u÷z é& öΝßγ9s9ρ T{ $ sΨ−/ u‘ 
Ï™Iω àσ¯≈ yδ $ tΡθ = |Ê r& öΝÎκÌE$ t↔ sù $ \/# x‹tã $Z÷è ÅÊ z⎯ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# ( tΑ$ s% 5e≅ä3Ï9 ×#÷è ÅÊ ⎯Å3≈ s9uρ ω tβθ ßϑ n= ÷ès? ∩⊂∇∪ 
ôM s9$ s% uρ óΟßγ9s9ρ é& óΟßγ1 u÷z T{ $ yϑ sù šχ% x. ö/ä3s9 $ uΖøŠn= tã ⎯ÏΒ 5≅ ôÒsù (#θ è%ρä‹sù z># x‹yè ø9$# $ yϑ Î/ óΟçGΨä. 

tβθ ç7Å¡õ3s? ∩⊂®∪ 〈               ) وقوله، )٣٩- ٣٨األعراف: ® š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#θç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#ρ ãy9 õ3tFó™ $#uρ !$ pκ÷]tã y7 Í×¯≈ s9'ρ é& 
Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$̈Ψ9$# ( öΝèδ $ pκ Ïù tβρà$ Í#≈ yz ∩⊂∉∪ 〈 ) وقوله، )٣٦األعراف: ® #“ yŠ$ tΡuρ Ü=≈ ut õ¾r& Ïπ ¨Ψpgù: $# |=≈ ut õ¾r& 

Í‘$ ¨Ζ9$# β r& ô‰s% $ tΡô‰y ùρ $ tΒ $ tΡy‰tã uρ $ uΖš/u‘ $ y)xm ö≅ yγ sù Ν›?‰ y ùρ $̈Β y‰tã uρ öΝä3š/u‘ $ y)xm ( (#θä9$ s% óΟyè tΡ 4 
tβ ©Œr'sù 8βÏiŒxσãΒ öΝæη uΖ÷ t/ χ r& èπ uΖ÷è ©9 «!$# ’n?tã t⎦⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊆⊆∪ 〈) ٤٤األعراف( ،وقوله: ® * #sŒÎ)uρ ôM sùÎÝÀ 

öΝèδ ã≈ |Á ö/r& u™!$ s)ù= Ï? É=≈ ut õ¾r& Í‘$ ¨Ζ9$# (#θä9$ s% $ uΖ−/u‘ Ÿω $ uΖù= yè øgrB yìtΒ ÏΘöθ s)ø9$# t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊆∠∪ 〈 ) ٤٧األعراف ( ،
Ï™Iω ® :وقوله àσ¯≈ yδr& t⎦⎪ Ï% ©!$# óΟçFôϑ |¡ø% r& Ÿω ãΝßγ ä9$ sΨ tƒ ª!$# >π yϑ ôm uÎ/ 4 (#θ è=äz ôŠ$# sπ̈Ψ pgù: $# Ÿω î∃öθ yz ö/ä3ø‹n= tæ Iω uρ 

óΟçFΡr& šχθ çΡu“ øt rB ∩⊆®∪ #“ yŠ$ tΡuρ Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9$# |=≈ ys ô¹ r& Ïπ̈Ψ pgù: $# ÷βr& (#θ àÒŠÏùr& $ uΖøŠn= tã z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ø9$# ÷ρ r& 
$ £ϑ ÏΒ ãΝà6s% y— u‘ ª!$# 4 (#ûθ ä9$ s% χ Î) ©!$# $ yϑ ßγ tΒ §xm ’ n?tã š⎥⎪ ÍÏ≈ s3ø9$# ∩∈⊃∪ 〈 ) وقوله، )٥٠- ٤٩األعراف: ® 
ö≅ yδ tβρãÝàΖtƒ ω Î) …ã& s#ƒ Íρ ù's? 4 tΠöθ tƒ ’ ÏAù'tƒ …ã& é#ƒ Íρ ù's? ãΑθ à)tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# çνθ Ý¡nΣ ⎯ÏΒ ã≅ ö7s% ô‰s% ôNu™!% y` ã≅ß™ â‘ 
$ uΖÎn/u‘ Èd,ys ø9$$ Î/ ≅ yγ sù $ uΖ©9 ⎯ÏΒ u™!$ yè xä© (#θãè xô±uŠsù !$ uΖs9 ÷ρ r& –ŠuçΡ Ÿ≅ yϑ ÷èuΖsù uöxî “ Ï% ©!$# $ ¨Ζä. ã≅ yϑ ÷ètΡ 4 ô‰s% 

(#ÿρ ãÅ£yz öΝåκ|¦ àΡr& ¨≅ |Ê uρ Νåκ÷]tã $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρãyIøtƒ ∩∈⊂∪     〈 ) ٥٣األعراف(  

 هود والمؤمنون سورتيفلما تقدم هنا من ذكر أهوال القيامة ما لم يذكر في       
’ : ®  þناسبه قول نوح ÏoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩∈®∪ 〈 .  

$ ®: أما قوله       tΒ Νä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî 〈 فهو مناسب لقوله: ® ö≅ yδ tβρãÝàΖtƒ ω Î) 
…ã& s#ƒ Íρ ù's? 4 tΠöθ tƒ ’ ÏAù'tƒ …ã&é#ƒ Íρ ù's? ãΑθ à)tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# çνθ Ý¡nΣ ⎯ÏΒ ã≅ ö7s% ô‰s% ôNu™!% y` ã≅ ß™ â‘ $ uΖÎn/u‘ Èd,ys ø9$$ Î/ ≅yγ sù 

$ uΖ©9 ⎯ÏΒ u™!$ yè xä© (#θ ãè xô±uŠsù !$ uΖs9 ÷ρ r& –ŠuçΡ Ÿ≅ yϑ ÷è uΖsù uöxî “ Ï% ©!$# $ ¨Ζä. ã≅ yϑ ÷è tΡ 4 ô‰s% (#ÿρ ãÅ£yz öΝåκ|¦ àΡr& ¨≅ |Ê uρ 
Νåκ÷]tã $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρ ãyIøtƒ ∩∈⊂∪ 〈  

%∃ß (þ’ÏoΤÎ ) ® :وأما قوله في سورة هود        s{r& öΝä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ï9r& ∩⊄∉∪ 〈  
Èβ ® :لقومه فمناسب لقوله تعالى على لسان محمد r&uρ (#ρãÏøó tFó™ $# ö/ä3−/u‘ §ΝèO (#ûθ ç/θ è? Ïµø‹s9Î) 



 

Νä3÷è ÏnG yϑ ãƒ $ ·è≈tG ¨Β $ ·Ζ|¡xm #’n< Î) 5≅ y_ r& ‘wΚ |¡–Β ÏN÷σãƒ uρ ¨≅ ä. “ ÏŒ 5≅ôÒ sù …ã& s#ôÒ sù ( β Î)uρ (#öθ ©9uθ s? þ’ÏoΤÎ* sù ß∃% s{ r& 
ö/ä3ø‹n= tæ z># x‹tã 5Θöθtƒ AÎ6 x. ∩⊂∪ 〈) وقوله، ) ٣هود: ® ÷⎦ È⌡s9uρ $ tΡö̈z r& ãΝåκ÷]tã z>#x‹yè ø9$# #’ n< Î) 7π̈Β é& ;ο yŠρ ß‰÷è ¨Β 

 ∅ ä9θ à)uŠ©9 $ tΒ ÿ…çµ Ý¡Î6 øt s† 3 Ÿω r& tΠöθ tƒ óΟÎγŠ Ï?ù'tƒ }§øŠs9 $̧ùρ ãóÇtΒ öΝåκ÷]tã s−% tnuρ ΝÎκÍ5 $ ¨Β (#θçΡ% x. ⎯Ïµ Î/ 
šχρ â™Í“ ÷κyJ ó¡o„ ∩∇∪ 〈 ) وقوله،   )٨هود:        ® ⎯yϑ sùr& tβ% x. 4’n?tã 7π sΨ Éit/ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ În/§‘ çνθ è= ÷G tƒ uρ Ó‰Ïδ$x© çµ ÷Ψ ÏiΒ 

⎯ÏΒ uρ ⎯Ï& Í#ö7s% Ü=≈ tFÏ. #© y›θãΒ $ YΒ$ tΒÎ) ºπ yϑ ôm u‘ uρ 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ⎯Ïµ Î/ 4 ⎯tΒ uρ öàõ3tƒ ⎯Ïµ Î/ z⎯ÏΒ É>#u“ ôm F{$# 
â‘$ ¨Ψ9$$ sù …çν ß‰Ïã öθ tΒ 4 Ÿξ sù à7s? ’ Îû 7π tƒ óÉ∆ çµ÷ΖÏiΒ 4 çµ ¯ΡÎ) ‘,ys ø9$# ⎯ÏΒ y7În/§‘ £⎯Å3≈ s9uρ unYò2 r& Ä¨$ ¨Ψ9$# Ÿω 

šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∠∪ 〈 ) ١٧هود( 

أي أن ختام قصـة  ، ١ فتكرّر ذكر العذاب يناسبه ما ختمت به دعوة نوح      
  ٢.لتقرير المعنى الذي سيقت له وهو النذارة والترهيب سباًامن كان  نوح

حيث أن كل لسورة مناسب لأما الوارد في سورة المؤمنون فالجواب عنه أنه       
األعراف وهود من  سورتيمما في  اوليس فيه، ما ذكر بها كان نعما وآالء متوالية

كان إليماء الوجيز فلم يذكر في هذه اآلية ذكر العذاب إال بالذا ، ذكر العذاب
Ÿξ ® :فيها   مقاله sùr& tβθ à)−G s? ∩⊄⊂∪ 〈 تذكيرا لقومه بالتقوى المخلّصة من العذاب ،

ولم يكن من المالئم اإلفصاح عن العذاب بعد ما تقدم من التذكير بإحسانه سبحانه 
    ٣.وإنعامه من أول السورة إلى هنا

 : ® Èβوكذلك لمناسبته لقوله تعالى على لسان هود       r& (#ρ ß‰ç7ôã$# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ 
>µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî ( Ÿξ sùr& tβθà)−G s? ∩⊂⊄∪ 〈 ) وعلى لسان نبينا محمد، )٣٢المؤمنون: ® ö≅ è% Ÿξ sùr& šχθ à)−G s? 

ويجوز أن يكون المراد من هذا االختالف إنما هو بيان المعاني  ،)٨٧المؤمنون ( 〉 ∪∠∇∩
 ٤.ور متعددةالمحكية بألفاظ مختلفة في س

                                                 
  ١٢/٦٠المنار  وتفسير ،٥١٤-٥١٤-١/٥١٣ينظر مالك التأويل  ١
 ٩/٢٦٩ينظر نظم الدرر  ٢
 ١/٥١٢ينظر مالك التأويل  ٣
 ١٢/٦٠ينظر المنار  ٤



 

: قال في األعراف:" في نظم الدرر ذلك بقوله -رحمه اهللا-وقد وجه البقاعي      
z># x‹tã ® BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩∈®∪ 〈 5 ® :وفي هودΟŠ Ï9r& ∩⊄∉∪ 〈 وفي المؤمنون: ® Ÿξ sùr& tβθ à)−G s? ∩⊄⊂∪ 

لهم  لعله جاء على ترتيبها في النزول ألنها مكيات وعلى ترتيب مقال نوح 〉
ظم الموصوف به اليوم ال بسبب ن لهم أوالً المقال من حيث أنه أوهم أن العفأال

فلما ، العذاب بل ألمر آخر فيصير العذاب مطلقا يتناول أي عذاب كان ولو قّل
فلما  ،فيه ا هو من جهة إيالم العذاب الواقعتمادى تكذيبهم بين لهم أن عظمه إنم
أال تفعل ما أقول : هدد عند مخالفة غيره له لجوا في عتوهم قال لهم قول القادر إذا

   ١."لك؟ أي متى خالفت بعد هذا عاجلتك بالعقاب وأنت تعرف قدرتي
لما كان ما هدد به :" فقد وجه ذلك في تفسيره بقوله -رحمه اهللا- أما أبو حيان      

  :من الغرق في سورة األعراف واقعة لم تظهر في العالم مثلها قال قوم نوح
®  þ’ ÏoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩∈®∪ 〈  وواقعة هود  كانت مسبوقة بواقعة

Ÿξ ® : فقال نوح sùr& tβθà)−G s? 〈  إشارة إلى التخويف بأن يقع بهم مثل تلك الواقعة
  ٢."المشهورة

فنفى وجود اعتراض أو توجيه لهذا  -رحمه اهللا-اإلسكافيالخطيب أما       
وأنه ليس إال اختالفاً في مقامات األنبياء مع أممهم اختلفت فيه األساليب االختالف 

ختالف ال واأللفاظ بحسب الحاجة وكذا بالنسبة فيما يتعلق باختالف أجوبة األقوام
   ٣.أعدادهم ومقاصدهم

بل إن توجيهات الكرماني ، والذي أراه أنه ال ضير في توجيه هذا االختالف      
أبرزت بالغة القرآن الكريم وروعة تناسب  -رحمهم اهللا-نوالبقاعي وأبي حيا

  .األلفاظ لسورها
Ÿω ® :أما في سورة الشعراء فإن مجيء قوله       r& tβθ à)−G s? ∩⊇⊃∉∪ 〈  ناسب الوارد في

$øŒÎ) tΑ ® :قال لقومه فهود، جميع قصص هذه السورة s% öΝçλm; öΝèδθäz r& îŠθ èδ Ÿω r& 

                                                 
  ٤٢٨-٧/٤٢٧نظم الدرر  ١
 ٢/١٠١٩وينظر قطف األزهار ، ٤/٣٢٣البحر المحيط  ٢
 ٣٦٦-٣٦٥ينظر درة التنزيل ص  ٣



 

tβθ à)−G s? ∩⊇⊄⊆∪ 〈 ) ١٢٤الشعراء( ،وصالح قال لهم: ® øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλm; öΝèδθäz r& ìx Ï=≈|¹ Ÿω r& tβθà)−G s? ∩⊇⊆⊄∪ 
$tΑ (øŒÎ ® :قال لقومه كذلك ولوط، )١٤٢الشعراء ( 〉 s% öΝçλm; öΝèδθ äz r& îÞθ ä9 Ÿω r& tβθ à)−G s? ∩⊇∉⊇∪ 〈 ) الشعراء

$tΑ (øŒÎ ® :قال  وشعيب، )١٦١ s% öΝçλm; ë=ø‹yè ä© Ÿω r& tβθ à)−G s? ∩⊇∠∠∪ 〈 ) وهذا التناسب ،   )١٧٧الشعراء

  . هو من أسلوب القرآن في الحرص على حصول التوافق بين اآليات والكلمات
  

قومه بندائهم في سورتي األعراف  خاطب نوح: النوع الثالث من التشابه      
  .والمؤمنون وسقوط ذلك النداء في سورة هود

وإثباته  ،في سورة هود نداءالحرف حذف ، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      
  .في سورتي األعراف والمؤمنون

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

نداؤه عليه السالم لقومه في سورتي األعراف والمؤمنون ال كالم فيه       
والسبب أن ذلك ، لجريانه على ما ينبغي إنما السؤال عن سقوط ذلك في سورة هود

β  ®: رة من قوله على لسان نبيناجار مع ما افتتحت به السو r& ω (#ÿρ ß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$#  〈 
فدعاهم إلى عبادة اهللا وأن يفردوه بها ولم ينادهم ألن ذلك لم يكن ليالئم مطلع 

≈=!9# 4 ë ® :بل قيل له، منطوقا به فينزل عليه نداؤهم السورة إذ لم يجر ذكره tG Ï. 
ôM yϑ Å3ôm é& …çµ çG≈ tƒ#u™ §ΝèO ôM n= Å_Áèù ⎯ÏΒ ÷β à$©! AΟŠ Å3xm AÎ7yz ∩⊇∪ 〈 ) ثم أتبع هذا بأمرهم مبتدئاً ) ١هود

الحرف الواقع بعد ما ينبئ ويحصل منه معنى ) أن(بحرف العبارة والتفسير وهو 
 ® :إال أنه يفهمه كقوله تعالى، لمعنى القول القول وليس بصريح قول وال مرادف

t,n= sÜΡ$#uρ _| yϑ ø9$# öΝåκ÷]ÏΒ Èβ r& (#θà±øΒ $# (#ρ ãÉ9 ô¹ $#uρ #’n?tã ö/ä3ÏG yγ Ï9#u™ ( ¨β Î) #x‹≈ yδ Ö™ó© y´ s9 ßŠ# uãƒ ∩∉∪ 〈 )فأن ، ) ٦ص
فكما ، يفهم من القول ماإنما تأتي بعد ، فسير المقدرة بأيالواقعة حرف عبارة وت

كذلك يقع بعد ماال يلتئم معه ذكر  ،يقع بعدها ما يدل على تقدير القول وليس بقول
ومنه مطلع هذه السورة بعد التنبيه بالحروف ، غنياً عنهالقول ويكون مع ذلك م

≈=!9# 4 ë ®:المقطعة فقيل tG Ï. ôM yϑÅ3ôm é& …çµ çG≈tƒ#u™ §ΝèO ôMn= Å_Á èù ⎯ÏΒ ÷βà$ ©! AΟŠ Å3xm AÎ7yz ∩⊇∪ ω r& 



 

(#ÿρ ß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$# 4 © É_ ¯ΡÎ) /ä3s9 çµ ÷ΖÏiΒ Öƒ É‹tΡ ÖÏ±o0 uρ ∩⊄∪ 〈 ) رة صكما قيل في آية سو، ) ٢- ١هود :® 
Èβ r& (#θ à±øΒ $# (#ρ ãÉ9 ô¹ $#uρ 〈 ،ورد دون ، فليس موضع صريح القول الذي يقصد به الحكاية

على هذا المنهج للمناسبة ثم جيء بقصتي  ثم وردت قصة نوح، صريح قول
  ١.بعد هذا مفتتحين بالقول على ما يجب عليهما السالم هود وصالح

  :الموضع الرابع      

 ® :اإلرسال في بداية القصة ففي سورة األعراف قال تعالىالتصريح بمادة       
ô‰s)s9 $ uΖù= y™ ö‘ r& 〈 ،وفي سور هود والمؤمنون والعنكبوت قال:® ô‰s)s9uρ $ uΖù= y™ ö‘ r&  〈( ،  وفي

$ (ΡÎ̄$! ® : سورة نوح قال تعالى uΖù= y™ ö‘ r&   〈 ، وابتداؤها بغير مادة اإلرسال وبغير هذه
  .الطريقة في باقي المواضع

  .إبدال جملة بأخرى، تشابه باإلبدال: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

، هذا االختالف عائد إلى اآليات السابقة والالحقة للقصة في كل موضع       
  ،والغرض الذي سيقت له القصة 

 ففي سورة األعراف وقع التصريح بمادة اإلرسال وتال ذلك أمر نوح      
عبادة ألنه الموضع األول الذي ذكرت فيه القصة فكان ذلك من وضع لقومه بال

األصل في األصل فإن التصريح باإلرسال ثم األمر بالعبادة هو ما جرت عليه 
$à ® :إضافة إلى أن القصة بينت ما سبق من قوله تعالى،جميع الرساالت  s#t7ø9$#uρ 

Ü=Íh‹©Ü9$# ßlãøƒ s† …çµè?$ t6 tΡ ÈβøŒÎ* Î/ ⎯Ïµ În/u‘ ( “ Ï%©!$#uρ y]ç7yz Ÿω ßlãøƒ s† ω Î) #Y‰Å3tΡ 4 〈 ) ٥٨األعراف( 

Νx.uρ ⎯ÏiΒ >π ® :وكذلك بينت مصارع المعاندين المذكورين في قوله تعالى       tƒ ös% 
$ yγ≈ uΖõ3n= ÷δ r& $ yδ u™!$ y∨sù $ uΖß™ ù't/ $ ¹G≈ u‹t/ ÷ρ r& öΝèδ šχθ è=Í← !$ s% ∩⊆∪ 〈 ) وكانت القصة متوسطة ، ) ٤األعراف

  .                                      يرة وال بالطويلةليست بالقص

                                                 
 ٥١٧-١/٥١٦ينظر مالك التأويل  ١



 

عقب آيات تتناسب مع حال  فقد ذكر اهللا قصة نوح أما في سورة يونس      
، وأكثرها تمكناً في األرض، حيث أنهم كانوا أطول األمم أعماراً قوم نوح

 ونجى م ذلك من عذاب اهللا فأغرقهمومع ذلك لم ينجه، وكانوا هم أظلم وأطغى
’sŒÎ)uρ 4# ® :وهذه اآليات هي قوله تعالى، ومن معه من المؤمنين نوحاً n?÷G è? óΟÎγ øŠn= tæ 

$ uΖè?$ tƒ#u™ ;M≈sΨ Éi t/   tΑ$ s% š⎥⎪ Ï% ©!$# Ÿω tβθ ã_ ötƒ $ tΡu™!$ s)Ï9 ÏM ø$# Aβ#u™öà)Î/ Îöxî !#x‹≈ yδ ÷ρ r& ã& ø!Ïd‰t/ 4 ö≅ è% $ tΒ 
Üχθ ä3tƒ þ’Í< ÷β r& …ã& s!Ïd‰t/é& ⎯ÏΒ Ä›!$ s)ù= Ï? û© Å¤ øtΡ ( ÷β Î) ßìÎ7¨?r& ω Î) $ tΒ #© yrθãƒ ¥’n< Î) ( þ’ÏoΤÎ) ß∃% s{r& ÷β Î) àM øŠ|Á tã 

’ Ïn1u‘ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5Ο‹ Ïà tã ∩⊇∈∪ 〈 ) وقولهم،وهذا اقتراح كفار مكة على الرسول ،) ١٥يونس: ® 
Iω öθ s9 tΑÍ“Ρé& Ïµ ø‹n= tã ×π tƒ#u™ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ În/§‘  〈 ) ٢٠يونس(  

uθ ® :يات اإلشارة إلى تسييرهم في الفلك وأنها من أعظم النعمومن هذه اآل       èδ 
“ Ï% ©!$# ö/ä.ãÉi|¡ç„ ’ Îû Îhy9 ø9$# Íós t7ø9$#uρ ( #© ®L xm #sŒÎ) óΟçFΖä. ’ Îû Å7ù= àø9$# t⎦ ø⎪ {y_ uρ ΝÎκÍ5 8xƒÍÎ/ 7π t6 ÍhŠsÛ (#θ ãm Ísùuρ $ pκ Í5 

$ pκøEu™!% y` ìxƒÍ‘ ×#Ï¹$ tã ãΝèδ u™!% y ùρ ßlöθ yϑ ø9$# ⎯ÏΒ Èe≅ ä. 5β% s3tΒ (#ûθ ‘Ζsßuρ öΝåκ®Ξr& xÝ‹Ïm é& óΟÎγ Î/   (#âθ tãyŠ ©!$# 
t⎦⎫ÅÁ Ï= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# ÷⎦ È⌡s9 $ uΖoKø‹pgΥr& ô⎯ÏΒ ⎯Ïν É‹≈ yδ ⎥ sðθ ä3uΖs9 z⎯ÏΒ t⎦⎪ ÍÅ3≈ ¤±9$# ∩⊄⊄∪ !$ £ϑ n= sù öΝßγ8 pgΥr& #sŒÎ) öΝèδ 

tβθ äóö7tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Îötó Î/ Èd,ys ø9$# 3 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ yϑ̄ΡÎ) öΝä3ãŠøó t/ #’n?tã Νä3Å¡àΡr& ( yì≈ tG ¨Β Ïο 4θu‹ys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( 
¢ΟèO $ uΖø‹s9Î) öΝä3ãè Å_ ótΒ Νä3ã⁄Îm7t⊥ ãΖsù $ yϑ Î/ óΟçFΖä. šχθ è= yϑ÷è s? ∩⊄⊂∪ 〈 ) ٢٣-٢٢يونس( 

ô‰s)s9 ®:ومنها تهديد المكذبين وتذكيرهم باألقوام السابقة التي هلكت بظلمها       uρ 
$ uΖõ3n= ÷δ r& tβρ ãà)ø9$# ⎯ÏΒ ôΜ ä3Ï= ö6 s% $ £ϑ s9 (#θ ßϑ n= sß   öΝåκøEu™!% y` uρ Οßγ è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi t7ø9$$ Î/ $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. (#θ ãΖÏΒ ÷σã‹Ï9 4 y7 Ï9 ẍ‹x. 
“ Í“ øgwΥ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫ÏΒ Íôf ßϑ ø9$# ∩⊇⊂∪ §ΝèO öΝä3≈ sΨ ù= yèy_ y#Í×¯≈ n= yz ’Îû ÇÚö‘ F{$# .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ uÝàΖsΨ Ï9 y#ø‹x. 

tβθ è= yϑ÷è s? ∩⊇⊆∪ 〈 ) ١٤- ١٣يونس( 

ومنها الحكم بعدم فالح الكافرين وأن متاعهم في الدنيا قليل ثم في اآلخرة       
≅ö ®:لهم أشد العذاب è% χ Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# šχρ ãyIøtƒ ’ n?tã «!$# z> É‹s3ø9$# Ÿω šχθ ßs Ï=øãƒ ∩∉®∪ Óì≈ tFtΒ ’ Îû 

$ u‹÷Ρ‘‰9$# ¢ΟèO $ uΖø‹s9Î) öΝßγ ãèÅ_ ós∆ ¢ΟèO ÞΟßγ à)ƒ É‹çΡ z># x‹yè ø9$# y‰ƒ Ï‰¤±9$# $ yϑ Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 tβρ ãàõ3tƒ ∩∠⊃∪ 〈 ) ٧٠- ٦٩يونس( 

≅ã * ® :أما ابتداء القصة بقوله تعالى       ø?$#uρ öΝÎκö n= tã r't6 tΡ ?yθ çΡ  〈 )فإنها متناسبة ،  )٧١س يون
≅ ® :مع ما سبقها من ألفاظ في بعض اآليات في قوله تعالى è% öθ ©9 u™!$ x© ª!$# $ tΒ …çµ è?öθ n= s? 



 

öΝà6ø‹n= tæ Iω uρ Νä31 u‘ ôŠr& ⎯Ïµ Î/ ( 〈 ) وفي قوله، ) ١٦يونس: ® $ tΒ uρ ãβθä3s? ’Îû 5βù'x© $ tΒ uρ (#θ è= ÷G s? çµ÷ΖÏΒ ⎯ÏΒ 
5β#u™öè% Ÿω uρ tβθ è= yϑ ÷ès? ô⎯ÏΒ @≅ yϑ tã ω Î) $ ¨Ζà2 ö/ä3ø‹n= tæ #·Šθ åκà− øŒÎ) tβθ àÒ‹Ïè? Ïµ‹ Ïù 〈 ) ٦١يونس( 

وفي سورة هود جاءت القصة مطولة مصدرة بذكر اإلرسال والدعوة من       
وأمره لهم بالعبادة لتناسبها مع ما سبقها من إطناب وإسهاب في ، لقومه نوح

كما ، صدرهوتثبيته  ،اقهمونف، واستهزائهم برسول اهللا ، ذكر عناد كفار مكة
من قومه وسخريتهم له فيه تسلية للنبي  أن اإلطناب في بيان ما القاه نوح

y7 ® :ومما يدل على ذلك قوله تعالى محمد  ù=Ï? ô⎯ÏΒ Ï™!$ t7/Ρr& É=ø‹tó ø9$# !$ pκ Ïmθ çΡ y7 ø‹s9Î) ( $ tΒ 
|MΖä. !$ yγ ßϑ n=÷è s? |MΡr& Ÿω uρ y7ãΒ öθ s% ⎯ÏΒ È≅ö6 s% #x‹≈ yδ ( öÉ9 ô¹ $$ sù ( ¨β Î) sπ t6 É)≈ yèø9$# š⎥⎫É)−Fßϑ ù= Ï9 ∩⊆®∪ 〈 ) ٤٩هود ( ،

yξ ® :وقوله تعالى ä.uρ È à)¯Ρ y7 ø‹n= tã ô⎯ÏΒ Ï™!$ t6 /Ρr& È≅ß™ ”9$# $ tΒ àMÎm7sVçΡ ⎯Ïµ Î/ x8yŠ# xσèù 4 x8u™!% y ùρ ’ Îû Ïν É‹≈ yδ 
‘,ys ø9$# ×π sàÏã öθ tΒ uρ 3“ uø.ÏŒuρ t⎦⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù=Ï9 ∩⊇⊄⊃∪ 〈 ) ١٢٠هود( 

جاءت لنفس هـذا الغـرض تسـلية     لقصص التي تلت قصة نوحوكل ا      
وهذا مخالف للغرض الذي سيقت من أجله القصص فـي  ، وتعزية للنبي محمد 

وإن تضمن هذا الغرض بيان إهالك من كانوا أشد مـن  ، سورة األعراف وغيرها
ـ ، العرب قوةً وأكثر جمعاً وأمكن أمراً وأقوى عناداً وأعظم فساداً وأحد شوكةً ا وم

، اتفق في ديارهم من الطامات واألهوال تحذيراً من مثل حالهم بارتكاب أفعـالهم 
ولهذا الغـرض المقصـود هنـا    ، ففرقٌ بين ما يساق للشيء وما يلزم منه الشيء

  ١.غيرها أكثر منفي هذه السورة  طُولت قصة نوح
اشتداد عقب  وفي سورة األنبياء سيقت القصة مساق بيان تنجية اهللا لنوح      

% ® :الكرب واستجابته لدعائه فقيل فيها  ·nθ çΡuρ øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ ⎯ÏΒ ã≅ ö7s% $ uΖö6 yf tG ó™ $$ sù …çµ s9 çµ≈uΖø‹¤f uΖsù 
…ã& s#÷δ r&uρ š∅ ÏΒ É> öx6ø9$# ÉΟŠ Ïàyè ø9$# ∩∠∉∪ çµ≈ tΡö|ÇtΡuρ z⎯ÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ç/¤‹x. !$ sΨÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ 4 öΝåκ®ΞÎ) 

(#θ çΡ$ Ÿ2 tΠöθ s% &™öθ y™ öΝßγ≈ sΨø% uøî r'sù t⎦⎫Ïè uΗ ød r& ∩∠∠∪ 〈 ) ٧٧- ٧٦األنبياء( 

                                                 
 ٩/٢٦٥الدرر نظمينظر  ١



 

  وسـليمان   قصص داود،وأكثر القصص في هذه السورة على هذه الوتيرة       
كلها تبدأ بذكر اسم الرسول وتنجيـة اهللا لهـم    وزكريا  وأيوب  وذي النون  ولوط

 .        عليهم السالم

لى بيان نعمة الرسالة والهدايات بعد وفي سورة المؤمنون بنيت القصة ع      
فقد استفاضت اآليات في ذكر خلق ، بيان نعمة اإليجاد والتربية على آثار القدرة

وإنشاء الجنات من النخيل ، وخلق السماء وإنزال الماء، اإلنسان ومراحل ذلك
والركوب عليها وعلى الفلك فهذا ، وإخراج األلبان من بطون األنعام، واألعناب

ثم جاءت اإلفاضة في ذكر الرساالت ونعمتها وأنها تربية النفوس ، البدنقوام 
لذلك حرص على التصريح بذكر الرساالت في ، وهداية القلوب ألنها قوام الروح

  عليهم السالم وقصة موسى  وقصة هود  قصة نوح: مطلع القصص كلها 
$ ® :ثم ختمت جميع الرساالت بقوله تعالى، وقصص رسل آخرين pκš‰ r'̄≈ tƒ ã≅ ß™”9$# (#θ è= ä. 

z⎯ÏΒ ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# (#θ è= uΗùå $#uρ $ ·s Ï=≈ |¹ ( ’ÏoΤÎ) $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ×Λ⎧ Ï= tæ ∩∈⊇∪ ¨βÎ)uρ ÿ⎯Ïν É‹≈ yδ óΟä3çF̈Β é& Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn üρ O$ tΡr&uρ 
öΝà6š/u‘ Èβθà)¨?$$ sù ∩∈⊄∪ 〈 ) ٥٢-٥١المؤمنون( 

السورة األخرى  وفي سورة الشعراء ابتدأت القصة بما غلب على قصص      
ôM ® :بقوله تعالى ب عليهم السالموشعي ولوط وصالح وهي قصص هود t/¤‹x. ãΠöθ s% 

?yθ çΡ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊃∈∪ 〈 ) وقوله ، ) ١٠٥الشعراء: ® ôM t/¤‹x.  〈  مناسب لما سبقته من آيات تبين
β ® :تكذيب قريش في قوله تعالى  Î) ù't±°Σ öΑÍi”t∴çΡ ΝÎκö n= tã z⎯ÏiΒ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# Zπ tƒ#u™ ôM ¯= sàsù öΝßγ à)≈sΨ ôã r& 

$ oλm; t⎦⎫Ïè ÅÒ≈yz ∩⊆∪ $ tΒ uρ ΝÎκÏ?ù'tƒ ⎯ÏiΒ 9ø.ÏŒ z⎯ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# B^y‰øt èΧ ω Î) (#θ çΡ% x. çµ ÷Ζtã t⎦⎫ÅÊ Í÷è ãΒ ∩∈∪ 〈 ) ٤الشعراء -

y7 ® :وقوله تعالى، )٥ ¯= yè s9 ÓìÏ‚≈ t/ y7 |¡ø¯Ρ ω r& (#θçΡθ ä3tƒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩⊂∪ 〈 ) ٣الشعراء( 

وفي سورة العنكبوت كان سياق اآليات يتحدث عن االبتالء واالمتحان       
Å¡xm=| ® :قال تعالى،بالشدائد r& â¨$̈Ζ9$# β r& (#ûθ ä.uøIãƒ β r& (#ûθä9θ à)tƒ $ ¨Ψ tΒ#u™ öΝèδuρ Ÿω tβθãΖtFøãƒ ∩⊄∪ 

ô‰s)s9uρ $ ¨ΖtFsù t⎦⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝÎγ Ï=ö6 s% ( £⎯yϑ n= ÷è u‹n= sù ª!$# š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ è% y‰|¹  ∅ yϑ n=÷è u‹s9uρ t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩⊂∪ 〈 ) العنكبوت

∅  ® :وقال تعالى، )٣- ٢ yϑ n= ÷è u‹s9uρ ª!$# š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™  ∅ yϑ n= ÷è u‹s9uρ š⎥⎫É)Ï≈ sΨßϑ ø9$# ∩⊇⊇∪ 〈 ) العنكبوت

١١( 



 

لذا جاءت القصة في هذه السورة تذكر أحوال ال أقوال فقد بينت مـدة لبـث         
مدة طويلة وفي هذا رد على من حسب أن يترك النـاس   في قومه وأنها  نوح

قد تحمل ابتالء قومه وأذيتهم له هذه  أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون فها هو نوح
.                                                     المدة الطويلة وكل ذلك بعبارة موجزة قصيرة

أحوال يوم البعث وعقاب الكافرين ونعيم  أن بينعد وفي سورة الصافات فب      
ثم بعد ذلك بين تقليد ، وقبل ذلك بين عناد الكافرين وإنكارهم للبعث، المؤمنين

≅¨ ô‰s)s9uρ ® :ثم قيل بعد ذلك كله، العرب آلبائهم  |Ê öΝßγ n= ö6 s% ãnYò2 r& t⎦,Ï!¨ρ F{$# ∩∠⊇∪ ô‰s)s9uρ 
$ uΖù= y™ ö‘ r& ΝÎκ Ïù z⎯ƒ Í‘ É‹Ψ–Β ∩∠⊄∪ öÝàΡ$$ sù y#ø‹Ÿ2 tβ% x. èπt7É)≈ tã t⎦⎪ Í‘ x‹Ζßϑ ø9$# ∩∠⊂∪ ωÎ) yŠ$ t6 Ïã «!$# 

š⎥⎫ÅÁ n= ø⇐ßϑ ø9$# ∩∠⊆∪ 〈 ) ٧٤- ٧١الصافات(  

$ ô‰s)s9uρ ® :قال بعد ذلك       sΨ1yŠ$ tΡ ÓyθçΡ zΝ÷è ÏΖn= sù tβθ ç7ŠÅf ßϑ ø9$# ∩∠∈∪ çµ≈ uΖøŠ¤f tΡuρ …ã& s#÷δ r&uρ š∅ ÏΒ 
É> ös3ø9$# ËΛ⎧ Ïàyè ø9$# ∩∠∉∪ $ uΖù= yè y_ uρ …çµ tG §ƒ Íh‘ èŒ ÞΟèδ t⎦⎫Ï%$ t7ø9$# ∩∠∠∪ $ sΨ ø.us?uρ Ïµø‹n= tã ’ Îû t⎦⎪ Í½z Fψ$# ∩∠∇∪ íΟ≈ n= y™ 4’ n?tã 

8yθ çΡ ’Îû t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∠®∪ $ ¯ΡÎ) y7 Ï9 ẍ‹x. “ Í“øgwΥ t⎦⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩∇⊃∪ …çµ̄ΡÎ) ô⎯ÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∇⊇∪ §ΝèO 
$ sΨ ø% uøî r& t⎦⎪ Íyz Fψ$# ∩∇⊄∪ 〈 )٨٢-٧٥فات الصا( 
لـم تكـد   ف، ل بين المؤمنين والكافرينصفالقصص في هذه السورة جاءت تفْ      
  .  والتنويه بهالك الضالين، التنويه بالجزاء للمحسنين، من هذه المعانيسورةً تخلو 
وفي سورة القمر سيقت القصة مساق التهديد الشديد لكفار مكة لـذا ابتـدأت         

ôM * ®:بقوله قصة نوح t/¤‹x. öΝßγ n= ö6 s% ãΠöθ s% 8yθ çΡ (#θ ç/¤‹s3sù $ tΡy‰ö6 tã (#θ ä9$ s% uρ ×βθ ãΖøgxΧ uÅ_ ßŠø— $#uρ ∩®∪ 
β ® :وألنها مناسبة لقوله تعالى، )٩القمر ( 〉 Î)uρ (#÷ρ utƒ Zπ tƒ#u™ (#θ àÊ Í÷è ãƒ (#θ ä9θ à)tƒ uρ Öós Å™ @Ïϑ tG ó¡–Β ∩⊄∪ 

(#θ ç/¤‹Ÿ2 uρ (#ûθ ãè t7¨?$#uρ óΟèδ u™!#uθ ÷δ r& 4 ‘≅ à2 uρ 9øΒ r& @É)tG ó¡–Β ∩⊂∪ 〈 ) ٣-٢القمر( 

ô‰s)s9uρ Νèδ ® :كما أن القصة وما فيها من تهديد متناسب مع قوله تعالى       u™!$ y_ z⎯ÏiΒ 
Ï™!$ t6 /ΡF{$# $ tΒ ÏµŠ Ïù íy_ yŠ÷“ ãΒ ∩⊆∪ 8πyϑ ò6Ïm ×π tóÏ=≈ t/ ( $ yϑ sù Ç⎯øó è? â‘ä‹–Ψ9$# ∩∈∪ 〈 )٥-٤القمر( 

في كل ذلك   ريات والنجم فإن قوم نوحأما الواقع في سور الفرقان والذّا      
d  ® tΠöθففي األولى، وقع عطفهم على أقوام هلكوا s% uρ 8yθ çΡ $ £ϑ ©9 (#θ ç/¤‹Ÿ2 Ÿ≅ ß™ ”9$# 

öΝßγ≈ sΨø% uøî r& öΝßγ≈ sΨ ù= yèy_ uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 Zπtƒ#u™ ( $ tΡô‰tG ôã r&uρ š⎥⎫Ïϑ Ï=≈©à= Ï9 $ ¹/# x‹tã $VϑŠ Ï9r& ∩⊂∠∪ 〈 ) ٣٧الفرقان( 



 

d ® tΠöθوفي الثانية        s% uρ 8yθçΡ ⎯ÏiΒ ã≅ ö7s% ( öΝåκ®ΞÎ) (#θ çΡ% x. $ YΒöθ s% t⎦⎫É)Å¡≈ sù ∩⊆∉∪ 〈 ) ٤٦الذاريات( 

d ® tΠöθوفي الثالثة        s% uρ 8yθçΡ ⎯ÏiΒ ã≅ ö6 s% ( öΝåκ®ΞÎ) (#θ çΡ% x. öΝèδ zΝn= øßr& 4© xö ôÛr&uρ ∩∈⊄∪ 〈 ) ٥٢النجم( 

ت بكونها سورة كاملة في سورة نوح فإن القصة هنا قد امتاز أخيراً الواقعو      
                ١.مستقلة لذا ابتدأت ببيان إرسال اهللا نوحا إلى قومه ليأمرهم بالعبادة

 
:الموضع الخامس        

β÷ ® :في سورة نوح قولـه        r& ö‘ É‹Ρr& y7 tΒ öθ s% ⎯ÏΒ È≅ ö7s% β r& óΟßγ u‹Ï?ù'tƒ ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇∪ 〈 
 زيادة على ما في المواضع األخرى

  .تشابه باإلجمال في باقي المواضع والتفصيل في سورة نوح: نوعه      
 

:أثر السياق في توجيه المتشابه        

، بالتفصـيل  لما كانت سورة نوح  قد اختصت بحكاية قصته مع قومـه       
   .كانت هذه الزيادة مالئمة لهذا االختصاص وهذا التفصيل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 ٩/٢٦٥ينظر نظم الدرر ١



 

  الوحدة الثانية
  

tΑ$ s%® d _| yϑ ø9$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ ¯ΡÎ) y71ut∴s9 ’ Îû 5≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7–Β ∩∉⊃∪ 〈 
) ٠٦٠األعراف (  

 d ® tΑ$ s)sù _| yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ tΒ y71 utΡ ω Î) #Xt±o0 $ sΨ n= ÷VÏiΒ $ tΒ uρ y71 utΡ y7 yè t7¨?$# 
ω Î) š⎥⎪ Ï% ©!$# öΝèδ $ sΨ ä9ÏŒ# u‘ r& y“ ÏŠ$ t/ Ä“ ù&§9$# $ tΒ uρ 3“ utΡ öΝä3s9 $ uΖøŠn= tã ⎯ÏΒ ¤≅ ôÒsù ö≅ t/ öΝä3–Ψ ÝàtΡ š⎥⎫Î/É‹≈ x. 

∩⊄∠∪ 〈 
) ٠٢٧هود (  

 d ® tΑ$ s)sù (#àσn= yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ tΒ !#x‹≈ yδ ω Î) Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ß‰ƒ Íãƒ β r& Ÿ≅ Ò xtG tƒ 
öΝà6ø‹n= tæ öθ s9uρ u™!$ x© ª!$# tΑu“Ρ{ Zπ s3Í≥̄≈ n= tΒ $̈Β $ uΖ÷è Ïϑ y™ #x‹≈ pκÍ5 þ’Îû $ uΖÍ← !$ t/# u™ t⎦,Ï!¨ρ F{$# ∩⊄⊆∪ 〈 

) ٠٢٤المؤمنون (  

 d ® * (#ûθ ä9$ s% ß⎯ÏΒ ÷σçΡr& y7 s9 y7 yè t7¨?$#uρ tβθ ä9sŒö‘ F{$# ∩⊇⊇⊇∪ 〈 
) ١١١الشعراء (  

 d ® * ôM t/¤‹x. öΝßγ n= ö6 s% ãΠöθ s% 8yθçΡ (#θç/¤‹s3sù $ tΡy‰ö6 tã (#θ ä9$ s% uρ ×βθãΖøgxΧ uÅ_ ßŠø— $#uρ ∩®∪ 〈 
) ٠٠٩القمر (  

  .              متعلقة بأقوال قوم نوح لنبيهموكما يتضح فإن هذه اآليات       
             

  :مواضع التشابه      

                                                                             : الموضع األول      

$tΑ ®: قوله تعالى في سورة األعراف       s% _| yϑ ø9$# ∩∉⊃∪ 〈 وفـي  ، بدون حرف الفاء
$tΑ ®: سورتي هود والمؤمنون s)sù _| yϑ ø9$# 〈  

حذف حرف الفاء فـي سـورة األعـراف    ، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      
  .نوإثباته في سورتي هود والمؤمنو

 
:أثر السياق في توجيه المتشابه        

اقترن جوابهم بالفاء في سورة هود ألنه األصل في الرد السريع ومثله فـي        
سورة المؤمنون؛ وألن قول الكافرين في هاتين السورتين جاء مرتباً على دعـوة  



 

أي بعد أن دعاهم إلى توحيد ، أي جاء على طريقة التعقيب، لهم بالتوحيد نوح
  .فكان جوابهم كذا وكذا، هللا لم يتريثواا

أما في سورة األعراف فقد جاء الفعل مفصوالً ألنـه األصـل فـي بـاب           
  .المراجعة ويسمى االستئناف البياني

والفرق بينهما في الموضعين من هذه القصة أن الموصول بالفاء أريـد بـه         
هم والمفصـول لـيس إال   بما يبطل دعوته بزعم  المبادرة إلى الرد على نوح

ولـيس جوابـاً   ، وهو من جملة ما رموه به ال يعلم متى وقع منهم، طعناً وتخطئةً
   ١.متصالً بالدعوة وهذا من بالغة القرآن

كما أن من أسباب هذا الفرق بين الطريقتين هو أن ما قالوه في سورتي هود       
قالوه في سورة األعـراف   أما ما، والمؤمنون ليس أمراً يستنكره النبي على قومه

  .تنكرفهو أمر مس
$ ® :فالذي قالوه في سورة هود       tΒ y71 utΡ ω Î) #Xt±o0 $ sΨ n= ÷VÏiΒ 〈  وكذلك الذي في سورة

$  ® :المؤمنون tΒ !#x‹≈ yδ ω Î) Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ 〈   ولهذا ناسب أن يعقب على كـالم نـوح 
ا قالوه في سورة األعراف فكان ناشـئا  أما م، بالفاء العاطفة ألنه في الحقيقة كذلك

$ ® :وهو قولهم، عن حمق وسماجة ¯ΡÎ) y71 ut∴s9 ’ Îû 5≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7–Β  〈 ق أن يعقبلبالفاءفلم ي 
  ٢.وإنما ناسب أن يكون كالماً مستأنفاً، على كالمه

   ®صلت جملـة فُ: "ذلك في تفسيره بقوله -رحمه اهللا-وقد وجه ابن عاشور      
tΑ$ s% 〈 ٣" ي سورة األعراف على طريقة الفصل في المحاوراتف.   

$ ® بينما عطف في سورة هود قول المأل من قومه بالفاء على فعـل        uΖù= y™ ö‘ r& 〈 
’ ®:لإلشارة إلى أنهم بادروه بالتكذيب والمجادلة الباطلة لما قـال لهـم   ÏoΤÎ) öΝä3s9 Öƒ É‹tΡ 

ê⎥⎫Î7–Β ∩⊄∈∪  〈 مجرداً عن ) قال(تداء محاورتهم إياه بولم تقع حكاية اب، إلى آخره

                                                 
 ١٢/٦١منار ينظر تفسير ال ١
 ١٢٤فضل عباس ص.ينظر رسالة القصص القرآني د ٢
  ٨/١٩٠ينظر التحرير والتنوير  ٣



 

الفاء كما وقع في سورة األعراف ألن ابتداء محاورته إياهم هنا لم تقع بلفظ القول 
  .١فلم يحك جوابهم بطريقة المحاورات بخالف آية سورة األعراف

سورة المؤمنون فقد خُولفت في حكاية جواب المأل من قومه الطريقة في أما       
القرآن في حكاية المحاورات وهي ترك العطف التي جرى عليها قوله المألوفة في 

$øŒÎ)uρ tΑ ® :تعالى s% y7 š/u‘ Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÏoΤÎ) ×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹Ï= yz ( 〈 ) فعطف هنـا  ،  )٣٠البقرة
 :جواب المأل من قومه بالفاء لوجهين

قبلوا على قومهم يفندون لهـم  أنهم لم يوجهوا الكالم إليه بل تركوه وأ: األول      
  .ما دعاهم إليه نوح

  ٢.وتزييف دعوته قبل النظر  ليفاد أنهم أسرعوا بتكذيبه :الثاني      
ألن ما في سورة األعراف غير الئق بالجواب : -رحمه اهللا-وقال الكرماني      

ΡÎ) y71̄$ ®:فصاروا كالمبتدئين بالخطاب غير سالكين طريق الجواب ألنهم قالوا ut∴s9 ’ Îû 
5≅≈n= |Ê &⎦⎫Î7–Β  〈 فإنهم قد أجابوه بما ) أي سورتي هود والمؤمنون(بخالف السورتين

$ ® :زعموا أنه جواب وهو قولهم في سورة هود tΒ y71utΡ ω Î) #Xt±o0 $ sΨ n= ÷VÏiΒ 〈  وقولهم في
$  ® :سورة المؤمنون tΒ !#x‹≈ yδ ω Î) Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ 〈.٣   

 
 

  :ثانيالموضع ال      

$tΑ ® :جاء وصف المأل بالكفر في سورتي هود والمؤمنون بقوله       s)sù (#àσn= yϑ ø9 $# 
t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρãxx. 〈   آية سورة األعراف وصفهم بذلك فيوعدم.  

حذف وصف المأل بالكفر في سورة ، بالحذف واإلثباتتشابه : نوعه      
  . سورتي هود والمؤمنونوأثبته في ، األعراف

  
  

                                                 
 ١٢/٤٥ينظر التحرير والتنوير  ١
 ١٨/٤١ينظر التحرير والتنوير  ٢
 ١/٢١١وينظر بصائر ذوي التمييز ، ١٨٩ينظر البرهان للكرماني ص  ٣



 

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

بالكفر أو عدم ذلك إنما هو عائد   إن التشابه الحاصل بوصف قوم نوح      
لما أساؤوا إلى نبيهم وأطالوا   فإن قوم نوح، إلى المقام الذي ذكرت فيه اآليات

 :في ذلك كما حكى اهللا عنهم في سورتي هود والمؤمنون حيث قالوا في سورة هود
® tΑ$ s)sù _| yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ tΒ y71utΡ ω Î) #Xt±o0 $ sΨ n= ÷VÏiΒ $ tΒ uρ y71utΡ y7 yè t7¨?$# ω Î) 

š⎥⎪ Ï%©!$# öΝèδ $ sΨ ä9ÏŒ# u‘ r& y“ ÏŠ$ t/ Ä“ ù&§9$# $ tΒ uρ 3“ utΡ öΝä3s9 $ uΖøŠn= tã ⎯ÏΒ ¤≅ ôÒ sù ö≅ t/ öΝä3–ΨÝàtΡ š⎥⎫Î/É‹≈ x. ∩⊄∠∪ 
ß⎯ÏΒ  ®:باسترذال أتباعه كقولهم في سورة الشعراءفهنا اتهموه ، )٢٧هود ( 〉 ÷σçΡr& y7 s9 y7 yè t7¨?$#uρ 

tβθ ä9sŒö‘ F{$#  〈 ) كذلك أنكروا فضله عليهم ورموه بالكذب ، )١١١الشعراء .  

$tΑ ® :ومثل ذلك في سورة المؤمنون حيث قالوا        s)sù (#àσn= yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρãxx. ⎯ÏΒ 
⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ tΒ !#x‹≈ yδ ωÎ) Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ß‰ƒ Íãƒ β r& Ÿ≅ Ò xtG tƒ öΝà6ø‹n= tæ öθ s9uρ u™!$ x© ª!$# tΑu“Ρ{ Zπ s3Í≥ ¯≈ n= tΒ $̈Β 

$ uΖ÷è Ïϑ y™ #x‹≈ pκÍ5 þ’ Îû $ uΖÍ← !$ t/# u™ t⎦,Ï!¨ρ F{$# ∩⊄⊆∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) 7≅ ã_ u‘ ⎯Ïµ Î/ ×π ¨ΖÅ_ (#θ ÝÁ −/uyIsù ⎯Ïµ Î/ 4© ®L xm &⎦⎫Ïm ∩⊄∈∪ 
  . ءتهم في الموضعين وصفوا بالكفرفلعظم إسا، )٢٥-٢٤المؤمنون ( 〉

$ ÿ ® بالضالل بقـولهم  بينما في سورة األعراف اتهموا نوحا       ¯ΡÎ) y71 ut∴s9 ’ Îû 
5≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7–Β 〈 ،  وهو ليس كجوابهم له في سورتي هود والمؤمنون طـوالً ومعنـى ،

لم فإن لفظ الضالل ليس نصاً على الضالل في الدين فهو يأتي بمعنى الجور والظ
  .والتحيز
لذلك لما لم يكن في آية سورة األعراف من اإلطالة في العبارة واإلبالغ فيما       

قصدوه من المعنى مثل ما في اآليتين السابقتين ناسبه اإليجاز بعدم وصفهم بالكفر 
صراحة وإن كانوا قد وصفوا بما يفهم به كفرهم وهو االستكبار لمقابلة وصف 

ومما يشهد لهذا أنه في ، ف وليس ذلك كاإلفصاح بالكفرمخاطبيهم باالستضعا
$x) ®:أساؤوا جوابهم وبالغوا فيه بقولهم سورة األعراف لما ورد أن قوم هود ¯ΡÎ) 

y71 ut∴s9 ’ Îû 7π yδ$ xy™ 〈 ) وصفوا بالكفر بقوله تعالى، ) ٦٦األعراف: ® tΑ$ s% _| yϑ ø9$# š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxx. 
⎯ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΒöθ s% 〈 ) ٦٦األعراف( 



 

لما لم يواجهوا نبيهم كما واجه قوم هود نبيهم بل  وكذلك في قصة صالح      
šχθ ® :عدلوا إلى مخاطبة أتباعه بقولهم  ßϑ n= ÷è s?r& χ r& $ [s Ï=≈ |¹ ×≅ y™ó‘∆ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ În/§‘ 4  〈 

$tΑ ® : ملذلك لم يوصفوا بالكفر بل باالستكبار مالءمة لحاله، )٧٥األعراف ( s% 
_| yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãy9 ò6tFó™ $# ∅ ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% 〈 ) ١  )٧٥األعراف  

هذا التشابه بمعنى قريب من ذلك  ٢-رحمه اهللا- وقد وجه األلوسي      
وصف المأل بالكفر مع اشتراك الكل فيه لإليذان بكمال عراقتهم وشدة :"فقال

منوا وليس المراد من ذلك إال ذمهم دون التمييز عن أشراف آخرين آ، شكيمتهم فيه
$  ® :به إذ لم يؤمن به أحد من أشرافهم كما يفصح عنه قوله تعالى tΒ uρ y71utΡ y7 yèt7¨?$# 

ω Î) š⎥⎪ Ï% ©!$# öΝèδ $ sΨ ä9ÏŒ# u‘ r& y“ ÏŠ$ t/ Ä“ ù&§9$# $ tΒ uρ 3“ utΡ öΝä3s9 $ uΖøŠn= tã ⎯ÏΒ ¤≅ ôÒsù ö≅ t/ öΝä3–Ψ ÝàtΡ š⎥⎫Î/É‹≈ x. 
٣" )٢٧هود ( 〉 ∪∠⊅∩

 

لم يصفهم في سورة األعراف :"فقد علّل ذلك بقوله -رحمه اهللا- أما البقاعي      
بالكفر ألن ذلك أدخل في التسلية ألنها أول سورة قص فيها مثل هذا في ترتيب 

وألن من آمن به مطلقا كانوا في جنب من لم يؤمن في غاية القلة فكيف ، الكتاب
النسب بقوله وأكد ذمهم تسليةً للنبي بالتعريف بقربهم منه في ، عند تقييدهم بالشرف

: ® ∅ ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒöθ s% 〈 "،٤   
ولم يصف المأل من قومه بالذين كفروا في األعراف : "ثم قال بعد ذلك       

ووصفهم بذلك في هود إما ألنها صفة ذم لم يقصد بها التقييد فال يختل المعنى 
أو ألنهم أجابوه بذلك مرتين إحداهما قبل أن يسلم أحد من ، بإثباتها وال نفيها

  .٥"والثانية بعد أن أسلم بعضهم ، افهمأشر
  

                                                 
 ١/٥٢٥,٥٢٤,٥٢٣نظر مالك التأويل ي ١
له تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ، مفتي بغداد، ود بن علي األلوسي البغداديالشهاب محم: هو ٢

 )١/١٣٩وفهرس الفهارس ، ٣/٥٨٦ينظر كشف الظنون (هـ ١٢٧٠توفي سنة ، والسبع المثاني
 ١٨/٢٥روح المعاني  ٣
  ٧/٤٢٨نظم الدرر  ٤
 ٧/٤٢٩نظم الدرر ٥



 

  :الموضع الثالث      

$tΑ ® :ففي سورة األعراف كان جوابهم ، اختالف أجوبة قوم نوح       s% _| yϑø9$# 
⎯ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΒöθ s% $ ¯ΡÎ) y71ut∴s9 ’Îû 5≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7–Β ∩∉⊃∪ 〈  ،وفي سورة هود: ® tΑ$ s)sù _| yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxx. 
⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ tΒ y71 utΡ ω Î) #Xt±o0 $ sΨ n= ÷VÏiΒ $ tΒ uρ y71 utΡ y7 yè t7¨?$# ω Î) š⎥⎪ Ï%©!$# öΝèδ $ sΨ ä9ÏŒ# u‘ r& y“ ÏŠ$ t/ Ä“ ù&§9$# 
$ tΒ uρ 3“ utΡ öΝä3s9 $ uΖøŠn= tã ⎯ÏΒ ¤≅ ôÒsù ö≅ t/ öΝä3–Ψ ÝàtΡ š⎥⎫Î/É‹≈ x. ∩⊄∠∪ 〈 ،وفي سورة المؤمنون :® 

tΑ$ s)sù (#àσn= yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ tΒ !#x‹≈ yδ ω Î) Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ß‰ƒ Íãƒ β r& Ÿ≅ Ò xtG tƒ öΝà6ø‹n= tæ öθ s9uρ 
u™!$ x© ª!$# tΑu“Ρ{ Zπs3Í≥ ¯≈ n= tΒ $ ¨Β $ uΖ÷è Ïϑ y™ #x‹≈ pκÍ5 þ’ Îû $ uΖÍ← !$ t/# u™ t⎦,Ï!¨ρ F{$# ∩⊄⊆∪ 〈 .  

  .إبدال جملة بجملة،تشابه باإلبدال : نوعه      
  

  :ه المتشابهأثر السياق في توجي      

في سورة األعراف متناسب مع ما تقدم في نفس السورة  جواب قوم نوح      
  :حيث ورد لفظ الضالل مرات عديدة 

©# )É ® :في قول مكذبي الرسل حين تتوفاهم المالئكة        ®L xm #sŒÎ) öΝåκøEu™!% y` $ uΖè= ß™ â‘ 
öΝåκtΞöθ ©ùuθ tG tƒ (#ûθ ä9$ s% t⎦ ø⎪ r& $ tΒ óΟçGΨ ä. tβθ ããô‰s? ⎯ÏΒ ÂχρßŠ «!$# ( (#θ ä9$ s% (#θ = |Ê $ ¨Ζtã (#ρ ß‰Îκy− uρ #’ n?tã öΝÎκÅ¦ àΡr& 

öΝåκ®Ξr& (#θ çΡ% x. t⎦⎪ ÍÏ≈ x. ∩⊂∠∪ 〈 ) ٣٧األعراف( 

$ ó ® :وفي قول أخراهم ألوالهم عند دخولهم النار       sΨ−/u‘ Ï™Iω àσ¯≈ yδ $ tΡθ = |Ê r& öΝÎκÌE$ t↔ sù 
$ \/# x‹tã $Z÷è ÅÊ z⎯ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# (  〈 )٣٨راف األع( 

وفي إخبار اهللا عنهم عند تمنيهم الشفعاء أو العودة إلى الدنيا ليعملوا غير       
ô‰s% (#ÿρ 4 ®:عملهم ãÅ£yz öΝåκ|¦ àΡr& ¨≅ |Ê uρ Νåκ÷]tã $ ¨Β (#θçΡ$ Ÿ2 šχρãyIøtƒ ∩∈⊂∪ 〈 ) فصار هذا ) ٥٣األعراف

              .                             مألوفاً من كالمهم مناسباً لما سبق
في سورة هود فهو مناسب لتمردهم وطغيانهم   أما جواب قوم نوح      

Iω ® :المقابل لطغيان وعناد مشركي قريش الذين أخبر اهللا عنهم في أول السورة r& 
öΝåκ®ΞÎ) tβθ ãΖø[tƒ óΟèδ u‘ρ ß‰ß¹ (#θ à÷‚ tFó¡u‹Ï9 çµ÷ΖÏΒ 4 Ÿω r& t⎦⎫Ïm tβθà±øó tG ó¡o„ óΟßγ t/$ uŠÏO ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ šχρ •Å£ãƒ $ tΒ uρ 

tβθ ãΨÏ= ÷èãƒ 4 …çµ ¯ΡÎ) 7ΟŠ Ï= tæ ÏN# x‹Î/ Í‘ρ ß‰Á9$# ∩∈∪ 〈 ) ٥هود( 



 

 :أما الوارد في سورة المؤمنون فهو مناسب لما تقدم من بيان الخلق وأطواره      
® ô‰s)s9uρ $ sΨ ø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ∩⊇⊄∪ §ΝèO çµ≈ sΨù= yè y_ Zπ xôÜçΡ ’Îû 9‘# us% &⎦⎫Å3¨Β ∩⊇⊂∪ ¢ΟèO 

$ uΖø)n= yz sπ xôÜ‘Ζ9$# Zπ s)n= tæ $ uΖø)n= y‚ sù sπ s)n= yè ø9$# Zπ tó ôÒãΒ $ uΖø)n= y‚ sù sπ tóôÒ ßϑ ø9$# $ Vϑ≈ sàÏã $ tΡöθ |¡s3sù zΟ≈ sàÏè ø9$# $ Vϑ øt m: 
¢ΟèO çµ≈ tΡù't±Σ r& $̧)ù= yz uyz# u™ 4 x8u‘$ t7tFsù ª!$# ß⎯|¡ôm r& t⎦⎫É)Ï=≈ sƒ ù:$# ∩⊇⊆∪ 〈 ) إشارة إلى انتقال  ففيه)  ١٤- ١٢المؤمنون

وفيه تلميح ، اإلنسان من حالة مهينة إلى اختصاص واصطفاء بسبب العناية الربانية
إلى تفاوت أقدار الخلق فمنهم الالحق بأشرف المقامات ومنهم الباقي في 

إلى مزية تشريف اهللا لهم ببعث نبي   فلما لم ينتبه قوم نوح، الحضيض
بل ادعوا قلة قدره وتساويه مع أقل ، من علو القدروما منح اهللا هذا النبي ، يدعوهم

  .                  جاء جوابهم مبيناً ظنّهم فكان أنسب ما يقال في هذا المقام، الناس شأناً

، له كان تبعاً الختالف المقامات والمناسبات  إذاً فاختالف أقوال قوم نوح      
                                                     .              ١وهذا من إعجاز القرآن الكريم

 
:                                                           الموضع الرابع      

وقع ذكر المأل في سور األعراف وهود والمؤمنون دون ذكرهم في سورتي       
.الشعراء والقمر  

حذف كلمة المأل من سورتي الشعراء والقمر ، باتتشابه بالحذف واإلث: نوعه      
.وإثباتها في سور األعراف وهود والمؤمنون  

                                                                   
:                                          أثر السياق في توجيه المتشابه       

، لسياق في كل موضعهذا يعود إلى اختالف ا        

ففي سورتي الشعراء والقمر سيقت اآليات مساق التهديد لمن كذب من أهـل        
ممـا اقتضـى ابتـداء القصـة فـي        مكة ببيان عاقبة من كذب من قوم نوح

ôM ® :الموضعين بقول t/¤‹x. ãΠöθ s% ?yθ çΡ 〈  ، وذلك اقتضى إسناد أقوال الكفر والتكذيب
  ،إلى القوم ال إلى المأل

                                                 
  ٥٢٠-٥١٨ينظر مالك التأويل  ١



 

بخالف مواضع سور األعراف وهود والمؤمنون فلم يكن مساق اآليات       
مع ما فيه من وضع األصل في ، مختصا بالتهديد والوعيد فأسند القول للمأل

فالمأل هم أصول الكفر ومنابعه وهذه السور الثالث هي كاألصل في ، األصل
  ، ترتيب التالوة للسورتين الشعراء والقمر

ذكر لفظ المأل في سائر قصص األعراف وفي كثير من قصص  إضافة إلى      
بينما لم يرد ذكر المأل في ، في سورة هود سورة المؤمنون وفي قصة موسى
  .قصص سورتي الشعراء والقمر

كما أن االقتصار على شيء في بعض مواضع الحكاية ليس نفياً لغيره في       
حة حيث أن المأل أشراف القوم والمالبسة بين المأل والقوم واض، مواضع أخرى

  .وخواصهم
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  



 

 الوحدة الثالثة

 
d ® tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈tƒ }§øŠs9 ’ Ï1 Ø' s#≈ n= |Ê © Éi_Å3≈ s9uρ ×Αθ ß™ u‘ ⎯ÏiΒ Éb> §‘ š⎥⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∉⊇∪ öΝä3äó Ïk= t/é& 

ÏM≈n=≈ y™ Í‘ ’ Ïn1u‘ ßx |ÁΡr&uρ ö/ä3s9 ÞΟn= ÷ær&uρ š∅ ÏΒ «!$# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩∉⊄∪ óΟçFö6 Åf tã uρ r& βr& óΟä.u™!% y` Öø.ÏŒ ⎯ÏiΒ 
óΟä3În/§‘ 4’ n?tã 5≅ ã_ u‘ óΟä3ΖÏiΒ öΝä.u‘ É‹ΖãŠÏ9 (#θ à)−G tFÏ9uρ ö/ä3¯= yè s9uρ tβθçΗ xqöè? ∩∉⊂∪ 〈 

) ٠٦٣-٠٦١األعراف (  

 d ® tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ ÷Λä⎢ ÷ƒ u™u‘ r& βÎ) àMΖä. 4’ n?tã 7π sΨ Éi t/ ⎯ÏiΒ ’ Ïn1§‘ © É_9s?# u™uρ Zπ uΗ÷qu‘ ô⎯ÏiΒ ⎯Ïν Ï‰ΖÏã ôMuŠÏdϑ ãè sù 
ö/ä3ø‹n= tæ $ yδθßϑ ä3ãΒ Í“ ù= çΡr& óΟçFΡ r&uρ $ oλm; tβθ èδÍ≈ x. ∩⊄∇∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ Iω öΝà6è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã »ω$ tΒ ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 

’ n?tã «!$# 4 !$ tΒ uρ O$ tΡr& ÏŠÍ‘$ sÜÎ/ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ãΖtΒ#u™ 4 Νßγ ¯ΡÎ) (#θ à)≈ n=–Β öΝÎκÍh5u‘ û© Éi_Å3≈ s9uρ óΟä31 u‘ r& $ YΒ öθ s% šχθ è= yγ øgrB ∩⊄®∪ 
ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ ⎯tΒ ’ ÏΤãÝÁΖtƒ z⎯ÏΒ «!$# βÎ) öΝåκ–EŠ {sÛ 4 Ÿξsùr& šχρ ã2 x‹s? ∩⊂⊃∪ Iω uρ ãΑθ è% r& öΝä3s9 “ Ï‰Ψ Ïã 
ß⎦ É⎩!#u“ yz «!$# Iω uρ ãΝn= ÷ær& |=ø‹tó ø9$# Iω uρ ãΑθ è% r& ’ÏoΤÎ) Ô7 n= tΒ Iω uρ ãΑθ è% r& š⎥⎪ Ï%©#Ï9 ü“ Í‘ yŠ÷“ s? öΝä3ãΖã‹ôã r& ⎯ s9 
ãΝåκu Ï?÷σãƒ ª!$# #¶öyz ( ª!$# ãΝn= ÷ær& $ yϑ Î/ þ’ Îû öΝÎγ Å¡àΡr& ( þ’ ÏoΤÎ) #]ŒÎ) z⎯Ïϑ ©9 t⎦⎫Ïϑ Ï=≈©à9$# ∩⊂⊇∪ (#θ ä9$ s% ßyθ ãΖ≈ tƒ ô‰s% 

$ sΨ tFø9y‰≈ y_ |NönYò2 r'sù $ sΨ s9 ÿ‰Å_ $ sΨ Ï?ù'sù $ yϑ Î/ !$ tΡß‰Ïè s? β Î) |MΨà2 z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊂⊄∪ tΑ$ s% $ yϑ ¯ΡÎ) Νä3Š Ï?ù'tƒ 
Ïµ Î/ ª!$# β Î) u™!$ x© !$ tΒ uρ ΟçFΡr& t⎦⎪ Í“ Åf ÷èßϑ Î/ ∩⊂⊂∪ Ÿω uρ ö/ä3ãè xΖtƒ û© Å∏ óÁçΡ ÷βÎ) ‘NŠ u‘ r& ÷β r& yx |ÁΡr& öΝä3s9 β Î) 

tβ% x. ª!$# ß‰ƒÍãƒ βr& öΝä3tƒ Èθ øó ãƒ 4 uθ èδ öΝä3š/u‘ Ïµø‹s9Î)uρ šχθ ãè y_ öè? ∩⊂⊆∪ 〈 
) ٠٣٤-٠٢٨هود (  

 d ® tΑ$ s% $ tΒ uρ ‘Ïϑ ù= Ïæ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊇⊄∪ ÷βÎ) öΝåκæ5$ |¡Ïm ω Î) 4’ n?tã ’ Ïn1u‘ ( öθ s9 
tβρ ããè ô±n@ ∩⊇⊇⊂∪ !$ tΒ uρ O$ tΡr& ÏŠÍ‘$ sÜÎ/ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇⊆∪ ÷β Î) O$ tΡr& ω Î) Öƒ É‹tΡ ×⎦⎫Î7–Β ∩⊇⊇∈∪ 〈 

) ١١٥-١١٢الشعراء (  

ت تتحدث عن جواب نوح ورده على اتهامات قومه التي رموه وهذه اآليا      
 .        بها

  
  
  
  
  



 

  :مواضع التشابه      

  :الموضع األول      

$tΑ ®: جاء نداء القوم في سورتي األعراف وهود بقوله       s% ÏΘöθ s)≈ tƒ   〈 ولم يأت
ÏΘöθ ®هذا النداء في سورة الشعراء بل جاء فعل القول فقط بدون  s)≈ tƒ   〈.  

حذف النداء وفعل القول من سورة الشعراء ، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      
  .وهو حذف أكثر من كلمة وإثباتها، وإثباتهما في سورتي األعراف وهود

 
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

أشده في سورتي األعراف وهود بدأ عليه   لما كان ختام جواب قوم نوح      
في جوابه برده مبينا لضالالتهم مغضياً عن شناعاتهم شفقةً عليهم ومحبةً السالم 

$tΑ ®:لنجاتهم فقال تعالى حكاية عنهم s% ÏΘöθ s)≈ tƒ 〈  رها تذكيراً لهم أنه منهموكر
لتعطفهم األرحام وتردهم القرابات عن حسده أو اتهامه إلى قبول ما يلقى إليهم من 

 ١.الكالم

 
:يالموضع الثان        

لقومه وردوده على شبهاتهم في كل موضع مـن    اختالف إجابات نوح      
  .المواضع السابقة في سور األعراف وهود والشعراء 

.إبدال جملة أو أكثر بمثلها،تشابه باإلبدال : نوعه        
 

:أثر السياق في توجيه المتشابه        

مه جاء تابعاً لما سـبق  لقو  أن االختالف الحاصل في حكاية إجابة نوح      
  ،كل موضع من شبهات الكافرين وأقاويلهم 

$ ® :  ففي سورة األعراف تقدم قولهم لنوح       ¯ΡÎ) y71 ut∴s9 ’ Îû 5≅≈n= |Ê &⎦⎫Î7–Β  〈  ،
$tΑ ® :لذا وقع الرد عليهم بقوله  s% ÏΘöθ s)≈ tƒ }§øŠs9 ’Ï1 Ø's#≈ n= |Ê  〈 ،  

                                                 
  ١٢/٦٣وينظر المنار ، ٩/٢٧١نظم الدرر  ١



 

الوا؛ ألن الضاللة أخص من الضالل كما ق) ضالل(ولم يقل ) ضاللة(وقال       
في حاشيته على  ١ - رحمه اهللا-قال الشيخ أحمد الصاوي ،فكانت أبلغ في النفي

والضاللة هي ، الضالل هو الخروج عن الحق من كل وجه: "تفسير الجاللين
، ٢"فنفيها أبلغ ألنها نكرة في سياق النفي فتعم، الخروج عن الحق ولو بوجه

لما نفى ما رموه به على هذا الوجه " ثم  ،ال ما لي تمرةألك تمر؟ فيق: كقولك
البليغ أثبت لهم ضده بأشرف ما يكون من صفات الخلق فقال مستدركا بعد نفي 

_Éi© ®: الضالل إثبات ملزوم ضده Å3≈ s9uρ ×Αθ ß™ u‘ ⎯ÏiΒ Éb> §‘ š⎥⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# .............. 〈 
نفي الضاللة المتوهم : ن ضدينوهنا وقع االستدراك أحسن موقع لكونه وقع بي،٣"

أن تتوسط بين كالمين متغايرين ) لكن(وحق "، ثبوتها وثبوت الرسالة المتوهم نفيها
ثم استأنف اإلخبار عن وظيفته  ،٤"نفياً وإثباتاً والتغاير هنا حاصل من حيث المعنى

öΝä3äó ® :بياناً لرسالته فقال Ïk= t/é& ÏM≈n=≈ y™ Í‘ ’ Ïn1u‘ ßx |ÁΡr&uρ ö/ä3s9 ÞΟn= ÷ær&uρ š∅ ÏΒ «!$# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷ès?  〈 
.  

óΟçFö6 ® :وأما قوله        Åf tã uρ r& βr& óΟä.u™!% y` Öø.ÏŒ ⎯ÏiΒ óΟä3În/§‘ 4’ n?tã 5≅ã_ u‘ óΟä3ΖÏiΒ öΝä.u‘ É‹ΖãŠÏ9 
(#θ à)−G tFÏ9uρ ö/ä3¯= yè s9uρ tβθ çΗ xqöè? ∩∉⊂∪ 〈  ففيه زيادة وعظ على إيصال الدعوة إلى نفوسهم وهذا

سهاب واإليجاز مناسب لما ذكر في صدر السورة في بداية رسالة وسط بين اإل
≈=ë ® :إلى قومه في قوله سيدنا محمد tG Ï. tΑÍ“Ρé& y7 ø‹s9Î) Ÿξ sù ⎯ä3tƒ ’ Îû x8Í‘ ô‰|¹ Ól uxm çµ÷Ζ ÏiΒ 

u‘ É‹ΖçFÏ9 ⎯Ïµ Î/ 3“ uø.ÏŒuρ š⎥⎫ÏΨ ÏΒ÷σßϑ ù= Ï9 ∩⊄∪ 〈 ) ٢األعراف( 

“3 ® :فقوله تعالى في شأن الكتاب       uø.ÏŒuρ š⎥⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑù= Ï9  〈   هو كالذكر في قول
óΟçFö6 ® : نوح Åf tã uρ r& βr& óΟä.u™!% y` Öø.ÏŒ ⎯ÏiΒ óΟä3În/§‘ 〈 ) ٦٣األعراف( 

                                                 
 )١/٩٩ينظر هدية العارفين (هـ ١٢٤١مات سنة ، أحمد بن الصاوي المصري الخلوتي:هو ١
  ٢/٣٦والتسهيل للكلبي ، ١٤/١٢٢والتفسير الكبير،٢/١٠٨شافوينظر الك، ٢/٨٠حاشية الصاوي  ٢
 ٢/١٠١٦وينظر قطف األزهار للسيوطي ، ٧/٤٢٩نظم الدرر  ٣
 ٢/١٥٤وينظر حاشية الجمل ،٢/١٠١٧وينظر قطف األزهار ، ٨/١٥١روح المعاني  ٤



 

θ#) ® :وكذلك قوله        à)−G tFÏ9uρ ö/ä3¯= yè s9uρ tβθ çΗ xqöè? ∩∉⊂∪ 〈  نظير السابق في السورة نفسها
©û ®: في قوله تعالى É_ t6≈tƒ tΠyŠ# u™ $ ¨Β Î) öΝä3¨Ζt Ï?ù'tƒ ×≅ß™ â‘ öΝä3ΖÏiΒ tβθ Áà)tƒ ö/ä3ø‹n= tæ © ÉL≈ tƒ#u™   Ç⎯yϑ sù 4’ s+¨?$# 

yx n= ô¹ r&uρ Ÿξ sù î∃öθ yz öΝÎκö n= tã Ÿω uρ öΝèδ tβθçΡu“ øt s† ∩⊂∈∪ 〈 ) ٣٥األعراف(  
في سورة هود فهو مناسب لموضع القصة كلها حيث   أما جواب نوح      

نبي من فهم قد رموه بشبهة أنه ، مفيه إطناب يتماشى مع إسهابهم في شبهاته
، وأنه ليس له أو ألتباعه عليهم من فضل، وأن أتباعه من األراذل والفقراء، بشرال

$tΑ ® :فجاء الرد على تهمة البشرية بقوله، وأنهم كاذبون s% ÏΘöθ s)≈ tƒ ÷Λä⎢÷ƒ u™u‘ r& β Î) àMΖä. 4’ n?tã 
7π sΨÉi t/ ⎯ÏiΒ ’ Ïn1§‘ © É_9s?# u™uρ Zπ uΗ ÷qu‘ ô⎯ÏiΒ ⎯Ïν Ï‰ΖÏã ôM uŠÏdϑ ãèsù ö/ä3ø‹n= tæ $ yδθßϑ ä3ãΒ Í“ ù= çΡr& óΟçFΡr&uρ $ oλm; tβθèδ Í≈ x. ∩⊄∇∪ 〈 

    )٢٨هود (

yϑ⎯ ® :كما أن في هذا الرد مناسبة لقوله تعالى في بداية السورة       sùr& tβ%x. 4’ n?tã 
7π sΨÉi t/ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ În/§‘ çνθ è= ÷G tƒ uρ Ó‰Ïδ$x© çµ ÷ΨÏiΒ ⎯ÏΒ uρ ⎯Ï& Í#ö7s% Ü=≈ tFÏ. #© y›θãΒ $ YΒ$ tΒ Î) ºπ yϑ ôm u‘ uρ 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ⎯Ïµ Î/ 

4 ⎯tΒ uρ öàõ3tƒ ⎯Ïµ Î/ z⎯ÏΒ É># u“ ôm F{$# â‘$ ¨Ψ9$$ sù …çν ß‰Ïã öθ tΒ 4 Ÿξsù à7 s? ’Îû 7π tƒ óÉ∆ çµ ÷ΖÏiΒ 4 çµ ¯ΡÎ) ‘,ys ø9$# ⎯ÏΒ y7 În/§‘ 
£⎯Å3≈ s9uρ unYò2 r& Ä¨$̈Ψ9$# Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∠∪ 〈 ) ١٧هود( 

ÏΘöθ ® :لرد على شبهة أتباع الفقراء بقولهووقع ا       s)≈ tƒ uρ Iω öΝà6è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã »ω$ tΒ ( ÷βÎ) 
y“ Íô_ r& ω Î) ’n?tã «!$# 4 !$ tΒ uρ O$ tΡr& ÏŠÍ‘$ sÜÎ/ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ãΖtΒ#u™ 4 Νßγ ¯ΡÎ) (#θà)≈ n= –Β öΝÎκÍh5u‘ û© Éi_Å3≈ s9uρ óΟä31 u‘ r& $ YΒ öθ s% 

šχθ è= yγ øgrB ∩⊄®∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ ⎯tΒ ’ÏΤãÝÁΖtƒ z⎯ÏΒ «!$# βÎ) öΝåκ–EŠ {sÛ 4 Ÿξ sùr& šχρ ã2 x‹s? ∩⊂⊃∪ Iω uρ ãΑθ è% r& 
öΝä3s9 “ Ï‰ΨÏã ß⎦ É⎩!#u“ yz «!$# Iω uρ ãΝn= ÷ær& |=ø‹tó ø9$# Iω uρ ãΑθ è% r& ’ ÏoΤÎ) Ô7 n= tΒ Iω uρ ãΑθ è% r& š⎥⎪ Ï%©#Ï9 ü“ Í‘ yŠ÷“ s? 

öΝä3ãΖã‹ôã r& ⎯s9 ãΝåκu Ï?÷σãƒ ª!$# #¶öyz ( ª!$# ãΝn= ÷ær& $ yϑ Î/ þ’ Îû öΝÎγ Å¡àΡr& ( þ’ ÏoΤÎ) #]ŒÎ) z⎯Ïϑ ©9 t⎦⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊂⊇∪ 〈 ) ٣١-٢٩هود( 

إشارة إلى أن الجهل متجـدد لهـم   ) جاهلون(وعدم قوله ) تجهلون(أما قوله       
 ١.استعطافا له منهم إلى الحلم، وهو ليس عادتهم

ßyθ ) ® :ولما يئسوا من جداله قالوا له       ãΖ≈ tƒ ô‰s% $ sΨ tFø9y‰≈ y_ |NönYò2 r' sù $ sΨs9 ÿ‰Å_ $ sΨÏ?ù'sù $ yϑ Î/ 
!$ tΡß‰Ïè s? βÎ) |MΨà2 z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊂⊄∪ 〈 ) فأظهر نهاية التفويض إلى اهللا وقال، )٣٢هود: ® t 

                                                 
 ٩/٢٧٥نظم الدرر  ١



 

$ yϑ ¯ΡÎ) Νä3Š Ï?ù'tƒ Ïµ Î/ ª!$# β Î) u™!$ x© !$ tΒ uρ ΟçFΡr& t⎦⎪ Í“ Åf ÷è ßϑÎ/ ∩⊂⊂∪ Ÿω uρ ö/ä3ãè xΖtƒ û© Å∏ óÁ çΡ ÷β Î) ‘NŠ u‘ r& ÷β r& 
yx |ÁΡr& öΝä3s9 β Î) tβ% x. ª!$# ß‰ƒ Íãƒ β r& öΝä3tƒ Èθ øóãƒ 4 uθ èδ öΝä3š/u‘ Ïµ ø‹s9Î)uρ šχθ ãèy_ öè? ∩⊂⊆∪ 〈 ) ٣٤-٣٣هود ( ،

  .وبذلك انتهت المناورة بينهما
أما الوارد في سورة الشعراء فإنه جواب عظيم التناسب مع ما قبله فهم قالوا       

ß⎯ÏΒ ) ®:له ÷σçΡr& y7 s9 y7 yè t7¨?$#uρ tβθä9sŒö‘ F{$# ∩⊇⊇⊇∪ 〈 فاشتغل بدحض هذه الشبهة وقال لهم: ® t 
$ tΒ uρ ‘Ïϑ ù= Ïæ $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇⊇⊄∪ 〈 ، وجاءت اآليات في حجمها وفواصلها متسقة

  . مع آيات السورة كلها وفواصلها
  

       
  
 

  
 
 

  
 

                     
   

 
  
 

                                                                        
 
      
    
 
 
 

 
 



 

الرابعة الوحدة  
 

d ® çνθ ç/¤‹s3sù çµ≈uΖøŠyfΡr'sù t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ …çµ yè tΒ ’Îû Å7ù= àø9$# $ sΨø% {øî r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹Ÿ2 !$ sΨ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 4 öΝåκ®ΞÎ) 
(#θ çΡ$ Ÿ2 $ ·Β öθ s% š⎥⎫Ïϑ tã ∩∉⊆∪ 〈  

) ٠٦٤األعراف (  

 d ® çνθ ç/¤‹s3sù çµ≈ uΖø‹¤f uΖsù ⎯tΒ uρ …çµ yè ¨Β ’Îû Å7ù= àø9$# óΟßγ≈ uΖù= yè y_ uρ y#Í×¯≈ n= yz $ sΨø% {øî r&uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ç/¤‹ x. 
$ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ( öÝàΡ$$ sù y#ø‹x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã t⎦⎪ Í‘ x‹Ψ çRùQ$# ∩∠⊂∪ 〈  

) ٠٧٣يونس (  

 d ® % ·nθ çΡuρ øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ ⎯ÏΒ ã≅ö7s% $ uΖö6 yf tG ó™ $$ sù …çµ s9 çµ≈ uΖø‹¤f uΖsù …ã& s#÷δ r&uρ š∅ ÏΒ É>öx6ø9 $# 
ÉΟŠ Ïàyè ø9$# ∩∠∉∪ çµ≈ tΡö|ÇtΡuρ z⎯ÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# š⎥⎪ Ï%©!$# (#θç/¤‹x. !$ sΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ 4 öΝåκ®ΞÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 tΠöθ s% &™öθ y™ öΝßγ≈ sΨ ø% uøî r' sù 
t⎦⎫Ïè uΗ ød r& ∩∠∠∪ 〈  

) ٠٧٧-٠٧٦األنبياء (  

 d ® tΠöθ s% uρ 8yθ çΡ $ £ϑ ©9 (#θ ç/¤‹Ÿ2 Ÿ≅ ß™ ”9$# öΝßγ≈ sΨ ø% uøî r& öΝßγ≈ sΨù= yè y_ uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Zπtƒ#u™ ( $ tΡô‰tG ôã r& uρ 
š⎥⎫Ïϑ Ï=≈©à= Ï9 $¹/# x‹tã $ VϑŠÏ9r& ∩⊂∠∪ 〈  

) ٠٣٧الفرقان (  

 d ® ôM t/¤‹x. ãΠöθ s% ?yθ çΡ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊃∈∪ øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλm; óΟèδθ äz r& îyθ çΡ Ÿω r& tβθ à)−G s? ∩⊇⊃∉∪ ’ ÏoΤÎ) 
öΝä3s9 îΑθ ß™ u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊇⊃∠∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊃∇∪ !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 
4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇⊃®∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊇⊃∪ * (#ûθä9$ s% ß⎯ÏΒ ÷σçΡr& y7 s9 y7 yè t7¨?$#uρ tβθä9sŒö‘ F{$# ∩⊇⊇⊇∪ 
tΑ$ s% $ tΒ uρ ‘Ïϑ ù= Ïæ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇⊇⊄∪ ÷β Î) öΝåκæ5$ |¡Ïm ω Î) 4’n?tã ’ Ïn1u‘ ( öθ s9 tβρããè ô±n@ ∩⊇⊇⊂∪ !$ tΒ uρ O$ tΡr& 

ÏŠÍ‘$ sÜÎ/ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇⊆∪ ÷β Î) O$ tΡr& ω Î) Öƒ É‹tΡ ×⎦⎫Î7–Β ∩⊇⊇∈∪ (#θ ä9$ s% ⎦ È⌡s9 óΟ©9 Ïµ tF⊥ s? ßyθ ãΖ≈ tƒ ¨⎦ sðθ ä3tG s9 z⎯ÏΒ 
š⎥⎫ÏΒθ ã_ öyϑ ø9$# ∩⊇⊇∉∪ tΑ$ s% Éb> u‘ ¨β Î) ’ ÍΓöθ s% Èβθç/¤‹x. ∩⊇⊇∠∪ ôx tFøù$$ sù © É_ øŠt/ öΝßγ sΨ ÷t/uρ $ [s ÷G sù © É_ÅngwΥuρ ∅ tΒ uρ 

z© Éë ¨Β z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇∇∪ çµ≈ sΨø‹yfΡr'sù ⎯tΒ uρ …çµ yè ¨Β ’Îû Å7 ù=àø9$# Èβθßs ô±yϑ ø9$# ∩⊇⊇®∪ §ΝèO $ sΨ ø% uøî r& ß‰÷è t/ 
t⎦⎫Ï%$ t7ø9$# ∩⊇⊄⊃∪ 〈  

) ١٢٠-١٠٥الشعراء (  

 d ® çµ≈sΨ ø‹yfΡr'sù |=≈ ys ô¹ r&uρ Ïπ sΨ‹Ï¡¡9$# !$ yγ≈ sΨù= yè y_ uρ Zπ tƒ#u™ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ù=Ïj9 ∩⊇∈∪ 〈 
) ٠١٥العنكبوت (  



 

 d ® çµ≈ uΖøŠ¤f tΡuρ …ã& s#÷δ r&uρ š∅ ÏΒ É> ös3ø9$# ËΛ⎧ Ïàyè ø9$# ∩∠∉∪ $ uΖù= yè y_ uρ …çµ tG §ƒ Íh‘ èŒ ÞΟèδ t⎦⎫Ï%$ t7ø9$# ∩∠∠∪ 
$ sΨ ø.us?uρ Ïµ ø‹n= tã ’ Îû t⎦⎪ Í½z Fψ$# ∩∠∇∪ íΟ≈ n= y™ 4’ n?tã 8yθ çΡ ’Îû t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∠®∪ $ ¯ΡÎ) y7 Ï9 ẍ‹x. “ Í“ øgwΥ t⎦⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# 

∩∇⊃∪ …çµ ¯ΡÎ) ô⎯ÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∇⊇∪ §ΝèO $ sΨ ø% uøî r& t⎦⎪ Íyz Fψ$# ∩∇⊄∪ 〈) ٠٨٢-٠٧٦الصافات(  

d ® ôM t/¤‹x. öΝßγ n= ö6 s% ãΠöθ s% 8yθ çΡ ×Š% tæuρ ãβ öθ tãöÏùuρ ρ èŒ ÏŠ$ s?÷ρ F{$# ∩⊇⊄∪ 〈) ٠١٢ص (  

d ® ôM t/¤‹x. óΟßγ n= ö7s% ãΠöθ s% 8yθ çΡ Ü=≈ ut õ¾r&uρ Äb¨ §9$# ßŠθ ßϑ rO uρ ∩⊇⊄∪ 〈) ٠١٢ق (  

    

 d ® tΠöθ s% uρ 8yθ çΡ ⎯ÏiΒ ã≅ ö7s% ( öΝåκ®ΞÎ) (#θ çΡ% x. $ YΒöθ s% t⎦⎫É)Å¡≈ sù ∩⊆∉∪ 〈) ٠٤٦الذاريات (  

  d ® tΠöθ s% uρ 8yθ çΡ ⎯ÏiΒ ã≅ö6 s% ( öΝåκ®ΞÎ) (#θ çΡ% x. öΝèδ zΝn= øßr& 4© xö ôÛr&uρ ∩∈⊄∪ 〈) ٠٥٢النجم (  

 d ® * ôM t/¤‹x. öΝßγ n= ö6 s% ãΠöθ s% 8yθ çΡ (#θ ç/¤‹s3sù $ tΡy‰ö6 tã (#θ ä9$ s% uρ ×βθãΖøgxΧ uÅ_ ßŠø— $#uρ ∩®∪ % tæy‰sù ÿ…çµ −/u‘ 
’ ÏoΤr& Ò>θè= øó tΒ öÅÇtGΡ$$ sù ∩⊇⊃∪ !$ sΨ ós tFxsù z> üθ ö/r& Ï™!$ yϑ ¡¡9$# &™!$ oÿ Ï3 9ÉΚ pκ÷]–Β ∩⊇⊇∪ $ tΡö¤f sùuρ uÚö‘ F{$# $ ZΡθ ã‹ãã ’ s+tG ø9$$ sù 

â™!$ yϑ ø9$# #’ n?tã 9øΒ r& ô‰s% u‘ Ï‰è% ∩⊇⊄∪ çµ≈ sΨù= yϑ xm uρ 4’ n?tã ÏN# sŒ 8y üθ ø9r& 9ß ßŠuρ ∩⊇⊂∪ “ ÍøgrB $ uΖÏ⊥ ã‹ôã r'Î/ [™!#u“ y_ ⎯yϑ Ïj9 
tβ% x. uÏä. ∩⊇⊆∪ 〈) ٠١٤- ٠٠٩القمر (  

 d ® $ ¯ΡÎ) $ £ϑ s9 $ tó sÛ â™!$ yϑ ø9$# ö/ä3≈ sΨ ù= uΗxq ’Îû Ïπtƒ Í‘$ pgù: $# ∩⊇⊇∪ $ yγ n= yè ôf uΖÏ9 öΝä3s9 Zο uÏ.õ‹s? !$ pκu Ïè s?uρ ×β èŒ é& 
×π u‹Ïã üρ 〈 ) ٠١٢-٠١١الحاقة (  

  
:مواضع التشابه        

:الموضع األول        

çνθ ®: قوله تعالى في سورتي األعراف ويونس       ç/¤‹s3sù  〈  ، وفي سورة
θ#) ®: األنبياء ç/¤‹x. !$ sΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ 4  〈  ،وفي سورة الفرقان :® (#θ ç/¤‹Ÿ2 Ÿ≅ ß™”9$# ö 〈  ، وفي

ôM ®: سورة الشعراء t/¤‹x. ãΠöθ s% ?yθçΡ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊃∈∪ 〈  ،وفي سورة ص: ® ôMt/¤‹x. öΝßγ n= ö6 s% 
ãΠöθ s% 8yθ çΡ ×Š% tæuρ ãβ öθ tãöÏùuρ ρ èŒ ÏŠ$ s?÷ρ F{$# ∩⊇⊄∪ 〈 ،وفي سورة القمر :® * ôMt/¤‹x. öΝßγ n= ö6 s% ãΠöθ s% 8yθ çΡ 

(#θ ç/¤‹s3sù $ tΡy‰ö6 tã 〈  ، ١.عبر سبحانه بالتكذيب لقصد التسليةوفيها  
 

                                                 
 ١٤/٦١نظم الدرر  ١



 

  :من التشابه نوعانفي هذا الموضع       

إلـى   ويونس نسب التكـذيب  في سورتي األعراف: النوع األول من التشابه      
وفي سورة الفرقـان  ، وفي سورة األنبياء نسب التكذيب إلى اآليات ، ضميره

 ،وفي سورة ص نسب التكذيب إلى نـوح  ،والشعراء نسب التكذيب إلى الرسل
  .إلى وصفه بالعبودية وفي سورة القمر ذكر التكذيب مرتين وكان في الثانية مضافاً

.تشابه باإلظهار واإلضمار: نوعه        
  

  :في توجيه المتشابه أثر السياق      

ر كل لفـظ فـي   كْكان ذ لكن، جميع المواضع بنفس المعنى ال تعارض بينها      
كتكذيب اآليات التي جـاء بهـا    فتكذيب نوح، موضعه لمناسبته لذلك الموضع

وهي كذلك كتكذيب الرسل جميعا فإنـه  ، وهي الدالئل والحجج الدالة على رسالته
  . ذبهم جميعاً؛ ألن رسالتهم واحدةمن كذب بواحد منهم كان كمن ك

ألن فذلك سورتي األعراف ويونس  في أما سبب نسبة التكذيب إلى نوح      
التكذيب وقع من جميع قومه من قادتهم ودهمائهم عدا بعض أهل بيته ومن آمن به 

  ٢.ودوامهم على التكذيب وقيل لدوام دعوته، ١عقب سماع قوله

اآليات في سورة األنبياء فلتكرر هذه الكلمة وما في  وأما نسبة التكذيب إلى      
$ ® :في قوله تعالى، معناها في هذه السورة أكثر من مرة tΒ ΝÎγŠ Ï?ù'tƒ ⎯ÏiΒ 9ò2 ÏŒ ⎯ÏiΒ 

ΝÎγ În/§‘ B^y‰øt ’Χ ω Î) çνθ ãè yϑ tG ó™ $# öΝèδ uρ tβθç7yè ù= tƒ ∩⊄∪ 〈 ) فالذكر هو القرآن الذي هو أعظم ، )  ٢األنبياء
ö≅t/ (#ûθä9$ ® :وقوله، آية s% ß]≈ tó ôÊ r& ¤Ο≈ n= ôm r& È≅t/ çµ1 uyIøù$# ö≅ t/ uθèδ ÖÏã$ x© $ uΖÏ?ù'uŠù= sù 7π tƒ$ t↔ Î/ !$ yϑ Ÿ2 Ÿ≅ Å™ ö‘ é& 

tβθ ä9̈ρ F{$# ∩∈∪ 〈 ) وقوله، )٥األنبياء: ® !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& y7 n= ö6 s% ω Î) Zω% y Í̀‘ û© Çrθ œΡ öΝÎκö s9Î) ( (#ûθ è= t↔ ó¡sù Ÿ≅÷δ r& 
Íò2 Ïe%! $# β Î) óΟçFΖä. Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s? ∩∠∪ 〈 ) ٧األنبياء( ،وقوله: ® ô‰s)s9 !$ uΖø9u“Ρ r& öΝä3ø‹s9Î) $ Y6≈ tG Å2 ÏµŠ Ïù 

öΝä.ãø.ÏŒ ( Ÿξ sùr& šχθ è=É)÷è s? ∩⊇⊃∪ 〈 ) وقوله، )١٠األنبياء: ® ÏΘr& (#ρ ä‹sƒ ªB$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ Zπ oλÎ;#u™ ( ö≅è% 
(#θ è?$ yδ ö/ä3uΖ≈ yδ öç/ ( #x‹≈ yδ ãø.ÏŒ ⎯tΒ z© Éë ¨Β ãø.ÏŒuρ ⎯tΒ ‘Ï= ö7s% 3 ö≅ t/ óΟèδ ãnYø.r& Ÿω tβθßϑ n= ÷è tƒ ¨,ut ù: $# ( Νßγ sù 

                                                 
  ٨/١٩٧ينظر التحرير والتنوير  ١
  ١/٣٧٠ينظر تفسير السعدي  ٢



 

tβθ àÊÍ÷è –Β ∩⊄⊆∪ 〈 ) ٢٤األنبياء(، وقوله: ® #sŒÎ)uρ x8#u™u‘ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ÿρãxŸ2 χ Î) y7 tΡρ ä‹Ï‚ −G tƒ ω Î) 
#·ρ â“ èδ #x‹≈ yδ r& ” Ï%©!$# ãà2 õ‹tƒ öΝä3tG yγ Ï9#u™ Νèδ uρ Íò2 É‹Î/ Ç⎯≈ uΗ÷q§9$# öΝèδ šχρãÏ≈ Ÿ2 ∩⊂∉∪ 〈 ) ٣٦األنبياء( ،
≅ö ® :وقوله è% ⎯tΒ Νà2 àσn= õ3tƒ È≅øŠ©9$$ Î/ Í‘$yγ ¨Ψ9$#uρ z⎯ÏΒ Ç⎯≈ uΗ÷q§9$# 3 ö≅ t/ öΝèδ ⎯tã Íò2 ÏŒ ΟÎγ În/u‘ 

šχθ àÊÍ÷è –Β ∩⊆⊄∪ 〈 ) وقوله، )٤٢األنبياء: ® û© ÉL ©9$#uρ ôM sΨ |Á ôm r& $ yγ y_ ösù $ sΨ ÷‚ xsΨ sù $ yγŠ Ïù ⎯ÏΒ $ sΨÏmρ •‘ 
$ yγ≈ sΨù= yè y_ uρ !$ yγ sΨö/$#uρ Zπ tƒ#u™ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ù=Ïj9 ∩®⊇∪ 〈 ) ٩١األنبياء( 

وأما نسبة التكذيب إلى الرسل في سورة الفرقان ففيه تغليظ في القول عليهم         
  ١.حيث جاءت العبارة بما يتضمنه فعلهم

$! ® :كما أنها مناسبة لذكر الرسل في قوله تعالى       tΒ uρ $ sΨù= y™ ö‘ r& y7 n=ö6 s% z⎯ÏΒ 
š⎥⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# HωÎ) öΝßγ ¯ΡÎ) šχθ è=ä.ù'u‹s9 tΠ$ yè ©Ü9$# šχθà±ôϑ tƒ uρ ’Îû É−#uθ ó™ F{$# 3 $ sΨ ù= yè y_ uρ öΝà6ŸÒ÷è t/ 

<Ù ÷èt7Ï9 ºπ uΖ÷FÏù šχρ ãÉ9 óÁ s?r& 3 tβ%Ÿ2 uρ y7 š/u‘ #[ÅÁ t/ ∩⊄⊃∪ 〈) ٠٢٠الفرقان (  

 ® :وأخيرا في سورة الشعراء جاءت نسبة التكذيب إلى المرسلين بقوله تعالى      
ôM t/¤‹x. ãΠöθ s% ?yθ çΡ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊃∈∪ 〈  لمناسبته للوارد في افتتاح كل قصة من قصص
ôM ® :قال تعالى ففي قصة هود، السورة t/¤‹x. îŠ% tæ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊄⊂∪ 〈) وقال ، ) ١٢٣الشعراء

:® ôMt/¤‹x. ßŠθفي قصة صالح ßϑ rO t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊆⊇∪ 〈) في قصة  وقال، ) ١٤١الشعراء
:® ôMلوط t/¤‹x. ãΠöθ s% >Þθ ä9 t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇∉⊃∪ 〈) وأخيرا في قصة شعيب، ) ١٦٠الشعراء:® 

z> ¤‹x. Ü=≈ ut õ¾r& Ïπs3ø‹t↔ ø9 t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇∠∉∪ 〈) ١٧٦الشعراء (  

في سورة ص فلعله مناسب لإلشارة السريعة  أما نسبة التكذيب إلى نوح      
  .وكذلك األمر في سورة ق، رةلهذه القصة في هذه السو

θ#) ®: في توجيه قوله تعالى في سورة القمـر  وقيل       ç/¤‹s3sù $ tΡy‰ö6 tã 〈   وأن ذلـك
ومع ذلك لم يـزدهم ذلـك إال   ، لهم ليالً ونهاراً سراً وجهاراً  لدوام دعوة نوح

  ٢.عناداً وطغياناً وقدحاً في نبيهم

                                                 
  ٤/٢١٠ينظر المحرر الوجيز  ١
  ١/٨٢٥ينظر تفسير السعدي  ٢



 

$ ®  :ك في تفسيره بأن قولهفقد وجه ذل ١ -رحمه اهللا-أما الرازي       tΡy‰ö6 tã 〈  أدل
ألن العبد أقل تحريفاً لكالم السيد فيكون ، قبح تكذيبهموأدل على ،  على صدقه
öθ ® :كقوله تعالى s9uρ tΑ§θ s)s? $ sΨ ø‹n= tã uÙ ÷è t/ È≅ƒÍρ$ s% F{$# ∩⊆⊆∪ $ tΡõ‹s{{ çµ÷ΖÏΒ È⎦⎫Ïϑ u‹ø9$$ Î/ ∩⊆∈∪ §ΝèO $ uΖ÷è sÜs)s9 

çµ ÷ΖÏΒ t⎦⎫Ï?uθ ø9$# ∩⊆∉∪ 〈 ) هها بثالثة أمور،   )٤٦-٤٤الحاقةأما إضافة العبد إلى اهللا فقد وج:  

  .أن هذه اإلضافة تشريف من اهللا عز وجل :األول      
أن معناها الذي عبدنا فالكل عبيد هللا لكن منهم من عبـد اهللا فحقـق    :الثاني      

  .المقصود فصار عبداً هللا
ر فهذا العبد المضاف هو الذي بكليته هللا في أن اإلضافة مفيدة للحص :الثالث      

  ٢.كل وقت فجميع أموره لوجه اهللا تعالى
      رهكْوقيل أن في ذ  بعنوان العبودية مع اإلضافة إلى نون العظمة تفخيم له

  ٣.ورفع لمحله وزيادة تشنيع لمكذبيه
  

ن فـي  في سورة القمر ذكر التكذيب مرتين وكـا : النوع الثاني من التشابه      
  . الثانية مضافا إليه

في  حذف هذه الزيادة من ذكر التكذيب ثانياً، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      
  .كل المواضع وإثباتها في سورة القمر

  
  
  
  

                                                 
مام القرشي البكري من ذرية أبي بكـر  هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي بن اإل ١

له المحصول في األصول وشرح ، هـ وهو من تالمذة البغوي٥٤٤الصديق الشافعي المفسر المتكلم ولد سنة 
، ١/٢٦٣أنظر طبقات الفقهـاء  (هـ ٦٠٦األسماء الحسنى وشرح المعضل للزمخشري وغير ذلك توفي سنة 

  ).١/١١٥وطبقات المفسرين 
 ٢٩/٣٢بير ينظر التفسير الك ٢
 ٨/١٦٩نظر تفسير السعدي ي ٣



 

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

 تفسيراً لذلك: فكذبوا عبدنا:" في تفسيره   -رحمه اهللا- قال الشيخ أبو السعود      
ôM * ® :التكذيب المبهم الوارد في قوله t/¤‹x. öΝßγ n= ö6 s% ãΠöθ s% 8yθ çΡ  〈 كما في قوله: ® 

3“ yŠ$ tΡuρ ÓyθçΡ …çµ −/§‘ tΑ$ s)sù Å_Uu‘ ¨β Î) © É_ ö/$# ô⎯ÏΒ ’ Ì?÷δ r& ¨β Î)uρ x8y‰ôã uρ ‘,ys ø9$# |MΡr&uρ ãΝs3ôm r& t⎦⎫Ïϑ Å3≈ ut ù: $# 
معناه كذبوه تكذيباً إثر تكذيب : وقيل ،وفيه مزيد تقرير وتحقيق للتكذيب  )٤٥هود ( 〉 ∪∋⊇∩

وقيل كذبت قوم نوح ، كلما خال منهم قرن مكذب جاء عقيبه قرن آخر مكذب مثله
    ١."الرسل فكذبوا عبدنا ألنه من جملتهم

  :الفائدة من هذا التكرار من وجوه -رحمه اهللا-وقال الرازي      
  .فكذبوا بآياتنا وآية االنشقاق  كذبت قوم نوح :األول      
كذبت قوم نوح الرسل وقالوا لم يبعث اهللا رسـوالً وكـذبوهم فـي    : الثاني      

التوحيد فكذبوا عبدنا كما كذبوا غيره وذلك ألن قوم نوح مشركون يعبدون األصنام 
ومن يعبد األصنام يكذب كل رسول وينكر الرسالة ألنه يقول ال تعلّق هللا بالعـالم  

  .واكب فكان مذهبهم التكذيب فكذبواالسفلي وإنما أمره إلى الك
  .رحمهم اهللا ٤والبيضاوي ٣والزمخشري  ٢وقد وافقه في هذا الوجه النسفي      
 ،كذبت قوم نوح وكان تكذيبهم عبـدنا : للتصديق والرد عليهم تقديره: الثالث      

    ٥.كذبني فكذب صادقا: أي لم يكن تكذيباً بحق كما يقول القائل
أي صرحوا  ،كذبت قبل قومك يا محمد قوم نوح فكذبوا عبدنا: ىوقيل المعن      

  ٦.له بالتكذيب

  
  

                                                 
 ٨/١٦٩تفسير أبي السعود  ١
  ٤/١٩٥ينظر تفسير النسفي  ٢
 ٤/٤٣٤ينظر الكشاف للزمخشري   ٣
 ٥/٢٦٥ينظر تفسير البيضاوي  ٤
  ٢٩/٣٢ينظر التفسير الكبير  ٥
  ٤/٢٦٤وتفسير ابن كثير ، ٥/١٢٢وفتح القدير ، ٢٧/٩١وتفسير الطبري ، ٤/١٩٥ينظر تفسير النسفي  ٦



 

  :الثانيالموضع       

فـي بـاقي    األمـر تكرار األمر بالتقوى في سورة الشعراء دون وجود هذا       
  .المواضع

حذف الزيادة بتكرار األمر بالتقوى وإثباتها ، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      
  .جملة وإثباتها وهو حذف

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

، أال تتقون مخالفتي وأنا رسول اهللا: كرر األمر بالتقوى ألنه أراد في األول      
أال تتقون مخالفتي ولست آخذاً منكم أجراً فهو في المعنى مختلف وال : وفي الثاني
أال ، عقوقي وقد ربيتك صغيرا أال تتقي اهللا في: وقد يقول الرجل لغيره. تكرار فيه

  .تتقي اهللا وقد علمتك كبيراً
وإنما قدم األمر بالتقوى على األمر بالطاعة ألن تقوى اهللا علّة لطاعته فقدم       

  ١.العلّة على المعلول
  

:الثالثالموضع         

'ç çµ≈uΖøŠyfΡr ®:جاء الفعل متعدياً بالهمزة وغير مضعف بقوله        sù 〈  في سور
جاء الفعل مضعفاً وفي سورتي يونس واألنبياء ، ألعراف والشعراء والعنكبوت ا

≈ç çµ ®: ومقترناً بحرف الفاء بقوله uΖø‹¤f uΖsù  〈 ، وفي سورة الصافات جاء الفعل كذلك
≈çµ ® : مضعفاً ولكنه اقترن بالواو بقوله uΖøŠ¤f tΡuρ 〈.  

  
  :نوعان من التشابه وفيه      

في ) أنجينا( حيث جاء الفعل، تشابه باختالف الفعل: التشابه النوع األول من      
في سور يونس ) نجينا(بالفعل وجاء  ،سورة األعراف والشعراء والعنكبوت

  .واألنبياء والصافات

                                                 
 ١٥/٦٥واللباب ، ٢٤/١٥٤ينظر التفسير الكبير  ١



 

التضعيف ، وذلك بالتضعيف وعدمه، تشابه باختالف الصيغة الصرفية: نوعه      
  .)أنجينا(وعدمه في الفعل ) نجينا(في الفعل 

  
  : أثر السياق في توجيه المتشابه      

فإن كان للتعدية ففيه ، للتكثير إذا لم يكن للتعدية) فعّّل(من المعلوم أن       
فأما إذا كان فعّّّل المضاعف للتعدية فإن : " -رحمه اهللا-يقول ابن عاشور ، خالف

دية الفعل بالهمزة والتحقيق أن المتكلم قد يعدل عن تع، إفادته التكثير مختلف فيها
ألن المضاعف قد عرف بتلك ، إلى تعديته بالتضعيف لقصد الداللة على التكثير

، الداللة في حالة كونه الزماً فقارنته تلك الداللة عند استعماله للتعدية مقارنة تبعية
وأنا أرى أن استفادة معنى التكثير في حال استعمال المضعف للتعدية أمر من 

م حاصل من قرينة عدول المتكلم البليغ عن المهموز الذي هو مستتبعات الكال
خفيف إلى المضعف الذي هو ثقيل فذلك العدول قرينة على المراد وكذلك الجمع 

  .وفعّّل هنا للتعدية لذا فإنها ليست للتكثير، ١"بينهما
والقصة في سورة األعراف ) ينانج(كاألصل لصيغة ) أنجينا(وقيل إن صيغة       

بينما ، واضع ذكرها فوضع األصل في األصلألصل لغيرها ألنها أول مكا
بالنسبة للمذكور في سورة األعراف  المواضع التالية في ذكر قصة نوح

  .في الفرع) أنجينا(والتي هي كالفرع للصيغة ) نجينا(كالفرع فوضع صيغة 
ل النجاة وعدى في األعراف فع:" في نظم الدرر -رحمه اهللا- قال البقاعي      

  ٢....."بالهمزة وهي األصل في التعدية
على اعتبار التكثير في الثاني دون ) أنجينا(هو فرع للفعل ) نجينا(وقيل أن الفعل 

  .األول والكثرة فرع القلة
  

                                                 
   ١/١١التحرير والتنوير  ١
 ٧/٤٣١نظم الدرر  ٢



 

في كتابه مالك التأويل أن صيغة  -رحمه اهللا-الغرناطي وقال ابن الزبير      
ولهذا أكثر ما ، على اعتبار كثرة االستعمال فرعية) نجينا(أصلية وصيغة ) أنجينا(

  .١جاء في القرآن جاء على أنجينا
صاحب كتاب دراسة المتشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب مالك وانتقد       
في ) أنجينا(هذا القول فقال أن هذا غير مسلم وال مضطرد فقد ورد الفعل  التأويل

فقد  ورتين تذكر فيهما قصة نوحسورتي الشعراء والعنكبوت وليستا أول س
ليس ) نجينا(كما أن الفعل ، )نجينا(سبقتهما سورة يونس التي ورد فيها الفعل 

لذلك ليس مسلماً بأنه ، للتكثير ألنه للتعدية وإن كان للتعدية ففيه خالف كما بينّّا 
  .على اعتبار الكثرة والقلة ) أنجينا(فرع للفعل 

فإنه غير صحيح ألننا إذا رجعنا إلى القرآن  - رحمه اهللا–ابن الزبير أما قول       
) أنجى(وما يتصرف منه أكثر مما استعمل الفعل) نجى(وجدنا أن استعمال الفعل 

   ٢.وما يتصرف منه بأربعة عشر مرة
والجواب عن ذلك أن يقال أن النجاة التي حصلت هي شيء واحد لقصة       

عادة البلغاء بالتنويع فيما يتكرر بمعنى تكررت حكايتها وقد جرى القرآن على 
فجاءت اللفظة متعدية مرةً ، واحد تنشيطاً للسامع وتحريكاً النتباهه بال تعارض

بالهمز ومرةً بالتضعيف وكأنه نظر إلى مجرد النجاة وحصولها تارة ونظر إلى 
وفي كال الحالتين ال تخلو الكلمة من مناسبة ، كثرة النجاة وعظمها تارة أخرى 

  .للموقع التي وجدت فيه
هو المذكور في كل القصص ) أنجينا(ففي سورة األعراف نجد أن الفعل       

⎪⎥ : ® çµ≈uΖø‹pgΥr'sù šقال تعالى في قصة هود ، الواردة في السورة Ï% ©!$#uρ …çµ yètΒ 7π uΗ÷qu Î/ 
$ ¨ΨÏiΒ $ sΨ ÷è sÜs% uρ uÎ/# yŠ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ç/¤‹Ÿ2 $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ( $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩∠⊄∪ 〈 ) وفي قصة ، )٧٠األعراف

$ ® :لوط  tΒ uρ šχ%Ÿ2 z># uθ y_ ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% HωÎ) β r& (#ûθ ä9$ s% Νèδθã_ Í÷z r& ⎯ÏiΒ öΝà6ÏG tƒ ös% ( öΝßγ ¯ΡÎ) 
Ó¨$ tΡé& tβρ ã£γ sÜtG tƒ ∩∇⊄∪ çµ≈sΨ ø‹yfΡr'sù ÿ…ã& s#÷δ r&uρ ω Î) …çµ s?r&zö∆ $# ôM tΡ% x. š∅ ÏΒ t⎦⎪ ÎÉ9≈ tóø9$# ∩∇⊂∪ 〈 ) ٨٣-٨٢األعراف( ،

                                                 
  ١/٥٣٠مالك التأويل ١
 ١٠٣-١٠٢ينظر دراسة المتشابه اللفظي للسامرائي ص ٢



 

≈øŒÎ)uρ Νà6 ® :وفي قصة موسى  uΖøŠpgΥr& ô⎯ÏiΒ ÉΑ#u™ šχ öθ tã öÏù öΝà6tΡθ ãΒθ Ý¡o„ u™ûθ ß™ É>#x‹yè ø9$# ( 
tβθ è=ÏnG s)ãƒ öΝä.u™!$ sΨ ö/r& šχθãŠós tFó¡tƒ uρ öΝä.u™!$ |¡ÏΣ 4 ’ Îûuρ Νà6Ï9 s̈Œ Ö™Iξ t/ ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊆⊇∪ 〈 ) األعراف

١٤١(  

والفعـل  ) أنجينـا (لمشاكلة اللفظية والمقابلة المعنوية بين الفعل إضافة إلى ا      
  .الذي يليه في اآليات) أغرقنا(

ألنه يتماشى مع ) أنجينا(وكذلك األمر في سورة الشعراء فقد ذكر الفعل       
في قصة ) أنجينا(فالفعل ، المقابلة والمشاكلة اللفظية في قصص هذه السورة

$ ΝèO§ ® :ن قوله تعالىيشاكل ما ذكر عقبه م نوح sΨ ø% uøî r& ß‰÷è t/ t⎦⎫Ï%$ t7ø9$# ∩⊇⊄⊃∪ 〈 ) ١٢٠الشعراء( ،
≈çµ ® :وفي قصة لوط، ) أغرقنا(يشاكل ما بعده ) وأنجينا(وفي قصة موسى  uΖø‹¤f uΖsù  

$ § ® يشاكل ما بعده  〉 tΡö̈Β yŠ  〈 ، جاء بالهمزة ال بالتضعيف ) أنجينا(وقيل أن الفعل
© ô ® :بالتضعيف ال بالهمزة في اآلية التي قبلها) نجني(لمجيء الفعل  É_ ÅngwΥuρ ∅ tΒ uρ 

z© Éë ¨Β z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇∇∪  〈) فلتحقيق التيسير والتخفيف لم يأت التشديد ، )١١٨الشعراء
بل جاء أحدهما بالتضعيف ) فنجيناه، نجني(والتضعيف في الفعلين الطلب واإلخبار 

  ).فأنجيناه(عده بالهمزة مخففاً وجاء اآلخر ب) نجني(مثقالً 

وهو يتناسب مع إيجاز القصة في ) أنجينا(وفي سورة العنكبوت ورد الفعل       
كذلك هو متناسب مع ، السورة حيث أن ذكر أصل اإلنجاء أنسب مع اإليجاز

' :® çµ9pgΥrالمذكور بعده في قصة إبراهيم sù ª!$# š∅ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9$# 4 ¨Î〈 ) ٢٤العنكبوت( 

فاألولى قصة النجاة من الغرق والثانية قصـة  ، وبين القصتين تناسب واضح      
وقد اقترنتا في كثير من سور القرآن اقتراناً مباشراً كما فـي  ، النجاة من الحريق

 .سور الصافات والعنكبوت والشعراء

فإنه متناسب مع المذكور في نفس ) نجينا(أما الفعل الوارد في سورة يونس       
tΠöθ  ®: في غرق فرعون من قوله تعالى في قصة موسىالسورة  u‹ø9$$ sù y7ŠÅdf uΖçΡ 

y7 ÏΡy‰t7Î/ šχθ ä3tG Ï9 ô⎯yϑ Ï9 y7xù= yz Zπ tƒ#u™ 4 ¨β Î)uρ #[ÏVx. z⎯ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# ô⎯tã $ uΖÏG≈ tƒ#u™ šχθ è= Ï≈ tó s9 ∩®⊄∪ 〈 ) يونس

٩٢( 



 

من كذلك فإنه متناسب مع سياق اآليات وما فيه ، وليس في السورة غيرهما
لقومه  المبالغة في بيان النجاة وعظم شأنها المتناسب مع ما كان من تحدي نوح

n?yè’  ® :وكثرة توكله على اهللا وتفويضه األمر إليه في قوله sù «!$# àM ù=2 uθ s? (#ûθ ãèÏΗ ød r' sù 
öΝä.{øΒ r& öΝä.u™!% x.uà° uρ ¢ΟèO Ÿω ô⎯ä3tƒ öΝä.áøΒ r& ö/ä3ø‹n= tæ Zπ£ϑ äî ¢ΟèO (#ûθ àÒø% $# ¥’ n<Î) Ÿω uρ Èβρ ãÏàΖè? ∩∠⊇∪ 〈 ) ٧١يونس( 

ليشاكل مـا  ) أنجينا(قد ورد متعديا بالهمز ) نجّينا(ِلم لَم يكن الفعل : فإن قيل      
كمــا كــان األمــر فــي ســورة األعــراف؟                 ) فأغرقنــا(بعــده 

≈óΟßγ ® :وهو قولهأنه ورد هنا فعل آخر أضعف قوة المشاكلة : أقول uΖù= yè y_ uρ y#Í×¯≈ n= yz 〈 
  .أضعف الحاجة إلى طلب المشاكلة) أغرقنا(و) نجينا(فإنه لما فصل بين الفعلين 

) نجينا(وكذلك األمر في سورتي األنبياء والصافات فإنه قد ذكر فيهما الفعل       
لفظ في سائر ما لمناسبة الوارد في كل من السورتين فإنه لم يرد فيهما إال بهذا ال

  ، فيهما من القصص
في قصص نوح ولوط وإبراهيم ) نجينا(ففي سورة األنبياء ورد الفعل       
  .عليهم السالم ويونس
في قصص نوح وموسى وهارون ) نجينا(وفي سورة الصافات ورد الفعل       
وكل ذلك متناسب مع سياق اآليات في مطلع القصتين في  عليهم السالمولوط 

ورتين والتي جاء فيها بيان تنجية اهللا لعباده المخلصين مما ينزل بهم من الس
  ١.الكرب العظيم

القول بأن القرآن كثيرا ) أنجى(و) نجى(ومما قد يوجه التشابه بين اللفظين       
) أنجى(ويستعمل الفعل ، للتلبث والتمهل في التنجية) نجى(ما يستعمل الفعل 

، في التخليص من الشدة والكرب) نجى(أسرع من ) أنجى(فإن ، لإلسراع فيهما
لذلك فإن االختالف في ذكر هذين الفعلين في المواضع التي وردت فيهما قصة 

                                                 
 ٩٢فؤاد سندي ص.د، كتاب من لطائف التعبير القرآني حول سير آدم ونوح وإبراهيم عليهم السالم ينظر  ١



 

فقد يتطلب ، هي بسبب االختالف في السياق وما يقتضيه مقام كل سورة نوح
  ١).أنجى(المقام اإلسراع في ذكر النجاة فيستعمل 

  ،سور األعراف والشعراء والعنكبوت وهذا هو الظاهر من سياق       
بالضالل ورموه بالكذب مما استدعى  ففي سورة األعراف اتهم قوم نوح نبيهم

  .اإلسراع في إنجائه ومن آمن معه
وكذلك األمر في سورة الشعراء فقد وردت القصة بشكل أكبر تفصيالً كما       

، باألراذل نوح أن الموقف كان فيها أشد والمحاجة أطول فقد وصفوا أتباع
إلى ربه بسبب  ثم كانت شكوى نوح، وهددوه بالرجم، وطلبوا منه طردهم

مما اقتضى اإلسراع في ذكر ، تكذيبهم ودعوته بالنجاة له ولمن معه من المؤمنين
  .إنجائهم
أما في سورة العنكبوت فقد كان اإلسراع متناسباً مع إيجاز القصة ومع       

  .سرعة األخذ بالطوفان
وذلك ) نجى(وقد ال يتطلب المقام اإلسراع في ذكر النجاة فيستعمل الفعل       

في هذه  كما في سور يونس واألنبياء والصافات حيث ليس في قصة نوح
المواضع شيء من المجادلة أو التهديدات أو التفصيل بل كانت مواضعاً موجزة 

  ٢. النجاةمختصرة فلم يكن هناك من داع إلى اإلسراع في ذكر 
  

بالفاء في سور األعراف ) نجينا(عطف الفعل :  النوع الثاني من التشابه      
ويونس واألنبياء والشعراء والعنكبوت بخالف سورة الصافات التي جاء العطف 

  .فيها بالواو
إبدال حرف الفاء في سور األعراف ويونس واألنبياء ، تشابه باإلبدال: نوعه      

  .رف الواو في سورة الصافاتوالشعراء والعنكبوت بح

                                                 
وقد ذكرت كتب معاجم اللغة أن كلمة النجاء من غير تضعيف إنما تعني السـرعة فـي السـير والحـديث      ١

  ١٥/٣٠٥ينظر لسان العرب البن منظور ، ونحوه
  ٥/٣٩٧ومقاييس اللغة البن فارس ، ١/٦٢١وينظر أساس البالغة للزمخشري 

 ٧٥-٦٢ينظر بالغة الكلمة في التعبير القرآني للسامرائي ص  ٢



 

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

 ،جابأتقول دعوته ف ،عطف عليه بالفاءن يأصل في فعل المطاوعة إن األ      
يكون في الغالب  فادة السببية وهو الإن المراد وال تقولها بالواو أل ،خذأعطيته فأو

عراف ويونس واألنبياء والشعراء لهذا نقول أن ما جاء في سور األ،  ١إال بالفاء
إضافة إلى مناسبات أخرى لكل موضع في ، والعنكبوت إنما جاء على األصل

  .محله
وهو تعقيب عرفي؛ ، جاء العطف بالفاء ألنها للتعقيبفي سورة األعراف ف      

، ألن التكذيب حصل بعده الوحي إلى نوحٍ بأنه لن يؤمن من قومه إال من قد آمن
    ٢.زيادة مؤمن آخروال يرجى 

سبب العطف بالفاء في سورة يونس فقد كان ألجل الترتيب  ويشبه ذلك      
ومن   والتعقيب؛ ألن تكذيب قومه قد استمر إلى وقت إغراقهم وإنجاء نوح

   ٣.اتبعه
أما العطف بالفاء في سورة األنبياء فقد كان للداللة على سرعة االستجابة       

nθ·% ® :قوله تعالى لنداء نوح الوارد في çΡuρ øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ ⎯ÏΒ ã≅ö7s% $ uΖö6 yf tG ó™ $$ sù …çµ s9 〈.  
وأما العطف بالفاء في سورة الشعراء فلمناسبته للوارد في قصة لوط في       

d ® çµ≈uΖø‹¤f:نفس السورة uΖsù ÿ…ã& s#÷δ r&uρ t⎦⎫Ïè uΗød r& ∩⊇∠⊃∪ 〈) ١٧٠الشعراء (  

  
  :الرابعالموضع       

≈ç çµ ®: الى في سورة األعرافقوله تع       uΖøŠyfΡr'sù t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ …çµ yè tΒ 〈  ، وفي سورة
ç çµ≈uΖø‹¤f ® :يونس قال تعالى uΖsù ⎯tΒ uρ …çµ yè̈Β ’Îû Å7ù= àø9$# óΟßγ≈ uΖù= yè y_ uρ y#Í×¯≈ n= yz 〈  ، وفي سورة

≈çµ ® :األنبياء uΖø‹¤f uΖsù …ã& s#÷δ r&uρ  〈 ،وفي سورة الشعراء: ® çµ≈sΨ ø‹yfΡr'sù ⎯tΒ uρ …çµ yè ¨Β ’ Îû Å7 ù=àø9$# 
Èβθßs ô±yϑ ø9$# ∩⊇⊇®∪ 〈 ، وفي سورة العنكبوت: ® çµ≈ sΨø‹yfΡr' sù |=≈ ys ô¹ r&uρ Ïπ sΨ‹Ï¡¡9$# 〈  ، وفي

                                                 
  ٤/١٤١نظر البرهان ي ١
 ٨/١٩٧ينظر التحرير والتنوير   ٢
 ٩/٢٤٣ينظر التحرير والتنوير  ٣



 

≈çµ ®: سورة الصافات uΖøŠ¤f tΡuρ …ã& s#÷δ r&uρ 〈 ،ًذكر إال نوحاوفي سورة القمر لم ي  
çµ≈sΨ ®: بقوله ù= yϑ xm uρ 4’n?tã ÏN# sŒ 8y üθ ø9r& 9ß ßŠuρ ∩⊇⊂∪ 〈 دون ذكر الذين آمنوا معه.  

  
  

  :في هذا الموضع نوعان من التشابه      

مع أن   هو اختالف الداللة على قوم نوح: النوع األول من التشابه      
tΒ⎯ ® :في سورة األعراف قالفالمدلول واحد  uρ …çµ yè ¨Β 〈 ،في سورة يونس قالو:® 

t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ …çµ yètΒ 〈  ،األنبياء والصافاتفي سورة سورتي  قالو:®  …ã& s#÷δ r&uρ  〈 ، وقال في
≈=| :®:سورة العنكبوت ys ô¹ r&uρ Ïπ sΨ‹Ï¡¡9$# 〈 .  

  .إبدال كلمة بكلمة أو جملة بجملة، تشابه باإلبدال: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

tΒ⎯ ® أما قوله في سورة األعراف        uρ …çµ yè ¨Β 〈 ، وفي سورة يونس® t⎦⎪ Ï%©!$#uρ …çµ yè tΒ 
كما يرى ) من(فلفظة ، فإن كل لفظة منهما جاءت حسبما يتناسب مع سياق المقام 〉

هي اسم موصول تفيد الكثرة والمبالغة ألنها تصلح للواحد  -رحمه اهللا– الكرماني
والتثنية والجمع والمذكر والمؤنث لذا فقد جاءت مع الفعل المشدد الذي يفيد 

ال يكون إال لجمع المذكر فقط لذا كان ) الذين(بينما لفظ ،ضاالمبالغة والكثرة أي
  ١.أليق) من(التشديد مع 

مع االسم ) أنجى(إذا كان كالم الكرماني صحيحا فلماذا اجتمع الفعل : وأقول      
≈çµ ®: في قوله تعالى) من(الموصول  sΨø‹yfΡr'sù ⎯tΒ uρ …çµ yè̈Β ’Îû Å7 ù= àø9$# Èβθ ßs ô±yϑ ø9$# ∩⊇⊇®∪ 〈 )شعراء ال

  فهل هذا التوجيه غير مطّرد في القرآن؟،  ) ١١٩

متناسبين مـع الفعلـين   ) الذين(و) من(يرى الخطيب اإلسكافي أن االسمين       
أصل في هذا الباب ألن أفعلت في بـاب  ) أنجيناه(فقال إن الفعل ) أنجى(و ) نجى(

                                                 
 ١٩٠ينظر البرهان للكرماني ص  ١



 

مخصوصة هو األصل في الموصوالت ) الذين(واسم الموصول، النقل أصل لفعلت
لذلك استعمل األصل فـي  ، تأتي بمعناها وقد تجيء بمعانٍ أخرى) من(و، بالصلة

  ١.في سورة الشعراء) من(و) أنجينا(اللفظتين 
أخلص الموصوالت ) الذين(أن حيث رأى  -رحمه اهللا– وهذا ما رآه البقاعي      

ق على ما كما أنها قد تطل، فهي مشتركة بين الوصل والشرط) من(أما ، وأصرحها
  ، ال يعقل فناسب ذلك الحال

في العبارة  التنوعلكنه علّّل التعدية بالتضعيف في سورة يونس بأنه من       
والذي هو األليق بكالم البلغاء والفصحاء مع ما فيه من األبلغية بإفهام مزيد 

ûθ#) ®: االعتناء مناسبة لما تقدم من مزيد التفويض في قوله ãèÏΗ ød r'sù öΝä.{øΒ r& öΝä.u™!% x.uà° uρ 〈 
.٢  
غير مسلّم لعدم اضطراده  - رحمه اهللا-وأقول هنا أن كالم الخطيب اإلسكافي      

في ) من(مع الفرع ) أنجينا(ففي سورة الشعراء ورد األصل ، في باقي المواضع
≈çµ ® :قوله تعالى sΨø‹yfΡr'sù ⎯tΒ uρ …çµ yè̈Β ’Îû Å7ù= àø9$# Èβθßs ô±yϑ ø9$# ∩⊇⊇®∪ 〈 )١١٩اء الشعر( 

اعلم أيضا أن :".....حيث قال  -رحمه اهللا–الغرناطي  وقد وافقه ابن الزبير      
بما تصرف منه للمثنى والمجموع أصل في الموصوالت إذ ال يحذف ) الذي(لفظ 
 ،رج إلى االستفهام والشرط وغيرهمافإنها تخ) من(أما ،عن الموصولية) الذي(لفظ 

وأما النقل بالتضعيف والباء وغيرهمـا  ، بالهمزةواألصل في النقل أيضا أن يكون 
                    ٣......"فثانٍ عن األصل

بناء على ذلك جاء تعليله على هذا الموضع على نفس ما توصل له الخطيب       
لما كان بزيادة همزة النقل ) أنجينا(لكنه أضاف أمرا آخر وهو أن الفعل ، اإلسكافي

في الخط ونطق يخصها بحركة الهمزة فطالـت الكلمـة    المثبت لها صورة األلف
هو أنسب لها لما فيه من زيـادة حروفـه   ) الذي(لفظا وخطا مما جعل الموصول 

                                                 
 ٣٧٢-١/٣٧١ينظر درة التنزيل  ١
 ٤٣٢-٧/٤٣١ينظر نظم الدرر ٢
 ١/٥٣٠مالك التأويل  ٣



 

الذي هو أخصر في الخـط ناسـب   ) نجينا(بينما ناسب الفعل ، )من(على حروف 
 ١).من(الموصول 

   .وهذا الكالم أيضا غير مسلّم وال مضطرد في القرآن      

بأن  هذا التشابه متشابه النظم في قصص القرآن الكريم صاحب رسالةووجه       
سورة األعراف كاألصل بالنسبة لسورتي يونس والشعراء بالنسبة لترتيب السـور  

ألنـه آصـل فـي    ) مـن (كاألصل للموصول ) الذين(والموصول ، في المصحف
وألنه أقل شموالً من ، عنها)من(الموصولية مختص بها ال يخرج عنها بينما تخرج 

التي تشـتمل الواحـد واالثنـين    ) من(فال يشتمل إال ما فوق الثالثة بخالف ) من(
لذلك جـاء  ، والكثرة فرع القلة) الذي(والثالثة وما فوقها فمدلولها أكثر من مدلول 

سـورتي  (في الفـرع  ) من(والفرع ) سورة األعراف(في األصل ) الذين(األصل 
  ٢).يونس والشعراء

صاحب وإذا وجهنا آيات سور األعراف ويونس والشعراء بناء على ما قاله       
من أن القرآن  كتاب دراسة المتشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب مالك التأويل

لإلسراع ) أنجى(ويستعمل الفعل ، للتلبث والتمهل في التنجية ) نجى(يستعمل الفعل 
ألعراف والشعراء أن المحاجة أوضح منها في وجدنا في اآليات في سورتي ا، فيها

  .آيات سورة يونس
$ ô‰s)s9 ® :قال تعالى في سـورة األعـراف         uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% tΑ$ s)sù ÏΘöθ s)≈ tƒ 
(#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî þ’ ÏoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩∈®∪ tΑ$ s% _| yϑ ø9$# ⎯ÏΒ 
ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ ¯ΡÎ) y71 ut∴s9 ’ Îû 5≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7–Β ∩∉⊃∪ tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ }§øŠs9 ’ Ï1 Ø' s#≈ n= |Ê © Éi_ Å3≈ s9uρ ×Αθ ß™ u‘ ⎯ÏiΒ Éb> §‘ 

š⎥⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∉⊇∪ öΝä3äó Ïk= t/é& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ ’ Ïn1u‘ ßx |ÁΡr&uρ ö/ä3s9 ÞΟn= ÷ær&uρ š∅ ÏΒ «!$# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩∉⊄∪ 
óΟçFö6 Åf tã uρ r& β r& óΟä.u™!% y` Öø.ÏŒ ⎯ÏiΒ óΟä3În/§‘ 4’ n?tã 5≅ ã_ u‘ óΟä3ΖÏiΒ öΝä.u‘ É‹ΖãŠÏ9 (#θ à)−G tFÏ9uρ ö/ä3¯= yè s9uρ tβθ çΗ xqöè? ∩∉⊂∪ 

çνθ ç/¤‹s3sù çµ≈ uΖøŠyfΡr'sù t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ …çµ yè tΒ ’ Îû Å7 ù= àø9$# $ sΨ ø% {øî r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹Ÿ2 !$ sΨ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 4 öΝåκ®ΞÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 $ ·Β öθ s% 
š⎥⎫Ïϑ tã ∩∉⊆∪ 〈 ) ٦٤-٥٩األعراف( 

                                                 
 ١/٥٣١ينظر مالك التأويل  ١
 ٢/١٠١٩وينظر قطف األزهار ،  ١٠١ور الراجحي صينظر رسالة متشابه النظم في قصص القرآن للدكت ٢



 

≅ã * ® :وقال تعالى في سورة يونس       ø?$#uρ öΝÎκö n= tã r't6 tΡ ?yθçΡ øŒÎ) tΑ$ s% ⎯Ïµ ÏΒ öθ s)Ï9 ÏΘöθ s)≈ tƒ β Î) 
tβ% x. uã9 x. /ä3ø‹n= tæ ’ÍΓ$ s)¨Β “ ÎÏ.õ‹s?uρ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# ’ n?yè sù «!$# àM ù= 2 uθ s? (#ûθ ãè ÏΗød r'sù öΝä.{øΒ r& öΝä.u™!% x.uà° uρ ¢ΟèO 

Ÿω ô⎯ä3tƒ öΝä.áøΒ r& ö/ä3ø‹n= tæ Zπ £ϑäî ¢ΟèO (#ûθ àÒ ø% $# ¥’ n<Î) Ÿω uρ Èβρ ãÏàΖè? ∩∠⊇∪ βÎ* sù öΝçFøŠ©9uθ s? $ yϑ sù /ä3çG ø9r'y™ ô⎯ÏiΒ 
@ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) ’n?tã «!$# ( ßNöÏΒ é&uρ ÷β r& tβθä.r& š∅ ÏΒ t⎦⎫ÏΗ Í>ó¡ßϑ ø9$# ∩∠⊄∪ çνθ ç/¤‹s3sù çµ≈uΖø‹¤f uΖ sù ⎯tΒ uρ 

…çµ yè̈Β ’ Îû Å7ù= àø9$# óΟßγ≈ uΖù= yè y_ uρ y#Í×¯≈ n= yz $ sΨ ø% {øî r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ( öÝàΡ$$ sù y#ø‹x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã 
t⎦⎪ Í‘ x‹Ψ çRùQ$# ∩∠⊂∪ 〈 ) ٧٣-٧١يونس( 

ôM ® :وقال تعالى في سورة الشعراء       t/¤‹x. ãΠöθ s% ?yθçΡ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊃∈∪ øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλm; 
óΟèδθ äz r& îyθçΡ Ÿω r& tβθà)−G s? ∩⊇⊃∉∪ ’ ÏoΤÎ) öΝä3s9 îΑθ ß™ u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊇⊃∠∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊃∇∪ !$ tΒ uρ 
öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ωÎ) 4’n?tã Éb>u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊃®∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊇⊃∪ * 

(#ûθ ä9$ s% ß⎯ÏΒ ÷σçΡr& y7 s9 y7 yè t7¨?$#uρ tβθä9sŒö‘ F{$# ∩⊇⊇⊇∪ tΑ$ s% $ tΒ uρ ‘Ïϑ ù= Ïæ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ ÷ètƒ ∩⊇⊇⊄∪ ÷β Î) 
öΝåκæ5$ |¡Ïm ωÎ) 4’ n?tã ’ Ïn1u‘ ( öθ s9 tβρããè ô±n@ ∩⊇⊇⊂∪ !$ tΒ uρ O$ tΡr& ÏŠÍ‘$ sÜÎ/ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇⊆∪ ÷β Î) O$ tΡr& ω Î) Öƒ É‹tΡ ×⎦⎫Î7–Β 

∩⊇⊇∈∪ (#θ ä9$ s% ⎦ È⌡s9 óΟ©9 Ïµ tF⊥ s? ßyθãΖ≈ tƒ ¨⎦ sðθ ä3tG s9 z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏΒθ ã_ öyϑ ø9$# ∩⊇⊇∉∪ tΑ$ s% Éb> u‘ ¨β Î) ’ ÍΓöθ s% Èβθç/¤‹x. ∩⊇⊇∠∪ 
ôx tFøù$$ sù © É_ øŠt/ öΝßγ sΨ ÷t/uρ $ [s ÷G sù © É_ÅngwΥuρ ∅ tΒ uρ z© Éë̈Β z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇∇∪ çµ≈sΨ ø‹yfΡr'sù ⎯tΒ uρ …çµ yè̈Β ’ Îû 
Å7 ù=àø9$# Èβθ ßs ô±yϑ ø9$# ∩⊇⊇®∪ 〈 ) ١١٥- ١٠٥الشعراء( 

أما في آيات ، فلم يذكر من المحاجة في آيات سورة يونس سوى أنهم كذبوه      
الشـعراء ازدروا أتباعـه   وفي آيات سـورة  ، سورة األعراف فقد رموه بالضالل

وهددوه بالرجم مما اقتضى اإلسراع في اإلنجاء في سورتي األعراف والشـعراء  
  ١.بخالف سورة يونس

مناسب لما ورد في ) من(وفي سورة الشعراء إضافة إلى ما سبق فإن لفظ       
ôx ® :الذي سبق هذه اآلية من قوله تعالى  حكاية دعاء نوح tFøù$$ sù © É_ øŠt/ öΝßγ sΨ ÷ t/uρ 

$ [s ÷G sù © É_ÅngwΥuρ ∅ tΒ uρ z© Éë̈Β z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇∇∪ 〈 ، ن(فلما ذكر في هذا الدعاء لفظذكر ) م
  .فيما بعده) من(كذلك لفظ 

                                                 
 ١٠٤-١٠٣دراسة المتشابه اللفظي للسامرائي ص  ينظر١



 

ولما كان إهالكهم وإنجائه من بديع الصنع ما :" - رحمه اهللا-يقول البقاعي      
  ١"ه ومن معه فأنجينا: يجل عن الوصف أبرزه في مظهر العظمة فقال

≈çµ ® :وأما قوله في سورتي األنبياء والصافات       uΖø‹¤f uΖsù …ã& s#÷δ r&uρ 〈  بالتعبير بلفظ
وكذلك لكثرة ، فلتناسبه مع إيجاز اآليات في السورتين) الذين(و) من(بدل ) أهله(

 ففي سورة األنبياء ففيهما قصتيورود لفظ األهل وكثرة ذكر الذرية والقرابة 
 وإسحاق ولوط وكذلك قصة إبراهيم، وهما أخوين عليهما السالم رونوها موسى

 وكذلك قصة داود، وواضح ما بينهم من وشائج عليهم السالم وإسماعيل ويعقوب

 ومريم وكذلك قصة زكريا، وما بينهما من وشائج قوية عليهما السالم وسليمان
   . عليهما السالم

فيهما ذكر األهل والوشائج  كذلك األمر في سورة الصافات فقد ورد      
 وهارون وموسى ولوط وإسحاق وإسماعيل والقرابات في كل من قصص إبراهيم

  . عليهم السالم
® :بقوله وأما التعبير عن قوم نوح       ç |=≈ ys ô¹ r&u Ïπ sΨ‹Ï¡¡9$# 〈  في سورة

كما أنه قد تقدم في السورة ذكر الهالك ، العنكبوت فلحسن مناسبته لمقام اإليجاز
وتقدم ذكر الهالك كان بعنوان أخذهم بالطوفان مما اقتضى ذكر ، على ذكر النجاة

؛ وذلك ألنه ال ينجي من )أصحاب السفينة(السفينة بعده فكان ذكر الناجين بعنوان 
  .الطوفان بعد مشيئة اهللا إال السفينة

  
ر في سو الداللة على المؤمنين من قوم نوح: النوع الثاني من التشابه      

األعراف ويونس واألنبياء والعنكبوت والشعراء والصافات بينما لم يذكر إال 
≈çµ ® :دون ذكر المؤمنين في سورة القمر بقوله نوح sΨù= yϑ xm uρ 4’ n?tã ÏN# sŒ 8y üθ ø9r& 9ß ßŠuρ 
 )١٣القمر ( 〉 ∪⊃⊆∩

                                                 
 ١٤/٦٧نظم الدرر  ١



 

حذف الجملة الدالة على المؤمنين في سورة ، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      
لقمر وإثباتها في سور األعـراف ويـونس واألنبيـاء والعنكبـوت والشـعراء      ا

  .والصافات
 

:أثر السياق في توجيه المتشابه         

ذكْر المؤمنين في سور األعراف ويونس واألنبياء والعنكبـوت والشـعراء         
فال يسأل عنه إنما ، والصافات جاء على األصل ألنهم كانوا ممن نجوا مع نوح

  .لسؤال عن عدم ذكرهم في سورة القمرا
 ® :ذكر في سورة القمر على سبيل التنجية سوى نوحلم يأنه : والجواب      

çµ≈ sΨù= yϑ xm uρ 4’ n?tã ÏN# sŒ 8y üθ ø9r& 9ß ßŠuρ ∩⊇⊂∪ 〈 ،لمؤمنين في القصة في ليتناسب مع عدم ذكر ا
θ#) ®بشرف العبودية ذكْره ففي مطلع القصة ُأفرد، هذه السورة ç/¤‹s3sù $ tΡy‰ö6 tã 〈 ،

’ ® :وفي دعائه أفرد نفسه بقوله ÏoΤr& Ò>θ è= øótΒ öÅÇtGΡ$$ sù ∩⊇⊃∪ 〈 كر نجاته فناسب ذلك ذ
  .عليه دون ذكر من معه من المؤمنين  وحده

≈çµ ®:لماذا قال هنا: " في تفسيره -رحمه اهللا– يقول الكلبي       sΨ ù= yϑ xm uρ   〈 في القمر
≈çµ ® :ل هناكوقا) وأصحابه(ولم يقل  sΨø‹yfΡr'sù |=≈ ys ô¹ r&uρ Ïπ sΨ‹Ï¡¡9$# 〈 في العنكبوت؟  

“ ® :النجاة مذكورة على وجه أبلغ مما ذكره هناك ألنه قال: نقول       Íøg rB 
$ uΖÏ⊥ ã‹ôã r'Î/ [™!#u“ y_ ⎯yϑ Ïj9 tβ% x. uÏä. ∩⊇⊆∪ 〈 ) أي حفظنا وحفظ السفينة حفظ ألصحابه وحفظ  )١٤القمر

≈çµ ®: الحيوانات التي معهم فقولهألموالهم ودوابهم و sΨø‹yfΡr'sù |=≈ ys ô¹ r&uρ Ïπ sΨ‹ Ï¡¡9$# 〈 ال
يلزم منه إنجاء األموال إال ببيان آخر والحكاية في سورة هود أشد تفصيال وأتم 

$ ® :فلهذا قال sΨ ù=è% ö≅ ÏΗ ÷q$# $ pκ Ïù ⎯ÏΒ 5e≅ à2 È⎦ ÷⎫y ÷̀ρ y— È⎦ ÷⎫uΖøO ثم قال ، يعني المحمول ) ٤٠هود ( 〉  #$
ôNuθ ® :تعالى tFó™ $#uρ ’ n?tã Äd“ ÏŠθ ègù: تصريحا بخالص السفينة وإشارة إلى   )٤٤هود ( 〉  ) #$

Zπ ® :وقوله. خالص كل من فيها tƒ#u™ 〈  منصوبة على أنها مفعول ثان للترك ألنه
فإنك تقول  ،ويحتمل أن يقال حال، بمعنى الجعل على ما تقدم بيانه وهو الظاهر

على وزن الفاعل والمفعول فهي في معناه كأنه تركتها وهي آية وهي إن لم تكن 



 

ألنها بعض وجوه الترك  ؛ويحتمل أن يقال نصبها على التمييز ،قال تركناها دالة
    ١"كقوله ضربته سوطا

  
  :الخامسالموضع       

≈óΟßγ ® :زاد في سورة يونس قوله       uΖù= yè y_ uρ y#Í×¯≈ n= yz 〈 .  
حيث جاءت هذه الزيادة في سورة يونس  ،بالزيادة والنقصانتشابه : نوعه      

  .دون باقي المواضع
  
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

$ ô‰s)s9uρ ® :تفصيل لما أجمل فـي أول السـورة  "هذه الزيادة        uΖõ3n= ÷δ r& tβρ ãà)ø9$# ⎯ÏΒ 
ôΜ ä3Ï= ö6 s% $ £ϑ s9 (#θ ßϑ n= sß   〈 إلى قوله: ® §ΝèO öΝä3≈ sΨ ù= yè y_ y#Í×¯≈ n= yz ’ Îû ÇÚö‘ F{$# .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ uÝàΖsΨ Ï9 y#ø‹x. 

tβθ è= yϑ ÷è s?  〈 ) وقوم نوح أول أمة أهلكت بتكذيبها ثم خلفها غيرها فـذكر  ، ) ١٤-١٣يونس
  ٢".تفصيالً واحداً للمجمل المتقدم وأنهم جعلوا خالئف كما جرى فيمن بعدهم

  ي قصة نوحفلوح لهم باإلهالك إن ظلموا ثم أشار لهم ف:" وقال البقاعي      
بكونه أعلمهم أن الخالئف هم الناجون الباقي ذكرهم وذريتهم إلى أنه تفضل عليهم 

  ٣".ورحمهم بهذا النبي فقضى أنهم غير مهلكين ،بالتوفيق إلى اإلجابة
  

  :السادسالموضع       

ونجوا   هذا الموضع متعلق بالشيء الذي ركبه المؤمنون من قوم نوح      
=7ù ®ورتي األعراف ويونسفقال في س، فوقه àø9$# 〈 ،وفي سورة الشعراء® Å7 ù=àø9$# 

Èβθßs ô±yϑ ø9$# 〈 ،وفي سورة العنكبوت ذكر لفظة® Ïπ sΨ‹Ï¡¡9$# 〈 ،وفي سورة الحاقة® ’ Îû 

                                                 
 ٢٩/٣٧التفسير الكبير  ١
 ١/٥٣١مالك التأويل  ٢
 ٧/٤٣٢نظم الدرر  ٣



 

Ïπ tƒ Í‘$ pgù:$# 〈 ،وفي سورة القمر® ÏN# sŒ 8y üθ ø9r& 9ß ßŠuρ 〈  . فهذه دوال مختلفة األلفاظ لمدلول
  .واحد

  .تشابه بإبدال جملة بأخرى، تشابه باإلبدال: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

ولكن اختلفت الختالف السياق ، جميع هذه الدوال المختلفة هي لمدلول واحد      
 ®: ففي سورة األعراف ويونس جاء اللفظ على األصل وهو قوله، في كل موضع

7 ù=àø9$# 〈 7 ®سب أما في سورة األعراف فلتناù= àø9$# 〈  مع ذكر بعض مظاهر آيات
  .اهللا في الكون ألنه أدل على الضخامة والتفلّك والعظم

7 ®وأما في سورة يونس فإن لفظ        ù=àø9$# 〈  مناسب لما ورد في آية سابقة في
=7ù ®نفس السورة ورد فيها لفظ  àø9$# 〈 وهي قوله تعالى: ® uθ èδ “ Ï% ©!$# ö/ä.ãÉi|¡ç„ ’ Îû Îhy9 ø9$# 

Íós t7ø9$#uρ ( #© ®L xm #sŒÎ) óΟçFΖä. ’Îû Å7 ù= àø9$# t⎦ ø⎪ {y_ uρ ΝÎκÍ5 8xƒ ÍÎ/ 7π t6 ÍhŠsÛ (#θ ãm Ísùuρ $ pκÍ5 $ pκøEu™!% y` ìxƒ Í‘ ×#Ï¹$ tã 
ãΝèδ u™!% y ùρ ßl öθ yϑ ø9$# ⎯ÏΒ Èe≅ ä. 5β%s3tΒ (#ûθ ‘Ζsßuρ öΝåκ®Ξr& xÝ‹Ïm é& óΟÎγ Î/   (#âθ tã yŠ ©!$# t⎦⎫ÅÁ Ï= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# ÷⎦ È⌡s9 

$ uΖoKø‹pgΥr& ô⎯ÏΒ ⎯Ïν É‹≈ yδ ⎥ sðθ ä3uΖs9 z⎯ÏΒ t⎦⎪ ÍÅ3≈  )٢٢يونس ( 〉 ∪⊅⊅∩ ¤±9$#

7 ®أما في سورة الشعراء فقد ورد لفظ و       ù= àø9$# 〈  مع وصفه بالمشحون
$ ΝèO§ ® :لمراعاة ما بعده من قوله sΨ ø% uøî r& ß‰÷è t/ t⎦⎫Ï%$ t7ø9$# ∩⊇⊄⊃∪ 〈 ) ألنه إذا تم بيان في ؛ )١٢٠الشعراء

ن ما تعمر به األولى أاآلية اآلية الثانية أن الباقي كله قد غرق فإنه قد تم بيان في 
وتم وصفه بأنه مشحون ألن الفلك لن  ،األرض بعد هالك هذا الباقي هي الفلك

  .  باألزواج وبالمؤمنين وبنوح بل سيكون مشحوناً يبقى خالياً
لما كانت سالمة المملوء جدا أغرب قال  :"-رحمه اهللا– قال البقاعي      

  ١."المشحون
العنكبوت والحاقة والقمر فإنهـا جميعـاً    وأما األلفاظ التي وردت في سور      

على ذكر األمر الذي كانت به   مشتركة في تقدم ذكر الهالك الواقع بقوم نوح
                                                 

 ١٤/٦٧نظم الدرر ١



 

ãΝèδ  ® :ففي سورة العنكبوت ورد قوله تعالى ،النجاة  x‹s{r'sù Üχ$ sùθ ’Ü9$# 〈   قبل ذكـر
السفينة التي حن ذكرها بعد ذكر الطوفان ِلسـفْن  ا في حروفها مـن معنـى ا  ملس

ا ذكر الطوفان وهو طغيان المياه ذكر بعد ذلك الشـيء الـذي   فكأنه لم، والجري
  .يطغى فوق الطوفان وتسفنه وتجري فوقه

$ ® :وفي سورة الحاقة لما ذكر قوله تعالى       ¯ΡÎ) $ £ϑ s9 $ tó sÛ â™!$ yϑ ø9$#  〈 ، ن أنحس
≈ö/ä3 ® :يعقب ذلك قوله sΨ ù= uΗ xq ’Îû Ïπ tƒÍ‘$ pgù: ه لما ذكر طغيان الماء وارتفاعه ذكر فإن،  〉  #$

وفي ذلك تنبيه على ، بعده ماال يمكن النجاة إال به وهي الجارية التي تجري فوقه
  ١.أن مدار نجاتهم محض عصمته تعالى وإنما السفينة سبب صوري

$! ® :وفي سورة القمر لما ذكر قوله تعالى       sΨós tFxsù z> üθ ö/r& Ï™!$ yϑ ¡¡9$# &™!$ oÿ Ï3 9ÉΚ pκ÷]–Β ∩⊇⊇∪ 
$ tΡö¤f sùuρ uÚö‘ F{$# $ ZΡθ ã‹ãã ’ s+tG ø9$$ sù â™!$ yϑ ø9$# #’ n?tã 9øΒ r& ô‰s% u‘ Ï‰è% ∩⊇⊄∪ 〈 ، من نوعين حيث ذكر
 ®: سن أن يعقبه ذكر األمرين وهما قوله تعالىح، ماء نازل وآخر صاعد: الماء
ÏN# sŒ 8y üθ ø9r& 9ß ßŠuρ 〈 ،اً تكون به النجاةألواح ودسر يجتمعان فيصيران شيئاً واحد.  

#ÏN ® :قيام قوله -رحمه اهللا– ووجه ابن عاشور       sŒ 8y üθ ø9r& 9ß ßŠuρ 〈  مقام
=7ù ®: الموصوف عوضاً عن قوله àø9$# 〈  ألن في هذه الصفة بيان متانة هذه :"بقوله

فإن ، ومن معه وفي ذلك إظهار لعناية اهللا بنجاة نوح، السفينة وإحكام صنعها
قال ، بصنع السفينة وأوحى إليه كيفية صنعها ولم تكن تُعرف سفينة قبلها اهللا أمره
©z ® :تعالى Çrρé&uρ 4’ n< Î) ?yθçΡ …çµ̄Ρr& ⎯s9 š∅ ÏΒ ÷σãƒ ⎯ÏΒ y7 ÏΒöθ s% ωÎ) ⎯tΒ ô‰s% z⎯tΒ#u™ Ÿξ sù ó§Í≥ tFö; s? $ yϑ Î/ 

(#θ çΡ% x. šχθ è= yèøtƒ ∩⊂∉∪ ÆìsΨ ô¹ $#uρ y7 ù= àø9$# $ uΖÏ⊥ ã‹ôã r'Î/ $ sΨ ÍŠôm uρ uρ  〈 ) وعادة البلغاء إذا احتاجوا ،  )٣٧-٣٦هود
لذكر صفة بشيء وكان ذكرها داالً على موصوفها أن يستغنوا عن ذكر 

Èβ ® :الموصوف إيجازاً كما قال r& ö≅ uΗùå $# ;M≈ tóÎ7≈ y™ 〈 ) ٢"أي دروعا سابغات  )١١سبأ  
  .وال يخفى ما في الجميع من رعاية الفواصل لكل سورة      

  
                                                 

  ٢٣/ ٩ينظر تفسير أبي السعود  ١
 ٢٧/١٨٤التحرير والتنوير  ٢



 

  :عالسابالموضع       

والذين غرقوا  اختالف األلفاظ الدالة على الكافرين من قوم نوح      
$ ® :فعبر عنهم في سورتي األعراف ويونس بقوله، بالطوفان sΨ ø% {øî r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹x. 

$ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (  〈 ،وفي سورة األنبياء: ® öΝßγ≈ sΨø% uøî r'sù t⎦⎫Ïè uΗ ød r&  〈 ،وفي سورة الفرقان: ® 
öΝßγ≈ sΨø% uøî r& 〈 ،وفي سورة الشعراء: ® §ΝèO $ sΨø% uøî r& ß‰÷è t/ t⎦⎫Ï%$ t7ø9$#  〈 ،وفي سورة الصافات: 

® §ΝèO $ sΨ ø% uøî r& t⎦⎪ Íyz Fψ$#  〈.  
  
  

  :في هذا الموضع نوعان من التشابه      
 

      النوع األول من التشابه :اختالف األلفاظ في كل من سور األعراف ويونس 
.اء والصافاتواألنبياء والشعر  

حيث أظهر في سور األعراف ويـونس  ، باإلظهار واإلضمارتشابه : نوعه      
، وإلـى اآلخـرين  ، وذلك بإضافة اإلغراق إلى الذين كذبوا، والشعراء والصافات

بينما أضمر في سورتي األنبياء والفرقان حين أضاف اإلغراق إلـى  ، وإلى الباقين
  .الضمير

 
:ه المتشابهأثر السياق في توجي        

$ ®: ذكر قوله       sΨø% {øî r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ( 〈  في سورتي األعراف ويونس
çνθ ® :لتوافقها مع قوله في كلتا السورتين ç/¤‹s3sù çµ≈ uΖø‹¤f uΖsù 〈 ، ن تكذيبهم في كالحيث بي

  .الموضعين من السورتين
$ ® :أما ذكر اآليات في قوله       uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ( 〈  فإنه متناسب مع المذكور في سورة

óΟçFö6 ®: األعراف عند قوله Åf tã uρ r& β r& óΟä.u™!% y` Öø.ÏŒ ⎯ÏiΒ óΟä3În/§‘ 4’ n?tã 5≅ ã_ u‘ óΟä3ΖÏiΒ öΝä.u‘ É‹ΖãŠÏ9 
(#θ à)−G tFÏ9uρ ö/ä3¯= yè s9uρ tβθçΗ xqöè? ∩∉⊂∪ 〈 ) كذلك مع  ومتناسب ، والذكر المراد به اآليات، )٦٣األعراف
.                      اآليات الكونية الواردة في السورة التي سبقت الحديث عن قصة نوح ذكر



 

 :وكذلك ذكر اآليات في سورة يونس فإنه متوافق مع المذكور قبله في قوله      
® β Î) tβ% x. uã9 x. /ä3ø‹n= tæ ’ ÍΓ$ s)¨Β “ ÎÏ.õ‹s?uρ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# 〈 ) ٧١يونس(  

بطريق  سبب تعريف قوم نوح: "- رحمه اهللا– ابن عاشوريقول       
⎪⎦t ®الموصولية  Ï% ©!$# (#θç/¤‹x. 〈 وأنه  ،في يونس لإليماء إلى سبب تعذيبهم بالغرق

$$öÝàΡ ® :ل بقولهيبالتكذيب بآيات اهللا إنذاراً للمشركين من العرب ولذلك ذُ sù y#ø‹x. tβ% x. 
èπ t7É)≈ tã t⎦⎪ Í‘ x‹Ψ çRùQ$# ∩∠⊂∪ 〈 َ١"رين بالعذاب المكذبين باإلنذارأي المنذ   
≈öΝßγ  ® :أما قوله في سورة األنبياء       sΨø% uøî r'sù t⎦⎫Ïè uΗ ød r& 〈  جاء مناسباً لما قبله في فقد
≈çµ ® :قوله tΡö|ÇtΡuρ z⎯ÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹x. !$ sΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ 4 〈 ث جاء السياق في نفس اآلية حي

وكانت  ،ربمبيناً نصرة الرسل وقبول دعوتهم واالستجابة لهم عند اشتداد الكُ
  .بإغراق جميع الكافرين نصرة نوح

ف القوم في األنبياء بالموصول وص:" -رحمه اهللا-ابن عاشوراإلمام يقول       
وجملة، ر بعدكَذْلإليماء إلى علة الغرق الذي سي®  öΝåκ®ΞÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 tΠöθ s% &™öθ y™ öΝßγ≈sΨ ø% uøî r'sù 

t⎦⎫Ïè uΗ ød r& ∩∠∠∪ 〈 ّة لنصر نوحعلألن نصره يتضمن إضرار القوم المنصور  ؛
≈öΝßγ  ® قوله تعالى: -رحمه اهللا– البيضاوي ويقول، ٢."عليهم sΨø% uøî r'sù t⎦⎫Ïè uΗ ødr& 〈 

وم إال تكذيب الحق واالنهماك في الشر ولعلّهما لم يجتمعا في ق: الجتماع األمرين
  ٣.وأهلكهم اهللا

$ ΝèO§ ® :وأما الوارد في سورة الشعراء       sΨø% uøî r& ß‰÷èt/ t⎦⎫Ï%$ t7ø9$# ∩⊇⊄⊃∪ 〈 ، فألنه متناسب 
والمؤمنين معه في الفلك المشحون  مع ما قبله حيث ذكر أنه قد حمل نوحاً

ما كان ل: "- رحمه اهللا– البقاعي يقول ،لك بيان إغراق من تبقى من بعدهمفاستتبع ذ
$ ΝèO§ ® :إغراقهم من الغرائب عظّمه بأداة البعد ومظهر العظمة فقال sΨ ø% uøî r& ß‰÷èt/ 〈"٤  

                                                 
 ٩/٢٤٣التنويرالتحرير و ١
  ١٧/١١٣التحرير والتنوير ٢
 ٤/١٠٢ينظر تفسير البيضاوي  ٣
 ١٤/٦٧نظم الدرر  ٤



 

$ ΝèO§ ® :وفي سورة الصافات ورد قوله       sΨø% uøî r& t⎦⎪ Íyz Fψ$# ∩∇⊄∪ 〈 ، لتناسبها مع باقي
  :اآليات في نفس السورة والتي ورد فيها لفظ اآلخرين وهي

$ ® :قوله تعالى sΨ ø.us?uρ Ïµø‹n= tã ’ Îû t⎦⎪ Í½z Fψ$# ∩∠∇∪ 〈 ،وقوله تعالى: ® §ΝèO $ sΨ ø% uøî r& t⎦⎪ Íyz Fψ$# ∩∇⊄∪ 
$ ® :وقوله تعالى، 〉 sΨ ø.us?uρ Ïµ ø‹n= tã ’Îû t⎦⎪ Í½z Fψ$# ∩⊇⊃∇∪ 〈 ،وقوله تعالى: ® $ uΖø.us?uρ $ yϑÎγ øŠn= tæ ’Îû 

š⎥⎪ Í½z Fψ$# ∩⊇⊇®∪ 〈 ،وقوله تعالى: ® $ sΨ ø.us?uρ Ïµ ø‹n= tã ’ Îû t⎦⎪ Í½z Fψ$# ∩⊇⊄®∪ 〈 ،وقوله تعالى: ® §ΝèO 
$ tΡö̈Β yŠ t⎦⎪ Íyz Fψ$# ∩⊇⊂∉∪ 〈،  

  ).تركنا(و) دمرنا(و) أغرقنا(مع وجود فرق بين األفعال       
≈öΝßγ ® :هو قوله تعالى: النوع الثاني من التشابه       sΨø% uøî r& 〈  دون ذكر وصف

  .اضع لهؤالء المغرقين في سورة الفرقان بخالف باقي المو
الوصف من موضع سورة الفرقان حذف ، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      

  .وإثباته في المواضع األخرى
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

إلشارة السريعة مناسب لفي سورة الفرقان  إن عدم ذكر وصف للمغرقين      
قوله تعالى في نفس كما أنه مناسب ل، مع قومه في هذه السورة إلى قصة نوح

≈öΝßγ ® :اآلية sΨ ù= yèy_ uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Zπ tƒ#u™ (  〈 قين هم جميع المكذبينوالتي تدل على أن المغر
وعلى هذا فال تعارض بين األوصاف المذكورة في سور األعراف ،  لنوح

  .ويونس واألنبياء والشعراء والصافات
ان لالكتفاء بالوصف وقد يكون عدم وصف المغرقين هنا في سورة الفرق      

$ ® :الوارد لهم في آخر اآلية في قوله تعالى tΡô‰tG ôã r&uρ š⎥⎫Ïϑ Ï=≈ ©à= Ï9 $ ¹/# x‹tã $ VϑŠ Ï9r& ∩⊂∠∪ 〈  
   

  :الثامنالموضع       

فقال في ، اختالف األوصاف التي وصف بها الكافرون من قوم نوح      
öΝåκ®ΞÎ) (#θ 4 ®  :سورة األعراف çΡ$ Ÿ2 $ ·Β öθ s% š⎥⎫Ïϑ tã  〈،وفي سورة يونس :®  öÝàΡ$$ sù 



 

y#ø‹x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã t⎦⎪ Í‘ x‹Ψ çRùQ$#  〈 ،وفي سورة األنبياء: ® öΝåκ®ΞÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 tΠöθ s% &™öθ y™ öΝßγ≈sΨ ø% uøî r'sù 
t⎦⎫Ïè uΗ ød r&  〈 ،وفي سورة النجم :® öΝåκ®ΞÎ) (#θ çΡ% x. öΝèδ zΝn= øßr& 4© xö ôÛr&uρ  〈.  
  .وصف بآخر إبدال، تشابه باإلبدال :نوعه      
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

لكن اختصاص كل  جميع هذه األوصاف صحيحة تنطبق على قوم نوح      
ففي  ،موضعٍ بألفاظ وأوصاف دون غيرها إنما هو لمناسبة المقام في كل سورة

öΝåκ®ΞÎ) (#θ  ® :سورة األعراف كان وصفهم بالعمى في قوله çΡ$ Ÿ2 $ ·Βöθ s% š⎥⎫Ïϑ tã  〈 ،
$ ®: لمناسبة السياق في السورة حيث قالوا ¯ΡÎ) y71 ut∴s9 ’Îû 5≅≈n= |Ê &⎦⎫Î7–Β  〈 ، عوافقد اد

. ١الرؤية فأثبت لهم العمى حيث ال يرمي األنبياء بالضالل إال من عميت بصيرته
  ٢"قوماً عمين أي مطبوعين في عمى القلب:" -رحمه اهللا-قال البقاعي

منذَرين ليتناسب مع التعريف بإنذارهم والذي وفي سورة يونس وصفوا بال      
óΟçFö6 ®: سبق بيانه في سورة األعراف في قوله Åf tã uρ r& βr& óΟä.u™!% y` Öø.ÏŒ ⎯ÏiΒ óΟä3În/§‘ 4’ n?tã 

5≅ ã_ u‘ óΟä3ΖÏiΒ öΝä.u‘ É‹ΖãŠÏ9 (#θà)−G tFÏ9uρ ö/ä3¯= yè s9uρ tβθ çΗ xqöè? ∩∉⊂∪ 〈 ) ٦٣األعراف( 

öΝåκ®ΞÎ) (#θ ®: ا بقولهوفي سورة األنبياء وصفو       çΡ$ Ÿ2 tΠöθ s% &™öθ y™ ö〈 ، لتناسبه مع قوله
óΟßγ 3 ®: في السورة نفسها تعالى في قصة لوط ¯ΡÎ) (#θ çΡ% x. uΘöθ s% &™öθ y™ t⎦⎫É)Å¡≈ sù  〈.٣ 

 

هذا : هذا الوصف في تفسيره بقوله - رحمه اهللا-دوقد وجه أبو السعو      
≈öΝßγ ®: ه من قولهالوصف تعليٌل لما قبله وتمهيد لما بعد sΨ ø% uøî r'sù t⎦⎫Ïè uΗ ød r& 〈  فإن

 ٤.اإلصرار على تكذيب الحق واالنهماك في الشر والفساد مما يوجب اإلهالك
%öΝåκ®ΞÎ) (#θçΡ ®: وفي سورة النجم قال       x. öΝèδ zΝn= øßr& 4© xö ôÛr&uρ  〈 ، لتناسبه مع فواصل

للتنويه في نفس السورة بقدرة كذلك فهو مناسب ، اآليات السابقة في السورة نفسها

                                                 
  ١/٥٣٢ومالك التأويل ،٧/٤٣٢ينظر نظم الدرر ١
 ٧/٤٣٢نظم الدرر  ٢
 ١/٥٣٢ينظر مالك التأويل  ٣
 ٤/١٠٢وينظر تفسير البيضاوي ،  ٦/٧٨ينظر تفسير أبي السعود  ٤



 

اهللا على إهالك الطاغين ألنه أشد في بيان كفرهم وأدل على قدرة اهللا الغالبة على 
   ١.كل طغيان

 وصف قوم نوح -رحمهم اهللا- ٤والبقاعي ٣وأبو السعود ٢ووجه األلوسي      
أشد إيذاءاً ألنهم كانوا  ؛بأنهم أظلم وأطغى من الفريقين المذكورين قبلهم عاد وثمود

وأكثر  ،بعد جيل وأكثر إيالماً وإصراراً وتمادياً على الباطل جيالً ،لنبيهم نوح
   ٥.ر ذلك في دعائه لهموما أثّ ،من غيرهم ظلماً وطغياناً

أما الظلم فألنهم البادئون به :"في تفسيره الكبير -رحمه اهللا- وقال الرازي      
فألنهم سمعوا المواعظ وطال عليهم األمد  وأما أطغى، المتقدمون فيه والبادئ أظلم

ولم يرتدعوا حتى دعا عليهم نبيهم وال يدعو نبي على قومه إال بعد اإلصرار 
فالطاغي ، والطاغي المجاوز الحد، والظالم واضع الشيء في غير موضعه، العظيم

، مع وصف آخر فإن المخالف مغاير ،أدخل في الظلم فهو كالمغاير والمخالف
  ٦"ضد غير وليس كل غيرٍ وكل ضد، غاير والمضادوكذا الم
إنهم كانوا : فقد يقال، أن المراد من اآلية تخويف الظالم بالهالك : فإن قيل      

ولو ، هلكوا لمبالغتهم في الظلم ونحن ما بالغنا فال نهلكفي غاية الظلم والطغيان فُأ
=Νn ® :ة من قولهكان هالكهم بسبب ظلمهم فقط دون المبالغة فيه فما الفائد øßr& 〈؟  

فإنهم لم يقدموا على  ،وقوة أجسامهم ،أن المقصود هو بيان شدتهم: فالجواب      
فما  ،الظلم والطغيان الشديد إال بتماديهم وطول أعمارهم ومع ذلك ما نجا منهم أحد

©x‰£  ® :حال من هو دونهم في العمر والقوة فهو كقوله تعالى r& Νåκ÷]ÏΒ $ W±ôÜt/ 〈 )٨زخرف ال( 

                                                 
 ١/٥٣٢ينظر مالك التأويل  ١
  ٢٧/٧٠ينظر روح المعاني  ٢
 ٨/١٦٥ينظر تفسير أبي السعود  ٣
 ١٩/٧٩ينظر نظم الدرر  ٤
 ٦٧ينظر رسالة القصص القرآني للدكتور فضل حسن عباس ص ٥
 ١٧/٢٢١وينظر اللباب ، ٢٩/٢١التفسير الكبير للرازي  ٦



 

، وقد روي أن الرجل منهم كان يأخذ بيد ابنه ينطلق به إلى قـوم نـوح        
، احذر هذا فإنه كذاب وإن أبي قد مشى بي إلى هذا وقال لي ما قلـت لـك  : يقول

   ١.فيموت الكبير على الكفر وينشأ الصغير عليه
  

  :التاسعالموضع       

إغراق المكذبين وقطع دابرهم في  قدم ذكر تنجية المؤمنين واستخالفهم على      
بخالف  مواضع سور األعراف ويونس واألنبياء والشعراء والصافات والقمر

  .الفرقانو موضعي سورتي العنكبوت
  .تشابه بالتقديم والتأخير: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

الفرقان ثم إتباعه ت والعنكبو إلخبار عن إغراق المكذبين في سورتيالبدء با      
ألن الطوفان إذا وقع كان ، باإلخبار عن نجاة المؤمنين هو األصل فال يسأل عنه

  .نوبعد انتهائه علم الناجو، الغرق
يقول ، أما تقديم اإلخبار عن الناجين قبل ذكر المغرقين فإنه يحتاج إلى توجيه      

ب عن تكذيبهم لما تسب: "اففي توجيه ذلك في سورة األعر - اهللا رحمه–البقاعي 
قال مقدماً إلنجائه  ،تصديق اهللا له بإهالكهم وإنجائه ومن آمن به) أي لنوح(له 

≈µاهتماماً به  uΖøŠyfΡr'sù ® 〈  بما لنا من العظمة من أهل األرض كلهم ومن عذابنا الذي
  ٢.أخذناهم به

خبار باإلنجاء على قدم اإل: "فقد وجه ذلك بقوله ٣- رحمه اهللا-أما ابن عاشور      
اإلخبار باإلغراق مع أن مقتضى مقام العبرة تقديم اإلخبار بإغراق المنكرين فقدم 

                                                 
 ١٧/١٢٠القرطبي، ١٧/٢٢٢اللباب،٢٩/٢٢ينظر التفسير الكبير ١
 ٧/٤٣١نظم الدرر  ٢
وهـو  ، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس، رئيس المفتين المالكيين بتونس، محمد الطاهر بن عاشور: هو ٣

، مقاصـد الشـريعة اإلسـالمية   : له مصنفات مطبوعة منها، من أعضاء المجمعين العربيين بدمشق والقاهرة
  )٦/١٧٤ينظر األعالم للزركلي (هـ ١٣٩٣توفي سنة ، وأصول النظام االجتماعي في اإلسالم



 

اإلنجاء لالهتمام بإنجاء المؤمنين وتعجيالً لمسرة السامعين من المؤمنين بأن عادة 
اهللا إذا أهلك المشركين أن ينجي الرسول والمؤمنين فذلك التقديم يفيد التعريض 

وإال فإن اإلغراق وقع قبل اإلنجاء إذ ال يظهر تحقق إنجاء نوح ومن معه بالنذارة 
إال بعد حصول العذاب لمن لم يؤمنوا به فالمعقب به التكذيب ابتداء هو اإلغراق 

      ١."واإلنجاء واقع بعده
أما سبب ذلك في سورة يونس فهو ألن تقديم ذكر التنجية هو األهم في سياق       

  :يد من وجهينصدق الوعد والوع
  .وتسرية حزنه على قومه ومنهم تقديم مصداق الوعد لتسلية النبي :أولهما      

من اهللا ) أي الوعد والوعيد(كونه هو األظهر في الحجة على أنهما  :ثانيهما      
القادر على إيقاعهما على خالف ما يعتقد المشركون المكذبون المغرورون بكثرتهم 

خالف األصل المعهود في المصائب العامة في العادة وهو أنها و، وقلة أتباع النبي
تصيب الصالح والطالح على السواء فال تمييز فيها وال استثناء ولكنه هو الذي 

فكان آية لهم فلوال أن األمر  جرت به سنة اهللا في مكذبي الرسل من بعد نوح
جا أفراد قليلون لهم ق وعده ووعيده لما هلك األلوف الكثيرون ونفْبيد اهللا على وِ

وما سيق هذا النبأ هنا إال لتقرير  ،صفة خاصة أخرجهم منهم تصديقاً لخبر رسولهم
هذا المعنى وغفل عنه الباحثون عن نكتة البالغة في العدول عن الضمير إلى 

حمة مقدمة االسم الموصول فقالوا إنها تعجيل المسرة للمؤمنين واإليذان بأن الر
     ٢.ه هو المقصود األول لذاته الذي يقتضيه السياقأن ما قلت على العذاب واألظهر

أما تقديم اإلنجاء على اإلغراق في سور األنبياء والشعراء والصافات والقمر       
حيث ناسبه ذكر ، لربه ودعائه إياه في هذه السور فلمناسبته الستنجاد نوح

ة استجابته لنبيه ونصرته داللة على سرع، إنجاء اهللا له قبل ذكر إغراق الكافرين
% ®:ففي سورة األنبياء قال تعالى، له ·nθ çΡuρ øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ ⎯ÏΒ ã≅ ö7s% $ uΖö6 yf tG ó™ $$ sù …çµ s9 çµ≈ uΖø‹¤f uΖsù 
$tΑ ®:وفي سورة الشعراء قال تعالى،  ) ٠٧٦األنبياء (〉 s% Éb> u‘ ¨β Î) ’ÍΓöθ s% Èβθ ç/¤‹x. ∩⊇⊇∠∪ 

                                                 
 ٨/١٩٧التحرير والتنوير  ١
 ٩/٢٤٢ينظر التحرير والتنوير ،  ١١/٤٦٣تفسير المنار  ٢



 

ôx tFøù$$ sù © É_øŠt/ öΝßγ sΨ ÷t/uρ $ [s ÷G sù © É_ ÅngwΥuρ ∅ tΒuρ z© Éë ¨Β z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇∇∪ çµ≈ sΨø‹yfΡr'sù 〈) وفي ، ) ١١٩-١١٧الشعراء
$ ô‰s)s9uρ ®:سورة الصافات قال تعالى sΨ1 yŠ$ tΡ ÓyθçΡ zΝ÷è ÏΖn= sù tβθ ç7ŠÅf ßϑ ø9$# ∩∠∈∪ çµ≈uΖøŠ¤f tΡuρ 〈 ٠٧٦- ٠٧٥الصافات (

% ®:وفي سورة القمر قال تعالى،  tæy‰sù ÿ…çµ −/u‘ ’ÏoΤr& Ò>θ è=øó tΒ öÅÇtGΡ$$ sù ∩⊇⊃∪ !$ sΨós tFxsù z> üθ ö/r& 
Ï™!$ yϑ ¡¡9$# &™!$ oÿ Ï3 9ÉΚ pκ÷]–Β ∩⊇⊇∪ $ tΡö¤f sùuρ uÚö‘ F{$# $ZΡθ ã‹ãã ’s+tG ø9$$ sù â™!$ yϑ ø9$# #’n?tã 9øΒ r& ô‰s% u‘ Ï‰è% ∩⊇⊄∪ çµ≈ sΨù= yϑ xm uρ 

4’ n?tã ÏN# sŒ 8y üθ ø9r& 9ß ßŠuρ ∩⊇⊂∪ 〈) ٠١٣- ٠١٠القمر (  
   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  سورة يونس
 

  :مكيتها ومدنيتها      

وقد ورد خالف بعضهم في آيـة أو  ، سورة يونس مكية على قول الجمهور      
   ١.ةوالباقي مدني ةوجعل بعضهم أول أربعين آيةً منها مكي، آيتين أو ثالث

وأحسب : "في هذه األقوال المخالفة للجمهور -رحمه اهللا–يقول ابن عاشور       
ذه األقوال ناشئة عن ظن أن ما في القرآن من مجادلة أهل الكتاب لم ينزل إال أن ه

  ٢" .فإن كان كذلك فظن هؤالء مخطئ، بالمدينة
حدثنا يموت "في كتابه الناسخ والمنسوخ  -رحمه اهللا-قال أبو جعفر النحاس      

س عن أبي حدثنا يون: حدثنا أبو عبيدة قال: حدثنا أبو حاتم ثم قال: بن المزرع قال
  ٣".نزلت سورة يونس بمكة فهي مكية: عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال

عدد آياتها مائة وتسع آيـات  و، ٤ونزلت بعد سورة اإلسراء وقبل سورة هود      
فهي أولى المئين إن جعلنا سورة براءة مع سورة األنفال من الطوال وإال فبـراءة  

  .٥أوالهن
:موضوعات السورة        

عتنت كسائر السور المكية بأصول العقيدة واإليمان باهللا وبالكتب السـماوية  ا      
وتميزت بالتوجيه إلى اإليمان بجميع الرساالت السماوية ، والرسل والبعث والجزاء
ومطلع هذه السورة شبيه بمطلع سورة األعراف حيث ، وخصوصا بالقرآن الكريم

وفي سورة األعراف أخـر   ،خصصهاقدم اهللا فيها اإلنذار وعممه وأخر البشارة و
  ٦.اهللا الذكرى وخصصها وقدم اإلنذار وعممه

                                                 
 )الطبعة الجديدة(١١/٥والتحرير والتنوير ، ٨/٣٠٤تفسير القرطبي ، ٤/٣ينظر زاد المسير  ١
 ١١/٧٨التحرير والتنوير  ٢
 ١/٥٢٩الناسخ والمنسوخ للنحاس  ٣
  ١١/١٤١ينظر تفسير المنار  ٤
 ٩/٦١نظم الدرر ينظر  ٥
 ١/١٠٧ينظر أسرار ترتيب القرآن للسيوطي  ٦



 

ومقصودها وصف الكتاب وأنه من عند اهللا لما اشتمل عليه من الحكمة وأنه       
  .ليس من عند غيره سبحانه ألن غيره ال يقدر على شيء منه

تضـت بعـث   وبينت أن سـنة اهللا اق ، ثم تحدثت السورة عن رسالة النبي      
ثم تناولت ، نة حقيقة األلوهية والعبوديةثم جاءت اآليات مبي، الرسل إلى كل األمم

موقف المشركين  وتعنّتهم من الرسالة والقرآن وعجبهم من أن يرسل اهللا رجـاالً  
لهم بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك  ثم تحدي النبي، منهم يوحى إليهم

  .تهمرغم بالغتهم وفصاحة ألسن
ثم سردت السورة قصص بعض األنبياء بشكل مبسط موجز فذكرت قصـة        
التي جاءت متناسبة مع موضوع السورة؛ وذلك ألن الكفار قد استعجلوا   نوح

فلمـا  ، كانوا يكذبونه إذا خوفهم من حلول العذاب لتـأخيره  وقوم نوح، العذاب
من نصـرة اهللا   نوحنة وثوق كما جاءت مبي، وقع وظهر تعين صدق نوح

مع فرعون وقصة  وذكرت قصة موسى، له وعدم مباالته بما يتوعده به قومه
نجاة قومه بإخالص اإليمـان فـي   وذكرت ، الذي سميت السورة باسمه يونس

كل ذلك لبيان سنّة اهللا في الكون وأنها تقتضـي إهـالك الظـالمين    ، وقت اليأس
 .لنبي محمدلتسلية او، ونصرة المظلومين

ر اهللا له باالستمساك بشريعة وأم ثم ختمت السورة بالتأكيد على نبوة النبي      
  .اإلسالم والصبر على جفاء المشركين وأذاهم

  :سبب تسميتها بسورة يونس      

توعدهم  وهي أنهم آمنوا بعد أن  ألنها انفردت بذكر خصوصية لقومه      
Ÿω ® :آمنوا وذلك في قوله تعالى اهللا عنهم لما رسولهم بنزول العذاب فعفا öθ n= sù ôM tΡ% x. 

îπ tƒ ös% ôM uΖtΒ#u™ !$ yγ yè xuΖsù !$ pκß]≈ yϑƒ Î) ω Î) tΠöθ s% }§çΡθ ãƒ !$ £ϑ s9 (#θ ãΖtΒ#u™ $ uΖøt±x. öΝåκ÷]tã z># x‹tã Ä“ ÷“ Ï‚ ø9$# ’ Îû 
Ïο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ÷Λàι≈ sΨ ÷è −G tΒ uρ 4’ n< Î) &⎦⎫Ïm ∩®∇∪ 〈 ) كرامة إنما هي  وتلك الخصوصية ، )٩٨يونس
  ١.غير ذلك وليس فيها ذكر ليونس ليونس

 

                                                 
 ١/٥٧٢وصفوة التفاسير ، )الطبعة الجديدة( ١١/٥التحرير والتنوير ينظر  ١



 

وهما مرتبين حسب ورودهما فـي توجيـه   موضعان وقد تقدم من متشابهها       
  :متشابه سورة األعراف 

d ® * ã≅ø?$#uρ öΝÎκö:األول       n= tã r't6 tΡ ?yθ çΡ øŒÎ) tΑ$ s% ⎯Ïµ ÏΒ öθ s)Ï9 ÏΘöθ s)≈ tƒ βÎ) tβ% x. uã9 x. /ä3ø‹n= tæ 
’ ÍΓ$ s)¨Β “ ÎÏ.õ‹s?uρ ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ «!$# ’ n?yè sù «!$# àM ù=2 uθ s? (#ûθ ãèÏΗ ød r'sù öΝä.{øΒ r& öΝä.u™!% x.uà° uρ ¢ΟèO Ÿω ô⎯ä3tƒ öΝä.áøΒ r& 
ö/ä3ø‹n= tæ Zπ£ϑ äî ¢ΟèO (#ûθ àÒø% $# ¥’n< Î) Ÿω uρ ÈβρãÏàΖè? ∩∠⊇∪ 〈 

) ٠٧١يونس (  

، )٢٥(ة سـورة هـود   وآي، )٥٩(مع آية سورة األعراف  ت هذه اآليةتشابه وقد 
وآية سـورة الشـعراء   ، )١٤(وآية سورة العنكبوت ، )٢٣(وآية سورة المؤمنون 

  ١).١(وآية سورة نوح ، )١٠٦(
  

d ® çνθç/¤‹s3sù çµ≈uΖø‹¤f:الثاني       uΖsù ⎯tΒ uρ …çµ yè ¨Β ’Îû Å7 ù=àø9$# óΟßγ≈ uΖù= yè y_ uρ y#Í×¯≈ n= yz $ sΨø% {øî r&uρ 
t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ( öÝàΡ$$ sù y#ø‹x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã t⎦⎪ Í‘ x‹Ψ çRùQ$# ∩∠⊂∪ 〈 

) ٠٧٣يونس (  

-٧٦(وآيتي سورة األنبياء ، )٦٤(مع آية سورة األعراف  ت هذه اآليةتشابه وقد 
وآيتـي سـورة   ، )١٥(وآية سورة العنكبـوت  ، )٣٧(وآية سورة الفرقان ، )٧٧

  ٢).٨٢-٧٦(وآيات سورة الصافات ، )١٢٠-١١٩(الشعراء 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 ٩٣صينظر  ١
 ١٢٩صينظر  ٢



 

  :رة يونس مع ما بعدها من السور فهيوأما ما تشابه من سو      
  ةواحد وحدة

 
d ® β Î* sù öΝçFøŠ©9uθ s? $ yϑ sù /ä3çG ø9r'y™ ô⎯ÏiΒ @ô_ r& ( ÷βÎ) y“ Íô_ r& ω Î) ’ n?tã «!$# ( ßNöÏΒ é&uρ ÷β r& tβθ ä.r& 

š∅ ÏΒ t⎦⎫ÏΗ Í>ó¡ßϑ ø9$# ∩∠⊄∪ 〈 
) ٠٧٢يونس (  

 d ® ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ Iω öΝà6è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã »ω$ tΒ ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) ’ n?tã «!$# 4 !$ tΒ uρ O$ tΡr& ÏŠÍ‘$ sÜÎ/ t⎦⎪ Ï% ©!$# 
(#ûθ ãΖtΒ#u™ 4 Νßγ ¯ΡÎ) (#θà)≈ n= –Β öΝÎκÍh5u‘ û© Éi_ Å3≈ s9uρ óΟä31 u‘ r& $ YΒöθ s% šχθè= yγ øgrB ∩⊄®∪ 〈 

) ٠٢٩هود (  

 d ® !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷βÎ) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊃®∪ 〈 
) ١٠٩الشعراء (  

  
وإمحاضـاً  ، وقد خاطب كل نبي قومه بهذا إزاحة لما عسـى أن يتوهمـوه        

  .للنصيحة فإنها ما دامت مشوبة بالمطامع فهي بمعزل عن التأثير
:مواضع التشابه        

:الموضع األول        

ÏΘöθ ®: ع قومه بقولهبالحديث م  ابتداء نوح       s)≈ tƒ uρ 〈  دون ، في سورة هـود
  .وجود هذا النداء في سورتي يونس والشعراء

النداء وفعل القول في سـورتي  حرف حذف ، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      
  .يونس والشعراء وإثباتهما في سورة هود

 
:أثر السياق في توجيه المتشابه        

ÏΘöθ ®: يكرر قوله  شرع نوح       s)≈ tƒ uρ 〈   في سورة هود كل قليٍل تذكيراً لهـم
لى قبول ما يلقى بأنه منهم لتعطفهم األرحام وتردهم القرابات عن حسده أو اتهامه إ



 

، وكثرة عنـادهم ، وذلك مناسب لطول جدالهم له في هذه السورة، ١إليهم من الكالم
  ٢.وكذلك لطلب إقبال أذهانهم لوعي كالمه

إلـى   م يكن الوضع كذلك في سورتي يونس وهود فلم يحتج نوحبينما ل      
 هم قوماً لـه اختيار التعبير عنهم بوصففإن ، التحنّن إليهم والتعطف لهم في الكالم

تحبيب لهم في نفسه ليأخذوا قوله مأخذ قول الناصح المتطلـب الخيـر لهـم؛ ألن    
  ٣.المرء ال يريد لقومه إال خيراً

  
:الموضع الثاني        

$ ®: قوله في سورة يونس       yϑ sù /ä3çG ø9r'y™ 〈 ، وفي سورة هـود :® Iω öΝà6è= t↔ ó™ r& 〈 ،
$! ®: وفي سورة الشعراء tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& 〈  

  :أنواع من التشابه أربعةفي هذا الموضع       

فـي سـورتي يـونس     )مـا (استعمال أداة النفي : النوع األول من التشابه      
  .في سورة هود) ال(عملت أداة النفي بينما است، والشعراء

فـي  ) ما(في سورة هود بالحرف ) ال(إبدال الحرف ، تشابه باإلبدال: نوعه      
  .سورتي يونس والشعراء

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

ألنها وقعت جوابا للشرط فاقترنت في سورة يونس ) ما(حرف الجاء النفي ب      
  ).ال(اقتران فاء الشرط بالحرف فال يصح ، بحرف الفاء

في سورة هود لمناسبتها لما بعدها في قصة هود ) ال(ورد النفي بالحرف و      
ÏΘöθ ®: في نفس السورة في قوله s)≈ tƒ Iω ö/ä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã #·ô_ r& (  〈 ) ٥١هود( 

                                                 
 ٩/٢٧٢ينظر نظم الدرر  ١
 ١٢/٥٠ينظر التحرير والتنوير ٢
 ١١/٢٣٦ينظر التحرير والتنوير  ٣



 

عند إجابته عن الشبهة نفسها  وكذلك لوقوع الحرف نفسه في قصة نوح      
Iω ® :ولهفي ق uρ ãΑθ è% r& öΝä3s9 “ Ï‰ΨÏã ß⎦ É⎩!#u“ yz «!$# Iω uρ ãΝn= ÷ær& |=ø‹tó ø9$# Iω uρ ãΑθ è% r& ’ ÏoΤÎ) Ô7 n=tΒ Iω uρ 
ãΑθ è% r& š⎥⎪Ï% ©#Ï9 ü“ Í‘ yŠ÷“ s? öΝä3ãΖã‹ôã r& ⎯s9 ãΝåκu Ï?÷σãƒ ª!$# #¶öyz ( ª!$# ãΝn= ÷ær& $ yϑ Î/ þ’ Îû öΝÎγ Å¡àΡr& ( þ’ÏoΤÎ) #]ŒÎ) z⎯Ïϑ ©9 

t⎦⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊂⊇∪ 〈 )٣١هود( 

ألنه اطّرد استعمالها في ) ما(بينما في سورة الشعراء جاء النفي بالحرف       
عليهم  بقية القصص في السورة كلها في قول كل من هود وصالح ولوط وشعيب

$! ®: ألقوامهم السالم tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( 〈  ، ومن عادة القرآن مراعاة الجوار
  .سمات وخصائص لكل موضع وإعطاء

  
وبالواو فـي  ، يونس العطف بحرف الفاء في سورة: النوع الثاني من التشابه      

  .سورة الشعراء
فـي   إبدال حرف الفاء في سورة يونس بحرف الواو، تشابه باإلبدال: نوعه      

  .سورة الشعراء
وتركه ، عراءمجيء العطف في سورتي يونس والش :النوع الثالث من التشابه      

  .في سورة هود
إثبات حرفي الفاء والواو في سورتي يونس ، بالحذف واإلثباتتشابه : نوعه      

  .والشعراء وحذف ذلك في سورة هود
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

$ ®: ألن قوله       yϑ sù /ä3çG ø9r'y™ 〈 ولمـا  ، في سورة يونس واقعة في جواب الشرط
دعوته قد وقع واستمر تعين أن جعل التولّي في حق الشرط مراد  كان توليهم عن

وإنمـا  . به ما كان حصل ليرتب عليه جواب الشرط الذي هو شيء قد وقع أيضاً
  . قصد إقرارهم به قطعاً لتعلالتهم واستقصاء لقطع معاذيرهم

برغبـة   والمعنى إن كنتم قد تولّيتم فقد علمتم أني ما سألتكم أجراً فتتهمونني      
 ،أو اتهاماً بتكذيبي ،عرضوا عنها شحاً بأموالكمفي نفع ينْجر لي من دعوتكم حتى تُ



 

وبذلك  ،لنفسه ب نفعٍلهم بأن توليهم لم يكن فيه احتمال تهمتهم إياه بتطلّ وهذا إلزام
ن أن المعلّق بهذا الشرط هو التحقق وبهذا تعي ،برأ نفسه من أن يكون سبباً لتوليهم

ال وقوع جملة الجزاء عند وقوع جملـة   ،ن جملة الشرط وجملة الجزاءمن مضمو
  ١.الشرط
=Iω ö/ä3è ® :أما في سورة هود فلم يأت العطف في قوله       t↔ ó™ r&  〈  ألنه ورد في أول

ÏΘöθ ®:اآلية في قوله s)≈ tƒ uρ Iω öΝà6è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã »ω$ tΒ 〈) ٠٢٩هود (  

عراء فألنه المضطرد في جميع قصص أما العطف بالواو في سورة الش      
السورة فقد جاء العطف بالواو في قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم 

  .  السالم
  

ä3çG/ ®: قوله: من التشابه الرابعالنوع        ø9r'y™ 〈  و، في سورة يـونس® Νä3è= t↔ ó™ r& 〈 
  .في سورتي هود والشعراء

حيث جاء الفعـل بالماضـي فـي    ، تشابه باختالف الصيغة الصرفية: نوعه      
  .سورة يونس وبالمضارع في سورتي هود والشعراء

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

ä3çG/ ®قوله في سورة يونس        ø9r'y™ 〈 وهنـا  ، أي في الماضي وقبل هذا الحديث
فـي   جاء الفعل في الزمن الماضي فقط لمناسبته لإليجاز في سرد قصة نـوح 

بخالف طول القصة الوارد في سورتي هود والشعراء ممـا ناسـبه   ، رةهذه السو
=Νä3è ®مجيء فعل المضارع  t↔ ó™ r& 〈    الدال على استمرارية الفعل أي ال أسـألكم فـي

  .وقت من األوقات
  
  
  

                                                 
 ٢٤١-١١/٢٤٠ينظر التحرير والتنوير  ١



 

  :الموضع الثالث      

_ô@ ®هو ذكر لفظ        r& ( 〈 بخالف سورة هود التي ، في سورتي يونس والشعراء
$ω« ®لفظ  ورد فيها tΒ ( 〈  

وهو مـا يعـرف   ، تشابه بإبدال كلمة بأخرى مطابقة لها في المعنى: نوعه      
  .بالترادف

 
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

لفظ األجر أصل في ذلك ف ،جاءت اآلية في سورة يونس على األصل األغلب      
 ،وأشمل من لفظ المالكما أنه أعم ، وقد غلب التعبير به في كثير من المواضع

وكذا الحال في سورة ، لتأكيد عموم النفي واالستغراق فيه) من(ودخلت عليه 
الشعراء إضافة إلى كون هذا اللفظ هو المضطّرد في كل قصة في هذه السورة بعد 

$! ® :حيث قال في قصة هود، قصة نوح tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& 
ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇⊄∠∪ 〈 ) وكذلك في قصة صالح )١٢٧الشعراء :® !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã 
ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷βÎ) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇⊆∈∪ 〈 ) وفي قصة لوط )١٤٥الشعراء :® !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& 

Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇∉⊆∪ 〈 ) وفي قصة شعيب )١٦٤الشعراء :® 
!$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷βÎ) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∇⊃∪ 〈 ) ١٨٠الشعراء( 

ما ما أ، أما في سورة هود فقد عبر بلفظ المال لمناسبة ذلك لما قبله وما بعده      
$   :® tقبله فهو قول قوم نوح لنبيهم tΒ uρ y71 utΡ y7 yè t7¨?$# ω Î) š⎥⎪Ï% ©!$# öΝèδ $ sΨä9ÏŒ# u‘ r&  〈 ) هود

والفقير هو قليل المال أو عديمه فناسب في صدد الرد ، وأرادوا باألراذل الفقراء) ٢٧
قول وكذلك مناسب للسابق من ، عليهم التعبير بلفظ المال ألنه أمس بقضية الفقر

Iω  ®: كفار قريش في حق النبي محمد öθ s9 tΑÍ“Ρé& Ïµ ø‹n= tã î”∴x. ÷ρ r& u™!$ y_ …çµ yètΒ î7n= tΒ 4 〈 ) ١٢هود(  



 

  أما مناسبته لما بعده فهو مناسب لذكر الخزائن الواردة في كالم نوح      
Iω ®: عندما قال uρ ãΑθ è% r& öΝä3s9 “ Ï‰ΨÏã ß⎦ É⎩!#u“ yz «!$# 〈، ل كلما وهكذا وردت كلمة الما

  ١.وردت بعدها كلمة الخزائن ألن لفظ المال بالخزائن أليق
أن نفيهم للفضل لما كان شامالً لألموال وعلم : "-رحمه اهللا- قال البقاعي      

الغيب أقرهم على ذلك منبهاً على خطئهم فيه بأنه لم يقل بينهم ما يكون سبباً له 
=Iω öΝà6è ®: فقال عاطفاً t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã »ω$ tΒ (〈 ® Iω uρ ãΑθ è% r& öΝä3s9 〈  أي في وقت من األوقات

® “ Ï‰Ψ Ïã ß⎦ É⎩!#u“ yz «!$# 〈 ٢".فأتفضل بها عليكم  
$ω« ®: المخالفة بين العبارتين في قوله:"-رحمه اهللا-وقال ابن عاشور       tΒ ( 〈 

“ 〉 ®و Íô_ r& ً٣."في سورة هود تفيد أنه ال يسأل من اهللا ماالً ولكنه يسأل ثوابا   
  -واهللا أعلم–والتوجيه األول أولى       

  
  :الموضع الرابع      

وعدم ، في سورتي يونس والشعراء) أجر(مقترنة مع لفظ ) من(هو ذكر       
  .في سورة هود) مال(ذكرها مع لفظ 

  .وإثباته) من(حذف حرف ، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

عموم النفي واالستغراق فيه والتأكيد عليه لذلك ناسب ذكرها  تفيد) من(      
        ٤.مقترنة مع لفظ األجر في سورتي يونس والشعراء

 ®: تهمته بقوله  في سورة الشعراء نفى نوح: -رحمه اهللا– البقاعي يقول      
!$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã 〈 ر إلى اإلغراق في النفي أي على هذا الحال الذي أتيتكم به وأشا

                                                 
 ١٧٦ -١٧٥والتعبير القرآني للسامرائي ص ، ٢٢٢ينظر البرهان للكرماني ص  ١
 ٩/٢٧٥نظم الدرر  ٢
  ١٢/٥٥التحرير والتنوير ٣
 ٢٢٢ينظر البرهان للكرماني ص ٤



 

_ô⎯ÏΒ® @ô: بقوله r& ( 〈 أني جعلت الدعاء سبباًأي ل ّثم أكد هذا النفي  ،له يظن ظان
“βÎ) y÷ ®: بقوله Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yèø9$# 〈.١  

  
  :الموضع الخامس      

 في سورتي يونس 〉 #$!» ®لفظ الجاللة من حيث األجل المقصور عليه  كان      
<Éb ®بينما كان في سورة الشعراء ، وهود  u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yèø9$# 〈.  
  .تشابه باإلبدال: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

، 〉 #$!» ®جاء اللفظ في سورتي يونس وهود على األصل وهو لفظ الجاللة       
<Éb ®: جاء المقصور عليه بقوله  لكنه في سورة  الشعراء u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# 〈  ألنها العبارة

التي اضطّرد استخدامها في هذه السورة في اآليات السابقة والالحقة على قصة 
$ ® :قال تعالى، نوح u‹Ï?ù'sù šχöθ tã öÏù Iωθà)sù $̄ΡÎ) ãΑθ ß™ u‘ Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇∉∪ 〈 ) ١٦الشعراء( ،

$tΑ ® :وقال تعالى s% ãβ öθ tã öÏù $ tΒ uρ >u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄⊂∪ 〈 ) وقال تعالى، )٢٣الشعراء: ® (#ûθ ä9$ s% 
$ ¨ΖtΒ#u™ Éb> uÎ/ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊆∠∪ 〈 ) وقال تعالى، )٤٧الشعراء: ® öΝåκ®ΞÎ* sù Aρ ß‰tã þ’ Ík< ω Î) ¡> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩∠∠∪ 〈 

Νä3ƒ (øŒÎ ® :وقال تعالى، )٧٧الشعراء ( Ècθ |¡èΣ Éb> uÎ/ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩®∇∪ 〈 ) وقال تعالى، )٩٨الشعراء: ® !$ tΒ uρ 
öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊄∠∪ 〈 ) وقال تعالى، )١٢٧الشعراء: ® 

!$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷βÎ) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇⊆∈∪ 〈 ) وقال تعالى ،)١٤٥الشعراء: 
® !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊆∪ 〈 ) وقال ، )١٦٤الشعراء

$! ® :تعالى tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ωÎ) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∇⊃∪ 〈 ) قال و، )١٨٠الشعراء
çµ̄ΡÎ)uρ ã≅ƒ… ® :تعالى Í”∴tG s9 Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇®⊄∪ 〈 ) ١٩٢الشعراء(  

 

                                                 
 ١٤/٦٢ينظر نظم الدرر  ١



 

:الموضع السادس        

ßNöÏΒ ) ® :زاد في سورة يونس قوله       é&uρ ÷β r& tβθä.r& š∅ ÏΒ t⎦⎫ÏΗ Í>ó¡ßϑ ø9$# ∩∠⊄∪ 〈 ، دون
  .وجود هذه الزيادة في باقي المواضع

  . انبالزيادة والنقصتشابه : نوعه      
  

  : أثر السياق في توجيه المتشابه      

ما بعدها من القول لنبينا لجاءت الزيادة في سورة يونس لمناسبتها الشديدة       
 ® Ÿξمحمد sù £⎯tΡθ ä3s? z⎯ÏΒ t⎦⎪ ÎyIôϑ ßϑ ø9$# ∩®⊆∪ Ÿω uρ £⎯tΡθ ä3s? z⎯ÏΒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ç/¤‹x. ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# 

šχθ ä3tFsù z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÎÅ£≈ y‚ ø9$# ∩®∈∪ 〈  ) ٩٥-٩٤يونس(  

        
  :السابعالموضع       

©û ® :في سورة هودزاد        Éi_ Å3≈ s9uρ óΟä31 u‘ r& $ YΒ öθ s% šχθ è= yγ øgrB ∩⊄®∪ 〈 ، دون زيادة في
  .المواضع باقي 
  .تشابه بالزيادة والنقصان: نوعه      

  
         :أثر السياق في توجيه المتشابه      

ويدخل ، تجهلون كل ما ينبغي أن تعلموه: هي بمعنىود الزيادة في سورة ه      
، وبما يترتب من المحذور علـى طـرد المـؤمنين   ، فيه جهلكم بمنزلتكم عند اهللا

  . وغير ذلك، وتوقيف إيمانكم عليه، وبركاكة رأيكم في التماس ذلك
 إذا فهذه الزيادة متناسبة مع ما قاله قوم نوح لنبيهم وما اتهموه به مـن أنـه        
فكلها تهم ، وأنهم كاذبون، وأنهم ال فضل لهم، وأنه لم يتبعه إال أراذل الناس، بشر

  .تدل على سخافة عقولهم
وعبر بالرؤيـة  ، أما إيثار صيغة الفعل فهي للداللة على التجدد واالستمرار      

موافقة لتعبيرهم وجوز أن يكون الجهل بمعنى الجناية على الغير وفعل ما يشـق  
 :وهو معنى شائع كما في قوله ،بمعنى عدم العلم المذموم ال ،عليه



 

١فنجهل فوق جهل الجاهلينا               أال ال يجهلن أحد علينا     

٢.ولكني أراكم قوماً تتسفّهون على المؤمنين بنسبتهم إلى الخسة: أي        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
بالغـة  اإليضاح فـي علـوم ال  ، ١/٦٠ينظر جمهرة أشعار العرب . (هذا البيت من معلّقة عمرو بن كلثوم ١
 )٦/٣٩٧وخزانة األدب ، ١/٢٥٦
 ١٢/٤٢روح المعاني ينظر  ٢



 

 سورة هود

 
  :مكيتها ومدنيتها      

حـدثنا يمـوت بـن    :"قال أبو جعفر النحاس، ة عظيمة نزلت بمكةهي سور      
  ١"نزلت سورة هود بمكة فهي مكية: المزرع بإسناده عن ابن عباس قال

 .آياتها مائة وثالث وعشرون آية      

  :موضوعات السورة      

اهتمت كباقي السور المكية بأصول العقيدة وتوحيد اهللا والبعـث والجـزاء         
 وأنه ال ضلل فيه وال لبس وال تناقض فهـو ، فه باإلحكامة القرآن ووصوبيان حقيق

وفيهـا ذكـر لرسـالة    ، باإلتيان بمثلـه  لعربوتحدي النبي ا، من لدن حكيم خبير
نت ثم بي، وفي صدرها أيضا ذكر نعم اهللا على خلقه، وذكر يوم القيامة، المصطفى

ت وضـعهما فـي السـراء    وبينحال فريق الهدى وفريق الضالل ووازنت بينهما 
   .والضراء

تال ذلك الحديث عن الرسل عليهم السالم وبيان حال من تبعهم وحال من       
والتي بسطت هنا وفصلت دون غيرها من السور وال  كذبهم ابتداء بقصة نوح

، فشرحت ما ُأجمل في سورة يونس، في سورة األعراف على الرغم من طولها
والسبب في ، ٢م من أنها أفردت قصته دون غيرهوال في سورة نوح على الرغ

تفصيلها في سورة هود أن الغرض الذي سيقت له القصص هنا في سورة هود 
وهذا الغرض هو بيان إهالك ، مغاير للغرض الذي سيقت له في غيرها من السور

من كانوا أشد من العرب قوة وأكثر جمعاً وأمكن أمراً وأقوى عناداً وأعظم فساداً 
وما اتفق في ديارهم من الطامات واألهوال تحذيراً من مثل حالهم ، شوكةًوأحد 

فذكرت ، ٣وفرق بين ما يساق للشيء وما يلزم منه الشيء، بارتكاب أفعالهم
ونهي اهللا له عن الحزن من عدم إيمان قومه ، المواقف التي اشتدت على نوح

                                                 
 ١/٥٣١الناسخ والمنسوخ للنحاس  ١
 ١/١٠٨ينظر أسرار ترتيب القرآن  ٢
 ٩/٢٦٥ينظر نظم الدرر  ٣



 

البنه وشفقته  وندائه، هو ومن معه وقصة نجاته، ثم سخريتهم منه، به
، وحواره مع ربه حين عاتبه سبحانه وتعالى وأعلمه بأن ابنه ليس من أهله، عليه

وقد اشتملت اآليات التي حكت هذه القصة على آية هي غاية في الروعة والبالغة 
بل هي أبلغ آية في القرآن على حد قول بعض علماء البالغة والفصاحة 

من علماء اإلعجاز  وغيره ١ئل اإلعجازفي كتابه دال - رحمه اهللا– الجرجانيك
%Ÿ≅ŠÏ ®:وهي قوله تعالى uρ ÞÚö‘ r'̄≈ tƒ © Éë n= ö/$# Ï8u™!$ tΒ â™!$ yϑ |¡≈ tƒ uρ © Éë Ï= ø% r& uÙ‹Ïîuρ â™!$ yϑ ø9$# z© ÅÓè% uρ ãøΒ F{$# 

ôNuθ tFó™ $#uρ ’n?tã Äd“ ÏŠθègù: $# ( Ÿ≅Š Ï% uρ #Y‰÷èç/ ÏΘöθ s)ù= Ïj9 t⎦⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊆⊆∪ 〈 ) ٤٤هود( 

تملت على بالغة وفصاحة يضعف عن اإلتيان بما يقاربها باحتوائها حيث اش      
  . على واحد وعشرين نوعاً من أنواع البديع ولم تتعد كلماتها تسعة عشر كلمة

لـوط وشـعيب وموسـى    ومن بعدهما  صالحو هودثم ذكرت السورة قصة       
  .صصالذين شقوا في كل ما سبق من ق وبيان حال الذين سعدوا وحال، وقارون
ثم ختمت السورة ببيان الحكمة من عرض تلك القصص وأن ذلك لالعتبـار        

   .أن فيها تثبيتاً لقلب النبي محمد عليه الصالة والسالمكما ، واالتعاظ
   :سبب تسميتها بسورة هود      

فيها والتي سميت السورة باسمه تخليداً لجهـوده فـي    لورود قصة هود      
  . فقد أرسله اهللا إلى قوم عاد فتجبروا واستكبروا فأهلكهم اهللا، هللاسبيل الدعوة إلى ا

وكان سياق هذه القصة أنسب ما يكون لمقصد السورة لما فيه مـن بيـان أحكـام    
 ،البشارة والنذارة 

وقيل أن سبب تسمية هذه السورة بسورة هود رغم أنها ذكرت قصص نوح       
وعلى الرغم من أن قصـة   السالم عليهم وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى

؛ وذلك ألن جميع هذه القصص تكررت فـي  طُولت فيها أكثر من غيرها نوح
مما وردت في  وكانت أكثر استيعاباً ،سورة األعراف وسورة هود وسورة الشعراء

ولم يتكرر في واحدة من هذه السور الثالث اسم هود كتكرره فـي هـذه    ،غيرها
والتكرار مـن أقـوى    ،عند ذكره قصته في أربع مواضعالسورة فإنه تكرر فيها 

                                                 
  ١/٥٣ينظر دالئل اإلعجاز  ١



 

وذلك على الرغم من أن اسـم  ، صفوا فيها بأنهم قوم هودكما أن عاداً و، األسباب
قد تكرر في هذه السورة في ستة مواضع أي أكثـر مـن تكـرار اسـم      نوح
  ١.لكنها لم تسم باسمه الختصاص سورة كاملة مستقلة بقصته مع قومه، هود

 
وهي مرتبة حسب ورودها في ، وقد تقدم من متشابه السورة ثالثة مواضع       

  :الدراسة التطبيقية 
$ d ® ô‰s)s9uρ: األول       uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n< Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% ’ÏoΤÎ) öΝä3s9 Öƒ É‹tΡ ê⎥⎫Î7–Β ∩⊄∈∪ β r& ω 
(#ÿρ ß‰ç7÷è s? ωÎ) ©!$# ( þ’ÏoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ï9r& ∩⊄∉∪ 〈 

) ٠٢٦-٠٢٥هود (  

وآية سـورة يـونس   ،)٥٩(مع آية سورة األعراف  هذا الموضع وقد تشابه      
واآليـات فـي   ، )١٤(وآية سورة العنكبوت ، )٢٣(وآية سورة المؤمنون ، )٧١(

 ٢)٣-٢-١(سورة نوح 

$d ® tΑ: الثاني       s)sù _| yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ tΒ y71 utΡ ω Î) #Xt±o0 $ sΨ n=÷VÏiΒ $ tΒ uρ 
y71 utΡ y7 yè t7¨?$# ωÎ) š⎥⎪ Ï% ©!$# öΝèδ $ sΨä9ÏŒ# u‘ r& y“ ÏŠ$ t/ Ä“ ù&§9$# $ tΒ uρ 3“ utΡ öΝä3s9 $ uΖøŠn= tã ⎯ÏΒ ¤≅ôÒ sù ö≅ t/ 

öΝä3–Ψ ÝàtΡ š⎥⎫Î/É‹≈ x. ∩⊄∠∪ 〈  
) ٠٢٧هود (  

  ٣).٢٤(وآية سورة المؤمنون ، )٦٠(وقد تشابه مع آية سورة األعراف       
d ® ÏΘöθ: الثالث       s)≈ tƒ uρ Iω öΝà6è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã »ω$tΒ ( ÷βÎ) y“ Íô_ r& ωÎ) ’ n?tã «!$# 4 !$ tΒ uρ 

O$ tΡr& ÏŠÍ‘$ sÜÎ/ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθãΖtΒ#u™ 4 Νßγ ¯ΡÎ) (#θ à)≈ n= –Β öΝÎκÍh5u‘ û© Éi_ Å3≈ s9uρ óΟä31 u‘ r& $ YΒ öθ s% šχθ è= yγ øgrB ∩⊄®∪ 〈 
) ٠٢٩هود (  

 ٤).١٠٩(وآية سورة الشعراء ، )٧٢(آية سورة يونس  وقد تشابه مع      

  :وأما ما تشابه منها مع ما بعدها فهو كما يلي      
      

                                                 
 )الطبعة الجديدة(١١/١٩٧وينظر التحرير والتنوير ، ١/٢٧١ينظر البرهان للزركشي  ١
 ٩٣ينظر ص  ٢
 ١١٣ينظر ص ٣
 ١٦١ينظر ص ٤



 

 الوحدة األولى

 
d ® ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ Iω öΝà6è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã »ω$ tΒ ( ÷βÎ) y“ Íô_ r& ω Î) ’ n?tã «!$# 4 !$ tΒ uρ O$ tΡr& ÏŠÍ‘$ sÜÎ/ t⎦⎪ Ï% ©!$# 

(#ûθ ãΖtΒ#u™ 4 Νßγ ¯ΡÎ) (#θ à)≈ n=–Β öΝÎκÍh5u‘ û© Éi_ Å3≈ s9uρ óΟä31 u‘ r& $ YΒöθ s% šχθ è= yγ øgrB ∩⊄®∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ ⎯tΒ ’ÏΤãÝÁΖtƒ z⎯ÏΒ «!$# β Î) 
öΝåκ–EŠ {sÛ 4 Ÿξ sùr& šχρã2 x‹s? ∩⊂⊃∪ 〈  

) ٠٣٠-٠٢٩هود (  

 d ® !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊃®∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# 
Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊇⊃∪ * (#ûθä9$ s% ß⎯ÏΒ ÷σçΡr& y7 s9 y7 yèt7¨?$#uρ tβθä9sŒö‘ F{$# ∩⊇⊇⊇∪ tΑ$ s% $ tΒ uρ ‘Ïϑ ù= Ïæ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. 

šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇⊇⊄∪ ÷βÎ) öΝåκæ5$ |¡Ïm ωÎ) 4’n?tã ’Ïn1u‘ ( öθ s9 tβρ ããè ô±n@ ∩⊇⊇⊂∪ !$ tΒ uρ O$ tΡr& ÏŠÍ‘$ sÜÎ/ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇⊆∪ 〈 
) ١١٤-١٠٩الشعراء (  

        
:موضع التشابه        

$! 4 ®: قوله في سورة هود       tΒ uρ O$ tΡr& ÏŠÍ‘$ sÜÎ/ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ãΖtΒ#u™ 4 Νßγ ¯ΡÎ) (#θà)≈ n= –Β öΝÎκÍh5u‘ 〈  ، وفي
$! ®: سورة الشعراء tΒ uρ O$ tΡr& ÏŠÍ‘$ sÜÎ/ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇⊆∪ 〈 .  

⎪⎦t ® ميالموصول االسإبدال : نوعه       Ï% ©!$# (#ûθ ãΖtΒ#u™ 4 〈 بالموصول ، في سورة هود
t⎦⎫ÏΖÏΒ ®:الحرفي أل في قوله ÷σßϑ ø9$#  〈 في سورة الشعراء.  

  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

ففي سورة هود جاء ، أن كل موضع كان متفقاً مع السياق الذي وجد فيه      
$ ®: والً اسمياً بالذي في قولهالكالم موصوالً بالذي ألن ما سبقه كان موص tΒ uρ y71 utΡ 

y7 yè t7¨?$# ω Î) š⎥⎪ Ï%©!$# öΝèδ $ sΨ ä9ÏŒ# u‘ r& 〈 ) أما في سورة الشعراء فقد كان السابق قوله، ) ٢٧هود :® 
* (#ûθ ä9$ s% ß⎯ÏΒ ÷σçΡr& y7s9 y7 yèt7¨?$#uρ tβθ ä9sŒö‘ F{$# ∩⊇⊇⊇∪ 〈 ) موصوالً حرفياً فناسب أن يأتي  )١١١الشعراء

$! ®: كذلك في قوله ،موصوالً حرفياً بألالجواب  tΒ uρ O$ tΡr& ÏŠÍ‘$ sÜÎ/ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇⊆∪ 〈 ) ١١٤الشعراء(  
كما أن السياق يحتم أن تنتهي اآليات بجمع المذكر السـالم لمناسـبة فواصـل      

  .اآليات



 

الثانيةالوحدة   

 
d ® z© Çrρé&uρ 4’ n< Î) ?yθ çΡ …çµ ¯Ρr& ⎯s9 š∅ ÏΒ ÷σãƒ ⎯ÏΒ y7 ÏΒöθ s% ω Î) ⎯tΒ ô‰s% z⎯tΒ#u™ Ÿξ sù ó§Í≥ tFö; s? $ yϑ Î/ 

(#θ çΡ% x. šχθ è= yè øtƒ ∩⊂∉∪ ÆìsΨ ô¹ $#uρ y7 ù= àø9$# $ uΖÏ⊥ ã‹ôã r'Î/ $ sΨÍŠôm uρ uρ Ÿω uρ © É_ ö7ÏÜ≈ sƒ éB ’ Îû t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ßϑ n= sß 4 Νåκ®ΞÎ) 
tβθ è% uøó–Β ∩⊂∠∪ ßìuΖóÁ tƒ uρ y7 ù= àø9$# $ yϑ̄= à2 uρ §tΒ Ïµø‹n= tã d| tΒ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% (#ρãÏ‚ y™ çµ÷ΖÏΒ 4 tΑ$ s% β Î) (#ρ ãy‚ ó¡s? 

$ ¨ΖÏΒ $ ¯ΡÎ* sù ãy‚ ó¡tΡ öΝä3ΖÏΒ $ yϑ x. tβρãy‚ ó¡n@ ∩⊂∇∪ t∃öθ |¡sù šχθ ßϑ n=÷è s? ⎯tΒ Ïµ‹Ï?ù'tƒ Ò>#x‹tã Ïµƒ Í“ øƒ ä† ‘≅ Ït s† uρ 
Ïµ ø‹n= tã Ò># x‹tã íΟŠ É)–Β ∩⊂®∪ #© ®L xm #sŒÎ) u™!% y` $ tΡÞö∆ r& u‘$ sùuρ â‘θ ‘Ζ−F9$# $ sΨ ù= è% ö≅ ÏΗ÷q$# $ pκ Ïù ⎯ÏΒ 5e≅à2 È⎦ ÷⎫y ÷̀ρ y— 
È⎦ ÷⎫uΖøO $# y7 n= ÷δ r&uρ ω Î) ⎯tΒ t,t7y™ Ïµø‹n= tã ãΑöθ s)ø9$# ô⎯tΒ uρ z⎯tΒ#u™ 4 !$ tΒ uρ z⎯tΒ#u™ ÿ…çµ yè tΒ ω Î) ×≅‹Ï= s% ∩⊆⊃∪ * tΑ$ s% uρ 

(#θ ç7Ÿ2 ö‘$# $ pκ Ïù ÉΟó¡Î0 «!$# $ yγ1 1øgxΧ !$ yγ8 y™ öãΒ uρ 4 ¨βÎ) ’ Ïn1u‘ Ö‘θ àtó s9 ×Λ⎧Ïm §‘ ∩⊆⊇∪ 〈  
) ٠٤١-٠٣٦هود (  

 d ® !$ sΨ øŠxm ÷ρ r'sù Ïµ ø‹s9Î) Èβ r& ÆìsΨ ô¹ $# y7 ù=àø9$# $ sΨ Ï⊥ãŠôã r'Î/ $ sΨ ÍŠôm uρ uρ #sŒÎ* sù u™!$ y_ $ tΡÞö∆ r& u‘$ sùuρ â‘θ‘Ζ−F9$#   
ô7 è=ó™ $$ sù $ pκ Ïù ⎯ÏΒ 5e≅à2 È⎦ ÷⎫y ÷̀ρ y— È⎦ ÷⎫uΖøO $# y7 n= ÷δr&uρ ω Î) ⎯tΒ t,t7y™ Ïµ ø‹n= tã ãΑöθ s)ø9$# öΝßγ ÷Ψ ÏΒ ( Ÿω uρ © É_ ö7ÏÜ≈ sƒ éB ’Îû 

t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθßϑ n= sß ( Νåκ®ΞÎ) šχθ è% {øó –Β ∩⊄∠∪ #sŒÎ* sù |M÷ƒ uθ tG ó™ $# |MΡr& ⎯tΒ uρ y7 yè̈Β ’ n?tã Å7 ù= àø9$# È≅ à)sù ß‰ôϑ ut ù:$# ¬! 
“ Ï% ©!$# $ sΨ9¤f tΡ z⎯ÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# š⎥⎫Ïϑ Ï=≈©à9$# ∩⊄∇∪ ≅ è% uρ Éb>§‘ © É_ø9Í“Ρr& Zω u”∴ãΒ %Z.u‘$ t7–Β |MΡr&uρ ãöyz t⎦,Ï!Í”∴ßϑ ø9 $# 

∩⊄®∪ 〈 
) ٠٢٩-٠٢٧المؤمنون (  

        
:مواضع التشابه        

: الموضع األول        

©z ®:قوله في سورة هود       Çrρé&uρ 4’ n<Î) ?yθçΡ 〈 ،وفي سورة المؤمنون:® !$ sΨøŠxm ÷ρ r'sù Ïµ ø‹s9Î) 
〈  

:من التشابهنوعان وفيه         

ومقترناً ، سورة هودمجيء الفعل مقترناً بالواو في : النوع األول من التشابه      
  بالفاء في سورة المؤمنون



 

إبدال حرف الواو في سورة هود بحرف الفـاء فـي   ، تشابه باإلبدال: نوعه      
  .سورة المؤمنون

، فـي سـورة هـود    لما لم يسم فاعلهإسناد الفعل : النوع الثاني من التشابه      
  .وإسناده إلى اهللا عز وجل في سورة المؤمنون

بالبناء للفاعل في سورة المؤمنون ، تشابه باختالف الصيغة الصرفية :نوعه      
  .والبناء لما لم يسم فاعله في سورة هود

 
:أثر السياق في توجيه المتشابه        

ولما سبق فيها مباشرة ، لما سيقت اآليات في سورة المؤمنون مساق اإلنعام      
<Éb ®: لربه بالنصرة في قوله دعاء نوح u‘ ’ ÏΤöÝÇΣ $# $ yϑ Î/ Èβθç/¤‹Ÿ2 ∩⊄∉∪ 〈   نحس

وأما ، مجيء الفعل مقترنا بحرف الفاء الدالة على سرعة تعقيب اإلجابة بالدعاء
  .إسناد الوحي هللا بصنع السفينة فإنه أدل على معنى النصرة بعد التضرع والدعاء

من ولما لم توجد هذه المعاني في سورة هود فلم يسبقها تضرع وال دعاء       
بأن يقنط وييأس  وكان الموحى به ليس صنع السفينة بل إخبار نوح، نوح

  .من إيمان قومه حسنت الواو وحسن بناء الفعل للمجهول
  

  : الموضع الثاني      

©# ®: قوله في سورة هود       ®L xm #sŒÎ) u™!% y` $ tΡÞö∆ r& u‘$ sùuρ â‘θ ‘Ζ−F9$# $ sΨù= è% ö≅ ÏΗ ÷q$# $ pκ Ïù ⎯ÏΒ 5e≅à2 
È⎦ ÷⎫y ÷̀ρ y— È⎦÷⎫uΖøO *sŒÎ# ®: وفي سورة المؤمنون 〉 #$ sù u™!$ y_ $ tΡÞö∆ r& u‘$ sùuρ â‘θ‘Ζ−F9$#   ô7è= ó™ $$ sù $ pκ Ïù ⎯ÏΒ 
5e≅ à2 È⎦ ÷⎫y ÷̀ρ y— È⎦ ÷⎫uΖøO $#  〈 .  

  
  :في هذا الموضع أربعة أنواع من التشابه      

©# ®مجيء : النوع األول من التشابه       ®L xm 〈  في ) اءالف(في سورة هود ومجيء
  .سورة المؤمنون

  .إبدال حرف بحرف، تشابه باإلبدال: نوعه      



 

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

الفاء في سورة المؤمنون لترتيب مضمون ما بعدها على ما قبلها من صنع       
   ١.الفلك

وطلبه النصرة  جوابا لدعوة نوح إضافة إلى أن حرف الفاء وقع      
ى النصرة؛ ألن حرف الفاء دال على التعقيب المفيد للسرعة الذي شاع واإلجابة إل

$! ® :في آيات هذه السورة في قوله sΨ øŠxm ÷ρ r'sù 〈 وقوله: ® #sŒÎ* sù u™!$ y_ $ tΡÞö∆ r&  〈وقوله: ® 
7 è=ó™ $$ sù 〈 وقوله بعد ذلك: ®  # sŒÎ* sù |M÷ƒ uθ tG ó™ $# |MΡr& ⎯tΒ uρ y7 yè ¨Β ’ n?tã Å7ù= àø9$# È≅ à)sù ß‰ôϑ ut ù:$# ¬! 〈 

  .وكل ذلك مناسب  لإليجاز في سورة المؤمنون
فإنها تعني التراخي وتدل على البعد والغاية واالستمرار إلى ) حتى(أما       

إضافة إلى أنها على أربعة أحرف بخالف الفاء والتي هي ، وصول هذه الغاية
  ٢.حرف واحد فناسب ذلك الطول الوارد في سورة هود

  
$ 〉  ® الفعلمجيء : من التشابه النوع الثاني       sΨ ù= è% في سورة هود وعدم وروده

  .في سورة المؤمنون
حذف فعل القول في سورة المؤمنون وإثباته ، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      

  .في سورة هود
≅ ®مجيء جواب الشرط : النوع الثالث من التشابه       ÏΗ÷q$# 〈  في سورة هود

7 ®واستبداله بالفعل  è= ó™$$ sù 〈 في سورة المؤمنون.  
  .إبدال فعل بآخر، تشابه باإلبدال: نوعه      
اقتران الفعل في سورة المؤمنون بحرف الفاء : النوع الرابع من التشابه      

  .وعدم ذلك في سورة هود
  .إبدال حرف بحرف، تشابه باإلبدال: نوعه      

                                                 
  ٥/٢٨٠ينظر فتح البيان  ١
، ١/٢٤٠وأسرار العربيـة   ١/١٠والمقتضب ، للزمخشري ١/٤٠٤والمفصل ، ٢/٦٥٦ينظر مالك التأويل  ٢

  ١/٣١٧وعلل النحو 



 

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

ÏΗ≅ ®ذلك بأن لفظ  -رحمه اهللا-الغرناطي ابن الزبير وجه       ÷q$# 〈  ًأوسع موقعا
وحملته على ، حملت الشيء إلى فالن: تقول، وأكثر تصرفاً في الكالم، في اللغة
، وحمله الغضب على كذا، وحمل فالن األمانة، وحملت العلم عن فالن، كاهلي

وال تقول في شيء من  ،١ وحملت المرأة والشجرة، وحمل الفارس على صاحبه
  . هذا سلك

، سلكت الشيء في الشيء وأسلكته أي أدخلته: وأما سلك فإن العرب تقول      
$ ® :قال تعالى tΒ óΟä3x6n= y™ ’ Îû us)y™ ∩⊆⊄∪ 〈 ) وقال، أي ما أدخلكم )٤٢المدثر: ® ⎯tΒ uρ óÚÍ÷è ãƒ 

⎯tã Íø.ÏŒ ⎯Ïµ În/u‘ çµõ3è= ó¡o„ $ \/# x‹tã #Y‰yè وقّل ما يخرج سلك ، ٢ أي ندخله فيه )١٧الجن ( 〉 ∪∠⊆∩ ¹|
وأما ، عن هذا المعنى من الدخول حقيقةً ومجازاً ففيها من حيث معناها خصوص

  .حمل ففيها اتساع ال يكون في سلك
$ 〉  ®فوجه ورودها في سورة هود القتران لفظ        sΨ ù= è%ًكما ، بها فطال الكالم لفظا

 السورة من استيفاء قصة نوح ناسب مجموع هذه العبارة ما ورد في هذه
  .وطول الكالم بها

في  فقصة نوح، وأجملتها أما سورة المؤمنون فقد أوجزت قصة نوح      
سورة هود على الضعف أو أطول مما في سورة المؤمنون فـي كلمهـا وعـدد    

 محروفها؛ لذا ورد لفظ اسلك في سورة المؤمنون إليجازه من حيث معنـاه وعـد  
$ 〉  ®اقترانه بالفعل  sΨ ù= è%.٣  

في هذا التوجيه حين قال بأن قوله  -رحمه اهللا-اإلسكافيالخطيب وقد وافقه       
ÏΗ≅ ® :في سورة هود ÷q$# 〈 كان إخباراً من اهللا تعالى إلى نوح  من األمر بحمل

ثم ، وهذا أمر بتهيئة من أراد حملهم معه، المؤمنين وكل ما أراد حمله إلى السفينة

                                                 
 ١١/١٧٤ينظر لسان العرب  ١
 ٥/٣١١والعين ، ١٠/٤٤٢ينظر لسان العرب  ٢
 ٢/٦٥٥,٦٥٤ينظر مالك التأويل  ٣



 

θ#)  ® :مر بركوب السفينة في قولهبعد ذلك كان األ ç7Ÿ2ö‘ $# $ pκ Ïù 〈  ، ثم كان األمر
›≅Ÿ ® :بالهبوط في قوله Ï% ßyθãΖ≈ tƒ ñÝÎ7÷δ $# 5Ο≈ n= |¡Î0 $̈ΖÏiΒ BM≈x.ut/uρ y7 ø‹n= tã 〈  

ففي هذه السورة كان هناك تفصيل األمر بثالثة أوامر يدل األول منها على           
  .لثالث على الهبوطالتهيئة والثاني على الركوب وا

7 ® :أما في سورة المؤمنون فإنه قد أجمل ذلك كله في أمر واحد بقوله       è=ó™ $$ sù 
، ومن ذلك سمي الطريق مسلكاً، وهو يتضمن معنى الحمل والركوب والعبور 〉

فكان موضع ، وسلك الطريق نفذ فيه، وسلكه ينابيع في األرض أي أجراه
  ١.م وموضع البيان أولى بالبسطاالختصار أولى بالمجمل من الكال

$ :أن قوله -رحمه اهللا-ورأى ابن عاشور       sΨ ù= è% ®  ö≅ ÏΗ ÷q$# $ pκ Ïù 〈   في سورة هـود
ô7 ® :وقوله è= ó™ $$ sù $ pκ Ïù 〈  اهللا به  ألن سورة هود حكت ما خاطبهفي سورة المؤمنون؛

فـي   عند حدوث الطوفان وذلك وقت ضيق فاألمر بالحمل للداللة على اإلسـراع 
قبـل   هللا به نـوح اأما سورة المؤمنون فقد حكت ما خاطب ، إركاب المؤمنين

  ٢.حدوث الطوفان لذا أمره بالسلوك عندما يحدث الطوفان
إنما كان لبيان أن ما كان على ) أسلك(و ) احمل(وقيل أن الفرق بين الفعلين       
ـ  أخْ نوح حمل حمالً ومنها مـا يدخَل إدخـاالً ذه معه على السفينة منها ما ي ،

ا ما يحمل فيدخل ومنها ما يـدفع  هفالحيوانات كانت مختلفة األجسام واألحجام فمن
   ٣.فيسلك

  
  
  
  
  

                                                 
 ٢/٥٧١,٥٧٠درة التنزيل ينظر  ١
 ١٨/٤٦ينظر التحرير والتنوير  ٢
 ٨١ص ،فؤاد سندي. كتاب من لطائف التعبير القرآني في سير آدم ونوح وإبراهيم دينظر  ٣



 

  :الموضع الثالث      

=y7n ®: قوله في سورة هود       ÷δ r&uρ ωÎ) ⎯tΒ t,t7y™ Ïµ ø‹n= tã ãΑöθ s)ø9$# ô⎯tΒ uρ z⎯tΒ#u™ 4 !$ tΒ uρ z⎯tΒ#u™ 
ÿ…çµ yè tΒ ω Î) ×≅‹ Ï= s%  〈 وقوله في سورة المؤمنون :® y7 n= ÷δr&uρ ω Î) ⎯tΒ t,t7y™ Ïµ ø‹n= tã ãΑöθ s)ø9$# öΝßγ ÷Ψ ÏΒ ( 

Ÿω uρ ©É_ ö7ÏÜ≈ sƒ éB ’ Îû t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ßϑ n= sß ( 〈 ،  
  

  :في هذا الموضع ثالثة أنواع من التشابه      

ô⎯tΒ ®قوله في سورة هود : النوع األول من التشابه       uρ z⎯tΒ#u™ 〈  عطفاً على
  .المحمول دون ذكر ذلك في سورة المؤمنون

  .حذف جملة وإثباتها، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

ô⎯tΒ ®: سبب ذكر قوله       uρ z⎯tΒ#u™ 〈  في سورة هود دون ذكر ذلك في سورة
  :المؤمنون ألسباب

اً من موضع سورة المؤمنون فحذف أن موضع سورة هود أكثر إطناب :أوال      
ô⎯tΒ ®ذكر  uρ z⎯tΒ#u™ 〈 بها فيها حمالً على سورة هود واكتفاء.  

ô⎯tΒ ®: لمناسبة قوله :ثانيا       uρ z⎯tΒ#u™ 〈 في سورة هود ِلما سبقها من قوله :® 
z© Çrρé&uρ 4’n< Î) ?yθ çΡ …çµ ¯Ρr& ⎯s9 š∅ ÏΒ ÷σãƒ ⎯ÏΒ y7 ÏΒöθ s% ω Î) ⎯tΒ ô‰s% z⎯tΒ#u™ Ÿξsù ó§Í≥ tFö; s? $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. 

šχθ è= yèøtƒ ∩⊂∉∪ 〈  ، وما سبقها أيضا من جدال طويل في شأن هؤالء المؤمنين
فالنفس قد استشرفت وتشوقت إلى معرفة مآل هؤالء المؤمنين الذين حصل الحديث 

لم تذكر هذه العبارة فبينما في سورة المؤمنون لم يأت شيء من هذا الجدال ، عنهم
  .فيها

ô⎯tΒ ®: أن قوله :لثاثا       uρ z⎯tΒ#u™ 〈 ز والذي سبقهفي سو ناسبرة هود األمر المنج 
≅ ®: في قوله ÏΗ ÷q$# 〈 ومجيء الساعة ، وكان ذلك عند انتهاء الصراع والجدال



 

ô⎯tΒ ®: وتعين من آمن فناسب التنصيص عليهم بقوله، الفاصلة uρ z⎯tΒ#u™ 〈  ألنهم
  . صاروا ال يقبلون تبديالً

في سورة المؤمنون فقد ورد األمر المعلق وهو قبل انقضاء األمر أما       
بمراحل عدة وفي ذلك الوقت لم يتعين المؤمنون بعد ألنه ال يؤمن التغيير فيهم 

  .بموت أو كفر أو زيادة في العدد
ô⎯tΒ ®: لم يذكر قوله :رابعا       uρ z⎯tΒ#u™ 〈  في سورة المؤمنون ألنه ورد فيها بعد

*sŒÎ# ®: الطوفان قوله تعالىآية عالمة  sù |M ÷ƒ uθ tGó™ $# |MΡr& ⎯tΒ uρ y7 yè̈Β ’ n?tã Å7 ù= àø9$#  〈  ، فهذه
أما في سورة هود فلم يرد فيها مثل هذه اآلية ، ومن آمن معه  شملت أهل نوح
ô⎯tΒ ®: لذا قال فيها uρ z⎯tΒ#u™ 〈 واحمل يا نوح في السفينة مع أهلك من آمن : أي

  ١.معك
وردت في : في حاشيته على البيضاوي ٢ - رحمه اهللا-يخ زادهوقال الش      

ô⎯tΒ ®سورة هود  uρ z⎯tΒ#u™ 〈  دون ذكرها في سورة المؤمنون اكتفاء بداللة االستثناء
لمن سبق عليه القول من أهل بيته فإنه يدل على أنه تعالى أمر بإدخال جميع من 

  . آمن به وإن لم يكن من أهل بيته
      المراد بقوله ز أن يكونوجو: ®  y7n= ÷δ r&uρ 〈  اتصل به جميع من آمن به سواء

ω ® :نسباً أو لم يتصل فيكون قوله Î) ⎯tΒ t,t7y™ Ïµ ø‹n= tã ãΑöθ s)ø9$# 〈 ٣.ااستثناء منقطع   
  

öΝßγ ® قوله في سورة المؤمنون : النوع الثاني من التشابه       ÷ΨÏΒ ( 〈  دون ذكر هذا
  .الجار والمجرور في سورة هود

  .تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      
  

                                                 
  ٨٢ص ،فؤاد سندي. د، من لطائف التعبير القرآني في سير آدم ونوح وإبراهيم ينظر ١
لـه حاشـية   ، المدرس الرومي، معروف بشيخ زادهمحمد بن مصطفى القوجوي محيي الدين الحنفي ال: هو ٢

 )٦/٢٣٨ينظر هدية العارفين (هـ ٩٥١مات سنة ، على أنوار التنزيل للبيضاوي
 ٣/٤٠٢ينظر حاشية شيخ زاده على البيضاوي  ٣



 

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

öΝßγ ® سبب حذف        ÷ΨÏΒ ( 〈 عدة رة هود وذكرها في سورة المؤمنون من سو
  :أمور

مشتبهاً فيهم  ر الذين سبق عليهم القول من أهل نوحأنه لما كان أم :أوال      
ه ليس من الذين سبق عليهم القول فنادى ربه عنده في سورة هود حتى ظن أن ابن

عند حدوث الطوفان إلنقاذه فعاتبه ربه وقال له إنه ليس من أهله بل هو عمل غير 
<t Éb ®: فتاب نوح إلى ربه وقال، صالح z’ þ’ ÏoΤÎ) èŒθ ãã r& y7 Î/ ÷βr& y7 n= t↔ ó™ r& $ tΒ }§øŠs9 ’Í< ⎯Ïµ Î/ ÖΝù= Ïã 

( ω Î)uρ öÏøó s? ’Í< û© É_ôϑ xm ös?uρ ⎯à2 r& z⎯ÏiΒ z⎯ƒ ÎÅ£≈ y‚ ø9$# ∩⊆∠∪ 〈 ،  لذلك حسن حذف الجار
öΝßγ ® والمجرور  ÷Ψ ÏΒ ( 〈 للتخفيف عن نوح بينما لم ، والتماساً لعذره، في المالمة

 ® يكن لالشتباه والعتاب ذكر في سورة المؤمنون لذا لم يكن هناك موجب لحذف 
öΝßγ ÷ΨÏΒ ( 〈.  

ô⎯tΒ ®: لما كان قوله :ثانيا       uρ z⎯tΒ#u™ 〈  معطوفاً في سورة هود على قوله: ®  
y7 n= ÷δr&uρ 〈  ن حذفحس ® öΝßγ ÷Ψ ÏΒ ( 〈 لمدى بين المعطوف والمعطوف حتى ال يطول ا
بينما في سورة المؤمنون لم يكن فيها عاطف ومعطوف لذا لم يكن هناك ، عليه

öΝßγ ® موجب لحذف  ÷Ψ ÏΒ ( 〈 .  
öΝßγ ® أن كلمة  :ثالثاً       ÷ΨÏΒ ( 〈  فيها زيادة بيان لذا فقد وردت في األمر التعليقي

طول المدى بين األمر وبين في سورة المؤمنون وذلك قبل المأمور به بسبب 
أما في سورة هود فقد كان لألمر المنجز حضور ووضوح يغني فيه عن ، وقوعه

 .زيادة البيان

  
$! ®: قوله في سورة هود: النوع الثالث من التشابه       tΒ uρ z⎯tΒ#u™ ÿ…çµ yè tΒ ωÎ) ×≅‹ Ï= s% 〈 

  .دون ذكر لهذه الجملة في سورة المؤمنون
  .تشابه باإلجمال والتفصيل: نوعه      

  



 

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      
$! ®: زِيد في سورة هود قوله       tΒ uρ z⎯tΒ#u™ ÿ…çµ yè tΒ ω Î) ×≅‹ Ï= s% 〈  لمناسبتها لقوله في نفس

ô⎯tΒ ®السورة  uρ z⎯tΒ#u™ 〈 بمقام التسلية الذي س يقت اآليات مساقه في والذي هو أمس
كما أنه مناسب لإلفاضة في هذه السورة في الحديث عن هؤالء ، هذه السورة

$! ®: المؤمنين وبيان حالهم واإلشارة إلى عددهم وأنه كان قليال فكان قوله tΒ uρ z⎯tΒ#u™ 
ÿ…çµ yè tΒ ω Î) ×≅‹ Ï= s% 〈 من مظاهر البي ١.ان عنهممظهر  

ô⎯tΒ ®: أما في سورة المؤمنون فلم يذكر فيها قوله       uρ z⎯tΒ#u™ 〈 ُذكر هذه ولذا لم ت
Ÿω ®: بل ذُكر فيها قوله، الزيادة uρ © É_ ö7ÏÜ≈ sƒ éB ’ Îû t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ßϑ n= sß (Νåκ®ΞÎ) šχθ è% {øó–Β  〈  في

y7 ®: الختام في آية عالمة الطوفان عطفاً على قوله تعالى n= ÷δr&uρ ω Î) ⎯tΒ t,t7y™ Ïµ ø‹n= tã 
ãΑöθ s)ø9$# öΝßγ ÷Ψ ÏΒ ( Ÿω uρ © É_ ö7ÏÜ≈ sƒ éB ’Îû t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ßϑ n= sß ( Νåκ®ΞÎ) šχθ è% {øó–Β ∩⊄∠∪ 〈 ، ُفناسب المعطوف

بينما ذُكرت في سورة ، المعطوفَ عليه ودخل ضمناً االبن الكافر في الذين ظلموا
بصنع السفينة لذا لم يكن هناك هود إنما لم ترد في الخاتمة بل في بداية األمر 

  ٢.حاجة إلى إعادتها في الخاتمة
  

  :الموضع الرابع      

من إيمان قومه  يس اهللا لنوحفي سورة هود زادت ذكر تيئالحكاية       
  .برسالته
  .تشابه بالزيادة والنقصان: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

ونهيه عن ، من إيمان قومه به تيئيس اهللا لنوح ورد في آيات سورة هود      
كما ذكرت ، وبيان سخريتهم له وهو يصنع السفينة، االبتئاس بما كانوا يفعلون

                                                 
 ٨٢ص ،فؤاد سندي.د، من لطائف التعبير القرآني في سير آدم ونوح وإبراهيمينظر  ١
 ٨٢ص ،فؤاد سندي. د، ي في سير آدم ونوح وإبراهيممن لطائف التعبير القرآنينظر  ٢



 

 وما كان من نوح، اآليات ما كان من أمر السفينة وجريانها في موج كالجبال
فار واستغ، ورد اهللا له، وندائه لربه بأن ينجيه، من ندائه البنه بأن يركب معه

  .وكل ذلك أليق وأنسب لسياق اإلطناب للتسلية في هذه السورة، ربه نوح
  

  :الموضع الخامس      

حين  الحكاية في سورة المؤمنون زادت ذكر طلب الحمد من نوح      
  .استوائه على السفينة

  .بالزيادة والنقصانتشابه : نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

الحمد عند االستواء على السفينة وطلب تبريك اهللا له  لب اهللا من نوحط      
منزله الذي ينزله وذلك من موافقة مقتضى مقام الحكاية في هذه السورة التي 

  .حرص فيها على إبراز مواضع النعم وما يتعلق بها
     

  :السادسالموضع       

$tΑ * ®: في سورة هودتعالى قال        s% uρ (#θ ç7Ÿ2 ö‘ $# $ pκ Ïù 〈  في(بذكر حرف الجر ( ،
*sŒÎ# ®: وفي سورة المؤمنون sù |M ÷ƒ uθ tG ó™ $# |MΡr& ⎯tΒ uρ y7 yè̈Β ’ n?tã Å7 ù=àø9$# 〈  بذكر حرف الجر

  ).على(
  :نوعان من التشابه في هذا الموضع      

) على(في سورة هود بالحرف ) في(إبدال الحرف : النوع األول من التشابه      
  .ؤمنونفي سورة الم

  .إبدال حرف بحرف، تشابه باإلبدال: نوعه      
واإلشارة إليها إضمار السفينة في سورة هود : النوع الثاني من التشابه      

  .في سورة المؤمنون والتصريح بها، بالضمير
  .تشابه باإلظهار واإلضمار: نوعه      



 

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

أو ، ركب الدابة: على ظهر الشيء المتحرك حقيقةً نحو الركوب العلو"       
فال يرد ، اركبوا الماء في السفينة: وفي الكالم حذف أي، ركبه الدين: مجازاً نحو

أنه أمرهم بأن يكونوا ) في(أن الفائدة في زيادة : وقيل، يتعدى بنفسه) ركب(أن 
جانب المحلّية  بل إنها زيدت لرعاية: وقيل، في جوف السفينة ال على ظهرها
*sŒÎ# ® :والمكانية في السفينة كما في قوله sù (#θ ç7Å2 u‘ ’Îû Å7ù= àø9$# 〈 ) تعالى  وقوله، )٦٥العنكبوت: 

® $ s)n= sÜΡ$$ sù #© ®L xm #sŒÎ) $ t6 Ï.u‘ ’Îû Ïπ uΖŠ Ï¡¡9$# 〈 ) ٧١الكهف( 

مر بحمله في الفلك مـن  قال هذه المقالة بعد إدخال ما ُأ ولعل نوحاً: قيل      
، كأنه قيل فحمل األزواج وأدخلها في الفلك وقال للمؤمنين اركبوا فيهـا ، األزواج

مـر بحملـه مـن األزواج واألهـل     مر بالركوب كل مـن أُ قال أنه َأويمكن أن ي
أو يكـون هـذا   ، وال يمتنع أن يفهم خطابه من ال يعقل من الحيوانات، والمؤمنين

  ١".على طريقة التغليب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ٤/٣٥٥ فتح البيان ١



 

  الثالثةالوحدة 

  
d ® Ÿ≅Š Ï% uρ ÞÚö‘ r'̄≈ tƒ © Éë n= ö/$# Ï8u™!$ tΒ â™!$ yϑ |¡≈ tƒ uρ © ÉëÏ= ø% r& uÙ‹Ïî uρ â™!$ yϑ ø9$# z© ÅÓè% uρ ãøΒ F{$# ôNuθ tFó™ $# uρ 

’ n?tã Äd“ ÏŠθ ègù: $# ( Ÿ≅ŠÏ% uρ #Y‰÷èç/ ÏΘöθ s)ù= Ïj9 t⎦⎫Ïϑ Ï=≈©à9$# ∩⊆⊆∪ 〈 
) ٠٤٤هود (  

 d ® #sŒÎ* sù |M ÷ƒ uθ tG ó™ $# |MΡr& ⎯tΒ uρ y7 yè̈Β ’ n?tã Å7 ù=àø9$# È≅à)sù ß‰ôϑ ut ù: $# ¬! “ Ï% ©!$# $ sΨ9¤f tΡ z⎯ÏΒ 
ÏΘöθ s)ø9$# š⎥⎫Ïϑ Ï=≈©à9$# ∩⊄∇∪ 〈  

) ٠٢٨المؤمنون (  

  
  :موضع واحد للتشابه هذه الوحدةفي       

، أنه تم ذكر الظالمين في كل سورة في نهاية القصة مع االختالف في ذكرهم      
أما في سورة المؤمنون فبحمد اهللا علـى  و، ففي سورة هود بالدعاء عليهم باإلبعاد

  .النجاة منهم
إبدال جملة الدعاء على الظالمين في سورة هود بجملة ، تشابه باإلبدال: نوعه      

  .حمد اهللا على النجاة منهم في سورة المؤمنون
 

:أثر السياق في توجيه المتشابه        

عليهم باإلبعاد وذلك  جاء ذكر الظالمين في سورة هود وذلك عند الدعاء      
Ÿω ®:لذكر هذا اإلبعاد في نفس السورة عقب قصة هود r& #Y‰÷è ç/ 7Š$ yè Ïj9 ÏΘöθs% 7Šθ èδ ∩∉⊃∪ 〈 ) هود

Ÿω ®:وعقب قصة صالح، )٦٠ r& #Y‰÷è ç/ yŠθ ßϑ sVÏj9 ∩∉∇∪ 〈 ) وقصة شعيب،  )٦٨هود: ® 3 Ÿω r& #Y‰÷è ç/ 
t⎦ t⎪ ô‰yϑ Ïj9 $ yϑ x. ôNy‰Ïè t/ ßŠθ ßϑ rO ∩®∈∪ 〈 ) ٩٥هود(  

وأما في سورة المؤمنون فقد جاء ذكر الظالمين وذلك عند حمد اهللا على       
 ® :في نفس السورة في نهاية قصة هود ألنه ورد الدعاء عليهم، النجاة منهم

öΝßγ≈ sΨù= yè yf sù [™!$ sVäî 4 #Y‰÷è ç7sù ÏΘöθ s)ù= Ïj9 t⎦⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊆⊇∪ 〈 ) ٤١المؤمنون(  



 

≅È ® :أما قوله       à)sù ß‰ôϑ ut ù: وإماماً كان نبياً  ألن نوحاً) فقولوا: (ولم يقل 〉 !¬ #$
وإظهـار كبريـاء   ، فكان قوله قوالً لهم مع ما فيه من اإلشعار بفضل النبوة، لهم

  ١.وأن رتبة ذلك المخاطب ال يترقى إليها إال ملك أو نبي، الربوبية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ١٤/٢٠٠اللباب في علوم الكتاب  ١



 

  سورة األنبياء

  
  :مكيتها ومدنيتها      

حدثنا يموت بن المزرع بإسناده عن "قال أبو جعفر النحاس ، ي سورة مكيةه      
  ١"الكهف ومريم وطه واألنبياء: ابن عباس أنهن نزلن بمكة

  :موضوعات السورة      

، والتوحيـد والبعـث والجـزاء   ، تتناول السورة موضوعات العقيدة اإللهية      
، اء المرسلين وإثبات نبواتهم وعن قصص األنبي، وتتحدث عن يوم القيامة وأهواله

ثم انتقلت إلـى  ، فبدأت بالحديث عن غفلة الناس عن يوم القيامة والحساب الشديد
الحديث عن المكذبين المشركين الذين ال يعتبرون وال يتعظون حتى إذا ما فاجأهم 

ثم تناولت دالئل قدرته سبحانه وتعالى ، العذاب رفعوا أكفّ الضراعة ولكن هيهات
  .نفس وفي اآلفاق لتنبه على عظمة الخالقفي األ
       ونـوحٍ  ثم جاء الحديث عن الرسل الكرام إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولـوط 

النون وزكريا  أيوب وإسماعيل وصالحٍ وإدريس وذي الكفل وذيوداود وسليمان و
، مع بيان األهوال والشدائد التي تعرضوا لها  ،بإيجاز عليهم السالم ويحي وعيسى

  .اختتمت ببيان أن سيد المرسلين هو المبعوث رحمة للعالمين ثم
  :سبب تسميتها بسورة األنبياء      

سميت السورة بسورة األنبياء ألن اهللا عز وجل ذكر فيها جملة من األنبيـاء        
، وذكر جهادهم وصبرهم وتضحياتهم في سـبيل اهللا ، الكرام في استعراض سريع
كما ذكر ، والذين بلغ عددهم ستة عشر نبياً، إلسعاد البشر وتفانيهم في تبليغ الدعوة

ولم يأت في سور القرآن مثل هذا العدد من أسماء األنبياء عدا ما ، فيها قصة مريم
  ٢.كر فيها أسماء ثمانية عشر نبياًفي سورة األنعام فقد ذُ

  

                                                 
  ١/٥٥٥الناسخ والمنسوخ  ١
 ٢/٢٥٤وصفوة التفاسير ،)الطبعة الجديدة( ١٧/٥ينظر التحرير والتنوير  ٢



 

وقـد أبـان   ، وقد سبق توجيه متشابه السورة في مواضع سورة األعـراف       
  .وجيه هناك عن هذا السياقالت

في سورة األعـراف  في موضع واحد هذه السورة مع ما سبقها وقد تشابهت       
  :وهو قوله تعالى

® % ·nθ çΡuρ øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ ⎯ÏΒ ã≅ ö7s% $ uΖö6 yf tG ó™ $$ sù …çµs9 çµ≈ uΖø‹¤f uΖsù …ã& s#÷δ r&uρ š∅ ÏΒ É>öx6ø9$# ÉΟŠ Ïàyè ø9$# ∩∠∉∪ 
çµ≈ tΡö|ÇtΡuρ z⎯ÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹x. !$ sΨÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ 4 öΝåκ®ΞÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 tΠöθ s% &™öθ y™ öΝßγ≈ sΨ ø% uøî r'sù t⎦⎫Ïè uΗ ød r& ∩∠∠∪ 

〈   
، )٧٣(وآية سورة يونس ، )٦٤(مع آية سورة األعراف  تشابه هذا الموضع      

وآيتي سورة الشعراء ، )١٥(وآية سورة العنكبوت ، )٣٧(وآية سورة الفرقان 
، )٤٦(وآية سورة الذاريات ، )٨٢-٧٦(وآيات سورة الصافات ، )١٢٠-١١٩(

  ١).١٢-١١(وآيتي سورة الحاقة ، )١٤-٩(وآيات سورة القمر 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ١٢٩ينظر ص ١



 

  سورة المؤمنون

  
  :مكيتها ومدنيتها      

حدثنا يمـوت بـن المـزرع    :"قال أبو جعفر النحاس، هي من السور المكية      
  ١"لمؤمنين نزلت بمكة فهي مكيةوسورة ا:بإسناده عن ابن عباس قال

  :موضوعات السورة      

وبينـت دالئـل القـدرة    ، عالجت آياتها أصول الدين كسائر السور المكيـة       
ثم في خلق السـماوات  ، والوحدانية متجسدة في الكون واإلنسان والحيوان والنبات

، سـبحانه  البديعة وغير ذلك من اآليات العظيمة الدالة على وجـود اهللا وقدرتـه  
وبشّرتهم بـالفالح العظـيم   ، وتحدثت عن الصفات التي تميز المؤمنين عن غيرهم

  .وا به من الفضائلعلى ما تحلّ
التي  وابتدأت بقصة نوحٍ، ثم عرضت بعض قصص األنبياء تسلية للنبي      

ألنه أبو  وسبب االبتداء بقصة نوح، تحدثت عما يحول بين اإلنسان واإليمان
'ÏΒ 7⎯ ® :أوالً في قوله اني كما ذكرت قصة آدمالبشر الث s#≈ n=ß™ ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ∩⊇⊄∪ 〈 ) المؤمنون

$ ® :وألن قصته مناسبة لما قبلها من قوله تعالى  )١٢ pκö n= tã uρ ’n?tã uρ Å7 ù= àø9$# tβθè= yϑ øt éB ∩⊄⊄∪ 〈 
 )٢٢المؤمنون (

كرت عناد ثم ذ، فذكر بعدها قصة من صنع السفينة وأنه كان سبب  نجاة من آمن
وقدمت الحجج والبراهين على البعث والنشور وهو ، كفار قريش ومكابرتهم للحق

  .محور السورة كلها
ثم تحدثت عن األهوال والشدائد التي يلقاها الكفار عند االحتضار وهم فـي        

ثم ذكرت ذلّهم بعد ، سكرات الموت عندما يتمنون العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحاً
  .عجزهم في جهنمالممات و

ثم ختمت السورة بالحديث عن يوم القيامة حيث ينقسم الناس إلـى سـعداء         
  .وأشقياء

       

                                                 
 ١/٥٧٩الناسخ والمنسوخ  ١



 

  :سبب تسميتها بسورة المؤمنون      

  .وقد سميت السورة بهذا االسم الفتتاحها بذكر فالح المؤمنين الصادقين      
يب وقوعهـا مـع مـا    وقد تقدم من متشابهها ثالثة مواضع وهي حسب ترت      
  :سبقها
$ ô‰s)s9uρ ®:قوله تعالى: األول       sΨ ù= y™ö‘ r& %·nθ çΡ 4’ n< Î) ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% tΑ$ s)sù ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 

ô⎯ÏiΒ >µ≈s9Î) ÿ…çν ãö xî ( Ÿξ sùr& tβθ à)−G s? ∩⊄⊂∪ 〈  ،مع آية سورة األعراف  هذه اآلية وقد تشابهت
وآية سورة العنكبوت ، )٢٥(وآية سورة هود ، )٧١(وآية سورة يونس ، )٥٩(
  ١).١٠٦(وآية سورة الشعراء ، )١٤(
  

$tΑ ®: قوله تعالى: الثاني       s)sù (#àσn= yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ tΒ !#x‹≈ yδ ωÎ) Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ 
ß‰ƒ Íãƒ β r& Ÿ≅ Ò xtG tƒ öΝà6ø‹n= tæ öθ s9uρ u™!$ x© ª!$# tΑu“Ρ{ Zπ s3Í≥ ¯≈ n= tΒ $ ¨Β $ uΖ÷è Ïϑ y™ #x‹≈ pκÍ5 þ’Îû $ uΖÍ← !$ t/# u™ t⎦,Ï!¨ρ F{ $# 
، )٢٧(وآية سورة هود ، )٦٠(مع آية سورة األعراف  هذه اآلية تشابهت 〉 ∪⊇⊅∩

  ٢).٩(وآية سورة القمر ، )١١١(وآية سورة الشعراء 
  

$! ®: قوله تعالى: الثالث       sΨ øŠxm ÷ρ r'sù Ïµø‹s9Î) Èβr& ÆìsΨ ô¹ $# y7 ù= àø9$# $ sΨ Ï⊥ãŠôã r'Î/ $ sΨÍŠôm uρ uρ #sŒÎ* sù u™!$ y_ 
$ tΡÞö∆ r& u‘$ sùuρ â‘θ ‘Ζ−F9$#   ô7è= ó™ $$ sù $ pκ Ïù ⎯ÏΒ 5e≅à2 È⎦÷⎫y ÷̀ρ y— È⎦ ÷⎫uΖøO $# y7 n= ÷δ r&uρ ω Î) ⎯tΒ t,t7y™ Ïµø‹n= tã ãΑöθ s)ø9$# 
öΝßγ ÷ΨÏΒ ( Ÿω uρ © É_ ö7ÏÜ≈ sƒ éB ’ Îû t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ßϑ n= sß ( Νåκ®ΞÎ) šχθ è% {øó–Β ∩⊄∠∪ #sŒÎ* sù |M÷ƒ uθ tG ó™ $# |MΡr& ⎯tΒ uρ y7 yè̈Β 

’ n?tã Å7ù= àø9$# È≅ à)sù ß‰ôϑ ut ù: $# ¬! “ Ï%©!$# $ sΨ9¤f tΡ z⎯ÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# š⎥⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊄∇∪ ≅ è% uρ Éb> §‘ ©É_ ø9Í“Ρr& Zω u”∴ãΒ 
% Z.u‘$ t7–Β |MΡr&uρ ãöyz t⎦,Ï!Í”∴ßϑ ø9$# ∩⊄®∪ 〈  ،٣٦(مع آيات سورة هود  هذه اآليات تشابهت-
٣).٤١  

  :ع ما بعدها فهو كما يليأما ما تشابه من السورة م      

                                                 
 ٩٣ينظر ص ١
 ١١٦ينظر ص ٢
 ١٧٤صينظر  ٣



 

  الوحدة األولى

  
d ® tΑ$ s% Éb> u‘ ’ ÏΤöÝÇΣ $# $ yϑÎ/ Èβθç/¤‹Ÿ2 ∩⊄∉∪ 〈 

) ٠٢٦المؤمنون (  

 d ® tΑ$ s% Éb>u‘ ¨βÎ) ’ ÍΓöθ s% Èβθç/¤‹x. ∩⊇⊇∠∪ ôx tFøù$$ sù © É_øŠt/ öΝßγ sΨ ÷ t/uρ $[s ÷G sù © É_ ÅngwΥuρ ∅ tΒ uρ z© Éë ¨Β 
z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇∇∪ 〈  

) ١١٨-١١٧الشعراء (  

  

d ® % tæy‰sù ÿ…çµ−/u‘ ’ ÏoΤr& Ò>θè= øótΒ öÅÇtGΡ$$ sù ∩⊇⊃∪ 〈 
) ٠١٠القمر (  

d ® tΑ$ s% uρ Óyθ çΡ Éb> §‘ Ÿω ö‘ x‹s? ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# #·‘$§ƒ yŠ ∩⊄∉∪ y7 ¯ΡÎ) βÎ) öΝèδö‘ x‹s? 
(#θ = ÅÒãƒ x8yŠ$ t6 Ïã Ÿω uρ (#ÿρ à$ Í#tƒ ωÎ) #XÅ_$ sù #Y‘$ ¤Ÿ2 ∩⊄∠∪ 〈  

) ٠٢٧-٠٢٦نوح (  

وهذه اآليات تحوي دعوة نوح لربه بعد إصرار قومه على الشرك وتهديدهم       
آية سورة قوله تعالى في نوح في  جاء في قصةر ما كما أنها تفس، له وألتباعه

% ®: األنبياء ·nθ çΡuρ øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ ⎯ÏΒ ã≅ ö7s% $ uΖö6 yf tG ó™ $$ sù …çµ s9 çµ≈uΖø‹¤f uΖsù …ã& s#÷δ r&uρ š∅ ÏΒ É> öx6ø9$# 
ÉΟŠ Ïàyè ø9$# ∩∠∉∪ 〈 ) ٧٦األنبياء( ،آية سورة الصافاتفي و :® ô‰s)s9uρ $ sΨ1yŠ$ tΡ Óyθ çΡ zΝ÷è ÏΖn= sù tβθç7ŠÅf ßϑ ø9$# 

 )٧٥الصافات ( 〉 ∪∋∠∩

 
:في هذه الوحدة موضع واحد للتشابه        

:الموضع األول        

.اختالف حكاية الدعوة في كل موضع من المواضع السابقة        
.إبدال جملة أو أكثر بمثلها، تشابه باإلبدال: نوعه        

 
:أثر السياق في توجيه المتشابه        

      كيت دعوة نوحح لفي الطـول   قومه في المواضع السابقة على اختالف
لربه أم لم تتكرر فإنها  وسواء تكررت دعوة نوح، والقصر والزيادة والنقصان
وكانت أكثر من المذكور في موضع بل وربمـا كانـت   ، كانت بغير اللغة العربية



 

فأخذ القرآن في حكايـة المعنـى فـي هـذه     ، أكثر من الموضوع في كل موضع
أن تكون في إيرادها على وجوه مختلفـة   مما اقتضى، المواضع المختلفة المقامات

، وكلها دعاء بـالهالك ، فالوارد في سورة نوح أشدها وأعنفها، بات وأسرارلمناس
ـ ، وليس فيها ذكر للنجاة ذكر فـي  وذلك مناسب لما تقدم في السورة كلها مما لم ي

في دعوتهم ليالً ونهاراً وسراً وإعالنـاً فلـم    كبيان اجتهاد نوح، موضع آخر
لى اإليمان من الثـواب العاجـل   ثم بيان ما وعدهم به ع، يزدهم دعاؤه إال فراراً

وبيان أنهم مكروا وتواصوا على ، ح لهم به من آيات اهللا في خلقهوما لو، واآلجل
فلما تقدم ذلك بأوفى بيان ناسب ذكر دعوته عليهم بهـذه  ، العكوف على أصنامهم
y7 ®:الصورة وتعليلها بقوله ¯ΡÎ) β Î) öΝèδ ö‘ x‹s? (#θ = ÅÒ ãƒ x8yŠ$ t6 Ïã Ÿω uρ (#ÿρ à$ Í#tƒ ω Î) #XÅ_$ sù #Y‘$ ¤Ÿ2 〈   

                                             )                                                                                                                            ٢٧نوح (

ب وصرح بطلـب  في الدعوة بأنه مغلو أما سورة القمر فقد صرح نوح      
  .وذلك مناسب لما سبق التصريح به من أنه ازدجر، نصرة اهللا

وأما في سورة المؤمنون فلم يصرح بمغلوبيته وال بطلـب الهـالك ولكنـه          
وحكايـة   ،وذلك ألنه لم يسبق تصريح بإهانته وإيذائه، اقتصر على طلب النصرة

  :كر في وعيدهم له قـولهم سق بطريقة مجابهته بالشبه وأعلى ما ذردهم عليه لم تُ
® (#θ ÝÁ −/uyIsù ⎯Ïµ Î/ 4© ®L xm &⎦⎫Ïm  〈 ) وهذه قد تكون في الترك والموادعـة أكثـر   ، ) ٢٥المؤمنون

  .فكل ذلك اقتضى االقتصار على طلب النصرة من اهللا، منها في التهديد والوعيد
 وسياق القصة في سورة المؤمنون لم يذكر فيها اإلطناب في ذكر الهالك      
وطلب الحمد بعد االستواء على الفلك ، بل أبرزت القصة مواضع النعم، والوبال

$  ®: وأما قوله، والمنزل المبارك عند النزول منها yϑ Î/ Èβθç/¤‹Ÿ2  〈  فتكذيبهم سبق
öθ ®: في قولهم s9uρ u™!$ x© ª!$# tΑu“Ρ{ Zπ s3Í≥ ¯≈n= tΒ $ ¨Β $ uΖ÷è Ïϑ y™ #x‹≈ pκÍ5 þ’Îû $ uΖÍ← !$ t/# u™ t⎦,Ï!¨ρ F{$#  〈 ) ٢٤المؤمنون(                    

وطلب منه الفتح ، إلى اهللا تكذيب قومه وأما سورة الشعراء فاشتكى نوح      
وهذا مناسب لما سبق من تهديدهم ، والنجاة له ولمن معه من المؤمنين، بينه وبينهم

⎦ ) ®: له وللمؤمنين في قـولهم  È⌡s9 óΟ©9 Ïµ tF⊥ s? ßyθ ãΖ≈ tƒ ¨⎦ sðθ ä3tG s9 z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏΒθ ã_ öyϑ ø9$#  〈  ،  فـإن
بأن الرجم سيكون له ولغيره؛ وألنه سبق أيضاً الجدال كونه من المرجومين م شعر



 

ß⎯ÏΒ  ®:  في شأن المؤمنين في قول الكفار ÷σçΡr& y7 s9 y7 yè t7¨?$#uρ tβθ ä9sŒö‘ F{$#  〈  ،وقوله لهم :
® !$ tΒ uρ O$ tΡr& ÏŠÍ‘$ sÜÎ/ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#  〈 فكان ذلك كله بياناً متصالً عن هؤالء المؤمنين .  

t ¨β ®: وقوله       Î) ’ ÍΓöθ s% Èβθ ç/¤‹x.  〈 للسابق من قوله تعالى راجع :® ôM t/¤‹x. ãΠöθ s% ?yθ çΡ 
t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$#   〈  ، وهذه الدعوة التي حكيت عن نوح في هذه المواضع هي المشار إليها

% ®:األنبيـــاءفـــي آيـــة ســـورة  ·nθ çΡuρ øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ ⎯ÏΒ ã≅ ö7s% $ uΖö6 yf tG ó™ $$ sù  〈   ) ٧٦األنبيـــاء                                              (

$ ô‰s)s9uρ ® وآية سورة الصافات  sΨ1 yŠ$ tΡ Óyθ çΡ zΝ÷è ÏΖn= sù tβθ ç7ŠÅf ßϑ ø9$# ∩∠∈∪ 〈   ) ٧٥الصافات  (  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الوحدة الثانية

  
d ® ¨β Î) ’Îû y7 Ï9 s̈Œ ;M≈tƒ Uψ β Î)uρ $ ¨Ζä. t⎦⎫Ï= tG ö7ßϑ s9 ∩⊂⊃∪ 〈 

) ٠٣٠المؤمنون (  

 d ® tΠöθ s% uρ 8yθ çΡ $ £ϑ ©9 (#θ ç/¤‹Ÿ2 Ÿ≅ ß™ ”9$# öΝßγ≈ sΨ ø% uøî r& öΝßγ≈ sΨù= yè y_ uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Zπtƒ#u™ ( $ tΡô‰tG ôã r& uρ 
š⎥⎫Ïϑ Ï=≈©à= Ï9 $¹/# x‹tã $ VϑŠÏ9r& ∩⊂∠∪ 〈  

) ٠٣٧الفرقان (  

d ® ¨β Î) ’Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 Νèδ ãnYø.r& t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊇⊄⊇∪ 〈 
) ١٢١الشعراء (    

 d ® çµ≈sΨ ø‹yfΡr'sù |=≈ ys ô¹ r&uρ Ïπ sΨ‹Ï¡¡9$# !$ yγ≈ sΨù= yè y_ uρ Zπ tƒ#u™ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ù=Ïj9 ∩⊇∈∪ 〈 
) ٠١٥العنكبوت (  

 d ® ‰s)s9uρ !$ yγ≈ sΨø.ü? Zπ tƒ#u™ ö≅yγ sù ⎯ÏΒ 9Ï.£‰–Β ∩⊇∈∪ 〈 
) ٠١٥القمر (  

 d ® $ yγ n= yèôf uΖÏ9 öΝä3s9 Zο uÏ.õ‹s? !$ pκu Ïè s?uρ ×β èŒé& ×π u‹Ïã üρ ∩⊇⊄∪ 〈 
) ٠١٢الحاقة (  

  
وهي كلمات  في أعقاب قصة نوح ما ذكره اهللا تعالىهذه اآليات شملت       

وهذه الكلمات جاءت متقاربةً في المعنى مختلفةً ، إجمالية ترشد إلى العبرة والعظة
وما جاء فيها من افتراق فهو عين الوفاق لما جـاءت  ، في طريق األداء والحكاية

 . فيه كل عبارة من الموقع والمقام 

   
  :في هذه الوحدة موضع واحد للتشابه      

Zπ  ®مجيء لفظ       tƒ#u™ 〈 فاإلفراد في قوله، تارة مفردا وتارة جمعا:® öΝßγ≈ sΨù= yè y_ uρ 
Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Zπ tƒ#u™ (〈 ) وقوله، )٣٧الفرقان:® ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπtƒ Uψ ( 〈  ) وقوله، )١٢١الشعراء: ® !$ yγ≈ sΨù= yè y_ uρ Zπ tƒ#u™ 

š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩⊇∈∪ 〈 ) ١٥العنكبوت( ،وقوله: ® ‰s)s9uρ !$ yγ≈ sΨ ø.ü? Zπ tƒ#u™  〈 ) وقوله، )١٥القمر: ® $ yγ n= yè ôf uΖÏ9 öΝä3s9 
Zο uÏ.õ‹s? !$ pκu Ïè s?uρ ×β èŒé& ×π u‹Ïã üρ ∩⊇⊄∪ 〈 ) ١٢الحاقة( ،والجمع في قوله:® ¨βÎ) ’Îû y7Ï9 s̈Œ ;M≈tƒ Uψ  〈 ) ٣٠المؤمنون(  
  .دتشابه بالجمع واإلفرا: نوعه      

  



 

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

الواقع في سورة الشعراء في هذه القصة هو الواقع في السورة نفسها في       
 βÎ) ù't±°Σ ® :قال تعالى، وفيما قبل وبعد القصص وفي أول السورة، جميع القصص

öΑÍi”t∴çΡ ΝÎκö n= tã z⎯ÏiΒ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# Zπtƒ#u™ 〈 ) ٤الشعراء( ،وقال تعالى: ® ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ tβ% x. ΝèδãnYø. r& 
t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩∇∪ 〈 ) قصة من قصص موسى وإبراهيم ونوح وهود  وعقب كل، )٨الشعراء

’ (βÎ¨ ®: يذكر قوله تعالى عليهم السالم وصالح ولوط وشعيب Îû y7Ï9 s̈Œ Zπ tƒUψ (  〈  ، وفي
óΟs9uρ ®: نهاية السورة r& ⎯ä3tƒ öΝçλ°; ºπtƒ#u™ β r& …çµuΗ s>÷è tƒ (#àσ¯≈ yϑ n= ãã û© É_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ üó Î) ∩⊇®∠∪ 〈 ) ١٩٧الشعراء( 

والواقع في سورة القمر كذلك من إفراد اآلية مناسب للمذكور في صدر       
β ®: السورة عن كفار مكة من قوله تعالى فيهم Î)uρ (#÷ρ utƒ Zπtƒ#u™ (#θ àÊ Í÷è ãƒ (#θ ä9θ à)tƒ uρ Öós Å™ 

@Ïϑ tG ó¡–Β ∩⊄∪ 〈 ) ٢القمر( 

أما الواقع في سورتي العنكبوت والفرقان من إفراد لفـظ اآليـة فلمناسـبته          
  .مقتضى اإليجاز في كل من المذكور فيهما من القصة

وبلفظ التذكرة لمناسبتها ، وكذلك في سورة الحاقة كانت مفردةً لمقام اإليجاز      
çµ… ®: للمذكور بعد في السورة نفسها من قوله ¯ΡÎ)uρ ×ο uÏ.õ‹tFs9 t⎦⎫É)−G ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∇∪ 〈 ) مع ، )٤٨الحاقة

 .قرب اآلية والتذكرة في المعنى
أما الواقع في سورة المؤمنون من جمع اآليات فهو مناسب للموضع الذي       

ومن حيث ما سبق ، وأكثر إطناباً، هو فيه من حيث كونه أبسط من كل المذكور
    :ات التي عطفت القصة عليها من قولهالقصة في السورة نفسها من العبر واآلي

® ô‰s)s9uρ $ sΨ ø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯ÏΒ 7' s#≈ n=ß™ ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ∩⊇⊄∪ 〈 ) ١٢المؤمنون( ،وقوله تعالى :® ô‰s)s9uρ $ sΨø)n= yz 
óΟä3s% öθ sù yìö7y™ t,Í← !#usÛ 〈 ) وفيها أيضا قوله تعالى، )١٧المؤمنون: ® ¨β Î)uρ öΝä3s9 ’Îû ÄΝ≈ yè÷ΡF{$# Zο uö9 Ïè s9 ( 

/ä3‹ É)ó¡Σ $ £ϑ ÏiΒ ’ Îû $ pκÏΞθ äÜç/ ö/ä3s9uρ $ pκ Ïù ßìÏ≈ uΖtΒ ×ο uÏVx. $ pκ÷]ÏΒ uρ tβθè= ä.ù's? ∩⊄⊇∪ 〈 ) فلما فاض هذا ، )٢١المؤمنون
وال يخفى بعد ذلك ما في كل ، الموضع بهذه اآليات ناسب فيه إبراز اللفظ مجموعاً

 .في كل سورة وما ختمت به من رعاية الفاصلة والجرس الصوتي، آية
   



 

 سورة الفرقان

 
  :مكيتها ومدنيتها      

منها فيما روي عنه ثالث آيات  وقد استثنى ابن عباس، هي سورة مكية      
⎪⎦t ® :قال أنها نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى Ï% ©!$#uρ Ÿω šχθ ããô‰tƒ yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9Î) uyz# u™ 

Ÿω uρ tβθ è= çFø)tƒ }§ø¨Ζ9$# © ÉL ©9$# tΠ§xm ª!$# ω Î) Èd,ys ø9$$ Î/ Ÿω uρ šχθ çΡ÷“ tƒ 4 ⎯tΒ uρ ö≅ yè øtƒ y7 Ï9 s̈Œ t,ù= tƒ $ YΒ$ rO r& ∩∉∇∪ 
ô#yè≈ ŸÒãƒ ã& s! Ü># x‹yè ø9$# tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ô$ é#øƒ s† uρ ⎯ÏµŠ Ïù $ ¸Ρ$ yγ ãΒ ∩∉®∪ ω Î) ⎯tΒ z>$ s? š∅ tΒ#u™uρ Ÿ≅ Ïϑ tã uρ Wξ yϑ tã 
$ [s Ï=≈ |¹ y7Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΑÏd‰t6 ãƒ ª!$# ôΜ Îγ Ï?$ t↔ Íh‹y™ ;M≈ uΖ|¡xm 3 tβ% x.uρ ª!$# #Y‘θàxî $ VϑŠ Ïm فإنها  )٧٠-٦٨الفرقان ( 〉 ∪⊂∠∩ ‘§

  .مدنية فيما روي عن ابن عباس وقتادة
أنها مكية كما في صحيح في رواية أخرى له  والصحيح عن ابن عباس      

أنه سأل  - رحمه اهللا-  ١عن القاسم بن أبي بزة"البخاري في تفسير سورة الفرقان 
Ÿω ®: ههل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ فقرأت علي: ٢ سعيد بن جبير uρ 

tβθ è=çFø)tƒ }§ø¨Ζ9$# © ÉL ©9$# tΠ§xm ª!$# ω Î) Èd,ys ø9$$ Î/ 〈 .ها على ابن عباس كما قرأتُ: فقال سعيد
يريد قوله  ٣".ها آية مدنية التي في سورة النساءهذه مكية نسختْ: فقال ،ها عليقرأتَ
tΒ⎯ ® :تعالى uρ ö≅ çFø)tƒ $ YΨ ÏΒ÷σãΒ #Y‰Ïdϑ yè tG –Β …çν äτ !#u“ yf sù ÞΟ̈Ψ yγ y_ #V$ Í#≈ yz $ pκ Ïù |=ÅÒ xî uρ ª!$# Ïµ ø‹n= tã …çµ uΖyè s9uρ 
£‰tã r&uρ …çµ s9 $¹/# x‹tã $ VϑŠ Ïàtã ∩®⊂∪ 〈 ) ٤.)٩٣النساء  

                                                 
ويقال أبو عاصـم   ،ويقال يسار ويقال نافع بن يسار المكي أبو عبد اهللا ،القاسم بن أبي بزة واسمه نافع: هو ١

 ،قليـل الحـديث   ،وكان ثقة ،بمكة هـ ١٢٤توفي سنة  ،قيل أن أصله من همدان ،القاري المخزومي موالهم
  )٨/٢٧٨ينظر التهذيب . (وذكره بن حبان في الثقات

ينظر التقريب (هـ ٩٥قتل بين يدي الحجاج سنة ، ثقة ثبت فقيه ،ير األسدي موالهم الكوفيسعيد بن جب :هو ٢
١/٢٣٤( 
%t⎦⎪Ï ® :باب قوله تعالى، ٤/١٧٨٤ينظر صحيح البخاري ٣ ©!$#uρ Ÿω šχθ ããô‰tƒ yì tΒ «!$# $ ·γ≈ s9Î) uyz#u™ Ÿωuρ tβθ è=çFø)tƒ 

}§ø̈Ζ9$# © ÉL©9 $# tΠ § xm ª!$# ωÎ) Èd, ysø9 $$ Î/ Ÿωuρ šχθ çΡ ÷“ tƒ 4 ⎯ tΒuρ ö≅ yèøtƒ y7Ï9¨sŒ t, ù=tƒ $YΒ$ rOr& ∩∉∇∪   〈)٤٤٨٤حديث رقم ، )٦٨الفرقان  
  ١/١٥٩وينظر الناسخ والمنسوخ للكرمي، ١٨/٣١٣ينظر التحرير والتنوير  ٤



 

حدثنا أبو جعفر قال حدثنا يموت بإسناده :"في كتابه -رحمه اهللا-قال النحاس      
 ١"وسورة الفرقان نزلت بمكة فهي مكية :قال عن ابن عباس

:موضوعات السورة        

، وما يلزم له من توحيد األلوهيـة ، جاء في هذه السورة بيان توحيد الربوبية      
وبينت مـا  ، ثم جاء فيها بيان أن القرآن منزٌل من عند اهللا، وموقف الكافرين منه

 ثم جاء إثبات دعوة النبي، وامتنّت على الناس بما فيه من إرشاد، فيه من الهدى
، ثم ذكر فيها جملة من المخلوقـات كمـد الظـل   ، سوأن رسالته عامة لجميع النا

، ومـرج البحـرين  ، والماء واألنعام واألناسـي ، والنهار والرياح، والليل والنوم
واالسـتواء  ، وخلق السماوات واألرض في ستة أيـام ، واإلنسان والنسب والصهر

وغير ذلك من مخلوقات اهللا فـي  ، والسراج والقمر، وبروج السماء، على العرش
  .الكونهذا 

وقد جاء تفصيل ذلك ، ثم جاءت اإلشارة إلى القرون المكذبة وكيفية إهالكهم      
ثم ختمت ببيان صفات عباد الرحمن . في  سورة الشعراء وهي السورة التي تليها

وما أكرمهم اهللا به من األخالق الحميدة التي استحقوا بها األجر العظيم في جنـات  
  .النعيم
  :سورة الفرقانسبب تسميتها ب      

، وعلى مسمع منـه  وقد سميت هذه السورة بسورة الفرقان في عهد النبي      
سمعت هشام بن حكـيم  :" أنه قال في صحيح البخاري عن عمر بن الخطابف

يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول اهللا فاستمعت لقراءته فـإذا هـو    ٢ بن حزام
رت  فكدت أساوره في الصالة فتصبيقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول اهللا

إني سمعت هذا يقرأ : حتى سلم فلببته بردائه فانطلقت به أقوده إلى رسول اهللا فقلت
  ٣.الحديث..."سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها

                                                 
 ١/٦٠٣الناسخ والمنسوخ ١
ووهـم   ،يهمات قبل أب ،هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي األسدي صحابي بن صحابي: هو ٢

  )١/٥٧٢ينظر التقريب . (من زعم أنه استشهد بأجنادين
  )٤٧٥٤(رقم ، من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذاباب  ٢/٨٥١ينظر صحيح البخاري  ٣



 

أما وجه تسـميتها سـورة الفرقـان    ، وال يعرف لهذه السورة اسم غير هذا      
وألن اهللا ذكـر   ،رات في أولها ووسطها وآخرهافلوقوع لفظ الفرقان فيها ثالث م

بين به فرق اهللا  ،فيها الكتاب الذي أنزله على نبيه وكان النعمة العظمى للناس كافة
  ١.بهذه التسمية ت جديرةالحق والباطل ولهذا كان

 
:وهو ،وفي هذه السورة موضع واحد تمت مشابهته مع ما سبق        

tΠöθ ® :قوله تعالى s% uρ 8yθ çΡ $ £ϑ ©9 (#θ ç/¤‹Ÿ2 Ÿ≅ß™ ”9$# öΝßγ≈ sΨø% uøî r& öΝßγ≈ sΨ ù= yèy_ uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Zπ tƒ#u™ ( $ tΡô‰tG ôã r&uρ 
š⎥⎫Ïϑ Ï=≈©à= Ï9 $¹/# x‹tã $ VϑŠÏ9r& ∩⊂∠∪ 〈  

) ٠٣٧الفرقان (  

هذه اآلية في مواضع سورة األعراف مع آية سورة األعـراف   وقد تشابهت      
وآية سـورة الشـعراء   ، )٧٧(اءوآية سورة األنبي، )٧٣(وآية سورة يونس، )٦٤(
  ٢).٩(وآية سورة القمر، )١٠٥(

، )٣٠(وكذلك تشابهت في مواضع سورة المؤمنون مع آية سورة المؤمنـون       
، )١٥(وآية سورة القمـر ، )١٥(وآية سورة العنكبوت) ١٢١(وآية سورة الشعراء
  ٣).١٢(وآية سورة الحاقة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٢/٣٥٤ينظر صفوة التفاسير  ١
  ١٢٩ينظر ص ٢
  ١٩٤ينظر ص  ٣



 

  :فهو كما يلي أما ما تشابه منها مع ما بعدها      
  الوحدة األولى

  
d ® tΠöθ s% uρ 8yθ çΡ $ £ϑ ©9 (#θ ç/¤‹Ÿ2 Ÿ≅ ß™ ”9$# öΝßγ≈sΨ ø% uøî r& öΝßγ≈ sΨù= yè y_ uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Zπtƒ#u™ ( $ tΡô‰tG ôã r& uρ 

š⎥⎫Ïϑ Ï=≈©à= Ï9 $¹/# x‹tã $ VϑŠÏ9r& ∩⊂∠∪ 〈  
) ٠٣٧الفرقان (  

 d ® ôMt/¤‹x. ãΠöθ s% ?yθ çΡ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊃∈∪ 〈 
) ١٠٥الشعراء (  

 d ® ôMt/¤‹x. öΝßγ n= ö6 s% ãΠöθ s% 8yθçΡ ×Š% tæuρ ãβ öθ tãöÏùuρ ρ èŒ ÏŠ$ s?÷ρ F{$# ∩⊇⊄∪ 〈 
) ٠١٢ص (  

  
d ® * ôMt/¤‹x. öΝßγ n= ö6 s% ãΠöθ s% 8yθçΡ (#θ ç/¤‹s3sù $ tΡy‰ö6 tã (#θä9$ s% uρ ×βθ ãΖøgxΧ uÅ_ ßŠø— $#uρ ∩®∪ 〈 

) ٠٠٩القمر (  

 
  :في هذه الوحدة موضع واحد للتشابه      

θ# ®: ولهق       ç/¤‹Ÿ2 〈 و، بالتذكير في سورة الفرقان® M t/¤‹x. 〈  بالتأنيث في سور
  .الشعراء وص والقمر

  .تشابه بالتذكير والتأنيث: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

ôM * ® :الجمع يذكّر ويؤنث إذا أردت الجماعة أو األمة أو القبيلة فتقـول        t/¤‹x. 
öΝßγ n= ö6 s% ãΠöθ s% 8yθ çΡ  〈 وكذلك كل اسم جمعٍ ال واحد . ١إنما تريد كذّبت جماعة قوم نوح

  ٢.له من لفظه نحو رهط ونفر لذا يصغّر على قُويمة
        

  

                                                 
 ٢/٤١٢األصول في النحو  ١
  ٢/٥٢٠نظر المصباح ي ٢



 

،  ٢والشـوكاني ، ١وهذا ما ذهب إليه جمع من المفسرين منهم الزمخشـري        
  ٧.وغيرهم، ٦والقرطبي ،٥وأبي السعود،  ٤والبيضاوي، ٣والرازي

إال أن وجود أي منهما ، وعلى هذا فإن كالً من التذكير والتأنيث للجمع جائز      
  .ففي سورة الفرقان جاء الجمع بالتذكير، في موضع هو أنسب بذلك الموضع

أما إثبات التاء في سورة القمر اختيارا للتأنيث وإن كان تذكير القوم أشـهر        
أو إلى أنهم مع عتوهم وكثرتهم كانوا أهـون   ،على أن فعلهم أخس األفعالفللتنبيه 

    ٨.شيء عليه سبحانه وأضعفهم بحيث جعلهم هباء منثوراً وكذا من بعدهم
في ) كذّب(كما أن التأنيث في سورتي الشعراء والقمر مناسب لتأنيث الفعل       

قال تعالى في سورة ، في كلتا السورتين عليهم السالم ولوط وصالح قصص هود
ôM ® :عراءالش t/¤‹x. îŠ% tæ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊄⊂∪ 〈 ) وقال، )١٢٣الشعراء: ® ôM t/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊆⊇∪ 〈 

ôMt/¤‹x. ãΠöθ ®, :وقال، )١٤١الشعراء ( s% >Þθ ä9 t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇∉⊃∪ 〈 ) وقال تعالى في سورة ، )١٦٠الشعراء
%ôMt/¤‹x. ×Š ® :القمر tæ y#ø‹s3sù tβ% x. ’ Ï1# x‹tã Í‘ä‹çΡuρ ∩⊇∇∪ 〈 ) وقال، )١٨القمر: ® ôM t/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO Í‘ä‹‘Ζ9$$ Î/ 

ôM ® :وقال، )٢٣القمر ( 〉 ∪⊃⊅∩ t/¤‹x. ãΠöθ s% ¤Þθ ä9 Í‘ ä‹‘Ζ9$$ Î/ ∩⊂⊂∪ 〈 ) أن قوله إضافة إلى، )٣٣القمر :® 
M t/¤‹x. 〈  ن تكذيب قريش في في سورة الشعراءمناسب لما سبقته من آيات تبي
βÎ) ù't±°Σ öΑÍi”t∴çΡ ΝÎκö ®:قوله n= tã z⎯ÏiΒ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# Zπ tƒ#u™ ôM̄= sàsù öΝßγ à)≈ sΨ ôãr& $ oλm; t⎦⎫Ïè ÅÒ≈ yz ∩⊆∪ $ tΒ uρ ΝÎκ Ï?ù'tƒ 

⎯ÏiΒ 9ø.ÏŒ z⎯ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# B^y‰øt èΧ ωÎ) (#θ çΡ% x. çµ ÷Ζtã t⎦⎫ÅÊ Í÷è ãΒ ∩∈∪ 〈 ) وقوله، )٥- ٤الشعراء: ® y7̄= yè s9 ÓìÏ‚≈ t/ 
y7 |¡ø¯Ρ ω r& (#θ çΡθ ä3tƒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩⊂∪ 〈 ) ٣الشعراء (

٩.  

                                                 
 ٣/٣٢٨كشاف ينظر ال ١
 ٤/١٠٨ينظر فتح القدير  ٢
 ٢٤/١٣٢ينظر التفسير الكبير  ٣
  ٤/٢٤٦ينظر تفسير البيضاوي  ٤
  ٦/٢٥٤ينظر تفسير أبي السعود  ٥
 ١٣/١١٨ينظر تفسير القرطبي  ٦
 ٣/١٩١ينظر تفسير النسفي  ٧
 ١٤/٦١نظم الدرر  ٨
 ٩/٢٦٥ينظر نظم الدرر ٩



 

  الوحدة الثانية

  
d ® tΠöθ s% uρ 8yθ çΡ $ £ϑ ©9 (#θ ç/¤‹Ÿ2 Ÿ≅ ß™ ”9$# öΝßγ≈sΨ ø% uøî r& öΝßγ≈ sΨù= yè y_ uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Zπtƒ#u™ ( $ tΡô‰tG ôã r& uρ 

š⎥⎫Ïϑ Ï=≈©à= Ï9 $¹/# x‹tã $ VϑŠÏ9r& ∩⊂∠∪ 〈  
  )٠٣٧الفرقان (

d ® çµ≈ sΨø‹yfΡr'sù |=≈ ys ô¹ r&uρ Ïπ sΨ‹Ï¡¡9$# !$ yγ≈ sΨù= yè y_ uρ Zπ tƒ#u™ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ù=Ïj9 ∩⊇∈∪ 〈 
) ٠١٥العنكبوت (  

 d ® ‰s)s9uρ !$ yγ≈ sΨø.ü? Zπ tƒ#u™ ö≅yγ sù ⎯ÏΒ 9Ï.£‰–Β ∩⊇∈∪ 〈 
) ٠١٥القمر (  

 d ® $ yγ n= yèôf uΖÏ9 öΝä3s9 Zο uÏ.õ‹s? !$ pκu Ïè s?uρ ×β èŒé& ×π u‹Ïã üρ ∩⊇⊄∪ 〈 
) ٠١٢الحاقة (  

 
  :موضع التشابه      

öΝßγ≈sΨ ® :في قوله يء الجعل في سورة الفرقانمج       ù= yè y_ uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Zπ tƒ#u™  〈  ، وكذلك
$! ®: في سورة العنكبوت في قوله yγ≈ sΨ ù= yèy_ uρ Zπ tƒ#u™ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ïj9  〈  ، وفي سورة الحاقّة في

$ ®:  قوله تعالى yγ n= yè ôf uΖÏ9 öΝä3s9 Zο uÏ.õ‹s?  〈  ،في  بينما جيء بالترك في سورة القمر
$! s)s9uρ‰ ®: قوله yγ≈ sΨ ø.ü? Zπ tƒ#u™ 〈.  

  .فعل بآخرإبدال ، تشابه باإلبدال: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

 :في تفسيره الكبير في توجيه هذا الموضع  - رحمه اهللا–يقول الفخر الرازي      
ظ الترك يدل على لكن لف، ١)أي الجعل والترك(هما وإن كانا في المعنى واحد " 

، األمطار من السماءفكأنها مذكورة بالتفصيل حيث بين الجعل والفراغ باأليام 
#çÏN ®: وذكر السفينة بقوله، وتفجير األرض sŒ 8y üθ ø9r& 9ß ßŠuρ  〈  ،وذكر جريها فقال :®  

                                                 
  ١٠/٤٠٦ينظر لسان العرب  ١



 

!$ yγ≈ sΨø.ü?  〈 وقال هناك، إشارة إلى تمام الفعل المقدور :® !$ yγ≈ sΨ ù= yèy_ uρ 〈 شارة إلى بعض إ
  ١"ذلك 

، هذا وال يخفى أن الترك أمعن من الجعل في إفادة الفعل وتمامه وبقاء أثره      
ö≅yγ ® :وذلك أنسب بمقام سورة القمر التي بني األمر فيها على كثرة التذكير بقوله sù 

⎯ÏΒ 9Ï.£‰–Β  〈.٢  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ٢٩/٣٧ر التفسير الكبي ١
  ١١/١١٠، ١٠/٤٠٥ينظر لسان العرب  ٢



 

 سورة الشعراء

 
  :مكيتها ومدنيتها      

وكعب بن ، ١هي سورة مكية إال أربع آيات نزلت بالمدينة في حسان بن ثابت      
وهي قوله  -رضي اهللا عنهم- شعراء رسول اهللا، ٣وعبد اهللا بن رواحة، ٢مالك
â™!#uyè ®:تعالى ’±9$#uρ ãΝßγ ãè Î7®Ktƒ tβ… ãρ$ tó ø9$# ∩⊄⊄⊆∪ 〈 وهذا قول ابـن عبـاس  ، إلى آخر السورة-

ثناء على فرض صحته وصـوابه ال ينـافي مكيـة    ستوهذا اال، ٤-رضي اهللا عنه
  .السورة
حدثنا يموت بإسناده عن  ،ثنا أبو جعفرحد:"في كتابه -رحمه اهللا-قال النحاس      

وسورة الشعراء نزلت بمكة فهي مكية سوى  :قال - رضي اهللا عنه- ابن عباس
وهم شعراء  ،خمس آيات من آخرها نزلن بالمدينة في ثالثة نفر من األنصار

وهو قوله  ،اهللا بن رواحة وعبد ،وكعب بن مالك ،حسان بن ثابت :رسول اهللا
â™!#uyè ® :عز وجل ’±9$#uρ ãΝßγ ãèÎ7®Ktƒ tβ… ãρ$ tó ø9$# ∩⊄⊄⊆∪ óΟs9r& us? öΝßγ ¯Ρr& ’Îû Èe≅ à2 7Š# uρ tβθ ßϑ‹ Îγ tƒ ∩⊄⊄∈∪ öΝåκ®Ξr&uρ 
šχθ ä9θ à)tƒ $ tΒ Ÿω šχθ è= yè øtƒ ∩⊄⊄∉∪ ω Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Ï=≈ ¢Á9$# (#ρ ãx.sŒuρ ©!$# #[ÏVx. 

(#ρ ã|Á tFΡ$#uρ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ (#θ ßϑÏ= àß 3 ÞΟn= ÷è u‹y™ uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ßϑ n= sß £“ r& 5=n= s)ΖãΒ tβθ ç7Ï= s)Ζtƒ ∩⊄⊄∠∪ 〈 ) ٢٢٧- ٢٢٤الشعراء  (

٥."استثنى هؤالء الثالثة من جملة الشعراء
  

  ٦".وكذلك آل طس، جميع آل حم مكيات: "- رحمه اهللا-وقال ابن تيمية      
  

                                                 
شاعر رسـول   ،حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام األنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن أو أبو الوليد:هو ١
  )١/١٥٧ينظر تقريب التهذيب . (وله مائة وعشرون سنة ،هـ٥٤مات سنة  ،مشهور ،اهللا
 ،فواوهو أحد الثالثة الذين خلّ ،صحابي مشهور ،مدنيكعب بن مالك بن أبي كعب األنصاري السلمي ال: هو ٢

  )١/٤٦١ينظر تقريب التهذيب (هـ ٥٠سنة  مات
 ،شهد بـدر  ،أحد السابقين ،الشاعر ،عبد اهللا بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الخزرجي األنصاري:هو ٣

  )١/٣٠٣ينظر تقريب التهذيب . (وكان ثالث األمراء بها ،واستشهد بمؤتة
 ١/١٣٨نظر الناسخ والمنسوخ للمقريوي،١/١٩٦البيان في عد آي القران  نظري ٤
 ١/٦٠٧الناسخ والمنسوخ  ٥
 ١٣/٨٧وينظر تفسير القرطبي، ٧/٩٩منهاج السنة النبوية  ٦



 

  :موضوعات السورة      

 الرسول هنزلت هذه السورة بعد سورة الواقعة في الوقت الذي كان في      
يبذل كل ما يستطيع ويتخذ كل الوسائل لهدايتهم ، شديد الحرص على هداية قومه

، األمر عليه وتهوين فنزلت هذه السورة لتسلية النبي، وضمهم تحت لواء الدين
فبدأت بموضوع القرآن الذي أنزله اهللا ، وقد عالجت السورة أصول الدين والتوحيد

ثم فصلت بعض قصص ، وبينت موقف المشركين المعاندين، هداية للعالمين
وبينت ، األنبياء وهم الذين وردت أسماؤهم في السورة التي سبقتها سورة الفرقان

وأسهبت في عرض ذلك مما يجعل هدف ، خصومةما كان بينهم وبين أقوامهم من 
، القصص في هذه السورة هو تصوير خصومة القوم ألنبيائهم للتخفيف عن النبي

وختامها متناسب في الكل ، لذلك كان مطلع كل سورة متناسب مع مطلع أختها
تبت فيها قصصهم على حسب كما ر ،وأسلوب العرض والتذكير واحد، كذلك

على  ولو كانت مرتبة، ورة الفرقان فبدأت بقصة موسىترتيب ورودهم في س
ثم تناولت قصة الخليل ، ١كما في سورة األعراف الواقع لتأخرت قصة موسى

ثم بينت حال السعداء واألشقياء ، وموقفه من قومه وأبيه في عبادتهم لألوثان
ي وختمت السورة بالرد على افتراء المشركين ف، ومصير كل منهما يوم القيامة

وأيضاً جمعت أعظم ما للشعر من ، زعمهم أن القرآن من تنزيل الشياطين
خصائص تهيج المشاعر مع سمووهللا المثل األعلى-شأنها على الشعر  ها وعلو- 

ثم ، اذمع موضوع السورة فعرضت بأسلوب أخّ متناسبةً  وقد جاءت قصة نوح
، ك سبيل المؤمنينمنهم من سل اء الذين يلغون واستثنتذكرت اآليات الشعر
  .ليتناسق البدء مع الختام

  
  
  
  

                                                 
 ١/١٢٠ينظر أسرار ترتيب القرآن  ١



 

  :سبب تسميتها بسورة الشعراء      

لتفردها بذكر أخبار الشعراء فيها سميت سورة الشعراء رداً على الزاعمين       
وتسمى بسورة ، ١بأن محمداً كان شاعراً وأن ما جاء به من قبيل الشعر والهوى

  ٢.الجامعة كما ذكره اإلمام مالك
  

:في سبعة مواضع وهي بحسب ترتيبها كالتالي وقد تشابهت مع ما سبقها        
d ® ôMt/¤‹x. ãΠöθ: األول       s% ?yθçΡ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊃∈∪ øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλm; óΟèδθäz r& îyθ çΡ Ÿω r& 
tβθ à)−G s? ∩⊇⊃∉∪ ’ÏoΤÎ) öΝä3s9 îΑθ ß™ u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊇⊃∠∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊃∇∪ 〈 
، )٢٥(وآية سورة هـود  ، )٥٩(مع آية سورة األعراف  هذه اآليات تشابهت      

  ٣).٢,٣(وآية سورة نوح ، )٢٣(وآية سورة المؤمنون 
 

$! ® d: الثاني       tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷βÎ) y“ Íô_ r& ω Î) 4’n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9 $# 
∩⊇⊃®∪ 〈 

 

  ٤).٢٩(وآية سورة هود ، )٧٢(مع آية سورة يونس  اآليةهذه  تشابهت      
 

d ® * (#ûθ: الثالث       ä9$ s% ß⎯ÏΒ ÷σçΡr& y7 s9 y7 yèt7¨?$#uρ tβθ ä9sŒö‘ F{$# ∩⊇⊇⊇∪ 〈 
، )٢٧(وآية سورة هـود  ، )٦٠(مع آية سورة األعراف  هذه اآلية تشابهت      

  ٥).٩(وآية سورة القمر ، )٢٤(وآية سورة المؤمنون 
 

                                                 
 ٢١١ينظر اإلعجاز البالغي في القرآن لمحمد حسين سالمة ص ١
  ١/١٥٣واإلتقان ، ١٩/٥٨وروح المعاني ، ٣/٣٣٢ينظر تفسير ابن كثير  ٢
 ٩٣ينظر ص ٣
  ١٦١صينظر  ٤
  ١١٦ينظر ص ٥



 

$d ® tΑ: لرابعا       s% $ tΒ uρ ‘Ïϑ ù= Ïæ $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇⊇⊄∪ ÷βÎ) öΝåκæ5$ |¡Ïm ω Î) 4’ n?tã 
’ Ïn1u‘ ( öθ s9 tβρ ããè ô±n@ ∩⊇⊇⊂∪ !$ tΒ uρ O$ tΡr& ÏŠÍ‘$ sÜÎ/ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇⊆∪ ÷βÎ) O$ tΡr& ω Î) Öƒ É‹tΡ ×⎦⎫Î7–Β ∩⊇⊇∈∪ 〈 

وآيات سـورة  ، ) ٦٣—٦١( مع آيات سورة األعراف هذه اآليات تشابهت      
  ١) ٣٤—٢٨(هود 

 
$d ® tΑ: الخامس       s% Éb>u‘ ¨β Î) ’ ÍΓöθ s% Èβθç/¤‹x. ∩⊇⊇∠∪ ôx tFøù$$ sù © É_øŠt/ öΝßγ sΨ ÷t/uρ $[s ÷G sù 

© É_ ÅngwΥuρ ∅ tΒ uρ z© Éë̈Β z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇∇∪ 〈  
 وآيتـي ، )١٠(وآية سورة القمـر  ، )٢٦(مع آية سورة المؤمنون  تشابهت      

  ٢).٢٧-٢٦(سورة نوح 
 

≈d ® çµ: السادس       sΨø‹yfΡr'sù ⎯tΒ uρ …çµ yè̈Β ’ Îû Å7ù= àø9$# Èβθßs ô±yϑ ø9$# ∩⊇⊇®∪ §ΝèO $ sΨ ø% uøî r& ß‰÷è t/ 
t⎦⎫Ï%$ t7ø9$# ∩⊇⊄⊃∪ 〈  
وآية سورة ، )٧٣(وآية سورة يونس ، )٦٤(تشابهت مع آية سورة األعراف       

وآيـة  ، )١٥(وآية سورة العنكبوت ، )٣٧(وآية سورة الفرقان ، )٧٧-٧٦(األنبياء 
وآية سورة الحاقـة  ، )١٤—٩(وآيات سورة القمر ،  )٨٢—٧٦(سورة الصافات 

)٣).١٢  
 

d ® ¨β: السابع       Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒUψ ( $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 Νèδ ãnYø.r& t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊇⊄⊇∪ 〈 
، )٣٧(لفرقان وآية سورة ا، )٣٠(مع آية سورة المؤمنون  هذه اآلية تشابهت      

  ٤).١٢(وآية سورة الحاقة ، )١٥(وآية سورة القمر ، )١٥(وآية سورة العنكبوت 
  

                                                 
  ١٢٤ينظر ص ١
  ١٩١صينظر  ٢
  ١٢٩ينظر ص ٣
  ١٩٤صينظر  ٤



 

 سورة العنكبوت

 
  :مكيتها ومدنيتها      

حدثنا أبو  : "قال النحاس في كتابه، ١أولها بمكة وأنزل آخرها بالمدينة نزلُأ      
  ٢"جعفر قال حدثنا يموت بإسناده عن ابن عباس أنهن نزلن بمكة

  .وعلى القول الثاني البن عباس رضي اهللا عنه أنها سورة مدنية       
  :موضوعات السورة      

الوحدانيـة  : وموضوعها كبـاقي السـور المكيـة   ، نزلت بعد سورة الروم      
ومحورها يدور حول اإليمان وشدة االبتالء في هـذه  ، والرسالة والبعث والجزاء

لذلك فهـي  ، انوا في أقسى أنواع المحنة واالبتالءالحياة؛ ألن المسلمين في مكة ك
  .تعد سورة الدعاة ألنها جاءت تبين ركائز الدعوة ومعوقاتها

وإنما إيمان ثابتٌ بالقلب ، وبينت السورة أن اإليمان ليس كلمة تُقال باللسان      
z⎯ÏΒ ® :وصبر عند الشدائد uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯tΒ ãΑθ à)tƒ $ ¨Ψ tΒ#u™ «!$$ Î/ !#sŒÎ* sù y“ ÏŒρ é& ’ Îû «!$# Ÿ≅ yèy_ sπ uΖ÷FÏù 

Ä¨$ ¨Ψ9$# É>#x‹yè x. «!$# ⎦ È⌡s9uρ u™!% y` ÖóÇtΡ ⎯ÏiΒ y7 În/§‘ £⎯ä9θ à)u‹s9 $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 öΝä3yè tΒ 4 }§øŠs9uρ r& ª!$# zΝn= ÷ær'Î/ $ yϑ Î/ 
’ Îû Í‘ρ ß‰ß¹ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇⊃∪ 〈 ) ١٠العنكبوت( 

وأهوال في سبيل تبليـغ  شدائد  وما القوه من، وتناولت السورة محنة األنبياء      
بعض األمم من الطغاة والجبارين كعاد وثمود وقارون ذكْر تناولت كما ، رسالة اهللا

  .بهم من الهالك والدمار وهامان وغيرهم وتذكر ما حّل
وفي قصص األنبياء دروس من المحن واالبـتالء تتمثـل فـي ضـخامة           

حيـث   على سبيل المثال نوح، يلةالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وضآلة الحص
  .مكث في قومه ألف سنة إال خمسين عاماً يدعوهم إلى اهللا فلم يؤمن معه إال قليل

السورة صدق الرسول الكريم فهو رجٌل أمي لم يقرأ ولم يكتب ثم  بينتثم       
جاءهم بهذا الكتاب المعجز وهذا من أعظم األدلة والبراهين على أنه كالم رب 

                                                 
 ١/١٤١الناسخ والمنسوخ للمقري ١
 ١/٦١١ينظر الناسخ والمنسوخ  ٢



 

$ ®: مينالعال tΒ uρ |MΖä. (#θ è= ÷Fs? ⎯ÏΒ ⎯Ï& Í#ö7s% ⎯ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿω uρ …çµ ’Üèƒ rB y7ÏΨŠ Ïϑ u‹Î/ ( #]ŒÎ) z>$s?ö‘ ^ω 
šχθ è=ÏÜö6 ßϑ ø9$# ∩⊆∇∪ 〈   .  

وجاهدوا  ،السورة ببيان جزاء الذين صبروا أمام المحن والشدائد خُتمتثم       
  .تالءووقفوا في وجه المحن واالب ،بأنواع الجهاد النفسي والمالي

  :سبب تسميتها بسورة العنكبوت      

سميت السورة بالعنكبوت ألن اهللا ضرب العنكبوت فيها مثالً لألصنام       
≅ã ®:قال تعالى :١المنحوتة واآللهة المزعومة sWtΒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ä‹sƒ ªB$# ⎯ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# u™!$ uŠÏ9÷ρ r& 

È≅ sVyϑ x. ÏNθ ç6 x6Ζyè ø9$# ôNx‹sƒ ªB$# $ [F÷ t/ ( ¨βÎ)uρ š∅ yδ ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç6 ø9$# àMøŠt7s9 ÏNθ ç6 x6Ζyè ø9$# ( öθ s9 (#θçΡ$ Ÿ2 
šχθ ßϑ n=÷è tƒ ∩⊆⊇∪ 〈 ) ٤١العنكبوت( 

 
تقدم وهي بحسب ترتيبها فـي المصـحف   وقد تشابهت في موضعين مع ما       
  :كالتالي
$ d ® ô‰s)s9uρ: األول       uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n< Î) ⎯Ïµ ÏΒöθ s% y]Î7n= sù öΝÎγ‹ Ïù y#ø9r& >πuΖy™ ω Î) 

š⎥⎫Å¡÷Η s~ $ YΒ% tæ ãΝèδ x‹s{r'sù Üχ$ sùθ ’Ü9$# öΝèδ uρ tβθ ßϑ Ï=≈sß ∩⊇⊆∪ 〈  
) ٠١٤العنكبوت (  

في مواضع سورة األعراف مع آيـة سـورة األعـراف     هذه اآلية تشابهت      
وآية سـورة المؤمنـون   ، )٢٥(وآية سورة هود ، )٧١(وآية سورة يونس ، )٥٩(
 ٢).٣—١(وآيات سورة نوح ، )١٠٨—١٠٥(وآيات  سورة الشعراء، )٢٣(

وآيـة  ، )٧٣(وآية سورة يـونس  ، )٦٤(وتشابهت مع آية سورة األعراف       
وآية ، )١١٩(وآية سورة الشعراء ، )٣٧(وآية سورة الفرقان ، )٧٦(سورة األنبياء 

  ٣).١١(وآية سورة الحاقة ، )١١(وآية سورة القمر ، )٧٦(سورة الصافات 

                                                 
  ٢/٤٥٠ينظر صفوة التفاسير  ١
  ٩٣ينظر ص ٢
  ١٢٩ينظر ص ٣



 

وآيـة  ، )٣٠(ع سورة المؤمنون مع آية سورة المؤمنون وتشابهت في مواض      
وآية ، )١٥(وآية سورة القمر ، )١٢١(وآية سورة الشعراء ، )٣٧(سورة الفرقان 
  ١).١٢(سورة الحاقة 

  
≈d ® çµ: الثاني       sΨ ø‹yfΡr'sù |=≈ ys ô¹ r&uρ Ïπ sΨ‹ Ï¡¡9$# !$ yγ≈ sΨù= yè y_ uρ Zπ tƒ#u™ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩⊇∈∪ 〈 

) ٠١٥العنكبوت (  

في مواضع سورة األعراف مع آيـة سـورة األعـراف     هذه اآلية تشابهت      
وآيـة سـورة   ، )٧٧-٧٦(وآيتي سورة األنبيـاء  ، )٧٣(وآية سورة يونس ،)٦٤(

-٧٦(وآيات سورة الصافات ، )١٢٠-١٠٥(وآيات سورة الشعراء ، )٣٧(الفرقان 
، )٥٢(رة النجم وآية سو، )٤٦(وآية سورة الذاريات ، )١٢(وآية سورة ص ، )٨٢

   ٢).١١(وآية سورة الحاقة ، )١٤-٩(وآيات سورة القمر 
وآيـة  ، )٣٠(وتشابهت في مواضع سورة المؤمنون مع آية سورة المؤمنون       

وآية ، )١٥(وآية سورة القمر ، )١٢١(وآية سورة الشعراء ، )٣٧(سورة الفرقان 
  ٣).١٢(سورة الحاقة 

وآيـة  ، )٣٧(قان مع آية سـورة الفرقـان   وتشابهت في مواضع سورة الفر      
  ٤).١٢(وآية سورة الحاقة ، )١٥(سورة القمر 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ١٩٤صينظر  ١
 ١٢٩ينظر ص ٢
 ١٩٤صر ينظ ٣
 ٢٠٢ينظر ص ٤



 

 سورة الصافات

 
  :مكيتها ومدنيتها      

 في كتابه -رحمه اهللا-قال النحاس، هي سورة مكية نزلت بعد سورة األنعام       
ـ  أبو جعفر قال حدثنا يموت بإسناده عن ابن حدثنا: "الناسخ والمنسوخ  اعباس أنه

  ١"بمكة تنزل
   :موضوعات السورة      

وبـدأت بالحـديث عـن    ، عنيت السورة بأحوال العقيدة كباقي السور المكية      
ثم ، المالئكة األبرار الصافّات قوائمها في الصالة أو أجنحتها في ارتقاب أوامر اهللا

هلين في ادعـائهم  تحدثت عن الجن ورجمهم بالشهب الثاقبة رداً على أساطير الجا
وتحدثت عن البعث والجـزاء  ، بأن هناك قرابة بين اهللا سبحانه وتعالى وبين الجن

 .واستبعادهم للحياة مرة ثانية بعد أن يصيروا عظاماً ورفاتاً، وإنكار المشركين له

، والحوار الذي دار بينهما في الدنيا، ثم ذكرت السورة قصة المؤمن والكافر      
  .يه أمر كل منهما بخلود المؤمن في الجنة وخلود الكافر في النارثم ما آل إل

وعرضت قصته مـن  ،  ثم انتقلت السورة إلى قصص األنبياء بدءاً بنوحٍ      
لقومه وما قاله لهم وما قالوه له كمـا    جانب آخر فلم  تحدثنا عن إرسال نوح

وما من بـه  ،  حوإنما كان الحديث يقتصر على إكرام اهللا لنو، في سورة هود
ثم عرضت قصة إبراهيم ثم إسماعيل ثم موسى وهارون ثم ،  عليه من نعم كثيرة

وذكرت بالتفصيل قصة اإليمان واالبتالء فـي حادثـة    ،عليهم السالم إلياس ولوط
حين أمر بـذبح   وما جرى من أمر الرؤيا للخليل إبراهيم ،الذبيح إسماعيل

منين كيف يكون أمر االنقياد واالستسالم ألمر أحكم ثم جاء النداء تعليماً للمؤ، ولده
  .الحاكمين

تمت السورة ببيان نصرة اهللا وأولياءه في الدنيا واآلخـرة وأن العاقبـة   وخُ      
  .للمتقين

                                                 
 ١/٦٣٧ينظر الناسخ والمنسوخ  ١



 

:سبب تسميتها بسورة الصافات        

ـ         افّات لوقوع هذا اللفظ فيها والـذي ييت السورة بالصراد بـه وصـف   سم
وذلـك  ، ١وإن كان قد وقع في سورة الملك لكنه كان وصفاً للطير هناك، المالئكة

حون ربهم ليالً ونهـاراً  تذكيراً للعباد بالمأل األعلى من المالئكة األطهار الذين يسب
  .ال يفترون

 
  :ها في موضعين في سورة األعراف وهماوقد تشابهت مع ما قبل      
≈d ® çµ: األول       uΖøŠ¤f tΡuρ …ã& s#÷δ r&uρ š∅ ÏΒ É> ös3ø9$# ËΛ⎧ Ïàyè ø9$# ∩∠∉∪ 〈 

) ٠٧٦الصافات (  

، )٧٣(وآية سـورة يـونس  ، )٦٤(مع آية سورة األعراف هذه اآلية تشابهت      
، )١٥(وآية سورة العنكبوت، )١١٩(وآية سورة الشعراء، )٧٦(وآية سورة األنبياء
  ٢).١٣(وآية سورة القمر

 
$ d ® §ΝèO: الثاني       sΨ ø% uøî r& t⎦⎪ Íyz Fψ$# ∩∇⊄∪ 〈  

) ٠٨٢الصافات (  

، )٧٣(وآية سـورة يـونس  ، )٤٦(مع آية سورة األعراف هذه اآلية تشابهت      
  ٣).١٢٠(وآية سورة الشعراء، )٣٧(وآية سورة الفرقان، )٧٧(وآية سورة األنبياء

  . وقد تم توجيههما في مواضعهما      
  

  

  

  

  

                                                 
واإلعجاز البالغـي فـي القـرآن    ،٣/٢٧وصفوة التفاسير ،)الطبعة الجديدة( ٢٣/٥ينظر التحرير والتنوير  ١

  ٢٦٨ص
  ١٢٩ينظر ص ٢
  ١٢٩ينظر ص ٣



 

  سورة ص
 

  :مكيتها ومدنيتها      

نزلت بعد ، وليس بصحيح ألن فيها ذكر لآللهة مكية وقيل مدنيةهي سورة       
  . ١وعدد آياتها خمس وثمانون آية، سورة القمر وقبل سورة األعراف

  :موضوعات السورة      

كما ينطق باسم حرف الصاد شأنها شأن باقي حروف ) صاد(وتسمى سورة       
يدور محورها ، اإلسالمية وهي كسائر السور المكية تعالج أصول العقيدة، التهجي

عن تكذيب قومه له فابتدأت بالقسم بالقرآن المعجز المنزل  حول تسلية النبي
 المشتمل على المواعظ البليغة على أن القرآن حق وأن محمداً، على النبي األمي

ثم تحدثت عن الوحدانية وإنكار المشركين لها ومبالغتهم في العجب ، نبي مرسل
وانتقلت السورة إلى ضرب األمثال لكفار مكة ، لهم إلى توحيد اهللامن دعوة النبي 

بمن سبقهم من الطغاة المتجبرين الذين أسرفوا بالتكذيب والضالل وما حل بهم من 
وذلك ألنه إبان نزول هذه السورة أبرز ، ٢العذاب والنكال بسبب إفسادهم وإجرامهم

وة للرسول ودعوته والذين آمنوا به وأظهروا العدا، المشركون القوى المادية الغالبة
≅È ® :وقد دل على ذلك قوله تعالى في صدر السورة، واتبعوه t/ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ’Îû ;ο ¨“Ïã 

5−$ s)Ï© uρ ∩⊄∪ 〈 )مما اقتضى إنزال هذه السورة لبيان موقف المشركين وبيان  )٢ص
على أقوالهم بالصبر  ثم ذكرت أمر اهللا لنبيه، مقاالتهم وإنذارهم بعذاب اهللا

بذكر نماذج من قصص األنبياء السابقين فأشارت السورة أوالً  وتثبيت فؤاده
ثم ، مع أقوامهم عليهم السالم وألمحت إلى قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب

وقصص إبراهيم ، مع أقوامهم  عليهم السالم ذكرت قصص داود وسليمان وأيوب
وقصص إسماعيل ، ليهم أعظم الثناء مع الثناء ع عليهم السالم وإسحاق ويعقوب
ثم بينت السورة لقطات من ، في عرضٍ سريع عليهم السالم واليسع وذا الكفل

، ثم بينت الغاية من خلْق الخَلق وهو ابتالؤهم باإليمان، الثواب والعقاب األخرويين
                                                 

 ٢١٤البيان في عد آي القرآن ص ١
  ٣/٤٩ينظر صفوة التفاسير  ٢



 

واألمر بالسجود له واستكبار إبليس عن الطاعة ألمر  ثم ذكرت قصة خلق آدم
ثم ختمت السورة بتعليم اهللا لرسوله ما ، طرده وجعله وأتباعه من أهل الناراهللا و

وبيان أن ، يقوله لقومه لدفع اتهامهم له بأنه ذو غرض دنيوي يسعى إليه في قومه
  . ما جاء ليس ذكراً لهم وحدهم بل هو ذكر للعالمين

  
  :وقد تقدم من متشابهها موضع واحد في سورة األعراف وهو      

d ® ôM t/¤‹x. öΝßγ n= ö6 s% ãΠöθ s% 8yθ çΡ ×Š% tæuρ ãβ öθ tãöÏùuρ ρ èŒ ÏŠ$ s?÷ρ F{$# ∩⊇⊄∪ 〈 
) ٠١٢ص (  

وآية سـورة يـونس   ، )٦٤(مع آية سورة األعراف  هذه اآلية وقد تشابهت      
وآية سورة الشعراء ، )٣٧(وآية سورة الفرقان ، )٧٧(وآية سورة األنبياء ، )٧٣(
وآية سورة القمـر  ، )٥٢(وآية سورة النجم ، )٤٦(وآية سورة الذاريات ، )١٠٥(
)١).٩  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                 

 ١٢٩ينظر ص ١



 

  سورة ق

  
  :مكيتها ومدنيتها      

 ô‰s)s9uρ ® :مكية إال آية مدنية وهي قوله تعالىوهي ، ١هي سورة الباسقات       
$ sΨ ø)n= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγ uΖ÷ t/ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ §ƒ r& $ tΒ uρ $ uΖ¡¡tΒ ⎯ÏΒ 5>θäó—9 ∩⊂∇∪ 〈 ) ٣٨ق(

٢  
أبو جعفر قال حدثنا يموت بإسناده  حدثنا:"في كتابه -رحمه اهللا-قال النحاس      

وتسمى سورة . عدد آياتها خمس وأربعون آيةو، ٣"بمكة تنزل اعن ابن عباس أنه
  .)قاف(

  :موضوعات السورة      

التوحيد : اإلسالمية هي كغيرها من السور المكية عالجت أصول العقيدة      
فابتدأت ، لكن محورها الذي تدور عليه هو البعث والنشور، والرسالة والبعث

بقضية الحياة بعد الموت وهو األمر الذي أنكره كفار قريش وتعجبوا منه غاية 
ثم تحدثت عن ، فلفتت أنظارهم إلى قدرة اهللا العظيمة المتجلية في الكون، العجب

  صالحوهود ولفة فوجهت األنظار إلى إهالك قوم نوح المكذبين من األمم السا
ض تكذيب كفار مكة بالبعث غية االعتبار بهم في معرِب عليهم السالم شعيبو لوطو

ليوم الدين يوم الحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء؛ ألنه إبان نزول هذه السورة 
ي للرسول باالفتراء واالتهام العلن، انطلقت عبارات التكذيب الصريح العلني الجازم

≅ö ® :إذ جاء في صدرها قول اهللا عز وجل، على اهللا t/ (#θ ç/¤‹x. Èd,ys ø9$$ Î/ $ £ϑ s9 öΝèδ u™!% y` óΟßγ sù 
þ’ Îû 9øΒ r& ?kƒ Í̈Β ∩∈∪ 〈 ) وجاء في أواخرها قوله تعالى لرسوله ،  )٥ق: ® öÉ9 ô¹ $$ sù 4’n?tã $ tΒ 

šχθ ä9θ à)tƒ ôx Îm7y™ uρ Ï‰ôϑ ut ¿2 y7 În/u‘ Ÿ≅ ö6 s% Æíθ è= èÛ Ä§ôϑ ¤±9$# Ÿ≅ ö6 s% uρ É>ρ ãäóø9$# ∩⊂®∪ 〈 ) ٣٩ق(   

، إلى الحديث عن سكرات الموت وأهوال الحشر والحساب السورة ثم انتقلت      
ساب ال خرج الناس بها من القبور يساقون للحوختمت بالحديث عن الصيحة التي ي

                                                 
 ١/١٦٧نسوخ للمقري الناسخ والمينظر  ١
  ١/١٩٤ ينظر الناسخ والمنسوخ للكرمي ٢
 ١/٦٨٠ينظر الناسخ والمنسوخ ٣



 

األشـياء  بالحديث عن إحاطـة اهللا بخفيـات   كما ختمت ، يخفى على اهللا منهم أحد
  .وخواطر األمور

  :سبب تسميتها بسورة ق      

من السور التي سميت بأسماء الحروف الواقعة في ابتدائها؛ مثل هذه السورة       
ي العرب وكل ذلك بياناً إلعجاز القرآن الكريم وتحد، ويس، وق، وص، سور طه

عن  بهم فهو من جنس حروف لغتهم التي برعوا فيها ومع ذلك فهم عاجزون
  . اإلتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً

  :وقد تشابهت هذه السورة مع ما سبقها في سورة األعراف في موضع واحد      
  ® ôMt/¤‹x. óΟßγ n= ö7s% ãΠöθ s% 8yθ çΡ Ü=≈ ut õ¾r&uρ Äb¨ §9$# ßŠθ ßϑ rO uρ ∩⊇⊄∪ 〈 

) ٠١٢ق (  

وآية سورة ، )٧٣(وآية سورة يونس، )٦٤(تشابهت مع آية سورة األعراف      
وآية سورة ، )١٠٥(وآية سورة الشعراء ، )٣٧(وآية سورة الفرقان ، )٧٧(األنبياء 

 ١).٩(وآية سورة القمر ، )٥٢(وآية سورة النجم ، )٤٦(الذاريات 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ١٢٩ينظر ص ١



 

 سورة الذاريات
 

  :مكيتها ومدنيتها      

فـي   -هللارحمـه ا -قال النحاس، نزلت بعد سورة األحقاف، هي سورة مكية      
 ، ١"بمكة  تنزل اأبو جعفر قال حدثنا يموت بإسناده عن ابن عباس أنه حدثنا:"كتابه
  .وعدد آياتها ستون آية ،

  :موضوعات السورة      

وبنـاء  ، على توجيه البصر إلى اهللا عز وجـل وتوحيـده  هذه السورة تقوم       
  .العقيدة الراسخة على أسس من التقوى واإليمان

وتسير المراكب ، أت السورة بالحديث عن الرياح التي تذروا الغباردتبقد او      
وعن السفن الجارية على سطح ، وعن السحب التي تحمل مياه األمطار، في البحار

وبينت السورة أن الحشر كائن ال ، الماء بقدرة الواحد األحد وعن المالئكة األطهار
  .محالة
فبينـت  ، لمكذبين بالقرآن ويوم القيامـة ثم انتقلت إلى الحديث عن الكفار وا      
ثم تحدثت عن المؤمنين الصالحين وما أعد ، لهم في الدنيا ومصيرهم في اآلخرةحا

اهللا لهم من النّعيم والكرامة في اآلخرة ؛ ألنهم كانوا في الدنيا محسنين على طريقة 
  .القرآن في الترغيب والترهيب واإلعذار واإلنذار

الئل قدرة اهللا عز وجل في هذا الكون العظيم فـي السـماء   ثم تحدثت عن د      
  .واألرض والجبال وكلها دالئل عظيمة على قدرته سبحانه

وتناولت كذلك قصص األنبياء وموقف األمم الطاغية المكذبة للرسل وما حّل       
  .بهم من العذاب

اهللا تمت السورة ببيان الغاية من خلق اإلنسـان والجـن وهـي معرفـة     وخُ      
  .وعبادته وتوحيده سبحانه وإفراده باإلخالص

 :سبب تسميتها بسورة الذاريات      

  .وسميت السورة بالذاريات ألن اهللا أقسم فيها بالذاريات      
                                                 

 ١/٦٨٠ينظر الناسخ والمنسوخ  ١



 

  :وقد تشابهت في موضع واحد مع سورة األعراف وهو      
tΠöθ ® :قوله تعالى s% uρ 8yθçΡ ⎯ÏiΒ ã≅ ö7s% ( öΝåκ®ΞÎ) (#θ çΡ% x. $ YΒ öθs% t⎦⎫É)Å¡≈ sù ∩⊆∉∪ 〈 

) ٠٤٦الذاريات (  

  
، )٧٣(وآية سـورة يـونس  ، )٦٤(مع آية سورة األعراف هذه اآلية تشابهت      

  ١).٥٢(وآية سورة النجم، )٧٧(وآية سورة األنبياء
 

  
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ١٢٩ينظر ص ١



 

 سورة النجم

 
  :مكيتها ومدنيتها      

فـي   -رحمه اهللا-نحاسقال ال، نزلت بعد سورة اإلخالص، هي سورة مكية      
  .١"بمكة تنزل اأبو جعفر قال حدثنا يموت بإسناده عن ابن عباس أنه حدثنا :"كتابه

:سبب نزولها        

ل القرآن ويختلق أقوالـه  إن محمداً يتقو: سبب نزولها هو أن المشركين قالوا      
  .فنزلت السورة في ذلك

   :موضوعات السورة      

وابتدأت ، موضوعات البعث والنشور واإليمان والتوحيدرة السووقد تناولت       
السورة بالحديث عن موضوع المعراج الذي كان إحدى معجزات الرسول حيـث  

ثم تالها الحديث عن األوثان واألصنام التـي عبـدها   ، رأى من آيات ربه الكبرى
ألصنام وبينت بطالن عبادة غير اهللا سواء في ذلك عبادة ا، المشركون من دون اهللا

  .أو عبادة المالئكة
ثم تحدثت السورة عن الجزاء العادل يوم الدين حيث ينال كل إنسان جـزاءه        

وقد ذكرت برهاناً علـى  ، ريقين فريق األبرار وفريق الفجارويتفرق الناس إلى ف
وال تحمـل نفـس   ، الجزاء العادل بأن كل إنسان ليس له إال عمله الصالح وسعيه

  .لعقوبة ال تتعدى غير المجرم وهو شرع اهللا المستقيموزر أخرى؛ ألن ا
ذكرت آثار قدرة اهللا في اإلحياء واإلماتة والبعـث بعـد الفنـاء وخلـق     ثم       

  .الزوجين الذكر واألنثى من نطفة إذا تمنى
  وختمت السورة بما حل باألمم الطاغية كقوم عاد وثمـود وقـوم نـوح         
دمار تذكيراً لكفار مكة بالعذاب الـذي ينتظـرهم   من أنواع العذاب وال  ولوط

  .عليه أفضل الصالة وأتم التسليم بتكذيبهم لرسول اهللا
  

                                                 
 ١/٦٨٠ينظر الناسخ والمنسوخ ١



 

  :سبب تسميتها بسورة النجم      

سميت السورة بالنجم ألن اهللا أقسم فيها بالنجم وقت سقوطه من عٍل في إثر       
  .الشياطين حين استراقها السمع

 
    :سبقها في موضع واحد في سورة األعرافوقد تشابهت مع ما       

d ® tΠöθ s% uρ 8yθçΡ ⎯ÏiΒ ã≅ ö6 s% ( öΝåκ®ΞÎ) (#θ çΡ% x. öΝèδ zΝn= øßr& 4© xö ôÛr&uρ ∩∈⊄∪ 〈 
) ٠٥٢النجم (  

، )٧٣(وآية سـورة يـونس  ، )٦٤(مع آية سورة األعراف هذه اآلية تشابهت      
 ١).٤٦(وآية سورة الذاريات، )٧٧(وآية سورة األنبياء

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ١٢٩ينظر ص  ١



 

 سورة القمر

 
:مكيتها ومدنيتها          

فـي   -رحمـه اهللا -قال النحـاس ، هي سورة مكية نزلت بعد سورة الطارق      
  .١"بمكة تنزل اأبو جعفر قال حدثنا يموت بإسناده عن ابن عباس أنه حدثنا:" كتابه

:موضوعات السورة        

العقيدة اإلسالمية وتحمـل طـابع   وهي كباقي السور المكية تناولت أصول       
في فقرات قصيرة فاصـلتها   التهديد والوعيد لكفار قريش المكذبين لرسالة محمد

ابتـدأت بـذكر المعجـزة    فقد ، يؤثر على الحس ويحرك الوجدان ذات رنين قوي
حيث طلب  العظيمة وهي معجزة انشقاق القمر التي هي إحدى معجزات الرسول

على صدقه وطلبوا منه انشقاق القمر ليؤمنوا به فكانـت  المشركون آية جلية تدل 
  .ومع ذلك لم يؤمنوا وعاندوا وكابروا وقالوا ساحر المعجزة تأييداً لرسول اهللا

ثـم تحـدثت عـن    ، ثم تناولت السورة أهوال يوم القيامة تهديداً ووعيداً لهم      
 .ر بدءاً بقوم نوحمصارع المكذبين وما نالهم في الدنيا من ألوان العذاب والدما

ثم تحدثت عن الطغاة الجبارين من األمم السابقة الذين كذبوا الرسل فأهلكهم       
وقوم نوح ، وقوم ثمود، فتحدثت عن قوم عاد ونكبتهم، اهللا ودمرهم عن بكرة أبيهم

 والتي لم يذكر من قصتهم سوى دعوته  واستجابة اهللا لـه  ، باالنتقام منهم
، لمقصود السورة وذلك لمناسبة ما ورد من هذه القصة، تبعه ومن  ونجاة نوح

لم يذكر في السورتين   وقد جاءت السورة بشيء جديد عند عرضها لقصة نوح
حينما كذبوا نبيهم فكأنما كذبوا الرسل  المتقدمتين النجم وص وهو أن قوم نوح

 لـوط  وتحدثت كذلك عن قـوم ، جميعا وتلك إشارة إلى أن الرسل أمة واحدة 
  .فرعون وتعديه في الجهالةوتحدثت عن ، وتماديهم في المعصية

                                                 
 ١/٦٨٠ينظر الناسخ والمنسوخ  ١



 

ثم توجهت السورة لمخاطبة قريش وحذّرتهم مصرعاً كهذه المصارع أو أشد       
“d ® ãΠu ،منها ÷κß y™ ßìôϑ pgù: $# tβθ—9uθ ãƒ uρ uç/‘$! $# ∩⊆∈∪ È≅ t/ èπ tã$¡¡9$# öΝèδß‰Ïã öθtΒ èπ tã$¡¡9$#uρ 4‘yδ ôŠr& 
”tΒ r&uρ ∩⊆∉∪ 〈 ) ٤٦- ٤٥القمر( 

وختمت السورة ببيان حال السعداء المتقين وحال األشقياء المجرمين علـى        
 .طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب الترهيب

:  سبب تسميتها بسورة القمر          

سميت السورة بالقمر ألن اهللا ذكر فيها المعجزة العظيمة التي أيد اهللا بها نبيه       
 .في دعوته محمد

 
وقد تشابهت مع ما قبلها في أربعة مواضع وهي مرتبة حسب ترتيبها فـي        

  :المصحف
d ® * ôM: األول       t/¤‹x. öΝßγ n= ö6 s% ãΠöθ s% 8yθ çΡ (#θç/¤‹s3sù $ tΡy‰ö6 tã (#θ ä9$ s% uρ ×βθãΖøgxΧ uÅ_ ßŠø— $#uρ 

〈 
) ٠٠٩القمر (  

وآية سـورة  ، )٧٣(رة يونسوآية سو، )٦٤(تشابهت مع آية سورة األعراف      
  ١).١٠٥(وآية سورة الشعراء، )٣٧(وآية سورة الفرقان، )٧٦(األنبياء

  
% ® d: الثاني       tæy‰sù ÿ…çµ −/u‘ ’ÏoΤr& Ò>θ è= øótΒ öÅÇtGΡ$$ sù ∩⊇⊃∪ 〈 

) ٠١٠القمر (  

وآيـة  ، )١١٧(وآية سورة الشـعراء ، )٢٦(تشابهت مع آية سورة المؤمنون      
  ٢).٢٦(سورة نوح

  
  
  

                                                 
  ١٢٩ينظر ص ١
  ١٩١صينظر  ٢



 

  
≈d ® çµ: الثالث       sΨ ù= yϑ xm uρ 4’ n?tã ÏN# sŒ 8y üθ ø9r& 9ß ßŠuρ ∩⊇⊂∪ 〈 

) ٠١٣القمر (  

وآية سـورة  ، )٧٣(وآية سورة يونس، )٦٤(تشابهت مع آية سورة األعراف      
وآية سورة ، )١٥(وآية سورة العنكبوت، )١١٩(وآية سورة الشعراء، )٧٦(األنبياء
  ١).١١(وآية سورة الحاقة، )٧٦(الصافات

  
$! d ® ‰s)s9uρ: الرابع       yγ≈ sΨø.ü? Zπ tƒ#u™ ö≅ yγ sù ⎯ÏΒ 9Ï.£‰–Β ∩⊇∈∪ 〈 

) ٠١٥القمر (  

وآية سورة ، )٣٧(وآية سورة الفرقان، )٣٠(تشابهت مع آية سورة المؤمنون      
  ٢).١٢(وآية سورة الحاقة، )١٥(وآية سورة العنكبوت، )١٢١(الشعراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ١٢٩ينظر ص ١
  ١٩٤صينظر  ٢



 

 سورة الحاقة

  
  :مكيتها ومدنيتها      

قـال  ، هي سورة مكية باالتفاق نزلت بعد سورة تبارك وقبل سورة المعارج      
بمكة  تنزل احدثنا يموت بإسناده عن ابن عباس أنه:"في كتابه -رحمه اهللا-النحاس

  .عدد آياتها واحد وخمسون آيةو ،١"ةمكي يفه
  :موضوعات السورة      

واشتملت آياتها على تهويـل  ، ثبيت العقيدة واإليمانعمدت هذه السورة إلى ت      
وتذكيرهم بما حّل باألمم التي كذبت به مـن  ، يوم القيامة وتهديد المكذبين بوقوعه

وفرعون وقـوم   عذاب في الدنيا ثم عذاب اآلخرة مثل قوم عاد وثمود وقوم لوط
  . تعالى باألمم التي أشركت وكذبتوتهديد المكذبين لرسل اهللا،  نوح

ثم وصفت ، رت اآليات بنعم اهللا على المؤمنين حيث نجاهم من العذابثم ذكّ      
ثم ذكرت البرهان على صـدق القـرآن   ، بعض أهوال الجزاء وتفاوت الناس فيه

وكان هذا هو محورها الذي تدور عليه وبينت أمانة النبي في تبليغ الوحي وبراءته 
ركين بتحقيق الوعيـد المـذكور فـي    ثم أنذرت المش، مما اتهمه به أهل الضالل

  .القرآن
  :سبب تسميتها بسورة الحاقة      

سميت السورة بالحاقة لوقوع هذه الكلمة في أولها ولم تقع في غيرهـا مـن         
   ٢.وهو اسم من أسماء يوم القيامة الذي سمي بذلك لتحقّق وقوعه، سور القرآن

 
 
 
 

                                                 
 ١/٧٤٩نظر الناسخ والمنسوخ ي ١
واإلعجاز البالغي في القـرآن  ،٣/٤٣٣وصفوة التفاسير ، )الطبعة الجديدة(٢٩/١٠٢ينظر التحرير والتنوير ٢

  ٣٦٦ص



 

:نوقد تشابهت مع ما قبلها في موضعي        
$ ® d: األول       ¯ΡÎ) $ £ϑ s9 $ tó sÛ â™!$ yϑ ø9$# ö/ä3≈ sΨ ù= uΗ xq ’Îû Ïπ tƒ Í‘$pgù: $# ∩⊇⊇∪ 〈 

) ٠١١الحاقة (  

وآيـة  ، )٧٣(وآية سورة يـونس ، )٦٤(مع آية سورة األعراف هذه اآلية تشابهت 
  ١).١٣(وآية سورة القمر، )١٥(وآية سورة العنكبوت، )١١٩(سورة الشعراء

  
$ ® d: الثاني       yγ n= yè ôf uΖÏ9 öΝä3s9 Zο uÏ.õ‹s? !$ pκu Ïè s?uρ ×βèŒé& ×π u‹Ïã üρ ∩⊇⊄∪ 〈 

) ٠١٢الحاقة (  

وآية ، )٣٧(وآية سورة الفرقان، )٣٠(مع آية سورة المؤمنون  هذه اآلية تشابهت 
 ٢).١٥(وآية سورة القمر، )١٥(وآية سورة العنكبوت، )١٢١(سورة الشعراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ١٢٩ينظر ص ١
  ١٩٤صينظر  ٢



 

 سورة نوح

 
:تها ومدنيتهامكي        

 :"في كتابه -رحمه اهللا-قال النحاس، هي سورة مكية نزلت بعد سورة النحل      
  .١"ةمكي يبمكة فه تنزل احدثنا يموت بإسناده عن ابن عباس أنه

   :موضوعات السورة      

مـن بـدء    وتناولت بالتفصيل قصة نوح، اعتنت السورة بأصول العقيدة      
ث أغرق اهللا المكذبين من قومـه لهـذا سـميت سـورة     دعوته حتى الطوفان حي

وسبب هذا التفصيل في قصته أن اهللا لما أقسم في السورة التي سـبقتها  ، نوح
وهي سورة المعارج أقسم على أن يبدل خيراً من مشركي مكة الذين سخروا مـن  

وقومه الذين كـانوا   وعدوا به من العذاب ذكر قصة نوحأالمؤمنين وكذبوا بما 
بق لهم نسالَ على تمرداً من المشركين فأخذهم اهللا أخذ استئصال حتى أنه لم ي أشد

ر تعالى قريشاً أن يصـيبهم  اد أصنام كمشركي مكة فحذّوجه األرض وقد كانوا عب
  ٢.عذاب استئصال إن لم يؤمنوا

وتكليفه بتبليغ الدعوة وإنذار قومـه   دأت السورة بإرسال اهللا لنوحتبوقد ا      
  .ب اهللامن عذا
، وصبره وتضحيته في سبيل تبليغ دعوتـه  ثم ذكرت السورة جهاد نوح      

جماعـات  ، سراً وجهاراً، واألساليب التي سلكها في دعوته فقد دعاهم ليالً ونهاراً
ليجدوا  ثم تابعت السورة تذكيرهم بأنعام اهللا وأفضاله على لسان نوحٍ،  وأفراداً

التذكير هذا ومع ، رته ورحمته في هذا الكون العظيمدويروا آثار ق، في طاعة اهللا
واسـتخفوا  ، بنعم اهللا والنصح واإلرشاد لهم فقد تمادوا في الكفر والضالل والعناد 

  .حتى أهلكهم اهللا بالطوفان بدعوة نبيهم نوح
على قومه بالهالك والدمار بعد أن مكـث   وقد ختمت السورة بدعاء نوح      

  .وما اهتدت قلوبهم أنفسهمسنة يدعوهم إلى اهللا فما النت  فيهم تسعمائة وخمسين
                                                 

 ١/٧٤٩ينظر الناسخ والمنسوخ  ١
 ٨/٣٣٢ينظر البحر المحيط  ٢



 

كاملة ولكن من زاوية طرق اإلنذار التي  إذا فالسورة عرضت قصة نوح      
  .سلكها في دعوة قومه إلى اهللا

  :سبب تسميتها بسورة نوح      

  .فيها كاملة سميت بسورة نوح لذكر قصته      
 

  :في موضعينوقد تشابهت مع ما سبقها       
$! ® d: األول       ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒöθ s% ÷β r& ö‘ É‹Ρr& y7 tΒ öθ s% ⎯ÏΒ È≅ ö7s% βr& óΟßγ u‹Ï?ù'tƒ 
ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇∪ tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ ’ ÏoΤÎ) öΝä3s9 Öƒ É‹tΡ î⎦⎫Î7–Β ∩⊄∪ Èβ r& (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# çνθà)¨?$#uρ Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊂∪ 〈 

) ٠٠٣-٠٠١نوح (  

-٢٥(وآيتي سورة هـود ، )٥٩(مع آية سورة األعراف هذه اآليات تشابهت      
وآية سورة ، )١٠٨-١٠٦(وآيات سورة الشعراء، )٢٣(وآية سورة المؤمنون، )٢٦

  ١).١٤(العنكبوت
  

$d ® tΑ: الثاني       s% uρ ÓyθçΡ Éb> §‘ Ÿω ö‘ x‹s? ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# #·‘$§ƒ yŠ ∩⊄∉∪ 〈 
) ٠٢٦وح ن(  

، )١١٧(وآية سورة الشعراء، )٢٦(مع آية سورة المؤمنون هذه اآلية تشابهت      
  ٢).١٠(وآية سورة القمر

  
  
  
  
  
  
  

 

                                                 
  ٩٣ينظر ص ١
  ١٩٢ينظر ص ٢



 

  :وأما ما تشابه منها مع ما بعدها
  الوحدة األولى

  
d ® tΑ$ s% ÓyθçΡ Éb> §‘ öΝåκ®ΞÎ) ’ ÏΤöθ |Á tã (#θãè t7¨?$#uρ ⎯tΒ óΟ©9 çν ôŠÍ“ tƒ …çµ ä9$ tΒ ÿ…çν à$ s!uρ uρ ω Î) #Y‘$ |¡yz ∩⊄⊇∪ 〈 

) ٠٢١نوح (  

 d ® tΑ$ s% uρ ÓyθçΡ Éb> §‘ Ÿω ö‘ x‹s? ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# #·‘$§ƒ yŠ ∩⊄∉∪ 〈 
) ٠٢٦نوح (  

  
:في هذه الوحدة موضع واحد للتشابه        

$tΑ ® :في اآلية األولىقال تعالى        s% Óyθ çΡ 〈  ثم قـال ، بغير واو: ® tΑ$ s% uρ Óyθ çΡ 〈 
  .يادة الواوبز

حذف حرف الواو من اآلية األولى وإثباتها ، تشابه بالحذف واإلثبات:  نوعه      
  .في اآلية الثانية

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

لذلك كان االستئناف في األولى ، ١ألن األول ابتداء دعاء والثاني عطف عليه      
  .والعطف في الثانية

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ١/٤٨٢بصائر ذوي التمييز ينظر  ١



 

  نيةالوحدة الثا
 

d ® ô‰s% uρ (#θ= |Ê r& #[ÏWx. ( Ÿω uρ ÏŠÍ“ s? t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ω Î) Wξ≈n= |Ê ∩⊄⊆∪ 〈 
) ٠٢٤نوح (  

 d ® Éb> §‘ öÏøî $# ’ Í< £“ t$ Ï! üθ Ï9uρ ⎯yϑ Ï9uρ Ÿ≅ yz yŠ š_ ÉL øŠt/ $ YΖÏΒ ÷σãΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈sΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ Ÿω uρ 
ÏŠÍ“ s? t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ω Î) #I‘$ t7s? ∩⊄∇∪ 〈 

) ٠٢٨نوح (  

:موضع التشابه        

على قومه باإلضالل في اآلية األولـى وبـاإلهالك    اختصاص دعاء نوح      
  .الذي هو التبار في اآلية الثانية

.إبدال كلمة بأخرى، تشابه باإلبدال: نوعه        
 

:أثر السياق في توجيه المتشابه        

 :عصيان قومه له وقولهمو ألن اآلية األولى جاءت بعد إخبار اهللا عن نوح      
® ( Ÿω ¨βâ‘ x‹s? ö/ä3tG yγ Ï9#u™ Ÿω uρ ¨β â‘ x‹s? #tŠuρ Ÿω uρ % Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ šWθ äó tƒ s−θ ãè tƒ uρ #[ô£nΣ uρ ∩⊄⊂∪ 〈  فناسب

قوله ولمناسبتها كذلك ل، م الذي هم فيهذلك الدعاء عليهم بأن يزيد اهللا من إضالله
%ô‰s : تعالى في نفس اآلية uρ® (#θ = |Ê r& #[ÏWx. (  〈 .  

$tΑ ® :بهالك قومه في قوله تعالى أما اآلية الثانية فقد تقدمها دعاء نوح       s% uρ 
Óyθ çΡ Éb>§‘ Ÿω ö‘ x‹s? ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# #·‘$ §ƒ yŠ ∩⊄∉∪ 〈  فأتبع ذلك بما يناسبها من

 ١.الدعاء عليهم بالهالك والتبار
 
  
  
  

                                                 
أسـرار التكـرار   ، ٣٦٦كشـف المعـاني ص  ،٢/٨٠١ودرة التنزيـل  ،٢/١٠٩٧ينظر مـالك التأويـل    ١
  ١/٤٨٣بصائر ذوي التمييز،١/٢٠٩



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القصة الثا�ية
 قصة هود

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  قصة هود
  

  :هذه القصة وردت في كتاب اهللا في السور وفي اآليات التالية      
’d ® * 4:سورة األعـراف        n< Î)uρ >Š% tæ ôΜ èδ% s{r& #YŠθ èδ 3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ 

/ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî 4 Ÿξ sùr& tβθ à)−G s? ∩∉∈∪ tΑ$ s% _| yϑ ø9$# š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ ¯ΡÎ) y71 ut∴s9 ’ Îû 
7π yδ$ xy™ $ ¯ΡÎ)uρ y7 ‘ΖÝàuΖs9 š∅ ÏΒ š⎥⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩∉∉∪ tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ }§øŠs9 ’ Ï1 ×π yδ$ xy™ © Éi_ Å3≈ s9uρ ×Αθ ß™ u‘ ⎯ÏiΒ 

Éb> §‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩∉∠∪ öΝà6äó Ïk= t/é& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ ’ Ïn1u‘ O$ tΡr&uρ ö/ä3s9 ëw ¾¾$ tΡ î⎦⎫ÏΒ r& ∩∉∇∪ óΟçFö6 Åf tã uρ r& β r& öΝä.u™!% y` 
Öò2 ÏŒ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ 4’ n?tã 5≅ ã_ u‘ öΝä3ΖÏiΒ öΝà2 u‘ É‹ΖãŠÏ9 4 (#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) öΝä3n= yè y_ u™!$ xn= äz .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ ÏΘöθ s% 

8yθ çΡ öΝä.yŠ# y— uρ ’ Îû È,ù= y⇐ø9$# Zπ sÜ)Á t/ ( (#ÿρ ãà2 øŒ$$ sù u™Iω#u™ «!$# ö/ä3¯= yè s9 tβθ ßs Ï= øè? ∩∉®∪ (#ûθ ä9$ s% $ uΖoK÷∞Å_ r& y‰ç7÷è uΖÏ9 
©!$# …çν y‰ôm uρ u‘ x‹tΡuρ $ tΒ tβ% Ÿ2 ß‰ç7÷è tƒ $ tΡäτ !$ t/# u™ ( $ sΨ Ï?ù'sù $ yϑ Î/ !$ tΡß‰Ïè s? β Î) |MΨ ä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∠⊃∪ tΑ$ s% 
ô‰s% yìs% uρ Νà6ø‹n= tæ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ Ó§ô_ Í‘ ë=ŸÒ xî uρ ( © É_ tΡθ ä9Ï‰≈ pgéBr& þ’ Îû &™!$ yϑ ó™ r& !$ yδθ ßϑ çG øŠ£ϑ y™ óΟçFΡr& 

Νä.äτ !$ t/# u™uρ $ ¨Β tΑ̈“ tΡ ª!$# $ pκÍ5 ⎯ÏΒ 9⎯≈ sÜù= ß™ 4 (#ÿρ ãÏàtFΡ$$ sù ’ ÏoΤÎ) Νà6yè tΒ z⎯ÏiΒ š⎥⎪ ÍÏàtGΨ ßϑ ø9$# ∩∠⊇∪ çµ≈ uΖø‹pgΥr'sù 
š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ …çµ yè tΒ 7π uΗ ÷quÎ/ $ ¨Ψ ÏiΒ $ sΨ ÷è sÜs% uρ uÎ/# yŠ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹Ÿ2 $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ( $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩∠⊄∪ 

 ) ٠٧٢-٠٦٥األعراف (〉

’d ® 4:سورة هـود        n< Î)uρ >Š% tæ öΝèδ% s{r& #YŠθ èδ 4 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 
ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî ( ÷β Î) óΟçFΡr& ω Î) šχρ ãyIøãΒ ∩∈⊃∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ Iω ö/ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã #·ô_ r& ( ÷β Î) š” Íô_ r& ω Î) 

’ n?tã “ Ï% ©!$# þ’ ÏΤusÜsù 4 Ÿξ sùr& tβθ è= É)÷è s? ∩∈⊇∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ (#ρ ãÏøó tFó™ $# öΝä3−/u‘ ¢ΟèO (#ûθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9Î) È≅ Å™ öãƒ u™!$ yϑ ¡¡9$# 
Νà6ø‹n= tæ #Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ öΝà2 ôŠÍ“ tƒ uρ ¸ο §θ è% 4’ n< Î) öΝä3Ï?§θ è% Ÿω uρ (#öθ ©9uθ tG s? š⎥⎫ÏΒ ÍøgèΧ ∩∈⊄∪ (#θ ä9$ s% ßŠθ à‰≈ tƒ $ tΒ $ sΨ oKø⁄ Å_ 

7π uΖÉi t7Î/ $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ þ’ Å1Í‘$ tFÎ/ $ sΨ ÏG yγ Ï9#u™ ⎯tã y7 Ï9öθ s% $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ y7 s9 š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩∈⊂∪ β Î) ãΑθ à)¯Ρ ω Î) 
y71 uyIôã $# âÙ ÷è t/ $ uΖÏFyγ Ï9#u™ &™ûθ Ý¡Î0 3 tΑ$ s% þ’ ÏoΤÎ) ß‰Îκô− é& ©!$# (#ÿρ ß‰pκô− $#uρ ’ ÏoΤr& Ö™ü“ Ít/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ä.Îô³è@ ∩∈⊆∪ ⎯ÏΒ 

⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ ( ’ ÏΤρ ß‰‹Å3sù $ YèŠÏΗ sd ¢ΟèO Ÿω Èβρ ãÏàΖè? ∩∈∈∪ ’ ÏoΤÎ) àM ù= ª.uθ s? ’ n?tã «!$# ’ Ïn1u‘ Οä3În/u‘ uρ 4 $ ¨Β ⎯ÏΒ >π −/!#yŠ ω Î) 
uθ èδ 8‹Ï{# u™ !$ pκÉJ uŠÏ¹$ uΖÎ/ 4 ¨β Î) ’ Ïn1u‘ 4’ n?tã 7Þ üÅÀ 8Λ⎧ É)tG ó¡–Β ∩∈∉∪ β Î* sù (#öθ ©9uθ s? ô‰s)sù /ä3çG øó n= ö/r& !$ ¨Β àM ù= Å™ ö‘ é& ÿ⎯Ïµ Î/ 



 

óΟä3ø‹s9Î) 4 ß#Ï= ÷‚ tG ó¡o„ uρ ’ Ïn1u‘ $ ·Β öθ s% ö/ä.uöxî Ÿω uρ …çµ tΡρ •ÛØs? $ ¸↔ ø‹x© 4 ¨β Î) ’ Ïn1u‘ 4’ n?tã Èe≅ ä. >™ó© x« Ôá‹Ïxm ∩∈∠∪ 
$ £ϑ s9uρ u™!% y` $ tΡÞö∆ r& $ sΨ øŠ¯gwΥ #YŠθ èδ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π yϑ ôm uÎ/ $ ¨ΖÏiΒ Νßγ≈ sΨ øŠ¯gwΥuρ ô⎯ÏiΒ A># x‹tã 7áŠÏ= xî ∩∈∇∪ 

y7 ù= Ï?uρ ×Š% tæ ( (#ρ ß‰ys y_ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝÎκÍh5u‘ (#öθ |Á tã uρ …ã& s#ß™ â‘ (#ûθ ãè t7¨?$#uρ zö∆ r& Èe≅ ä. A‘$ ¬7y_ 7‰ŠÏΖtã ∩∈®∪ (#θ ãè Î7ø?é&uρ ’ Îû 
Ïν É‹≈ yδ $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ÷è s9 tΠöθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 3 Iω r& ¨β Î) #YŠ% tæ (#ρ ãxx. öΝåκ®5u‘ 3 Ÿω r& #Y‰÷è ç/ 7Š$ yè Ïj9 ÏΘöθ s% 7Šθ èδ ∩∉⊃∪ 〈) هــود

٠٦٠-٠٥٠ (  

$ d ® ¢ΟèO:سورة المؤمنون       tΡù't±Σ r& .⎯ÏΒ óΟÏδ Ï‰÷è t/ $ ¸Ρös% t⎦⎪ Íyz# u™ ∩⊂⊇∪ $ uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÎκ Ïù 
Zωθ ß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ Èβ r& (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî ( Ÿξ sùr& tβθ à)−G s? ∩⊂⊄∪ tΑ$ s% uρ _| yϑ ø9$# ⎯ÏΒ Ïµ ÏΒ öθ s% 

t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#θ ç/¤‹x.uρ Ï™!$ s)Ï= Î/ Ïο u½z Fψ$# öΝßγ≈ sΨ øùuø?r&uρ ’ Îû Ïο 4θ uŠut ù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ tΒ !#x‹≈ yδ ω Î) Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ã≅ ä.ù'tƒ 
$ £ϑ ÏΒ tβθ è= ä.ù's? çµ ÷ΖÏΒ ÛUuô±o„ uρ $ £ϑ ÏΒ tβθ ç/uô³n@ ∩⊂⊂∪ ÷⎦ È⌡s9uρ ΟçF÷è sÛr& #[|³o0 ö/ä3n= ÷WÏiΒ ö/ä3¯ΡÎ) #]ŒÎ) tβρ ãÅ£≈ y‚ ©9 ∩⊂⊆∪ 

ö/ä.ß‰Ïè tƒ r& ö/ä3¯Ρr& #sŒÎ) öΝšFÏΒ óΟçFΖä.uρ $ \/# uè? $ ¸ϑ≈ sàÏã uρ /ä3¯Ρr& šχθ ã_ uøƒ ’Χ ∩⊂∈∪ * |N$ pκö yδ |N$ pκö yδ $ yϑ Ï9 
tβρ ß‰tãθ è? ∩⊂∉∪ ÷β Î) }‘Ïδ ω Î) $ sΨ è?$ uŠxm $ u‹÷Ρ‘‰9$# ßNθ ßϑ tΡ $ uŠøt wΥuρ $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ t⎦⎫ÏOθ ãè ö7yϑ Î/ ∩⊂∠∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) 

î≅ ã_ u‘ 3“ uyIøù$# ’ n?tã «!$# $ \/É‹Ÿ2 $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ …çµ s9 š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩⊂∇∪ tΑ$ s% Éb> u‘ ’ ÏΤöÝÇΡ$# $ yϑ Î/ Èβθ ç/¤‹x. 
∩⊂®∪ tΑ$ s% $ £ϑ tã 5≅‹ Ï= s% £⎯ßs Î6 óÁ ã‹©9 t⎦⎫ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩⊆⊃∪ ãΝåκøEx‹s{r'sù èπ ys øŠ¢Á9$# Èd,ys ø9$$ Î/ öΝßγ≈ sΨ ù= yè yf sù [™!$ sVäî 4 #Y‰÷è ç7sù 

ÏΘöθ s)ù= Ïj9 t⎦⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊆⊇∪ 〈) ٠٤١-٠٣١المؤمنون (  
  

d ® ôM:سورة الشعراء       t/¤‹x. îŠ% tæ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊄⊂∪ øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλm; öΝèδθ äz r& îŠθ èδ Ÿω r& 
tβθ à)−G s? ∩⊇⊄⊆∪ ’ ÏoΤÎ) öΝä3s9 îΑθ ß™ u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊇⊄∈∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊄∉∪ !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( 

÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊄∠∪ tβθ ãΖö6 s?r& Èe≅ ä3Î/ ?ìƒ Í‘ Zπ tƒ#u™ tβθ èWt6 ÷è s? ∩⊇⊄∇∪ tβρ ä‹Ï‚ −G s?uρ yìÏΡ$ |Á tΒ 
öΝä3¯= yè s9 tβρ à$ é#øƒ rB ∩⊇⊄®∪ #sŒÎ)uρ ΟçG ô±sÜt/ óΟçFô±sÜt/ t⎦⎪ Í‘$ ¬7y_ ∩⊇⊂⊃∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊂⊇∪ (#θ à)¨?$#uρ 
ü“ Ï% ©!$# /ä.£‰tΒ r& $ yϑ Î/ tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊇⊂⊄∪ /ä.£‰tΒ r& 5Ο≈ yè ÷Ρr'Î/ t⎦⎫ÏΖt/uρ ∩⊇⊂⊂∪ ;M≈ ¨Ζy_ uρ Aβθ ãŠãã uρ ∩⊇⊂⊆∪ þ’ ÏoΤÎ) ß∃% s{r& 

öΝä3ø‹n= tæ šU#x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∈∪ (#θ ä9$ s% í™!#uθ y™ !$ sΨ ø‹n= tã |M øàtã uρ r& ôΘr& óΟs9 ⎯ä3s? z⎯ÏiΒ š⎥⎫ÏàÏã üθ ø9$# 
∩⊇⊂∉∪ ÷β Î) !#x‹≈ yδ ω Î) ß,è= äz t⎦⎫Ï9̈ρ F{$# ∩⊇⊂∠∪ $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ t⎦⎫Î/¤‹yè ßϑ Î/ ∩⊇⊂∇∪ çνθ ç/¤‹s3sù öΝßγ≈ sΨ õ3n= ÷δ r'sù 3 ¨β Î) ’ Îû 

y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ tβ% x. Οèδ ãnYø.r& t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊇⊂®∪ ¨β Î)uρ y7 −/u‘ uθ çλm; â“ƒ Í–yêø9$# ãΛ⎧ Ïm ¡9$# ∩⊇⊆⊃∪ 〈) ١٤٠-١٢٣الشعراء (  



 

$ ® d:سورة فصـلت        ¨Β r'sù ×Š% tæ (#ρ ãy9 ò6tG ó™ $$ sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Îötó Î/ Èd,ut ù: $# (#θ ä9$ s% uρ ô⎯tΒ 
‘‰x© r& $ ¨ΖÏΒ ¸ο §θ è% ( óΟs9uρ r& (#÷ρ utƒ χ r& ©!$# “ Ï% ©!$# öΝßγ s)n= yz uθ èδ ‘‰x© r& öΝåκ÷]ÏΒ Zο §θ è% ( (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 

šχρ ß‰ys øgs† ∩⊇∈∪ $ uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÎκö n= tã $ \t† Í‘ #[|Àö|À þ’ Îû 5Θ$ §ƒ r& ;N$ |¡Ït ªΥ öΝßγ s)ƒ É‹ãΖÏj9 z># x‹tã Ä“ ÷“ Ïƒ ù: $# ’ Îû 
Ïο 4θ uŠut ù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( Ü># x‹yè s9uρ Ïο u½z Fψ$# 3“ u“ ÷z r& ( öΝèδ uρ Ÿω tβρ ã|ÇΖãƒ ∩⊇∉∪ 〈) ٠١٦-٠١٥فصلت (  

% d ® * öä.øŒ$#uρ:سورة األحقاف       s{r& >Š% tæ øŒÎ) u‘ x‹Ρr& …çµ tΒ öθ s% Å∃$ s)ôm F{$$ Î/ ô‰s% uρ ÏM n= yz 
â‘ ä‹–Ψ9$# .⎯ÏΒ È⎦ ÷⎫t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ô⎯ÏΒ uρ ÿ⎯Ïµ Ïù= yz ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$# þ’ ÏoΤÎ) ß∃% s{r& ö/ä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã 

∩⊄⊇∪ (#ûθ ä9$ s% $ sΨ oKø⁄ Å_ r& $ sΨ s3Ïùù'tG Ï9 ô⎯tã $ uΖÏFoλÎ;#u™ $ uΖÏ?ù'sù $ yϑ Î/ !$ tΡß‰Ïè s? β Î) |MΨ ä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊄⊄∪ tΑ$ s% $ yϑ ¯ΡÎ) 
ãΝù= Ïè ø9$# y‰ΖÏã «!$# /ä3äó Ïk= t/é&uρ !$ ¨Β àM ù= Å™ ö‘ é& ⎯Ïµ Î/ û© Éi_ Å3≈ s9uρ ö/ä31 u‘ r& $ YΒ öθ s% šχθ è= yγ øgrB ∩⊄⊂∪ $ £ϑ n= sù çν ÷ρ r&u‘ $ ZÊ Í‘% tæ 

Ÿ≅ Î6 ø)tG ó¡–Β öΝÎκÉJ tƒ ÏŠ÷ρ r& (#θ ä9$ s% #x‹≈ yδ ÖÚÍ‘% tæ $ tΡãÏÜøÿ ’Ε 4 ö≅ t/ uθ èδ $ tΒ Λä⎢ ù= yf ÷è tG ó™ $# ⎯Ïµ Î/ ( Óxƒ Í‘ $ pκ Ïù ë># x‹tã ×Λ⎧ Ï9r& 
∩⊄⊆∪ ãÏiΒ y‰è? ¨≅ ä. ¥™ó© x« ÍøΒ r'Î/ $ pκÍh5u‘ (#θ ßs t7ô¹ r'sù Ÿω #“ uãƒ ω Î) öΝåκß]Å3≈ |¡tΒ 4 y7 Ï9 ẍ‹x. “ Í“ øgwΥ tΠöθ s)ø9$# 

t⎦⎫ÏΒ Íôf ßϑ ø9$# ∩⊄∈∪ 〈) ٠٢٥-٠٢١األحقاف (  

%d ® ×Š:سورة ق       tæuρ ãβ öθ tã öÏùuρ ãβ üθ ÷z Î)uρ 7Þθ ä9 ∩⊇⊂∪ 〈) ٠١٣ق (  

d ® ôìÏϑ:ســورة الــذاريات       tFó™ $#uρ tΠöθ tƒ ÏŠ$ uΖãƒ ÏŠ$ sΨ ßϑ ø9$# ⎯ÏΒ 5β% s3¨Β 5=ƒ Ís% ∩⊆⊇∪ tΠöθ tƒ 
tβθ ãè yϑ ó¡o„ sπ ys øŠ¢Á9$# Èd,ys ø9$$ Î/ 4 y7 Ï9 s̈Œ ãΠöθ tƒ Ælρ ãèƒ ù:   ) ٠٤٢-٠٤١ق (〉 ∪⊅⊇∩ #$

d ® ÿ…çµ:سورة النجم       ¯Ρr&uρ y7 n= ÷δ r& #·Š% tæ 4’ n<ρ W{$# ∩∈⊃∪ 〈) ٠٥٠النجم (  

d ® ôM:سورة القمر       t/¤‹x. ×Š% tæ y#ø‹s3sù tβ% x. ’ Ï1# x‹tã Í‘ ä‹çΡuρ ∩⊇∇∪ !$ ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝÎκö n= tã 
$ \t† Í‘ #[|Àö|À ’ Îû ÏΘöθ tƒ <§øt wΥ 9hÏϑ tG ó¡–Β ∩⊇®∪ äí Í”∴s? }¨$ ¨Ζ9$# öΝåκ®Ξr( x. ã—$ yf ôã r& 5≅ øƒ wΥ 9Ïè s)Ψ –Β ∩⊄⊃∪ y#ø‹s3sù 
tβ% x. ’ Ï1# x‹tã Í‘ ä‹çΡuρ ∩⊄⊇∪ 〈) ٠٢١-٠١٨القمر (  

ــة       ــورة الحاق $ ® d:س ¨Β r&uρ ×Š$ tã (#θ à6Ï= ÷δ é'sù 8xƒ ÍÎ/ A|Àö|¹ 7π uŠÏ?% tæ ∩∉∪ $ yδ u¤‚ y™ 
öΝÎκö n= tã yìö7y™ 5Α$ uŠs9 sπ uŠÏΨ≈ yϑ rO uρ BΘ$ §ƒ r& $ YΒθ Ý¡ãm ” uyIsù tΠöθ s)ø9$# $ pκ Ïù 4© tçö|À öΝåκ®Ξr( x. ã—$ yf ôã r& @≅ øƒ wΥ 7π tƒ Íρ% s{ 

∩∠∪ ö≅ yγ sù 3“ us? Νßγ s9 .⎯ÏiΒ 7π u‹Ï%$ t/ ∩∇∪ 〈) ٠٠٨-٠٠٦الحاقة (  



 

≅d ® öΝs9r& us? y#ø‹x. Ÿ:سورة الفجر       yè sù y7 š/u‘ >Š$ yè Î/ ∩∉∪ tΠu‘ Î) ÏN# sŒ ÏŠ$ yϑ Ïè ø9$# ∩∠∪ © ÉL ©9$# 
öΝs9 ÷,n= øƒ ä† $ yγ è= ÷WÏΒ ’ Îû Ï‰≈ n= Î6 ø9$# ∩∇∪ 〈) ٠٠٨-٠٠٦الفجر (  

  
  
  
  
  

آيات هذه القصة في مواضعها التي تكررت فيها زهاء خمـسٍ  بذلك فتكون       
  .مختلفةً في الطول والقصر، وستين آية 

وفيما يلي حصر ما وقع من التشابه في آيات كل مرحلة من مراحـل هـذه         
 .القصة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  سورة األعراف

  
وقد تـم ،  هي أول سورة حسب ترتيب المصحف وردت فيها قصة هود      

  .مما يغني عن اإلعادة ذكر مقدمة عنها عند الحديث عن قصة نوح
وهي مرتبة كما  وحداتهنا مع ما بعدها في عدة  وقد تشابهت قصة هود      
  :يلي
  

  الوحدة األولى

  
  

 d ® * 4’ n< Î)uρ >Š% tæ ôΜ èδ% s{r& #YŠθ èδ 3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî 4 Ÿξ sùr& 
tβθ à)−G s? ∩∉∈∪ 〈) ٠٦٥األعراف (  

d ® 4’ n< Î)uρ >Š% tæ öΝèδ% s{r& #YŠθ èδ 4 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî ( ÷β Î) 
óΟçFΡr& ω Î) šχρ ãyIøãΒ ∩∈⊃∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ Iω ö/ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã #·ô_ r& ( ÷β Î) š” Íô_ r& ω Î) ’ n?tã “ Ï% ©!$# þ’ ÏΤusÜsù 4 
Ÿξ sùr& tβθ è= É)÷è s? ∩∈⊇∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ (#ρ ãÏøó tFó™ $# öΝä3−/u‘ ¢ΟèO (#ûθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9Î) È≅ Å™ öãƒ u™!$ yϑ ¡¡9$# Νà6ø‹n= tæ #Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ 

öΝà2 ôŠÍ“ tƒ uρ ¸ο §θ è% 4’ n< Î) öΝä3Ï?§θ è% Ÿω uρ (#öθ ©9uθ tG s? š⎥⎫ÏΒ ÍøgèΧ ∩∈⊄∪ 〈) ٠٥٢-٠٥٠هود (  

 d ® ¢ΟèO $ tΡù't±Σ r& .⎯ÏΒ óΟÏδ Ï‰÷è t/ $ ¸Ρös% t⎦⎪ Íyz# u™ ∩⊂⊇∪ $ uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÎκ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ Èβ r& (#ρ ß‰ç7ôã $# 
©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî ( Ÿξ sùr& tβθ à)−G s? ∩⊂⊄∪ 〈) ٠٣٢-٠٣١المؤمنون (  

 d ® ôM t/¤‹x. îŠ% tæ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊄⊂∪ øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλm; öΝèδθ äz r& îŠθ èδ Ÿω r& tβθ à)−G s? ∩⊇⊄⊆∪ ’ ÏoΤÎ) öΝä3s9 
îΑθ ß™ u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊇⊄∈∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊄∉∪ !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã 

Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊄∠∪ tβθ ãΖö6 s?r& Èe≅ ä3Î/ ?ìƒ Í‘ Zπ tƒ#u™ tβθ èWt6 ÷è s? ∩⊇⊄∇∪ tβρ ä‹Ï‚ −G s?uρ yìÏΡ$ |Á tΒ öΝä3¯= yè s9 tβρ à$ é#øƒ rB ∩⊇⊄®∪ 
#sŒÎ)uρ ΟçG ô±sÜt/ óΟçFô±sÜt/ t⎦⎪ Í‘$ ¬7y_ ∩⊇⊂⊃∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊂⊇∪ (#θ à)¨?$#uρ ü“ Ï% ©!$# /ä.£‰tΒ r& $ yϑ Î/ 

tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊇⊂⊄∪ /ä.£‰tΒ r& 5Ο≈ yè ÷Ρr'Î/ t⎦⎫ÏΖt/uρ ∩⊇⊂⊂∪ ;M≈ ¨Ζy_ uρ Aβθ ãŠãã uρ ∩⊇⊂⊆∪ þ’ ÏoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ šU#x‹tã BΘöθ tƒ 
5ΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∈∪ 〈) ١٣٥-١٢٣الشعراء ( 



 

d ® * öä.øŒ$#uρ % s{r& >Š% tæ øŒÎ) u‘ x‹Ρr& …çµ tΒ öθ s% Å∃$ s)ôm F{$$ Î/ ô‰s% uρ ÏM n= yz â‘ ä‹–Ψ9$# .⎯ÏΒ È⎦ ÷⎫t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ 
ô⎯ÏΒ uρ ÿ⎯Ïµ Ïù= yz ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$# þ’ ÏoΤÎ) ß∃% s{r& ö/ä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊄⊇∪ 〈) ٠٢١األحقاف (  

  
 

  :مواضع التشابه      

  :الموضع األول      

’4 * ® :وهود األعراف قوله في سورتي       n< Î)uρ >Š% tæ ôΜ èδ% s{r& #YŠθ èδ 3  〈  ، وفي سورة
$ ΟèO¢ ® :المؤمنون tΡù't±Σ r& .⎯ÏΒ óΟÏδ Ï‰÷è t/ $ ¸Ρös% t⎦⎪ Íyz# u™ ∩⊂⊇∪ $ uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÎκ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ  〈،  وفي

ôM ® :سورة الشعراء t/¤‹x. îŠ% tæ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊄⊂∪ øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλm; öΝèδθ äz r& îŠθ èδ Ÿω r& tβθ à)−G s? ∩⊇⊄⊆∪ 〈، 
% öä.øŒ$#uρ * ® :وفي سورة األحقاف s{r& >Š% tæ øŒÎ) u‘ x‹Ρr& …çµ tΒ öθ s% Å∃$ s)ôm F{$$ Î/ 〈 

  .إبدال جملة بأخرى، تشابه باإلبدال: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

إن هذا االختالف في الجمل ما هو إال من التنوع في إبراز المعنى الواحـد        
ففي سورتي األعراف وهـود  ، هي فيه التيعلى طرق مختلفة متنوعة تبعاً للمقام 

$ ô‰s)s9 ® :تقدم قوله تعالى uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) ⎯Ïµ ÏΒ öθ s%  〈 )  وسبقت قصته عطفاً عليها ، )٥٩األعـراف
’4 * ® :فقيل فيها بعد الفراغ منها قصة هود n< Î)uρ >Š% tæ ôΜ èδ% s{r& #YŠθ èδ 3  〈 ،والتقدير :
فكانت الطريقة هي الطريقة وتبع الالحـق السـابق   ، وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً

وقد ، شيء ما عدا ما فيه من تقديم المرسل إليهم في الالحقوحاذاه حذوه الشيء بال
 لما كان عاد بعد قوم نوح:" على هذا التوجيه فقال -رحمه اهللا–وافق البقاعي 

ولم يكن هنا ما يقتضي تشويش الترتيب اتبعهم بهم مقـدماً المرسـل إليـه ليفيـد     
’4 * ®:تخصيص رسالته بهم وهم بعض أهل األرض فقـال  n< Î)uρ >Š% tæ ôΜ èδ% s{r& #YŠθ èδ 3 〈 

".١
  

                                                 
 ٧/٤٣٣نظم الدرر  ١



 

السابق من قصـة   وفي سورة الشعراء كذلك تبع الالحق من قصة هود      
ومن بعده  وسبق التنويه بأن قصص نوح، في طريقة البدء والعرض نوح

وكثير من الخصائص  ،اونظمه اعلى وتيرة واحدة في نسقه تفي هذه السورة جاء
ôM ® :فلما كان في األولى ،في التراكيب والعبارات والمعاني t/¤‹x. ãΠöθ s% ?yθ çΡ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# 

ôM ® :كان في الثانية 〉 ∪∋⊂⊆∩ t/¤‹x. îŠ% tæ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊄⊂∪ 〈 ،   وإبدال قـوم نـوح   فـي
للمذكور آنفاً  لوجود اسم علـم   السابق بعاد في الالحق حيث لم يقل قوم هود

  .للثانية دون األولى
 ΟèO¢ ® :في سورة المؤمنون من ابتداء هذه القصة من قوله تعـالى أما الواقع       

$ tΡù't±Σ r& .⎯ÏΒ óΟÏδ Ï‰÷è t/ $ ¸Ρös% t⎦⎪ Íyz# u™ ∩⊂⊇∪ 〈 راع فيه بدء ما سبقها من قصة نوحفإنه لم ي 
 :وذلك في قوله تعالىه ومن قبل ولكن روعي فيها ما لحقها من قصص موسى

® ¢ΟèO $ tΡù't±Σ r& .⎯ÏΒ óΟÏδ Ï‰÷è t/ $ ¸Ρρ ãè% š⎥⎪ Íyz# u™ ∩⊆⊄∪ $ tΒ ß,Î7ó¡n@ ô⎯ÏΒ >π ¨Β é& $ yγ n= y_ r& $ tΒ uρ tβρ ãÏ‚ ø↔ tFó¡o„ ∩⊆⊂∪ 
§ΝèO $ uΖù= y™ ö‘ r& $ sΨ n= ß™ â‘ #uøIs? ( ¨≅ ä. $ tΒ u™!% y` Zπ ¨Β é& $ oλé;θ ß™ §‘ çνθ ç/¤‹x. 4 $ sΨ ÷è t7ø?r'sù Νåκ|Õ÷è t/ $ VÒ ÷è t/ öΝßγ≈ sΨ ù= yè y_ uρ 

y]ƒ ÏŠ% tnr& 4 #Y‰÷è ç7sù 5Θöθ s)Ïj9 ω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊆⊆∪ §ΝèO $ uΖù= y™ ö‘ r& 4© y›θ ãΒ çν$ yz r&uρ tβρ ã≈ yδ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 9⎯≈ sÜù= ß™ uρ A⎦⎫Î7–Β 
وكانت هذه الطريقة بجملتها في سوق قصص هـذه  ، )٤٥-٤٢المؤمنون ( 〉    ∪∋⊇∩

على تمـام الشـبه فـي     إلى آخر قصة موسى السورة من أول قصة نوح
وتقليبـه فـي   ، الطريقة المذكورة أول السورة في إبراز قدرة اهللا في خلق اإلنسان

$ ô‰s)s9uρ ® :وتربيته له التربية التكوينية وذلك في قولـه تعـالى  ، أطوار مختلفة sΨ ø)n= yz 
z⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ∩⊇⊄∪ §ΝèO çµ≈ sΨ ù= yè y_ Zπ xôÜçΡ ’ Îû 9‘# us% &⎦⎫Å3¨Β ∩⊇⊂∪ ¢ΟèO $ uΖø)n= yz sπ xôÜ‘Ζ9$# Zπ s)n= tæ 
$ uΖø)n= y‚ sù sπ s)n= yè ø9$# Zπ tó ôÒ ãΒ $ uΖø)n= y‚ sù sπ tó ôÒ ßϑ ø9$# $ Vϑ≈ sàÏã $ tΡöθ |¡s3sù zΟ≈ sàÏè ø9$# $ Vϑ øt m: ¢ΟèO çµ≈ tΡù't±Σ r& $ ¸)ù= yz uyz# u™ 

4 x8u‘$ t7tFsù ª!$# ß⎯|¡ôm r& t⎦⎫É)Ï=≈ sƒ ù: $# ∩⊇⊆∪ §ΝèO /ä3¯ΡÎ) y‰÷è t/ y7 Ï9 s̈Œ tβθ çFÍh‹yϑ s9 ∩⊇∈∪ ¢ΟèO ö/ä3¯ΡÎ) tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 
šχθ èWyè ö7è? ∩⊇∉∪ 〈 ) فلما سبقت التربية التكوينية البدنيـة بهـذه    ،)١٦-١٢المؤمنون

، الطريقة ُأتبعت بالتربية الدينية الروحية بإرسال الرسل علـى الطريقـة نفسـها   
كما كان االنتقال من نعمة إلى نعمة ، 〉  ΝèO§ ® :واالنتقال من قصة إلى قصة بقوله

ألنها كانـت   〉 ΝèO§ ® ة بطريق وكان ال يصلح بدء قصة نوح، 〉  ΝèO§ ®: بقوله



 

$ ô‰s)s9uρ ® :أول قصة فكانت بطريقة قوله تعالى sΨ ù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% 〈 ،  كما كانـت
$ ô‰s)s9uρ ® :أول تربية بدنية بطريقة قوله تعالى sΨ ø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ∩⊇⊄∪ 〈 .  

      دئت بحرف الواو داخالً علـى األمـر   أما سورة األحقاف فإن القصة فيها ب
% öä.øŒ$#uρ * ® :بالذكر في قوله تعالى s{r& >Š% tæ 〈   والواو إما لالستئناف أو للعطف علـى

وأما المذكور فقد سبق كثيراً قول ، أما المقدر فال يصعب تقديره، مقدر أو مذكور
≅ö ® :اهللا تعالى في السورة لرسوله è% 〈 عطف على األمر بـالقول فاألمر بالذكر ي ،

≅ö ® :قال تعالى è% Èβ Î) …çµ çG ÷ƒ uyIøù$# Ÿξ sù šχθ ä3Ï= ôϑ s? ’ Í< z⎯ÏΒ «!$# $ ¸↔ ø‹x© ( uθ èδ ÞΟn= ÷ær& $ yϑ Î/ tβθ àÒ‹Ïè? ÏµŠ Ïù 
( 4’ s∀ x. ⎯Ïµ Î/ #J‰‹Îκy− © É_ øŠt/ ö/ä3uΖ÷ t/uρ ( uθ èδ uρ â‘θ àtó ø9$# ÞΟŠ Ïm §9$# 〈 ) وقال، )٨األحقاف: ® ö≅ è% $ tΒ àMΖä. % Yæô‰Î/ 

z⎯ÏiΒ È≅ ß™ ”9$# !$ tΒ uρ “ Í‘ ôŠr& $ tΒ ã≅ yè øãƒ ’ Ï1 Ÿω uρ ö/ä3Î/ ( ÷β Î) ßìÎ7¨?r& ω Î) $ tΒ #© yrθ ãƒ ¥’ n< Î) !$ tΒ uρ O$ tΡr& ω Î) Öƒ É‹tΡ 
×⎦⎫Î7–Β 〈    )  وقال، ) ٩األحقـاف: ® ö≅ è% óΟçF÷ƒ u™u‘ r& β Î) tβ% x. ô⎯ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# Λän öxx.uρ ⎯Ïµ Î/ y‰Îκy− uρ Ó‰Ïδ$ x© .⎯ÏiΒ 

û© É_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ üó Î) 4’ n?tã ⎯Ï& Í#÷VÏΒ z⎯tΒ$ t↔ sù ÷Λän öy9 õ3tG ó™ $#uρ ( χ Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰÷κu‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊇⊃∪  〈 ) ١٠األحقاف( ،
≅ö ® :وقال è% ΝçF÷ƒ u™u‘ r& $ ¨Β šχθ ãã ô‰s? ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ’ ÏΤρ â‘ r& #sŒ$ tΒ (#θ à)n= yz z⎯ÏΒ ÇÚö‘ F{$# ÷Πr& öΝçλm; Ô8öÅ° 

’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ( ’ ÏΤθ çG ø$# 5=≈ tG Å3Î/ ⎯ÏiΒ È≅ ö6 s% !#x‹≈ yδ ÷ρ r& ;ο u≈ rO r& ï∅ ÏiΒ AΟù= Ïã β Î) ÷Λä⎢Ζà2 t⎦⎫Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊆∪ 〈   

 )٤األحقاف (
فـالجميع   ،فكانت القصة في السورة على وفاق واتساق مع السابق والالحق      
 تهديد أهـل جاء لو، ثبات الداللة على صدق الوعيد في عذاب الدنيا واآلخرةإل جاء

فما أغنى عـنهم  ، مكة بسوق قصة الذين كانوا أقوى منهم أجساماً وأشد قوةً وبنياناً
  .من بأس اهللا شيئاً لما جاءهم

بوصفه دون اسمه العلم إنمـا   وباإلضافة إلى هذا التناسب فإن ذكر هود      
كان ألنه أريد بالذكر هنا ذكر التمثيل والموعظة لقريش بأنهم أمثـال عـاد فـي    

كر اإلنذار هنا دون الدعوة أو كما أن ذ، من أمتهمهو اض عن دعوة رسول اإلعر
فهو ناظر إلـى   بحال قوم محمد اإلرسال كان لمناسبة تمثيل حال قوم هود

⎪⎦t  ® :قوله تعالى في أول السورة Ï% ©!$#uρ (#ρ ãxx. !$ £ϑ tã (#ρ â‘ É‹Ρé& tβθ àÊ Í÷è ãΒ ∩⊂∪ 〈) ١  )٣األحقاف  

                                                 
 ٢٦/٤٥ينظر التحرير والتنوير  ١



 

  :الموضع الثاني      

’4 * ® :وهود األعراف قوله في سورتي       n< Î)uρ >Š% tæ ôΜ èδ% s{r& #YŠθ èδ 3  〈  ، وفي سورة
$¢ ® :المؤمنون uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÎκ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ  〈،  ى فعل اإلرسالبإلى في المقدر حيث عد

  .بينما كانت التعدية بفي في سورة المؤمنون، سورتي األعراف وهود
  ).في(بالحرف ) إلى(إبدال الحرف ، به باإلبدالتشا: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

أما ، تعدية فعل اإلرسال بإلى في سورتي األعراف وهود جاءت على األصل      
تعدية فعل اإلرسال بفي في سورة المؤمنون مع أنه يتعدى بإلى للداللـة علـى أن   

ومولـده ليكـون   ، يعرفون مكانـه ، وبين أظهرهمالرسول المرسل إليهم نشأ فيهم 
  . اطمئنانهم إلى قوله أكثر من اطمئنانهم إلى من يأتيهم من غير مكانهم

ألن تضـمين  ، واألول أولـى ، لتعدية بفي أنّه ضمن معنى القولوقيل وجه ا      
   ١.ال يستلزم تعديته بفي) قلنا(معنى ) أرسلنا(

جعـل القـول   :"بقوله التوجيه األولعلى  -رحمه اهللا–وقد وافق البيضاوي       
، موضع اإلرسال في سورة المؤمنون ليدل على أنه لم يأتهم من مكان غير مكانهم

  ٢."وإنما أوحي إليه وهو من بين أظهرهم
  

  :الموضع الثالث      

®:في سورتي األعراف وهود بقولـه بفعل القول  صرح تعالى       3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ 〈 
$øŒÎ) tΑ ®:الشعراء بقولهوفي سورة  s% öΝçλm; öΝèδθ äz r& îŠθ èδ 〈 ،   وطوى ذلك فـي سـورتي

  .المؤمنون واألحقاف
  .تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      

  

                                                 
  ٦/٢٨٢فتح البيان  ١
 ٤/١٥٤تفسير البيضاوي  ٢



 

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

     :أنه لما وقع التصريح بالرسالة والنذارة في سورة المؤمنون بقولـه تعـالى        
® $ uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÎκ Ïù Zωθ ß™ u‘ 〈  ،    وفي سـورة األحقـاف بقولـه تعـالى: ® øŒÎ) u‘ x‹Ρr& …çµ tΒ öθ s% 

Å∃$ s)ôm F{$$ Î/ 〈 ووقع الالحـق   ن ذلك في معنى القول اكتفى به عن القولوكا ® Èβ r& 
(#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$#  〈 ®  ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$# 〈 ًبينما كان فعل اإلرسـال  ، بذلك السابق متعلقا
ـن التصـريح   راً مقدغير مصرح به في سور األعراف وهود والشعراء لذلك حس

ق الالحـق  بالقول والنداء معه؛ ألنه لو حذف الجتمع في الكالم القليل حذفان وتعلّ
اإلرسـال  سـبحانه  ومثل ذلك ما كان في سورة النمل حـين ذكـر   ، بغير مذكور

$! ô‰s)s9uρ ® :وطوى القول والنداء معه في قوله تعـالى  صريحاً sΨ ù= y™ ö‘ r& 4’ n< Î) yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& 
$ ·s Ï=≈ |¹ Èβ r& (#ρ ß‰ç7ôã ولما طوى اإلرسال ذكر القول والنداء في قولـه   ، )٤٥النمـل  (〉   #$!© #$

’4 ® :تعالى في سـورة العنكبـوت   n< Î)uρ š⎥ t⎪ ô‰tΒ öΝèδ% s{r& $ Y7øŠyè ä© tΑ$ s)sù ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# 
يمنع من وقوع األصل من التصريح بكٍل من اإلرسـال   مع أن ذلك ال، )٣٦العنكبـوت  (〉

في سورتي األعراف والمؤمنـون فـي قولـه     والقول كالوارد في قصة نوح
$ ô‰s)s9 ® :تعالى uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% tΑ$ s)sù ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî þ’ ÏoΤÎ) 
ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã 〈 ) وال يخفى مع ذلك ما فـي الكـل مـن    ، )٥٩األعـراف

األعراف وهود والشعراء حيـث   يات السابقة والالحقة لها في سورالتناسب مع اآل
   .جاءت كل سورة بالعبارة التي تكررت في قصص السورة نفسها

األحقـاف  أما سبب التصريح باإلرسال واإلنذار في سـورتي المؤمنـون و        
والطي لهما في سورتي األعراف وهود مما أدى إلى طي القـول والنـداء فـي    

وتناسـب  ، األوليين وذكرهما في األخريين فهو عائد إلى مراعاة مقام كل موضع
عة في فالطريقة التي في سورتي األعراف وهود هي المتّب، مطلع القصة فيه بسابقه

وفيه نداء كل رسول لقومه ، حعقب قصة نو غالب قصص السورتين المذكورة
t ÏΘöθ ® :بقوله s)≈ tƒ 〈 ،   والتصريح باإلرسال متّبع في كل قصص سـورة المؤمنـون

أما في سورة الشعراء فقد كان طي النداء مناسباً لسـابقه  ، 〉  ΟèO¢ ®:مصدراً بكلمة



 

مع ما فيه من إغناء التصريح بـاألخوة   ،والحقه فيما جاء في السورة من قصص
Ÿω ®: بقوله والمالينة r& tβθ à)−G s? ∩⊇⊄⊆∪ ’ ÏoΤÎ) öΝä3s9 îΑθ ß™ u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊇⊄∈∪ 〈   عن المالينة والتحبـب

ÏΘöθ ® :بقوله s)≈ tƒ  〈١.  
أما في سورة األحقاف فإن المقام يقتضي التصريح بالنـذارة؛ ألن القصـة         

 سيقت مساق الموعظة للمشركين الذين كذبوا بالقرآن كما بينّا في توجيه الموضـع 
  ٢.األول

  
  :الموضع الرابع      

ρ#) ® :األمر بالعبادة بصيغة       ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî 4 Ÿξ sùr& tβθ à)−G s?  〈   فـي
ω  ® :بينما كان بصيغة، سور األعراف وهود والمؤمنون r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$# 〈   فـي

  .بالتقوى في سورة الشعراء األمراالقتصار على وكان ، سورة األحقاف
  

  :من التشابه انعنوفي هذا الموضع       

اختالف صيغ األمر بالعبادة في سـور األعـراف    :النوع األول من التشابه      
فجاء التصريح باألمر بالعبادة في سـور األعـراف   ، وهود والمؤمنون واألحقاف

ـ   ، وهود والمؤمنون ، ي سـورة األحقـاف  بينما جاء األمر بـالنفي واالسـتثناء ف
  .واالقتصار على األمر بالتقوى في سورة الشعراء

  .تشابه باإلبدال: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

 :كان صريح األمر بالعبادة في سور األعراف وهود والمؤمنون بقوله تعالى      
® (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî  〈  واألصل في ، ألنه األصل في دعوة الرسل؛

                                                 
  ١١٠اجحي ص عبد الغني الر. ينظر رسالة متشابه النظم في قصص القرآن د ١
 ٢٣٧وينظر ص، ٢٦/٤٤ينظر التحرير والتنوير ٢



 

 منه في كثيـرٍ  وكثير، عدل عنه إال لمقتضىوال ي، واألكثر وروداً، طريقة الحكاية
  . من قصص هذه السور

ω  ® :أما النفي واالستثناء في سورة األحقاف في قوله تعالى       r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$# 
‘øŒÎ) u ® :النّذارة فـي قولـه تعـالى    فإنه أليق وأنسب بالمذكور معه من 〉 x‹Ρr& …çµ tΒ öθ s% 

Å∃$ s)ôm F{$$ Î/ ô‰s% uρ ÏM n= yz â‘ ä‹–Ψ9$# .⎯ÏΒ È⎦ ÷⎫t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ô⎯ÏΒ uρ ÿ⎯Ïµ Ïù= yz 〈 ، فاإلنذار تخويف وتهديد على
  .ما ال يجوز من عبادة غير اهللا

ى أما االقتصار على األمر بالتقوى في سورة الشعراء فألن األمـر بـالتقو        
يشتمل على األمر بالعبادة لزوماً؛ ألنها أول درجاتها وهذا مناسب لما سبق ولحق 
من قصص موسى ونوح وصالح ولوط وشعيب عليهم السالم في قـول الرسـل   

ــوامهم Ÿω ® :ألقــ r& tβθ à)−G s? ∩⊇⊄⊆∪ ’ ÏoΤÎ) öΝä3s9 îΑθ ß™ u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊇⊄∈∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊄∉∪ !$ tΒ uρ 
öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊄∠∪ 〈  

  
اختصاص موضع سورة األحقاف بالنّذارة في قوله  :النوع الثاني من التشابه      
‘øŒÎ) u ® :تعالى x‹Ρr& …çµ tΒ öθ s% Å∃$ s)ôm F{$$ Î/ ô‰s% uρ ÏM n= yz â‘ ä‹–Ψ9$# .⎯ÏΒ È⎦ ÷⎫t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ô⎯ÏΒ uρ ÿ⎯Ïµ Ïù= yz 〈  ، دون

  .ذكر ذلك في باقي المواضع
  .بالزيادة والنقصانتشابه : نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

      قصة هودكر ألن سياق ذ   ر كْفي هذه السورة كان لتهديد أهل مكـة بـذ
هالك من كانوا أشد منهم قوة لم  هـم  هم لا أعرضوا عن دعوة ربهم وإنـذار نبـي

 4 ® :كما أن السورة قد فاضت بذكر النّذارة قـال تعـالى  ، بالعذاب العاجل واآلجل
t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#ρ ãxx. !$ £ϑ tã (#ρ â‘ É‹Ρé& tβθ àÊ Í÷è ãΒ ∩⊂∪ 〈 )  وقال،  )٣األحقـاف: ®  !$ tΒ uρ O$ tΡr& ω Î) Öƒ É‹tΡ ×⎦⎫Î7–Β ∩®∪ 

‘u ® :وقـال ، )٩األحقاف (〉 É‹Ζã‹Ïj9 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß 3“ uô±ç0 uρ t⎦⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊄∪ 〈 )  وقـال ، )١٢األحقـاف: ®  



 

$ £ϑ n= sù z© ÅÓè% (#öθ ©9uρ 4’ n< Î) ΟÎγ ÏΒ öθ s% z⎯ƒ Í‘ É‹Ψ –Β ∩⊄®∪ 〈 )     من أجل ذلـك وقعـت الزيـادة    ، )٢٩األحقاف
  ١.باإلنذار فيها دون غيرها

    
  :الموضع الخامس      

تمـت بقولـه   لمؤمنون خُففي سورتي األعراف وا، ما تُذيل به الدعوة وتُختم      
Ÿξ ® :تعالى sùr& tβθ à)−G s?  〈 وفي سورة هود ختمت الدعوة بقوله تعالى: ® ÷β Î) óΟçFΡr& ω Î) 

šχρ ãyIøãΒ  〈 ، وفي سورتي الشعراء واألحقاف بقولـه: ® þ’ ÏoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ šU#x‹tã 
BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã  〈 

  .إبدال جملة بأخرى، تشابه باإلبدال: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

Ÿξ ® :أما قوله في سورتي األعراف والمؤمنـون        sùr& tβθ à)−G s? 〈     فلتناسـبه مـع
©û ® :ففي سورة األعراف تناسب ذلك مع قوله تعالى، السياق في السورتين É_ t6≈ tƒ tΠyŠ# u™ 

$ ¨Β Î) öΝä3¨Ζt Ï?ù'tƒ ×≅ ß™ â‘ öΝä3ΖÏiΒ tβθ Á à)tƒ ö/ä3ø‹n= tæ © ÉL≈ tƒ#u™   Ç⎯yϑ sù 4’ s+¨?$# yx n= ô¹ r&uρ Ÿξ sù î∃öθ yz öΝÎκö n= tã Ÿω uρ öΝèδ 
tβθ çΡu“ øt s† ∩⊂∈∪ 〈 )  ٣٥األعـراف( ،ح بها فـي اآليـة   كْكما أنه مناسب لقضية ذة المصرر األخو
’4 * ® :قال تعـالى ، نفسها n< Î)uρ >Š% tæ ôΜ èδ% s{r& #YŠθ èδ 3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) 
ÿ…çν ãöxî 4 Ÿξ sùr& tβθ à)−G s? ∩∉∈∪ 〈 ) كما أن الحكاية كلها جاءت في سورة األعراف أقّل ، )٦٥األعراف

Ÿξ 4 ® :جدالً وغلظةً مما جاءت عليه في سورة هود فجاءت هنا sùr& tβθ à)−G s? 〈   وجـاء
óΟçFö6 ®           :بعـــدها قولـــه Åf tã uρ r& β r& öΝä.u™!% y` Öò2 ÏŒ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ 4’ n?tã 5≅ ã_ u‘ öΝä3ΖÏiΒ 

öΝà2 u‘ É‹ΖãŠÏ9 4 (#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) öΝä3n= yè y_ u™!$ xn= äz .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ ÏΘöθ s% 8yθ çΡ öΝä.yŠ# y— uρ ’ Îû È,ù= y⇐ø9$# Zπ sÜ)Á t/ ( 
(#ÿρ ãà2 øŒ$$ sù u™Iω#u™ «!$# ö/ä3¯= yè s9 tβθ ßs Ï= øè? ∩∉®∪ 〈 ) وقال لهـم قبـل ذلـك   ، ) ٦٩األعراف: ® öΝà6äó Ïk= t/é& 

ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ ’ Ïn1u‘ O$ tΡr&uρ ö/ä3s9 ëw ¾¾$ tΡ î⎦⎫ÏΒ r& ∩∉∇∪ 〈 )  لمـا   وإزالـةٌ  ،على التقوى ففيها حثٌ، )٦٨األعـراف

                                                 
  ، ٢٦/٤٥ينظر التحرير والتنوير  ١



 

وأنه لهم ناصح أمين حتى أنهم لما رمـوه  ، ي الفالح لهموترج، عندهم من العجب
$tΑ ® :بالسفاهة لم يزد على أن قال لهم s% ÏΘöθ s)≈ tƒ }§øŠs9 ’ Ï1 ×π yδ$ xy™ © Éi_ Å3≈ s9uρ ×Αθ ß™ u‘ ⎯ÏiΒ Éb> §‘ 

t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩∉∠∪ 〈 ) بخالف الحكاية في سورة هود،  )٦٧األعراف. 
β ® :الواقع في سورة هود من قولهف       Î) óΟçFΡr& ω Î) šχρ ãyIøãΒ ∩∈⊃∪ 〈  لمـا   مناسـب

Πr& šχθ÷ ® :سبق ذكره في السورة نفسها من االفتراء الوارد في قوله تعـالى  ä9θ à)tƒ 
çµ1 uyIøù$# ( ö≅ è% (#θ è?ù'sù Îô³yè Î/ 9‘ uθ ß™ ⎯Ï& Í#÷VÏiΒ ;M≈ tƒ uyIøãΒ (#θ ãã ôŠ$#uρ Ç⎯tΒ ΟçF÷è sÜtG ó™ $# ⎯ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# β Î) óΟçFΖä. 

t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ــود ( 〉 ∪⊃⊆∩ ¹| ــه،  )١٣ه ô⎯tΒ ® :وقول uρ ÞΟn= øßr& Ç⎯£ϑ ÏΒ 3“ uyIøù$# ’ n?tã «!$# $ ¹/É‹Ÿ2 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& 
šχθ àÊ u÷è ãƒ 4’ n?tã öΝÎγ În/u‘ ãΑθ à)tƒ uρ ß‰≈ yγ ô© F{$# Ï™Iω àσ¯≈ yδ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ç/x‹x. 4’ n?tã óΟÎγ În/u‘ 4 Ÿω r& èπ uΖ÷è s9 «!$# 

’ n?tã t⎦⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊇∇∪ 〈 ) ــود ــه، )١٨ه ôΘr& šχθ ®:وقول ä9θ à)tƒ çµ1 uyIøù$# ( ö≅ è% Èβ Î) …çµ çG ÷ƒ uyIøù$# ¥’ n?yè sù ’ ÍΓ#uô_ Î) 
O$ tΡr&uρ Ö™ü“ Ít/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ãΒ ÍøgéB ∩⊂∈∪ 〈 ) كما أن الحكاية جاءت في هذه السـورة أشـد   ، )٣٥هود

β÷ ) ® :بعد قوله لهم هود حيث قالغلظةً وجدالً  Î) óΟçFΡr& ω Î) šχρ ãyIøãΒ  〈 ، ® Ÿξ sùr& 
tβθ è= É)÷è s? ∩∈⊇∪ 〈 )  ثم قال لهم، )٥١هـود: ® ω uρ (#öθ ©9uθ tG s? š⎥⎫ÏΒ ÍøgèΧ ∩∈⊄∪ 〈 )  ففي الحكاية بيان ، )٥٢هـود
  .ئهم وعدم تعقلهم وتوليهم مجرمينافترا

حيث قال  وفي سورة المؤمنون تناسب ذلك مع السابق له في قصة نوح      
Ÿξ ® :لقومه sùr& tβθ à)−G s?  〈.  
كانت مسـبوقة   سورتي هود والمؤمنونفي  باإلضافة إلى أن واقعة هود      

Ÿξ ® :اكتفى بقولهلذا ، بها قريبوعهد الناس  بواقعة نوح sùr& tβθ à)−G s?  〈 والمعنى :
لما لم يتقوا اهللا وعبدوا غيره حّل بهم ذلك العذاب الـذي   تعرفون أن قوم نوح

Ÿξ ® :فقوله، هر خبره في الدنيااشتُ sùr& tβθ à)−G s?  〈    إشارة إلى التخويف بتلـك الواقعـة
 ١.المشهورة

’þ ® :وأما الواقع في سورة الشعراء مـن قولـه         ÏoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ šU#x‹tã BΘöθ tƒ 
5ΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∈∪ 〈  لما سبق القصة من ذكر النار الوارد في قوله تعـالى  فهو مناسب: ® 

                                                 
 ٤/٣٢٧ينظر البحر المحيط  ١



 

ÏNy— Íhç/uρ ãΛ⎧ Ås pgù: $# t⎦⎪ Íρ$ tó ù= Ï9 ∩®⊇∪ 〈 ) ٩١الشعراء(، لذكر العذاب الـوارد فـي قصـة     كذلك مناسب
Ÿω ® :تعالى هلفي قومع قومه  صالح uρ $ yδθ ¡yϑ s? &™ûθ Ý¡Î0 öΝä.x‹è{ù'u‹sù Ü># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã 

ــعراء ( 〉 ∪∌∋⊆∩ ــوقو، )١٥٦الش ــالى هل ãΝèδ ® :تع x‹s{r'sù Ü># x‹yè ø9$# 3 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ šχ% x. 
Νèδ ãnYò2 r& t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊇∈∇∪ 〈 )  وكذلك مناسب لما ورد في قصة شـعيب ، )١٥٨الشـعراء   فـي

çνθ ® :قوله تعـالى  ç/¤‹s3sù öΝèδ x‹yz r'sù Ü># x‹tã ÏΘöθ tƒ Ï' ©#—à9$# 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. z># x‹tã BΘöθ tƒ AΟŠ Ïàtã ∩⊇∇®∪ 〈 
 )١٨٩الشعراء (

’þ ® :وأما قوله في سورة األحقـاف        ÏoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ šU#x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∈∪ 〈 
ω ® :ومناسب لما فـي قولـه   ،فهو مناسب للتصريح بالنّذارة المقتضية للتخويف r& 

(#ÿρ ß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$#  〈 كذلك لما فاضـت بـه   ، من اإلشعار بأنهم يعبدون غيره ومناسب
كر أوصاف ذلك اليـوم  السورة الكريمة من التصريح بيوم القيامة ويوم الحشر وذ

ô⎯tΒ ® :قال تعالى، العظيم uρ ‘≅ |Ê r& ⎯£ϑ ÏΒ (#θ ãã ô‰tƒ ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ⎯tΒ ω Ü=‹Åf tG ó¡o„ ÿ…ã& s! 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ 
Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# öΝèδ uρ ⎯tã óΟÎγ Í← !% tæßŠ tβθ è= Ï≈ xî ∩∈∪ #sŒÎ)uρ uÅ³ãm â¨$ ¨Ζ9$# (#θ çΡ% x. öΝçλm; [™!#y‰ôã r& (#θ çΡ% x.uρ öΝÎκÌEyŠ$ t7Ïè Î/ 
t⎦⎪ ÍÏ≈ x. ∩∉∪ 〈 ) ــاف ــبحانه،  )٦-٥األحق ــال س tΠöθ ® :وق tƒ uρ ÞÚu÷è ãƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ’ n?tã Í‘$ ¨Ζ9$# ÷Λä⎢ ö7yδ øŒr& 

óΟä3ÏG≈ t6 Íh‹sÛ ’ Îû â/ä3Ï?$ uŠxm $ u‹÷Ρ‘‰9$# Λä⎢ ÷è tFôϑ tFó™ $#uρ $ pκÍ5 tΠöθ u‹ø9$$ sù tβ ÷ρ u“ øgéB z># x‹tã Èβθ ßγ ø9$# $ yϑ Î/ ÷Λä⎢Ζä. tβρ ãÉ9 õ3tG ó¡n@ 
’ Îû ÇÚö‘ F{$# Îötó Î/ Èd,ut ù: $# $ oÿ Ï3 uρ óΟçFΖä. tβθ à)Ý¡øs? ∩⊄⊃∪ 〈 ) ٢٠األحقاف(    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 الوحدة الثانية

  
d ® tΑ$ s% _| yϑ ø9$# š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ ¯ΡÎ) y71 ut∴s9 ’ Îû 7π yδ$ xy™ $ ¯ΡÎ)uρ y7 ‘ΖÝàuΖs9 š∅ ÏΒ 

š⎥⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩∉∉∪ 〈) ٠٦٦األعراف (  

d ® (#θ ä9$ s% ßŠθ à‰≈ tƒ $ tΒ $ sΨ oKø⁄ Å_ 7π uΖÉi t7Î/ $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ þ’ Å1Í‘$ tFÎ/ $ sΨ ÏG yγ Ï9#u™ ⎯tã y7 Ï9öθ s% $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ y7 s9 
š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩∈⊂∪ β Î) ãΑθ à)¯Ρ ω Î) y71 uyIôã $# âÙ ÷è t/ $ uΖÏFyγ Ï9#u™ &™ûθ Ý¡Î0 3 tΑ$ s% þ’ ÏoΤÎ) ß‰Îκô− é& ©!$# (#ÿρ ß‰pκô− $#uρ ’ ÏoΤr& 

Ö™ü“ Ít/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ä.Îô³è@ ∩∈⊆∪ 〈) ٠٥٤-٠٥٣هود (  

 d ® tΑ$ s% uρ _| yϑ ø9$# ⎯ÏΒ Ïµ ÏΒ öθ s% t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#θ ç/¤‹x.uρ Ï™!$ s)Ï= Î/ Ïο u½z Fψ$# öΝßγ≈ sΨ øùuø?r&uρ ’ Îû Ïο 4θ uŠut ù: $# 
$ u‹÷Ρ‘‰9$# $ tΒ !#x‹≈ yδ ω Î) Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ã≅ ä.ù'tƒ $ £ϑ ÏΒ tβθ è= ä.ù's? çµ ÷ΖÏΒ ÛUuô±o„ uρ $ £ϑ ÏΒ tβθ ç/uô³n@ ∩⊂⊂∪ ÷⎦ È⌡s9uρ 
ΟçF÷è sÛr& #[|³o0 ö/ä3n= ÷WÏiΒ ö/ä3¯ΡÎ) #]ŒÎ) tβρ ãÅ£≈ y‚ ©9 ∩⊂⊆∪ ö/ä.ß‰Ïè tƒ r& ö/ä3¯Ρr& #sŒÎ) öΝšFÏΒ óΟçFΖä.uρ $ \/# uè? $ ¸ϑ≈ sàÏã uρ /ä3¯Ρr& 

šχθ ã_ uøƒ ’Χ ∩⊂∈∪ * |N$ pκö yδ |N$ pκö yδ $ yϑ Ï9 tβρ ß‰tãθ è? ∩⊂∉∪ ÷β Î) }‘Ïδ ω Î) $ sΨ è?$ uŠxm $ u‹÷Ρ‘‰9$# ßNθ ßϑ tΡ $ uŠøt wΥuρ 
$ tΒ uρ ß⎯øt wΥ t⎦⎫ÏOθ ãè ö7yϑ Î/ ∩⊂∠∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) î≅ ã_ u‘ 3“ uyIøù$# ’ n?tã «!$# $ \/É‹Ÿ2 $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ …çµ s9 š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ Î/ 

  ) ٠٣٨-٠٣٣المؤمنون (〉 ∪∇⊃∩

 d ® (#θ ä9$ s% í™!#uθ y™ !$ sΨ ø‹n= tã |M øàtã uρ r& ôΘr& óΟs9 ⎯ä3s? z⎯ÏiΒ š⎥⎫ÏàÏã üθ ø9$# ∩⊇⊂∉∪ ÷β Î) !#x‹≈ yδ ω Î) ß,è= äz 
t⎦⎫Ï9̈ρ F{$# ∩⊇⊂∠∪ $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ t⎦⎫Î/¤‹yè ßϑ Î/ ∩⊇⊂∇∪ 〈) ١٣٨-١٣٦الشعراء (  

 d ® (#ûθ ä9$ s% $ sΨ oKø⁄ Å_ r& $ sΨ s3Ïùù'tG Ï9 ô⎯tã $ uΖÏFoλÎ;#u™ $ uΖÏ?ù'sù $ yϑ Î/ !$ tΡß‰Ïè s? β Î) |MΨ ä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊄⊄∪ 
  ) ٠٢٢األحقاف ( 〉

المالحظ أن هذه اآليات حكايةٌ لمحكي واحد ومع ذلك جاءت مختلفة بالنقص       
 .ع الذي روعي فيه مقتضى المقام في كل سورةوهذا من التنو، والزيادة واإلبدال

  
  :مواضع التشابه      

  : الموضع األول      
،  وقع قول المأل مستأنفاً في مواضع سور األعراف وهود الشعراء واألحقاف      

  .بينما وقع قولهم معطوفاً بالواو في سورة المؤمنون



 

  .حذف العطف وإثباته، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

في موضع سـورة  الوارد وقعت الردود في جميع المواضع مستأنفةً ما عدا       
وسبب االستئناف أن هذه الردود وقعت في محل ، المؤمنون فإن الرد وقع معطوفاً

$ ® :ماذا قال قومه؟ فقيل له: جواب سؤال مقدر وهو ¯ΡÎ) y71 ut∴s9 ’ Îû 7π yδ$ xy™ $ ¯ΡÎ)uρ y7 ‘ΖÝàuΖs9 
š∅ ÏΒ š⎥⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩∉∉∪ 〈  ،وقيل له: ® ßŠθ à‰≈ tƒ $ tΒ $ sΨ oKø⁄ Å_ 7π uΖÉi t7Î/ $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ þ’ Å1Í‘$ tFÎ/ $ sΨ ÏG yγ Ï9#u™ ⎯tã 
y7 Ï9öθ s% $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ y7 s9 š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩∈⊂∪ β Î) ãΑθ à)¯Ρ ω Î) y71 uyIôã $# âÙ ÷è t/ $ uΖÏFyγ Ï9#u™ &™ûθ Ý¡Î0 3 tΑ$ s% þ’ ÏoΤÎ) 
ß‰Îκô− é& ©!$# (#ÿρ ß‰pκô− $#uρ ’ ÏoΤr& Ö™ü“ Ít/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ä.Îô³è@ ∩∈⊆∪ 〈 ،وقيل له كذلك: ® í™!#uθ y™ !$ sΨ ø‹n= tã |M øàtã uρ r& 

ôΘr& óΟs9 ⎯ä3s? z⎯ÏiΒ š⎥⎫ÏàÏã üθ ø9$# ∩⊇⊂∉∪ ÷β Î) !#x‹≈ yδ ω Î) ß,è= äz t⎦⎫Ï9̈ρ F{$# ∩⊇⊂∠∪ $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ t⎦⎫Î/¤‹yè ßϑ Î/ ∩⊇⊂∇∪ 
$) ®: قيل له و، 〉 sΨ oKø⁄ Å_ r& $ sΨ s3Ïùù'tG Ï9 ô⎯tã $ uΖÏFoλÎ;#u™ $ uΖÏ?ù'sù $ yϑ Î/ !$ tΡß‰Ïè s? β Î) |MΨ ä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊄⊄∪ 〈 

فيكون الكالم على ذلك قد جرى مجرى المحاورات وهي طريقـة سـائغة         
وقد تقدم في الحديث عن قصـة  ، واردة في أغلب القصص من بعد قصة نوح

  ٢.وقيل أن سبب ذلك أن السامع تشّوف إلى جوابهم، ١بيان ذلك نوح
ذلـك أن الوصـل هـو    ، وهذا ما يسميه علماء البالغة بشبه كمال االتصال      

، ولكل منهمـا حكمـه ووضـعه   ، والفصل تركه، عطف بعض الجمل على بعض
والذي يعنينا هنا أنه إذا وقعت الجملة جوابا لسؤال اقتضته الجملة التـي تسـبقها   

ة لها كما يفصل الجـواب  تُنزل منزلة هذا السؤال المقدر وتُفصل عن الجملة السابق
  ٣.عن السؤال

 -رحمـه اهللا –أما العطف الوارد في سورة المؤمنون فقد وجهـه البقـاعي         
  :عطف عليه قولـه  لما كان التقدير لم يؤمنوا ولم يفيقوا دأب قوم نوح " :بقوله

                                                 
  ١١٦ص وقصة نوح ،٣/١١٧وحاشية الصاوي، ٦/٢٢٩وحاشية الشهاب، ٣/١٩٠ينظر حاشية الجمل  ١
 ١٨/١٦٥، ٧/٤٣٤ينظر نظم الدرر  ٢
 ٢/٣٠٣طالع ينظر البدر ال، ٤٥ينظر المطول  ص  ٣



 

® tΑ$ s% uρ _| yϑ ø9$# 〈 قـدير  فكان اقتران الواو به أعظم في التسلية مما خال عنها على ت
  ١".سؤال لداللة هذا على ما وقع العطف عليه

بقولـه أن  صاحب رسالة متشابه النظم في قصص القرآن فقد وجه ذلك أما       
$ ® :فقال لهم ذلك وقالوا لهم: والمعنىالمعطوف عليه هو قول رسولهم  tΒ !#x‹≈ yδ ω Î) 

Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ 〈  ،مهم وإبرازه مما قصـد  واختيرت هنا طريقة العطف بالواو ألن كال
فيه إلى معنى ترتيبه على كنهه أو نشـأته   غير منظورٍ ،قصداً أوليا كإبراز كالمه

بل المقصود كشفه وإيضاحه إلبراز ما فيه من البون الشاسع بينه وبين ، عن سؤال
بوا ولهذا اختص هذا الموضع بزيادة وصف المأل بأنهم كذّ، اإليمان الذي أمرهم به

وإلى ما اشتملت عليه مقالتهم من صريح ، ة وأترفهم اهللا في الحياة الدنيابلقاء اآلخر
وذلك كله راجع ، وتواصيهم بعدم اإليمان به، وقولهم بكذب هود، إنكار البعث

ل إليهم مع بيان طرف من أحـوالهم  إلى طريقة البدء في هذه القصة بذكر المرس
فبعد انتهاء قصة قـوم  ، ن قبلهمقبل مجيء ذكر رسولهم بياناً مشتبكاً بذكر من كا

$ ΟèO¢ ® :قال تعالى نوح tΡù't±Σ r& .⎯ÏΒ óΟÏδ Ï‰÷è t/ $ ¸Ρös% t⎦⎪ Íyz# u™ ∩⊂⊇∪ $ uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÎκ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ  
وينتقل من أحوال قوم وأقـوالهم  ، فذلك الكالم جعل الذهن يعبر من قوم إلى قوم 〉

ر أقوالهم فصـار  كْد من ذالستقبال ما يرِحه ورشّ، إلى أحوال قوم بعدهم وأقوالهم
قصد قصداً أولياً ذاتياً ال نظر فيه إلى تفرفذكر قول  ،ع أو جوابيةإيراد قولهم مما ي

ثم جـيء بجـوابهم وكالمهـم    ، ح إيراد جوابهم وكالمهمالرسول بمقدار ما يصح
كـر  فال ذولهذا ورد الكالم منطوياً على إغ، معطوفاً على كالم نبيهم بحرف الواو

وما ذلـك  ، األمر الذي لم يحدث في قصة أخرى ،اسم الرسول وعدم التصريح به
كر الرسول وقوله إنما كان بقدر وذ ،إال ألن أعظم القصد موجه إلى القوم وأقوالهم

كما أنه شاع في قصص هذه السورة اإلشارة إلـى  ، ما يتوقف عليه إيراد كالمهم
$ ΟèO¢ ® :ىقال تعال، القرون واألمم واألقوام tΡù't±Σ r& .⎯ÏΒ óΟÏδ Ï‰÷è t/ $ ¸Ρös% t⎦⎪ Íyz# u™ ∩⊂⊇∪ 〈 ) ٣١المؤمنون (

ــال $ ΟèO¢ ® :وقـــ tΡù't±Σ r& .⎯ÏΒ óΟÏδ Ï‰÷è t/ $ ¸Ρρ ãè% š⎥⎪ Íyz# u™ ∩⊆⊄∪ $ tΒ ß,Î7ó¡n@ ô⎯ÏΒ >π ¨Β é& $ yγ n= y_ r& $ tΒ uρ 

                                                 
 ١٣/١٣٨نظم الدرر  ١



 

tβρ ãÏ‚ ø↔ tFó¡o„ ∩⊆⊂∪ §ΝèO $ uΖù= y™ ö‘ r& $ sΨ n= ß™ â‘ #uøIs? ( ¨≅ ä. $ tΒ u™!% y` Zπ ¨Β é& $ oλé;θ ß™ §‘ çνθ ç/¤‹x. 4 $ sΨ ÷è t7ø?r'sù Νåκ|Õ÷è t/ $ VÒ ÷è t/ 
öΝßγ≈ sΨ ù= yè y_ uρ y]ƒ ÏŠ% tnr& 4 #Y‰÷è ç7sù 5Θöθ s)Ïj9 ω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊆⊆∪ 〈 )  كما أنه في هذه السـورة  ، )٤٤-٤٢المؤمنـون

وكـذلك  ، جعلت كل أمة شبيهة بسابقتها في الشبهة التي تبني عليها تكذيب رسولها
 ® :قالوا فقوم نوح، إلقاء هذه الشبهة حيث ال يجابهون بها أنبياءهم في طريقة

tΑ$ s)sù (#àσn= yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ tΒ !#x‹≈ yδ ω Î) Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ß‰ƒ Íãƒ β r& Ÿ≅ Ò xtG tƒ öΝà6ø‹n= tæ öθ s9uρ 
u™!$ x© ª!$# tΑu“Ρ{ Zπ s3Í≥ ¯≈ n= tΒ $ ¨Β $ uΖ÷è Ïϑ y™ #x‹≈ pκÍ5 þ’ Îû $ uΖÍ← !$ t/# u™ t⎦,Ï!¨ρ F{$# ∩⊄⊆∪ 〈 ) ــون ــوم   ،)٢٤المؤمن ــال ق وق

ــود $: ® tΑه s% uρ _| yϑ ø9$# ⎯ÏΒ Ïµ ÏΒ öθ s% t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#θ ç/¤‹x.uρ Ï™!$ s)Ï= Î/ Ïο u½z Fψ$# öΝßγ≈ sΨ øùuø?r&uρ ’ Îû Ïο 4θ uŠut ù: $# 
$ u‹÷Ρ‘‰9$# $ tΒ !#x‹≈ yδ ω Î) Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ã≅ ä.ù'tƒ $ £ϑ ÏΒ tβθ è= ä.ù's? çµ ÷ΖÏΒ ÛUuô±o„ uρ $ £ϑ ÏΒ tβθ ç/uô³n@ ∩⊂⊂∪ 〈 ) ٣٣المؤمنون(

١
  

وقيل أن سبب العطف بالواو في موضع سورة المؤمنون هو لإلشارة إلـى        
 ،٢تباين األخبار أو تباين الكالمين حيث عطف كالمهم الباطل على كالمـه الحـق  

  ٣.لم يتصل بكالم رسولهم وقيل ألن كالم قوم هود
  

  :وضع الثانيالم      

 سند القول إلى ضميرٍبينما ُأ، جاء ذكر المأل في سورتي األعراف والمؤمنون      
  .في سور هود والشعراء واألحقاف عائد عليهم

  .تشابه باإلظهار واإلضمار: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

ته للمذكور قبله فـي  سبب ذكر المأل في سورتي األعراف والمؤمنون لمناسب      
$tΑ ® :قال تعالى في سورة األعراف، من ذكر المأل في السورتين قصة نوح s% 

_| yϑ ø9$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ ¯ΡÎ) y71 ut∴s9 ’ Îû 5≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7–Β ∩∉⊃∪ 〈 )  وقال في سورة المؤمنون،  )٦٠األعـراف: ® 

                                                 
 ١١٤,١١٣عبد الغني الراجحي ص. ينظر رسالة متشابه النظم في قصص القرآن د ١
  ٣/١١٧وحاشية الصاوي ، ٣/١٩٠وحاشية الجمل ، ٢٣/٨٥ينظر التفسير الكبير  ٢
 ٦/٢٢٩ينظر حاشية الشهاب  ٣



 

tΑ$ s)sù (#àσn= yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ tΒ !#x‹≈ yδ ω Î) Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ß‰ƒ Íãƒ β r& Ÿ≅ Ò xtG tƒ öΝà6ø‹n= tæ öθ s9uρ 
u™!$ x© ª!$# tΑu“Ρ{ Zπ s3Í≥ ¯≈ n= tΒ $ ¨Β $ uΖ÷è Ïϑ y™ #x‹≈ pκÍ5 þ’ Îû $ uΖÍ← !$ t/# u™ t⎦,Ï!¨ρ F{$# ∩⊄⊆∪ 〈 ) ــون ــبته لو، )٢٤المؤمنـ مناسـ

وفي كثير مـن قصـص    ،في سورة المؤمنون للمذكور بعده في قصة موسى
 :ففي سورة األعراف قال تعالى في قصة صالح ،ء في سورة األعرافاألنبيا

® tΑ$ s% _| yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãy9 ò6tFó™ $# ∅ ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#θ àÏè ôÒ çG ó™ $# ô⎯yϑ Ï9 z⎯tΒ#u™ öΝåκ÷]ÏΒ šχθ ßϑ n= ÷è s?r& 
χ r& $ [s Ï=≈ |¹ ×≅ y™ ó‘∆ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ În/§‘ 4 (#ûθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) !$ yϑ Î/ Ÿ≅ Å™ ö‘ é& ⎯Ïµ Î/ šχθ ãΖÏΒ ÷σãΒ ∩∠∈∪ 〈 ) وقــال ، )٧٥األعــراف

$: ® * tΑسبحانه في قصـة شـعيب   s% _| yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãy9 õ3tFó™ $# ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% y7 ¨Ζy_ Í÷‚ ãΖs9 
Ü=ø‹yè à±≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ y7 yè tΒ ⎯ÏΒ !$ sΨ ÏKtƒ ös% ÷ρ r& ¨β ßŠθ ãè tG s9 ’ Îû $ uΖÏG ¯= ÏΒ 4 tΑ$ s% öθ s9uρ r& $ ¨Ζä. t⎦⎫Ïδ Í≈ x. ∩∇∇∪ 〈 

$tΑ ® :وقال في نفس القصـة ، )٨٨األعـراف  ( s% uρ _| pRùQ$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% È⎦ È⌡s9 öΝçF÷è t7¨?$# $ ·6 ø‹yè ä© 
ö/ä3¯ΡÎ) #]ŒÎ) tβρ ãÅ£≈ y‚ $: ® tΑوقال في قصـة موسـى  ،  )٩٠األعراف ( 〉 ∪⊂®∩ 9© s% _| yϑ ø9$# ⎯ÏΒ ÏΘöθ s% 

tβ öθ tã öÏù χ Î) #x‹≈ yδ íÅs≈ |¡s9 ×Λ⎧ Ï= tæ ∩⊇⊃®∪ 〈  ) وقال سبحانه في نفس القصـة ، )١٠٩األعراف: ® tΑ$ s% uρ 
_| pRùQ$# ⎯ÏΒ ÏΘöθ s% tβ öθ tã öÏù â‘ x‹s?r& 4© y›θ ãΒ …çµ tΒ öθ s% uρ (#ρ ß‰Å¡øã‹Ï9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# x8u‘ x‹tƒ uρ y7 tFyγ Ï9#u™uρ 4 tΑ$ s% 

ã≅ ÏnG s)ãΖy™ öΝèδ u™!$ uΖö/r& ⎯Ä© ÷∏ tG ó¡nΣ uρ öΝèδ u™!$ |¡ÏΡ $ ¯ΡÎ)uρ óΟßγ s% öθ sù šχρ ãÎγ≈ s% ∩⊇⊄∠∪ 〈 ) ١٢٧األعراف( 

’: ® 4في قصة موسـى فقد قال تعالى المؤمنون أما في سورة        n< Î) šχ öθ tã öÏù 
⎯Ïµ 'ƒ Z∼ tΒ uρ (#ρ ãy9 õ3tFó™ $$ sù (#θ çΡ% x.uρ $ ·Β öθ s% t⎦,Ï!$ tã ∩⊆∉∪ 〈 ) لذا جاء فيها لفظ المأل، )٤٦المؤمنون. 
ق هود والشعراء واألحقاف فهو متعلّ أما السبب في عدم ذكر المأل في سور      

سورة هود على الـرغم   لم يذكر المأل فيف، بمناسبته لمقتضى المقام في كل سورة
$: ® tΑمن ذكره فيما سبق في قصة نوح s)sù _| yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ tΒ y71 utΡ 

ω Î) #Xt±o0 $ sΨ n= ÷VÏiΒ $ tΒ uρ y71 utΡ y7 yè t7¨?$# ω Î) š⎥⎪ Ï% ©!$# öΝèδ $ sΨ ä9ÏŒ# u‘ r& y“ ÏŠ$ t/ Ä“ ù&§9$# $ tΒ uρ 3“ utΡ öΝä3s9 $ uΖøŠn= tã 
⎯ÏΒ ¤≅ ôÒ sù ö≅ t/ öΝä3–Ψ ÝàtΡ š⎥⎫Î/É‹≈ x. ∩⊄∠∪ 〈 )  ٢٧هـود( ،كره فيمـا لحـق فـي قصـة     وكذلك ذ

ــى ’: ® 4موس n< Î) šχ öθ tã öÏù ⎯Ïµ 'ƒ Z∼ tΒ uρ (#ûθ ãè t7¨?$$ sù zö∆ r& šχ öθ tã öÏù ( !$ tΒ uρ Þö∆ r& šχ öθ tã öÏù 7‰ŠÏ© uÎ/ 
لم يقع في هذه السورة إال بعد طويـل   ألن هذا الرد من قوم هود ؛ )٩٧هـود  ( 〉 ∪∠®∩

’4 ® :إليهم بقوله وجهه هودمن كالم  n< Î)uρ >Š% tæ öΝèδ% s{r& #YŠθ èδ 4 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# 



 

$ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî ( ÷β Î) óΟçFΡr& ω Î) šχρ ãyIøãΒ ∩∈⊃∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ Iω ö/ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã #·ô_ r& ( ÷β Î) 
š” Íô_ r& ω Î) ’ n?tã “ Ï% ©!$# þ’ ÏΤusÜsù 4Ÿξ sùr& tβθ è= É)÷è s? ∩∈⊇∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ (#ρ ãÏøó tFó™ $# öΝä3−/u‘ ¢ΟèO (#ûθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9Î) 

È≅ Å™ öãƒ u™!$ yϑ ¡¡9$# Νà6ø‹n= tæ #Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ öΝà2 ôŠÍ“ tƒ uρ ¸ο §θ è% 4’ n< Î) öΝä3Ï?§θ è% Ÿω uρ (#öθ ©9uθ tG s? š⎥⎫ÏΒ ÍøgèΧ ∩∈⊄∪ 〈 ) ــود -٥٠ه

٥٢( ، سن المقابلة أن يذكر ردهم على لسان القوم الذي تردد ذكرهفكان من ح.  
      رهم في سورة الشعراء فألنها كانت الطريقة المتّبعة فـي  كْوأما سبب عدم ذ

ذكر المأل في قصة موسى وإبراهيم ونـوح وصـالح   فلم ي، سابق القصة والحقها
  .ولوط وشعيب عليهم السالم

وأما سورة األحقاف فقد جاءت فيها القصة حكاية لما كان أخيراً في المحكي       
بالتكذيب واالستهزاء في  لهوكان الكل قد صار  ،وقد جاء أخيراً في ترتيب السور

$  ® :قولهم uΖÏ?ù'sù $ yϑ Î/ !$ tΡß‰Ïè s? β Î) |MΨ ä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊄⊄∪ 〈  لذا كان قوله لهم بعد ذلـك:      
® t $ yϑ ¯ΡÎ) ãΝù= Ïè ø9$# y‰ΖÏã «!$# /ä3äó Ïk= t/é&uρ !$ ¨Β àM ù= Å™ ö‘ é& ⎯Ïµ Î/ û© Éi_ Å3≈ s9uρ ö/ä31 u‘ r& $ YΒ öθ s% šχθ è= yγ øgrB ∩⊄⊂∪ 〈 ) ــاف األحقــ

y7 4 ® :ثم قال بعده ، )٢٣ Ï9 ẍ‹x. “ Í“ øgwΥ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫ÏΒ Íôf ßϑ ø9$# ∩⊄∈∪ 〈 ) ٢٥األحقاف(     
  

  :موضع الثالثال      

هود دون غيره من المواضـع بنـداء قومـه لـه      اختصاص موضع سورة      
ßŠθ ® :بقولهم à‰≈ tƒ 〈 .  
، إثبات نداء القوم لنبيهم فـي سـورة هـود   ، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      

  .وحذف ذلك من باقي المواضع
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

وأنـه  ، سيقولونه بندائهم له يشير إلى االهتمام بما افتتاح كالم قوم هود      
فهو مسـتعمل فـي   ، نزلوه منزلة البعيد لغفلته فنادوهأجدير بأن يستنبه له؛ ألنهم 

إما أن تكون لنداء البعيد أو لنداء مـن  ) يا(ألن النداء باألداة ، معناه الكنائي أيضا
حين أنزلوه منزلـة   هو بمنزلة النائم أو الساهي وهذا ما أراده قوم هود بنبيهم



 

أو ، وقد يكون مراداً منه مع ذلك توبيخه ولومه فيكون كناية ثانيـة ، لساهيالغافل ا
  ١.استعمال النداء في حقيقته ومجازه

 :وقيل لمناسبة ذلك لما سبق من تكرار ندائه لهم ثالث مرات في قوله تعالى      
® 4 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã ــه، 〉 #$!© #$ ÏΘöθ ® :وقول s)≈ tƒ Iω ö/ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã #·ô_ r& ( 〈 ،ــه  ® :وقول

ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ (#ρ ãÏøó tFó™ $# öΝä3−/u‘  〈 ،    فالتصريح بندائه على أتم مناسبة بالمـذكور قبلـه مـن
وقـد وقـع   لو لم يكن ذلك في سورة هود فكيـف   هذا كافو، التصريح بندائهم 
لسـابق القصـة    كما أنه مناسـب ، منادى في سورة هود التصريح باسم هود

قـال  ، تصريح بأسماء األنبياء في قصصـهم في نفس السورة حيث جاء الوالحقها 
: ® (#θتعالى فـي قصـة نـوح    ä9$ s% ßyθ ãΖ≈ tƒ 〈 )  وقـال فـي قصـة    ، )٣٢هـود

:® (#θ حلصا ä9$ s% ßx Ï=≈ |Á≈ tƒ 〈 ) وقال في قصة لـوط ، )٦٢هود: ® (#θ ä9$ s% äÞθ è=≈ tƒ 
: ® (#θوقال في قصة شعيب، )٨١هود ( 〉 ä9$ s% Ü=ø‹yè à±≈ tƒ 〈 ) ٨٧هود( .  
  

  :الموضع الرابع      

$tΑ ® :الوصف بالكفر في سورة األعراف بقولـه تعالى قدم        s% _| yϑ ø9$# š⎥⎪ Ï% ©!$# 
(#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s%  〈 ، وأخّر ذلك الوصف في سورة المؤمنون بقولـه: ® tΑ$ s% uρ _| yϑ ø9$# 

⎯ÏΒ Ïµ ÏΒ öθ s% t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx.  〈.  
  .بالتقديم والتأخير تشابه: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

أن الواقع في سورة األعراف من تقديم وصف المأل بالكفر وتأخير الجـار        
أما الواقع في سورة المؤمنون من ، والمجرور هو الواقع في سائر قصص القرآن

ف بالكفر وكونه تقديم الجار والمجرور وتأخير وصف المأل بالكفر فسببه أن الوص
فلما جاء وصف الكفر فـي  ، من القوم بيانان في المأل والمبين شديد الطلب لبيانه

                                                 
  ١/٤١٣والمفصل في صنعة اإلعراب ، ١٢/٩٧ينظر التحرير والتنوير  ١



 

$tΑ ® :موضع سورة المؤمنون متبوعاً بوصفين آخرين s% uρ _| yϑ ø9$# ⎯ÏΒ Ïµ ÏΒ öθ s% t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. 
(#θ ç/¤‹x.uρ Ï™!$ s)Ï= Î/ Ïο u½z Fψ$# öΝßγ≈ sΨ øùuø?r&uρ ’ Îû Ïο 4θ uŠut ù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# 〈   فلو وقع فيها تقديم الوصف بـالكفر

مع تابعيه لوقع بيان أنه من قومه أخيراً بعد هذه األوصاف فيكون بعيداً عن المبين 
وكذلك لو وقع في أثناء هذه الثالثة األوصاف لكان تفكيكاً ، وهذا في غاية الركاكة

بتقـديم الجـار   فلم يكن بد من المسـارعة  ) كفروا وكذبوا وأترفوا:(بين متصالت
ولما لم يكن شيء من هذا في المواضع األخـرى  ، والمجرور قبل هذه األوصاف

من قصص القرآن لم يكن هناك ما يلجئ لتقديم الجار والمجرور فوقع مؤخراً بعد 
   ١.الوصف بالكفر

 

  
 

  :الموضع الخامس      

  .اختالف مقول القوم في كل موضع عن اآلخر      
  .إبدال جمل بأخرى، ه باإلبدالتشاب: نوعه      

  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

 ،اختالف المقول في كل موضع كان بسبب اختالف ما صدر عن القوم فيـه       
فكل ما قيل عنهم قد قالوه ولكن وقوع كل حديث إنما كان لمناسبة اقتضت كونـه  

$ ® :فالوارد في سورة األعراف من قولهم، حيث كان ¯ΡÎ) y71 ut∴s9 ’ Îû 7π yδ$ xy™ $ ¯ΡÎ)uρ y7 ‘ΖÝàuΖs9 
š∅ ÏΒ š⎥⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩∉∉∪ 〈 ،كي قبله عمن قبلهم من قول قوم نوحبما ح شبيه له:   

® $ ¯ΡÎ) y71 ut∴s9 ’ Îû 5≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7–Β ∩∉⊃∪ 〈.  
$  ® :أما الوارد في سورة هود من قولهم       tΒ $ sΨ oKø⁄ Å_ 7π uΖÉi t7Î/ $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ þ’ Å1Í‘$ tFÎ/ $ sΨ ÏG yγ Ï9#u™ 

⎯tã y7 Ï9öθ s% $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ y7 s9 š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩∈⊂∪ 〈 ففوق ارتباطه والتقائه كجواب لما قاله لهم: 
® (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî ( ÷β Î) óΟçFΡr& ω Î) šχρ ãyIøãΒ ∩∈⊃∪ 〈  ،ــب ــو مناس  فه

yϑ⎯ ® :للسابق في السورة نفسها من قوله تعالى sùr& tβ% x. 4’ n?tã 7π sΨ Éi t/ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ În/§‘ çνθ è= ÷G tƒ uρ Ó‰Ïδ$ x© 

                                                 
 ،٢/٨٧٦ينظر مالك التأويل  ١



 

çµ ÷Ψ ÏiΒ ⎯ÏΒ uρ ⎯Ï& Í#ö7s% Ü=≈ tFÏ. #© y›θ ãΒ $ YΒ$ tΒ Î) ºπ yϑ ôm u‘ uρ 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ⎯Ïµ Î/ 4 ⎯tΒ uρ öàõ3tƒ ⎯Ïµ Î/ z⎯ÏΒ 
É># u“ ôm F{$# â‘$ ¨Ψ9$$ sù …çν ß‰Ïã öθ tΒ 4 Ÿξ sù à7 s? ’ Îû 7π tƒ óÉ∆ çµ ÷ΖÏiΒ 4 çµ ¯ΡÎ) ‘,ys ø9$# ⎯ÏΒ y7 În/§‘ £⎯Å3≈ s9uρ unYò2 r& Ä¨$ ¨Ψ9$# 

Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∠∪ 〈 ) ١٧هود( 
أما الواقع في سورة المؤمنون من ذكرهم شبهة البشرية وإنكار البعث فهـو        
للمذكور من هذه الشبهة فيما سبقها ولحقها من قصة نوح مناسب    فـي قولـه

$tΑ ® :تعــالى s)sù (#àσn= yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ tΒ !#x‹≈ yδ ω Î) Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ß‰ƒ Íãƒ β r& Ÿ≅ Ò xtG tƒ 
öΝà6ø‹n= tæ öθ s9uρ u™!$ x© ª!$# tΑu“Ρ{ Zπ s3Í≥ ¯≈ n= tΒ $ ¨Β $ uΖ÷è Ïϑ y™ #x‹≈ pκÍ5 þ’ Îû $ uΖÍ← !$ t/# u™ t⎦,Ï!¨ρ F{$# ∩⊄⊆∪ 〈 ) ومن ،  )٢٤المؤمنون

ûθ#) ®:في قوله تعالى قصة موسى ä9$ s)sù ß⎯ÏΒ ÷σçΡr& È⎦ ø⎪ u|³t6 Ï9 $ uΖÏ= ÷WÏΒ $ yϑ ßγ ãΒ öθ s% uρ $ uΖs9 tβρ ß‰Î7≈ tã ∩⊆∠∪ 
للمذكور من  بيان البعث واليوم اآلخر في أول السورة في  وكذلك مناسب ،)٤٧المؤمنون ( 〉

ΟèO ö/ä3¯ΡÎ) tΠöθ¢ ® :قوله تعالى tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# šχθ èWyè ö7è? ∩⊇∉∪ 〈 )  والمـذكور فـي آخـر    ، )١٦المؤمنـون
uθ ® :السورة في قوله تعـالى  èδ uρ “ Ï% ©!$# ö/ä.r&u‘ sŒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ïµ ø‹s9Î)uρ tβρ ã|³øt éB ∩∠®∪ uθ èδ uρ “ Ï% ©!$# 

⎯Ç‘øt ä† àM‹Ïϑ ãƒ uρ ã& s!uρ ß#≈ n= ÏG ÷z $# È≅ ø‹©9$# Í‘$ yγ ¨Ζ9$#uρ 4 Ÿξ sùr& šχθ è= É)÷è s? ∩∇⊃∪ ö≅ t/ (#θ ä9$ s% Ÿ≅ ÷VÏΒ $ tΒ tΑ$ s% 
šχθ ä9̈ρ F{$# ∩∇⊇∪ (#ûθ ä9$ s% #sŒÏ™r& $ uΖ÷FÏΒ $ ¨Ζà2 uρ $ \/# uè? $ ¸ϑ≈ sàÏã uρ $ ¯ΡÏ™r& tβθ èOθ ãè ö7yϑ s9 ∩∇⊄∪ ô‰s)s9 $ tΡô‰Ïã ãρ ß⎯øt wΥ 

$ tΡäτ !$ t/# u™uρ #x‹≈ yδ ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% ÷β Î) !#x‹≈ yδ Hω Î) ãÏÜ≈ y™ r& š⎥⎫Ï9̈ρ F{$# ∩∇⊂∪ 〈 إلى آخر آيات السورة.  
: ® ÷βوقولهم على نبيهم هود       Î) uθ èδ ω Î) î≅ ã_ u‘ 3“ uyIøù$# ’ n?tã «!$# $ \/É‹Ÿ2 $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ 

…çµ s9 š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩⊂∇∪ 〈 )  ٣٨المؤمنـون( ،بقول سابقيهم من قـوم نـوح   شبيه: ® ÷β Î) uθ èδ ω Î) 
7≅ ã_ u‘ ⎯Ïµ Î/ ×π ¨ΖÅ_ (#θ ÝÁ −/uyIsù ⎯Ïµ Î/ 4© ®L xm &⎦⎫Ïm ∩⊄∈∪ 〈 ) ٢٥المؤمنون( 

ثم إن ما حكي من أقوالهم ها هنا مناسب لألوصاف التي وصفوا بها والتـي        
 :د مثلها في قصة أخرى أو في موضع آخر من هذه القصة وهي قوله تعالىلم يرِ

® t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#θ ç/¤‹x.uρ Ï™!$ s)Ï= Î/ Ïο u½z Fψ$# öΝßγ≈ sΨ øùuø?r&uρ ’ Îû Ïο 4θ uŠut ù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# 〈  فجاءت هذه األوصاف
للمأل في هذا الموضع مناسبةٌ لما حكي من كثير كفرهم وطويل شبهاتهم في هـذا  

  .الموضع



 

í™!#uθ ) ® :أما الواقع في سورة الشعراء من قولهم       y™ !$ sΨ ø‹n= tã |M øàtã uρ r& ôΘr& óΟs9 ⎯ä3s? z⎯ÏiΒ 
š⎥⎫ÏàÏã üθ ø9$# ∩⊇⊂∉∪ 〈 )  لما سبق في هذا الموضع فهو، )١٣٦الشـعراء خاصةً من إطالة ، مناسب

كـر  والتحبب إليهم ومالطفتهم ومالينتهم بتكرار ذ، مقالته في الدعوة لهم هود
وبيان ما أفاضـه اهللا  ، وبيان أنه ناصح أمين، ونفي سؤال األجر، الطاعة والتقوى

فق ولطف عما ونهيهم بر، عليهم من النعم السابغة من جنات وعيون وأنعامٍ وبنين
واتخاذهم مصانع ليخلدوا ويركنـوا  ، كانوا يفعلون من بنائهم بكل ريعٍ آيةً يعبثون

’þ ® :وختم ذلك كله بقوله، إلى الدنيا وبطشهم وجبروتهم ÏoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ šU#x‹tã BΘöθ tƒ 
5ΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∈∪ 〈 ) فذلك بطريقة الوعظ أشبه وبذكر قـولهم ، )١٣٥الشعراء: ® |M øàtã uρ r& ôΘr& óΟs9 ⎯ä3s? 

z⎯ÏiΒ š⎥⎫ÏàÏã üθ ø9$#  〈أنسب.  
β÷ ® :أما قـولهم        Î) !#x‹≈ yδ ω Î) ß,è= äz t⎦⎫Ï9̈ρ F{$# ∩⊇⊂∠∪ $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ t⎦⎫Î/¤‹yè ßϑ Î/ ∩⊇⊂∇∪ 〈 )  ١٣٨-١٣٧الشـعراء(   

’þ ® :فهو رد على قوله ÏoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ šU#x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∈∪ 〈 ) ١٣٥الشعراء(     
ûθ#) ® :أما الواقع في سورة األحقاف مـن قـولهم         ä9$ s% $ sΨ oKø⁄ Å_ r& $ sΨ s3Ïùù'tG Ï9 ô⎯tã $ uΖÏFoλÎ;#u™ 

$ uΖÏ?ù'sù $ yϑ Î/ !$ tΡß‰Ïè s? β Î) |MΨ ä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊄⊄∪ 〈 )  فهو كجوابٍ لقوله، )٢٢األحقـاف: ® ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? 
ω Î) ©!$# þ’ ÏoΤÎ) ß∃% s{r& ö/ä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊄⊇∪ 〈 ) على أتم مناسبة وأقوى التقـاء  )  ٢١األحقاف

ω ® :لما في قوله r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$# 〈 من النهي عن عبادتهم آللهتهم.  
$ ® :وأما قولهم       uΖÏ?ù'sù $ yϑ Î/ !$ tΡß‰Ïè s? 〈  فهو جواب عن تخويفهم بالعذاب في قولـه:  
 ®     þ’ ÏoΤÎ) ß∃% s{r& ö/ä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã 〈 ،للسابق ذ كره فـي  وهو بعد ذلك مناسب

ى عبـادة اهللا وبيـان بطـالن    قومه إل السورة مما يشبهه من دعوة النبي محمد
ــتهم ≅ö ® :آلهـ è% ΝçF÷ƒ u™u‘ r& $ ¨Β šχθ ãã ô‰s? ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ’ ÏΤρ â‘ r& #sŒ$ tΒ (#θ à)n= yz z⎯ÏΒ ÇÚö‘ F{$# ÷Πr& öΝçλm; 

Ô8öÅ° ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ( ’ ÏΤθ çG ø$# 5=≈ tG Å3Î/ ⎯ÏiΒ È≅ ö6 s% !#x‹≈ yδ ÷ρ r& ;ο u≈ rO r& ï∅ ÏiΒ AΟù= Ïã β Î) ÷Λä⎢Ζà2 t⎦⎫Ï% Ï‰≈ |¹ 
∩⊆∪ ô⎯tΒ uρ ‘≅ |Ê r& ⎯£ϑ ÏΒ (#θ ãã ô‰tƒ ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ⎯tΒ ω Ü=‹Åf tG ó¡o„ ÿ…ã& s! 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# öΝèδ uρ ⎯tã 

óΟÎγ Í← !% tæßŠ tβθ è= Ï≈ xî ∩∈∪ 〈 ) ٥-٤األحقاف(  

  
  



 

  الوحدة الثالثة

  
 d ® tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ }§øŠs9 ’ Ï1 ×π yδ$ xy™ © Éi_ Å3≈ s9uρ ×Αθ ß™ u‘ ⎯ÏiΒ Éb> §‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩∉∠∪ öΝà6äó Ïk= t/é& 

ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ ’ Ïn1u‘ O$ tΡr&uρ ö/ä3s9 ëw ¾¾$ tΡ î⎦⎫ÏΒ r& ∩∉∇∪ óΟçFö6 Åf tã uρ r& β r& öΝä.u™!% y` Öò2 ÏŒ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ 4’ n?tã 5≅ ã_ u‘ 
öΝä3ΖÏiΒ öΝà2 u‘ É‹ΖãŠÏ9 4 (#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) öΝä3n= yè y_ u™!$ xn= äz .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ ÏΘöθ s% 8yθ çΡ öΝä.yŠ# y— uρ ’ Îû È,ù= y⇐ø9$# Zπ sÜ)Á t/ 

((#ÿρ ãà2 øŒ$$ sù u™Iω#u™ «!$# ö/ä3¯= yè s9 tβθ ßs Ï= øè? ∩∉®∪ (#ûθ ä9$ s% $ uΖoK÷∞Å_ r& y‰ç7÷è uΖÏ9 ©!$# …çν y‰ôm uρ u‘ x‹tΡuρ $ tΒ tβ% Ÿ2 
ß‰ç7÷è tƒ $ tΡäτ !$ t/# u™ ( $ sΨ Ï?ù'sù $ yϑ Î/ !$ tΡß‰Ïè s? β Î) |MΨ ä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∠⊃∪ tΑ$ s% ô‰s% yìs% uρ Νà6ø‹n= tæ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ 

Ó§ô_ Í‘ ë=ŸÒ xî uρ ( © É_ tΡθ ä9Ï‰≈ pgéBr& þ’ Îû &™!$ yϑ ó™ r& !$ yδθ ßϑ çG øŠ£ϑ y™ óΟçFΡr& Νä.äτ !$ t/# u™uρ $ ¨Β tΑ̈“ tΡ ª!$# $ pκÍ5 ⎯ÏΒ 9⎯≈ sÜù= ß™ 
4 (#ÿρ ãÏàtFΡ$$ sù ’ ÏoΤÎ) Νà6yè tΒ z⎯ÏiΒ š⎥⎪ ÍÏàtGΨ ßϑ ø9$# ∩∠⊇∪ 〈) ٠٧١-٠٦٧األعراف ( 

 d ® tΑ$ s% þ’ ÏoΤÎ) ß‰Îκô− é& ©!$# (#ÿρ ß‰pκô− $#uρ ’ ÏoΤr& Ö™ü“ Ít/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ä.Îô³è@ ∩∈⊆∪ ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ ( ’ ÏΤρ ß‰‹Å3sù 
$ YèŠÏΗ sd ¢ΟèO Ÿω Èβρ ãÏàΖè? ∩∈∈∪ ’ ÏoΤÎ) àM ù= ª.uθ s? ’ n?tã «!$# ’ Ïn1u‘ Οä3În/u‘ uρ 4 $ ¨Β ⎯ÏΒ >π −/!#yŠ ω Î) uθ èδ 8‹Ï{# u™ 

!$ pκÉJ uŠÏ¹$ uΖÎ/ 4 ¨β Î) ’ Ïn1u‘ 4’ n?tã 7Þ üÅÀ 8Λ⎧ É)tG ó¡–Β ∩∈∉∪ β Î* sù (#öθ ©9uθ s? ô‰s)sù /ä3çG øó n= ö/r& !$ ¨Β àM ù= Å™ ö‘ é& ÿ⎯Ïµ Î/ óΟä3ø‹s9Î) 4 
ß#Ï= ÷‚ tG ó¡o„ uρ ’ Ïn1u‘ $ ·Β öθ s% ö/ä.uöxî Ÿω uρ …çµ tΡρ •ÛØs? $ ¸↔ ø‹x© 4 ¨β Î) ’ Ïn1u‘ 4’ n?tã Èe≅ ä. >™ó© x« Ôá‹Ïxm ∩∈∠∪ 〈) ٠٥٧-٠٥٤هود (  

 d ® tΑ$ s% Éb> u‘ ’ ÏΤöÝÇΡ$# $ yϑ Î/ Èβθ ç/¤‹x. ∩⊂®∪ 〈) ٠٣٩المؤمنون (  

 d ® tΑ$ s% $ yϑ ¯ΡÎ) ãΝù= Ïè ø9$# y‰ΖÏã «!$# /ä3äó Ïk= t/é&uρ !$ ¨Β àM ù= Å™ ö‘ é& ⎯Ïµ Î/ û© Éi_ Å3≈ s9uρ ö/ä31 u‘ r& $ YΒ öθ s% šχθ è= yγ øgrB 
  ) ٠٢٣األحقاف (〉 ∪⊃⊅∩

ثانياً على مفتريات قومه وموقفـه   د هودهذه اآليات تحكي ما جاء من ر      
  .منهم بعد تكذيبهم له

  
  :مواضع التشابه      

  :الموضع األول      

جاء فعل القول مستأنفا في جميع المواضع بدون نداء القوم إال في موضـع        
$tΑ ® :إلى قومه في قوله سورة األعراف فقد وقع النداء من هود s% ÏΘöθ s)≈ tƒ 〈.  

  .تشابه بالحذف واإلثبات: عهنو      



 

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

$tΑ ® :بقوله استأنف سبحانه اإلخبار عن هود       s% 〈 ؛ ألن قول قومه السابق
فلتشوف السامع إلـى معرفـة   ، كان  محركاً للسامع إلى االستعالم عن جوابه لهم

   ١.لقرآنعلى طريقة المحاورات في ا) قال(صلت جملة جوابه فُ
أما سبب وقوع النداء في موضع سورة األعراف دون باقي المواضع فكـان        

والستعطافهم واسـتمالة  ، ٢نظراً إلى أهمية ما سيلقى إليهم السترعاء أسماع القوم
   .في هذه السورة وذلك لكثرة جدالهم له، ٣قلوبهم

  
  :الموضع الثاني      

öΝà6äó  ® :في سورة األعراف قول هود       Ïk= t/é& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ ’ Ïn1u‘ 〈  بجمع الرسـالة ،
β  ® :وقوله في سورة هود Î* sù (#öθ ©9uθ s? ô‰s)sù /ä3çG øó n= ö/r& !$ ¨Β àM ù= Å™ ö‘ é& ÿ⎯Ïµ Î/ óΟä3ø‹s9Î) 〈 ،  وقوله فـي
/ : ســورة األحقــاف ä3äó Ïk= t/é&uρ ® !$ ¨Β àM ù= Å™ ö‘ é& ⎯Ïµ Î/ û© Éi_ Å3≈ s9uρ ö/ä31 u‘ r& $ YΒ öθ s% šχθ è= yγ øgrB 〈 تحديــد ب

  .الرسالة التي أوحى اهللا بها إليه
فجاء بذكر الرساالت عامة في موضـع  ، بالتعميم والتخصيصتشابه : نوعه      

   .سورة األعراف وعين الرسالة في سورة األحقاف
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

مكن في وأ، رسل بالرسالةما في سورتي هود واألحقاف أنص على أنه ُأ إن      
وكذلك كان السـابق  ، إفادة هذا المعنى وفي تفخيم الرسالة مما في سورة األعراف

عليهما في حكاية كفرهم وتعنّتهم وجدالهم الذي كان أطول وأشد في سورتي هـود  
 :ففي سورة هود قالوا، واألحقاف من المذكور السابق على ما في سورة األعراف

® ( ßŠθ à‰≈ tƒ $ tΒ $ sΨ oKø⁄ Å_ 7π uΖÉi t7Î/ $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ þ’ Å1Í‘$ tFÎ/ $ sΨ ÏG yγ Ï9#u™ ⎯tã y7 Ï9öθ s% $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ y7 s9 š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩∈⊂∪ 

                                                 
 ٩/٣١٠ونظم الدرر ،٨/٢٠٣,١٨/٥٨ينظر التحرير والتنوير  ١
 ١٢/٩٤ينظر التحرير والتنوير  ٢
 ٨/١٥٥وروح المعاني ، ٣/٢٣٨ينظر تفسير أبي السعود  ٣



 

β Î) ãΑθ à)¯Ρ ω Î) y71 uyIôã $# âÙ ÷è t/ $ uΖÏFyγ Ï9#u™ &™ûθ Ý¡Î0 3 tΑ$ s% þ’ ÏoΤÎ) ß‰Îκô− é& ©!$# (#ÿρ ß‰pκô− $#uρ ’ ÏoΤr& Ö™ü“ Ít/ $ £ϑ ÏiΒ 
tβθ ä.Îô³è@  〈  ، لواوفي سورة األحقاف قـا: ® (#ûθ ä9$ s% $ sΨ oKø⁄ Å_ r& $ sΨ s3Ïùù'tG Ï9 ô⎯tã $ uΖÏFoλÎ;#u™ $ uΖÏ?ù'sù $ yϑ Î/ 

!$ tΡß‰Ïè s? β Î) |MΨ ä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊄⊄∪ 〈 )  من المذكور فـي سـورة   ، )٢٢األحقـاف وكّل ذلك أشد
$ ® :األعراف من قولهم ¯ΡÎ) y71 ut∴s9 ’ Îû 7π yδ$ xy™ $ ¯ΡÎ)uρ y7 ‘ΖÝàuΖs9 š∅ ÏΒ š⎥⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩∉∉∪ 〈 )  األعـراف

٦٦(  

©û ® :وقد حسن االستدراك الواقع في قوله       Éi_ Å3≈ s9uρ ö/ä31 u‘ r& $ YΒ öθ s% šχθ è= yγ øgrB 〈 "  ألنـه
وكان معنى قصـر العلـم   ، لما كان معنى اإلخبار باإلبالغ أنه ليس علي إال ذلك

  ١"المطلق على اهللا تصديقهم في نفي علمه بذلك حسن هذا االستدراك
   

  :الموضع الثالث      

  .في كل موضع اختالف كالم هود      
  .تشابه باإلبدال: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

كالم في موضعه هو متعلّق بسابقه ولما كان ذلك السابق مختلفـاً جـاء    كّل      
بقه إمـا فـي   وما من شيء في موضعه إال وله مناسبة بسا، الالحق كذلك مختلفاً

القصة نفسها أو في القصة التي قبلها أو فيما قبل القصص من آيات السورة التـي  
عن شبهة كفار قومه فـإن   فما كان في سورة األعراف فوق كونه جواباً، هو فيها
$tΑ ® :قوله s% ÏΘöθ s)≈ tƒ }§øŠs9 ’ Ï1 ×π yδ$ xy™ © Éi_ Å3≈ s9uρ ×Αθ ß™ u‘ ⎯ÏiΒ Éb> §‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩∉∠∪ öΝà6äó Ïk= t/é& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ 

’ Ïn1u‘ O$ tΡr&uρ ö/ä3s9 ëw ¾¾$ tΡ î⎦⎫ÏΒ r& ∩∉∇∪ 〈  مع نظيره السابق في السورة نفسـها فـي    متناسب
$tΑ ® :من قولـه لقومـه   قصة نوح s% ÏΘöθ s)≈ tƒ }§øŠs9 ’ Ï1 Ø' s#≈ n= |Ê © Éi_ Å3≈ s9uρ ×Αθ ß™ u‘ ⎯ÏiΒ Éb> §‘ 
š⎥⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∉⊇∪ öΝä3äó Ïk= t/é& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ ’ Ïn1u‘ ßx |ÁΡr&uρ ö/ä3s9 ÞΟn= ÷ær&uρ š∅ ÏΒ «!$# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩∉⊄∪ 〈 

$O  ®  :وقوله ،)٦٢-٦١ألعراف ا( tΡr&uρ ö/ä3s9 ëw ¾¾$ tΡ î⎦⎫ÏΒ r& ∩∉∇∪ 〈 على أنّهم عر فوه بـاألمرين  تنبيه

                                                 
  ١٨/١٦٧نظم الدرر  ١



 

 :وأتبع ناصح بأمين وهو الموصوف باألمانة للرد على قولهم له ،١النصح واألمانة
® $ ¯ΡÎ)uρ y7 ‘ΖÝàuΖs9 š∅ ÏΒ š⎥⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩∉∉∪ 〈  ألن األمــين هــو الموصــوف باألمانــة؛ ،

وتمنعـه   ،لغيره واألمانة حالةٌ في اإلنسان تبعثه على حفظ ما يجب عليه من حق
وفي تقديم قوله، له لنفع نفسه وضدها الخيانةمن إضاعته أو جع:  ®  ö/ä3s9  〈   علـى

  ٢.عامله بيان لإليذان باهتمامه بما ينفعهم
óΟçFö6 ® :لقومه أما قول هود       Åf tã uρ r& β r& öΝä.u™!% y` Öò2 ÏŒ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ 4’ n?tã 5≅ ã_ u‘ öΝä3ΖÏiΒ 

öΝà2 u‘ É‹ΖãŠÏ9 4 (#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) öΝä3n= yè y_ u™!$ xn= äz .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ ÏΘöθ s% 8yθ çΡ öΝä.yŠ# y— uρ ’ Îû È,ù= y⇐ø9$# Zπ sÜ)Á t/ ( 
(#ÿρ ãà2 øŒ$$ sù u™Iω#u™ «!$# ö/ä3¯= yè s9 tβθ ßs Ï= øè? ∩∉®∪ 〈    مع قـول نـوح فهو متناسب  لقومـه:        

® óΟçFö6 Åf tã uρ r& β r& óΟä.u™!% y` Öø.ÏŒ ⎯ÏiΒ óΟä3În/§‘ 4’ n?tã 5≅ ã_ u‘ óΟä3ΖÏiΒ öΝä.u‘ É‹ΖãŠÏ9 (#θ à)−G tFÏ9uρ ö/ä3¯= yè s9uρ tβθ çΗ xqöè? 
© ® :وأما رده على قومـه ثانيـاً بقولـه   ، )٦٣األعراف ( 〉 ∪⊃∌∩ É_ tΡθ ä9Ï‰≈ pgéBr& þ’ Îû &™!$ yϑ ó™ r& 

!$ yδθ ßϑ çG øŠ£ϑ y™ óΟçFΡr& Νä.äτ !$ t/# u™uρ $ ¨Β tΑ̈“ tΡ ª!$# $ pκÍ5 ⎯ÏΒ 9⎯≈ sÜù= ß™ 〈 ا قالوا لهلم: ® $ uΖoK÷∞Å_ r& y‰ç7÷è uΖÏ9 ©!$# 
…çν y‰ôm uρ u‘ x‹tΡuρ $ tΒ tβ% Ÿ2 ß‰ç7÷è tƒ $ tΡäτ !$ t/# u™ 〈  مع السابق في السورة نفسها من فهو متناسب

≅ö ® :قوله تعـالى  è% $ yϑ ¯ΡÎ) tΠ§xm }‘În/u‘ |·Ïm üθ xø9$# $ tΒ uyγ sß $ pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ z⎯sÜt/ zΝøO M}$#uρ z© øö t7ø9$#uρ Îötó Î/ 
Èd,y⇔ø9$# β r&uρ (#θ ä.Îô³è@ «!$$ Î/ $ tΒ óΟs9 öΑÍi”t∴ãƒ ⎯Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜù= ß™ β r&uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθ çΗ s>÷è s? ∩⊂⊂∪ 

uρ (#θ(sŒÎ# ® :لىوقوله تعا، )٣٣األعراف (〉 è= yè sù Zπ t±Ås≈ sù (#θ ä9$ s% $ tΡô‰y ùρ !$ pκö n= tæ $ tΡu™!$ t/# u™ ª!$#uρ $ tΡzs∆ r& $ pκÍ5 3 ö≅ è% 
χ Î) ©!$# Ÿω Þß∆ ù'tƒ Ï™!$ t±ós xø9$$ Î/ ( tβθ ä9θ à)s?r& ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊄∇∪ 〈 ) ٢٨األعراف(     
$tΑ ® :سابقه كجواب عنه فإن قولهمع التقائه ب أما الواقع في سورة هود       s% 

þ’ ÏoΤÎ) ß‰Îκô− é& ©!$# (#ÿρ ß‰pκô− $#uρ ’ ÏoΤr& Ö™ü“ Ít/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ä.Îô³è@ ∩∈⊆∪ 〈    مع السابق فـي السـورة متناسب
$O  ® :نفسها من قوله tΡr&uρ Ö™ü“ Ít/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ãΒ ÍøgéB ∩⊂∈∪ 〈 )  وأما قولـه ، )٣٥هـود: ’ ÏoΤÎ) ®  àM ù= ª.uθ s? ’ n?tã 

«!$# ’ Ïn1u‘ Οä3În/u‘ uρ 4 $ ¨Β ⎯ÏΒ >π −/!#yŠ ω Î) uθ èδ 8‹Ï{# u™ !$ pκÉJ uŠÏ¹$ uΖÎ/ 4 ¨β Î) ’ Ïn1u‘ 4’ n?tã 7Þ üÅÀ 8Λ⎧ É)tG ó¡–Β ∩∈∉∪ 〈 
’ª!$#uρ 4  ® :فهو متناسب مع قوله تعالى في نفس السورة n?tã Èe≅ ä. &™ó© x« î≅Š Å2 uρ ∩⊇⊄∪ 〈 ) هود

                                                 
  ٣/٣٢تفسير البيضاوي  ١
  ٨/٢٠٤,٢٠٣ينظر التحرير والتنوير  ٢



 

وقـد جـيء قـول    "،  ل عليه فيهـا وكل إليه األمور ويتوكّوالوكيل هو الذي تُ، )١٢
’ :هود ÏoΤÎ) ®  àM ù= ª.uθ s?  〈١"أدل على اإلنشاء المناسـب للمقـام   بلفظ الماضي لكونه، 

$ * ® :وكذلك متناسب مع قوله تعالى tΒ uρ ⎯ÏΒ 7π −/!#yŠ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ω Î) ’ n?tã «!$# $ yγ è% ø— Í‘ ÞΟn= ÷è tƒ uρ 
$ yδ §s)tFó¡ãΒ $ yγ tã yŠöθ tFó¡ãΒ uρ 4 @≅ ä. ’ Îû 5=≈ tG Å2 &⎦⎫Î7–Β ∩∉∪ 〈 ) أما سبب قولـه ، )٦هود: ®  ¨β Î) ’ Ïn1u‘ 4’ n?tã 

7Þ üÅÀ 8Λ⎧ É)tG ó¡–Β ∩∈∉∪ 〈 "ا قالأنه تعالى لم: ® $ ¨Β ⎯ÏΒ >π −/!#yŠ ω Î) uθ èδ 8‹Ï{# u™ !$ pκÉJ uŠÏ¹$ uΖÎ/ 〈  أشعر
β¨  ® :ذلك بقدرة عالية وقهر عظيم فأتبعه بقولـه  Î) ’ Ïn1u‘ 4’ n?tã 7Þ üÅÀ 8Λ⎧ É)tG ó¡–Β ∩∈∉∪ 〈  أي

إنه وإن كان قادراً عليهم لكنه ال يظلمهم وال يفعل بهم إال ما هو الحـق والعـدل   
  ٢."والصواب

$tΑ ® :تماماً وأما الواقع في سورة المؤمنون فهو كسابقه في قصة نوح       s% 
Éb> u‘ ’ ÏΤöÝÇΣ $# $ yϑ Î/ Èβθ ç/¤‹Ÿ2 ∩⊄∉∪ 〈 )  ٢٦المؤمنـون( ،كي عنهم في قولهموتكذيبهم هو ما ح: ® ÷β Î) 
uθ èδ ω Î) î≅ ã_ u‘ 3“ uyIøù$# ’ n?tã «!$# $ \/É‹Ÿ2 $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ …çµ s9 š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩⊂∇∪ 〈 ) ٣٨المؤمنون(    
$ ® :وقع جواباً لقـولهم  فقدوأما الواقع في سورة األحقاف        uΖÏ?ù'sù $ yϑ Î/ !$ tΡß‰Ïè s? β Î) 

|MΨ ä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊄⊄∪ 〈 )  جلوا العذاب الذي توعدهم بهحيث استع، )٢٢األحقـاف: ®  ö≅ t/ uθ èδ 
$ tΒ Λä⎢ ù= yf ÷è tG ó™ $# ⎯Ïµ Î/ (  〈 ) ال علم لي بالوقت الذي يكون فيـه تعـذيبكم   : فقال لهم، )٢٤األحقاف

فكيف أدعوه بـأن يـأتيكم    إنما العلم عند اهللا في إتيان ذلك ووقته، حكمةً وصواباً
ستعجالهم العذاب من السـخرية  وال يخفى ما في ا، بعذابه في وقت تقترحونه أنتم

للمذكور فيما سبقه مـن قـول    مناسب كما أن قول هود ،٣،واالستهزاء بنبيهم
≅ö ® :لكفار مكـة  النبي محمد è% $ tΒ àMΖä. % Yæô‰Î/ z⎯ÏiΒ È≅ ß™ ”9$# !$ tΒ uρ “ Í‘ ôŠr& $ tΒ ã≅ yè øãƒ ’ Ï1 Ÿω uρ 

ö/ä3Î/ ( ÷β Î) ßìÎ7¨?r& ω Î) $ tΒ #© yrθ ãƒ ¥’ n< Î) !$ tΒ uρ O$ tΡr& ω Î) Öƒ É‹tΡ ×⎦⎫Î7–Β ∩®∪ 〈 ) ٩األحقاف(   

  
  
  
  

                                                 
 ٤/٢١٨تفسير أبي السعود  ١
 ١٨/١٢التفسير الكبير  ٢
 ، ٥٢٢وفتح الرحمن ص، ٤/٣١٠ينظر الكشاف  ٣



 

  الوحدة الرابعة  

  
d ® çµ≈ uΖø‹pgΥr'sù š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ …çµ yè tΒ 7π uΗ ÷quÎ/ $ ¨Ψ ÏiΒ $ sΨ ÷è sÜs% uρ uÎ/# yŠ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹Ÿ2 $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ( $ tΒ uρ 

(#θ çΡ% x. š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩∠⊄∪ 〈) ٠٧٢األعراف (  

 d ® $ £ϑ s9uρ u™!% y` $ tΡÞö∆ r& $ sΨ øŠ¯gwΥ #YŠθ èδ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π yϑ ôm uÎ/ $ ¨ΖÏiΒ Νßγ≈ sΨ øŠ¯gwΥuρ ô⎯ÏiΒ 
A># x‹tã 7áŠÏ= xî ∩∈∇∪ y7 ù= Ï?uρ ×Š% tæ ( (#ρ ß‰ys y_ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝÎκÍh5u‘ (#öθ |Á tã uρ …ã& s#ß™ â‘ (#ûθ ãè t7¨?$#uρ zö∆ r& Èe≅ ä. A‘$ ¬7y_ 

7‰ŠÏΖtã ∩∈®∪ (#θ ãè Î7ø?é&uρ ’ Îû Ïν É‹≈ yδ $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ÷è s9 tΠöθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 3 Iω r& ¨β Î) #YŠ% tæ (#ρ ãxx. öΝåκ®5u‘ 3 Ÿω r& #Y‰÷è ç/ 
7Š$ yè Ïj9 ÏΘöθ s% 7Šθ èδ ∩∉⊃∪ 〈) ٠٦٠-٠٥٨هود (  

 d ® ãΝåκøEx‹s{r'sù èπ ys øŠ¢Á9$# Èd,ys ø9$$ Î/ öΝßγ≈ sΨ ù= yè yf sù [™!$ sVäî 4 #Y‰÷è ç7sù ÏΘöθ s)ù= Ïj9 t⎦⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊆⊇∪ 〈) ــون المؤمنـ

٠٤١ (  

 d ® çνθ ç/¤‹s3sù öΝßγ≈ sΨ õ3n= ÷δ r'sù 3 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ tβ% x. Οèδ ãnYø.r& t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊇⊂®∪ 〈)١٣٩اء الشعر (  

 d ® $ uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÎκö n= tã $ \t† Í‘ #[|Àö|À þ’ Îû 5Θ$ §ƒ r& ;N$ |¡Ït ªΥ öΝßγ s)ƒ É‹ãΖÏj9 z># x‹tã Ä“ ÷“ Ïƒ ù: $# ’ Îû Ïο 4θ uŠut ù: $# 
$ u‹÷Ρ‘‰9$# ( Ü># x‹yè s9uρ Ïο u½z Fψ$# 3“ u“ ÷z r& ( öΝèδ uρ Ÿω tβρ ã|ÇΖãƒ ∩⊇∉∪ 〈) ٠١٦فصلت (  

 d ® $ £ϑ n= sù çν ÷ρ r&u‘ $ ZÊ Í‘% tæ Ÿ≅ Î6 ø)tG ó¡–Β öΝÎκÉJ tƒ ÏŠ÷ρ r& (#θ ä9$ s% #x‹≈ yδ ÖÚÍ‘% tæ $ tΡãÏÜøÿ ’Ε 4 ö≅ t/ uθ èδ $ tΒ 
Λä⎢ ù= yf ÷è tG ó™ $# ⎯Ïµ Î/ ( Óxƒ Í‘ $ pκ Ïù ë># x‹tã ×Λ⎧ Ï9r& ∩⊄⊆∪ ãÏiΒ y‰è? ¨≅ ä. ¥™ó© x« ÍøΒ r'Î/ $ pκÍh5u‘ (#θ ßs t7ô¹ r'sù Ÿω #“ uãƒ ω Î) 
öΝåκß]Å3≈ |¡tΒ 4 y7 Ï9 ẍ‹x. “ Í“ øgwΥ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫ÏΒ Íôf ßϑ ø9$# ∩⊄∈∪ 〈) ٠٢٥-٠٢٤األحقاف (  

 d ® ’ Îûuρ >Š% tæ øŒÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& ãΝÎκö n= tã yxƒ Íh9$# tΛ⎧ É)yè ø9$# ∩⊆⊇∪ $ tΒ â‘ x‹s? ⎯ÏΒ >™ó© x« ôM s?r& Ïµ ø‹n= tã ω Î) 
çµ ÷G n= yè y_ ÉΟŠ ÏΒ §9$% x. ∩⊆⊄∪ 〈) ٠٤٢-٠٤١الذاريات (  

 d ® ÿ…çµ ¯Ρr&uρ y7 n= ÷δ r& #·Š% tæ 4’ n<ρ W{$# ∩∈⊃∪ 〈) ٠٥٠النجم (  

 d ® !$ ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝÎκö n= tã $ \t† Í‘ #[|Àö|À ’ Îû ÏΘöθ tƒ <§øt wΥ 9hÏϑ tG ó¡–Β ∩⊇®∪ äí Í”∴s? }¨$ ¨Ζ9$# öΝåκ®Ξr( x. 
ã—$ yf ôã r& 5≅ øƒ wΥ 9Ïè s)Ψ –Β ∩⊄⊃∪ 〈) ٠٢٠-٠١٩القمر (  



 

 d ® $ ¨Β r&uρ ×Š$ tã (#θ à6Ï= ÷δ é'sù 8xƒ ÍÎ/ A|Àö|¹ 7π uŠÏ?% tæ ∩∉∪ $ yδ u¤‚ y™ öΝÎκö n= tã yìö7y™ 5Α$ uŠs9 sπ uŠÏΨ≈ yϑ rO uρ 
BΘ$ §ƒ r& $ YΒθ Ý¡ãm ” uyIsù tΠöθ s)ø9$# $ pκ Ïù 4© tçö|À öΝåκ®Ξr( x. ã—$ yf ôã r& @≅ øƒ wΥ 7π tƒ Íρ% s{ ∩∠∪ ö≅ yγ sù 3“ us? Νßγ s9 .⎯ÏiΒ 

7π u‹Ï%$ t/ ∩∇∪ 〈 ) ٠٠٨-٠٠٦الحاقة (  

ن معـه  وم اهللا هانجحيث ، وقومه هذه اآليات تحكي عن عاقبة أمر هود      
  .لكافرينك اأهلمن المؤمنين و

  
  :مواضع التشابه      

  :الموضع األول      

  :تعـالى  كرت في سورة األعراف بقولهأن ذكر نجاة الناجين من المؤمنين ذُ      
® çµ≈ uΖø‹pgΥr'sù š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ …çµ yè tΒ 7π uΗ ÷quÎ/ $ ¨Ψ ÏiΒ $ sΨ ÷è sÜs% uρ uÎ/# yŠ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹Ÿ2 $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ( $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. 

š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩∠⊄∪ 〈 ،  بقولهذُكرت وفي سورة هود: ® $ £ϑ s9uρ u™!% y` $ tΡÞö∆ r& $ sΨ øŠ¯gwΥ #YŠθ èδ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ 
(#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π yϑ ôm uÎ/ $ ¨ΖÏiΒ Νßγ≈ sΨ øŠ¯gwΥuρ ô⎯ÏiΒ A># x‹tã 7áŠÏ= xî ∩∈∇∪ 〈.  

  
  :في هذا الموضع ستة أنواع من التشابه      

نجاة الناجين وردت في موضع سورة األعراف أن  :النوع األول من التشابه      
≈çµ ®: بصيغة uΖø‹pgΥr'sù 〈 وفي موضع سورة هود بصيغة :®  $ sΨ øŠ¯gwΥ 〈.  
فجاء بالفعل المتعدي بـالهمز فـي   ، تشابه باختالف الصيغة الصرفية: هنوع      

  .سورة األعراف وجاء بالفعل المتعدي بالتضعيف في سورة هود
  

  :جيه المتشابهأثر السياق في تو      

فإن النّجاة التي حصلت هي شيء واحد لقصة  كما ذكرنا في قصة نوح      
فمـرةً  ، تكررت حكايتها لذا جاء القرآن بتنويع األلفاظ حتى ال يحصـل التكـرار  

ومع ذلك فإن وجود كل لفظة في موضعها ، جاءت التعدية بالهمز ومرةً بالتضعيف
≈çµ ®: فقوله، ال تخلو من مناسبة uΖø‹pgΥr'sù 〈  في سورة األعراف كان بسبب اطّراد لفظ

فـي   عليهم السالم في هذه القصة وغيرها من قصص نوح ولوط وموسى) أنجينا(



 

كاألصل ) أنجينا(من أن لفظ  وذلك لما سبق بيانه في قصة نوح، نفس السورة
، وسورة األعراف كاألصل لما بعدها من السور في هـذه القصـص  ) نجينا(للفظ 
كـالفرع   )نجينا(وألن لفظ ، تكثيراً ومبالغة) نجينا(ما في سورة هود جاء اللفظ بين

والطّراد مجيئها كـذلك فـي   ، وسورة هود كالفرع لسورة األعراف) أنجينا(للفظ 
وقد تم تفصيل ذلك في قصة ، عليهما السالم سورة هود في قصتي صالح وشعيب

   ١. نوح
  

وبدونها ، في سورة األعرافبالفاء ء لفظ التنجية جا :النوع الثاني من التشابه      
  .في سورة هود

  .تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      
ألن الفاء في سورة األعراف دالة على عدم اإلمهال بل تدل علـى تعجيـل         

هلة بل توجب وجـود  فالفاء تدل على الترتيب والتعقيب لكن بدون م، العقوبة لهم
أن القرآن كثيراً مـا   وكنت قد بينت في قصة نوح، ٢الثاني بعد األول مباشرة

لذلك ، ٣للتلبث والتمهل فيها) نجى(لإلسراع في التنجية ولفظ ) أنجى(يستعمل لفظ 
في سورة األعراف يقتضي اإلسراع عبر عنه بلفـظ   لما كان مقام قصة هود

بخالف ما في سورة هود التي عبر فيها ، الة على اإلسراعوقرنه بالفاء الد) أنجى(
بدون اقترانه بالفاء ألن مقام سرد القصة فيها كـان مقـام التمهـل    ) نجى(باللفظ 
  .والتريث

   

                                                 
 في قصة نوح ١٣٥ينظر ص  ١
  ١/٤٠٤والمفصل ، ٨٣ينظر التعبير القرآني ص ٢
  في قصة نوح  ١٣٩ينظر ص ٣



 

≈çµ ® :قوله في سورة األعراف :النوع الثالث من التشابه       uΖø‹pgΥr'sù 〈 ،  وقوله فـي
$ ® :سورة هود sΨ øŠ¯gwΥ #YŠθ èδ 〈 ،افة فعل التنجية إلى الضمير في سورة األعـراف  بإض

  .وإضافته إلى اسم العلم في سورة هود
  .تشابه باإلظهار واإلضمار: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      
كان ذلك لمناسبة كل موضع من السورتين للقصص الواردة في نفـس كـل         

ن هو المتبع في قصص السورة نفسها فالوارد في سورة األعراف كا، سورة منهما
      :قال تعالى في قصـة نـوح   ،عليهم السالم وهي قصص نوح ولوط وموسى

® çνθ ç/¤‹s3sù çµ≈ uΖøŠyfΡr'sù t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ …çµ yè tΒ ’ Îû Å7 ù= àø9$# $ sΨ ø% {øî r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹Ÿ2 !$ sΨ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 4 öΝåκ®ΞÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 
$ ·Β öθ s% š⎥⎫Ïϑ tã ∩∉⊆∪ 〈 )وقال في قصة لـوط ، )٦٤عـراف  األ: ® çµ≈ sΨ ø‹yfΡr'sù ÿ…ã& s#÷δ r&uρ ω Î) …çµ s?r&zö∆ $# 

ôM tΡ% x. š∅ ÏΒ t⎦⎪ ÎÉ9≈ tó ø9$# ∩∇⊂∪ 〈 )  وقال فـي قصـة موسـى    ، )٨٣األعـراف: ® $ £ϑ n= sù (#θ Ý¡nΣ $ tΒ 
(#ρ ãÅe2 èŒ ÿ⎯Ïµ Î/ $ uΖøŠpgΥr& t⎦⎪ Ï% ©!$# šχ öθ pκ÷]tƒ Ç⎯tã Ï™ûθ ¡9$# $ tΡõ‹s{r&uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß ¤># x‹yè Î/ ¤§ŠÏ↔ t/ $ yϑ Î/ 

(#θ çΡ% x. šχθ à)Ý¡øtƒ ∩⊇∉∈∪ 〈 ) ١٦٥األعراف( 
 وكذلك الوارد في سورة هود كان هو المتبع في قصـتي صـالح وشـعيب         

$ ® :قال تعالى، الواردتين في نفس السورة عليهما السالم £ϑ n= sù u™!$ y_ $ tΡÞö∆ r& $ uΖø‹¯gwΥ $ [s Ï=≈ |¹ 
š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π yϑ ôm uÎ/ $ ¨Ψ ÏiΒ ô⎯ÏΒ uρ Ä“ ÷“ ½z >‹Í≥ ÏΒ öθ tƒ 3 ¨β Î) y7 −/u‘ uθ èδ ‘“ Èθ s)ø9$# â“ƒ Í“ yè ø9$# ∩∉∉∪ 〈 ) ــود ه

ــال، )٦٦ $ ® :وق £ϑ s9uρ u™!$ y_ $ tΡãøΒ r& $ uΖøŠ¯gwΥ $ Y6 ø‹yè ä© t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π uΗ ÷quÎ/ $ ¨ΖÏiΒ ÏNx‹yz r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# 
(#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊆∪ 〈 ) ٩٤هود( 

كما أن إضمار االسم في سورة األعراف مناسب لإلسراع في ذكر التنجيـة        
بخالف سورة هـود  ، التي وردت مقترنة بالفاء الدالة على اإلسراع وعدم التمهل

ث والتمهل فناسبه اإلطالـة  التي ورد فيها ذكر التنجية بدون الفاء مما دّل على التلب
  . بإظهار اسم هود

  



 

$ ® :الزيادة في سورة هود بقوله: النوع الرابع من التشابه       £ϑ s9uρ u™!% y` $ tΡÞö∆ r& 〈.  
حيث أضاف في سورة هود مجـيء أمـر   ، بالزيادة والنقصانتشابه : نوعه      
  .دون ذكره في سورة األعراف، العذاب

  
  

  :توجيه المتشابهأثر السياق في       

ومناسبة كذلك لمـا  ، عامة سورة هودهذه الزيادة مناسبة للطول والبسط في       
=ß#Ï  ® :سبق من شبه الوعيد بمجيء العذاب في قوله تعـالى  ÷‚ tG ó¡o„ uρ ’ Ïn1u‘ $ ·Β öθ s% ö/ä.uöxî 

Ÿω uρ …çµ tΡρ •ÛØs? $ ¸↔ ø‹x© 4 ¨β Î) ’ Ïn1u‘ 4’ n?tã Èe≅ ä. >™ó© x« Ôá‹Ïxm ∩∈∠∪ 〈 )٥٧ود ه( 

عليهمـا   كما أن هذه الزيادة جاءت مناسبة للوارد في قصتي صالح وشعيب      
$ ® :قال تعـالى ، امفي سورة هود حيث وردت هذه الزيادة في كل منه السالم £ϑ n= sù 

u™!$ y_ $ tΡÞö∆ r& $ uΖø‹¯gwΥ $ [s Ï=≈ |¹ š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π yϑ ôm uÎ/ $ ¨Ψ ÏiΒ ô⎯ÏΒ uρ Ä“ ÷“ ½z >‹Í≥ ÏΒ öθ tƒ 3 ¨β Î) y7 −/u‘ uθ èδ 
‘“ Èθ s)ø9$# â“ƒ Í“ yè ø9$# ∩∉∉∪ 〈 ) وقال، )٦٦هود: ® $ £ϑ s9uρ u™!$ y_ $ tΡãøΒ r& $ uΖøŠ¯gwΥ $ Y6 ø‹yè ä© t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π uΗ ÷quÎ/ 

$ ¨ΖÏiΒ ÏNx‹yz r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊆∪ 〈 ) ٩٤هود( 

%!™u ®: واستعمال الماضي في قوله       y` $ tΡÞö∆ r& 〈     بمعنـى اقتـرب المجـيء ألن
  ١.اإلنجاء كان قبل حلول العذاب

  
θ# ®: الزيادة في سورة هود بقوله: النوع الخامس من التشابه        ãΖtΒ#u™ 〈.  

  .بالزيادة والنقصانتشابه : نوعه      
  

  :متشابهأثر السياق في توجيه ال      

هذه الزيادة في سورة هود هي أيضا مناسبةٌ للطول عمومـاً فـي السـورة          
: ® (#θرداً على قول عاد لهـود  اكما أن فيه، نفسها ä9$ s% ßŠθ à‰≈ tƒ $ tΒ $ sΨ oKø⁄ Å_ 7π uΖÉi t7Î/ $ tΒ uρ 

                                                 
 ١٢/١٠٣ينظر التحرير والتنوير  ١



 

ß⎯øt wΥ þ’ Å1Í‘$ tFÎ/ $ sΨ ÏG yγ Ï9#u™ ⎯tã y7 Ï9öθ s% $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ y7 s9 š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩∈⊂∪ 〈 )  فجاءت هذه الزيادة ، )٥٣هـود
وهي مع ذلك كلّـه مناسـبةٌ   ، مبينة أن النجاة كانت لمن آمن بما جاء به هود

قال تعالى ، في نفس السورة عليهم السالم للوارد في قصص نوح وصالح وشعيب
©# ® :في قصة نـوح  ®L xm #sŒÎ) u™!% y` $ tΡÞö∆ r& u‘$ sùuρ â‘θ ‘Ζ−F9$# $ sΨ ù= è% ö≅ ÏΗ ÷q$# $ pκ Ïù ⎯ÏΒ 5e≅ à2 È⎦ ÷⎫y ÷̀ρ y— 

È⎦ ÷⎫uΖøO $# y7 n= ÷δ r&uρ ω Î) ⎯tΒ t,t7y™ Ïµ ø‹n= tã ãΑöθ s)ø9$# ô⎯tΒ uρ z⎯tΒ#u™ 4 !$ tΒ uρ z⎯tΒ#u™ ÿ…çµ yè tΒ ω Î) ×≅‹ Ï= s% ∩⊆⊃∪ 〈 ) ــود ، )٤٠هـــ
$ ® :وقال فـي قصـة صـالح    £ϑ n= sù u™!$ y_ $ tΡÞö∆ r& $ uΖø‹¯gwΥ $ [s Ï=≈ |¹ š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 

7π yϑ ôm uÎ/ $ ¨Ψ ÏiΒ ô⎯ÏΒ uρ Ä“ ÷“ ½z >‹Í≥ ÏΒ öθ tƒ 3 ¨β Î) y7 −/u‘ uθ èδ ‘“ Èθ s)ø9$# â“ƒ Í“ yè ø9$# ∩∉∉∪ 〈 ) ــود ــة  ، )٦٦ه ــي قص وف
$ ® :قـال  شعيب £ϑ s9uρ u™!$ y_ $ tΡãøΒ r& $ uΖøŠ¯gwΥ $ Y6 ø‹yè ä© t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π uΗ ÷quÎ/ $ ¨ΖÏiΒ ÏNx‹yz r&uρ 

t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊆∪ 〈 ) ٩٤هود(  

  
     :الزيادة بتكرار التنجية في سورة هـود بقولـه   :النوع السادس من التشابه      

 ®   Νßγ≈ sΨ øŠ¯gwΥuρ ô⎯ÏiΒ A># x‹tã 7áŠÏ= xî ∩∈∇∪ 〈.  
  .تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      
نجيناهم من عذاب الـدنيا  : المراد بالعذاب الغليظ هو عذاب اآلخرة والمعنى      

وهـذان  ، ونجيناهم من عذاب  غليظ في اآلخـرة ، برحمة منّا وهي الريح السموم
θ#) ®  :اإلنجاءان يقابالن جمع العذابين لعاد في قوله تعالى ãè Î7ø?é&uρ ’ Îû Ïν É‹≈ yδ $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ÷è s9 

tΠöθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 3 〈 ) ٦٠هود(
١

  

فهي تأكيد ، وقيل أن المراد بالعذاب الغليظ هو عذاب اهللا لعاد بالريح المدمرة      
  ٢.للعذاب السابق الذي حّل بقوم هود

                                                 
 ٢٦٧وفتح الرحمن ص، ١٢/١٠٤والتحرير والتنوير ، ٤/٢١٩وتفسير أبي السعود ، ٢/٣٨٣ينظر الكشاف  ١
  ٢٦٨وفتح الرحمن ص، ٣/٥٠وحاشية الشيخ زاده ، ٢/٣٨٣ينظر الكشاف  ٢



 

أما السبب في تكرار التنجية فهو للتأكيد عليها وذلك لما سـبق مـن مزيـد          
ÏΒ ⎯Ïµ⎯ ®: التفويض والتوكل في قوله تعالى ÏΡρ ßŠ ( ’ ÏΤρ ß‰‹Å3sù $ YèŠÏΗ sd ¢ΟèO Ÿω Èβρ ãÏàΖè? ∩∈∈∪ ’ ÏoΤÎ) 

àM ù= ª.uθ s? ’ n?tã «!$# ’ Ïn1u‘ Οä3În/u‘ uρ 4 $ ¨Β ⎯ÏΒ >π −/!#yŠ ω Î) uθ èδ 8‹Ï{# u™ !$ pκÉJ uŠÏ¹$ uΖÎ/ 4 ¨β Î) ’ Ïn1u‘ 4’ n?tã 7Þ üÅÀ 
8Λ⎧ É)tG ó¡–Β ∩∈∉∪ 〈 ) ن فـي  على أن عذاب عاد كـا التنجية للداللة وقيل أن تكرار ، )٥٦-٥٥هود

، وهذا متالئم مع عنادهم وكثرة جدالهم لنبيهم في هـذه السـورة  ، ١غاية الفظاعة
بـل وقـع   ، ومتالئم كذلك مع بيان قوتهم وشدتهم وأن هذا لم ينجِهِم من عذاب اهللا

  .عليهم أشد العذاب
  

  :الموضع الثاني      

      قتصار بينما وقع اال، كر نجاة الناجين في موضعي سورتي األعراف وهودذ
لت على ذكر هالك الهالكين في باقي المواضع في سور المؤمنون والشعراء وفص

  .واألحقاف والذّاريات والقمر والحاقة والنجم
حيث فصل وذكر أمر الناجين في سورتي ، تشابه باإلجمال والتفصيل: نوعه      

ن بينما أجمل الحديث في باقي المواضـع بحـذف أمـر النـاجي    ، األعراف وهود
  .الهالكين ومآلهمذكر واالقتصار على 

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      
      ر نجاة الناجين في سورتي األعراف وهود كان مناسباً للسابق في كٍل من كْذ

ففي سورة األعراف ناسب ذلك ما سبق القصص من ذكـر الخبيـث   ، السورتين
$à ® :والطيب وبيان حالهما في قوله تعالى s#t7ø9$#uρ Ü=Íh‹©Ü9$# ßl ãøƒ s† …çµ è?$ t6 tΡ Èβ øŒÎ* Î/ ⎯Ïµ În/u‘ ( “ Ï% ©!$#uρ 

y]ç7yz Ÿω ßl ãøƒ s† ω Î) #Y‰Å3tΡ 4 y7 Ï9 ẍ‹Ÿ2 ß∃Îh|ÇçΡ ÏM≈ tƒ Fψ$# 5Θöθ s)Ï9 tβρ áä3ô±o„ ∩∈∇∪ 〈 ) فهــذا  )٥٨األعــراف
  .قريب من ذكر حال الناجين وحال الهالكين

ول الذي كان في بناء قصصها والـذي  أما في سورة هود فقد ناسب ذلك الط      
 :كما ناسب ما فيها من التفويض والتوكل في قول هود، كان لتسلية الرسول

                                                 
 ٩/٣١٤ينظر نظم الدرر  ١



 

® ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ ( ’ ÏΤρ ß‰‹Å3sù $ YèŠÏΗ sd ¢ΟèO Ÿω Èβρ ãÏàΖè? ∩∈∈∪ ’ ÏoΤÎ) àM ù= ª.uθ s? ’ n?tã «!$# ’ Ïn1u‘ Οä3În/u‘ uρ 4 $ ¨Β ⎯ÏΒ 
>π −/!#yŠ ω Î) uθ èδ 8‹Ï{# u™ !$ pκÉJ uŠÏ¹$ uΖÎ/ 4 ¨β Î) ’ Ïn1u‘ 4’ n?tã 7Þ üÅÀ 8Λ⎧ É)tG ó¡–Β ∩∈∉∪ 〈 ) فكان ذلك أدعـى   )٥٦-٥٥هود

 .لإلفاضة في بيان نجاة هذا المتوكّل والذين آمنوا معه
أما االقتصار على ذكر هالك الكافرين في باقي المواضع فذلك راجع فـي        

ر العذاب خاصة فـي مثـل   والتهديد يناسبه ذك، جملته إلى إرادة التهديد لكفار مكة
  .هذه اآليات القصيرة التراكيب القوية الفواصل

  ِلم قدم النجاة على الهالك في موضعي سورتي األعراف وهود؟: فإن قيل      
كـان لالهتمـام   من أن تقديم اإلنجاء  -رحمه اهللا–ما قاله البقاعي الجواب ف      

فيه تنبيه علـى أن منـاط   "ذلك في تفسيره أن  -رحمه اهللا-وقال أبو السعود، ١به
  ٢".النجاة هو اإليمان باهللا وتصديق آياته كما أن مدار البوار هو الكفر والتكذيب

  
  :الموضع الثالث      

$ ®: ختمت اآلية في سورة األعراف بقوله تعـالى        tΒ uρ (#θ çΡ% x. š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩∠⊄∪ 〈 ،
$ ®: وفي سورة الشعراء بقوله تعالى tΒ uρ tβ% x. Οèδ ãnYø.r& t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊇⊂®∪ 〈.  

حيث نسب عدم اإليمان إلى الضمير في ، تشابه باإلظهار واإلضمار: نوعه      
  .ونسبه إلى أكثر القوم في سورة الشعراء، سورة األعراف

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      
$ ® :تمت اآلية في سورة األعراف بقولهخُ       tΒ uρ (#θ çΡ% x. š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩∠⊄∪ 〈  لمناسبتها

$  ® :من قولهمكان لما  ¯ΡÎ)uρ y7 ‘ΖÝàuΖs9 š∅ ÏΒ š⎥⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩∉∉∪ 〈 ) ٦٦األعراف( ،ا افتتحـوا  فهم لم
$ ® :كالمهم بأن نسبوا إليه الكذب كما قال تعالى في اآليـة نفسـها   sΨ ÷è sÜs% uρ uÎ/# yŠ t⎦⎪ Ï% ©!$# 

(#θ ç/¤‹Ÿ2 $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/   〈قلب األمر عليهم فيوصفوا بمثـل ذلـك   ناسب ختم القصة بأن ي

                                                 
 ٧/٤٤٢ينظر نظم الدرر  ١
 ٣/٢٤٠تفسير أبي السعود  ٢



 

ولذا فـإن قولـه  ، عل بهمن أن اتصافهم به هو الموجب لما فُصدقاً بكالم يبي:® $ tΒ uρ 
(#θ çΡ% x. š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩∠⊄∪ 〈 كما ختم قصة نوح ،تعليٌل ألخذهم بقوله: ®  öΝåκ®ΞÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 
$ ·Β öθ s% š⎥⎫Ïϑ tã ∩∉⊆∪ 〈 ) ١.تعليالً إلغراقهم ) ٦٤األعراف  

$ ®:قوله إنوقيل        tΒ uρ (#θ çΡ% x. š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩∠⊄∪ 〈  بمن آمن مـنهم تعريض ،  وتنبيـه
  ٢.على أن الفارق بين من نجا وبين من هلك هو اإليمان

$ ® :أما قوله تعالى في سورة الشـعراء        tΒ uρ tβ% x. Οèδ ãnYø.r& t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊇⊂®∪ 〈   فألنـه
جاءت هذه الجملـة فـي قصـص موسـى     فقد ، المتبع في جميع قصص السورة

  .وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السالم
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ، ٧/٤٤٢ينظر نظم الدرر  ١
 ٣/٣٤ينظر تفسير البيضاوي  ٢



 

 سورة هود

  
  .مما يغني عن اإلعادة تم التقديم لهذه السورة عند الحديث عن قصة نوح      

  :وقد تشابهت مع مواضع سورة األعراف في ستة مواضع        
’d ® 4:األول       n< Î)uρ >Š% tæ öΝèδ% s{r& #YŠθ èδ 4 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) 

ÿ…çν ãöxî ( ÷β Î) óΟçFΡr& ω Î) šχρ ãyIøãΒ ∩∈⊃∪ 〈) ٠٥٠هود ( 

وآيتي سـورة المؤمنـون   ، )٦٥(مع أية سورة األعراف  هذه اآلية تشابهت      
  ١).٢١(رة األحقاف وآية سو، )١٢٤,١٢٣(وآيتي سورة الشعراء ، )٣٢,٣١(

’d ® 4:الثاني       n< Î)uρ >Š% tæ öΝèδ% s{r& #YŠθ èδ 4 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) 
ÿ…çν ãöxî ( ÷β Î) óΟçFΡr& ω Î) šχρ ãyIøãΒ ∩∈⊃∪ 〈) ٠٥٠هود (  

وآيـة سـورة المؤمنـون    ، )٦٥(مع آية سورة األعراف  هذه اآلية تشابهت      
  ٢).٢١(وآية سورة األحقاف ، )١٣٥(وآية سورة الشعراء ، )٣٢(

ــث       d ® (#θ:الثال ä9$ s% ßŠθ à‰≈ tƒ $ tΒ $ sΨ oKø⁄ Å_ 7π uΖÉi t7Î/ $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ þ’ Å1Í‘$ tFÎ/ $ sΨ ÏG yγ Ï9#u™ ⎯tã y7 Ï9öθ s% 
$ tΒ uρ ß⎯øt wΥ y7 s9 š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩∈⊂∪ 〈) ٠٥٣هود (  

وآيـة سـورة المؤمنـون    ، )٦٦(ف مع آية سورة األعرا هذه اآلية تشابهت      
  ٣).٢٢(وآية سورة األحقاف ، )١٣٦(وآية سورة الشعراء ، )٣٣(

ــع       d ® (#θ:الراب ä9$ s% ßŠθ à‰≈ tƒ $ tΒ $ sΨ oKø⁄ Å_ 7π uΖÉi t7Î/ $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ þ’ Å1Í‘$ tFÎ/ $ sΨ ÏG yγ Ï9#u™ ⎯tã y7 Ï9öθ s% 
$ tΒ uρ ß⎯øt wΥ y7 s9 š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩∈⊂∪ β Î) ãΑθ à)¯Ρ ω Î) y71 uyIôã $# âÙ ÷è t/ $ uΖÏFyγ Ï9#u™ &™ûθ Ý¡Î0 3 tΑ$ s% þ’ ÏoΤÎ) ß‰Îκô− é& ©!$# 

(#ÿρ ß‰pκô− $#uρ ’ ÏoΤr& Ö™ü“ Ít/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ä.Îô³è@ ∩∈⊆∪ 〈) ٠٥٤-٠٥٣هود (  

، )٣٨-٣٣(وآيات سورة المؤمنون ، )٦٦(تشابهت مع آية سورة األعراف       
  ٤).٢٢(وآية سورة األحقاف ، )١٣٨-١٣٦(وآيات سورة الشعراء

                                                 
  ٢٣٤ينظر ص ١
 ٢٣٤ينظر ص ٢
 ٢٤٥ينظر ص ٣
 ٢٤٥ينظر ص ٤



 

d ® β:الخــامس       Î) ãΑθ à)¯Ρ ω Î) y71 uyIôã $# âÙ ÷è t/ $ uΖÏFyγ Ï9#u™ &™ûθ Ý¡Î0 3 tΑ$ s% þ’ ÏoΤÎ) ß‰Îκô− é& ©!$# 
(#ÿρ ß‰pκô− $#uρ ’ ÏoΤr& Ö™ü“ Ít/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ä.Îô³è@ ∩∈⊆∪ ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ ( ’ ÏΤρ ß‰‹Å3sù $ YèŠÏΗ sd ¢ΟèO Ÿω Èβρ ãÏàΖè? ∩∈∈∪ ’ ÏoΤÎ) 

àM ù= ª.uθ s? ’ n?tã «!$# ’ Ïn1u‘ Οä3În/u‘ uρ 4 $ ¨Β ⎯ÏΒ >π −/!#yŠ ω Î) uθ èδ 8‹Ï{# u™ !$ pκÉJ uŠÏ¹$ uΖÎ/ 4 ¨β Î) ’ Ïn1u‘ 4’ n?tã 7Þ üÅÀ 
8Λ⎧ É)tG ó¡–Β ∩∈∉∪ β Î* sù (#öθ ©9uθ s? ô‰s)sù /ä3çG øó n= ö/r& !$ ¨Β àM ù= Å™ ö‘ é& ÿ⎯Ïµ Î/ óΟä3ø‹s9Î) 4 ß#Ï= ÷‚ tG ó¡o„ uρ ’ Ïn1u‘ $ ·Β öθ s% ö/ä.uöxî Ÿω uρ 

…çµ tΡρ •ÛØs? $ ¸↔ ø‹x© 4 ¨β Î) ’ Ïn1u‘ 4’ n?tã Èe≅ ä. >™ó© x« Ôá‹Ïxm ∩∈∠∪ 〈) ٠٥٧-٠٥٤هود ( 

وآيـة سـورة   ، )٧١-٦٧(مع آيات سورة األعـراف   هذه اآليات تشابهت      
  ١).٢٣(وآية سورة األحقاف ، )٣٩(المؤمنون 

$ ® d:الســـادس       £ϑ s9uρ u™!% y` $ tΡÞö∆ r& $ sΨ øŠ¯gwΥ #YŠθ èδ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π yϑ ôm uÎ/ $ ¨ΖÏiΒ 
Νßγ≈ sΨ øŠ¯gwΥuρ ô⎯ÏiΒ A># x‹tã 7áŠÏ= xî ∩∈∇∪ 〈) ٠٥٨هود (  

وآيـة سـورة المؤمنـون    ، )٧٢(مع آية سورة األعراف هذه اآلية تشابهت       
وآيـة سـورة   ، )١٦(وآية سـورة فصـلت   ، )١٣٩(وآية سورة الشعراء ، )٤١(

وآية سورة ، )٥٠(وآية سورة النجم ، )٤١(وآية سورة الذاريات ، )٢٥(األحقاف 
  ٢).٦(وآية سورة الحاقة ، )١٩(القمر 

  
  
  
  
  
   
  
  
  
 

                                                 
 ٢٥٥ينظر ص ١
 ٢٦٠ينظر ص ٢



 

  :أما ما تشابه منها مع ما بعدها فهي      
  :وحدة واحدة

ÏΘöθ ®:قال تعالى s)≈ tƒ Iω ö/ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã #·ô_ r& ( ÷β Î) š” Íô_ r& ω Î) ’ n?tã “ Ï% ©!$# þ’ ÏΤusÜsù 4 Ÿξ sùr& tβθ è= É)÷è s? 
∩∈⊇∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ (#ρ ãÏøó tFó™ $# öΝä3−/u‘ ¢ΟèO (#ûθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9Î) È≅ Å™ öãƒ u™!$ yϑ ¡¡9$# Νà6ø‹n= tæ #Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ öΝà2 ôŠÍ“ tƒ uρ ¸ο §θ è% 
4’ n< Î) öΝä3Ï?§θ è% Ÿω uρ (#öθ ©9uθ tG s? š⎥⎫ÏΒ ÍøgèΧ ∩∈⊄∪ 〈) ٠٥٢-٠٥١هود ( 

$! ®:قــال تعــالى tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊄∠∪ tβθ ãΖö6 s?r& 
Èe≅ ä3Î/ ?ìƒ Í‘ Zπ tƒ#u™ tβθ èWt6 ÷è s? ∩⊇⊄∇∪ tβρ ä‹Ï‚ −G s?uρ yìÏΡ$ |Á tΒ öΝä3¯= yè s9 tβρ à$ é#øƒ rB ∩⊇⊄®∪ #sŒÎ)uρ ΟçG ô±sÜt/ óΟçFô±sÜt/ 

t⎦⎪ Í‘$ ¬7y_ ∩⊇⊂⊃∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊂⊇∪ (#θ à)¨?$#uρ ü“ Ï% ©!$# /ä.£‰tΒ r& $ yϑ Î/ tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊇⊂⊄∪ /ä.£‰tΒ r& 5Ο≈ yè ÷Ρr'Î/ 
t⎦⎫ÏΖt/uρ ∩⊇⊂⊂∪ ;M≈ ¨Ζy_ uρ Aβθ ãŠãã uρ ∩⊇⊂⊆∪ þ’ ÏoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ šU#x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∈∪ 〈) ١٣٥-١٢٧الشعراء (  

  .لقومه في أول الدعوة بالزيادات في مقولة هود وتتعلق هذه الوحدة      
   

  :مواضع التشابه      

  :الموضع األول      
وذكر اإلجرام في سورة ، والدعوة إلى االستغفار، التصريح بنفي سؤال المال      
، والتذكير بنعم اهللا، جرأما في سورة الشعراء فكان التصريح بنفي سؤال األ، هود

 .وذكر المساوئ

  .تشابه باإلبدال: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      
ÏΘöθ ® :التصريح بنفي سؤال المال في سورة هود في قولـه تعـالى   إن       s)≈ tƒ Iω 
ö/ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã #·ô_ r& ( ÷β Î) š” Íô_ r& ω Î) ’ n?tã “ Ï% ©!$# þ’ ÏΤusÜsù 4 Ÿξ sùr& tβθ è= É)÷è s? ∩∈⊇∪ 〈  مناســــب

ÏΘöθ ® :قال تعالى، في نفس السورة للمذكور قبله في قصة نوح s)≈ tƒ uρ Iω öΝà6è= t↔ ó™ r& 
Ïµ ø‹n= tã »ω$ tΒ ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) ’ n?tã «!$# 4 !$ tΒ uρ O$ tΡr& ÏŠÍ‘$ sÜÎ/ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ãΖtΒ#u™ 4 Νßγ ¯ΡÎ) (#θ à)≈ n= –Β öΝÎκÍh5u‘ û© Éi_ Å3≈ s9uρ 

óΟä31 u‘ r& $ YΒ öθ s% šχθ è= yγ øgrB ∩⊄®∪ 〈 ) ٢٩هود( 



 

ÏΘöθ ® :لقومه باالستغفار فـي قولـه   أما دعوة هود       s)≈ tƒ uρ (#ρ ãÏøó tFó™ $# öΝä3−/u‘ ¢ΟèO 
(#ûθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9Î) È≅ Å™ öãƒ u™!$ yϑ ¡¡9$# Νà6ø‹n= tæ #Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ öΝà2 ôŠÍ“ tƒ uρ ¸ο §θ è% 4’ n< Î) öΝä3Ï?§θ è% Ÿ 〈    ــب ــو مناس فه

Èβ ® :ر في صدر السورة مـن قولـه تعـالى   للمذكو r&uρ (#ρ ãÏøó tFó™ $# ö/ä3−/u‘ §ΝèO (#ûθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9Î) 
Νä3÷è ÏnG yϑ ãƒ $ ·è≈ tG ¨Β $ ·Ζ|¡xm #’ n< Î) 5≅ y_ r& ‘wΚ |¡–Β ÏN÷σãƒ uρ ¨≅ ä. “ ÏŒ 5≅ ôÒ sù …ã& s#ôÒ sù ( β Î)uρ (#öθ ©9uθ s? þ’ ÏoΤÎ* sù ß∃% s{r& 

ö/ä3ø‹n= tæ z># x‹tã 5Θöθ tƒ AÎ6 x. ∩⊂∪ 〈 )وكذلك ذكر إجـرامهم فـي قولـه   ، )٣د هو: ®  Ÿω uρ (#öθ ©9uθ tG s? 
š⎥⎫ÏΒ ÍøgèΧ  〈  لإلجرام السابق ذكره في قصة نوح مناسب  في السورة نفسها من

ôΘr& šχθ ® :قوله تعالى ä9θ à)tƒ çµ1 uyIøù$# ( ö≅ è% Èβ Î) …çµ çG ÷ƒ uyIøù$# ¥’ n?yè sù ’ ÍΓ#uô_ Î) O$ tΡr&uρ Ö™ü“ Ít/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ãΒ ÍøgéB 
 )٣٥هود ( 〉 ∪∋⊃∩

$! ® :أما التصريح بنفي سؤال األجر في سورة الشعراء في قولـه        tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& 
Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊄∠∪ 〈  للمذكور في السورة فهو مناسب

لتذكير بما أفاض وأما ا، عليهم السالم كلها في قصص نوح وصالح ولوط وشعيب
θ#) ® :من أنعام وبنين وجنات وعيون فـي قولـه   اهللا على قوم هود à)¨?$#uρ ü“ Ï% ©!$# 

/ä.£‰tΒ r& $ yϑ Î/ tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊇⊂⊄∪ /ä.£‰tΒ r& 5Ο≈ yè ÷Ρr'Î/ t⎦⎫ÏΖt/uρ ∩⊇⊂⊂∪ ;M≈ ¨Ζy_ uρ Aβθ ãŠãã uρ ∩⊇⊂⊆∪ 〈  ــب ــو مناس فه
≈Νßγ ® :في قوله تعـالى  للمذكور في السورة نفسها في قصة موسى sΨ ô_ u÷z r'sù ⎯ÏiΒ 

;M≈ ¨Ζy_ 5βθ ãŠãã uρ ∩∈∠∪ :—θ ãΖä.uρ 5Θ$ s)tΒ uρ 5Οƒ Íx. ∩∈∇∪ 〈 )  وأما ذكر مساوئهم في قوله ، )٥٨-٥٧الشـعراء: ® 
tβθ ãΖö6 s?r& Èe≅ ä3Î/ ?ìƒ Í‘ Zπ tƒ#u™ tβθ èWt6 ÷è s? ∩⊇⊄∇∪ tβρ ä‹Ï‚ −G s?uρ yìÏΡ$ |Á tΒ öΝä3¯= yè s9 tβρ à$ é#øƒ rB ∩⊇⊄®∪ #sŒÎ)uρ ΟçG ô±sÜt/ 

óΟçFô±sÜt/ t⎦⎪ Í‘$ ¬7y_ ∩⊇⊂⊃∪ 〈    للمذكور في نهاية القصة نفسها بما فيـه مـن  فهو مناسب
’þ ® :تهديد وتخويف في قوله تعالى ÏoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ šU#x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∈∪ 〈 .  

  

  :الموضع الثاني      

β÷ ® :قوله في سورة هود       Î) š” Íô_ r& ω Î) ’ n?tã “ Ï% ©!$# þ’ ÏΤusÜsù 4 〈  ،  بينما كان قولـه
β÷ ® :في سورة الشعراء Î) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊄∠∪ 〈 .  



 

“ ® :إبدال جملة، تشابه باإلبدال: نوعه       Ï% ©!$# þ’ ÏΤusÜsù 4〈    بجملـة: ® Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#  
〈.  
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      
فطرني وفطركم ألنهم في ذلـك  : بهع في سورة هود المقصود قوله الواق إن      
وإذا كان هو الفاطر لهم فمن االفتراء عليه عبادة غيره؛ ألنه في معنى نفي ، أمثال

ρ#) ® :كونه فاطراً فتناسب مع سابق قولـه  ß‰ç6 ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî ( ÷β Î) óΟçFΡr& 
ω Î) šχρ ãyIøãΒ ∩∈⊃∪ 〈 )  ـر  "وألن األسلوب شديد الجدال في هـذه السـورة   ؛  )٥٠هـودعب

بالموصول دون اسم العلَم لزيادة تحقيق أنه ال يسألهم على اإلرشاد أجراً؛ ألنه يعلم 
م علمه باألسباب يكسـب كالمـه   أن الذي خلقه يسوق إليه رزقه ألن إظهار المتكلّ

١".على المسببات قوةً وتحقيقاً
  

لواقع في سورة الشعراء فهو موافق للمذكور في السورة كلها مـن  أما قوله ا      
<Éb ® :ذكره تعالى u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#  〈 ُكر فيهـا  فما من قصة وردت في السورة إال وقد ذ

$ ® :قـال تعـالى   ففي قصة موسـى  ،ذلك  u‹Ï?ù'sù šχ öθ tã öÏù Iωθ à)sù $ ¯ΡÎ) ãΑθ ß™ u‘ Éb> u‘ 
t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇∉∪ 〈 )  وقال تعـالى ، )١٦الشـعراء: ® tΑ$ s% ãβ öθ tã öÏù $ tΒ uρ > u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄⊂∪ 〈 )  ٢٣الشـعراء( ،

ûθ#) ® :وقال تعالى ä9$ s% $ ¨ΖtΒ#u™ Éb> uÎ/ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊆∠∪ 〈 ) وفي قصة إبـراهيم ، )٤٧الشعراء   قـال
*öΝåκ®ΞÎ ® :تعالى sù Aρ ß‰tã þ’ Ík< ω Î) ¡> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩∠∠∪ 〈 ) وفي قصة نوح ،)٧٧الشعراء قال: ® !$ tΒ uρ 

öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊃®∪ 〈 ) ــعراء ــة  ، )١٠٩الش ــي قص وف
$! ® :قال تعالى هود tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊄∠∪ 

$! ® :قال تعالى وفي قصة صالح، )١٢٧الشعراء ( 〉 tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 
4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊆∈∪ 〈 )  وفي قصة لوط، )١٤٥الشـعراء  قال تعـالى: ® !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã 
ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊆∪ 〈 )  وفي قصة شعيب، )١٦٤الشـعراء  قال

                                                 
 ١٢/٩٥التحرير والتنوير  ١



 

$! ® :تعالى tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∇⊃∪ 〈 )  وقد ، )١٨٠الشـعراء
   ١.ذلك في سرالاألجر وين المال وبيان الفرق بين التعبير سبق في قصة نوح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  في قصة نوح ١٦٥ينظر ص ١



 

  سورة المؤمنون
  

  .مما يغني عن اإلعادة في قصة نوح تم التقديم لهذه السورة      
  :وقد تشابهت مع ما سبقها في سورة األعراف في خمسة مواضع      
$ d ® ¢ΟèO:األول       tΡù't±Σ r& .⎯ÏΒ óΟÏδ Ï‰÷è t/ $ ¸Ρös% t⎦⎪ Íyz# u™ ∩⊂⊇∪ $ uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÎκ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ 

Èβ r& (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî ( Ÿξ sùr& tβθ à)−G s? ∩⊂⊄∪ 〈) ٠٣٢-٠٣١المؤمنون (  

، )٥٠(وآية سورة هـود  ، )٦٥(مع آية سورة األعراف  هذه اآليات تشابهت      
  ١).٢١(وآية سورة األحقاف ، )١٢٤,١٢٣(وآيتي سورة الشعراء 

$ ® d:الثاني       uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÎκ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ Èβ r& (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî ( 
Ÿξ sùr& tβθ à)−G s? ∩⊂⊄∪ 〈) ٠٣٢المؤمنون (  

، )٥٠(وآية سورة هـود  ، )٦٥(مع آية سورة األعراف  هذه اآلية تشابهت      
  ٢).٢١(وآية سورة األحقاف ، )١٣٥(وآية سورة الشعراء

$d ® tΑ:الثالث       s% uρ _| yϑ ø9$# ⎯ÏΒ Ïµ ÏΒ öθ s% t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#θ ç/¤‹x.uρ Ï™!$ s)Ï= Î/ Ïο u½z Fψ$# öΝßγ≈ sΨ øùuø?r&uρ 
’ Îû Ïο 4θ uŠut ù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ tΒ !#x‹≈ yδ ω Î) Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ã≅ ä.ù'tƒ $ £ϑ ÏΒ tβθ è= ä.ù's? çµ ÷ΖÏΒ ÛUuô±o„ uρ $ £ϑ ÏΒ tβθ ç/uô³n@ ∩⊂⊂∪ 

÷⎦ È⌡s9uρ ΟçF÷è sÛr& #[|³o0 ö/ä3n= ÷WÏiΒ ö/ä3¯ΡÎ) #]ŒÎ) tβρ ãÅ£≈ y‚ ©9 ∩⊂⊆∪ ö/ä.ß‰Ïè tƒ r& ö/ä3¯Ρr& #sŒÎ) öΝšFÏΒ óΟçFΖä.uρ $ \/# uè? $ ¸ϑ≈ sàÏã uρ 
/ä3¯Ρr& šχθ ã_ uøƒ ’Χ ∩⊂∈∪ * |N$ pκö yδ |N$ pκö yδ $ yϑ Ï9 tβρ ß‰tãθ è? ∩⊂∉∪ ÷β Î) }‘Ïδ ω Î) $ sΨ è?$ uŠxm $ u‹÷Ρ‘‰9$# ßNθ ßϑ tΡ 

$ uŠøt wΥuρ $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ t⎦⎫ÏOθ ãè ö7yϑ Î/ ∩⊂∠∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) î≅ ã_ u‘ 3“ uyIøù$# ’ n?tã «!$# $ \/É‹Ÿ2 $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ …çµ s9 
š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩⊂∇∪ 〈 ) ٠٣٨-٠٣٣المؤمنون(   

وآيتـي سـورة هـود    ، )٦٦(مع آية سورة األعـراف   هذه اآليات تشابهت      
  ٣).٢٢(وآية سورة األحقاف ، )١٣٨-١٣٦(وآيات سورة الشعراء ، )٥٤,٥٣(
  

                                                 
 ٢٣٤ينظر ص ١
 ٢٣٤ص ينظر ٢
 ٢٤٥ص ينظر ٣



 

$d ® tΑ:الرابع       s% Éb> u‘ ’ ÏΤöÝÇΡ$# $ yϑ Î/ Èβθ ç/¤‹x. ∩⊂®∪ 〈) ٠٣٩المؤمنون (  

وآيات سورة هـود  ، )٧١-٦٧(ات سورة األعراف مع آي هذه اآلية تشابهت      
  ١).٢٣(وآية سورة األحقاف ، )٥٧-٥٤(

ــامس       d ® ãΝåκøEx‹s{r'sù èπ:الخــ ys øŠ¢Á9$# Èd,ys ø9$$ Î/ öΝßγ≈ sΨ ù= yè yf sù [™!$ sVäî 4 #Y‰÷è ç7sù ÏΘöθ s)ù= Ïj9 
t⎦⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊆⊇∪ 〈) ٠٤١المؤمنون (  

-٥٨(وآيات سورة هـود  ، )٧٢(ف مع آية سورة األعرا هذه اآلية تشابهت      
وآية سورة األحقاف ، )١٦(وآية سورة فصلت ، )١٣٩(وآية سورة الشعراء ، )٦٠

وآية سـورة القمـر   ، )٥٠(وآية سورة النجم ، )٤١(وآية سورة الذاريات ، )٢٥(
  ٢).٦(وآية سورة الحاقة ، )١٩(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٢٥٥ص ينظر ١
 ٢٦٠ص ينظر ٢



 

  :أما ما تشابه منها مع ما بعدها فهي      
  :حدةوحدة وا

  
d ® ãΝåκøEx‹s{r'sù èπ ys øŠ¢Á9$# Èd,ys ø9$$ Î/ öΝßγ≈ sΨ ù= yè yf sù [™!$ sVäî 4 #Y‰÷è ç7sù ÏΘöθ s)ù= Ïj9 t⎦⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊆⊇∪ 〈) ٠٤١المؤمنون (  

d ® $ uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÎκö n= tã $ \t† Í‘ #[|Àö|À þ’ Îû 5Θ$ §ƒ r& ;N$ |¡Ït ªΥ öΝßγ s)ƒ É‹ãΖÏj9 z># x‹tã Ä“ ÷“ Ïƒ ù: $# ’ Îû Ïο 4θ uŠut ù: $# 
$ u‹÷Ρ‘‰9$# ( Ü># x‹yè s9uρ Ïο u½z Fψ$# 3“ u“ ÷z r& ( öΝèδ uρ Ÿω tβρ ã|ÇΖãƒ ∩⊇∉∪ 〈) ٠١٦فصلت ( 

d ® $ £ϑ n= sù çν ÷ρ r&u‘ $ ZÊ Í‘% tæ Ÿ≅ Î6 ø)tG ó¡–Β öΝÎκÉJ tƒ ÏŠ÷ρ r& (#θ ä9$ s% #x‹≈ yδ ÖÚÍ‘% tæ $ tΡãÏÜøÿ ’Ε 4 ö≅ t/ uθ èδ $ tΒ 
Λä⎢ ù= yf ÷è tG ó™ $# ⎯Ïµ Î/ ( Óxƒ Í‘ $ pκ Ïù ë># x‹tã ×Λ⎧ Ï9r& ∩⊄⊆∪ ãÏiΒ y‰è? ¨≅ ä. ¥™ó© x« ÍøΒ r'Î/ $ pκÍh5u‘ (#θ ßs t7ô¹ r'sù Ÿω #“ uãƒ ω Î) 
öΝåκß]Å3≈ |¡tΒ 4 y7 Ï9 ẍ‹x. “ Í“ øgwΥ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫ÏΒ Íôf ßϑ ø9$# ∩⊄∈∪ 〈) ٠٢٥-٠٢٤األحقاف (  

 d ® ’ Îûuρ >Š% tæ øŒÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& ãΝÎκö n= tã yxƒ Íh9$# tΛ⎧ É)yè ø9$# ∩⊆⊇∪ $ tΒ â‘ x‹s? ⎯ÏΒ >™ó© x« ôM s?r& Ïµ ø‹n= tã ω Î) 
çµ ÷G n= yè y_ ÉΟŠ ÏΒ §9$% x. ∩⊆⊄∪ 〈) ٠٤٢-٠٤١الذاريات (  

d ® !$ ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝÎκö n= tã $ \t† Í‘ #[|Àö|À ’ Îû ÏΘöθ tƒ <§øt wΥ 9hÏϑ tG ó¡–Β ∩⊇®∪ äí Í”∴s? }¨$ ¨Ζ9$# öΝåκ®Ξr( x. 
ã—$ yf ôã r& 5≅ øƒ wΥ 9Ïè s)Ψ –Β ∩⊄⊃∪ 〈) ٠٢٠-٠١٩القمر (  

  d ® $ ¨Β r&uρ ×Š$ tã (#θ à6Ï= ÷δ é'sù 8xƒ ÍÎ/ A|Àö|¹ 7π uŠÏ?% tæ ∩∉∪ 〈) ٠٠٦الحاقة (  

  .الذي هلك به قوم هود تبين الشيءوهذه اآليات       
  

  :مواضع التشابه      

  :الموضع األول      

هو الصيحة كما جاء ذلك في سـورة   أن الشيء الذي هلك به قوم هود      
  .وأنه الريح كما جاء في باقي المواضع، المؤمنون

  .إبدال كلمة بأخرى، تشابه باإلبدال: نوعه      
  
  
  



 

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

علـى  ، ُأهلكوا بالصيحة والـريح  ال إشكال في هذا االختالف فقوم هود      
أو هـي  ، معنى أن الصيحة صيحة جبريل عليهم بالعذاب في أثناء هبوب الـريح 

العبـاس محمـد بـن    جاء عن أبـي  كما ، ١صيحة ملك الريح حين يسوقها عليهم
 ثنا عبد اهللا بن وهب أخبرني عبد اهللا بن عبـاس  ٣ثنا بحر بن نصر  :(٢يعقوب

عن عيسى بـن هـالل    ٦عن أبي الهيثم  ٥عن دراج  ٤حدثني عبد اهللا بن سليمان 
إن األرضين بين كل : "قال رسول اهللا: قال  عن عبد اهللا بن عمرو ٧الصدفي 

فالعليا منها على ظهر حوت قد التقـي  ، مسيرة خمسمائة سنة أرض إلى التي تليها
والثانية ، والصخرة بيد ملك، والحوت على ظهره على صخرة، طرفاهما في سماء

فلما أراد اهللا أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحـاً  ، مسخّر الريح
فقال له الجبار تبارك  الريح قدر منخر الثور؟ عليهم يا رب أرسل: قال، تهلك عاداً
وهي التي قال " إذاً تكفي األرض ومن عليها ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم: "وتعالى

                                                 
  ٢٣/٨٦ينظر التفسير الكبير  ١
األصم اإلمام المفيد الثقة محدث المشرق أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بـن سـنان    :هو ٢
توفي سنة ، وهو محدث عصره بال مدافعة، وكان يكره أن يقال له األصم ،موي موالهم المعقلي النيسابورياأل

 )٨٦٠/ ٣ينظر تذكرة الحفاظ (هـ ٣٤٦
، صـدوقاً ، كان ثقةً، بحر بن نصر بن سابق الخوالني أبو عبد اهللا المصري مولى بني سعد من خوالن :هو ٣

 )٤/١٦ ينظر تهذيب الكمال(هـ ٢٦٧توفي سنة 
تـوفي  ، ذكره بن حبان في الثقات ،عبد اهللا بن سليمان بن زرعة الحميري أبو حمزة المصري الطويل: هو ٤

 )٥/٢١٦ينظر التهذيب (هـ ١٣٦سنة 
، اسـمه عبـد اهللا  : قيل ،القاص مولى عبد اهللا بن عمرو السهمي اج بن سمعان أبو السمح المصريدر :هو ٥

ينظر (هـ ١٢٦مات سنة ، في حديثه عن أبي الهيثم ضعف ،صدوق ،لقب اجو در ،اسمه عبد الرحمن :وقيل
 ) ١/٣٨٣والكاشف، ١/٢٠١والتقريب ، ١/٣٦٣التهذيب 

 ،ذكره بن حبان في الثقات، سليمان بن عمرو بن عبدة ويقال عبيد الليثي العتواري أبو الهيثم المصري: هو ٦
 )٤/١٨٦ينظر التهذيب . (وقال العجلي تابعي ثقة

روى له البخاري في األدب وأبو  ،ذكره بن حبان في كتاب الثقات، يسى بن هالل الصدفي المصريع :هو ٧
 )٢٣/٥٣ينظر تهذيب الكمال ( داود والترمذي والنسائي 



 

$ ®:اهللا عز وجل في كتابه العزيز tΒ â‘ x‹s? ⎯ÏΒ >™ó© x« ôM s?r& Ïµ ø‹n= tã ω Î) çµ ÷G n= yè y_ ÉΟŠ ÏΒ §9$% x. ∩⊆⊄∪ 〈 
١".إلى آخر ما قال عليه الصالة والسالم   )٤٠الذاريات (

  

، ويؤيد ذلك أن معنى الصيحة في اللغة هي صوت الريح الشديدة عند هبوبها      
  ٢.أو هي نفس العذاب

  
  :الموضع الثاني      

وقع االقتصار على الصيحة واالختصار في ذكر العذاب في سورة المؤمنون       
  .دون باقي المواضع

عـذاب فـي سـورة    حيث ُأجمل ذكـر ال ، باإلجمال والتفصيلتشابه : نوعه      
  .المؤمنون دون باقي المواضع

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

ألن هذا االختصار مناسب لما سبق في نفس السورة من بيـان أن القصـد         
كما ، األكبر إلى بيان أنْعم اهللا في خلقه وهدايته فهذا يناسبه ذكر القليل من العذاب

ى ما في ذكر الغُثاء من المناسبة بالسابق من وال يخف، كان األمر في قصة نوح
، في السورة نفسها التي كان عماد األمر فيها الفلك والبحر والمـاء  قصة نوح

والمناسبة باقيةٌ سواء ُأريد بالغُثاء الحقيقة على أنهم بعد ، ٣والغُثاء هو ما فوق الماء
معنى مجاز على أو ُأريد به ال، ٤بعد هالكهم قذفت بهم الريح إلى البحار كما روي

Y‰÷è# ®: ولذلك ال تخفى مناسبة قوله تعالى، أنهم صاروا كالغُثاء ال ذكر لهم ç7sù ÏΘöθ s)ù= Ïj9 
t⎦⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊆⊇∪ 〈  بالسابق في قصة نوح في السورة نفسها من قوله تعالى: ® È≅ à)sù 

                                                 
هذا حديث تفرد به أبو السمح عن عيسى بن هـالل  : يقول الحاكم،٤/٦٣٦ينظر المستدرك على الصحيحين  ١

ينظر ضعيف الترغيـب  :منكر ضعفه األلبانيوالحديث ، رضي اهللا عنه وهو عدل بنص اإلمام يحي بن معين
 ٢/٢٣٤والترهيب 

  ٢/٥٢١ولسان العرب ، ٣/٢٧٠والعين ، ١/١٥٧ينظر مختار الصحاح  ٢
  ١٥/١١٦ينظر لسان العرب  ٣
 ٣٠/٩٣ينظر التفسير الكبير  ٤



 

ß‰ôϑ ut ù: $# ¬! “ Ï% ©!$# $ sΨ9¤f tΡ z⎯ÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# š⎥⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊄∇∪ 〈 )ــون ا ــالى، )٢٨لمؤمن ــه تع Ÿω ) ® :وقول uρ 
© É_ ö7ÏÜ≈ sƒ éB ’ Îû t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ßϑ n= sß ( Νåκ®ΞÎ) šχθ è% {øó –Β ∩⊄∠∪ 〈 ) ٢٧المؤمنون(  

  
  :الموضع الثالث      

كان بالريح اختلفت فيها هذه  المواضع التي ذُكر فيها أن هالك قوم هود      
$  ®: الريح ففي سورتي فصلت والقمر \t† Í‘ #[|Àö|À 〈 ،وفي سورة األحقاف: ® ( Óxƒ Í‘ 

$ pκ Ïù ë># x‹tã ×Λ⎧ Ï9r& ∩⊄⊆∪ ãÏiΒ y‰è? ¨≅ ä. ¥™ó© x« ÍøΒ r'Î/ $ pκÍh5u‘ 〈 ، وفي سورة الـذاريات: ® ( yxƒ Íh9$# tΛ⎧ É)yè ø9$# 
∩⊆⊇∪ $ tΒ â‘ x‹s? ⎯ÏΒ >™ó© x« ôM s?r& Ïµ ø‹n= tã ω Î) çµ ÷G n= yè y_ ÉΟŠ ÏΒ §9$% x. ∩⊆⊄∪ 〈 ، 8 ® :وفي سورة الحاقـةxƒ ÍÎ/ 

A|Àö|¹ 7π uŠÏ?% tæ ∩∉∪ 〈.  
  .إبدال وصف بآخر، تشابه باإلبدال: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

هذا االختالف في وصف الريح هو مـن التنـوع الجـاري علـى أحسـن            
وهو اختالف على سبيل تعدد أوصاف الشيء الواحـد الـذي جـاءت    ، المناسبات

كما أنّـه اخـتالف   ، البعض اآلخر في الموضع اآلخربعض أوصافه في موضع و
فقد جاء ذكر الريح الصرصر في سـورة فصـلت   ، يتناسب مع آيات كل موضع

’þ ® :لمناسبتها لما سبقها من قول كفار مكـة  Îûuρ $ sΨ ÏΡ#sŒ# u™ Öø% uρ . 〈 )  ولمناسـبتها  ، )٥فصـلت
β÷ ® :للصاعقة المذكورة في قوله تعـالى  Î* sù (#θ àÊ uôã r& ö≅ à)sù ö/ä3è?ö‘ x‹Ρr& Zπ s)Ïè≈ |¹ Ÿ≅ ÷WÏiΒ Ïπ s)Ïè≈ |¹ 

7Š$ tã yŠθ ßϑ rO uρ ∩⊇⊂∪ 〈 ) ١٣فصلت( 

فالصـاعقة  ، والصاعقة والصيحة والصرصر والوقر جميعها بمعنى واحـد       
، ٣أما الصيحة فتعني العذاب، ٢وقد يراد بها الصوت الشديد، ١تعني صيحة العذاب

                                                 
 ١٠/١٩٨ينظر لسان العرب  ١
 ٣/٢٨٥ينظر معجم مقاييس اللغة  ٢
  ٣/٢٧٠والعين ، ١/١٥٧الصحاح  ينظر مختار ٣



 

هي الـريح البـاردة الشـديدة     والصرصر، ١وقيل هي صوت كل شيء إذا اشتد
وأخيراً الوقر وهو ثقل وحمل في األذن يذهب  ،٣أو هي الصوت المدوي، ٢الصوت

لمناسبتها لما ورد في أواخر ورد وصف الريح بالصرصر وكذلك ، ٤يذهب بالسمع
⎪⎥š ) ® :الســورة نفســها Ï% ©!$#uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σãƒ þ’ Îû öΝÎγ ÏΡ#sŒ# u™ Öø% uρ uθ èδ uρ óΟÎγ øŠn= tæ ‘̧ϑ tã 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& 

šχ ÷ρ yŠ$ uΖãƒ ⎯ÏΒ ¤β% s3¨Β 7‰‹Ïè t/ ∩⊆⊆∪ 〈 ) وما أحسن المناسبة بين ما وردت حكايته في ،  )٤٤فصلت
θ#) ® :هذه السورة من قولهم ä9$ s% uρ ô⎯tΒ ‘‰x© r& $ ¨ΖÏΒ ¸ο §θ è% ( 〈 )  وقوله تعالى، )١٥فصـلت: ® öΝßγ s)ƒ É‹ãΖÏj9 

z># x‹tã Ä“ ÷“ Ïƒ ù: $# ’ Îû Ïο 4θ uŠut ù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# (  〈 ) فالثانية في مقابلة األولى، )١٦فصلت.   
أما ذكر الريح الصرصر في سورة القمر فهو مناسب لذكر الصيحة في نفس       

$! ® :السورة في قصة ثمود فـي قولـه   ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝÎκö n= tã Zπ ys ø‹|¹ Zο y‰Ïn üρ (#θ çΡ% s3sù ÉΟ‹ Ï±yγ x. 
ÍÏàtG ós çRùQ$# ∩⊂⊇∪ 〈 ) لجميع باآلذانلتعلّق ا )٣١القمر.  

وفي سورة األحقاف جاء ذكر الريح التي فيها العذاب األليم وذلك مناسـب        
tΠöθ ® :للمذكور في السورة نفسها من العذاب في قولـه تعـالى   tƒ uρ ÞÚu÷è ãƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. 

’ n?tã Í‘$ ¨Ζ9$# ÷Λä⎢ ö7yδ øŒr& óΟä3ÏG≈ t6 Íh‹sÛ ’ Îû â/ä3Ï?$ uŠxm $ u‹÷Ρ‘‰9$# Λä⎢ ÷è tFôϑ tFó™ $#uρ $ pκÍ5 tΠöθ u‹ø9$$ sù tβ ÷ρ u“ øgéB z># x‹tã Èβθ ßγ ø9$# 
$ yϑ Î/ ÷Λä⎢Ζä. tβρ ãÉ9 õ3tG ó¡n@ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Îötó Î/ Èd,ut ù: $# $ oÿ Ï3 uρ óΟçFΖä. tβθ à)Ý¡øs? ∩⊄⊃∪ 〈 ) وفــي قولــه ، )٢٠األحقــاف

tΠöθ ® :تعــالى tƒ uρ ÞÚu÷è ãƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ’ n?tã Í‘$ ¨Ζ9$# }§øŠs9r& #x‹≈ yδ Èd,ys ø9$$ Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n?t/ $ sΨ În/u‘ uρ 4 tΑ$ s% 
(#θ è%ρ ä‹sù z># x‹yè ø9$# $ yϑ Î/ óΟçFΖä. tβρ ãàõ3s? ∩⊂⊆∪ 〈 )  وبيان أن الريح تدمر كل شيء بأمر ، )٣٤األحقـاف

 ® :ربها مناسب للمذكور في السورة من هالك القرى وتدميرها في قولـه تعـالى  
ô‰s)s9uρ $ sΨ õ3n= ÷δ r& $ tΒ /ä3s9öθ xm z⎯ÏiΒ 3“ uà)ø9$# $ uΖøù§|Àuρ ÏM≈ tƒ Fψ$# öΝßγ ¯= yè s9 tβθ ãè Å_ ötƒ ∩⊄∠∪ 〈 ) ٢٧األحقاف( 

أما وصف الريح بالعقيم في سورة الذاريات فهو مناسب لذكر هذا الوصـف        
 ® :تعالى هلفي قو، العجوز بالعقيم في السورة نفسها في وصف زوجة إبراهيم

                                                 
 ٢/٥٢١ينظر لسان العرب  ١
 ٤/٤٥٠ولسان العرب ، ١/١٥١ينظر مختار الصحاح  ٢
  ١٢/٣٠٣ينظر تاج العروس  ٣
 ٥/٢٠٦والعين ، ١٤/٣٧٤وتاج العروس ، ٥/٢٨٩ولسان العرب، ١/٣٠٤ينظر مختار الصحاح  ٤



 

ÏM n= t7ø% r'sù …çµ è?r&uøΒ $# ’ Îû ;ο §|À ôM ©3|Á sù $ yγ yγ ô_ uρ ôM s9$ s% uρ î—θ ègx” ×Λ⎧ É)tã ∩⊄®∪ 〈 ) والعقيم مـن  ،  )٢٩الذاريات
صـفت  و: وقيل، ١راًفالعقيم هو الذي ال ينفع وال يورد خي، النساء هي التي ال تلد

أو ألنها لم تتضمن خيراً من إنشاء ، قم هنا ألنها أهلكتهم وقطعت دابرهمالريح بالع
هي النّكباء وهي كل ريحٍ هبت بين ريحين لتنكبهـا  : يلوق، ٢مطر أو إلقاح شجر

هي الجنوب وهي التي تهب مـن جهـة   : وقيل، وتحرفها عن مسارها المعروف
وهـذا أصـح   ، ٣ هي الدبور وهي التي تهب من جهة المغـرب : وقيل، الجنوب
 ٤."نُصرت بالصبا وُأهلكت عاد بالدبور: "لحديث

ر في سورة الحاقة لمناسـبتها للقارعـة   وأخيراً جاء وصف الريح بالصرص      
ôM ® :قـال تعـالى  ، المذكورة في نفس السورة من حيث تعلّق الجميع باآلذان t/¤‹x. 

ßŠθ ßϑ rO 7Š% tæuρ Ïπ tã Í‘$ s)ø9$$ Î/ ∩⊆∪ 〈 ) ٤الحاقة(  
  

  :الموضع الرابع      

yxƒ ® :تعريف الريح في سورة الذاريات في قوله       Íh9$# tΛ⎧ É)yè ø9$# ∩⊆⊇∪ 〈 ،  وتنكيرهـا
$  ®: في باقي المواضع \t† Í‘ #[|Àö|À 〈  و® ( Óxƒ Í‘ $ pκ Ïù ë># x‹tã ×Λ⎧ Ï9r& ∩⊄⊆∪ 〈 .  

  .تشابه بالتعريف والتنكير: نوعه      
  
  
  

                                                 
 ١٢/٤١٣,٤١٢ينظر لسان العرب  ١
 ١/١٨٥والعين ، ١٢/٤١٣ولسان العرب ، ٤/٢٠٦وحاشية الجمل ، ٨/١٤٢ينظر تفسير أبي السعود  ٢
 ٤/٣٩٦وحاشية الشيخ زاده ، ٤/٢٠٧وحاشية الجمل ، ٨/١٤٢ينظر تفسير أبي السعود  ٣
 وكتاب،) ٩٨٨(حديث رقم ، باب قول النبي نصرت بالصبا، كتاب االستسقاء ١/٣٥٠ينظر صحيح البخاري  ٤

uθ ®:باب ما جاء في قوله، بدء الخلق èδ uρ ”Ï% ©!$# ã≅Å™ öãƒ yx≈ tƒ Íh9$# #Mô³ç0 š⎥÷⎫t/ ô“ y‰tƒ ⎯Ïµ ÏG uΗ ÷qu‘ 〈  حديث رقم

$ ®:وكتاب األنبياء باب قول اهللا ،٣/١١٧٢،  )٣٠٣٣( ¨Β r&uρ ×Š$ tã (#θà6Ï= ÷δ é'sù 8xƒÍÎ/ A|Àö|¹ 7π uŠÏ?% tæ 〈  حديث

   ٤/١٥٠٧) ٣٨٧٩(وباب غزوة الخندق حديث رقم ، ٣/١٢١٩) ٣١٦٥(رقم 
 ٢/٦١٧) ٩٠٠(باب في ريح الصبا والدبور حديث رقم ، حيح مسلم كتاب صالة االستسقاءوينظر ص



 

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

ألن عقم الريح أمر كثير المشاهدة للناس ومعروف لديهم ال يكاد يكون خارقاً       
لهـذا  ، والتعريف بالمعروف أولـى ، ن العقيم هي التي ال تسوق المطرللعادة؛ أل

$ ® :ُأتبعت بما هو المناط في العبرة فيها فقيـل  tΒ â‘ x‹s? ⎯ÏΒ >™ó© x« ôM s?r& Ïµ ø‹n= tã ω Î) çµ ÷G n= yè y_ 
ÉΟŠ ÏΒ §9$% x. ∩⊆⊄∪ 〈.  
وأما الريح الصرصر وهي الشديدة العاتية التي يكون لجريها صوت شـديد        

   :ومثلها في ذلك، ة فال عهد للناس بها فناسب التنكير لغرابتها ونوعيتهاوصرصر
Óxƒ Í‘ ® $ pκ Ïù ë># x‹tã ×Λ⎧ Ï9r& ∩⊄⊆∪ ãÏiΒ y‰è? ¨≅ ä. ¥™ó© x« ÍøΒ r'Î/ $ pκÍh5u‘ 〈.١  
  .اللفظو الجميع مع وفرة الحسن في المعنى إضافة إلى مراعاة الفواصل في      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٢٩/٤٠، ٢٨/١٩٠ينظر التفسير الكبير  ١



 

  سورة الشعراء

  

  .مما يغني عن اإلعادة تم التقديم لها في الحديث عن قصة نوح      
  :تشابهت مع ما سبقها في ثالثة مواضعقد و      
d ® ôM:األول       t/¤‹x. îŠ% tæ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊄⊂∪ øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλm; öΝèδθ äz r& îŠθ èδ Ÿω r& tβθ à)−G s? 

∩⊇⊄⊆∪ ’ ÏoΤÎ) öΝä3s9 îΑθ ß™ u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊇⊄∈∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊄∉∪ !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) 
y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊄∠∪ tβθ ãΖö6 s?r& Èe≅ ä3Î/ ?ìƒ Í‘ Zπ tƒ#u™ tβθ èWt6 ÷è s? ∩⊇⊄∇∪ tβρ ä‹Ï‚ −G s?uρ yìÏΡ$ |Á tΒ 
öΝä3¯= yè s9 tβρ à$ é#øƒ rB ∩⊇⊄®∪ #sŒÎ)uρ ΟçG ô±sÜt/ óΟçFô±sÜt/ t⎦⎪ Í‘$ ¬7y_ ∩⊇⊂⊃∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊂⊇∪ (#θ à)¨?$#uρ 
ü“ Ï% ©!$# /ä.£‰tΒ r& $ yϑ Î/ tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊇⊂⊄∪ /ä.£‰tΒ r& 5Ο≈ yè ÷Ρr'Î/ t⎦⎫ÏΖt/uρ ∩⊇⊂⊂∪ ;M≈ ¨Ζy_ uρ Aβθ ãŠãã uρ ∩⊇⊂⊆∪ þ’ ÏoΤÎ) ß∃% s{r& 

öΝä3ø‹n= tæ šU#x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∈∪ 〈) ١٣٥-١٢٣الشعراء (  
-٥٠(وآيات سورة هود ، )٦٥(مع آية سورة األعراف  هذه اآليات تشابهت      
١).٢١(وآية سورة األحقاف ، )٣٢,٣١(وآيتي سورة المؤمنون ، )٥٢

  

  
ــاني       d ® (#θ:الث ä9$ s% í™!#uθ y™ !$ sΨ ø‹n= tã |M øàtã uρ r& ôΘr& óΟs9 ⎯ä3s? z⎯ÏiΒ š⎥⎫ÏàÏã üθ ø9$# ∩⊇⊂∉∪ ÷β Î) 

!#x‹≈ yδ ω Î) ß,è= äz t⎦⎫Ï9̈ρ F{$# ∩⊇⊂∠∪ $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ t⎦⎫Î/¤‹yè ßϑ Î/ ∩⊇⊂∇∪ 〈) ١٣٨-١٣٦الشعراء (  

وآيتـي سـورة هـود    ، )٦٦(مع آية سورة األعـراف  هذه اآليات تشابهت       
  ٢).٢٢(وآية سورة األحقاف ، )٣٨-٣٣(وآيات سورة المؤمنون ، )٥٤,٥٣(
  

d ® çνθ:الثالث       ç/¤‹s3sù öΝßγ≈ sΨ õ3n= ÷δ r'sù 3 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ tβ% x. Οèδ ãnYø.r& t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β 
وآيات سورة هود ، )٧٢(مع آية سورة األعراف  هذه اآلية تشابهت، ) ١٣٩الشـعراء  (〉 ∪®⊃⊆∩

وآيتي سـورة  ، )١٦(وآية سورة فصلت ، )٤١(وآية سورة المؤمنون ، )٦٠-٥٨(

                                                 
 ٢٣٤ينظر ص ١
 ٢٤٥ينظر ص ٢



 

، )٥٠(وآية سورة الـنجم  ، )٤٢,٤١(وآيتي سورة الذاريات ، )٢٥,٢٤(األحقاف 
١).٨-٦(وآيات سورة الحاقة ، )٢٠,١٩(وآيتي سورة القمر 

  

  .وقد سبق بحث هذه اآليات المتشابهات في مواضعها      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
  ٢٦٠ينظر ص ١



 

  سورة فصلت

  
  :مكيتها ومدنيتها      

في  -رحمه اهللا-قال النحاس، ١هي سورة مكية عظيمة آياتها أربع وخمسون      
حدثنا أبو جعفر قال حدثنا يموت بإسناده عن ابن عبـاس  :"كتابه الناسخ والمنسوخ

  .٣نزلت بعد سورة غافر وقبل سورة الزخرف، ٢"أنهن نزلن بمكة
كـان ال   أن رسول اهللا:" وقد أخرج البيهقي في شعب اإليمان عن جابر      

  ٤".لملكوتبارك الذي بيده ا ،الم تنزيل السجدة: ينام حتى يقرأ
  :موضوعات السورة      

          هي كسائر السور المكية تناولت جوانب العقيدة اإلسـالمية مـن وحدانيـة
  .ورسالة وبعث وجزاء

بالحجج  ل على الرسولدأت السورة بالحديث عن القرآن الكريم المنزتبوا      
ت إلى عجز وأشار، فهو المعجزة الخالدة للرسول، الواضحة والبراهين الساطعة

 ،وتحدثت عن الوحي والرسالة فقررت حقيقـة الرسـول  ، الكفار عن معارضته
واختاره من بين سائر الخلق داعيـاً  ، وأكرمه بالنبوة، وأنه بشر خصه اهللا بالوحي

  .إلى اهللا
خلـق السـماوات   ، ثم انتقلت السورة للحديث عن مشهد الخلق األول للحياة      

م الذي يلفت أنظار المعرضين عـن آيـات اهللا   المحكَ واألرض بذلك الشكل الدقيق
ولكن ظلمات الكفر هي التي تحول بينهم وبـين اإليمـان   ، للنظر والتفكر والتدبر
تناولت السـورة إبـراز   و، ظمة اهللا شاهد بوحدانيته جل وعالفالكون كله ناطق بع

  .لفسيحعظمة اهللا في خلقه لآليات الكونية المعروضة لألنظار في هذا الكون ا

                                                 
  ١/١٥٣والناسخ والمنسوخ للمقري ، ١/٢٢٠ينظر البيان في عد آي القرآن  ١
  ١/٦٤٩ الناسخ والمنسوخ للنحاس ٢
 ٢٤/٢٢٨حرير والتنوير ينظر الت ٣
هذا حديث صـحيح علـى   : قال الحاكم، ٢/٤٤٦وينظر المستدرك على الصحيحين ، ٢/٤٧٨شعب اإليمان  ٤

 .شرط مسلم ولم يخرجاه



 

وضربت على ذلـك  ، وعرضت السورة للتذكير واإلنذار بمصارع المكذبين      
©ô⎯tΒ ‘‰x ® :قوم عاد الذين بلغ من جبروتهم أن يقولوا ،األمثلة بأقوى األمم وأعتاها r& 

$ ¨ΖÏΒ ¸ο §θ è% (  〈 ) ادوا فـي  تم حينوذكرت ما حّل بهم من الدمار الشامل ،  )١٥فصلت
عن المؤمنين المتقـين الـذين    ذلك تحدثت السورةوبعد ، الطغيان وكذبوا رسل اهللا

استقاموا على شريعة اهللا ودينه فأكرمهم اهللا باألمن واألمان في دار الجنـان مـع   
  .النبيين والصديقين والشهداء

وختمت السورة بوعد اهللا للبشر بأن يطلعهم على بعض أسرار هذا الكـون        
  . في آخر الزمان

  :ها بسورة فصلتسبب تسميت      

وأوضح فيها الـدالئل  ، سميت السورة بهذا االسم ألن اهللا فصل فيها اآليات      
وألنها أقامت البراهين السـاطعة علـى وجـوده سـبحانه     ، على قدرته وعظمته

  ١.وتعالى
$ ®:كما تسمى سورة المصابيح لقوله تعالى فيها       ¨Ζ§ƒ y— uρ u™!$ yϑ ¡¡9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# yxŠÎ6≈ |Á yϑ Î/ 〈 

‘u ® :وتسمى سورة األقوات لقوله تعالى ،٢)١٢فصلت ( £‰s% uρ !$ pκ Ïù $ pκsE üθ ø% r& 〈 )  فصـلت
رجمت في صحيح البخـاري وجـامع   وبذلك تُ" حم السجدة"وتسمى أيضاً ، ٣)١٠

بأن فيها سـجدة مـن   ) حم(بحروف ؛ ألنها تميزت عن السور المفتتحة ٤الترمذي
   ٥.القرآن سجدات

  
  
  
  
  

  

                                                 
  ٢٨٦ينظر اإلعجاز البالغي في القرآن لمحمد سالمة ص ١
 ٢٤/٢٢٧ينظر التحرير والتنوير و، ١/١٧٩ينظر الناسخ والمنسوخ للكرمي  ٢
 ٢٤/٢٢٧رير والتنوير ينظر التح ٣
وجامع الترمذي باب ومن سـورة حـم السـجدة    ، ١٨١٥/ ٤ينظر صحيح البخاري باب تفسير حم السجدة  ٤
٥/٣٧٥ 
 ٢٤/٢٢٧ينظر التحرير والتنوير  ٥



 

  :هت مع ما سبقها في موضع واحدتشابوقد       
d ® $ uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÎκö n= tã $ \t† Í‘ #[|Àö|À þ’ Îû 5Θ$ §ƒ r& ;N$ |¡Ït ªΥ öΝßγ s)ƒ É‹ãΖÏj9 z># x‹tã Ä“ ÷“ Ïƒ ù: $# ’ Îû Ïο 4θ uŠut ù: $# 

$ u‹÷Ρ‘‰9$# ( Ü># x‹yè s9uρ Ïο u½z Fψ$# 3“ u“ ÷z r& ( öΝèδ uρ Ÿω tβρ ã|ÇΖãƒ ∩⊇∉∪ 〈) ٠١٦فصلت (  

-٥٨(وآيات سورة هـود  ، )٧٢(مع آية سورة األعراف  ةهذه اآلي تشابهت      
وآيتـي سـورة   ، )١٣٩(وآية سورة الشعراء ، )٤١(وآية سورة المؤمنون ، )٦٠

، )٥٠(وآية سورة الـنجم  ، )٤٢,٤١(وآيتي سورة الذاريات ، )٢٥,٢٤(األحقاف 
  ١).٨-٦(وآيات سورة الحاقة ، )٢٠,١٩(وآيتي سورة القمر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٢٦٠ينظر ص ١



 

  :أما ما تشابه منها مع ما بعدها فهي      
  :وحدة واحدة

  
d ® $ uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÎκö n= tã $ \t† Í‘ #[|Àö|À þ’ Îû 5Θ$ §ƒ r& ;N$ |¡Ït ªΥ öΝßγ s)ƒ É‹ãΖÏj9 z># x‹tã Ä“ ÷“ Ïƒ ù: $# ’ Îû Ïο 4θ uŠut ù: $# 

$ u‹÷Ρ‘‰9$# ( Ü># x‹yè s9uρ Ïο u½z Fψ$# 3“ u“ ÷z r& ( öΝèδ uρ Ÿω tβρ ã|ÇΖãƒ ∩⊇∉∪ 〈) ٠١٦فصلت (  

 d ® !$ ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝÎκö n= tã $ \t† Í‘ #[|Àö|À ’ Îû ÏΘöθ tƒ <§øt wΥ 9hÏϑ tG ó¡–Β ∩⊇®∪ 〈) ٠١٩القمر (  

 d ® $ yδ u¤‚ y™ öΝÎκö n= tã yìö7y™ 5Α$ uŠs9 sπ uŠÏΨ≈ yϑ rO uρ BΘ$ §ƒ r& $ YΒθ Ý¡ãm ” uyIsù tΠöθ s)ø9$# $ pκ Ïù 4© tçö|À öΝåκ®Ξr( x. 
ã—$ yf ôã r& @≅ øƒ wΥ 7π tƒ Íρ% s{ ∩∠∪ 〈)٠٠٧ الحاقة (  

   
  :موضع التشابه      

فها في المواضع الثالثة ووص اختلف عدد األيام التي هلك فيها قوم هود      
$5Θ ® :ففي سورة فصلت، السابقة §ƒ r& ;N$ |¡Ït ªΥ 〈 ،وفي سورة القمر: ® ÏΘöθ tƒ <§øt wΥ 9hÏϑ tG ó¡–Β 

$yìö7y™ 5Α ® :وفي سورة الحاقة، 〉 ∪®⊆∩ uŠs9 sπ uŠÏΨ≈ yϑ rO uρ BΘ$ §ƒ r& $ YΒθ Ý¡ãm 〈 . 
  :في هذا الموضع نوعان من التشابه      
اإلجمال في سورتي فصلت والقمر في بيان عـدد  : النوع األول من التشابه      

  .بينما ورد التفصيل في بيان عددها في سورة الحاقة، أيام الهالك
  .إبدال الوصف في كل موضع من المواضع السابقة: النوع الثاني من التشابه      

  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

بل المعنى واحد فـي  ، وهذا التفصيل واإلجمالال تناقض في هذا االختالف       
عة لـئال يكـون   الجميع لكن الحكاية وقعت متعددة في سور متعددة وتراكيب متنو

$5Θ ® :فالواقع في سورة فصلت، تكراراً بال فائدة §ƒ r& ;N$ |¡Ït ªΥ 〈 فصيله في إجماٌل ورد ت
وهو موافق لما فاضت به السورة في أولها من ذكر األيام واليومين ، سورة الحاقة

≅d ® * ö:في تخليـق اهللا السـماوات واألرض   è% öΝä3¨Ψ Í← r& tβρ ãàõ3tG s9 “ Ï% ©!$$ Î/ t,n= yz 



 

uÚö‘ F{$# ’ Îû È⎦ ÷⎫tΒ öθ tƒ tβθ è= yè øgrBuρ ÿ…ã& s! #YŠ# y‰Ρr& 4 y7 Ï9 s̈Œ > u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩®∪ Ÿ≅ yè y_ uρ $ pκ Ïù z© Å› üρ u‘ ⎯ÏΒ $ yγ Ï% öθ sù 
x8u≈ t/uρ $ pκ Ïù u‘ £‰s% uρ !$ pκ Ïù $ pκsE üθ ø% r& þ’ Îû Ïπ yè t/ö‘ r& 5Θ$ §ƒ r& [™!#uθ y™ t⎦,Í#Í← !$ ¡¡= Ïj9 ∩⊇⊃∪ §ΝèO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï™!$ uΚ ¡¡9$# }‘Ïδ uρ 
×β% s{ßŠ tΑ$ s)sù $ oλm; ÇÚö‘ F| Ï9uρ $ u‹ÏKø$# % ·æöθ sÛ ÷ρ r& $ \δ öx. !$ tG s9$ s% $ sΨ ÷ s?r& t⎦⎫Ïè Í← !$ sÛ ∩⊇⊇∪ £⎯ßγ9ŸÒ s)sù yìö7y™ 

;N# uθ≈ yϑ y™ ’ Îû È⎦ ÷⎫tΒ öθ tƒ 4‘xm ÷ρ r&uρ ’ Îû Èe≅ ä. >™!$ yϑ y™ $ yδ uøΒ r& 4 $ ¨Ζ§ƒ y— uρ u™!$ yϑ ¡¡9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# yxŠÎ6≈ |Á yϑ Î/ $ ZàøÏm uρ 4 
y7 Ï9 s̈Œ ãƒ Ï‰ø)s? Í“ƒ Í“ yè ø9$# ÉΟŠ Ï= yè ø9$# ∩⊇⊄∪ 〈 ) ١٢-٩فصلت( 

لكل شـيء   وجعله، فالكل داٌل على حكمة البارئ سبحانه واختياره في فعله      
وقيـل  ، نحسـات أي بـاردات  : ١ -رحمـه اهللا -قال الثعلبي، حداً ووقتاً وميعاداً

  ٢.متتابعات
ÏΘöθ ® :أما الواقع في سورة القمر       tƒ <§øt wΥ 9hÏϑ tG ó¡–Β ∩⊇®∪ 〈  راد به مـافهذا اليوم ي 

يوم بعاث : هو أكثر من اليوم الواحد؛ ألن اليوم قد يعبر به عن األيام كقول العرب
كانـت  : وقد يراد بهذا اليومِ اليوم األول من مجيء العذاب كقولهم، أو يوم الحرة

وسواء ُأريد باليوم هذا المعنى أو ذاك فإنه ال يتنـافى مـع   ، آخر أربعاً في الشهر
ويؤكد على ذلـك وصـف   ، سورتي فصلت والحاقة األيام المذكورة في موضعي

     ٣.اليوم بأنه يوم نحسٍ مستمر فهذا الوصف يعطي معنى االستمرار والتطاول
ÏΘöθ ® :كما أن قوله       tƒ <§øt wΥ 9hÏϑ tG ó¡–Β ∩⊇®∪ 〈   للمذكور في أول السورة مـن مناسب

≈›x# ® :قول الكافرين في يوم القيامة yδ îΠöθ tƒ ÖÅ£tã ∩∇∪ 〈 ) ٨القمر( 

$yìö7y™ 5Α ® :والواقع في سورة الحاقة       uŠs9 sπ uŠÏΨ≈ yϑ rO uρ BΘ$ §ƒ r& $ YΒθ Ý¡ãm 〈  تفصيٌل لما ورد
أما السبع ففي ، ومناسب لذكر السبع والثمانية في السورة نفسها، في سورة فصلت

’ ΟèO¢ ® :قوله تعالى Îû 7' s#Å¡ù= Å™ $ yγ ãã ö‘ sŒ tβθ ãè ö7y™ % Yæ# u‘ ÏŒ çνθ ä3è= ó™ $$ sù ∩⊂⊄∪ 〈 )  وأما الثمانيـة  ، )٣٠الحاقـة

                                                 
كـان   ،صاحب التفسير المشهور ،أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الثعلبي النيسابوري: هو ١

ـ ٤٢٧مات سنة  ،أخذ عنه الواحدي ،موثقاً حافظاً ،في العربية بارعاً عالماً ،مانه في علم القرآنأوحد ز  ،هـ
 ).١/٢٩ينظر طبقات المفسرين .(وله كتاب ربيع المذكرين

 ٨/٢٨٩ينظر تفسير الثعلبي  ٢
 ، ٣٢٧ينظر كشف المعاني ص ٣



 

à7 ® :ففي قوله تعالى n= yϑ ø9$#uρ #’ n?tã $ yγ Í← !% y ö̀‘ r& 4 ã≅ Ïϑ øt s† uρ z¸ ótã y7 În/u‘ öΝßγ s% öθ sù 7‹Í×tΒ öθ tƒ ×π uŠÏΖ≈ oÿ sS ∩⊇∠∪ 〈 
  )١٧الحاقة (

أن السورة لما كانت لتحقيق األمور وكشف المشكل وإيضاح الخفـي  : وقيل      
وقدم الليالي ألن ، فذكر األيام والليالي، هم تحقيقاً لم يتقدم مثلهحقّق فيها زمن عذاب

والخفـاء فـي   ، والجهل بالمأخـذ ، المصائب فيها تكون أفظع وأشنع لقلة المغيث
ولذلك ، وتذكير اللفظ أدّل على قوة المعنى، المقاصد؛ وألن عددها مذكّر في اللفظ

   ١.فيه وهو أجمع العددجعل المميز جمع كثرة؛ وألنها سبع والسبع مبالغٌ 
أما ما ورد في سورتي فصلت والقمر من وصف اليوم واأليـام بـالنحس؛         

، فألنها أيام لم يحدث فيها إال السوء لهم من إصابتهم باآلالم المفضية إلى المـوت 
وقد وقع نظيره في ، ٢واقتالع نخيلهم، وموت أنعامهم، ومشاهدة األموات من ذويهم

لفظ الحسوم الذي كان مناسباً لذكر الليالي السبع في نفس السورة؛ سورة الحاقة في 
  ٣.ألن المصائب في الليالي تكون أفظع كما بينّا

       سـن   وال يخفى مع ذلك كله ما في كل موضع من رعاية الفواصل فـإنح
  .الكالم كما يكون من جهة المعنى يكون كذلك من جهة اللفظ للتراكيب والعبارات

 
  
   
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٢٠/٣٤٤ينظر نظم الدرر  ١
  ٢٤/٢٦٠ينظر التحرير والتنوير  ٢
 ، ٣٠/٩٢، ٢٩/٤٢ظر التفسير الكبير ين ٣



 

  سورة األحقاف

  
  :مكيتها ومدنيتها      

وهـي  ، نزلت بعد سورة الجاثيـة ، ١هي سورة عظيمة آياتها خمس وثالثون      
  . سورة مكية

  :موضوعات السورة      

فمحورهـا يـدور حـول    ، تناولت نفس أهداف وموضوعات السور المكية      
وقد تحدثت أوالً  ،يموصدق القرآن الكر الرسالة والرسول إلثبات صحة رسالته

ثم تناولت األوثان التي عبدها المشركون وزعموا أنها آلهـة مـع اهللا   ، عن القرآن
  .تشفع لهم عنده فبينت ضاللهم وخطأهم

فذكرت نموذج ، ثم تناولت نموذجين من نماذج البشرية في هدايتها وضاللها      
ولد الشقي المنحـرف عـن   ونموذج ال، الولد الصالح المستقيم بفطرته البار بوالديه

  .لوالديه الفطرة العاقّ
وا بما كانوا عليه مع قومه الطاغين الذين اغتر ثم تحدثت عن قصة هود      

وقـد  ، وما كان من نتيجتهم حيث أهلكهم اهللا بالريح العظـيم ، من القوة والجبروت
عـنهم   سيقت هذه القصة مساق الموعظة للمشركين المكذبين بالقرآن كما أخبر اهللا

⎪⎦t ® :من أول هذه السورة في قوله تعالى Ï% ©!$#uρ (#ρ ãxx. !$ £ϑ tã (#ρ â‘ É‹Ρé& tβθ àÊ Í÷è ãΒ ∩⊂∪ 〈 )  ٣األحقـاف( 
≅ö ® :مع ما أعقبت به من الحجج والبراهين المتقدمة من قولـه تعـالى   è% ΝçF÷ƒ u™u‘ r& $ ¨Β 

šχθ ãã ô‰s? ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# 〈 )  الذي يقابله قول هود )٤األحقـاف:® ô‰s% uρ ÏM n= yz â‘ ä‹–Ψ9$# .⎯ÏΒ È⎦ ÷⎫t/ 
Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ô⎯ÏΒ uρ ÿ⎯Ïµ Ïù= yz  〈 ) ذلك كله بالموعظة بحال هود )٢١األحقاف مع قومه.  

وعلى عنـاد قومـه    وسيقت القصة أيضاً مساق الحجة على رسالة محمد      
التسلية  مساقأيضاً  وسيقت، لحالهم مع رسولهم بحال عاد مع رسولهم ر مثاٍلبذكْ
لتكون موعظةً وتسـليةً معـاً   ، على ما تلقّاه به قومه من العناد والبهتان رسوللل

  .يأخذ كل منها ما يليق به
                                                 

 ١/١٦٠والناسخ والمنسوخ للمقري ، ١/٢٢٧ينظر البيان في عد آي القرآن  ١



 

مع قومه؛ ألنهـم أول األمـم    وقد اقتصرت السورة على ذكر قصة هود      
ثم جاءت إشارة إجماليـة  ، العامة العربية الذين جاءهم رسول بعد رسالة نوح

   :م إلى أمم أخرى من العرب كذبوا الرسل في قوله تعـالى كرهذاالنتهاء من بعد 
® ô‰s)s9uρ $ sΨ õ3n= ÷δ r& $ tΒ /ä3s9öθ xm z⎯ÏiΒ 3“ uà)ø9$# $ uΖøù§|Àuρ ÏM≈ tƒ Fψ$# öΝßγ ¯= yè s9 tβθ ãè Å_ ötƒ ∩⊄∠∪ 〈 ) ١ )٢٧األحقاف  

      دون غيرهم ألنها أقعد ما يهد د به المشـركون  وقيل أن سبب ذكر قصة عاد
وأشـدهم  ، وأعتاهم رقابـاً ، لمقصود السورة لكون عاد أقوى الناس أبداناًوأنسبها 

©ô⎯tΒ ‘‰x ® :بحيث كانوا يقولون، وأعظمهم استكباراً، وأوسعهم ملكاً، قلوباً r& $ ¨ΖÏΒ ¸ο §θ è% ( 
ولكون بالدهم في بالد العرب قريباً من قـريش ومعـرفتهم بأخبـارهم      )١٥فصـلت  ( 〉

  ٢.ورؤيتهم لديارهم
مت السورة بقصة النفر من الجن الذين استمعوا إلى القرآن وآمنوا به ثم وخت      

تذكيراً للمعاندين من اإلنس بسبق  ،ين إلى قومهم يدعونهم إلى اإليمانرجعوا منذرِ
  .الجن لهم إلى اإلسالم

  :سبب تسميتها بسورة األحقاف      

 بسـبب طغيـانهم   سميت بسورة األحقاف ألنها مساكن عاد الذين أهلكهم اهللا      
  ٣.وجبروتهم وكانت مساكنهم باألحقاف من أرض اليمن

سميت السورة بذلك لورود لفظ األحقـاف فيهـا وعـدم وروده فـي     : وقيل      
  ٤.غيرها
مرتبـة حسـب   ، وقد تشابهت هذه السورة مع ما سبقها في أربعة مواضـع       

  :ورودها في الدراسة التطبيقية كما يلي
% d ® * öä.øŒ$#uρ:األول       s{r& >Š% tæ øŒÎ) u‘ x‹Ρr& …çµ tΒ öθ s% Å∃$ s)ôm F{$$ Î/ ô‰s% uρ ÏM n= yz â‘ ä‹–Ψ9$# .⎯ÏΒ 

È⎦ ÷⎫t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ô⎯ÏΒ uρ ÿ⎯Ïµ Ïù= yz ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$# þ’ ÏoΤÎ) ß∃% s{r& ö/ä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊄⊇∪ 〈) ٠٢١األحقاف (  

                                                 
 ٢٦/٤٤ينظر التحرير والتنوير  ١
 ١٨/١٦١ينظر نظم الدرر  ٢
 ٤٦ينظر اإلعجاز البالغي في القرآن لمحمد سالمة ص ٣
 )الطبعة الجديدة/  (٢٦ينظر التحرير والتنوير  ٤



 

-٥٠(وآيات سورة هـود  ، )٦٥(ة األعراف مع آية سورهذه اآلية تشابهت       
   ١).١٣٥-١٢٣(وآيات سورة الشعراء ، )٣٢,٣١(وآيتي سورة المؤمنون ، )٥٢

ــاني       d ® (#ûθ:الث ä9$ s% $ sΨ oKø⁄ Å_ r& $ sΨ s3Ïùù'tG Ï9 ô⎯tã $ uΖÏFoλÎ;#u™ $ uΖÏ?ù'sù $ yϑ Î/ !$ tΡß‰Ïè s? β Î) |MΨ ä. z⎯ÏΒ 
t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊄⊄∪ 〈) ٠٢٢األحقاف (  

وآيتـي سـورة هـود    ، )٦٦(مع آية سورة األعـراف   هذه اآلية شابهتت      
-١٣٦(وآيات سـورة الشـعراء   ، )٣٨-٣٣(وآيات سورة المؤمنون ، )٥٤,٥٣(

٢).١٣٨  
ــث       $d ® tΑ:الثال s% $ yϑ ¯ΡÎ) ãΝù= Ïè ø9$# y‰ΖÏã «!$# /ä3äó Ïk= t/é&uρ !$ ¨Β àM ù= Å™ ö‘ é& ⎯Ïµ Î/ û© Éi_ Å3≈ s9uρ ö/ä31 u‘ r& 

$ YΒ öθ s% šχθ è= yγ øgrB ∩⊄⊂∪ 〈) ٠٢٣األحقاف (  

وآيات سورة هـود  ، )٧١-٦٧(مع آيات سورة األعراف  هذه اآلية تشابهت      
  ٣).٣٩(وآية سورة المؤمنون ، )٥٧-٥٤(

ــع       $ ® d:الراب £ϑ n= sù çν ÷ρ r&u‘ $ ZÊ Í‘% tæ Ÿ≅ Î6 ø)tG ó¡–Β öΝÎκÉJ tƒ ÏŠ÷ρ r& (#θ ä9$ s% #x‹≈ yδ ÖÚÍ‘% tæ $ tΡãÏÜøÿ ’Ε 4 
ö≅ t/ uθ èδ $ tΒ Λä⎢ ù= yf ÷è tG ó™ $# ⎯Ïµ Î/ ( Óxƒ Í‘ $ pκ Ïù ë># x‹tã ×Λ⎧ Ï9r& ∩⊄⊆∪ ãÏiΒ y‰è? ¨≅ ä. ¥™ó© x« ÍøΒ r'Î/ $ pκÍh5u‘ (#θ ßs t7ô¹ r'sù Ÿω 

#“ uãƒ ω Î) öΝåκß]Å3≈ |¡tΒ 4 y7 Ï9 ẍ‹x. “ Í“ øgwΥ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫ÏΒ Íôf ßϑ ø9$# ∩⊄∈∪ 〈) ٠٢٥-٠٢٤األحقاف (  

وآية ، )٦٠-٥٨(هود  وآيات سورة، )٧٢(تشابهت مع آية سورة األعراف       
، )١٦(وآية سورة فصـلت  ، )١٣٩(وآية سورة الشعراء ، )٤١(سورة المؤمنون 

وآيتي سـورة القمـر   ، )٥٠(وآية سورة النجم ، )٤٢,٤١(وآيتي سورة الذاريات 
 ٤).٨-٦(وآيات سورة الحاقة ، )٢٠,١٩(

  .وقد سبق بحث هذه اآليات المتشابهات في مواضعها      
  
  

                                                 
 ٢٣٤صينظر  ١
 ٢٤٥ينظر ص ٢
 ٢٥٥ينظر ص ٣
 ٢٦٠ينظر ص ٤



 

  سورة الذاريات

  
  .مما يغني عن اإلعادة تم التقديم لها في قصة نوح      
  :وقد تشابهت مع ما سبقها في موضع واحد      

d ® ’ Îûuρ >Š% tæ øŒÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& ãΝÎκö n= tã yxƒ Íh9$# tΛ⎧ É)yè ø9$# ∩⊆⊇∪ $ tΒ â‘ x‹s? ⎯ÏΒ >™ó© x« ôM s?r& Ïµ ø‹n= tã ω Î) 
çµ ÷G n= yè y_ ÉΟŠ ÏΒ §9$% x. ∩⊆⊄∪ 〈) ٠٤٢-٠٤١الذاريات (  

وآية ، )٦٠-٥٨(وآيات سورة هود ، )٧٢(تشابهت مع آية سورة األعراف       
، ) ١٦(وآية سورة فصـلت  ، )١٣٩(وآية سورة الشعراء ، )٤١(سورة المؤمنون 

وآيتي سـورة القمـر   ، )٥٠(وآية سورة النجم ، )٢٥,٢٤(وآيتي سورة األحقاف 
  ١).٨-٦(وآيات سورة الحاقة ، )٢٠,١٩(

  .بحث هذه اآليات المتشابهات في مواضعها وقد سبق      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٢٦٠ينظر ص ١



 

 سورة النجم

  
  .مما يغني عن اإلعادة تم التقديم لها في قصة نوح      
  :وتشابهت مع ما سبقها في موضع واحد وهو      

d ® ÿ…çµ ¯Ρr&uρ y7 n= ÷δ r& #·Š% tæ 4’ n<ρ W{$# ∩∈⊃∪ 〈) ٠٥٠النجم (  

وآية ، )٦٠-٥٨(وآيات سورة هود ، )٧٢(تشابهت مع آية سورة األعراف       
، )١٦(وآية سورة فصـلت  ، )١٣٩(وآية سورة الشعراء ، )٤١(سورة المؤمنون 

وآيتي سـورة  ، )٤٢,٤١(وآيتي سورة الذاريات ، )٢٥,٢٤(وآيتي سورة األحقاف 
  ١).٨-٦(وآيات سورة الحاقة ، )٢٠,١٩(القمر 
  .وقد سبق بحث هذه اآلية المتشابهة في موضعها      

 
    :    فائدة      
ومعنى ، اسماً للقبيلة كما هو ظاهر اوصفت عاد باألولى على اعتبار أن عاد      

وهم أول أمة ُأهلكت ، وهم أول العرب البائدة، كونها أولى ألنها أول العرب ذكراً
أما القول بأن عاداً هذه لما هلكت خلفتها أمة أخرى تعرف بعاد  ،بعد قوم نوحٍ

  .عاد الثانية كانت في زمن العماليق فليس بصحيحإرم أو 
األولى صـفة  : وقيل، ويجوز أن يكون األولى وصفاً كاشفاً أي عاداً السابقة      

عةعظمة أي األولى في مراتب األمم قوةً وس.  
مع أن هؤالء أسـبق؛ ألن   وإنما قدم ذكر عاد وثمود على ذكر قوم نوح      

فـي بـالد   تقع ديارهم كما أن ، وأكثر ذكراً بينهم ، بعاداً وثمود أشهر في العر
   ٢.العرب

  
  
  

                                                 
 ٢٦٠ينظر ص ١
 ).الطبعة الجديدة(٢٧/١٥١التحرير والتنوير  ٢



 

  سورة القمر

  
  .مما يغني عن اإلعادة تم التقديم لها في قصة نوح      
 :وقد تشابهت مع ما سبقها في موضع واحد هو      

d ® !$ ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝÎκö n= tã $ \t† Í‘ #[|Àö|À ’ Îû ÏΘöθ tƒ <§øt wΥ 9hÏϑ tG ó¡–Β ∩⊇®∪ äí Í”∴s? }¨$ ¨Ζ9$# öΝåκ®Ξr( x. 
ã—$ yf ôã r& 5≅ øƒ wΥ 9Ïè s)Ψ –Β ∩⊄⊃∪ 〈) ٠٢٠-٠١٩القمر (  

وآية ، )٦٠-٥٨(وآيات سورة هود ، )٧٢(تشابهت مع آية سورة األعراف       
، )١٦(وآية سورة فصـلت  ، )١٣٩(وآية سورة الشعراء ، )٤١(سورة المؤمنون 

وآية سـورة  ، )٤٢,٤١(لذاريات وآيتي سورة ا، )٢٥,٢٤(وآيتي سورة األحقاف 
  ١).٨-٦(وآيات سورة الحاقة ، )٥٠(النجم 

  
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٢٦٠ينظر ص ١



 

  :ا ما تشابه منها مع ما بعدها فهيأم
  

  :وحدة واحدة

  
d ® äí Í”∴s? }¨$ ¨Ζ9$# öΝåκ®Ξr( x. ã—$ yf ôã r& 5≅ øƒ wΥ 9Ïè s)Ψ –Β ∩⊄⊃∪ 〈) ٠٢٠القمر (  

 d ® $ yδ u¤‚ y™ öΝÎκö n= tã yìö7y™ 5Α$ uŠs9 sπ uŠÏΨ≈ yϑ rO uρ BΘ$ §ƒ r& $ YΒθ Ý¡ãm ” uyIsù tΠöθ s)ø9$# $ pκ Ïù 4© tçö|À öΝåκ®Ξr( x. 
ã—$ yf ôã r& @≅ øƒ wΥ 7π tƒ Íρ% s{ ∩∠∪ 〈) ٠٠٧الحاقة (  

   
  :موضع التشابه      

)öΝåκ®Ξr ® :اختالف وصف عاد عند هالكهم فتارة في سورة القمـر        x. ã—$ yf ôã r& 5≅ øƒ wΥ 
9Ïè s)Ψ –Β ∩⊄⊃∪ 〈 ،الحاقة وتارة في سورة: ® öΝåκ®Ξr( x. ã—$ yf ôã r& @≅ øƒ wΥ 7π tƒ Íρ% s{ ∩∠∪ 〈 .  

 ® :النخل حين وصفها بقوله حيث ذكّر كلمة، تشابه بالتذكير والتأنيث: نوعه      
Ïè s)Ψ –Β 〈 ،7 ® :ها حين وصفها بقولهوأنّثπ tƒ Íρ% s{ 〈   

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

وقد ذكر ، ؛ ألنه اسم جنس١"النخل يذكر ويؤنث: "-رحمه اهللا–قال أبو عبيدة       
علماء العربية أن كل اسم جنس تدخل التاء في واحده فرقاً بينه وبين الجمع نحـو  

فيذكّر مراعاة للفظه ويؤنث مراعـاة  ، ٢نخل ونخلة فإنه يجوز فيه التذكير والتأنيث
   ٣.لمعناه

                                                 
     ٢/٨٨ينظر مجاز القرآن  ١
  ١/٨٥والبلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث ، ٢/٤١٣ينظر األصول في النحو  ٢
وفـتح  ، ٨/١٧١وتفسير أبي السعود ،٢/٨٧وروح المعاني ،٨/١٧٩والبحر المحيط ،٣/١٨٤ينظر الكشاف  ٣

  ٥٤٣الرحمن ص



 

 ٢سـئل المبـرد    ١ قال أبو بكر بن األنبـاري :"-رحمه اهللا–قال القرطبي       
ما الفرق بين قوله : عن ألف مسألة من جملتها قيل له ٣بحضرة إسماعيل القاضي 

≈⎯z ® :تعالى yϑ ø‹n= Ý¡Ï9uρ tw† Íh9$# Zπ xÏ¹% tæ 〈 )  وقولـه ، )٨١األنبيـاء: ®  $ pκøEu™!% y` ìxƒ Í‘ ×#Ï¹$ tã 〈 )  ٢٢يـونس( ( ،
$—ã  ® :وبين قوله yf ôã r& 5≅ øƒ wΥ 9Ïè s)Ψ –Β ∩⊄⊃∪ 〈 )وقوله، )٢٠ القمر: ® ã—$ yf ôã r& @≅ øƒ wΥ 7π tƒ Íρ% s{ ∩∠∪ 〈 )  ٧الحاقـة( 

كل ما ورد عليك من هذا الباب فإن شئت رددته إلى اللفظ تذكيراً أو إلـى  : فقال ؟
٤."المعنى تأنيثاً

 

Ïè ® :وقد جاء القرآن هنا باللغتين بالتذكير في قوله       s)Ψ –Β 〈 ،   وبالتأنيـث فـي
7π ® :قوله tƒ Íρ% s{ 〈 ، وصف النخل بأنها خاوية باعتبار :" -رحمه اهللا-ابن عاشورقال

: والمعنـى ، إطالق اسم النخل على مكانه بتأويل الجنة أو الحديقة ففيه اسـتخدام 
ه به بتشويه مكانه وال أثر لـه فـي   وهذا الوصف لتشويه المشب، خالية من الناس

   :ي هاتين اآليتينوأحسنه ما كان فيه مناسبةٌ للغرض من التشبيه كما ف، المشابهة
öΝåκ®Ξr( x. ® ã—$ yf ôã r& 5≅ øƒ wΥ 9Ïè s)Ψ –Β ∩⊄⊃∪ 〈و ® öΝåκ®Ξr( x. ã—$ yf ôã r& @≅ øƒ wΥ 7π tƒ Íρ% s{ ∩∠∪ 〈   فإن لهذا الوصـف

                                                 
أبو بكر محمد بن أبي محمد القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فروة بن قطن : هو ١

 ،وكان صدوقاً ،كان عالمة وقته في األدب ،صاحب التصانيف في النحو واألدب ،بن دعامة األنباري النحوي
 ،وغيرهـا  ،ومشكل الحـديث  ،وغريب الحديث ،في علوم القرآن ف كثيراًصنّ ،من أهل السنة حبراً ،ثقةً ،ديناً

ظر طبقات المفسرين للـداودي  ين(هـ ٣٢٨هـ وتوفي سنة ٢٧١ولد سنة  ،وله إعراب القرآن المسمى بالبيان
١/٦٦( 
 ،المعـروف بـالمبرد   ،بو العبـاس محمد بن يزيد بن عبد األكبر بن عمير بن ثمالة األزدي البصري أ: هو ٢

أدب :مـن الكتـب منهـا    صنف كثيراً، هـ٢٨٥هـ وتوفي سنة ٢١٠ولد سنة  ،األديب النحوي اللغوي الفقيه
والمـذكر   ،والتعازي ،والتصريف ،والبالغة ،والرد على سيبويه ،وإعراب القرآن ،واحتجاج القراء ،الجليس
 ).٦/٢١العارفين أسماء المؤلفين ينظر هدية .(والحروف في معاني القرآن ،والمؤنث

أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي شيخ اإلسالم بن محدث البصرة حماد بن زيد األزدي البصري : هو ٣
وكتاب في الرد على محمد بن ، وحديث أيوب، وحديث مالك، صنف المسند، شيخ المالكية بالعراق، البغدادي
ينظـر  (هـ٢٨٢توفي سنة ، ومعاني القرآن وغير ذلك، القرآن وله أحكام،وله شرح على موطأ مالك، الحسن

 ) ١/٢٧٩طبقات الحفاظ 
 ، ١٧/١٣٧ينظر تفسير القرطبي  ٤



 

وقعاً في التنفير من حالتهم ليناسب الموعظة والتحذير مـن الوقـوع فـي مثـل     
  ١."أسبابها
، ٣والخواء معناه الخـالء ، ٢العوال خالف بين المعنيين فاالنقعار معناه االنق      

ما روي أن الريح كانت تختـرق  ِل، فقد خلت أجوافهم وخوت كجذوع النخل القديم
عهم علـى  عهـم وصـر  وهذا كله بالنظر إليهم بعد قلْ، أجسامهم فتلقي كل ما فيها

فالحالة األولى مع تذكير اللفظ جـاءت  ، وحالة االنقعار قبل حالة الخواء، األرض
والحالـة  ، السورة األولى وهي سورة القمر التي كان اسمها مـذكّراً في اآلية من 

الثانية مع تأنيث اللفظ جاءت في اآلية من السورة الثانية وهي سورة الحاقة التـي  
وكلـه يصـور   ، فوقع التذكير في المذكّر والتأنيث في المؤنـث ، كان اسمها مؤنثاً

؛ ألنهـم كـانوا طـوال    ٤لوالمراد باألعجاز الجذوع واألصو، النزع قبل الصرع
äí ® :وقوله تعالى، األجسام Í”∴s? }〈 ¨$ ¨Ζ9$# تصرعهم حتى يصير التشبيه لهم بعـد  : أي

  .صرعهم في كلتا الصورتين
$tΑ * ® :كما في قوله تعالى، ٥والعرب قد تؤنث للكثرة وتذكّر للقلة       s% uρ ×ο uθ ó¡ÏΣ ’ Îû 

Ïπ sΨƒ Ï‰yϑ ø9$# ßNr&uøΒ $# Í“ƒ Í•yè ø9$# ßŠÍρ üè? $ yγ9tG sù ⎯tã ⎯Ïµ Å¡ø¯Ρ ( ô‰s% $ yγ xtó x© $ ‰7ãm ( $ ¯ΡÎ) $ yγ1 ut∴s9 ’ Îû 5≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7–Β 
ÏM * ® :وقولــه تعــالى، )٣٠يوســف (〉   ∪⊂⊃∩ s9$ s% Ü># {ôã F{$# $ ¨Ψ tΒ#u™ ( ≅ è% öΝ©9 (#θ ãΖÏΒ ÷σè? ⎯Å3≈ s9uρ (#ûθ ä9θ è% 

$ sΨ ôϑ n= ó™ r& $ £ϑ s9uρ È≅ äz ô‰tƒ ß⎯≈ yϑƒ M}$# ’ Îû öΝä3Î/θ è= è% ( β Î)uρ (#θ ãè‹ÏÜè? ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ Ÿω Νä3÷G Ï= tƒ ô⎯ÏiΒ öΝä3Ï=≈ yϑ ôã r& 
$ ¸↔ ø‹x© 4 ¨β Î) ©!$# Ö‘θ àxî îΛ⎧ Ïm ألن ) قالت(وأنّث ، ألن النسوة قلّة) قال(فذكّر ، )١٤الحجرات ( 〉 ∪⊇⊆∩ ‘§

  . األعراب كثرة

قة والنخل في آية سورة الحا، ٦راوية وداهية: لعرب للمبالغة نحووقد تؤنث ا      
ôM ® :قال تعالى، قة أكثر منه في آية سورة القمر يدل على ذلك السياقالحا t/¤‹x. ×Š% tæ 

                                                 
 ٢٩/١١٩، ٢٧/١٨٦التحرير والتنوير  ١
  ٥/١٠٩ينظر لسان العرب  ٢
  ٣٨/٢٣ينظر تاج العروس  ٣
 ١/١٧٤ينظر مختار الصحاح  ٤
  ٣/٧٥وهمع الهوامع ، ١/٢٨٥ينظر الجمل في النحو  ٥
 ٣/٣٣٠ينظر همع الهوامع  ٦



 

y#ø‹s3sù tβ% x. ’ Ï1# x‹tã Í‘ ä‹çΡuρ ∩⊇∇∪ !$ ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝÎκö n= tã $ \t† Í‘ #[|Àö|À ’ Îû ÏΘöθ tƒ <§øt wΥ 9hÏϑ tG ó¡–Β ∩⊇®∪ äí Í”∴s? 
}¨$ ¨Ζ9$# öΝåκ®Ξr( x. ã—$ yf ôã r& 5≅ øƒ wΥ 9Ïè s)Ψ –Β ∩⊄⊃∪ 〈 ) ــر ــال ،  )٢٠-١٨القمـ $ ® :وقـ ¨Β r&uρ ×Š$ tã (#θ à6Ï= ÷δ é'sù 8xƒ ÍÎ/ 
A|Àö|¹ 7π uŠÏ?% tæ ∩∉∪ $ yδ u¤‚ y™ öΝÎκö n= tã yìö7y™ 5Α$ uŠs9 sπ uŠÏΨ≈ yϑ rO uρ BΘ$ §ƒ r& $ YΒθ Ý¡ãm ” uyIsù tΠöθ s)ø9$# $ pκ Ïù 4© tçö|À 

öΝåκ®Ξr( x. ã—$ yf ôã r& @≅ øƒ wΥ 7π tƒ Íρ% s{ ∩∠∪ ö≅ yγ sù 3“ us? Νßγ s9 .⎯ÏiΒ 7π u‹Ï%$ t/ ∩∇∪ 〈 ) ٨-٦الحاقة( 

  :ويتضح من السياق ما يلي      
$!  ® :أنه قال في سورة القمـر  -١ ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝÎκö n= tã $ \t† Í‘ #[|Àö|À 〈 ،   وفـي سـورة

8xƒ  ® :الحاقة ÍÎ/ A|Àö|¹ 7π uŠÏ?% tæ 〈  ،   فزاد في وصف الريح في سـورة الحاقـة
7π ® :فقال uŠÏ?% tæ 〈 ،مما ف وإن كانـت كـذلك كـان    ، ي سورة القمرفهي أشد

 .تدميرها أكبر وأبلغ واقتالعها أكثر

’ ® :قال في سورة القمر -٢ Îû ÏΘöθ tƒ <§øt wΥ 9hÏϑ tG ó¡–Β 〈  وفي سورة الحاقـة: ® $ yδ u¤‚ y™ 
öΝÎκö n= tã yìö7y™ 5Α$ uŠs9 sπ uŠÏΨ≈ yϑ rO uρ BΘ$ §ƒ r& $ YΒθ Ý¡ãm 〈    فذكر في سورة القمر أنـه أرسـلها

في سورة الحاقة أنه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية  وذكر، عليهم في يوم
وال شك أن طول المدة يقتضي تدميراً ، فزاد في وقت التدمير والعذاب، أيام

فالريح تقتلع وتدمر في سبع ليال وثمانية أيام أكثر مما تفعلـه   ،أكثر وأبلغ
 .فزاد في النخل المقتلع في سورة الحاقة، في يوم واحد

عتواً وأمداً في سورة الحاقة ذكر أنها استأصلتهم كلهم فلم  ولما زادت الريح -٣
≅ö ® :فقال، تبق منهم أحداً yγ sù 3“ us? Νßγ s9 .⎯ÏiΒ 7π u‹Ï%$ t/ ∩∇∪ 〈  ولم يقل مثل ذلك في
 .سورة القمر

ومعنـى  ، أن النخل المنقعر معناه المنخلع عن مفارسه الساقط على األرض -٤
الخاويـة معناهـا   : وقيل، وفساداًخلت أعجازها بلى : وقيل، بةخرِ: خاوية

وقيل لها إذا انقلعت خاوية ألنها خوت من منبتها التي كانت ، معنى المنقلع
، فالنخل الخاوية تشمل النخل المنقعر وزيـادة ، ١تنبت فيه وخوى منبتها منه

فأنّث الخاوية ألنه أكثر من ، فكل نخل منقعر هو خاوٍ وليس كل خاوٍ منقعراً
                                                 

  ٣٨/٢٣وتاج العروس ، ٥/١٠٩ينظر لسان العرب  ١



 

ومـن هـذا   ، وجعلها في سياق الدمار الشـامل  ،اره أبلغوألن دم، المنقعر
 :يتبين

  .أن الخاوي أكثر من المنقعر ) أ
فزاد كثرةً ومبالغةً؛ ألن التأنيث قد يأتي للكثرة ، خاوية: أنّث الخاوي فقال ) ب

 .والمبالغة

مع الريح المتصفة بزيادة التدمير وهي صـفة  وضع النخل الكثير المدمر  ) ت
8xƒ ® :العتو ÍÎ/ A|Àö|¹ 7π uŠÏ?% tæ ∩∉∪ 〈. 

ووضعه أيضا مع زيادة وقت التدمير وهو سبع ليال وثمانية أيام بخالف  ) ث
مر في يوم واحدما د. 

  ١.ووضعه مع استئصال القوم فلم ينج منهم أحد ) ج
أن وجه الوصف بمنقعر هو اإلشارة إلى أن الريح صرعتهم صـرعاً  : وقيل      

وهذا تفظيعاً ، فصاروا جثثاً فارغة، موتطايرت أمعاؤهم وأفئدته، تفلّقت منه بطونهم
  ٢.لحالهم ومثلةً لهم لتخويف من يراهم

أن التذكير والتأنيث كان إضافةً لما سبق فهو لرعاية الفواصل في كل : وقيل      
  ٣.موضع

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ٩٦-٩٤ينظر بالغة الكلمة في التعبير القرآني ص ١
 )الطبعة الجديدة(٢٧/١٨٦ينظر التحرير والتنوير  ٢
والـروض  ، ٥٤٣وفتح الـرحمن ص ،٢/٨٧وروح المعاني ،٨/١٧٩والبحر المحيط ،٣/١٨٤ينظر الكشاف  ٣

 ٢/٤٥٥الريان 



 

  سورة الحاقة

  
  .مما يغني عن اإلعادة تم التقديم لها في قصة نوح      
  :قها في موضع واحد هووقد تشابهت مع ما سب      

d ® $ ¨Β r&uρ ×Š$ tã (#θ à6Ï= ÷δ é'sù 8xƒ ÍÎ/ A|Àö|¹ 7π uŠÏ?% tæ ∩∉∪ $ yδ u¤‚ y™ öΝÎκö n= tã yìö7y™ 5Α$ uŠs9 sπ uŠÏΨ≈ yϑ rO uρ 
BΘ$ §ƒ r& $ YΒθ Ý¡ãm ” uyIsù tΠöθ s)ø9$# $ pκ Ïù 4© tçö|À öΝåκ®Ξr( x. ã—$ yf ôã r& @≅ øƒ wΥ 7π tƒ Íρ% s{ ∩∠∪ ö≅ yγ sù 3“ us? Νßγ s9 .⎯ÏiΒ 

7π u‹Ï%$ t/ ∩∇∪ 〈 ) ٠٠٨-٠٠٦الحاقة(   

وآيـات سـورة هـود    ، )٧٢(مع آية سورة األعراف هذه اآليات تشابهت        
وآية سورة ، )١٣٩(وآية سورة الشعراء ، )٤١(وآية سورة المؤمنون ، )٦٠-٥٨(

، )٤٢,٤١(وآيتي سورة الذاريات ، )٢٥,٢٤(وآيتي سورة األحقاف ، )١٦(فصلت 
 ١).٢٠,١٩(وآيتي سورة القمر  ،)٥٠(وآية سورة النجم 

    .المتشابهة في موضعها وقد تم بحث هذه اآليات      
  
 

  
  
  
  
  

  
                                                 

 ٢٦٠ينظر ص ١



 

  
  
  
  

  القصة الثالثة
 قصة صاحل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  قصة صاحل 
  

  :هذه القصة وردت في كتاب اهللا تعالى في السور التالية      
’d ® 4:سورة األعراف       n< Î)uρ yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& $ [s Ï=≈ |¹ 3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ 
Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν ãöxî ( ô‰s% Νà6ø?u™!$ y_ ×π uΖÍh‹t/ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ ( ⎯Ïν É‹≈ yδ èπ s%$ tΡ «!$# öΝà6s9 Zπ tƒ#u™ ( $ yδρ â‘ x‹sù 

ö≅ à2 ù's? þ’ Îû ÇÚö‘ r& «!$# ( Ÿω uρ $ yδθ ¡yϑ s? &™ûθ Ý¡Î0 öΝä.x‹äz ù'u‹sù ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩∠⊂∪ (#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) ö/ä3n= yè y_ 
u™!$ xn= äz .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ 7Š$ tã öΝà2 r&§θ t/uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# šχρ ä‹Ï‚ −G s? ⎯ÏΒ $ yγ Ï9θ ßγ ß™ #Y‘θ ÝÁ è% tβθ çG Ås ÷Ζs?uρ 

tΑ$ t6 Åf ø9$# $ Y?θ ã‹ç/ ( (#ÿρ ãà2 øŒ$$ sù u™Iω#u™ «!$# Ÿω uρ (#öθ sW÷è s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# š⎥⎪ Ï‰Å¡øãΒ ∩∠⊆∪ tΑ$ s% _| yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# 
(#ρ ãy9 ò6tFó™ $# ∅ ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#θ àÏè ôÒ çG ó™ $# ô⎯yϑ Ï9 z⎯tΒ#u™ öΝåκ÷]ÏΒ šχθ ßϑ n= ÷è s?r& χ r& $ [s Ï=≈ |¹ ×≅ y™ ó‘∆ 

⎯ÏiΒ ⎯Ïµ În/§‘ 4 (#ûθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) !$ yϑ Î/ Ÿ≅ Å™ ö‘ é& ⎯Ïµ Î/ šχθ ãΖÏΒ ÷σãΒ ∩∠∈∪ tΑ$ s% š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ÿρ ãy9 ò6tFó™ $# $ ¯ΡÎ) ü“ Ï% ©!$$ Î/ 
ΝçGΖtΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ šχρ ãÏ≈ x. ∩∠∉∪ (#ρ ãs)yè sù sπ s%$ ¨Ψ9$# (#öθ tG tã uρ ô⎯tã Íö∆ r& óΟÎγ În/u‘ (#θ ä9$ s% uρ ßx Ï=≈ |Á≈ tƒ $ sΨ ÏKø$# $ yϑ Î/ 

!$ tΡß‰Ïè s? β Î) |MΨ ä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩∠∠∪ ÞΟßγ ø?x‹s{r'sù èπ xô_ §9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í‘# yŠ t⎦⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩∠∇∪ 
4’ ¯< uθ tFsù öΝåκ÷]tã tΑ$ s% uρ ÏΘöθ s)≈ tƒ ô‰s)s9 öΝà6çG øó n= ö/r& s' s!$ y™ Í‘ ’ Ïn1u‘ àM ós |Á tΡuρ öΝä3s9 ⎯Å3≈ s9uρ ω tβθ ™7Ït éB 

š⎥⎫Ï⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9$# ∩∠®∪ 〈 
) ٠٧٩-٠٧٣األعراف (  

’d ® * 4:سورة هـود        n< Î)uρ yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& $ [s Ï=≈ |¹ 4 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# $ tΒ 
/ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν ãöxî ( uθ èδ Νä.r't±Ρr& z⎯ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# óΟä.uyϑ ÷è tG ó™ $#uρ $ pκ Ïù çνρ ãÏøó tFó™ $$ sù ¢ΟèO (#ûθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9Î) 4 ¨β Î) 
’ Ïn1u‘ Ò=ƒ Ís% Ò=‹Åg’Χ ∩∉⊇∪ (#θ ä9$ s% ßx Ï=≈ |Á≈ tƒ ô‰s% |MΨ ä. $ uΖŠ Ïù #vθ ã_ ötΒ Ÿ≅ ö6 s% !#x‹≈ yδ ( !$ uΖ9yγ ÷Ψ s?r& β r& y‰ç7÷è ¯Ρ $ tΒ 

ß‰ç7÷è tƒ $ tΡäτ !$ t/# u™ $ uΖ̄ΡÎ)uρ ’ Å∀ s9 7e7 x© $ £ϑ ÏiΒ !$ tΡθ ãã ô‰s? Ïµ ø‹s9Î) 5=ƒ Íß∆ ∩∉⊄∪ tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ óΟçF÷ƒ u™u‘ r& β Î) àMΖà2 
4’ n?tã 7π sΨ Éi t/ ⎯ÏiΒ ’ Ïn1§‘ © É_8 s?# u™uρ çµ ÷ΖÏΒ Zπ uΗ ÷qu‘ ⎯yϑ sù ’ ÏΤãÝÁΖtƒ š∅ ÏΒ «!$# ÷β Î) …çµ çFøŠ|Á tã ( $ yϑ sù © É_ tΡρ ß‰ƒ Í“ s? uöxî 

9Å¡øƒ rB ∩∉⊂∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ ⎯Ïν É‹≈ yδ èπ s%$ tΡ «!$# öΝà6s9 Zπ tƒ#u™ $ yδρ â‘ x‹sù ö≅ à2 ù's? þ’ Îû ÇÚö‘ r& «!$# Ÿω uρ $ yδθ ¡yϑ s? 
&™ûθ Ý¡Î0 ö/ä.x‹è{ù'u‹sù Ò># x‹tã Ò=ƒ Ís% ∩∉⊆∪ $ yδρ ãs)yè sù tΑ$ s)sù (#θ ãè −G yϑ s? ’ Îû öΝà2 Í‘# yŠ sπ sW≈ n= rO 5Θ$ §ƒ r& ( y7 Ï9 s̈Œ î‰ôã uρ 

ãöxî 5>ρ ä‹õ3tΒ ∩∉∈∪ $ £ϑ n= sù u™!$ y_ $ tΡÞö∆ r& $ uΖø‹¯gwΥ $ [s Ï=≈ |¹ š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π yϑ ôm uÎ/ $ ¨Ψ ÏiΒ ô⎯ÏΒ uρ 



 

Ä“ ÷“ ½z >‹Í≥ ÏΒ öθ tƒ 3 ¨β Î) y7 −/u‘ uθ èδ ‘“ Èθ s)ø9$# â“ƒ Í“ yè ø9$# ∩∉∉∪ x‹s{r&uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû 
öΝÏδ Í≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩∉∠∪ β r( x. öΝ©9 (#öθ uΖøó tƒ !$ pκ Ïù 3 Iω r& ¨β Î) (#yŠθ ßϑ rO (#ρ ãxŸ2 öΝåκ®5u‘ 3 Ÿω r& #Y‰÷è ç/ yŠθ ßϑ sVÏj9 

∩∉∇∪ 〈 
) ٠٦٨-٠٦١هود (  

ــر       ــورة الحج <d ® ô‰s)s9uρ z:س ¤‹x. Ü=≈ ut õ¾r& Íôf Ït ù: $# t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩∇⊃∪ öΝßγ≈ sΨ ÷ s?# u™uρ 
$ uΖÏF≈ tƒ#u™ (#θ çΡ% s3sù $ pκ÷]tã t⎦⎫ÅÊ Í÷è ãΒ ∩∇⊇∪ (#θ çΡ% x.uρ tβθ çG Ås ÷Ζtƒ z⎯ÏΒ ÉΑ$ t6 Ågù: $# $ ·?θ ã‹ç/ š⎥⎫ÏΖÏΒ#u™ ∩∇⊄∪ ãΝåκøEx‹s{r'sù 

èπ ys øŠ¢Á9$# t⎦⎫Ï⇔Î6 óÁ ãΒ ∩∇⊂∪ !$ yϑ sù 4© o_ øî r& Νåκ÷]tã $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθ ç7Å¡õ3tƒ ∩∇⊆∪ 〈 
) ٠٨٤-٠٨٠الحجر (  

ــراء        ــورة اإلس $ ® d:س tΒ uρ !$ sΨ yè uΖtΒ β r& Ÿ≅ Å™ öœΡ ÏM≈ tƒ Fψ$$ Î/ Hω Î) β r& z> ¤‹Ÿ2 $ pκÍ5 
tβθ ä9̈ρ F{$# 4 $ sΨ ÷ s?# u™uρ yŠθ ßϑ rO sπ s%$ ¨Ζ9$# Zο uÅÇö7ãΒ (#θ ßϑ n= sàsù $ pκÍ5 4 $ tΒ uρ ã≅ Å™ öçΡ ÏM≈ tƒ Fψ$$ Î/ ω Î) $ Zƒ Èθ øƒ rB ∩∈®∪ 〈 

) ٠٥٩اإلسراء (  

d ® ôM:سورة الشعراء       t/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊆⊇∪ øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλm; öΝèδθ äz r& ìx Ï=≈ |¹ 
Ÿω r& tβθ à)−G s? ∩⊇⊆⊄∪ ’ ÏoΤÎ) öΝä3s9 îΑθ ß™ u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊇⊆⊂∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊆⊆∪ !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ 

@ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊆∈∪ tβθ ä.uøIè?r& ’ Îû $ tΒ !$ sΨ ßγ≈ yδ š⎥⎫ÏΖÏΒ#u™ ∩⊇⊆∉∪ ’ Îû ;M≈ ¨Ζy_ 
5βθ ã‹ãã uρ ∩⊇⊆∠∪ 8íρ â‘ ã— uρ 5≅ øƒ wΥuρ $ yγ ãè ù= sÛ ÒΟŠ ÅÒ yδ ∩⊇⊆∇∪ tβθ çG Ås ÷Ζs?uρ š∅ ÏΒ ÉΑ$ t6 Åf ø9$# $ Y?θ ã‹ç/ t⎦⎫Ïδ Í≈ sù ∩⊇⊆®∪ 
(#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇∈⊃∪ Ÿω uρ (#ûθ ãè‹ÏÜè? zö∆ r& t⎦⎫ÏùÎô£ßϑ ø9$# ∩⊇∈⊇∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# tβρ ß‰Å¡øãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ 

tβθ ßs Ï= óÁ ãƒ ∩⊇∈⊄∪ (#ûθ ä9$ s% !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& z⎯ÏΒ t⎦⎪ Í−s |¡ßϑ ø9$# ∩⊇∈⊂∪ !$ tΒ |MΡr& ω Î) Ö|³o0 $ sΨ è= ÷WÏiΒ ÏNù'sù >π tƒ$ t↔ Î/ β Î) 
|MΖä. z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇∈⊆∪ tΑ$ s% ⎯Ïν É‹≈ yδ ×π s%$ tΡ $ oλ°; Ò> öÅ° ö/ä3s9uρ Ü> öÅ° 5Θöθ tƒ 5Θθ è= ÷è ¨Β ∩⊇∈∈∪ Ÿω uρ 

$ yδθ ¡yϑ s? &™ûθ Ý¡Î0 öΝä.x‹è{ù'u‹sù Ü># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊇∈∉∪ $ yδρ ãs)yè sù (#θ ßs t7ô¹ r'sù t⎦⎫ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩⊇∈∠∪ ãΝèδ x‹s{r'sù 
Ü># x‹yè ø9$# 3 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ šχ% x. Νèδ ãnYò2 r& t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊇∈∇∪ 〈 

) ١٥٨-١٤١الشعراء (  

$! d ® ô‰s)s9uρ:سورة النمل       sΨ ù= y™ ö‘ r& 4’ n< Î) yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& $ ·s Ï=≈ |¹ Èβ r& (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# #sŒÎ* sù 
öΝèδ Èβ$ s)ƒ Ísù šχθ ßϑ ÅÁ tG øƒ s† ∩⊆∈∪ tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ zΟÏ9 tβθ è= Åf ÷è tG ó¡n@ Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9$$ Î/ Ÿ≅ ö6 s% Ïπ uΖ|¡ys ø9$# ( Ÿω öθ s9 

šχρ ãÏøó tFó¡n@ ©!$# öΝà6¯= yè s9 šχθ ßϑ xm öè? ∩⊆∉∪ (#θ ä9$ s% $ tΡö£©Û$# y7 Î/ ⎯yϑ Î/uρ y7 yè ¨Β 4 tΑ$ s% öΝä.ãÈ∝ ¯≈ sÛ y‰ΖÏã 
«!$# ( ö≅ t/ óΟçFΡr& ×Πöθ s% tβθ ãΖtFøè? ∩⊆∠∪ šχ% x.uρ ’ Îû Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# èπ yè ó¡Ï@ 7Ý÷δ u‘ šχρ ß‰Å¡øãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ 



 

šχθ ßs Ï= óÁ ãƒ ∩⊆∇∪ (#θ ä9$ s% (#θ ßϑ y™$ s)s? «!$$ Î/ …çµ ¨ΖtG ÍhŠu; ãΨ s9 …ã& s#÷δ r&uρ ¢ΟèO £⎯s9θ à)uΖs9 ⎯Ïµ Íh‹Ï9uθ Ï9 $ tΒ $ tΡô‰Îκy− y7 Ï= ôγ tΒ 
⎯Ï& Í#÷δ r& $ ¯ΡÎ)uρ šχθ è% Ï‰≈ |Á s9 ∩⊆®∪ (#ρ ãs3tΒ uρ #Xò6tΒ $ tΡös3tΒ uρ #Xò6tΒ öΝèδ uρ Ÿω šχρ ããè ô±o„ ∩∈⊃∪ öÝàΡ$$ sù 
y#ø‹x. šχ% Ÿ2 èπ t7É)≈ tã öΝÏδ Íõ3tΒ $ ¯Ρr& öΝßγ≈ tΡö̈Β yŠ öΝßγ tΒ öθ s% uρ t⎦⎫Ïè uΗ ød r& ∩∈⊇∪ š ù= ÏFsù öΝßγ è?θ ã‹ç/ Oπ tƒ Íρ% s{ $ yϑ Î/ 

(#ûθ ßϑ n= sß 3 χ Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ßϑ n= ÷è tƒ ∩∈⊄∪ $ uΖøŠpgΥr&uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ šχθ à)−G tƒ 
∩∈⊂∪ 〈 

) ٠٥٣-٠٤٥النمل (  

ــورة فصــلت        $ ® d:س ¨Β r&uρ ßŠθ ßϑ rO öΝßγ≈ sΨ ÷ƒ y‰yγ sù (#θ ™6 ys tFó™ $$ sù 4‘uΚ yè ø9$# ’ n?tã 3“ y‰çλù; $# 
öΝåκøEx‹yz r'sù èπ s)Ïè≈ |¹ É># x‹yè ø9$# Èβθ çλù; $# $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ç7Å¡õ3tƒ ∩⊇∠∪ $ sΨ ø‹¯gwΥuρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ çΡ% x.uρ tβθ à)−G tƒ 

∩⊇∇∪ 〈 
) ٠١٨-٠١٧فصلت (  

’ ® d:سورة الـذاريات        Îûuρ yŠθ ßϑ rO øŒÎ) Ÿ≅Š Ï% öΝçλm; (#θ ãè −Fyϑ s? 4© ®L xm &⎦⎫Ïm ∩⊆⊂∪ (#öθ tG yè sù 
ô⎯tã ÍøΒ r& öΝÎκÍh5u‘ ãΝßγ ø?x‹s{r'sù èπ s)Ïè≈ ¢Á9$# öΝèδ uρ tβρ ãÝàΖtƒ ∩⊆⊆∪ $ yϑ sù (#θ ãè≈ sÜtG ó™ $# ⎯ÏΒ 5Θ$ uŠÏ% $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. 

t⎦⎪ ÎÅÇtGΖãΒ 〈  
) ٠٤٥-٠٤٣الذاريات (  

d ® (#yŠθ:سورة النجم       ßϑ rO uρ !$ yϑ sù 4’ s+ö/r& ∩∈⊇∪ 〈 
) ٠٥١النجم (  

d ® ôM:سورة القمـر        t/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO Í‘ ä‹‘Ζ9$$ Î/ ∩⊄⊂∪ (#ûθ ä9$ s)sù #[|³o0 r& $ ¨ΖÏiΒ #Y‰Ïn üρ ÿ…çµ ãè Î7®K¯Ρ 
!$ ¯ΡÎ) #]ŒÎ) ’ Å∀ ©9 5≅≈ n= |Ê @ãè ß™ uρ ∩⊄⊆∪ z’ Å+ø9â™r& ãø.Ïe%! $# Ïµ ø‹n= tã .⎯ÏΒ $ uΖÏΨ ÷ t/ ö≅ t/ uθ èδ ë># ¤‹x. ÖÅ° r& ∩⊄∈∪ tβθ çΗ s>÷è u‹y™ 

#Y‰xî Ç⎯̈Β ÛU#¤‹s3ø9$# ãÅ° F{$# ∩⊄∉∪ $ ¯ΡÎ) (#θ è= Å™ öãΒ Ïπ s%$ ¨Ζ9$# Zπ uΖ÷FÏù öΝçλ°; öΝåκö: É)s?ö‘ $$ sù öÉ9 sÜô¹ $#uρ ∩⊄∠∪ öΝæη ÷∞Îm; tΡuρ ¨β r& 
u™!$ yϑ ø9$# 8π yϑ ó¡Ï% öΝæη uΖ÷ t/ ( ‘≅ ä. 5> öÅ° Ö|ØtG øt ’Χ ∩⊄∇∪ (#÷ρ yŠ$ uΖsù ÷Λàιt7Ïm$ |¹ 4‘sÛ$ yè tG sù us)yè sù ∩⊄®∪ y#ø‹s3sù tβ% x. 

’ Ï1# x‹tã Í‘ ä‹çΡuρ ∩⊂⊃∪ !$ ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝÎκö n= tã Zπ ys ø‹|¹ Zο y‰Ïn üρ (#θ çΡ% s3sù ÉΟ‹ Ï±yγ x. ÍÏàtG ós çRùQ$# ∩⊂⊇∪ ô‰s)s9uρ $ tΡöœ£o„ 
tβ#u™öà)ø9$# Íø.Ïe%# Ï9 ö≅ yγ sù ⎯ÏΒ 9Ï.£‰–Β ∩⊂⊄∪ 〈 

) ٠٣٢-٠٢٣القمر (  

$ ® d:سورة الحاقة       ¨Β r'sù ßŠθ ßϑ rO (#θ à6Ï= ÷δ é'sù Ïπ u‹Ïî$ ©Ü9$$ Î/ ∩∈∪ 〈 
) ٠٠٥الحاقة (  



 

d ® ôM:سورة الشمس       t/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO !$ yγ1 uθ øó sÜÎ/ ∩⊇⊇∪ ÏŒÎ) y]yè t7/Ρ$# $ yγ8 s)ô© r& ∩⊇⊄∪ tΑ$ s)sù 
öΝçλm; ãΑθ ß™ u‘ «!$# sπ s%$ tΡ «!$# $ yγ≈ uŠø)ß™ uρ ∩⊇⊂∪ çνθ ç/¤‹s3sù $ yδρ ãs)yè sù tΠy‰øΒ y‰sù óΟÎγ øŠn= tæ Οßγ š/u‘ öΝÎγ Î6 /Ρx‹Î/ 

$ yγ1 §θ |¡sù ∩⊇⊆∪ Ÿω uρ ß∃$ sƒ s† $ yγ≈ t6 ø)ãã ∩⊇∈∪ 〈 
) ٠١٥-٠١١الشمس (  

تكون آيات هذه القصة في سورها المتعددة زهاء ثمانين آيـة فيهـا   بذلك و      
خير من القرآن أو وبوجه إجمالي كلما كانت اآليات في الربع األ، الطويل والقصير

والحـديث  ، والقوة في فواصلها، صر في حجمهاقريبةً منه كانت أكثر ميالً إلى الق
وكلما كانت في الربع الثاني من القـرآن أو  ، وهالك المعاندين، عن أواخر الدعوة

، والتحدث عن أوائـل الـدعوة  ، قريبةً منه كانت أكثر ميالً إلى الطول في حجمها
ك في غاية الجودة لما فيه من وضع األول في األول والثـاني  وذل، وشرح الرسالة

وتناسـب  ، وتناسب اآليات مع ما هي فيه من السورة طـوالً وقصـراً  ، في الثاني
فيكون لها في نفس السـامع تـأثير   ، الفواصل القوية بالحديث عن الهالك ونزوله

  .معانيبجوار تأثيرها وتخويفها بما فيها من ال، وتخويفٌ بجرسها الصوتي
وفيما يلي نبدأ بحصر اآليات المتشابهات في وحدات من كل سورة مرتبـة        

  .حسب ورودها في المصحف
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 سورة األعراف
  

وقـد  ، حسب ترتيب المصحف هي أول سورة وردت فيها قصة صالح       
  .مما يغني عن اإلعادة تم التقديم لها عند الحديث عن قصة نوح 

في هذه السورة مع ما بعدها من السـور فـي    ابهت قصة صالح وقد تش     
  :عدة وحدات وهي مرتبة كما يلي

  
  الوحدة األولى

  
d ® 4’ n< Î)uρ yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& $ [s Ï=≈ |¹ 3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν ãöxî ( 

ô‰s% Νà6ø?u™!$ y_ ×π uΖÍh‹t/ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ ( ⎯Ïν É‹≈ yδ èπ s%$ tΡ «!$# öΝà6s9 Zπ tƒ#u™ ( $ yδρ â‘ x‹sù ö≅ à2 ù's? þ’ Îû ÇÚö‘ r& «!$# ( 
Ÿω uρ $ yδθ ¡yϑ s? &™ûθ Ý¡Î0 öΝä.x‹äz ù'u‹sù ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩∠⊂∪ (#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) ö/ä3n= yè y_ u™!$ xn= äz .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ 7Š$ tã 

öΝà2 r&§θ t/uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# šχρ ä‹Ï‚ −G s? ⎯ÏΒ $ yγ Ï9θ ßγ ß™ #Y‘θ ÝÁ è% tβθ çG Ås ÷Ζs?uρ tΑ$ t6 Åf ø9$# $ Y?θ ã‹ç/ ( (#ÿρ ãà2 øŒ$$ sù 
u™Iω#u™ «!$# Ÿω uρ (#öθ sW÷è s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# š⎥⎪ Ï‰Å¡øãΒ ∩∠⊆∪ 〈  

) ٠٧٤-٠٧٣األعراف (  

 d ® * 4’ n< Î)uρ yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& $ [s Ï=≈ |¹ 4 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν ãöxî ( 
uθ èδ Νä.r't±Ρr& z⎯ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# óΟä.uyϑ ÷è tG ó™ $#uρ $ pκ Ïù çνρ ãÏøó tFó™ $$ sù ¢ΟèO (#ûθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9Î) 4 ¨β Î) ’ Ïn1u‘ Ò=ƒ Ís% Ò=‹Åg’Χ ∩∉⊇∪ 

〈 
) ٠٦١هود (  

d ® (#θ çΡ% x.uρ tβθ çG Ås ÷Ζtƒ z⎯ÏΒ ÉΑ$ t6 Ågù: $# $ ·?θ ã‹ç/ š⎥⎫ÏΖÏΒ#u™ ∩∇⊄∪ 〈 
) ٠٨٢الحجر (  

 d ® $ tΒ uρ !$ sΨ yè uΖtΒ β r& Ÿ≅ Å™ öœΡ ÏM≈ tƒ Fψ$$ Î/ Hω Î) β r& z> ¤‹Ÿ2 $ pκÍ5 tβθ ä9̈ρ F{$# 4 $ sΨ ÷ s?# u™uρ yŠθ ßϑ rO sπ s%$ ¨Ζ9$# 
Zο uÅÇö7ãΒ (#θ ßϑ n= sàsù $ pκÍ5 4 $ tΒ uρ ã≅ Å™ öçΡ ÏM≈ tƒ Fψ$$ Î/ ω Î) $ Zƒ Èθ øƒ rB ∩∈®∪ 〈  

) ٠٥٩اإلسراء (  

  

 d ® ôM t/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊆⊇∪ øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλm; öΝèδθ äz r& ìx Ï=≈ |¹ Ÿω r& tβθ à)−G s? ∩⊇⊆⊄∪ ’ ÏoΤÎ) 
öΝä3s9 îΑθ ß™ u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊇⊆⊂∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊆⊆∪ !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 



 

4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊆∈∪ tβθ ä.uøIè?r& ’ Îû $ tΒ !$ sΨ ßγ≈ yδ š⎥⎫ÏΖÏΒ#u™ ∩⊇⊆∉∪ ’ Îû ;M≈ ¨Ζy_ 5βθ ã‹ãã uρ ∩⊇⊆∠∪ 8íρ â‘ ã— uρ 
5≅ øƒ wΥuρ $ yγ ãè ù= sÛ ÒΟŠ ÅÒ yδ ∩⊇⊆∇∪ tβθ çG Ås ÷Ζs?uρ š∅ ÏΒ ÉΑ$ t6 Åf ø9$# $ Y?θ ã‹ç/ t⎦⎫Ïδ Í≈ sù ∩⊇⊆®∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ 

∩⊇∈⊃∪ Ÿω uρ (#ûθ ãè‹ÏÜè? zö∆ r& t⎦⎫ÏùÎô£ßϑ ø9$# ∩⊇∈⊇∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# tβρ ß‰Å¡øãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ tβθ ßs Ï= óÁ ãƒ ∩⊇∈⊄∪ 〈  
) ١٥٢-١٤١الشعراء (  

 d ® ô‰s)s9uρ !$ sΨ ù= y™ ö‘ r& 4’ n< Î) yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& $ ·s Ï=≈ |¹ Èβ r& (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# #sŒÎ* sù öΝèδ Èβ$ s)ƒ Ísù 
šχθ ßϑ ÅÁ tG øƒ s† ∩⊆∈∪ tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ zΟÏ9 tβθ è= Åf ÷è tG ó¡n@ Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9$$ Î/ Ÿ≅ ö6 s% Ïπ uΖ|¡ys ø9$# ( Ÿω öθ s9 šχρ ãÏøó tFó¡n@ ©!$# 

öΝà6¯= yè s9 šχθ ßϑ xm öè? ∩⊆∉∪ 〈  
) ٠٤٦-٠٤٥النمل (  

 d ® ’ Îûuρ yŠθ ßϑ rO øŒÎ) Ÿ≅Š Ï% öΝçλm; (#θ ãè −Fyϑ s? 4© ®L xm &⎦⎫Ïm ∩⊆⊂∪ 〈 
) ٠٤٣الذاريات (  

d ® ôM t/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO Í‘ ä‹‘Ζ9$$ Î/ ∩⊄⊂∪ 〈 
) ٠٢٣القمر (  

 d ® ôM t/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO !$ yγ1 uθ øó sÜÎ/ ∩⊇⊇∪ ÏŒÎ) y]yè t7/Ρ$# $ yγ8 s)ô© r& ∩⊇⊄∪ tΑ$ s)sù öΝçλm; ãΑθ ß™ u‘ «!$# sπ s%$ tΡ 
«!$# $ yγ≈ uŠø)ß™ uρ ∩⊇⊂∪ 〈  

) ٠١٣-٠١١الشمس (  

  
  .لقومه ودعوته لهم إلى اهللا وهذه الوحدة تتعلق بحكاية أقوال صالح      

 
  :مواضع التشابه      

  :الموضع األول      

اختالف األساليب والعبارات في بداية القصة في مواضع سـور األعـراف         
  .وكذلك في طريقة األمر بالعبادة والتقوى، د  والشعراء والنمل والذارياتوهو

  .إبدال جمٍل بأخرى، شابه باإلبدالت: نوعه      
  

  : أثر السياق في توجيه المتشابه      

، ن كل حكاية في موضعها جاءت على أحكم وضع وأدق مناسـبة ال شك بأ      
جاء بدء القصة بالطريقة السابقة فـي  ففي كٍل من سور األعراف وهود والشعراء 



 

ر أنهم ما لهم من إله غيـر  كْوذ، كذلك طريقة األمر بالعبادة، القصة السابقة عليها
وهذا ، ونفي سؤال األجر، وبيان األمانة في الرسالة، واألمر بالتقوى والطاعة، اهللا

ويعطي سمات وخصـائص  ، من مقاصد القرآن  حيث يضع المتناسبات متجاورة
اورها جرياً على المألوف من عادة من نزل القرآن بلغتهم من رعـايتهم حـق   بتج

 .الجوار

عليها  أما سورة النمل فقد بدئت القصة فيها بنحو ما بدئت به القصة السابقة      
$! ô‰s)s9uρ ® :فقيل ،وهي قصة هود sΨ ù= y™ ö‘ r& 4’ n< Î) yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& $ ·s Ï=≈ |¹ Èβ r& (#ρ ß‰ç7ôã النمل ( 〉 #$!© #$

ÏΘöθ ® :هكذا بطي قوله تعالى)  ٤٥ s)≈ tƒ 〈 .  
$ ® :وقوله       tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν ãöxî 〈  الواردين في سورتي األعراف وهود فإنـه 

كان  ،١ما سبق له من نوع بيانٍ في المرحلة األولى من قصة هود  إضافة إلى
*sŒÎ# ® :لما هو مذكور بعده من قولـه تعـالى   sù öΝèδ Èβ$ s)ƒ Ísù šχθ ßϑ ÅÁ tG øƒ s† ∩⊆∈∪ 〈 )  ٤٥النمـل( ،

ـ  مـن   رحفهذه مفاجأة تقتضي اإلسراع والتقريب بين األول والثاني بطرح ما طُ
  .رعاية العلم به من موضع آخر

كر الخصومة بين الفريقين مع ما استتبع من النهي عـن االسـتعجال   ذأما       
يرحمون مناسب لسابقه في السـورة  وأمرهم باالستغفار لعلهم ، بالسيئة قبل الحسنة

بـدأت تظهـر   فقد كانت الخصومة بينه وبين بلقيس ، نفسها في قصة سليمان 
وكانت بلقيس قد استعجلت السيئة قبل الحسنة فبادرت بإسـاءة الظـن   ، أول األمر

ô ¨β ®:وقالت لجنودها Î) x8θ è= ßϑ ø9$# #sŒÎ) (#θ è= yz yŠ ºπ tƒ ös% $ yδρ ß‰|¡øùr& (#ûθ è= yè y_ uρ nο ¢•Ïã r& !$ yγ Ï= ÷δ r& Z' ©!ÏŒr& ( y7 Ï9 ẍ‹x.uρ 
šχθ è= yè øtƒ ∩⊂⊆∪ 〈 ) ثم كانت في نهاية أمرها مستغفرة لربها قائلة، )٣٤النمل: ® ’ ÏoΤÎ) àM ôϑ n= sß 

© Å¤ øtΡ àM ôϑ n= ó™ r&uρ yìtΒ z⎯≈ yϑ øŠn= ß™ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊆⊆∪ 〈 ) ٤٤النمل(  

’ ® :لهوكذلك ما كان في سورة الذاريات من قو       Îûuρ yŠθ ßϑ rO 〈 لقصتي فهو مشابه 
’ ® :حيث جاء فيهما قوله تعالى عليهما السالم هودو موسى Îûuρ #© y›θ ãΒ øŒÎ) çµ≈ sΨ ù= y™ ö‘ r& 4’ n< Î) 

                                                 
  ٢٤٠ص ينظر قصة هود ١



 

tβ öθ tã öÏù 9⎯≈ sÜù= Ý¡Î0 &⎦⎫Î7–Β ∩⊂∇∪ 〈 ) وقولـه ، )٣٨الذاريات :® ’ Îûuρ >Š% tæ øŒÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& ãΝÎκö n= tã yxƒ Íh9$# 
tΛ⎧ É)yè ø9$# ∩⊆⊇∪ 〈 ) ٤١الذاريات(  
ôM ® :وكذلك ما كان في سورة القمر من قولـه        t/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO Í‘ ä‹‘Ζ9$$ Î/ ∩⊄⊂∪ 〈   فهـو
لـوط وهـود  ونوح  وهي قصص، دة قبل هذه القصة وبعدهاللقصص الوار مشابه 

: ® * ôMقال تعالى في قصـة نـوح   ، عليهم السالم t/¤‹x. öΝßγ n= ö6 s% ãΠöθ s% 8yθ çΡ (#θ ç/¤‹s3sù 
$ tΡy‰ö6 tã (#θ ä9$ s% uρ ×βθ ãΖøgxΧ uÅ_ ßŠø— $#uρ ∩®∪ 〈 )  وقال في قصة هـود  )٩القمـر: ® ôM t/¤‹x. ×Š% tæ y#ø‹s3sù 

tβ% x. ’ Ï1# x‹tã Í‘ ä‹çΡuρ ∩⊇∇∪ 〈 )  وقال في قصة لوط، )١٨القمـر: ® ôM t/¤‹x. ãΠöθ s% ¤Þθ ä9 Í‘ ä‹‘Ζ9$$ Î/ ∩⊂⊂∪ 
  )٣٣القمر ( 〉

د وقع استئنافاً وارداً لتقرير مضـمون  أما مطلع القصة في سورة الشمس فق      
%ô‰s ® :قوله تعالى uρ z>% s{ ⎯tΒ $ yγ9¢™ yŠ ∩⊇⊃∪ 〈 ) ١   )١٠الشمس  

لما ذكر تعالى خيبة مـن دسـى   : "بقوله -رحمه اهللا–ويؤيد ذلك ابن عطية       
يريد بـذلك قـوم   ، ٢."رقةً فعلت ذلك يعتبر بهم وينهى عن مثل فعلهمذكر ف نفسه
مناسبة للفاصلة في السورة حيث  ٣أن في افتتاح القصة بهذه اآلية كما  ،صالح

 ٤.أشبهت رؤوس اآليات في نفس السورة

  
  :الموضع الثاني      

االختالف الحاصل في مواضع سور األعراف وهود واإلسـراء والشـعراء         
تنويـه  وال، والقمر والشمس فيما كان بعد األمر بالعبادة من التذكير بنعم اهللا عليهم

 :في قوله لقومه كرها أول كالم صالحففي سورة األعراف كان ذ، بأمر الناقة
® ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν ãöxî ( ô‰s% Νà6ø?u™!$ y_ ×π uΖÍh‹t/ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ ( ⎯Ïν É‹≈ yδ èπ s%$ tΡ 

                                                 
 ٣٠/١٤٤ينظر روح المعاني  ١
 ٥/٤٨٨ينظر المحرر الوجيز  ٢
ôM ® :أي قوله تعالى ٣ t/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO !$ yγ1 uθ øó sÜÎ/ ∩⊇⊇∪ 〈  
 ٣١/١٧٦ينظر التفسير الكبير  ٤



 

«!$# öΝà6s9 Zπ tƒ#u™ ( 〈 )  بين صالحوفي سورة هود كا، )٧٣األعـراف ورد ن ذكرها بعد أخذ 
ÏΘöθ ® :وقومه s)≈ tƒ uρ ⎯Ïν É‹≈ yδ èπ s%$ tΡ «!$# öΝà6s9 Zπ tƒ#u™ $ yδρ â‘ x‹sù ö≅ à2 ù's? þ’ Îû ÇÚö‘ r& «!$# Ÿω uρ $ yδθ ¡yϑ s? 

&™ûθ Ý¡Î0 ö/ä.x‹è{ù'u‹sù Ò># x‹tã Ò=ƒ Ís% ∩∉⊆∪ 〈 ) 4 ® :وفي سورة اإلسـراء ، )٦٤هود $ sΨ ÷ s?# u™uρ yŠθ ßϑ rO sπ s%$ ¨Ζ9$# 
Zο uÅÇö7ãΒ (#θ ßϑ n= sàsù $ pκÍ5 4 〈 )  ٥٩اإلسـراء( ،كرها أخيراً فـي الحكايـة  وفي سورة الشعراء كان ذ ،

ÏNù'sù >π ® :ومقروناً ببيان أنهم طلبوا آية في قـولهم  tƒ$ t↔ Î/ β Î) |MΖä. z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇∈⊆∪ 
tΑ$ s% ⎯Ïν É‹≈ yδ ×π s%$ tΡ $ oλ°; Ò> öÅ° ö/ä3s9uρ Ü> öÅ° 5Θöθ tƒ 5Θθ è= ÷è ¨Β ∩⊇∈∈∪ 〈 ) وفي سورة القمـر  ،   )١٥٥-١٥٤الشعراء

$ ® : حيث يقول لصـالح  -عز وجل–ورد التنويه بها ابتداء من اهللا  ¯ΡÎ) (#θ è= Å™ öãΒ 
Ïπ s%$ ¨Ζ9$# Zπ uΖ÷FÏù öΝçλ°; 〈 ) وقوله في سورة الذاريات، )٢٧القمر: ® (#θ ãè −Fyϑ s? 4© ®L xm &⎦⎫Ïm ∩⊆⊂∪ 〈 )  ٤٣الـذاريات( ،

$tΑ ®: لهم من االعتداء عليها صالح وفي سورة الشمس تحذير s)sù öΝçλm; ãΑθ ß™ u‘ «!$# 
sπ s%$ tΡ «!$# $ yγ≈ uŠø)ß™ uρ ∩⊇⊂∪ 〈 ) ١٣الشمس(  

 
  :من التشابهنوعين وهذا الموضع يشتمل على       

ذكر كون الناقة بينة وآيـة فـي موضـعي    ورد : النوع األول من المتشابه      
كما ثبت ذكر الناقة بعد ، قي المواضعهود دون ذكر ذلك في باسورتي األعراف و

األمـر بالعبـادة فـي بـاقي      األمر بالعبادة في موضع سورة األعراف دون ذكر
  .المواضع

  .تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      
ذُكرت الناقة ابتداء في موضع سورة القمر بينمـا  : النوع الثاني من المتشابه      

  .اءذُكرت متأخرةً في موضع سورة الشعر
 .تشابه بالتقديم والتأخير: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه     

التنويه بالناقة في سورة األعراف والتحذير من االعتداء عليها؛ ألن المعجزة       
وما من نبي إال وقد أوتي ما على مثله يؤمن ، برهان على الرسالة وحجة لهاهي 
ة األعراف كاألساس واألصل لما وراءها مـن  فلما كانت القصة في سور، البشر



 

فقد كـان  ، المذكور منها في السور األخرى كان ذلك من ذكر األصل في األصل
ذكر كونها ولم ي، ذكرها مقدماً تالياً لألمر بالعبادة مباشرةً مقروناً بكونها بينةً وآية

 .بينةً في غير هذا الموضع

والتلويح بما أفاض اهللا عليهم مـن  ، م لعادأما ما كان من تذكيرٍ لهم بخالفته      
عمٍن ،رهم بذللمذكور في السـابق  ، ونهيهم عن الفساد، كر آالء اهللاوأم فهو مناسب

وأمرهم ، قومه بخالفتهم قوم نوح ر هوداًحيث ذكّ عليه في قصة هود
، نذاركر واإلمناسب لما فاض به مطلع السورة الكريمة من الذ وكّل ذلك، بذكر اهللا

≈=ë ®:والتذكير والذكرى tG Ï. tΑÍ“Ρé& y7 ø‹s9Î) Ÿξ sù ⎯ä3tƒ ’ Îû x8Í‘ ô‰|¹ Ól uxm çµ ÷ΖÏiΒ u‘ É‹ΖçFÏ9 ⎯Ïµ Î/ 3“ uø.ÏŒuρ 
š⎥⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 ∩⊄∪ (#θ ãè Î7¨?$# !$ tΒ tΑÍ“Ρé& Νä3øŠs9Î) ⎯ÏiΒ óΟä3În/§‘ Ÿω uρ (#θ ãè Î7−Fs? ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& 3 Wξ‹ Ï= s% $ ¨Β 

tβρ ãª.x‹s? ∩⊂∪ 〈 ) ٣-٢األعراف(  
كذلك ما كان بعد األمر بالعبادة في سورة هود من أمرهم باالستغفار والتوبة       

مناسب للسابق عليه فـي  فإنه إلى اهللا على ما أنشأهم من األرض واستعمرهم فيها 
كلّه إلى المذكور في ذلك  ومرد، ره لقومه باالستغفار والتوبةمن أم قصة هود
Èβ ® :لكفـار مكـة   رة من قول رسولنامطلع السو r&uρ (#ρ ãÏøó tFó™ $# ö/ä3−/u‘ §ΝèO (#ûθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9Î) 

Νä3÷è ÏnG yϑ ãƒ $ ·è≈ tG ¨Β $ ·Ζ|¡xm #’ n< Î) 5≅ y_ r& ‘wΚ |¡–Β ÏN÷σãƒ uρ ¨≅ ä. “ ÏŒ 5≅ ôÒ sù …ã& s#ôÒ sù ( 〈 ) ٣هود(  

      ا وألنهم كـانو ، أهل غرسٍ وزرع ناسب كونهمكر تعلّقهم باألرض كما أن ذ
ينحتون من جبال األرض بيوتاً ويبنون في األرض قصوراً فكانت لهم منافع مـن  

فألجل منافعهم في األرض قُيدت نعمـة  ، األرض تناسب نعمة إنشائهم من األرض
óΟä.uyϑ ® :ولذلك عطف عليه قولـه  ،الخلق بأنها من األرض التي ُأنشئوا منها ÷è tG ó™ $#uρ 

$ pκ Ïù 〈 .١  
الناقة مبصـرةً  صالحاً ُأوتي ي موضع اإلسراء على بيان أن أما االقتصار ف      
كر شيء آخر من القصة فلمناسبته ألول اآليةدون ذ: ® $ tΒ uρ !$ sΨ yè uΖtΒ β r& Ÿ≅ Å™ öœΡ ÏM≈ tƒ Fψ$$ Î/ 

Hω Î) β r& z> ¤‹Ÿ2 $ pκÍ5 tβθ ä9̈ρ F{$# 4 〈وكانـت  ، اً إحدى األمم التي كذبت فأُُهلكتألن ثمود ؛

                                                 
 ١٢/١٠٨ينظر التحرير والتنوير  ١



 

ن سبب نزول هـذه اآليـة أن   فإ ،ها يبصرها كفار قريشةً حدودآثار هالكهم قريب
فقد أخرج الحاكم عن ، أن يجعل لهم الصفا ذهباً قريشاً اقترحت على رسول اهللا

وأن ينحـي  ، أن يجعل لهم الصفا ذهبـاً  مكة النبي سأل أهُل: "قال ابن عباس
هم الـذي  وإن شئت تْؤت، إن شئت أن تستأني بهم:(فقيل له، عنهم الجبال فيزرعوا

فـأنزل اهللا  ) بل أستأني بهم:(قال، )سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم
دون ذكر شيء من القصة سواها؛ ألن  لذلك جاء ذكر ناقة صالح، ١"هذه اآلية

    ٢.اقترحوها وكانت سبب هالكهم قومه

مـن  كذلك ما كان في سورة الشعراء بعد األمر بالتقوى وتمحيض النصيحة       
ونحـتهم  ، اإلفاضة في ذكر ما جعل اهللا من جنات وعيون ونخٍل طلعهـا هضـيم  

من اإلفاضة في مثل هذه  الجبال بيوتاً فارهين مناسب للسابق له في قصة هود
  . المذكورات

θ#) ® :أما الواقع في سورة الذاريات من قوله       ãè −Fyϑ s? 4© ®L xm &⎦⎫Ïm ∩⊆⊂∪ 〈   فكان بعـد
$ ® :وهو المراد في قولـه تعـالى  ، قّب العقاب النّازلوتر، ر الناقةعقْ yδρ ãs)yè sù tΑ$ s)sù 

(#θ ãè −G yϑ s? ’ Îû öΝà2 Í‘# yŠ sπ sW≈ n= rO 5Θ$ §ƒ r& ( y7 Ï9 s̈Œ î‰ôã uρ ãöxî 5>ρ ä‹õ3tΒ ∩∉∈∪ 〈 )  فقد قال لهم ثالثـة  ، )٦٥هـود
كـم  تصفرون في األول وتحمرون في الثاني وتسودون في الثالث ثم ينزل ب، أيامٍ

  ٣.العقاب
sπ ® :وأما الواقع في سورة الشمس       s%$ tΡ «!$# $ yγ≈ uŠø)ß™ uρ ∩⊇⊂∪ 〈  فقد كان قبل االعتداء

فهو في معنى قوله تعالى فـي سـورة   ، وحثّاً على إكرامها، عليها تحذيراً من ذلك
Ï ⎯Ïν ® :هــود É‹≈ yδ èπ s%$ tΡ «!$# öΝà6s9 Zπ tƒ#u™ $ yδρ â‘ x‹sù ö≅ à2 ù's? þ’ Îû ÇÚö‘ r& «!$# Ÿω uρ $ yδθ ¡yϑ s? &™ûθ Ý¡Î0 〈 

t⎯Ïν ® :وقوله تعالى في سورة الشعراء، )٦٤هـود  ( É‹≈ yδ ×π s%$ tΡ $ oλ°; Ò> öÅ° ö/ä3s9uρ Ü> öÅ° 5Θöθ tƒ 5Θθ è= ÷è ¨Β 
غير أن مقام اإليجاز في سورة الشمس ونظام الفواصل هـو الـذي   ، )١٥٥الشعراء ( 〉 ∪∋∋⊆∩

  .قضى فيها بما نراه من إيجاز
                                                 

 ١/١٣٧وينظر لباب النقول للسيوطي ، ٣٣٧٩حديث رقم ،٢/٣٩٤ينظر المستدرك على الصحيحين   ١
 ٥/١٨٠وتفسير أبي السعود، ٣/٤٦٦والمحرر الوجيز، ٢/٢٩١وتفسير النسفي ، ٢/٦٣٠ينظر الكشاف ٢
 ، ٩/١٣٠ينظر فتح البيان  ٣



 

  :ثالثالموضع ال      

tβθ  ® :قوله في سورة األعراف       çG Ås ÷Ζs?uρ tΑ$ t6 Åf ø9$# $ Y?θ ã‹ç/ (〈 ، وفي سورة الحجـر:     
® (#θ çΡ% x.uρ tβθ çG Ås ÷Ζtƒ z⎯ÏΒ ÉΑ$ t6 Ågù: $# $ ·?θ ã‹ç/ š⎥⎫ÏΖÏΒ#u™ ∩∇⊄∪ 〈 ،وفي سورة الشعراء: ® tβθ çG Ås ÷Ζs?uρ 

š∅ ÏΒ ÉΑ$ t6 Åf ø9$# $ Y?θ ã‹ç/ t⎦⎫Ïδ Í≈ sù ∩⊇⊆®∪ 〈.  
ولم يأت في موضعي سورتي الحجر والشعراء ) من(حرف الجر جاء حيث       
  .في موضع سورة األعراف ذلك

  .حذف حرف الجر وإثباته، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

      ذكر حرف الجر في موضع سورة األعراف ألنه سبق ذكره فـي قولـه   لم ي
šχρ ® :تعالى ä‹Ï‚ −G s? ⎯ÏΒ $ yγ Ï9θ ßγ ß™ #Y‘θ ÝÁ è%  〈     فأغنى ذلك عن إعادتـه فـي الجملـة
tβθ :الثانية çG Ås ÷Ζs?uρ ®  tΑ$ t6 Åf ø9$# $ Y?θ ã‹ç/ (〈 ١حتى ال يكون مكرراً في قليل الكالم ،  كمـا أن
ه ثانياً مقابلةكْبين ذوبين السهول في األولى والجبال في الثانية كذلك ، ره أوالً وطي
لم يكن شيء من ذلك في سورتي الشعراء والحجر ورد الكالم فيهمـا   ولما، مقابلة

  .على األصل من ذكر البحار قبل الجبال
  

 
 

  
  
  
  
  
  

                                                 
  ١/٢١٤وبصائر ذوي التمييز، ١٩٢ينظر البرهان ص ١



 

  الوحدة الثانية

  
d ® tΑ$ s% _| yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãy9 ò6tFó™ $# ∅ ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#θ àÏè ôÒ çG ó™ $# ô⎯yϑ Ï9 z⎯tΒ#u™ öΝåκ÷]ÏΒ 

šχθ ßϑ n= ÷è s?r& χ r& $ [s Ï=≈ |¹ ×≅ y™ ó‘∆ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ În/§‘ 4 (#ûθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) !$ yϑ Î/ Ÿ≅ Å™ ö‘ é& ⎯Ïµ Î/ šχθ ãΖÏΒ ÷σãΒ ∩∠∈∪ tΑ$ s% 
š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ÿρ ãy9 ò6tFó™ $# $ ¯ΡÎ) ü“ Ï% ©!$$ Î/ ΝçGΖtΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ šχρ ãÏ≈ x. ∩∠∉∪ 〈 

) ٠٧٦-٠٧٥األعراف (  

 d ® (#θ ä9$ s% ßx Ï=≈ |Á≈ tƒ ô‰s% |MΨ ä. $ uΖŠ Ïù #vθ ã_ ötΒ Ÿ≅ ö6 s% !#x‹≈ yδ ( !$ uΖ9yγ ÷Ψ s?r& β r& y‰ç7÷è ¯Ρ $ tΒ ß‰ç7÷è tƒ 
$ tΡäτ !$ t/# u™ $ uΖ̄ΡÎ)uρ ’ Å∀ s9 7e7 x© $ £ϑ ÏiΒ !$ tΡθ ãã ô‰s? Ïµ ø‹s9Î) 5=ƒ Íß∆ ∩∉⊄∪ 〈  

) ٠٦٢هود (  

 d ® (#ûθ ä9$ s% !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& z⎯ÏΒ t⎦⎪ Í−s |¡ßϑ ø9$# ∩⊇∈⊂∪ !$ tΒ |MΡr& ω Î) Ö|³o0 $ sΨ è= ÷WÏiΒ ÏNù'sù >π tƒ$ t↔ Î/ β Î) |MΖä. 
z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇∈⊆∪ 〈  

) ١٥٤-١٥٣الشعراء (  

 d ® (#θ ä9$ s% $ tΡö£©Û$# y7 Î/ ⎯yϑ Î/uρ y7 yè ¨Β 4 tΑ$ s% öΝä.ãÈ∝ ¯≈ sÛ y‰ΖÏã «!$# ( ö≅ t/ óΟçFΡr& ×Πöθ s% tβθ ãΖtFøè? 
∩⊆∠∪ 〈  

) ٠٤٧النمل (  

 d ® (#ûθ ä9$ s)sù #[|³o0 r& $ ¨ΖÏiΒ #Y‰Ïn üρ ÿ…çµ ãè Î7®K¯Ρ !$ ¯ΡÎ) #]ŒÎ) ’ Å∀ ©9 5≅≈ n= |Ê @ãè ß™ uρ ∩⊄⊆∪ z’ Å+ø9â™r& ãø.Ïe%! $# Ïµ ø‹n= tã 
.⎯ÏΒ $ uΖÏΨ ÷ t/ ö≅ t/ uθ èδ ë># ¤‹x. ÖÅ° r& ∩⊄∈∪ 〈  

) ٠٢٥-٠٢٤القمر (  

عليه وما ذكـروه   وهذه الوحدة تتعلق باآليات التي حكت رد قوم  صالح      
  .ثالثة مواضع من التشابهوفيها ، من الشّبهات

  
  :الموضع األول      

$tΑ ® :قوله تعالى في سورة األعـراف ول مستأنفاً في جاء فعل الق       s% _| yϑ ø9$# 〈 
θ#) ® :والشعراء والنمل هود وفي سور ä9$ s% 〈 ، فـي   الفعل معطوفاً بالفـاء بينما جاء

ûθ#) ®: سورة القمر بقوله ä9$ s)sù 〈.  
  .حذف حرف العطف وإثباته، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      

  



 

  :يه المتشابهأثر السياق في توج      

مع جواز الطريقتين فإن االستئناف كان في مواضع سور األعراف وهـود        
، والشعراء؛ ألنه هكذا كانت ردود األقوام في كل قصص سورتي هود والشـعراء 

وكذلك االستئناف في موضع سورة ، في سورة األعراف وقصص من بعد نوح
  .الرسلمن  النمل كان على األصل في قصص من بعد نوح

وقيل أن االستئناف كان في هذه المواضع ألنها عبارات وقعت جواباً عـن        
  ١.سؤال
أما طريقة العطف فقد كانت في موضع سورة القمر خاصة؛ ألنـه روعـي         

θ#) ® :في قوله تعالى فيها ما سبقها من العطف في قصة نوح ä9$ s% uρ ×βθ ãΖøgxΧ uÅ_ ßŠø— $#uρ 
  )٩القمر ( 〉 ∪®∩

    
  :الموضع الثاني      

بينمـا  ، منسوباً إلى المأل في موضع سورة األعراف جاء رد قوم صالح      
  .منسوباً إلى ضمير جماعتهم في مواضع سور هود والشعراء والنمل والقمر  كان
 .تشابه باإلظهار واإلضمار: هنوع      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

لطريقتين بل إن كل طريقة كانت في موضعها لمناسبة ترجح ال تناقض بين ا      
المأل في موضع سورة األعراف لكونـه  إسناد القول إلى ف، وجودها على األخرى

، فـي الكفـر وعنـاد الرسـول     والمأل ومقالتهم أصٌل، فيها في القصص األخرى
  .لما يتلوها فكان من وضع األصل في األصل والسورة أصٌل

ألنـه هكـذا كانـت    فير في مواضع سور هود والشعراء والقمر؛ أما الضم      
وغالـب قصـص   ، ضمائر الجماعات في سائر قصص سورتي الشعراء والقمـر 

                                                 
 ٣/٣٦٠ينظر فتح البيان  ١



 

ما كان في سورتي الشعراء والقمر من بدء القصة بالتكذيب مسنداً  معسورة هود 
  .إلى القوم

ما سبق مـن  وكذلك الواقع في موضع سورة النمل بضمير القوم دون المأل ِل      
ــه t ÏΘöθ ® :قولـ s)≈ tƒ zΟÏ9 tβθ è= Åf ÷è tG ó¡n@ Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9$$ Î/ Ÿ≅ ö6 s% Ïπ uΖ|¡ys ø9$# ( Ÿω öθ s9 šχρ ãÏøó tFó¡n@ ©!$# öΝà6¯= yè s9 

šχθ ßϑ xm öè? ∩⊆∉∪ 〈 ) ولم يذكر المأل في هذه السـورة قـط حتـى فـي قصـة      ، )٤٦النمل
 :ها القوم في هذه السـورة المأل فقد ذُكر فيلفظ كر فيها ذْالتي كثيراً ما ي موسى

® ( ’ Îû Æìó¡Ï@ BM≈ tƒ#u™ 4’ n< Î) tβ öθ tã öÏù ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% uρ 4 〈 ) ١٢النمل(  

 
  :الموضع الثالث      

  .عليه في المواضع السابقة اختالف حكاية ردود قوم صالح      
  .إبدال جمل بأخرى، تشابه باإلبدال: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

ما من قول وضع في موضعه إال كان شديد المناسبة وقوي االرتباط بسابقه       
فالوارد في موضع سورة األعراف مـن المجادلـة بـين المسـتكبرين     ، والحقه

مناسب أشد مناسبة لما جاء به سابقه  والمستضعفين في شأن ما جاء به صالح
نة في قولـه تعـالى  من تسمية الناقة بالبي: ® ô‰s% Νà6ø?u™!$ y_ ×π uΖÍh‹t/ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ ( 〈 )  ٧٣األعـراف( 

فالبينة على الدعوى هي التي يبنى عليها التصديق ويحصل فيها الجدال كما حكي 
ومناسب كذلك للمذكور بين يدي القصص كلها من االنقسام إلـى الخبيـث   . تماماً

$à ®: والطيب في قولـه تعـالى   s#t7ø9$#uρ Ü=Íh‹©Ü9$# ßl ãøƒ s† …çµ è?$ t6 tΡ Èβ øŒÎ* Î/ ⎯Ïµ În/u‘ ( “ Ï% ©!$#uρ y]ç7yz Ÿω 
ßl ãøƒ s† ω Î) #Y‰Å3tΡ 4 y7 Ï9 ẍ‹Ÿ2 ß∃Îh|ÇçΡ ÏM≈ tƒ Fψ$# 5Θöθ s)Ï9 tβρ áä3ô±o„ ∩∈∇∪ 〈 ) ٥٨األعراف(  

وكذلك الواقع في موضع سورة هود جاء على أشد مناسبة للمذكور في سابقه       
$ ® :ومه لهفي نفس السورة من قول ق في قصة هود tΒ uρ ß⎯øt wΥ þ’ Å1Í‘$ tFÎ/ $ sΨ ÏG yγ Ï9#u™ ⎯tã 

y7 Ï9öθ s% $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ y7 s9 š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩∈⊂∪ 〈 ) فكلّه تمسك بآلهتهم وآلهة آبائهم )٥٣هود.  



 

وكذلك الوارد في موضع سورة الشعراء كان على أتم مناسبة للمذكور بعده       
ـ  في قصة شعيب $! ® :هفي نفس السورة من قول قومه ل yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& z⎯ÏΒ t⎦⎪ Í−s |¡ßϑ ø9$# 

∩⊇∇∈∪ !$ tΒ uρ |MΡr& ω Î) Ö|³o0 $ sΨ è= ÷WÏiΒ β Î)uρ y7 ‘ΖÝà̄Ρ z⎯Ïϑ s9 t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩⊇∇∉∪ 〈 ) ١٨٦-١٨٥الشعراء(  

وكذلك الوارد في موضع سورة القمر فإنه في معناه قريب مما في موضـع        
تين والشبه بينهما قوي في كثير مـن  وما زال العهد بهاتين السور، سورة الشعراء

مع ما فـي سـورة   ، لكن الفواصل طالبت بحقها في كل سورة، القصص ومساقها
واستنكار ، اب أشروبتُهم القول بأنه كذّ، القمر من المبالغة في بيان العتو والضالل

أن يقال تعالى، ر دونهمكْلقى عليه الذ: ® z’ Å+ø9â™r& ãø.Ïe%! $# Ïµ ø‹n= tã .⎯ÏΒ $ uΖÏΨ ÷ t/ ö≅ t/ uθ èδ ë># ¤‹x. ÖÅ° r& 
فالسورتان وإن كانتا متشابهتين إال أن الثانية أعلى تهديداً وأكثر مبالغةً ، )٢٥القمر( 〉 ∪∋⊅∩

tβθ ® :في تصوير الجريمـة والعقـاب   çΗ s>÷è u‹y™ #Y‰xî Ç⎯̈Β ÛU#¤‹s3ø9$# ãÅ° F{$# ∩⊄∉∪ $ ¯ΡÎ) (#θ è= Å™ öãΒ 
Ïπ s%$ ¨Ζ9$# Zπ uΖ÷FÏù öΝçλ°; öΝåκö: É)s?ö‘ $$ sù öÉ9 sÜô¹ $#uρ ∩⊄∠∪ 〈 ) ٢٧-٢٦القمر(  

أما الوارد في موضع سورة النمل فكم من المناسبة بينه وبين ما فاضت بـه        
هذا مع اتصاله بسـابقه علـى أنـه    ، من ذكر الطير السورة في قصة سليمان

  .جواب له
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الوحدة الثالثة

  
d ® 4’ n< Î)uρ yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& $ [s Ï=≈ |¹ 3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν ãöxî ( 

ô‰s% Νà6ø?u™!$ y_ ×π uΖÍh‹t/ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ ( ⎯Ïν É‹≈ yδ èπ s%$ tΡ «!$# öΝà6s9 Zπ tƒ#u™ ( $ yδρ â‘ x‹sù ö≅ à2 ù's? þ’ Îû ÇÚö‘ r& «!$# ( 
Ÿω uρ $ yδθ ¡yϑ s? &™ûθ Ý¡Î0 öΝä.x‹äz ù'u‹sù ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩∠⊂∪ 〈  

) ٠٧٣األعراف (  

d ® tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ óΟçF÷ƒ u™u‘ r& β Î) àMΖà2 4’ n?tã 7π sΨ Éi t/ ⎯ÏiΒ ’ Ïn1§‘ © É_8 s?# u™uρ çµ ÷ΖÏΒ Zπ uΗ ÷qu‘ ⎯yϑ sù 
’ ÏΤãÝÁΖtƒ š∅ ÏΒ «!$# ÷β Î) …çµ çFøŠ|Á tã ( $ yϑ sù © É_ tΡρ ß‰ƒ Í“ s? uöxî 9Å¡øƒ rB ∩∉⊂∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ ⎯Ïν É‹≈ yδ èπ s%$ tΡ «!$# 

öΝà6s9 Zπ tƒ#u™ $ yδρ â‘ x‹sù ö≅ à2 ù's? þ’ Îû ÇÚö‘ r& «!$# Ÿω uρ $ yδθ ¡yϑ s? &™ûθ Ý¡Î0 ö/ä.x‹è{ù'u‹sù Ò># x‹tã Ò=ƒ Ís% ∩∉⊆∪ 〈  
) ٠٦٤-٠٦٣هود (  

 d ® öΝßγ≈ sΨ ÷ s?# u™uρ $ uΖÏF≈ tƒ#u™ (#θ çΡ% s3sù $ pκ÷]tã t⎦⎫ÅÊ Í÷è ãΒ ∩∇⊇∪ 〈 
) ٠٨١الحجر (  

  

d ® tΑ$ s% ⎯Ïν É‹≈ yδ ×π s%$ tΡ $ oλ°; Ò> öÅ° ö/ä3s9uρ Ü> öÅ° 5Θöθ tƒ 5Θθ è= ÷è ¨Β ∩⊇∈∈∪ Ÿω uρ $ yδθ ¡yϑ s? &™ûθ Ý¡Î0 
öΝä.x‹è{ù'u‹sù Ü># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊇∈∉∪ 〈  

) ١٥٦-١٥٥الشعراء (  

 d ® tΑ$ s% öΝä.ãÈ∝ ¯≈ sÛ y‰ΖÏã «!$# ( ö≅ t/ óΟçFΡr& ×Πöθ s% tβθ ãΖtFøè? ∩⊆∠∪ 〈 
) ٠٤٧النمل (  

d ® $ ¯ΡÎ) (#θ è= Å™ öãΒ Ïπ s%$ ¨Ζ9$# Zπ uΖ÷FÏù öΝçλ°; öΝåκö: É)s?ö‘ $$ sù öÉ9 sÜô¹ $#uρ ∩⊄∠∪ öΝæη ÷∞Îm; tΡuρ ¨β r& u™!$ yϑ ø9$# 8π yϑ ó¡Ï% öΝæη uΖ÷ t/ 
( ‘≅ ä. 5> öÅ° Ö|ØtG øt ’Χ ∩⊄∇∪ 〈  

) ٠٢٨-٠٢٧القمر (  

  

  .على قومه فيما أجابوه به وتتعلق هذه الوحدة بحكاية رد صالح      
  

  :مواضع التشابه      

  :الموضع األول      

فيما تكررت حكايته من المعنى الواحد المتعلق بالناقة حيث  اختالف الحكاية      
$!™ô‰s% Νà6ø?u  ® :لقومه في موضع سورة األعـراف  قال صالح y_ ×π uΖÍh‹t/ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ ( 



 

⎯Ïν É‹≈ yδ èπ s%$ tΡ «!$# öΝà6s9 Zπ tƒ#u™ ( $ yδρ â‘ x‹sù ö≅ à2 ù's? þ’ Îû ÇÚö‘ r& «!$# ( Ÿω uρ $ yδθ ¡yϑ s? &™ûθ Ý¡Î0 〈 ، ومثــُل
$!™ô‰s% Νà6ø?u  ® :في موضع سورة هود مع عدم مجيء قوله ذلك y_ ×π uΖÍh‹t/ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ ( 〈 ،
Ν  ® :في موضع سورة الشعراء مع عـدم مجـيء قولـه    ه أيضاًومثلُ à6s9 Zπ tƒ#u™ 〈 ،

فـي   وبيان أن الناقة فتنـةً ، واإلشارة إلى الناقة باآليات في موضع سورة الحجر
  .موضع سورة القمر

  
  :شتمل هذا الموضع على ثالثة أنواع من التشابهي      

وصف الناقة بأنها آية في مواضع سور األعراف : النوع األول من المتشابه      
كما وقعت الزيـادة فـي موضـع سـورة     ، ون باقي المواضعوهود والشعراء د

  .األعراف على باقي المواضع ببيان أن الناقة بينة
  .ثباتتشابه بالحذف واإل: نوعه      
وقع التبادل في المواضع السابقة بين ألفاظ اآليـة  : النوع الثاني من المتشابه      

  .والبينة والفتنة
  .تشابه باإلبدال: نوعه      
ع لفظ اآلية في موضعي سـورتي األعـراف   وقَ: النوع الثالث من المتشابه      
  .ولفظ اآليات في موضع سورة الحجر، وهود
  .باإلفراد والجمع تشابه: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

ال تناقض في ذلك ألن كل رسوٍل كانت له حيال قومـه دعـوات متكـررة          
نها ويتنوفوقعت الحكاية على أنواعٍ من الوجوه واالختالفات الراجعـة  ، ع فيهايلو

ـ  ، إلى الموافقة لمقتضى حال الحكاية راف سـيق  فالوارد في موضع سـورة األع
ـ    بجوار األمر بعبادة اهللا فذكر ن الناقة على أنها معجزة إلثبـات صـدقه فحس

$!™ô‰s% Νà6ø?u  ® :التصريح بقوله y_ ×π uΖÍh‹t/ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ (〈 ،   ولكنها في موضع سورة هـود
كرها في أثناء مجادلة صالحواردةٌ بعد حكاية األمر بعبادة اهللا فأتى ذ لقومه فلم 



 

منـه وهـو    كر كونها بينة واكتفى بما هو في معناه وإن كان أقـلّ ح بذيقع تصري
Ïν⎯ :هقولُ É‹≈ yδ ® èπ s%$ tΡ «!$# öΝà6s9 Zπ tƒ#u™ ( 〈 ،   وحيث جاءت في موضع سـورة الشـعراء

$! ® :عقب قوله tΒ |MΡr& ω Î) Ö|³o0 $ sΨ è= ÷WÏiΒ ÏNù'sù >π tƒ$ t↔ Î/ β Î) |MΖä. z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇∈⊆∪ 〈 )  ١٥٤الشـعراء( 
كر اآلية وقيل فيهـا استُغني فيها عن ذ: ® t ⎯Ïν É‹≈ yδ ×π s%$ tΡ $ oλ°; Ò> öÅ° ö/ä3s9uρ Ü> öÅ° 5Θöθ tƒ 5Θθ è= ÷è ¨Β 

∩⊇∈∈∪ 〈.  
تم التعبير عن الناقة باآليات الشتمالها على فقد أما في موضع سورة الحجر       

، روجهاوسرعة والدتها بعد خ، خروجها عشراء من الصخرة الصماء: آيات جمة
، ١وغير ذلك، وكثرة لبنها حتى تكفيهم جميعاً، أخرى وعظمها حتى لم تشبهها ناقةٌ

لآليات الواردة في أول السورة والدالة كْوذ ر هذه اآليات العظيمة في الناقة مناسب
 . من سماء وأرضٍ ورياحٍ وحياة وموت وحشرٍ ونشر، على عظمة الخالق وقدرته

كرت الناقة بأنها فتنة؛ ألنها مـذكورةٌ بعـد   ة القمر فقد ذُأما في موضع سور      
ومن سياقات السورة التهديد وقرع العصا ألهل مكة ، حكاية شديد كفرهم وتكذيبهم

  ٢.وذلك يناسبه لفظ الفتنة
 

  :الموضع الثاني      

  :فقال في موضع سورة األعراف اختالف وصف اليوم في كالم صالح      
 ®  öΝä.x‹äz ù'u‹sù ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩∠⊂∪ 〈  ،  وقال في موضع سـورة هـود: ®  ö/ä.x‹è{ù'u‹sù Ò># x‹tã 

Ò=ƒ Ís% ∩∉⊆∪ 〈 ، وقال في موضع سورة الشعراء: öΝä.x‹è{ù'u‹sù ®  Ü># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊇∈∉∪ 〈 ،
بالقريب في سـورة   بينما وصف، العذاب باألليم في سورة األعراففجاء وصف 

سنداً إلى اليوم وليس إلى العذاب في سورة الشعراء فوصف جاء الوصف مو، هود
  .العظيماليوم ب

  .وإبدال الموصوف بآخر، إبدال الصفة بغيرها، شابه باإلبدالت: نوعه      
  

                                                 
  ٢/٣١١وأضواء البيان ، ١٠/٥٣وتفسير القرطبي ، ١٤/٧٦ينظر روح المعاني  ١
 ٣/٣٦٠ينظر فتح البيان  ٢



 

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

فالوصف باأللم في موضـع  ، كل وصف جاء موافقاً للموضع الذي ورد فيه      
كما أنه أشد وقعاً فوقع في ، ؛ ألن وصف العذاب باأللم هو األصلسورة األعراف

أن سـبب   -رحمـه اهللا – وقد ذكر الكرمـاني ، سورة األعراف التي هي كاألصل
ف العذاب باألليم في موضع سورة األعراف كان لطول وعـظ صـالح  وص 

صـاحب رسـالة   وقد انتقـد  ، ١لقومه ومبالغته في ذلك فناسبه المبالغة في الوعيد
م بـه ألن  وهذا قول غير مسلّ: "هذا التوجيه بقولهمتشابه النظم في قصص القرآن 

 ،٢"كان في سورة هود أطول وأكثر منه فـي سـورة األعـراف    وعظ صالح
رحمـه  – في ذلك حين أيد توجيه الكرمـاني صاحب كتاب التعبير القرآني وخالفه 

وكثـرة تحـديهم    وذلك أنه في سورة األعراف ذكر قوم صـالح : "بقوله -اهللا
$tΑ ® :قـال تعـالى  ، واستهزائهم وعتوهم ولم يذكر مثل ذلك في السور األخرى s% 

š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ÿρ ãy9 ò6tFó™ $# $ ¯ΡÎ) ü“ Ï% ©!$$ Î/ ΝçGΖtΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ šχρ ãÏ≈ x. ∩∠∉∪ (#ρ ãs)yè sù sπ s%$ ¨Ψ9$# (#öθ tG tã uρ ô⎯tã Íö∆ r& 
óΟÎγ În/u‘ (#θ ä9$ s% uρ ßx Ï=≈ |Á≈ tƒ $ sΨ ÏKø$# $ yϑ Î/ !$ tΡß‰Ïè s? β Î) |MΨ ä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩∠∠∪ 〈 ) فقـد ذُكـر   ، )٧٧-٧٦األعراف

$  ® :وتحدوا نبيهم بقولهم له، وعتوا عن أمر ربهم، عنهم أنهم أعلنوا كفرهم sΨ ÏKø$# $ yϑ Î/ 
!$ tΡß‰Ïè s? β Î) |MΨ ä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩∠∠∪ 〈  ،  وليس األمر كذلك في سورتي هود والشـعراء
θ#) ® :قال تعالى فـي سـورة هـود    حيث ä9$ s% ßx Ï=≈ |Á≈ tƒ ô‰s% |MΨ ä. $ uΖŠ Ïù #vθ ã_ ötΒ Ÿ≅ ö6 s% !#x‹≈ yδ ( 

!$ uΖ9yγ ÷Ψ s?r& β r& y‰ç7÷è ¯Ρ $ tΒ ß‰ç7÷è tƒ $ tΡäτ !$ t/# u™ $ uΖ̄ΡÎ)uρ ’ Å∀ s9 7e7 x© $ £ϑ ÏiΒ !$ tΡθ ãã ô‰s? Ïµ ø‹s9Î) 5=ƒ Íß∆ ∩∉⊄∪ 〈 ) ــود ، )٦٢هــ
حتـى أنهـم لـم    ، هم عتوا عن أمر ربهمولم يذكر أن، وليس فيه مثل ذلك التحدي

وكذلك ما جاء في سورة الشعراء فإنه لم ، حوا بكفرهم بل ذكروا أنهم في شكيصر
ذكر تحديهم واستكبارهم فاستحقوا أن يذكر لهم العذاب األليم في سورة يهم وال عتو

                                                 
  ١/٢١٣وبصائر ذوي التمييز ، ١/٥٣٢ومالك التأويل ، ١٩٠ينظر البرهان ص ١
 ١٣٠عبد الغني الراجحي ص. ينظر رسالة متشابه النظم في قصص القرآن د ٢



 

ــراف ١d ® (#ûθ."األع ä9$ s% !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& z⎯ÏΒ t⎦⎪ Í−s |¡ßϑ ø9$# ∩⊇∈⊂∪ !$ tΒ |MΡr& ω Î) Ö|³o0 $ sΨ è= ÷WÏiΒ ÏNù'sù 
>π tƒ$ t↔ Î/ β Î) |MΖä. z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇∈⊆∪ 〈 ) وبذلك يترجح توجيه الكرماني، )١٥٤-١٥٣الشعراء.  

أما الوصف بالقريب في موضع سورة هود فلمناسبة المذكور في القصة من       
هـا فـي نهايـة    بعين كما أن هذه الكلمـة مـذكورةٌ  ، بيان قرب نزول العذاب بهم

$ ®:ووقع بعدها قوله تعـالى المحاورات معهم  yδρ ãs)yè sù tΑ$ s)sù (#θ ãè −G yϑ s? ’ Îû öΝà2 Í‘# yŠ sπ sW≈ n= rO 
5Θ$ §ƒ r& ( y7 Ï9 s̈Œ î‰ôã uρ ãöxî 5>ρ ä‹õ3tΒ ∩∉∈∪ 〈 ) فوقع وصف العذاب بالقرب بقرب حكايـة  ، )٦٥هود

، لم يكـن بعـد مهـل    وال ينافي ذلك اإليالم بل القريب أشد ألماً إذ، قرب وقوعه
β¨ ®: وكذلك لمناسبته لما سبقه في القصة نفسها من قوله Î) ’ Ïn1u‘ Ò=ƒ Ís% Ò=‹Åg’Χ ∩∉⊇∪ 〈 )  هـود

ألن وصف اهللا بالقرب على معنى قرب أفعاله التي منها تعذيبه لهم وانتقامـه  ، )٦١
  .منهم

#<öΝä.x‹è{ù'u‹sù ®  Ü :أما قوله في سورة الشعراء       x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊇∈∉∪ 〈 ِيـد فيـه   فز
ولعلّـه  ، كر في الموضـعين السـابقين  ذكر اليوم الذي يقع فيه العذاب وليس له ذ

® :كر اليوم فـي قولـه  ص به سابقه من ذلمناسبة ما اختُ t ⎯Ïν É‹≈ yδ ×π s%$ tΡ $ oλ°; Ò> öÅ° ö/ä3s9uρ 
Ü> öÅ° 5Θöθ tƒ 5Θθ è= ÷è ¨Β ∩⊇∈∈∪ 〈 والمعنى :ها الذي تشرب من أجل يوم فإن مسستموها بسوء

ـ ر اليوم فقد أصبح ذكْوما دام قد وقع ذ، عظيم فيه الماء أخذكم العذاب في يومٍ ر كْ
ا سيظم ما فيه ممظهره اهللا من ضـروب األفاعيـل   العظيم بجواره على معنى ع

كمـا أنـه   ، ور عندها الدائرة على الكـافرين واألهوال والحوادث الجسام التي تد
’þ ® :هود في السورة نفسـها مـن قولـه   مناسب لما سبقه في قصة  ÏoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ 

šU#x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∈∪ 〈 ) ١٣٥الشعراء( 
وصف اليوم بـه  : "  -رحمه اهللا–الرازي  يقول، ٢

 ،٣"ظـم أشـد  م بسببه كان موقعه من العأبلغ من وصف العذاب ألن الوقت إذا عظُ
إذا اجتمع فيه هذه األوصاف الثالثة كان العذاب : " -رحمه اهللا–السيوطي  ويقول

                                                 
 ٢٣٥التعبير القرآني للسامرائي ص ١
 ٣٧٦ودرة التنزيل ص، ١/٢١٣وبصائر ذوي التمييز ، ١/٥٣٢ومالك التأويل ، ١٩٠ينظر البرهان ص ٢
وفـتح  ،  ١٤/٧٨ونظم الـدرر  ، ١٩/١١٤وروح المعاني ،٣/٣٣٣والكشاف،٢٤/١٣٨ينظر التفسير الكبير ٣

 ٧/٤٢البيان 



 

ق األوصاف الثالثة في اآليات الثالثة ، أشدته من غير احتياجٍ  داللةًففرعلى أشدي
  ."إلى ذكرها في آية واحدة

عذاب عظيم؛ ألن : وإنما لم يقل: " ثم قال في توجيه موضع سورة الشعراء      
عل مدمجاً فـي تعظـيم   اً في نفسه فجعظيم كان عظيم العذاب إذا كان عذاب يومٍ

  ."اليوم وأفاد عظم اليوم والعذاب معاً
، سواء كان له غاية أو ال، والفرق بين العظيم واألليم ما قارنه وجع: "ثم قال      

، فبينهما عموم وخصوص من وجـه ، والعظيم ما له غاية سواء كان معه ألم أم ال
  ١."والتكرير للتأكيد، إنهما سواء: ويقال ،كل عظيمٍ أليم وال عكس: أو يقال

  
  :الموضع الثالث      

أجمل الرد فـي  ف، لقومه في المواضع السابقة اختالف حكاية رد صالح      
له في موضـعي سـورتي األعـراف    مواضع سور الشعراء والنمل والقمر وفص

  .وهود
  .تشابه باإلجمال والتفصيل: نوعه      

   
  :توجيه المتشابه أثر السياق في      

فمـا فـي سـورة    ، كل قول في موضعه كان على أتم مناسبة لما هو فيـه       
$! ® :قـولهم األعراف وسورة هود فوق أنه رد على ما سبق من  uΖ9yγ ÷Ψ s?r& β r& y‰ç7÷è ¯Ρ $ tΒ 

ß‰ç7÷è tƒ $ tΡäτ !$ t/# u™ $ uΖ̄ΡÎ)uρ ’ Å∀ s9 7e7 x© $ £ϑ ÏiΒ !$ tΡθ ãã ô‰s? Ïµ ø‹s9Î) 5=ƒ Íß∆ ∩∉⊄∪ 〈 ) فإنه مناسب لما فـي   )٦٢د هـو
مشابه لما في قصتي فكثير من ألفاظها وتراكيبها ، نفس السورة من مثل هذه اآلية

$: ® tΑفي قصة نـوح قال تعالى ، نوح وشعيب عليهما السالم s% ÏΘöθ s)≈ tƒ ÷Λä⎢ ÷ƒ u™u‘ r& β Î) 
àMΖä. 4’ n?tã 7π sΨ Éi t/ ⎯ÏiΒ ’ Ïn1§‘ © É_9s?# u™uρ Zπ uΗ ÷qu‘ ô⎯ÏiΒ ⎯Ïν Ï‰ΖÏã ôM uŠÏdϑ ãè sù ö/ä3ø‹n= tæ $ yδθ ßϑ ä3ãΒ Í“ ù= çΡr& óΟçFΡr&uρ $ oλm; 

tβθ èδ Í≈ x. ∩⊄∇∪ 〈 )  قصة شـعيب قال في و، )٢٨هـود: ® tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ óΟçF÷ƒ u™u‘ r& β Î) àMΖä. 4’ n?tã 

                                                 
 ٢/١٠٢١ينظر قطف األزهار للسيوطي  ١



 

7π sΨ Éi t/ ⎯ÏiΒ ’ Ïn1§‘ © É_ s% y— u‘ uρ çµ ÷ΖÏΒ $ »% ø— Í‘ $ YΖ|¡xm 4 !$ tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& ÷β r& öΝä3xÏ9% s{é& 4’ n< Î) !$ tΒ öΝà69yγ ÷Ρr& çµ ÷Ζtã 4 ÷β Î) 
ß‰ƒ Í‘ é& ω Î) yx≈ n= ô¹ M}$# $ tΒ àM ÷è sÜtG ó™ $# 4 $ tΒ uρ þ’ Å+Š Ïùöθ s? ω Î) «!$$ Î/ 4 Ïµ ø‹n= tã àM ù= ª.uθ s? Ïµ ø‹s9Î)uρ Ü=ŠÏΡé& ∩∇∇∪ 〈 ) هــود

وتأليفاً لهم على دعوتـه  ، ذكر الناقة تصديقاً لقوله واستتبع ذلك من صالح، )٨٨
ÏΘöθ ®          :فقال لهم مناديا مـرةً ثالثـة   s)≈ tƒ uρ ⎯Ïν É‹≈ yδ èπ s%$ tΡ «!$# öΝà6s9 Zπ tƒ#u™ $ yδρ â‘ x‹sù 

ö≅ à2 ù's? þ’ Îû ÇÚö‘ r& «!$# Ÿω uρ $ yδθ ¡yϑ s? &™ûθ Ý¡Î0 ö/ä.x‹è{ù'u‹sù Ò># x‹tã Ò=ƒ Ís% ∩∉⊆∪ 〈 ) ؛ وألنها هي )٦٤هود
$tΑ ® :وهـي قولـه تعـالى    تسبقهاالبينة المذكورة في اآلية التي  s% ÏΘöθ s)≈ tƒ óΟçF÷ƒ u™u‘ r& β Î) 

àMΖà2 4’ n?tã 7π sΨ Éi t/ ⎯ÏiΒ ’ Ïn1§‘ © É_8 s?# u™uρ çµ ÷ΖÏΒ Zπ uΗ ÷qu‘ ⎯yϑ sù ’ ÏΤãÝÁΖtƒ š∅ ÏΒ «!$# ÷β Î) …çµ çFøŠ|Á tã ( $ yϑ sù 
© É_ tΡρ ß‰ƒ Í“ s? uöxî 9Å¡øƒ rB ∩∉⊂∪ 〈 ) ٦٣هود(  
ÏNù'sù >π ® :وما في سورة الشعراء كان جواباً لسـابق قـولهم         tƒ$ t↔ Î/ β Î) |MΖä. z⎯ÏΒ 

š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇∈⊆∪ 〈 ) فوقع االقتصار على ذكر الناقة مع زيادة بيان قسـمة  ، )١٥٤الشعراء
ومثله في المعنى الوارد في موضع سورة القمر لكن في النسيج ، الماء بينها وبينهم

  .والفاصلة اختالف حسب اختالف السورتين في ذلك
 . هم في تمام اإلطباقأما الوارد في سورة النمل فهو جواب على كالم      

في توجيه اختالف الخبر الواحد في مواضـع   -رحمه اهللا–اإلسكافي  يقول      
 ١إن هؤالء سألوا أن يخرج لهم من هضبة ملساء: "سور األعراف وهود والشعراء

ناقة فسأل اهللا تعالى صالح  ،أنه بدأهم بهذه اآلية ال عن مسألة : وفي خبرٍ آخر
 ٤ناقـةً عشـراء   ٣جت عن ناقة بعدما تمخضت تمخض المـرأة فانفر، ٢كانت منهم

                                                 
 )٦/٢٢٣ينظر لسان العرب . (ملساء أي ال شيء بها وقيل هي المسطحة ١
قـال ابـن عطيـة    ، وذهب الجمهور إلى أن قوم صالح هم الذين سألوه أن يأتيهم بآيـة ، خبرلم أجد هذا ال ٢

بـل كانـت    :وقالت فرقة وهي الجمهـور  ،جاء بالناقة من تلقاء نفسه قال بعض الناس إن صالحاً:"األندلسي
ومه ثمود على صحة نبوته عند ق إنما استشهد صالح:"وقال الطبري، )٣/١٨٥ينظر المحرر الوجيز "(مقترحة

 )١٢/٦٤ينظر تفسير الطبري "(بالناقة ألنهم سألوه إياها آية وداللة على حقيقة قوله
ينظر لسان العـرب  . (وتمخض الناقة هو أن يضرب الولد في بطنها حتى تنتج، المخاض هو وجع الوالدة ٣
٧/٢٢٨ ( 
ينظـر  .(بت والدتهاشهر وقروناقة عشراء يعني إذا بلغت في حملها عشرة أ، يعني أن الناقة خرجت عشراء ٤

 )٤/٥٧٢لسان العرب 



 

فكانت ترِد ماء لهم بين جبلين يوماً فتشربه كله وتسقيهم ، ١فنتجت بعد ذلك فصيالً 
فثقُل عليهم أمر شُربها وانقطاع الماء يوماً ، ٢وللقوم شرب يوم يخصهم، اللبن بدله

، ى أن عقرها أحمر ثمودالتعرض لها إل وحذرهم صالح، عن مواشيهم بسببها
  ٣."فصار سبب هالكهم

، عامة في جمل ما كان من وعظه لهـم  ٤فاآلية األولى من سورة األعراف      
$!™ô‰s% Νà6ø?u  ® :ألنه قال y_ ×π uΖÍh‹t/ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ (〈 آية تشهد بصحتها نفوسكم أنها مـن  : أي

Ïν⎯ ® :في سورة هودثم قال ، قدرة اهللا تعالى المختصة بفعله ال بفعل غيره É‹≈ yδ èπ s%$ tΡ 
«!$# öΝà6s9 Zπ tƒ#u™   〈هذه ناقةٌ ليست ملك أحد منكم وإنما هي هللا اسـتخرجها مـن    :أي

في الصحاري  لتؤمنوا بها فاتركوها ترع لصدق نبيكم أمارة، الصخرة أو الهضبة
وء وال تتعرضوا لها بس، التي هي أرض اهللا من الكأل الذي هو من نعمة اهللا تعالى

  .كم عذاب أليم ينال منكم ويؤلمكمفيأخذَ
      جملة في اآلية األولى من سورة األعراف زِيدت بياناً فـي  وهذه المعاني الم

فاآلية األولى تحذير للقوم على طريـق  ، ١وآيتي سورة الشعراء، ٥آيتي سورة هود
  ٢.العموم

                                                 
 )١/٢١١ينظر مختار الصحاح .(الن وفصالصالفصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمه والجمع ف ١
 )١/٤٨٨ينظر لسان العرب .(والشرب معناه الحظ من الماء، أي نصيب من الشراب ٢
وتفسـير البغـوي   ،  ٢/٤٢١زوالمحـرر الـوجي  ،  ٨/٢٢٤ينظر قصة صالح مع قومه في تفسير الطبري  ٣
 ٢/٢٢٨وتفسير ابن كثير، ٢/١٧٥
٤ d ® 4’ n< Î)uρ yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& $ [s Ï=≈ |¹ 3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν ãöxî ( ô‰s% 

Νà6ø?u™!$ y_ ×π uΖÍh‹t/ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ ( ⎯Ïν É‹≈ yδ èπ s%$ tΡ «!$# öΝà6s9 Zπ tƒ#u™ ( $ yδρ â‘ x‹sù ö≅ à2 ù's? þ’ Îû ÇÚö‘ r& «!$# ( Ÿω uρ 

$ yδθ ¡yϑ s? &™ûθ Ý¡Î0 öΝä.x‹äz ù'u‹sù ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩∠⊂∪ 〈 ) ٧٣األعراف(  
٥ d ® tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ óΟçF÷ƒ u™u‘ r& β Î) àMΖà2 4’ n?tã 7π sΨ Éi t/ ⎯ÏiΒ ’ Ïn1§‘ © É_8 s?# u™uρ çµ ÷ΖÏΒ Zπ uΗ ÷qu‘ ⎯yϑ sù ’ ÏΤãÝÁΖtƒ 

š∅ ÏΒ «!$# ÷β Î) …çµ çFøŠ|Á tã ( $ yϑ sù © É_ tΡρ ß‰ƒ Í“ s? uöxî 9Å¡øƒ rB ∩∉⊂∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ ⎯Ïν É‹≈ yδ èπ s%$ tΡ «!$# öΝà6s9 Zπ tƒ#u™ 

$ yδρ â‘ x‹sù ö≅ à2 ù's? þ’ Îû ÇÚö‘ r& «!$# Ÿω uρ $ yδθ ¡yϑ s? &™ûθ Ý¡Î0 ö/ä.x‹è{ù'u‹sù Ò># x‹tã Ò=ƒ Ís% ∩∉⊆∪ 〈 ) ٦٤-٦٣هود( 



 

 الوحدة الرابعة

 
d ® (#ρ ãs)yè sù sπ s%$ ¨Ψ9$# (#öθ tG tã uρ ô⎯tã Íö∆ r& óΟÎγ În/u‘ (#θ ä9$ s% uρ ßx Ï=≈ |Á≈ tƒ $ sΨ ÏKø$# $ yϑ Î/ !$ tΡß‰Ïè s? β Î) |MΨ ä. z⎯ÏΒ 
t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩∠∠∪ 〈  

) ٠٧٧األعراف (  

 d ® $ yδρ ãs)yè sù tΑ$ s)sù (#θ ãè −G yϑ s? ’ Îû öΝà2 Í‘# yŠ sπ sW≈ n= rO 5Θ$ §ƒ r& ( y7 Ï9 s̈Œ î‰ôã uρ ãöxî 5>ρ ä‹õ3tΒ ∩∉∈∪ 
〈  

) ٠٦٥هود (  

 d ® $ sΨ ÷ s?# u™uρ yŠθ ßϑ rO sπ s%$ ¨Ζ9$# Zο uÅÇö7ãΒ (#θ ßϑ n= sàsù $ pκÍ5 4 $ tΒ uρ ã≅ Å™ öçΡ ÏM≈ tƒ Fψ$$ Î/ ω Î) $ Zƒ Èθ øƒ rB ∩∈®∪ 〈 
) ٠٥٩اإلسراء (  

 d ® $ yδρ ãs)yè sù (#θ ßs t7ô¹ r'sù t⎦⎫ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩⊇∈∠∪ 〈 
) ١٥٧الشعراء (  

d ® ’ Îûuρ yŠθ ßϑ rO øŒÎ) Ÿ≅Š Ï% öΝçλm; (#θ ãè −Fyϑ s? 4© ®L xm &⎦⎫Ïm ∩⊆⊂∪ (#öθ tG yè sù ô⎯tã ÍøΒ r& öΝÎκÍh5u‘ ãΝßγ ø?x‹s{r'sù 
èπ s)Ïè≈ ¢Á9$# öΝèδ uρ tβρ ãÝàΖtƒ ∩⊆⊆∪ 〈  

) ٠٤٤-٠٤٣الذاريات (  

d ® (#÷ρ yŠ$ uΖsù ÷Λàιt7Ïm$ |¹ 4‘sÛ$ yè tG sù us)yè sù ∩⊄®∪ 〈 
) ٠٢٩القمر (  

 d ® çνθ ç/¤‹s3sù $ yδρ ãs)yè sù 〈  
) ٠١٤الشمس (  

وقد عبر بـالعقر  ، على الناقة صالحٍهذه اآليات تتحدث عن اعتداء قوم       
ـ  ا كان لمألن العقر و، دون النحر لشموله على كل سبب لقتلها ه سبباً للنحـر أطلق

وإسناده إلى الكل مع أن المباشـر  ، ٣على النحر إطالقاً السم السبب على المسبب
  . رضاهمبالبعض مجاز لمالبسة الكل لذلك الفعل لكونه بين أظهرهم و

        

                                                                                                                                            
١ d ® tΑ$ s% ⎯Ïν É‹≈ yδ ×π s%$ tΡ $ oλ°; Ò> öÅ° ö/ä3s9uρ Ü> öÅ° 5Θöθ tƒ 5Θθ è= ÷è ¨Β ∩⊇∈∈∪ Ÿω uρ $ yδθ ¡yϑ s? &™ûθ Ý¡Î0 

öΝä.x‹è{ù'u‹sù Ü># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊇∈∉∪ 〈 ) ١٥٦-١٥٥الشعراء( 

 ٣٧٦-٣٧٤ينظر درة التنزيل ص  ٢
 ١/١٤٥وينظر تهذيب اللغة لألزهري ،  ١٤/١٣٤ينظر التفسير الكبير  ٣



 

هـو قطـع عرقـوب    : العقْر:"٢قال األزهري : ١ -رحمه اهللا–قال البغوي       
  ٣."ثم جعل النحر عقراً ألن ناحر البعير يعقره ثم ينحره، البعير
وال ريـب فـي أن   ، وكأن هذا إشارة إلى أن المراد بالعقر في كالمه النحر      

عقَر النخلـة   :تقول العرب، أصل العقر في اللغة هو القطع ومادته تدور على ذلك
سـتعمل  وأكثر مـا ي ، ضرب قوائمها بالسيفإذا والفرس ، إذا قطع رأسها فيبست

ستعمل غالباً في االنتفاع بـالمنحور لحمـاً وجلـداً    ر فير في الفساد وأما النحالعقْ
إلى أنهم لـم يقصـدوا بنحرهـا إال     التعبير به دون النحر إشارةً فلعّل، وغيرهما

وعناداً وفعالً للسوء مخالفة لنهي صالح، اً على اهللاإهالكها عتو.٤  
  

  :مواضع التشابه      

  :الموضع األول      

في مواضع سور األعـراف وهـود    جاءت نسبة العقْر إلى قوم صالح      
اإلسراء والشعراء والذاريات والشمس بينما جاءت نسبته إلى صاحبهم في سورة و

  .القمر
في كـل   ة وهو القومعاكر الجمحيث ورد ذ، فرادتشابه بالجمع واإل: نوعه      

  . صاحب القوم بمفردهالمواضع ما عدا موضع سورة القمر ورد فيها ذكر 
  
  
  

                                                 
ويلقب محيي  ،اءيعرف بابن الفر، بغوي الفقيه الشافعي الحسين بن مسعود بن محمد العالمة أبو محمد ال:هو ١

وشرح  ،وله من التصانيف معالم التنزيل في التفسير،كان إماما في التفسير والحديث والفقه ،السنة وركن الدين
. جـاوز الثمـانين  وقد  ـه ٥١٦ وفي سنةت،  والتهذيب في الفقه ،والجمع بين الصحيحين ،والمصابيح ،السنة

 )١/٤٩ات المفسرين ينظر طبق(
هــ  ٣٧١هـ وقيل ٣٧٠توفي سنة ، إمام في اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد بن األزهر األزهري: هو ٢
 )١/١٤٤ينظر طبقات الشافعية (
 ١/١٤٥والتهذيب لألزهري ، ٢/١٧٤ينظر تفسير البغوي  ٣
 ٧/٤٤٧ونظم الدرر ، ٤/٥٩٢,٥٩١ينظر لسان العرب  ٤



 

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

ال تناقض في ذلك ما دام أن عمل صاحب القوم كـان بعلمهـم وإرادتهـم          
    :وله تعالى في سـورة القمـر  فصح عنه قبل بندائهم وتحريضهم كما ي، ورضاهم

 ® (#÷ρ yŠ$ uΖsù ÷Λàιt7Ïm$ |¹ 4‘sÛ$ yè tG sù us)yè sù ∩⊄®∪ 〈 وبهـذا نوفّـق بـين    ، ها موافقةً لهمأي قتلَ، ١
  ٢.لكل ألمرهم بهسب إلى ااآليات فالمحصلة أن الفعل كان منه ونُ

  
  :الموضع الثاني      

راء والشعراء والذاريات وردت الحكاية مجملة في كل من مواضع سور اإلس      
  .بينما جاءت أكثر تفصيالً في باقي المواضع، والشمس

  .تشابه باإلجمال والتفصيل: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

عراء والشمس فإنه مناسـب لمـا   أما اإلجمال الوارد في سور اإلسراء والش      
سورة فكان الثاني األخير في ترتيـب  فيها من الفواصل والنسيج الخاص لكل  ورد

السور كالبيان والتفصيل لألول السابق في ترتيب السور واإلجمـال مقـدم علـى    
  .التفصيل
θ#)   ® :وأما الوارد في سورة الذاريات وهو قوله       ãè −Fyϑ s? 4© ®L xm &⎦⎫Ïm 〈  جاء فإجماٌل

$ ® :تفصيله في سورة هود  yδρ ãs)yè sù tΑ$ s)sù (#θ ãè −G yϑ s? ’ Îû öΝà2 Í‘# yŠ sπ sW≈ n= rO 5Θ$ §ƒ r& ( y7 Ï9 s̈Œ î‰ôã uρ ãöxî 
5>ρ ä‹õ3tΒ ∩∉∈∪ 〈  ،ات ألنها موضع اختصارٍ وإيجازٍووقع اإلجمال في سورة الذاري ،

ويكـون العتـو   ، التفصيل في سورة هود ألنها موضع بسط وإطنـاب بينما وقع 
ما كـان بعـد   وهو ، المذكور في سورة الذاريات هو المذكور في سورة األعراف

                                                 
والتسهيل لعلوم ، ١٩/١١٤وروح المعاني ، ٢/٤٢٣والمحرر الوجيز ، ٢/٣٥يطي ينظر أضواء البيان للشنق ١

 ٨/٢٢٥والتحرير والتنوير ، ٢/٣٧التنزيل 
  ٤/٢٤٨ينظر حاشية الجمل  ٢



 

θ#) ® :وهو قولهم في سـورة النمـل  ، ر من عزمهم على قتلهالعقْ ä9$ s% (#θ ßϑ y™$ s)s? «!$$ Î/ 
…çµ ¨ΖtG ÍhŠu; ãΨ s9 …ã& s#÷δ r&uρ ¢ΟèO £⎯s9θ à)uΖs9 ⎯Ïµ Íh‹Ï9uθ Ï9 $ tΒ $ tΡô‰Îκy− y7 Ï= ôγ tΒ ⎯Ï& Í#÷δ r& $ ¯ΡÎ)uρ šχθ è% Ï‰≈ |Á s9 ∩⊆®∪ 〈 ) ٤٩النمل( 

$ ® :شـعراء في سورة ال تعالى وأما قوله       yδρ ãs)yè sù (#θ ßs t7ô¹ r'sù t⎦⎫ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩⊇∈∠∪ 〈   مـع
ρ#) ® :قوله في سورة األعراف ãs)yè sù sπ s%$ ¨Ψ9$# (#öθ tG tã uρ ô⎯tã Íö∆ r& óΟÎγ În/u‘ (#θ ä9$ s% uρ ßx Ï=≈ |Á≈ tƒ $ sΨ ÏKø$# $ yϑ Î/ 

!$ tΡß‰Ïè s? β Î) |MΨ ä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩∠∠∪ 〈  دمهم ال يتنـافى  ألن ن بينهمافإنه أيضا ال تناقض
 مـع استشـعار    مع قولهم المذكور؛ ألنه كان من قبيل المجادلة والمكابرة والعتـو

فعقروها : أو أن المعنى، الخوف والندم استشعاراً لم يبلغ أن يجتثّ أصول عنادهم
$ ® :فأصبحوا نادمين بعد أن عتوا عقب عقرها وقولهم معاندين ومكـابرين  sΨ ÏKø$# $ yϑ Î/ 

!$ tΡß‰Ïè s? 〈،  وحرف الفاء الداخل على الندم ال يمنع من مثل ذلك التقدير؛ ألن التعقيب
وهذه حوادثٌ جسام مضت عليها أزمان متطاولة فإذا أتـاهم  ، في كل شيء بحسبه

وفي هذه األيام التي ، خال بقضية التعقيبرها بثالثة أيامٍ لم يكن ذلك مالندم بعد عقْ
والعزم على قتلـه  ، والتحدي لصالح العتومضت قبل أن يأتيهم الندم كان فيها 

  ١.قبل أن يحّل بهم ما حلّت بوادره
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ١٣٢عبد الغني الراجحي ص. ينظر رسالة متشابه النظم في قصص القرآن د ١



 

  الوحدة الخامسة

  
d ® ÞΟßγ ø?x‹s{r'sù èπ xô_ §9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í‘# yŠ t⎦⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩∠∇∪ 4’ ¯< uθ tFsù öΝåκ÷]tã tΑ$ s% uρ ÏΘöθ s)≈ tƒ 

ô‰s)s9 öΝà6çG øó n= ö/r& s' s!$ y™ Í‘ ’ Ïn1u‘ àM ós |Á tΡuρ öΝä3s9 ⎯Å3≈ s9uρ ω tβθ ™7Ït éB š⎥⎫Ï⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9$# ∩∠®∪ 〈 
) ٠٧٩-٠٧٨األعراف (  

d ® $ £ϑ n= sù u™!$ y_ $ tΡÞö∆ r& $ uΖø‹¯gwΥ $ [s Ï=≈ |¹ š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π yϑ ôm uÎ/ $ ¨Ψ ÏiΒ ô⎯ÏΒ uρ Ä“ ÷“ ½z 
>‹Í≥ ÏΒ öθ tƒ 3 ¨β Î) y7 −/u‘ uθ èδ ‘“ Èθ s)ø9$# â“ƒ Í“ yè ø9$# ∩∉∉∪ x‹s{r&uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í≈ tƒ ÏŠ 

š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩∉∠∪ 〈  
) ٠٦٧-٠٦٦هود (  

 d ® ãΝåκøEx‹s{r'sù èπ ys øŠ¢Á9$# t⎦⎫Ï⇔Î6 óÁ ãΒ ∩∇⊂∪ 〈 
) ٠٨٣الحجر (  

 d ® ãΝèδ x‹s{r'sù Ü># x‹yè ø9$# 3 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ šχ% x. Νèδ ãnYò2 r& t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊇∈∇∪ 〈 
) ١٥٨الشعراء (  

 d ® öÝàΡ$$ sù y#ø‹x. šχ% Ÿ2 èπ t7É)≈ tã öΝÏδ Íõ3tΒ $ ¯Ρr& öΝßγ≈ tΡö̈Β yŠ öΝßγ tΒ öθ s% uρ t⎦⎫Ïè uΗ ød r& ∩∈⊇∪ š ù= ÏFsù 
öΝßγ è?θ ã‹ç/ Oπ tƒ Íρ% s{ $ yϑ Î/ (#ûθ ßϑ n= sß 3 χ Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ßϑ n= ÷è tƒ ∩∈⊄∪ $ uΖøŠpgΥr&uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ 

(#θ çΡ% Ÿ2 uρ šχθ à)−G tƒ ∩∈⊂∪ 〈  
) ٠٥٣-٠٥١النمل (  

 d ® öΝåκøEx‹yz r'sù èπ s)Ïè≈ |¹ É># x‹yè ø9$# Èβθ çλù; $# $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ç7Å¡õ3tƒ ∩⊇∠∪ $ sΨ ø‹¯gwΥuρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ 
(#θ çΡ% x.uρ tβθ à)−G tƒ ∩⊇∇∪ 〈 

) ٠١٨-٠١٧فصلت (  

 d ® ãΝßγ ø?x‹s{r'sù èπ s)Ïè≈ ¢Á9$# öΝèδ uρ tβρ ãÝàΖtƒ ∩⊆⊆∪ $ yϑ sù (#θ ãè≈ sÜtG ó™ $# ⎯ÏΒ 5Θ$ uŠÏ% $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. 
t⎦⎪ ÎÅÇtGΖãΒ ∩⊆∈∪ 〈  

) ٠٤٥-٠٤٤الذاريات (  

 d ® (#yŠθ ßϑ rO uρ !$ yϑ sù 4’ s+ö/r& ∩∈⊇∪ 〈  
) ٠٥١النجم (  

 d ® !$ ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝÎκö n= tã Zπ ys ø‹|¹ Zο y‰Ïn üρ (#θ çΡ% s3sù ÉΟ‹ Ï±yγ x. ÍÏàtG ós çRùQ$# ∩⊂⊇∪ 〈 
) ٠٣١القمر (  

 d ® $ ¨Β r'sù ßŠθ ßϑ rO (#θ à6Ï= ÷δ é'sù Ïπ u‹Ïî$ ©Ü9$$ Î/ ∩∈∪ 〈 
) ٠٠٥الحاقة (  



 

 d ® çνθ ç/¤‹s3sù $ yδρ ãs)yè sù tΠy‰øΒ y‰sù óΟÎγ øŠn= tæ Οßγ š/u‘ öΝÎγ Î6 /Ρx‹Î/ $ yγ1 §θ |¡sù ∩⊇⊆∪ Ÿω uρ ß∃$ sƒ s† $ yγ≈ t6 ø)ãã 
〈  

) ٠١٥-٠١٤الشمس (  

بعد عقر الناقة  م صالح وهذه اآليات هي التي تحدثت عن وصف ما نزل بقو  

 .ومن معه من المؤمنين من الهالك   ووصف نجاته 
 

  :مواضع التشابه      

  :الموضع األول      

فتارةً باألخـذ فـي   ، لك به قوم صالحمر الذي ُأهاختالف التعبير عن األ      
وتـارةً  ، مواضع سور األعراف وهود والحجر والشعراء وفصـلت والـذاريات  

وتارةً في بعض المواضع مما لم يقع فيه أخذ أو ، مرباإلرسال في موضع سورة الق
  .إرسال كالوارد في مواضع سور النمل والنجم والحاقة والشمس

  .إبدال كلمة بأخرى، تشابه باإلبدال: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

      ـ   أما في سور النمل والنجم والحاقة والشمس فقد ورد ذ ا كـر العـذاب فيه
، عباراتٌ تؤول في معناها إلى الهالك واإلهالك، بعبارات غير األخذ أو اإلرسال

 كر إرساٍلعمل الهالك واإلهالك بدون ذواستُ، عمل التدمير في سورة النملفقد استُ
 ،عملت الدمدمة في سورة الشمسواستُ، في سورة الحاقة أو إرساٍل أو أخذ أو إنزاٍل
yŠθ#) ®: ا في سورة النجمأخرى كم ستعمل ألفاظٌوقد تُ ßϑ rO uρ !$ yϑ sù 4’ s+ö/r& ∩∈⊇∪ 〈 . 

ذ فقد وردت في هذه القصة في سور األعراف وهود والحجر وأما مادة األخْ      
والشعراء وفصلت والذاريات وغيرها من قصص القرآن ومن غير القصص ممـا  

الداللـة علـى   ما فيها من قوة الغالب استعمالها ِلفي  وكان، ذكر فيه إنزال عذابي
كاألسير األخيـذ  ، وأنه مأخوذ بما نزل به، عف المعذّبوض، نزول العقاب النازل

ذلـك  لتوجيـه  و، وال يرجو فكاكاً، وال يبدي حراكاً، ناصاًالذي ال يدري لنفسه م
  : أقول التفصيلبشيء من 



 

كر األخذ فلمناسبته للوارد فـي  األعراف وهود من ذ أن الواقع في سورتي      
قـال تعـالى فـي سـورة     ، في السورتين التي وقع فيها األخـذ  شعيب قصة

ãΝåκøEx‹s{r'sù èπ ®      :األعراف xô_ §9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í‘# yŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊇∪ 〈 )  وقال  ،)٩١األعـراف
$ ®    :في سورة هود £ϑ s9uρ u™!$ y_ $ tΡãøΒ r& $ uΖøŠ¯gwΥ $ Y6 ø‹yè ä© t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π uΗ ÷quÎ/ $ ¨ΖÏiΒ ÏNx‹yz r&uρ 

t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊆∪ 〈 ) ٩٤هود(  

في السورة  وكذلك األخذ في سورة الحجر مناسب لسابقه في قصة لوط      
ãΝåκøEx‹s{r'sù èπ ® :قال تعالى، نفسها من ذكر األخذ ys øŠ¢Á9$# t⎦⎫Ï% Îô³ãΒ ∩∠⊂∪ 〈 ) ٧٣الحجر( 

مناسباً للوارد  وكذلك في سورة الشعراء جاء لفظ األخذ في قصة صالح      
çνθ ® :قال تعالى، بعده في قصة شعيب ç/¤‹s3sù öΝèδ x‹yz r'sù Ü># x‹tã ÏΘöθ tƒ Ï' ©#—à9$# 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. 

z># x‹tã BΘöθ tƒ AΟŠ Ïàtã ∩⊇∇®∪ 〈 ) ١٨٩الشعراء(    
ورد األخذ ألنه األقوى في الداللة علـى  فقد في سورة فصلت  األمروكذلك       

β÷ ® :وهو األنسب لمقام اإلنذار المصرح به في قوله تعالى، قوة العذاب Î* sù (#θ àÊ uôã r& 
ö≅ à)sù ö/ä3è?ö‘ x‹Ρr& Zπ s)Ïè≈ |¹ Ÿ≅ ÷WÏiΒ Ïπ s)Ïè≈ |¹ 7Š$ tã yŠθ ßϑ rO uρ ∩⊇⊂∪ 〈 ) ١٣فصلت( 

لصاعقة وهـي بهـا   تها لراوجلم فكانات وأما ورود األخذ في سورة الذاري      
   :هم في قوله تعـالى ولمناسبتها لما سبقت حكايته في القصة نفسها من عتو، أنسب

® (#öθ tG yè sù ô⎯tã ÍøΒ r& öΝÎκÍh5u‘ ãΝßγ ø?x‹s{r'sù èπ s)Ïè≈ ¢Á9$# öΝèδ uρ tβρ ãÝàΖtƒ ∩⊆⊆∪ 〈 ) ٤٤الذاريات( 

اإلهـالك المـذكور فـي قـوم     وفي سورة الحاقة ذكر اإلهالك ألنه بجوار       
$ ® :في قوله تعالى هود ¨Β r&uρ ×Š$ tã (#θ à6Ï= ÷δ é'sù 8xƒ ÍÎ/ A|Àö|¹ 7π uŠÏ?% tæ ∩∉∪ 〈 ) ٦الحاقة( 

وأما التعبير باإلرسال في موضع سورة القمر والوارد في لفظة واحدة فـي        
 ففيه داللة علـى قـوة  ، في أكثر آياتها ومواضعها هذه القصة وفي قصة هود

كما أنه مناسب للواقع في القصة نفسها في ، العذاب وتسلّطه تسلّط المرسل المسخّر
$ ® :قوله تعالى ¯ΡÎ) (#θ è= Å™ öãΒ Ïπ s%$ ¨Ζ9$# Zπ uΖ÷FÏù öΝçλ°; öΝåκö: É)s?ö‘ $$ sù öÉ9 sÜô¹ $#uρ ∩⊄∠∪ 〈 ) ٢٧القمر(    

  
  



 

  :الموضع الثاني      

اف عبر عنـه  سورة األعرففي ، اختالف حكاية الهالك في المواضع السابقة      
، وفي سورة الشعراء بالعـذاب ، والحجر والقمر بالصيحةسور هود وفي ، بالرجفة

، بالصـاعقة  سورتي فصلت والـذاريات وفي ، لنمل بالدمار والتدميرسورة اوفي 
  .مدمةسورة الشمس بالدوفي ، وفي سورة الحاقة بالطاغية

  .إبدال كلمة بأخرى، تشابه باإلبدال: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

فالرجفة ، كل ذلك اختالف ال تناقض فيه بل جميع األلفاظ متقاربة في المعنى      
وكانت هذه الصـيحة  ، ١"كتهم للعذابالصيحة التي زعزعتهم وحر: "إنما عني بها

فكانت الصاعقة المـذكورة فـي سـورة الـذاريات     ، غاً عظيماًبالغةً في القوة مبل
شديد حتى ال  وفصلت؛ ألن الصاعقة هي خروج النار من السحاب بصحبة صوت

فهم من ذوكانت هذه المصيبة التي نزلت بهم قويةً فكانت هي ، ٢كرها إال هويكاد ي
وكـان اهللا  ، ٣الطاغية المذكورة في سورة الحاقة وسورة الشمس على أحد القولين 

وسوى بهـم األرض فكـان   ، قد أطبق عليهم بهذا العذاب فصيرهم أثراً بعد عين

                                                 
 ٩/١١٣ولسان العرب ،٨/٢٣٣ينظر تفسير الطبري  ١
الصاعقة هي النار التي يرسلها اهللا مـع  :"وفي لسان العرب ،كتاب الصاد ١/٤٨٥للراغب  ينظر المفردات ٢

 ١٠/١٩٨"وقيل هي الصوت الشديد من الرعدة يسقط معها قطع نار، الرعد الشديد
ôM ® :معنى إنحيث قيل ، هو القول بأن عذاب ثمود في سورة الشمس كان بالطاغية ٣ t/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO !$ yγ1 uθ øó sÜÎ/ 

وعبر عنها بالطغوى وليس الطغيان  ،ألنه طغى عليهم) طغوى(أي عذابها الذي وعدت به وكان اسمه 〉   ∪⊆⊆∩

ومن أصحاب هذا القول ابن عباس وأبو عبيدة وابـن زيـد   ، مع أن كليهما مصدر ألنه أشبه برؤوس اآليات
$ ® :وقالوا أن الدليل على ذلك هو قولـه تعـالى   ¨Β r'sù ßŠθ ßϑ rO (#θ à6Ï= ÷δ é'sù Ïπ u‹Ïî$ ©Ü9$$ Î/ ∩∈∪ 〈 )   ينظـر تنـوير

وروح المعـاني  ، ٣١/١٧٦والتفسـير الكبيـر  ،١/٤٨٢المقباس من تفسير ابـن عبـاس للفيـروز أبـادي     
وتـاج  ،٨/١٥٣والتهـذيب  ، ٤/٥٤٣وحاشية الجمل،٥/٤٤٩وفتح القدير ، ٥/٤٨٨والمحرر الوجيز ،٢٩/٤٠

  .)٣٨/٤٩٥العروس 



 

وكذلك الدمدمة الواردة في سورة الشـمس علـى   ، التدمير الوارد في سورة النمل
  ١.القول الثاني

اسم لكل ما تجـاوز حـده   : ٢ -رحمه اهللا–وقيل الطاغية كما قال أبو مسلم       
وهـي  ، وأما الرجفة فهي الزلزلة فـي األرض ، أو غير حيوان سواء كان حيواناً

وأمـا الصـيحة   ، حركةٌ خارجةٌ عن المعتاد فلم يبعد إطالق اسم الطاغية عليهـا 
وأما الصاعقة فالغالـب  ، فالغالب أن الزلزلة ال تنفك عن الصيحة العظيمة الهائلة

   ٣.وكذلك الزجرة ،كذلك أنها الزلزلة
فالرجفـة فـي   ، ية في موضعها لمناسبتها لهذا الموضعوإنما جاءت كل حكا      

سورة األعراف والصيحة في سورة هود للواقع في السورة نفسها مـن الرجفـة   
ففي سورة األعراف قال تعالى فـي  ، من كل سورة والصيحة في قصة شعيب

: ® ãΝåκøEx‹s{r'sù èπقصة شعيب xô_ §9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í‘# yŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊇∪ 〈 ) وفي ، )٩١األعراف
$ ® :سورة هود قال تعالى في قصـة شـعيب   £ϑ s9uρ u™!$ y_ $ tΡãøΒ r& $ uΖøŠ¯gwΥ $ Y6 ø‹yè ä© t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ 

(#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π uΗ ÷quÎ/ $ ¨ΖÏiΒ ÏNx‹yz r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊆∪ 
 )٩٤هود ( 〉

 ووردت الصيحة في سورة الحجر لمناسبتها لما ورد قبلها في قصة لوط      
ãΝåκøEx‹s{r'sù èπ ® :في قوله تعالى ys øŠ¢Á9$# t⎦⎫Ï% Îô³ãΒ ∩∠⊂∪ 〈 ) ٧٣الحجر(  

، أن الرجفة مترتبة على الصيحة؛ ألنه لما صيح بهم رجفت قلـوبهم : وقيل      
، ند اإلهالك إلى كل واحد منهمـا سفجاز أن ي، وتزلزلت األرض من تحتهم فماتوا

                                                 
ورسالة المتشابه اللفظي في القـرآن للـدكتورة فائقـة    ،  ٨/٧٠٥ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري  ١

  ٣٥٧الحسني ص
مـات سـنة   ، وكان مؤدب عبد الملك بن مروان، بليغاً متكلماً، كاتباً، كان شيعياً، معاذ بن مسلم الهراء: هو ٢

 ينظـر بغيـة  .(له كتاب جامع التأويل لمحكم التنزيل في تفسير القرآن على مذهب المعتزلة، هـ ببغداد١٨٧
 )١/١٩٦والفهرست ، ٢/٢٩٠الوعاة 

  ١٤/١٣٥ينظر التفسير الكبير  ٣



 

وإلى السبب البعيد تارةً أخـرى  ، حيث أسنده إلى السبب القريب تارة وهو الصيحة
   ١.وهو الرجفة

والصـيحة مـن   ، أنه أخذتهم الرجفة وهي الزلزلة الشديدة من تحتهم: وقيل      
حـدة  بذكر كـل وا لكنه اكتفى ، فكان عذابهم بالرجفة والصيحة، فوقهم حتى هلكوا

اضـطراب األرض  : ويؤيد ذلـك القـول بـأن الرجفـة    ، ٢منهما في كل موضع
وتكون مـن  ، فتكون من حوادث سماوية كالرياح العاصفة والصواعق، وارتجاجها

وبسبب تسميتها صيحة في سورة هود علـم أن الـذي   ، أسبابٍ أرضية كالزالزل
ويحتمل أن ، أو صواعق متتالية رجفت أرضهم وأهلكتهم أصاب ثمود هو صاعقةٌ

  ٣.قارنها زالزل أرضيةتُ
أن الرجفة أعظم من الصيحة فناسب كونها في سورة األعراف؛ ألن : وقيل      

بينما الصيحة وتعني االنتشار ناسب كونها في سورة ، مقصودها إنذار المعارضين
 .وتصح كل هذه التوجيهات مجتمعة، ٤يهاهود للتفصيل الوارد ف

سورة الشعراء لمناسبته لما سبقه في السورة نفسها مـن   والعذاب الوارد في      
’þ ® :قوله تعالى ÏoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ šU#x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∈∪ 〈 ) ١٣٥الشعراء( 

إدخـال   وأوالواقع في سورة النمل من الدمار والتدمير فإنه بمعنى اإلهالك       
ـ ، ٥الهالك على الشيء : ® …çµالحفلما سبقت حكاية قول قوم ص ¨ΖtG ÍhŠu; ãΨ s9 …ã& s#÷δ r&uρ ¢ΟèO 

£⎯s9θ à)uΖs9 ⎯Ïµ Íh‹Ï9uθ Ï9 $ tΒ $ tΡô‰Îκy− y7 Ï= ôγ tΒ ⎯Ï& Í#÷δ r& $ ¯ΡÎ)uρ šχθ è% Ï‰≈ |Á s9 ∩⊆®∪ 〈 )  ٤٩النمـل(  سـن  كان مـن الح
$ ® :والجودة أن يتلوه قوله تعالى ¯Ρr& öΝßγ≈ tΡö̈Β yŠ öΝßγ tΒ öθ s% uρ t⎦⎫Ïè uΗ ød r& ∩∈⊇∪ 〈 )  فكان هـذا ، )٥١النمـل 

                                                 
وحاشية الشـهاب  ، ٢/٢٥٣الشيخ زاده وحاشية ، ٣/٢٥٢وتفسير أبي السعود ، ٢٥/٥٨ينظر التفسير الكبير  ١
٤/١٨٥  
 ٣/٣٦٢ينظر فتح البيان  ٢
 ٨/٢٢٧ينظر التحرير والتنوير  ٣
 ٩/٣٢٦، ٧/٤٥٠ونظم الدرر ، ٢٥/٥٨ينظر التفسير الكبير  ٤
وتاج العروس ،٤/٢٩١ولسان العرب ،١/٨٨ومختار الصحاح ،  ١/١٧٢ينظر المفردات في غريب القرآن  ٥

١١/٣٠٩ 



 

$$öÝàΡ ®:عاقبة أمرهم كما صرح تعالى فـي قولـه   sù y#ø‹x. šχ% Ÿ2 èπ t7É)≈ tã öΝÏδ Íõ3tΒ  〈 ،
  .فكان الجزاء من جنس ما بيتوه

والصاعقة في سورة فصلت وردت لمناسبتها للوارد في صدر القصص في       
β÷ ® :قوله تعالى Î* sù (#θ àÊ uôã r& ö≅ à)sù ö/ä3è?ö‘ x‹Ρr& Zπ s)Ïè≈ |¹ Ÿ≅ ÷WÏiΒ Ïπ s)Ïè≈ |¹ 7Š$ tã yŠθ ßϑ rO uρ ∩⊇⊂∪ 〈 )  ١٣فصـلت( ،

، عرف بطريق اإلضافةوفي إضافة الصاعقة إلى العذاب داللةٌ على أنها صاعقة تُ
فهـي  ، صاعقةٌ خارقةٌ لمعتاد الصـواعق : أي، إذ ال يعرف بها إال ما تُضاف إليه
فه كما أن في إضافة الصاعقة للعذاب ووص، ١صاعقةٌ مسخرةٌ من اهللا لعذاب ثمود

  ٢.بالهون هنا دليٌل على إرادة المبالغة في معنى هذه الصاعقة
      ات في السورة في قوله وأما الصاعقة في سورة الذاريات فلشيوع ذكر العلوي

≈ÏM ® :تعالى tƒ Í‘ ©̈%! $#uρ #Yρ ö‘ sŒ ∩⊇∪ ÏM≈ n= Ïϑ≈ ut ù: $$ sù #Xø% Íρ ∩⊄∪ 〈 ) وقولـه ، )٢-١الذاريات: ® ÏM≈ yϑ Åb¡s)ßϑ ø9$$ sù #·øΒ r&  
$!™Ï ® :وقوله تعالى، )٤الذاريات ( 〉 uΚ ¡¡9$#uρ ÏN# sŒ Å7 ç6 çt ù: ’ ® :وقوله تعالى،  )٧الذاريات ( 〉 ∪∠∩ #$ Îûuρ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# 

ö/ä3è% ø— Í‘ $ tΒ uρ tβρ ß‰tãθ è? ∩⊄⊄∪ 〈 ) ــذاريات ــالى، )٢٢ال ــه تع ≅ö ® :وقول yδ y79s?r& ß]ƒ Ï‰xm É#øŠ|Ê tΛ⎧ Ïδ üö/Î) 
š⎥⎫ÏΒ uõ3ßϑ ø9$# ∩⊄⊆∪ 〈 )ات )٢٤ الذارياتوإرسـال الحجـارة علـى قـوم     ، الهابطين من العلوي

وهي مما يرِد مـن   فجاءت كذلك الصاعقة في قصة ثمود، من أعلى لوط
ÏM ® :وفيها قوله تعـالى  مع ما في السورة من ذكرٍ لقصة إبراهيم، أعلى n= t7ø% r'sù 

…çµ è?r&uøΒ $# ’ Îû ;ο §|À 〈 ) ٢٩الذاريات(، ة هي الصيحة العالوالصوهي قريبة من الصاعقة، يةر.  
في  والصيحة في سورة القمر وردت لمناسبتها للسابق لها في قصة هود      

وهو صوت كالصيحة وقد يكون أشـد  ، من وصف الريح بالصرصر نفس السورة
صفت بواحدة للداللة على أنها وو، ٣ذلك سابقاً في قصة هود وقد ذكرت ،منها

بـاع هـذا   وأمـا إتْ ، ٤بيلة كاملة وهم أصحاب الحجرإذ أتت على ق، خارقة للعادة

                                                 
 ٢٤/٢٦٣ينظر التحرير والتنوير  ١
 ٥/١١١وتفسير البيضاوي ، ٨/٩وتفسير أبي السعود ، ٤/٢٠٠والكشاف ،٢٤/١١٤ينظر روح المعاني  ٢
 ٢٧٧ص  ينظر قصة هود ٣
 )الطبعة الجديدة(٢٧/١٩٣ير والتنوير ينظر التحر ٤



 

θ#) ® :الوصف بقوله تعالى çΡ% s3sù ÉΟ‹ Ï±yγ x. ÍÏàtG ós çRùQ$# ∩⊂⊇∪ 〈 ما في مقام السـورة  فلمناسبته ِل
في الكفر وقوة البأس في العقاب من بيان العتو.  

$ ® :والطاغية في سورة الحاقة وردت لمناسبتها لما بعدها في قوله تعـالى        ¯ΡÎ) 
$ £ϑ s9 $ tó sÛ â™!$ yϑ ø9$# ö/ä3≈ sΨ ù= uΗ xq ’ Îû Ïπ tƒ Í‘$ pgù: Ïπ ®: وقوله، )١١الحاقـة  (〉  ∪⊆⊆∩ #$ u‹Ïî$ ©Ü9$$ Î/  〈 أي ، فيه إضمار

أي بالصـيحة  : -رحمـه اهللا -قـال قتـادة  و، ١بالفعلة الطاغية وهو شركهم باهللا 
رحمه –بي وقال الكل، ٢أي لحد الصيحات من الهول ، أي المجاوزة للحد، الطاغية

  ٤.الطاغية هو قاتل الناقة: وقيل، ٣بالطاغية أي بطغيانهم وكفرهم : -اهللا
، والتاء للمبالغة كما فـي عالمـة  ، والطاغية مصدر بمعنى الطغيان كالعافية      
   ٥.فأهلكوا بسبب طغيانهم: والمعنى
çνθ ® :وأما الواقع في سورة الشمس من قولـه تعـالى         ç/¤‹s3sù $ yδρ ãs)yè sù tΠy‰øΒ y‰sù 
óΟÎγ øŠn= tæ Οßγ š/u‘ öΝÎγ Î6 /Ρx‹Î/ $ yγ1 §θ |¡sù ∩⊇⊆∪ 〈 )  فالمعنى أنه أتاهم بالعذاب الذي صـاحبته  ، )١٤الشـمس

شـديدة كانـت بعـدها     كها حركةًوتحر، الصيحة من السماء والرجفة من األرض
للسابق في السورة نفسها من الحديث عن األرض بمثل  وهو مناسب، عليهم مسواة

‘ÇÚö ® :ك المعنى في قوله تعـالى ذل F{$#uρ $ tΒ uρ $ yγ8 ys sÛ ∩∉∪ 〈 )  فالـذي طحاهـا   ، )٦الشـمس
  .وسواها رحمةً بالناس طحاها أيضاً وسواها نقمةً على المجرمين

  
  :الموضع الثالث      

ÞΟßγ ® :جاءت الدار مفردةً في موضع سورة األعراف في قوله تعـالى        ø?x‹s{r'sù 
èπ xô_ §9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í‘# yŠ t⎦⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩∠∇∪ 〈 ) بينما جاءت مجموعةً في موضـع  ، )٧٨األعراف

                                                 
 ٢٩/٤٠وروح المعاني ، ١٨/٢٥٨ينظر تفسير القرطبي  ١
 ٣٨/٤٩٤وتاج العروس ، ٤/٣٨٦ينظر تفسير البغوي  ٢
 ٤/١٤٢ينظر التسهيل لعلوم التنزيل  ٣
 ٤/٣٩٤ينظر حاشية الجمل  ٤
  ٨/٣٤٦سير البن الجوزي وزاد الم، ٤/٢٠٢والتسهيل لعلوم التنزيل ، ١٨/٢٥٨ينظر تفسير القرطبي  ٥



 

⎪⎥x‹s{r&uρ š ® :سورة هود في قولـه تعـالى   Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í≈ tƒ ÏŠ 
š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩∉∠∪ 〈 ) ٦٧هود(  

  .تشابه بالجمع واإلفراد: نوعه      
  

  :لسياق في توجيه المتشابهأثر ا      

لمناسبة كل وارد في موضعه للوارد في السـورة  كان ذلك الجمع واإلفراد       
ãΝåκøEx‹s{r'sù èπ ® :قال تعالى في سـورة األعـراف  ، نفسها في قصة شعيب xô_ §9$# 

(#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í‘# yŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊇∪ 〈 ) وقال في سورة هـود ، )٩١األعراف: ® $ £ϑ s9uρ u™!$ y_ $ tΡãøΒ r& 
$ uΖøŠ¯gwΥ $ Y6 ø‹yè ä© t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π uΗ ÷quÎ/ $ ¨ΖÏiΒ ÏNx‹yz r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû 

öΝÏδ Í≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊆∪ 〈 ) ولعل توحيد الدار فـي موضـع سـورة األعـراف     ، )٩٤هود
ظم الزلزلة والصيحة في الموضعين؛ شارة إلى عوجمعها في موضع سور هود لإل

، وذلك ألن الزلزلة إذا كانت في شيء واحد كانت أمكن فيراد بها أعظم التنكيـل 
ت األماكن المتنائية والديار المتباعدة فأهلكت والصيحة من شأنها االنتشار فإذا عم

، لشدة البالغـة كانت من القوة المفرطة وا، وفرقت شملها، ومزقت جماعتها، أهلها
وحاصله أنه حيث عب   د الدار إشـارة إلـى شـدر بالرجفة وح ظـم  ة العـذاب بع

، ر بالصيحة جمع إشارة إلى عموم الموت بشدة الصـوت وحيث عب، االضطراب
، ولعل إحـداهما كانـت سـبباً لألخـرى    ، وال مخالفة ألن العذاب كان بكٍل منهما

، ؛ ألن مقصودها إنذار المعارضينوخُصت سورة األعراف بتوحيد الدار والرجفة
بينما خُصت سورة هود بجمع الدار والصيحة؛ ألنها أكثر تفصـيالً مـن سـورة    

    ١.وكٌل من الديار والصيحة مناسب لهذا التفصيل، األعراف
وحيث ذكر الصـيحة  ، أنه حيث ذكر الرجفة وهي الزلزلة وحد الدار: وقيل      

فتصل إليهم في دورهم من جهتها العليا التي  جمع؛ ألن الصيحة كانت من السماء

                                                 
 ٩/٣٢٦، ٧/٤٤٩ينظر نظم الدرر  ١



 

لذلك بلوغها أكثر وأبلغ مـن الزلزلـة المتعلقـة    ، تنفصل فيها الدور وتظهر منها
  ١.باألرض وأصول الدور وما قامت عليه فاتصل كل واحد بما هو أليق به

أن الصيحة قد يراد بها مطلق   -رحمه اهللا–وقد ذكر ابن الزبير الغرناطي       
وأما الرجفة فهي خصـوص العـذاب   ، عذاب فتقع على كل ما يقع عليه العذابال

وتوحيدها بجوار األخص ، فوقع جمع الدار بجوار األعم في سورة هود، بالزلزلة
، في سورة األعراف؛ ألن اسم الدار لفظ يقع على المنزل الواحد والمسكن المفـرد 

عت وافترقت إذا ضـمها إقلـيم   ويقع على مساكن القبيلة والطائفة الكبيرة وإن اتس
  ٢.فكان األقل بجوار األقل واألكثر بجوار األكثر، واحد

وطغيانهم وتعديهم على اهللا  وقيل إن لذلك عالقة بكثرة عناد قوم  صالح      
فكان ذلك وضعاً لألقل ، منه ليس في سورة األعراف شيئاًالمحكي في سورة هود و

وكٌل من الرجفـة والـدار أقـل مـن     ، األكثر واألكثر في مقابل، في مقابل األقل
ثم إن الرجفة كانت كاألصل فكانت في سورة األعراف التي هي ، الصيحة والديار

   ٣.كاألصل لما بعدها في ترتيب السور
فقد وجه ذلك بأن توحيد الدار كان في الموضع   -رحمه اهللا–أما اإلسكافي       

ن آمن معالذي لم يه من بينهم وهو موضع سورة األعـراف  ذكر إخراج النبي وم
أما جمع الـدار فكـان فـي    ، فجعلهم بني أب واحد وجعلهم لذلك أهل دارٍ واحدة

الموضع الذي أخبر عن التفرقة بين النبي والمؤمنين الذين معه وبين باقي القـوم  
وتشتّ، ق شملهموهو موضع سورة هود حيث أخبر عن تفررهم فذهب المعنى ت أم

  ٤.معهم ألب واحد ودارٍ واحدةالذي كان يج
  
  
  

                                                 
   ١٩٧وفتح الرحمن ص،١/٢١٣وبصائر ذوي التمييز ، ١٩١ينظر البرهان ص ١
 ١/٥٣٣ينظر مالك التأويل  ٢
 ١/٥٣٤ينظر مالك التأويل  ٣
 ٣٧٨ينظر درة التنزيل ص ٤



 

  :الموضع الرابع      

ونجاته ومن معه من المؤمنين في مواضـع   ورد ذكر هالك قوم صالح      
ومن  بينما ورد ذكر الهالك دون ذكر نجاة صالح، سور هود والنمل وفصلت

معه في مواضع سور األعراف والحجر والشعراء والـذاريات والـنجم والقمـر    
  .ة والشمسوالحاق
  .باإلجمال والتفصيلتشابه : نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

      كر نجاة صالحسبب االقتصار على ذ في موضـع سـورة   ، والمؤمنين
وقد وقع فيما كان قبل هذه القصة فـي  ، األعراف على الرغم من أنها من الطوال
كي فـي  كر الههذه السورة وما بعدها من القصص ذالك والنجاة فلخصوص ما ح

هم بعـد  وقوِل واستهزائهم، وهم بعد عقر الناقةوعت، هذه القصة من زيادة طغيانهم
ßx ®: عقرها Ï=≈ |Á≈ tƒ $ sΨ ÏKø$# $ yϑ Î/ !$ tΡß‰Ïè s? β Î) |MΨ ä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$#  〈  فكان ذلك منهم تحدياً لنبي
فأصبح الذهن بعـد  ، العذاب لهم وتشكيكاً في صدقه وفي مجيء، وتعجيزاً له، اهللا

ذلك منساقاً كل االنسياق إلى التطلع إلى خبر هذا الذي وقع التشكيك فيه والتشـوق  
ÞΟßγ ®: إلى بيانه فكان قوله تعالى ø?x‹s{r'sù èπ xô_ §9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í‘# yŠ t⎦⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩∠∇∪ .〈  

لهالك ففوق مناسبته لمكان جر من االقتصار على اأما الواقع في موضع سورة الح
⋅ø * ® :فهو مناسب لسياقها فقد سبق في السورة قوله تعـالى ، اإليجاز في القصة Ém<tΡ 

ü“ ÏŠ$ t6 Ïã þ’ ÏoΤr& $ tΡr& â‘θ àtó ø9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩⊆®∪ ¨β r&uρ ’ Ï1# x‹tã uθ èδ Ü># x‹yè ø9$# ÞΟŠ Ï9F{$# ∩∈⊃∪ 〈 )  ثــم  ، )٥٠-٤٩الحجــر
فكان ذلك عائداً إلـى  ، ه وزوجه بولدهماوبشارت، وضيفه ذُكرت قصة إبراهيم
، وما وقع فيها مـن الهـالك لقومـه    ثم ذكرت قصة لوط، رحمة اهللا وغفرانه

وأمطر عليهم حجارةً من ، فجعل اهللا عاليها سافلها، وأنهم أخذتهم الصيحة مشرقين
ثم ذكر تكذيب أصحاب ، وانتقام اهللا منهم، لمهمثم ذكر أصحاب األيكة وظُ، سجيل
 فكان كّل، وأخْذهم بالصيحة مصبحين، وإعراضهم عن آيات اهللا، المرسلين الحجر



 

β¨ ®: تعـالى  ذلك من هذه األحداث الثالثة األخيرة عائداً إلـى قولـه   r&uρ ’ Ï1# x‹tã uθ èδ 
Ü># x‹yè ø9$# ÞΟŠ Ï9F{$# ∩∈⊃∪ 〈 .  
وأما الواقع في موضع سورة الشعراء من االقتصار على الهالك بألفاظ قليلة       

وكثيراً ما ، من قصصها إنه جاء مناسباً لما يقع كثيراً في سورة الشعراء في كثيرٍف
ير ذأو ، كينكر الهالك في قصص هذه السورة بذكر التكذيب من األقوام المهلَصد

çνθ ® :قـال تعـالى   ففي قصة هـود ، بما يقوم مقام تكذيبهم وينبئ عنهم ç/¤‹s3sù 
öΝßγ≈ sΨ õ3n= ÷δ r'sù 3 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ tβ% x. Οèδ ãnYø.r& t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊇⊂®∪ 〈 ) ــعراء ــة  ، )١٣٩الش ــي قص وف
$ ® :قال تعالى صالح yδρ ãs)yè sù (#θ ßs t7ô¹ r'sù t⎦⎫ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩⊇∈∠∪ ãΝèδ x‹s{r'sù Ü># x‹yè ø9$# 3 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ 

Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ šχ% x. Νèδ ãnYò2 r& t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊇∈∇∪ 〈 ) وفي قصة شعيب، )١٥٧٠١٥٨الشعراء قال تعالى: 
® çνθ ç/¤‹s3sù öΝèδ x‹yz r'sù Ü># x‹tã ÏΘöθ tƒ Ï' ©#—à9$# 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. z># x‹tã BΘöθ tƒ AΟŠ Ïàtã ∩⊇∇®∪ 〈 ) ــعراء ــد ، )١٨٥الش فق

فاضت السورة في أولها وأول كل قصة ر التكذيبكْبذ.   

اقة والشـمس مـن   أما الواقع في مواضع سور الذاريات والنجم والقمر والح      
االقتصار على ذذلك إلى كونها من  كر الهالك للكافرين دون النجاة للمؤمنين فمرد

ل أو قريبة منهسور المفص ،مع ، كر الهالكوهي تميل غالباً إلى االقتصار على ذ
وذلك مـن جـودة الوضـع    ، وفواصل قوية، إبراز هذا المعنى في آيات قصيرة

  .ن المتجاورات في كتاب اهللاووفرة التناسب بي، والترتيب
       كـر الهـالك   والواقع في كل من مواضع سور هود والنمل وفصلت مـن ذ

مناسب لما راعته  هذه السور في ذكر القصص من بيان العاقبة لكل  نجدهوالنجاة 
 كان ذكر الهالك والنجـاة : ولتفصيل ذلك أقول ،وتمييز الطيب من الخبيث، فريق

كما أن ، اسباً لما فيها من إطنابٍ وإسهابٍ وبسط لقصصهافي موضع سورة هود من
  .هذا هو الحاصل في كل قصة من قصص هذه السورة

الواقع في موضع سورة النمل من ذكر البيـانين لكـل مـن المهلَكـين     أما       
*sŒÎ# ® :والناجين على أتم مناسبة لما وقع التصريح به من قوله تعالى في القصـة  sù 

öΝèδ Èβ$ s)ƒ Ísù šχθ ßϑ ÅÁ tG øƒ s† 〈 ) ما ال يخفى نه في قوة استتباعه لذكر المآلينفإ، )٤٥النمل.  



 

وقع ذكرها قد و، في صدد صاعقة عاد وثمود نجدهوالواقع في سورة فصلت       
كر إعراض العرب عن كتاب ربهم كما نطق بذلك قوله تعالىبعد ذ: ® ÷β Î* sù (#θ àÊ uôã r& 

ö≅ à)sù ö/ä3è?ö‘ x‹Ρr& Zπ s)Ïè≈ |¹ Ÿ≅ ÷WÏiΒ Ïπ s)Ïè≈ |¹ 7Š$ tã yŠθ ßϑ rO uρ ∩⊇⊂∪ 〈 )  ه واقع بعد قولـه  وذلك كلّ، )١٣فصـلت
ƒ≅× ® :تعالى Í”∴s? z⎯ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ÉΟŠ Ïm §9$# ∩⊄∪ 〈 ) وقوله تعـالى ، )٢فصلت: ® #[Ï±o0 #Xƒ É‹tΡuρ uÚuôã r'sù 

öΝèδ ãnYò2 r& ôΜ ßγ sù Ÿω tβθ ãè yϑ ó¡o„ ∩⊆∪ 〈 ) كْر الرحمة و ،)٤فصلتالبشارة والنّذارة كالمستتبع ألن فذ
ذكر في هذه القصة كل من الهالك والنجاة للمؤمنيني.  

كر فيها الهالك ذُقد قبل قصة ثمود في السورة نفسها  إن قصة عاد: فإن قيل      
$ ® :دون النجاة فـي قولـه   uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÎκö n= tã $ \t† Í‘ #[|Àö|À þ’ Îû 5Θ$ §ƒ r& ;N$ |¡Ït ªΥ öΝßγ s)ƒ É‹ãΖÏj9 z># x‹tã 

Ä“ ÷“ Ïƒ ù: $# ’ Îû Ïο 4θ uŠut ù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( Ü># x‹yè s9uρ Ïο u½z Fψ$# 3“ u“ ÷z r& ( öΝèδ uρ Ÿω tβρ ã|ÇΖãƒ ∩⊇∉∪ 〈 )  فما الفرق  )١٦فصـلت
 بينهما؟
في المذكور عقب قصة  ن نجاة المؤمنين في هذه القصة مذكورةٌأ: فالجواب      

$ ® :ثمود فـي قولـه تعـالى    sΨ ø‹¯gwΥuρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ çΡ% x.uρ tβθ à)−G tƒ ∩⊇∇∪ 〈 )  فإنـه ال  ، )١٨فصـلت
ولعّل كون هذه النجاة تكون لمـؤمني كـل   ، تخصيص في هذه العبارة بقصة ثمود

  .قوم هو المستدعي لتشديد لفظ النجاة الدال على التكثير
  

  :الموضع الخامس      

’4 ® :وقعت الزيادة في موضع سورة األعـراف بقولـه         ¯< uθ tFsù öΝåκ÷]tã tΑ$ s% uρ ÏΘöθ s)≈ tƒ 
ô‰s)s9 öΝà6çG øó n= ö/r& s' s!$ y™ Í‘ ’ Ïn1u‘ àM ós |Á tΡuρ öΝä3s9 ⎯Å3≈ s9uρ ω tβθ ™7Ït éB š⎥⎫Ï⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9$# ∩∠®∪ 〈 ) دون  )٧٩األعراف

  .وجود هذه الزيادة في باقي المواضع
  .تشابه بالزيادة والنقصان: نوعه      

  
  
  
  



 

  :تشابهأثر السياق في توجيه الم      

عن قومه بعد أن أبصرهم جاثمين؛ ألن  الظاهر أن هذا التولّي من صالح      
وتعنيفٌ لهم على تماديهم ، وهو توبيخٌ لهم بعد موتهم، ١فاء التعقيب تدل على ذلك 

من الـتكلّم   وذلك على طريق الحكاية الماضية كما وقع من النبي، في أخطائهم
قالها لهم عند نزول العذاب بهم وكأنه كان مشاهداً  أو، ٢ألهل قليب بدر بعد موتهم 

، لذلك فتحسر على ما فاتهم من اإليمان والسالمة من العذاب لكـن األول أظهـر  
وقيل إنما خاطبهم بذلك ليكون عبرةً لمن يأتي من بعدهم فينزجر عن مثـل تلـك   

لسـورة مـن   وهذه الزيادة موافقةٌ لما فاضت به هذه ا، ٣الطريقة التي كانوا عليها 
السابقتين على هذه القصة فـي   عليهما السالم ذكر النصيحة في قصتي نوح وهود

’ øŠs9§{ ® :لقومـه  قول نـوح  Ï1 Ø' s#≈ n= |Ê © Éi_ Å3≈ s9uρ ×Αθ ß™ u‘ ⎯ÏiΒ Éb> §‘ š⎥⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∉⊇∪ öΝä3äó Ïk= t/é& 
ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ ’ Ïn1u‘ ßx |ÁΡr&uρ ö/ä3s9 ÞΟn= ÷ær&uρ š∅ ÏΒ «!$# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩∉⊄∪ 〈 )  وقول هود، )٦٢-٦١األعـراف 
’ øŠs9§{ ® :لقومه Ï1 ×π yδ$ xy™ © Éi_ Å3≈ s9uρ ×Αθ ß™ u‘ ⎯ÏiΒ Éb> §‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩∉∠∪ öΝà6äó Ïk= t/é& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ ’ Ïn1u‘ O$ tΡr&uρ 

ö/ä3s9 ëw ¾¾$ tΡ î⎦⎫ÏΒ r& ∩∉∇∪ 〈 ) وموافق كذلك لنظيره المـذكور بعـده فـي قصـة     ، )٦٨-٦٧األعراف
ـ  شعيب ’4 ® :ه تعـالى في قول ¯< uθ tG sù öΝßγ ÷Ψ tã tΑ$ s% uρ ÏΘöθ s)≈ tƒ ô‰s)s9 öΝà6çG øó n= ö/r& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ ’ Ïn1u‘ 

àM ós |Á tΡuρ öΝä3s9 ( y#ø‹s3sù 4© y›#u™ 4’ n?tã 5Θöθ s% š⎥⎪ ÍÏ≈ x. ∩®⊂∪ 〈 ) ٩٣األعراف(    
 
  

                                                 
وحاشـية الشـيخ زاده   ، ٢/٣٨ والتسهيل لعلوم التنزيـل ، ٨/١٦٥وروح المعاني ، ٢/١١٧ينظر الكشاف  ١
٢/٢٥٣ 
وجـدتم  :"على أهل القليب فقال اطلع النبي:قال المراد به ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر ٢

ينظـر صـحيح   "ما أنتم بأسـمع مـنهم ولكـن ال يجيبـون    :"تدعوا أمواتا؟ فقال: فقيل له" ما وعد ربكم حقا؟
وفي رواية أخرى في صحيح البخاري عن ،  ١٣٠٤ث رقم باب ما جاء في عذاب القبر حدي ١/٤٦٢البخاري
يسمعون ما اآلن قال إنهم  ،هل وجدتم ما وعد ربكم حقا :"على قليب بدر فقال النبي وقف: قال ابن عمر
ثم قرأت  ،إنهم اآلن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق إنما قال النبي :كر لعائشة فقالتفذُ "أقول لهم

y7̄Ρ ® :قوله Î) Ÿω ßì Ïϑó¡ è@ 4’sA öθ yϑø9 كتـاب  ) ٤/١٤٦٢ينظر صـحيح البخـاري   .(حتى قرأت اآلية) ٨٠النمل ( 〉 #$
 )٣٧٦٠(حديث رقم ، باب قتل أبي جهل، المغازي

 ٣/٣٦٣ينظر فتح البيان  ٣



 

  :الموضع السادس      

β ® :ه تعـالى الزيادة في موضع سورة هود بالتعقيب بعد ذكر الهالك بقول       r( x. 
öΝ©9 (#öθ uΖøó tƒ !$ pκ Ïù 3 Iω r& ¨β Î) (#yŠθ ßϑ rO (#ρ ãxŸ2 öΝåκ®5u‘ 3 Ÿω r& #Y‰÷è ç/ yŠθ ßϑ sVÏj9 ∩∉∇∪ 〈 )  دون وجود هذه  )٦٨هـود

    . الزيادة في باقي المواضع

  .بالزيادة والنقصانتشابه : نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

، زيادة واقعةً في موضع سورة هود دون غيرها من المواضـع كانت هذه ال      
ففي ، لمناسبتها للطريقة التي سلكتها السورة في معظم قصصها بالتعقيب بمثل ذلك

y7 ® :قال تعـالى  قصة نوح ù= Ï? ô⎯ÏΒ Ï™!$ t7/Ρr& É=ø‹tó ø9$# !$ pκ Ïmθ çΡ y7 ø‹s9Î) ( $ tΒ |MΖä. !$ yγ ßϑ n= ÷è s? |MΡr& 
Ÿω uρ y7 ãΒ öθ s% ⎯ÏΒ È≅ ö6 s% #x‹≈ yδ ( öÉ9 ô¹ $$ sù ( ¨β Î) sπ t6 É)≈ yè ø9$# š⎥⎫É)−Fßϑ ù= Ï9 ∩⊆®∪ 〈 ) ــود ــة  ، )٤٩ه ــي قص وف
y7 ® :قال تعـالى  هود ù= Ï?uρ ×Š% tæ ( (#ρ ß‰ys y_ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝÎκÍh5u‘ (#öθ |Á tã uρ …ã& s#ß™ â‘ (#ûθ ãè t7¨?$#uρ zö∆ r& Èe≅ ä. 

A‘$ ¬7y_ 7‰ŠÏΖtã ∩∈®∪ (#θ ãè Î7ø?é&uρ ’ Îû Ïν É‹≈ yδ $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ÷è s9 tΠöθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 3 Iω r& ¨β Î) #YŠ% tæ (#ρ ãxx. öΝåκ®5u‘ 3 Ÿω r& 
#Y‰÷è ç/ 7Š$ yè Ïj9 ÏΘöθ s% 7Šθ èδ  〈 ) وفي نهاية قصة صالح، )٦٠ -٥٩هود قال تعالى: ® β r( x. öΝ©9 (#öθ uΖøó tƒ 

!$ pκ Ïù 3 Iω r& ¨β Î) (#yŠθ ßϑ rO (#ρ ãxŸ2 öΝåκ®5u‘ 3 Ÿω r& #Y‰÷è ç/ yŠθ ßϑ sVÏj9 ∩∉∇∪ 〈 ) ــود ــة ، )٦٨ه ــة قص ــي نهاي وف
β ® :قال تعالى شعيب r( x. óΟ©9 (#öθ uΖøó tƒ !$ pκ Ïù 3 Ÿω r& #Y‰÷è ç/ t⎦ t⎪ ô‰yϑ Ïj9 $ yϑ x. ôNy‰Ïè t/ ßŠθ ßϑ rO ∩®∈∪ 〈 ) هود

y7 ® :وفي نهاية جميع القصص قال تعالى، )٩٥ Ï9 s̈Œ ô⎯ÏΒ Ï™!$ t6 /Ρr& 3“ uà)ø9$# …çµ Á à)tΡ y7 ø‹n= tã ( $ pκ÷]ÏΒ 
ÒΟÍ← !$ s% Ó‰‹ÅÁ xm uρ ∩⊇⊃⊃∪ $ tΒ uρ öΝßγ≈ sΨ ôϑ n= sß ⎯Å3≈ s9uρ (#ûθ ßϑ n= sß öΝåκ|¦ àΡr& ( !$ yϑ sù ôM uΖøî r& öΝåκ÷]tã ãΝåκçJ yγ Ï9#u™ © ÉL ©9$# 

tβθ ãã ô‰tƒ ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ⎯ÏΒ &™ó© x« $ £ϑ ©9 u™!% y` Þö∆ r& y7 În/u‘ ( $ tΒ uρ öΝèδρ ßŠ# y— uöxî 5=ŠÎ7÷G s? ∩⊇⊃⊇∪ 〈 ) ١٠١-١٠٠هود(  

      ارة وعدم صرفه أخرى في هذه اآلية الواحدة في قولـه  ف ثمود توأما صر
ــالى β ® :تع r( x. öΝ©9 (#öθ uΖøó tƒ !$ pκ Ïù 3 Iω r& ¨β Î) (#yŠθ ßϑ rO (#ρ ãxŸ2 öΝåκ®5u‘ 3 Ÿω r& #Y‰÷è ç/ yŠθ ßϑ sVÏj9 ∩∉∇∪ 〈 ) ــود  )٦٨ه

فمع جواز الوجهين فيه ألنه ثالثي ساكن الوسط إال أنه صرف في حال النصـب؛  



 

وقد ، ١ولم يصرف في حال الرفع؛ ألنه أثقل أحوال االسم، االسمألنه أخفّ أحوال 
فحين صرف نُسب الكفـر إلـى   ، وقع المصروف أوالً ألنه األكثر في لغة العرب

وحين منع من الصرف نُسـب البعـد   ، فركان أول من كَ إذْ، والدهم األكبر ثمود
واالسـم  ، في القـرآن  والهالك إلى القبيلة كلّها حمالً على المعنى وهذا هو الغالب

ويزداد تعرفاً إذا كان األول ، الثاني في لغة العرب يأتي معرفاً إذا كان األول نكرة
، وجاءني الرجل فأكرمـت الرجـل  ، جاءني رجل فأكرمت الرجل: تقول، معرفة

وتُعرف القبيلة أكثر من ، فاًوعلى ذلك فالثاني من االسمين لمسمى واحد أكثر تعر
فوقع اللفظ الثاني مراداً بـه القبيلـة   ، لقبائل أعرف من األفرادمعرفة األب؛ ألن ا

وُأريد باألول األب ، فمنع من الصرف على اعتبار التأنيث مع العلمية وهو الغالب
Ÿω ® :ويؤيد  ذلك قوله تعالى، فصرف r& #Y‰÷è ç/ t⎦ t⎪ ô‰yϑ Ïj9 $ yϑ x. ôNy‰Ïè t/ ßŠθ ßϑ rO ∩®∈∪ 〈 ) ٢  )٩٥هود  

  
  :الموضع السابع      

وقعت الزيادة في موضع سورة الحجر بذكر وقت نزول العذاب فـي قولـه         
ãΝåκøEx‹s{r'sù èπ ® :تعالى ys øŠ¢Á9$# t⎦⎫Ï⇔Î6 óÁ ãΒ ∩∇⊂∪ 〈 ) دون بيان هذا الوقـت فـي بـاقي     )٨٣الحجر

 .المواضع
  .تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

فـي نفـس    لما ورد في قصة لوط ادة في سورة الحجر مناسبةٌذه الزيه      
$! ® :السورة في قوله تعالى sΨ ø‹ŸÒ s% uρ Ïµ ø‹s9Î) y7 Ï9 s̈Œ uøΒ F{$# χ r& uÎ/# yŠ Ï™Iω àσ¯≈ yδ ×íθ äÜø)tΒ t⎦⎫Ås Î6 óÁ –Β 

    )٦٦الحجر ( 〉 ∪∌∌∩
  

 
  

                                                 
 ٢/٥٠٣اإلنصاف ، ٢٢٥البرهان ص، ٩/٣٢٨ينظر نظم الدرر  ١
 ٢/٤٦٨ودرة التنزيل ، ٢/٦٦٢مالك التأويل ، ٨/٢١٦ينظر التحرير والتنوير ٢



 

  سورة هود

 
، لمصحفحسب ترتيب ا هي السورة الثانية التي وردت فيها قصة صالح      

 .مما يغني عن اإلعادة سبق التقديم لها في قصة نوح وقد

في هذه السورة مع ما قبلها في سورة األعراف  وقد تشابهت قصة صالح      
  :مواضع وهي مرتبة حسب ترتيب السور في المصحف كما يلي خمسفي 

 
’d ® * 4:األول       n< Î)uρ yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& $ [s Ï=≈ |¹ 4 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ 

>µ≈ s9Î) …çν ãöxî ( uθ èδ Νä.r't±Ρr& z⎯ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# óΟä.uyϑ ÷è tG ó™ $#uρ $ pκ Ïù çνρ ãÏøó tFó™ $$ sù ¢ΟèO (#ûθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9Î) 4 ¨β Î) ’ Ïn1u‘ 
Ò=ƒ Ís% Ò=‹Åg’Χ ∩∉⊇∪ 〈  

) ٠٦١هود (  

وآيتـي سـورة   ، )٧٤,٧٣(مع آيتـي سـورة األعـراف   هذه اآلية تشابهت       
  ١).١٣-١١(وآيتي سورة الشمس، )٤٣(وآية سورة الذاريات ، )٦٤,٦٥(النمل

d ® (#θ:الثاني       ä9$ s% ßx Ï=≈ |Á≈ tƒ ô‰s% |MΨ ä. $ uΖŠ Ïù #vθ ã_ ötΒ Ÿ≅ ö6 s% !#x‹≈ yδ ( !$ uΖ9yγ ÷Ψ s?r& β r& y‰ç7÷è ¯Ρ 
$ tΒ ß‰ç7÷è tƒ $ tΡäτ !$ t/# u™ $ uΖ̄ΡÎ)uρ ’ Å∀ s9 7e7 x© $ £ϑ ÏiΒ !$ tΡθ ãã ô‰s? Ïµ ø‹s9Î) 5=ƒ Íß∆ ∩∉⊄∪ 〈  

) ٠٦٢هود (  

وآيتـي سـورة   ، )٧٦,٧٥(مع آيتي سـورة األعـراف   هذه اآلية تشابهت       
  ٢).٢٥,٢٤(سورة القمر وآيتي، )٤٧(وآية سورة النمل، )١٥٤,١٥٣(الشعراء
$d ® tΑ:الثالـــث       s% ÏΘöθ s)≈ tƒ óΟçF÷ƒ u™u‘ r& β Î) àMΖà2 4’ n?tã 7π sΨ Éi t/ ⎯ÏiΒ ’ Ïn1§‘ © É_8 s?# u™uρ çµ ÷ΖÏΒ 

Zπ uΗ ÷qu‘ ⎯yϑ sù ’ ÏΤãÝÁΖtƒ š∅ ÏΒ «!$# ÷β Î) …çµ çFøŠ|Á tã ( $ yϑ sù © É_ tΡρ ß‰ƒ Í“ s? uöxî 9Å¡øƒ rB ∩∉⊂∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ ⎯Ïν É‹≈ yδ 
èπ s%$ tΡ «!$# öΝà6s9 Zπ tƒ#u™ $ yδρ â‘ x‹sù ö≅ à2 ù's? þ’ Îû ÇÚö‘ r& «!$# Ÿω uρ $ yδθ ¡yϑ s? &™ûθ Ý¡Î0 ö/ä.x‹è{ù'u‹sù Ò># x‹tã 

Ò=ƒ Ís% ∩∉⊆∪ 〈 
) ٠٦٤-٠٦٣ود ه(  

                                                 
 ٣٠٩ينظر ص ١
 ٣١٦ينظر ص ٢



 

وآيتي سورة ، )٨١(وآية سورة الحجر، )٧٣(تشابهت مع آية سورة األعراف      
  ١).٢٨,٢٧(وآيتي سورة القمر، )٤٧(وآية سورة النمل، )١٥٦,١٥٥(الشعراء
ــع       $ ® d:الراب yδρ ãs)yè sù tΑ$ s)sù (#θ ãè −G yϑ s? ’ Îû öΝà2 Í‘# yŠ sπ sW≈ n= rO 5Θ$ §ƒ r& ( y7 Ï9 s̈Œ î‰ôã uρ ãöxî 

5>ρ ä‹õ3tΒ ∩∉∈∪ 〈 
) ٠٦٥هود (  

وآية سورة ،)٥٩(وآية سورة اإلسراء، )٧٧(تشابهت مع آية سورة األعراف       
وآيـة  ، )٢٩(وآية سـورة القمـر  ،)٤٤,٤٣(وآيتي سورة الذاريات،)١٥٧(الشعراء

 ٢).١٤(سورة الشمس

ــامس       $ ® d:الخ £ϑ n= sù u™!$ y_ $ tΡÞö∆ r& $ uΖø‹¯gwΥ $ [s Ï=≈ |¹ š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π yϑ ôm uÎ/ 
$ ¨Ψ ÏiΒ ô⎯ÏΒ uρ Ä“ ÷“ ½z >‹Í≥ ÏΒ öθ tƒ 3 ¨β Î) y7 −/u‘ uθ èδ ‘“ Èθ s)ø9$# â“ƒ Í“ yè ø9$# ∩∉∉∪ x‹s{r&uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# 

(#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩∉∠∪ 〈 
) ٠٦٧-٠٦٦هود (  

وآيـة  ،)٨٣(سورة الحجـر وآية ،)٧٩,٧٨(تشابهت مع آيتي سورة األعراف      
ــعراء  ــورة الش ــل،)١٥٨(س ــورة النم ــات س ــورة ،)٥٣-٥١(وآي ــي س وآيت

وآيـة  ،)٥١(وآية سورة الـنجم ، )٤٥,٤٤(وآيتي سورة الذاريات ،)١٨,١٧(فصلت
  ٣).١٥,١٤(وآيتي سورة الشمس،)٥(وآية سورة الحاقة،)٣١(سورة القمر

  .وقد تم توجيهها في مواضعها      
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ٣٢٠ينظر  ١
  ٣٢٨ينظر ص ٢
 ٣٣٢ينظر ص ٣



 

  :وحدة واحدةمع ما بعدها في سورة هود هت تشابقد و      
 

d ® $ £ϑ n= sù u™!$ y_ $ tΡÞö∆ r& $ uΖø‹¯gwΥ $ [s Ï=≈ |¹ š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π yϑ ôm uÎ/ $ ¨Ψ ÏiΒ ô⎯ÏΒ uρ Ä“ ÷“ ½z 
>‹Í≥ ÏΒ öθ tƒ 3 ¨β Î) y7 −/u‘ uθ èδ ‘“ Èθ s)ø9$# â“ƒ Í“ yè ø9$# ∩∉∉∪ 〈  

) ٠٦٦هود (  

d ® öÝàΡ$$ sù y#ø‹x. šχ% Ÿ2 èπ t7É)≈ tã öΝÏδ Íõ3tΒ $ ¯Ρr& öΝßγ≈ tΡö̈Β yŠ öΝßγ tΒ öθ s% uρ t⎦⎫Ïè uΗ ød r& ∩∈⊇∪ š ù= ÏFsù 
öΝßγ è?θ ã‹ç/ Oπ tƒ Íρ% s{ $ yϑ Î/ (#ûθ ßϑ n= sß 3 χ Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ßϑ n= ÷è tƒ ∩∈⊄∪ $ uΖøŠpgΥr&uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ 

(#θ çΡ% Ÿ2 uρ šχθ à)−G tƒ ∩∈⊂∪ 〈  
) ٠٥٣-٠٥١النمل (  

 d ® $ ¨Β r&uρ ßŠθ ßϑ rO öΝßγ≈ sΨ ÷ƒ y‰yγ sù (#θ ™6 ys tFó™ $$ sù 4‘uΚ yè ø9$# ’ n?tã 3“ y‰çλù; $# öΝåκøEx‹yz r'sù èπ s)Ïè≈ |¹ É># x‹yè ø9$# 
Èβθ çλù; $# $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ç7Å¡õ3tƒ ∩⊇∠∪ $ sΨ ø‹¯gwΥuρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ çΡ% x.uρ tβθ à)−G tƒ ∩⊇∇∪ 〈  

) ٠١٨-٠١٧فصلت (  

اية النجاة في التراكيب واأللفاظ فـي مواضـع   تذكر اختالف حك هذه الوحدة      
  :وذلك في موضعين من التشابه، سور هود والنمل وفصلت

 
  :الموضع األول      

ر وذكْ، ر مجيء األمروذكْ، )لما(اختصاص موضع سورة هود بذكر حرف       
$ ®: في قوله تعـالى  اسم نبي اهللا صالح £ϑ n= sù u™!$ y_ $ tΡÞö∆ r& $ uΖø‹¯gwΥ $ [s Ï=≈ ـ   ، 〉 ¹| دم وع

  .النمل وفصلت مجيء شيء من ذلك في موضعي سورتي
  .تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

ص موضع سورة هود بهذه الزيادة؛ ألنه من أكثـر المواضـع إطنابـاً    اختُ      
ارد قبله فـي نفـس   إضافةً إلى مناسبته للتصريح بحين مجيء األمر الو، وتفصيالً

ÏΘöθ ® :السورة في قوله تعالى s)≈ tƒ uρ ⎯Ïν É‹≈ yδ èπ s%$ tΡ «!$# öΝà6s9 Zπ tƒ#u™ $ yδρ â‘ x‹sù ö≅ à2 ù's? þ’ Îû ÇÚö‘ r& 
«!$# Ÿω uρ $ yδθ ¡yϑ s? &™ûθ Ý¡Î0 ö/ä.x‹è{ù'u‹sù Ò># x‹tã Ò=ƒ Ís% ∩∉⊆∪ 〈 )  للوارد قبـل  ، )٦٤هـود كما أنه مناسب



 

في قوله  عليهما السالم في قصتي هود وشعيبوبعد هذه القصة في السورة نفسها 
$ ® :تعالى في قصة هود £ϑ s9uρ u™!% y` $ tΡÞö∆ r& $ sΨ øŠ¯gwΥ #YŠθ èδ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π yϑ ôm uÎ/ $ ¨ΖÏiΒ 

Νßγ≈ sΨ øŠ¯gwΥuρ ô⎯ÏiΒ A># x‹tã 7áŠÏ= xî ∩∈∇∪ 〈 )  وقوله في قصة شعيب، )٥٨هـود: ® $ £ϑ s9uρ u™!$ y_ $ tΡãøΒ r& 
$ uΖøŠ¯gwΥ $ Y6 ø‹yè ä© t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π uΗ ÷quÎ/ $ ¨ΖÏiΒ ÏNx‹yz r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû 

öΝÏδ Í≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊆∪ 〈 ) ذكرت هذه السورة أسماء األنبياء في قصصـهم  قد و، )٩٤هود
والتصريح بأسمائهم ، م مع أقوامهمعند حكاية نجاتهم ذلك ِلما ذُكر من طويل جداله

  .مراراً مما لم يقع مثله في غيرها
  

  :الموضع الثاني      

$ ®وقع لفظ        uΖø‹¯gwΥ 〈  بينمـا جـاء لفـظ    ، في موضعي سورتي هود وفصـلت       
® $ uΖøŠpgΥr&uρ 〈 في موضع سورة النمل.  

سـورتي هـود   بالتضـعيف فـي   ، تشابه باختالف الصيغة الصرفية: نوعه      
 .وفصلت وعدمه في سورة النمل

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

علـى   جاء التضعيف في موضعي سورتي هود وفصلت ألن التشـديد دالّ       
وسورة هود وقع فيها اإلطناب ، ١ ا ذلك في قصة نوحالكثرة والمبالغة كما بينّ

لنجـاة علـى المبالغـة    وسورة فصلت دلّت فيهـا ا ، واإلسهاب في سرد القصص
ولن تتم فـي   عليهما السالم النطباق اآلية على مؤمني كٍل من قومي هود وصالح

عة الجمع والتفريق إال على هذه اإلرادة؛ ألن التقدير أن اهللا أرسل إلى السورة صنْ
وأمـا  ، أما الكافر فأخذته الصـاعقة ، عاد وثمود رسالً فكان منهم الكافر والمؤمن

ا لم يقع من ذلك التفصيل والمبالغة شيء في موضـع  ، ه اهللا منهااالمؤمن فنجولم
   ٢.سورة النمل لم يذكر فيها هذا التضعيف

                                                 
  ١٣٥ص ينظر قصة نوح ١
 ١٤٢صالح الشثري ص. ينظر رسالة المتشابه اللفظي في القرآن د ٢



 

للوارد في كل مـن   جاء مناسباكما أن التضعيف في سورتي هود وفصلت       
ما ورد في  ففي سورة هود ناسب التضعيف الوارد في قصة صالح، السورتين

 :قال تعالى في قصة هود، في نفس السورة ا السالمعليهم قصتي هود وشعيب
® $ £ϑ s9uρ u™!% y` $ tΡÞö∆ r& $ sΨ øŠ¯gwΥ #YŠθ èδ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π yϑ ôm uÎ/ $ ¨ΖÏiΒ Νßγ≈ sΨ øŠ¯gwΥuρ ô⎯ÏiΒ A># x‹tã 7áŠÏ= xî 

$ ® :وقال في قصة شـعيب ، )٥٨هـود  ( 〉 ∪∇∋∩ £ϑ s9uρ u™!$ y_ $ tΡãøΒ r& $ uΖøŠ¯gwΥ $ Y6 ø‹yè ä© t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ 
…çµ yè tΒ 7π uΗ ÷quÎ/ $ ¨ΖÏiΒ ÏNx‹yz r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊆∪ 〈 ) ٩٤هود(  

$ 4 ® :وفي سورة فصلت جاء التضعيف ليشاكل ما قبله من قوله تعـالى        ¨Ζ§ƒ y— uρ 
u™!$ yϑ ¡¡9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# yxŠÎ6≈ |Á yϑ Î/ $ ZàøÏm uρ 4 y7 Ï9 s̈Œ ãƒ Ï‰ø)s? Í“ƒ Í“ yè ø9$# ÉΟŠ Ï= yè ø9$# ∩⊇⊄∪ 〈 ) فالجميع علـى  ، )١٢فصلت

$ * ® :ما بعدها من قوله تعـالى  كما ناسب التضعيف ، وزن فعل uΖôÒ ¨Šs% uρ óΟçλm; u™!$ tΡuè% 
(#θ ãΖ§ƒ u“ sù Μ çλm; $ ¨Β t⎦ ÷⎫t/ öΝÎκ‰ Ï‰÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝßγ xù= yz 〈 ) ٢٥فصلت(  

أما عدم التضعيف في موضع سورة النمل فناسب ما جـاوره فـي قصـة          
≈çµ ®:من قولـه تعـالى   لوط sΨ ø‹yfΡr'sù ÿ…ã& s#÷δ r&uρ ω Î) …çµ s?r&uøΒ $# $ yγ≈ tΡö‘ £‰s% z⎯ÏΒ š⎥⎪ ÎÉ9≈ tó ø9$# ∩∈∠∪ 

$ tΡösÜøΒ r&uρ ΝÎγ øŠn= tæ #XsÜ¨Β ( u™!$ |¡sù ãsÜtΒ t⎦⎪ Í‘ x‹Ζßϑ ø9$# ∩∈∇∪ 〈 ) ٥٨-٥٧النمل(
١  

   
 
 
  

 
 
  
  
  
  
  
 

                                                 
 ١/٣٥١وبصائر ذوي التمييز ، ٤٢٤وفتح الرحمن ص، ٢٨٨ينظر البرهان ص ١



 

  سورة الحجر

  
  :مكيتها ومدنيتها      

في ترتيـب المصـحف    هي السورة الثالثة التي وردت فيها قصة صالح      
حدثنا يموت بإسناده عن ابن :"-رحمه اهللا-قال أبو جعفر النحاس، وهي سورة مكية

، ٢آياتها تسع وتسعون آيـة  ، ١."نزلت سورة الحجر بمكة فهي مكية: قال عباس
   ٣.بعد سورة القصص نزلت
  :موضوعات السورة      

، والبعث والجـزاء ، والنبوة، استهدفت المقاصد األساسية للشريعة كالوحدانية      
وقـد  ، كذبين لرسل اهللا على مدى التاريخومحورها يدور حول مصارع الطغاة الم

$ ® d،بدأت السورة باإلنذار والتهديـد  yϑ t/•‘ –Šuθ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 öθ s9 (#θ çΡ% x. t⎦⎫Ïϑ Ï= ó¡ãΒ 
∩⊄∪ öΝèδ ö‘ sŒ (#θ è= à2 ù'tƒ (#θ ãè −G yϑ tG tƒ uρ ãΛÏιÎγ ù= ãƒ uρ ã≅ tΒ F{$# ( t∃öθ |¡sù tβθ çΗ s>÷è tƒ ∩⊂∪ 〈 ) وقصدت بيـان  ، )٣-٢الحجر

وبينـت  ، ثم تعرضت لـدعوة األنبيـاء   ،فظه من التغيير والتبديلحقيقة القرآن وح
إلى خاتم األنبيـاء   لدن نوح موقف أهل الشقاء والضالل من الرسل الكرام من

 .والمرسلين

تة في هذا الكون العجيب والتي تشهد اآليات الباهرات المثب ذكرت السورةثم       
، فمشهد الرياح اللّواقح، فمشهد األرض، بدءاً بمشهد السماء، بجالل عظمة الخالق

ثـم  ، قدرتـه ق بعظمة اهللا سبحانه ووكلّها تنط، ثم الحشر والنشر، والحياة والموت
، في خلق آدم وعـدوه إبلـيس   متمثلةًعرضت بعد ذلك إلى قصة الهدى والضالل 

واعتراضه على ، واستكبار إبليس عن السجود، وما جرى من سجود المالئكة آلدم
ــة آدم  ــده لذري ــر اهللا وتوع $d ® øŒÎ)uρ tΑأم s% y7 š/u‘ Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÏoΤÎ) 7,Ï=≈ yz #Xt±o0 ⎯ÏiΒ 

5≅≈ |Á ù= |¹ ô⎯ÏiΒ :* yϑ xm 5βθ ãΖó¡¨Β ∩⊄∇∪ 〈 ) ٢٨الحجر(  

                                                 
 ١/٥٣٩ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس  ١
 ١/١٧٣ينظر البيان في عد آي القرآن  ٢
 ٢٠/١١٦والتفسير الكبير ، ١/٥٣٩لنحاس ينظر الناسخ والمنسوخ ل ٣



 

بالنعمـة العظمـى عليـه     واختتمت السورة بتذكير الرسول الكريم محمد      
يلقاه من إيذاء المشركين  ره بالصبر على ماأمالكتاب المجيد المعجز وبإنزال هذا 

  .بالنصر القريب له وللمؤمنينوبشارته 
  

 :سبب تسميتها بسورة الحجر      

 سميت السورة بسورة الحجر؛ ألن اهللا تعالى ذكر ما حدث لقوم صـالح       
وقيل بين مكة وتبـوك  ، ١وديارهم في الحجر بين الحجاز والشام  ،وهم قبيلة ثمود

جبارين مكذبين ينحتون الجبـال ليسـكنوها وكـأنهم     حيث كانوا عتاةً، ٢بالتحديد 
 d ® ãΝåκøEx‹s{r'sù:الصـباح  مخلّدون في الحياة فجاءهم العذاب بالصيحة في وقت

èπ ys øŠ¢Á9$# t⎦⎫Ï⇔Î6 óÁ ãΒ ∩∇⊂∪ !$ yϑ sù 4© o_ øî r& Νåκ÷]tã $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθ ç7Å¡õ3tƒ ∩∇⊆∪ 〈 ) ٨٤-٨٣الحجر(
٣
   

ألنه يعني المكـان المحجـور أي   فذلك أما سبب تسميتهم بأصحاب الحجر؛       
ألنهـم كـانوا   ق من الحجارة اشتُأنه أو ، الممنوع من الناس بسبب اختصاصهم به

علت طبقات في وسطها بئـر  وقد ج، ينحتون بيوتهم في صخرة الجبل نحتاً محكماً
 ٤.عظيمة وآبار كثيرة

وأما سبب اختصاص السورة باإلشارة إلى قصتي أصحاب األيكة وأصحاب       
في موعظة المشركين ؛ ألن أهل مكة يشـاهدون   ألنهم مثل قوم لوطفالحجر؛ 

ماثل هذه األمم الثالثة في حال العذاب الذي سـلّطه اهللا عليهـا   ولت، ديار هذه األمم
   ٥.وهو عذابهم بالصيحة والرجفة والصاعقة

  
  
  

                                                 
  ٢/٢٨٩وأضواء البيان ، ١٤/٤٩ينظر تفسير الطبري  ١
  ١٠/٤٦ينظر تفسير القرطبي  ٢
 ١/٢٧٢ينظر بصائر ذوي التمييز  ٣
 ١٤/٧٢ينظر التحرير والتنوير  ٤
 ١٤/٧١ ينظر التحرير والتنوير ٥



 

  :موضعينوقد تشابهت هذه السورة مع ما قبلها في سورة األعراف في       
       
d ® (#θ:األول       çΡ% x.uρ tβθ çG Ås ÷Ζtƒ z⎯ÏΒ ÉΑ$ t6 Ågù: $# $ ·?θ ã‹ç/ š⎥⎫ÏΖÏΒ#u™ ∩∇⊄∪ 〈 

) ٠٨٢الحجر (  

وآيـة سـورة   ، )٧٤(مـع آيـة سـورة األعـراف     هـذه اآليـة   تشابهت      
  ١).١٤٩(الشعراء
d ® ãΝåκøEx‹s{r'sù èπ:الثاني       ys øŠ¢Á9$# t⎦⎫Ï⇔Î6 óÁ ãΒ ∩∇⊂∪ 〈 

) ٠٨٣الحجر (  

وآيتـي سـورة   ، )٧٩,٧٨(مع آيتـي سـورة األعـراف   هذه اآلية تشابهت       
وآيتـي  ، )٥٣-٥١(وآيات سورة النمل، )١٥٨(وآية سورة الشعراء، )٦٧,٦٦(هود

، )٥١(وآية سورة الـنجم ،)٤٥,٤٤(وآيتي سورة الذاريات، )١٨,١٧(سورة فصلت
  ٢).١٥,١٤(وآيتي سورة الشمس،)٥(وآية سورة الحاقة،)٣١(وآية سورة القمر

  .وقد تم توجيه هذه المواضع فيما سبق      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
  ٣٢٠ينظر ص ١
 ٣٣٢ينظر  ٢



 

  :واحدة وحدةتشابهت مع ما بعدها في و      
  

d ® (#θ çΡ% x.uρ tβθ çG Ås ÷Ζtƒ z⎯ÏΒ ÉΑ$ t6 Ågù: $# $ ·?θ ã‹ç/ š⎥⎫ÏΖÏΒ#u™ ∩∇⊄∪ 〈 
) ٠٨٢الحجر (  

 d ® tβθ çG Ås ÷Ζs?uρ š∅ ÏΒ ÉΑ$ t6 Åf ø9$# $ Y?θ ã‹ç/ t⎦⎫Ïδ Í≈ sù ∩⊇⊆®∪ 〈 
) ١٤٩الشعراء (  

  
  :واحد موضع تشابهفي هذه الوحدة       
وفي سورة الشعراء  ®™ÏΖÏΒ#u⎫⎥ 〉: بكونهمفي سورة الحجر  القوموصف جاء       
⎫⎦ 〉 :بكونهم Ïδ Í≈ sù ® .  
  .إبدال وصف بآخر، تشابه باإلبدال: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

⎫⎦ 〉 :في سورة الحجر وقوله ®™ÏΖÏΒ#u⎫⎥ 〉 :قوله       Ïδ Í≈ sù ®  في سورة الشعراء ألن
tβθ ® :راء في قولهقد سبق ذكره في سورة الشع ®™ÏΖÏΒ#u⎫⎥ 〉 :قوله ä.uøIè?r& ’ Îû $ tΒ !$ sΨ ßγ≈ yδ 

š⎥⎫ÏΖÏΒ#u™ ∩⊇⊆∉∪ 〈 ) ع بذكر غيره، )١٤٦الشعراءفوقع التوس ،ا لم يولمكر في سـورة  سبق له ذ
 .الحجر كان حيث هو كائن

أو لفرط غفلتهم هـم  ، أي آمنين من االنهدام وتخريب األعداء: ومعنى آمنين      
وقيـل  ، مشتقة من الفراهة وهـي النشـاط  : ارهين فهيأما ف، ١آمنين من العذاب

  ٢.أي أقوياء أو  أشرِين بطرِين: فارهين
 
 
 
 
 

  
                                                 

 ٣/٣٨٠وتفسير البيضاوي ، ١٣/١٢٧ينظر تفسير القرطبي  ١
 ٣/٨٩والتسهيل لعلوم التنزيل ، ١٩/١١٣ينظر روح المعاني  ٢



 

  سورة اإلسراء
 

  :مكيتها ومدنيتها      

نزلت: قال  حدثنا يموت بإسناده عن ابن عباس:"قال أبو جعفر، هي سورة مكية  

ليها من قديم وقد نزلت هي واألربع التي ت، ١."سورة بني إسرائيل بمكة فهي مكية
: قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه واألنبياء فعن ابن مسعود، ٢ما أنزل 

   ٣."إنهن من العتاق األول وهن من تالدي"
  :موضوعات السورة      

ومحورها الحديث عن قيمـة   ،بشؤون الدين والعقيدة والوحدانيةتهتم السورة       
رة بأنها تتكلم عن القرآن بشكل تفصيلي لـم  تميزت هذه السوحيث ، القرآن الكريم

، مـرة  إحدى عشرةحيث ورد فيها ذكر القرآن حوالي ، القرآن د في باقي سوريرِ
نتقاله عبر األمم إلى أمة محمدنت عظمة القرآن وحالوته وافبي.  

تعرضت السورة لمعجزة اإلسراء التي كانت مظهراً من مظاهر التكريم  ثم       
من مكة  الكريم بعدما القاه من أذى المشركين وهي قصة إسراء النبيلنبيه  اإللهي
األقصى حيث التقى بجميع األنبياء من آدم إلى عيسى عليهم جميعـاً  المسجد  إلى

لـيس لهـا    وهذه معجزةٌ ،وصلّى بهم تقدمفوالسالم،  وعلى رسولنا أفضل الصالة
ما هدفها كان تسليم الرسالة وإن ،أو عبثا ولم تأت مصادفةً ،في تاريخ البشرية مثيٌل

إلى رسولنا وأمته الذين سيحملون هذه الرسالة الخاتمة  لها األنبياء من قبُلالتي تناقَ
 . إلى يوم القيامة

وسورة اإلسراء مع سورة الشمس هما من السور التي انفردت باإلشارة إلى       
عـرب مثـل   ال ّل سبب ذلك في هذه السورة أن ثمود كانت منولع، ثمود دون عاد

حيث يشاهدون آثار هالكهم ، مشركي قريش فلهم من العلم بحالهم ما ال مزيد عليه
أو ألنها من جهة أن الناقة حيوان ُأخرج من الحجر أوضح دليل ، وروداً وصدوداً

                                                 
  ١/٥٤٥ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس  ١
 ١/١٧٧والبيان في عد آي القرآن ، ١/١١٣ينظر أسرار ترتيب القرآن  ٢
 ٤٤٣١حديث رقم ، باب سورة بني إسرائيل، ٤/١٧٤٢ينظر صحيح البخاري  ٣



 

≅ö * ®:على تحقق مضمون قوله تعالى è% (#θ çΡθ ä. ¸ο u‘$ yf Ïm ÷ρ r& #´‰ƒ Ï‰tn ∩∈⊃∪  〈 )  ٥٠اإلسـراء (
أو ، ١

وهـو أن اآليـات   ، لموضوع اآليات فـي السـورة   مناسبقصة ثمود ورود  نأل
، جدي الذين جاءت من أجلهم إذا كذبوا بها بل يحّل عليهم العذابوالمعجزات ال تُ
ــالى ــال تع $ ® :ق tΒ uρ !$ sΨ yè uΖtΒ β r& Ÿ≅ Å™ öœΡ ÏM≈ tƒ Fψ$$ Î/ Hω Î) β r& z> ¤‹Ÿ2 $ pκÍ5 tβθ ä9̈ρ F{$# 4 $ sΨ ÷ s?# u™uρ yŠθ ßϑ rO 

sπ s%$ ¨Ζ9$# Zο uÅÇö7ãΒ (#θ ßϑ n= sàsù $ pκÍ5 4 $ tΒ uρ ã≅ Å™ öçΡ ÏM≈ tƒ Fψ$$ Î/ ω Î) $ Zƒ Èθ øƒ rB ∩∈®∪ 〈 )  فكانت اإلشـارة  ، )٥٩اإلسـراء
  ٢.إلى ثمود هنا متسقةً مع سياق السورة

 :سبب تسميتها بسورة اإلسراء      
      ة فيهـا دون غيرهـا مـن    كر هذه المعجزسميت السورة بسورة اإلسراء لذ
نتقال الكتاب من بني إسرائيل إلى أمـة  سميت بسورة بني إسرائيل الكما  ،السور
وألنها ، ليلة اإلسراء ن كل أنبياء بني إسرائيل صلّوا خلف الرسولألو، محمد

  .تحدثت عن تفريط بني إسرائيل وعدم التزامهم ألوامر ربهم
 

وهمـا  وقد تشابهت السورة مع ما قبلها في سورة األعراف في موضـعين        
  :بحسب ترتيب سور المصحف كما يلي

$ ® d:األول       tΒ uρ !$ sΨ yè uΖtΒ β r& Ÿ≅ Å™ öœΡ ÏM≈ tƒ Fψ$$ Î/ Hω Î) β r& z> ¤‹Ÿ2 $ pκÍ5 tβθ ä9̈ρ F{$# 4 $ sΨ ÷ s?# u™uρ 
yŠθ ßϑ rO sπ s%$ ¨Ζ9$# Zο uÅÇö7ãΒ (#θ ßϑ n= sàsù $ pκÍ5 4 $ tΒ uρ ã≅ Å™ öçΡ ÏM≈ tƒ Fψ$$ Î/ ω Î) $ Zƒ Èθ øƒ rB ∩∈®∪ 〈 

  )٠٥٩اإلسراء (

، )٦١(وآية سـورة هـود  ، )٧٣(مع آية سورة األعرافهذه اآلية تشابهت       
وآيـة سـورة   ،)٤٣(وآية سـورة الـذاريات  ، )١٥٥,١٥٤(سورة الشعراء  آياتو

  ٣).١٣(وآية سورة الشمس،)٢٧(القمر
$ ® d:الثاني       tΒ uρ !$ sΨ yè uΖtΒ β r& Ÿ≅ Å™ öœΡ ÏM≈ tƒ Fψ$$ Î/ Hω Î) β r& z> ¤‹Ÿ2 $ pκÍ5 tβθ ä9̈ρ F{$# 4 $ sΨ ÷ s?# u™uρ 

yŠθ ßϑ rO sπ s%$ ¨Ζ9$# Zο uÅÇö7ãΒ (#θ ßϑ n= sàsù $ pκÍ5 4 $ tΒ uρ ã≅ Å™ öçΡ ÏM≈ tƒ Fψ$$ Î/ ω Î) $ Zƒ Èθ øƒ rB ∩∈®∪ 〈 
) ٠٥٩اإلسراء (  

                                                 
 ٥/١٨١ينظر الكشاف  ١
  ١١٠ينظر رسالة القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته ص ٢
  ٣٠٨ينظر ص  ٣



 

وآية ،)٦٥(وآية سورة هود،)٧٧(،مع آية سورة األعرافهذه اآلية تشابهت       
وآية ،)٢٩(القمر وآية سورة،)٤٤,٤٣(وآيتي سورة الذاريات،)١٥٧(سورة الشعراء
 ١).١٤(سورة الشمس

  .المتشابهين فيما سبق نوقد تم بحث هذين الموضعي      
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
  ٣٢٨ينظر ص ١



 

 سورة الشعراء

 
  .مما يغني عن اإلعادة تم التقديم لهذه السورة في قصة نوح      

  :عوقد تشابهت هذه السورة مع ما قبلها في سورة األعراف في ثمانية مواض      
d ® ôM:األول       t/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊆⊇∪ øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλm; öΝèδθ äz r& ìx Ï=≈ |¹ Ÿω r& tβθ à)−G s? 

∩⊇⊆⊄∪ ’ ÏoΤÎ) öΝä3s9 îΑθ ß™ u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊇⊆⊂∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊆⊆∪ !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) 
y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊆∈∪ 〈) ١٤٥-١٤١الشعراء ( 

وآية ،)٦١(وآية سورة هود ، )٧٣(مع آية سورة األعرافهذه اآلية تشابهت       
  ١).٤٣(وآية سورة الذاريات) ٤٥(سورة النمل 

d ® tβθ:الثــــاني       ä.uøIè?r& ’ Îû $ tΒ !$ sΨ ßγ≈ yδ š⎥⎫ÏΖÏΒ#u™ ∩⊇⊆∉∪ ’ Îû ;M≈ ¨Ζy_ 5βθ ã‹ãã uρ ∩⊇⊆∠∪ 
8íρ â‘ ã— uρ 5≅ øƒ wΥuρ $ yγ ãè ù= sÛ ÒΟŠ ÅÒ yδ ∩⊇⊆∇∪ tβθ çG Ås ÷Ζs?uρ š∅ ÏΒ ÉΑ$ t6 Åf ø9$# $ Y?θ ã‹ç/ t⎦⎫Ïδ Í≈ sù ∩⊇⊆®∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# 

Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇∈⊃∪ Ÿω uρ (#ûθ ãè‹ÏÜè? zö∆ r& t⎦⎫ÏùÎô£ßϑ ø9$# ∩⊇∈⊇∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# tβρ ß‰Å¡øãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ tβθ ßs Ï= óÁ ãƒ ∩⊇∈⊄∪ 
   )١٥٢-١٤٦الشعراء (〉

وآية ،)٦١(وآية سورة هود، )٧٤(مع آية سورة األعرافهذه اآليات تشابهت       
  ٢).٤٦(سورة النمل

d ® tβθ:الثالث       çG Ås ÷Ζs?uρ š∅ ÏΒ ÉΑ$ t6 Åf ø9$# $ Y?θ ã‹ç/ t⎦⎫Ïδ Í≈ sù ∩⊇⊆®∪ 〈) ١٤٩الشعراء (  

  ).٨٢(وآية سورة الحجر،)٧٤(مع آية سورة األعرافهذه اآلية تشابهت       
ــعا       d ® (#ûθ:لراب ä9$ s% !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& z⎯ÏΒ t⎦⎪ Í−s |¡ßϑ ø9$# ∩⊇∈⊂∪ !$ tΒ |MΡr& ω Î) Ö|³o0 $ sΨ è= ÷WÏiΒ ÏNù'sù 

>π tƒ$ t↔ Î/ β Î) |MΖä. z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇∈⊆∪ 〈) ١٥٤-١٥٣الشعراء (  

وآيـة  ،)٦٢(وآية سورة هـود ،)٧٦,٧٥(تشابهت مع آيتي سورة األعراف        
  ٣).٢٤(رة القمروآية سو،)٤٧(سورة النمل

                                                 
  ٣٠٩ينظر ص ١
  ٣٠٩ينظر ص ٢
  ٣١٦ينظر ص ٣



 

$! ® d:الخــامس       tΒ |MΡr& ω Î) Ö|³o0 $ sΨ è= ÷WÏiΒ ÏNù'sù >π tƒ$ t↔ Î/ β Î) |MΖä. z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# 
∩⊇∈⊆∪ tΑ$ s% ⎯Ïν É‹≈ yδ ×π s%$ tΡ $ oλ°; Ò> öÅ° ö/ä3s9uρ Ü> öÅ° 5Θöθ tƒ 5Θθ è= ÷è ¨Β ∩⊇∈∈∪ 〈) ١٥٥-١٥٤الشعراء (  

وآيـة سـورة   ،)٦٤(ورة هـود وآية س،)٧٣(تشابهت مع آية سورة األعراف      
وآيـة سـورة   ،)٢٧(وآية سـورة القمـر  ،)٤٣(وآية سورة الذاريات،)٥٩(اإلسراء
  ١).١٣(الشمس
$d ® tΑ:الســـادس       s% ⎯Ïν É‹≈ yδ ×π s%$ tΡ $ oλ°; Ò> öÅ° ö/ä3s9uρ Ü> öÅ° 5Θöθ tƒ 5Θθ è= ÷è ¨Β ∩⊇∈∈∪ Ÿω uρ 

$ yδθ ¡yϑ s? &™ûθ Ý¡Î0 öΝä.x‹è{ù'u‹sù Ü># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊇∈∉∪ 〈) ١٥٦-١٥٥الشعراء (  

وآية سورة ،)٦٤,٦٣(وآيتي سورة هود،)٧٣(تشابهت مع آية سورة األعراف      
  ٢).٢٨,٢٧(وآيتي سورة القمر،)٤٧(وآية سورة النمل، )٨١(الحجر
$ ® d:السابع       yδρ ãs)yè sù (#θ ßs t7ô¹ r'sù t⎦⎫ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩⊇∈∠∪ 〈) ١٥٧الشعراء (  

وآيـة  ،)٦٥(وآية سورة هود،)٧٧(سورة األعراف مع آيةهذه اآلية تشابهت       
وآيـة  ،)٢٩(وآية سورة القمر،)٤٤,٤٣(وآيتي سورة الذاريات،)٩٥(سورة اإلسراء
  ٣).١٤(سورة الشمس

ــامن       d ® ãΝèδ:الثـ x‹s{r'sù Ü># x‹yè ø9$# 3 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ šχ% x. Νèδ ãnYò2 r& 
t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊇∈∇∪ 〈) ١٥٨الشعراء (  

، )٦٧,٦٦(وآيتي سورة هـود ، )٧٩,٧٨(تشابهت مع آيتي سورة األعراف       
، )١٧(وآية سورة فصلت، )٥٣-٥١(وآيات سورة النمل، )٨٣(وآية سورة الحجر

وآية ، )٣١(وآية سورة القمر، )٥١(وآية سورة النجم، )٤٤(وآية سورة الذاريات 
  ٤).١٤(وآية سورة الشمس، )٥(سورة الحاقة

  
  

                                                 
  ٣٢٠ينظر ص ١
  ٣٢٠ينظر ص ٢
 ٣٢٨ينظر ص  ٣
  ٣٣٢ينظر ص ٤



 

  :بهت كذلك مع ما قبلها في سورة الحجر في موضع واحدوقد تشا      
d ® tβθ ä.uøIè?r& ’ Îû $ tΒ !$ sΨ ßγ≈ yδ š⎥⎫ÏΖÏΒ#u™ ∩⊇⊆∉∪ 〈) ١٤٦الشعراء (  

  ١).٨٢(مع آية سورة الحجرهذه اآلية تشابهت       
  .ذه اآليات المتشابهات في مواضعهاوقد سبق بحث ه      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ٣٥٧ينظر ص ١



 

 سورة النمل

 
  :كيتها ومدنيتهام      

آياتهـا ثـالث   ، كريمة نزلت بمكة المكرمة بعد سورة الشـعراء  سورة هي      
حدثنا يموت بإسناده عن ابن عباس أن سورة النمـل  :"قال أبو جعفر،  ١وتسعون 

وهـي مكيـة كلهـا    : "-رحمـه اهللا –قال ابن الجوزي  ،٢."مكية نزلت بمكة فهي
ضعت في المصحف متتاليـة  تتالية وووهي إحدى ثالث سور نزلت م، ٣"بإجماعهم

  .وهي الشعراء والنمل والقصص
  :موضوعات السورة      

وهي باقية  لمحمد  تناولت السورة الكريمة القرآن الكريم المعجزة الخالدة      
مقصودها وصف هذا : "عن هذه السورة -يقول البقاعي رحمه اهللا، الدين  إلى يوم

وطريـق  ، بالفصل بين الصراط المسـتقيم ، لق أجمعينالكتاب بالكفاية لهداية الخ
وبشـارة  ، والجمع ألصول الدين إلحاطة علم منزله بـالخفي والمبـين  ، الحائرين
ع إلـى  وكل ذلك يرجِ، ونذارة الكافرين بيوم اجتماع األولين واآلخرين، المؤمنين

   ٤".فالمقصود األعظم منها إظهار العلم والحكمة، العلم المستلزم للحكمة
ولوط  ثم تحدثت عن بعض قصص األنبياء فذكرت باإلجمال قصص موسى      
وما نال أقوامهم من العذاب بسبب إشراكهم وإعراضهم عن عليهم السالم  وصالح
ثم تحدثت بالتفصيل عن قصة  داود وولده سليمان عليهما السالم ومـا  ، دعوة اهللا

كرت قصة سـليمان ثم ذ، عم جليلة وفضل عظيمأنعم اهللا به عليهما من ن   مـع
    .هللا رب العالمين حيث أسلمت مع سليمان، بلقيس
كما تناولت السورة الدالئل والبراهين على وجود اهللا ووحدانيته مـن آثـار         

  .وساقت بعض األهوال والشدائد من مشاهد يوم القيامة، مخلوقاته وبدائع صنعه

                                                 
 ١/١٦٢والناسخ والمنسوخ للكرمي ، ١/١٩٩لقرآن ينظر البيان في عد آي ا ١
  ١/٦١١ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس  ٢
 ٢/٣٣٢وينظر مصاعد النظر ، ٦/١٥٣زاد المسير  ٣
 ١٤/١٢٢نظم الدرر  ٤



 

ـ  قصـة عـاد  دون  بعد قصة سليمان وقد جاءت قصة صالح       رب لقُ
فهما  عليهما السالم رب المكان بين سليمان وصالحأما قُ، المكان ووحدة الموضوع

وأما وحـدة الموضـوع   ، في الحجر وفلسطين وكالهما من بالد الشامفي مكانين 
كمة اهللا وعة على حلمه كما في خبر النمل والهدهد وعرش فألن السورة كلها مبني

   ١.ملكة سبأ
  :سميتها بسورة النملسبب ت      

عظـت جيشـها   سميت بسورة النمل ألن اهللا ذكر فيها قصة النملة التـي و       
، حيث فهم نبـي اهللا كالمهـا  ، هم سليمان وجنودهمنّمساكنهم حتى ال يحط بدخول

  .وشكر اهللا على ما منحه من فضل وإنعام، من قولها وتبسم ضاحكاً
 

ة األعراف في ثالث مواضع وهي بحسب وقد تشابهت مع ما قبلها في سور      
  :ترتيب المصحف

$! d ® ô‰s)s9uρ:األول       sΨ ù= y™ ö‘ r& 4’ n< Î) yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& $ ·s Ï=≈ |¹ Èβ r& (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# #sŒÎ* sù öΝèδ 
Èβ$ s)ƒ Ísù šχθ ßϑ ÅÁ tG øƒ s† ∩⊆∈∪ tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ zΟÏ9 tβθ è= Åf ÷è tG ó¡n@ Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9$$ Î/ Ÿ≅ ö6 s% Ïπ uΖ|¡ys ø9$# ( Ÿω öθ s9 

šχρ ãÏøó tFó¡n@ ©!$# öΝà6¯= yè s9 šχθ ßϑ xm öè? ∩⊆∉∪ 〈 
) ٠٤٦-٠٤٥النمل (  

وآيـات  ، )٦١(وآية سورة هود، )٧٤,٧٣(تشابهت مع آيتي سورة األعراف       
  ٢).٤٣(وآية سورة الذاريات،)١٤٥-١٤١(سورة الشعراء

ــاني       d ® (#θ:الث ä9$ s% $ tΡö£©Û$# y7 Î/ ⎯yϑ Î/uρ y7 yè ¨Β 4 tΑ$ s% öΝä.ãÈ∝ ¯≈ sÛ y‰ΖÏã «!$# ( ö≅ t/ óΟçFΡr& 
×Πöθ s% tβθ ãΖtFøè? ∩⊆∠∪ 〈 

) ٠٤٧النمل (  

-٦٢(وآيـات سـورة هـود    ،)٧٦-٧٣(تشابهت مع آيات سورة األعراف      
وآيات سـورة  ،)١٥٦-١٥٣(وآيات سورة الشعراء، )٨١(وآية سورة الحجر،)٦٤
  ١).٢٨-٢٤(القمر

                                                 
 ١١٧ينظر رسالة القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته للدكتور فضل عباس ص ١
 ٣٢٠ينظر ص ٢



 

$$d ® öÝàΡ:الثالث       sù y#ø‹x. šχ% Ÿ2 èπ t7É)≈ tã öΝÏδ Íõ3tΒ $ ¯Ρr& öΝßγ≈ tΡö̈Β yŠ öΝßγ tΒ öθ s% uρ t⎦⎫Ïè uΗ ød r& 
∩∈⊇∪ š ù= ÏFsù öΝßγ è?θ ã‹ç/ Oπ tƒ Íρ% s{ $ yϑ Î/ (#ûθ ßϑ n= sß 3 χ Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ßϑ n= ÷è tƒ ∩∈⊄∪ $ uΖøŠpgΥr&uρ 

š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ šχθ à)−G tƒ ∩∈⊂∪ 〈 
) ٠٥٣-٠٥١النمل (  

وآية ،)٦٧,٦٦(وآيتي سورة هود،)٧٩,٧٨(تشابهت مع آيتي سورة األعراف      
وآيتي ،)١٨,١٧(وآيتي سورة فصلت،)١٥٨(وآية سورة الشعراء،)٨٣(سورة الحجر

وآيـة  ،)٣١(وآية سورة القمـر ، )٥١(وآية سورة النجم،)٤٥,٤٤(سورة الذاريات
  ٢).١٥,١٤(وآيتي سورة الشمس،)٥(سورة الحاقة

 
 :كذلك مع ما قبلها في سورة هود في موضع واحدوتشابهت       

d ® öÝàΡ$$ sù y#ø‹x. šχ% Ÿ2 èπ t7É)≈ tã öΝÏδ Íõ3tΒ $ ¯Ρr& öΝßγ≈ tΡö̈Β yŠ öΝßγ tΒ öθ s% uρ t⎦⎫Ïè uΗ ød r& ∩∈⊇∪ š ù= ÏFsù 
öΝßγ è?θ ã‹ç/ Oπ tƒ Íρ% s{ $ yϑ Î/ (#ûθ ßϑ n= sß 3 χ Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ßϑ n= ÷è tƒ ∩∈⊄∪ $ uΖøŠpgΥr&uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ 

(#θ çΡ% Ÿ2 uρ šχθ à)−G tƒ ∩∈⊂∪ 〈 
) ٠٥٣-٠٥١النمل (  

  ).    ١٨,١٧(وآيتي سورة فصلت،)٦٦(مع آية سورة هودهذه اآليات تشابهت       
    ٣.وقد تم بحث هذه اآليات المتشابهات في مواضعها      

 
 
 

  
  
  
  

                                                                                                                                            
  ٣٢٠ينظر ص ١
  ٣٣٢ينظر ص ٢
  ٣٥٠ينظر ص ٣



 

 سورة فصلت

 
 .ني عن اإلعادةمما يغ تم التقديم لهذه السورة في قصة هود      

 
 : وقد تشابهت السورة مع ما قبلها في سورة األعراف في موضع واحد      

d ® $ ¨Β r&uρ ßŠθ ßϑ rO öΝßγ≈ sΨ ÷ƒ y‰yγ sù (#θ ™6 ys tFó™ $$ sù 4‘uΚ yè ø9$# ’ n?tã 3“ y‰çλù; $# öΝåκøEx‹yz r'sù èπ s)Ïè≈ |¹ É># x‹yè ø9$# 
Èβθ çλù; $# $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ç7Å¡õ3tƒ ∩⊇∠∪ $ sΨ ø‹¯gwΥuρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ çΡ% x.uρ tβθ à)−G tƒ ∩⊇∇∪ 〈 

) ٠١٨-٠١٧فصلت (  

وآية ،)٦٧,٦٦(وآيتي سورة هود،)٧٩,٧٨(تشابهت مع آيتي سورة األعراف      
وآيتي ،)٥٣-٥١(وآيات سورة النمل،)١٥٨(وآية سورة الشعراء،)٨٣(سورة الحجر

وآية سورة ،)٣١(وآية سورة القمر،)٥١(وآية سورة النجم،)٤٥,٤٤(سورة الذاريات
  ١).١٤(وآية سورة الشمس،)٥(الحاقة

 
 :مع ما قبلها في سورة هود في موضع واحدكذلك وتشابهت       

d ® $ ¨Β r&uρ ßŠθ ßϑ rO öΝßγ≈ sΨ ÷ƒ y‰yγ sù (#θ ™6 ys tFó™ $$ sù 4‘uΚ yè ø9$# ’ n?tã 3“ y‰çλù; $# öΝåκøEx‹yz r'sù èπ s)Ïè≈ |¹ É># x‹yè ø9$# 
Èβθ çλù; $# $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ç7Å¡õ3tƒ ∩⊇∠∪ $ sΨ ø‹¯gwΥuρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ çΡ% x.uρ tβθ à)−G tƒ ∩⊇∇∪ 〈 

) ٠١٨-٠١٧فصلت (  

  ٢).٥٣-٥١(وآيات سورة النمل،)٦٦(تشابهت مع آية سورة هود      
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ٣٣٢ينظر ص ١
 ٣٥٠ينظر ص ٢



 

  :وحدة واحدةوقد تشابهت السورة مع ما بعدها في       
d ® $ ¨Β r&uρ ßŠθ ßϑ rO öΝßγ≈ sΨ ÷ƒ y‰yγ sù (#θ ™6 ys tFó™ $$ sù 4‘uΚ yè ø9$# ’ n?tã 3“ y‰çλù; $# öΝåκøEx‹yz r'sù èπ s)Ïè≈ |¹ É># x‹yè ø9$# 

Èβθ çλù; $# $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ç7Å¡õ3tƒ ∩⊇∠∪ 〈 
) ٠١٧فصلت (  

 d ® (#öθ tG yè sù ô⎯tã ÍøΒ r& öΝÎκÍh5u‘ ãΝßγ ø?x‹s{r'sù èπ s)Ïè≈ ¢Á9$# öΝèδ uρ tβρ ãÝàΖtƒ ∩⊆⊆∪ $ yϑ sù (#θ ãè≈ sÜtG ó™ $# ⎯ÏΒ 
5Θ$ uŠÏ% $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. t⎦⎪ ÎÅÇtGΖãΒ ∩⊆∈∪ 〈 

) ٠٤٥-٠٤٤الذاريات (  

  
  :الموضع األول      

öΝåκøEx‹yz ® :قوله تعالى في موضع سـورة فصـلت         r'sù èπ s)Ïè≈ |¹ É># x‹yè ø9$# Èβθ çλù; $# $ yϑ Î/ 
(#θ çΡ% x. tβθ ç7Å¡õ3tƒ ∩⊇∠∪ 〈  بأل كما في موضع سورة الذاريات في  تعريف الصاعقةبدون

ãΝßγ ® :قوله تعالى ø?x‹s{r'sù èπ s)Ïè≈ ¢Á9$# öΝèδ uρ tβρ ãÝàΖtƒ ∩⊆⊆∪ 〈 
   .تشابه بالتعريف والتنكير: نوعه      

 
   :أثر السياق في توجيه المتشابه      

الصاعقة في سورة الذاريات مفردةً محالةً بأل مناسبةً ِلما سبقها فـي  جاءت       
’ ® :من الريح المفردة المحالة بأل في قوله تعـالى  قصة هود Îûuρ >Š% tæ øŒÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& 

ãΝÎκö n= tã yxƒ Íh9$# tΛ⎧ É)yè ø9$# ∩⊆⊇∪ 〈 ) أما الصاعقة في سورة فصلت فقد جـاءت نكـرة   ،  )٤١الذاريات
β÷ ® :لمناسبتها كذلك للسابق عليها في قولـه تعـالى   Î* sù (#θ àÊ uôã r& ö≅ à)sù ö/ä3è?ö‘ x‹Ρr& Zπ s)Ïè≈ |¹ 

Ÿ≅ ÷WÏiΒ Ïπ s)Ïè≈ |¹ 7Š$ tã yŠθ ßϑ rO uρ ∩⊇⊂∪ 〈 )١٣صـلت  ف ( ،ه به مذكور إجماالً كان تفصيله فـي  فهذا مشب
öèπ ®: قوله تعالى s)Ïè≈ |¹ É># x‹yè ø9$# Èβθ çλù; $# 〈 .  

  
  
  
  
  



 

  :الموضع الثاني      

في قوله  ببيان حال قوم صالحوقعت الزيادة في موضع سورة الذاريات       
$ ® :تعالى yϑ sù (#θ ãè≈ sÜtG ó™ $# ⎯ÏΒ 5Θ$ uŠÏ% $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. t⎦⎪ ÎÅÇtGΖãΒ ∩⊆∈∪ 〈  دون وقوع هذه الزيادة في

  .موضع سورة فصلت
  .بالزيادة والنقصانتشابه : نوعه      

 
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

كر األخـذ  ما سبقها من ذألنها ناسبت هذه الزيادة في سورة الذاريات كانت       
ãΝßγ ®  :في قوله تعالى ø?x‹s{r'sù èπ s)Ïè≈ ¢Á9$# öΝèδ uρ tβρ ãÝàΖtƒ ∩⊆⊆∪ 〈   فهكذا يكون األخير ينظـر

 .إلى ما يفعل به ال يستطيع فكاكاً وال يرجو نصراً أو خالصاً
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 سورة الذاريات

 
  .مما يغني عن اإلعادة تم التقديم لها في قصة نوح      

ي ثالثة مع ما سبقها في سورة األعراف ف قصة صالح هاوقد تشابهت في      
  :وهي بحسب ترتيب سور المصحف كما يلي، مواضع
’ ® d:األول       Îûuρ yŠθ ßϑ rO øŒÎ) Ÿ≅Š Ï% öΝçλm; (#θ ãè −Fyϑ s? 4© ®L xm &⎦⎫Ïm ∩⊆⊂∪ 〈) ٠٤٣الذاريات ( 

وآيات ،)٦١(وآية سورة النمل،)٧٣(مع آية سورة األعرافهذه اآلية تشابهت       
  ١).٤٦,٤٥(وآيتي سورة النمل،)١٤٥-١٤١(سورة الشعراء

’ ® d:الثاني       Îûuρ yŠθ ßϑ rO øŒÎ) Ÿ≅Š Ï% öΝçλm; (#θ ãè −Fyϑ s? 4© ®L xm &⎦⎫Ïm ∩⊆⊂∪ (#öθ tG yè sù ô⎯tã ÍøΒ r& öΝÎκÍh5u‘ 
ãΝßγ ø?x‹s{r'sù èπ s)Ïè≈ ¢Á9$# öΝèδ uρ tβρ ãÝàΖtƒ ∩⊆⊆∪ 〈) ٠٤٤-٠٤٣الذاريات (  

رة وآيـة سـو  ،)٦٥(وآية سورة هـود ،)٧٧(تشابهت مع آية سورة األعراف      
وآيـة سـورة   ،)٢٩(وآية سورة القمـر ،)١٥٧(وآية سورة الشعراء،)٥٩(اإلسراء
  ٢).١٤(الشمس
ــث       d ® (#öθ:الثال tG yè sù ô⎯tã ÍøΒ r& öΝÎκÍh5u‘ ãΝßγ ø?x‹s{r'sù èπ s)Ïè≈ ¢Á9$# öΝèδ uρ tβρ ãÝàΖtƒ ∩⊆⊆∪ $ yϑ sù 

(#θ ãè≈ sÜtG ó™ $# ⎯ÏΒ 5Θ$ uŠÏ% $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. t⎦⎪ ÎÅÇtGΖãΒ ∩⊆∈∪ 〈)٠٤٥-٠٤٤ت الذاريا (  

وآية ،)٦٧,٦٦(وآيتي سورة هود،)٧٩,٧٨(تشابهت مع آيتي سورة األعراف       
 ،)٥٣-٥١(وآيات سـورة النمـل  ،)١٥٨(وآية سورة الشعراء،)٨٣(سورة الحجر

 ،)٣١(وآية سـورة القمـر   ،)٥١(وآية سورة النجم ،)١٨,١٧(وآيتي سورة فصلت
  ٣).١٥,١٤(وآيتي سورة الشمس ،)٥(وآية سورة الحاقة

  
  
  

                                                 
 ٣٠٩ينظر ص ١
  ٣٢٨ينظر ص ٢
 ٣٣٢ينظر ص ٣



 

  :في موضع واحد في سورة فصلت مع ما قبلهاكذلك وتشابهت       
d ® (#öθ tG yè sù ô⎯tã ÍøΒ r& öΝÎκÍh5u‘ ãΝßγ ø?x‹s{r'sù èπ s)Ïè≈ ¢Á9$# öΝèδ uρ tβρ ãÝàΖtƒ ∩⊆⊆∪ $ yϑ sù (#θ ãè≈ sÜtG ó™ $# ⎯ÏΒ 

5Θ$ uŠÏ% $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. t⎦⎪ ÎÅÇtGΖãΒ ∩⊆∈∪ 〈) ٠٤٥-٠٤٤الذاريات (  

  ١).١٣(سورة فصلت تشابهت مع آية      
  .وقد سبق بحث هذه اآليات المتشابهات في مواضعها      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ٣٦٧ينظر ص ١



 

 سورة النجم

 
 .مما يغني عن اإلعادة تم التقديم لها في قصة نوح      

فـي سـورة األعـراف فـي      وقد تشابهت مع ما قبلها في قصة صالح      
  :ا يليبحسب ترتيب السور في المصحف كمموضعين وهما 

d ® (#yŠθ:األول       ßϑ rO uρ !$ yϑ sù 4’ s+ö/r& ∩∈⊇∪ 〈 
) ٠٥١النجم (  

وآيـة  ،)٦٤(وآية سورة هود،)٧٣(مع آية سورة األعرافهذه اآلية تشابهت       
ــي ســورة الشــعراء،)٥٩(ســورة اإلســراء ــة ســورة ،)١٥٥,١٥٤(وآيت وآي

  ١).١٣(وآية سورة الشمس،)٢٧(وآية سورة القمر،)٤٣(الذاريات
d ® (#yŠθ:الثاني       ßϑ rO uρ !$ yϑ sù 4’ s+ö/r& ∩∈⊇∪ 〈 

) ٠٥١النجم (  

وآية ،)٦٧,٦٦(وآيتي سورة هود،)٧٩,٧٨(تشابهت مع آيتي سورة األعراف      
وآيتي ،)٥٣-٥١(وآيات سورة النمل،)١٥٨(وآية سورة الشعراء،)٨٣(سورة الحجر

ــذاريات،)١٨,١٧(ســورة فصــلت ــة ســورة ،)٤٥,٤٤(وآيتــي ســورة ال وآي
  ٢).١٥,١٤(وآية سورة الشمس،)٥(وآية سورة الحاقة،)٣١(القمر

 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                 

  ٣٢٠ينظر ص ١
 ٣٣٢ينظر ص ٢



 

 سورة القمر

 
  .مما يغني عن اإلعادة تم التقديم لها في قصة نوح      

في سورة األعراف في خمسة  وقد تشابهت مع ما سبقها في قصة صالح      
  :وهي بحسب ترتيب السور في المصحف كما يلي، مواضع
d ® (#ûθ:األول       ä9$ s)sù #[|³o0 r& $ ¨ΖÏiΒ #Y‰Ïn üρ ÿ…çµ ãè Î7®K¯Ρ !$ ¯ΡÎ) #]ŒÎ) ’ Å∀ ©9 5≅≈ n= |Ê @ãè ß™ uρ ∩⊄⊆∪ 

z’ Å+ø9â™r& ãø.Ïe%! $# Ïµ ø‹n= tã .⎯ÏΒ $ uΖÏΨ ÷ t/ ö≅ t/ uθ èδ ë># ¤‹x. ÖÅ° r& ∩⊄∈∪ 〈 
) ٠٢٥-٠٢٤القمر (  

وآيتـي  ،)٦٢(وآية سورة هـود ،)٧٦,٧٥(تشابهت مع آيتي سورة األعراف      
  ١).٤٧(وآية سورة النمل،)١٥٤,١٥٣(شعراءسورة ال
$ ® d:الثاني       ¯ΡÎ) (#θ è= Å™ öãΒ Ïπ s%$ ¨Ζ9$# Zπ uΖ÷FÏù öΝçλ°; öΝåκö: É)s?ö‘ $$ sù öÉ9 sÜô¹ $#uρ ∩⊄∠∪ 〈 

) ٠٢٧القمر (  

وآيـة  ،)٦٤(وآية سورة هود،)٧٣(مع آية سورة األعرافهذه اآلية تشابهت       
ــي ســورة الشــعراء،)٥٩(ســورة اإلســراء ــة ســورة ،)١٥٥,١٥٤(وآيت وآي

  ٢).١٣(وآية سورة الشمس،)٥١(وآية سورة النجم،)٤٣(الذاريات
ــث       $ ® d:الثالـ ¯ΡÎ) (#θ è= Å™ öãΒ Ïπ s%$ ¨Ζ9$# Zπ uΖ÷FÏù öΝçλ°; öΝåκö: É)s?ö‘ $$ sù öÉ9 sÜô¹ $#uρ ∩⊄∠∪ öΝæη ÷∞Îm; tΡuρ ¨β r& 

u™!$ yϑ ø9$# 8π yϑ ó¡Ï% öΝæη uΖ÷ t/ ( ‘≅ ä. 5> öÅ° Ö|ØtG øt ’Χ ∩⊄∇∪ 〈 
) ٠٢٨-٠٢٧مر الق(  

وآية سورة ،)٦٤,٦٣(وآيتي سورة هود،)٧٣(تشابهت مع آية سورة األعراف      
  ٣).٤٧(وآية سورة النمل،)١٥٦,١٥٥(وآيتي سورة الشعراء، )٨١(الحجر
d ® (#÷ρ:الرابع       yŠ$ uΖsù ÷Λàιt7Ïm$ |¹ 4‘sÛ$ yè tG sù us)yè sù ∩⊄®∪ 〈 

) ٠٢٩القمر (  

        

                                                 
  ٣١٦ينظر ص  ١
 ٣٢٠ينظر ص ٢
  ٣٢٠ينظر ص ٣



 

وآيـة  ،)٦٥(وآية سورة هود،)٧٧(ع آية سورة األعرافمهذه اآلية تشابهت       
ــراء  ــورة اإلس ــعراء ،)٥٩(س ــورة الش ــة س ــورة  ،)١٥٧(وآي ــي س وآيت

  ١).١٤(وآية سورة الشمس،)٤٤,٤٣(الذاريات
$! ® d:الخامس       ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝÎκö n= tã Zπ ys ø‹|¹ Zο y‰Ïn üρ (#θ çΡ% s3sù ÉΟ‹ Ï±yγ x. ÍÏàtG ós çRùQ$# ∩⊂⊇∪ 〈 

) ٠٣١القمر (  

 ،)٦٧,٦٦(وآيتي سـورة هـود   ،)٧٩,٧٨(تشابهت مع آيتي سورة األعراف      
-٥١(وآيات سـورة النمـل   ،)١٥٨(وآية سورة الشعراء ،)٨٣(وآية سورة الحجر

وآية سورة  ،)٤٥,٤٤(وآيتي سورة الذاريات ،)١٨,١٧(وآيتي سورة فصلت ،)٥٣
  ).١٥,١٤(وآية سورة الشمس، )٥(وآية سورة الحاقة ،)٥١(النجم

  ٢.وقد تم بحث هذه اآليات المتشابهات في مواضعها      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ٣٢٨ينظر ص ١
  ٣٣٢ينظر ص ٢



 

 سورة الحاقة

 
  .مما يغني عن اإلعادة تم التقديم لها في قصة نوح      

في سـورة األعـراف فـي     وقد تشابهت مع ما سبقها في قصة صالح      
 :موضع واحد

d ® $ ¨Β r'sù ßŠθ ßϑ rO (#θ à6Ï= ÷δ é'sù Ïπ u‹Ïî$ ©Ü9$$ Î/ ∩∈∪ 〈 
) ٠٠٥الحاقة (  

وآية ،)٦٧,٦٦(وآيتي سورة هود،)٧٩,٧٨(تشابهت مع آيتي سورة األعراف      
وآيتي ،)٥٣-٥١(وآيات سورة النمل،)١٥٨(وآية سورة الشعراء،)٨٣(سورة الحجر

ــذاريات،)١٨,١٧(ســورة فصــلت ــة ســورة ،)٤٥,٤٤(وآيتــي ســورة ال وآي
  ١).١٥,١٤(مسوآية سورة الش، )٣١(وآية سورة القمر،)٥١(النجم

 .وقد سبق بحث هذه اآلية المتشابهة في موضعها      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
  ٣٣٢ينظر ص ١



 

 سورة الشمس
 

:مكيتها ومدنيتها        

حدثنا يمـوت بإسـناده عـن ابـن     :"قال أبو جعفر، هي سورة مكية عظيمة      
، ٢آياتها خمس عشـرة آيـة  ،  ١."سورة الشمس نزلت بمكة فهي مكية أن عباس

  . ٣ة القدر وقبل سورة البروجنزلت بعد سور
  :موضوعات السورة      

  :موضوعين أساسيين السورة تناولت      
  .بلت عليه من الخير والشرموضوع النفس اإلنسانية وما ج: األول      
موضوع الطغيان ممثالً في ثمود الذين عقروا الناقـة فـأهلكهم اهللا   : الثاني      
وكان غرض السورة من ، رهمودميصيبهم مثل عـذاب   ذلك تهديد المشركين أن

فبدأت السورة بالقسم بأشياء من مخلوقـات  ، ثمود بإشراكهم وتكذيبهم برسالة نبيهم
السـاطع وبـالقمر   فأقسم تعالى بالشمس وضوءها ، اهللا جل وعال لتأكيد هذا الخبر

حين كـذبوا رسـولهم    ثم ذكر تعالى قصة ثمود قوم صالح، وبالنهار وبالليل
  .وعقروا الناقة فأهلكهم اهللا عز وجل لطغيانهم وا وبغوا في األرضفطغ

مع قومـه دون   في هذه السورة على ذكر قصة صالحسبحانه واقتصر       
من :"  -رحمه اهللا–كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ألن هذا األنبياء  قصص سائر

مكذبة أخف ذنباً وعـذاباً  فإنه لم يكن في األمم ال ،باب التنبيه باألدنى على األعلى
 ،وغيرهم كر عن عاد ومدين وقوم لوطذكر عنهم من الذنوب ما ذُإذ لم ي، منهم

$ ® :ولهذا لما ذكرهم وعاداً قـال  ¨Β r'sù ×Š% tæ (#ρ ãy9 ò6tG ó™ $$ sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Îötó Î/ Èd,ut ù: $# (#θ ä9$ s% uρ ô⎯tΒ 
‘‰x© r& $ ¨ΖÏΒ ¸ο §θ è% ( óΟs9uρ r& (#÷ρ utƒ χ r& ©!$# “ Ï% ©!$# öΝßγ s)n= yz uθ èδ ‘‰x© r& öΝåκ÷]ÏΒ Zο §θ è% ( (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 

šχρ ß‰ys øgs† ∩⊇∈∪ 〈 ) ــلت ــال،  )١٥فص $ ® :وق ¨Β r&uρ ßŠθ ßϑ rO öΝßγ≈ sΨ ÷ƒ y‰yγ sù (#θ ™6 ys tFó™ $$ sù 4‘uΚ yè ø9$# ’ n?tã 3“ y‰çλù; $# 
öΝåκøEx‹yz r'sù èπ s)Ïè≈ |¹ É># x‹yè ø9$# Èβθ çλù; $# $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ç7Å¡õ3tƒ ∩⊇∠∪ 〈 ) وكذلك إذا ذكرهم مـع  ، )١٧فصلت

                                                 
 ١/١٩٨والناسخ والمنسوخ للمقري ، ١/٧٥٧ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس  ١
  ١/٢٧٥القرآن  ينظر البيان في عد آي ٢
  ٣٠/٣٦٥ينظر التحرير والتنوير  ٣



 

األمم المكذبة لم يذكر عنهم ما يذكر عن أولئك من التجبر والتكبر واألعمال السيئة 
والفساد في األرض  كما في سـورتي هـود   ، س المكيال والميزانوبخْ، كاللواط

قوا م يسـب فكان في قوم لوط مع الشرك إتيان الفواحش التي ل، والشعراء وغيرهما
 :ة البطش وقولهمع في الدنيا وشدر والتوسر والتكبمع الشرك التجب وفي عاد، إليها

® ô⎯tΒ ‘‰x© r& $ ¨ΖÏΒ ¸ο §θ è% ( 〈  وفي ، وفي أصحاب مدين مع الشرك كان الظلم في األموال
١."قوم فرعون الفساد في األرض والعلو   

وقد يظهر فـي  :" ا آخر لذلك بقولهسبب -رحمه اهللا- الجوزية قيمويبين ابن       
وهو أنهم ردوا الهدى بعد مـا  ، تخصيص ثمود هنا بالذكر دون غيرهم معنى آخر

فاختاروا عليه ، تيقنوه وكانوا مستيقنين به قد أثلجت له صدورهم واستيقنته أنفسهم
$ ® :كما قال تعالى في وصفهم، العمى والضاللة ¨Β r&uρ ßŠθ ßϑ rO öΝßγ≈ sΨ ÷ƒ y‰yγ sù (#θ ™6 ys tFó™ $$ sù 4‘uΚ yè ø9$# 

’ n?tã 3“ y‰çλù; $ ® :وقال، 〉  #$ sΨ ÷ s?# u™uρ yŠθ ßϑ rO sπ s%$ ¨Ζ9$# Zο uÅÇö7ãΒ  〈ًر واليقين أي موجبةلهم التبص ،
ةً إال بعد قيـام الحجـة   وإن كان جميع األمم المهلكة هذا شأنهم فإن اهللا لم يهلك أم

  ٢".يدلكن خُصت ثمود من ذلك الهدى والتبصرة بمز، عليها
  ٣."بعهفكان في تخصيصهم بالذكر تحذير لكل من عرف الحق ولم يتّ:"ويقول      
وقد يكون هذا التخصيص بذكر ثمود دون عاد وغيرهم من األمـم السـابقة         

وعـن الـنفس   ، فهي تتحدث عن وضـوح الحـق  ، لتناسبه مع موضوع السورة
لحديث عن ثمود الذين عتوا وطغـوا  الئم اوهذا ي، وتسويتها خلقاً وإبداعاً كما بينا
 ٤.بعد رؤيتهم الناقة آية مبصرة

ال يخاف عاقبة إهالكهم وتدميرهم؛ ألنه تعالى ثم خُتمت السورة ببيان أن اهللا       
  .ال يسأل عما يفعل وهم يسألون

  
  

                                                 
 ١٦/٢٤٩مجموع الفتاوى البن تيمية  ١
   ١٧٤مجموعة تفسير شيخ اإلسالم بن تيمية ص ٢
 .البن القيم ١٧٥مجموعة تفسير شيخ اإلسالم ص ٣
 ١١٠ينظر رسالة القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته ص ٤



 

  :سبب تسميتها بسورة الشمس      

ي أول السورة بيانـاً  سميت بسورة الشمس ألن اهللا أقسم بالشمس وضحاها ف      
فـي    ١-رحمـه اهللا –وعنونها الترمذي ، لقدرة اهللا وعظمته في إيجاد هذا الكون

لعدم التباسـها    ٣-رحمه اهللا–وكذلك البخاري ، ٢)والشمس وضحاها(جامعه باسم 
  ٤).إذا الشمس كورت(مع سورة التكوير

 
عراف في في سورة األ تشابهت السورة مع ما قبلها في قصة صالحوقد       
  :وهي بحسب ترتيب سور المصحف كما يلي، مواضع ثالثة

$d ® tΑ:األول       s)sù öΝçλm; ãΑθ ß™ u‘ «!$# sπ s%$ tΡ «!$# $ yγ≈ uŠø)ß™ uρ ∩⊇⊂∪ 〈 
) ٠١٣الشمس (  

وآيـة  ،)٦٤(وآية سورة هود،)٧٣(مع آية سورة األعرافهذه اآلية تشابهت       
ــي ســورة الشــعراء،)٥٩(ســورة اإلســراء ــة ســورة ،)١٥٥,١٥٤(وآيت وآي

 ٥).٢٧(وآية سورة القمر،)٥١(وآية سورة النجم،)٤٣(الذاريات

d ® çνθ:الثاني       ç/¤‹s3sù $ yδρ ãs)yè sù tΠy‰øΒ y‰sù óΟÎγ øŠn= tæ Οßγ š/u‘ öΝÎγ Î6 /Ρx‹Î/ $ yγ1 §θ |¡sù ∩⊇⊆∪ 〈 
) ٠١٤الشمس (  

 وآيـة ،)٦٥(وآية سورة هود،)٧٧(مع آية سورة األعرافهذه اآلية تشابهت       
ــراء  ــورة اإلس ــعراء ،)٥٩(س ــورة الش ــة س ــورة  ،)١٥٧(وآي ــي س وآيت

  ٦).٢٩(وآية سورة القمر،)٤٤,٤٣(الذاريات
  
  

                                                 
ولـد   :قيل ،الحافظ الضرير ،الترمذيالسلمي و عيسى أب بن سورة بن موسى الضحاك محمد بن عيسى :هو ١

  )١/٥٠٠والتقريب ، ٢/٢٠٨ينظر الكاشف (هـ ٢٧٩مات في رجب  ،صاحب الجامع،أكمه
  ٥/٤٤٠ينظر سنن الترمذي  ٢
وإمام الدنيا فـي   ،جبل الحفظ ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو عبد اهللا البخاري :هو ٣

  )١/٤٦٨ينظر التقريب ( سنة ٦٢في شوال وله ،هـ٢٥٦ات سنة م ،فقه الحديث
 ٤/٨٨٣ينظر صحيح البخاري  ٤
  ٣٢٠ينظر ص ٥
  ٣٢٨ينظر ص ٦



 

d ® çνθ:الثالـث        ç/¤‹s3sù $ yδρ ãs)yè sù tΠy‰øΒ y‰sù óΟÎγ øŠn= tæ Οßγ š/u‘ öΝÎγ Î6 /Ρx‹Î/ $ yγ1 §θ |¡sù ∩⊇⊆∪ Ÿω uρ 
ß∃$ sƒ s† $ yγ≈ t6 ø)ãã ∩⊇∈∪ 〈 

) ٠١٥-٠١٤الشمس (  

وآية ،)٦٧,٦٦(وآيتي سورة هود،)٧٩,٧٨(آيتي سورة األعراف تشابهت مع      
وآيتي ،)٥٣-٥١(وآيات سورة النمل،)١٥٨(وآية سورة الشعراء،)٨٣(سورة الحجر

ــذاريات،)١٨,١٧(ســورة فصــلت ــة ســورة ،)٤٥,٤٤(وآيتــي ســورة ال وآي
  ١).٥(وآية سورة الحاقة، )٣١(وآية سورة القمر،)٥١(النجم

 .المتشابهات في مواضعها وقد سبق بحث هذه اآليات      

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ٣٣٢ينظر ص ١



 

  
  

  
  
  

  القصة الرابعة
 قصة شعيب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  قصة شعيب
  

  :وردت هذه القصة في كتاب اهللا في السور واآليات التالية      
’d ® 4:سورة األعراف       n< Î)uρ š⎥ t⎪ ô‰tΒ öΝèδ% s{r& $ Y7øŠyè ä© 3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# 

$ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈s9Î) …çν ãöxî ( ô‰s% Νà6ø?u™!$ y_ ×π sΨÉi t/ ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ ( (#θ èù÷ρ r'sù Ÿ≅ ø‹x6ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ Ÿω uρ 
(#θ Ý¡y‚ ö7s? }¨$̈Ψ9$# öΝèδ u™!$ u‹ô© r& Ÿω uρ (#ρ ß‰Å¡øè? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# y‰÷è t/ $ yγ Ås≈ n= ô¹ Î) 4 öΝà6Ï9 s̈Œ Ööyz öΝä3©9 β Î) 
ΟçFΖà2 š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩∇∈∪ Ÿω uρ (#ρ ß‰ãè ø)s? Èe≅ à6Î/ 7Þ üÅÀ tβρß‰Ïãθ è? šχρ ‘‰ÝÁ s?uρ ⎯tã È≅‹ Î6 y™ «!$# ô⎯tΒ 
š∅ tΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ $ yγ tΡθ äó ö6 s?uρ $ [_ uθ Ïã 4 (#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) óΟçFΖà2 Wξ‹Ï= s% öΝà2 u©Ys3sù ( (#ρ ãÝàΡ$#uρ y#ø‹x. šχ% x. 

èπ t6 É)≈ tã t⎦⎪ Ï‰Å¡øßϑ ø9$# ∩∇∉∪ βÎ)uρ šχ% x. ×π xÍ← !$ sÛ öΝà6ΖÏiΒ (#θ ãΖtΒ#u™ ü“ Ï%©!$$ Î/ àMù= Å™ ö‘ é& ⎯Ïµ Î/ ×π xÍ←!$ sÛuρ óΟ©9 
(#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ (#ρ ãÉ9 ô¹ $$ sù 4© ®L xm zΝä3øt s† ª!$# $ uΖsΨ ÷t/ 4 uθ èδuρ ãöyz š⎥⎫Ïϑ Å3≈ ut ù:$# ∩∇∠∪ * tΑ$ s% _| yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# 

(#ρ ãy9 õ3tFó™ $# ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% y7 ¨Ζy_ Í÷‚ ãΖs9 Ü=ø‹yè à±≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ y7 yètΒ ⎯ÏΒ !$ sΨ ÏKtƒ ös% ÷ρ r& ¨β ßŠθãè tG s9 ’Îû $ uΖÏG ¯= ÏΒ 
4 tΑ$ s% öθ s9uρ r& $ ¨Ζä. t⎦⎫Ïδ Í≈ x. ∩∇∇∪ Ï‰s% $ sΨ÷ƒ uyIøù$# ’n?tã «!$# $ ¹/É‹x. ÷β Î) $ tΡô‰ãã ’Îû Νà6ÏG ¯= ÏΒ y‰÷è t/ øŒÎ) $ uΖ8 ¤f tΡ 

ª!$# $ pκ÷]ÏΒ 4 $ tΒ uρ ãβθ ä3tƒ !$ uΖs9 β r& yŠθ ãè ¯Ρ !$ pκ Ïù Hω Î) βr& u™!$ t±o„ ª!$# $ uΖš/u‘ 4 yìÅ™ uρ $ uΖš/u‘ ¨≅ ä. >™ó© x« $ ¸ϑ ù= Ïæ 4 ’ n?tã 
«!$# $ uΖù= ª.uθ s? 4 $ uΖ−/u‘ ôxtFøù$# $ uΖsΨ ÷ t/ t⎦ ÷⎫t/uρ $ uΖÏΒ öθ s% Èd,ys ø9$$ Î/ |MΡr&uρ ãöyz t⎦⎫Ås ÏG≈ xø9$# ∩∇®∪ tΑ$ s% uρ _| pRùQ$# t⎦⎪ Ï% ©!$# 

(#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% È⎦ È⌡s9 öΝçF÷è t7¨?$# $ ·6ø‹yè ä© ö/ä3¯ΡÎ) #]ŒÎ) tβρãÅ£≈ y‚ ©9 ∩®⊃∪ ãΝåκøEx‹s{r'sù èπxô_ §9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû 
öΝÏδ Í‘# yŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊇∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹x. $ Y6ø‹yè ä© β r( x. öΝ©9 (#öθ uΖøó tƒ $ yγ‹ Ïù 4 š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ç/¤‹x. $ Y6ø‹yè ä© (#θçΡ% x. 

ãΝèδ š⎥⎪ ÎÅ£≈ y‚ ø9$# ∩®⊄∪ 4’ ¯< uθ tG sù öΝßγ ÷Ψ tã tΑ$ s% uρ ÏΘöθ s)≈ tƒ ô‰s)s9 öΝà6çG øó n=ö/r& ÏM≈n=≈ y™ Í‘ ’Ïn1u‘ àM ós |Á tΡuρ öΝä3s9 ( 
y#ø‹s3sù 4© y›#u™ 4’ n?tã 5Θöθ s% š⎥⎪ ÍÏ≈ x. ∩®⊂∪ 〈 

) ٠٩٣-٠٨٥األعراف (  

’d ® * 4:سورة هود       n< Î)uρ t⎦ t⎪ ô‰tΒ óΟèδ% s{r& $Y6 ø‹yè ä© 4 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã$# ©!$# $ tΒ 
Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν ãöxî ( Ÿω uρ (#θ ÝÁ à)Ζs? tΑ$ u‹ò6Ïϑ ø9$# tβ#u”Ïϑ ø9$#uρ 4 þ’ ÏoΤÎ) Νà61 u‘ r& 9ösƒ ¿2 þ’ ÏoΤÎ)uρ ß∃% s{r& 

öΝà6ø‹n= tæ z># x‹tã 5Θöθ tƒ 7Ý‹Ït ’Χ ∩∇⊆∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ (#θ èù÷ρ r& tΑ$ u‹ò6Ïϑ ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( Ÿω uρ 
(#θ Ý¡y‚ ö7s? }¨$ ¨Ζ9$# öΝèδ u™!$ u‹ô© r& Ÿω uρ (#öθ sW÷è s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# t⎦⎪ Ï‰Å¡øãΒ ∩∇∈∪ àM§‹É)t/ «!$# Ööyz öΝä3©9 β Î) 



 

ΟçFΖà2 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β 4 !$ tΒ uρ O$ tΡr& Νä3ø‹n= tæ 7á‹Ïut ¿2 ∩∇∉∪ (#θä9$ s% Ü=ø‹yè à±≈ tƒ y7 è?4θ n= |¹ r& x8Þß∆ ù's? β r& x8ãøĪΡ $ tΒ 
ß‰ç7÷è tƒ !$ tΡäτ !$ t/# u™ ÷ρ r& β r& Ÿ≅yè ø¯Ρ þ’Îû $ sΨ Ï9 üθ øΒ r& $ tΒ (#àσ¯≈ t±nΣ ( y7̄ΡÎ) |MΡ{ ÞΟŠ Ï= y⇔ø9$# ß‰ŠÏ© §9$# ∩∇∠∪ tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ 

óΟçF÷ƒ u™u‘ r& β Î) àMΖä. 4’ n?tã 7πsΨ Éi t/ ⎯ÏiΒ ’Ïn1§‘ © É_ s% y— u‘ uρ çµ÷ΖÏΒ $ »% ø— Í‘ $ YΖ|¡xm 4 !$ tΒ uρ ß‰ƒ Í‘é& ÷βr& öΝä3xÏ9% s{é& 4’ n< Î) !$ tΒ 
öΝà69yγ ÷Ρr& çµ ÷Ζtã 4 ÷β Î) ß‰ƒÍ‘ é& ωÎ) yx≈ n= ô¹ M}$# $ tΒ àM ÷èsÜtG ó™ $# 4 $ tΒ uρ þ’Å+Š Ïùöθ s? ω Î) «!$$ Î/ 4 Ïµ ø‹n= tã àMù= ª.uθ s? 

Ïµ ø‹s9Î)uρ Ü=ŠÏΡé& ∩∇∇∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ Ÿω öΝä3¨ΨtΒ Íøgs† þ’ Ï∋$s)Ï© βr& Νà6t7ŠÅÁ ãƒ ã≅ ÷WÏiΒ !$ tΒ z>$ |¹ r& tΠöθ s% ?yθçΡ ÷ρ r& tΠöθ s% 
>Šθ èδ ÷ρ r& tΠöθ s% 8x Ï=≈|¹ 4 $ tΒ uρ ãΠöθ s% 7Þθ ä9 Νà6ΖÏiΒ 7‰‹Ïè t7Î/ ∩∇®∪ (#ρ ãÏøó tG ó™ $#uρ öΝà6−/u‘ §ΝèO (#ûθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9Î) 4 

¨β Î) ’ Ïn1u‘ ÒΟŠ Ïm u‘ ×Šρ ßŠuρ ∩®⊃∪ (#θ ä9$ s% Ü=ø‹yè à±≈ tƒ $ tΒ çµ s)øtΡ #[ÏVx. $ £ϑ ÏiΒ ãΑθ à)s? $̄ΡÎ)uρ y71 ut∴s9 $ uΖŠ Ïù $ Z‹Ïè |Ê ( 
Ÿω öθ s9uρ y7 äÜ÷δu‘ y7≈sΨ ÷Η sd us9 ( !$ tΒ uρ |MΡr& $ uΖøŠn= tã 9“ƒ Í“ yè Î/ ∩®⊇∪ tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ þ‘ÏÜ÷δ u‘ r& –“ tã r& Νà6ø‹n= tæ z⎯ÏiΒ «! $# 

çνθ ßϑ è?õ‹sƒ ªB$#uρ öΝä.u™!#u‘ uρ $ ‡ƒÍôγ Ïß ( χ Î) ’ Ïn1u‘ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ÔÝ‹Ït èΧ ∩®⊄∪ ÏΘöθs)≈ tƒ uρ (#θ è= yϑ ôã$# 4’ n?tã 
öΝà6ÏG tΡ% s3tΒ ’ ÏoΤÎ) ×≅ Ïϑ≈tã ( t∃öθ y™ šχθ ßϑ n= ÷ès? ⎯tΒ Ïµ‹ Ï?ù'tƒ Ò># x‹tã Ïµƒ Í“øƒ ä† ï∅ tΒuρ uθ èδ Ò>É‹≈ x. ( 

(#ûθ ç7É)s?ö‘ $#uρ ’ÏoΤÎ) öΝà6yè tΒ Ò=ŠÏ% u‘ ∩®⊂∪ $ £ϑ s9uρ u™!$ y_ $ tΡãøΒ r& $ uΖøŠ¯gwΥ $ Y6 ø‹yè ä© t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π uΗ÷quÎ/ $ ¨ΖÏiΒ 
ÏNx‹yz r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊆∪ βr( x. óΟ©9 (#öθ uΖøó tƒ !$ pκ Ïù 3 Ÿω r& 

#Y‰÷è ç/ t⎦ t⎪ ô‰yϑ Ïj9 $ yϑ x. ôNy‰Ïè t/ ßŠθ ßϑ rO ∩®∈∪ 〈 
) ٠٩٥-٠٨٤هود (  

d ® β:سورة الحجر       Î)uρ tβ%x. Ü=≈ ut õ¾r& Ïπ s3÷ƒ F{$# t⎦⎫Ïϑ Ï=≈ sàs9 ∩∠∇∪ $ uΖôϑ s)tFΡ$$ sù öΝåκ÷]ÏΒ 
$ yϑ åκ®ΞÎ)uρ 8Π$ tΒ Î* Î7s9 &⎦⎫Î7–Β ∩∠®∪ 〈 

) ٠٧٩- ٠٧٨الحجر (  

<d ® z:لشعراءسورة ا       ¤‹x. Ü=≈ ut õ¾r& Ïπs3ø‹t↔ ø9 t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇∠∉∪ øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλm; ë=ø‹yè ä© 
Ÿω r& tβθ à)−G s? ∩⊇∠∠∪ ’ÏoΤÎ) öΝä3s9 îΑθ ß™ u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊇∠∇∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇∠®∪ !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ 

@ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ωÎ) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∇⊃∪ * (#θ èù÷ρ r& Ÿ≅ ø‹s3ø9$# Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÎÅ£÷‚ ßϑ ø9$# ∩⊇∇⊇∪ 
(#θ çΡÎ— uρ Ä¨$sÜó¡É)ø9$$ Î/ ËΛ⎧ É)tFó¡ßϑ ø9$# ∩⊇∇⊄∪ Ÿω uρ (#θÝ¡y‚ ö7s? }¨$ ¨Ζ9$# óΟèδ u™!$ u‹ô© r& Ÿω uρ (#öθ sW÷è s? ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

t⎦⎪ Ï‰Å¡øãΒ ∩⊇∇⊂∪ (#θà)¨?$#uρ “ Ï% ©!$# öΝä3s)n= s{ s' ©#Î7Åf ø9$#uρ t⎦,Ï!¨ρ F{$# ∩⊇∇⊆∪ (#ûθä9$ s% !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& z⎯ÏΒ t⎦⎪ Í−s |¡ßϑ ø9$# 
∩⊇∇∈∪ !$ tΒ uρ |MΡr& ω Î) Ö|³o0 $ sΨ è= ÷WÏiΒ β Î)uρ y7‘ΖÝà̄Ρ z⎯Ïϑ s9 t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩⊇∇∉∪ ñÝÉ)ó™ r'sù $ uΖøŠn= tã $ Z|¡Ï. z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# 

β Î) |MΖä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇∇∠∪ tΑ$ s% þ’Ïn1u‘ ãΝn= ÷ær& $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ∩⊇∇∇∪ çνθ ç/¤‹s3sù öΝèδ x‹yz r'sù Ü>#x‹tã ÏΘöθ tƒ 



 

Ï' ©#—à9$# 4 …çµ̄ΡÎ) tβ% x. z># x‹tã BΘöθ tƒ AΟŠ Ïàtã ∩⊇∇®∪ ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ tβ% x. ΝèδãnYø.r& t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊇®⊃∪ 
  ) ١٩٠-١٧٦الشعراء (〉

’d ® 4:سورة العنكبوت       n< Î)uρ š⎥ t⎪ ô‰tΒ öΝèδ% s{r& $Y7øŠyè ä© tΑ$ s)sù ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©! $# 
(#θ ã_ ö‘ $#uρ tΠöθ u‹ø9$# u½z Fψ$# Ÿω uρ (#öθ sW÷è s? ’Îû ÇÚö‘ F{$# t⎦⎪ Ï‰Å¡øãΒ ∩⊂∉∪ çνθ ç/¤‹x6sù ãΜ ßγ ø?x‹yz r'sù èπ xô_ §9$# 

(#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í‘# yŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩⊂∠∪ 〈 
) ٠٣٧-٠٣٦العنكبوت (  

، كون مجموع اآليات التي وقعت فيها هذه القصة مكررةً أربعين آيةيوبذلك       
ولكنها ، وفيها العبارات الدائرة حول معنى واحد، وما بينهمافيها الطويل والقصير 

وفيما يلي عـرض   ،وإبدال لفظ بآخر، تقديم والتأخيروال، تختلف بالحذف واإلثبات
.السـور فـي المصـحف   على حسب ترتيـب  لآليات المتشابهة في هذه القصة 



 

  سورة األعراف
 

  .مما يغني عن اإلعادة تم التقديم لها عند الحديث عن قصة نوح       
 

 الوحدة األولى

 

d ® 4’ n< Î)uρ š⎥ t⎪ ô‰tΒ öΝèδ% s{r& $ Y7øŠyè ä© 3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã$# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈s9Î) …çν ãöxî ( 
ô‰s% Νà6ø?u™!$ y_ ×π sΨÉi t/ ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ ( (#θ èù÷ρ r'sù Ÿ≅ ø‹x6ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ Ÿω uρ (#θ Ý¡y‚ ö7s? }¨$ ¨Ψ9$# öΝèδ u™!$ u‹ô© r& 
Ÿω uρ (#ρ ß‰Å¡øè? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# y‰÷è t/ $ yγ Ås≈ n= ô¹ Î) 4 öΝà6Ï9 s̈Œ Ööyz öΝä3©9 β Î) ΟçFΖà2 š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩∇∈∪ Ÿω uρ 

(#ρ ß‰ãèø)s? Èe≅ à6Î/ 7Þ üÅÀ tβρ ß‰Ïãθè? šχρ ‘‰ÝÁ s?uρ ⎯tã È≅‹ Î6 y™ «!$# ô⎯tΒ š∅tΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ $ yγ tΡθ äóö6 s?uρ 
$ [_ uθ Ïã 4 (#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) óΟçFΖà2 Wξ‹ Ï= s% öΝà2 u©Ys3sù ( (#ρ ãÝàΡ$#uρ y#ø‹x. šχ% x. èπ t6 É)≈tã t⎦⎪ Ï‰Å¡øßϑ ø9$# ∩∇∉∪ 

β Î)uρ šχ% x. ×π xÍ← !$ sÛ öΝà6ΖÏiΒ (#θ ãΖtΒ#u™ ü“ Ï% ©!$$ Î/ àMù= Å™ ö‘ é& ⎯Ïµ Î/ ×π xÍ←!$ sÛuρ óΟ©9 (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ (#ρ ãÉ9 ô¹ $$ sù 4© ®L xm 
zΝä3øt s† ª!$# $ uΖsΨ ÷ t/ 4 uθ èδ uρ ãöyz š⎥⎫Ïϑ Å3≈ ut ù:$# ∩∇∠∪ 〈 

) ٠٨٧-٠٨٥األعراف (  

 d ® * 4’ n< Î)uρ t⎦ t⎪ ô‰tΒ óΟèδ% s{r& $Y6 ø‹yè ä© 4 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã$# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν ãöxî ( 
Ÿω uρ (#θ ÝÁ à)Ζs? tΑ$ u‹ò6Ïϑ ø9$# tβ#u”Ïϑ ø9$#uρ 4 þ’ÏoΤÎ) Νà61 u‘ r& 9ösƒ ¿2 þ’ÏoΤÎ)uρ ß∃% s{r& öΝà6ø‹n= tæ z># x‹tã 5Θöθ tƒ 7Ý‹Ït ’Χ 

∩∇⊆∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ (#θ èù÷ρ r& tΑ$ u‹ò6Ïϑ ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( Ÿω uρ (#θÝ¡y‚ ö7s? }¨$ ¨Ζ9$# öΝèδ u™!$ u‹ô© r& Ÿω uρ (#öθ sW÷è s? 
’ Îû ÇÚö‘ F{$# t⎦⎪ Ï‰Å¡øãΒ ∩∇∈∪ àM §‹É)t/ «!$# Ööyz öΝä3©9 βÎ) ΟçFΖà2 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β 4 !$ tΒ uρ O$ tΡr& Νä3ø‹n= tæ 7á‹Ïut ¿2 

∩∇∉∪ 〈 
) ٠٨٦-٠٨٤هود (  

 d ® z> ¤‹x. Ü=≈ ut õ¾r& Ïπ s3ø‹t↔ ø9 t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇∠∉∪ øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλm; ë=ø‹yè ä© Ÿω r& tβθ à)−G s? ∩⊇∠∠∪ ’ ÏoΤ Î) 
öΝä3s9 îΑθ ß™ u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊇∠∇∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇∠®∪ !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 
4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∇⊃∪ * (#θ èù÷ρ r& Ÿ≅ø‹s3ø9$# Ÿω uρ (#θçΡθ ä3s? z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÎÅ£÷‚ ßϑ ø9$# ∩⊇∇⊇∪ (#θçΡÎ— uρ Ä¨$sÜó¡É)ø9$$ Î/ 

ËΛ⎧ É)tFó¡ßϑ ø9$# ∩⊇∇⊄∪ Ÿω uρ (#θÝ¡y‚ ö7s? }¨$ ¨Ζ9$# óΟèδ u™!$ u‹ô© r& Ÿω uρ (#öθ sW÷è s? ’Îû ÇÚö‘ F{$# t⎦⎪ Ï‰Å¡øãΒ ∩⊇∇⊂∪ (#θ à)¨?$#uρ 
“ Ï% ©!$# öΝä3s)n= s{ s'©#Î7Åf ø9$#uρ t⎦,Ï!¨ρ F{$# ∩⊇∇⊆∪ 〈 



 

) ١٨٤-١٧٦الشعراء (  

 d ® 4’ n< Î)uρ š⎥ t⎪ ô‰tΒ öΝèδ% s{r& $ Y7øŠyè ä© tΑ$ s)sù ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ã_ ö‘$#uρ tΠöθ u‹ø9$# u½z Fψ$# Ÿω uρ 
(#öθ sW÷è s? ’Îû ÇÚö‘ F{$# t⎦⎪ Ï‰Å¡øãΒ ∩⊂∉∪ 〈 

) ٠٣٦العنكبوت (  

وهو يدور حـول  ، إلى قومه هذه اآليات تحكي موضوع رسالة شعيب       
  :ثالثة أمور

  .األمر بعبادة اهللا وحده: األول      
  .النهي عن التالعب بالمكاييل والموازين :الثاني      
  .هي عن اإلفساد في األرض والعتو فيهاالن: والثالث      

  
:مواضع التشابه        

  : الموضع األول      
، اختالف االستهالل بالقصة في سور األعراف وهود والشعراء والعنكبـوت       

’4 ® :تعالى ففي سور األعراف وهود والعنكبوت قال n< Î)uρ š⎥ t⎪ ô‰tΒ öΝèδ% s{r& $ Y7øŠyè ä© 3 〈  ،
<z ® :سبحانه لوفي سورة الشعراء قا ¤‹x. Ü=≈ ut õ¾r& Ïπ s3ø‹t↔ ø9 t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$#   . 〈    

  .إبدال جملة بأخرى، تشابه باإلبدال: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

جاءت هذه القصة في موضعي سورتي األعراف وهود مناسبةً في طريقـة        
لذا فـإن لهـاتين   و، عليهما السالم طولو ما قبلها مما هو قبل قصتي إبراهيمبدئها ل

ففي سورتي األعراف وهود كان مطلع قصة  ،في نمط بدئهما القصتين نوع مغاير
قـال  ، في السـورتين  عليهما السالم وهود مناسباً لمطلع قصتي صالح شعيب
’4 * ®:تعالى n< Î)uρ >Š% tæ ôΜ èδ% s{r& #YŠθ èδ 3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã ’4 ®:وقـال ، 〉 #$!© #$ n< Î)uρ yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& 

$ [s Ï=≈ |¹ 3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# 〈 
للسابق له من قصص نوح وهود   موضع سورة الشعراء فهو مناسبوكذلك       
ôM ®:قال تعالى،  عليهم السالم وصالح t/¤‹x. ãΠöθ s% ?yθ çΡ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊃∈∪ 〈 )  وقـال ، ) ١٠٥الشـعراء 



 

ôM ® :سبحانه t/¤‹x. îŠ% tæ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊄⊂∪ 〈 ) وقـال ، )١٢٣الشعراء: ® ôM t/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊆⊇∪ 〈 
    )١٤١الشعراء (

’4أما الوارد في سورة العنكبوت من االبتداء بالجار والمجـرور         n< Î)uρ® š⎥ t⎪ ô‰tΒ 
ألن هـذا  بأنه أخوهم؛  ى اإليجاز في وصف شعيبيتأتّفذلك حتى وتقديمهما  〉

  ٧٣٣.عليهم السالم الوصف غير موجود في نوح وإبراهيم ولوط
 

:الموضع الثاني        

$tΑ ® :وقع االستئناف في موضعي سورتي األعراف وهود في قولـه         s% ÏΘöθ s)≈ tƒ 
(#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν ãöxî (   〈بينما وقع العطف بالفاء في ، بدون حرف الفاء

$tΑ ® :موضع سورة العنكبوت في قوله s)sù ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# 〈 

  .حذف حرف العطف وإثباته، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه     
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

سبب ذلك أنه لما كانت قصص األنبياء عليهم السالم في سورتي األعراف       
$ ô‰s)s9 ®: قال تعالى، سقحة على هذا النتَوهود مفتَ uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n< Î) ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% tΑ$ s)sù ÏΘöθ s)≈ tƒ 

>n’4 * ® :وقال بعده،  )٥٩األعراف ( 〉 Î)uρ >Š% tæ ôΜ èδ%s{r& #YŠθ èδ 3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ 〈 ) وقال بعده ،)٦٥األعراف: ® 
4’ n< Î)uρ yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& $ [s Ï=≈|¹ 3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈tƒ 〈 ) 4 ® :وقال بعده، )٧٣األعراف’ n< Î)uρ š⎥ t⎪ ô‰tΒ öΝèδ% s{r& 

$ Y7øŠyè ä© 3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ 〈 ) إال قصة نوح، )٨٥األعراف قال تعالى، كانت مفتتحة بالواو: ® 
ô‰s)s9uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒöθ s% 〈 ) وقد بحثنا ، وهي في سورة األعراف بال واو، )٦٥هود

  ٧٣٤.سبب ذلك في قصة نوح
فلما تساوت هذه المعطوفات على المعطوف عليها األول فكان الفعل       

المضمر للمعطوف مثل المظهر أوالً في التعلّق بالمرسل إليهم كعاد ل والمرس
وكمدين المرسل إليهم ، وكثمود المرسل إليهم صالح، المرسل إليهم هود

                                                 
 ٢٠/١٦٨ينظر التحرير والتنوير  ٧٣٣
 ٩٦ص ينظر قصة نوح  ٧٣٤



 

إلى عاد أخاهم  وأرسلنا: فكان التقدير، جرى الجميع مجرى واحداً، شعيب
ولم ، وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيباً، وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً، هوداً

$ ô‰s)s9uρ ® :خالف ما أظهر قبل وهو، يعترض بين القصص ما ُأضمر فيه uΖù= y™ ö‘ r& 
% ·nθ çΡ 4’ n<Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒöθ s% 〈 .  

 ô‰s)s9uρ ® :بقولهوكان هذا األمر مختلفاً في سورة العنكبوت ألن القصة افتتحت       
$ uΖù= y™ ö‘ r& %·nθ çΡ 4’ n< Î) ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% y]Î7n= sù öΝÎγ‹ Ïù y#ø9r& >π uΖy™ ω Î) š⎥⎫Å¡÷Η s~ $ YΒ% tæ   〈 ،بعدها   وجاءت
ق فلم تجريا على الفعل األول في التعلّ عليهما السالم ولوط  إبراهيم قصتي

في  سالمعليهما ال كما كان ذلك في قصتي هود وصالح بالمرسل والمرسل إليهم
$ ô‰s)s9uρ ® :بل جاء بعد قوِله، سورتي األعراف وهود uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n< Î) ⎯Ïµ ÏΒ öθ s%  〈  ،قولُه: 

® zΟŠ Ïδ üö/Î)uρ øŒÎ) tΑ$ s% ÏµÏΒ öθ s)Ï9 (#ρ ß‰ç6ôã $# ©!$# çνθ à)¨?$#uρ ( 〈 ) وقوله، )١٦العنكبوت: ® $ »Ûθ ä9uρ øŒÎ) tΑ$ s% 
ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s)Ï9 öΝà6¯ΡÎ) tβθ è?ù'tG s9 sπ t±Ås≈ xø9$# $ tΒ Νà6s)t6 y™ $ pκÍ5 ô⎯ÏΒ 7‰xm r& š∅ ÏiΒ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄∇∪  〈 ، فلم

في هذه السورة كالمعطوف عليها فيما تقدم من  يكن المعطوف على قصة نوح
ر وكان جائزاً ر تعدي الفعل المظهولم يتعد الفعل المضم، سورتي األعراف وهود

  . واذكر لوطاً إذ قال لقومه، ال لقومهواذكر إبراهيم إذ ق: أن يكون المعنى
فُأجريت مجرى القصة األولى التي هي قصة  ثم جاءت قصة شعيب      
وقد تخلّل وتوسط ودخل ، في تعدي الفعل فيها إلى المرسل والمرسل إليهم نوح

ليس مثله من األفعال بين القصص التي ذكر فيها المرسل والمرسل إليهم ما 
’4 ® :فجاء، عليهما السالم لوطو إبراهيم يالمضمرة كقصت n< Î)uρ š⎥ t⎪ ô‰tΒ öΝèδ% s{r& $ Y7øŠyè ä© 3 

tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ 〈 ،قيمت فيها داللة على أن هذه القصة تجري مجرى القصة البعيدة فُأ
وكانت األولى يتساوى عطفها على ما قرب منها وبعد ، عنها دون القريبة منها

فكانت تلك الداللة التي تدل على أنها ، والمضمرعنها الستواء الفعل المظهر 
من الفاء  ى بما تُلُقيت به قصة نوحتلقّإلى القصة األولى يقتضي أن تُ مردودةٌ

$ ô‰s)s9uρ ® :فلما كان، مع صحة المعنى uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% y]Î7n= sù öΝÎγ‹ Ïù y#ø9r& >π uΖy™ ω Î) 



 

š⎥⎫Å¡÷Η s~ $YΒ% tæ   〈 كما كانت الفاء في قوله، ما بعدها بالفاءتعلّق: ® y]Î7n= sù öΝÎγ‹ Ïù   〈 اِلم
  ٧٣٥.ذكرنا
كان مستأنفاً في موضع سورة األعراف للداللة على  أن قول شعيبقيل و      

أن كالمه هذا ليس هو الذي فاتحهم به في ابتداء رسالته بل هو مما خاطبهم به بعد 
  ٧٣٦.ن آمن منهموبعد أن آمن به م، أن دعاهم مراراً

عي سورتي األعراف وهود لمناسبته وقيل أن االستئناف كان في موض      
  . لقصص التي وردت قبل قصة شعيبل

أما في موضع سورة العنكبوت فقد جاء العطف بالفاء لوجود الفاء في       
$ ô‰s)s9uρ ® :القصص الواردة في نفس السورة في قوله تعالى uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n<Î) ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% 

y]Î7n= sù öΝÎγ‹ Ïù y#ø9r& >π uΖy™ ω Î) š⎥⎫Å¡÷Η s~ $ YΒ% tæ ãΝèδ x‹s{r'sù Üχ$ sùθ ’Ü9$# öΝèδ uρ tβθ ßϑÏ=≈ sß ∩⊇⊆∪ 〈 ) ١٤العنكبوت( ،
$ ® :وقوله yϑ sù šχ%Ÿ2 z># uθ y_ ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% Hω Î) β r& (#θ ä9$ s% çνθ è= çG ø% $# ÷ρ r& çνθè% Íhxm çµ9pgΥr'sù ª!$# š∅ ÏΒ 

Í‘$ ¨Ζ9$# 4 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9 s̈Œ ;M≈ tƒUψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊄⊆∪ 〈 ) وقوله، )٢٤العنكبوت: ® * z⎯tΒ$ t↔ sù …çµ s9 ÔÞθ ä9 ¢ tΑ$ s% uρ 
’ ÏoΤÎ) íÅ_$ yγ ãΒ 4’n< Î) þ’Ïn1u‘ ( …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ â“ƒ Í“ yèø9$# ÞΟ‹ Å3ut ù: وألن السابق المعطوف ؛ ٧٣٧ )٢٦العنكبوت ( 〉 ∪∌⊅∩ #$

وكان فعل ، ةً عن ذكر مقالته لقومهوحيث أنها كانت عاري، عليه هو قصة نوح
$ ô‰s)s9uρ ® :اإلرسال فيها متلقّى بما فيه فاء العطف حيث قيل uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n<Î) ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% 

y]Î7n= sù öΝÎγ‹ Ïù y#ø9r& >π uΖy™ ω Î) š⎥⎫Å¡÷Η s~ $YΒ% tæ ãΝèδ x‹s{r'sù Üχ$ sùθ ’Ü9$# öΝèδ uρ tβθßϑ Ï=≈ sß ∩⊇⊆∪ 〈 ) ١٤العنكبوت (، 
=y]Î7n ®       :وكان قوله sù 〈 في موضع قوله: ® tΑ$ s)sù   〈 لذلك جاء العاطف في هذا
  .الموضع

  
 
 

 

                                                 
  ١/٥٥٦,٥٥٥ومالك التأويل ، ٤٧٣-٢/٤٧١ينظر درة التنزيل  ٧٣٥
  ٨/٢٣٩ينظر التحرير والتنوير  ٧٣٦
 ٢١٣كشف المعاني ص ينظر ٧٣٧



 

  :الموضع الثالث      

في مواضع سور األعراف وهود والعنكبوت دون  التنويه بأخوة شعيب       
  .مجيء ذلك في موضع سورة الشعراء

  .تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      
  

  :في توجيه المتشابهأثر السياق       

في موضع  في توجيه عدم ذكر أخوة شعيب  -رحمه اهللا–يقول البقاعي       
يقل أخوهم إشارة إلى أنه لم يرسل نبياً إال من أهـل القـرى   لم " :سورة الشعراء

كانوا أهل ) أصحاب األيكةأي (تشريفاً لهم؛ ألن البركة والحكمة في االجتماع وهم 
  ٧٣٨."قروياً )أي شعيب(بدو وكان هو

لقومه حين ذكرهم باسم قبيلتهم مـدين   وقيل أنه تعالى ذكر أخوة شعيب       
التي هلكوا فيها تنزيهـاً لشـعيب    ٧٣٩ولم يذكر أخوته حين نسب القوم إلى األيكة 

 ٧٤٠.عن النسبة إليها  
      كر أخوة شعيب وقيل أن ذ كر اسم قبيلة قومه مدين ألنـه كـان   عند ذ
وأصحاب هذا ، كر أصحاب األيكة ألنه ليس منهمذكر أخوته حين ذُم تُبينما ل، منهم

ُأرسل مرتين أو ثالث مـرات إلـى قـومين أو     الرأي هم القائلون بأن شعيباً 
التوجيه في تفسـيره ووجهـه   هذا  -رحمه اهللا–اإلمام ابن كثير  وقد رد ،٧٤١ثالث
لصحيح وكان نبـي  هم أهل مدين على ا –يعني أصحاب األيكة  -هؤالء " :بقوله

سبوا إلى عبـادة  ألنهم نُ )أخوهم شعيب(هنا اوإنما لم يقل ه، اهللا شعيب من أنفسهم
<z ® :فلهذا لما قـال  ،األيكة وهى شجرة ملتف كالغيضة كانوا يعبدونها ¤‹x. Ü=≈ ut õ¾r& 

                                                 
  ١٤/٨٥نظم الدرر  ٧٣٨
 وأصحاب األيكة هم قوم شعيب،األيكة هي األرض الجيدة التي تبتلع الماء وتنبت الشجر الكثير الملتف ٧٣٩

والتحريـر  ، ١٤/٨٥نظـر نظـم الـدرر   ي.(بالغلبـة معرفـا بـالالم    مـاً واشتهروا باأليكة حتى أصبحت علَ
 )١٩/١٨٢والتنوير

 ٣/٨٩نظر أضواء البيان ي ٧٤٠
 ٣/٣٣٧والكشاف ، ٧/٣٦نظر البحر المحيط ي ٧٤١



 

Ïπ s3ø‹t↔ ø9 t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$#   〈إذ قال لهم أخوهم شعيب :(لم يقل( نما قـال إ: ® øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλm; ë=ø‹yè ä© 
Ÿω r& tβθ à)−G s? ∩⊇∠∠∪ 〈  ُسبوا إليه وإن كان أخاهم فقطع نسب األخوة بينهم للمعنى الذي ن
أن أصحاب األيكة غير أهل مدين  ومن الناس من لم يفطن لهذه النكتة فظن ،نسباً

  ٧٤٢."ومنهم من قال ثالث أمم ،بعثه اهللا إلى أمتين  فزعم أن شعيباً
ُأرسل إلى أمتين  ر بعض الروايات التي تذكر أن شعيباًثم سرد ابن كثي      

ثم استدل على صحة قوله بأن شعيباً، فهاوضع ه اهللا إلى أمة واحدة هي أرسل
: قال على الصحيحينأصحاب األيكة برواية الحاكم في المستدرك  مدين وهم

، ٧٤٤حدثنا محمد بن أحمد بن البراء ، ٧٤٣أخبرنا الحسن بن محمد اإلسفرائيني "
إن اهللا : قال ٧٤٧عن وهب بن منبه، ٧٤٦عن أبيه ، ٧٤٥حدثنا عبد المنعم بن إدريس 

وكانوا أهل ، الشجر الملتف، إلى أهل مدين وهم أصحاب األيكة بعث شعيباً
وكان اهللا تعالى ، وإفساد ألموالهم، وبخْسٍ للناس في المكاييل والموازين، كفرٍ باهللا

، استدراجاً منه لهم مع كفرهم به، يشوبسط لهم في الع، وسع عليهم في الرزق
: ® ÏΘöθفقال لهم شعيب s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈s9Î) …çν ãöxî ( Ÿω uρ (#θÝÁ à)Ζs? tΑ$ u‹ò6Ïϑ ø9 $# 

                                                 
  ٣/٣٤٦تفسير ابن كثير  ٧٤٢
روى بجرجان عن محمد بن إسحاق بن  ،أبو الحسن محمد بن محمد بن يحيى بن عامر اإلسفرائيني: هو ٧٤٣

 )١/٥٤٦ينظر تاريخ جرجان ( .خزيمة ومحمد بن إسحاق السراج وأبي القاسم البغوي وابن أبي داود وغيرهم
مـات فـي   ، قه الخطيب وغيـره وثّ، مد بن أحمد بن البراء العبدي القاضي وأبو الحسن البغداديمح: هو ٧٤٤

 )١/٢٦٤ينظر معرفة القراء الكبار (هـ ٢٩١شوال سنة
روى عنه  ،عبد المنعم بن إدريس بن سنان بن كليب بن بنت وهب بن منبه يروي عن أبيه عن وهب:هو ٧٤٥

ره من الثقات ال يحل االحتجاج به وال الرواية عنه كانت أمـه أم  العراقيون يضع الحديث على أبيه وعلى غي
 )٢/١٥٧ينظر المجروحين ( ببغداد هـ٢٢٨سلمة بنت وهب بن منبه مات سنة 

روى عنه أبو بكر بن عياش  ،يروى عن جده وهب بن منبه ،إدريس بن سنان بن بنت وهب بن منبه: هو ٧٤٦
، ٦/٧٧ينظـر الثقـات   (هــ  ٣٠٣مات سـنة  ، عبد المنعم عنه يتقى حديثه من رواية ابنه ،وابنه عبد المنعم

 )٧/٣٢٦واإلكمال 
ـ ١١٤مات سـنة   ،ثقة من الثالثة ،وهب بن منبه بن كامل اليماني أبو عبد اهللا األبناوي: هو ٧٤٧ ينظـر  ( هـ

  )١/٥٨٥تقريب التهذيب 



 

tβ#u”Ïϑ ø9$#uρ 4 þ’ ÏoΤÎ) Νà61 u‘ r& 9ösƒ ¿2 þ’ ÏoΤÎ)uρ ß∃% s{r& öΝà6ø‹n= tæ z># x‹tã 5Θöθ tƒ 7Ý‹Ït ’Χ ∩∇⊆∪ 〈 ) فكان من قول  )٨٤هود
  ٧٤٨."لقومه وجواب قومه له ما قد ذكر اهللا في كتابه شعيب
، والصحيح أنهم أمةٌ واحدة وصفوا في كل مقام بشيء: "ثم قال رحمه اهللا       

وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كما في ، )يعني أصحاب األيكة(ولهذا وعظ هؤالء 
  ٧٤٩."واحدة قصة مدين سواء بسواء فدل ذلك على أنهما أمة

  
  :الموضع الرابع      

$tΑ ® :جاء األمر بالعبادة في موضعي سورتي األعراف وهود بقولـه        s% ÏΘöθ s)≈ tƒ 
(#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν ãöxî (   〈 بينما جاء األمر بالعبادة فقط دون قولـه: ® $ tΒ 
Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν ãöxî (   〈ولم يأت األمر بالعبـادة فـي   ، رة العنكبوتفي موضع سو

  .موضع سورة الشعراء
  

  : في هذا الموضع ثالثة أنواع من التشابه      

ورود األمر بالعبادة في مواضع سور األعـراف   :النوع األول من المتشابه      
  .وهود والعنكبوت دون ذكره في موضع سورة الشعراء

  .تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

لوارد أما األمر بالعبادة في موضعي سورتي األعراف وهود فألنه مناسب ل      
  .في السورتين لقصص السابقة على قصة شعيب في ا

وأما االقتصار على األمر بالعبادة في موضع سورة العنكبوت فألنه قد عمد       
مما ذُكر؛ ألن العبـادة ال   كما أن ما لم يذكر مفهوم ،في هذه السورة إلى اإليجاز

                                                 
 باب ذكر نبي اهللا شعيب، ٤٠٧٣حديث رقم ، ٢/٦٢٠ينظر المستدرك على الصحيحين  ٧٤٨
 ٢٨١وينظر القصة في القرآن لمحمد قطب ص، ٣/٣٤٦تفسير ابن كثير  ٧٤٩



 

مـع  ، تسمى عبادةً شرعية إال إذا كانت خاصة بالمعبود مع اعتقاد أنه ال إله غيره
  .كرت فيهاما في ذلك من اإلحالة في علمها على المواضع األخرى التي ذُ

فيها ما هو في كر وأما عدم األمر بالعبادة في موضع سورة الشعراء فألنه ذُ      
كما أنه على نمط مـا  ، وذلك هو األمر بالتقوى والطاعة، معنى العبادة ويستلزمها

فأول مراتب التقوى والطاعة عبادة اهللا وحـده ال  ، سبقه في قصص السورة نفسها
شار إليه بقوله لهمشريك له األمر الم: ® (#θ à)¨?$#uρ “ Ï% ©!$# öΝä3s)n= s{ s' ©#Î7Åf ø9$#uρ t⎦,Ï!¨ρ F{$# ∩⊇∇⊆∪ 〈 

yϑ⎯ ® :ك معه في العبادة من ال يخلقفالخالق ال يشر، ) ١٨٤الشـعراء  ( sùr& ß,è= øƒ s† ⎯yϑ x. ω ß,è= øƒ s† 3 
Ÿξ sùr& šχρ ã2 x‹s? ∩⊇∠∪ 〈 ) ١٧النحل(    

 
وقعت الزيادة في موضع سورة األعراف على : النوع الثاني من التشابه      

$!™ô‰s% Νà6ø?u ® :موضع سورة هود بقوله تعالى y_ ×πsΨ Éi t/ ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ ( 〈 

.بالزيادة والنقصانتشابه : نوعه        

 
:أثر السياق في توجيه المتشابه        

وقعت هذه الزيادة في موضع سورة األعراف لمناسبتها لسابقتها في سـورة        
وذلك ألن البينة هي من الدعوة كاألسـاس الـذي    ،األعراف في قصة صالح 

السور التالية  منوالقصة في سورة األعراف كاألصل األول لما بعدها ، ليهتقوم ع
فورد التنويه بهذه البينة في سورة األعراف فـي تلـك   ، لها في ترتيب المصحف

إلى قومه لم تُذكر فـي   مع التنبيه على أن البينة التي جاء بها شعيب، القصتين
  .القرآن

  
  :يادة في موضع سورة العنكبوت بقوله تعالىالز: النوع الثالث من التشابه      

 ®  (#θã_ ö‘ $#uρ tΠöθ u‹ø9$# u½z Fψ$# Ÿω uρ (#öθ sW÷è s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# t⎦⎪ Ï‰Å¡øãΒ ∩⊂∉∪ 〈    
حيث ورد هذا التفصـيل فـي األوامـر    ، باإلجمال والتفصيلتشابه : نوعه      

  .والنواهي هنا دون ذكره في باقي المواضع



 

  :جيه المتشابهأثر السياق في تو      

ها في قصة للسابق ل وردت هذه الزيادة في موضع سورة العنكبوت لمناسبتها      
$tΑ ® :هذا اليوم في قوله تعـالى بره لقومه يذكتمن  إبراهيم  s% uρ $ yϑ ¯ΡÎ) Οè?õ‹sƒ ªB$# ⎯ÏiΒ 

Èβρ ßŠ «!$# $ YΖ≈ rO ÷ρ r& nο ¨Šuθ ¨Β öΝä3ÏΨ ø‹t/ ’ Îû Ïο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( ¢ΟèO uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ãàõ3tƒ Νà6àÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7Î/ 
Ú∅ yè ù= tƒ uρ Νà6àÒ ÷è t/ $ VÒ ÷è t/ ãΝä31 uρ ù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$# $ tΒ uρ Νà6s9 ⎯ÏiΒ š⎥⎪ ÎÅÇ≈ ¯Ρ ∩⊄∈∪ 〈 ) ٢٥العنكبوت(  

 
:الموضع الخامس        

θ#) ® :جاء األمر بإيفاء الكيل والميزان فـي سـورة األعـراف          èù÷ρ r'sù Ÿ≅ ø‹x6ø9$# 
šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ Ÿω uρ (#θ Ý¡y‚ ö7s? }¨$ ¨Ψ9$# öΝèδ u™!$ u‹ô© r& 〈 ، جاء النهي عـن نقـص المكيـال    بينما

Ÿω ® :فـي سـورة هـود    والميزان واألمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط uρ (#θ ÝÁ à)Ζs? 
tΑ$ u‹ò6Ïϑ ø9$# tβ#u”Ïϑ ø9$#uρ 4 þ’ ÏoΤÎ) Νà61 u‘ r& 9ösƒ ¿2 þ’ ÏoΤÎ)uρ ß∃% s{r& öΝà6ø‹n= tæ z># x‹tã 5Θöθ tƒ 7Ý‹Ït ’Χ ∩∇⊆∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ 

(#θ èù÷ρ r& tΑ$ u‹ò6Ïϑ ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( Ÿω uρ (#θ Ý¡y‚ ö7s? }¨$ ¨Ζ9$# öΝèδ u™!$ u‹ô© r& Ÿω uρ (#öθ sW÷è s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 
t⎦⎪ Ï‰Å¡øãΒ ∩∇∈∪ 〈 ،جاء األمر بإيفاء الكيـل واألمـر بـالوزن    فقد سورة الشعراء  أما

θ#) * ® :اإلخسار بالقسطاس المستقيم والنهي عن èù÷ρ r& Ÿ≅ ø‹s3ø9$# Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÎÅ£÷‚ ßϑ ø9$# 
∩⊇∇⊇∪ (#θ çΡÎ— uρ Ä¨$ sÜó¡É)ø9$$ Î/ ËΛ⎧ É)tFó¡ßϑ ø9$# ∩⊇∇⊄∪ Ÿω uρ (#θ Ý¡y‚ ö7s? }¨$ ¨Ζ9$# óΟèδ u™!$ u‹ô© r& Ÿω uρ (#öθ sW÷è s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

t⎦⎪ Ï‰Å¡øãΒ ∩⊇∇⊂∪ 〈  
ع بقاء المعنى الواحد وذلك الخـتالف  وهذه االختالفات إنما هي في اللفظ م      

  .المقام في كل موضع
  

  :في هذا الموضع ثالثة أنواع من التشابه      

األمـر  اقتُصر في موضع سورة األعراف علـى  : النوع األول من التشابه      
بإيفاء الكيل والميزان بينما زاد عليه في موضع سورة هود بالنهي عن نقصـهما  

  .وإيفائهما بالقسط



 

اإلجمال في سورة األعراف والتفصيل في ، تشابه باإلجمال والتفصيل: نوعه      
  .موضع سورة هود

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

إن التفصيل والزيادة في سورة هود مناسب إلطالة القصة في هذه السـورة        
كـون  الواقع في موضع سـورة األعـراف ي   ولعّل، أكثر مما في سورة األعراف

بينمـا  ، كرت فيها القصةفوقع في أول سورة ذُ لقومه ألول أقوال شعيب حكايةً
، فكان ذلك من تقديم التخْلية علـى التحليـة   ،جاء التفصيل في موضع سورة هود

ونفي كل إيهامٍ واحتماٍل من قضية االقتصـار علـى   ، وكان من المبالغة والتوكيد
  ٧٥٠.األمر دون النهي أو العكس

ح باألمر باإليفاء بعد النهي عن ضده في موضع سـورة  جاء التصريوقيل       
بل يلزمهم السعي ، هود مبالغةً وتنبيهاً على أنه ال يكفيهم الكفّ عن تعمد التطفيف

فالتصريح باألمر بالشيء بعد النهـي عـن   ، في اإليفاء ولو بزيادة ال يتأتى دونها
ه آكدضد ،لمـا  ، مجرد التقريبفهم من النهي عن النقص فقط حتى ال ي وهذا دفع
توهم من أن في قوله تعـالى ي: : ® Ÿω uρ (#θ ÝÁ à)Ζs? tΑ$ u‹ò6Ïϑ ø9$# tβ#u”Ïϑ ø9$#uρ 4 þ’ ÏoΤÎ) Νà61 u‘ r& 9ösƒ ¿2 

þ’ ÏoΤÎ)uρ ß∃% s{r& öΝà6ø‹n= tæ z># x‹tã 5Θöθ tƒ 7Ý‹Ït ’Χ ∩∇⊆∪ 〈 لنفس األمر حيث أن ، وما بعدها تكرار
وهما متالزمان ال ، والثانية أمر بإيفاء الشيء، يءاألولى أمر بالنهي عن ضد الش

وذكْر أحدهما عقب اآلخر في حكم التكرار المفيد لتأكيـد  ، ينفك أحدهما عن اآلخر
كمـا أن  ، ٧٥١لعموم نفعه وشمول بركته  كما أن فيه إظهار، الكيل والوزنالوفاء ب

٧٥٢.في تقديم النهي على األمر دليل على أن دفع المفاسد آكد
  

للداللة على أهمية الدقـة  فأما تقييد هذا األمر في موضع سورة هود بالقسط       
  ٧٥٣.والعدل بال زيادة وال نقصان
                                                 

 ، ١٤/١٤١ينظر التفسير الكبير  ٧٥٠
 ٣/٥٨وحاشية الشيخ زاده ، ٩/٣٥٣,٣٥٢ونظم الدرر، والتحرير والتنوير ، ١٨/٣٤ينظر التفسير الكبير  ٧٥١
 ٢٦٩ينظر فتح الرحمن ص ٧٥٢
 ٢/٣٩٤ينظر الكشاف  ٧٥٣



 

جاء لفظ الكيل في موضعي سـورتي األعـراف   : النوع الثاني من المتشابه      
  .والشعراء بينما جاء لفظ المكيال في موضع سورة هود

وهو تشابه بالمجرد والمزيد فلفـظ  ، فيةتشابه باختالف الصيغة الصر: نوعه      
  .الكيل مجرد ولفظ المكيال مزيد

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

أراد بالكيل آلة الكيـل  : "بقوله معنى الكيل -رحمه اهللا–الفخر الرازي  فسر      
، ٧٥٤."كما يقال العيش لما يعاش بـه ، أو يسمى به ما يكال به الكيل، وهو المكيال

أو ُأريـد فـأوفوا الكيـل    : "بقولهالتفسير على هذا  -رحمه اهللا–زاد الزمخشري و
  ٧٥٥."ويجوز أن يكون الميزان كالميعاد والميالد بمعنى المصدر، ووزن الميزان

في تفسير سورتي األعراف وهود بأن  ذلك بقوله -رحمه اهللا-وفسر البقاعي      
θ#) ®:فقولـه تعـالى  ، د معه الكيلقصوالمكيال ي، لفظ الكيل يقصد معه المكيال èù÷ρ r&uρ 

Ÿ≅ ø‹s3ø9$# 〈 )  لكنه لـم يوجـه   ، وكذلك األمر في الميزان والوزن، والمكيال: أي )٣٥اإلسـراء
٧٥٦.اختصاص كل موقع بما ورد فيه

  

من لفظي المصـدر   وأن كالً، وقيل أن كالً من ألفاظ الكيل والمكيال والوزن      
ثم بضبط العمـل فـي   ، فقد أمر بضبط اآللة في نفسهاولفظ اآللة باق على أصله 

  .نفسه
ألن مقام ذكْـر  األعراف والشعراء ولعل سبب ورود هذه الكلمة في سورتي       

ولفظ الكيـل  ، أقّل وأكثر اختصاراً مما في سورة هودالقصة في هاتين السورتين 
 .أقل وأكثر اختصاراً من لفظ المكيال فوقع كل فيما يناسبه

واألظهر أن اختالف هذه األلفاظ في هذه اآليات مع اختالف ما تعلّق بها من       
ÅÝó¡É)ø9$$ ® :األلفاظ األخرى والعبارات التي كانت من متمماتها كزيادة قوله Î/ (  〈   فـي

                                                 
 ١٤/١٤١التفسير الكبير  ٧٥٤
 ٢/١٢٠اف الكش ٧٥٥
 ٧/٤٦٠ينظر نظم الدرر  ٧٥٦



 

$¨Ä ® :موضع سورة هود والتعبير عن الميـزان  sÜó¡É)ø9$$ Î/ ËΛ⎧ É)tFó¡ßϑ ø9$# 〈    فـي موضـع
تالف هذه األلفاظ فيما جاءت فيه من اآليات األخرى التي كذلك اخ، سورة الشعراء

Ÿω ® :تناولت الكيل والميزان كقوله تعالى في سورة األنعـام  uρ (#θ ç/uø)s? tΑ$ tΒ ÉΟŠ ÏKuŠø9$# ω Î) 
© ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ôm r& 4© ®L xm xè= ö7tƒ …çν £‰ä© r& ( (#θ èù÷ρ r&uρ Ÿ≅ ø‹x6ø9$# tβ#u”Ïϑ ø9$#uρ ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( Ÿω ß#Ïk= s3çΡ $ ²¡øtΡ ω Î) 

$ yγ yè ó™ ãρ ( #sŒÎ)uρ óΟçFù= è% (#θ ä9Ï‰ôã $$ sù öθ s9uρ tβ% Ÿ2 #sŒ 4’ n1öè% ( Ï‰ôγ yè Î/uρ «!$# (#θ èù÷ρ r& 4 öΝà6Ï9 s̈Œ Νä38 ¢¹ uρ ⎯Ïµ Î/ 
ö/ä3¯= yè s9 šχρ ãª.x‹s? ∩⊇∈⊄∪ 〈 ) وقوله تعالى في سورة اإلسراء) ١٥٢األنعام: ® (#θ èù÷ρ r&uρ Ÿ≅ ø‹s3ø9$# #sŒÎ) ÷Λä⎢ ù= Ï. 
(#θ çΡÎ— uρ Ä¨$ sÜó¡É)ø9$$ Î/ ËΛ⎧ É)tFó¡ßϑ ø9$# 4 y7 Ï9 s̈Œ Ööyz ß⎯|¡ôm r&uρ Wξƒ Íρ ù's? ∩⊂∈∪ 〈 )  وقوله في سـورة  ، )٣٥اإلسـراء

ω ® :الــرحمن r& (#öθ tó ôÜs? ’ Îû Èβ#u”Ïϑ ø9$# ∩∇∪ (#θ ßϑŠ Ï% r&uρ šχ ø— uθ ø9$# ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ Ÿω uρ (#ρ ãÅ£øƒ éB tβ#u”Ïϑ ø9$# ∩®∪ 
  )٩-٨الرحمن ( 〉

، هر أن هذه االختالفات خاصةً ما كان منها راجعاً إلى ألفاظ الكيل والمكيـال فالظا
م القرآن الكريم قائم على اعتبـار  نظْ أنوالوزن والميزان والقسطاس راجعةٌ إلى 

والتئام هذه الحروف والحركات واألصوات في كل ، وحركاتها، الحروف بأصواتها
لف األلفاظ لكنها فـي المعنـى متفقـة    فتخت، موضعٍ بما سبقها ولحقها من إخوانها

  ٧٥٧.مجتمعه

  
جاءت الزيادة في موضع سورة الشعراء على : النوع الثالث من المتشابه      

θèù÷ρ#) * ® :بقولهبالنهي عن إنقاص الميزان  األمر بإيفاء الكيل والميزان  r& Ÿ≅ ø‹s3ø9$# Ÿω uρ 
(#θ çΡθ ä3s? z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÎÅ£÷‚ ßϑ ø9$# ∩⊇∇⊇∪ 〈 واضعدون باقي الم.  
  .بالزيادة والنقصانتشابه : نوعه      

  

  

  

  

                                                 
  ١٦٧ينظر إعجاز القرآن لمصطفى صادق الرافعي ص ٧٥٧



 

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

سورة الشعراء في إطنابها وتقريرها وسط بين ما في سورة األعراف ومـا        
تـأثرةً برعايـة   وقد جاءت اآلية في تركيبها وطريقة حكايتهـا م ، في سورة هود

  . لزيادة تأكيد ومبالغة على المعنىكما أن في هذه ا، فواصل السورة كلها
  

  :الموضع السادس      

النهي عن الفساد جاء فاصلةً خُتمت به اآلية في موضـعي سـورتي هـود          
Ÿω ® :والعنكبوت في قوله تعالى uρ (#öθ sW÷è s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# t⎦⎪ Ï‰Å¡øãΒ 〈 ، بينما لم يقع فاصلةً في

ـ  موضع سورة األعراف بل كان بطريقة قوله ω ® :الىتع uρ (#ρ ß‰Å¡øè? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# y‰÷è t/ 
$ yγ Ås≈ n= ô¹ Î) 4 〈 

  .إبدال جملة بأخرى، باإلبدالتشابه : نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

جاء النهي عن الفساد فاصلةً في موضعي سورتي هود والعنكبوت لمناسبته       
  .للفواصل في السورتين

وكأنه ، وضع سورة األعراف فقد كان على غير هذه الطريقةأما الوارد في م      
  . كان من أول أقواله إليهم فليس فيه من المبالغة ما في سورتي هود والعنكبوت

  
  :الموضع السابع      

بعد األمر بالنهي في موضع سورة األعراف في قوله يادة الزوردت       
Ÿω ® :تعالى uρ (#ρß‰ãè ø)s? Èe≅ à6Î/ 7Þ üÅÀ tβρß‰Ïãθ è? šχρ ‘‰ÝÁ s?uρ ⎯tã È≅‹ Î6 y™ «!$# ô⎯tΒ š∅ tΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ 

$ yγ tΡθ äó ö6 s?uρ $ [_ uθ Ïã 4 (#ÿρãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) óΟçFΖà2 Wξ‹ Ï= s% öΝà2 u©Ys3sù ( (#ρãÝàΡ$#uρ y#ø‹x. šχ% x. èπ t6 É)≈ tã 
t⎦⎪ Ï‰Å¡øßϑ ø9$# ∩∇∉∪ βÎ)uρ šχ% x. ×π xÍ← !$ sÛ öΝà6ΖÏiΒ (#θ ãΖtΒ#u™ ü“ Ï% ©!$$ Î/ àM ù= Å™ ö‘ é& ⎯Ïµ Î/ ×πxÍ← !$ sÛuρ óΟ©9 (#θãΖÏΒ ÷σãƒ 

(#ρ ãÉ9 ô¹ $$ sù 4© ®L xm zΝä3øt s† ª!$# $ uΖsΨ ÷ t/ 4 uθ èδ uρ ãöyz š⎥⎫Ïϑ Å3≈ ut ù:$# ∩∇∠∪ 〈 كرها في باقي دون ذ
  .المواضع



 

  .بالزيادة والنقصانتشابه : نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

  :ي عن الصد عن سبيل اهللا بعد جملةفي موضع سورة األعراف أخّر النه      
 ® öΝà6Ï9 s̈Œ Ööyz öΝä3©9 βÎ) ΟçFΖà2 š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β  〈ق األوامر والنواهي ولم يجعله في نس

öΝà6Ï9 ® :ثم أعقبه بقوله، الماضية s̈Œ Ööyz öΝä3©9  〈 ؛ ألنه رتب الكالم على االبتداء
أن الجميع فيه صالح  بالدعوة إلى التوحيد ثم إلى األعمال الصالحة لمناسبة

فأعاد تنبيههم إلى ، فأعقبها ببيان أنها خير لهم إن كانوا مؤمنين، المخاطبين
كر اإليمان عاد إلى النهي وبمناسبة ذ، وإلى أنه شرط في إصالح األعمال، اإليمان

٧٥٨.عن صد الراغبين فيه
  

Ÿω ® :ثم إن قوله تعالى       uρ (#ρ ß‰ãè ø)s? Èe≅à6Î/ 7Þ üÅÀ tβρ ß‰Ïãθ è? šχρ‘‰ÝÁ s?uρ ⎯tã È≅‹Î6 y™ 
«!$# ô⎯tΒ š∅ tΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ $ yγ tΡθ äóö6 s?uρ $ [_ uθ Ïã 4 〈 كي في قصة صالحشبيهاً بما ح  من

šχθ ®  :محاولة إغواء كافري قومه لمؤمنيهم في قولهم لهم ßϑ n=÷è s?r& χ r& $ [s Ï=≈|¹ 
×≅ y™ ó‘∆ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ În/§‘  〈 ) أما قوله بعد ذلك،  )٧٥األعراف: ® (#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) óΟçFΖà2 Wξ‹Ï= s% öΝà2 u©Ys3sù (  

فسها من تذكير كل نبيٍ قومه فهو شبيه بما ورد في القصص السابقة في السورة ن〉
قال تعالى في قصة ، وعاد جعلهم خلفاء من بعد سابقيهم قوم نوح اهللا بأن
:   ® óΟçFö6هود Åf tã uρ r& β r& öΝä.u™!% y` Öò2 ÏŒ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ 4’n?tã 5≅ ã_ u‘ öΝä3ΖÏiΒ öΝà2 u‘ É‹ΖãŠÏ9 4 

(#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) öΝä3n= yè y_ u™!$ xn= äz .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ ÏΘöθ s% 8yθçΡ öΝä.yŠ# y— uρ ’Îû È,ù= y⇐ø9$# Zπ sÜ)Á t/ ( (#ÿρ ãà2 øŒ$$ sù u™Iω#u™ 
«!$# ö/ä3¯= yè s9 tβθ ßs Ï= øè? ∩∉®∪ 〈 ) وقال في قصة صالح، )٦٩األعراف: ® (#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) ö/ä3n= yè y_ 

u™!$ xn= äz .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ 7Š$ tã öΝà2 r&§θ t/uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# šχρ ä‹Ï‚ −G s? ⎯ÏΒ $ yγ Ï9θ ßγ ß™ #Y‘θÝÁ è% tβθçG Ås ÷Ζs?uρ 
tΑ$ t6 Åf ø9$# $ Y?θ ã‹ç/ ( (#ÿρãà2 øŒ$$ sù u™Iω#u™ «!$# Ÿω uρ (#öθ sW÷è s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# š⎥⎪ Ï‰Å¡øãΒ ∩∠⊆∪ 〈 ) ٧٤األعراف(  

                                                 
  ٨/٢٤٧ينظر التحرير والتنوير  ٧٥٨



 

ρ#) ® :أما قوله       ãÝàΡ$#uρ y#ø‹x. šχ% x. èπ t6 É)≈ tã t⎦⎪ Ï‰Å¡øßϑ ø9$# ∩∇∉∪ 〈  فهو مرتبطٌ بذلك في
$$: ® öÝàΡوشبيه في التركيب بسابق قوله تعالى في قصة لوط، المعنى sù y#ø‹Ÿ2 
šχ% x. èπ t7É)≈ tã š⎥⎫ÏΒ Íôf ßϑ ø9$# ∩∇⊆∪ 〈 ) وما ذكره بعد ذلك من انقسامهم إلى ، ) ٨٤األعراف

من انقسام يه بمثله السابق عليه في قصة صالحطائفتين مؤمنة وكافرة فهو شب
٧٥٩.قومه إلى هذين الفريقين

  

 
  :الموضع الثامن      

جاءت الزيادة بعد األمر بإيفاء الكيل والوزن والنهي عن إنقاصهما في       
àM§‹É)t/ «!$# Ööyz öΝä3©9 β ® :موضع سورة هود في قوله تعالى Î) ΟçFΖà2 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β 4 !$ tΒ uρ O$ tΡr& 

Νä3ø‹n= tæ 7á‹Ïut   .دون غيره من المواضع 〉 ∪∌∇∩ 2¿
  .بالزيادة والنقصانتشابه : نوعه      

  
  :المتشابه في توجيهأثر السياق       

جاءت هذه الزيادة هنا ألنه لما كان نظرهم بعد الشرك مقصوراً على       
إنّا : ا كأنهم قالواكانو، وكان نهيه عما نهى عنه موجباً لمحقها في زعمهم، األموال

àM ® :فقال، إذا اتبعناك فيما قلت فنيت أموالنا وأحوالنا فال يبقى لنا شيء §‹É)t/ «!$# Ööyz 
öΝä3©9  〈.٧٦٠  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ، ٤٦٣-٧/٤٦١ينظر نظم الدرر ٧٥٩
  ٩/٣٥٤ينظر نظم الدرر  ٧٦٠



 

  الوحدة الثانية

  
d ® * tΑ$ s% _| yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãy9 õ3tFó™ $# ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% y7̈Ζy_ Í÷‚ ãΖs9 Ü=ø‹yè à±≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ# u™ 

y7 yè tΒ ⎯ÏΒ !$ sΨÏKtƒ ös% ÷ρ r& ¨β ßŠθãè tG s9 ’Îû $ uΖÏG ¯= ÏΒ 4 tΑ$ s% öθ s9uρ r& $ ¨Ζä. t⎦⎫Ïδ Í≈ x. ∩∇∇∪ Ï‰s% $ sΨ÷ƒ uyIøù$# ’ n?tã «!$# $ ¹/É‹x. ÷βÎ) 
$ tΡô‰ãã ’ Îû Νà6ÏG ¯= ÏΒ y‰÷è t/ øŒÎ) $ uΖ8 ¤f tΡ ª!$# $ pκ÷]ÏΒ 4 $ tΒ uρ ãβθä3tƒ !$ uΖs9 β r& yŠθ ãè ¯Ρ !$ pκ Ïù Hω Î) βr& u™!$ t±o„ ª!$# 

$ uΖš/u‘ 4 yìÅ™ uρ $ uΖš/u‘ ¨≅ä. >™ó© x« $ ¸ϑ ù= Ïæ 4 ’n?tã «!$# $ uΖù= ª.uθ s? 4 $ uΖ−/u‘ ôx tFøù$# $ uΖsΨ ÷ t/ t⎦ ÷⎫t/uρ $ uΖÏΒ öθ s% Èd,ys ø9$$ Î/ |MΡr&uρ 
ãöyz t⎦⎫Ås ÏG≈ xø9$# ∩∇®∪ tΑ$ s% uρ _| pRùQ$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% È⎦ È⌡s9 öΝçF÷è t7¨?$# $ ·6 ø‹yè ä© ö/ä3¯ΡÎ) #]ŒÎ) tβρãÅ£≈ y‚ ©9 
∩®⊃∪ 〈  

) ٠٩٠-٠٨٨األعراف (  

d ® (#θ ä9$ s% Ü=ø‹yè à±≈ tƒ y7 è?4θ n= |¹ r& x8Þß∆ ù's? β r& x8ãøĪΡ $ tΒ ß‰ç7÷è tƒ !$ tΡäτ !$ t/# u™ ÷ρ r& βr& Ÿ≅ yè ø¯Ρ þ’ Îû $ sΨÏ9 üθ øΒ r& 
$ tΒ (#àσ¯≈ t±nΣ ( y7 ¯ΡÎ) |MΡ{ ÞΟŠ Ï= y⇔ø9$# ß‰ŠÏ© §9$# ∩∇∠∪ 〈  

) ٠٨٧هود (  

 d ® (#ûθ ä9$ s% !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& z⎯ÏΒ t⎦⎪ Í−s |¡ßϑ ø9$# ∩⊇∇∈∪ !$ tΒ uρ |MΡr& ωÎ) Ö|³o0 $ sΨ è= ÷WÏiΒ β Î)uρ y7 ‘ΖÝà̄Ρ z⎯Ïϑ s9 
t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩⊇∇∉∪ ñÝÉ)ó™ r'sù $ uΖøŠn= tã $ Z|¡Ï. z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# βÎ) |MΖä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇∇∠∪ 〈 

) ١٨٧-١٨٥الشعراء (  

 .على نبيهم  شعيب هذه اآليات تحكي ردود قوم      

 
:مواضع التشابه        

:الموضع األول        

رغـم أن   في كل موضع مختلفةً جاءت حكاية رد قوم شعيب على نبيهم      
  .المحكي واحد

.تشابه باإلبدال: نوعه        
 

:أثر السياق في توجيه المتشابه        

تتعدد فيهـا  ، مواقف متكررة مع أن المحكي واحد إال أن لألنبياء مع أقوامهم      
كـذلك  ، على نحو االختالف في الحكاية وتختلف في المحكي، المقاوالت وتتكرر



 

وعلى ، ومتبوعين وأتباع ولكٍل مقالته وكلمته، كانت هذه األقوام طوائف وجماعات
ضـع فـي كـل    ذلك فإنه ال اختالف وال تناقض بين هذه الردود المحكية وإنما و

 .الحكاية والكالم موضع ما يناسبه من

_y7̈Ζy ®: فقولهم في موضع سورة األعراف       Í÷‚ ãΖs9 Ü=ø‹yè à±≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ y7 yè tΒ 
⎯ÏΒ !$ sΨ ÏKtƒ ös% ÷ρ r& ¨β ßŠθãè tG s9 ’Îû $ uΖÏG ¯= ÏΒ 4 tΑ$ s% öθ s9uρ r& $ ¨Ζä. t⎦⎫Ïδ Í≈ x. ∩∇∇∪ 〈  بما ورد قبله في ، ٧٦١ شبيه

 ® :ه حين قال بعض القوم لبعضهممع قوم نفس السورة في قصة لوط
Νèδθã_ Í÷z r& ⎯ÏiΒ öΝà6ÏG tƒ ös% ( öΝßγ ¯ΡÎ) Ó¨$ tΡé& tβρã£γ sÜtG tƒ ∩∇⊄∪ 〈 ) ٨٢األعراف( 

y7 ®: أما قولهم في موضع سورة هود       è?4θ n= |¹ r& x8Þß∆ ù's? β r& x8ãøĪΡ $ tΒ ß‰ç7÷è tƒ !$ tΡäτ !$ t/# u™ ÷ρ r& 
β r& Ÿ≅yè ø¯Ρ þ’Îû $ sΨ Ï9 üθ øΒ r& $ tΒ (#àσ¯≈ t±nΣ ( y7̄ΡÎ) |MΡ{ ÞΟŠ Ï= y⇔ø9$# ß‰ŠÏ© §9$# ∩∇∠∪ 〈  بالمذكور قبل فهو شبيه

                                                 
β¨ ® :اختلف المفسرون في معنى قوله ٧٦١ ßŠθ ãè tG s9 ’ Îû $ uΖÏG ¯= ÏΒ 4 〈 ون من وذلك ألن األنبياء معصوم، على أقوال

والزجاج في معـاني  ، )١/٣٦٨(كما قال بذلك األنباري في البيان في غريب إعراب القرآن ، الكفر قبل النبوة
، )٣/٢٣٠(وابن الجوزي في زاد المسير، )٧/١١٢(وابن عطية في المحرر الوجيز، )٢/٣٥٧(القرآن وإعرابه

األنبياء كـانوا مـؤمنين قبـل    أن لى وأهل األصول ع:" يقول البغوي، )٤/١٣٢(والبغوي في معالم التنزيل 
كيف يقال لشعيب ف: أقول." ولم تُبين له شرائع دينه، وكان النبي يعبد اهللا قبل الوحي على دين إبراهيم، الوحي

  :أقوال هيوالجواب أن المفسرين في ذلك على  لتعودن في ملتنا؟
قال بهذا القـول   نومم، فآمنوا فأجاب عنهم أن المراد بالخطاب هم قوم شعيب ألنهم كانوا كفاراً: األول      

وهؤالء فسروا الملة بـالكفر  ) ٤/٣، ٢/٩٧(والثعلبي في الكشف والبيان ، )٢/١٨١(البغوي في معالم التنزيل 
  .ولم يفسروها كما فسرها ابن عطية بالعود إلى الحال التي كانوا عليها وهو القول الثاني، كما هو مدلول اللفظ

 له عوداً إلى سكوت شعيب عن دين قومـه ولكن جع، ر ابن عطية العود على معناه المعروفأق: الثاني      
  ، )١٠/٧١(نظر تفسيره المحرر الوجيز ي(، النهي ودعوتهم إلى اإليمانأي عوداً إلى ترك األمر و

م علـى لفظـه   أن قوم شعيب خاطبوا نبيهم بخطاب أتباعه على اعتبار التغليب حيث غلّبوا لفظه: الثالث      
وممـن قـال بـذلك    ، لتعود يا شعيب في الملة السابقة للذين اتبعوك قبل إيمانهم بـك : أي، لكثرتهم وانفراده

والزمخشـري فـي   ، )١٤/١٤٤(والـرازي فـي التفسـير الكبيـر    ، )٢/٣٩(الشنقيطي في أضواء البيـان  
  )٧/٤٥٩(الدرروالبقاعي في نظم ، )٩/٦(وابن عاشور في التحرير والتنوير، )٢/١٢٣(الكشاف
عندها ترفع االسم وتنصب الخبر فال تكتفي بمرفوع بل تفتقر إلـى  ، استعمال عاد بمعنى صار: الرابع      

ونقلت هذا القول عن ابن عطية فـي  ، لتصيرن في ملتنا بعد أن لم تكونوا فيها: خبر منصوب فيصبح المعنى
والشيخ زاده في حاشـيته علـى   ، )٧/٢٥٠(آن والقرطبي في الجامع ألحكام القر، )٧/١١٠(المحرر الوجيز 

  .وهذا القول هو األظهر واهللا أعلم، )٢/٢٥٦(البيضاوي 
  



 

: ® ô‰s% |MΨفي السورة نفسها في قصة صالح ä. $ uΖŠ Ïù #vθ ã_ ötΒ Ÿ≅ö6 s% !#x‹≈ yδ ( !$ uΖ9yγ ÷Ψ s?r& β r& 
y‰ç7÷è ¯Ρ $ tΒ ß‰ç7÷è tƒ $ tΡäτ !$ t/# u™ $ uΖ̄ΡÎ)uρ ’ Å∀ s9 7e7x© $ £ϑ ÏiΒ !$ tΡθ ãã ô‰s? Ïµø‹s9Î) 5=ƒ Íß∆ ∩∉⊄∪ 〈 ) ٦٢هود( 

ثم ردهم عليه وإطالة هذه ، عليهم وكذلك كان ما تبع ردهم من رد شعيب      
المقاوالت بينه وبينهم في هذه السورة خاصة مناسب لما سبق بيانه من أن 
، القصص في هذه السورة جاءت مطولةً ومبسوطةً أكثر مما في غيرها من السور

فها هو ، مناسبةٌ للقصص الواردة في السورة نفسها لذلك كانت هذه اإلطالة
tÏΘöθ ® :يقول لهم شعيب s)≈ tƒ óΟçF÷ƒ u™u‘ r& βÎ) àMΖä. 4’ n?tã 7π sΨÉi t/ ⎯ÏiΒ ’ Ïn1§‘ © É_ s% y— u‘ uρ çµ ÷ΖÏΒ $ »% ø—Í‘ $ YΖ|¡xm 

4 !$ tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& ÷β r& öΝä3xÏ9% s{é& 4’ n< Î) !$ tΒ öΝà69yγ ÷Ρr& çµ ÷Ζtã 4 ÷β Î) ß‰ƒÍ‘ é& ω Î) yx≈ n= ô¹ M}$# $ tΒ àM ÷èsÜtG ó™ $# 4 $ tΒ uρ 
þ’ Å+Š Ïùöθ s? ω Î) «!$$ Î/ 4 Ïµø‹n= tã àM ù=ª.uθ s? Ïµ ø‹s9Î)uρ Ü=ŠÏΡé& ∩∇∇∪ 〈 ) كبير بقول )  ٨٨هود وهذا على شبه
t ÏΘöθ ® :لقومه في السورة نفسها نوح s)≈ tƒ ÷Λä⎢ ÷ƒ u™u‘ r& β Î) àMΖä. 4’n?tã 7π sΨ Éit/ ⎯ÏiΒ ’Ïn1§‘ © É_9s?# u™uρ 
Zπ uΗ ÷qu‘ ô⎯ÏiΒ ⎯Ïν Ï‰ΖÏã ôM uŠÏdϑãè sù ö/ä3ø‹n= tæ $ yδθ ßϑä3ãΒ Í“ ù= çΡr& óΟçFΡr& uρ $ oλm; tβθ èδÍ≈ x. ∩⊄∇∪ 〈 ) ٢٨هود( ، وكذلك شبيه

ÏΘöθ ® :لقومه في نفس السورة بما قاله صالح s)≈ tƒ óΟçF÷ƒ u™ u‘ r& βÎ) àMΖà2 4’ n?tã 7π sΨ Éit/ ⎯ÏiΒ 
’ Ïn1§‘ ©É_8 s?# u™uρ çµ ÷ΖÏΒ Zπ uΗ ÷qu‘ ⎯yϑ sù ’ ÏΤãÝÁΖtƒ š∅ ÏΒ «!$# ÷β Î) …çµ çFøŠ|Á tã ( $ yϑ sù © É_ tΡρ ß‰ƒ Í“ s? uöxî 9Å¡øƒ rB ∩∉⊂∪ 

   )٦٣هود ( 〉

      وهاهو شعيب يحذرهم مغبقاقه ويأمرهم باالستغفار والتوبةة ش:          
® (#ρ ãÏøó tG ó™$#uρ öΝà6−/u‘ §ΝèO (#ûθ ç/θè? Ïµ ø‹s9Î) 4 ¨βÎ) ’Ïn1u‘ ÒΟŠ Ïm u‘ ×Šρ ßŠuρ ∩®⊃∪ 〈 ) بما  ،)٩٠هود وهذا شبيه
رهم ألقوامهم باالستغفار والتوبة  عليهم السالم كي عن نوح وهود وصالححمن أم

في السورة نفسها ويكون ذلك بأجمعه مردود إلى ما ذُكر في صدر السورة من 
Ï (#θ ® :وهاهو أيضا يقول لهم، لقومه باالستغفار والتوبة  أمر نبينا è= yϑ ôã$# 4’ n?tã 

öΝà6ÏG tΡ% s3tΒ ’ ÏoΤÎ) ×≅ Ïϑ≈tã ( t∃öθ y™ šχθ ßϑ n= ÷ès? ⎯tΒ Ïµ‹ Ï?ù'tƒ Ò># x‹tã Ïµƒ Í“øƒ ä† ï∅ tΒuρ uθ èδ Ò>É‹≈ x. ( 
(#ûθ ç7É)s?ö‘ $#uρ ’ÏoΤÎ) öΝà6yè tΒ Ò=ŠÏ% u‘ ∩®⊂∪ 〈 ) فيكون هذا شبيهاً بقول نوح، )٩٣هود  السابق في

βÎ) (#ρ ® :السورة نفسها ãy‚ ó¡s? $ ¨ΖÏΒ $ ¯ΡÎ* sù ãy‚ ó¡tΡ öΝä3ΖÏΒ $ yϑ x. tβρ ãy‚ ó¡n@ ∩⊂∇∪ t∃öθ |¡sù šχθ ßϑ n= ÷ès? 
⎯tΒ Ïµ‹ Ï?ù'tƒ Ò>#x‹tã Ïµƒ Í“ øƒ ä† ‘≅ Ït s† uρ Ïµ ø‹n= tã Ò># x‹tã íΟŠ É)–Β ∩⊂®∪ 〈 ) ٣٩-٣٨هود(  



 

أو قاله قومه له إال وهـو قـوي الشـبه    ، وما من قول قاله بعد ذلك لقومه      
   .والمناسبة لسابقه أو الحقه في نفس السورة

$! ® :رة الشعراءوقولهم في موضع سو       yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& z⎯ÏΒ t⎦⎪ Í−s |¡ßϑ ø9$# ∩⊇∇∈∪ !$ tΒ uρ |MΡr& ω Î) 
Ö|³o0 $ sΨ è=÷WÏiΒ  〈 بالسابق عليه في قصة صالح شبيه في قول قومه له: ® (#ûθ ä9$ s% !$ yϑ ¯ΡÎ) 

|MΡr& z⎯ÏΒ t⎦⎪ Í−s |¡ßϑ ø9$# ∩⊇∈⊂∪ !$ tΒ |MΡr& ω Î) Ö|³o0 $ sΨ è= ÷WÏiΒ ÏNù'sù >π tƒ$ t↔ Î/ β Î) |MΖä. z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈¢Á9$# ∩⊇∈⊆∪ 〈 
$tΑ ® :مع قوله بعد ذلك في السورة نفسها )١٥٤-١٥٣الشعراء ( s% uρ _| pRùQ$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθs% È⎦ È⌡ s9 

öΝçF÷è t7¨?$# $ ·6 ø‹yè ä© ö/ä3¯ΡÎ) #]ŒÎ) tβρ ãÅ£≈ y‚   )٩٠األعراف ( 〉 ∪⊂®∩ 9©

   
  :الموضع الثاني      

$tΑ * ® :اً في موضع سورة األعراف في قولهجاء القول مستأنف       s% _| yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï%©! $# 
(#ρ ãy9 õ3tFó™ $# ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% y7 ¨Ζy_ Í÷‚ ãΖs9 Ü=ø‹yè à±≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ y7 yètΒ ⎯ÏΒ !$ sΨ ÏKtƒ ös% ÷ρ r& ¨β ßŠθãè tG s9 ’Îû $ uΖÏG ¯= ÏΒ 

4 tΑ$ s% öθ s9uρ r& $ ¨Ζä. t⎦⎫Ïδ Í≈ x. ∩∇∇∪ 〈 ،ًبالواو في قوله تعالى من السورة  بينما وقع معطوفا
$tΑ ® :نفسها والقصة نفسها s% uρ _| pRùQ$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% È⎦ È⌡s9 öΝçF÷è t7¨?$# $ ·6 ø‹yè ä© ö/ä3¯ΡÎ) #]ŒÎ) 

tβρ ãÅ£≈ y‚ ©9 ∩®⊃∪ 〈  
  .حذف حرف العطف وإثباته، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      

  
  :لمتشابهأثر السياق في توجيه ا      

موضعي سورتي هود  وقع القول األول مستأنفاً كالقولين الواقعين في      
  .ر يفهم من السياقجواب عن سؤاٍل مقد والشعراء؛ ألنه

أما القول الثاني فأياً ما كان معطوفاً على قولهم األول أو على قول       
: ® öθشعيب s9uρ r& $ ¨Ζä. t⎦⎫Ïδ Í≈ x. ∩∇∇∪ 〈 مستأن فلم يقععف معالم الجوابية فيه فاً لض
قول ضعيف االلتقاء بسابق قول شعيبفالم ه وقع من لهم ولم يجابهوه به ولكن

  ٧٦٢.لبعضبعضهم 
                                                 

  ، ٩/٧ينظر التحرير والتنوير  ٧٦٢



 

  :الموضع الثالث      

وبالكفر ثانياً في ، وصف المأل أوالً باالستكبار في موضع سورة األعراف      
  .السورة مع أن المأل واحدالقصة ونفس 
  .إبدال صفة بأخرى، تشابه باإلبدال: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

وصف المأل أوالً باالستكبار وثانياً بالكفر إلفادة جمع الوصفين له؛ وألن       
وألن الثاني مباشر لذكر نزول العذاب ، االستكبار أسبق من الكفر وسببه وباعثه
وألن ، فراًن من االستكبار ما ال يكون كُوهو على الكفر ال مجرد االستكبار؛ أل

لهم الثاني أشبه بالكفر منه إلى قولهم األول أقرب إلى االستكبار منه إلى الكفر وقو
في األرض والثاني الحكم بخسران من  فاألول محادة ومعاندة وعلو، االستكبار

  ٧٦٣.ترك دين اآلباء واتبع شعيباً
في اآلية األولى لمناسبة حال مجادلتهم  وقيل أن وصف المأل باالستكبار      
ووصفهم بالكفر في اآلية الثانية لمناسبة الكالم المحكي عنهم والدال ، شعيباً

  ٧٦٤.على تصلّبهم في كفرهم
  

  :الموضع الرابع      

  .كر المأل في موضع سورة األعراف دون باقي المواضعذُ      
  .تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

فإذا نُسب القول إلى المأل تارة ، إن المأل هم أشراف القوم وقادة الرأي فيهم      
وإذا نُسب إلى القوم تارةً ، من القوم بمنزلة الرأس من الجسد مفال غضاضة؛ ألنه

فمهما يكن القول ، أخرى فال غضاضة ألنهم على قول المأل يقولون به ويعتقدونه
                                                 

  ، ٨/٦ينظر نظم الدرر  ٧٦٣
 ٩/١٢ينظر التحرير والتنوير  ٧٦٤



 

ويؤيد . أو قول واحد منهما فال غضاضة في حكايته عن واحد منهما، قولهما معاً
  ٧٦٥.ذلك جواز إطالق المأل على القوم والجماعة في اللغة واالستعمال

مع  كان متناسباًكما أن نسبة القول إلى المأل في موضع سورة األعراف       
أن  باإلضافة إلى، ورةفي نفس الس عليهم السالم ردود أقوام نوح وهود وصالح

، سورة األعراف كما بينا أكثر من مرة أصٌل لباقي السور في حكاية هذه القصص
بينما وقعت حكاية ردود سائر األقوام ، والمأل أصل الكفر فوقع األصل في األصل

ûθ#) ®الكافرين في سورتي هود والشعراء بطريقة  ä9$ s% 〈  ًفناسب بعضها بعضا.  
        
  :ع الخامسالموض      

لنبيهم في قوله  شعيبقوم وقعت الزيادة في موضع سورة هود بنداء       
θ#) ® :تعالى ä9$ s% Ü=ø‹yè à±≈ tƒ 〈 ،حيث جاء  بخالف موضعي سورتي األعراف والشعراء

  .القول بدون حرف النداء
  .النداء وإثباته حرف حذف، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      

  
  :توجيه المتشابهأثر السياق في       

في السورة في في سورة هود بالنداء لمناسبته لما كان كان اختصاص ما       
خاصةً أنه قد ، من إبراز مثل هذا النداء من األقوام إلى رسلهم قصصهاسائر 

$tΑ ® :لهم تكرر في السورة نفسها قول شعيب s% (   〈 فكان من المناسبة إبراز
وقد تكرر ذلك في ، ا من نداء المخاطب اهتماماًالرد عليهم بمثل الطريقة نفسه
  .السورة نفسها في القصة نفسها

أما في موضعي سورتي األعراف والشعراء فلم تَشع هذه الطريقة بل كانت       
كر كان في أثناء وإذا ذُ، ذكر النداء قطفال ي، الردود فيها غير مصدرة بالنداء

 %tΑ$s * ®:من قوله تعالى صة شعيبالكالم كالواقع في سورة األعراف في ق
_| yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãy9 õ3tFó™ $# ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% y7 ¨Ζy_ Í÷‚ ãΖs9 Ü=ø‹yè à±≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ y7 yè tΒ ⎯ÏΒ !$ sΨÏKtƒ ös% ÷ρ r& 

                                                 
 ١/٣٠٧والفرق ، ١/٢٦٣ومخنار الصحاح ، ١/٤٣٦ينظر تاج العروس  ٧٦٥



 

¨β ßŠθãè tG s9 ’ Îû $ uΖÏG ¯= ÏΒ 4 tΑ$ s% öθ s9uρ r& $ ¨Ζä. t⎦⎫Ïδ Í≈ x. ∩∇∇∪ 〈 ) رة الشعراء في وكالواقع في سو، )٨٨األعراف
θ#) ®:في قوله تعالى قصة نوح ä9$ s% ⎦ È⌡s9 óΟ©9 Ïµ tF⊥ s? ßyθ ãΖ≈ tƒ ¨⎦ sðθ ä3tG s9 z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏΒθ ã_ öyϑ ø9$# ∩⊇⊇∉∪ 

θ#) ®:في نفس السورة في قوله تعالى وفي قصة لوط ، )١١٦الشعراء ( 〉 ä9$ s% ⎦ È⌡s9 óΟ©9 Ïµ tF⊥ s? 
äÞθ è=≈tƒ ¨⎦ sðθ ä3tG s9 z⎯ÏΒ t⎦⎫Å_ u÷‚ ßϑ ø9$# ∩⊇∉∠∪ 〈 ) ر النداء ال في إظهار ، )١٦٧الشعراءوليس ذلك كتصد

$: ® tΑوال في المقابلة لقول النبي، مزيد االهتمام s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç7ôã بتصدير 〉   #$!© #$
فقولهم في سورة ، كما أن كّل مقوٍل في موضعه جاء مناسباً لما قبله، النداء

y7 ®     :األعراف ¨Ζy_ Í÷‚ ãΖs9 Ü=ø‹yè à±≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u™ y7 yè tΒ ⎯ÏΒ !$ sΨ ÏKtƒ ös% ÷ρ r& ¨βßŠθ ãè tG s9 ’Îû $ uΖÏG ¯= ÏΒ 4 
tΑ$ s% öθ s9uρ r& $ ¨Ζä. t⎦⎫Ïδ Í≈ x. ∩∇∇∪ 〈 كي عن قوم لوطبما ح شبيه  في قولهم: ®  

Νèδθã_ Í÷z r& ⎯ÏiΒ öΝà6ÏG tƒ ös% ( öΝßγ ¯ΡÎ) Ó¨$ tΡé& tβρ ã£γ sÜtG tƒ ∩∇⊄∪ 〈 ) وقولهم في سورة ، )٨٢األعراف
$! ® :لشعراءا yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& z⎯ÏΒ t⎦⎪ Í−s |¡ßϑ ø9$# ∩⊇∇∈∪ !$ tΒ uρ |MΡr& ωÎ) Ö|³o0 $ sΨè= ÷WÏiΒ βÎ)uρ y7‘ΖÝà̄Ρ z⎯Ïϑ s9 

t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩⊇∇∉∪ ñÝÉ)ó™ r'sù $ uΖøŠn= tã $ Z|¡Ï. z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# βÎ) |MΖä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇∇∠∪ 〈  بما شبيه
كي عن قوم صالحح  في قولهم: ® (!$ yϑ̄ΡÎ) |MΡr& z⎯ÏΒ t⎦⎪ Í−s |¡ßϑ ø9$# ∩⊇∈⊂∪ !$ tΒ |MΡr& ω Î) Ö|³o0 

$ sΨ è=÷WÏiΒ ÏNù'sù >πtƒ$ t↔ Î/ βÎ) |MΖä. z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈¢Á9$# ∩⊇∈⊆∪ 〈 ) ١٥٤- ١٥٣الشعراء(  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  الوحدة الثالثة

  
d ® ãΝåκøEx‹s{r'sù èπ xô_ §9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’Îû öΝÏδÍ‘# yŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊇∪ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ç/¤‹x. $ Y6ø‹yè ä© β r( x. 

öΝ©9 (#öθ uΖøó tƒ $ yγ‹ Ïù 4 š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹x. $ Y6ø‹yè ä© (#θ çΡ% x. ãΝèδ š⎥⎪ ÎÅ£≈ y‚ ø9$# ∩®⊄∪ 4’̄< uθ tG sù öΝßγ ÷Ψ tã tΑ$ s% uρ ÏΘöθ s)≈ tƒ 
ô‰s)s9 öΝà6çG øó n= ö/r& ÏM≈n=≈ y™ Í‘ ’ Ïn1u‘ àM ós |Á tΡuρ öΝä3s9 ( y#ø‹s3sù 4© y›#u™ 4’ n?tã 5Θöθ s% š⎥⎪ ÍÏ≈ x. ∩®⊂∪ 〈 

) ٠٩٣-٠٩١األعراف (  

 d ® $ £ϑ s9uρ u™!$ y_ $ tΡãøΒ r& $ uΖøŠ¯gwΥ $ Y6 ø‹yè ä© t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π uΗ÷quÎ/ $ ¨ΖÏiΒ ÏNx‹yz r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# 
(#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδÍ≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊆∪ β r( x. óΟ©9 (#öθ uΖøó tƒ !$ pκ Ïù 3 Ÿω r& #Y‰÷è ç/ t⎦ t⎪ ô‰yϑ Ïj9 

$ yϑ x. ôNy‰Ïè t/ ßŠθ ßϑ rO ∩®∈∪ 〈 
) ٠٩٥-٠٩٤هود (  

d ® β Î)uρ tβ% x. Ü=≈ ut õ¾r& Ïπ s3÷ƒ F{$# t⎦⎫Ïϑ Ï=≈ sàs9 ∩∠∇∪ $ uΖôϑ s)tFΡ$$ sù öΝåκ÷]ÏΒ $ yϑ åκ®ΞÎ)uρ 8Π$ tΒ Î* Î7s9 &⎦⎫Î7–Β ∩∠®∪ 〈 
) ٠٧٩- ٠٧٨الحجر (  

 d ® çνθç/¤‹s3sù öΝèδ x‹yz r'sù Ü>#x‹tã ÏΘöθ tƒ Ï' ©#—à9$# 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. z>#x‹tã BΘöθ tƒ AΟŠ Ïàtã ∩⊇∇®∪ 〈 
) ١٨٩الشعراء (  

 d ® çνθç/¤‹x6sù ãΜßγ ø?x‹yz r'sù èπ xô_ §9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’Îû öΝÏδÍ‘# yŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩⊂∠∪ 〈 
) ٠٣٧العنكبوت (  

  
  .هذه اآليات تحكي العذاب النازل بالكافرين من قوم شعيب      

  
  :مواضع التشابه      

  :لموضع األولا      

في كل   اختالف حكاية العذاب الذي حّل بالكافرين من قوم شعيب      
  .موضع من المواضع السابقة

  .باإلبدالتشابه : نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

بعة كان كل مما في موضعي سورتي األعراف وهود على نفس الطريقة المتّ      
فقوله ، في حكاية نزول الهالك بالكافرين ونجاة المؤمنين في غالب قصص السورة



 

ãΝåκøEx‹s{r'sù èπ ®: تعالى في سورة األعراف xô_ §9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’Îû öΝÏδ Í‘# yŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊇∪ 
في نفس السورة من أخذ الرجفة   على تمام الشبه بسابقه في قصة صالح〉

>̄’4 ®: كذلك قوله تعالى، وتوحيد الدار uθ tG sù öΝßγ ÷Ψtã tΑ$ s% uρ ÏΘöθ s)≈ tƒ ô‰s)s9 öΝà6çG øó n=ö/r& ÏM≈n=≈ y™ Í‘ 
’ Ïn1u‘ àMós |Á tΡuρ öΝä3s9 ( y#ø‹s3sù 4© y›#u™ 4’ n?tã 5Θöθ s% š⎥⎪ ÍÏ≈ x. ∩®⊂∪  〈 ونظير من قصة له شبه

’4 ® :لقومه حيث يقول لهم بعد هالكهم  صالح ¯< uθ tFsù öΝåκ÷]tã tΑ$ s% uρ ÏΘöθs)≈ tƒ ô‰ s) s9 
öΝà6çG øó n=ö/r& s' s!$ y™ Í‘ ’ Ïn1u‘ àMós |Á tΡuρ öΝä3s9 ⎯Å3≈ s9uρ ω tβθ™7Ït éB š⎥⎫Ï⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9$# ∩∠®∪ 〈 ) وكان ، )٧٩األعراف

⎪⎦t ® :قوله Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹x. $Y6 ø‹yè ä© β r( x. öΝ©9 (#öθ uΖøó tƒ $ yγ‹ Ïù 4 š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹x. $ Y6 ø‹yè ä© (#θ çΡ% x. ãΝèδ 
š⎥⎪ ÎÅ£≈ y‚ ø9$# ∩®⊄∪ 〈بساب ق قولهمعلى أكبر التقاء:® È⎦ È⌡s9 öΝçF÷è t7¨?$# $ ·6 ø‹yè ä© ö/ä3¯ΡÎ) #]ŒÎ) tβρãÅ£≈ y‚ ©9 

  .فبينما يرون الخسارة في اتباعه إذا هو في عدم اتباعه〉   ∪⊂®∩
بالتكذيب تأكيد على   كما أن في تكرار وصف الكافرين من قوم شعيب      

، م ألعظم الهالكضهفي تعر وإعالم بأنه سبب، أن تكذيب الرسل في غاية الشناعة
وفيه تنبيه وإيقاظٌ للسامعين وهم مشركوا العرب ليتّقوا عاقبة أمثالهم في الشرك 

وتسفيه ، في رد مقالتهم ألشياعهمكما أنّه مبالغةٌ ، والتكذيب على طريقة التعريض
  ٧٦٦.لما جرى عليهم واستعظامٍ، واستهزاء بنصحهم لقومهم، آرائهم
كرت وذُ) الم(راً بكلمة اء التنويه بمجيء األمر مصدجفقد في سورة هود أما       

كر األخذ بالصيحة مع ذجاء ثم ، التنجية للنبي والذين آمنوا معه برحمة من اهللا
β ® :كر قوله تعالىثم ذ ، جمع الدار r( x. óΟ©9 (#öθ uΖøó tƒ !$ pκ Ïù 3 Ÿω r& #Y‰÷è ç/ t⎦ t⎪ ô‰yϑ Ïj9 $ yϑ x. ôNy‰Ïè t/ 

ßŠθ ßϑ rO ∩®∈∪ 〈 ، في السورة نفسها في ختام قصة صالح بما يسبقهشبيهاً  ذلكفكان  
كما أن هذا التشبيه كان بسبب التشابه بين األمتين في العذاب ،  وقصة هود
تا األمتين جاءتهم الصيحة غير أن صيحة ثمود كانت من تحتهم فكلْ، الواقع بهما

٧٦٧.وصيحة مدين كانت فوقهم
  

                                                 
 ٩/١٤لتحرير والتنوير وا، ٨/٨ينظر نظم الدرر  ٧٦٦
 ٣/٦٣ينظر حاشية الشيخ زاده  ٧٦٧



 

çνθ ® :ءوأما قوله تعالى في سورة الشعرا       ç/¤‹s3sù öΝèδ x‹yz r'sù Ü>#x‹tã ÏΘöθ tƒ Ï'©#—à9$# 4 …çµ ¯ΡÎ) 
tβ% x. z># x‹tã BΘöθ tƒ AΟŠ Ïàtã ∩⊇∇®∪ 〈  في قصة صالح لما يسبقهفهو شبيه   في قوله

Ÿω ® :تعالى uρ $ yδθ¡yϑ s? &™ûθ Ý¡Î0 öΝä.x‹è{ù' u‹sù Ü># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊇∈∉∪ 〈 ) ويلتقي مع ما ، )١٥٦الشعراء
™ñÝÉ)ó ® :لنبيهم  قوم شعيب قاله r'sù $ uΖøŠn= tã $ Z|¡Ï. z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# β Î) |MΖä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# 
  .والظّلة والكسف شيء واحدوه استهزاء فإذا هو بنفسه يكون قال، )١٨٧الشعراء ( 〉 ∪∠∇⊆∩

      كر الخبر بطريقة مختصرة فهو أما ما ورد في موضع سورة العنكبوت من ذ
وموافقٌ للوارد في موضع سورة األعـراف  ، سب الختصار القصة في السورةمنا

 .بالحرف الواحد

مع مالحظة أن كل ما ورد في طريقة تسليط العذاب عليهم في هذه القصـة        
وكثيراً ما استُخدمت ، دالّة على قوة التسلّط ألنها، ورد بطريقة التعبير بمادة األخذ

 .٧٦٨هرت في اإلهالك واالستئصالواشت، بمعنى القهر والغلبة

 
:الموضع الثاني        

بالرجفـة فـي     جاءت تسمية الشيء الذي حصل به هالك قوم شـعيب       
وبالظلة ، وبالصيحة في موضع سورة هود، موضعي سورتي األعراف والعنكبوت

  .في موضع سورة الشعراء
.تشابه باإلبدال: نوعه        

 
:لمتشابهأثر السياق في توجيه ا        

والصيحة هي صيحة جبريل التـي حـركتهم   ، الرجفة هي الزلزلة الشديدة      
لّة هي سحابه خرجـت  والظُ،  ٧٦٩وقيل هي الهالك والعذاب، وزلزلتهم من أماكنهم

٧٧٠.فأحرقتهم  منها نيران  

                                                 
 ٩/٣٦٣ينظر تاج العروس  ٧٦٨
  ٩/١١٣، ٢/٥٢١ينظر لسان العرب  ٧٦٩
  ١/٣٢١والتبيان في تفسير غريب القرآن ، ٢/٤٤ينظر تذكرة األريب في تفسير الغريب ٧٧٠



 

  ٧٧١.من معانيها الصيحةأن وقيل       
انيها بقولنـا أن جبريـل   وعلى هذا فال تناقض بينها بل يمكن الجمع بين مع      

، وتزلزلت األرض بسببها من تحت أقـدامهم ، صاح بهم صيحةً رجفت بها قلوبهم
فأبصروا سحابةً وارفة الظـالل  ، فأخذهم الحر الشديد، فخرجوا من بيوتهم هاربين

  ٧٧٢.فأرسل اهللا عليهم منها نيراناً فأحرقتهم، فاستظلوا بها
وهـي  ، صواعق خرجت مـن سـحابة  وقيل أن ما أصابهم كان عبارةً عن       

  ٧٧٣.وكذلك زالزل من تحتهم وهي الرجفة، الصيحة التي خرجت من الظلة
كـان عـذاب قـوم صـالح وقـوم      :"قـال أنه  وقد روي عن ابن عباس      
فأخذتهم الصيحة من  أما قوم صالح، كالهما سواء كان الصيحة بالعذاب شعيب

  ٧٧٤."أخذتهم من فوق رؤوسهم تحت أرجلهم وقوم شعيب
 

  :الموضع الثالث      

جاء توحيد الدار عند ذكر الرجفـة فـي موضـعي سـورتي األعـراف            
  .وجاء جمع الديار عند ذكر الصيحة في موضع سورة هود، والعنكبوت

  .تشابه بالجمع واإلفراد: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

حاصلُه أنه حيث عبر بالرجفـة  و بحثت ذلك بالتفصيل في قصة صالح      
إشارةً إلـى   ،وحيث ذكر الصيحة جمع، وحد الدار إشارة إلى شدة العذاب وعظمه

  .عموم الموت بشدة الصوت وال تعارض بينهما؛ ألن العذاب كان حاصالً بكليهما

                                                 
 ٢٩/٤٠٨ينظر تاج العروس  ٧٧١
وحاشية الشـيخ زاده  ٣٨٣ودرة التنزيل ص ،١٨٠وكشف المعاني ص، ٦/٢٦٣ينظر تفسير أبي السعود  ٧٧٢
 ٣٣٥ص  وينظر تخريج هذا االختالف في قصة صالح ،٤/١٣

 ٩/١٣ينظر التحرير والتنوير  ٧٧٣
 ١٨/٤٢والتفسير الكبير ، ١/١٩٠ينظر تنوير المقباس من تفسير ابن عباس  ٧٧٤



 

ة على الشدة وهذا مناسب لتوسط طول القصة في سـورة  دالّكما أن الرجفة       
ة علـى العمـوم وهـذا     دالّبينما الصيحة ، ي سورة العنكبوتفاألعراف وقصرها 

  ٧٧٥.مناسب إلسهاب القصة في سورة هود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
 ٣٤٠ص  ينظر قصة صالح ٧٧٥



 

 سورة هود

 
  .مما يغني عن اإلعادة تم التقديم لها في قصة نوح      
  :وقد تشابهت مع ما قبلها في ثالثة مواضع      
’d ® * 4:األول       n< Î)uρ t⎦ t⎪ ô‰tΒ óΟèδ% s{r& $ Y6ø‹yè ä© 4 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 

ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν ãöxî ( Ÿω uρ (#θ ÝÁà)Ζs? tΑ$ u‹ò6Ïϑ ø9$# tβ#u”Ïϑ ø9$# uρ 4 þ’ ÏoΤÎ) Νà61 u‘ r& 9ösƒ ¿2 þ’ÏoΤÎ)uρ ß∃% s{r& öΝà6ø‹n= tæ 
z># x‹tã 5Θöθ tƒ 7Ý‹Ït ’Χ ∩∇⊆∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ (#θ èù÷ρ r& tΑ$ u‹ò6Ïϑ ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( Ÿω uρ (#θ Ý¡y‚ ö7s? }¨$ ¨Ζ9$# 

öΝèδ u™!$ u‹ô© r& Ÿω uρ (#öθ sW÷è s? ’Îû ÇÚö‘ F{$# t⎦⎪ Ï‰Å¡øãΒ ∩∇∈∪ àM §‹É)t/ «!$# Ööyz öΝä3©9 βÎ) ΟçFΖà2 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β 4 !$ tΒ uρ 
O$ tΡr& Νä3ø‹n= tæ 7á‹Ïut   )٨٦- ٨٤هود ( 〉 ∪∌∇∩ 2¿

وآيات سورة ، )٨٧- ٨٥(ورة األعرافمع آيات سهذه اآليات تشابهت       
٧٧٦).٣٦(وآية سورة العنكبوت، )١٨٤-١٧٦(الشعراء

  

d ® (#θ:الثاني       ä9$ s% Ü=ø‹yè à±≈ tƒ y7 è?4θ n= |¹ r& x8Þß∆ ù's? βr& x8ãøĪΡ $ tΒ ß‰ç7÷è tƒ !$ tΡäτ !$ t/# u™ ÷ρ r& β r& 
Ÿ≅ yèø¯Ρ þ’ Îû $ sΨ Ï9 üθ øΒ r& $ tΒ (#àσ¯≈ t±nΣ ( y7̄ΡÎ) |MΡ{ ÞΟŠ Ï= y⇔ø9$# ß‰ŠÏ© §9$# ∩∇∠∪ 〈 ) ٨٧هود( 

وآيـات سـورة   ، )٩٠-٨٨(مع آيات سـورة األعـراف  هذه اآلية تشابهت       
  ٧٧٧). ١٨٧-١٨٥(الشعراء
$ ® d:الثالث       £ϑ s9uρ u™!$ y_ $ tΡãøΒ r& $ uΖøŠ¯gwΥ $ Y6 ø‹yè ä© t⎦⎪ Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π uΗ ÷quÎ/ $ ¨ΖÏiΒ 

ÏNx‹yz r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊆∪ βr( x. óΟ©9 (#öθ uΖøó tƒ !$ pκ Ïù 3 Ÿω r& 
#Y‰÷è ç/ t⎦ t⎪ ô‰yϑ Ïj9 $ yϑ x. ôNy‰Ïè t/ ßŠθ ßϑ rO ∩®∈∪ 〈 ) ٩٥- ٩٤هود( 

، )٧٩,٧٨(وآيتي سورة الحجر، )٩٣-٩١(تشابهت مع آيات سورة األعراف      
  ٧٧٨).٣٧(بوتوآية سورة العنك، )١٨٩(وآية سورة الشعراء

  .وقد تم بحث هذه اآليات المتشابهة في مواضعها السابقة      

                                                 
 ٣٨٣ينظر ص  ٧٧٦
 ٣٩٩ينظر ص  ٧٧٧
 ٤٠٦ينظر ص  ٧٧٨



 

 سورة الحجر

 
  .مما يغني عن اإلعادة تم التقديم لها في قصة صالح      
  :وضع واحدوقد تشابهت مع ما قبلها في م      

d ® β Î)uρ tβ% x. Ü=≈ ut õ¾r& Ïπ s3÷ƒ F{$# t⎦⎫Ïϑ Ï=≈ sàs9 ∩∠∇∪ $ uΖôϑ s)tFΡ$$ sù öΝåκ÷]ÏΒ $ yϑ åκ®ΞÎ)uρ 8Π$ tΒ Î* Î7s9 &⎦⎫Î7–Β ∩∠®∪ 〈 
  )٧٩-٧٨الحجر (

وآيـة  ، )٩٥,٩٤(وآيتي سورة هود ،)٩٣-٩١(تشابهت مع آيات سورة األعراف      
 ٧٧٩).٣٧(وآية سورة العنكبوت، )١٨٩(سورة الشعراء

    . تم بحث هذه اآلية المتشابهة في موضعهاو      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 ٤٠٦ينظر ص  ٧٧٩



 

 سورة الشعراء

 
  .مما يغني عن اإلعادة التقديم لها في قصة نوحتم       
  :وقد تشابهت مع ما قبلها في ثالثة مواضع      
<d ® z:األول       ¤‹x. Ü=≈ ut õ¾r& Ïπ s3ø‹t↔ ø9 t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇∠∉∪ øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλm; ë=ø‹yè ä© Ÿω r& tβθ à)−G s? 

∩⊇∠∠∪ ’ÏoΤÎ) öΝä3s9 îΑθ ß™ u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊇∠∇∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇∠®∪ !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) 
y“ Íô_ r& ω Î) 4’n?tã Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∇⊃∪ * (#θ èù÷ρ r& Ÿ≅ ø‹s3ø9$# Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÎÅ£÷‚ ßϑ ø9$# ∩⊇∇⊇∪ (#θçΡÎ— uρ 

Ä¨$ sÜó¡É)ø9$$ Î/ ËΛ⎧ É)tFó¡ßϑ ø9$# ∩⊇∇⊄∪ Ÿω uρ (#θ Ý¡y‚ ö7s? }¨$ ¨Ζ9$# óΟèδ u™!$ u‹ô© r& Ÿω uρ (#öθ sW÷è s? ’Îû ÇÚö‘ F{$# t⎦⎪ Ï‰Å¡øãΒ 
∩⊇∇⊂∪ (#θà)¨?$#uρ “ Ï% ©!$# öΝä3s)n= s{ s'©#Î7Åf ø9$#uρ t⎦,Ï!¨ρ F{$# ∩⊇∇⊆∪ 〈 ) ١٨٤-١٧٦الشعراء(  

وآيـات سـورة   ، )٨٧-٨٥(مع آيات سورة األعـراف هذه اآليات تشابهت       
  ٧٨٠).٣٦(وآية سورة العنكبوت، )٨٦-٨٤(هود

d ® (#ûθ:انيالث       ä9$ s% !$ yϑ̄ΡÎ) |MΡr& z⎯ÏΒ t⎦⎪ Í−s |¡ßϑ ø9$# ∩⊇∇∈∪ !$ tΒ uρ |MΡr& ω Î) Ö|³o0 $ sΨè= ÷WÏiΒ β Î) uρ 
y7 ‘ΖÝà̄Ρ z⎯Ïϑ s9 t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩⊇∇∉∪ ñÝÉ)ó™ r'sù $ uΖøŠn= tã $ Z|¡Ï. z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# βÎ) |MΖä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈¢Á9$# ∩⊇∇∠∪ 〈 

 )١٨٧-١٨٥الشعراء (

وآيـة سـورة   ، )٩٠-٨٨(مع آيات سورة األعـراف ذه اآليات هتشابهت        
  ٧٨١).٨٧(هود

d ® çνθ:الثالث       ç/¤‹s3sù öΝèδ x‹yz r'sù Ü># x‹tã ÏΘöθ tƒ Ï' ©#—à9$# 4 …çµ̄ΡÎ) tβ% x. z># x‹tã BΘöθ tƒ 
AΟŠ Ïàtã ∩⊇∇®∪ 〈 ) ١٨٩الشعراء( 

، )٩٥,٩٤(وآيتي سورة هـود ، )٩٣-٩١(تشابهت مع آيات سورة األعراف          
 ٧٨٢).٣٧(وآية سورة العنكبوت، )٧٩-٧٨(وآيات سورة الحجر

  .وقد تم بحث هذه اآليات المتشابهة في مواضعها      
 

                                                 
 ٣٨٣ينظر ص  ٧٨٠
 ٣٩٩ينظر ص  ٧٨١
 ٤٠٦ينظر ص ٧٨٢



 

 سورة العنكبوت

 
  .مما يغني عن اإلعادة تم التقديم لها في قصة نوح      
:وقد تشابهت مع ما قبلها في موضعين        
>d  ® 4’n:األول       Î)uρ š⎥ t⎪ ô‰tΒ öΝèδ%s{r& $ Y7øŠyè ä© tΑ$ s)sù ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# (#θ ã_ ö‘ $#uρ 

tΠöθ u‹ø9$# u½z Fψ$# Ÿω uρ (#öθsW÷è s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# t⎦⎪ Ï‰Å¡øãΒ ∩⊂∉∪ 〈 ) ٣٦العنكبوت( 

، )٨٦-٨٤(وآيات سورة هـود ، )٨٧-٨٥(تشابهت مع آيات سورة األعراف      
   ٧٨٣).١٨٤-١٧٦(وآيات سورة الشعراء

d ® çνθ:الثاني       ç/¤‹x6sù ãΜ ßγ ø?x‹yz r'sù èπ xô_ §9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’Îû öΝÏδ Í‘# yŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ 
 )٣٧العنكبوت ( 〉 ∪∠⊃∩

، )٩٥,٩٤(وآيتي سورة هـود ، )٩٣-٩١(تشابهت مع آيات سورة األعراف      
  ٧٨٤).١٨٩(وآية سورة الشعراء، )٧٩,٧٨(وآيتي سورة الحجر

  .اوقد تم بحث هذه اآليات المتشابهة في مواضعه      
  
  
 
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٣٨٣ينظر ص  ٧٨٣
 ٤٠٦ينظر ص  ٧٨٤



 

  
  
  
  
  

  
  

  املواز�ة بني املتشابه اللفظي يف قصص �وح وهود وصاحل وشعيب 
 عليهم السالم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  .املتشابه اللفظي يف قصص �وح وهود وصاحل وشعيب عليهم السالماملواز�ة بني 
  

قصص نوح وهـود وصـالح وشـعيب    كانت طريقتي في القصص السابقة       
اآليات التي تتفق في المعنـى  ، ن آيات كل قصة على حدةالمقارنة بيعليهم السالم 

بدراسة المفارقـات التـي    قمت لكني هنا، لكنها تختلف في ألفاظها وطريقة أدائها
تشابهات ممت هذه الوقد قس، تكون بين آيتين أو أكثر بين قصتين أو ثالث أو أربع

وذلك ، تهاوتحت كل مرحلة عدد من الوحدات حتى تسهل دراس، إلى ثالث مراحل
  .بالنظر إلى ترتيب السور في المصحف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  المرحلة األولى

  

  .تتعلق بأقوال األنبياء ألممهم هذه المرحلة      
  

  سورة األعراف

  
  الوحدة األولى

  
$ ô‰s)s9 ® :في سورة األعراف قال تعالى في قصة نوح       uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) 
⎯Ïµ ÏΒ öθ s% tΑ$ s)sù ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî þ’ ÏoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïà tã 

∩∈®∪ 〈 
) ٠٥٩األعراف (  

$ ô‰s)s9uρ ® :ومثل ذلك في سورة المؤمنون في نفس القصة       sΨ ù= y™ ö‘ r& %·nθ çΡ 4’ n< Î) ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% 
tΑ$ s)sù ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã$# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈s9Î) ÿ…çν ãöxî ( Ÿξ sùr& tβθà)−G s? ∩⊄⊂∪ 〈 

) ٠٢٣المؤمنون (  

$tΑ ® :وقال في سورة هود       s% ÏΘöθ s)≈ tƒ ÷Λä⎢÷ƒ u™u‘ r& β Î) àMΖä. 4’ n?tã 7π sΨÉi t/ ⎯ÏiΒ ’Ïn1§‘ © É_9s?# u™uρ ZπuΗ ÷qu‘ 
ô⎯ÏiΒ ⎯Ïν Ï‰ΖÏã ôM uŠÏdϑ ãèsù ö/ä3ø‹n= tæ $ yδθ ßϑ ä3ãΒÍ“ ù= çΡr& óΟçFΡr& uρ $ oλm; tβθèδ Í≈ x. ∩⊄∇∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ Iω öΝà6è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã 

»ω$ tΒ ( ÷βÎ) y“ Íô_ r& ω Î) ’n?tã «!$# 4 !$ tΒ uρ O$ tΡr& ÏŠÍ‘$ sÜÎ/ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ãΖtΒ#u™ 4 Νßγ ¯ΡÎ) (#θ à)≈ n=–Β öΝÎκÍh5u‘ û© Éi_ Å3≈ s9uρ óΟä31 u‘ r& 
$ YΒ öθ s% šχθ è= yγ øgrB ∩⊄®∪ 〈 

) ٠٢٩-٠٢٨هود (  

$øŒÎ) tΑ ® :ل في سورة الشعراءوقا       s% öΝçλm; óΟèδθäz r& îyθ çΡ Ÿω r& tβθà)−G s? ∩⊇⊃∉∪ 〈 
) ١٠٦الشعراء (  

θ#) ® :ثم قال في نفس القصة ونفس السورة       à)¨?$$ sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊇⊃∪ 〈 
) ١١٠الشعراء (  

في سور  عليهم السالم وقال سبحانه في قصص هود وصالح وشعيب      
’4 * ® :وهود والشعراءاألعراف  n< Î)uρ >Š% tæ ôΜèδ% s{r& #YŠθ èδ 3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 

ô⎯ÏiΒ >µ≈s9Î) ÿ…çν ãöxî 4 Ÿξ sùr& tβθ à)−G s? ∩∉∈∪ 〈 
) ٠٦٥األعراف (  



 

 d ® 4’ n< Î)uρ >Š% tæ öΝèδ% s{r& #YŠθ èδ 4 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî ( ÷β Î) 
óΟçFΡr& ω Î) šχρ ãyIøãΒ ∩∈⊃∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ Iω ö/ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã #·ô_ r& ( ÷β Î) š” Íô_ r& ω Î) ’ n?tã “ Ï% ©!$# þ’ ÏΤusÜsù 4 
Ÿξ sùr& tβθè= É)÷è s? ∩∈⊇∪ 〈 

) ٠٥١-٠٥٠هود (  

d ® øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλm; öΝèδθäz r& îŠθ èδ Ÿω r& tβθà)−G s? ∩⊇⊄⊆∪ 〈 
  )١٢٤الشعراء (

 d ® 4’n< Î)uρ yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& $ [s Ï=≈|¹ 3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν ãöxî ( 
ô‰s% Νà6ø?u™!$ y_ ×π uΖÍh‹t/ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ ( ⎯Ïν É‹≈ yδ èπ s%$ tΡ «!$# öΝà6s9 Zπ tƒ#u™ ( $ yδρâ‘ x‹sù ö≅ à2ù's? þ’Îû ÇÚö‘ r& «!$# ( 
Ÿω uρ $ yδθ¡yϑ s? &™ûθ Ý¡Î0 öΝä.x‹äz ù'u‹sù ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩∠⊂∪ 〈 

) ٠٧٣األعراف (  

 d ® * 4’ n< Î)uρ yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& $ [s Ï=≈ |¹ 4 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈s9Î) …çν ãöxî ( 
uθ èδ Νä.r't±Ρr& z⎯ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# óΟä.uyϑ ÷è tG ó™ $#uρ $ pκ Ïù çνρ ãÏøó tFó™ $$ sù ¢ΟèO (#ûθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9Î) 4 ¨β Î) ’Ïn1u‘ Ò=ƒ Ís% Ò=‹Åg’Χ ∩∉⊇∪ 

〈 
) ٠٦١هود (  

d ® øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλm; öΝèδθäz r& ìx Ï=≈|¹ Ÿω r& tβθà)−G s? ∩⊇⊆⊄∪ 〈 
) ١٤٢الشعراء (  

 d ® 4’ n<Î)uρ š⎥ t⎪ ô‰tΒ öΝèδ%s{r& $Y7øŠyè ä© 3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈s9Î) …çν ãöxî ( 
ô‰s% Νà6ø?u™!$ y_ ×π sΨÉi t/ ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ ( (#θ èù÷ρ r'sù Ÿ≅ ø‹x6ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ Ÿω uρ (#θ Ý¡y‚ ö7s? }¨$ ¨Ψ9$# öΝèδ u™!$ u‹ô© r& 
Ÿω uρ (#ρß‰Å¡øè? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# y‰÷è t/ $ yγ Ås≈ n= ô¹ Î) 4 öΝà6Ï9 s̈Œ Ööyz öΝä3©9 βÎ) ΟçFΖà2 š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩∇∈∪ 〈 

) ٠٨٥األعراف (  

 d ® * 4’ n< Î)uρ t⎦ t⎪ ô‰tΒ óΟèδ% s{r& $Y6 ø‹yè ä© 4 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã$# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν ãöxî ( 
Ÿω uρ (#θ ÝÁ à)Ζs? tΑ$ u‹ò6Ïϑ ø9$# tβ#u”Ïϑ ø9$#uρ 4 þ’ÏoΤÎ) Νà61 u‘ r& 9ösƒ ¿2 þ’ÏoΤÎ)uρ ß∃% s{r& öΝà6ø‹n= tæ z># x‹tã 5Θöθ tƒ 7Ý‹Ït ’Χ 

∩∇⊆∪ 〈 
) ٠٨٤هود (  

d ® øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλm; ë=ø‹yè ä© Ÿω r& tβθ à)−G s? ∩⊇∠∠∪ 〈 
) ١٧٧الشعراء (  

’4 ® :في سورة العنكبوت وقال سبحانه في قصة شعيب       n<Î)uρ š⎥ t⎪ ô‰tΒ öΝèδ% s{r& 
$ Y7øŠyè ä© tΑ$ s)sù ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# (#θã_ ö‘ $#uρ tΠöθ u‹ø9$# u½z Fψ$# Ÿω uρ (#öθsW÷è s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# t⎦⎪ Ï‰Å¡øãΒ ∩⊂∉∪ 〈 

) ٠٣٦العنكبوت (  



 

:مواضع التشابه        

  :الموضع األول      

وفي القصص األخـرى  ، ذُكر القول معطوفاً بحرف الفاء في قصة نوح      
بوت فإنه ذُكر معطوفا بحرف في سورة العنك إال في قصة شعيب، ذُكر مستأنفاً

  .الفاء
  .وإثباته حذف حرف العطف، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      

  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

وتم بيان سبب وقوع كل ، تم توجيه ذلك في كل موضع في القصص السابقة      
أن  والقاعدة في ذلك أن األصل والغالب في قصة نوح، ٧٨٥طريقة حيث وقعت

 عليهم السالم واألصل في قصص هود وصالح وشعيب، يذكر حرف الفاء متصدراً
ولعل ذلك ألن ذكر الفـاء هـو   ، ذا الحرف بل تأتي األقوال فيها مستأنفةسقوط ه
قصـة  و، ولعـدم التقـدير فيـه   ، كاألصل لباقي القصص وقصة نوحاألصل 

كاألصل لكل القصص ألنها قصة أول رسـول أرسـله اهللا إلـى أهـل      نوح
ـ ألن حرف الفاء يدل و، األرض ار على التعقيب المفيد للمسارعة في التبليغ واإلكث

حيـث أنـه   ، في هذا المجال بما لم يقم به غيره من األنبياء قد قام نوحو، منه
أمـا  ، وما كان يؤخّر الجواب عن شبهاتهم لحظةً واحدة، كان مواظباً على دعواهم

ناسب كونـه فـي قصـة     غيره من األنبياء فلم يصلُوا إلى هذا الحد من المبالغة
العطـف   في بيان سـبب ي حاشيته ف  -رحمه اهللا–الشيخ زاده يقول ، ٧٨٦نوح

ألن دعوة نوح لم تتأخر عن إرساله وألنه باشر الدعوة : "في قصة نوحبالفاء 
٧٨٧."عيد اإلرسالب  

                                                 
 وقصة شعيب، ٣٠٩ص  وقصة صالح، ٢٤٠ صوقصة هود، ١٠١ص  ينظر قصة نوح ٧٨٥

  ٣٨٥ص 
وحاشية الجمـل  ، ٢/٨١وحاشية الصاوي ، ٤/٢٥٠و حاشية الشيخ زاده ، ١٤/١٢٦ينظر التفسير الكبير  ٧٨٦
٢/١٥٦  

 ٤/٢٥٠ حاشية الشيخ زاده ٧٨٧



 

فـإذا  ، تمأل الذهن بمقالته ومقالة قومـه  ذلك أيضا ألن قصة نوح ولعّل      
ومـاذا  ، وردت القصص األخرى كانت النفس متأهبةً لمعرفة قول الرسل ألقوامهم

فيكون ذلك مدعاةً لالستئناف جواباً على السـؤال المقـدر   ، كان رد األقوام عليهم
وهو ممـا  ، مدعاةً للتصريح بفعل اإلرسال فيها كذلك كان تقدم قصة نوح، ٧٨٨

بخالف القصص األخرى فإنها في غالبها غير مصرح فيها ، يليق بذكر حرف الفاء
) وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً فقـال (: بل إنه مضمر فيها والتقدير، بفعل اإلرسال

عنها إال ما قّل  هذه القاعدة ال يشذّ، )أرسلنا(وأضمر معه الفاء ألن داعي الفاء لفظ 
والعطـف  ،  كاالستئناف في بعض مواضع قصـة نـوح  ، ويكون لسرٍ وسبب

والعطف بحرف الواو فـي  ، في سورة العنكبوت بحرف الفاء في قصة شعيب
  ٧٨٩.المؤمنونفي سورة  قصة هود

  ٧٩٠.توجيه كل ذلك في مواضعها الواردة في القصص السابقة وقد بينت      
  

  :الثانيالموضع       

  .دون ذكره في باقي القصص التصريح بفعل اإلرسال في قصة نوح      
  .تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

كانت أول قصص األنبياء مع ألنها  قصة نوح في ورد فعل اإلرسال      
ن للعرب عهد بمحاورات األنبياء وأقوامهم المرسلين إليهم فأتى ولم يكُ ،أقوامهم

$ ô ®فيها باألصل  uΖù= y™ ö‘ r& 〈،  
مما وقع من  فقد أتت بعد علم السامعين بقصة نوح أما قصة هود      

 يقول أنتشوف السامعون إلى  ة هودفلما ذُكرت قص، م عليهورده، تبليغه لهم

                                                 
 ٨/٢٠١والتحرير والتنوير، ٢/١١٠ينظر الكشاف  ٧٨٨
  ١/٢١٠ينظر بصائر ذوي التمييز  ٧٨٩
  ٣٨٥ص  وقصة شعيب، ٢٤٥ص  وقصة هود، ١٠١ص  ينظر قصة نوح ٧٩٠



 

 رد قوم نوحٍهل كان رد قومه عليه ك وتساءلوا ، لقومه كما قال نوح لقومه
$tΑ ® :فأجيب بقوله ،أو كان األمر بخالف ذلك s% 〈 ٧٩١  

  
  :الثالثالموضع       

’:® 4في قصة نوح تعالى قال       n< Î) ⎯Ïµ ÏΒ öθ s%  〈بخالف ، بعد ذكر اسم نبيهم
يره من األنبياء حيث جاء تسمية اسم الرسول قبل ذكر القوم المرسل قصص غ

  . إليهم
  .تشابه بالتقديم والتأخير: نوعه      

  

  : أثر السياق في توجيه المتشابه      

األصل في جميع المواضع أن يذكر القوم ثم يذكر رسولهم؛ ألن اهللا ال يبعث       
وال نسبةٌ ، لم يكن لهم اسم خاص حٍغير أن قوم نو، رسوالً إلى غير معين

فوا باإلضافة لنبيهم، عرفون بهامخصوصة يرمعلوم اشتهروا ، فع فصار لهم نسب
  ٧٩٢.به عند الناس فجرى الكالم على أصله

 في قصص هودورد إن تقديم المرسل إليهم : وعلى نفس هذا المعنى قيل      
الذين جاء تأخيرهم  م نوحٍألنهم جاؤوا بعد قو عليهم السالم وصالح وشعيب

فالقبائل لم تكن فرقت ، ألنهم كانوا جميع أهل األرضوذلك عن ذكر رسولهم؛ 
فكان المعنى ال يختلف حينئذ في حكايته ، الناس واأللسنة إذ كان لسان الكل واحد

  ٧٩٣.لذلك ناسب تقديم الرسالة والمرسل ألنه أهم، بتقديمٍ وال تأخير
  
  
  
  

                                                 
 ٧/٤٣٤,٤٣٣ينظر نظم الدرر  ٧٩١
 ٧/٢٠٧وفتح البيان ، ٢/١٥٥وحاشية الجمل ،  ٣/٢٣٧ينظر تفسير أبو السعود  ٧٩٢
 ٧/٤٣٣-٧/٤٢٦ينظر نظم الدرر  ٧٩٣



 

  :عالرابالموضع       

باألخوة ألقوامهم دون وصف  عليهم السالم وشعيب وصالح جاء وصف هود      
  .بذلك نوح

  .تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

األخ هنا في قصص األنبياء مستعمٌل في مطلق القريب على وجه المجاز       
ويطلق األخ مجازاً أيضاً على الصاحب ، ومنه قولهم يا أخا العرب، المرسل
β¨ ® :ومنه قوله تعالى، هو أخو الحرب: كقولهم، المالزم Î) t⎦⎪ Í‘Éj‹t6 ßϑ ø9$# (#ûθçΡ% x. tβ üθ ÷z Î) 

È⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# ( tβ% x.uρ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# ⎯Ïµ În/uÏ9 #Y‘θ àx. ∩⊄∠∪ 〈 ) وقوله، )٢٧اإلسراء: ® öΝßγ çΡ üθ ÷z Î)uρ öΝåκtΞρ ‘‰ßϑ tƒ ’ Îû 
Äc© xö ø9$# ¢ΟèO Ÿω tβρãÅÇø)ãƒ ∩⊄⊃⊄∪ 〈 ) عليهم السالم فالمراد أن هوداً وصالحاً وشعيباً، )٢٠٢األعراف 

  .قوامهمألكانوا من ذوي نسب 
لم يكونوا  ألن الناس في زمن نوحٍ بأنه أخٌ لقومه؛ ولم يوصف نوح      

قصداً ، نأخو بني فال: والعرب يقولون للواحد من القبيلة، قد انقسموا شعوباً وقبائل
خذ من هذه اآلية ويْؤ، لعزوه ونسبته تمييزاً للناس إذ قد يشتركون في األعالم

  ٧٩٤.ونظائرها أن نظام القبائل ما حدث إال بعد الطوفان
  

   :الخامسالموضع       
$tΑ ® :في سورة األعراف قال تعالى في قصة نوح       s)sù ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ 

Νä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî þ’ ÏoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩∈®∪ 〈 ،وقال في قصة هود 
$tΑ ® :في نفس السـورة  s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî 4 Ÿξ sùr& tβθ à)−G s? ∩∉∈∪ 〈 ،

وفـي الثانيـة   ، لعظيموذلك باختالف الصورتين ففي األولى التحذير من العذاب ا
 .مجرد التنبيه على التقوى

                                                 
 ٨/٢٠١ينظر التحرير والتنوير  ٧٩٤



 

  .إبدال جملة بأخرى، تشابه باإلبدال: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

مثل تلك الواقعة العظيمة وهـي الطوفـان    قبل نوحٍ لم يظهر في العالم      
’þ ® : :بقولـه أخبر عن تلك الواقعـة   العظيم فال جرم أن نوحاً ÏoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ 

z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩∈®∪ 〈 .  
وكان عند الناس علم ، فقد كانت مسبوقةً بواقعة نوح أما واقعة هود      

Ÿξ ® : :بتلك الواقعة لذلك اكتفى بقوله sùr& tβθ à)−G s? ∩∉∈∪ 〈  ،تعرفون أن قوم : والمعنى
لك العذاب الذي اشتهر خبره في لما لم يتقوا اهللا ولم يطيعوه نزل بهم ذ نوحٍ
Ÿξ ® : فكان قوله، الدنيا sùr& tβθà)−G s? ∩∉∈∪ 〈   إشارةً إلى التخويف بتلك الواقعة المتقدمة

   ٧٩٥.المشهورة في الدنيا
    

  :السادسالموضع       

     :بقولهما لقوميهما عليهما السالم جاءت الزيادة في قصتي صالح وشعيب      
 ®  ô‰s% Νà6ø?u™!$ y_ ×π sΨ Éi t/ ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ ( 〈 ،عليهما السالم وهود دون قصتي نوح .  

  .بالزيادة والنقصانتشابه : نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

ن لتدّل على أن كل م قصتي صالح وشعيب عليهما السالمهذه الزيادة في       
ى صحة التوحيد والنبوة؛ ألن من األنبياء كانوا يذكرون الدالئل علكان قبلهما 

٧٩٦.نة هاهنا لغواًالتقليد وحده لو كان كافياً لكانت تلك البي  
، مناسبةً واضحة لورود الناقة  كما أن في ذكر البينة في قصة صالح      

كان ذكر البينة للداللة   وفي قصة شعيب، فكأنه حدد البينة بعد اإلشارة إليها
                                                 

 ١٤/١٢٦ينظر التفسير الكبير  ٧٩٥
 ١٤/١٣١ينظر التفسير الكبير  ٧٩٦



 

باآليات والبينات سواء ورد ذكرها في القرآن أو لم  على أن كل نبي بعثه اهللا
كما أن في مجيء كلمة البينة نكرة وبالتنوين داللة على التفخيم ، تُذكر

  ٧٩٧.والتعظيم
  :السابعالموضع       

θ#) ® :في سورة الشعراء قال تعالى في قصة نوح       à)¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊃∇∪ 〈 
  .األنبياءدون غيره من ، وكررها
  .تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه       

حيث كانت مدة ، لقومه نوحٍناسب هذا التكرار واإلعادة طول مدة تبليغ       
لبثه في قومه ودعوته لهم أكثر مدة لنبي من األنبياء فكانت ألف سنة إال خمسين 

 ٧٩٨.عاما
   
  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
 ٨/١٦٢ينظر روح المعاني  ٧٩٧
 ٢٨١ينظر كشف المعاني ص ٧٩٨



 

  :الثانيةالوحدة 

  
$tΑ ® :في سورة األعراف قال تعالى في قصة نوح       s% ÏΘöθ s)≈ tƒ }§øŠs9 ’ Ï1 Ø' s#≈ n= |Ê 
© Éi_ Å3≈ s9uρ ×Αθ ß™ u‘ ⎯ÏiΒ Éb> §‘ š⎥⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∉⊇∪ öΝä3äó Ïk= t/é& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ ’Ïn1u‘ ßx |ÁΡr&uρ ö/ä3s9 ÞΟn= ÷ær&uρ š∅ÏΒ «!$# $ tΒ 

Ÿω tβθ ßϑ n= ÷ès? ∩∉⊄∪ óΟçFö6 Åf tã uρ r& βr& óΟä.u™!% y` Öø.ÏŒ ⎯ÏiΒ óΟä3În/§‘ 4’ n?tã 5≅ã_ u‘ óΟä3ΖÏiΒ öΝä.u‘ É‹ΖãŠÏ9 (#θ à)−G tFÏ9uρ 
ö/ä3¯= yè s9uρ tβθ çΗxqöè? ∩∉⊂∪ 〈 

) ٠٦٣-٠٦١األعراف (  

$: ® tΑوقال تعالى في السورة نفسها في قصة هود       s% ÏΘöθ s)≈ tƒ }§øŠs9 ’Ï1 ×π yδ$xy™ 
© Éi_ Å3≈ s9uρ ×Αθ ß™ u‘ ⎯ÏiΒ Éb> §‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩∉∠∪ öΝà6äó Ïk= t/é& ÏM≈n=≈ y™ Í‘ ’Ïn1u‘ O$ tΡr&uρ ö/ä3s9 ëw ¾¾$ tΡ î⎦⎫ÏΒ r& ∩∉∇∪ 

óΟçFö6 Åf tã uρ r& βr& öΝä.u™!% y` Öò2 ÏŒ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ 4’n?tã 5≅ ã_ u‘ öΝä3ΖÏiΒ öΝà2 u‘ É‹ΖãŠÏ9 4 (#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) öΝä3n= yè y_ 
u™!$ xn= äz .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ ÏΘöθ s% 8yθçΡ öΝä.yŠ# y— uρ ’ Îû È,ù= y⇐ø9$# Zπ sÜ)Á t/ ( (#ÿρ ãà2 øŒ$$ sù u™Iω#u™ «!$# ö/ä3¯= yè s9 tβθ ßs Ï= øè? ∩∉®∪ 

〈 
) ٠٦٩-٠٦٧األعراف (  

لقوميهما يشتد بينهما التشابه في  عليهما السالم وهود هذان القوالن من نوح      
 خمـس وفيهما مظاهر اخـتالف نحصـرها فـي    ، كثير من العبارات والتراكيب

  .مواضع
  

  :الموضع األول      

، نوح وهود عليهما السالم عن نفسيهماكٌل من ا اختالف التهمتين اللتين نفاهم      
’  : ® }§øŠs9حيث قال نوح Ï1 Ø's#≈ n= |Ê 〈 ،وقال هود:® }§øŠs9 ’ Ï1 ×πyδ$ xy™   〈 

  .إبدال كلمة بأخرى، تشابه باإلبدال: نوعه       
  

  

  

  



 

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

      ففي قصة ، كر قبله في موضعهمنهما كان موافقاً لما ذُ أن قول كل نبي
$ ® :نجد أن قومه اتهموه بالضالل في قولهم نوح ¯ΡÎ) y71 ut∴s9 ’Îû 5≅≈n= |Ê &⎦⎫Î7–Β ∩∉⊃∪ 〈 

’  : ® }§øŠs9لذا ناسبه قوله ، )٦٠األعراف ( Ï1 Ø' s#≈ n= |Ê 〈   
$ ® :بالسفاهة في قولهم فإن قومه اتهموه أما في قصة هود        ¯ΡÎ) y71ut∴s9 ’ Îû 
7π yδ$xy™ $ ¯ΡÎ)uρ y7 ‘ΖÝàuΖs9 š∅ ÏΒ š⎥⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩∉∉∪ 〈 ) لذا ناسبه قوله ، )٦٦األعراف:® }§øŠs9 ’ Ï1 
×π yδ$xy™   〈 ،مي بهب عن نفسهكل نبيٍ  فدافعما ر.  

  
  : الموضع الثاني      
ßx ® :لقومه كان من ضمن أقوال نوحٍ       |ÁΡr&uρ ö/ä3s9 ÞΟn= ÷ær&uρ š∅ ÏΒ «!$# $ tΒ Ÿω 
tβθ ßϑ n=÷è s? ∩∉⊄∪ 〈 ،ومن أقوال هود لقومه: ® O$ tΡr&uρ ö/ä3s9 ëw ¾¾$ tΡ î⎦⎫ÏΒ r& ∩∉∇∪ 〈  فجاءت

ة في قول نوحالصيغة فعلي بينما جاءت اسمية في قول هود.  
  .مرة جملة اسمية وأخرى فعلية، تشابه باختالف الصيغة الصرفية: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

الفرق بـين   عنوهو يتكلم   -رحمه اهللا–يقول اإلمام عبد القاهر الجرجاني       
وبيانـه أن  :" اإلسناد إذا كان باالسم وبينه إذا كان بالفعل في كتابه دالئل اإلعجاز

اً بعد موضوع االسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئ
المعنى المثبت به شـيئاً بعـد    وأما الفعل فموضوعه على أن يقتضي تجدد. شيء
زيد منطلق فقد أثبتّ االنطالق فعالً له من غير أن تجعله يتجـدد  : فإذا قلت، شيء

زيـد طويـل   : بل يكون المعنى فيه كالمعنى فـي قولـك  ، ويحدث منه شيئاً فشيئاً
ى أن تجعل الطول أو القصر يتجدد ويحدث فكما ال يقصد هاهنا إل، وعمرو قصير

، قصد فيه إلى ذلـك وأما الفعل فإنه ي، زيد منطلقٌ ألكثر من إثباته لزيد: في قولك



 

زيد هاهو ذا ينطلق فقد زعمت أن االنطالق يقع منـه جـزءاً فجـزءاً    : فإذا قلت
   ٧٩٩."وجعلته يزاوله ويزجيه

له داللـة علـى الحقيقـة دون    االسم :"  -رحمه اهللا–ويقول الفخر الرازي       
وأما الفعل فلـه  . زيد منطلق لم يفد إال إسناد االنطالق إلى زيد: فإذا قلت، زمانها

انطلق زيد أفاد ثبوت االنطالق في زمـانٍ  : فإذا قلت، داللة على الحقيقة وزمانها
ر وكّل. ن لزيدمعياً فهو متغيبالتجدد، ما كان زماني رشعإلخبـار  فإذن ا، والتغير م

    ٨٠٠."بالفعل يفيد وراء أصل الثبوت كون الثابت في التجدد واالسم ال يقتضي ذلك
 -يعنـي المسـند   -وأما كونُه :"  ٨٠١-رحمه اهللا–ويقول الخطيب القزويني       

وأما كونه . فعالً فللتقييد بأحد األزمنة الثالثة على أخصر ما يكون مع إفادة التجدد
  ٨٠٢."يد والتجدداسماً فإلفادة عدم التقي

هو آخـذ  : فيتعلّم يدل على الحدوث والتجدد أي. هو يتعلم وهو متعلّم: تقول      
فإنه يدل على أن األمر تم وثبت وأن الصفة تمكنت ، في سبيل التعلم بخالف متعلم

  .في صاحبها
وحافظ يـدل  ، هو يحفظ وهو حافظ فيحفظ يدل على الحدوث والتجدد: ومثله      

  .هو يجتهد ومجتهد :ومثله، مر واستقراره في صاحبهعلى ثبات األ
أنسب بحاله مع قومه  اجملةً فعلية؛ ألنه ولذا جاءت الحكاية في قول نوحٍ      

سـراً  ، هد عنه من الدوام والمثابرة على دعوة قومه وتجديدها ليالً ونهـاراً ما عِل
  . يهتدونعلم بتماديه على النصح لهم وهم ال يشعرون والأي لي، وجهارا
فقد وقع في قصته االكتفاء بالجملة االسمية الدالة على الثبوت؛  أما هود      

  ٨٠٣.في دعوته ألنه لم يصل إلى الحد الذي بلغه نوح

                                                 
 ١٤١دالئل اإلعجاز ص ٧٩٩
  ٧٥نهاية اإليجاز ص ٨٠٠
المعروف بخطيب  جالل الدين القزويني الشافعي محمد بن عبد الرحمن بن عمر قاضي القضاة: هو  ٨٠١

  ) ١/٢١٠وكشف الظنون ، ٩/١٥٨ينظر طبقات الشافعية الكبرى (هـ ٧٣٩توفي سنة ، دمشق
 ١/٨٧اإليضاح  ٨٠٢
  ١٤/١٥٦ينظر التفسير الكبير  ٨٠٣



 

رمي بالضالل الذي هـو مـن    إن نوحاً -رحمه اهللا– ويقول اإلسكافي      
ما رمي بمـا فيـه   فل، ل صاحبها من فعل إلى آخرصفات األفعال التي تتجدد ويتنقّ

  .التجدد وقع الجواب بما فيه التجدد والحدوث مرةً بعد مرة
فقد سبق رميه بالسفاهة وهي أشبه بالملكات الراسخة  وأما هود      

والكيفيات الثابتة؛ ألنها من صفات النفس فوقع الجواب بما فيه إفادة الثبوت 
عطي سفاهة ولم يكن الفعل ليوالرسوخ  واللوم في النصح واألمانة ال في الكذب وال

فهذا مقصود ) أنا(ذلك المعنى فجاء باالسم وجعله الخبر عن ضميره الذي هو 
sŒÎ)uρ Ÿ≅Š# ® :ثابت الوصف ولزومه مثل الوارد في قوله تعالى Ï% öΝßγ s9 (#θãΨ ÏΒ#u™ !$ yϑ x. z⎯tΒ#u™ 

â¨$ ¨Ζ9$# (#ûθ ä9$ s% ß⎯ÏΒ ÷σçΡr& !$ yϑ x. z⎯tΒ#u™ â™!$ yγ x¡9$# 3 Iω r& öΝßγ ¯ΡÎ) ãΝèδ â™!$ yγ x¡9$# ⎯Å3≈ s9uρ ω tβθßϑ n= ÷è tƒ ∩⊇⊂∪ #sŒÎ)uρ 
(#θ à)s9 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#ûθä9$ s% $ ¨Ψ tΒ#u™ #sŒÎ)uρ (#öθ n= yz 4’n< Î) öΝÎγ ÏΨŠÏÜ≈ u‹x© (#ûθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) öΝä3yè tΒ $ yϑ̄ΡÎ) ß⎯øt wΥ tβρâ™Í“ ÷κyJ ó¡ãΒ 
∩⊇⊆∪ ª!$# ä—Í“ ÷κyJ ó¡o„ öΝÎκÍ5 ÷Λèε‘‰ßϑ tƒ uρ ’Îû öΝÎγÏΨ≈ uŠøó èÛ tβθßγ yϑ ÷è tƒ ∩⊇∈∪ 〈 ) فأخبر عن قولهم ، )١٥- ١٣البقرة

$ 〉 :للمؤمنين ¨Ψ tΒ#u™ ®إذ قد ، بالفعل الماضي وليس من وضعه إعطاء الدوام في األكثر
وأخبر تعالى عن قولهم إلخوانهم ، يقول فعلت من أوقع الفعل مرة واحدة

$ ® :وشياطينهم بقولهم ¯ΡÎ) öΝä3yè tΒ $ yϑ ¯ΡÎ) ß⎯øt wΥ tβρ â™Í“ ÷κyJ ó¡ãΒ 〈  فجاؤوا باالسم إعالماً بصفتهم
- ٨٠٦وابن جماعة ،٨٠٥يوقد وافقه ابن الزبير الغرناط، ٨٠٤التي هم عليها مستمرون

  .-رحمهما اهللا
أنه لما كان الضالل من : في نظم الدرر  -رحمه اهللا–ويقول البقاعي       

ßx ® :هصفات الفعل اكتفى بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث في قول |ÁΡr&uρ 〈 ،
ضه لهم فقالوقصر الفعل ودل على تخصيص النصح بهم ومح: ® ßö/ä3s9 〈.  

                                                 
ينظر شذى العرف في فـن الصـرف   ، ١٤/٥٢٦، ١٤/١٢٧التفسير الكبير ، ٣٧٠ينظر درة التنزيل ص ٨٠٤

  ٢٩جرد والزيادة صللحمالوي التقسيم الثالث للفعل بحسب الت
  ٢/٥٢٦ينظر مالك التأويل  ٨٠٥
 ١٧٩ينظر كشف المعاني ص  ٨٠٦



 

فألنهم رموه بالسفه الذي هو من غرائز النفس ألنه ضد الحلم  أما هود      
ر عن مضمون الجملة النافية له بما يقتضي الثبات فقالوالرزانة لذلك عب: ® ëw ¾¾$ tΡ 

  ٨٠٧.تيأي لم يزل النصح من صف 〉
ل اآليتين من حيث داللة المعاني كما فلم يتأم  - رحمه اهللا–أما الكرماني       

وإنما نظر إلى مناسبات الصيغ لبعضها ، - رحمهما اهللا–والبقاعي فعل اإلسكافي
: ® ßxالبعض فقال إن قول نوح |ÁΡr&uρ 〈 ليالئم ما عطف عليه وهو قوله:           

 ® öΝä3äóÏk= t/é& 〈  مستقبلبلفظ ال.  
ëw ® :فقال أما هود       ¾¾$ tΡ 〈 ليقابل اسم الفاعل في قولهم له: ® $ ¯ΡÎ)uρ y7‘ΖÝàuΖs9 

š∅ ÏΒ š⎥⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩∉∉∪ 〈  ٨٠٩.-رحمه اهللا– وقد وافقه أبو يحي األنصاري، ٨٠٨  
  

  :الموضع الثالث      

=ÞΟn ® :بقوله جاءت الزيادة في قصة نوح         ÷ær& uρ š∅ ÏΒ «!$# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷ès? ∩∉⊄∪ 
  .دون وجودها في قصة هود 〉

  .بالزيادة والنقصانتشابه : نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

لمه بأسرار حكم اهللا وحكمته لمزيد ع قد تكون هذه الزيادة في قول نوح      
في  وأعظم منزلةً، كان أعلى شأناً أو ألن نوحاً، ما لم يصل إليه هود

=: ® ÞΟnذُكر في مالك التأويل أن قول نوح وقد، ٨١٠النبوة من هود ÷ær&uρ š∅ÏΒ 

                                                 
 ٧/٤٣٦ -٧/٤٣٠ينظر نظم الدرر ٨٠٧
 ٤/٣٢٣وتفسير البحر المحيط ، ١٧٩ينظر البرهان ص ٨٠٨
 ١٤٣ينظر فتح الرحمن ص ٨٠٩
 ١٤/١٢٧ينظر التفسير الكبير  ٨١٠



 

«!$# $ tΒ Ÿω tβθßϑ n= ÷è s? ∩∉⊄∪ 〈 بإمداده بزيادة علومه بالوحي وهم عن ذلك في ، فيه إعالم
   ٨١١.أشنع ضالٍل وأبعده

لقومه بيوم الطوفان لما نسبوه إلى  تلويحاً من نوحوقد يكون ذلك       
t∃öθ ® :ل وهو يصنع السفينة وسخروا منه فسخر منهم وقال لهمالضال |¡sù šχθ ßϑ n= ÷è s? 

⎯tΒ Ïµ‹Ï?ù'tƒ Ò># x‹tã Ïµƒ Í“ øƒ ä† ‘≅ Ït s† uρ Ïµø‹n= tã Ò># x‹tã íΟŠ É)–Β ∩⊂®∪ 〈 ) بن ويبين ذلك قول ا ،)٣٩هود
 والذي يبين كذلك أن هذه الزيادة فيها تسلية لقلب نوح -رحمه اهللا–عاشور 
=ÞΟn ®  "   :- رحمه اهللا–ه بقوله وتأييداً ل ÷ær&uρ š∅ ÏΒ «!$# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷ès? ∩∉⊄∪ 〈  ًجمعا

، وتأييداً لثباته على دوام التبليغ والنصح لهم، لمعانٍ كثيرة مما تضمنه الرسالة
واالستخفاف بكراهيتهم وأذاهم؛ ألنه يعلم ما ال يعلمونه مما يحمله على االسترسال 

ويتضمن هذا اإلجمال البديع تهديداً لهم ، الجامعا الكالم فجاء بهذ، في عمله ذلك
وفتحاً ، وتنبيهاً للتأمل فيما أتاهم به، بهم في العاجل واآلجل بحلول عذابٍ

وكل ذلك شأنه أن يبعثهم على ، لبصائرهم أن تتطلب العلم بما لم يكونوا يعلمونه
  ٨١٢."تصديقه وقبول ما جاءهم به

 

:الموضع الرابع        

$O ® :بوصفه باألمين في قولـه تعـالى   الزيادة في قصة هود       tΡr&uρ ö/ä3s9 ëw ¾¾$ tΡ 
î⎦⎫ÏΒ r&  〈 ،دون وجود هذه الصفة في باقي المواضع.  
  .حذف صفة وإثباتها، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      
  
  
  
  
  

                                                 
  ٢/٥٢٧ينظر مالك التأويل  ٨١١
 ٨/١٩٤التحرير والتنوير  ٨١٢



 

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

على اتهام قومه له بالكذب في قوله  نفسه باألمانة رداً ف هودوصكان       
$tΑ ® :تعالى s% _| yϑ ø9$# š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθs% $ ¯ΡÎ) y71 ut∴s9 ’Îû 7π yδ$ xy™ $̄ΡÎ)uρ y7 ‘ΖÝàuΖs9 š∅ ÏΒ 

š⎥⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩∉∉∪ 〈 مع كذب فال اجتماع ألمانة.  
      إنما يدور علـى عن اهللا ر الرسالة والتبليغكما أنه وصف نفسه بذلك ألن أم  

أن يقـول لهـم    تقريراً للرسالة والنبوة؛ وألنه أراد بذلكاألمانة فوصف نفسه 
واعترفتم ، قبل هذه الدعوى فيكم أميناً ما وجدتم مني عذراً وال مكراً وال كذباً كنتُ

ن لهم أن من كـان لـه   وليبي، ٨١٣لي بكوني أميناً فكيف نسبتموني اآلن إلى الكذب
  .ره عن الطيش وعدم الحلمه قدصفتان الزمتان فقد تنزالنصح واألمانة 

  
  :الخامس الموضع      

óΟçFö6 ® :لقومه قال نوح       Åf tã uρ r& β r& óΟä.u™!% y` Öø.ÏŒ ⎯ÏiΒ óΟä3În/§‘ 4’ n?tã 5≅ ã_ u‘ óΟä3ΖÏiΒ 
öΝä.u‘ É‹ΖãŠÏ9 (#θ à)−G tFÏ9uρ ö/ä3¯= yè s9uρ tβθçΗ xqöè? ∩∉⊂∪ 〈 ،وقال هود لقومه: ® óΟçFö6 Åf tã uρ r& β r& öΝä.u™!% y` 

Öò2 ÏŒ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ 4’ n?tã 5≅ã_ u‘ öΝä3ΖÏiΒ öΝà2 u‘ É‹ΖãŠÏ9 4 (#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) öΝä3n= yè y_ u™!$ xn= äz .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ ÏΘöθ s% 
8yθ çΡ öΝä.yŠ# y— uρ ’ Îû È,ù= y⇐ø9$# Zπ sÜ)Á t/ ( (#ÿρ ãà2 øŒ$$ sù u™Iω#u™ «!$# ö/ä3¯= yè s9 tβθßs Ï= øè? ∩∉®∪ 〈 ،الزيادة  فجاءت

 : ® (#θفي قول نوح à)−G tFÏ9uρ ö/ä3¯= yè s9uρ tβθçΗ xqöè? ∩∉⊂∪ 〈 ، وليس لها وجود في مقالة
  .هود

  .بالزيادة والنقصانتشابه : نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

في تفسيره في توجيه ذلك أنّه لما ذُكرت   -رحمه اهللا–يقول الفخر الرازي       
لم أن اإلنذار عاقبته التقوى الموجبة للرحمة لمـن  ع زيادة في قصة نوحٍهذه ال

   ٨١٤.انتفع به فحصل االستغناء عن إعادة ذلك في قصة هود
                                                 

 ١٤/١٢٧تفسير الكبير ينظر ال ٨١٣
 ١٤/١٢٧ينظر التفسير الكبير  ٨١٤



 

      قال قد سبق للتقوى ذكر في قصة هودوأولى منه أن ي  في مقالته األولى
ρ#) ® :لقومه حيث يقول ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî 4 Ÿξ sùr& tβθ à)−G s? ∩∉∈∪ 〈   وليس لهـا

كر في أقوال نوحسابق ذ كما أن قول نوح، لقومه: ® (ö/ä3¯= yè s9uρ tβθ çΗ xqöè? ∩∉⊂∪ 〈 
=¯ö/ä3 ® :لقومه قريب من قول هود yè s9 tβθ ßs Ï= øè? ∩∉®∪ 〈     عقب تـذكيره لقومـه بمـا

وزادهم اهللا وقد  ،ضمن كونهم خلفاء قوم نوح في األر اختصوا به دون قوم نوح
  .ق واآلالءفي الخلْ بسطةً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الوحدة الثالثة

  
© ® :قال تعالى في سورة األعراف في قصة كل من نوح       Éi_ Å3≈ s9uρ ×Αθ ß™ u‘ ⎯ÏiΒ 

Éb> §‘ š⎥⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∉⊇∪ öΝä3äó Ïk= t/é& ÏM≈n=≈ y™ Í‘ ’ Ïn1u‘ ßx|ÁΡr&uρ ö/ä3s9 ÞΟn= ÷ær&uρ š∅ÏΒ «!$# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷ès? ∩∉⊄∪ 〈 
) ٠٦٢-٠٦١األعراف (  

© ® :وهود       Éi_ Å3≈ s9uρ ×Αθ ß™ u‘ ⎯ÏiΒ Éb> §‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩∉∠∪ öΝà6äó Ïk= t/é& ÏM≈n=≈ y™ Í‘ ’ Ïn1u‘ O$ tΡr&uρ ö/ä3s9 
ëw ¾¾$ tΡ î⎦⎫ÏΒ r& ∩∉∇∪ 〈 

) ٠٦٨-٠٦٧األعراف (  

’: ® 4وصالح       ¯< uθ tFsù öΝåκ÷]tã tΑ$ s% uρ ÏΘöθ s)≈ tƒ ô‰s)s9 öΝà6çG øó n=ö/r& s' s!$ y™ Í‘ ’Ïn1u‘ àM ós |Á tΡuρ öΝä3 s9 
⎯Å3≈ s9uρ ω tβθ™7Ït éB š⎥⎫Ï⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9$# ∩∠®∪ 〈 

) ٠٧٩األعراف (  

’: ® 4وشعيب       ¯< uθ tG sù öΝßγ ÷Ψ tã tΑ$ s% uρ ÏΘöθ s)≈tƒ ô‰s)s9 öΝà6çG øó n= ö/r& ÏM≈ n=≈y™ Í‘ ’Ïn1u‘ àMós |Á tΡuρ 
öΝä3s9 ( y#ø‹s3sù 4© y›#u™ 4’ n?tã 5Θöθ s% š⎥⎪ ÍÏ≈ x. ∩®⊂∪ 〈 

) ٠٩٣األعراف (  

    
  :مواضع التشابه      

  :الموضع األول      

=öΝä3äóÏk ® :جاء قوله عليهما السالم وهود في قصتي نوح       t/é&  〈بلفظ المستقبل ،
öΝà6çG ® :جاء قوله عليهما السالم وشعيب وفي قصتي صالح øó n=ö/r&  〈 بلفظ الماضي.  

  .الف الصيغة الصرفيةتشابه باخت: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

 وهود ألن ما في قصتي نوح: في توجيه ذلك  - رحمه اهللا–يقول الكرماني       
 عليهما السالم وشعيب وما في قصتي صالح، وقع في ابتداء الرسالة عليهما السالم



 

’4 ® :بدليل قوله تعالى، وقع في آخر الرسالة ودنو العذاب ¯< uθ tG sù 〈 ٨١٥في القصتين ،
  ٨١٦.على ذلك -رحمه اهللا–وقد وافقه األنصاري 

بهذا التوجيه نجده يشير إلى سر دقيق اعتمد فيه  - رحمه اهللا– والكرماني      
البالغ ال زال في  هود عليهما السالمو ففي قصتي نوح، على فهم سياق اآليات

فال زال هناك فسحةٌ في ، رسالةفجاء التعبير بلفظ المستقبل في أول ال، بدايته
  .البالغ والدعوة والنصح

   :فالبالغ جاء بعد قوله تعالى وشعيب عليهما السالم أما في قصتي صالح      
 ® 4’̄< uθ tG sù 〈 وبلغ بهما الجهد ، وهذا يعني أنهما قد بلّغا رسالة ربهما على أكمل وجه

 . حتى فرغا من البالغ، في دعوة قومهما

  
  :ضع الثانيالمو      

  .وفي باقي القصص مجموعة مفردةً وقعت الرسالة في قصة صالح      
  .تشابه بالجمع واإلفراد: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

إن سياق اآلية إذا كان يعود على أمور كثيرة ومطالب : قال علماء المتشابه      
ى متعدد فاإلفراد أولى من لسياق ال يعود علأما إذا كان ا، متعددة فاألنسب الجمع

تدعو إلى توحيد اهللا  ،لذلك فإن الرسالة واحدةٌ باعتبارها في حقيقتها واحدة ،الجمع
شتملت عليه من األوامر ومجموعةٌ باعتبار كثرة ما ا، وعبادته دون سواه

 حكألنه لم ي وإذا كان األمر كذلك فإن الوحدة أنسب لقصة صالح، والنواهي
على  كر الناقة والحثّكي عنه هو ذماع ما حبل كان جِ، ونواه عنه كثير أوامرٍ

نة من ربهمإكرامها وبيان أنها بي.  

                                                 
 ١/١٨٩ينظر البرهان للكرماني  ٨١٥
 ١٤٣ينظر فتح الرحمن ص ٨١٦



 

      كر طائفة من األوامر والنواهي وجمع الرسالة لباقي القصص أليق وأنسب لذ
$ ® :نبيهمففي قول قوم نوح ل ،وورود األقاويل الكثيرة عنهم، لهم  ¯ΡÎ) y71 ut∴s9 ’Îû 

5≅≈n= |Ê &⎦⎫Î7–Β ∩∉⊃∪ 〈 لذلك ناسبها  ،كثرةٌ ألنهم أرادوا بالضالل الكلية المنتشرة المواقع
حيث قال قومه  وكذلك الحال في قصة هود، التعبير في الرد عليهم بالرساالت

$ ® :له ¯ΡÎ) y71 ut∴s9 ’ Îû 7π yδ$xy™ 〈 فه بالضمكأنهم عنوا أن السفاهة ، والسفاهة مصدر س
، فوقع في الرد عليهم جمع الرسالة ،إال عنها منه شيءت له ملَكة ال يصدر صار

كان الً ألهل مدين وأصحاب األيكة الذي كان مرس وفي قصة نبي اهللا شعيب
  ٨١٧.في قومه تعدد وتكثير يلزمه التعدد والتكثير في التبليغ

مها تضع أن العرب في كال من -رحمه اهللا–وقريب من ذلك ما ذكره الكرماني 
وربما أتت باللفظ ، واألقل في مجاورة األقل، األكثر في مقابلة األكثر وبجواره

كثير من أوامره  فحيث وقع في قصة شعيب، موجزاً وتحته معانٍ كثيرة
$!™ô‰s% Νà6ø?u ® :ونواهيه المتعلقة بالعبادة والمكاييل والموازين في قوله تعالى y_ ×π sΨ Éi t/ 

⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ ( (#θèù÷ρ r'sù Ÿ≅ø‹x6ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ Ÿω uρ (#θ Ý¡y‚ ö7s? }¨$ ¨Ψ9$# öΝèδu™!$ u‹ô© r& Ÿω uρ (#ρß‰Å¡øè? ’Îû 
ÇÚö‘ F{$# y‰÷è t/ $ yγ Ås≈ n= ô¹ Î) 4 〈 ) ثم قال، )٨٥األعراف: ® Ÿω uρ (#ρ ß‰ãèø)s? Èe≅à6Î/ 7Þ üÅÀ tβρß‰Ïãθ è? 

šχρ ‘‰ÝÁ s?uρ ⎯tã È≅‹ Î6 y™ «!$# ô⎯tΒ š∅ tΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ $ yγ tΡθ äó ö6 s?uρ $ [_ uθ Ïã 4 (#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) óΟçFΖà2 Wξ‹ Ï= s% 
öΝà2 u©Ys3sù ( (#ρ ãÝàΡ$#uρ y#ø‹x. šχ% x. èπ t6 É)≈ tã t⎦⎪ Ï‰Å¡øßϑ ø9$# ∩∇∉∪ 〈 ) فذكّرهم بتكثيرهم بعد ، ٨٦األعراف

ثم ورد عقب هذا من ، ر في حال من تقدمهم من األمم المكذبةوأمرهم بالتفكّ، ةلّالق
y7 ® :عنهم ه تعالى حاكياًقول قومه له في قول ¨Ζy_ Í÷‚ ãΖs9 Ü=ø‹yè à±≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ y7 yè tΒ 

⎯ÏΒ !$ sΨ ÏKtƒ ös% ÷ρ r& ¨β ßŠθãè tG s9 ’Îû $ uΖÏG ¯= ÏΒ  〈 ) وقولهم، )٨٨األعراف: ® È⎦ È⌡s9 öΝçF÷è t7¨?$# $ ·6 ø‹yè ä© ö/ä3¯ΡÎ) #]ŒÎ) tβρãÅ£≈ y‚ ©9 
)٩٠األعراف ( 〉 ∪⊂®∩

فحصل في هذا ، من التعريف بقبيح ردهم وقد انطوى هذا الكالم،  ٨١٨
وإمعان فيما ، إطناب في العبارة من خطابه إياهم وما ردوا به وما جاوبوه

  .التعبير بالرساالت جمعاً تحتها من المعاني في كال الضربين فناسب ذلك

                                                 
  ١٤٤وفتح الرحمن ص، ١٨٠وكشف المعاني ص، ١٩٠والبرهان ص، ٨٨ينظر درة التنزيل ص ٨١٧
 ١/٥٢٦ينظر مالك التأويل  ٨١٨



 

وعلى الرغم من عدم اإلطناب فيها كما ورد في قصة  وفي قصة نوح      
يته وانتشار يقتضي بحسب كلّ لضالل في قصة نوحفإن لفظ ا شعيب

فأراد قومه بهذه التهمة أقواالً كثيرة مما أمرهم به ونهاهم ، مواقعه مقتضيات عدة
%∃þ’ÏoΤÎ) ß ® :هم من عذاب اآلخرة حين قال لهمررهم وأنذَومما حذّ، عنه s{r& öΝä3ø‹n= tæ 

z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩∈®∪ 〈  شتى كان في وزن فالنسحاب اسم الضالل على مسميات
الرساالت  لهذا جمع نوح ،ما طال من الكالم فأشبه الواقع في قصة شعيب

رسلت وكل منها رسالة ُأ، كل قضية أبلغتكم إياها فربي أرسلني بها: فكأنه قال لهم
  .منزهاً عما توهمتم من الضالل، بها إليكم محفوظاً في ذلك بعصمة اهللا إياي

فقد جاء التعبير فيها بالرساالت على الجمع ألنهم اتهموه  هود وأما قصة      
فحال من اتصف بذلك كحال من اتصف ، بالسفاهة وهي الطيش وقلة الحلم

والجواب فيه كالجواب في قصة ، عتمد عليهفال يثبت على قول وال ي، بالضالل
  .نوح

ـ  أما قصة صالح       ر الناقـة بـال   فلم يقع فيها بعد أمرهم بالعبادة غير أم
  ٨١٩.فناسبه التعبير عنها بالرسالة إفراداً، تفصيل
وهود عليهمـا   أن الجمع في قصتي نوحب ذلك -رحمه اهللا-البقاعي  ووجه      
أو باعتبار تعـدد معجزاتهمـا   ، كثيرةباعتبار أن أبواب كفر قومهما كانت  السالم

أو ، والمعاني المختلفة أو تعدد نوبات الوحي في األزمان المتطاولة، عليهما السالم
 وشيث ،وهو ثالثون صحيفة رسل به من قبلهما كإدريسأنه جمع لهما ما ُأ

  ٨٢٠.وهو خمسون صحيفة
  
  
  
  

                                                 
  ٥٤١-١/٥٣٧ينظر مالك التأويل  ٨١٩
  ٧/٤٣٦ ،٧/٤٢٩ينظر نظم الدرر  ٨٢٠



 

  :الموضع الثالث      

أن إبالغ الرسالة من األنبياء ألممهم والنصح لهم برز في هذه القصص       
وهود عليهما  نوحففي قصتي  ،األربعة في سورة األعراف بطريقتين مختلفتين

كان ذلك التبليغ على طريقة أن المعنى ُألقي من هذين النبيين إلى قومهما  السالم
  .أثناء تبليغهما الرسالة

كان ذلك على طريقة أنه مما  وشعيب عليهما السالم أما في قصتي صالح      
لهم بعد الهالك كما وقع من ان بعد هالك قومهما كتوبيخٍتكلم به هذان النبي نانبي 

   ٨٢١.ألهل القليب في غزوة بدر
مرةً التعبير بالمضارع في قصتي ، تشابه باختالف الصيغة الصرفية: نوعه      
وشعيب عليهما  ومرةً التعبير بالماضي في قصتي صالح، وهود عليهما السالم نوح

  .السالم
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

ولعل ، م في إبراز المعنى الواحد بصور مختلفةهذا من براعة القرآن الكري      
لم  وهوداً عليهما السالم اختصاص كل قصة بما وقع فيها من الطريقة ألن نوحاً

؛ ألن وشعيب عليهما السالم ى منهما أو يصح منهما ما كان من صالحن ليتأتّيكُ
غرقوا ُأ فقوم نوح، لم تحصرهم بقعة واحدة بعد هالكهموهود  نوح اقوم
بعد هالكهم صاروا غثاء على  وقوم هود، ددت جثثهم على أمواج المياهوتب

ى فيها التولّي عنها ومخاطبة أصحابها كما وحاالت كهاتين الحالتين ال يتأتّ، البحار
عن أقوامهما ومخاطبتهم بمقالة اللوم  عليهما السالم كان من تولّي صالح وشعيب

  . والتعنيف وهم رقود في مكان الهالك
    
  
  

                                                 
ينظر صـحيح البخـاري   .(٣٤٤ص وقد سبق بيانه في قصة صالح  ورد ذلك في حديث عن ابن عمر ٨٢١
 ) ٣٧٦٠(حديث رقم ، باب قتل أبي جهل، كتاب المغازي) ٤/١٤٦٢



 

  سورة يونس

  

  الوحدة األولى

  
: ® βقال تعالى في سورة يونس في قصة نوح       Î* sù öΝçFøŠ©9uθ s? $ yϑ sù /ä3çG ø9r'y™ ô⎯ÏiΒ 

@ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) ’ n?tã «!$# ( ßNöÏΒ é&uρ ÷β r& tβθä.r& š∅ ÏΒ t⎦⎫ÏΗ Í>ó¡ßϑ ø9$# ∩∠⊄∪ 〈 
) ٠٧٢يونس (  

: ® ÏΘöθوقال في سورة هود في قصة نوح       s)≈ tƒ uρ Iω öΝà6è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã »ω$ tΒ ( ÷βÎ) 
y“ Íô_ r& ωÎ) ’ n?tã «!$# 4 〈 

) ٠٢٩هود (  

ÏΘöθ ® :في نفس السورة في قصة هودقال و       s)≈ tƒ Iω ö/ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã #·ô_ r& ( ÷β Î) 
š” Íô_ r& ω Î) ’ n?tã “ Ï% ©!$# þ’ÏΤusÜsù 4 〈 

) ٠٥١هود (  

وصالح  سورة الشعراء في جميع قصص نوح وهودسبحانه في وقال       
$! ® :وشعيب عليهم السالم tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷βÎ) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#  〈  

  
  :مواضع التشابه      

  :الموضع األول      

 بينا محمدعبر في جميع المواضع بلفظ األجر حتى ما جاء على لسان ن      
≅ ® :لعرب مكة في قوله تعالى è% Hω ö/ä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã #·ô_ r& ωÎ) nο ¨Šuθ yϑ ø9$# ’Îû 4’ n1öà)ø9$# 3 〈 ) ٢٣الشورى( ،

$! %ö≅è ® :وفي قوله تعالى tΒ ö/ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ 9ô_ r& !$ tΒ uρ O$ tΡr& z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏÏk= s3tG çRùQ$# ∩∇∉∪ 〈 )بينما ، )٨٦ص
  .في سورة هود المال في موضع واحد في قصة نوحعبر بلفظ 

  .إبدال لفظ بآخر، تشابه باإلبدال: نوعه      
  
  
  



 

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

تعيير قومه له باتباع  في سورة هود في قصة نوحسبب ذلك أنه لما تقدم       
$ ® :الفقراء وقولهم له tΒ y71 utΡ ω Î) #Xt±o0 $ sΨ n= ÷VÏiΒ $ tΒ uρ y71 utΡ y7 yè t7¨?$# ω Î) š⎥⎪Ï% ©!$# öΝèδ $ sΨ ä9ÏŒ# u‘ r& 

y“ ÏŠ$ t/ Ä“ ù&§9$# 〈 ) حقه في القصة نفسها قولهولَ، )٢٧هود لهم: ® Iω uρ ãΑθ è% r& öΝä3s9 “ Ï‰Ψ Ïã 
ß⎦ É⎩!#u“ yz «!$# 〈 ) وقد تم تخريج ذلك في ، ي ذلك أنسب من األجرفكان لفظ المال ف )٣١هود

 ٨٢٢.قصة نوح
  

  :ضع الثانيالمو      

β ® :في سورتي يونس وهود في قوله ذكر لفظ الجاللة في قصة نوح       Î) 
y“ Íô_ r& ω Î) ’ n?tã «!$# 4 〈 ،مع العدول عنه إلى قوله: ® ÷β Î) š” Íô_ r& ω Î) ’n?tã “ Ï% ©!$# þ’ ÏΤusÜsù 4 

β÷ ® :وقوله ،في سورة هود في قصة هود 〉 Î) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇⊄∠∪ 〈 
  .في سورة الشعراء وشعيب عليهم السالم وصالح وهود في قصص نوح

  .تشابه باإلبدال: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

    :أما قوله ، )قصة نوح(ألن لفظ الجاللة هو األصل فجاء في األصل       
 ® ÷β Î) š”Íô_ r& ωÎ) ’ n?tã “ Ï% ©!$# þ’ ÏΤusÜsù 4 〈  في سورة هود فهو مناسب لما في اآلية من

βÎ) óΟçFΡr& ω ® :قوله لهم Î) šχρãyIøãΒ ∩∈⊃∪ 〈 ) ٥٠هود( 

β÷ ® :وقوله في سـورة الشـعراء         Î) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊄∠∪ 〈    كـان
وقد تم بيان ذلك فـي موضـعه مـن قصـة     ، لتكرار هذا اللفظ في نفس السورة

  ٨٢٣.وحن
  

                                                 
 ١٦٥ص  ينظر قصة نوح ٨٢٢
 ١٦٧ص  ينظر قصة نوح ٨٢٣



 

  :الثالثالموضع       

$ ® :في سورة يونس في قوله تعالى عبر بما النافية في قصة نوح       yϑ sù 
/ä3çG ø9r'y™ 〈 ،وفي جميع القصص في سورة الشعراء في قوله تعالى: ® !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& 〈.  

في سورة هود في قوله  وهود عليهما السالم وعبر بال النافية في قصتي نوح
=ÏIω öΝà6è ® :الىتع t↔ ó™ r& 〈.  

  :في هذا الموضع أربعة أنواع من التشابه      
في سورة  إبدال حرف الفاء في قصة نوح: النوع األول من التشابه      

  .يونس بالواو في قصص سورة الشعراء
  .إثبات حرف العطف تارة وحذفه تارة أخرى: النوع الثاني من التشابه      
النافية ) ال(النافية في جميع المواضع ب) ما(إبدال : ث من التشابهالنوع الثال      

  .في قصتي نوح وهود عليهما السالم في سورة هود
ä3çG/ ®اختالف الصـيغة الصـرفية فـي    : النوع الرابع من التشابه       ø9r'y™ 〈       ،

=Νä3è ®و t↔ ó™ r& 〈   
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

  ٨٢٤.في متشابهات سورة يونس ذلك بالتفصيل في قصة نوحتم توجيه       
  

  

  

  

  

  
  

                                                 
 ١٦٢ص   ينظر قصة نوح ٨٢٤



 

  سورة هود

  

  الوحدة األولى

ÏΘöθ ® : :في سورة هود قال تعالى في قصة نوح       s)≈ tƒ uρ Iω öΝà6è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã 
»ω$ tΒ ( ÷βÎ) y“ Íô_ r& ω Î) ’n?tã «!$# 4 !$ tΒ uρ O$ tΡr& ÏŠÍ‘$ sÜÎ/ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ãΖtΒ#u™ 4 Νßγ ¯ΡÎ) (#θ à)≈ n=–Β öΝÎκÍh5u‘ û© Éi_ Å3≈ s9uρ óΟä31 u‘ r& 
$ YΒ öθ s% šχθ è= yγ øgrB ∩⊄®∪ 〈 ) ٢٩هود(  

ÏΘöθ ® : :في نفس السورة وقال في قصة هود       s)≈ tƒ Iω ö/ä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã #·ô_ r& ( ÷β Î) 
š” Íô_ r& ω Î) ’ n?tã “ Ï% ©!$# þ’ÏΤusÜsù 4 Ÿξsùr& tβθ è= É)÷ès? ∩∈⊇∪ 〈 ) ٥١هود(  

  
  :للتشابه موضع واحدفي هذه الوحدة       
ÏΘöθ ® :معطوفاً في سورة هود في قوله تعالى جاء قول نوح      s)≈ tƒ uρ 〈 ، بينما

ÏΘöθ ® :مستأنفاً في سورة هود في قوله تعالى جاء قول هود s)≈ tƒ 〈 
  .حذف حرف العطف وإثباته، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      

  
  :ه المتشابه أثر السياق في توجي      

وقصر ما بينهما في ، لطول الكالم الواقع بين الندائين في قصة نوح      
     ٨٢٥.ناسب ذكر الواو في األول لتوصيل ما بعدها بما قبلها، قصة هود

  
  

  

  

  

  

                                                 
 ٢٦٤ينظر فتح الرحمن ص ٨٢٥



 

  الوحدة الثانية

  
$: ® tΑقال تعالى في سورة هود في قصة نوح       s% ÏΘöθ s)≈tƒ ÷Λä⎢ ÷ƒ u™u‘ r& βÎ) àMΖä. 4’ n?tã 

7π sΨÉi t/ ⎯ÏiΒ ’ Ïn1§‘ © É_9s?# u™uρ Zπ uΗ ÷qu‘ ô⎯ÏiΒ ⎯Ïν Ï‰ΖÏã ôM uŠÏdϑ ãèsù ö/ä3ø‹n= tæ $ yδθ ßϑä3ãΒ Í“ ù= çΡr& óΟçFΡr&uρ $ oλm; tβθ èδÍ≈ x. ∩⊄∇∪ 〈 
) ٠٢٨هود (  

$tΑ ® :في السورة نفسها وقال في قصة صالح        s% ÏΘöθ s)≈ tƒ óΟçF÷ƒ u™u‘ r& β Î) àMΖà2 
4’ n?tã 7π sΨ Éi t/ ⎯ÏiΒ ’Ïn1§‘ © É_8s?# u™uρ çµ ÷ΖÏΒ ZπuΗ ÷qu‘ ⎯yϑ sù ’ÏΤãÝÁΖtƒ š∅ ÏΒ «!$# ÷βÎ) …çµ çFøŠ|Á tã ( $ yϑ sù © É_ tΡρ ß‰ƒ Í“ s? uöxî 

9Å¡øƒ rB و∩∉⊂∪ 〈 
) ٠٦٣هود (  

$tΑ ® :في السورة نفسها  وقال في قصة شعيب       s% ÏΘöθ s)≈ tƒ óΟçF÷ƒ u™u‘ r& βÎ) àMΖä. 
4’ n?tã 7π sΨ Éi t/ ⎯ÏiΒ ’Ïn1§‘ © É_ s% y— u‘ uρ çµ ÷ΖÏΒ $ »% ø— Í‘ $ YΖ|¡xm 4 !$ tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& ÷βr& öΝä3xÏ9% s{é& 4’ n< Î) !$ tΒ öΝà69yγ ÷Ρr& çµ÷Ζtã 4 

÷β Î) ß‰ƒÍ‘ é& ω Î) yx≈n= ô¹ M}$# $ tΒ àM ÷èsÜtG ó™ $# 4 $ tΒ uρ þ’ Å+Š Ïùöθ s? ω Î) «!$$ Î/ 4 Ïµ ø‹n= tã àM ù=ª.uθ s? Ïµ ø‹s9Î)uρ Ü=ŠÏΡé& ∩∇∇∪ 〈 
) ٠٨٨هود (  

  
  :مواضع التشابه      

:الموضع األول        

وقع المفعول الثاني الذي هو الرحمة تالياً لفعل اإليتاء  في قصة نوح      
وقع  وشعيب عليهما السالم وفي قصتي صالح، ومفعوله األول ال فاصل بينهما

ورزقاً في القصة الثانية مفصوالً ، المفعول الثاني الذي هو رحمةً في القصة األولى
çµ ® :ول بالجار والمجرورعن الفعل ومفعوله األ ÷ΖÏΒ  〈.  

  .تشابه بالتقديم والتأخير: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

القرآن في إبراز المعنى الواحد بطرق مختلفة مع رعاية  إبداعإن ذلك من       
  :وقد ذكر العلماء في ذلك توجيهين، مناسباتأحسن ال
ا ومن وافقه وهو أنه لم - رحمه اهللا–ب اإلسكافي هو توجيه الخطي: األول      

أفعال اقتضت مفعولين ال فاصل بينهما بمثل هذا الجار  تقدم في قصة نوح



 

أما المتقدم فهو قول ، باع المتأخر بالمتقدم في الطريقةسن إتْوالمجرور كان من الح
$ ® :قومه في كفرهم tΒ y71 utΡ ω Î) #Xt±o0 $ sΨn= ÷VÏiΒ $ tΒ uρ y71 utΡ y7 yè t7¨?$# ω Î) š⎥⎪ Ï% ©!$# öΝèδ $ sΨ ä9ÏŒ# u‘ r& 〈 

$ ® :وكذلك، فبشراً مفعول ثان من نراك، )٢٧هود ( tΒ uρ y71 utΡ y7 yè t7¨?$# 〈  في موضع
≅ö ® :وبعده، المفعول الثاني من نراك t/ öΝä3–ΨÝàtΡ š⎥⎫Î/É‹≈ x. ∩⊄∠∪ 〈  ، فلما تقدمت ثالثة

مفعول الثاني ال يفصله عن األول وال، أفعال كل واحد منها يتعدى إلى مفعولين
 . جرت هذه اآلية على تلك الحال، مفعول فيه

ßx) ® :في كفرهم وحيث تقدم في قصة صالح       Ï=≈ |Á≈ tƒ ô‰s% |MΨ ä. $ uΖŠ Ïù #vθã_ ötΒ Ÿ≅ ö6 s% 
!#x‹≈ yδ (〈 ) وتقدمه الجار والمجرور ، الذي هو كالمفعول لها) كان(فوقع خبر  )٦٢هود

حسن إتباع المتأخر بالمتقدم في الطريقة ووقوع الفاصل في كان من ال). فينا(
©   ® :قوله É_8 s?# u™uρ çµ ÷ΖÏΒ Zπ uΗ÷qu‘ 〈.٨٢٦

  

فإن ما في الجواب من تقديم  وقريب من ذلك الواقع في قصة شعيب      
الجار والمجرور على المفعول الذي هو الرزق شبيه بما سبقه من تقديم الجار 

ρ÷ ® :قولهم والمجرور على المفعول في r& βr& Ÿ≅ yèø¯Ρ þ’Îû $ sΨ Ï9 üθ øΒ r& $ tΒ (#àσ¯≈ t±nΣ ( 〈 ) وقد ، )٨٧هود
وتابعه أبو يحي  ،٨٢٧ -رحمه اهللا-وافقه على هذا التوجيه اإلمام الكرماني

  ٨٢٨. -رحمه اهللا-األنصاري
في كتابه مالك التأويل  -رحمه اهللا–هو توجيه ابن الزبير الغرناطي  :الثاني      

، واتباع األراذل، لما اتهموا نبيهم بالمثلية في البشرية قوم نوح حيث قال أن
أو تشنيعٍ شديد ، وكشفوا له عن ظنّهم كذبه وكذب من اتبعه بدون التواء في كالمهم

© ® :على نسبة ذلك فقال في جوابهم لذلك أتى جوابه É_9s?# u™uρ ZπuΗ ÷qu‘ ô⎯ÏiΒ ⎯Ïν Ï‰ΖÏã 〈 
  .على ما يجبفأتى بالمجرور مؤخراً في محلّه 

                                                 
   ٤٦٠ينظر درة التنزيل ص ٨٢٦
 ١/٢٢١ينظر البرهان للكرماني  ٨٢٧
  ١٨٩فتح الرحمن صينظر  ٨٢٨



 

ô‰s% |MΨ ® :فقد بالغوا في إساءة الجواب حين قالوا أما قوم صالح       ä. $ uΖŠ Ïù 
#vθ ã_ ötΒ Ÿ≅ ö6 s% !#x‹≈ yδ (〈 رجع ونُ، أي قد كنت مرجواً أن تسود فينا حتى نقطع عن رأيك

فأسقطوه عن رتبة الرجاء في حاله واستنكروا منه النهي عن عبادة ، إليك أمورنا
ÏΘöθ ® :م ما من حقه التأخير فقالقد مقالهم بأن في رد لك بالغلذ ،اآلباء s)≈ tƒ 

óΟçF÷ƒ u™u‘ r& βÎ) àMΖà2 4’n?tã 7π sΨÉi t/ ⎯ÏiΒ ’Ïn1§‘ © É_8 s?# u™uρ çµ ÷ΖÏΒ Zπ uΗ ÷qu‘ 〈 كيف ترون إن كنت على : أي
وأكد بتقديم ، واضحة وعلى يقين من ربي وآتاني منه رحمة فعصيته بموافقتكم

© ® :ولهالمجرور في ق É_8s?# u™uρ çµ ÷ΖÏΒ Zπ uΗ ÷qu‘ 〈  لتأكيد أن الرحمة من عند اهللا تعالى ال
فتقديم هذا الضمير ، وهو مخصوص ال يحصل مع تأخير، يشاركه فيها غيره

&öΝs9uρ ⎯ä3tƒ …ã ® :المجرور كتقديمه في قوله سبحانه ©! #³θ àà2 7‰xm r& ∩⊆∪ 〈 ) اإلخالص
٤( ،ر في مقابلة مبالغتهم في استهزائهم مع ما في ذلك من المبالغة بالقص
  ٨٢٩.به

 روا كقوم صالحفإنهم تقع وقريب من ذلك ما في قصة شعيب      
Ü=ø‹yè  ®:وقالوا à±≈ tƒ y7 è?4θ n= |¹ r& x8Þß∆ ù's? β r& x8ãøĪΡ $ tΒ ß‰ç7÷è tƒ !$ tΡäτ !$ t/# u™ ÷ρ r& β r& Ÿ≅yè ø¯Ρ þ’Îû $ sΨÏ9 üθ øΒ r& $ tΒ 

(#àσ¯≈ t±nΣ ( y7 ¯ΡÎ) |MΡ{ ÞΟŠ Ï= y⇔ø9$# ß‰ŠÏ© §9$# ∩∇∠∪ 〈 ) فخرج بحكاية جوابهم عن األصل وقدم   ،)٨٧هود
_É© ® :الجار والمجرور في قوله s% y— u‘ uρ çµ ÷ΖÏΒ $ »% ø— Í‘ $ YΖ|¡xm 〈.  

فالجواب ألن ذلك مع : "توجيه آخر قال فيه - رحمه اهللا–البن عاشور كان و      
هو أيضاً ، ة الكالم المتماثلالتزام طريقة واحدة في إعاد مما فيه من التفنن بعد

االبتدائية ) من(فلما كان مجرور ، أسعد بالبيان في وضوح الداللة ودفع اللبس
كان صريحاً في وصف الرحمة بصفة تدل على االعتناء الرباني ) عند(ظرفاً وهو 

هابها وبمن أوتي ،يقصد بذلك قصة ( ا كان المجرور هنا ضمير الجاللةولم
ليكون تقييد ) أتاني(كان األحسن أن يقع عقب فعل  )ثانيةفي اآلية ال صالح

  ٨٣٠."إلى إيتاء خاص ذي عناية بالمؤتى اإليتاء بأنه من اهللا مشيراً

                                                 
  ٦٥٤-٢/٦٥٢ينظر مالك التأويل  ٨٢٩
 ١٢/١١١التحرير والتنوير  ٨٣٠



 

والذي يظهر لي واهللا أعلم أن توجيه ابن الزبير هو األولى واألنسب لمقاصد       
غفل ال يكما ، اآليات واألقرب لبيان السر البالغي من هذا االختالف في اآليات

 .- رحمه اهللا-ذان يأتيان بعد توجيه ابن الزبيراإلسكافي وابن عاشور والل توجيها
  

:الموضع الثاني        
 بدل الرحمة الواردة في قصتي نوح جاء التعبير بالرزق في قصة شعيب      

  .وصالح عليهما السالم
  .إبدال كلمة بأخرى، تشابه باإلبدال: نوعه      

  
  :سياق في توجيه المتشابهأثر ال      

لمناسبة هذه اللفظة لألموال  سبب التعبير بالرزق في قصة شعيب      
، فإن لفظ الرزق في ذلك أنسب وأليق، والمكاييل والموازين المذكورة في القصة

$ ® :كما أنه قد تأخر عنه قوله »%ø— Í‘ $ YΖ|¡xm 〈 ان فناسبهما قولهوهما خاص: ® © É_ s% y— u‘ uρ 〈 
  ٨٣١.األولين فإنه تقدمهما أمور عامةبخالف 
والتعبير بالرحمة لبيان أن اهللا ال يجب عليه شيء ألحد؛ ألنه ال يقدر أحد أن       

لذا جاء ، يقدره حق قدره سبحانه وإن اجتهد في طاعته فإن طاعته نعمة منه عليه
  ٨٣٢.التعبير بالرحمة تحقيقاً لتوكل العبد

  
  :الموضع الثالث      

© ® :تعالى في قصة نوحقوله        É_9s?# u™uρ Zπ uΗ÷qu‘ ô⎯ÏiΒ ⎯Ïν Ï‰ΖÏã  〈وفي قصتي صالح 
çµ ® :وشعيب عليهما السالم ÷ΖÏΒ  〈  بدل® ⎯Ïν Ï‰ΖÏã ô⎯ÏiΒ   〈.  

  .تشابه باإلبدال: نوعه      
  

                                                 
  ، ٢٦٣ن صينظر فتح الرحم ٨٣١
 ٩/٣١٤ينظر نظم الدرر  ٨٣٢



 

  :أثر السياق في توجيه المتشابه       

وهذا ، ين في المعنىالظاهر أن المعنى واحد وكأن زيادة المبنى لزيادة التمك      
لما فيها في سورة هود من اإلطناب أكثر من غيرها من  مناسب لقصة نوح
  . كرت بجوارهاالقصص التي ذُ

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الوحدة الثالثة

  

=àMù ® :في سورة نوح قال تعالى في قصة نوح       à)sù (#ρ ãÏøó tFó™ $# öΝä3−/u‘ …çµ ¯Ρ Î) 
šχ% x. #Y‘$ ¤xî ∩⊇⊃∪ È≅ Å™ öãƒ u™!$ yϑ ¡¡9$# /ä3ø‹n= tæ #Y‘# u‘ô‰ÏiΒ ∩⊇⊇∪ /ä.ôŠÏ‰ôϑ ãƒ uρ 5Α üθ øΒ r'Î/ t⎦⎫ÏΖt/uρ ≅ yèøgs† uρ ö/ä3©9 
;M≈̈Ζy_ ≅ yè øgs† uρ ö/ä3©9 #X≈ pκ÷Ξr& ∩⊇⊄∪ 〈 

) ٠١٢-٠١٠نوح (  

ÏΘöθ ® :في سورة هود وقال في قصة هود       s)≈ tƒ uρ (#ρãÏøó tFó™ $# öΝä3−/u‘ ¢ΟèO (#ûθ ç/θè? Ïµ ø‹s9Î) 
È≅ Å™ öãƒ u™!$ yϑ ¡¡9$# Νà6ø‹n= tæ #Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ öΝà2 ôŠÍ“ tƒ uρ ¸ο§θ è% 4’n< Î) öΝä3Ï?§θ è% Ÿω uρ (#öθ ©9uθ tG s? š⎥⎫ÏΒ ÍøgèΧ ∩∈⊄∪ 〈 

) ٠٥٢هود (  

  
:في هذه الوحدة موضع واحد من التشابه        

والوعد إن  ،إلى اهللا باألمر بالتوبة عن مقولة نوح زادت مقولة هود      
  .يدهم اهللا قوة إلى قوتهمفعلوا بأن يز

  .بالزيادة والنقصانتشابه : نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه التشابه      

فلمناسبتها لألمر بالتوبة الوارد  أما زيادة األمر بالتوبة في قصة هود      
ذكي عن خاتم الرسلكرها في أول سورة هود فيما ح: ® Èβ r&uρ (#ρ ãÏøó tFó™ $# ö/ä3−/u‘ §ΝèO 

(#ûθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9Î) Νä3÷è ÏnG yϑ ãƒ $ ·è≈tG ¨Β $ ·Ζ|¡xm #’n< Î) 5≅ y_ r& ‘wΚ |¡–Β ÏN÷σãƒ uρ ¨≅ä. “ ÏŒ 5≅ ôÒ sù …ã& s#ôÒ sù ( β Î)uρ (#öθ©9uθ s? 
þ’ ÏoΤÎ* sù ß∃% s{r& ö/ä3ø‹n= tæ z># x‹tã 5Θöθ tƒ AÎ6 x. ∩⊂∪ 〈 ) ٣هود( 

لخصوص مـا  فبالوعد بزيادة قوتهم إن تابوا  وأما الزيادة في قصة هود      
في مواطن اآليات عليه  تاألمر الذي دلّ، كان في قومه من القوة والترف والبطش

  .عديدة من كتاب اهللا
إضافة إلـى  ، ت من تلك الزيادات لعدم ما يقتضيهفقد خلَ  أما مقالة نوح      

مع إطنابٍ وتقوية للمعاني ، وفواصل قوية، أن سورة نوح كانت ذات آيات قصيرة
  .لها في نفس السامع كشأن سائر السورةوتمكينٍ 



 

  سورة إبراهيم

  :في هذه السورة وحدة واحدة
  

قال تعالى في سورة إبراهيم في قصص قوم نوح وعاد وثمود والذين من       
óΟs9r& öΝä3Ï?ù'tƒ (#àσt6 ® :بعدهم ال يعلمهم إال اهللا tΡ š⎥⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ ôΜ à6Ï= ö6 s% ÏΘöθ s% 8yθ çΡ 7Š$ tã uρ yŠθ ßϑ rO uρ ¡ 

š⎥⎪ Ï%©!$#uρ .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ¡ Ÿω öΝßγ ßϑ n= ÷è tƒ ω Î) ª!$# 4 öΝßγ ø?u™!% y` Νßγ è= ß™ â‘ ÏM≈uΖÉi t7ø9$$ Î/ (#ÿρ –Šusù óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& þ’ Îû 
óΟÎγ Ïδ üθ øùr& (#ûθä9$ s% uρ $ ¯ΡÎ) $ tΡöxx. !$ yϑ Î/ ΟçFù= Å™ ö‘ é& ⎯Ïµ Î/ $ ¯ΡÎ)uρ ’ Å∀‰s? Ïµø‹s9Î) 5=ƒ ÍãΒ ∩®∪ * ôM s9$ s% óΟßγ è= ß™ â‘ ’Îûr& 

«!$# A7 x© ÍÏÛ$ sù ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( öΝä.θ ããô‰tƒ uÏøó u‹Ï9 Νà6s9 ⎯ÏiΒ öΝä3Î/θ çΡèŒ öΝà2 u½jz xσãƒ uρ #’ n< Î) 
5≅ y_ r& ‘wΚ |¡–Β 4 (#ûθ ä9$ s% ÷βÎ) óΟçFΡr& ω Î) Ö|³o0 $ uΖè= ÷WÏiΒ tβρ ß‰ƒÍè? β r& $ tΡρ ‘‰ÝÁ s? $ £ϑ tã šχ% x. ß‰ç7÷è tƒ $ tΡäτ !$ t/# u™ 

$ tΡθ è?ù'sù 9⎯≈ sÜù= Ý¡Î0 &⎥⎫Î7–Β ∩⊇⊃∪ ôM s9$ s% öΝßγ s9 öΝßγ è= ß™ â‘ βÎ) ß⎯øt ªΥ ω Î) Öt±o0 öΝà6è= ÷VÏiΒ £⎯Å3≈ s9uρ ©!$# ⎯ßϑ tƒ 
4’ n?tã ⎯tΒ â™!$ t±o„ ô⎯ÏΒ ⎯Ïν ÏŠ$ t6 Ïã ( $ tΒ uρ šχ% x. !$ uΖs9 β r& Νä3uŠÏ?ù'̄Ρ ?⎯≈ sÜù= Ý¡Î0 ωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 4 ’ n?tã uρ «!$# 

È≅ 2 uθ tG uŠù= sù šχθ ãΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇∪ 〈 
) ٠١١-٠٠٩إبراهيم (  

  
:في هذه الوحدة موضع واحد من التشابه        

.اختلفت أقوال الرسل في اآليتين السابقتين        
.تشابه باإلبدال: نوعه        

 
:أثر السياق في توجيه المتشابه         

فاآلية األولـى  ، هذه اآليات وما بعدها تشير إلى الجدال بين الرسل وأقوامهم      
  .وشبهة ذكروها، حكاية لرد الرسل على األقوام في شأن أول كفرٍ أعلنوه

واآلية الثانية فيها رد شديد العنف والتوبيخ وهو مما يمكّن الكالم في النفوس       
للشبهة التي أوردوها في اآلية األولى وهي أنهم بشر ال  وهذا مناسب، أكثر وأظهر

عقل إنزال الوحي عليهمي.  
  



 

  الشعراءسورة 

  
  الوحدة األولى

  

$ : ® øŒÎ) tΑقال تعالى في سورة الشعراء في قصة نوح       s% öΝçλm; óΟèδθ äz r& îyθ çΡ 
Ÿω r& tβθà)−G s? ∩⊇⊃∉∪ 〈 

) ١٠٦الشعراء (  

$øŒÎ) tΑ ® :في نفس السورة وقال في قصة هود       s% öΝçλm; öΝèδθäz r& îŠθ èδ Ÿω r& tβθ à)−G s?  
〈 

) ١٢٤الشعراء (  

$: ® øŒÎ) tΑوقال في قصة صالح       s% öΝçλm; öΝèδθäz r& ìx Ï=≈|¹ Ÿω r& tβθà)−G s? ∩⊇⊆⊄∪ 〈 
) ١٤٢الشعراء (  

$: ® øŒÎ) tΑوقال في قصة شعيب       s% öΝçλm; ë=ø‹yè ä© Ÿω r& tβθ à)−G s? ∩⊇∠∠∪ 〈 
) ١٧٧الشعراء (  

       
:للتشابهموضع واحد في هذه الوحدة         
، باألخوة عليهم السالم شعراء وصف نوح وهود وصالحفي مواضع سورة ال      

  .بذلك بينما لم يوصف شعيب
  .تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      

   
  :أثر السياق في توجيه المتشابه       

وحاصله أنه لم ، ٨٣٣ تم تخريجه مفصال في قصة شعيبسبب ذلك       
منها؛ ألنها  نزيها لهينسب إلى أصحاب األيكة المذكورين في هذه السورة ت

  .كان قروياً وأصحاب األيكة كانوا أهل بدو وألن شعيباً، مكان هالك قومه
        

 
  

                                                 
 ٣٨٨ص  ينظر قصة شعيب ٨٣٣



 

  الوحدة الثانية

  

$$?¨: ® (#θà)قال تعالى في سورة الشعراء في قصة نوحٍ       sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊃∇∪ 
!$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 4’n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊃®∪ (#θà)¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊇⊃∪ 

  ) ١١٠-١٠٨الشعراء (〉

θ#) ®: في نفس السورة وقال في قصة هود       à)¨?$$ sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊄∉∪ !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& 
Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇⊄∠∪ tβθãΖö6 s?r& Èe≅ ä3Î/ ?ìƒ Í‘ Zπ tƒ#u™ tβθèWt6 ÷è s? ∩⊇⊄∇∪ 

tβρ ä‹Ï‚ −G s?uρ yìÏΡ$ |Á tΒ öΝä3¯= yè s9 tβρ à$ é#øƒ rB ∩⊇⊄®∪ #sŒÎ)uρ ΟçG ô±sÜt/ óΟçFô±sÜt/ t⎦⎪ Í‘$ ¬7y_ ∩⊇⊂⊃∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# 
Èβθãè‹ÏÛr&uρ 〈 ) ١٣١-١٢٦الشعراء ( 

$$?¨: ® (#θà)وقال في قصة صالحٍ       sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊆⊆∪ !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( 
÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 4’n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇⊆∈∪ tβθ ä.uøIè?r& ’Îû $ tΒ !$ sΨ ßγ≈yδ š⎥⎫ÏΖÏΒ#u™ ∩⊇⊆∉∪ ’ Îû ;M≈̈Ζy_ 5βθ ã‹ãã uρ 

∩⊇⊆∠∪ 8íρ â‘ ã— uρ 5≅ øƒ wΥuρ $ yγ ãèù= sÛ ÒΟŠ ÅÒ yδ ∩⊇⊆∇∪ tβθçG Ås ÷Ζs?uρ š∅ ÏΒ ÉΑ$ t6 Åf ø9$# $ Y?θã‹ç/ t⎦⎫Ïδ Í≈ sù ∩⊇⊆®∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# 
Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇∈⊃∪ 〈) ١٥٠- ١٤٤الشعراء (  

$$?¨: ® (#θà)وقال في قصة شعيبٍ       sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇∠®∪ 〈) ١٧٩الشعراء ( 

        

  :في هذه الوحدة موضع واحد للتشابه      

θ#) ® :ن بعده من الرسل ألقوامهموم في سورة الشعراء يقول نوح       à)¨?$$ sù 
©!$# Èβθãè‹ÏÛr&uρ   〈ُوصالح عليهم السالم كرت مرتين في قصص نوح وهودإال أنها ذ ،
  .كرت مرة واحدة في قصة شعيبذُو

   من قصة شعيب الزيادةحيث حذف هذه ، بالزيادة والنقصانتشابه : نوعه      
  
  
  
  



 

  :ابهأثر السياق في توجيه المتش      

كر من سببه أنه تم التعويض عنه بما ذُ عدم التكرار في قصة شعيب      
θ#) ® :قوله تعالى à)¨?$#uρ “Ï% ©!$# öΝä3s)n= s{ s' ©#Î7Åf ø9$#uρ t⎦,Ï!¨ρ F{$# ∩⊇∇⊆∪ 〈 ) وقد يكون ذلك ألن ، )١٨٤الشعراء

وليس األمر كذلك في ، نةذُكر عنه االشتغال بالنهي عن معصية معي شعيباً
  . ي القصصباق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  سورة الحاقة

  

  :في هذه السورة وحدة واحدة

  

$ (ΡÎ̄$ ® :في سورة الحاقة قال تعالى في قصة نوح       £ϑ s9 $ tó sÛ â™!$ yϑ ø9$# ö/ä3≈ sΨù= uΗ xq ’Îû 
Ïπ tƒ Í‘$ pgù:$# ∩⊇⊇∪ $ yγ n= yè ôf uΖÏ9 öΝä3s9 Zο uÏ.õ‹s? !$ pκu Ïè s?uρ ×β èŒé& ×π u‹Ïã üρ ∩⊇⊄∪ 〈 )١٢-١١اقة الح(   
:® $̈Βوقال في نفس السورة في قصة هود       r&uρ ×Š$ tã (#θ à6Ï= ÷δ é'sù 8xƒ ÍÎ/ A|Àö|¹ 

7π uŠÏ?% tæ ∩∉∪ $ yδ u¤‚ y™ öΝÎκö n= tã yìö7y™ 5Α$ uŠs9 sπ uŠÏΨ≈yϑ rO uρ BΘ$ §ƒ r& $ YΒθ Ý¡ãm ” uyIsù tΠöθ s)ø9$# $ pκ Ïù 4© tçö|À öΝåκ®Ξr( x. 
ã—$ yf ôãr& @≅ øƒ wΥ 7π tƒ Íρ% s{ ∩∠∪ ö≅ yγ sù 3“ us? Νßγ s9 .⎯ÏiΒ 7π u‹Ï%$ t/ ∩∇∪ 〈 ) ٨-٦الحاقة( 

  
  :في هذه الوحدة موضع واحد للتشابه      

 .في سورة الحاقة كقصة نوح لم تفصل قصة هود      
حيث ذكر صفة الريح التي عـذبت قـوم   ، تفصيلتشابه باإلجمال وال: نوعه      
فلم يـرِد   ما في قصة نوحأ، وصفتهم بعد هالكهم، وعدد أيام العذاب، هود

  .مثل هذا التفصيل
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه       

في سورة الحاقة ألنه تم تفصيلها في سورة قريبة  قصة نوحلم تفصل       
بينما نجد أن ، لذلك لم يكن هناك حاجة لتكرار هذا التفصيل، منها وهي سورة نوح

ل في سورة قريبة من سورة الحاقة لذلك لم يرِد لها مثل هذا التفصي قصة هود
في هذه السورة إنما  إضافة إلى أن هذا التفصيل الوارد لقصة هود، فُصلت هنا

Á|=¡  ® :هو بيان لما أجمل في سورة الفجر في قوله تعالى sù óΟÎγ øŠn= tæ y7 •/u‘ xÞ öθ y™ 
A># x‹tã 〈 ) ٨٣٤)١٣الفجر   

  
  

                                                 
  )٨/٢٥٨ينظر أضواء البيان ( ٨٣٤



 

 المرحلة الثانية

 
.وقد قسمتها إلى عدة وحدات، بأقوال األمم ألنبيائهمالمتعلقة هي اآليات         

 
  سورة األعراف

 الوحدة األولى

 
$ : ® tΑقال تعالى في سورة األعراف في قصة نوح       s% _| yϑ ø9$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ ¯ΡÎ) 

y71 ut∴s9 ’ Îû 5≅≈n= |Ê &⎦⎫Î7–Β ∩∉⊃∪ 〈 
) ٠٦٠األعراف (  

$: ® tΑوقال في قصة هود       s% _| yϑ ø9$# š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ ¯ΡÎ) y71ut∴s9 ’ Îû 
7π yδ$xy™ $ ¯ΡÎ)uρ y7 ‘ΖÝàuΖs9 š∅ ÏΒ š⎥⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩∉∉∪ 〈 

) ٠٦٦األعراف (  

$: ® tΑوفي قصة صالح       s% _| yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãy9 ò6tFó™ $# ∅ ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 
(#θ àÏèôÒ çG ó™ $# ô⎯yϑ Ï9 z⎯tΒ#u™ öΝåκ÷]ÏΒ šχθ ßϑ n=÷è s?r& χ r& $ [s Ï=≈|¹ ×≅ y™ ó‘∆ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ În/§‘ 4 (#ûθä9$ s% $ ¯ΡÎ) !$ yϑ Î/ Ÿ≅ Å™ ö‘ é& 

⎯Ïµ Î/ šχθãΖÏΒ ÷σãΒ ∩∠∈∪ 〈  
) ٠٧٥األعراف (  

$: ® * tΑوفي قصة شعيب       s% _| yϑø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãy9 õ3tFó™ $# ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒöθ s% y7 ¨Ζy_ Í÷‚ ãΖs9 
Ü=ø‹yè à±≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ y7 yètΒ ⎯ÏΒ !$ sΨ ÏKtƒ ös% ÷ρ r& ¨βßŠθ ãè tG s9 ’Îû $ uΖÏG ¯= ÏΒ 4 tΑ$ s% öθ s9uρ r& $ ¨Ζä. t⎦⎫Ïδ Í≈ x. ∩∇∇∪ 〈 

) ٠٨٨األعراف (  

$: ® tΑوقال تعالى في سورة هود في قصة نوح       s)sù _| yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ 
⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ tΒ y71 utΡ ω Î) #Xt±o0 $ sΨ n= ÷VÏiΒ $ tΒ uρ y71 utΡ y7 yèt7¨?$# ωÎ) š⎥⎪ Ï%©!$# öΝèδ $ sΨ ä9ÏŒ# u‘ r& y“ ÏŠ$ t/ Ä“ ù&§9$# $ tΒ uρ 

3“ utΡ öΝä3s9 $ uΖøŠn= tã ⎯ÏΒ ¤≅ôÒ sù ö≅t/ öΝä3–Ψ ÝàtΡ š⎥⎫Î/É‹≈ x. ∩⊄∠∪ 〈 
) ٠٢٧هود (  

:® (#θوفي قصة هود       ä9$ s% ßŠθ à‰≈tƒ $ tΒ $ sΨ oKø⁄Å_ 7π uΖÉi t7Î/ $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ þ’ Å1Í‘$ tFÎ/ $ sΨ ÏG yγ Ï9#u™ ⎯tã 
y7 Ï9öθ s% $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ y7 s9 š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩∈⊂∪ 〈 

) ٠٥٣هود (  



 

:® (#θوفي قصة صالح       ä9$ s% ßx Ï=≈|Á≈ tƒ ô‰s% |MΨä. $ uΖŠ Ïù #vθ ã_ ötΒ Ÿ≅ ö6 s% !#x‹≈ yδ ( !$ uΖ9yγ ÷Ψ s?r& β r& 
y‰ç7÷è ¯Ρ $ tΒ ß‰ç7÷è tƒ $ tΡäτ !$ t/# u™ $ uΖ̄ΡÎ)uρ ’ Å∀ s9 7e7x© $ £ϑ ÏiΒ !$ tΡθ ãã ô‰s? Ïµø‹s9Î) 5=ƒ Íß∆ ∩∉⊄∪ 〈 

) ٠٦٢هود (  

: ® (#θوفي قصة شعيب       ä9$ s% Ü=ø‹yè à±≈ tƒ y7 è?4θ n= |¹ r& x8Þß∆ ù's? β r& x8ãøĪΡ $ tΒ ß‰ç7÷è tƒ !$ tΡäτ !$ t/# u™ 
÷ρ r& β r& Ÿ≅ yè ø¯Ρ þ’ Îû $ sΨ Ï9 üθ øΒ r& $ tΒ (#àσ¯≈ t±nΣ ( y7̄ΡÎ) |MΡ{ ÞΟŠ Ï= y⇔ø9$# ß‰ŠÏ© §9$# ∩∇∠∪ 〈 

) ٠٨٧هود (  

$: ® tΑقصة نوحوفي سورة المؤمنون في        s)sù (#àσn= yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% 
$ tΒ !#x‹≈ yδ ω Î) Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ß‰ƒ Íãƒ β r& Ÿ≅ Ò xtG tƒ öΝà6ø‹n= tæ öθ s9uρ u™!$ x© ª!$# tΑu“Ρ{ Zπ s3Í≥ ¯≈ n= tΒ $ ¨Β $ uΖ÷è Ïϑ y™ 

#x‹≈ pκÍ5 þ’ Îû $ uΖÍ← !$ t/# u™ t⎦,Ï!¨ρ F{$# ∩⊄⊆∪ 〈 
) ٠٢٤المؤمنون (  

$:® tΑفي قصة هودقال و       s% uρ _| yϑ ø9$# ⎯ÏΒ ÏµÏΒ öθ s% t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#θ ç/¤‹x.uρ Ï™!$ s)Ï= Î/ Ïο u½z Fψ$# 
öΝßγ≈ sΨøùuø?r&uρ ’Îû Ïο 4θ uŠut ù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ tΒ !#x‹≈ yδ ω Î) Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ã≅ä.ù'tƒ $ £ϑÏΒ tβθè= ä.ù's? çµ ÷ΖÏΒ ÛUuô±o„ uρ $ £ϑ ÏΒ 

tβθ ç/uô³n@  〈 )٠٣٣مؤمنون ال( 

: ® (#ûθوفي سورة الشعراء في قصة شعيب       ä9$ s% !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& z⎯ÏΒ t⎦⎪ Í−s |¡ßϑ ø9$# ∩⊇∇∈∪ 
!$ tΒ uρ |MΡr& ωÎ) Ö|³o0 $ sΨ è=÷WÏiΒ β Î)uρ y7 ‘ΖÝà̄Ρ z⎯Ïϑ s9 t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩⊇∇∉∪ ñÝÉ)ó™ r'sù $ uΖøŠn= tã $ Z|¡Ï. z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# βÎ) 

|MΖä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇∇∠∪ 〈 
) ١٨٧-١٨٥الشعراء (     

  
:مواضع التشابه        

  :الموضع األول      

θä9$#) ® :وقعت حكاية األقوام لرسلهم تارةً بطريقة االستئناف بقوله       s% 〈 وقوله:  
® tΑ$ s% _| yϑ ø9$# 〈 ،وأخرى بطريقة العطف إما بالواو أو الفاء بقوله: ® tΑ$ s)sù _| yϑ ø9$# 〈 ،

$tΑ ® :وقوله s% uρ _| yϑø9$# 〈  
        

  
  



 

  :من التشابه في هذا الموضع نوعان      
حـذف حـرف العطـف    ، تشابه بالحذف واإلثبات: النوع األول من التشابه      
  .وإثباته
  .إبدال حرف عطف بآخر، تشابه باإلبدال: النوع الثاني من التشابه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

تصديره  أن األصل في رد المأل من قوم نوح في قصة نوح بينّا      
كالواقع في موضع سورة األعراف في قوله ، عدل عنه إال لسربحرف الفاء ال ي

$tΑ ® :تعالى s% _| yϑ ø9$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ ¯ΡÎ) y71 ut∴s9 ’Îû 5≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7–Β ∩∉⊃∪ 〈 ) واألصل في رد ، )٦٠األعراف
عدل عنه إال لسر كالواقع في سورة ستئناف ال ياال المأل من غير قوم نوح

$tΑ ® :بحرف الواو في قوله تعالى مأل هودقول المؤمنون في  s% uρ _| yϑ ø9$# ⎯ÏΒ Ïµ ÏΒ öθ s% 
t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#θ ç/¤‹x.uρ Ï™!$ s)Ï= Î/ Ïο u½z Fψ$# öΝßγ≈sΨ øùuø?r&uρ ’Îû Ïο 4θuŠut ù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ tΒ !#x‹≈ yδ ω Î) Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ã≅ ä.ù'tƒ 

$ £ϑ ÏΒ tβθ è=ä.ù's? çµ÷ΖÏΒ ÛUuô±o„ uρ $ £ϑ ÏΒ tβθ ç/uô³n@ ∩⊂⊂∪ 〈 ) ٣٣المؤمنون( 

  ٨٣٥.السابقة متشابهات القصصوقد سبق توجيه كل موضع في       
  

:الموضع الثاني         

$ ® :هم بالضالل في قولهملنبي اتهام قوم نوح       ¯ΡÎ) y71 ut∴s9 ’ Îû 5≅≈n= |Ê &⎦⎫Î7–Β ∩∉⊃∪ 
〈 ،بينما اتهمت عاد ها هودنبي بالسفاهة والكذب في قولهم: ® $ ¯ΡÎ) y71ut∴s9 ’ Îû 

7π yδ$xy™ $ ¯ΡÎ)uρ y7 ‘ΖÝàuΖs9 š∅ ÏΒ š⎥⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩∉∉∪ 〈 .  
  .إبدال كلمة بأخرى، تشابه باإلبدال: نوعه      

  
  
  

                                                 
 ١١٦ص  ينظر قصة نوح ٨٣٥



 

  : أثر السياق في توجيه المتشابه      

في توجيه ذلك أن سر هذا   - رحمه اهللا–ي ظاهر كالم الفخر الراز      
ونهاهم عن عبادة ، دعا قومه إلى عبادة اهللا وحده االختالف كان ألن هوداً

فكذبوه في دعوته ونسبوه إلى السفاهة؛ ألنه تطاول ، وبين لهم بطالنها، األوثان
قد قال مثل ذلك ف أما نوح ،على األصنام وقدح في ذاتها وذات من عبدها منهم

 ،فما فقهوا ما يصنع، ولم يكن لقومه عهد بها، صنعه للسفينة فوق البرب اد عليهوز
فرموه بالضالل فكأنهم أرادوا أنه ضاّل ، وال ماء عندهم، وما فقهوا لماذا يصنعها

  ٨٣٦.عن الصواب
شرع لم ي واألظهر أن هذه المقوالت كانت قبل صنع السفينة؛ ألن نوحاً      

ت وانتهاء الجدل والنقاش مع قومه كما دلّ، دوار الرسالةفي بنائها إال في آخر أ
الختالفه إنما كان واختالف الضالل عن السفاهة ، على ذلك القصة في سورة هود

واختالفه في ذاته مما ال سؤال فيه ألن كل قومٍ كما بدا ، في ذاته عمن حكي عنهم
لضالل من بيان مع ما في ا ،وكما قذف الشيطان في صدورهم نطقوا، لهم تكلموا

  .كانوا أظلم وأطغى وقوم نوح، شدة طغيان الرامين به بخالف السفاهة لعمومه
 أن قوم هودبقوله في تفسيره فقد وجه ذلك  -رحمه اهللا–البقاعي  أما      

لم من الرسل وما يأتي مخالفهم من العذاب من وصفوه بالكذب ألنه كان عندهم ع
دوه فقد جزموا بالضالل وأكّ أما قوم نوح، ولم يكن العهد بعيداً قصة نوح

ولهذا ، بكونه مبيناً؛ ألنه لم يكن عندهم شعور بأحوال الرسل وعذاب األمم قبل ذلك
$ ® :قالوا ¨Β $ uΖ÷è Ïϑ y™ #x‹≈ pκÍ5 þ’ Îû $ uΖÍ← !$ t/# u™ t⎦,Ï!¨ρ F{$# ∩⊄⊆∪ 〈 ) ٢٤المؤمنون( 

أنه ورد : لصواب بقولهبأنه ا -واهللا أعلم-ثم رد البقاعي توجيهه بما يظهر       
ن معه مِلو لهف قومه له بالكذب في سورة هود في قولهم وص في قصة نوح
≅ö ® :من المؤمنين t/ öΝä3–Ψ ÝàtΡ š⎥⎫Î/É‹≈ x. ∩⊄∠∪ 〈 ) وكان هذا بعد أن نصب لهم األدلة ، )٢٧هود

واألمر كذلك في قصة ، وأقام البراهين على صحة دعوته ولم يكن في أول األمر

                                                 
 ٢/١٥٦وحاشية الجمل ، ١٤/١٢٦ينظر التفسير الكبير  ٨٣٦



 

، ه لم يقل له ذلك إال الكفار من قومه؛ ألنه كان في قومه من اتبعهفإن هود
  ٨٣٧.ووصفه بالسفاهة يدل على ظنهم بكذبه أو أنه يقول غير الحق

  .وبهذا يكون ال فرق بين التهمتين بل إن كل قوم قذفوا نبيهم بما جاز لهم      
  

  :الموضع الثالث      

في سورة األعراف في  وحورد ذكر المأل غير موصوف في قصة ن      
$tΑ ® :قوله تعالى s% _| yϑ ø9$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ ¯ΡÎ) y71 ut∴s9 ’ Îû 5≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7–Β ∩∉⊃∪ 〈، صف بينما و

$tΑ ® :بالكفر في سورة هود في قوله تعالى s% _| yϑø9$# š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% 〈 ،
مدين بالكفر  تصفوو، وحيث وصفت عاد بالكفر جاء وصف ثمود باالستكبار

  .واالستكبار
  :يشتمل على نوعين من التشابه: نوعه      
حذف الوصف تارة ، تشابه بالحذف واإلثبات: النوع األول من التشابه      

  .وإثباته أخرى
  .إبدال صفة بأخرى، تشابه باإلبدال: النوع الثاني من التشابه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

 بأن سبب الحذف في قصة نوح -رحمه اهللا–أجاب ابن الزبير الغرناطي       
قال تعالى على لسان ، ما يفيد أنهم على الكفر والضالل هو أن في دعائه

%∃: ® þ’ÏoΤÎ) ßنوح s{r& öΝä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩∈®∪ 〈 ،ُه من تعذيبهم إنما كان فخوف
⎪⎥š ® :كرفاكتفى بذلك عن ذ، لكفرهم Ï%©!$# (#ρ ãxx.  〈 لإليجاز. 
ألنه قال في دعائه  فلم يقع فيه ما وقع في دعاء نوح أما دعاء هود       
Ÿξ ® :لهم sùr& tβθà)−G s? ∩∉∈∪ 〈 ، فقوله هذا ليس فيما يعطيه من التخويف في قوة كالم
ب وشعي ويشهد لهذا أن قصتي صالح، نؤمر بالتقوى المؤمإذ قد ي ،نوح

                                                 
  ٧/٤٣٥ينظر نظم الدرر  ٨٣٧



 

ورد ، مما ينبئ بالكفر لما لم يقع في دعوتهما ما وقع من نوح ا السالمعليهم
فجاء وصف ثمود ، في حكاية مقالة قومهما ما يحصل منه ذلك المقصود

  ٨٣٨.باالستكبار ومدين بالكفر واالستكبار
رحمـه  – فقد اعتمد على توجيه الزمخشـري   -رحمه اهللا–أما ابن جماعة       
صفت عاد في نفس السـورة  بالكفر بينما و قوم نوح وصفلم يوهو أنه  -اهللا

من آمن به ولم يكن في أشـراف قـوم    بالكفر؛ ألنه كان في أشراف قوم هود
الفخـر  أبـو   وقد وافـق علـى ذلـك   ، ٨٣٩من آمن به فأطلق لفظ المأل نوح

  . رحمهم اهللا جميعاً،٨٤٣والكلبي ،٨٤٢واأللوسي ،٨٤١وأبو حيان ،٨٤٠الرازي
ويجوز أن يكون : "ر عنه بقولهآخر عب وجهاً -مه اهللارح-وذكر الزمخشري      

  ٨٤٤."وصفاً وارداً للذم ال غير
فخالفهم معترضاً بما جاء في سورة هود فـي   -رحمه اهللا–أما ابن عاشور       

، وقال بأن الزمخشري غفل عن ذلك، حيث وصف المأل بالكفر خبر قوم نوح
  ٨٤٥.وعوالتن وعلّل ذلك بأنه اختالف من باب التفنن

بالكفر في باقي السور فقد تم توجيـه ذلـك فـي     وأما وصف قوم نوح      
  ٨٤٦.مواضعه

وأما االقتصار على وصف ثمود باالستكبار فالظاهر ألنه لم تكن لهم       
، بالنسبة لغيرهم مبالغات في مجادالتهم وإلقاء شبههم بل كانت لهم في ذلك هوادةٌ

حك عنهم شيء من مجابهتهم صفوا باالسففي سورة األعراف حيث وتكبار لم ي

                                                 
 ١/٥٢٩ينظر مالك التأويل  ٨٣٨
  ٢/١١٠والكشاف ، ١٧٩ينظر كشف المعاني ص ٨٣٩
 ١٤/١٢٦ينظر التفسير الكبير  ٨٤٠
 ٤/٣٢٣ينظر البحر المحيط  ٨٤١
 ٤/٣٩٣ينظر روح المعاني  ٨٤٢
 ٢/٣٦ينظر التسهيل لعلوم التنزيل ٨٤٣
 ٢/١١٠الكشاف  ٨٤٤
 ٨/٢٠٢والتنوير  ينظر التحرير ٨٤٥
  ١١٨ص  ينظر قصة نوح ٨٤٦



 

ل المستكبرين مع المستضعفين في شأن بل منتهى ما حكي عنهم هو تقاو، لنبيهم
وأبلغ ما حكي عنهم في سورة القمر لم يكن موجهاً إليه بل إلى  ،صالح

  .المؤمنين منهم
قد و، باالستكبار والكفر إلفادة جمع الوصفين لهم وأما وصف قوم شعيب      

  ٨٤٧.تم تفصيل القول في توجيه ذلك في قصة شعيب
  

  :الموضع الرابع      

$ ® :في سورة األعراف قول المأل لهود       ¯ΡÎ)uρ y7 ‘ΖÝàuΖs9 š∅ ÏΒ š⎥⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩∉∉∪ 
βÎ)uρ y7 ® :في سورة الشعراء وقولهم لشعيب، 〉 ‘ΖÝà̄Ρ z⎯Ïϑ s9 t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩⊇∇∉∪ 〈.  

حذف نون التوكيد من سورة الشعراء ، حذف واإلثباتتشابه بال: نوعه      
  .المخففة) إن(وإثباتها في سورة األعراف مع 

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

في سورة األعراف للداللة على شدة ) إن المخففة(جاء إثبات نون التوكيد مع       
مما يظهر  عراف أشدظهره السياق في سورة األوذلك ألن التكذيب الذي ي، التوكيد

$tΑ ® :ففي سورة األعراف قال تعالى، في سورة الشعراء s% _| yϑø9$# š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ 
ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% 〈  ،وفي سورة الشعراء قال: ® (#ûθ ä9$ s% !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& z⎯ÏΒ t⎦⎪ Í−s |¡ßϑ ø9$# ∩⊇∇∈∪ 〈 

ئلون في اآلية الثانية بينما القا، هم الكافرونفيها اآلية األولى القائلون ف      
فهو تكذيب مختلط ال ، والخائف، واإلمعة، والقليل، مختلطون فيهم الشديد التكذيب

والذي يدل على ذلك قوله تعالى بعد آيات ، صل إلى تكذيب الذين كفروا خصوصاًي
’ (βÎ¨ ® :سورة الشعراء Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ tβ%x. ΝèδãnYø.r& t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊇®⊃∪ 〈 ) أي إن ، )١٩٠الشعراء

إلى أصحاب األيكة منسوب الكالم في آيات سورة الشعراء ف، ةٌ مؤمنةلّفيهم ق
إلى الذين كفروا فيها منسوب الكالم خالف آيات سورة األعراف فإن ب، عموماً
  .خاصة

                                                 
 ٤٠٣ص  ينظر قصة شعيب ٨٤٧



 

ففي ، يبين ذلك كالم الرسول الذي عقب قول قومه له في كل من اآليتين      
$tΑ ® :على قومه بآيات عدة ودسورة األعراف رد ه s% ÏΘöθ s)≈ tƒ }§øŠs9 ’ Ï1 ×π yδ$ xy™ 

© Éi_ Å3≈ s9uρ ×Αθ ß™ u‘ ⎯ÏiΒ Éb> §‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩∉∠∪ öΝà6äó Ïk= t/é& ÏM≈n=≈ y™ Í‘ ’Ïn1u‘ O$ tΡr&uρ ö/ä3s9 ëw ¾¾$ tΡ î⎦⎫ÏΒ r& ∩∉∇∪ 
óΟçFö6 Åf tã uρ r& βr& öΝä.u™!% y` Öò2 ÏŒ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ 4’n?tã 5≅ ã_ u‘ öΝä3ΖÏiΒ öΝà2 u‘ É‹ΖãŠÏ9 4 (#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) öΝä3n= yè y_ 

u™!$ xn= äz .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ ÏΘöθ s% 8yθçΡ öΝä.yŠ# y— uρ ’ Îû È,ù= y⇐ø9$# Zπ sÜ)Á t/ ( (#ÿρ ãà2 øŒ$$ sù u™Iω#u™ «!$# ö/ä3¯= yè s9 tβθ ßs Ï= øè? ∩∉®∪ 
لم يزد على  بخالف آية سورة الشعراء فإن شعيب، )٦٩- ٦٧األعراف ( 〉

$tΑ ® :قوله s% þ’Ïn1u‘ ãΝn= ÷ær& $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊇∇∇∪ 〈 ) وبذلك يتضح الفرق بين ، )١٨٨الشعراء
   ٨٤٨.التعبيرين

  

:الموضع الخامس        

ûθä9$#) ® :قال تعالى في سورة األعراف في قصة ثمود       s% $ uΖoK÷∞Å_ r& y‰ç7÷è uΖÏ9 ©!$# 
…çν y‰ôm uρ u‘ x‹tΡuρ $ tΒ tβ% Ÿ2 ß‰ç7÷è tƒ $ tΡäτ !$ t/# u™ ( $ sΨ Ï?ù'sù $ yϑ Î/ !$ tΡß‰Ïè s? βÎ) |MΨä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∠⊃∪ 〈 

) ٠٧٠األعراف (  

$! ® :وقال في سورة الشعراء في قصة شعيب       tΒ |MΡr& ω Î) Ö|³o0 $ sΨ è=÷WÏiΒ ÏNù'sù 
>π tƒ$ t↔ Î/ β Î) |MΖä. z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇∈⊆∪ 〈 

) ١٥٤الشعراء (  

  .باإلظهار واإلضمارتشابه : نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه 

$ ®:قول قوم صالح       sΨ Ï?ù'sù $ yϑ Î/ !$ tΡß‰Ïè s? βÎ) |MΨä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$#  〈  كقول
:® ÏNù'sù >πشعيب tƒ$ t↔ Î/ β Î) |MΖä. z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇∈⊆∪ 〈 ، نوا اآليةإال أن هؤالء عي

أنذرهم بكسف يأتي فيه  ويحتمل أن شعيباً، فيحتمل أن تعيينها اقتراح منهم

                                                 
 ١٦٠والتعبير القرآني للدكتور فاضل السامرائي ص، ١/٣٧٥ينظر معاني النحو  ٨٤٨



 

بإسناد  فكان جواب شعيب، يوم الظّلة المذكور في هذه اآليةوذلك هو ، عذاب
  ٨٤٩.العلم إلى اهللا فهو العاِلم بما يستحقونه من العذاب ومقداره

  
       :الموضع السادس      

$tΑ ® :في سورة المؤمنون قال تعالى في قصة نوح       s)sù (#àσn= yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãx x. 
⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ tΒ !#x‹≈ yδ ω Î) Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ß‰ƒ Íãƒ β r& Ÿ≅Ò xtG tƒ öΝà6ø‹n= tæ 〈  ، وقال في نفس السورة

$:®  tΑفي قصة هود s% uρ _| yϑ ø9$# ⎯ÏΒ Ïµ ÏΒ öθ s% t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#θ ç/¤‹x.uρ Ï™!$ s)Ï= Î/ Ïο u½z Fψ$# öΝßγ≈ sΨ øùuø?r&uρ ’ Îû 
Ïο 4θ uŠut ù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ tΒ !#x‹≈ yδ ω Î) Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ 〈. ،ُدم المجرور في القصة الثانية على حيث ق

ؤخر عنها كما ورد في قصة نوحالصفة ولم ي.  
  .تشابه بالتقديم والتأخير: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

اقتصرت على ) نالذي(فصلة ، على األصل جاءت اآلية في قصة نوح      
ثم ذكر المفعول وهو ، ثم ذكر بعده الجار والمجرور، الفعل وضمير الفاعل

فصلة الموصول طالت بذكر الفاعل ، وليس األمر كذلك في اآلية الثانية، المقول
فقدم المجرور ألن تأخيره مثل اآلية ، والمفعول والعطف عليه مرة بعد أخرى

وهذا هو رأي ، ين الصفة وما عطف عليهاحال بوحتى ال ي، األولى فيه إشكال
  .رحمهما اهللا ٨٥١والكرماني، ٨٥٠اإلسكافي

ÏΒ  ®  ⎯Ïµ⎯ :أن المجرور -رحمه اهللا-ويقول ابن الزبير الغرناطي       ÏΒ öθ s% 〈  رفع
ثم احتيج إلى ذكره ألنهم وصفوا بالكفر ألنه ، إمكانية أن يكون القائلون غيرهم

كره في حتج إلى ذمفهوماً من سياق الكالم لم ي ولما كان هذا. سبب أخذهم وهالكهم
  .كل موضع

                                                 
 ١٩/١٨٧ينظر التحرير والتنوير  ٨٤٩
  ١٧٥ينظر درة التنزيل ص ٨٥٠
 ٢٧٥ينظر البرهان ص ٨٥١



 

وحيث ُأريد التأكيد في البيان أو الزيادة في التخصيص اعتناء برفع المفهوم       
وهذا ما حصل في قصة ، ورفع احتماله جاء تقديم المجرور في فصيح الكالم

  .هود
في الحاجة إلى  وحوعلى الرغم من أنه ال فرق بين هذه القصة وقصة ن      

هذا المجرور أو ما يقوم مقامه إال أنه لم يم في قصة نوحقد  وذلك ألنه لم يرد
علت مع موصوفها كشيء واحد للحاجة فيها إال صفة واحدة هي صفة الكفر التي ج

  .وكونها مفردةً قُرنت بموصوفها وتأخر المجرور، إليها
وال يمكن ، بصفة واحدة بل زيد عليهالم يقع االكتفاء  بينما في قصة هود      

  ٨٥٢.لذا قدم المجرور، جعل صفتين فأكثر مع موصوفها كشيء واحد
وإنما أخّر النعت هنا : "حيث يقول -رحمه اهللا-وقد وافقه الطاهر بن عاشور      

θ#)  ® :لتتصل به الصفتان المعطوفتان من قوله - أي في قصة هود – ç/¤‹x.uρ 
Ï™!$ s)Ï= Î/ Ïο u½z Fψ$# öΝßγ≈sΨ øùuø?r&uρ ’Îû Ïο 4θ uŠut ù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# 〈."٨٥٣     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
  ٢/٨٧٦,٨٧٥ينظر مالك التأويل  ٨٥٢
 ١٨/٥٢التحرير والتنوير  ٨٥٣



 

  الوحدة الثانية

  
’:® * 4قال تعالى في سورة األعراف في قصة هود       n< Î)uρ >Š% tæ ôΜ èδ%s{r& #YŠθ èδ 3 

tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî 4 Ÿξ sùr& tβθà)−G s? ∩∉∈∪ 〈 
) ٠٦٥األعراف (  

’: ® 4وفي قصة صالح       n< Î)uρ yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& $ [s Ï=≈ |¹ 3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã$# ©!$# $ tΒ 
Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν ãöxî ( ô‰s% Νà6ø?u™!$ y_ ×π uΖÍh‹t/ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ ( ⎯Ïν É‹≈ yδ èπ s%$ tΡ «!$# öΝà6s9 Zπ tƒ#u™ ( $ yδρ â‘ x‹sù 

ö≅ à2ù's? þ’Îû ÇÚö‘ r& «!$# ( Ÿω uρ $ yδθ ¡yϑ s? &™ûθ Ý¡Î0 öΝä.x‹äz ù'u‹ sù ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩∠⊂∪ 〈  
) ٠٧٣األعراف (  

’:® 4وقال قي قصة شعيب       n< Î)uρ š⎥ t⎪ ô‰tΒ öΝèδ% s{r& $ Y7øŠyè ä© 3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã$# ©!$# 
$ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈s9Î) …çν ãöxî ( ô‰s% Νà6ø?u™!$ y_ ×π sΨÉi t/ ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ ( (#θ èù÷ρ r'sù Ÿ≅ ø‹x6ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ Ÿω uρ 

(#θ Ý¡y‚ ö7s? }¨$̈Ψ9$# öΝèδ u™!$ u‹ô© r& Ÿω uρ (#ρ ß‰Å¡øè? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# y‰÷è t/ $ yγ Ås≈ n= ô¹ Î) 4 öΝà6Ï9 s̈Œ Ööyz öΝä3©9 β Î) 
ΟçFΖà2 š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩∇∈∪ 〈  

) ٠٨٥األعراف (  

>: ® 4’nدوقال تعالى في سورة هود في قصة هو       Î)uρ >Š% tæ öΝèδ% s{r& #YŠθ èδ 4 tΑ$ s% 
ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈s9Î) ÿ…çν ãöxî ( ÷βÎ) óΟçFΡ r& ωÎ) šχρãyIøãΒ ∩∈⊃∪ 〈  

) ٠٥٠هود (  

’:® * 4وقال في قصة صالح       n< Î)uρ yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& $ [s Ï=≈ |¹ 4 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# 
$ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν ãöxî ( uθ èδ Νä.r't±Ρr& z⎯ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# óΟä.uyϑ ÷è tG ó™ $#uρ $ pκÏù çνρãÏøó tFó™ $$ sù ¢ΟèO (#ûθ ç/θè? Ïµ ø‹s9Î) 4 
¨β Î) ’Ïn1u‘ Ò=ƒ Ís% Ò=‹Åg’Χ ∩∉⊇∪ 〈 

) ٠٦١هود (  

>: ® * 4’nوقال في قصة شعيب       Î)uρ t⎦ t⎪ ô‰tΒ óΟèδ% s{r& $ Y6 ø‹yè ä© 4 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç7ôã $# ©!$# 
$ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈s9Î) …çν ãöxî ( Ÿω uρ (#θ ÝÁ à)Ζs? tΑ$ u‹ò6Ïϑ ø9$# tβ#u”Ïϑ ø9$#uρ 4 þ’ ÏoΤÎ) Νà61 u‘ r& 9ösƒ ¿2 þ’ ÏoΤÎ)uρ ß∃% s{r& 

öΝà6ø‹n= tæ z># x‹tã 5Θöθ tƒ 7Ý‹Ït ’Χ ∩∇⊆∪ 〈  
) ٠٨٤هود (  

:® ôMوقال في سورة الشعراء في قصة نوح       t/¤‹x. ãΠöθ s% ?yθçΡ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# 〈) الشعراء

١٠٥ (  



 

: ® ôMوقال في قصة هود       t/¤‹x. îŠ% tæ t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊄⊂∪ 〈 
) ١٢٣الشعراء (  

: ® ôMوقال في قصة صالح       t/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊆⊇∪ 〈 
) ١٤١الشعراء (  

≈=: ® z>¤‹x. Üوقال في قصة شعيب       ut õ¾r& Ïπ s3ø‹t↔ ø9 t⎦⎫Ï= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇∠∉∪ 〈 
) ١٧٦الشعراء (  

: ® * ôMوقال تعالى في سورة القمر في قصة نوح       t/¤‹x. öΝßγ n= ö6 s% ãΠöθ s% 8yθ çΡ 
(#θ ç/¤‹s3sù $ tΡy‰ö6 tã (#θ ä9$ s% uρ ×βθãΖøgxΧ uÅ_ ßŠø— $#uρ ∩®∪ 〈  

) ٠٠٩القمر (  

%: ® ôMt/¤‹x. ×Šوفي قصة هود       tæ y#ø‹s3sù tβ% x. ’ Ï1# x‹tã Í‘ä‹çΡuρ ∩⊇∇∪ 〈 
) ٠١٨القمر (  

:® ôMوفي قصة صالح       t/¤‹x. ßŠθßϑ rO Í‘ ä‹‘Ζ9$$ Î/ ∩⊄⊂∪ 〈 
)٠٢٣القمر (  

 

:في هذه الوحدة موضع واحد من التشابه        

 وصـالح  كر قـوم هـود  بينما ورد ذ، )قوم نوح(بعنوان  ذُكر قوم نوح      
  .مدين أو أصحاب األيكةبألقاب عاد وثمود و ب عليهم السالموشعي
  .إبدال كلمة بأخرى، تشابه باإلبدال: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

ما ذكرته سابقاً من أن قوم نوح لم يكن لهم اسم يعرفون به لذا السر في ذلك       
 وساعد على ذلك أن الناس، أضيفوا إلى اسم نبيهم حتى صار لهم علَماً يعرفون به

أما أقوام هود وصـالح وشـعيب    ،لم يكونوا قد انقسموا إلى قبائل متعددة مختلفة
  .عليهم السالم فقد كانت لهم ألقاب يعرفون بها فجاء ذكرهم بها في اآليات

  
  
  
  



 

  سورة هود

  فيها وحدة واحدة

  
:® (#θقال تعالى في سورة هود في قصة صالح       ä9$ s% ßxÏ=≈ |Á≈tƒ ô‰s% |MΨ ä. $ uΖŠ Ïù 
#vθ ã_ ötΒ Ÿ≅ ö6 s% !#x‹≈ yδ ( !$ uΖ9yγ ÷Ψ s?r& β r& y‰ç7÷è ¯Ρ $ tΒ ß‰ç7÷è tƒ $ tΡäτ !$ t/# u™ $ uΖ̄ΡÎ)uρ ’ Å∀ s9 7e7 x© $ £ϑ ÏiΒ !$ tΡθ ãã ô‰s? Ïµ ø‹s9Î) 5=ƒ Íß∆ 

〈 
) ٠٦٢هود (  

óΟs9r& öΝä3Ï?ù'tƒ (#àσt6 ® :وعاد وثمود وقال في سورة إبراهيم في قوم نوح       tΡ 
š⎥⎪ Ï%©!$# ⎯ÏΒ ôΜ à6Ï= ö6 s% ÏΘöθ s% 8yθ çΡ 7Š$ tã uρ yŠθ ßϑ rO uρ ¡ š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ ¡ Ÿω öΝßγ ßϑ n= ÷è tƒ ωÎ) ª!$# 4 
öΝßγ ø?u™!% y` Νßγ è= ß™ â‘ ÏM≈uΖÉi t7ø9$$ Î/ (#ÿρ –Šusù óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& þ’ Îû óΟÎγ Ïδ üθ øùr& (#ûθ ä9$ s% uρ $ ¯ΡÎ) $ tΡöxx. !$ yϑ Î/ ΟçFù= Å™ ö‘é& ⎯Ïµ Î/ $ ¯ΡÎ)uρ 

’ Å∀s9 7e7 x© $ £ϑ ÏiΒ !$ sΨtΡθ ãã ô‰s? Ïµ ø‹s9Î) 5=ƒ ÍãΒ ∩®∪ 〈 
) ٠٠٩إبراهيم (  

 

  :مواضع التشابه      

:الموضع األول        

$ ®مجيء لفظ        uΖ̄ΡÎ)uρ  〈بينما جاء في سورة إبراهيم لفظ ، في سورة هود® $ ¯ΡÎ)uρ 
〈  

في اآلية األولـى  ) إن(إثبات حرف التوكيد ، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      
  .من الثانيةوحذفه 

 
:أثر السياق في توجيه المتشابه         

ذلك بأن الضمير الذي دخلت عليه  -رحمه اهللا–وجه الخطيب اإلسكافي       
في اآلية األولى هو على لفظ ضمير المنصوب المتصل بالفعل في قوله ) إن(

$! ® :تعالى uΖ9yγ ÷Ψ s?r& 〈 ،ر له آوضمير المنصوب إذا اتصل بالفعل لم يغيخره كما ير غي
تصال ضمير الفاعلين تسكن الباء ال) ضربنا: (نحو، إذا اتصل به ضمير المرفوع



 

ولم ينازعه شبه ) ضربنَا: (عولين بها إذا قلتنها التصال ضمير المفوال تسك، بها
  .وال يقع حذف حينها، بها) نا(عند اتصال نون الضمير ) إن(م لفظ سل، الفاعل
ي اآلية الثانية وعلى الرغم من كونها منصوبة إال أنها مشبهة للفظ ف) إنا(أما       
، ولوقوعها موقع المرفوع المبتدأ، لكونها على لفظها) ضربنا: (كقولك، الفاعل

$ ® :وألن اللفظ الذي تقدم عليها هو ضمير المرفوع في قوله tΡöxx. 〈  وذلك بخالف
فوع لغير هذا اللفظ ولكنه للقوم وتقدمها قبل ذلك أيضاً ضمير مر، اآلية األولى

ÿρ#) ® :الذين كان لهم اللفظ األول وهذا الضمير هو الواو في قوله –Šusù óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& þ’Îû 
óΟÎγ Ïδ üθ øùr& (#ûθ ä9$ s% uρ $ ¯ΡÎ) $ tΡöxx. !$ yϑ Î/ ΟçFù= Å™ ö‘ é& ⎯Ïµ Î/ 〈  ،تشبيهاً ) إنا(من  النون ذفتألجل ذلك ح

وكما أن الفعل يلحقه حذف حركة عند ، بعد الفعلللضمير بعدها بالضمير المرفوع 
حيث سكنّا الباء التصال نون الضمير ) ضربنا:(مثل، اتصال هذا الضمير به

لينقص لفظها عند اتصاله بما هو كالضمير ) إن(تم حذف حرف النون من ، بالفعل
  ٨٥٤.المرفوع لفظاً ومعنى وموقعاً

      له تعالىا كان في اآلية األولى قووقيل أنه لم: ® !$ tΡθ ããô‰s? 〈  وهي كلمة ذات
$ ® :نون واحدة لم يكن هناك بأس من وجود نونين فيما قبلها في قوله uΖ̄ΡÎ)uρ 〈 ، بينما

$! ® :الثانيةكان في اآلية  sΨ tΡθ ããô‰s? 〈 سن أال تكثر وهي ذات نونين كان من الح
$ ® :النونات في اآلية فاختير قوله ¯ΡÎ)uρ 〈 ،ي في عدد حرف وبذلك حصل التساو

  .النون في هاتين اآلتين المتشابهتين
وهذا التوجيه اعتمد على حروف األلفاظ وعددها دون النظر إلى قواعد اللغة       

  .واإلعراب وهو توجيه حسن ال يتعارض مع األول
  

  :الموضع الثاني      

$! ® :قوله في اآلية األولى       tΡθ ããô‰s? 〈 ،وفي اآلية الثانية: ® !$ sΨ tΡθ ãã ô‰s? 〈.  

                                                 
 ٤٦٥,٤٦٤ينظر درة التنزيل ص ٨٥٤



 

حذف حرف النون من اآلية األولى وإثباتها ، تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      
  .في الثانية

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

أنه ال يصح وضع أحد الفعلين مكان  -رحمه اهللا–يقول الخطيب اإلسكافي         
واحدة وال يجوز في الثانية إال فال يجوز في اآلية األولى إال فعل بنون ، اآلخر

والنون مع األلف ضمير ، ين؛ ألن اآلية األولى خطاب لصالحتفعل بنونين اثن
أي فعل مفرد والفاعل له ضمير مستتر ، فعل واحد ال نون فيه) تدعو(و، المتكلم

ألنه ، في اآلية الثانية) تدعوننا(وليس األمر كذلك في الفعل ، يعود إلى صالح
، عند الرفع) تدعوننا(وال يقال لهم في حال الجمع إال ، وهم جماعة خطاب للرسل

سقوال وجود ) نالم تدعو(و، )لن تدعونا: (نحو، ط النون إال الناصب والجازمفال ي
وهذا ) تدعوننا(فأما إذا رفعت خطاب الجماعة لم تكن إال ، لناصب وال جازم هنا

  ٨٥٥.من مبادئ علم اإلعراب
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
 ٤٦٣ينظر درة التنزيل ص ٨٥٥



 

  منونسورة المؤ

  الوحدة األولى

  

$tΑ ® :قال تعالى في سورة المؤمنون في قصة نوح       s)sù (#àσn= yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ 
⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ tΒ !#x‹≈ yδ ωÎ) Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ß‰ƒ Íãƒ β r& Ÿ≅ Ò xtG tƒ öΝà6ø‹n= tæ öθ s9uρ u™!$ x© ª!$# tΑu“Ρ{ Zπ s3Í≥ ¯≈ n= tΒ $̈Β 

$ uΖ÷è Ïϑ y™ #x‹≈ pκÍ5 þ’ Îû $ uΖÍ← !$ t/# u™ t⎦,Ï!¨ρ F{$# ∩⊄⊆∪ 〈 
) ٠٢٤المؤمنون (  

$tΑ ® :وقال في نفس السورة في قصة هود       s% uρ _| yϑ ø9$# ⎯ÏΒ Ïµ ÏΒ öθ s% t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxx. 
(#θ ç/¤‹x.uρ Ï™!$ s)Ï= Î/ Ïο u½z Fψ$# öΝßγ≈ sΨ øùuø?r&uρ ’Îû Ïο 4θ uŠut ù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ tΒ !#x‹≈ yδ ω Î) Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ã≅ä.ù'tƒ $£ϑ ÏΒ tβθ è= ä.ù's? 

çµ ÷ΖÏΒ ÛUuô±o„ uρ $ £ϑÏΒ tβθç/uô³n@ ∩⊂⊂∪ 〈 
) ٠٣٣المؤمنون (  

   
  :مواضع التشابه      

  :الموضع األول      

معطوفا بالفاء في قوله  في سورة المؤمنون في قصة نوحجاء قول المأل       
$tΑ ® :تعالى s)sù 〈 ،وفي قصة هود  معطوفا بـالواو   جاء قولهمفي نفس السورة

$tΑ ®:في قوله تعالى s% uρ 〈.  
  .إبدال حرف الفاء بالواو، تشابه باإلبدال:نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه       

لم : "بقوله العطف بالواو في قصة هود - رحمه اهللا–وجه ابن عاشور       
عطف قول المأل بفاء التعقيب كما ورد في قصة نوحي م هذا كان ألن قوله

بأن يكونوا أجابوا كالمه بالرد ، متأخراً عن مقالة رسولهم التي هي فاتحة دعوته
فلما استمر على دعوتهم وكررها فيهم وجهوا مقالتهم المحكية هنا إلى ، والزجر
طفت جملة جوابهم ولم تأت على أسلوب االستعمال في ومن أجل هذا ع، قومهم

كي بصيغة القول بل ح ن كالم رسولهم لم يحكوأيضا أل، حكاية أقوال المحاورات



 

$ ® :التفسيرية لما تضمنه معنى اإلرسال في قوله) أن(ب uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÎκ Ïù Zωθß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ Èβr& 
(#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî ( Ÿξ sùr& tβθà)−G s? ∩⊂⊄∪ 〈 ) ٨٥٦")٣٢المؤمنون

  

العطف بالواو في حيث ذكر أن  - رحمه اهللا–الشيخ زاده ومثل ذلك ما قاله        
به حتى يتصل كالمهم لم يتصل بكالم الرسول ولم يقع عق كان ألن  قصة نوح

بل اجتمع في الحصول قولهم الباطل وكالمه الحق فعطف بالواو للداللة ، بالفاء
  ٨٥٧.على اجتماعهما في الوجود

  
  :الثانيالموضع       

    :بقوله الوصف بالكفر في سورة المؤمنون في قصة هود الزيادة على      
® tΑ$ s% uρ _| yϑ ø9$# ⎯ÏΒ Ïµ ÏΒöθ s% t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#θ ç/¤‹x.uρ Ï™!$ s)Ï= Î/ Ïο u½z Fψ$# öΝßγ≈sΨ øùuø?r&uρ ’Îû Ïο 4θ uŠut ù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ tΒ 

!#x‹≈ yδ ω Î) Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ 〈 دون وجود هذه الزيادة في قصة نوح في نفس السورة.  
  .بالزيادة والنقصانتشابه : نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

ة على أن المذكورين في القصة الثانية ليسوا في شمول الكفر هذه الزيادة دالّ      
، بل اإليمان في هؤالء أفشى وأكثر، إياهم واستيالئه على معظمهم كقوم نوح

$ ® :قال تعالى £ϑ s9uρ u™!% y` $ tΡÞö∆ r& $ sΨøŠ¯gwΥ #YŠθ èδ t⎦⎪ Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π yϑ ôm uÎ/ $̈ΖÏiΒ Νßγ≈ sΨøŠ¯gwΥuρ ô⎯ÏiΒ 
A># x‹tã 7áŠÏ= xî ∩∈∇∪ 〈 ) ولم يقع هنا وصف من آمن من قوم هود، )٥٨هود  بقلّة وال
بين إال أنه ورد في وصف المأل المكذِّ، فبقي االحتمال متساوياً في الطرفين، بكثرة

الناس عن  في هذه السورة ممن أفصح بالرد والتكذيب وصد من قوم هود
وذلك لما وصفهم به بعد الكفر من التكذيب ، شعر بأنهم ليسوا أكثر قومهاتباعه ما ي

أما الكفر ، والعقل شاهد أن المترفين ليسوا جميعهم، هم والترفّواإلتراف وهو التنع
بل ، ويبعد اتصاف جميعهم باالمتداد في الترف ،فال يبعد اتصاف أمة بأسرها به

                                                 
 ١٨/٥١التحرير والتنوير  ٨٥٦
  ٤/٤٠٣ينظر حاشية الشيخ زاده  ٨٥٧



 

كر فأشعر وصفهم بما ذكر بعد كفرهم بكثرة ما ذُ، ذلك يمتنع أن يتصف به األكثر
وأشعر أيضاً بامتدادهم وتمكنهم في ، بخالف الحال في قوم نوح، فيمن عداهم

≅öΝs9r& us? y#ø‹x. Ÿ ® :قال تعالى، دنياهم أكثر من غيرهم yèsù y7 š/u‘ >Š$ yè Î/ ∩∉∪ tΠu‘ Î) ÏN# sŒ ÏŠ$ yϑ Ïèø9$# 
∩∠∪ ©ÉL ©9$# öΝs9 ÷,n= øƒ ä† $ yγ è= ÷WÏΒ ’Îû Ï‰≈ n= Î6 ø9$# ∩∇∪ 〈 ) ع الحال ،  )٨-٦الفجرفأشعرت زيادة الوصف بتوس

٨٥٨.كرفلم يكن بد من وصفهم بما ذُ، وامتداد اآلماد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
 ٢/٨٧٧ينظر مالك التأويل  ٨٥٨



 

  الوحدة الثانية

  

$:  ® tΑي قصة صالحقال تعالى في سورة المؤمنون ف       s)sù (#àσn= yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# 
(#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% $ tΒ !#x‹≈ yδ ω Î) Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ß‰ƒ Íãƒ β r& Ÿ≅ ÒxtG tƒ öΝà6ø‹n= tæ öθ s9uρ u™!$ x© ª!$# tΑu“Ρ{ 

Zπ s3Í≥ ¯≈n= tΒ $ ¨Β $ uΖ÷è Ïϑ y™ #x‹≈ pκÍ5 þ’Îû $ uΖÍ← !$ t/# u™ t⎦,Ï!¨ρ F{$# ∩⊄⊆∪ 〈 
) ٠٢٤المؤمنون (  

%!™øŒÎ) ãΝåκøEu ® :عليهما السالم صالحو هود وقال في سورة فصلت في قصتي       y` 
ã≅ ß™ ”9$# .⎯ÏΒ È⎦÷⎫t/ öΝÎγƒ Ï‰÷ƒ r& ï∅ ÏΒ uρ öΝÎγ Ïù= yz ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$# ( (#θä9$ s% öθ s9 u™!$ x© $ sΨ š/z’ tΑu“Ρ{ Zπ s3Í×¯≈ n= tΒ 

$ ¯ΡÎ* sù !$ yϑ Î/ Λä⎢ ù= Å™ ö‘ é& ⎯Ïµ Î/ tβρ ãÏ≈ x. ∩⊇⊆∪ 〈 
) ٠١٤فصلت (  

 :في هذه الوحدة موضع واحد للتشابه      

  .جاء لفظ الجاللة في اآلية األولى بينما جاء لفظ الرب في اآلية الثانية      
   .إبدال كلمة بأخرى لها نفس المعنى، تشابه باإلبدال: نوعه      

 
:أثر السياق في توجيه المتشابه        

ففي  ،ن االختالف كان لمراعاة السابق في كل موضعلآليتين نفس المعنى لك      
$ ΟèO¢ ® :اآلية األولى تقدم لفظ الجاللة كثيراً في السورة في قوله تعالى uΖø)n= yz sπ xôÜ‘Ζ9$# 

Zπ s)n= tæ $ uΖø)n= y‚ sù sπ s)n= yè ø9$# Zπ tó ôÒ ãΒ $ uΖø)n= y‚ sù sπ tó ôÒ ßϑ ø9$# $ Vϑ≈ sàÏã $ tΡöθ |¡s3sù zΟ≈ sàÏè ø9$# $ Vϑ øt m: ¢ΟèO çµ≈ tΡù't±Σ r& $ ¸)ù= yz 
uyz# u™ 4 x8u‘$ t7tFsù ª!$# ß⎯|¡ôm r& t⎦⎫É)Ï=≈ sƒ ù: $ s9uρ(ô‰s ® :وقولـه ، )١٤المؤمنون (〉 ∪⊇⊆∩ #$ sΨ ù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% 
tΑ$ s)sù ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî ( Ÿξ sùr& tβθ à)−G s? ∩⊄⊂∪ 〈 ) لـــهوقو، )٢٣المؤمنـــون: ® 

$ uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÎκ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ Èβ r& (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî ( Ÿξ sùr& tβθ à)−G s? ∩⊂⊄∪ 〈 ) ٣٢المؤمنون( ،
ƒ≅× ® :بينما تقدم في اآلية الثانية لفظ الرب كثيراً فـي قولـه تعـالى    Í”∴s? z⎯ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# 

ÉΟŠ Ïm §9$# ∩⊄∪ 〈 ) ــلت ــه، )٢فصـ ≅ö * ® :وقولـ è% öΝä3¨Ψ Í← r& tβρ ãàõ3tG s9 “ Ï% ©!$$ Î/ t,n= yz uÚö‘ F{$# ’ Îû È⎦ ÷⎫tΒ öθ tƒ 
tβθ è= yè øgrBuρ ÿ…ã& s! #YŠ# y‰Ρr& 4 y7 Ï9 s̈Œ > u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩®∪ 〈 )  وهما بالرب والتربية أشبه منهمـا  ، )٩فصـلت

  .بلفظ الجاللة



 

ة إلى رب العالمين من أول وقد طالت األخبار واألحوال المسندة في السور      
≅ö * ® :قوله تعالى è% öΝä3¨Ψ Í←r& tβρãàõ3tG s9 “ Ï% ©!$$ Î/ t,n= yz uÚö‘ F{$# ’Îû È⎦ ÷⎫tΒ öθ tƒ tβθ è= yèøgrBuρ ÿ…ã& s! #YŠ# y‰Ρr& 4 

y7 Ï9 s̈Œ > u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩®∪ 〈 إلى آخر السورة.  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الثالثةالوحدة 

  
:® ÷βÎ) uθالمؤمنون في قصة نوحقال تعالى في سورة        èδ ω Î) 7≅ ã_ u‘ ⎯Ïµ Î/ ×π̈ΖÅ_ 

(#θ ÝÁ−/uyIsù ⎯Ïµ Î/ 4© ®L xm &⎦⎫Ïm ∩⊄∈∪ 〈 
) ٠٢٥المؤمنون (  

: ® ÷βوقال في السورة نفسها في قصة هود       Î) uθ èδ ω Î) î≅ ã_ u‘ 3“ uyIøù$# ’ n?tã «!$# 
$ \/É‹Ÿ2 $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ …çµ s9 š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩⊂∇∪ 〈 

) ٠٣٨ن المؤمنو(  

  
:ذه الوحدة موضع واحد للتشابهفي ه         

اتهموه بـالجنون وعـاداً اتهمـت     فقوم نوح، اختلفت التهمة في اآليتين      
  .بالكذب واالفتراء هوداً

  .إبدال تهمة بأخرى، تشابه باإلبدال: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

      ا كان نوحلم سراً ، يدعوهم ليالً ونهاراً، سل في دعوة قومهأسرع الر
وكان في أخريات أيامه شرع في عمل السفينة في برية ال ماء فيها فكان ، وجهاراً

كل ذلك مما زاد قومه حماقةً وتطاوالً عليه حتى أسقطوه عن رتبة العقالء أهل 
   :القمر كما حكي عنهم في سورة، الرزانة واألعمال المعقولة فرموه بأنه مجنون

® * ôM t/¤‹x. öΝßγ n= ö6 s% ãΠöθ s% 8yθ çΡ (#θ ç/¤‹s3sù $ tΡy‰ö6 tã (#θ ä9$ s% uρ ×βθãΖøgxΧ uÅ_ ßŠø— $#uρ ∩®∪ 〈 ) أما هود، )٩القمر 
  .وقومه فلم يكونوا بهذه المثابة وال بهذه الظروف والمالبسات

⎦ ® :في سورة الشعراء في قولهم ولذلك حكى القرآن عن قوم نوح       È⌡s9 óΟ©9 
Ïµ tF⊥ s? ßyθãΖ≈ tƒ ¨⎦ sðθ ä3tG s9 z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏΒθ ã_ öyϑ ø9$# ∩⊇⊇∉∪ 〈 ) حين كان األقوام اآلخرون  في، )١١٦الشعراء

كي عن قوم شعيبيهددون بإخراج نبيهم ال برجمه كما ح في سورة األعراف: 
® y7̈Ζy_ Í÷‚ ãΖ s9 Ü=ø‹yè à±≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u™ y7 yètΒ ⎯ÏΒ !$ sΨÏKtƒ ös% ÷ρ r& ¨βßŠθ ãè tG s9 ’ Îû $ uΖÏG ¯= ÏΒ 4 〈 ) ٨٨األعراف(، 

Ÿω ) ® :وقولهم له في سورة هود öθ s9uρ y7 äÜ÷δ u‘ y7≈sΨ ÷Ηsd us9 ( !$ tΒ uρ |MΡr& $ uΖøŠn= tã 9“ƒÍ“ yè Î/ ∩®⊇∪ 〈 ) ٩١هود(  



 

  سورة الشعراء

  فيها وحدة واحدة
  

: ® (#ûθقال تعالى في سورة الشعراء في قصة صالح       ä9$ s% !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& z⎯ÏΒ 
t⎦⎪ Í−s |¡ßϑ ø9$# ∩⊇∈⊂∪ !$ tΒ |MΡr& ωÎ) Ö|³o0 $ sΨ è= ÷WÏiΒ ÏNù'sù >πtƒ$ t↔ Î/ β Î) |MΖä. z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇∈⊆∪ 〈 

) ١٥٤-١٥٣الشعراء (  

ûθ#) ® :في نفس السورة وقال في قصة شعيب       ä9$ s% !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& z⎯ÏΒ t⎦⎪ Í−s |¡ßϑ ø9$# 
∩⊇∇∈∪ !$ tΒ uρ |MΡr& ωÎ) Ö|³o0 $ sΨè= ÷WÏiΒ β Î)uρ y7 ‘ΖÝà̄Ρ z⎯Ïϑ s9 t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩⊇∇∉∪ 〈 

) ١٨٦-١٨٥الشعراء (  

       

:في هذه الوحدة موضع واحد للتشابه        

$! ® :في قوله جاء إثبات حرف الواو في قصة شعيب       tΒ uρ |MΡr&  〈 ، وحذفها
$! ® :في قوله من قصة صالح tΒ |MΡr&  〈.  

  .اإلثباتتشابه بالحذف و: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

دال على المغايرة والتعدد والذهاب بالجملتين مذهب الشيئين  حرف الواوأن       
السحر أثّـر  أو أن ، كونه بشراً وكونه مسحوراً بمعنى أنه معلّل بالطعام والشراب

والـذهاب   ،للألو وحرف الجر دال على أن الثاني بيان، فيه وجعله يخلط ويهذي
وعلى هذا كان توجيه الخطيب اإلسكافي الذي ذكر أن ، بهما مذهب الشيء الواحد

فإن  أما في قصة شعيب، اآلية األولى بدل من الجملة التي قبلها فناسبها الفصل
فناسـبه   تكذيب قومه له ومخاطبته لهم كان أكثر من الحاصل من قوم صـالح 

لم يدفعوا أمره فـي هـذا    قوم صالح فإن، إكثارهم في الجواب وذلك بالعطف
كما ، ابهم له الوارد في اآلية الثانيةقومه في خط الخطاب كما دفع أمر شعيب

$! ®:أن اهللا حكى من قول ثمود لنبيهم صـالح  yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& z⎯ÏΒ t⎦⎪ Í−s |¡ßϑ ø9$# ∩⊇∈⊂∪ !$ tΒ |MΡr& 
ω Î) Ö|³o0 $ sΨ è= ÷WÏiΒ 〈 م قـالوا ألنه ؛ثم لم يطلبوا ما ليس لهم طلبه: ® ÏNù'sù >π tƒ$ t↔ Î/ β Î) |MΖä. z⎯ÏΒ 



 

š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇∈⊆∪ 〈    وهذا ال إفراط فيه وال شطط بل هو دليل على عـدم جـزمهم
⎪⎦MΡr& z⎯ÏΒ t| ® :وال في قولهم، بكذبه Í−s |¡ßϑ ø9$# 〈  ،وقولهم: ® !$ tΒ |MΡr& ω Î) Ö|³o0 $ sΨ è= ÷WÏiΒ 〈   ألن

≅:® öاهللا تعالى قال لنبيه محمـد  è% !$ yϑ ¯ΡÎ) O$ tΡr& Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ #© yrθ ãƒ ¥’ n< Î) !$ yϑ ¯Ρr& ö/ä3ßγ≈ s9Î) ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn üρ 
(#ûθ ßϑ‹ É)tG ó™ $$ sù Ïµ ø‹s9Î) çνρ ãÏøó tG ó™ $#uρ 3 ×≅ ÷ƒ uρ uρ t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ù= Ïj9 ∩∉∪ 〈 ) ٦فصلت( 

      روالمسححن لهم سر الرئة، رون قيل هم محر ما لصق ، ٨٥٩والسحوقيل الس
رين هـم  وكان أصحاب هذا القول يرون أن المسـح ، ٨٦٠لقوم من أعلى البطنبالح

 :٨٦١كما قال امرؤ القيس، المخلوقون المحتاجون إلى األكل والشرب

  ٨٦٢ونُسحر بالطعامِ وبالشرابِيبٍ                      أرانا موضعين َألمرِ غَ  
  ٨٦٣:وقال لبيد      

  ٨٦٤عصافير من هذا األنامِ المسحرِ                  فإنّنا فِإن تسَألينا فيما نحن  
       

  

                                                 
 ٤/٩٧ينظر الزجاج  ٨٥٩
 ٢/٣٤٦ينظر النهاية البن األثير  ٨٦٠
ة بن يعرب بن ثـور بـن   بن حجر بن عمرو بن معاوي امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو: هو ٨٦١

ينظـر تـاريخ   . (من شعراء الجاهلية، أبو يزيد ويقال أبو وهب ويقال أبو الحارث ،مرتع بن معاوية الكندي
 )٩/٢٢٢دمشق 

، ١٩/١٠٣وتفسـير الطبـري   ، ١/٥١١وانظـر جمهـرة اللغـة    ، ٧٢صينظر ديوان امـرؤ القـيس    ٨٦٢
  .مادة سحر ٤/٣٤٩واللسان

: ومعنى نسحر بالطعام، يريد الموت وأنه قد غيب عنّا وقته: ألمر غيبوقوله ، أي مسرعين: معنى موضعين
  .أي نلهى ونجزع ونعلّل

وقـد أدرك  ، كان من شعراء الجاهلية وفرسانهم، هو لبيد بن أبي ربيعة بن مالك العامري ويكنى أبا عقيل ٨٦٣
واإلسـتيعاب  ، ٥/٦٧٥اإلصـابة ينظـر  (هــ  ٤١توفي سنة ، اإلسالم ويعد من الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم

٣/١٣٣٥( 
  .٢/٢٨٢ومعاني القرآن للفراء، ٣/١٣٨ومقاييس اللغة، ٢/٨٩ومجاز القرآن، ١/٥١١جمهرة اللغة  ينظر ٨٦٤

كل من أكل من إنس أو دابة فهو مسحر وذلك أن له سحرا يقري يجمع مـا أكـل   :"قال أبو عبيدة في المجاز
 ". فيه



 

كأنه سحر مراراً حتى خبل وفسد عقلـه  ، وقيل المسحرون هم المسحورون      
  ٨٦٥.واضطرب رأيه

هـو أن المسـحرين    -رحمـه اهللا -والقول الصحيح الذي ارتضاه الطبري      
  ٨٦٦.مخلوقون معلّلون بالطعام والشراب مثلنا

ثم ، بدل من الجملة التي قبله فالموضع الذي ال واو فيه وهو قصة صالح      
ÏNù'sù >π ® :قال tƒ$ t↔ Î/ β Î) |MΖä. z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇∈⊆∪ 〈 ولهم أن يقولوا ذلك.  

فإنهم في خطابهم المحكي عنهم في اآلية الثانية جائرون  أما قوم شعيب      
$! ® :حيث قالوا، ومبالغون في الرد والتكذيب yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& z⎯ÏΒ t⎦⎪ Í−s |¡ßϑ ø9$# ∩⊇∇∈∪ !$ tΒ uρ |MΡr& ω Î) 

Ö|³o0 $ sΨ è=÷WÏiΒ 〈 طف أحدهما على اآلخر فدّلوقالوا، قولهم على خبرين ع® β Î)uρ y7 ‘ΖÝà̄Ρ 
z⎯Ïϑ s9 t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩⊇∇∉∪ 〈  أي الغالب في أمرك عندنا أنك ، وإنّا لنظنك كاذباً: على معنى
  ، الخبر خبراً واحداً بل جعلوه أخباراً ثالثة فلم يجعلوا، كاذب
⎪⎦MΡr& z⎯ÏΒ t| ®: قولهم أوالً       Í−s |¡ßϑ ø9$# 〈 لست من المالئكة الذين هم رسل اهللا : أي

  .بل أنت من المتغذّين بالطعام والشراب، فال يطعمون وال يشربون، إلى خلقه
$! ® :وقولهم ثانياً       tΒ uρ |MΡr& ω Î) Ö|³o0 $ sΨè= ÷WÏiΒ 〈 ال فضل لك علينا: أي.  
β ® :وقولهم ثالثاً       Î)uρ y7 ‘ΖÝà̄Ρ z⎯Ïϑ s9 t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩⊇∇∉∪ 〈 .  
من السماء عليهم يكون  ٨٦٧ثم استعجلوا العذاب وطلبوا منه إسقاط كسف        

™ñÝÉ)ó ® :ويظهر ذلك في قوله تعالى، أمارةً على صدقه r'sù $ uΖøŠn= tã $ Z|¡Ï. z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# β Î) 
|MΖä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈¢Á9$# ∩⊇∇∠∪ 〈 ) خالفاً لطلب ثمود من صالح، )١٨٧الشعراء حيث قالوا: ® 
ÏNù'sù >π tƒ$ t↔Î/ β Î) |MΖä. z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇∈⊆∪ 〈 كما أن الحالة التي كانت فيها ، ولم تقترح

                                                 
وتفسير ابـن كثيـر   ، ٦/٣١٦والدر المنثور، ١٩/١٠٢لطبريوتفسير ا، ٤/٩٧ينظر معاني القرآن للزجاج ٨٦٥
٣/٥٤٩. 

 .بإسناده عن ابن عباس ١٩/١٠٣ينظر تفسير الطبري  ٨٦٦
 ٧١١ص" وجمعها كسف.... الكسفة قطعة من السحاب والقطن :"للراغب قال في المفردات ٨٦٧



 

 حين لم يقارنها من التمرد ما قارن حال قوم شعيب عند مخاطبتها لصالح
٨٦٨.من أجل ذلك وقعت الواو في اآلية الثانية دون األولى، ردوا عليه خبراً بخبر

  

رحمهـم اهللا  -، ٨٧١واألنصـاري  ،٨٧٠وابن جماعة ،٨٦٩الكرماني وقد وافق      
  .على كالم الطبري -جميعاً
وهذا ما ذهـب  ، وقيل أن مرد ذلك إلى مراعاة حال السابق في كل موضع      

سبق القليل من قولـه   ففي قصة صالح، -رحمه اهللا-إليه ابن الزبير الغرناطي
فلم يقع في كالمه الكثير من المعطوفات أمراً ونهياً فناسب ، ودعوته فأجيب بالقليل

  .ذلك ورود جوابهم في دعوى المماثلة في البشرية بغير حرف العطف
سبق الكثير من األوامر والنواهي المعطوفة بحـرف   وفي قصة شعيب      
  ٨٧٢.جيب بالكثير والعطف بحرف الواوالواو فأ
دخول الواو بين الجملتـين تفصـل بـين     أن -رحمه اهللا-الزمخشريوقال       

فـإذا  ، ومتميزةً عنهـا ، معنييهما فتكون كل واحدة ذات معنى مستقل عن األخرى
تكررت الجملتان في مقام آخر وسقطت هذه الواو كان الكالم كالماً واحداً يقـرر  

ى حذفها لكنه لم يبين السياق الذي اقتضى الواو والسياق الذي اقتضو، بعضه بعضاً
  ٨٧٣.ل علماء المتشابهكما فع
-٨٧٧واأللوسي، ٨٧٦وأبو حيان، ٨٧٥والبيضاوي، ٨٧٤الفخر الرازي وقال بقوله      

  -رحمهم اهللا

                                                 
 ٢٤/١٤١والتسهيل لعلوم التنزيل ، ٣/٣٣٨والكشاف ، ٥٩٣-٥٩١ينظر درة التنزيل ص ٨٦٨
 ٢٨٥ينظر البرهان ص ٨٦٩
  ٢٨٢ينظر كشف المعاني ص ٨٧٠
 ٤١٥ينظر فتح الرحمن ص ٨٧١
 ٢/٨٩٥ينظر مالك التأويل  ٨٧٢
 ٤٣١وينظر البالغة القرآنية في تفسير الزمخشري للدكتور أبو موسى ص، ٣/١٢٧ينظر الكشاف  ٨٧٣
  ٢٤/١٤١ينظر التفسير الكبير  ٨٧٤
 ٢/١٦٥ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ٨٧٥
 ٧/٣٨بحر المحيط ينظر ال ٨٧٦
 ١١٧/ ١٠ينظر روح المعاني  ٨٧٧



 

اإلتيان بواو العطف يجعل كونـه  :"كما وافقه الطاهر ابن عاشور حيث يقول      
وترك العطف في قصة ثمود يجعل كونه بشـراً حجـةً   ، اً لرسالتهبشراً إبطاالً ثاني

على أن ما يصدر منه ليس وحياً على اهللا بل هو من تأثير كونه مسـحوراً فمـآل   
وذلـك علـى حسـب أسـلوب      مختلـف  معنى اآليتين متحد ولكن طريق إفادته

  ٨٧٨."الحكايتين
توضيح المعنـى   وزاد في ٨٧٩ -رحمه اهللا-الشهاب الخفاجي وقال بمثل ذلك      

  ٨٨٠."ألنه استئناف لتعليل أو تأكيد:"مع الفصل أن ترك الواو في قصة ثمود
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ١٩/١٨٦التحرير والتنوير  ٨٧٨
له عناية ، األديب الحنفي، أحمد بن محمد بن عمر المصري القاضي شهاب الدين المعروف بالخفاجي:هو ٨٧٩

 )١/٨٦ينظر هدية العارفين (هـ ١٠٦٩مات سنة ، القاضي وكفاية الراضي حاشية على تفسير البيضاوي
 ٧/٢٦الشهاب على البيضاوي  حاشية ٨٨٠



 

  سورة النجم

  :في هذه السورة وحدة واحدة
  

ÿ…çµ ® :ذكر تعالى قصتي عاد وثمود في سورة النجم بقوله        ¯Ρr&uρ y7 n= ÷δr& #·Š% tæ 
4’ n<ρW{$# ∩∈⊃∪ (#yŠθ ßϑ rO uρ !$ yϑ sù 4’ s+ö/r& ∩∈⊇∪ tΠöθ s% uρ 8yθ çΡ ⎯ÏiΒ ã≅ ö6 s% ( öΝåκ®ΞÎ) (#θ çΡ% x. öΝèδ zΝn= øßr& 4© xö ôÛr&uρ ∩∈⊄∪ 

sπ s3Ïs?÷σßϑ ø9$#uρ 3“ uθ ÷δ r& ∩∈⊂∪ 〈  
) ٠٥٣-٠٥٠النجم (  

ôM ® :وذكرهما في سورة الحاقة بقوله       t/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO 7Š% tæuρ Ïπ tãÍ‘$ s)ø9$$ Î/ ∩⊆∪ $ ¨Β r'sù ßŠθ ßϑ rO 
(#θ à6Ï= ÷δé'sù Ïπ u‹Ïî$©Ü9$$ Î/ ∩∈∪ $ ¨Β r&uρ ×Š$ tã (#θ à6Ï= ÷δé'sù 8xƒÍÎ/ A|Àö|¹ 7π uŠÏ?% tæ ∩∉∪ 〈 

) ٠٠٦-٠٠٤الحاقة (  

 
:في هذه الوحدة موضع واحد للتشابه        

      تعالى مقد كر عاد في موضع سورة النجم وأخّذكر ثمودر ذ ،م ذكر بينما قد
.ر ذكر عادثمود في موضع سورة الحاقة وأخّ  

.تشابه بالتقديم والتأخير: وعهن        
 

:أثر السياق في توجيه المتشابه         

التقديم والتأخير في القرآن يكون لمراعاة سياق الكالم واالتساق العـام فـي         
ألن الشر أتاهم من حيـث ظنـوه خيـراً    كان فتقديم عاد في سورة النجم  ،التعبير

والتي تحدثت عنها ، عادتهم استمطارهاوجزموا بأنه من األنواء النافعة التي كانت 
  ٨٨١.أول السورة

وواعظ ، تقديم ثمود في سورة الحاقة ألن بالدهم أقرب إلى قريشكان بينما       
القرب أنسب إلى موضوع السورة التي كانت تحذر قريش مـن مصـير األمـم    

   ٨٨٢.السابقة

                                                 
 ١٩/٧٨ينظر نظم الدرر  ٨٨١
 ٢٠/٣١٤ينظر نظم الدرر  ٨٨٢



 

  سورة القمر

  :في هذه السورة وحدة واحدة

  

: ® * ôMt/¤‹x. öΝßγالقمر في قصة نوح قال تعالى في سورة       n= ö6 s% ãΠöθ s% 8yθ çΡ 
(#θ ç/¤‹s3sù $ tΡy‰ö6 tã (#θ ä9$ s% uρ ×βθãΖøgxΧ uÅ_ ßŠø— $#uρ ∩®∪ 〈 

) ٠٠٩القمر (  

: ® ôMوقال تعالى في قصة هود       t/¤‹x. ×Š% tæ y#ø‹s3sù tβ% x. ’ Ï1# x‹tã Í‘ ä‹çΡuρ ∩⊇∇∪ !$̄Ρ Î) 
$ uΖù= y™ ö‘ r& öΝÎκö n= tã $ \t†Í‘ #[|Àö|À ’ Îû ÏΘöθ tƒ <§øt wΥ 9hÏϑ tG ó¡–Β ∩⊇®∪ äí Í”∴s? }¨$ ¨Ζ9$# öΝåκ®Ξr( x. ã—$ yf ôãr& 5≅øƒ wΥ 9Ïè s)Ψ –Β 

∩⊄⊃∪ y#ø‹s3sù tβ% x. ’Ï1# x‹tã Í‘ ä‹çΡuρ ∩⊄⊇∪ 〈 
  ) ٠٢١-٠١٨القمر (

: ® ôMt/¤‹x. ßŠθوقال في قصة صالح       ßϑ rO Í‘ä‹‘Ζ9$$ Î/ ∩⊄⊂∪ (#ûθ ä9$ s)sù #[|³o0 r& $ ¨ΖÏiΒ #Y‰Ïn üρ 
ÿ…çµ ãèÎ7®K¯Ρ !$ ¯ΡÎ) #]ŒÎ) ’ Å∀©9 5≅≈ n= |Ê @ãè ß™ uρ ∩⊄⊆∪ z’ Å+ø9â™r& ãø.Ïe%! $# Ïµ ø‹n= tã .⎯ÏΒ $ uΖÏΨ ÷ t/ ö≅t/ uθ èδ ë># ¤‹x. ÖÅ° r& ∩⊄∈∪ 

tβθ çΗs>÷è u‹y™ #Y‰xî Ç⎯̈Β ÛU#¤‹s3ø9$# ãÅ° F{$# ∩⊄∉∪ $ ¯ΡÎ) (#θ è= Å™öãΒ Ïπs%$ ¨Ζ9$# Zπ uΖ÷FÏù öΝçλ°; öΝåκö: É)s?ö‘ $$ sù öÉ9 sÜô¹ $#uρ ∩⊄∠∪ 
öΝæη ÷∞Îm; tΡuρ ¨βr& u™!$ yϑ ø9$# 8πyϑ ó¡Ï% öΝæη uΖ÷ t/ ( ‘≅ ä. 5> öÅ° Ö|ØtG øt ’Χ ∩⊄∇∪ (#÷ρ yŠ$ uΖsù ÷Λàιt7Ïm$ |¹ 4‘sÛ$ yè tG sù us)yè sù ∩⊄®∪ 
y#ø‹s3sù tβ% x. ’ Ï1# x‹tã Í‘ ä‹çΡuρ ∩⊂⊃∪ !$ ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝÎκö n= tã Zπ ys ø‹|¹ Zο y‰Ïn üρ (#θ çΡ% s3sù ÉΟ‹ Ï±yγ x. ÍÏàtG ós çRùQ$# ∩⊂⊇∪ 〈 

) ٠٣١-٠٢٣القمر (  

  
  :مواضع التشابه      

:الموضع األول        

  .ولم يكرر ذلك في باقي القصص، تكرار التكذيب في قصة نوح      
  .تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

، ا أشد كفراً من غيرهموكانو، كانوا أظلم وأطغى لعل ذلك ألن قوم نوح      
فيهم مدة أطول من بقاء غيره من األنبياء في أممهم فكثـر مـنهم    ولبقاء نوح

  .التكذيب بعد التكذيب



 

  :الموضع الثاني      

  .بالعبودية دون ذكر مفعول التكذيب في باقي القصص تخصيص نوح      
  .تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      

  
  :جيه المتشابهأثر السياق في تو      

بذكر أنه عبد هللا تشريفاً له على ما بذل في ميدان الـدعوة   خُص نوح       
  .مدة ألف سنة إال خمسين عاماً

  
  :الموضع الثالث      

ôM ® :ذر على أنها المكذَّب بها في قصة ثمود في قوله تعالىالنُّ تكرذُ       t/¤‹x. 
ßŠθ ßϑ rO Í‘ ä‹‘Ζ9$$ Î/ ∩⊄⊂∪ 〈  د عليهما السالموهو في قصتي نوحدون ذكر ذلك.  

  .تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

والمكذَّب في كل قصة رسول واحد أو ، ٨٨٣ذر جمع نذير بمعنى اإلنذارالنُّ      
إال أنه ، ذر في كل قصةكر تكذيب النّلذا يجوز ذ، رسالة واحدة وهذا تكذيب بالكل

ر رسولها عن جملة من الرسل السابقين كان ا تأخرت القصة في الوجود وتأخّكلم
بة فيها أولى وأظهركر الجملة المكذّذ ،ر كل رسول بمن ذكِّألن العادة جرت بأن ي

ث كان قبله من الرسل واألقوام فكان قومه يكذبونه وال يعتقدون بالرسل التي يحد
  .قصتين السابقتينبذلك أولى من ال عنها فكانت قصة صالح

  
  
  
  

                                                 
 ٥/٢٠١ينظر لسان العرب  ٨٨٣



 

  :الموضع الرابع      

  .فصل تكذيب ثمود في السورة بينما أجمل تكذيب عاد      
  .تشابه باإلجمال والتفصيل: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه       

 هم وبـين لقصد بيان المشابهة بين تكذيبكان التفصيل في حكاية تكذيب ثمود       
 ٨٨٤.إذ تشابهت أقوالهمتكذيب قريش 

  
  
  
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ٢٧/١٨٨ينظر التحرير والتنوير  ٨٨٤



 

 المرحلة الثالثة

 
.هي المرحلة المتعلقة بعقاب األمم وما حّل بهم بعد تكذيبهم ألنبيائهم        

  
  سورة األعراف

  :في هذه السورة وحدة واحدة

  

çνθ ® :في سورة األعراف قال تعالى في قصة نوح       ç/¤‹s3sù çµ≈ uΖøŠyfΡr'sù t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ 
…çµ yè tΒ ’ Îû Å7 ù= àø9$# $ sΨ ø% {øîr&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θç/¤‹Ÿ2 !$ sΨ ÏG≈tƒ$ t↔ Î/ 4 öΝåκ®ΞÎ) (#θçΡ$ Ÿ2 $ ·Β öθ s% š⎥⎫Ïϑ tã ∩∉⊆∪ 〈  

) ٠٦٤األعراف (    

©# ® :وقال أيضا في سورة هود       ®L xm #sŒÎ) u™!% y` $ tΡÞö∆ r& u‘$ sùuρ â‘θ‘Ζ−F9$# $ sΨ ù= è% ö≅ÏΗ ÷q$# $ pκ Ïù ⎯ÏΒ 
5e≅ à2 È⎦ ÷⎫y ÷̀ρ y— È⎦ ÷⎫uΖøO $# y7 n= ÷δ r&uρ ωÎ) ⎯tΒ t,t7y™ Ïµø‹n= tã ãΑöθ s)ø9$# ô⎯tΒ uρ z⎯tΒ#u™ 4 !$ tΒ uρ z⎯tΒ#u™ ÿ…çµ yè tΒ ω Î) ×≅‹ Ï= s% 

∩⊆⊃∪ 〈  
) ٠٤٠هود (  

% ® :وقال في سورة األنبياء       ·nθ çΡuρ øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ ⎯ÏΒ ã≅ ö7s% $ uΖö6 yf tG ó™ $$ sù …çµ s9 çµ≈uΖø‹¤f uΖ sù …ã& s#÷δ r&uρ 
š∅ ÏΒ É> öx6ø9$# ÉΟŠ Ïàyè ø9$# ∩∠∉∪ 〈  

) ٠٧٦األنبياء (  

$! ® :وفي سورة المؤمنون       sΨøŠxm ÷ρ r'sù Ïµ ø‹s9Î) Èβ r& ÆìsΨ ô¹ $# y7ù= àø9$# $ sΨ Ï⊥ãŠôã r'Î/ $ sΨ ÍŠôm uρ uρ #sŒÎ* sù u™!$ y_ 
$ tΡÞö∆ r& u‘$ sùuρ â‘θ ‘Ζ−F9$#   ô7è= ó™ $$ sù $ pκ Ïù ⎯ÏΒ 5e≅à2 È⎦÷⎫y ÷̀ρ y— È⎦ ÷⎫uΖøO $# y7 n= ÷δ r&uρ ω Î) ⎯tΒ t,t7y™ Ïµø‹n= tã ãΑöθ s)ø9$# 
öΝßγ ÷ΨÏΒ ( Ÿω uρ © É_ ö7ÏÜ≈ sƒ éB ’Îû t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ßϑ n= sß ( Νåκ®ΞÎ) šχθ è% {øó –Β ∩⊄∠∪ 〈  

) ٠٢٧المؤمنون (  

≈çµ ® :وقال في سورة الشعراء       sΨø‹yfΡr' sù ⎯tΒ uρ …çµ yè̈Β ’Îû Å7ù= àø9$# Èβθßs ô±yϑ ø9$# ∩⊇⊇®∪ 〈     ) الشعراء

١١٩(    
≈çµ ® :سورة الصافات وقال في       uΖøŠ¤f tΡuρ …ã& s#÷δ r&uρ š∅ ÏΒ É> ös3ø9$# ËΛ⎧ Ïàyè ø9$# ∩∠∉∪       〈) الصافات

٠٧٦(  

≈çµ ® :في سورة األعراف وقال تعالى في قصة هود       uΖø‹pgΥr'sù š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ …çµ yè tΒ 
7π uΗ ÷quÎ/ $ ¨ΨÏiΒ $ sΨ÷è sÜs% uρ uÎ/# yŠ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹Ÿ2 $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ( $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩∠⊄∪ 〈  

) ٠٧٢األعراف (  



 

$ ® :وفي سورة هود       £ϑ s9uρ u™!% y` $ tΡÞö∆ r& $ sΨøŠ¯gwΥ #YŠθ èδ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π yϑ ôm uÎ/ $ ¨ΖÏiΒ 
Νßγ≈ sΨøŠ¯gwΥuρ ô⎯ÏiΒ A># x‹tã 7áŠÏ= xî ∩∈∇∪ 〈  

) ٠٥٨هود (  

:® ÞΟßγالحوقال تعالى في سورة األعراف في قصة ص       ø?x‹s{r'sù èπ xô_ §9$# 
(#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í‘# yŠ t⎦⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩∠∇∪ 〈  

  ) ٠٧٨األعراف (

$ ® :في سورة هودوقال        £ϑ n= sù u™!$ y_ $ tΡÞö∆ r& $ uΖø‹¯gwΥ $ [s Ï=≈ |¹ š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 
7π yϑ ôm uÎ/ $ ¨Ψ ÏiΒ ô⎯ÏΒ uρ Ä“ ÷“ ½z >‹Í≥ ÏΒöθ tƒ 3 ¨β Î) y7 −/u‘ uθèδ ‘“ Èθ s)ø9$# â“ƒ Í“ yè ø9$# ∩∉∉∪ x‹s{r& uρ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θßϑ n= sß 

èπ ys øŠ¢Á9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδÍ≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩∉∠∪ 〈  
)  ٠٦٧-٠٦٦هود (  

$ ® :وفي سورة النمل       uΖøŠpgΥr&uρ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ šχθ à)−G tƒ ∩∈⊂∪ 〈 
  ) ٠٥٣النمل (

ãΝåκøEx‹s{r'sù èπ ® :في سورة األعراف قصة شعيبوقال تعالى في        xô_ §9$# 
(#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í‘# yŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊇∪ 〈  

) ٠٩١األعراف (  

$ ® :في سورة هودوقال        £ϑ s9uρ u™!$ y_ $ tΡãøΒ r& $ uΖøŠ¯gwΥ $ Y6ø‹yè ä© t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π uΗ ÷qu Î/ 
$ ¨ΖÏiΒ ÏNx‹yz r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδÍ≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊆∪ 〈  

) ٠٩٤هود (  

çνθ ® :وقال في سورة العنكبوت       ç/¤‹x6sù ãΜ ßγ ø?x‹yz r'sù èπ xô_ §9$# (#θßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í‘# yŠ 
š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩⊂∠∪ 〈  

) ٠٣٧العنكبوت (  

  
:مواضع التشابه       

  :الموضع األول     

كروا مرتين بعنوان ذُ الذين ذكر اهللا نجاتهم مع الرسل في قصة نوح      
 وأما في بقية مواضع قصة نوح، األهل في سورتي األنبياء والصافات

ذكر الناجون بعنوان األهل بل بعنوانوالقصص األخرى فلم ي: ® t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ …çµyè tΒ ’ Îû 



 

Å7 ù=àø9$# 〈،و      ® ç⎯tΒ uρ …çµ yè ¨Β ’ Îû Å7ù= àø9$# Èβθ ßs ô±yϑ ø9$# ∩⊇⊇®∪ 〈   ،و  ® š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ …çµ yè tΒ 〈 ،و® 
t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u™ …çµ yètΒ 〈 ،و® š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ šχθ à)−G tƒ ∩∈⊂∪ 〈.  
بالجمل األخرى  إبدال كلمة األهل في قصة نوح، تشابه باإلبدال: نوعه      

  .خرىفي باقي مواضع القصة وفي القصص األ
  

  : أثر السياق في توجيه المتشابه      

لم يؤمن معه إال القليل كما نطق بذلك صريح  السبب في ذلك أن نوحا      
واختلفت ، القرآن وكان هذا القليل من أهله وأوالده ونسائهم كما نطقت بذلك اآلثار

 معبير عنهلذلك وقع الت، خرجهم عن كونهم قلةالروايات في تحديد العدد لكنها لم تُ
سى أن يكون فيهم ممن ليسوا تارةً باألهل مراعاة لذلك وأخرى بغير األهل لما ع

عبارات عبير عنهم برة فوقع التأما األقوام األخرى فكان في مؤمنيهم كثْ، من أهله
⎪⎥š ® :مختلفة منها Ï% ©!$#uρ …çµ yè tΒ 〈 ،و® t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 〈 ،و® š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ 

(#θ çΡ% Ÿ2 uρ šχθ à)−G tƒ ∩∈⊂∪ 〈.   
  

  :الموضع الثاني      

في موضع  وشعيب عليهما السالم وحد الدار مع الرجفة في قصتي صالح      
  .بينما جمع الدار في القصتين مع الصيحة في موضع سورة هود، سورة األعراف

  .تشابه بالجمع واإلفراد: نوعه      
  

  :تشابهأثر السياق في توجيه الم      

ظم الزلزلـة والصـيحة   إلى عكان الجمع واإلفراد في الموضعين لإلشارة       
فيكون المقصود من ، وذلك ألن الزلزلة إذا كانت في شيء واحد كانت أمكن، فيهما

ت األماكن المتنائية والـديار  والصيحة من شأنها االنتشار فإذا عم، النكال األعظم
جماعتها وفرقت شملها كانت من القوة المفرطـة  المتباعدة فأهلكت أهلها ومزقت 

،               والشدة البالغة بحيث تنزعج من تأمّل وصفها النفـوس وترجـف لهـا القلـوب    



 

وحاصله أنه حيث عبد الر بالرجفة وح    ظـم  دار إشـارةً إلـى شـدة العـذاب بع
وال ر بالصيحة جمع إيماء إلى عموم الموت بشدة الصوت وحيث عب، االضطراب

 ولعـلّ ، إحداهما كانت سبباً لألخـرى  ولعّل، خالفة؛ ألن عذابهم كان بكل منهمام
لدار رجفـت فرجفـت   أو أن ا، المراد بالرجفة اضطراب القلوب اضطراباً قطعها

إنـذار   كـر فيهـا ألن مقصـودها   ت األعراف بمـا ذُ صوخُ، القلوب وهو أقرب
  ٨٨٥.لعدم اإللف لها قرعاً والرجفة أعظم، المعرضين

كر فيه النبي وقومه بوصف أن كل موضع ذُ -رحمه اهللا-ويقول اإلسكافي      
’4 ® :كما قال، أنه أخوهم n< Î)uρ yŠθ ßϑ rO öΝèδ%s{r& $ [s Ï=≈ ’4 ® :وقال، 〉 3 ¹| n< Î)uρ š⎥ t⎪ ô‰tΒ öΝèδ% s{r& 

$ Y7øŠyè ä© 〈 بشرط أال ، وديارهم دار واحدة، ألنهم أبناء أب واحد، جاء إفراد الدار
4 ® :كما قال في سورة األعراف، النبي والذين آمنوا معه ذكر إخراجي’ n< Î)uρ yŠθ ßϑ rO 

öΝèδ% s{r& $ [s Ï=≈|¹ 3 〈 إلى قوله: ® (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδÍ≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊆∪ 〈  من دون أن يذكر
كر أما إذا ذُ، وكذلك الحال في قصة شعيب، إخراج النبي والذين آمنوا معه

فنجا ، ق بينهمألن الكفر فر، منوا معه فإن ذلك يقتضي الجمعوالذين آإخراج النبي 
ا قال سبحانه في ولهذا لم، فلم يكونوا أهل دار واحدة، من نجا وهلك من هلك

$ ® :في قصة صالح سورة هود £ϑ n= sù u™!$ y_ $ tΡÞö∆ r& $ uΖø‹¯gwΥ $ [s Ï=≈ |¹ š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 
θßs#) ® :جاء بعده  〉 t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩∉∠∪ 〈   ديار(بجمع لفظ.(  

$ ®:وكذلك ورد الجمع في قصة شعيب       £ϑ s9uρ u™!$ y_ $ tΡãøΒ r& $ uΖøŠ¯gwΥ $ Y6ø‹yè ä© t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ 
(#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yètΒ 7π uΗ ÷quÎ/ $ ¨ΖÏiΒ ÏNx‹yz r&uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδÍ≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊆∪ 

〈 ٨٨٦  
ل اإلفراد والجمع بتعليل آخر يختلف عن فقد علّ - رحمه اهللا-أما الكرماني      

وربط تلك الداللة بسياق ، وهو مبني على فهم الداللة المعنوية لأللفاظ، اإلسكافي
، ع الصوتألنها رفْ، فقد الحظ أن الجمع في الدار جاء مع الصيحة، النظم القرآني

                                                 
  ٧/٤٥٠,٤٤٩ونظم الدرر ، ٣/٢٤٤ينظر تفسير أبي السعود  ٨٨٥
 ٣٧٩,٣٧٨ينظر درة التنزيل ص ٨٨٦



 

واإلفراد جاء مع الرجفة التي في أصلها اللغوي تعني االضطراب ، فزعويصحبها 
فوافق ذلك ، ولما كانت من جهة السماء كان بلوغها أعظم وأثرها أشد، ٨٨٧الشديد 

كما ناسب سياق اآلية ، ألن الجمع يدل على الكثرة وعلى المبالغة، جمع لفظ الديار
  ٨٨٨.ده اإلفراد من الخصوص والتقييدولما يفي، الثانية اإلفراد لمناسبة لفظ الرجفة

   ٨٨٩.صالحوقد تم تفصيل ذلك في قصة       
  
  

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٤٢٦ص، ٢٧٦ب القرآن صوالمفردات في غري، ٩/١١٢ -٢/٥٢١ينظر لسان العرب  ٨٨٧
 ١٩٨وفتح الرحمن ص، ١٨٠وينظر كشف المعاني ص، ٢٢٥ينظر البرهان ص ٨٨٨
 ٣٣٩ص  ينظر قصة صالح ٨٨٩



 

  سورة هود

:في هذه السورة وحدة واحدة  

 
$  ®:قال تعالى في سورة هود في قصة هود       £ϑ s9uρ u™!% y` $ tΡÞö∆ r& $ sΨ øŠ¯gwΥ #YŠθ èδ 
t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u™ …çµ yètΒ 7π yϑôm uÎ/ $ ¨ΖÏiΒ Νßγ≈ sΨ øŠ¯gwΥuρ ô⎯ÏiΒ A># x‹tã 7áŠÏ= xî ∩∈∇∪ 〈  

) ٠٥٨هود (  

$ ® :وفي قصة صالح       £ϑ n= sù u™!$ y_ $ tΡÞö∆ r& $ uΖø‹¯gwΥ $ [s Ï=≈ |¹ š⎥⎪ Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yètΒ 
7π yϑ ôm uÎ/ $ ¨Ψ ÏiΒ ô⎯ÏΒ uρ Ä“ ÷“ ½z >‹Í≥ ÏΒöθ tƒ 3 ¨β Î) y7 −/u‘ uθèδ ‘“ Èθ s)ø9$# â“ƒ Í“ yè ø9$# ∩∉∉∪ x‹s{r& uρ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θßϑ n= sß 

èπ ys øŠ¢Á9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδÍ≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩∉∠∪ 〈  
  ) ٠٦٧-٠٦٦هود (

: ® $£ϑوفي قصة شعيب       s9uρ u™!$ y_ $ tΡãøΒ r& $ uΖøŠ¯gwΥ $ Y6 ø‹yè ä© t⎦⎪ Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π uΗ ÷quÎ/ 
$ ¨ΖÏiΒ ÏNx‹yz r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδÍ≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊆∪ 〈  

) ٠٩٤هود (  

:مواضع التشابه        

:الموضع األول        

$ ® :بحرف الواو في قوله وشعيب عليهما السالم آيتي هود جاءت       £ϑ s9uρ 〈 ،
$ ® :بحرف الفاء في قوله آية صالح جاءتبينما  £ϑ n= sù 〈 
 .دال حرف الواو بالفاءإب، تشابه باإلبدال: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

أنه حيث يتقدم وعيد بالعذاب في  - رحمه اهللا-السر في ذلك كما يقول الكلبي      
وعدته فلما جاء : ( كقولك، القصة يدل على اقتراب وقوعه كان حرف الفاء

تقدم قوله  ففي قصة صالح. ٨٩٠وحيث لم يتقدم ذلك كان حرف الواو، )الميعاد
θ#) ® :تقدماً مباشراً ãè−G yϑ s? ’ Îû öΝà2 Í‘# yŠ sπ sW≈ n= rO 5Θ$§ƒ r& ( y7 Ï9 s̈Œ î‰ôã uρ ãöxî 5>ρ ä‹õ3tΒ ∩∉∈∪ 〈 ) أما ، )٦٥هود

β ® :فلم يتقدم في األولى إال قوله تعالى وشعيب عليهما السالم في قصتي هود Î* sù 
                                                 

  ٢٣٥,٢٣٤ودرة التنزيل ص، ٤/٢٣٧وتفسير أبي السعود ، ٢/١٠٧ينظر التسهيل لعلوم التنزيل  ٨٩٠



 

(#öθ ©9uθ s? ô‰s)sù /ä3çG øó n= ö/r& !$ ¨Β àMù= Å™ ö‘é& ÿ⎯Ïµ Î/ óΟä3ø‹s9Î) 4 ß#Ï= ÷‚ tG ó¡o„ uρ ’ Ïn1u‘ $ ·Βöθ s% ö/ä.uöxî Ÿω uρ …çµ tΡρ •ÛØs? $ ¸↔ ø‹x© 4 
¨β Î) ’ Ïn1u‘ 4’ n?tã Èe≅ ä. >™ó© x« Ôá‹Ïxm ∩∈∠∪ 〈 ) ولم يتقدم في الثانية إال قوله تعالى، )٥٧هود: ® 

Ï(#θ è= yϑ ôã$# 4’n?tã öΝà6ÏG tΡ% s3tΒ ’ ÏoΤÎ) ×≅ Ïϑ≈ tã ( t∃öθ y™ šχθ ßϑ n= ÷è s? ⎯tΒ Ïµ‹ Ï?ù'tƒ Ò># x‹tã Ïµƒ Í“ øƒ ä† ï∅ tΒ uρ uθ èδ 
Ò> É‹≈x. ( (#ûθ ç7É)s?ö‘ $#uρ ’ÏoΤÎ) öΝà6yè tΒ Ò=ŠÏ% u‘ ∩®⊂∪ 〈 ) ٩٣هود( ، فهذا أو ذاك وإن كان فيهما إيعاد

، إال أنه عارٍ عن الداللة على اقتراب ذلك وتوقيته، وتهديد بمجيء بأس اهللا وأمره
  ٨٩١.به عن الوعيد المعينيام وتسبب العذاب لألبل إن فيها إشارةً إلى تعقّ

 فقال أن العذاب في قصتي هود -رحمه اهللا-وهذا ما ذهب إليه الكرماني      
أما في قصة ، ر عن وقت الوعيد لذا جاء بالواوتأخّ وشعيب عليهما السالم

  ٨٩٢.فقد وقع العذاب عقب الوعيد فجاء بالفاء صالح
ني فيما ذكره فقال في مالك التأويل أن وقد وافق ابن الزبير الغرناطي الكرما      

حيث ، ورد فيها ما يقتضي معناه أن يربط بالفاء المقتضية التعقيب آية صالح
$ ® :تعقبها قوله تعالى yδρãs)yè sù tΑ$ s)sù (#θ ãè−G yϑ s? ’Îû öΝà2 Í‘# yŠ sπ sW≈ n= rO 5Θ$ §ƒ r& ( y7 Ï9 s̈Œ î‰ôã uρ ãö xî 

5>ρä‹õ3tΒ ∩∉∈∪ 〈 ) فالموضع للفاء ، فلما انقضت هذه األيام الثالثة: فكأنه قيل، )٦٥هود
د فيها ما يستدعي التعقيب بل قبلها ما فلم يرِ وأما قصة هود، لمقصود التعقيب

 :وهو قوله تعالى مخبراً عن قوم هود، يقتضي أن ينسق ما بعده بواو العطف
® β Î* sù (#öθ ©9uθ s? ô‰s)sù /ä3çG øó n= ö/r& !$̈Β àMù= Å™ ö‘ é& ÿ⎯Ïµ Î/ óΟä3ø‹s9Î) 4 ß#Ï= ÷‚ tG ó¡o„ uρ ’Ïn1u‘ $ ·Β öθ s% ö/ä.uöxî Ÿω uρ …çµ tΡρ •ÛØ s? 

$ ¸↔ ø‹x© 4 ¨β Î) ’Ïn1u‘ 4’ n?tã Èe≅ ä. >™ó© x« Ôá‹Ïxm ∩∈∠∪ 〈 ) ثم قال، )٥٧هود: ® $ £ϑ s9uρ u™!% y` $ tΡÞö∆ r& $ sΨ øŠ¯gwΥ #YŠθ èδ 
t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π yϑ ôm uÎ/ $ ¨ΖÏiΒ Νßγ≈ sΨøŠ¯gwΥuρ ô⎯ÏiΒ A># x‹tã 7áŠÏ= xî ∩∈∇∪ 〈 ) ف هذه فعطْ، )٥٨هود

وعلى هذا وردت آية ، الجمل بعضها على بعض مما يناسب العطف بالواو
ÏΘöθ ® :فورد قبلها شعيب s)≈ tƒ uρ (#θ è= yϑ ôã$# 4’ n?tã öΝà6ÏG tΡ% s3tΒ ’ ÏoΤÎ) ×≅ Ïϑ≈tã (  〈 ) ثم بعد  ، )٩٣هود

                                                 
  ١٢/١٥٣والتحرير والتنوير ، ٩/٣٢٣ينظر نظم الدرر  ٨٩١
 ٢٢٢البرهان ص ٨٩٢



 

ûθ#) ® :ذلك ç7É)s?ö‘ $#uρ ’ÏoΤÎ) öΝà6yè tΒ Ò=ŠÏ% u‘ ∩®⊂∪ 〈  وليس في ذلك شيء يقتضي التعقيب بل
٨٩٣.ل اآلي بعضها على بعض بحرف التشريكيقتضي حم  

فقد تابعا الكرماني ونقال  ،رحمهما اهللا، ٨٩٥واألنصاري ،٨٩٤أما ابن جماعة      
  .نص كالمه

فقد ذكر أن الفاء هنا للسببية بسبب تقدم ذكر  -رحمه اهللا-وأما البيضاوي      
- ووافقه الشهاب الخفاجي،  ٨٩٦ولم يرد هذا في بقية القصص، نالوعد في اآليتي

ومع هذا فقد اعترض على رأي اإلسكافي في توجيه ذكر الفاء في ، ٨٩٧-رحمه اهللا
أو أنه ، أن ما ذُكر محمول على العذاب الدنيوي: وما قيل في جوابه:"اآليتين فقال

من غير للوعد المذكور  ذكر الفاء في الموضعين لقرب عذاب قوم صالح
  .والحق أن ذكر الوعد يدل على قرب وقوع العذاب، ٨٩٨"فصل بعيد فال يخفى

 
:الموضع الثاني        

$ ®: قوله       uΖø‹¯gwΥ 〈  في قصص هذه السورة مع مجيء أنجينا في سورة األعراف
  .وغيرها
  .بالتضعيف وعدمه، تشابه باختالف الصيغة الصرفية: نوعه      

  
  :توجيه المتشابهأثر السياق في       

ه فيها كلها نو حيث، في حكاية هذا المآل سورة هودهذه طريقة موحدة في       
$ ®بمجيء األمر وحصول التنجية بالتشديد والتضعيف  uΖø‹¯gwΥ 〈 ، كما صرح فيها

                                                 
 ٦٥٨-٢/٦٥٦ك التأويل مال ٨٩٣
  ٢١٢ينظر كشف المعاني ص ٨٩٤
  ٢٦٧ينظر فتح الرحمن ص ٨٩٥
  ١/٤٦٨ينظر تفسير البيضاوي  ٨٩٦
 ٥/١٣٢ينظر حاشية الشهاب على البيضاوي  ٨٩٧
 ١/٤٦٨حاشية الشهاب على البيضاوي  ٨٩٨



 

⎪⎦t ® :بقوله Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 〈 ،7 ® :وبقولهπyϑ ôm uÎ/ $ ¨ΖÏiΒ  〈 ُذكر وهذه المميزات كلها ت
$ ® :لقوله تعالى مقترنة في هذه المواضع تابعةً £ϑ s9uρ u™!% y` $ tΡÞö∆ r& 〈.  

      ذكر قوله تعالىفإذا لم ي: ® $£ϑ s9uρ u™!% y` $ tΡÞö∆ r& 〈 انفرط عقد هذا النظام ،ذكر فقد ي
$ ®بدل ) أنجينا(قوله  uΖø‹¯gwΥ 〈 قال، لواقع في سورة األعرافكاوقد ي® t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ …çµ yètΒ  〈 
⎪⎦t ® :بدل  Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 〈  ،وكذلك قد يقال: ® ⎯tΒ uρ …çµ yè ¨Β 〈 وقد ، بدل كل منهما
7π ® يقال uΗ÷quÎ/ $ ¨Ψ ÏiΒ 〈  وقد سبقت اإلشارة إلى أسرار كل قول في . وقد ال تقال

٨٩٩.موضعه
  

  
  :الموضع الثالث      

⎪⎥:® x‹s{r&uρ šقوله تعالى في قصة صالح       Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# 〈 بالتذكير ،
:® ÏNx‹yzبينما قال في قصة شعيب r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# 〈 بالتأنيث.  

  .تشابه بالتذكير والتأنيث: نوعه      
  

  : أثر السياق في توجيه المتشابه      

الفعل وفاعله من التذكير والتأنيث جائز كما يقول النحاة ألنه فصل بين  كٌل      
  .بفاصل وكان الفاعل مجازياً

  : ٩٠٠قال الناظم
في           الفصُل تر وقد يبيح التاء بنتُ الواقف: نحوِك ٩٠١.أتَى القاضي  

                                                 
  ٢٦١ص  وقصة هود، ١٣٥ص  ينظر قصة نوح ٨٩٩
ـ أبو عبـد اهللا الطـائي ال  الشيخ جمال الدين محمد بن عبد اهللا بن مالك  :هو ٩٠٠ صـاحب   ،النحـوي  ،انيجي

لفية التي شرحها ولده بـدر  واأل ،والتسهيل وشرحه ،الكافية الشافية وشرحها :التصانيف المشهورة المفيدة منها
ـ ٦٨٦سـنة   توفي ،وروى عنه القاضي بدر الدين بن جماعة ،ثنى عليه غير واحدأ ،مفيداً الدين شرحاً ، هـ

  )١/١٦٦والوافي بالوفيات ، ١٣/٢٦٧ة ينظر البداية والنهاي(
 ٢/٨٩ينظر شرح ابن عقيل  ٩٠١



 

يقول ، وعلى الرغم من هذا الجواز إال أنه البد من سببٍ لذكر التاء أو حذفها      
  كانت دون صيحة  - يعني صيحة قوم شعيب –وكأنها :"البقاعي في نظم الدرر

  ٩٠٢."ثمود؛ ألنهم كانوا أضعف منهم فلذلك أبرز عالمة التأنيث في هذه دون تلك
لكن حصل التأنيث لوجود عالمة ، أن كالً من التأنيث والتذكير جائز وقيل      

كما ، وحصل التذكير على إرادة الصوت من الصيحة، التأنيث في كلمة الصيحة
  :ة في قول القائلأنث الصوت على إرادة الصيح

الُ يا أيها الراكبمزجى مته              طسائُلي ٩٠٣ما هذه الصوت بني أسد  
فإذا كان األمر كذلك وكان قد وقع الفصل بين الفعل وفاعله في هاتين اآليتين 

ولو كان الفاعل حقيقي ، فصار تذكير الفعل أصل حتى ليذكرونه عند الفصل
وكان التذكير كذلك أصالً للتأنيث ، اليوم امرأةٌ قاضيحضر ال: كما قالوا، التأنيث

ثم وقع تأنيث ، لشرف الذكر وتقدمه على األنثى فقد وقع أصالً في قصة صالح
  .بياناً للجواز ليكون القرآن وارداً بالطريقتين الفعل في قصة شعيب

ن حس ر الفصلإلى أنه كلّما كثُ - رحمه اهللا-وقد ذهب ابن الزبير الغرناطي      
وكلما طال الكالم فهو أحسن :"وهذا شبيه لما ذهب إليه سيبويه حيث يقول، الحذف

  ٩٠٤".ألنه إذا طال الكالم كان الحذف أجمل) حضر القاضي امرأةٌ: (نحو قولك
فالحذف :" اآليتين بناء على ما ذهب إليه فقال -رحمه اهللا-ثم وجه الغرناطي      

يعني قصة  -فجاء الفعل في اآلية األولى، نواإلثبات هنا جائزان والحذف أحس
بإثبات عالمة  ثم ورد في قصة شعيب، -يعني الحذف -على األول - ثمود

وتقدمها ، إذ اآليتان في سورة واحدة، التأنيث على الوجه الثاني جمعاً بين الوجهين
  ٩٠٥."اَألولى على ما ينبغي

                                                 
 ٩/٣٦٧نظم الدرر  ٩٠٢
ألنـه   قبـيح  المـذكر تأنيث و ،ألنه أراد االستغاثة أنث الصوت هنا وقد، هو قول رويشد بن كثير الطائي ٩٠٣

بداللـة أن   خروج عن أصل إلى فرع وإنما المستجاز من ذلك رد التأنيث إلى التذكير ألن التذكير هو األصل
، ١/٤٧وديـوان الحماسـة   ، ١/١١ينظر سر صناعة اإلعراب (الشيء مذكر وهو يقع على المذكر والمؤنث 

  )١/١٦وسر الفصاحة 
 ١/١٢٥وينظر بدائع الفوائد ، ١/٢٣٥كتاب سيبويه  ٩٠٤
 ٢/٦٦١مالك التأويل  ٩٠٥



 

ن كلّما طال الفصل حس :ولكن في توجيهه نظر ألنه مستند على قول سيبويه      
: بقوله صاحب كتاب معاني النحووهو قول مردود فقد اعترض عليه ، الحذف

فليس ، وإنما الذي يقرره المعنى، والذي أراه أن هذا الكالم ليس على إطالقه"
سواء ، وال إذا طال الكالم كان الحذف أجمل، إثبات التاء في الحقيقي التأنيث أجود

  ٩٠٦."أم مجازياً ودليلنا على ذلك كالم اهللا تعالىكان المؤنث حقيقياً 
يقول أن الفعل في قصة ثمود جاء مذكراً ألنه  -رحمه اهللا-ثم إن الغرناطي      

ومعنى هذا ، ألنه تأخر ذكره وجاء مؤنثاً في قصة شعيب، ورد ذكره أوال
اً ولو وردت قصة صالح ثاني، أوال لذُكّر فعله الكالم أنه لو وردت قصة شعيب

   ٩٠٧.ولعل في هذا التوجيه تكلفاً واضحاً. ُألنّث فعله
  :ذلك بتوجيهين - رحمه اهللا-ووجه الخطيب اإلسكافي      
كم اتصال عالمة التأنيث وسقوطها من الفعل مع أن تحدث فيه عن ح: األول      

ومع أن الحاجز بين الفعل ، الفاعل في الموضعين شيء واحد وهو الصيحة
  ٩٠٨.كانين واحدوالفاعل في الم

أن اهللا :"فقال، وجه فيه تخصيص كل قصة بالفعل الذي ورد فيها :الثاني      
الرجفة في : بثالثة ألفاظ منها تعالى أخبر عن العذاب الذي أهلك به قوم شعيب

ãΝåκøEx‹s{r'sù èπ ®:سورة األعراف في قوله تعالى xô_ §9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í‘# yŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊇∪ 
$ ® :ومنها الصيحة في سورة هود في قوله تعالى، )٩١األعراف ( 〉 £ϑ s9uρ u™!$ y_ $ tΡãøΒ r& $ uΖøŠ¯gwΥ 

$ Y6 ø‹yè ä© t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π uΗ ÷quÎ/ $ ¨ΖÏiΒ ÏNx‹yz r&uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’Îû öΝÏδÍ≈ tƒ ÏŠ 
š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊆∪ 〈 ) منها الظلة في سورة الشعراء في قوله تعالىو، )٩٤هود: ® çνθ ç/¤‹s3sù 

öΝèδ x‹yz r'sù Ü># x‹tã ÏΘöθ tƒ Ï' ©#—à9$# 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. z># x‹tã BΘöθ tƒ AΟŠ Ïàtã ∩⊇∇®∪ 〈 ) وفي التفسير ،  )١٨٩الشعراء
ألن الرجفة بدأت بهم ، أن هذه الثالث جمعت لهم إلهالكهم واحدةً بعد أخرى

                                                 
 ٢/٤٨٢معاني النحو  ٩٠٦
 ١٣٢-١٢٩ص ينظر دراسة المتشابه اللفظي للدكتور محمد السامرائي ٩٠٧
 ٤٦٦ينظر درة التنزيل ص ٩٠٨



 

، فلما أصحروا نال منهم حر الشمس، إلى البراح ٩٠٩لكن فانزعجوا لها عن ا
وظهرت لهم ظلة تبادروا إليها وهي سحابة سكنوا إلى روحٍ تحت ظلها فجاءتهم 

فلما اجتمعت ثالثة أشياء مؤنثة األلفاظ في العبارة عن العذاب ، الصيحة فهمدوا لها
فيه هذه  لم تتواَلغلب التأنيث هذا المكان على المكان الذي ، الذي ُأهلكوا به

:® ÏNx‹yzفلذلك جاء في قصة شعيب، المؤنثات r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# 〈."٩١٠  
، وذكر توجيهاً آخر دونـه ، وقد وافق الكرماني اإلسكافي في التوجيه الثاني      

األولى لحذف حرف منـه   لكن التذكير أخف في، وهو أن التذكير والتأنيث حسنان
وفي األخرى وافـق مـا   ، ل الذي هو اسم الموصول فاختار التذكيرئوأحسن للحا
β ® :بعدها وهو r( x. óΟ©9 (#öθ uΖøó tƒ !$ pκ Ïù 3 Ÿω r& #Y‰÷è ç/ t⎦ t⎪ ô‰yϑ Ïj9 $ yϑ x. ôNy‰Ïè t/ ßŠθ ßϑ rO ∩®∈∪ 〈 ) ٩٥هود(

٩١١  
في ) أخذ(فقد ذهب إلى أن حذف التاء من الفعل  -رحمه اهللا-وأما األنباري      

  :رجع إلى ثالثة أسباب هياآلية األولى ي
  ).الذين ظلموا(أنه فصل بين الفعل والفاعل بالمفعول به وهو : السبب األول      
: حيث أنه يجـوز أن نقـول  ، أن تأنيث الصيحة غير حقيقي: السبب الثاني      

  )حسن دارك واضطرم نارك(
ياح ألن الصيحة في معنى الص، أنه محمول على المعنى :السبب الثالث      

çν… ® :كقوله تعالى u™!% y` ×π sàÏã öθ tΒ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ În/§‘ 〈 ) في ) موعظة(ألن ، )جاءته(ولم يقل ، )٢٧٥البقرة
  ٩١٢ .والشواهد على الحمل على المعنى كثيرة جدا، معنى الوعظ

فقد ذكر فيه أن سبب حذف السبب األول أما  ،وهذه األسباب الثالثة فيها نظر      
ل بالمفعول بـه  ي اآلية األولى هو الفصل بين الفعل والفاعف) أخذ(التاء من الفعل 

) الذين ظلموا(الفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول به وقد وقع ، )الذين ظلموا(وهو 
  فلماذا ذكر التاء معها؟، في اآلية األولى وقعفي اآلية الثانية كما 

                                                 
٩٠٩ البيت: الكن  
 ٢٦٨وينظر فتح الرحمن ص، ٢/٤٦٧درة التنزيل  ٩١٠
  ٢٢٥,٢٢٤ينظر البرهان ص ٩١١
  ٢/٢٠ينظر البيان في غريب إعراب القرآن  ٩١٢



 

األولـى غيـر    لصيحة في اآليـة فقد ذكر فيه أن تأنيث االسبب الثاني وأما       
، لفظ الصيحة في اآلية الثانية كما ورد ذكره في اآليـة األولـى  وقد جاء ، حقيقي

ث الفعل معها في اآلية الثانيـة دون اآليـة   أنّ مفل، أنيثها في اآليتين غير حقيقيوت
  األولى؟
فقد ذكر فيه ابن األنباري أن لفظ الصـيحة فـي اآليـة     السبب الثالث وأما      

ولم يبين سبب حملها على المعنى في اآلية األولـى  . ل على الصياحاألولى محمو
  ٩١٣.دون اآلية الثانية

ألن ) أخـذت (ولـم يقـل   ) أخذ(إنما قال :"ويوجه الفخر الرازي ذلك بقوله      
، وأيضا فصل بين الفعل واالسم المؤنـث بفاصـل  . الصيحة محمولة على الصياح

   ٩١٤".فكان الفاصل كالعوض من تاء التأنيث
      ن الصيحة قد وردت فـي اآليـة الثانيـة    بقول أهذين التوجيهين  ويمكن رد

تحمل على الصياح كذلك؟ إذن ألمكن مجيء الفعل فيها مجرداً مـن   لم مفل، أيضا
، وكذلك فقد حصل الفصل بين الفعل واالسم المؤنث في اآلية الثانيـة . تاء التأنيث

  .اء في اآلية األولىراً كما جفلم لم يأت الفعل فيها مذكّ
في معنى  الصيحة في قصة صالح"أن  ٩١٥-رحمه اهللا-ذكر السهيليو      

ô⎯ÏΒ ® :كانت منتظمة بقوله سبحانه العذاب والخزي إذْ uρ Ä“ ÷“ ½z >‹Í≥ ÏΒ öθ tƒ 3 ¨βÎ) y7 −/u‘ uθ èδ 
‘“ Èθ s)ø9$# â“ƒ Í“ yè ø9$# ∩∉∉∪ 〈 ) فصارت الصيحة عبارة عن ذلك الخزي وعن العذاب )  ٦٦هود

التذكير بخالف قصة شعيب المذكور في اآلية فقوي ذكر فيها فإنه لم ي
  ٩١٦".ذلك

                                                 
 ١٣٤,١٣٣ينظر دراسة المتشابه اللفظي للدكتور محمد السامرائي ص ٩١٣
 ١٨/٢١التفسير الكبير  ٩١٤
حمد بن اصبغ بن حسين بن أالمة البارع أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن عبد اهللا بن الحافظ الع: هو ٩١٥

وله كتاب األعالم بما أبهم فـي القـرآن مـن األسـماء      ،له كتاب الروض ،ويكنى أيضا أبا الحسن ،سعدون
، لتفسير والحـديث عالما با، وكان إماما في لسان العرب يتوقد ذكاءاً ،وله كتاب الفرائض وغير ذلك ،األعالم

 )٤/١٣٤٩ينظر تذكرة الحفاظ ( هـ ٥٨١توفي سنة 
 ٣/٣٨٦وينظر البرهان للزركشي ، ١/١٢٦وينظر بدائع الفوائد ، ١٧٠نتائج الفكر ص ٩١٦



 

وعندي فيـه جـواب   :" معلقاً على كالم السهيلي -رحمه اهللا-يقول ابن القيم      
راد بها المصـدر بمعنـى الصـياح    أحسن من هذا إن شاء اهللا وهو أن الصيحة ي

وقـد  ، المصدر فيكون التأنيث أحسـن دة من ويراد بها الواح، ن فيه التذكيرفيحس
بثالثة أمور كلها مؤنثة في  أخبر تعالى عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب

ãΝåκøEx‹s{r'sù èπ ® :في قوله في سورة األعراف الرجفة: أحدها، اللفظ xô_ §9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû 
öΝÏδ Í‘# yŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊇∪ 〈 ) بقولـه  الظلة: الثاني، ) ٩١األعراف: ® öΝèδ x‹yz r'sù Ü># x‹tã ÏΘöθ tƒ Ï' ©#—à9$# 4〈 

ÏNx‹yz ® :الصيحة: الثالث، )١٨٩الشـعراء  ( r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# 〈 ،مع لهم بين الثالثةوج ،

، فإن الرجفة بدأت بهم فأصحروا إلى الفضاء خوفاً مـن سـقوط األبنيـة علـيهم    
رعوا إليها يسـتظلون بهـا مـن    فعت لهم الظلة فأهور، فصهرتهم الشمس بحرها

فكان ذكر الصيحة مـع الرجفـة   ، فنزل عليهم منها العذاب وفيه الصيحة، الشمس
وهذا شبيه بتوجيه ، ٩١٧."وكان ذكر التاء واهللا أعلم، والظلة أحسن من ذكر الصياح

  .السابق ذكره -رحمه اهللا–الخطيب اإلسكافي 
ثاني لإلسكافي وتأكيد ابن القيم أن التوجيه ال -واهللا أعلم-والذي يتضح لي       

مع  عليه هو األقرب واألولى لمقاصد اآليات ألنه قام على تأمل قصة شعيب
ألن التعبير عن العذاب الذي ُأخذوا به جاء بألفاظ مؤنثة فناسب و، قومه في القرآن

مع قومه فناسب  وهذا لم يقع في قصة صالح، ذلك إلحاق الفعل بتاء التأنيث
  .لفعلعدم تأنيث ا

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٣/٣٨٦وينظر البرهان للزركشي ، ١/١٢٦بدائع الفوائد ٩١٧



 

  سورة النمل

  :في هذه السورة وحدة واحدة

  

š ® :في سورة النمل في قصة صالحتعالى قال        ù= ÏFsù öΝßγ è?θ ã‹ç/ Oπ tƒ Íρ%s{ $ yϑ Î/ 
(#ûθ ßϑ n= sß 3 χ Î) ’Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθßϑ n= ÷è tƒ ∩∈⊄∪ 〈 

) ٠٥٢النمل (  
≈çµ ® :في سورة العنكبوت في قصة نوحوقال        sΨø‹yfΡr' sù |=≈ ys ô¹ r&uρ Ïπ sΨ‹ Ï¡¡9$# 

!$ yγ≈ sΨù= yè y_ uρ Zπ tƒ#u™ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩⊇∈∪ 〈 
) ٠١٥العنكبوت (  

  
:مواضع التشابه        

:الموضع األول        

لقوم  بينما كانت في قصة صالح، للعالمين كانت اآلية في قصة نوح      
  .يعلمون
  .صتشابه بالتعميم والتخصي: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه       

      كر العالمين في قصة نوحذ ُلما ذ كر من أن السفينة التي استوت مناسب
وترادف جنسـها  ، شاهدةً على هذه اآلية، على الجودي بقيت كثيراً مشاهدةً للناس

لوبهم وارتجاف ق، وركوبهم فوق ظهره، وتعاطيهم له، وتداوله بين الناس، بعد ذلك
  .لهم إلى أن تقوم الساعة بهذه اآلية اًمذكّر، بالخوف
ونجاته من المناسبة مع ذكر العالمين  وال يخفى ما في أقدمية قصة نوح      

آدم  وكان نـوح ، فإنها تكاد تنتظم العالمين كلهم؛ ألنها كانت منذ فجر الخليقة
القـول بعمـوم    علـى  خاصـة وكان هو وذريته من بعده رأس العالمين ، الثاني

  .الطوفان



 

      كر قوم يعلمون في سورة النمل في قصة صالحأما ذ  فألن السورة
وألن الوصف بالعلم كالمقابل للسابق عليه مباشرة من ، فائضة بذكر العلم والحكمة

ρãs3tΒ#) ® :وصف الكفرة بأنهم ال يشعرون في قوله تعالى uρ #Xò6tΒ $ tΡös3tΒ uρ #Xò6tΒ öΝèδ uρ 
Ÿω šχρ ããè ô±o„ ∩∈⊃∪ 〈 ) ٥٠النمل(     

 
:الموضع الثاني        

جعـل   وفي قصة صـالح ، جعل النجاة ومتعلقاتها آية في قصة نوح      
  .الهالك ومتعلقاته آية

  .تشابه باإلبدال: نوعه      
  

  :أثر السياق في توجيه المتشابه      

جعل النجاة آيـة فـي    في تفسيره أن سبب -رحمه اهللا-يقول الفخر الرازي      
الجبال بأسرها أمر عجيب إلهي ألن اإلنجاء من الطوفان الذي عال  قصة نوح

بق لمن بعده أثـر فجعـل   النجاة وهو السفينة كان باقياً والغرق لم يبه كانت وما 
  ٩١٨.الباقي آية

      تعقب عليه أن في قصة نوحولكن ي فقد جعل اهللا اآلية في ، آيات أخرى
وفـي بعـض   ، وغرق قومه في سور المؤمنون والشعراء والقمـر  نجاة نوح

وذلك ألنه كان في كل مـن  ، اآليات جعل اهللا الغرق وحده آية كآية سورة الفرقان
  .وهذا توجيه ال غبار عليه إن شاء اهللا، النجاة والهالك آية وعبرة

نا أي وهاه: "في تفسيره -رحمه اهللا-وكذلك ال غبار على قول الفخر الرازي      
في ترتيب قصص سور العنكبوت خاصة لطيفةٌ هي أن اهللا تعـالى آيـة قدرتـه    

وقدم آية اإلنجاء ألنها أثـر  ، فذكر في كل باب آية، موجودة في اإلنجاء واإلهالك
  ٩١٩."وأخّر اإلهالك ألنها أثر الغضب ورحمته سابقة لغضبه، الرحمة

                                                 
  ٢٥/٥٦ينظر التفسير الكبير  ٩١٨
 ٢٥/٥٦التفسير الكبير  ٩١٩



 

ألن النجاة في هـذه   حواَألولى بيان سبب جعل الهالك آية في قصة صال      
فالعبرة ، ومن معه بمنأى عن العذاب القصة إنما كانت بأمر عادي وكان صالح
  .واآلية إنما كانت في الهالك دون النجاة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  سورة القمر 

  :في هذه السورة وحدة واحدة

  

%: ® y#ø‹s3sù tβقال تعالى في قصة نوح       x. ’Ï1# x‹tã Í‘ ä‹çΡuρ ∩⊇∉∪ 〈 
) ٠١٦القمر (  

: ® ôMوقال تعالى في قصة هود       t/¤‹x. ×Š% tæ y#ø‹s3sù tβ% x. ’ Ï1# x‹tã Í‘ ä‹çΡuρ ∩⊇∇∪ !$̄Ρ Î) 
$ uΖù= y™ ö‘ r& öΝÎκö n= tã $ \t†Í‘ #[|Àö|À ’ Îû ÏΘöθ tƒ <§øt wΥ 9hÏϑ tG ó¡–Β ∩⊇®∪ äí Í”∴s? }¨$ ¨Ζ9$# öΝåκ®Ξr( x. ã—$ yf ôãr& 5≅øƒ wΥ 9Ïè s)Ψ –Β 

∩⊄⊃∪ y#ø‹s3sù tβ% x. ’Ï1# x‹tã Í‘ ä‹çΡuρ ∩⊄⊇∪ 〈 
  ) ٠٢١-٠١٨القمر (

:® ôMوقال في قصة صالح       t/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO Í‘ ä‹‘Ζ9$$ Î/ ∩⊄⊂∪ (#ûθ ä9$ s)sù #[|³o0 r& $ ¨ΖÏiΒ #Y‰Ïn üρ 
ÿ…çµ ãèÎ7®K¯Ρ !$ ¯ΡÎ) #]ŒÎ) ’ Å∀©9 5≅≈ n= |Ê @ãè ß™ uρ ∩⊄⊆∪ z’ Å+ø9â™r& ãø.Ïe%! $# Ïµ ø‹n= tã .⎯ÏΒ $ uΖÏΨ ÷ t/ ö≅t/ uθ èδ ë># ¤‹x. ÖÅ° r& ∩⊄∈∪ 

tβθ çΗs>÷è u‹y™ #Y‰xî Ç⎯̈Β ÛU#¤‹s3ø9$# ãÅ° F{$# ∩⊄∉∪ $ ¯ΡÎ) (#θ è= Å™öãΒ Ïπs%$ ¨Ζ9$# Zπ uΖ÷FÏù öΝçλ°; öΝåκö: É)s?ö‘ $$ sù öÉ9 sÜô¹ $#uρ ∩⊄∠∪ 
öΝæη ÷∞Îm; tΡuρ ¨βr& u™!$ yϑ ø9$# 8πyϑ ó¡Ï% öΝæη uΖ÷ t/ ( ‘≅ ä. 5> öÅ° Ö|ØtG øt ’Χ ∩⊄∇∪ (#÷ρ yŠ$ uΖsù ÷Λàιt7Ïm$ |¹ 4‘sÛ$ yè tG sù us)yè sù ∩⊄®∪ 
y#ø‹s3sù tβ% x. ’ Ï1# x‹tã Í‘ ä‹çΡuρ ∩⊂⊃∪ !$ ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝÎκö n= tã Zπ ys ø‹|¹ Zο y‰Ïn üρ (#θ çΡ% s3sù ÉΟ‹ Ï±yγ x. ÍÏàtG ós çRùQ$# ∩⊂⊇∪ 〈 

) ٠٣١-٠٢٣القمر (  

   
:في هذه الوحدة موضع واحد للتشابه        
%y#ø‹s3sù tβ ®وردت عبارة        x. ’ Ï1# x‹tã Í‘ ä‹çΡuρ ∩⊇∉∪ 〈    مرةً واحدةً في نهايـة قصـتي
بينما وردت مرتين فـي أول  ، بعد حكاية نزول العذاب وصالح عليهما السالم نوح

  .وآخرها قصة هود
  .تشابه بالحذف واإلثبات: نوعه      

  
  :أثر السياق في توجيه المتشابه       

تهم في سورة فصلت كر في قصبالتكرار ألن عاداً ذُ صت قصة هوداختُ      
بصفة خاصة التنويه بعذاب اآلخرة بعد حكاية نزول عذاب الدنيا وذلك في قوله 

$ ® :تعالى uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÎκö n= tã $ \t†Í‘ #[|Àö|À þ’Îû 5Θ$ §ƒ r& ;N$ |¡Ït ªΥ öΝßγ s)ƒ É‹ãΖÏj9 z># x‹tã Ä“ ÷“ Ïƒ ù: $# ’Îû Ïο 4θ uŠut ù: $# 



 

$ u‹÷Ρ‘‰9$# ( Ü># x‹yè s9uρ Ïο u½z Fψ$# 3“ u“ ÷z r& ( öΝèδ uρ Ÿω tβρã|ÇΖãƒ ∩⊇∉∪ 〈 ) صت سورة القمر فاختُ، )١٦فصلت
ذر مرتين على إرادة عذاب الدنيا بإحداهما وعذاب اآلخرة بالتنويه بالعذاب والنُ

وقد تُعقّب على ذلك بأن الثاني ترتب على العذاب األول فكيف ، ٩٢٠باألخرى منهما
   ٩٢١.يراد به العذاب األخروي

والثانية ، بأن األولى وعيد لهم وكأنها مما قاله نبيهم لهم وقد يجاب أيضا      
 نزل عليهم القرآن كالشأن في بقية نظائرهالغيرهم مما قاله اهللا تعالى لمن وعيد.   
، يرهمه تنبيه السامع لما يأتي بعد من غوقد يجاب بأن األولى استفهام قُصد ب      

والثانيـة قُصـد بهـا    ، ي جوابهتلقّواالستعداد ل، وتحريضه على مثل هذا السؤال
  .التهويل في هذا العذاب وبيان جسامته

، فكيف كان وعيد عذابي ونذر: وقريب منه ما قيل من أن األولى على معنى      
  .فكيف كان ذلك بعد وقوعه وتحقّق وعيدنا: والثانية على معنى

٩٢٢.وقيل أن التكرار لتقرير المعنى        
وأكثر ترفاً ونعيماً ، اص عاد بذلك ألنها كانت أشد قوةًوالظاهر أن اختص      

θ#) ®  :حتى قالوا ä9$ s% uρ ô⎯tΒ ‘‰x© r& $ ¨ΖÏΒ ¸ο §θ è% ( 〈 ،أخبر اهللا عنهم بأنهم أترفوا في الحياة قد و
öΝs9r& us? y#ø‹x. Ÿ≅yè ® :وقال فيهم، الدنيا sù y7 š/u‘ >Š$ yèÎ/ ∩∉∪ tΠu‘ Î) ÏN# sŒ ÏŠ$ yϑ Ïèø9$# ∩∠∪ ©ÉL ©9$# öΝs9 ÷,n= øƒ ä† 
$ yγ è= ÷WÏΒ ’ Îû Ï‰≈n= Î6 ø9$# ∩∇∪ 〈 ) وقال لهم نبيهم، )٨-٦الفجر: ® ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ (#ρ ãÏøó tFó™ $# öΝä3−/u‘ ¢ΟèO (#ûθ ç/θè? Ïµ ø‹s9Î) 
È≅ Å™ öãƒ u™!$ yϑ ¡¡9$# Νà6ø‹n= tæ #Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ öΝà2 ôŠÍ“ tƒ uρ ¸ο§θ è% 4’n< Î) öΝä3Ï?§θ è% Ÿω uρ (#öθ ©9uθ tG s? š⎥⎫ÏΒ ÍøgèΧ ∩∈⊄∪ 〈 )٥٢د هو( 

ر وذلك لما تكر، أظلم وأطغى وال تعارض بين ذلك وبين كون قوم نوح      
وغير ذلك مما سبقت اإلشارة إليه فـي قصـة   ، من تكذيبهم ورميهم نبيهم بالجنون

  . فحصل بذلك التمايز بين جميع القصص نوح
  
  
 

                                                 
 ٢٧/٨٧وروح المعاني ، ٥/٢٦٧ ينظر تفسير البيضاوي ٩٢٠
 ٨/١٧١ينظر تفسير أبي السعود  ٩٢١
 ٢٩/٤٣ينظر التفسير الكبير  ٩٢٢



 

  
  
  
  
  

  
 خامتة البحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  اخلامتة
  

وقد ، وجمع ما فيه، ية البحث على أن يسر لي كتابتهأحمد اهللا تعالى في نها      
  :منها، نتائج اتضحت لي في نهاية البحث

، أن السياق القرآني أحد أعمدة الترجيح األساسية في منهجية التفسـير  -١
 .وهو يضبط فهم المتلقي، وال يستغنى عنه بحال

لدقيقة أن السياق القرآني مفيد في توجيه المتشابه اللفظي وبيان الفروق ا -٢
 .بين اآليات

مما يقـي  ، أن النظر في السياق القرآني معين على تدبر القرآن الكريم -٣
ويعين على دفع شبهة التكرار ، المفسر من البعد عن مراد اهللا عز وجل

 . اللفظي والمعنوي في القرآن

وهي مع ، أن كتب توجيه المتشابه قليلةظهر لي من خالل هذا البحث   -٤
مـن هنـا   ، ع المتشابه في القصص التي درسـتها قلتها لم تتناول جمي

فهو مع ذلك فن دقيق يحتاج إلى ، ظهرت أهمية البحث ومدى صعوبته
 .نظر في علوم مختلفة كأصول الدين والنحو والبالغة وغيرها

فهـذا التشـابه   ، أن المتشابه اللفظي من أعظم دالئل إعجاز القـرآن   -٥
أسراراً عظيمة وحكمـاً   واالختالف بين ألفاظ وكلمات القرآن قد أبرز

 .عجيبة

فكثيراً ما كانوا يربطون اآليـة بمـا   ، عناية علماء المتشابه بالسياق   -٦
كما كانوا ينظرون مراراً وتكراراً في سياق السورة لتوجيـه  ، جاورها
 .المتشابه

أسأل اهللا العظيم أن يجعله من العلم ، فإن هذا جهدي وعلى اهللا التُكْالن، وبعد      
وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آلـه وصـحبه   ، الخالص لوجهه الكريم النافع

 . وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، أجمعين



 

  
  

  الفهارس
  اليت مت توجيهها ة املتشاهب فهرس اآليات 

 فهرس اآليات املستشهد هبا

 فهرس األحاديث

  فهرس اآلثار
 فهرس األشعار

  فهرس األعالم
 فهرس األماكن

 راجعفهرس امل

  فهرس احملتويات
  
  

  



 

  فهرس اآليات املتشاهبة                                                                
  قصة �وح عليه السالم

  الصفحة  السورة   املوضع - الوحدة
    األعراف  

  ٩٣   الوحدة األولى
® ô‰ s)s9 $ uΖ ù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n<Î) ⎯Ïµ ÏΒöθ s% tΑ$ s)sù ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7ôã$# ©!$# 〈 ) ٥٩األعراف(  

® * ã≅ ø? $#uρ öΝÎκ ö n= tã r't6tΡ ?yθ çΡ øŒ Î) tΑ$ s% ⎯Ïµ ÏΒöθ s)Ï9 〈 ) ٧١يونس(  

® ô‰ s)s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n<Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒöθ s% ’ÏoΤ Î) öΝä3s9 ÖƒÉ‹ tΡ ê⎥⎫ Î7–Β 〈 ) ٢٦-٢٥هود(  

® ô‰ s)s9 uρ $ sΨù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n<Î) ⎯Ïµ ÏΒöθ s% tΑ$ s)sù ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7ôã$# ©!$# 〈 ) ٢٣المؤمنون(  

® øŒ Î) tΑ$ s% öΝçλm; óΟ èδθ äz r& îyθ çΡ Ÿωr& tβθ à)−Gs? 〈 ) ١٠٨-١٠٦الشعراء(  

® ô‰ s)s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n<Î) ⎯Ïµ ÏΒöθ s% 〈 ) ١٤العنكبوت(  

® !$ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n<Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒöθ s% ÷β r& ö‘ É‹Ρ r& y7tΒöθ s% 〈 ) ٣-١نوح(  

    

‰ô  ® :وضع األولالم s)s9  $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  〈 و، في األعـراف® ô‰ s)s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& 〈    فـي هـود

$! ®و، والعنكبوتوالمؤمنون  ¯Ρ Î) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& 〈 في نوح  

 ٩٣  

$ôΑ ®: الموضع الثـاني  s)sù ÏΘ öθ s)≈ tƒ 5 〈وفي يونس ونـوح ،في األعراف والمؤمنون® tΑ$ s% 

ÏΘ öθ s)≈ tƒ  〈 ،دولم يذكر فعل القول في هو  
  ١٠١  

t ÏΘ ® :قوله: الموضع الثالث öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7ôã$# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çν ã ö xî 〈في األعراف ،

ÏoΤ’ ® :وفي هود Î) öΝä3s9 ÖƒÉ‹ tΡ ê⎥⎫ Î7–Β 〈 ،  وفـي المؤمنـون: ® ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7ôã$# ©!$# $ tΒ 

/ ä3s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çν ã ö xî ( 〈 ،وفي الشعراء: ® Ÿωr& tβθ à)−Gs? ∩⊇⊃∉∪ 〈 ، وفي نـوح: ® t ÏΘ öθ s)≈ tƒ 

’ÏoΤ Î) öΝä3s9 ÖƒÉ‹ tΡ î⎦⎫ Î7–Β ∩⊄∪ Èβ r& (#ρ ß‰ ç6ôã$# ©!$# çνθ à)̈? $#uρ Èβθ ãè‹ÏÛr& uρ 〈    

  ١٠٣  

‰ô ® :في األعراف :الموضع الرابع s)s9 $ uΖ ù= y™ ö‘ r& 〈 ، وفي هود والمؤمنون والعنكبـوت:® 
ô‰ s)s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  〈 ،وفي نوح: ® !$ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& 〈 ، الباقيوعدم ذكر مادة اإلرسال في  

  ١١٠  

β÷ ® :الزيادة في نـوح بقولـه  : الموضع الخامس r& ö‘ É‹Ρ r& y7tΒöθ s% ⎯ ÏΒ È≅ ö7s% β r& óΟ ßγu‹Ï? ù'tƒ 

ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊇∪ 〈  

  

  ١١٥  

  ١١٦   الوحدة الثانية



 

Α$ s%®  _|yϑø9 $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΒöθ s% $ ¯Ρ Î) y71u t∴ s9 ’Îû 5≅≈ n= |Ê &⎦⎫ Î7–Β ∩∉⊃∪ 〈 ) ٦٠األعراف(  

® tΑ$ s)sù _|yϑø9 $# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xx. ⎯ ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒöθ s% $ tΒ y71u tΡ ωÎ) #X t± o0 $ sΨn= ÷VÏiΒ 〈) ٠٢٧هود(  

® tΑ$ s)sù (#àσn= yϑø9 $# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xx. ⎯ ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒöθ s% $ tΒ !#x‹≈ yδ ωÎ) Ö |³o0  〈) ٠٢٤المؤمنون(  

® * (#ûθ ä9$ s% ß⎯ ÏΒ÷σçΡ r& y7s9 y7yè t7̈? $#uρ tβθ ä9 sŒ ö‘ F{$# ∩⊇⊇⊇∪ 〈) ١١١الشعراء(  

® * ôMt/¤‹ x. öΝßγn= ö6s% ãΠ öθ s% 8yθ çΡ (#θ ç/¤‹ s3sù $ tΡ y‰ ö6tã 〈) ٠٠٩القمر(  

    

$tΑ ® :في سورة األعراف:الموضع األول s% _|yϑø9 $tΑ ® :وفي هود والمؤمنون، 〉 #$ s)sù _ 〈    ١١٦  

  ١١٨    .وعدم وصفهم في األعراف،وصف المأل بالكفر في هود والمؤمنون: الموضع الثاني

  ١٢١   .اختالف اتهامات قوم نوح لنبيهم في األعراف وهود والمؤمنون:الموضع الثالث

  ١٢٢    .ذُكر المأل في األعراف وهود والمؤمنون دون ذكْرهم في الشعراء والقمر:الموضع الرابع

  ١٢٤   الوحدة الثالثة

® tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ }§øŠs9 ’Ï1 Ø' s#≈ n= |Ê © Éi_Å3≈ s9 uρ ×Αθ ß™ u‘ 〈) ٠٦٣-٠٦١األعراف (  

® tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ ÷Λ ä⎢ ÷ƒu™u‘ r& β Î) àMΖ ä. 4’n?tã 7π sΨÉit/ ⎯ ÏiΒ ’Ïn1   )٠٣٤-٠٢٨هود (〉 ‘§

® tΑ$ s% $ tΒuρ ‘ Ïϑù= Ïæ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ÷è tƒ 〈) ١١٥-١١٢الشعراء(  

  ١٢٤  

$tΑ ® :في األعراف وهود:الموضع األول s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ  〈 ، الشعراءوفي: ® ÏΘ öθ s)≈ tƒ   〈    ١٢٥  

  ١٢٥    في األعراف وهود والشعراءلقومه وردوده اختالف إجابات نوح: الموضع الثاني

  ١٢٩   الوحدة الرابعة

® çνθ ç/¤‹ s3sù çµ≈uΖ øŠyfΡ r'sù t⎦⎪ Ï%©!$#uρ …çµ yè tΒ ’Îû Å7ù=àø9   ) ٠٦٤األعراف (〉 #$

 ® çνθ ç/¤‹ s3sù çµ≈uΖ ø‹¤f uΖsù ⎯ tΒuρ …çµ yè ¨Β ’Îû Å7ù=àø9 $# óΟ ßγ≈ uΖ ù=yè y_ uρ y#Í×̄≈ n= yz 〈) ٠٧٣يونس (  

 ® % ·nθ çΡ uρ øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ ⎯ ÏΒ ã≅ö7s% $ uΖö6yf tGó™ $$ sù …çµ s9 çµ≈uΖ ø‹¤f uΖsù  〈) ٠٧٧-٠٧٦األنبياء( 
 ® tΠ öθ s% uρ 8yθçΡ $£ϑ©9 (#θ ç/¤‹ Ÿ2 Ÿ≅ß™ ”9$# öΝßγ≈ sΨø% u øîr& 〈) ٠٣٧الفرقان (  

 ® ôMt/¤‹ x. ãΠ öθ s% ?yθçΡ t⎦⎫ Ï=y™ ößϑø9   ) ١٢٠- ١٠٥الشعراء (〉 #$

 ® çµ≈ sΨø‹yfΡ r'sù |=≈ ysô¹ r& uρ Ïπ sΨ‹Ï¡¡9 $# !$ yγ≈ sΨù=yè y_ uρ Zπ tƒ#u™ 〈) ٠١٥العنكبوت (  

® çµ≈ uΖøŠ¤f tΡ uρ …ã& s# ÷δ r& uρ š∅ÏΒ É> ös3ø9 $# ËΛ⎧Ïà yè ø9$# 〈) ٠٨٢- ٠٧٦الصافات( 

    



 

® ôMt/¤‹ x. öΝßγn= ö6s% ãΠöθ s% 8yθçΡ ×Š%tæ uρ ãβ öθ tãö Ïùuρ ρèŒ ÏŠ$s? ÷ρ F{$# ∩⊇⊄∪ 〈) ٠١٢ص ( 
 ® tΠ öθ s% uρ 8yθçΡ ⎯ÏiΒ ã≅ö7s% ( öΝåκ ®ΞÎ) (#θ çΡ% x. $YΒöθ s% t⎦⎫É)Å¡≈ sù ∩⊆∉∪ 〈) ٠٤٦الذاريات (  

  ® tΠ öθ s%uρ 8yθçΡ ⎯ÏiΒ ã≅ö6s% ( öΝåκ ®ΞÎ) (#θ çΡ% x. öΝèδ zΝn= øßr& 4©xö ôÛr& uρ ∩∈⊄∪ 〈) ٠٥٢النجم (  

 ® * ôMt/¤‹ x. öΝßγn= ö6s% ãΠöθ s% 8yθçΡ (#θ ç/¤‹ s3sù $tΡ y‰ ö6tã 〈) ٠١٤-٠٠٩القمر (  

 ® $ ¯Ρ Î) $ £ϑs9 $tó sÛ â™!$ yϑø9 $# ö/ä3≈ sΨù= uΗ xq ’Îû Ïπ tƒÍ‘$pgù:$# 〈) ٠١٢-٠١١الحاقة(  

çνθ ® :األعراف ويونسفي :الموضع األول ç/¤‹s3sù  〈 ،وفي األنبياء: ® (#θ ç/¤‹ x. !$sΨÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ 

θ#) ® :وفي الفرقان، 〉4 ç/¤‹ Ÿ2 Ÿ≅ß™ ”9$# ö 〈 ،وفي الشعراء: ® ôMt/¤‹ x. ãΠ öθ s% ?yθçΡ 

t⎦⎫Ï= y™ ößϑø9 ›¤/ôMt ® :وفي ص، 〉 ∪∋⊂⊆∩ #$ x. öΝßγn= ö6s% ãΠ öθ s% 8yθçΡ ×Š%tæ uρ ãβ öθ tãöÏù uρ ρèŒ ÏŠ$ s? ÷ρF{$# 

›¤/ôMt * ® :وفي القمر، 〉 ∪⊅⊆∩ x. öΝßγn= ö6s% ãΠöθ s% 8yθçΡ (#θ ç/¤‹ s3sù $tΡ y‰ ö6tã 〈 .  

  ١٣٠  

  ١٣٥    لشعراء دون وجود هذا التكرار في الباقي تكرار األمر بالتقوى في ا: الموضع الثاني

≈ç çµ ®:قوله :الموضع الثالث uΖ øŠyfΡ r'sù 〈     و، فـي األعـراف والشـعراء والعنكبـوت® ç 
çµ≈ uΖ ø‹¤f uΖ sù 〈 و، في يونس واألنبياء® çµ≈ uΖ øŠ¤f tΡ uρ 〈في الصافات.  

  ١٣٥  

≈ç çµ ®: قوله في األعراف :الموضع الرابـع  uΖ øŠyfΡ r'sù t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ …çµ yè tΒ 〈  ، وفي يـونس:® ç 
çµ≈ uΖ ø‹¤f uΖ sù ⎯ tΒuρ …çµ yè ¨Β ’Îû Å7ù= àø9 $# óΟ ßγ≈ uΖ ù= yè y_ uρ y#Í×̄≈ n= yz 〈  ،وفــي األنبيــاء:® çµ≈ uΖ ø‹¤f uΖ sù 

…ã& s# ÷δ r& uρ  〈 ،وفي سورة الشعراء: ® çµ≈ sΨø‹yfΡ r'sù ⎯ tΒuρ …çµ yè ¨Β ’Îû Å7ù= àø9 $# Èβθ ßs ô± yϑø9 $# ∩⊇⊇®∪ 

≈çµ ®:وفي العنكبوت ، 〉 sΨø‹yfΡ r'sù |=≈ ys ô¹ r& uρ Ïπ sΨ‹Ï¡¡9 ≈çµ ®: وفي الصافات،  〉 #$ uΖ øŠ¤f tΡ uρ 

…ã& s# ÷δ r& uρ 〈 ،  ًـذكر إال نوحـاوفي القمر لم ي   بقولـه :® çµ≈ sΨù= yϑxm uρ 4’n?tã ÏN#sŒ 8y¨uθ ø9 r& 

9 ß ßŠ uρ ∩⊇⊂∪ 〈 دون ذكر الذين آمنوا معه.  

  ١٤١  

óΟ ® :زاد في سورة يونس قوله :الموضع الخامس ßγ≈ uΖ ù= yè y_ uρ y#Í×̄≈ n= yz 〈    ١٤٧  

=7ù ®قال في األعـراف ويـونس   :الموضع السادس àø9 =Å7ù ®وفـي الشـعراء  ، 〉 #$ àø9 $# 

Èβθ ßs ô± yϑø9 Ïπ ®وفي العنكبوت ، 〉 #$ sΨ‹Ï¡¡9 Îû Ïπ’ ®وفي الحاقة، 〉 #$ tƒÍ‘$ pg ù:$# 〈 ،وفي القمر® 
ÏN#sŒ 8y¨uθ ø9 r& 9 ß ßŠ uρ 〈  

  ١٤٨  

األعراف ويونس واألنبياء والفرقان المغرقينعلىاختالف األلفاظ الدالة:الموضع السابع
  ١٥٠    .والشعراء والصافات

  ١٥٣    .في األعراف ويونس واألنبياء والنجمأوصاف الكافريناختالف : الموضع الثامن

قدم ذكر تنجية المؤمنين على إغراق المكذبين وقطع دابرهم في مواضع : الموضع التاسع
  ١٥٥  والشعراء والصافات والقمر بخالف موضـع سـورتي    سور األعراف ويونس واألنبياء



 

  العنكبوت والفرقان

    يونس 
  ١٢٩- ٩٣   تقدم من متشابهها

     تشابهت مع ما بعدها في وحدة واحدة

® β Î* sù öΝçFøŠ©9 uθ s? $ yϑsù / ä3çGø9 r'y™ ô⎯ ÏiΒ @ ô_ r& ( ÷β Î) y“ Í ô_ r& ωÎ) ’n?tã «!$# ( 〈) ٠٧٢يونس (  

 ® ÏΘ öθ s)≈ tƒuρ Iω öΝà6è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã »ω$ tΒ ( ÷β Î) y“ Í ô_ r& ωÎ) ’n?tã «!$# 4 〈) ٠٢٩هود (  

® !$ tΒuρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ ÏΒ @ ô_ r& ( 〈) ١٠٩الشعراء(  

  ١٦١  

ÏΘ ®: بالحديث مع قومه بقوله  ابتداء نوح: الموضع األول öθ s)≈ tƒuρ 〈   دون ، فـي هـود

 وجود هذا النداء في يونس والشعراء
  ١٦١  

$ ®: قوله في يونس:الموضع الثاني yϑsù / ä3çGø9 r'y™ 〈 ،  وفـي هـود :® Iω öΝà6è= t↔ ó™ r& 〈 ،

$! ®: وفي الشعراء tΒuρ öΝä3è= t↔ ó™ r& 〈  
  ١٦٢  

@ ®ذكر لفظ  :الموضع الثالث ô_ r& ( 〈 لفظ و، في يونس والشعراء® »ω$ tΒ ( 〈١٦٥    في هود  

وعدم ذكرها مع ،نس والشعراءفي يو)أجر(مقترنة مع لفظ)من(ذكر  :الموضع الرابع
  ١٦٦    .في هود) مال(لفظ 

بينما كان ، في يونس وهود  〉 #$!» ®كان المقصور عليه لفظ الجاللة  :الموضع الخامس

<Éb ®في الشعراء  u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $# 〈.  
  ١٦٧  

ßN ) ® :زاد في يونس: الموضع السادس ö ÏΒé& uρ ÷β r& tβθ ä.r& š∅ ÏΒ t⎦⎫ ÏΗ Í>ó¡ ßϑø9 $# ∩∠⊄∪ 〈،     ١٦٧  

©û ® :زاد في هود :الموضع السابع Éi_Å3≈ s9 uρ óΟ ä31u‘ r& $YΒöθ s% šχθ è=yγøg rB ∩⊄®∪ 〈 ،    ١٦٨  

   هود 
  ١٦١-١١٣- ٩٣    تقدم من متشابهها

 وتشابهت مع ما بعدها في الوحدات التالية

  الوحدة األولى
  ١٧٢  

® ÏΘ öθ s)≈ tƒuρ Iω öΝà6è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã »ω$ tΒ ( ÷β Î) y“ Í ô_ r& 〈)٠٣٠-٠٢٩د هو (  

 ® !$ tΒuρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ ÏΒ @ ô_ r& ( ÷β Î) y“ Í ô_ r& 〈) ١١٤-١٠٩الشعراء(  

    

$! 4 ®: قوله فـي هـود   :فيها موضع واحد tΒuρ O$ tΡ r& ÏŠ Í‘$ sÜ Î/ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ãΖ tΒ#u™ 4 Νßγ̄Ρ Î) (#θ à)≈ n= –Β 

öΝÎκ Íh5u‘ 〈  ،وفي الشعراء :® !$ tΒuρ O$ tΡ r& ÏŠ Í‘$ sÜ Î/ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# ∩⊇⊇⊆∪ 〈 .  
  ١٧٢  

  ١٧٤   الوحدة الثانية



 

® z© Çrρé&uρ 4’n<Î) ?yθçΡ …çµ ¯Ρ r& ⎯ s9 š∅ÏΒ÷σãƒ ⎯ ÏΒ y7ÏΒöθ s% 〈 ) ٠٤١-٠٣٦هود (  

 ® !$ sΨøŠxm ÷ρr'sù Ïµ ø‹s9 Î) Èβ r& Æì sΨô¹ $# y7ù=àø9 $# $sΨÏ⊥ ãŠôãr'Î/ $sΨÍŠôm uρ uρ   〈) ٠٢٩- ٠٢٧المؤمنون (  
    

&z©Çrρé ®:في هود :الموضع األول uρ 4’n<Î) ?yθçΡ 〈 ،وفي المؤمنون:® !$ sΨøŠxm ÷ρ r'sù Ïµø‹s9 Î) 〈    ١٧٤  

©# ®: قوله في هود :الموضع الثاني ®Lxm #sŒ Î) u™!% y` $tΡ Þö∆ r& u‘$sù uρ â‘θ‘Ζ −F9 $# $ sΨù=è% ö≅ÏΗ ÷q$# 〈  وفي

sŒ# ®: المؤمنون Î* sù u™!$ y_ $ tΡ Þö∆r& u‘$sù uρ â‘θ ‘Ζ−F9 $#   〈 .  

  ١٧٥  

=y7n ®: هود قوله في :الموضع الثالث ÷δr& uρ ωÎ) ⎯ tΒ t, t7y™ Ïµø‹n= tã ãΑ öθ s)ø9 $# ô⎯ tΒuρ z⎯tΒ#u™ 4 !$ tΒuρ 

z⎯ tΒ#u™ ÿ…çµ yè tΒ ωÎ) ×≅‹Ï= s%  〈 وقوله في المؤمنون :® y7n= ÷δ r&uρ ωÎ) ⎯ tΒ t, t7y™ Ïµø‹n= tã ãΑ öθ s)ø9 $# 

öΝßγ÷ΨÏΒ ( Ÿωuρ © É_ö7ÏÜ≈sƒéB ’Îû t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ßϑn= sß ( 〈  

  ١٧٩  

  ١٨٢    .من إيمان قومه برسالته ذكر تيئيس اهللا لنوحبفي هود  الزيادة :عالموضع الراب

حين استوائه على ذكر طلب الحمد من نوحبفي المؤمنونالزيادة :الموضع الخامس
  ١٨٣    السفينة

%tΑ$s * ®: في هود :الموضع السادس uρ (#θ ç7Ÿ2ö‘ $# $ pκÏù 〈 وفي المؤمنون :® #sŒ Î* sù 

|M÷ƒuθ tGó™ $# |MΡ r& ⎯ tΒuρ y7yè̈Β ’n?tã Å7ù= àø9$# 〈  على(بذكر حرف الجر.(  
  ١٨٣  

  ١٨٥   الوحدة الثالثة

® Ÿ≅ŠÏ% uρ ÞÚö‘ r'̄≈ tƒ © Éë n= ö/$# Ï8u™!$ tΒ â™!$ yϑ|¡≈ tƒuρ © Éë Ï= ø% r& uÙ‹Ïîuρ â™!$ yϑø9   ) ٠٤٤هود (〉 #$

 ® #sŒ Î* sù |M÷ƒuθ tGó™ $# |MΡ r& ⎯ tΒuρ y7yè ¨Β ’n?tã Å7ù= àø9   ) ٠٢٨المؤمنون (〉 #$
    

، كر الظالمين في كل سورة في نهاية القصة مع االختالف في ذكرهمذُ :يها موضع واحدف
  ١٨٥    .بحمد اهللا على النجاة منهموفي المؤمنون ، ود بالدعاء عليهم باإلبعادففي سورة ه

    األنبياء 
  ١٢٩    تقدم من متشابهها

    المؤمنون  
  ١٧٤-١١٦- ٩٣    تقدم من متشابهها

  ١٩١   الوحدة األولى

® tΑ$ s% É b> u‘ ’ÏΤ ö ÝÇΣ$# $ yϑÎ/ Èβθç/¤‹ Ÿ2 ∩⊄∉∪ 〈) ٠٢٦المؤمنون (  

 ® tΑ$ s% Éb> u‘ ¨β Î) ’ÍΓ öθ s% Èβθç/¤‹ x. ∩⊇⊇∠∪ ôx tFøù $$ sù © É_øŠt/ öΝßγsΨ÷t/uρ  〈) ١١٨-١١٧الشعراء ( 
® % tæ y‰ sù ÿ…çµ −/u‘ ’ÏoΤ r& Ò>θè= øótΒ ö ÅÇtGΡ $$ sù ∩⊇⊃∪ 〈) ٠١٠القمر (  

    



 

® tΑ$ s%uρ ÓyθçΡ É b>§‘ Ÿω ö‘ x‹ s? ’n?tã ÇÚö‘ F{$# z⎯ ÏΒ z⎯ƒÍ Ï≈ s3ø9 $# #·‘$§ƒyŠ 〈) ٠٢٧-٠٢٦نوح(   

  ١٩١   اختالف حكاية الدعوة في كل موضع من المواضع السابقة :فيها موضع واحد

  ١٩٤   الوحدة الثانية

® ¨β Î) ’Îû y7Ï9¨sŒ ;M≈ tƒUψ β Î) uρ $̈Ζ ä. t⎦⎫ Ï=tGö7ßϑs9 ∩⊂⊃∪ 〈) ٠٣٠المؤمنون (  

 ® tΠ öθ s% uρ 8yθçΡ $£ϑ©9 (#θ ç/¤‹ Ÿ2 Ÿ≅ß™ ”9$# öΝßγ≈ sΨø% u øîr& 〈) ٠٣٧الفرقان (  

® ¨β Î) ’Îû y7Ï9¨sŒ Zπ tƒUψ ( $ tΒuρ šχ%Ÿ2 Νèδã nY ø.r& t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σ–Β ∩⊇⊄⊇∪ 〈) ١٢١الشعراء ( 
 ® çµ≈ sΨø‹yfΡ r'sù |=≈ ysô¹ r& uρ Ïπ sΨ‹Ï¡¡9 $# !$ yγ≈ sΨù=yè y_ uρ Zπ tƒ#u™ 〈) ٠١٥العنكبوت (  

 ® ‰ s)s9 uρ !$ yγ≈ sΨø.u ¨? Zπ tƒ#u™ ö≅yγsù ⎯ ÏΒ 9Ï.£‰ –Β ∩⊇∈∪ 〈) ٠١٥القمر (  

 ® $ yγn= yèôf uΖÏ9 öΝä3s9 Zο u Ï.õ‹s? !$ pκ uÏè s? uρ ×β èŒé& ×πu‹Ïã¨uρ ∩⊇⊄∪ 〈) ٠١٢الحاقة (  

    

Zπ  ®مجيء لفظ :فيها موضع واحد tƒ#u™ 〈 في الفرقان والشعراء والعنكبوت  باإلفراد

 وبالجمع في المؤمنون، والقمر والحاقة
  ١٩٤  

    الفرقان 
  ١٩٤-١٢٩    تقدم من متشابهها

  ١٩٩   الوحدة األولى

® tΠ öθ s% uρ 8yθçΡ $£ϑ©9 (#θ ç/¤‹ Ÿ2 Ÿ≅ ß™”9 $# öΝßγ≈ sΨø% u øîr& 〈) ٠٣٧الفرقان (  

 ® ôMt/¤‹ x. ãΠ öθ s% ?yθçΡ t⎦⎫ Ï=y™ ößϑø9  ) ١٠٥الشعراء (〉 ∪∋⊂⊆∩ #$
  ® ôMt/¤‹ x. öΝßγn= ö6s% ãΠ öθ s% 8yθ çΡ ×Š% tæuρ ãβöθ tãö Ïù uρ ρ èŒ ÏŠ$s? ÷ρF{$# ∩⊇⊄∪ 〈) ٠١٢ص (  

® * ôMt/¤‹ x. öΝßγn= ö6s% ãΠ öθ s% 8yθ çΡ (#θ ç/¤‹ s3sù $tΡ y‰ ö6tã 〈) ٠٠٩القمر(   

    

θ# ®: قوله :فيها موضع واحد ç/¤‹ Ÿ2 〈 و، بالتذكير في الفرقان® Mt/¤‹ x. 〈   بالتأنيـث

  .في سور الشعراء وص والقمر

  

  ١٩٩  

  ٢٠١   الوحدة الثانية

® tΠ öθ s% uρ 8yθçΡ $£ϑ©9 (#θ ç/¤‹ Ÿ2 Ÿ≅ ß™”9 $# öΝßγ≈ sΨø% u øîr& 〈) ٠٣٧الفرقان(  

® çµ≈ sΨø‹yfΡ r'sù |=≈ ysô¹ r& uρ Ïπ sΨ‹Ï¡¡9 $# !$ yγ≈ sΨù=yè y_ uρ Zπ tƒ#u™ 〈) ٠١٥العنكبوت (  

 ® ‰ s)s9 uρ !$ yγ≈ sΨø.u ¨? Zπ tƒ#u™ ö≅yγsù ⎯ ÏΒ 9Ï.£‰ –Β ∩⊇∈∪ 〈) ٠١٥القمر ( 
 ® $ yγn= yèôf uΖÏ9 öΝä3s9 Zο u Ï.õ‹s? !$ pκ uÏè s? uρ ×β èŒé& ×πu‹Ïã¨uρ ∩⊇⊄∪ 〈) ٠١٢الحاقة (  

    



 

≈öΝßγ ® :مجيء الجعل في الفرقان :فيها موضع واحد sΨù= yèy_ uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 Zπ tƒ#u™  〈  ،

$! ®: العنكبوتو yγ≈ sΨù= yè y_uρ Zπ tƒ#u™ š⎥⎫ Ïϑn=≈yè ù=Ïj9  〈  ،الحاقّةو :® $ yγn= yèôf uΖÏ9 öΝä3s9 Zο uÏ.õ‹ s? 

‰ ®: القمربينما جيء بالترك في ،  〉 s)s9 uρ !$ yγ≈ sΨø.u ¨? Zπtƒ#u™ 〈.  

  ٢٠١  

    الشعراء 
-١١٦- ٩٣   تقدم من متشابهها

١٢٩-١٢٤-
١٦١  

    العنكبوت 
-١٢٩- ٩٣    تقدم من متشابهها

٢٠٢-١٩٤  
    الصافات 

  ١٢٩    تقدم من متشابهها

    سورة ص 
  ١٢٩   تقدم من متشابهها

    سورة ق 
  ١٢٩   تقدم من متشابهها

    الذاريات 
  ١٢٩   تقدم من متشابهها

    النجم 
  ١٢٩   تقدم من متشابهها

    القمر 
-١٩١-١٢٩   تقدم من متشابهها

١٩٤  
    الحاقة 

  ١٩٤-١٢٩    تقدم من متشابهها

   نوح 
  ١٩٢- ٩٣    تقدم من متشابهها

  ٢٢٧   الوحدة األولى

® tΑ$ s% Óyθ çΡ Éb> §‘ öΝåκ ®ΞÎ) ’ÏΤ öθ |Átã 〈) ٠٢١نوح (  

 ® tΑ$ s% uρ Óyθ çΡ Éb> §‘ Ÿω ö‘ x‹ s? ’n?tã ÇÚö‘ F{$# z⎯ ÏΒ z⎯ƒÍ Ï≈ s3ø9 $# #·‘$ §ƒyŠ ∩⊄∉∪ 〈) ٠٢٦نوح (  
    



 

$tΑ ® :في اآلية األولى:فيها موضع واحد للتشابه s% Óyθ çΡ 〈   ثـم قـال  ، بغيـر واو: ® 

tΑ$ s% uρ Óyθ çΡ 〈 بزيادة الواو.  
  ٢٢٧  

  ٢٢٨   الوحدة الثانية

® ô‰ s% uρ (#θ= |Ê r& #[ ÏWx. ( Ÿωuρ ÏŠ Í“ s? t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ωÎ) Wξ≈ n= |Ê ∩⊄⊆∪ 〈) ٠٢٤نوح (  

® Éb> §‘ ö Ïøî$# ’Í< £“ t$ Ï!¨uθ Ï9 uρ ⎯ yϑÏ9 uρ Ÿ≅ yz yŠ š_ÉLøŠt/ $ YΖ ÏΒ÷σãΒ 〈) ٠٢٨نوح(   

    

  ٢٢٨    .في اآلية الثانيةألولى وبالتبارعلى قومه باإلضالل في انوح دعا:فيها موضع واحد

  قصة هود عليه السالم
  الصفحة  السورة  املوضع - الوحدة 

  ٢٣٤  األعراف ولىالوحدة األ
® * 4’n<Î) uρ >Š% tæ ôΜ èδ% s{ r& #YŠθ èδ 3 tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7ôã$# ©!$# 〈) ٠٧٢-٠٦٥األعراف (  

® 4’n<Î) uρ >Š% tæ öΝèδ% s{ r& #YŠθ èδ 4 tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç6ôã$# ©!$# 〈) ٠٦٠-٠٥٠هود (  

 ® ¢Ο èO $ tΡ ù't±Σr& .⎯ ÏΒ óΟ Ïδ Ï‰ ÷è t/ $ ¸Ρ ö s% t⎦⎪ Í yz#u™ 〈)٠٤١-٠٣١ن المؤمنو ( 

® ôMt/¤‹ x. îŠ% tæ t⎦⎫ Ï= y™ ö ßϑø9   ) ١٤٠-١٢٣الشعراء (〉 #$

® $ ¨Βr'sù ×Š% tæ (#ρ ã y9ò6tGó™ $$ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# Î ö tó Î/ Èd, utù:$#  〈) ٠١٦-٠١٥فصلت (  

® * ö ä.øŒ $#uρ % s{ r& >Š% tæ øŒ Î) u‘ x‹Ρ r& …çµ tΒöθ s% Å∃$ s)ôm F{$$ Î/ 〈) ٠١٣ق (  

® ôì ÏϑtFó™ $#uρ tΠ öθ tƒ ÏŠ$ uΖ ãƒ ÏŠ$ sΨßϑø9 $# ⎯ ÏΒ 5β% s3̈Β 5=ƒÍ s% 〈) ٠٤٢-٠٤١ق (  

® ÿ…çµ ¯Ρ r& uρ y7n= ÷δ r& #·Š% tæ 4’n<ρ W{$# ∩∈⊃∪ 〈) ٠٥٠النجم (  

® ôMt/¤‹ x. ×Š% tæ y#ø‹s3sù tβ% x. ’Ï1#x‹ tã Í‘ ä‹ çΡ uρ 〈) ٠٢١-٠١٨القمر (  

® $ ¨Βr& uρ ×Š$ tã (#θ à6Ï= ÷δ é'sù 8xƒÍ Î/ A |À ö |¹ 7π uŠÏ?% tæ 〈) ٠٠٨-٠٠٦الحاقة (  

® öΝs9 r& u s? y#ø‹x. Ÿ≅ yè sù y7š/u‘ >Š$ yè Î/ ∩∉∪ tΠ u‘ Î) ÏN#sŒ ÏŠ$ yϑÏè ø9  ) ٠٠٨-٠٠٦الفجر (〉 #$

    

(n<Î’4 * ® :قوله في األعراف وهود: الموضع األول uρ >Š% tæ ôΜ èδ% s{ r& #YŠθ èδ 3  〈  ،  وفـي

ــون Ο¢ ® :المؤمنـ èO $ tΡ ù't±Σr& .⎯ ÏΒ óΟ Ïδ Ï‰ ÷è t/ $ ¸Ρ ö s% t⎦⎪ Í yz#u™ ∩⊂⊇∪ $ uΖ ù= y™ ö‘ r'sù öΝÎκ Ïù Zωθ ß™ u‘ 

öΝåκ ÷] ÏiΒ  〈  ،ــعراء ــي الش ›¤/ôMt ® :وف x. îŠ% tæ t⎦⎫ Ï= y™ ö ßϑø9 $# ∩⊇⊄⊂∪ øŒ Î) tΑ$ s% öΝçλm; öΝèδθ äz r& 

îŠθ èδ Ÿωr& tβθ à)−Gs? ∩⊇⊄⊆∪ 〈 ،ــاف ــي األحق ö * ® :وف ä.øŒ $#uρ % s{ r& >Š% tæ øŒ Î) u‘ x‹Ρ r& …çµ tΒöθ s% 

Å∃$ s)ôm F{$$ Î/ 〈  

  ٢٣٥  

  ٢٣٨  بينما كانت التعدية ،بإلى في األعراف وهودعدى فعل اإلرسال المقدر: الموضع الثاني



 

  .بفي في سورة المؤمنون
®:صرح تعالى بفعل القول في األعراف وهود بقوله: الموضع الثالـث  3 tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ 〈 

øŒ ®:وفي الشعراء بقوله Î) tΑ$ s% öΝçλm; öΝèδθ äz r& îŠθ èδ 〈 ،    وطوى ذلـك فـي المؤمنـون

  .واألحقاف

  ٢٣٨  

ρ#) ® :األمر بالعبادة بصيغة: الموضع الرابع ß‰ ç7ôã$# ©!$# $ tΒ / ä3s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çν ã ö xî 4 Ÿξsù r& 

tβθ à)−Gs?  〈 بينما كان بصـيغة ، في سور األعراف وهود والمؤمنون: ®  ωr& (#ÿρ ß‰ ç7÷è s? 

ωÎ) ©!$# 〈 وكان االقتصار على األمر بالتقوى في سورة الشعراء، في سورة األحقاف. 

  ٢٤٠  

ففي األعراف والمؤمنون خُتمـت بقولـه   ،ما تُذيل به الدعوة وتُختم: وضع الخامسالم
Ÿξsù ® :تعــالى r& tβθ à)−Gs?  〈 وفــي هــود ختمــت الــدعوة بقولــه: ® ÷β Î) óΟ çFΡ r& ωÎ) 

šχρ ã yI øãΒ  〈 ،وفي الشعراء واألحقاف بقوله: ® þ’ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& öΝä3ø‹n= tæ šU#x‹ tã BΘ öθ tƒ 

5ΟŠ Ïà tã  〈  

  ٢٤٢  

  ٢٤٥   لوحدة الثانيةا
® tΑ$ s% _|yϑø9 $# š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xx. ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΒöθ s% $ ¯Ρ Î) y71u t∴ s9 〈) ٠٦٦األعراف (  

® (#θ ä9$ s% ßŠθ à‰≈ tƒ $ tΒ $ sΨoKø⁄ Å_ 7π uΖ Éit7Î/ $ tΒuρ ß⎯ øtwΥ þ’Å1 Í‘$ tFÎ/ $ sΨÏGyγÏ9#u™  〈) ٠٥٤-٠٥٣هود (  

  ® tΑ$ s% uρ _|yϑø9 $# ⎯ ÏΒ Ïµ ÏΒöθ s% t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xx. (#θ ç/¤‹ x.uρ 〈) ٠٣٨-٠٣٣المؤمنون (  

  ® (#θ ä9$ s% í™!#uθ y™ !$ sΨø‹n= tã |Møà tãuρ r& ôΘ r& óΟ s9 ⎯ ä3s? z⎯ ÏiΒ  〈) ١٣٨-١٣٦الشعراء (  

 ® (#ûθ ä9$ s% $ sΨoKø⁄ Å_ r& $ sΨs3Ïù ù'tGÏ9 ô⎯ tã $ uΖ ÏFoλÎ;#u™ $ uΖ Ï? ù'sù $ yϑÎ/ !$ tΡ ß‰ Ïè s? 〈 ) ٠٢٢األحقاف(   

    

ستأنفاً في مواضع سور األعراف وهـود الشـعراء   وقع قول المأل م :الموضع األول
  .بينما وقع قولهم معطوفاً بالواو في سورة المؤمنون،  واألحقاف

  ٢٤٥  

بينما ُأسند القول إلى ،جاء ذكر المأل في سورتي األعراف والمؤمنون :الموضع الثاني
 .ضميرٍ عائد عليهم في سور هود والشعراء واألحقاف

  ٢٤٨  

ختصاص موضع سورة هود دون غيره من المواضع بنداء قومه لـه  ا: الموضع الثالث
ßŠθ ® :بقولهم à‰≈ tƒ 〈 .  

  ٢٥٠  

  ٢٥١   في المؤمنونهوأخّراألعرافقدم تعالى الوصف بالكفر في: الموضع الرابع
  ٢٥٢   .اختالف مقول القوم في كل موضع عن اآلخر :الموضع الخامس

  ٢٥٥   الوحدة الثالثة
® tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ }§øŠs9 ’Ï1 ×π yδ$ xy™ 〈) ٠٧١-٠٦٧األعراف ( 
® tΑ$ s% þ’ÏoΤ Î) ß‰ Îκ ô−é& ©!$# (#ÿρ ß‰ pκ ô−$#uρ ’ÏoΤ r& Ö™ü“ Í t/ $ £ϑÏiΒ tβθ ä.Î ô³è@ 〈) ٠٥٧-٠٥٤هود (  

® tΑ$ s% Éb> u‘ ’ÏΤ ö ÝÇΡ $# $ yϑÎ/ Èβθ ç/¤‹ x. ∩⊂®∪ 〈) ٠٣٩المؤمنون (  

® tΑ$ s% $ yϑ̄Ρ Î) ãΝù= Ïè ø9 $# y‰Ζ Ïã «!$# / ä3äó Ïk= t/é& uρ !$ ¨Β àMù= Å™ ö‘ é& ⎯Ïµ Î/  〈) ٠٢٣األحقاف(   

    

  ٢٥٥  جاء فعل القول مستأنفا في جميع المواضع بدون نداء القـوم إال فـي    :الموضع األول



 

$tΑ ® :إلى قومه في قوله موضع األعراف فقد وقع النداء من هود s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ 〈.  
öΝà6äó ® :في األعـراف  قول هود :الموضع الثاني Ïk= t/é& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ ’Ïn1 u‘ 〈   بجمـع

β  ® :وقوله في هـود ، الرسالة Î* sù (#öθ ©9 uθ s? ô‰ s)sù / ä3çGøó n= ö/r& !$ ¨Β àMù= Å™ ö‘ é& ÿ⎯Ïµ Î/ óΟ ä3ø‹s9 Î) 〈 ،

/ : وقوله في األحقاف ä3äó Ïk= t/é& uρ ® !$ ¨Β àMù= Å™ ö‘ é& ⎯Ïµ Î/ 〈  بتحديد الرسالة التي أوحى اهللا بها

  .إليه

  ٢٥٦  

  ٢٥٧    .في كل موضع اختالف كالم هود :الموضع الثالث

  ٢٦٠   الوحدة الرابعة
® çµ≈ uΖ ø‹pgΥr'sù š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ …çµ yè tΒ 7π uΗ ÷q u Î/ $ ¨ΨÏiΒ 〈) ٠٧٢األعراف (  

 ® $ £ϑs9 uρ u™!% y` $ tΡ Þö∆ r& $ sΨøŠ̄g wΥ #YŠθ èδ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π yϑôm u Î/ 〈) ٦٠-٥٨هود(  

  ® ãΝåκ øEx‹ s{ r'sù èπ ys øŠ¢Á9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ öΝßγ≈ sΨù= yè yf sù [™!$ sVäî 4 〈) ٠٤١المؤمنون (  

 ® çνθ ç/¤‹ s3sù öΝßγ≈ sΨõ3n= ÷δ r'sù 3 ¨β Î) ’Îû y7Ï9¨sŒ Zπ tƒUψ ( 〈) ١٣٩الشعراء (  

  ® $ uΖ ù= y™ ö‘ r'sù öΝÎκ ö n= tã $ \t† Í‘ #[ |À ö |À þ’Îû 5Θ$ §ƒr& ;N$ |¡ ÏtªΥ 〈) ٠١٦فصلت (  

  ® $ £ϑn= sù çν ÷ρ r& u‘ $ ZÊ Í‘% tæ Ÿ≅ Î6ø)tGó¡ –Β öΝÎκ ÉJ tƒÏŠ ÷ρ r& 4 〈) ٠٢٥-٠٢٤األحقاف (  

 ® ’Îû uρ >Š% tæ øŒ Î) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ãΝÎκ ö n= tã yxƒÍh9 $# tΛ⎧ É)yè ø9   ) ٠٤٢-٠٤١الذاريات (〉  #$

  ® ÿ…çµ ¯Ρ r& uρ y7n= ÷δ r& #·Š% tæ 4’n<ρ W{$# ∩∈⊃∪ 〈) ٠٥٠النجم (  

  ® !$ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝÎκ ö n= tã $ \t† Í‘ #[ |À ö |À ’Îû ÏΘ öθ tƒ <§øtwΥ 9h ÏϑtGó¡ –Β 〈)٠٢٠-٠١٩لقمر ا (  

  ® $ ¨Βr& uρ ×Š$ tã (#θ à6Ï= ÷δ é'sù 8xƒÍ Î/ A |À ö |¹ 7π uŠÏ?% tæ 〈 ) ٠٠٨-٠٠٦الحاقة(   

    

 ® :أن ذكر نجاة الناجين من المؤمنين ذُكرت فـي األعـراف بقولـه    :الموضع األول
çµ≈ uΖ ø‹pgΥr'sù š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ …çµ yè tΒ 7π uΗ ÷q u Î/ $ ¨ΨÏiΒ $ sΨ÷è sÜ s% uρ u Î/#yŠ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹ Ÿ2 $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ( $ tΒuρ 

(#θ çΡ% x. š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σãΒ ∩∠⊄∪ 〈  ،وفي هود ذُكرت بقوله: ® $ £ϑs9 uρ u™!% y` $ tΡ Þö∆ r& $ sΨøŠ̄g wΥ #YŠθ èδ 

t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π yϑôm u Î/ $ ¨Ζ ÏiΒ Νßγ≈ sΨøŠ̄g wΥuρ ô⎯ ÏiΒ A>#x‹ tã 7áŠÏ= xî ∩∈∇∪ 〈.  

  ٢٦١  

كـر  بينما وقع االقتصار على ذ،في األعراف وهودذكر نجاة الناجين :الموضع الثاني
  هالك الهالكين في باقي المواضع 

  ٢٦٦  

$ ®: ختمت اآلية فـي سـورة األعـراف بقولـه تعـالى      :الموضع الثالث tΒuρ (#θçΡ% x. 

š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σãΒ  〈 ،وفي سورة الشعراء بقوله تعالى :® $ tΒuρ tβ% x. Ο èδ ã nY ø.r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ–Β  〈.  

  ٢٦٧  

   هود  

-٢٤٥-٢٣٤    قدم من متشابههات
٢٦٠-٢٥٥  



 

  ٢٧١   فيها وحدة واحدة
® ÏΘ öθ s)≈ tƒ Iω ö/ ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã #· ô_ r& ( ÷β Î) š”Í ô_ r& ωÎ) ’n?tã “ Ï% ©!$# 〈 )٥١-٥٢(   

® !$ tΒuρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ ÏΒ @ ô_ r& ( ÷β Î) y“ Í ô_ r& ωÎ) 4’n?tã Éb> u‘ 〈) ١٣٥-١٢٧(   

    

وذكر اإلجرام في ،والدعوة إلى االستغفار،تصريح بنفي سؤال المالال :الموضع األول
وذكـر  ، والتـذكير بـنعم اهللا  ، أما في الشعراء فكان التصريح بنفي سؤال األجر، هود

  .المساوئ

  ٢٧١  

β÷ ® :قوله في سورة هـود :الموضع الثاني Î) š”Í ô_ r& ωÎ) ’n?tã “ Ï% ©!$# þ’ÏΤ u sÜ sù 4 〈  ،

β÷ ® :رة الشعراءبينما كان قوله في سو Î) y“ Í ô_ r& ωÎ) 4’n?tã Éb> u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊇⊄∠∪ 〈 .  

  ٢٧٢  

    المؤمنون 
-٢٤٥-٢٣٤    تقدم من متشابهها

٢٦٠-٢٥٥  
  ٢٧٦   فيها وحدة واحدة

® ãΝåκ øEx‹ s{ r'sù èπ ys øŠ¢Á9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ öΝßγ≈ sΨù= yè yf sù [™!$ sVäî 4 〈) ٠٤١المؤمنون (  

® $ uΖ ù= y™ ö‘ r'sù öΝÎκ ö n= tã $ \t† Í‘ #[ |À ö |À þ’Îû 5Θ$ §ƒr& ;N$ |¡ ÏtªΥ 〈) ٠١٦فصلت ( 
® $ £ϑn= sù çν ÷ρ r& u‘ $ ZÊ Í‘% tæ Ÿ≅ Î6ø)tGó¡ –Β öΝÎκ ÉJ tƒÏŠ ÷ρ r& 4 〈) ٠٢٥-٠٢٤األحقاف (  

® ’Îû uρ >Š% tæ øŒ Î) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ãΝÎκ ö n= tã yxƒÍh9 $# tΛ⎧ É)yè ø9   ) ٠٤٢-٠٤١الذاريات (〉 #$

® !$ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝÎκ ö n= tã $ \t† Í‘ #[ |À ö |À ’Îû ÏΘ öθ tƒ <§øtwΥ 9h ÏϑtGó¡ –Β 〈) ٠٢٠-٠١٩القمر (  

® $ ¨Βr& uρ ×Š$ tã (#θ à6Ï= ÷δ é'sù 8xƒÍ Î/ A |À ö |¹ 7π uŠÏ?% tæ ∩∉∪ 〈) ٠٠٦الحاقة(   

    

  ٢٧٦    .تارة والريح تارة أخرىهو الصيحةأن الشيء الذي هلك به قوم هود :الموضع األول
  ٢٧٨   .حة في سورة المؤمنون دون باقي المواضعوقع االقتصار على الصي :الموضع الثاني
كان بالريح اختلفـت  المواضع التي ذُكر فيها أن هالك قوم هود :الموضع الثالث

$  ®: فيها هذه الريح ففي فصلت والقمر \t† Í‘ #[ |À ö |À 〈 ،وفي األحقاف: ® ( ÓxƒÍ‘ $ pκ Ïù 

ë>#x‹ tã ×Λ⎧ Ï9 r& ∩⊄⊆∪ ã ÏiΒy‰ è? ¨≅ ä. ¥™ó© x« Í øΒr'Î/ $ pκ Íh5u‘ 〈 ، وفي الـذاريات: ® ( yxƒÍh9 $# tΛ⎧ É)yè ø9 $# 

∩⊆⊇∪ $ tΒ â‘ x‹ s? ⎯ ÏΒ >™ó© x« ôMs? r& Ïµ ø‹n= tã ωÎ) çµ ÷Gn= yè y_ ÉΟŠ ÏΒ§9 $% x. ∩⊆⊄∪ 〈 ،ــة ــي الحاق  ® :وف

8xƒÍ Î/ A |À ö |¹ 7π uŠÏ?% tæ ∩∉∪ 〈.  

  ٢٧٩  

  ٢٨١    .في باقي المواضعومجيئها نكرة،تعريف الريح في سورة الذاريات الموضع الرابع
    الشعراء 

-٢٤٥-٢٣٤    تقدم من متشابهها
٢٦٠  

   فصلت 
  ٢٦٠    تقدم من متشابهها



 

 فيها وحدة واحدة

® $ uΖ ù= y™ ö‘ r'sù öΝÎκ ö n= tã $ \t† Í‘ #[ |À ö |À þ’Îû 5Θ$ §ƒr& ;N$ |¡ ÏtªΥ 〈) ٠١٦فصلت (  

® !$ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝÎκ ö n= tã $ \t† Í‘ #[ |À ö |À ’Îû ÏΘ öθ tƒ <§øtwΥ 9h ÏϑtGó¡ –Β ∩⊇®∪ 〈) ٠١٩القمر (  

® $ yδ u ¤‚ y™ öΝÎκ ö n= tã yì ö7y™ 5Α$ uŠs9 sπ uŠÏΨ≈ yϑrOuρ BΘ$ §ƒr& $ YΒθ Ý¡ ãm 〈) ٠٠٧الحاقة (  

  ٢٨٨  

ووصفها في المواضـع  اختلف عدد األيام التي هلك فيها قوم هود :موضع التشابه
  .الثالثة السابقة

  ٢٨٨  

    األحقاف 
-٢٤٥-٢٣٤    تقدم من متشابهها

٢٦٠-٢٥٥  
    رياتالذا 

  ٢٩٤    تقدم من متشابهها
   النجم 

  ٢٦٠    تقدم من متشابهها
   القمر 

  ٢٦٠    تقدم من متشابهها
 فيها وحدة واحدة

® äíÍ”∴ s? }¨$ ¨Ζ9 $# öΝåκ ®Ξr( x. ã—$ yf ôãr& 5≅ øƒwΥ 9 Ïè s)Ψ–Β ∩⊄⊃∪ 〈) ٠٢٠القمر (  

  ® $ yδ u ¤‚ y™ öΝÎκ ö n= tã yì ö7y™ 5Α$ uŠs9 sπ uŠÏΨ≈ yϑrOuρ BΘ$ §ƒr& $ YΒθ Ý¡ ãm 〈) ٠٠٧الحاقة(   

  ٢٩٧  

öΝåκ ® :اختالف وصف عاد عند هالكهم فتارة فـي سـورة القمـر   : موضع التشابه ®Ξr( x. 

ã—$ yf ôãr& 5≅ øƒwΥ 9 Ïè s)Ψ–Β ∩⊄⊃∪ 〈 ،وتارة في الحاقة: ® öΝåκ ®Ξr( x. ã—$ yf ôãr& @≅ øƒwΥ 7π tƒÍρ% s{ ∩∠∪ 〈  
  

  ٢٩٧  

   الحاقة 
  ٢٦٠    تقدم من متشابهها

  قصة صاحل عليه السالم
  الصفحة  السورة   املوضع - الوحدة 

    األعراف  

 ٣٠٩   الوحدة األولى
® 4’n<Î) uρ yŠθ ßϑrO öΝèδ% s{ r& $ [s Ï=≈ |¹ 3 tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ 〈) ٠٧٤-٠٧٣األعراف (  

® * 4’n<Î) uρ yŠθ ßϑrO öΝèδ% s{ r& $ [s Ï=≈ |¹ 4 tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç6ôã$# ©!$# 〈) ٠٦١هود (  

   



 

® (#θ çΡ% x.uρ tβθ çGÅs ÷Ζ tƒ z⎯ ÏΒ ÉΑ$ t6Åg ù:$# $ ·?θ ã‹ç/ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ#u™ ∩∇⊄∪ 〈) ٠٨٢الحجر (  

® $ tΒuρ !$ sΨyè uΖ tΒ β r& Ÿ≅ Å™ ö œΡ ÏM≈ tƒFψ $$ Î/ HωÎ) β r& z> ¤‹ Ÿ2 〈) ٠٥٩اإلسراء ( 
® ôMt/¤‹ x. ßŠθ ßϑrO t⎦⎫ Ï= y™ ö ßϑø9   ) ١٥٢-١٤١الشعراء (〉 #$

® ô‰ s)s9 uρ !$ sΨù= y™ ö‘ r& 4’n<Î) yŠθ ßϑrO öΝèδ% s{ r& $ ·s Ï=≈    )٠٤٦-٠٤٥النمل (〉 ¹|

® ’Îû uρ yŠθ ßϑrO øŒ Î) Ÿ≅ŠÏ% öΝçλm; (#θ ãè −Fyϑs? 4© ®Lxm &⎦⎫ Ïm ∩⊆⊂∪ 〈) ٠٤٣الذاريات (  

® ôMt/¤‹ x. ßŠθ ßϑrO Í‘ ä‹ ‘Ζ9 $$ Î/ ∩⊄⊂∪ 〈) ٠٢٣القمر ( 
® ôMt/¤‹ x. ßŠθ ßϑrO !$ yγ1uθ øó sÜ Î/ ∩⊇⊇∪ ÏŒ Î) y] yè t7/Ρ $# $ yγ8 s)ô©r& 〈) ٠١٣-٠١١الشمس(  

في بداية القصة في مواضع سور األعراف اختالف األساليب والعبارات:الموضع األول
  ، وهود  والشعراء والنمل والذاريات

  ٣٠٩ 

االختالف الحاصل في األعراف وهود واإلسراء والشـعراء والقمـر   : الموضع الثاني
  الناقةبوالتنويه ، والشمس فيما كان بعد األمر بالعبادة من التذكير بنعم اهللا

  ٣١١ 

tβθ  ® :فـي األعـراف  : الموضع الثالث çGÅs ÷Ζ s? uρ tΑ$ t6Åf ø9 $# $ Y?θ ã‹ç/ (〈 ،  وفـي الحجـر: 

® (#θ çΡ% x.uρ tβθ çGÅs ÷Ζ tƒ z⎯ ÏΒ ÉΑ$ t6Åg ù:$# $ ·?θ ã‹ç/ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ#u™ ∩∇⊄∪ 〈 ، ــعراء ــي الشـ  :وفـ

® tβθ çGÅs ÷Ζ s? uρ š∅ ÏΒ ÉΑ$ t6Åf ø9 $# $ Y?θ ã‹ç/ t⎦⎫ Ïδ Í≈ sù ∩⊇⊆®∪ 〈.  

  ٣١٥ 

 ٣١٦   الوحدة الثانية
® tΑ$ s% _|yϑø9 $# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã y9ò6tFó™ $# ∅ ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒöθ s% 〈) ٠٧٦-٠٧٥األعراف (  

® (#θ ä9$ s% ßx Ï=≈ |Á≈ tƒ ô‰ s% |MΨä. $ uΖŠ Ïù #vθ ã_ ö tΒ Ÿ≅ ö6s% !#x‹≈ yδ ( 〈) ٠٦٢هود ( 
® (#ûθ ä9$ s% !$ yϑ̄Ρ Î) |MΡ r& z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Í −s |¡ ßϑø9   ) ١٥٤-١٥٣الشعراء (〉 #$

® (#θ ä9$ s% $ tΡ ö £ ©Û$# y7Î/ ⎯ yϑÎ/uρ y7yè ¨Β 4 tΑ$ s% öΝä.ã È∝̄≈ sÛ y‰Ζ Ïã «!$# ( 〈) ٠٤٧النمل (  

® (#ûθ ä9$ s)sù #[ |³o0 r& $ ¨Ζ ÏiΒ #Y‰ Ïn¨uρ ÿ…çµ ãè Î7®K̄Ρ !$ ¯Ρ Î) #]Œ Î) ’Å∀ ©9 5≅≈ n= |Ê @ 〈) ٠٢٥-٠٢٤القمر(  

   

$tΑ ® :جاء فعل القول مستأنفاً في األعراف :الموضع األول s% _|yϑø9 وفـي هـود    〉 #$

θ#) ® :والشعراء والنمل ä9$ s% 〈 ،ا جاء الفعل معطوفاً بالفاء في القمربينم :® (#ûθ ä9$ s)sù 〈.  
  ٣١٦ 

، منسوباً إلى المأل في موضع سورة األعرافجاء رد قوم صالح :الموضع الثاني
  .منسوباً إلى ضمير جماعتهم في مواضع سور هود والشعراء والنمل والقمر  بينما كان

  ٣١٧ 

 ٣١٧    .عليه في المواضع السابقةاختالف حكاية ردود قوم صالح :الموضع الثالث
 ٣٢٠   الوحدة الثالثة

® 4’n<Î) uρ yŠθ ßϑrO öΝèδ% s{ r& $ [s Ï=≈ |¹ 3 tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7ôã$# ©!$# 〈) ٠٧٣األعراف ( 
® tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ óΟ çF÷ƒu™u‘ r& β Î) àMΖ à2 4’n?tã 7π sΨÉit/ ⎯ ÏiΒ ’Ïn1  ) ٠٦٤-٠٦٣هود (〉 ‘§
® öΝßγ≈ sΨ÷s?#u™uρ $ uΖ ÏF≈ tƒ#u™ (#θ çΡ% s3sù $ pκ ÷] tã t⎦⎫ ÅÊ Í ÷è ãΒ ∩∇⊇∪ 〈) ٠٨١الحجر ( 
® tΑ$ s% ⎯Ïν É‹≈ yδ ×π s%$ tΡ $ oλ°; Ò> ö Å° ö/ ä3s9 uρ Ü> ö Å° 〈) ١٥٦-١٥٥الشعراء (  

   



 

® tΑ$ s% öΝä.ã È∝̄≈ sÛ y‰Ζ Ïã «!$# ( ö≅ t/ óΟ çFΡ r& ×Π öθ s% tβθ ãΖ tFøè? ∩⊆∠∪ 〈) ٠٤٧النمل (  

® $ ¯Ρ Î) (#θ è= Å™ ö ãΒ Ïπ s%$ ¨Ζ9 $# Zπ uΖ ÷FÏù öΝçλ°; öΝåκ ö:É)s? ö‘ $$ sù ö É9sÜ ô¹ $#uρ 〈) ٠٢٨-٠٢٧القمر (  

 ٣٢٠    اختالف الحكاية فيما تكررت حكايته من المعنى الواحد المتعلق بالناقة :الموضع األول
 ٣٢٢     نزل فيه العذاب في كالم صالحياختالف وصف اليوم الذي س: الموضع الثاني
فأجمل الرد ،قومه في المواضع السابقةلاختالف حكاية رد صالح :الموضع الثالث

  .في مواضع سور الشعراء والنمل والقمر وفصله في موضعي سورتي األعراف وهود
  ٣٢٥ 

 ٣٢٨   الوحدة الرابعة
® (#ρ ã s)yè sù sπ s%$ ¨Ψ9 $# (#öθ tGtãuρ ô⎯ tã Íö∆ r& óΟ ÎγÎn/u‘ 〈) ٠٧٧األعراف (  

® $ yδρ ã s)yè sù tΑ$ s)sù (#θ ãè −Gyϑs? ’Îû öΝà2Í‘#yŠ sπ sW≈ n= rO 5Θ$ §ƒr& ( 〈) ٠٦٥هود (  

® $ sΨ÷s?#u™uρ yŠθ ßϑrO sπ s%$ ¨Ζ9 $# Zο u ÅÇö7ãΒ (#θ ßϑn= sà sù $ pκ Í5 4 〈) ٠٥٩اإلسراء (  

® $ yδρ ã s)yè sù (#θ ßs t7ô¹ r'sù t⎦⎫ ÏΒÏ‰≈ tΡ ∩⊇∈∠∪ 〈) ١٥٧الشعراء (  

® ’Îû uρ yŠθ ßϑrO øŒ Î) Ÿ≅ŠÏ% öΝçλm; (#θ ãè −Fyϑs? 4© ®Lxm &⎦⎫ Ïm 〈) ٠٤٤-٠٤٣الذاريات ( 
® (#÷ρ yŠ$ uΖ sù ÷Λ àιt7Ïm$ |¹ 4‘ sÛ$ yè tGsù u s)yè sù ∩⊄®∪ 〈) ٠٢٩القمر (  

® çνθ ç/¤‹ s3sù $ yδρ ã s)yè sù 〈) ٠١٤الشمس(   

   

في مواضع األعـراف وهـود   جاءت نسبة العقْر إلى قوم صالح :الموضع األول
  .اإلسراء والشعراء والذاريات والشمس بينما جاءت نسبته إلى صاحبهم في القمرو

  ٣٢٩ 

وردت الحكاية مجملة في كل من مواضع سور اإلسراء والشـعراء   :الموضع الثـاني 

  .بينما جاءت أكثر تفصيالً في باقي المواضع، والذاريات والشمس
  ٣٣٠ 

 ٣٣٢   الوحدة الخامسة
® ÞΟ ßγø? x‹ s{ r'sù èπ xô_ §9 $# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’Îû öΝÏδ Í‘#yŠ t 〈) ٠٧٩-٠٧٨األعراف (  

® $ £ϑn= sù u™!$ y_ $ tΡ Þö∆ r& $ uΖ ø‹̄g wΥ $ [s Ï=≈ |¹ š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™  〈) ٠٦٧-٠٦٦هود (  

® ãΝåκ øEx‹ s{ r'sù èπ ys øŠ¢Á9 $# t⎦⎫ Ï⇔ Î6óÁãΒ ∩∇⊂∪ 〈) ٠٨٣الحجر (  

® ãΝèδ x‹ s{ r'sù Ü>#x‹ yè ø9 $# 3 ¨β Î) ’Îû y7Ï9¨sŒ Zπ tƒUψ ( 〈) ١٥٨الشعراء (  

® ö ÝàΡ $$ sù y#ø‹x. šχ% Ÿ2 èπ t7É)≈ tã öΝÏδ Í õ3tΒ $ ¯Ρ r& öΝßγ≈ tΡ ö ¨ΒyŠ 〈) ٠٥٣-٠٥١النمل (  

® öΝåκ øEx‹ yz r'sù èπ s)Ïè≈ |¹ É>#x‹ yè ø9 $# Èβθ çλù;$# 〈) ٠١٨-٠١٧فصلت (  

® ãΝßγø? x‹ s{ r'sù èπ s)Ïè≈ ¢Á9 $# öΝèδ uρ tβρ ã ÝàΖ tƒ 〈) ٠٤٥-٠٤٤الذاريات (  

® (#yŠθ ßϑrOuρ !$ yϑsù 4’s+ö/r& ∩∈⊇∪ 〈) ٠٥١النجم (  

® !$ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝÎκ ö n= tã Zπ ys ø‹|¹ Zο y‰ Ïn¨uρ 〈) ٠٣١القمر (  

® $ ¨Βr'sù ßŠθ ßϑrO (#θ à6Ï= ÷δ é'sù Ïπ u‹Ïî$ ©Ü9 $$ Î/ ∩∈∪ 〈) ٠٠٥الحاقة (  

® çνθ ç/¤‹ s3sù $ yδρ ã s)yè sù tΠ y‰ øΒy‰ sù óΟ ÎγøŠn= tæ Ο ßγš/u‘ öΝÎγÎ6/Ρ x‹ Î/  〈) ٠١٥-٠١٤الشمس(  

   



 

 ٣٣٣   اختالف التعبير عن األمر الذي ُأهلك به قوم صالح :الموضع األول
 ٣٣٥   اختالف حكاية الهالك في المواضع السابقة :الموضع الثاني
 ٣٣٩    جاءت الدار مفردةً في األعراف بينما جاءت مجموعةً في هود :الموضع الثالث
هـود والنمـل   فيونجاته ومن معهورد ذكر هالك قوم صالح :الموضع الرابع

 .في باقي المواضع بينما ورد ذكر الهالك دون ذكر نجاة صالح، وفصلت
  ٣٤١ 

uθ>̄’4 ® :في األعراف زاد :الموضع الخامس tFsù öΝåκ ÷] tã tΑ$ s% uρ ÏΘ öθ s)≈ tƒ ô‰ s)s9 öΝà6çGøó n= ö/r& 

s' s!$ y™ Í‘ ’Ïn1 u‘ àMós |ÁtΡ uρ öΝä3s9  〈 ) ٧٩األعراف(  

  ٣٤٤ 

β ® :زاد في هود بعد ذكـر الهـالك   :الموضع السادس r( x. öΝ©9 (#öθ uΖ øó tƒ !$ pκ Ïù 3 Iωr& ¨β Î) 

(#yŠθ ßϑrO (#ρ ã xŸ2 öΝåκ ®5u‘ 3 Ÿωr& #Y‰ ÷è ç/ yŠθ ßϑsVÏj9 ∩∉∇∪ 〈 ) ٦٨هود(  

  ٣٤٥ 

ãΝåκ ® :زاد في الحجر بيان وقت نزول العذاب في قوله تعالى :الموضع السابع øEx‹ s{ r'sù 

èπ ys øŠ¢Á9 $# t⎦⎫ Ï⇔ Î6óÁãΒ ∩∇⊂∪ 〈 ) ٨٣الحجر(  

  ٣٤٦ 

  هود  

-٣١٦-٣٠٩    تقدم من متشابهها
٣٢٨-٣٢٠-

٣٣٢ 
 ٣٥٠   فيها وحدة واحدة

® $ £ϑn= sù u™!$ y_ $ tΡ Þö∆ r& $ uΖ ø‹̄g wΥ $ [s Ï=≈ |¹ š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ …çµ yè tΒ〈) ٠٦٦هود ( 
® ö ÝàΡ $$ sù y#ø‹x. šχ% Ÿ2 èπ t7É)≈ tã öΝÏδ Í õ3tΒ $ ¯Ρ r& öΝßγ≈ tΡ ö ¨ΒyŠ 〈) ٠٥٣-٠٥١النمل (  

® $ ¨Βr& uρ ßŠθ ßϑrO öΝßγ≈ sΨ÷ƒy‰ yγsù (#θ ™6ys tFó™ $$ sù 4‘ uΚyè ø9   ) ٠١٨-٠١٧فصلت (〉 #$

   

، وذكْر مجيء األمـر ،)لما(اختصاص موضع سورة هود بذكر حرف:الموضع األول
$ ®: في وذكْر اسم نبي اهللا صالح £ϑn= sù u™!$ y_ $ tΡ Þö∆ r& $ uΖ ø‹̄g wΥ $ [s Ï=≈ |¹ 〈  

  ٣٥٠ 

$ ®وقع لفظ  :الموضع الثاني uΖ ø‹̄g wΥ 〈 بينما جـاء  ، في موضعي سورتي هود وفصلت

$ ®لفظ uΖ øŠpgΥr& uρ 〈 ورة النملفي موضع س.  

  ٣٥١ 

  الحجر  

-٣٢٠-٣٠٩    تقدم من متشابهها
٣٣٢ 

 ٣٥٦   فيها وحدة واحدة
® (#θ çΡ% x.uρ tβθ çGÅs ÷Ζ tƒ z⎯ ÏΒ ÉΑ$ t6Åg ù:$# $ ·?θ ã‹ç/ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ#u™ ∩∇⊄∪ 〈) ٠٨٢الحجر ( 
® tβθ çGÅs ÷Ζ s? uρ š∅ ÏΒ ÉΑ$ t6Åf ø9 $# $ Y?θ ã‹ç/ t⎦⎫ Ïδ Í≈ sù ∩⊇⊆®∪ 〈) ١٤٩الشعراء (  

   



 

⎫⎥ 〉: وصف البيوت في الحجر بقولهجاء  :موضع التشابه ÏΖ ÏΒ#u™®   وفي الشـعراء

⎫⎦ 〉 :بقوله Ïδ Í≈ sù ® .  
  ٣٥٦ 

   اإلسراء  

 ٣٢٨-٣٠٩    تقدم من متشابهها

   الشعراء  

-٣١٦-٣٠٩    تقدم من متشابهها
٣٢٨-٣٢٠-
٣٥٧-٣٣٢ 

  النمل  

-٣٣٢-٣٢٠    تقدم من متشابهها
٣٥٠ 

  فصلت 
 ٣٥٠-٣٣٢    تقدم من متشابهها

 ٣٦٧   دة واحدةفيها وح
® $ ¨Βr& uρ ßŠθ ßϑrO öΝßγ≈ sΨ÷ƒy‰ yγsù (#θ™6ys tFó™ $$ sù 4‘ uΚyè ø9 $# ’n?tã 3“ y‰ çλù;$#  〈) ٠١٧فصلت (  

® (#öθ tGyè sù ô⎯ tã Í øΒr& öΝÎκ Íh5u‘ ãΝßγø? x‹ s{ r'sù èπ s)Ïè≈ ¢Á9   ) ٠٤٥-٤٤الذاريات (〉 #$

   

 ٣٦٧   .جاءت الصاعقة نكرة في فصلت ومعرفة في الذاريات:الموضع األول
$ ® بقولـه  زاد في الذاريات بيان حال قوم صالح: الموضع الثاني yϑsù (#θãè≈ sÜ tGó™ $# 

⎯ ÏΒ 5Θ$ uŠÏ% $ tΒuρ (#θ çΡ% x. t⎦⎪ Î ÅÇtGΖ ãΒ ∩⊆∈∪ 〈  

  ٣٦٨ 

   الذاريات 
-٣٢٨-٣٠٩    تقدم من متشابهها

٣٦٧-٣٣٢ 
  النجم 

 ٣٣٢-٣٢٠    تقدم من متشابهها
  القمر 

-٣٢٠-٣١٦    تقدم من متشابهها
٣٣٢-٣٢٨ 

  الحاقة 
 ٣٣٢    تقدم من متشابهها

   الشمس 



 

-٣٢٨-٣٢٠    تقدم من متشابهها
٣٣٢ 

  قصة شعيب عليه السالم
  الصفحة  السورة  املوضع - الوحدة 

   األعراف  
 ٣٨٣   الوحدة األولى

® 4’n<Î) uρ š⎥t⎪ ô‰ tΒ öΝèδ% s{ r& $Y7øŠyè ä© 3 〈) ٠٨٧-٠٨٥األعراف ( 
  ® * 4’n<Î) uρ t⎦ t⎪ ô‰ tΒ óΟ èδ%s{ r& $ Y6ø‹yè ä© 4 〈) ٠٨٦- ٠٨٤هود (  

® z> ¤‹x. Ü=≈utõ¾ r& Ïπ s3ø‹t↔ ø9 t⎦⎫Ï= y™ ößϑø9   ) ١٨٤-١٧٦الشعراء (〉 #$

® 4’n<Î) uρ š⎥t⎪ ô‰ tΒ öΝèδ% s{ r& $Y7øŠyè ä© 〈) ٠٣٦العنكبوت(  

   

 ٣٨٤     بالقصة في األعراف وهود والشعراء والعنكبوتاالبتداءاختالف  :الموضع األول
$tΑ ® :تئناف في األعراف وهود في قولهوقع االس :الموضع الثاني s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ  〈وقع و

$tΑ ® :العطف بالفاء في العنكبوت في قوله s)sù ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç6ôã$# ©!$# 〈   

  ٣٨٥ 

األعراف وهود والعنكبوت دون مجـيء  فيالتنويه بأخوة شعيب:الموضع الثالث
  ذلك في الشعراء

  ٣٨٨ 

وعدم مجيئه في ،العنكبوتوألمر بالعبادة في األعرافافياالختالف :الموضع الرابع
  .الشعراء

  ٣٩٠ 

 ٣٩٢   .ء المكيال والنهي عن التطفيفاالختالف في األمر بإيفا: الموضع الخامس
النهي عن الفساد جاء فاصلةً خُتمت به اآلية في هـود والعنكبـوت    :الموضع السادس

  بينما لم يقع فاصلةً في األعراف 
  ٣٩٦ 

Ÿωuρ (#ρ ® :قولـه تعـالى  في األعراف بوردت الزيادة  :السابع الموضع ß‰ ãè ø)s? Èe≅ à6Î/ 

7Þ¨u ÅÀ tβρ ß‰ Ïãθ è? šχρ ‘‰ ÝÁs? uρ ⎯ tã È≅‹Î6y™ «!$# ô⎯ tΒ š∅ tΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ 〈  

  ٣٩٦ 

àM§‹É)t/ «!$# Ö ® :قوله تعالىفي هود بجاءت الزيادة  :الموضع الثامن ö yz öΝä3©9 〈      ٣٩٨ 

 ٣٩٩   الوحدة الثانية
® * tΑ$ s% _|yϑø9 $# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã y9õ3tFó™ $# ⎯ ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒöθ s% 〈) ٠٩٠-٠٨٨األعراف ( 
® (#θ ä9$ s% Ü= ø‹yè à±≈ tƒ y7è? 4θ n= |¹ r& x8Þß∆ ù's? β r& x8ã øI ¯Ρ $ tΒ ß‰ ç7÷è tƒ !$ tΡ äτ!$ t/#u™ 〈) ٠٨٧هود (  

® (#ûθ ä9$ s% !$ yϑ̄Ρ Î) |MΡ r& z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Í −s |¡ ßϑø9   )١٨٧-١٨٥الشعراء (〉 #$

   

 ٣٩٩   .اختلفت حكاية رد قوم شعيب على نبيهم في كل موضع: األولالموضع 
 ٤٠٢   في األعرافتارة ومعطوفا أخرىمستأنفاًقول المألجاء  :الموضع الثاني
 ٤٠٣   .األعرافوصف المأل أوالً باالستكبار وبالكفر ثانياً في :الموضع الثالث
 ٤٠٣   .دون باقي المواضعذُكر المأل في موضع سورة األعراف :الموضع الرابع



 

 ٤٠٤   لنبيهموقعت الزيادة في هود بنداء قوم شعيب :الموضع الخامس
 الوحدة الثالثة

  
® ãΝåκ øEx‹ s{ r'sù èπxô_ §9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’Îû öΝÏδ Í‘#yŠ š 〈) ٠٩٣-٠٩١األعراف (  

 ® $ £ϑs9 uρ u™!$ y_ $ tΡ ãøΒr& $uΖ øŠ̄gwΥ $ Y6ø‹yè ä© t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ …çµyè tΒ 〈) ٠٩٥- ٠٩٤هود (  

® β Î) uρ tβ% x. Ü=≈utõ¾ r& Ïπ s3÷ƒF{$# t⎦⎫ÏϑÏ=≈ sà s9 〈) ٠٧٩-٠٧٨الحجر ( 
® çνθ ç/¤‹ s3sù öΝèδ x‹ yzr'sù Ü>#x‹ tã ÏΘ öθ tƒ Ï' ©# —à9$# 4 〈) ١٨٩الشعراء (  

® çνθ ç/¤‹ x6sù ãΜ ßγø? x‹ yzr'sù èπ xô_ §9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’Îû öΝÏδ Í‘#yŠ 〈) ٠٣٧العنكبوت(  

  ٤٠٦ 

 ٤٠٦   .اختالف حكاية العذاب في كل موضع من المواضع السابقة:ع األولالموض
، هودوبالصيحة في،األعراف والعنكبوتبالرجفة فيسمي العذاب: الموضع الثـاني 

  وبالظلة في الشعراء
  ٤٠٨ 

وجاء جمع ،جاء توحيد الدار عند ذكر الرجفة في األعراف والعنكبوت:الموضع الثالث
 لصيحة في هودالديار عند ذكر ا

  ٤٠٩ 

  هود  
 -٣٩٩-٣٨٣    تقدم من متشابهها

  الحجر 
 ٤٠٦    تقدم من متشابهها

   الشعراء 
-٣٩٩-٣٨٣    تقدم من متشابهها

٤٠٦ 
   العنكبوت 

 ٤٠٦-٣٨٣    تقدم من متشابهها

  املواز�ة بني املتشابه اللفظي يف القصص السابقة
  الصفحة  السورة   املوضع - الوحدة

 

  ولىالمرحلة األ

    األعراف

 ٤١٧    الوحدة األولى
® ô‰ s)s9 $ uΖù= y™ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n<Î) ⎯Ïµ ÏΒöθ s% tΑ$s)sù ÏΘ öθ s)≈ tƒ  〈) ٠٥٩األعراف (  

® ô‰ s)s9 uρ $ sΨù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n<Î) ⎯Ïµ ÏΒöθ s% tΑ$s)sù ÏΘ öθ s)≈ tƒ 〈) ٠٢٣المؤمنون (  

® tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ ÷Λ ä⎢÷ƒu™u‘ r& βÎ) àMΖä. 4’n?tã 7π sΨÉit/ ⎯ ÏiΒ ’Ïn1  ) ٠٢٩-٠٢٨هود (〉 ‘§
® øŒ Î) tΑ$ s% öΝçλm; óΟ èδθ äzr& îyθ çΡ Ÿωr& tβθà)−Gs? ∩⊇⊃∉∪ 〈) ١٠٦الشعراء (  

    



 

® (#θ à)̈? $$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr& uρ ∩⊇⊇⊃∪ 〈) ١١٠الشعراء(   

® * 4’n<Î) uρ >Š% tæ ôΜ èδ% s{r& #YŠθèδ 3 tΑ$s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ ç7ôã$# ©!$# 〈) ٠٦٥األعراف (  

® 4’n<Î) uρ >Š% tæ öΝèδ% s{ r& #YŠθ èδ 4 tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6ôã$# ©!$# 〈) ٠٥١- ٠٥٠هود ( 
® øŒ Î) tΑ$ s% öΝçλm; öΝèδθ äzr& îŠθ èδ Ÿωr& tβθà)−Gs? ∩⊇⊄⊆∪ 〈) ١٢٤الشعراء ( 
® 4’n<Î) uρ yŠθ ßϑrO öΝèδ% s{ r& $[s Ï=≈|¹ 3 tΑ$s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ ç7ôã$# ©!$# 〈) ٠٧٣األعراف (  

® * 4’n<Î) uρ yŠθ ßϑrO öΝèδ% s{ r& $[s Ï=≈|¹ 4 tΑ$s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρß‰ ç6ôã$# ©!$# 〈) ٠٦١هود (  

® øŒ Î) tΑ$ s% öΝçλm; öΝèδθ äzr& ìx Ï=≈|¹ Ÿωr& tβθà)−Gs? ∩⊇⊆⊄∪ 〈) ١٤٢الشعراء ( 
® 4’n<Î) uρ š⎥t⎪ ô‰ tΒ öΝèδ% s{ r& $Y7øŠyè ä© 3 tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ ç7ôã$# ©!$# 〈) ٠٨٥األعراف (  

® * 4’n<Î) uρ t⎦ t⎪ ô‰ tΒ óΟ èδ%s{ r& $ Y6ø‹yè ä© 4 tΑ$s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρß‰ ç7ôã$# ©!$# 〈) ٠٨٤هود (  

® øŒ Î) tΑ$ s% öΝçλm; ë= ø‹yè ä© Ÿωr& tβθ à)−Gs? ∩⊇∠∠∪ 〈) ١٧٧الشعراء ( 
® 4’n<Î) uρ š⎥t⎪ ô‰ tΒ öΝèδ% s{ r& $Y7øŠyè ä© tΑ$ s)sù ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ ç6ôã$# ©!$# 〈) ٠٣٦العنكبوت(  
  
  

وفـي القصـص   ،بحرف الفاء في قصة نوحذُكر القول معطوفاً :الموضع األول
في سورة العنكبوت فإنه ذُكر معطوفـا   إال في قصة شعيب، األخرى ذُكر مستأنفاً

  .بحرف الفاء

  ٤١٩ 

 ٤٢٠   التصريح بفعل اإلرسال في قصة نوح: الموضع الثاني
:® 4’n<Î) ⎯Ïµقال تعالى في قصة نوح :الموضع الثالث ÏΒöθ s%  〈  بعد ذكر اسـم نبـيهم، 

بخالف قصص غيره من األنبياء حيث جاء تسمية اسم الرسول قبل ذكر القوم المرسل 
  . إليهم

  ٤٢١ 

باألخوة ألقوامهم دون عليهم السالموشعيبوصالحجاء وصف هود :الموضع الرابع
  .بذلك وصف نوح

  ٤٢٢ 

$tΑ ® :األعـراف فـي   قال تعالى في قصـة نـوح   :الموضع الخامس s)sù ÏΘ öθ s)≈ tƒ 

(#ρ ß‰ ç7ôã$# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çν ã ö xî þ’ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& öΝä3ø‹n= tæ z>#x‹ tã BΘ öθ tƒ 5ΟŠ Ïà tã ∩∈®∪ 

$tΑ ® :في نفس السورة وقال في قصة هود، 〉 s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7ôã$# ©!$# $ tΒ / ä3s9 ô⎯ ÏiΒ 

>µ≈ s9 Î) ÿ…çν ã ö xî 4 Ÿξsù r& tβθ à)−Gs? ∩∉∈∪ 〈، ألولى التحذير من العذاب باختالف الصورتين ففي ا

  .وفي الثانية مجرد التنبيه على التقوى، العظيم

  ٤٢٢ 

بقولهمـا  عليهمـا السـالمجاءت الزيادة في قصتي صالح وشعيب:الموضع السادس
‰ô ® :لقوميهما s% Νà6ø? u™!$ y_ ×π sΨÉit/ ⎯ ÏiΒ öΝà6În/§‘ ( 〈 ،  

  ٤٢٣ 

ـ    قال تعالى في قصة نوح:الموضع السابع θ#) ® :عراءفـي سـورة الش à)̈? $$ sù ©!$# 

Èβθ ãè‹ÏÛr& uρ ∩⊇⊃∇∪ 〈 دون غيره من األنبياء، وكررها.  

  ٤٢٤ 

 ٤٢٥   الوحدة الثانية



 

 
tΑ$s% ÏΘ ®: في األعراف قال تعالى في قصة نوح  öθ s)≈ tƒ }§øŠs9 ’Ï1 Ø' s#≈n= |Ê ©Éi_Å3≈ s9 uρ 

×Αθ ß™ u‘ ⎯ ÏiΒ Éb>§‘ š⎥⎫ÏΗs>≈ yè ø9   ) ٠٦٣- ٠٦١األعراف (〉 #$

 :® tΑ$s% ÏΘورة نفسها في قصة هودوقال تعالى في الس  öθ s)≈ tƒ }§øŠs9 ’Ï1 ×π yδ$xy™ 

© Éi_Å3≈ s9 uρ ×Αθ ß™ u‘ ⎯ ÏiΒ Éb>§‘ t⎦⎫Ïϑn=≈ yè ø9$# 〈) ٠٦٩- ٠٦٧األعراف (  

 ٤٢٥    ، اختالف التهمتين اللتين نفاهما نوح وهود عليهما السالم عن نفسيهما :الموضع األول
ßx ® :لقومـه  كان من ضمن أقوال نوحٍ:الموضع الثاني |ÁΡ r& uρ ö/ ä3s9 ÞΟ n= ÷æ r& uρ š∅ ÏΒ 

«!$# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn= ÷è s? ∩∉⊄∪ 〈 ، ومن أقوال هـود  لقومـه: ® O$ tΡ r& uρ ö/ ä3s9 ëw ¾¾$ tΡ î⎦⎫ ÏΒr& 

  .بينما جاءت اسمية في قول هود فجاءت الصيغة فعلية في قول نوح 〉 ∪∇∌∩

  ٤٢٦ 

ÞΟ ® :بقولـه  جاءت الزيادة في قصة نوح :الموضع الثالث n= ÷æ r& uρ š∅ ÏΒ «!$# $ tΒ Ÿω 
tβθ ßϑn= ÷è s? ∩∉⊄∪ 〈   

  ٤٢٩ 

$O ® :بوصفه باألمين في قولـه تعـالى   الزيادة في قصة هود:الموضع الرابع tΡ r& uρ ö/ ä3s9 

ëw ¾¾$ tΡ î⎦⎫ ÏΒr&  〈 ،  

  ٤٣٠ 

 : ® (#θجاءت الزيادة في قول نوح :الموضع الخامس à)−GtFÏ9 uρ ö/ ä3̄= yè s9 uρ tβθ çΗ xq ö è?  〈 ،   ٤٣٠ 
 حدة الثالثةالو

© ® :قال تعالى في األعراف في قصة كل من نوح  Éi_Å3≈ s9 uρ ×Αθ ß™ u‘ ⎯ÏiΒ Éb>§‘ 

š⎥⎫ÏΗs>≈ yè ø9 $# ∩∉⊇∪ öΝä3äó Ïk=t/é& ÏM≈ n=≈y™ Í‘ ’Ïn1 u‘ 〈) ٠٦٢-٠٦١األعراف (  

© ® :وهود  Éi_Å3≈ s9 uρ ×Αθ ß™ u‘ ⎯ ÏiΒ Éb>§‘ t⎦⎫Ïϑn=≈ yè ø9$# 〈) ٠٦٨- ٠٦٧األعراف (  

: ® 4’̄<uθوصالح  tFsù öΝåκ ÷] tã tΑ$ s%uρ ÏΘ öθ s)≈ tƒ ô‰ s)s9 〈) ٠٧٩األعراف (  

: ® 4’̄<uθوشعيب tGsù öΝßγ÷Ψtã tΑ$s% uρ ÏΘ öθ s)≈ tƒ ô‰ s)s9 〈) ٠٩٣األعراف (  

  ٤٣٢ 

öΝä3äó ® :جاء قوله وهود في قصتي نوح :الموضع األول Ïk=t/é&  〈وفي قصتي صالح 

öΝà6çGøó ® :جاء قوله وشعيب n= ö/r&  〈  

  ٤٣٢ 

 ٤٣٣    مفردةً وفي باقي القصص مجموعةوقعت الرسالة في قصة صالح :الموضع الثاني
نوح وهود عليهما السالم كان على طريقة أن منأن إبالغ الرسالة:الموضع الثالث

أما في قصتي صالح . المعنى ُألقي من هذين النبيين إلى قومهما أثناء تبليغهما الرسالة
بعد هالك قومهما كتوبيخٍ  ا بهنه مما تكلموشعيب عليهما السالم كان ذلك على طريقة أ

  لهم بعد الهالك 

  ٤٣٦ 

  يونس 
 الوحدة األولى

  
  ٤٣٧ 



 

: ® βقال تعالى في سورة يونس في قصة نوح Î* sù öΝçFøŠ©9 uθ s? $ yϑsù /ä3çGø9 r'y™ ô⎯ ÏiΒ @ô_ r& 

( ÷β Î) y“ Íô_ r& ωÎ) ’n?tã «!$# ( 〈) ٠٧٢يونس ( 
: ® ÏΘوقال في سورة هود في قصة نوح öθ s)≈ tƒuρ Iω öΝà6è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã »ω$ tΒ ( ÷β Î) 

y“Í ô_ r& ωÎ) ’n?tã «!$# 4 〈) ٠٢٩هود ( 
ÏΘöθ ® :في نفس السورة وفي قصة هود  s)≈ tƒ Iω ö/ ä3è=t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã #· ô_r& ( ÷β Î) 

š”Íô_ r& ωÎ) ’n?tã “Ï% ©!$# þ’ÏΤ u sÜsù 4 〈) ٠٥١هود ( 
صص نوح وهود وصالح وشعيب عليهم وقال سبحانه في سورة الشعراء في جميع ق

$! ® :السالم tΒuρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã ô⎯ ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ωÎ) 4’n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑn=≈ yèø9 $#  〈  

بينما عبر بلفظ المال في موضـع  عبر في جميع المواضع بلفظ األجر:الموضع األول
 .في سورة هود واحد في قصة نوح

  ٤٣٧ 

β ® :في يونس وهود في قولـه  ذكر لفظ الجاللة في قصة نوح :الثاني الموضع Î) 

y“ Í ô_ r& ωÎ) ’n?tã «!$# 4   〈  ،  مع العدول عنه إلـى قولـه: ® ÷β Î) š”Í ô_ r& ωÎ) ’n?tã 

“ Ï% ©!$# þ’ÏΤ u sÜ sù 4 〈 في قصة هود وقوله ،في هود:    ® ÷β Î) y“ Í ô_ r& ωÎ) 4’n?tã Éb> u‘ 

t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9   وشعيب عليهم السالم في الشعراء وصالح وهود في قصص نوح 〉 ∪∠⊅⊆∩ #$

  ٤٣٨ 

$ ®  :في يونس عبر بما النافية في قصة نوح:الموضع الثالث yϑsù / ä3çGø9 r'y™ 〈 ، وفي

$! ® :جميع القصص في الشعراء tΒuρ öΝä3è= t↔ ó™ r& 〈  ر بال النافية في قصتي نوح وهودوعب

=ÏIω öΝà6è ® :تعالى عليهما السالم في سورة هود في قوله t↔ ó™ r& 〈.  

  ٤٣٩ 

  هود 
 فيها وحدة واحدة

ÏΘ ® : :في سورة هود قال تعالى في قصة نوح öθ s)≈ tƒuρ Iω öΝà6è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã »ω$ tΒ ( 

÷β Î) y“ Í ô_ r& ωÎ) ’n?tã «!$# 4 !$ tΒuρ O$ tΡ r& ÏŠ Í‘$ sÜ Î/ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ãΖ tΒ#u™ 4 〈 ) وقـال فـي   ) ٢٩هود

ÏΘ ® : :س السـورة في نف قصة هود öθ s)≈ tƒ Iω ö/ ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã #· ô_ r& ( ÷β Î) š”Í ô_ r& 

ωÎ) ’n?tã “ Ï% ©!$# þ’ÏΤ u sÜ sù 4 Ÿξsù r& tβθ è= É)÷è s? ∩∈⊇∪ 〈 ) ٥١هود(  

  ٤٤٠ 

ÏΘöθ ® :معطوفاً في هود جاء قول نوح: موضع التشابه s)≈ tƒuρ 〈 ، بينما جاء قول

ÏΘ ® :مستأنفاً في هود هود öθ s)≈ tƒ 〈 
  

  ٤٤٠ 

 الوحدة الثانية

  
$: ® tΑقال تعالى في سورة هود في قصة نوح s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ ÷Λä⎢ ÷ƒu™u‘ r& βÎ) àMΖä. 4’n? tã 

7π sΨÉit/ ⎯ÏiΒ ’Ïn1 §‘ © É_9s?#u™uρ Zπ uΗ÷q u‘ ô⎯ ÏiΒ ⎯Ïν Ï‰ΖÏã ôMuŠÏdϑãè sù ö/ ä3ø‹n= tæ 〈) ٠٢٨هود (  

  ٤٤١ 



 

tΑ$s% ÏΘöθ ® :في السورة نفسها وقال في قصة صالح  s)≈ tƒ óΟ çF÷ƒu™u‘ r& βÎ) àMΖ à2 

4’n?tã 7πsΨÉit/ ⎯ ÏiΒ ’Ïn1 §‘ ©É_8 s?#u™uρ çµ÷Ζ ÏΒ ZπuΗ ÷q u‘ ⎯yϑsù ’ÏΤ ã ÝÁΖtƒ 〈) ٠٦٣هود (  

$tΑ ® :في السورة نفسها  وقال في قصة شعيب  s% ÏΘöθ s)≈ tƒ óΟçF÷ƒu™u‘ r& βÎ) àMΖä. 4’n?tã 

7π sΨÉit/ ⎯ÏiΒ ’Ïn1 §‘ © É_s% y—u‘ uρ çµ ÷ΖÏΒ $ »%ø—Í‘ $ YΖ|¡ xm 4  〈)٠٨٨ هود(   

المفعول الثاني الذي هو الرحمة تالياً لفعل اإليتـاء  وقعفي قصة نوح :الموضع األول
وشعيب عليهما السالم وقع المفعول  وفي قصتي صالح، ومفعوله األول ال فاصل بينهما

ورزقاً في القصة الثانية مفصوالً عن الفعـل  ، الثاني الذي هو رحمةً في القصة األولى
  .والمجرور األول بالجارومفعوله 

  ٤٤١ 

بدل الرحمة الواردة في قصـتي  قصة شعيبفيجاء التعبير بالرزق :الموضع الثاني
  .وصالح عليهما السالم نوح

  ٤٤٤ 

© ® :قوله تعالى في قصة نوح:الموضع الثالـث  É_9s?#u™uρ Zπ uΗ ÷q u‘ ô⎯ ÏiΒ ⎯Ïν Ï‰Ζ Ïã  〈 وفي

çµ ® :قصتي صالح وشعيب عليهما السالم ÷Ζ ÏΒ  〈  بدل® ⎯Ïν Ï‰Ζ Ïã 〈.  

  ٤٤٤ 

 الوحدة الثالثة

àMù=à)sù (#ρ ® :في سورة نوح قال تعالى في قصة نوح  ãÏøó tFó™ $# öΝä3−/u‘ …çµ̄Ρ Î) 

šχ% x. #Y‘$¤xî ∩⊇⊃∪ È≅Å™ ö ãƒ u™!$yϑ¡¡9 $# / ä3ø‹n= tæ #Y‘#u‘ ô‰ ÏiΒ 〈) ٠١٢-٠١٠نوح (  

ÏΘ ® :في سورة هود وقال في قصة هود  öθ s)≈ tƒuρ (#ρ ã Ïøó tFó™ $# öΝä3−/u‘ ¢Ο èO (#ûθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9 Î) 

È≅Å™ ö ãƒ u™!$yϑ¡¡9 $# Νà6ø‹n= tæ #Y‘#u‘ ô‰ ÏiΒ öΝà2ôŠÍ“ tƒuρ ¸ο §θ è% 〈) ٠٥٢هود(  

  ٤٤٦ 

، باألمر بالتوبة إلى اهللاعن مقولة نوحزادت مقولة هود :موضع التشابه
 والوعد إن فعلوا بأن يزيدهم اهللا قوة إلى قوتهم

  ٤٤٦ 

   إبراهيم 
 ٤٤٧   وحدة واحدةفيها

® óΟ s9 r& öΝä3Ï? ù'tƒ (#àσt6tΡ š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ ôΜ à6Ï=ö6s% ÏΘöθ s% 8yθ çΡ 7Š$tãuρ yŠθ ßϑrOuρ ¡ š⎥⎪Ï%©!$#uρ 

.⎯ ÏΒ öΝÏδÏ‰ ÷èt/ ¡ Ÿω öΝßγßϑn= ÷è tƒ ωÎ) ª!$# 4 〈 ) ٠١١-٠٠٩إبراهيم(  

   

 ٤٤٧  .اختلفت أقوال الرسل في اآليتين السابقتين :موضع التشابه
   الشعراء 

 الوحدة األولى
  

 : ® øŒقال تعالى في سورة الشعراء في قصة نوح  Î) tΑ$ s% öΝçλm; óΟ èδθ äz r& îyθ çΡ Ÿωr& 

tβθ à)−Gs? ∩⊇⊃∉∪ 〈) ١٠٦الشعراء (  

øŒ ® :في نفـس السـورة   في قصة هودو  Î) tΑ$ s% öΝçλm; öΝèδθ äz r& îŠθ èδ Ÿωr& tβθ à)−Gs? 

 ) ١٢٤الشعراء (〉

  ٤٤٨ 



 

: ® øŒفي قصة صالحو  Î) tΑ$ s% öΝçλm; öΝèδθ äz r& ìx Ï=≈ |¹ Ÿωr& tβθ à)−Gs? 〈) ١٤٢الشعراء (

: ® øŒفي قصة شعيبو  Î) tΑ$ s% öΝçλm; ë= ø‹yè ä© Ÿωr& tβθ à)−Gs? ∩⊇∠∠∪ 〈) ١٧٧الشعراء(  

 ٤٤٨   ، باألخوةعليهم السالمسورة الشعراء وصف نوح وهود وصالح في :موضع التشابه
 

  الوحدة الثانية
  

:® (#θرة الشعراء في قصة نوحٍقال تعالى في سو à)̈? $$ sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛr& uρ ∩⊇⊃∇∪ !$tΒuρ 

öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷βÎ) y“Í ô_r&  〈) ١١٠-١٠٨الشعراء (  

θ#) ® : في نفس السورة وقال في قصة هود  à)̈? $$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr& uρ ∩⊇⊄∉∪ !$tΒuρ 

öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷βÎ) y“Í ô_r& 〈) ١٣١-١٢٦الشعراء ( 
: ® (#θوقال في قصة صالحٍ  à)̈? $$ sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛr& uρ ∩⊇⊆⊆∪ !$ tΒuρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã ô⎯ ÏΒ 

@ô_ r& ( ÷βÎ) y“Í ô_r& ωÎ) 4’n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑn=≈ yèø9   ) ١٥٠- ١٤٤الشعراء (〉 #$

:® (#θوقال في قصة شعيبٍ  à)̈? $$sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr& uρ ∩⊇∠®∪ 〈) ١٧٩الشعراء( 

   
٤٤٩ 

θ#) ® :ومن بعده من الرسل ألقوامهم في الشعراء يقول نوح :موضع التشابه à)̈? $$ sù 

©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr& uρ   〈إال أنها ذُكرت مرتين في قصص نوح وهود وصالح عليهم السالم ،

 .بينما ذُكرت مرة واحدة في قصة شعيب

  ٤٤٩ 

 فيها وحدة واحدة

$ ® :في سورة الحاقة نوح قال تعالى في قصة ¯Ρ Î) $£ϑs9 $ tósÛ â™!$ yϑø9$# ö/ ä3≈ sΨù= uΗxq ’ Îû 

Ïπ tƒÍ‘$pg ù:$# ∩⊇⊇∪ $ yγn= yèôf uΖÏ9 öΝä3s9 Zο u Ï.õ‹ s? !$ pκ uÏè s? uρ ×β èŒé& ×πu‹Ïã¨uρ ∩⊇⊄∪ 〈 ) ١٢-١١الحاقة( ،

$ ®:وقال في نفس السورة في قصة هود ¨Βr& uρ ×Š$tã (#θ à6Ï= ÷δé'sù 8xƒÍ Î/ A|À ö |¹ 

7π uŠÏ?% tæ ∩∉∪ $ yδu ¤‚y™ öΝÎκ ön= tã yì ö7y™ 5Α$ uŠs9 sπ uŠÏΨ≈ yϑrOuρ BΘ$§ƒr& $YΒθ Ý¡ ãm ”uyI sù tΠöθ s)ø9 $# $pκ Ïù 

4© tçö |À öΝåκ ®Ξr( x. ã—$yfôãr& @≅øƒwΥ 7π tƒÍρ% s{ ∩∠∪ ö≅ yγsù 3“ us? Νßγs9 .⎯ÏiΒ 7π u‹Ï%$t/ ∩∇∪ 〈 ) الحاقة

٨- ٦(  

 ٤٥١ الحاقة

 ٤٥١   ،وحفي الحاقة كقصة ن لم تفصل قصة هود
 

  المرحلة الثانية
   األعراف

الوحدة األولى

$ : ® tΑقال تعالى في سورة األعراف في قصة نوح s% _|yϑø9 $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΒöθ s% $̄Ρ Î) 

y71u t∴s9 ’Îû 5≅≈n= |Ê &⎦⎫Î7–Β ∩∉⊃∪ 〈) ٠٦٠األعراف (  

: ® tΑ$s% _|yϑø9وقال في قصة هود  $# š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρã xx. ⎯ÏΒ ÿ⎯ÏµÏΒöθ s% $ ¯Ρ Î) y71u t∴ s9 ’Îû 

  ٤٥٢ 



 

7π yδ$xy™ $̄Ρ Î) uρ y7‘ΖÝà uΖ s9 š∅ÏΒ š⎥⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩∉∉∪ 〈) ٠٦٦األعراف (  

$: ® tΑوفي قصة صالح  s% _|yϑø9 $# t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρã y9ò6tFó™ $# ∅ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒöθ s% t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 

(#θ àÏè ôÒçGó™ $# ô⎯yϑÏ9 z⎯ tΒ#u™ öΝåκ ÷] ÏΒ šχθ ßϑn= ÷ès? r&  〈) ٠٧٥األعراف ( 

: ® * tΑ$s% _|yϑø9وفي قصة شعيب  $# t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρã y9õ3tFó™ $# ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒöθ s% y7̈Ζ y_ Í÷‚ ãΖs9 

Ü= ø‹yè à±≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ y7yè tΒ ⎯ ÏΒ !$ sΨÏKtƒö s% 〈) ٠٨٨األعراف (  

: ® tΑ$s)sù _|yϑø9وقال تعالى في سورة هود في قصة نوح  $# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ 

⎯Ïµ ÏΒöθ s% $ tΒ y71u tΡ ωÎ) #X t± o0 $sΨn= ÷VÏiΒ $tΒuρ y71u tΡ y7yè t7̈?   ) ٠٢٧هود (〉 #$

:® (#θوفي قصة هود  ä9$s% ßŠθà‰≈ tƒ $ tΒ $ sΨoKø⁄ Å_ 7π uΖÉit7Î/ $tΒuρ ß⎯ øtwΥ þ’Å1 Í‘$tFÎ/ $sΨÏGyγÏ9#u™ ⎯ tã 

y7Ï9 öθ s% $ tΒuρ ß⎯øtwΥ y7s9 š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑÎ/ ∩∈⊂∪ 〈) ٠٥٣هود (  

:® (#θوفي قصة صالح  ä9$ s% ßx Ï=≈|Á≈ tƒ ô‰ s% |MΨä. $uΖŠ Ïù #vθ ã_ ötΒ Ÿ≅ ö6s% !#x‹≈yδ ( !$ uΖ9yγ÷Ψs? r& 

β r& y‰ ç7÷è̄Ρ $ tΒ ß‰ç7÷è tƒ $tΡ äτ!$ t/#u™ $uΖ ¯Ρ Î) uρ ’Å∀ s9 7e7x© 〈) ٠٦٢هود(  

: ® (#θوفي قصة شعيب ä9$s% Ü= ø‹yè à±≈tƒ y7è? 4θ n= |¹ r& x8Þß∆ ù's? βr& x8ã øĪΡ $tΒ ß‰ ç7÷è tƒ 

!$ tΡ äτ!$t/#u™ ÷ρr& βr& Ÿ≅yè ø̄Ρ þ’Îû $ sΨÏ9¨uθ øΒr& $ tΒ (#àσ̄≈ t± nΣ ( 〈) ٠٨٧هود (  

$: ® tΑوفي سورة المؤمنون في قصة نوح  s)sù (#àσn= yϑø9 $# t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρã xx. ⎯ÏΒ ⎯ÏµÏΒöθ s% 

$ tΒ !#x‹≈yδ ωÎ) Ö|³o0 ö/ ä3è=÷WÏiΒ ß‰ƒÍ ãƒ βr& Ÿ≅ÒxtGtƒ 〈) ٠٢٤المؤمنون ( 
%: ® tΑ$sوفي قصة هود  uρ _|yϑø9 $# ⎯ÏΒ ÏµÏΒöθ s% t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xx. (#θ ç/¤‹ x.uρ Ï™!$ s)Ï=Î/ 

Ïο u ½zFψ$# öΝßγ≈ sΨøù u ø? r& uρ ’Îû Ïο 4θ uŠutù:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# $tΒ !#x‹≈ yδ ωÎ) Ö|³o0 〈) ٠٣٣المؤمنون(  

: ® (#ûθوفي سورة الشعراء في قصة شعيب  ä9$s% !$yϑ̄Ρ Î) |MΡ r& z⎯ ÏΒ t⎦⎪Í −s |¡ßϑø9 $# ∩⊇∇∈∪ 

!$ tΒuρ |MΡ r& ωÎ) Ö|³o0 $sΨè= ÷WÏiΒ βÎ) uρ y7‘Ζ Ýà ¯Ρ 〈) ١٨٧-١٨٥الشعراء (  

وقعت حكاية األقوام لرسلهم تارةً بطريقة االستئناف وأخرى بطريقـة    :الموضع األول
 العطف إما بالواو أو الفاء 

  ٤٥٣ 

 بينما اتهمت عاد نبيهـا هـود  بالضاللهملنبياتهام قوم نوح :الموضع الثاني
  بالسفاهة والكذب 

  ٤٥٤ 

في األعراف بينمـا  ورد ذكر المأل غير موصوف في قصة نوح :ع الثالثالموض
، وصف بالكفر في هود وحيث وصفت عاد بالكفر جـاء وصـف ثمـود باالسـتكبار    

  .ووصفت مدين بالكفر واالستكبار

  ٤٥٦ 

$ ® :في سـورة األعـراف   قول المأل لهود :الموضع الرابع ¯Ρ Î) uρ y7‘Ζ Ýà uΖ s9 š∅ ÏΒ 

š⎥⎫ Î/É‹≈ s3ø9 β ® :في سورة الشـعراء  وقولهم لشعيب، 〉 ∪∌∌∩ #$ Î) uρ y7‘Ζ Ýà ¯Ρ z⎯ Ïϑs9 

t⎦⎫ Î/É‹≈ s3ø9 $# ∩⊇∇∉∪ 〈.  

  ٤٥٨ 



 

$ ® :قال تعالى في األعراف في قصة ثمـود : الموضع الخامس sΨÏ? ù'sù $ yϑÎ/ !$ tΡ ß‰ Ïè s? β Î) 

|MΨä. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 : ® ÏNوقال في الشعراء في قصة شـعيب  〉 ∪⊂∠∩ #$ ù'sù >π tƒ$ t↔ Î/ 

β Î) |MΖ ä. z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈⊆∪ 〈  

  ٤٥٩ 

$tΑ ® :في سورة المؤمنون قال تعالى في قصة نوح : الموضع السادس s)sù (#àσn= yϑø9 $# 

t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xx. ⎯ ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒöθ s% 〈  ،  وقال في نفس السورة في قصـة هـود:®  tΑ$ s% uρ 

_|yϑø9 $# ⎯ ÏΒ Ïµ ÏΒöθ s% t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xx. (#θ ç/¤‹ x.uρ Ï™!$ s)Ï= Î/ Ïο u ½z Fψ $# öΝßγ≈ sΨøù u ø? r& uρ ’Îû Ïο 4θ uŠutù:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# 

حيث قدم المجرور في القصة الثانية على الصفة بالكفر ولم يؤخر عنها كمـا ورد  ، .〉

  .في قصة نوح

  ٤٦٠ 

 الوحدة الثانية

(:® * 4’n<Îقال تعالى في سورة األعراف في قصة هود  uρ >Š%tæ ôΜèδ% s{ r& #YŠθ èδ 3 tΑ$ s% 

ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ ç7ôã$# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈s9 Î) ÿ…çν ã ö xî 4 〈) ٠٦٥األعراف (  

(: ® 4’n<Îوفي قصة صالح  uρ yŠθ ßϑrO öΝèδ% s{ r& $ [sÏ=≈|¹ 3 tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã$# ©!$# $tΒ 

Νà6s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈s9 Î) …çν ãö xî ( ô‰ s% Νà6ø? u™!$ y_ ×π uΖÍh‹t/ 〈) ٠٧٣األعراف(  

(:® 4’n<Îقي قصة شعيبوقال  uρ š⎥t⎪ ô‰ tΒ öΝèδ% s{r& $Y7øŠyè ä© 3 tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã$# 

©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈s9 Î) …çν ã ö xî ( 〈) ٠٨٥األعراف (  

(: ® 4’n<Îوقال تعالى في سورة هود في قصة هود uρ >Š%tæ öΝèδ% s{r& #YŠθèδ 4 tΑ$s% 

ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ ç6ôã$# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çν ã ö xî ( 〈) ٠٥٠هود( 
(:® * 4’n<Îوقال في قصة صالح  uρ yŠθ ßϑrO öΝèδ% s{r& $[sÏ=≈ |¹ 4 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6ôã$# 

©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) …çν ã ö xî ( uθ èδ Νä.r't±Ρ r& z⎯ ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# 〈) ٠٦١هود (  

(: ® * 4’n<Îوقال في قصة شعيب       uρ t⎦ t⎪ ô‰tΒ óΟ èδ% s{r& $ Y6ø‹yè ä© 4 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ 

(#ρ ß‰ç7ôã$# ©!$# $tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν ã ö xî ( Ÿωuρ (#θ ÝÁà)Ζ s? t 〈) ٠٨٤هود (  

›¤/:® ôMtوقال تعالى في سورة الشعراء في قصة نوح  x. ãΠöθ s% ?yθçΡ t⎦⎫Ï= y™ö ßϑø9 $# 

  ) ١٠٥الشعراء (〉 ∪∋⊂⊆∩

›¤/: ® ôMtوقال في قصة هود  x. îŠ%tæ t⎦⎫Ï= y™ö ßϑø9   ) ١٢٣الشعراء (〉 ∪⊃⊅⊆∩ #$

›¤/: ® ôMtوقال في قصة صالح x. ßŠθ ßϑrO t⎦⎫Ï= y™ö ßϑø9 في و) ١٤١الشعراء (〉 ∪⊆⊇⊆∩ #$

<: ® zقصة شعيب ¤‹x. Ü=≈utõ¾ r& Ïπ s3ø‹t↔ ø9 t⎦⎫Ï= y™ ößϑø9  )١٧٦الشعراء (〉  #$

›¤/: ® * ôMtوقال تعالى في سورة القمر في قصة نوح  x. öΝßγn= ö6s% ãΠöθ s% 8yθçΡ 

(#θ ç/¤‹ s3sù $ tΡ y‰ö6tã (#θ ä9$s% uρ ×βθ ãΖøg xΧ uÅ_ ßŠø—$#uρ ∩®∪ 〈) ٠٠٩القمر (  

  ٤٦٢ 



 

›¤/: ® ôMtوفي قصة هود x. ×Š% tæ y#ø‹s3sù tβ% x. ’Ï1#x‹ tã Í‘ ä‹çΡ uρ 〈) ٠١٨القمر ( 
›¤/:® ôMtوفي قصة صالح x. ßŠθßϑrO Í‘ä‹ ‘Ζ9$$ Î/ ∩⊄⊂∪ 〈) ٠٢٣القمر(  

بينما ورد ذكر قوم هود وصالح ،)قوم نوح(بعنوانم نوحذُكر قو :موضع التشابه
  وشعيب عليهم السالم بألقاب عاد وثمود ومدين أو أصحاب األيكة

  ٤٦٣ 

 الوحدة األولى

  
:® (#θقال تعالى في سورة هود في قصة صالح ä9$ s% ßx Ï=≈|Á≈ tƒ ô‰s% |MΨä. $ uΖŠÏù 

#vθ ã_ ötΒ Ÿ≅ö6s% !#x‹≈ yδ ( !$ uΖ9yγ÷Ψs? r& β r& y‰ç7÷è ¯Ρ $ tΒ ß‰ ç7÷è tƒ $ tΡ äτ!$ t/#u™ $uΖ ¯Ρ Î) uρ ’Å∀ s9 7e7x© $£ϑÏiΒ 

!$ tΡθ ããô‰ s? Ïµ ø‹s9 Î) 5=ƒÍß∆ 〈) ٠٦٢هود (  

óΟ ® :وعاد وثمود وقال في سورة إبراهيم في قوم نوح  s9 r& öΝä3Ï? ù'tƒ (#àσt6tΡ š⎥⎪Ï% ©!$# 

⎯ ÏΒ ôΜà6Ï= ö6s% ÏΘöθ s% 8yθçΡ 7Š$tãuρ yŠθßϑrOuρ ¡ š⎥⎪Ï% ©!$#uρ .⎯ ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ ¡ Ÿω öΝßγßϑn= ÷è tƒ ωÎ) 

ª!$# 4 öΝßγø? u™!% y` Νßγè= ß™â‘ ÏM≈ uΖÉit7ø9 $$ Î/ (#ÿρ–Š u sù óΟ ßγtƒÏ‰ ÷ƒr& þ’Îû óΟ ÎγÏδ üθ øù r& (#ûθ ä9$ s% uρ $̄Ρ Î) $tΡ ö xx. 

!$ yϑÎ/ Ο çFù= Å™ö‘ é& ⎯Ïµ Î/ $̄Ρ Î) uρ ’Å∀ s9 7e7x© $£ϑÏiΒ !$ sΨtΡθ ããô‰ s? Ïµ ø‹s9 Î) 5=ƒÍãΒ ∩®∪ 〈) ٠٠٩إبراهيم(   

 ٤٦٤ هود

$ ®مجيء لفظ  :الموضع األول uΖ ¯Ρ Î) uρ  〈بينما جاء في إبراهيم لفظ ، في هود® $ ¯Ρ Î) uρ  〈    ٤٦٤ 

$! ® :قوله في اآلية األولى :الموضع الثاني tΡθ ããô‰ s? 〈 ،وفي الثانية: ® !$ sΨtΡθ ããô‰ s? 〈.  

  

  ٤٦٥ 

    المؤمنون 
 الوحدة األولى

=tΑ$s)sù (#àσn ® :قال تعالى في المؤمنون في قصة نوح  yϑø9 $# t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒöθ s% 

$ tΒ !#x‹≈ yδ ωÎ) Ö |³o0 ö/ ä3è=÷WÏiΒ ß‰ƒÍãƒ β r& Ÿ≅ÒxtGtƒ öΝà6ø‹n= tæ öθ s9 uρ u™!$ x© ª!$# tΑ u“Ρ{ 

%tΑ$s ® :وقال في نفس السورة في قصة هود)  ٠٢٤المؤمنون (〉 uρ _|yϑø9 $# ⎯ÏΒ Ïµ ÏΒöθ s% 

t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ã xx. (#θ ç/¤‹ x.uρ Ï™!$ s)Ï= Î/ Ïο u½z Fψ$# öΝßγ≈ sΨøù u ø? r& uρ ’Îû Ïο 4θ uŠutù:$# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# $tΒ !#x‹≈ yδ ωÎ) 

Ö |³o0 ö/ ä3è=÷WÏiΒ ã≅ä.ù'tƒ 〈) ٠٣٣المؤمنون(  

  ٤٦٧ 

وفي  معطوفا بالفاءجاء قول المأل في المؤمنون في قصة نوح :الموضع األول
 في نفس السورة جاء قولهم معطوفا بالواو قصة هود

  ٤٦٧ 

 الزيادة على الوصف بالكفر في سورة المؤمنون في قصة هود:الموضع الثاني
$tΑ ®:بقوله s%uρ _|yϑø9 $# ⎯ ÏΒ Ïµ ÏΒöθ s% t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ã xx. (#θ ç/¤‹ x.uρ Ï™!$s)Ï= Î/ Ïο u ½zFψ $# öΝßγ≈ sΨøù u ø? r& uρ ’Îû 

Ïο 4θ uŠutù:$# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# $ tΒ !#x‹≈ yδ ωÎ) Ö |³o0 ö/ ä3è=÷WÏiΒ 〈  

  ٤٦٨ 

 دة الثانيةالوح
  

=:  ® tΑ$s)sù (#àσnقال تعالى في سورة المؤمنون في قصة صالح yϑø9 $# t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. 

  ٤٧٠ 



 

⎯ ÏΒ ⎯ÏµÏΒöθ s% $ tΒ !#x‹≈yδ ωÎ) Ö |³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ß‰ƒÍãƒ β r& Ÿ≅ÒxtGtƒ öΝà6ø‹n= tæ 〈) المؤمنون

٠٢٤( 
: ® øŒوقصة صالح وقال في سورة فصلت في قصة هود  Î) ãΝåκ øEu™!% y` ã≅ß™ ”9$# 

.⎯ ÏΒ È⎦÷⎫ t/ öΝÎγƒÏ‰÷ƒr& ï∅ÏΒuρ öΝÎγÏù= yz ωr& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? ωÎ) ©!$# ( (#θ ä9$ s% öθ s9 u™!$ x© $sΨš/z’ 

 ) ٠١٤فصلت (〉
 ٤٧٠    .جاء لفظ الجاللة في اآلية األولى بينما جاء لفظ الرب في اآلية الثانية :موضع التشابه

 ةالوحدة الثالث

:® ÷βÎ) uθفي قصة نوحفي سورة المؤمنون   èδ ωÎ) 7≅ã_ u‘ ⎯Ïµ Î/ ×π̈Ζ Å_ 〈) المؤمنون

٠٢٥ (  
: ® ÷βÎ) uθفي السورة نفسها في قصة هودو  èδ ωÎ) î≅ã_ u‘ 3“ uyI øù $# ’n?tã «!$# 

$\/É‹ Ÿ2 $tΒuρ ß⎯øtwΥ …çµ s9 š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑÎ/ ∩⊂∇∪ 〈) ٠٣٨المؤمنون(  

  ٤٧٢ 

اتهموه بالجنون وعاداً اتهمت نوحفقوم،اختلفت التهمة في اآليتين :موضع التشابه
 .بالكذب واالفتراء هوداً

  ٤٧٢ 

    الشعراء 
 الوحدة األولى

  
: ® (#ûθقال تعالى في سورة الشعراء في قصة صالح ä9$ s% !$ yϑ̄Ρ Î) |MΡ r& z⎯ ÏΒ 

t⎦⎪ Í−s |¡ßϑø9 $# ∩⊇∈⊂∪ !$ tΒ |MΡ r& ωÎ) Ö |³o0 $ sΨè= ÷WÏiΒ ÏN ù'sù >π tƒ$ t↔ Î/ 〈) ١٥٤- ١٥٣الشعراء(  

ûθ#) ® :في نفس السورة قال في قصة شعيبو  ä9$ s% !$ yϑ̄Ρ Î) |MΡ r& z⎯ÏΒ t⎦⎪ Í−s |¡ßϑø9 $# 

∩⊇∇∈∪ !$tΒuρ |MΡ r& ωÎ) Ö|³o0 $ sΨè=÷WÏiΒ βÎ) uρ y7‘ΖÝà ¯Ρ z⎯ Ïϑs9 t⎦⎫Î/É‹≈s3ø9 -١٨٥الشعراء (〉 ∪∌∇⊆∩ #$

١٨٦(  

  ٤٧٣ 

$! ®:في جاء إثبات حرف الواو في قصة شعيب :موضع التشابه tΒuρ |MΡ r&  〈 ،

$! ® :في قوله وحذفها من قصة صالح tΒ |MΡ r&  〈.  

  ٤٧٣ 

  النجم 
 فيها وحدة واحدة

ÿ…çµ ® :ذكر تعالى قصتي عاد وثمود في سورة النجم بقوله  ¯Ρ r& uρ y7n=÷δ r& #·Š%tæ 4’n<ρ W{$# 

∩∈⊃∪ (#yŠθ ßϑrOuρ !$yϑsù 4’s+ö/r& ∩∈⊇∪ tΠöθ s% uρ 8yθçΡ ⎯ ÏiΒ ã≅ö6s% ( 〈) ٠٥٣-٠٥٠النجم ( 
›¤/ôMt ® :هما في سورة الحاقة بقولهوذكر x. ßŠθßϑrO 7Š%tæ uρ Ïπ tãÍ‘$s)ø9 $$ Î/ 〈) ٦-٤الحاقة(   

  ٤٧٨ 

بينما قدم ،قدم تعالى ذكر عاد في موضع سورة النجم وأخّر ذكر ثمود :موضع التشابه
  .ذكر ثمود في موضع سورة الحاقة وأخّر ذكر عاد

  ٤٧٨ 



 

   القمر 
 فيها وحدة واحدة

›¤/: ® * ôMtقمر في قصة نوحفي سورة ال x. öΝßγn= ö6s% ãΠöθ s% 8yθçΡ 〈) ٩القمر ( 
›¤/: ® ôMtفي قصة هودو  x. ×Š%tæ y#ø‹s3sù tβ% x. ’Ï1#x‹ tã Í‘ä‹ çΡ uρ  〈) ٢١- ١٨القمر (   

›¤/: ® ôMtوقال في قصة صالح  x. ßŠθßϑrO Í‘ ä‹‘Ζ9$$ Î/ ∩⊄⊂∪ (#ûθ ä9$ s)sù 〈) ٣١-٢٣القمر(   

  ٤٧٩  

 ٤٧٩    ولم يكرر ذلك في باقي القصص،ار التكذيب في قصة نوحتكر :الموضع األول
 ٤٨٠    تخصيص نوح بالعبودية دون ذكر مفعول التكذيب في باقي القصص :الموضع الثاني
 ٤٨٠   ذكر النُّذر على أنها المكذَّب بها في قصة ثمود :الموضع الثالث
 ٤٨١   كذيب عادفصل تكذيب ثمود في السورة بينما أجمل ت :الموضع الرابع

 

  المرحلة الثالثة

    األعراف
 فيها وحدة واحدة

çνθ ® :في سورة األعراف قال تعالى في قصة نوح ç/¤‹ s3sù çµ≈uΖ øŠyfΡ r'sù t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ …çµ yètΒ 

’Îû Å7ù=àø9 $# $ sΨø% {øîr& uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹ Ÿ2 !$sΨÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 4 〈) ٠٦٤األعراف(  

©# ® :في هود وقال ®Lxm #sŒ Î) u™!% y` $tΡ Þö∆ r& u‘$ sù uρ â‘θ ‘Ζ−F9 $# $ sΨù=è% ö≅ÏΗ ÷q$# $ pκÏù ⎯ ÏΒ 5e≅ à2 

È⎦ ÷⎫y` ÷ρ y— È⎦÷⎫ uΖøO$# y7n= ÷δ r&uρ ωÎ) ⎯ tΒ t, t7y™ Ïµø‹n= tã ãΑ öθ s)ø9 $# ô⎯ tΒuρ z⎯ tΒ#u™ 4 〈) ٠٤٠هود (  

% ® :وقال في األنبياء   ·nθ çΡ uρ øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ ⎯ ÏΒ ã≅ö7s% $ uΖö6yf tGó™ $$ sù …çµ s9 〈) ٠٧٦األنبياء (  

$! ® :وفي المؤمنون  sΨøŠxm ÷ρr'sù Ïµ ø‹s9 Î) Èβ r& Æì sΨô¹ $# y7ù=àø9 $# $ sΨÏ⊥ãŠôãr'Î/ $sΨÍŠôm uρ uρ #sŒ Î* sù u™!$ y_ 

$ tΡ Þö∆r& u‘$sù uρ â‘θ‘Ζ −F9 $#   ô7è=ó™ $$ sù $ pκÏù ⎯ÏΒ 5e≅à2 È⎦÷⎫ y` ÷ρy— È⎦ ÷⎫ uΖøO$# 〈) ٠٢٧المؤمنون (  

çµ≈sΨø‹yfΡ ® :في الشعراءو  r'sù ⎯tΒuρ …çµ yè̈Β ’Îû Å7ù= àø9 $# Èβθßsô± yϑø9 )  ١١٩الشعراء (  〉  #$

çµ≈uΖ ® :في الصافاتو  øŠ¤f tΡ uρ …ã& s# ÷δ r& uρ š∅ÏΒ É>ö s3ø9 $# ËΛ⎧Ïà yèø9   )٠٧٦الصافات ( 〉    #$

≈çµ ® :في األعراف وقال تعالى في قصة هود  uΖø‹pgΥr'sù š⎥⎪Ï%©!$#uρ …çµ yètΒ 7π uΗ÷q uÎ/ 

$̈ΨÏiΒ $sΨ÷è sÜ s%uρ uÎ/#yŠ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹ Ÿ2 $uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ( 〈) ٠٧٢األعراف (  

$ ® :وفي هود  £ϑs9 uρ u™!% y` $ tΡ Þö∆ r& $ sΨøŠ̄g wΥ #YŠθèδ t⎦⎪ Ï%©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π yϑôm uÎ/ $̈ΖÏiΒ 

Νßγ≈ sΨøŠ̄g wΥuρ ô⎯ÏiΒ A>#x‹ tã 7áŠÏ=xî ∩∈∇∪ 〈) ٠٥٨هود(  

?:® ÞΟßγøوقال تعالى في سورة األعراف في قصة صالح x‹ s{ r'sù èπ xô_ §9$# 

(#θ ßs t7ô¹ r'sù ’Îû öΝÏδÍ‘#yŠ t⎦⎫ ÏϑÏW≈ y_ ∩∠∇∪ 〈) ٠٧٨األعراف  (  

=ϑn£$ ® :في سورة هودوقال  sù u™!$ y_ $ tΡ Þö∆r& $uΖ ø‹̄g wΥ $ [sÏ=≈ |¹ š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ …çµ yètΒ 

  ٤٨٢ 



 

7π yϑôm uÎ/ $ ¨ΨÏiΒ ô⎯ÏΒuρ Ä“÷“ ½z >‹ Í≥ ÏΒöθ tƒ 3 ¨β Î) y7−/u‘ uθ èδ ‘“Èθ s)ø9 $# â“ƒÍ“ yèø9 )  ٠٦٧-٠٦٦هود (〉 #$

uΖ$ ® :وفي النمل  øŠpgΥr& uρ š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ çΡ% Ÿ2uρ šχθ à)−Gtƒ ∩∈⊂∪ 〈) ٠٥٣النمل  (

›ãΝåκøEx ® :في سورة األعراف وقال تعالى في قصة شعيب  s{ r'sù èπ xô_ §9$# 

(#θ ßs t7ô¹ r'sù ’Îû öΝÏδÍ‘#yŠ š⎥⎫ÏϑÏW≈ y_ ∩®⊇∪ 〈) ٠٩١األعراف ( 
ϑs9£$ ® :في هودوقال   uρ u™!$ y_ $ tΡ ãøΒr& $ uΖøŠ̄g wΥ $Y6ø‹yè ä© t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π uΗ÷q uÎ/ $̈ΖÏiΒ 

ÏN x‹yz r&uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ßϑn= sß èπ ysøŠ¢Á9 $# (#θ ßs t7ô¹ r'sù 〈) ٠٩٤هود ( 
çνθ ® :وقال في سورة العنكبوت  ç/¤‹ x6sù ãΜ ßγø? x‹ yzr'sù èπ xô_ §9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’Îû 

öΝÏδ Í‘#yŠ š⎥⎫ÏϑÏW≈ y_ ∩⊂∠∪ 〈) ٠٣٧العنكبوت(   

ذُكروا مرتين الذين ذكر اهللا نجاتهم مع الرسل في قصة نوح :الموضع األول
 وأما في بقية مواضع قصة نوح، بعنوان األهل في سورتي األنبياء والصافات

  .بعبارات أخرى والقصص األخرى فلم يذكر الناجون بعنوان األهل بل

  ٤٨٣ 

وحد الدار مع الرجفة في قصتي صالح وشعيب عليهما السالم في  :الموضع الثاني
  بينما جمع الدار في القصتين مع الصيحة في موضع هود، موضع األعراف

  ٤٨٤ 

  هود 
 فيها وحدة واحدة

:®  $£ϑs9قال تعالى في سورة هود في قصة هود uρ u™!% y` $tΡ Þö∆ r& $ sΨøŠ̄g wΥ #YŠθ èδ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ 

(#θ ãΖ tΒ#u™ …çµ yè tΒ 7πyϑôm uÎ/ $ ¨ΖÏiΒ Νßγ≈ sΨøŠ̄g wΥuρ ô⎯ ÏiΒ A>#x‹ tã 7áŠÏ= xî ∩∈∇∪ 〈) ٠٥٨هود ( 
$ ® :وفي قصة صالح  £ϑn= sù u™!$ y_ $ tΡ Þö∆ r& $uΖ ø‹̄g wΥ $[sÏ=≈ |¹ š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yètΒ 

7π yϑôm uÎ/ $ ¨ΨÏiΒ ô⎯ÏΒuρ Ä“÷“ ½z >‹ Í≥ ÏΒöθ tƒ 3 〈) ٠٦٧-٠٦٦هود (  
: ® $£ϑs9وفي قصة شعيب uρ u™!$y_ $ tΡ ãøΒr& $ uΖøŠ̄g wΥ $Y6ø‹yè ä© t⎦⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ …çµ yètΒ 

7π uΗ÷q uÎ/ $ ¨ΖÏiΒ ÏN x‹ yzr& uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ßϑn= sß èπ ysøŠ¢Á9 $# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’Îû 〈) ٠٩٤هود(   

  ٤٨٧ 
   

$ ® :وشعيب عليهما السالم بحرف الواو في جاءت آيتي هود :الموضع األول £ϑs9 uρ 〈 ،

$ ® :بحرف الفاء في قوله ة صالحبينما جاءت آي £ϑn= sù 〈  

  ٤٨٧ 

$ ®: قوله :الموضع الثاني uΖ ø‹̄g wΥ 〈  في قصص هذه السورة مع مجيء أنجينا في سورة

  األعراف وغيرها

  ٤٨٩ 

›:® xقوله تعالى في قصة صالح :الموضع الثالث s{ r& uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑn= sß èπ ys øŠ¢Á9 $# 

:® ÏNيببينما قال في قصة شـع ، بالتذكير 〉 x‹ yz r& uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑn= sß èπ ys øŠ¢Á9 $# 〈 
  بالتأنيث

  ٤٩٠ 

   النمل 
 ٤٩٦   فيها وحدة واحدة



 

=šù ® :في سورة النمل قال في قصة صالح ÏFsù öΝßγè?θ ã‹ç/ Oπ tƒÍρ%s{ $ yϑÎ/ (#ûθ ßϑn= sß 3 

χÎ) ’Îû y7Ï9 s̈Œ ZπtƒUψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ ßϑn=÷è tƒ ∩∈⊄∪ 〈) ٠٥٢النمل (  

≈çµ ® :في سورة العنكبوت نوح قال تعالى في قصة sΨø‹yfΡ r'sù |=≈ ys ô¹r& uρ Ïπ sΨ‹Ï¡¡9 $# 

!$ yγ≈ sΨù=yè y_ uρ Zπ tƒ#u™ š⎥⎫Ïϑn=≈yè ù=Ïj9 ∩⊇∈∪ 〈) ٠١٥العنكبوت(  

 بينما كانت في قصة صالح،للعالمينكانت اآلية في قصة نوح :الموضع األول
  .لقوم يعلمون

  ٤٩٦ 

 وفي قصة صـالح ،نجاة ومتعلقاتها آيةجعل الفي قصة نوح :الموضع الثاني
  .جعل الهالك ومتعلقاته آية

  ٤٩٧ 

   القمر 
 فيها وحدة واحدة

%: ® y#ø‹s3sù tβقال تعالى في قصة نوح x. ’Ï1#x‹ tã Í‘ ä‹ çΡ uρ ∩⊇∉∪ 〈) ٠١٦القمر ( 
›¤/: ® ôMtفي قصة هودو  x. ×Š%tæ y#ø‹s3sù tβ% x. ’Ï1#x‹ tã Í‘ä‹ çΡ uρ 〈) ٢١-١٨القمر (    

›¤/:® ôMtل في قصة صالحوقا  x. ßŠθßϑrO Í‘ ä‹‘Ζ9$$ Î/ 〈) ٠٣١-٠٢٣القمر (  

  ٤٩٩ 

%y#ø‹s3sù tβ ®وردت عبارة  :موضع التشابه x. ’Ï1#x‹ tã Í‘ ä‹çΡ uρ ∩⊇∉∪ 〈  مرةً واحدةً في

بينما وردت مرتين ، وصالح عليهما السالم بعد حكاية نزول العذاب نهاية قصتي نوح
  .وآخرها في أول قصة هود

  ٤٩٩ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  فهرس اآليات املستشهد هبا
  الصفحة  السورة  اآلية

    البقرة  

® #sŒ Î) uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγs9 (#θ ãΨÏΒ#u™ !$yϑx. z⎯ tΒ#u™ â¨$̈Ζ9$# (#ûθ ä9$s% 〈 ) ٤٢٨    )١٥-١٣البقرة 

® (#θ è? é& uρ ⎯Ïµ Î/ $YγÎ7≈ t± tFãΒ ( 〈 ) ١٥- ١٢   )٢٥البقرة 

® øŒ Î) uρ tΑ$s% y7š/u‘ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑù=Ï9 ’ÏoΤ Î) ×≅Ïã% y` ’Îû ÇÚö‘ F{$# 〈 ) ١١٨   )٣٠البقرة 

® ô⎯ ä3ó™ $# |MΡ r& y7ã_÷ρ y—uρ sπ ¨Ψpg ù:$# Ÿξä.uρ $yγ÷Ζ ÏΒ #́‰ xîu‘ 〈 ) ٢٧    )٣٥البقرة 

® øŒ Î) uρ Νà6≈ sΨøŠ̄g wΥ 〈) ٢٩    )٤٩البقرة 

® (#θ è= äzôŠ $#uρ šU$t6ø9 $# #Y‰ ¤fß™ (#θ ä9θè% uρ ×π ©ÜÏm  〈 ) ٣٠-٢٧- ٢٣    )٥٨البقرة 

® $ sΨù= à)sù >ÎôÑ $# x8$ |ÁyèÎn/ u yf y⇔ ø9$# ( 〈 ) ٢٨   )٦٠البقرة 

® šχθ è= çGø)tƒuρ z⎯↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# Î ö tóÎ/ Èd, y⇔ ø9  ٣٠- ٢٩    )٦١البقرة ( 〉 3 #$

® ¨β Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#ρ ßŠ$yδ  〈 ) ٢٦    )٦٢البقرة 

® (#θ ä9$ s%uρ ⎯s9 $ uΖ¡¡ yϑs? â‘$̈Ψ9 $# HωÎ) $ YΒ$§ƒr& Zο yŠρß‰ ÷è̈Β 4 〈 ) ٢٨   )٨٠البقرة 

® 4’n?t/ ⎯ tΒ |= |¡ x. Zπ y∞ÍhŠy™ ôMsÜ≈xm r&uρ ⎯Ïµ Î/ …çµ çGt↔ ÿ‹ÏÜ yz 〈)  ٤٦    )٨١البقرة 

® y7ù= Ï? ×π̈Βé& ô‰s% ôMn= yz 〈  ) ٢١    )  ١٣٤البقرة 

® (#θ è= ÏG≈ s% uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# t⎦⎪Ï% ©!$# óΟ ä3tΡθ è=ÏG≈ s)ãƒ 〈) ٦٢    )١٩٠البقرة 

® Ç⎯ yϑsù 3“y‰ tGôã$# öΝä3ø‹n= tæ (#ρß‰ tFôã$$ sù Ïµ ø‹n= tã È≅÷VÏϑÎ/ $tΒ 3“y‰ tGôã$# 〈) ٦٢    )١٩٤البقرة 

® àM≈ s)̄= sÜßϑø9 $#uρ š∅óÁ−/u yI tƒ 〈) ٦٥    )٢٢٨البقرة 

® ßN¨t$ Ï!¨uθ ø9$#uρ z⎯ ÷èÅÊö ãƒ £⎯èδ y‰≈s9 ÷ρ r& 〈) ٦٥    )٢٣٣البقرة 

® ¨≅ xmr& uρ ª!$# yìø‹t7ø9  ٤٩٣- ٦٧    )  ٢٧٥البقرة (〉 #$
  آل عمران  
® šχθ è= çGø)tƒuρ z⎯↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# Î ö tóÎ/ 9d, xm  〈 ) ٢٩    )٢١آل عمران 

® y7Ï9¨sŒ óΟ ßγ̄Ρ r'Î/ (#θ ä9$s% ⎯s9 $ sΨ¡¡ yϑs? â‘$̈Ψ9 $# HωÎ) $ YΒ$§ƒr& 〈 ) ٢٨    )٢٤آل عمران 

® tβθ è=çGø)tƒuρ u™!$ uŠÎ;/Ρ F{$# Î ö tóÎ/ 9d, xm 4 〈 ) ٣٠    )١١٢آل عمران 

® t⎦⎪ Ï% ©!$# tΑ$s% ãΝßγs9 â¨$̈Ζ9$# ¨βÎ) }¨$̈Ζ9$# ô‰ s% (#θ ãè uΚy_ öΝä3s9 〈) ٦٦    )١٧٣آل عمران 
   النساء  



 

® !#sŒ Î* sù £⎯ÅÁôm é& ÷βÎ* sù š⎥÷⎫ s? r& 7π t± Ås≈xÎ/ £⎯Îκ ön= yè sù ß#óÁÏΡ $tΒ ’n?tã  〈) ٧٧- ٧٦    )  ٢٥النساء 

® öΝs9 r& u s? ’n<Î) š⎥⎪Ï% ©!$# tβθßϑãã÷“ tƒ öΝßγ̄Ρ r& (#θ ãΨtΒ#u™ !$yϑÎ/ tΑ Í“Ρ é& 〈   )٦٤    )  ٦٠لنساء ا 

® Ÿξsù y7În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ÷σãƒ 4© ®Lxm x8θ ßϑÅj3ys ãƒ $ yϑŠÏù u yf x© óΟßγsΨ÷t/ 〈) ٦٤    )٦٥النساء 

® ö≅ è% @≅ä. ô⎯ÏiΒ Ï‰ΖÏã «!$# 〈) ٦٥    )٧٨النساء 

® !$ ¨Β y7t/$ |¹r& ô⎯ÏΒ 7π uΖ|¡ xm z⎯Ïϑsù «!$# ( !$ tΒuρ y7t/$ |¹ r& ⎯ ÏΒ 7π y∞Íh‹y™ 〈) ٦٥    )٧٩النساء 

® Ÿξsù r& tβρã−/y‰ tFtƒ tβ#u™öà)ø9  ٣٤    )٨٢النساء ( 〉 4 #$

® ⎯ tΒuρ ö≅ çFø)tƒ $YΨÏΒ÷σãΒ #Y‰ Ïdϑyè tG–Β …çν äτ!#u“ yf sù ÞΟ ¨Ψyγy_ 〈 ) ١٩٦    )٩٣النساء 

® ⎯ tΒuρ È, Ï%$t± ç„ tΑθ ß™ §9$# .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $tΒ t⎦ ¨⎫ t6s? ã& s! 3“y‰ ßγø9$# 〈 ) ٢٩    )١١٥النساء 

® ª!$$ sù ãΝä3øts† öΝä3sΨ÷t/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 3 ⎯ s9 uρ Ÿ≅yè øgs† ª!$# t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ù= Ï9  〈 )٧٢-٧١- ٤٧    )١٤١النساء 
    المائدة 

® ¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$#uρ (#ρßŠ$yδ 〈 ) ٢٦   )٦٩المائدة 

® © |¤ŠÏè≈tƒ t⎦ ø⌠$# zΝtƒótΒ |MΡ r&u™ |Mù= è% Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’ÏΤρ ä‹ÏƒªB$# z’ÍhΓ é& uρ È⎦ ÷⎫yγ≈ s9 Î) 〈)٧٢    )١١٦لمائدة ا 

® #x‹≈ yδ ãΠöθ tƒ ßì xΖ tƒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈¢Á9 $# öΝßγè% ô‰Ï¹ 〈) ٧٢    )١١٩المائدة 
   األنعام  
® y#ø‹Ÿ2uρ ß∃%s{ r& !$ tΒ öΝçGò2u õ°r& Ÿωuρ šχθ èù$ sƒrB öΝä3̄Ρ r& 〈) ٤٦    )٨١األنعام 

® t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ óΟ s9 uρ (#ûθ Ý¡ Î6ù= tƒ Ο ßγuΖ≈yϑƒÎ) AΟ ù=Ýà Î/ y7Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝßγs9 ß# 〈) ٤٥    )٨٢األنعام 

® Ÿωuρ (#ûθ è=çFø)s? Νà2y‰≈s9 ÷ρr& ï∅ÏiΒ 9,≈n= øΒÎ) ( ß⎯ ós̄Ρ öΝà6è% ã—ötΡ 〈 ) ٢٦    )١٥١األنعام 

® Ÿωuρ (#θ ç/u ø)s? tΑ$ tΒ ÉΟŠ ÏKuŠø9 $# ωÎ) © ÉL©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ômr& 〈 ) ٣٩٥    )١٥٢األنعام 

® ⎯ tΒ u™!% y` ÏπuΖ |¡ utù:$$ Î/ 〈 ) ٦٦    )١٦٠األنعام 
    األعراف  
® ë=≈ tGÏ. tΑ Í“Ρ é& y7ø‹s9 Î) 〈 ) ٣١٣-١٢٦    )٢األعراف 

® Νx.uρ ⎯ ÏiΒ >π tƒös% $yγ≈ uΖõ3n= ÷δ r& $ yδ u™!$y∨ sù $uΖ ß™ ù't/ $¹G≈ u‹t/ 〈 ) ١١٠    )٤األعراف 

® ãβ ø—uθ ø9 $#uρ >‹ Í×tΒöθ tƒ ‘, ysø9  ١٠٥    )٨األعراف ( 〉 4 #$

® ãô⎯ ä3ó™ $# |MΡ r& y7ã_÷ρ y—uρ sπ ¨Ψyf ø9  ٢٧    )  ١٩اف األعر( 〉 #$

® #sŒ Î) uρ (#θ è= yè sù Zπ t± Ås≈sù (#θ ä9$s% $tΡ ô‰ y` uρ !$ pκ ön= tæ $ tΡ u™!$t/#u™ 〈 ) ٢٥٨      )٢٨األعراف 

® ö≅ è% $ yϑ̄Ρ Î) tΠ§ xm }‘ În/u‘ |·Ïm üθ xø9  ٢٥٨   )٣٣األعراف (〉 #$

® û© É_t6≈ tƒ tΠ yŠ#u™ $ ¨ΒÎ) öΝä3̈Ζ tÏ? ù'tƒ ×≅ ß™â‘ öΝä3Ζ ÏiΒ 〈 ) ٢٤٢-١٢٧    ) ٣٥األعراف 

® š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ç/¤‹ x. $uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#ρã y9õ3tFó™ $#uρ !$ pκ÷] tã 〈 ) ١٠٦   )٣٦األعراف 



 

® É( #© ®Lxm #sŒ Î) öΝåκ øEu™!% y` $uΖ è=ß™ â‘ öΝåκ tΞöθ ©ù uθ tGtƒ 〈 ) ١٢١    )٣٧األعراف 

® tΑ$ s% (#θ è= äzôŠ$# þ’Îû 5Ο tΒé& 〈 ) ١٢١-١٠٥    )٣٩-٣٨األعراف 

® #“ yŠ$tΡ uρ Ü=≈ utõ¾ r& Ïπ ¨Ψpg ù:$# |=≈ utõ¾ r& Í‘$̈Ζ9  ١٠٦   )٤٤األعراف (〉 #$

® * #sŒ Î) uρ ôMsùÎ ÝÀ öΝèδ ã≈|Áö/r& u™!$s)ù= Ï? É=≈ utõ¾ r& Í‘$̈Ζ9$# 〈 ) ١٠٦   )٤٧األعراف 

® Ï™Iωàσ̄≈ yδ r& t⎦⎪Ï% ©!$# óΟ çFôϑ|¡ ø% r& 〈 ) ١٠٦   )٥٠- ٤٩األعراف 

® ö≅ yδ tβρã ÝàΖtƒ ωÎ) …ã& s#ƒÍρù's? 4  〈) ١٢١-١٠٦   )٥٣األعراف 

® à$ s# t7ø9 $#uρ Ü= Íh‹©Ü9$# ßlã øƒs† …çµè?$ t6tΡ Èβ øŒÎ* Î/ ⎯Ïµ În/u‘ ( 〈 ) ٣١٨-٢٦٦-١١٠    )٥٨األعراف 

® ô‰ s)s9 $ uΖù= y™ö‘ r& % ·nθ çΡ -٣٨٥-٢٣٩-٢٣٥- ٩٦   )٥٩األعراف ( 〉 5
٤٥٦-٤٣٥-٤٢٣ 

® ô‰ s)s9 $ uΖù= y™ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n<Î) ⎯Ïµ ÏΒöθ s% 〈 ) ١٤٤    )٦٤- ٥٩األعراف 

® tΑ$ s% _|yϑø9 $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΒöθ s% 〈 ) ٤٥٤-٤٢٥-٢٤٨    )٦٠األعراف 

® tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ }§øŠs9 ’Ï1 Ø' s#≈ n=|Ê 〈 ) ٤٢٩-٣٤٥-٢٥٧   )٦٢-٦١األعراف 

 ® óΟ çFö6Åf tãuρr& βr& óΟ ä.u™!% y` Öø.ÏŒ ⎯ÏiΒ óΟ ä3În/§‘ 〈 ) ٤٣١- ٢٥٨-١٥٤-١٢٧    )٦٣األعراف 

® çνθ ç/¤‹ s3sù çµ≈uΖ øŠyfΡ r'sù t⎦⎪ Ï%©!$#uρ …çµ yè tΒ ’Îû Å7ù=àø9  ٢٦٧-٢٦٣   )٦٤األعراف ( 〉 #$

® * 4’n<Î) uρ >Š% tæ ôΜ èδ% s{r& #YŠθèδ 3 〈 ) ٤٣١- ٤٢٣-٢٤٢-٢٣٥   )٦٥األعراف 

® tΑ$ s% _|yϑø9 $# š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρã xx. ⎯ ÏΒ ÿ⎯ÏµÏΒöθ s% 〈 ) ٢٥٧-٢٤٦-١١٩    )٦٦األعراف -
٤٢٦-٢٦٧-٢٥٨ -

٤٥٨-٤٣٠ 
® tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ }§øŠs9 ’Ï1 ×π yδ$xy™ 〈 ) ٤٥٩- ٣٤٥-٢٥٧-٢٤٣   )٦٧األعراف 

® öΝà6äó Ïk= t/é& ÏM≈ n=≈y™ Í‘ ’Ïn1 u‘ O$ tΡ r& uρ ö/ ä3s9 ëw ¾¾$tΡ î⎦⎫ÏΒr&  〈 ) ٢٥٨-٢٤٢    )٦٨األعراف 

® óΟ çFö6Åf tãuρ r& β r& öΝä.u™!% y` Ö ò2ÏŒ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ 〈 ) ٤٣١- ٣٩٧-٢٥٨-٢٤٢   )٦٩األعراف 

® çµ≈ uΖø‹pgΥr'sù š⎥⎪Ï% ©!$#uρ …çµ yètΒ 7π uΗ÷q uÎ/ $̈ΨÏiΒ 〈 ) ١٣٧   )٧٠األعراف 

® ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã$# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈s9 Î) …çν ã ö xî ( 〈 ) ٣٨٥-٣١٨-٣١١   )٧٣األعراف 

® (#ÿρ ãà2øŒ$#uρ øŒÎ) ö/ ä3n= yèy_ u™!$xn= äz .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7Š$tã 〈 ) ٣٩٧   )٧٤األعراف 

® tΑ$ s% _|yϑø9 $# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãy9ò6tFó™ $# ∅ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒöθ s% 〈 )٣٩٧-٢٤٩-١٢٠     )٧٥ألعراف ا 

® tΑ$ s% š⎥⎪Ï% ©!$# (#ÿρ ãy9ò6tFó™ $# $̄Ρ Î) ü“Ï% ©!$$ Î/ 〈 ) ٣٣١-٣٢٣    )٧٧- ٧٦األعراف 

® 4’̄<uθ tF sù öΝåκ ÷] tã tΑ$ s%uρ ÏΘöθ s)≈ tƒ ô‰ s)s9 öΝà6çGøó n= ö/r& s' s!$ y™ Í‘ ’Ïn1 u‘ 〈 ) ٤٠٧   )٧٩األعراف 

® $ tΒuρ šχ% Ÿ2 z>#uθ y_ ÿ⎯Ïµ ÏΒöθ s% 〈 ) ٤٠٥- ٤٠٠-٢٦٣-١٣٧    )٨٣-٨٢األعراف 



 

® ö ÝàΡ $$sù y#ø‹Ÿ2 šχ% x. èπ t7É)≈ tã š⎥⎫ÏΒÍôf ßϑø9  ٣٩٧   )٨٤األعراف ( 〉 ∪⊇∇∩ #$

® 4’n<Î) uρ š⎥t⎪ ô‰ tΒ öΝèδ% s{ r& $Y7øŠyè ä© 3 tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ 〈 ) ٤٨٥-٤٣٤-٣٨٥   )٨٥األعراف 

 ® (#ρã ÝàΡ $#uρ y#ø‹x. šχ% x. èπ t6É)≈ tã t⎦⎪Ï‰Å¡ øßϑø9  ٤٣٤-٣٩٧   )٨٦األعراف ( 〉 ∪∌∇∩ #$

® y7è? 4θ n= |¹ r& x8Þß∆ ù's? β r& x8ã øĪΡ $ tΒ ß‰ç7÷è tƒ !$tΡ äτ!$ t/#u™ 〈 ) ٤٠٠   )٨٧األعراف 

® * tΑ$ s% _|yϑø9 $# t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ã y9õ3tFó™ $# ⎯ ÏΒ ⎯ÏµÏΒöθ s% 〈 ) ٤٠٢-٤٠٠-٢٤٩    )٨٨األعراف -
٤٧٢- ٤٣٤-٤٠٥-٤٠٤ 

® tΑ$ s%uρ _|pRùQ $# t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒöθ s% 〈 ) ٤٣٤-٤٠٧-٢٤٩   )٩٠األعراف 

® ãΝåκ øEx‹ s{ r'sù èπxô_ §9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’Îû öΝÏδ Í‘#yŠ š⎥⎫ÏϑÏW≈ y_ ∩®⊇∪ 〈 ) ٣٣٩-٣٣٦-٣٣٤   )٩١األعراف -
٤٩٥-٤٩٢-٤٠٧ 

 ® t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹ x. $Y6ø‹yè ä© βr( x. öΝ©9 (#öθ uΖ øó tƒ $yγ‹Ïù 4  〈) ٤٠٧    )٩٣األعراف 

® 4’̄<uθ tGsù öΝßγ÷Ψtã tΑ$s% uρ ÏΘ öθ s)≈ tƒ ô‰ s)s9 öΝà6çGøó n=ö/r& ÏM≈ n=≈y™ Í‘ ’Ïn1 u‘ 〈 ) ٤٠٧-٣٤٥     )٩٣األعراف 

® È⎦ È⌡ s9 öΝçF÷è t7̈? $# $·6ø‹yèä© ö/ ä3̄Ρ Î) #]ŒÎ) tβρã Å£≈ y‚©9 ∩®⊃∪   〈) ٤٠٧   )٩٤األعراف 

 ® βr( x. óΟ©9 (#öθ uΖ øótƒ !$pκ Ïù 3 Ÿωr& #Y‰ ÷èç/ t⎦ t⎪ ô‰yϑÏj9 $ yϑx. ôN y‰Ïè t/ ßŠθßϑrO  〈 )٤٠٧   )٩٥عراف األ 

® ×β$t7÷è èO ×⎦⎫Î7–Β ∩⊇⊃∠∪ 〈 ) ٢٠    )١٠٧األعراف 

® tΑ$ s% _|yϑø9 $# ⎯ ÏΒ ÏΘ öθ s% tβ öθ tãöÏù 〈  ) ٢٤٩   )١٠٩األعراف 

® 4’s+ø9 r'sù çν$|Átã #sŒÎ* sù }‘ Ïδ ×β$t7÷è èO ×⎦⎫ Î7–Β 〈) ٨٠   )١١٢-١٠٧األعراف 

® x8θ è? ù'tƒ Èe≅ä3Î/ @ Ås≈y™ 8Λ⎧Ï= tæ ∩⊇⊇⊄∪ 〈 ) ٣٠    )١١٢األعراف 

® tΑ$ s% uρ _|pRùQ $# ⎯ ÏΒ ÏΘ öθ s% tβ öθ tãö Ïù â‘ x‹ s? r& 4© y›θ ãΒ 〈 ) ٢٤٩    )١٢٧األعراف 

® øŒ Î) uρ Νà6≈ uΖ øŠpgΥr& 〈 ) ١٣٨- ٢٩    )١٤١األعراف 

® Âχr& >ÎôÑ $# x8$ |ÁyèÎn/ u yf y⇔ ø9$# ( ôM|¡ yf t7/Ρ $$sù ( 〈 ) ٢٨    )١٦٠األعراف 

® (#θ ä9θ è% uρ ×π ©ÜÏm (#θ è=äz ôŠ$#uρ z>$t7ø9 $# #Y‰¤f ß™ 〈 ) ٣٠-٢٧- ٢٣    )١٦١األعراف 

® öΝßγù= t↔ ó™ uρ Ç⎯ tã Ïπ tƒö s)ø9 $# ©ÉL©9 $# ôMtΡ$ Ÿ2 nο uÅÑ% tn Íós t7ø9  ٧٧- ٦٦    )١٦٣األعراف (〉 #$

® öΝßγù= t↔ ó™ uρ Ç⎯ tã Ïπ tƒö s)ø9 $# ©ÉL©9 $# ôMtΡ$ Ÿ2 nο uÅÑ% tn Íós t7ø9  ٢٦٣- ٨٩   )١٦٧-١٦٣األعراف ( 〉 #$

® ≅ è% Hω à7Ï=øΒr& © Å¤øuΖ Ï9 $Yè øtΡ Ÿωuρ #…ŸÑ 〈 ) ٢٥    )١٨٨األعراف 

® öΝßγçΡ¨uθ ÷z Î) uρ öΝåκ tΞρ‘‰ ßϑtƒ ’Îû Äc© xö ø9$# ¢Ο èO Ÿω tβρã ÅÇø)ãƒ ∩⊄⊃⊄∪ 〈 ) ٤٢٢    )٢٠٢األعراف 
   األنفال  
® ⎯ tΒuρ È, Ï%$t± ç„ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ 〈 ) ٢٩    )١٣األنفال 

® !$ tΒuρ $ uΖø9 u“Ρ r& 4’n?tã $tΡ Ï‰ ö6tã tΠ öθ tƒ Èβ$ s%ö àø9  ٥٩    )٤١األنفال (〉 #$



 

® (#ûθ ßϑn= ÷æ $#uρ $ yϑ̄Ρ r& ΝçGôϑÏΨxî ⎯ÏiΒ &™ó© x« 〈) ٥٩    )٤١األنفال 

® $ pκ š‰r'̄≈ tƒ © É<̈Ζ9$# ÇÚÍhxm t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# ’n?tã ÉΑ$ tFÉ)ø9  ٦٣    )٦٥األنفال ( 〉4 #$

® z⎯≈ t↔ ø9 $# y#¤yz ª!$# öΝä3Ψtã 〈) ٦٣    )٦٦األنفال 

® ô‰ s)s9 uρ $ uΖõ3n= ÷δ r& tβρãà)ø9 $# ⎯ ÏΒ ôΜ ä3Ï=ö6s% 〈 ) ١٤٨-١١١  يونس  )١٤-١٣يونس 

® #sŒ Î) uρ 4’n?÷Gè? óΟ ÎγøŠn= tæ $ uΖè?$ tƒ#u™ ;M≈ sΨÉit/   〈 ) ١١٠    )١٥يونس 

® ≅ è% öθ ©9 u™!$x© ª!$# $ tΒ …çµè? öθ n= s? öΝà6ø‹n= tæ 〈 ) ١١١   )١٦يونس 

® Iωöθ s9 tΑ Í“Ρ é& Ïµ ø‹n= tã ×π tƒ#u™ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ În/§‘  〈 ) ١١١    )٢٠يونس 

® uθ èδ “Ï% ©!$# ö/ ä.ã Éi |¡ ç„ ’Îû Îh y9ø9 $# Íós t7ø9 $#uρ ( 〈 ) ٢٩٨-١٤٩    )٢٢يونس 

® uθ èδ “Ï% ©!$# ö/ ä.ã Éi |¡ ç„ ’Îû Îh y9ø9 $# Íós t7ø9 $#uρ ( 〈 ) ١١١    )٢٣-٢٢يونس 

® ≅ è% Hω à7Ï=øΒr& © Å¤øuΖ Ï9 #u ŸÑ Ÿωuρ $·èøtΡ 〈 ) ٢٦    )٤٩يونس 

® $ tΒuρ ⎯ sß š⎥⎪Ï% ©!$# šχρã yIøtƒ ’n?tã «!$# z> É‹x6ø9  ٢٩    )٦٠يونس ( 〉 #$

® $ tΒuρ ãβθ ä3s? ’Îû 5βù'x© $tΒuρ (#θ è=÷Gs? çµ÷ΖÏΒ ⎯ ÏΒ 5β#u™öè% 〈 ) ١١١    )٦١يونس 

® ö≅ è% χÎ) t⎦⎪Ï% ©!$# šχρã yI øtƒ ’n?tã «!$# 〈 ) ١١١    )٧٠- ٦٩يونس 

® * ã≅ ø? $#uρ öΝÎκ ö n= tã r't6tΡ ?yθ çΡ  〈 ) ١٥١-١٣٩-١١١    )٧١يونس 

® * ã≅ ø? $#uρ öΝÎκ ö n= tã r't6tΡ ?yθ çΡ 〈 ) ١٤٤    )٧٣-٧١يونس 

®  tΠ öθ u‹ø9 $$sù y7Š Ådf uΖçΡ y7ÏΡ y‰ t7Î/ 〈 ) ١٣٨    )٩٢يونس 

® Ÿξsù £⎯ tΡθ ä3s? z⎯ÏΒ t⎦⎪Î yI ôϑßϑø9  ١٦٨    )٩٥- ٩٤يونس (  〉 #$

® Ÿωöθ n= sù ôMtΡ% x. îπ tƒö s% ôMuΖ tΒ#u™ !$ yγyè xuΖ sù !$pκ ß]≈ yϑƒÎ) 〈 ) ١٥٩    )٩٨يونس 

®  !9# 4 ë=≈tGÏ. ôMyϑÅ3ôm é& …çµ çG≈ tƒ#u™ §ΝèO ôMn= Å_Áèù 〈 )١٠٩- ٢٠-١٩- ١٤  هود  )١هود 

®  !9# 4 ë=≈tGÏ. ôMyϑÅ3ôm é& …çµ çG≈ tƒ#u™ 〈 ) ١٠٩-١٠٢   )٢- ١هود 

® 4 © É_̄Ρ Î) / ä3s9 çµ÷Ζ ÏiΒ ÖƒÉ‹ tΡ ÖÏ± o0 uρ ∩⊄∪ 〈 ) ١٠٤   )٢هود 

® Èβ r& uρ (#ρã Ïøó tFó™ $# ö/ ä3−/u‘ §ΝèO (#ûθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9 Î) 〈) ٤٤٦- ٣١٣-٢٧٢-١٠٦   )٣هود 

® Iωr& öΝåκ ®ΞÎ) tβθãΖ ø[ tƒ óΟ èδu‘ρ ß‰ß¹ (#θ à÷‚ tFó¡ u‹Ï9 çµ÷Ζ ÏΒ 4 〈 ) ١٢٣    )٥هود 

® * $ tΒuρ ⎯ÏΒ 7π −/!#yŠ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ωÎ) ’n?tã «!$# $yγè% ø—Í‘ 〈 ) ٢٥٩   )٦هود 

® ÷⎦ È⌡ s9 uρ $tΡ ö ¨zr& ãΝåκ ÷] tã z>#x‹yè ø9 $# #’n<Î) 7π ¨Βé& ;ο yŠρß‰÷è ¨Β 〈 ) ١٠٦   )  ٨هود 

® y7̄= yè n=sù 88Í‘$s? uÙ ÷èt/ $ tΒ #© yrθãƒ y7øŠs9 Î)  〈)٢٥٩١٦٥- -٩٤   )١٢هود 

® ÷Π r& šχθ ä9θ à)tƒ çµ1uyI øù  ٢٤٣- ٩٤   )١٣هود ( 〉  ) #$



 

®ç ⎯ ÏΒuρ ⎯Ï& Í# ö7s% Ü=≈ tFÏ. #© y›θ ãΒ $YΒ$ tΒÎ) ºπyϑôm u‘ uρ 4  〈)٢٥٢-١٢٧-١٠٧- ٩٤   )١٧هود 

® ô⎯ tΒuρ ÞΟ n= øßr& Ç⎯£ϑÏΒ 3“u yI øù$# ’n?tã «!$# $¹/É‹ Ÿ2 4 〈 ) ٢٤٣   )١٨هود 

® ô‰ s)s9 uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n<Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒöθ s% 〈 ) ٩٤   )٢٥هود 

® tΑ$ s)sù _|yϑø9 $# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρã xx. ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒöθ s% 〈 ) ١٦٥-١٢٠-١١٩   )٢٧هود -
٤٤٢- ٤٣٨-٢٤٩-١٧٢ 

® tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ ÷Λ ä⎢÷ƒu™u‘ r& βÎ) àMΖä. 4’n?tã 7π sΨÉit/ ⎯ ÏiΒ ’Ïn1  ٤٠١-٣٢٥-١٢٧     )٢٨هود ( 〉 ‘§

® ÏΘ öθ s)≈ tƒuρ Iω öΝà6è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã »ω$ tΒ ( 4 〈 ) ٢٧١-١٦٤-١٢٧    )٣١- ٢٩هود 

® Iωuρ ãΑθè% r& öΝä3s9 “Ï‰ΨÏã ß⎦É⎩!#u“ yz «!$# Iωuρ ãΝn= ÷ær& |=ø‹tóø9  ٤٣٨-١٦٣    )٣١هود( 〉 #$

® ( ßyθãΖ≈ tƒ ô‰s% $sΨtFø9 y‰≈y_ |Nö nY ò2r'sù $sΨs9¨y‰ Å_ $sΨÏ? ù'sù 〈 ) ٢٥١-١٢٧   )٣٢هود 

® t $ yϑ̄Ρ Î) Νä3Š Ï? ù'tƒ Ïµ Î/ ª!$# βÎ) u™!$ x© 〈 ) ١٢٧   )٣٤-٣٣هود 

® ôΘ r& šχθ ä9θ à)tƒ çµ1uyI øù  ٢٧٢-٢٥٨-٢٤٣   )٣٥هود ( 〉\ ) #$

® z© Çrρé&uρ 4’n<Î) ?yθçΡ …çµ ¯Ρ r& ⎯ s9 š∅ÏΒ÷σãƒ ⎯ ÏΒ y7ÏΒöθ s% 〈 ) ١٧٩-١٥٠   )٣٧- ٣٦هود 

® β Î) (#ρã y‚ó¡ s? $̈Ζ ÏΒ $̄Ρ Î* sù ã y‚ó¡ tΡ öΝä3ΖÏΒ $ yϑx. tβρ ãy‚ ó¡ n@ 〈 ) ٤٢٩-٤٠١    )٣٩- ٣٨هود 

® ö≅ ÏΗ÷q $# $pκÏù 〈 ) ٢٦٤- ٢٠    )٤٠هود 

® #© ®Lxm #sŒÎ) u™!% y` $ tΡ Þö∆r& u‘$sù uρ â‘θ‘Ζ −F9  ٣٠    )٤١-٤٠هود (〉 #$

® Ÿ≅ŠÏ%uρ ÞÚö‘ r'̄≈ tƒ © Éën= ö/$# Ï8u™!$ tΒ â™!$yϑ|¡≈ tƒuρ © ÉëÏ= ø%r& 〈 ) ١٧٠    )٤٤هود 

® 3“ yŠ$tΡ uρ ÓyθçΡ …çµ −/§‘ tΑ$ s)sù Å_U u‘ ¨βÎ) © É_ö/$# ô⎯ ÏΒ ’Ì?÷δ r& 〈 ) ١٣٤      )٤٥هود 

® y7ù= Ï? ô⎯ÏΒ Ï™!$ t7/Ρ r& É= ø‹tó ø9$# 〈 ) ٣٤٥-١١٢- ٢٠    )٤٩هود 
 

® 4’n<Î) uρ >Š% tæ 〈 ) ٢٤٩-٢٤٣-٢٣٥- ٢٠   )٥٠هود-
٤٣٨-٢٧٣-٢٥٢ 

® Ÿξsù r& tβθè= É)÷ès? ∩∈⊇∪ 〈 ) ٢٤٣   )٥١هود 

® ωuρ (#öθ ©9 uθ tGs? š⎥⎫ÏΒÍøg èΧ ∩∈⊄∪ 〈 ) ٢٤٣   )٥٢هود 

 ® ßŠθà‰≈tƒ $ tΒ $ sΨoKø⁄ Å_ 7π uΖ Éit7Î/ 〈) ٢٥٧-٢٥٢-٢٤٦   )٥٤-٥٣هود -
٣١٨-٢٦٤-٢٥٨ 

 ’ÏoΤ Î) ®  àMù=ª.uθ s? ’n?tã «!$# ’Ïn1 u‘ Ο ä3În/u‘ uρ 4 〈 ) ٢٦٦-٢٦٥-٢٥٩    )٥٦هود 

®  ß#Ï= ÷‚ tGó¡ o„ uρ ’Ïn1 u‘ $ ·Βöθ s% ö/ ä.u ö xî Ÿωuρ …çµ tΡρ • ÛØs? $ ¸↔ ø‹x© 4 〈 ) ٤٨٨-٤٨٨-٢٦٤    )٥٧هود 

® $ £ϑs9 uρ u™!% y` $ tΡ Þö∆ r& $ sΨøŠ̄g wΥ #YŠθ èδ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π yϑôm u Î/ $ ¨Ζ ÏiΒ 〈 ) ٤٨٨- ٤٦٨-٣٥٢-٣٥١   )٥٨هود 

® y7ù= Ï? uρ ×Š% tæ ( (#ρ ß‰ ys y_ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝÎκ Íh5u‘ (#öθ |Átãuρ …ã& s# ß™ â‘ 〈 )٣٤٥   )٦٠ -٥٩د هو 



 

® Ÿωr& #Y‰÷è ç/ 7Š$yèÏj9 ÏΘ öθ s% 7Šθ èδ ∩∉⊃∪ 〈 ) ٢٦٥-٢٥٢-١٨٥   )٦٠هود 

® ¨β Î) ’Ïn1 u‘ Ò=ƒÍ s% Ò=‹Åg ’Χ ∩∉⊇∪ 〈 ) ٣٢٤   )٦١هود 

® (#θ ä9$ s% ßx Ï=≈|Á≈ tƒ 〈 ) ٤٠١- ٣٢٥-٣٢٣-٢٥١   )٦٢هود 

® tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ óΟ çF÷ƒu™u‘ r& βÎ) àMΖà2 4’n?tã 7πsΨÉit/ ⎯ ÏiΒ ’Ïn1  ٤٠١-٣٢٦   )٦٣هود ( 〉 ‘§

® ÏΘ öθ s)≈ tƒuρ ⎯Ïν É‹≈yδ èπ s%$tΡ «!$# öΝà6s9 Zπ tƒ#u™ 〈 ) ٣٥٠- ٣٢٥-٣١٤-٣١١   )٦٤هود 

® $ yδρãs)yè sù tΑ$ s)sù (#θ ãè−Gyϑs? ’Îû öΝà2Í‘#yŠ sπ sW≈ n= rO 5Θ$§ƒr& ( 〈 ) ٣٣٠-٣٢٤-٣١٤   )٦٥هود -
٤٨٨-٤٨٧-٣٨٥ 

® $ ¯Ρ Î) y71u t∴ s9 ’Îû 7π yδ$xy™ 〈 ) ٢٦٤-٢٦٣-٢٥٢   )٦٦هود -
٤٩٤-٢٦٥ 

® x‹ s{ r&uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ßϑn= sß èπ ys øŠ¢Á9$# 〈 ) ٢٨    )٦٧هود 

® Ÿωr& #Y‰÷è ç/ yŠθ ßϑsVÏj9 ∩∉∇∪ 〈 ) ٣٤٦-٣٤٥-١٨٥   )٦٨هود 

® (#θ ä9$ s% äÞθè=≈ tƒ 〈 ) ٢٥١   )٨١هود 

® ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã$# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈s9 Î) …çν ã ö xî ( 〈 ) ٣٩٣-٣٨٩   )٨٤هود 

® (#θ ä9$ s% Ü= ø‹yè à±≈tƒ 〈 ) ٤٤٣-٤٤٢-٢٥١   )٨٧هود 

® tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ óΟ çF÷ƒu™u‘ r& βÎ) àMΖä. 4’n?tã 7π sΨÉit/ ⎯ ÏiΒ ’Ïn1  ٤٠١-٣٢٥   )٨٨هود ( 〉 ‘§

® (#ρ ãÏøó tGó™ $#uρ öΝà6−/u‘ §ΝèO (#ûθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9 Î) 4 ¨βÎ) ’Ïn1 u‘ ÒΟŠ Ïm u‘ ×ŠρßŠ uρ ∩®⊃∪ 〈 ) ٤٠١   )٩٠هود 

® ( Ÿωöθ s9 uρ y7äÜ÷δ u‘ y7≈ sΨ÷Η sd us9 ( !$ tΒuρ |MΡ r& $ uΖøŠn= tã 9“ƒÍ“ yè Î/ ∩®⊇∪ 〈 ) ٤٧٢   )٩١هود 

® Ï (#θ è= yϑôã$# 4’n?tã öΝà6ÏGtΡ% s3tΒ ’ÏoΤ Î) ×≅Ïϑ≈ tã ( t∃ öθ y™ šχθ ßϑn= ÷ès? 〈 ) ٤٨٨-٤٨٨-٤٠١   )٩٣هود 

® $ £ϑs9 uρ u™!$ y_ $ tΡ ãøΒr& $uΖ øŠ̄gwΥ $ Y6ø‹yè ä© t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ 〈 ) ٢٦٥-٢٦٤-٢٦٣- ٢٨    )٩٤هود-
٣٤٠-٣٣٦-٣٣٤ -

٤٩٢- ٤٨٥-٣٥٢-٣٥١ 
® 3 Ÿωr& #Y‰ ÷èç/ t⎦ t⎪ ô‰ yϑÏj9 $yϑx. ôN y‰Ïè t/ ßŠθ ßϑrO ∩®∈∪ 〈 ) ٩٥هود( 
 

  ٤٩٣- ٣٤٦-٣٤٥-١٨٥ 

® 4’n<Î) šχöθ tãöÏù ⎯Ïµ 'ƒZ∼tΒuρ (#ûθ ãèt7̈? $$ sù zö∆ r& šχöθ tãö Ïù ( 〈 ) ٢٤٩   )٩٧هود 

® y7Ï9¨sŒ ô⎯ ÏΒ Ï™!$ t6/Ρ r& 3“u à)ø9 $# …çµ Áà)tΡ y7ø‹n= tã ( 〈 ) ٣٤٦- ٢٠    )١٠٠هود 

® yξä.uρ Èà)̄Ρ y7ø‹n= tã ô⎯ ÏΒ Ï™!$t6/Ρ r& È≅ß™ ”9$# 4 〈 ) ١١٢- ٣٤    )١٢٠هود 
   يوسف 
® * tΑ$ s% uρ ×ο uθ ó¡ ÏΣ ’Îû Ïπ sΨƒÏ‰ yϑø9$# 〈) ٢٩٩   )٣٠يوسف 

® !$ tΒuρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7Ï= ö6s% ωÎ) Zω% y` Í‘ 3 〈 ) ٢٧    )١٠٩يوسف 



 

   إبراهيم  
® Νä39s?#u™ uρ ⎯ÏiΒ Èe≅à2 $ tΒ çνθßϑçGø9 r'y™ 4 〈) ٢٨    )٣٤إبراهيم 
   الحجر 
® $ yϑt/•‘ –Š uθ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 öθ s9 (#θ çΡ% x. t⎦⎫ ÏϑÏ=ó¡ ãΒ 〈 ) ٣٥٣   )٣- ٢الحجر 

® y7Ï9¨x‹ x. …çµ ä3è=ó¡ nΣ ’Îû É>θè= è% t⎦⎫ÏΒÍ ôfßϑø9  ٣٠    )١٢الحجر( 〉 ∪⊅⊆∩ #$

® øŒ Î) uρ tΑ$ s% y7š/u‘ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑù= Ï9 ’ÏoΤ Î) 7, Ï=≈ yz #X t± o0 ⎯ ÏiΒ 5≅≈ |Áù=  ٣٥٣    )٢٨الحجر ( 〉 ¹|

® * ø⋅ É m< tΡ ü“ÏŠ$t6Ïã þ’ÏoΤ r& $ tΡ r& â‘θ àtó ø9 $# ÞΟŠ Ïm§9  ٣٤٢   )٥٠- ٤٩الحجر ( 〉 #$

® !$ sΨø‹ŸÒs% uρ Ïµ ø‹s9 Î) y7Ï9¨sŒ u øΒF{$# χr& u Î/#yŠ Ï™Iωàσ̄≈ yδ 〈 ) ٣٤٧   )٦٦الحجر 

® ãΝåκ øEx‹ s{ r'sù èπ ys øŠ¢Á9 $# t⎦⎫ Ï% Î ô³ãΒ ∩∠⊂∪ 〈 ) ٣٣٦-٣٣٤    )٧٣الحجر 

® ãΝåκ øEx‹ s{ r'sù èπ ys øŠ¢Á9 $# t⎦⎫ Ï⇔ Î6óÁãΒ ∩∇⊂∪ !$ yϑsù 4© o_øîr& Νåκ ÷] tã 〈 ) ٣٥٤   )٨٤-٨٣الحجر 
   النحل 
® öΝä3s9 uρ $yγŠÏù îΑ$ uΗsd š⎥⎫Ïm tβθçt† Íè? 〈) ٦٧    )  ٦النحل 

® ⎯ yϑsù r& ß,è= øƒs† ⎯yϑx. ω ß, è=øƒs† 3 Ÿξsù r& šχρã 2x‹ s? ∩⊇∠∪ 〈 ) ٣٩١    )١٧النحل 

® β Î) uρ (#ρ ‘‰ãè s? sπyϑ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθ ÝÁøtéB 3 〈 ) ٢٨    )١٨النحل 
   اإلسراء 
®  Ÿξsù ≅à)s? !$ yϑçλ°; 7e∃é& 〈)٦٧    )٢٣اإلسراء 

® ¨β Î) t⎦⎪Í‘ Éj‹ t6ßϑø9 $# (#ûθ çΡ% x. tβ¨uθ ÷zÎ) È⎦⎫ÏÜ≈u‹¤±9 $# ( tβ% x.uρ ß⎯≈ sÜø‹¤±9  ٤٢٢   )٢٧اإلسراء ( 〉 #$

® Ÿωuρ (#ûθ è=çGø)s? öΝä.y‰≈s9 ÷ρ r& sπ u‹ô± yz 9,≈ n=øΒÎ) ( 〈 ) ٢٦    )٣١اإلسراء 

® (#θ èù ÷ρ r&uρ Ÿ≅ø‹s3ø9  ٣٩٥-٣٩٤   )٣٥اإلسراء ( 〉 #$

® * ö≅ è% (#θ çΡθ ä. ¸ο u‘$yf Ïm ÷ρ r& #́‰ƒÏ‰ tn ∩∈⊃∪  〈 ) ٣٥٨   )٥٠اإلسراء 

® 4 $ sΨ÷s?#u™uρ yŠθßϑrO sπ s%$̈Ζ9$# Zο uÅÇö7ãΒ (#θ ßϑn= sà sù $pκ Í5 4 〈 ) ٣٥٨-٣١٢   )٥٩اإلسراء 
   الكهف 
® $ £ϑn= sù $ tó n=t/ yì yϑøg xΧ $ yϑÎγÏΖ÷t/ $u‹Å¡ nΣ $yϑßγs?θ ãm 〈)٤٥    )٦١الكهف 

® tΑ$ s% |M÷ƒu™u‘ r& øŒÎ) !$uΖ ÷ƒuρ r& ’n<Î) Ïο u ÷‚ ¢Á9  ٤٥    )٦٣الكهف (〉 #$

® $ s)n= sÜΡ$$ sù #© ®Lxm #sŒ Î) $ t6Ï.u‘ ’Îû Ïπ uΖŠÏ¡¡9  )٧١الكهف ( 〉 #$

 

  ١٨٤ 

   مريم  
® ôMs9$ s% þ’ÏoΤ Î) èŒθããr& Ç⎯≈ uΗ÷q §9$$Î/ y7Ζ ÏΒ βÎ) |MΖ ä. $w‹É)s? ∩⊇∇∪ 〈) ٦١    )١٨مريم 
  سورة طه  



 

® ×π ¨Šxm 4© të ó¡n@ ∩⊄⊃∪ 〈 ) ٢٠    )٢٠طه 

® ö É9ô¹$$ sù 4’n?tã $ tΒ tβθä9θ à)tƒ ( 〈 ) ٣١    )١٣٠طه 

® y7≈ uΖ ÷èy_ u sù #’n<Î) y7ÏiΒé& ó’s1 § s)s? $ pκß] ø‹tã Ÿωuρ tβ u“ øtrB 4 〈) ٢٩    )٤٠طه 
   األنبياء 
® $ tΒ ΝÎγŠÏ? ù'tƒ ⎯ ÏiΒ 9ò2ÏŒ ⎯ ÏiΒ ΝÎγÎn/§‘ B ŷ‰ øt’Χ 〈 ) ١٣١    )  ٢األنبياء 

® ö≅ t/ (#ûθ ä9$s% ß]≈tó ôÊ r& ¤Ο≈ n=ôm r& È≅ t/ çµ1u yIøù $# ö≅ t/ uθèδ Ö Ïã$x© 〈 ) ١٣١    )٥األنبياء 

® !$ tΒuρ $ uΖù= y™ ö‘ r& y7n= ö6s% ωÎ) Zω% y` Í‘ û© ÇrθœΡ öΝÎκ ö s9Î) ( 〈 ) ١٣١- ٢٧    )٧األنبياء 

® ÏΘ r& (#ρ ä‹ sƒªB$# ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΡρßŠ Zπ oλÎ;#u™ ( 〈 ) ١٣٢   )٢٤األنبياء 

® #sŒ Î) uρ x8#u™u‘ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ÿρ ãxŸ2 〈 ) ١٣٢   )٣٦األنبياء 

® % ·nθ çΡ uρ øŒ Î) 3“ yŠ$tΡ ⎯ÏΒ ã≅ ö7s% 〈 ) ١٩٢- ١٩١-١٥٧-١١٢    )٧٧- ٧٦األنبياء 

®  öΝåκ ®ΞÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 tΠöθ s% &™öθ y™ öΝßγ≈ sΨø% uøîr'sù t⎦⎫Ïè uΗød r&  〈) ١٥٢    )٧٧األنبياء 

® yŠ…ãρ#yŠuρ z⎯≈yϑøŠn= ß™ uρ øŒ Î) Èβ$yϑà6øts† ’Îû Ï ö̂ utù:$#   〈) ٦٨    )٧٨األنبياء 

® $ yγ≈ sΨôϑ£γxsù z⎯≈ yϑøŠn= ß™ 4 〈) ٦٨    )  ٧٩األنبياء 

® z⎯≈ yϑø‹n= Ý¡ Ï9 uρ tw†Íh9 $# Zπ xÏ¹% tæ 〈 )٢٩٨   )٨١ء األنبيا 

® û© ÉL©9 $#uρ ôMsΨ|Áôm r& $ yγy_ ösù 〈) ١٣٢- ٦٨    )  ٩١األنبياء 
   الحج  
® $ yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ ãè Ÿ2ö‘ $# (#ρß‰ àfó™ $#uρ 〈 ) ٩٩    )٧٧الحج 
  المؤمنون  
® ô‰ s% yx n= øù r& tβθ ãΖÏΒ÷σßϑø9  ١٠٠- ٩٩    )١المؤمنون ( 〉 ∪⊆∩ #$

® ô‰ s)s9 uρ $ sΨø)n= yz z⎯≈|¡ΣM} $# ⎯ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ∩⊇⊄∪ 〈 ) ١٩٥- ٩٥    )١٢المؤمنون 

® ô‰ s)s9 uρ $ sΨù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n<Î) ⎯Ïµ ÏΒöθ s% 〈 ) ٩٤      )١٣المؤمنون 

® ô‰ s)s9 uρ $ sΨø)n= yz z⎯≈|¡ΣM} $# ⎯ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ 〈 ) ٤٧٠- ٢٣٦-١٨٩-١٢٣   )  ١٤-١٢المؤمنون 

®¢ΟèO ö/ä3¯ΡÎ) tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$#šχθ èWyè ö7è?∩⊇∉∪〈 ) ٢٥٣   )١٦المؤمنون 

® ô‰ s)s9 uρ $ sΨø)n= yz óΟ ä3s% öθ sù yì ö7y™ t, Í← !#u sÛ 〈 ) ٩٥    )١٧المؤمنون 

® ¨β Î) uρ öΝä3s9 ’Îû ÄΝ≈ yè÷Ρ F{$# Zο u ö9Ïè s9 ( 〈 ) ١٩٥   )٢١المؤمنون 

® $ pκ ön= tãuρ ’n?tãuρ Å7ù=àø9 $# tβθ è= yϑøtéB ∩⊄⊄∪ 〈 ) ١٨٩   )٢٢المؤمنون 

® ô‰ s)s9 uρ $ sΨù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n<Î) ⎯Ïµ ÏΒöθ s% tΑ$s)sù ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã$# ©!$#  〈 ) ٤٧٠   )٢٣المؤمنون 



 

® tΑ$ s)sù (#àσn= yϑø9 $# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρã xx. ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΒöθ s% 〈 ) ٢٤٨-١٩٢-١١٩   )٢٥-٢٤المؤمنون -
٤٥٥-٢٥٣ 

®tΑ$ s% Éb>u‘ ’ÏΤöÝÇΣ $#$ yϑ Î/Èβθç/¤‹Ÿ2∩⊄∉∪〈 )٢٥٩   )٢٦ؤمنون الم 

® y7n= ÷δ r&uρ ωÎ) ⎯ tΒ t, t7y™ Ïµø‹n= tã ãΑ öθ s)ø9 $# öΝßγ÷ΨÏΒ ( 〈 ) ٢٧٩-١٨٢-٣٠- ٢٠    )٢٧المؤمنون 

® È≅ à)sù ß‰ôϑutù:$# ¬! “Ï% ©!$# $ sΨ9¤f tΡ 〈 ) ٢٧٩   )٢٨المؤمنون 

® ¨β Î) ’Îû y7Ï9¨sŒ ;M≈ tƒUψ  〈 ) ١٩٤   )٣٠المؤمنون 

® ¢Ο èO $ tΡ ù't±Σr& .⎯ ÏΒ óΟ ÏδÏ‰ ÷è t/ $̧Ρ ö s% t⎦⎪ Íyz#u™  〈 ) ٢٤٧-٢٣٦   )٣١المؤمنون 

® Èβ r& (#ρ ß‰ç7ôã$# ©!$# $tΒ / ä3s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈s9 Î) ÿ…çν ã ö xî ( 〈 ) ٤٧٠- ٤٦٨-٢٣٩-١٠٧   )٣٢المؤمنون 

® tΑ$ s%uρ _|yϑø9 $# ⎯ÏΒ Ïµ ÏΒöθ s% t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρã xx. 〈 ) ٤٥٤-٢٥١-٢٤٨   )٣٣المؤمنون 

® ÷β Î) uθ èδ ωÎ) î≅ã_ u‘ 3“ uyI øù $# ’n?tã «!$# $ \/É‹Ÿ2 〈 ) ٢٥٩-٢٥٣   )٣٨المؤمنون 

® öΝßγ≈ sΨù= yè yf sù [™!$ sVäî 4 #Y‰ ÷èç7sù ÏΘ öθ s)ù= Ïj9 t⎦⎫ÏϑÏ=≈ ©à9$# ∩⊆⊇∪ 〈 ) ١٨٥    )٤١المؤمنون 

® ¢Ο èO $ tΡ ù't±Σr& .⎯ ÏΒ óΟ ÏδÏ‰ ÷è t/ $̧Ρρã è% š⎥⎪Íyz#u™  )   〈 ٢٤٧-٢٣٦   )٤٥-٤٢المؤمنون 

® 4’n<Î) šχöθ tãöÏù ⎯Ïµ 'ƒZ∼tΒuρ 〈 ) ٢٤٩   )٤٦المؤمنون 

® (#ûθ ä9$ s)sù ß⎯ÏΒ÷σçΡ r& È⎦ ø⎪ u|³t6Ï9 $ uΖÏ=÷WÏΒ 〈 ) ٢٥٣    )٤٧المؤمنون 

® $ uΖù= yè y_uρ t⎦ ø⌠ $# zΝtƒótΒ ÿ…çµ ¨Βé& uρ Zπ tƒ#u™ 〈) ٦٨    ) ٥٠المؤمنون 

® $ pκ š‰r'̄≈ tƒ ã≅ß™ ”9$# (#θ è=ä. z⎯ÏΒ ÏM≈ t6Íh‹©Ü9$# 〈 ) ١١٣    )٥٢-٥١المؤمنون 

® t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ tβθ è? ÷σãƒ !$ tΒ (#θ s?#u™ öΝåκ æ5θ è= è%̈ρ ì' s# Å_ uρ ∩∉⊃∪ 〈) ٦٧- ٤٤    )٦٠المؤمنون 

® y7Í×̄≈ s9 'ρ é& tβθ ããÍ≈|¡ ç„ ’Îû ÏN¨uö sƒù:$# 〈) ٦٧    )  ٦١المؤمنون 

® uθ èδ uρ “ Ï% ©!$# ö/ä.r& u‘ sŒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 〈 ) ٢٥٣    )٨٣- ٧٩المؤمنون 

® ö≅ è% Ÿξsù r& šχθ à)−Gs? ∩∇∠∪ 〈 ) ١٠٧    )٨٧المؤمنون 

® !$ tΒuρ $ sΨù= y™ ö‘ r& y7n= ö6s% z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï= y™ö ßϑø9  ١٣٢  الفرقان  ) ٠٢٠الفرقان (〉  #$

® tΠ öθ s% uρ 8yθçΡ $£ϑ©9 (#θ ç/¤‹ Ÿ2 Ÿ≅ ß™”9 $# öΝßγ≈ sΨø% u øîr& 〈 ) ١٩٤-١٥٣-١١٤    )٣٧الفرقان 

® t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ Ÿω šχθ ããô‰tƒ yì tΒ «!$# $ ·γ≈ s9Î) u yz#u™ 〈 ) ١٩٦   )٧٠-٦٨الفرقان 
   الشعراء  
® y7̄= yè s9 Óì Ï‚≈t/ y7|¡ ø̄Ρ ωr& (#θ çΡθ ä3tƒ t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σãΒ ∩⊂∪ 〈 ) ٢٠١-١١٣    )٣الشعراء 

® β Î) ù't±°Σ öΑ Íi” t∴çΡ ΝÎκ ön= tã z⎯ ÏiΒ Ï™!$uΚ¡¡9 $# Zπ tƒ#u™ 〈 ) ٢٠٠-١٩٥-١١٣    )٥- ٤الشعراء 

® ¨β Î) ’Îû y7Ï9¨sŒ Zπ tƒUψ ( $ tΒuρ tβ%x. Νèδ ã nY ø.r& t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σ–Β ∩∇∪ 〈 ) ١٩٥   )٨الشعراء 



 

® $ u‹Ï? ù'sù šχöθ tãöÏù Iωθ à)sù 〈 ) ٢٧٣-١٦٧   )١٦الشعراء 

® tΑ$ s% ãβ öθ tãöÏù $tΒuρ > u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈ yèø9  ٢٧٣-١٦٧   )٢٣الشعراء ( 〉 ∪⊃⊅∩ #$

® ×β$t7÷è èO ×⎦⎫Î7–Β ∩⊂⊄∪ 〈 ) ٢٠    )٣٢الشعراء 

® 4’s+ø9 r'sù çν$|Átã #sŒÎ* sù }‘ Ïδ ×β$t7÷è èO ×⎦⎫ Î7–Β 〈) ٨٠    )٣٧- ٣٢الشعراء 

® x8θ è? ù'tƒ Èe≅à6Î/ A‘$−s y™ 5ΟŠ Ï= tæ ∩⊂∠∪ 〈 ) ٣٠    )٣٧الشعراء 

® (#ûθ ä9$ s% $ ¨ΖtΒ#u™ Éb>uÎ/ t⎦⎫Ïϑn=≈ yèø9  ٢٧٣-١٦٧   )٤٧الشعراء ( 〉 ∪∠⊇∩ #$

® Νßγ≈ sΨô_ u ÷zr'sù ⎯ ÏiΒ ;M≈ ¨Ζy_ 5βθãŠããuρ 〈 ) ٢٧٢   )٥٨-٥٧الشعراء 

® öΝåκ ®ΞÎ* sù Aρ ß‰tã þ’Ík< ωÎ) ¡>u‘ t⎦⎫Ïϑn=≈ yèø9  ٢٧٣-١٦٧   )٧٧الشعراء ( 〉 ∪∠∠∩ #$

® ÏN y—Íhç/uρ ãΛ⎧Ås pgù:$# t⎦⎪Íρ$tó ù=Ï9 ∩®⊇∪ 〈 ) ٢٤٤   )٩١الشعراء 

® øŒ Î) Νä3ƒÈcθ |¡ èΣ Éb>uÎ/ t⎦⎫Ïϑn=≈ yèø9  ١٦٧   )٩٨الشعراء ( 〉 ∪∇®∩ #$

® ôMt/¤‹ x. ãΠ öθ s% ?yθ çΡ t⎦⎫Ï= y™ ößϑø9  ٣٨٤-١١٣   )١٠٥الشعراء ( 〉 ∪∋⊂⊆∩ #$

®  ß⎯ ÏΒ÷σçΡ r& y7s9 y7yè t7̈? $#uρ tβθ ä9 sŒö‘ F{$#  〈 ) ٤٥١-١٧٢-١١٩    )١١١الشعراء 

® !$ tΒuρ O$ tΡ r& ÏŠ Í‘$sÜ Î/ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9  ١٧٢   )١١٤الشعراء ( 〉 ∪⊇⊆⊆∩ #$

® ôMt/¤‹ x. ãΠ öθ s% ?yθ çΡ t⎦⎫Ï= y™ ößϑø9  ٢٣٦-١٤٥    )١١٥- ١٠٥الشعراء ( 〉 #$

® (#θ ä9$ s% ⎦ È⌡ s9 óΟ ©9 ÏµtF⊥ s? ßyθãΖ≈ tƒ ¨⎦sðθ ä3tGs9 z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏΒθ ã_ öyϑø9  ٤٧٢-٤٠٥   )١١٦الشعراء ( 〉 #$

® tΑ$ s% É b> u‘ ¨β Î) ’ÍΓ öθ s% Èβθ ç/¤‹ x. 〈) ١٥٧   )١١٩-١١٧الشعراء 

® ô © É_Ång wΥuρ ∅tΒuρ z© Éë̈Β z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9  ١٣٨   )١١٨الشعراء (〉  ∪∇⊆⊆∩ #$

® çµ≈ sΨø‹yfΡ r'sù ⎯ tΒuρ …çµ yè̈Β ’Îû Å7ù= àø9 $# Èβθßs ô± yϑø9  ١٤٣-١٤٢   )  ١١٩الشعراء ( 〉  #$

® §ΝèO $sΨø% u øîr& ß‰ ÷èt/ t⎦⎫Ï%$t7ø9  ١٥٢-١٣٨   )١٢٠الشعراء ( 〉 ∪⊂⊅⊆∩ #$

® ¨β Î) ’Îû y7Ï9¨sŒ Zπ tƒUψ ( 〈  ) ١٩٤   )١٢١الشعراء 

® ôMt/¤‹ x. îŠ% tæ t⎦⎫Ï= y™ö ßϑø9  ٣٨٥- ٢٣٦-٢٠٠-١٣٢   )١٢٣الشعراء (〉 ∪⊃⊅⊆∩ #$

® øŒ Î) tΑ$ s% öΝçλm; öΝèδθ äzr& îŠθ èδ Ÿωr& tβθà)−Gs? ∩⊇⊄⊆∪ 〈 ) ٢٤٠-١٠٨    )١٢٤الشعراء 

® !$ tΒuρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã ô⎯ ÏΒ @ô_ r& ( 〈 ) ٢٧٣- ٢٧٢-١٦٧-١٦٥   )١٢٧الشعراء 

 ® Ÿωr& tβθ à)−Gs? ∩⊇⊄⊆∪ ’ÏoΤ Î) öΝä3s9 îΑθ ß™ u‘ ×⎦⎫ÏΒr&  〈 ) ٢٤٦-٢٤٣-٢٤١   )١٣٧-١٣٤الشعراء -
٢٧٢-٢٥٤-٢٥٣ -

٣٣٧-٣٢٤ 
® çνθ ç/¤‹ s3sù öΝßγ≈ sΨõ3n= ÷δ r'sù 3 ¨βÎ) ’Îû y7Ï9¨sŒ Zπ tƒUψ ( 〈 ) ٣٤٢   )١٣٩الشعراء 

® ôMt/¤‹ x. ßŠθ ßϑrO t⎦⎫Ï= y™ ößϑø9  ٣٨٥-٢٠٠-١٣٢   )١٤١الشعراء (〉 ∪⊆⊇⊆∩ #$



 

® øŒ Î) tΑ$ s% öΝçλm; öΝèδθ äzr& ìx Ï=≈|¹ Ÿωr& tβθà)−Gs? ∩⊇⊆⊄∪ 〈 ) ١٠٨    )١٤٢الشعراء 

® (#ûθ ä9$ s% !$ yϑ̄Ρ Î) |MΡ r& z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Í−s |¡ßϑø9  ٣٢٣   )١٥٤-١٥٣الشعراء ( 〉 #$

® !$ tΒuρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã ô⎯ ÏΒ @ô_ r& (  〈 ) ٢٧٣-١٦٧-١٦٥   )١٤٥الشعراء 

® tβθ ä.u øIè? r& ’Îû $tΒ !$ sΨßγ≈ yδ š⎥⎫ÏΖÏΒ#u™ ∩⊇⊆∉∪ 〈 ) ٣٥٦   )١٤٦الشعراء 

® (!$ yϑ̄Ρ Î) |MΡ r& z⎯ ÏΒ t⎦⎪Í −s|¡ ßϑø9 $# ∩⊇∈⊂∪ !$ tΒ |MΡ r& ωÎ) 〈 ) ٤٠٥   )١٥٤- ١٥٣الشعراء 

® ÏN ù'sù >πtƒ$ t↔ Î/ βÎ) |MΖä. z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï%Ï‰≈¢Á9 - ٣٢٢-٣١٤-٣١٢   )١٥٥- ١٥٤الشعراء ( 〉 #$
٤٠٢-٣٢٦ 

® Ÿωuρ $yδθ ¡ yϑs? &™ûθ Ý¡ Î0 〈 ) ٤٠٨-٢٤٤   )١٥٦الشعراء 

® $ yδρãs)yè sù (#θ ßs t7ô¹ r'sù t⎦⎫ÏΒÏ‰≈tΡ ∩⊇∈∠∪ 〈 ) ٣٣١   )١٥٧الشعراء 

® ãΝèδ x‹ s{ r'sù Ü>#x‹ yèø9 $# 3 ¨β Î) ’Îû y7Ï9¨sŒ Zπ tƒUψ ( 〈 ) ٣٤٢-٢٤٤   )١٥٨الشعراء 

® ôMt/¤‹ x. ãΠ öθ s% >Þθ ä9 t⎦⎫Ï= y™ö ßϑø9  ٢٠٠-١٣٢   )١٦٠الشعراء (〉 ∪⊂∌⊆∩ #$

® øŒ Î) tΑ$ s% öΝçλm; öΝèδθ äzr& îÞθ ä9 Ÿωr& tβθà)−Gs? ∩⊇∉⊇∪ 〈 ) ١٠٨    )١٦١الشعراء 

® !$ tΒuρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã ô⎯ ÏΒ @ô_ r& (  〈 ) ٢٧٣-١٦٧-١٦٥   )١٦٤الشعراء 

® (#θ ä9$ s% ⎦ È⌡ s9 óΟ ©9 ÏµtF⊥ s? äÞθè=≈ tƒ ¨⎦sðθ ä3tGs9 z⎯ÏΒ t⎦⎫ Å_u ÷‚ßϑø9  ٤٠٥   )١٦٧الشعراء ( 〉 ∪∠∌⊆∩ #$

® çµ≈ uΖø‹¤f uΖ sù ÿ…ã& s# ÷δ r& uρ t⎦⎫ ÏèuΗ ød r& ∩⊇∠⊃∪ 〈) ١٤١   ) ١٧٠الشعراء 

® z> ¤‹x. Ü=≈utõ¾ r& Ïπ s3ø‹t↔ ø9 t⎦⎫Ï= y™ ößϑø9  ١٣٢   ) ١٧٦الشعراء (〉 ∪∌∠⊆∩ #$

® øŒ Î) tΑ$ s% öΝçλm; ë= ø‹yè ä© Ÿωr& tβθ à)−Gs? ∩⊇∠∠∪ 〈 ) ٣٨٩-١٠٨   )١٧٧الشعراء 

® !$ tΒuρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã ô⎯ ÏΒ @ô_ r& ( 〈 ) ٢٧٣-١٦٧-١٦٥    )١٨٠الشعراء 

® (#θ à)̈? $#uρ “ Ï%©!$# öΝä3s)n= s{ s' ©# Î7Åf ø9$#uρ t⎦,Ï!̈ρ F{$# ∩⊇∇⊆∪ 〈 ) ٣٩١   )١٨٤الشعراء 

® !$ yϑ̄Ρ Î) |MΡ r& z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Í −s |¡ ßϑø9 $# ∩⊇∇∈∪ !$ tΒuρ |MΡ r& ωÎ) Ö |³o0 〈 ) ٤٠٢-٣٤٢-٣١٩    )١٨٦-١٨٥الشعراء -
٤٥٨-٤٠٥ 

® ñÝ É)ó™ r'sù $ uΖ øŠn= tã $ Z|¡ Ï. z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9  ٤٧٥-٤٠٨   )١٨٧الشعراء ( 〉 #$

® çνθ ç/¤‹ s3sù öΝèδ x‹ yz r'sù Ü>#x‹ tã ÏΘ öθ tƒ Ï' ©# —à9 - ٤٠٨-٣٣٤-٢٤٤    )١٨٩الشعراء ( 〉 4 #$
٤٩٥-٤٩٢ 

® ¨β Î) ’Îû y7Ï9¨sŒ Zπ tƒUψ ( $ tΒuρ tβ% x. Νèδ ã nY ø.r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ–Β ∩⊇®⊃∪ 〈 ) ٤٥٨   )١٩٠الشعراء 

® …çµ ¯Ρ Î) uρ ã≅ƒÍ”∴tGs9 Éb>u‘ t⎦⎫ ÏΗs>≈ yè ø9$# ∩⊇®⊄∪ 〈 ) ١٦٧   )١٩٢الشعراء 

® óΟ s9 uρ r& ⎯ ä3tƒ öΝçλ°; ºπ tƒ#u™ β r& …çµ uΗs>÷è tƒ (#àσ̄≈ yϑn= ãã û©É_t/ Ÿ≅ƒÏ™¨u ó Î) 〈 ) ١٩٥    )١٩٧الشعراء 

® y7Ï9¨x‹ x. çµ≈sΨõ3n= y™ ’Îû É>θ è=è% š⎥⎫ ÏΒÍôf ßϑø9  ٣٠    )٢٠٠الشعراء ( 〉 ∪⊂⊂⊅∩ #$



 

® â™!#u yè ’±9$#uρ ãΝßγãè Î7®Ktƒ tβ…ãρ$ tóø9  ٢٠٤   )  ٢٢٧- ٢٢٤الشعراء ( 〉 #$
    النمل  
® ö≅ ½zôŠr& uρ x8y‰ tƒ 〈 ) ٣١٨- ٢٠    )١٢النمل 

® ô ¨β Î) x8θ è= ßϑø9 $# #sŒ Î) (#θ è= yzyŠ ºπ tƒö s% $ yδρß‰ |¡ øù r& 〈 ) ٣١٠   )٣٤النمل 

® ’ÏoΤ Î) àMôϑn= sß © Å¤ øtΡ àMôϑn= ó™ r& uρ yì tΒ z⎯≈ yϑøŠn= ß™ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9  ٣١٠   )٤٤النمل ( 〉  #$

® ô‰ s)s9 uρ !$ sΨù= y™ ö‘ r& 4’n<Î) yŠθ ßϑrO öΝèδ% s{ r& $·s Ï=≈|¹ 〈) ٣٤٣-٣١٠-٢٣٩    )٤٥النمل 

® t ÏΘ öθ s)≈ tƒ zΟ Ï9 tβθè= Åf÷è tGó¡ n@ Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9 $$Î/ Ÿ≅ö6s% Ïπ uΖ|¡ ys ø9$# ( 〈 ) ٣١٨   )٤٦النمل 

® (#θ ä9$ s% (#θ ßϑy™$ s)s? «!$$Î/ …çµ̈Ζ tGÍhŠu;ãΨs9 …ã& s# ÷δ r&uρ ¢ΟèO £⎯s9θ à)uΖ s9 ⎯Ïµ Íh‹Ï9 uθ Ï9 〈 ) ٣٣٧-٣٣١    )٤٩النمل 

® (#ρ ãs3tΒuρ #X ò6tΒ $ tΡ ös3tΒuρ #X ò6tΒ öΝèδ uρ Ÿω šχρã ãèô± o„ ∩∈⊃∪ 〈 ) ٤٩٧      )٥٠النمل 

® $ ¯Ρ r& öΝßγ≈ tΡ ö ¨ΒyŠ öΝßγtΒöθ s% uρ t⎦⎫ ÏèuΗ ød r& ∩∈⊇∪ 〈 ) ٣٣٧   )٥١النمل 

® çµ≈ sΨø‹yfΡ r'sù ÿ…ã& s# ÷δ r& uρ ωÎ) …çµ s? r&u øΒ$# $ yγ≈ tΡ ö‘ £‰s% z⎯ÏΒ š⎥⎪Î É9≈ tóø9  ٣٥٢   )٥٨-٥٧النمل ( 〉 #$
   القصص  
® çµ≈ tΡ ôŠyŠ usù #’n<Î) ⎯Ïµ ÏiΒé& ó’s1 § s)s? $yγãΨøŠtã Ÿωuρ šχu“ ós s? 〈) ٢٩    )١٣القصص 

® u™!% y` uρ ×≅ã_ u‘ ô⎯ ÏiΒ $ |Áø% r& ÏπuΖƒ Ï‰yϑø9 $# 4© tëó¡ o„ 〈 ) ٧٩- ٢٦    )٢٠القصص 

® ô7è= ó™$# x8y‰ tƒ 〈) ٢٠    )٣٢القصص 

® ö≅ è% óΟ çG÷ƒu™u‘ r& βÎ) Ÿ≅yè y_ ª!$# ãΝà6ø‹n= tæ Ÿ≅ ø‹©9  ٦٠    )٧٢-٧١القصص(〉 #$
  العنكبوت  
® |= Å¡ xm r& â¨$̈Ζ9$# β r& (#ûθ ä.u øI ãƒ βr& (#ûθ ä9θ à)tƒ $̈ΨtΒ#u™ 〈 ) ١١٣    )٣-٢العنكبوت 

® ô‰ s)s9 uρ $ ¨ΖtFsù t⎦⎪Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ öΝÎγÏ= ö6s% ( 〈 ) ٩٥   )٣العنكبوت 

® z⎯ ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$# ⎯ tΒ ãΑθ à)tƒ $ ¨ΨtΒ#u™ «!$$Î/ 〈 ) ٢٠٨    )١٠العنكبوت 

®  ∅yϑn= ÷è u‹s9 uρ ª!$# š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™  〈 ) ١١٣    )١١العنكبوت 

® ô‰ s)s9 uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ. 〈 ) ٣٨٧- ٩٥    )١٤العنكبوت 

 ® !$yγ≈ sΨù= yè y_uρ Zπtƒ#u™ š⎥⎫Ïϑn=≈yè ù=Ïj9 ∩⊇∈∪ 〈 ) ١٩٤    )١٥العنكبوت 

® zΟŠ Ïδ¨uö/Î) uρ øŒÎ) tΑ$ s% Ïµ ÏΒöθ s)Ï9 (#ρß‰ ç6ôã$# ©!$# çνθ à)̈? $#uρ ( 〈 ) ٣٨٦   )١٦العنكبوت 

® çµ9pgΥr'sù ª!$# š∅ÏΒ Í‘$̈Ζ9$# 4 ¨Î〈 ) ٣٨٧-١٣٨    )٢٤العنكبوت 

® tΑ$ s%uρ $yϑ̄Ρ Î) Ο è? õ‹ sƒªB$# ⎯ ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# $YΖ≈ rO÷ρ r& nο ¨Š uθ ¨Β öΝä3ÏΨø‹t/ 〈 ) ٣٩٢   )٢٥العنكبوت 

® * z⎯ tΒ$ t↔ sù …çµ s9 ÔÞθä9 ¢ tΑ$ s%uρ ’ÏoΤ Î) í Å_$yγãΒ 4’n<Î) þ’Ïn1 u‘ ( 〈 ) ٣٨٧   )٢٦العنكبوت 

® $ »Ûθ ä9 uρ øŒÎ) tΑ$ s% ÿ⎯Ïµ ÏΒöθ s)Ï9 öΝà6̄Ρ Î) tβθè? ù'tGs9 sπ t±Ås≈ xø9  ٣٨٦   )٢٨العنكبوت (〉 #$



 

® 4’n<Î) uρ š⎥t⎪ ô‰ tΒ öΝèδ% s{ r& $Y7øŠyè ä© 〈) ٢٣٩   )٣٦العنكبوت 

® ã≅ sWtΒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ä‹sƒªB$# ⎯ÏΒ ÂχρßŠ «!$# u™!$ uŠÏ9÷ρ r& È≅ sVyϑx. 〈 ) ٢٠٩    )٤١العنكبوت 

® $ tΒuρ |MΖ ä. (#θ è= ÷Fs? ⎯ÏΒ ⎯Ï& Í# ö7s% ⎯ ÏΒ 5=≈ tGÏ. 〈 ) ٢٠٩     )٤٨العنكبوت 

® #sŒ Î* sù (#θ ç7Å2u‘ ’Îû Å7ù=àø9  ١٨٤    )٦٥العنكبوت ( 〉 #$
   لقمان  
® #sŒ Î) uρ 4’n?÷Gè? Ïµ ø‹n= tã $sΨçG≈ tƒ#u™ 4’̄<uρ #[ É9ò6tGó¡ ãΒ 〈 ) ٢٧   )٧لقمان 

® ¢© o_ç6≈ tƒ Ÿω õ8Î ô³è@ «!$$Î/ ( 〈) ٤٦- ٤٥    ) ١٣لقمان 
   سبأ 
® Èβ r& ö≅ uΗùå$# ;M≈ tóÎ7≈ y™ 〈 ) ١٥٠     )١١سبأ 
    يس 
® u™!% y` uρ ô⎯ÏΒ $ |Áø%r& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑø9 $# ×≅ ã_u‘ 4© tëó¡ o„  〈 ) ٧٩- ٢٦    )٢٠يس 
   الصافات  
® ô‰ s)s9 uρ ¨≅ |Ê öΝßγn= ö6s% ã nYò2r& t⎦,Ï!̈ρ F{$# 〈 ) ١١٣    )٧٤-٧١الصافات 

® ô‰ s)s9 uρ $ sΨ1yŠ$tΡ ÓyθçΡ zΝ÷è ÏΖ n=sù tβθ ç7ŠÅfßϑø9  ١٩٢-١٩١-١٥٧   )٠٧٦- ٠٧٥الصافات 〉 #$

® ô‰ s)s9 uρ $ sΨ1yŠ$tΡ ÓyθçΡ zΝ÷è ÏΖ n=sù tβθ ç7ŠÅfßϑø9  ١١٤    )٨٢-٧٥الصافات ( 〉 #$

® $ sΨø.u s? uρ Ïµø‹n= tã ’Îû t⎦⎪Í ½zFψ  ١٥٢   )٧٨الصافات ( 〉 ∪∇∠∩ #$

® §ΝèO $sΨø% u øîr& t⎦⎪ ÍyzFψ  ١٥٢   )٨٢الصافات (〉 ∪⊅∇∩ #$

® $ sΨø.u s? uρ Ïµø‹n= tã ’Îû t⎦⎪Í ½zFψ  ١٥٢   )١٠٨الصافات (〉 ∪∇⊂⊆∩ #$

® $ uΖø.u s? uρ $yϑÎγøŠn= tæ ’Îû š⎥⎪Í½zFψ  ١٥٢   )١١٩الصافات (〉 ∪®⊆⊆∩ #$

® $ sΨø.u s? uρ Ïµø‹n= tã ’Îû t⎦⎪Í ½zFψ  ١٥٢   )١٢٩الصافات (〉 ∪®⊅⊆∩ #$

® §ΝèO $tΡ ö ¨ΒyŠ t⎦⎪ ÍyzFψ  ١٥٢   )١٣٦الصافات (〉 ∪∌⊃⊆∩ #$

   ص

® È≅ t/ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ã xx. ’Îû ;ο ¨“ Ïã 5−$s)Ï©uρ ∩⊄∪ 〈 )٢١٣   )٢ص 

® t, n= sÜΡ$#uρ _|yϑø9 $# öΝåκ ÷] ÏΒ Èβr& (#θ à± øΒ$# (#ρã É9ô¹ $#uρ 〈 )١٠٩    )٦ص 

® ö≅ è% !$ tΒ ö/ä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã ô⎯ ÏΒ 9ô_ r& !$ tΒuρ O$tΡ r& z⎯ÏΒ t⎦⎫ ÏÏk= s3tGçRùQ  ٤٣٧   )٨٦ص( 〉 ∪∌∇∩ #$
    الزمر  
® ª!$# tΑ ¨“ tΡ z⎯ |¡ ôm r& Ï]ƒÏ‰ utù:$# $ Y6≈ tGÏ. $YγÎ6≈ t± tF–Β 〈 ) ١٤    )٢٣الزمر 
   غافر  



 

® ª!$# “ Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝä3s9 Ÿ≅ øŠ©9 $# (#θ ãΖä3ó¡ oKÏ9 Ïµ‹Ïù u‘$yγ̈Ψ9 $#uρ #· ÅÁö6ãΒ 4 〈 ) ٢٩    )٦١غافر 
   فصلت  
® ×≅ƒÍ”∴s? z⎯ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ÷q §9$# ÉΟŠ Ïm§9$# ∩⊄∪ 〈 ) ٤٧٠-٣٤٣    )٢فصلت 

® #[ Ï± o0 #XƒÉ‹tΡ uρ uÚuôãr'sù öΝèδ ã nYò2r& ôΜ ßγsù Ÿω tβθãè yϑó¡ o„ ∩⊆∪ 〈 ) ٣٤٣    )٤فصلت 

® þ’Îû uρ $sΨÏΡ#sŒ#u™ Ö ø% uρ . 〈 ) ٢٧٩    )٥فصلت 

® ö≅ è% !$ yϑ̄Ρ Î) O$tΡ r& Ö|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ #© yrθãƒ ¥’n<Î) !$ yϑ̄Ρ r& ö/ä3ßγ≈ s9 Î) ×µ≈s9 Î) Ó‰Ïn¨uρ  〈 ) ٤٧٤   )٦فصلت 

® * ö≅ è% öΝä3̈ΨÍ← r& tβρ ã àõ3tGs9 “ Ï% ©!$$ Î/ t, n= yz uÚö‘ F{$# ’Îû È⎦ ÷⎫ tΒöθ tƒ 〈 ) ٤٧١-٤٧٠-٢٨٩   )١٢-٩فصلت 

® ÷β Î* sù (#θ àÊ u ôãr& ö≅ à)sù ö/ ä3è? ö‘ x‹Ρ r& Zπ s)Ïè≈ - ٣٣٧-٣٣٤-٢٧٩   )١٣فصلت ( 〉 ¹|
٣٦٧-٣٤٣ 

® (#θ ä9$ s% uρ ô⎯ tΒ ‘‰ x©r& $ ¨Ζ ÏΒ ¸ο §θ è% ( 〈 ) ٣٧٥-٢٩٢-٢٨٠   )١٥فصلت 

® öΝßγs)ƒÉ‹ ãΖ Ïj9 z>#x‹ tã Ä“ ÷“ Ïƒù:$# ’Îû Ïο 4θ uŠutù:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9  ٥٠٠-٣٤٣-٢٨٠   )١٦فصلت ( 〉  ) #$

® $ ¨Βr& uρ ßŠθ ßϑrO öΝßγ≈ sΨ÷ƒy‰ yγsù (#θ™6ys tFó™ $$ sù 4‘ uΚyè ø9 $# ’n?tã 3“ y‰ çλù;$# 〈 ) ٣٧٥   )١٧فصلت 

® $ sΨø‹̄g wΥuρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θçΡ% x.uρ tβθ à)−Gtƒ ∩⊇∇∪ 〈 ) ٣٤٣   )١٨فصلت 

®  $ uΖ ôÒ̈Šs% uρ óΟ çλm; u™!$ tΡ u è% (#θ ãΖ §ƒu“ sù Μ çλm; $ ¨Β t⎦ ÷⎫ t/ öΝÎκ‰ Ï‰ ÷ƒr& $ tΒuρ öΝßγxù= yz 〈 ) ٣٥٢    )٢٥فصلت 

® ( š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ÷σãƒ þ’Îû öΝÎγÏΡ#sŒ#u™ Ö ø% uρ 〈 ) ٢٨٠   )٤٤فصلت 

   الشورى

® ≅ è% Hω ö/ ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã #· ô_ r& ωÎ) nο ¨Š uθ yϑø9 $# ’Îû 4’n1 ö à)ø9  ٤٣٧   )٢٣الشورى ( 〉 3 #$
   الزخرف  
®  £‰ x©r& Νåκ ÷] ÏΒ $W± ôÜt/ 〈 ) ١٥٥    )٨الزخرف 
   الدخان  
® çνθ è= ÏGôã$$sù 〈) ٥٧    )٤٧الدخان 

®  ø− èŒ y7̄Ρ Î) |MΡ r& â“ƒÍ“ yèø9 $# ãΛqÍ x6ø9  ٥١    )٤٩الدخان(〉 ∪®⊇∩ #$
   الجاثية  
® ×≅ ÷ƒuρ Èe≅ä3Ïj9 >8$ ©ù r& 5ΟŠ ÏOr& 〈 ) ٢٧    )٨- ٧الجاثية 
    األحقاف  
®  t⎦⎪ Ï%©!$#uρ (#ρ ãxx. !$£ϑtã (#ρâ‘ É‹Ρ é& tβθàÊÍ ÷èãΒ ∩⊂∪ 〈) ٢٩١-٢٤١-٢٣٧      )٣األحقاف 

® ö≅ è% ΝçF÷ƒu™u‘ r& $ ¨Β šχθ ããô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# 〈   ) ٢٩١-٢٥٤-٢٣٧    )٤األحقاف 

® ô⎯ tΒuρ ‘≅ |Ê r& ⎯ £ϑÏΒ (#θ ããô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# 〈 ) ٢٥٤-٢٤٤   )٦-٥األحقاف 



 

 ® ö≅è% ÈβÎ) …çµ çG÷ƒu yIøù $# Ÿξsù šχθ ä3Ï=ôϑs? ’Í< z⎯ ÏΒ «!$# $ ¸↔ ø‹x© ( 〈 ) ٢٣٧    )٨األحقاف 

® ö≅ è% $ tΒ àMΖä. % Yæô‰ Î/ z⎯ ÏiΒ È≅ß™ ”9$# 〈  ) ٢٥٩-٢٤١-٢٣٧   )٩األحقاف 

® ö≅ è% óΟ çF÷ƒu™u‘ r& βÎ) tβ% x. ô⎯ÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# Λ änö xx.uρ ⎯Ïµ Î/   〈 ) ٢٣٧   )١٠األحقاف 

® u‘ É‹Ζã‹Ïj9 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑn= sß 3“ uô± ç0uρ t⎦⎫ÏΖÅ¡ ós ßϑù=Ï9 ∩⊇⊄∪ 〈 ) ٢٤١   )١٢األحقاف 

® tΠ öθ tƒuρ ÞÚu ÷è ãƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xx. ’n?tã Í‘$ ¨Ζ9  ٢٨٠-٢٤٤    )٢٠األحقاف ( 〉 #$

®øŒÎ) u‘ x‹Ρr& …çµ tΒ öθ s% Å∃$ s)ôm F{$$ Î/〈 ) ٢٤٤-٢٤١-٢٣٩   )٢١األحقاف -
٢٩١-٢٥٤ 

® ($ sΨoKø⁄ Å_ r& $ sΨs3Ïù ù'tGÏ9 ô⎯ tã $ uΖ ÏFoλÎ;#u™ 〈) ٢٥٩- ٢٥٧-٢٥٤-٢٤٦    )٢٢األحقاف 

® t $ yϑ̄Ρ Î) ãΝù= Ïè ø9 $# y‰Ζ Ïã «!$# / ä3äó Ïk= t/é& uρ !$ ¨Β àMù= Å™ ö‘ é& ⎯Ïµ Î/ 〈 ) ٢٥٠    )٢٣األحقاف 

® ö≅ t/ uθ èδ $ tΒ Λä⎢ ù= yf ÷è tG ó™ $#⎯Ïµ Î/(〈 ) ٢٨٢-٢٥٩   )٢٤األحقاف 

® 4 y7Ï9¨x‹ x. “ Í“ øg wΥ tΠ öθ s)ø9 $# t⎦⎫ ÏΒÍ ôf ßϑø9  ٢٥٠      )٢٥األحقاف ( 〉 ∪∋⊅∩ #$

® ô‰ s)s9 uρ $ sΨõ3n= ÷δ r& $ tΒ / ä3s9 öθ xm z⎯ ÏiΒ 3“ u à)ø9  ٢٩٢-٢٨٠    )٢٧األحقاف ( 〉 #$

®  $ £ϑn= sù z© ÅÓè% (#öθ ©9 uρ 4’n<Î) ΟÎγÏΒöθ s% z⎯ƒÍ‘ É‹Ψ–Β ∩⊄®∪ 〈 )     ٢٤١   )٢٩األحقاف 

® tΠ öθ tƒuρ ÞÚu ÷èãƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρã xx. ’n?tã Í‘$̈Ζ9  ٢٨٠   )٣٤األحقاف ( 〉 #$
   محمد  
® Ÿξsù r& tβρã−/y‰ tGtƒ šχ#u™ö à)ø9  ٣٤    )٢٤محمد( 〉 #$
  الحجرات 
® * ÏMs9$ s% Ü>#{ôãF{$# $̈ΨtΒ#u™ ( 〈 ) ٢٩٩   )١٤الحجرات 
   سورة ق  
® ö≅ t/ (#θ ç/¤‹ x. Èd, ysø9 $$Î/ $ £ϑs9 öΝèδ u™!% y` óΟ ßγsù þ’Îû 9øΒr& ?kƒÍ ¨Β ∩∈∪ 〈 ) ٢١٥    )٥ق 

® ô‰ s)s9 uρ $ sΨø)n= yz ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$#uρ $tΒuρ $yϑßγuΖ ÷t/ 〈 ) ٢١٥    )٣٨ق 

® ö É9ô¹$$ sù 4’n?tã $ tΒ šχθ ä9θà)tƒ 〈 ) ٢١٥- ٣١    )٣٩ق 
   الذاريات  
® ÏM≈ tƒÍ‘¨ ©%! $#uρ #Yρ ö‘ sŒ ∩⊇∪ ÏM≈ n=Ïϑ≈ utù:$$ sù #X ø%Íρ ∩⊄∪ 〈 ) ٣٣٨    )٢- ١الذاريات 

® ÏM≈ yϑÅ b¡ s)ßϑø9 $$ sù #·øΒr& ∩⊆∪ 〈 ) ٣٣٨   )٤الذاريات 

® Ï™!$ uΚ¡¡9$#uρ ÏN#sŒ Å7ç6çtù:$# ∩∠∪ 〈 )٣٣٨   )٧ت الذاريا 

® ’Îû uρ Ï™!$uΚ¡¡9 $# ö/ ä3è% ø—Í‘ $ tΒuρ tβρß‰ tãθ è? ∩⊄⊄∪ 〈 ) ٣٣٨   )٢٢الذاريات 

® ö≅ yδ y79s? r& ß]ƒÏ‰ xm É#øŠ|Ê tΛ⎧Ïδ ü ö/Î) š⎥⎫ÏΒuõ3ßϑø9  ٣٣٨   )٢٤الذاريات ( 〉 ∪⊇⊅∩ #$



 

® ÏMn= t7ø% r'sù …çµ è? r&u øΒ$# ’Îû ;ο § |À 〈 ) ٣٣٨   )٢٩الذاريات 

® ÏMn= t7ø% r'sù …çµ è? r&u øΒ$# ’Îû ;ο § |À ôM©3|Ásù $yγyγô_ uρ 〈 ) ٣٣٨-٢٨١    )٢٩الذاريات 

® ’Îû uρ #©y›θ ãΒ øŒÎ) çµ≈sΨù= y™ ö‘ r& 4’n<Î) tβöθ tãöÏù 9⎯≈ sÜù=Ý¡ Î0 &⎦⎫ Î7–Β ∩⊂∇∪ 〈 ) ٣١٠   )٣٨الذاريات 

® ’Îû uρ >Š% tæ øŒ Î) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ãΝÎκ ö n= tã yxƒÍh9 $# tΛ⎧ É)yè ø9  ٣٦٧-٣١٠    )٤١الذاريات ( 〉 ∪⊆⊇∩ #$

 ® $ tΒ â‘ x‹ s? ⎯ ÏΒ >™ó© x« ôMs? r& Ïµ ø‹n= tã〈.) ٢٨٢    )٤٢الذاريات 

® (#θ ãè −Fyϑs? 4© ®Lxm &⎦⎫ Ïm ∩⊆⊂∪ 〈 ) ٣١٤-٣١٢   )٤٣الذاريات 

® (#öθ tGyè sù ô⎯ tã Í øΒr& öΝÎκ Íh5u‘ ãΝßγø? x‹ s{ r'sù èπ s)Ïè≈ ¢Á9  ٣٦٨-٣٣٤   )٤٤الذاريات ( 〉 #$

® tΠ öθ s% uρ 8yθçΡ ⎯ ÏiΒ ã≅ö7s% ( öΝåκ ®ΞÎ) (#θ çΡ% x. $YΒöθ s% t⎦⎫É)Å¡≈ sù ∩⊆∉∪ 〈 ) ١١٤    )٤٦الذاريات 
   النجم  
® tΠ öθ s% uρ 8yθçΡ ⎯ ÏiΒ ã≅ö6s% ( öΝåκ ®ΞÎ) (#θçΡ% x. öΝèδ zΝn= øßr& 4©xö ôÛr& uρ ∩∈⊄∪ 〈 ) ١١٤    )٥٢النجم  
    القمر  
® β Î) uρ (#÷ρ utƒ Zπ tƒ#u™ (#θ àÊÍ ÷èãƒ (#θ ä9θ à)tƒuρ Öós Å™ @ÏϑtGó¡ –Β 〈 ) ١٩٥-١١٤    )٣- ٢القمر 

® ô‰ s)s9 uρ Νèδ u™!$ y_ z⎯ ÏiΒ Ï™!$t6/Ρ F{$# $ tΒ ÏµŠÏù íy_ yŠ÷“ ãΒ 〈 )١١٤    )٥-٤القمر 

® #x‹≈ yδ îΠ öθ tƒ Ö Å£tã ∩∇∪ 〈 ) ٢٨٩    )٨القمر 

® * ôMt/¤‹ x. öΝßγn= ö6s% ãΠ öθ s% 8yθ çΡ (#θ ç/¤‹ s3sù $tΡ y‰ ö6tã 〈 ) ٤٧٢- ٣١٧-٣١١-١١٤    )٩القمر 

® % tæ y‰ sù ÿ…çµ −/u‘ ’ÏoΤ r& Ò>θè= øótΒ ö ÅÇtGΡ $$ sù 〈) ٢٠٢-١٥٧    ) ٠١٣-٠١٠القمر 

® ‰ s)s9 uρ !$ yγ≈ sΨø.u ¨? Zπ tƒ#u™  〈 ) ٢٠٣-٢٠٢-١٩٤    )١٥القمر 

® ôMt/¤‹ x. ×Š% tæ y#ø‹s3sù tβ% x. ’Ï1#x‹ tã Í‘ ä‹çΡ uρ ∩⊇∇∪ 〈 ) ٣١١-٢٩٩-٢٠٠    )١٨القمر 

®  ã—$ yfôãr& 5≅øƒwΥ 9Ïè s)Ψ–Β ∩⊄⊃∪ 〈 ) ٢٩٨   )٢٠القمر 

® ôMt/¤‹ x. ßŠθ ßϑrO Í‘ ä‹ ‘Ζ9$$Î/ ∩⊄⊂∪ 〈 ) ٢٠٠   )٢٣القمر 

® z’Å+ø9 â™r& ã ø.Ïe%! $# Ïµø‹n= tã .⎯ÏΒ $ uΖÏΨ÷t/ ö≅t/ uθ èδ ë>#¤‹ x. ÖÅ° r& ∩⊄∈∪ 〈 )٣١٩   )٢٥القمر 

® tβθ çΗ s>÷è u‹y™ #Y‰ xî Ç⎯ ¨Β ÛU#¤‹ s3ø9 $# ã Å° F{$# 〈 ) ٣١٩   )٢٧-٢٦القمر 

® $ ¯Ρ Î) (#θ è= Å™ öãΒ Ïπ s%$̈Ζ9$# Zπ uΖ÷FÏù öΝçλ°; 〈 ) ٣٣٤-٣١٢   )٢٧القمر 

 ® (#÷ρ yŠ$uΖ sù ÷Λàιt7Ïm$ |¹ 4‘sÛ$ yè tGsù us)yè sù ∩⊄®∪ 〈 ) ٣٣٠   )٢٩القمر 

® !$ ¯Ρ Î) $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝÎκ ö n=tã Zπ ysø‹|¹ Zο y‰ Ïn üρ 〈 ) ٢٨٠   )٣١القمر 

® ôMt/¤‹ x. ãΠ öθ s% ¤Þθ ä9 Í‘ä‹ ‘Ζ9$$ Î/ ∩⊂⊂∪ 〈 ) ٣١١-٢٠٠   )٣٣القمر 

® ãΠ u“ ÷κß y™ ßìôϑpg ù:$# tβθ—9 uθ ãƒuρ uç/‘$!  ٢٢٢    )٤٦-٤٥القمر ( 〉 #$

   الرحمن  



 

® ãΝôf ¨Ζ9$#uρ ãyf ¤±9$#uρ Èβ#y‰ àfó¡ o„ ∩∉∪ 〈) ٦١    )٦الرحمن 

® ωr& (#öθ tó ôÜs? ’Îû Èβ#u”Ïϑø9 $# ∩∇∪ (#θ ßϑŠÏ% r&uρ šχø—uθ ø9$# ÅÝó¡ É)ø9 $$Î/ 〈 ) ٣٩٥    )٩- ٨الرحمن 
   المجادلة  
® ô‰ s% yì Ïϑy™ ª!$# tΑ öθ s% © ÉL©9 $# y7ä9 Ï‰≈pg éB ’Îû $ yγÅ_÷ρ y— 〈   ) ١٠١- ٩٩    )١المجادلة 

   الحشر

® ⎯ tΒuρ Ée− !$ t±ç„ ©!$# ¨βÎ* sù ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$s)Ïè ø9$# ∩⊆∪ 〈 ) ٢٩    )٤الحشر 
   الطالق 
® β Î) uρ £⎯ ä. ÏM≈s9 'ρ é& 5≅÷Η xq 〈) ٦٦    )٦الطالق 
    الحاقة  
® ôMt/¤‹ x. ßŠθ ßϑrO 7Š% tæ uρ Ïπ tãÍ‘$ s)ø9 $$ Î/ ∩⊆∪ 〈 ) ٢٨١    )٤الحاقة 

® $ ¨Βr& uρ ×Š$ tã (#θ à6Ï= ÷δ é'sù 8xƒÍ Î/ A |À ö |¹ 7π uŠÏ?% tæ 〈 ) ٣٣٤-٢٩٩   )٨-٦الحاقة 

® ã—$ yf ôãr& @≅ øƒwΥ 7π tƒÍρ% s{ ∩∠∪ 〈 ) ٢٩٨   )٧الحاقة 

® $ ¯Ρ Î) $ £ϑs9 $ tó sÛ â™!$ yϑø9 $# ö/ ä3≈ sΨù= uΗ xq ’Îû Ïπ tƒÍ‘$ pg ù:$# ∩⊇⊇∪  〈) ٣٣٨   )١١الحاقة 

® $ yγn= yèôf uΖÏ9 öΝä3s9 Zο u Ï.õ‹ s? !$ pκ uÏè s? uρ ×β èŒé& ×π u‹Ïã¨uρ ∩⊇⊄∪ 〈 ) ١٩٤    )١٢الحاقة 

® à7n= yϑø9 $#uρ #’n?tã $ yγÍ← !% y` ö‘ r& 4 〈 ) ٢٨٩   )١٧الحاقة 

® ¢Ο èO ’Îû 7' s# Å¡ ù=Å™ $ yγããö‘ sŒ tβθãè ö7y™ % Yæ#u‘ ÏŒ çνθ ä3è=ó™ $$ sù  〈 ) ٢٨٩   )٣٠الحاقة 

® öθ s9 uρ tΑ §θ s)s? $sΨø‹n= tã uÙ ÷èt/ È≅ƒÍρ$ s%F{$# 〈 ) ١٣٣      )٤٦-٤٤الحاقة 

® …çµ ¯Ρ Î) uρ ×ο u Ï.õ‹ tFs9 t⎦⎫É)−Gßϑù= Ïj9 ∩⊆∇∪ 〈 ) ١٩٥   )٤٨الحاقة 
   نوح   
® !$ ¯Ρ Î) $ uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n<Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒöθ s% ÷βr& ö‘ É‹Ρr& y7tΒöθ s% 〈 ) ١١٥-١٠٥    )١نوح 

® ( Ÿω ¨β â‘ x‹s? ö/ ä3tGyγÏ9#u™ Ÿωuρ ¨βâ‘ x‹ s? #tŠ uρ Ÿωuρ % Yæ#uθ ß™ 〈) ٢٢٨   )٢٣نوح 

ô‰ s%uρ® (#θ= |Êr& #[ÏWx. (  〈) ٢٢٨   )٢٤نوح 

® tΑ$ s%uρ ÓyθçΡ É b>§‘ Ÿω ö‘ x‹ s? ’n?tã ÇÚö‘ F{$# z⎯ ÏΒ z⎯ƒÍ Ï≈ s3ø9  ٢٢٨  )٢٦نوح (〉 #$

® y7̄Ρ Î) β Î) öΝèδ ö‘ x‹ s? (#θ = ÅÒãƒ x8yŠ$ t6Ïã 〈   ) ١٩٢  )                                ٢٧نوح 

   الجن

® ⎯ tΒuρ óÚÍ ÷èãƒ ⎯ tã Íø.ÏŒ ⎯ÏµÎn/u‘ çµõ3è= ó¡ o„ $ \/#x‹ tã #Y‰ yè|¹  〈 ) ١٧٧    )١٧الجن 
   المدثر  
® $ tΒ óΟ ä3x6n= y™ ’Îû u s)y™ ∩⊆⊄∪ 〈 ) ١٧٧    )٤٢المدثر 



 

  المطففين  
® Hξx. öΝåκ ®ΞÎ) ⎯ tã öΝÎκ Íh5§‘ 7‹Í×tΒöθ tƒ tβθ ç/θ àfós pR°Q ∩⊇∈∪ 〈  ) ٥٩    )١٥المطففين 

® ’n?tã Å7Í← !#u‘ F{$# tβρãÝàΖ tƒ ∩⊄⊂∪ 〈) ٥٩    )٢٣المطففين 
   االنشقاق 
® È≅ t/ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ã xx. šχθ ç/Éj‹ s3ãƒ ∩⊄⊄∪ 〈 ٦٨    )٢٢االنشقاق 
   البروج  
® …çµ ¯Ρ Î) uθ èδ ä— Ï‰ö7ãƒ ß‰‹Ïèãƒuρ ∩⊇⊂∪ 〈) ٧٧    )١٣البروج 

® ö≅ yδ y79s? r& ß]ƒÏ‰ xm ÏŠθãΖ ègù:$# ∩⊇∠∪ 〈) ٦٨    )١٧البروج 

® È≅ t/ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ã xx. ’Îû 5=ƒÉ‹õ3s? ∩⊇®∪ 〈 ) ٦٨    )١٩البروج 
   الفجر 
® öΝs9 r& u s? y#ø‹x. Ÿ≅ yè sù y7š/u‘ >Š$yè Î/ ∩∉∪ tΠ u‘Î) ÏN#sŒ ÏŠ$yϑÏè ø9  ٤٦٩   )٨- ٦الفجر ( 〉 #$
   الشمس 
® ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒuρ $yγ8 ys sÛ ∩∉∪ 〈 ) ٣٣٩   )٦الشمس 

® ô‰ s% uρ z>%s{ ⎯tΒ $yγ9¢™ yŠ ∩⊇⊃∪ 〈 ) ٣١١      )١٠الشمس 

® tΑ$ s)sù öΝçλm; ãΑθ ß™ u‘ «!$# sπ s%$ tΡ «!$# $ yγ≈ uŠø)ß™ uρ ∩⊇⊂∪ 〈 ) ٣١٤-٣١٢    )١٣الشمس 

® çνθ ç/¤‹ s3sù $ yδρ ã s)yè sù tΠ y‰ øΒy‰ sù óΟ ÎγøŠn= tæ Ο ßγš/u‘ öΝÎγÎ6/Ρ x‹ Î/ $ yγ1§θ |¡ sù  〈 ) ٣٣٩   )١٤الشمس 
   العاديات  
® ¨β Î) z⎯≈|¡ΣM}$# ⎯Ïµ În/uÏ9 ×ŠθãΖ s3s9 ∩∉∪ 〈) ٦١    )٦العاديات 
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  فهرس األحاديث
  الصفحة  طرف احلديث

 ٢٧٧  ...)إن األرضين السبع(
 ٣٨٩  ...)إن اهللا بعث شعيبا إلى (
 ٣٥٧  ...)إن هذا القرآن مأدبة اهللا(
 ٣٤٤  ...)القليبوسلم على أهل  اطلع النبي صلى اهللا عليه(
 ٩٢  ...)أصحاب األعراف قوم(
 ٩٩  ...)ُأنزل علي عشر آيات(
 ٣١٣  ...)سأل أهل مكة النبي صلى اهللا عليه وسلم(
 ٤٤ ...)فكان للحوت سربا(
 ١٠١  ...)قد أصبت وأحسنت(
 ٣٥٧  ...)كتاب اهللا فيه خبر ما قبلكم(
 ٤٤  ...)ولكنهم الذين، ال يا بنت الصديق(
 ٤٧  ...)ال يصلين أحد منكم العصر إال(
 ٤٥  ...)ليس كما تقولون لم يلبسوا(
 ٤٧  ...)نادى فينا رسول اهللا(
 ٢٨١  ...)نُصرت بالصبا(
 ١٠٠  ...)يا خويلة ابن عمك(

  
  
  
  
  
  



 

  فهرس اآلثار
  الصفحة  القائل  طرف األثر

  ...)اإذا حدثت عن اهللا حديث(
  ...)أدنه(

  مسلم بن يسار
  علي بن أبي طالب

٥٨  
٤٧  

  ٢٨٥  جابر بن عبد اهللا  ...)أن رسول اهللا كان ال ينام(
-٢٢٣-٢٢٠-٢١٨-٢١٦-٢١٤  عبد اهللا بن عباس  )أنها نزلت بمكة(

٢٢٥  
  ٢٨٥-٢٠٨  عبد اهللا بن عباس  )أنهن نزلن بمكة(
  ٣٥٧  عبد اهللا بن مسعود  )أنهن من العتاق األول(
  ١٩٧  عمر بن الخطاب  ...)ت هشام بن حكيمسمع(
  ١٠٠  خويلة بنت ثعلبة  ...)في واهللا وفي أوس(
  ١٩٦  سعيد بن جبير  ...)قرأتها على ابن عباس(
  ٤٠٩  عبد اهللا بن عباس  ...)كان عذاب قوم صالح(
  ٣٧٥-٣٦٣  عبد اهللا بن عباس  )نزلت بمكة(
  ٣٥٧  عبد اهللا بن عباس  ...)نزلت سورة بني إسرائيل(
  ١٦٩  عبد اهللا ين عباس  ...)نزلت سورة هود(
  ١٥٨  عبد اهللا بن عباس  ...)نزلت سورة يونس(
  ٥٤ عبد اهللا بن مسعود  ...)واهللا الذي ال إله إال هو(
  ٨٩  عبد اهللا بن عباس  ...)وسورة األعراف نزلت(
  ٢٠٣  عبد اهللا بن عباس  ...)وسورة الشعراء نزلت(
  ١٨٩  اهللا بن عباسعبد   ...)وسورة المؤمنين نزلت(

 
  
  
  
  
  
  
  



 

  فهرس األشعار
  بيت الشعر

  حرف األلف                                                             
  الصفحة                  قائل البيت

  ١٦٩           عمرو بن كلثوم أال ال يجهلن أحد علينا        فنجهل فوق جهل الجاهلينا

 حرف  الباء
  ٤٧٤               امرؤ القيس موضعين َألمرِ غَيبٍ    ونُسحر بالطعامِ وبالشرابِأرانا 

  حرف التاء
  ٤٩١            رويشد الطائي  يا أيها الراكب المزجي مطيته   سائل بني أسد ما هذه الصوت

  حرف الراء
حسمن هذا األنامِ الم َألينا فيما نحن فإنّنا     عصافير٤٧٤                       لبيد  رِِإن تس 

  حرف الفاء
  ٤٩٠             محمد الجياني  وقد يبيح الفصل ترك الفاء     في نحو أتى القاضي بنت الواقف

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  فهرس األعالم
  الصفحة  االسم

  ٣٢٩  األزهري
-٤٢٧-٣٤١-٣٢٦-١٧٧-١٤٣-١٤٢-١٠٨-٩٥- ٢١-٢٠  اإلسكافي

٤٩٢-٤٨٩-٤٨٥-٤٧٣-٤٦٦-٤٦٤-٤٦٠-٤٤٤-٤٤٢-
٤٩٥-٤٩٣  

  ٤٧٦-٤٥٧-١٥٤-١٢٠  األلوسي
  ٤٩٤-٤٩٣  األنباري

  ٤٨٩-٤٧٦-٤٤٢-٤٣٣-٩٥- ٣٢-٢٢  األنصاري
  ٣٧٥- ٢٠٣- ٧٩-٧٣-٥٨-٥٧- ٥٥-٤٨  ابن تيمية

  ٤٧٦- ٤٧٥- ٩٨-٦٤-٦٣-٦٢- ٢٠-١٩  ابن جرير الطبري
  ٤٨٩-٤٧٦-٤٥٧-٤٢٨-٢٢  ابن جماعة
  ٣٦٣-١٨  ابن الجوزي
  ١٠٠  ابن حبان

  ٥٥- ٥٢-٤٠  ابن دقيق العيد
-٣٤٠-١٧٧-١٤٣-١٣٧-١٠٣-٩٥-٦٨-٦٤- ٦٠-٢٢  ابن الزبير الغرناطي

٤٩٢-٤٩١-٤٨٨-٤٧٦-٤٦٠-٤٥٦-٤٤٤-٤٤٢-٤٢٨  
  ٧٧-١٩  ابن زيد

-١٧٨-١٦٦-١٥٨-١٥٦-١٥٢-١٥١-١٥٠-١٣٦-١١٧  ابن عاشور
٤٧٧-٤٦٧-٤٦١-٤٥٧-٤٤٤-٤٤٣-٤٢٩-٢٩٨  

-٢٠٣-١٩٧-١٩٦-١٨٩-١٨٧-١٦٩-١٥٨-٨٩- ٧٨-٤٧  ابن عباس
٣٥٣-٢٢٥-٢٢٣-٢٢٠-٢١٨-٢١٦-٢١٥-٢١١-٢٠٨-
٤٠٩-٣٧٥-٣٦٣-٣٥٧  

  ٣١١  ابن عطية األندلسي
  ٧١- ٣٨-١٢  ابن فارس
  ١٥  ابن قتيبة

  ٤٩٤-٣٧٦-٧٨- ٦٧-٥٧-٥٢-٤٩- ٤٦-٤٥  ابن قيم الجوزية
  ٣٨٩-٣٨٨-٧٧- ٦٧-٥٩  ابن كثير



 

  ٩٢  ابن مردويه
  ٣٥٧- ٥٤-٤٥  ابن مسعود
  ٣٥  ابن المنادي
  ٣٨-١٣  ابن منظور
  ١٩  ابن وهب
  ٢٣  قاءأبو الب

  ٢٩٨  أبو بكر بن األنباري
  ١٥٨-٨٩  أبو حاتم
  ٤٧٦-٤٥٧-١٠٨-٩٨  أبو حيان
  ٢٦٧-١٥٤-١٣٤-٦١  أبو السعود
  ٢٧٧  بن يعقوباأبو العباس 
  ٢٩٧-١٥٨-٨٩  أبو عبيدة

  ١٥٨-٨٩  أبو عمرو بن العالء
  ٣٣٦  معاذ الهراء= أبو مسلم

  ١٥  منظور الثعالبي أبو
  ٢٧٧  أبو الهيثم

  ٣٨٩  بن سنانإدريس = أبيه
  ١٢٦  أحمد الصاوي

  ١٣  أحمد بن محمد الفيومي
  ٢٩٨  إسماعيل القاضي

  ٤٧٤  امرؤ القيس
  ١٠٠  أوس بن الصامت

  ٢٧٧  بحر بن نصر
  ٣٧٧-٢٨٦-١٩٧-٤٧  البخاري
  ٣٢٩  البغوي
-١٤٩-١٤٨-١٤٥-١٤٣-١٣٦-١٢٠-١٠٨-١٠٧-١٠٤  البقاعي

٣٦٣-٢٦٧-٢٤٦-٢٣٥-١٦٦-١٦٥-١٥٦-١٥٤-١٥٢-
٤٩٠-٤٥٥-٤٣٥-٤٢٨-٣٩٤-٣٨٨  

  ٤٨٩-٤٧٦-٢٣٨-٢٠٠-١٨٠-١٥٢-١٣٤-٩٨  البيضاوي
  ٢٨٥  البيهقي



 

  ٣٧٧-٢٨٦  الترمذي
  ٢٨٩  الثعلبي 

  ٩٢  جابر بن عبداهللا
  ٧٢-٧١- ٣٨-١٢  الجوهري
  ٥١  الجويني
  ٣٨٩-٩٢  الحاكم

  ٩٢  حذيفة بن اليمان
  ٢٠٤  حسان بن ثابت

  ٣٨٩  الحسن اإلسفرائيني
  ١٠١-١٠٠  خويلة بنت ثعلبة

  ٢٧٧  البصريبو السمح أ=دراج
  ٣٨- ٢٥-١٢  الراغب األصفهاني

  ٤٩٧-٤٩٤-٤٧٦-٤٥٧-٤٥٥-٤٣١-٤٢٦-٣٩٤-٣٢٤  الرازي
  ٧٢-٣٩  الزبيدي

  ٦٤  الزبير بن العوام
-٦٧-٦٦- ٦٥-٥٦-٥٥-٥٢- ٤٢-٤٠-٢٥-٢٣- ١٨-١٧  الزركشي

٧٤  
  ٤٧٦- ٤٥٧- ٣٩٤- ٢٠٠- ١٣٤- ٣٨-١٣  الزمخشري
  ٤٠  السجلماسي
  ٥٤  السعدي

  ١٩٦  سعيد بن جبير
  ٤٩٤  لسهيليا

  ٣٢٤- ٩٦-٦٠-٥٣-٢٥- ٢٣-١٨  السيوطي
  ٦٦  الشافعي
  ٧٧  الشنقيطي

  ٤٨٩-٤٧٧  الشهاب الخفاجي
  ٢٠٠- ٩٨-٦٣  الشوكاني
  ٤٦٨-٤١٩-١٨٠  الشيخ زاده
  ١٠٤  صديق خان

  ١٩  بن أسلمعبدالرحمن بن زيد 



 

  ١٥  المناوي محمد عبد الرؤوف
  ٤٢٦-١٧٠-٩٧- ٢٦-٢٥  عبد القاهر الجرجاني

  ٢٠٤  رواحهعبداهللا بن 
  ٢٧٧  عبد اهللا بن سليمان
  ٣٥٧-٤٧  عبداهللا بن عمر

  ٢٨٥-٢٧٧  عبد اهللا بن عباس
  ٢٧٧  عبد اهللا بن عمرو 
  ٢٧٧  عبد اهللا بن وهب

  ٣٨٩  عبد المنعم بن إدريس
  ٦١-٥١  العز بن عبد السالم
  ٣٥٧-٧٢- ٧١-٤٧  علي بن أبي طالب
  ١٩٧-٩٩  عمر بن الخطاب
  ٢٧٧  عيسى الصدفي

  ٢٠١-٢٠٠-١٥٥-١٣٤-١٣٣-٧١  ن الرازيفخر الدي
  ٣٩-١٤  الفيروز أبادي

  ١٩٦  بزةأبي القاسم بن 
  ٣٣٨-١٩٦-٧٢  قتادة

  ٢٩٨-٢٠٠-٩٨  القرطبي
-٤٣٣-٤٣٢-٤٢٨-٣٢٣-١٤٢-١١٨-١٠٨-٩٥- ٢٢-٢١  الكرماني

٤٩٣-٤٨٩-٤٨٨-٤٨٥-٤٧٦-٤٦٠-٤٤٢-٤٣٤  
  ٤٢٧  القزويني

  ٢٠٤  كعب بن مالك
  ٤٨٧- ٤٥٧- ٣٣٩- ١٤٧- ٥٨-٥٢  الكلبي

  ٤٧٤  بيدل
  ٢٠٤  اإلمام مالك

  ٢٩٨  المبرد
  ١٥٨-٨٩  مجاهد

  ١٣  محمد الرازي
  ٣٨٩  محمد بن البراء

  ٧٨-٥٣  محمد دراز



 

  ٥٣  محمد رشيد رضا
  ٤٧  مسلم

  ٥٨  مسلم بن يسار
  ٤٩٠  محمد الجياني= الناظم
-٢٠٨-٢٠٤-١٩٧-١٨٩-١٨٧-١٦٩-١٥٨-٨٩- ٧٨-٧٧  النحاس

٣٥٣-٢٨٥-٢٢٥-٢٢٣-٢٢٠-٢١٨-٢١٦-٢١٥-٢١١-
٣٧٥-٣٦٣-٣٥٧-  

  ١٣٤-٩٨  النسفي
  ٤٨  النووي

  ١٩٧  حزامبن هشام بن حكيم 
  ٥٥  الواحدي

  ٣٨٩  وهب بن منبه
  ٧١  يسيع الحضرمي
-٢٢٠-٢١٨-٢١٦-١٩٧-١٨٩-١٨٧-١٦٩-١٥٨-٨٩  يموت بن المزرع

٣٧٥-٣٦٣-٣٥٧-٣٥٣-٢٢٥-٢٢٣  
  ١٠٠  يوسف بن عبداهللا بن سالم

  ١٥٨- ٨٩-١٩  يونس بن حبيب

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  اكنفهرس األم
  الصفحة  املكان

  ٢٩٢  األحقاف
  ٢٩٢  أرض اليمن

  ٣٥٤  تبوك
  ٣٥٤  الحجاز
  ٣٦٤-٣٥٤  الحجر
  ٣٦٤-٣٥٤  الشام
  ٣١٣  الصفا

  ٣٦٤  فلسطين
  ٣٥٨  المسجد األقصى

  ٣٥٨-٣٥٤  مكة
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  



 

  فهرس املراجع
 هللا الحسيني البخـاري بن لطف ا صديق بن حسن: لوشي المرقوم في بيان أحوال العلومأبجد العلوم ا -١     

   م١٩٧٨ ط –بيروت    -دار الكتب العلمية  ،عبد الجبار زكار: تحقيق القنوجي،
، دار الجامعـات المصـرية  ، طاهر سليمان حمـودة . د: ابن قيم الجوزية جهوده في التفسير اللغوي -٢

  هـ١٣٩٦ط ،  اإلسكندرية
دار ، سعيد المنـدوب :تحقيق ،السيوطي بكر بن أبي جالل الدين عبد الرحمن: اإلتقان في علوم القرآن-٣

  هـ ١٤١٦، ١ط، لبنان، الفكر
، عالم الكتب، أحمد شاكر: تحقيق ،محمد بن علي ابن دقيق العيد: حكام األحكام شرح عمدة األحكامإ -٤
  هـ١٤٠٧، ٢ط
ـ   أبو السـعود محمـد  ): تفسير أبي السعود(إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم  -٥  دبـن محم

، ٤ط.بيـروت ، دار إحياء التراث العربي، محمد الصادق قمحاوي، حسن أحمد مرعي:مراجعة، العمادي
  هـ١٤١٤

  هـ١٣٩٩ط ،لبنان ،دار الفكر، الزمخشري بن عمر أبو القاسم محمود: أساس البالغة -٦
 علـي محمـد  : يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر، تحقيـق  :االستيعاب في معرفة األصحاب -٧

   هـ١٤١٢ ، ١ط –بيروت  -دار الجيل  ،البجاوي
عبد القـادر احمـد   : تحقيق محمود بن حمزة بن نصر الكرماني،: أسرار التكرار في القرآن، تأليف -٨

  ،هـ١٣٩٦ ،٢ط–القاهرة  -دار االعتصام  ،عطا
دار  .فخـر صـالح قـدارة   .د: تحقيق ،األنباري عبد الرحمن بن محمد أبو البركات: أسرار العربية -٩

  هـ١٤١٥ ، ١ط،بيروت، الجيل
عبد القـادر أحمـد   : تحقيق ،السيوطي بن أبي بكر جالل الدين عبد الرحمن: أسرار ترتيب القرآن -١٠  

  ،القاهرة، دار االعتصام ،عطا
دمشـق   -دار الفكر  ، محمد التونجي. د: زادة، تحقيق يعبد اللطيف بن محمد رياض :أسماء الكتب-١١    
  هـ١٤٠٣ ،٣ط –

علـي  : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، تحقيق :اإلصابة في تمييز الصحابة -١٢
   هـ ١٤١٢، ١ط –بيروت  -دار الجيل  ،محمد البجاوي

عبـد الحسـين   .د: تحقيق، البغدادي بن السراج النحوي أبو بكر محمد بن سهل، األصول في النحو -١٣
  هـ١٤٠٨، ٣ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، الفتلي 
مكتـب البحـوث   : تحقيـق  ،محمد األمـين الشـنقيطي  : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -١٤

 هـ١٤١٥ ط، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر. والدراسات

 هـ١٤٢٣، ١ط، القاهرة، دار اآلفاق العربية، محمد حسين سالمة: اإلعجاز البالغي في القرآن-١٥  

، دار المطبوعات الدولية،محمد أحمد القاسم.د: ي ترتيب آيات القرآن الكريم وسورهاإلعجاز البياني ف-١٦  
 هـ١٣٩٩، ١ط ، القاهرة

مؤسسـة   ،األستاذة نجوى عباس:راجعه، مصطفى صادق الرافعي: إعجاز القرآن والبالغة النبوية -١٧  
 هـ١٤٢٣، ١ط، القاهرة ،المختار



 

عـالم   ،زهير غازي زاهد.د: تحقيق بن إسماعيل النحاس،إعراب القرآن، أبو جعفر أحمد بن محمد -١٨  
  هـ١٤٠٩ ،٣ط –بيروت  -الكتب 
الموسوعة العالمية (ترقيمه موافق للمطبوع ، موقع يعسوب: مصدره، الزركليخير الدين : األعالم -١٩

  )العربية
الـرؤوف   طه عبـد : تحقيق ،بن قيم الجوزيةمحمد بن أبي بكر : عن رب العالمينإعالم الموقعين  -٢٠
  م١٩٧٣ ط –بيروت  -دار الجيل  ،سعد
بـن أبـي    علي بن هبة اهللا :ىاإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكن -٢١

  هـ١٤١١، ١ط –بيروت  -دار الكتب العلمية نصر بن ماكوال، 
  .ي الشافعيأبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسين: اإلكمال لرجال أحمد -٢٢
 م١٨٩٦ ط -بيروت  -أدورد فنديك، دار صادر : بما هو مطبوعاكتفاء القنوع  -٢٣

رضوان : تحقيق إلمام في بيان أدلة األحكام، اإلمام عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم السلمي،ا-٢٤  
  هـ  ١٤٠٧ ،١ط –بيروت  -دار البشائر اإلسالمية  ،مختار بن غربية

: ، تحقيـق بن قـيم الجوزيـة  في القرآن الكريم، أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن أبي بكر األمثال -٢٥  
  ، هـ١٤٠٦ ،١ط–مصر ،مكتبة الصحابة،إبراهيم محمد 

 بن محمد أبو البركات عبد الرحمن، اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين-٢٦  
  ، دمشق، دار الفكر. الحميدمحمد محي الدين عبد : تحقيق ،األنباري

، دار الفكر، أبو الخير عبد اهللا بن عمر البيضاوي): تفسير البيضاوي(أنوار التنزيل وأسرار التأويل  -٢٧  
  .بيروت

الشـيخ  : تحقيـق  ،الخطيب القزويني جالل الدين محمد بن عبد الرحمن :اإليضاح في علوم البالغة-٢٨  
 هـ١٤١٩ ،٤ط،روتبي، دار إحياء العلوم ،بهيج غزاوي

والشيخ ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق ،أبو حيان محمد بن يوسف األندلسي: البحر المحيط-٢٩  
 .هـ١٤٢٢، ١ط ،بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية ،علي محمد معوض

وزارة الشـئون  ، عمـر األشـقر  .د: تحريـر ، بدر الدين الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه-٣٠  
 هـ١٤١٣، ٢ط، الكويت، إلسالميةا

 ،محمود مطرجي. د: تحقيق ،أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي): تفسير السمرقندي(بحر العلوم -٣١  
  ،بيروت، دار الفكر

، ١ط،بيـروت  –سماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، مكتبـة المعـارف   إ :البداية والنهائية-٣٢  
 م١٩٦٦

خليـل   :وضـع حواشـيه  ، محمد بن علـي الشـوكاني  : حاسن من بعد القرن السابعالبدر الطالع بم-٣٣  
 هـ١٤١٨ ،١ط،دار الكتب العلمية، المنصور

مكتبـة نـزار    .هشام عطا وآخرون: تحقيق ،أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر الزرعي: بدائع الفوائد-٣٤  
 هـ ١٤١٦ ،١ط،مكة المكرمة، مصطفى الباز

عبـد  . د: تحقيـق  قه، عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف الجويني أبو المعالي،في أصول الفالبرهان -٣٥  
  هـ١٤١٨، ٤ط –مصر  -المنصورة  -الوفاء  مكتبة،العظيم محمود الديب



 

، دار صـادر ، أحمد خلف اهللا: تحقيق، محمود بن حمزة الكرماني: البرهان في توجيه متشابه القرآن-٣٦  
 هـ١٤١١، ١ط، بيروت

. محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق ،أبو عبد اهللا محمد بن بهادر الزركشي: في علوم القرآنالبرهان -٣٧  
 ، هـ١٣٩١ط، بيروت،دار المعرفة

: تحقيـق  ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز-٣٨  
 .بيروت، ةالمكتبة العلمي ،عبد العليم الطحاوي، محمد علي النجار

محمـد أبـو   : تحقيـق ، جالل الدين عبد الرحمن السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة-٣٩  
 هـ١٣٩٩ ، ٢ط،دار الفكر، الفضل إبراهيم

، محمد محمد أبـو موسـى  .د: البالغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البالغية-٤٠  
 هـ١٤٠٨، ٢ط، مكتبة وهبة

 هـ١٤٢٦، ٣ط، دار عمار ،فاضل صالح السامرائي.د: بالغة الكلمة في التعبير القرآني-٤١  

محمـد  : محمد بن يعقـوب الفيروزأبـادي، تحقيـق   مجد الدين  :البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة-٤٢  
  ١٤٠٧ ، ١ط–الكويت  -جمعية إحياء التراث اإلسالمي  ،المصري

مركـز  . غانم قـدوري الحمـد  : تحقيق ،و عمرو عثمان بن سعيد الدانيأب: البيان في عد آي القرآن-٤٣  
  هـ١٤١٤ ، ١ط ،الكويت، المخطوطات والتراث

مجموعة من : تحقيق، الحسيني الزبيدي مرتضى بن محمد محمد: تاج العروس من جواهر القاموس-٤٤  
 .دار الهداية، المحققين

  .بيروت دار الفكر، ،السيد هاشم الندوي: تحقيق جعفي،محمد بن إسماعيل البخاري ال :التاريخ الكبير-٤٥  

 .بيروت، دار الكتب العلمية، أبو بكر أحمد بن علي البغدادي: تاريخ بغداد-٤٦  

عالم الكتب ،محمد عبد المعيد خان . د: مزة بن يوسف أبو القاسم الجرجاني، تحقيقح: تاريخ جرجان-٤٧  
  هـ١٤٠١ ،٣ط –بيروت  -

محمد محـي الـدين عبـد    : تحقيق عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، جالل الدين: فاءاريخ الخلت-٤٨  
 هـ ١٣٧١ ، ١ط –مصر  -مطبعة السعادة  ،الحميد

القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا  وأب :فضلها وتسمية من حلها من األماثلاريخ مدينة دمشق وذكر ت-٤٩  
 ، م١٩٩٥ ط –بيروت  -دار الفكر  ،امة العمريمحب الدين أبي سعيد عمر بن غر: تحقيق الشافعي،

 هـ١٣٩٣، ٣ط، دار التراث، أحمد صقر: تحقيق، عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة: تأويل مشكل القرآن-٥٠  

فتحـي أنـور   : تحقيق شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري، :التبيان في تفسير غريب القرآن-٥١  
  -هـ١٤١٢، ١ط –مصر  -طا دار الصحابة للتراث بطن ،الدابلوي

وقف إبـراهيم محمـد ياسـين    ، مكتبة رحاب المعرفة، محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير-٥٢  
  .المدينة المنورة، محالوي الجهني

، ١ط، بيـروت ، مؤسسة التـاريخ ، طبعة جديدة منقحة، محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير-٥٣  
 .هـ١٤٢٠

 .هـ١٤٠٣، ٤ط، لبنان، دار الكتاب العربي، محمد بن أحمد الكلبي: علوم التنزيلالتسهيل ل-٥٤  

عودة خليـل أبـو   : دراسة داللية مقارنة، التطور الداللي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم-٥٥  
 هـ١٤٠٥، ١ط، األردن، مكتبة المنار، عودة



 

 هـ١٤٢٧، ٤ط، ار عمارد، فاضل صالح السامرائي. د: التعبير القرآني-٥٦  

 –بيـروت   -دار الكتاب العربي  ، إبراهيم األبياري: تحقيق ،علي بن محمد الجرجاني: التعريفات-٥٧  
  هـ١٤٠٥، ١ط

علي حسين : تحقيق، عبد الرحمن بن محمد بن الجوزيأبو الفرج : تذكرة األريب في تفسير الغريب-٥٨  
 هـ١٤٠٧ط،  الرياض، مكتبة المعارف ، البواب

 ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، أبو عبد اهللا محمد الذهبي: تذكرة الحفاظ-٥٩  

السـيوطي، دار  عبدالرحمن بن أبـي بكـر   وجالل الدين ، محمد بن أحمد المحلي :تفسير الجاللين-٦٠  
 ١طالقاهرة،  -الحديث 

 ٢ط، تبيرو، دار المعرفة، محمد رشيد رضا): تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم -٦١  

 .هـ١٤٠١ ط ،بيروت، دار الفكر، إسماعيل بن كثير الدمشقي: تفسير القرآن العظيم-٦٢  

 هـ١٤٢١ ،١ط ،بيروت، دار الكتب العلمية، الرازي محمد بن عمر فخر الدين: التفسير الكبير-٦٣  

ط ، بيـروت ، دار الكتاب العربي ، يبن أحمد بن محمود النسفالبركات عبد اهللا  وأب: تفسير النسفي-٦٤  
 هـ١٤٠٨

، دار الرشـيد  ،محمـد عوامـة  : تحقيـق  ،أبو الفضل أحمد بن حجر العسـقالني : تقريب التهذيب-٦٥  
  هـ١٤٠٦ ،١ط،سوريا

 ،الرباط، كلية اآلداب، أحمد أبو زيد: التناسب البياني في القرآن دراسة في النظم المعنوي والصوتي-٦٦  
 م١٩٩٢ط

، دار الكتب العلمية، الفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب :عباس تنوير المقباس من تفسير ابن-٦٧  
 .لبنان

 هـ١٤٠٤ ،١ط ،بيروت، دار الفكر، أبو الفضل أحمد بن حجر العسقالني: تهذيب التهذيب-٦٨  

مؤسسـة  . بشار عواد معروف.د: تحقيق ،المزي بن عبد الرحمن أبو الحجاج يوسف: تهذيب الكمال-٦٩  
 هـ ١٤٠٠ ،١ط ،بيروت، الرسالة

دار إحيـاء   ،محمد عـوض مرعـب  : تحقيق ،أبو منصور محمد بن أحمد األزهري هذيب اللغة ،ت-٧٠  
 م، ٢٠٠١، ١ط -بيروت   -التراث العربي  

الـدكتور محمـد   : تحقيـق ، الشيخ عبد الرؤوف بن محمد المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف-٧١  
  هـ١٤١٠، ١ط ، دمشق ،ودار الفكر، روتبي ،دارالفكر المعاصر، الداية رضوان

الشيخ محمـد  : تحقيق عبد الرحمن بن ناصر السعدي،: في تفسير كالم المنانتيسير الكريم الرحمن -٧٢  
 هـ ١٤٢١ ط -بيروت  -مؤسسة الرسالة  ،عثيمينبن صالح ال

     هـ ١٣٩٥ ،١ط،لفكردار ا.السيد شرف الدين أحمد: تحقيق، أبو حاتم محمد بن حبان التميمي: الثقات-٧٣  
 ،بيـروت ، دار الفكـر ، أبو جعفر محمـد بـن جريـر الطبـري    : جامع البيان عن تأويل آي القرآن-٧٤
 .هـ١٤٠٥ط

أحمـد محمـد شـاكر    : تحقيق ،أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي: الجامع الصحيح سنن الترمذي-٧٥  
 .،بيروت، دار إحياء التراث العربي ،وآخرون

أبو عبد اهللا محمد بـن  ): صحيح البخاري(ح المسند من حديث رسول اهللا وسننه وأيامهالجامع الصحي-٧٦  
  هـ١٤٠٧ ، ٣ط،بيروت، اليمامة، دار ابن كثير. مصطفى ديب البغا.د: تحقيق ،إسماعيل البخاري



 

 . القاهرة، دار الشعب، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد القرطبي: الجامع ألحكام القرآن-٧٧  

  هـ١٤١٦ ، ٥ط .فخر الدين قباوة.د: تحقيق ،الخليل بن أحمد الفراهيدي: النحو الجمل في-٧٨  

دار  ،عمر فـاروق الطبـاع  : تحقيق القرشي، محمد بن أبي الخطاب أبو زيد :جمهرة أشعار العرب-٧٩  
  بيروت، -األرقم 

، ١ط، بيـروت ، دار العلم للماليين. رمزي بعلبكي: تحقيق ،محمد بن الحسن بن دريد :جمهرة اللغة-٨٠  
 ، م١٩٨٧

، مؤسسة األعلمي للمطبوعـات ، عبد الرحمن بن محمد الثعالبي: الجواهر الحسان في تفسير القرآن-٨١  
 .بيروت

 ، تركيا، المكتبة اإلسالمية، محيي الدين شيخ زاده: على تفسير البيضاوي زادهحاشية الشيخ -٨٢  

 .هـ١٣٩٢ط، دار الفكر، د الصاوي المالكيالشيخ أحم: حاشية الصاوي على تفسير الجاللين-٨٣  

محمد أبـو  : تحقيق، جالل الدين عبد الرحمن السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة-٨٤  
 هـ ١٤١٨ط  ،دار الفكر العربي، الفضل إبراهيم

، ٤ط، بيـروت ، دار الكتـاب العربـي  ، أبو نعيم أحمد األصبهاني: حلية األولياء وطبقات األصفياء-٨٥    
 هـ١٤٠٥

دار  ،محمد نبيل طريفي: تحقيق ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي،خزانة األدب -٨٦  
 م، ١٩٩٨ ،١ط –بيروت  -الكتب العلمية 

. محمد ضـان : تحقيق ،أبو الفضل أحمد بن حجر العسقالني: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة-٨٤  
 هـ ١٣٩٢ ، ٢ط،الهند، العثمانيةمجلس دائرة المعارف 

 .م١٩٩٣ ط،بيروت، دار الفكر، جالل الدين عبد الرحمن السيوطي: الدر المنثور-٨٥  

دار ، محمـد فاضـل السـامرائي   .د: دراسة المتشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب مالك التأويل-٨٦  
 هـ١٤٢٦، ١ط، عمار

، محمد مصطفى آيدين. د: تحقيق ،اهللا األصبهاني اإلسكافيمحمد بن عبد : درة التنزيل وغرة التأويل-٨٧  
  هـ١٤٢٢، ١ط،مطبوعات جامعة أم القرى

محمد السـيد  . د: تحقيق ،أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني: دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية-٨٨  
 ، هـ١٤٠٤، ٢ط، دمشق، مؤسسة علوم القرآن. الجليند

 ، ١ط،بيـروت ، دار الكتاب العربي. التنجي. د: تحقيق ،مام عبد القاهر الجرجانياإل: دالئل اإلعجاز-٨٩  
  هـ١٤١٥

  هـ١٤٢٤، ١ط، مكة المكرمة،معهد البحوث بجامعة أم القرى، ردة اهللا الطلحي. د: داللة السياق -٩٠  
يوية والتركيبيـة  دراسة تحليلية للوظائف الصوتية والبن، داللة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث-٩١  

 هـ ١٤١١، ١القاهرة ط، دار المنار، عبد الفتاح عبد العليم البركاوي. د: في ضوء نظرية السياق

عبـد  .أ: دراسة نظرية تطبيقية من خالل تفسير ابن جرير، داللة السياق القرآني وأثرها في التفسير-٩٢  
 .حسن محمد عبد العزيز.د:إشراف، الحكيم القاسم

دائـرة المكتبـات   ، عبد الوهاب أبو صفية الحارثي: سياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريمداللة ال-٩٣  
 ،هـ١٤٠٩، ١ط .عمان، والوثائق المدنية



 

، دار الكتـب العلميـة  ، إبراهيم بن علي المـالكي : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب-٩٤  
 .بيروت

 بيروت -، دار القلم الشهير بالخطيب التبريزي ا يحي بن عليأبو زكري :ألبي تمام ديوان الحماسة-٩٥  

 هـ١٣٧٧، ١ط، بيروت، دار صادر، امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي: ديوان امرؤ القيس-٩٦  

 ، هـ١٣٥٨ ط ،القاهرة،أحمد محمد شاكر: تحقيق ،محمد بن إدريس أبو عبد اهللا الشافعي :الرسالة-٩٧  

محمد أبـو  . د: إشراف، ة خياطعواطف حمز. د: ني وعالقاتها في سورة األعرافرسالة بناء المعا-٩٨  
 هـ١٤٢٤، جامعة أم القرى، رسالة دكتوراه، موسى

: إشـراف ، فهد الشتوي: رسالة داللة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى-٩٩  
 هـ١٤٢٦، جامعة أم القرى، رسالة ماجستير .محمد بازمول.د

، رسالة دكتـوراه ، أمين باشا. د: إشراف .فائقة حسن الحسني.د: رسالة المتشابه اللفظي في القرآن-١٠٠  
 هـ١٤٢٤، جامعة أم القرى

: إشراف، صالح بن عبد اهللا الشثري.د: رسالة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البالغية-١٠١  
 هـ١٤٢١، لقرىجامعة أم ا، رسالة دكتوراه .محمد أبو موسى.د

، الراجحـي  عـوض  عبد الغني. د: مقارنة وتحليل، رسالة متشابه النظم في قصص القرآن الكريم-١٠٢  
 .الجامعة األزهرية، كلية أصول الدين، رسالة دكتوراه

عبد الحلـيم بـن محمـد    : تحقيق، الحسين بن سليمان بن ريان: الروض الريان في أسئلة القرآن-١٠٣  
 هـ١٤١٥، ١ط.المدينة المنورة، لوم والحكممكتبة الع، السلفي

دار ، العالمة أبو الفضل محمـود األلوسـي  ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني-١٠٤  
 .بيروت، إحياء التراث العربي

 ، هـ١٤٠٤ ،٣ط،بيروت، المكتب اإلسالمي، عبد الرحمن بن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير-١٠٥  

ألمير أبي محمد عبد اهللا بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي، دار الكتـب  ا: سر الفصاحة-١٠٦  
 هـ ١٤٠٢ ، ١ط –بيروت  -العلمية 

 –دمشـق   -دار القلم ، حسن هنداوي.د: أبو الفتح عثمان ابن جني، تحقيق :سر صناعة اإلعراب-١٠٧  
  هـ١٤٠٥ ،١ط
 -دار الفكـر   ،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق عبداهللا القزويني،محمد بن يزيد أبو : سنن ابن ماجه-١٠٨  

  ،بيروت 

محمـد عبـد   : تحقيق سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي،-١٠٩  
 ،  هـ١٤١٤ط  –مكة المكرمة  -مكتبة دار الباز  ،القادر عطا

السيد عبد اهللا هاشم يمـاني  : تحقيق لدارقطني البغدادي،سنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن ا-١١٠  
  هـ١٣٨٦ ط –بيروت  -دار المعرفة  ،المدني

 ،عبد الغفار سليمان البنـداري . د: تحقيق ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي: سنن النسائي-١١١  
 .هـ١٤١١، ١ط، بيروت، لكتب العلميةدار ا

، مؤسسة الرسالة.شعيب األرناؤوط وآخرون: تحقيق، اهللا محمد الذهبي أبو عبد: سير أعالم النبالء-١١٢  
  ،هـ١٤١٣، ٩ط، بيروت



 

، ١٨ط، مصـر ، مكتبـة البـابي الحلبـي   ، الشيخ أحمد الحمالوي: شذى العرف في فن الصرف-١١٣  
 هـ١٣٩١

المصـري   قاضي القضاة بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلي :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك-١١٤  
 هـ ، ١٤٠٥ ط -سوريا  -دار الفكر  ،محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق الهمداني،

 -أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار إحياء التـراث العربـي    :شرح صحيح مسلم-١١٥  
 هـ١٣٩٢ ،٢ط –بيروت 

، دار الكتب العلمية. د بسيونيمحمد السعي: تحقيق ،أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: شعب اإليمان-١١٦  
  هـ١٤١٠ ،١ط،بيروت

أبو الحسين أحمد بن فارس بـن  : الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها-١١٧  
 هـ١٤١٤ط، مكتبة المعارف، عمر الطباع.د: تحقيق، زكريا

 .شـعيب األرنـاؤوط  : تحقيق ،أبو حاتم محمد ين حبان البستي: صحيح ابن حبان بترتيب ابن لبان-١١٨  
 ، هـ١٤١٤، ٢ط، بيروت، مؤسسة الرسالة

دار إحياء . محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم-١١٩  
  هـ١٣٧٤ط ،بيروت، التراث العربي

محمد رواس .د - محمود فاخوري: تحقيق صفة الصفوة، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج،-١٢٠ 
  هـ١٣٩٩ ،٢ط –بيروت  -دار المعرفة  ،قلعه جي

 .هـ١٤٠٠، ١ط، بيروت، دار القرآن الكريم، محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير-١٢١   

 ،علي بن محمد الدخيل اهللا. د: تحقيق ،ابن قيم الجوزية :لصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةا-١٢٢ 
  هـ١٤١٨، ٣ط –الرياض  -دار العاصمة 

 ، هـ١٤٠٣ ، ١ط،بيروت، دار الكتب العلمية، السيوطي عبد الرحمن جالل الدين: طبقات الحفاظ-١٢٣ 

 بيروت، -دار المعرفة  ،محمد حامد الفقي: تحقيق محمد بن أبي يعلى أبو الحسين، :طبقات الحنابلة-١٢٤ 
 هـ١٣٥٠ ،١ط

عـالم  . الحافظ عبد العليم خان. د: تحقيق ،شهبةأبو بكر أحمد بن محمد بن قاضي : طبقات الشافعية-١٢٥ 
 هـ ١٤٠٧ ،١ط،بيروت، الكتب

محمـود محمـد   . د: طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيـق -١٢٦ 
 هـ ١٤١٣ ،٢ط –هجر للطباعة والنشر والتوزيع  ،عبد الفتاح محمد الحلو.د ،الطناحي

 ، بيروت، دار القلم. خليل الميس: تحقيق ،إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي أبو: طبقات الفقهاء-١٢٧ 

، مكتبة العلوم والحكم. سليمان بن صالح الخزي: تحقيق ،أحمد بن محمد الداودي: طبقات المفسرين-١٢٨ 
  ،هـ١٤١٧، ١ط، السعودية

ـ : تحقيق ،السيوطي عبد الرحمن جالل الدين: طبقات المفسرين-١٢٩   ، مكتبـة وهبـة  . رعلي محمد عم
 ، هـ١٣٩٦ ،١ط،القاهرة

 ،١ط،الرياض، مكتبة الرشد. محمود جاسم الدرويش: تحقيق ،أبو الحسن محمد الوراق: علل النحو-١٣٠  
  هـ١٤٢٠

 هـ١٤٠٥، ١ط، صالح السليمان المحمد العمري: علماء آل سليم وتالمذتهم وعلماء القصيم-١٣١  



 

، ١ط، بيروت، عالم الكتب، السمين الحلبيأحمد بن يوسف : اظفي تفسير أشرف األلفعمدة الحفاظ -١٣٢  
 هـ١٤١٤

شهاب الدين أحمد بن محمد ):حاشية الشهاب(عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي -١٣٣  
 ،بيروت، دار صادر، الخفاجي

دار ومكتبة . سامرائيإبراهيم ال. د، مهدي المخزومي. د: تحقيق ،الخليل بن أحمد الفراهيدي: العين-١٣٤  
  ،بيروت ،الهالل

دار القبلـة للثقافـة   . شمران العجلي.د: تحقيق ،محمود الكرماني: غرائب التفسير وعجائب التأويل-١٣٥  
 ، هـ١٤٠٨، ١ط، جدة، اإلسالمية

، سليمان بن عمر العجيلي): حاشية الجمل(الفتوحات اإللهية بتوضيح تفسير الجاللين للدقائق الخفية -١٣٦  
 .مصر، مطبعة عيسى الحلبي

محـب الـدين   : تحقيـق  ،أبو الفضل أحمد بن حجر العسقالني: فتح الباري شرح صحيح البخاري-١٣٧  
 ، بيروت، دار المعرفة. الخطيب

 .القاهرة، مطبعة العاصمة، صديق حسن عالمة: فتح البيان في مقاصد القرآن-١٣٨  

الشيخ محمد بن علي : تحقيق، و يحي زكريا األنصاريأب: فتح الرحمن  كشف ما يلتبس في القرآن-١٣٩  
 .هـ١٤٠٣، ١ط، بيروت، دار القرآن الكريم، الصابوني

، دار الفكر، محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير-١٤٠  
 .بيروت

ن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصـور، دار  لفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، عبد القاهر با-١٤١  
 م١٩٧٧ ، ٢ط–بيروت  -اآلفاق الجديدة 

حسـن موسـى   : تحقيق المفيدة في الواو المزيدة، صالح الدين خليل بن كيكلدي العالئي،الفصول -١٤٢  
 هـ ١٤١٠ ،١ط –عمان  -دار البشير  ،الشاعر

، حسن ضياء الدين عتـر . د: تحقيق، الجوزي أبو الفرج بن: فنون األفنان في عيون علوم القرآن-١٤٣  
  هـ١٤١٨، ١ط، دار البشائر اإلسالمية

عبد الحي بن عبـد الكبيـر    :سالت لت ومعجم المعاجم والمشيخات والمسثبافهرس الفهارس واأل-١٤٤  
  هـ١٤٠٢ ،٢ط –بيروت  -سالمي دار العربي اإل ،إحسان عباس. د: تحقيق الكتاني،

  هـ١٣٩٨ ط –بيروت  -د بن إسحاق أبو الفرج النديم، دار المعرفة محم: الفهرست -١٤٥    

، ٥ط .بيـروت ، مؤسسـة الرسـالة  ، محمد بن يعقوب الفيروز أباديمجد الدين : القاموس المحيط-١٤٦ 
 هـ١٤١٦

  م٢٠٠٢ط ، القاهرة، دار قباء، محمد قطب: القصة في القرآن-١٤٧ 
 ١ط، األردن، دار الفرقان، سن عباسفضل ح.د: القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته -١٤٨  

، بيروت، الكتب اإلسالمي، السيوطي جالل الدين عبد الرحمن: في األخبار المتواترة قطف األزهار-١٤٩  
 هـ١٤٠٥، ١ط

مرعي بن يوسف ): الناسخ والمنسوخ للكرمي(قالئد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن -١٥٠  
 ، هـ١٤٠٠ط، الكويت، دار القرآن الكريم. سنسامي عطا ح: تحقيق ،الكرمي



 

 ،١ط –كراتشـي   -محمد عميم اإلحسان المجـددي البركتـي، الصـدف ببلشـرز     : قواعد الفقه-١٥١  
 ، هـ١٤٠٧

. محمد عوامة: تحقيق ،أبو عبد اهللا محمد الذهبي: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة-١٥٢  
 ، هـ١٤١٣، ١ط، جدة ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية

 ،أبو بكر عبد اهللا بن أبـي شـيبة  ): مصنف ابن أبي شيبة(الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار -١٥٣  
 ، هـ١٤٠٩ ،١ط،الرياض، مكتبة الرشد. كمال يوسف الحوت: تحقيق

ـ . عبد السالم محمد هارون: تحقيق ،أبو البشر عمرو بن عثمان سيبويه: كتاب سيبويه-١٥٤   ، لدار الجي
  ،١ط، بيروت

 ،كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحرانـي أبـو العبـاس   -١٥٥  
 ، ٢طمكتبة ابن تيمية، ،  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي: تحقيق

 ،د الزمخشـري أبو القاسم محمـو ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل-١٥٦  
 ، بيروت، دار إحياء التراث العربي. عبد الرزاق المهدي:تحقيق

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبداهللا القسطنطيني الرومـي الحنفـي، دار   -١٥٧  
  هـ١٤١٣ط  –بيروت  -الكتب العلمية 

دار إحياء  ،أبو محمد بن عاشور: قتحقي ،أبو إسحاق أحمد الثعلبي): تفسير الثعلبي(الكشف والبيان-١٥٨  
 هـ١٤٢٢، ١ط، بيروت، لتراث العربيا

، عبد الجواد خلـف .د: تحقيق، عةبدر الدين محمد بن جما: كشف المعاني في المتشابه من المثاني-١٥٩  
 هـ١٤١٠  ١ط

سسة مؤ. عدنان درويش ومحمد المصري: إعداد ،أبو البقاء الكفوي: الكليات في اللغة واالصطالح-١٦٠  
  ،هـ١٤١٢، ١الرسالة ط

، الشيخ عادل عبـد الموجـود  : تحقيق ،أبو حفص عمر بن علي الدمشقي: اللباب في علوم الكتاب-١٦١  
  هـ١٤١٩، ١ط،بيروت، دار الكتب العلمية. والشيخ علي معوض وآخرون

، دار إحيـاء العلـوم  ، جالل الـدين عبـد الـرحمن السـيوطي    : لباب النقول في أسباب النزول-١٦٢  
 م١٩٧٨ط.بيروت

 هـ١٣٧٤، ١ط، بيروت، دار صادر، محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب-١٦٣  

مؤسسة . الهند، دائرة المعرفة النظامية: تحقيق ،أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني: لسان الميزان-١٦٤  
  هـ ١٤٠٦ ،٣ط،بيروت، األعلمي للمطبوعات

 م١٩٦٧ط ، بغداد، مطبعة الحكومة، لثعالبيماعيل اعبد الملك بن محمد بن إس: المتشابه-١٦٥  

نشـر الجامعـة   ، عبد اهللا الغنيمـان . د: تحقيق، أحمد بن جعفر بن المنادي: متشابه القرآن العظيم-١٦٦  
 هـ١٤٠٨، ١ط، اإلسالمية

، ةالقاهر، دار الفكر، محمد فؤاد سزكين.د:تحقيق، أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي: مجاز القرآن-١٦٧  
  هـ١٣٩٠، ١ط

اإلمام محمد بن حيان بن أحمد بن أبـي حـاتم   ، من المحدثين والضعفاء والمتروكين المجروحين -١٦٨  
  هـ١٣٩٦ ،١ط –حلب  -دار الوعي  ،محمود إبراهيم زايد: تحقيق التميمي البستي،

  هـ١٣٧٤ط ، الهند، مكتبة شرف الدين الكتبي: مجموعة تفسير شيخ اإلسالم ابن تيمية-١٦٩  



 

 هـ١٤٠٦، ٢ط، اسطنبول، دار مزكين: تحقيق، الموصلي بن جنيعثمان : المحتسب-١٧٠  

عبـد  :تحقيـق  ،أبو محمد عبد الحق بن عطية األندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز-١٧١  
 هـ ١٤١٣ ،١ط،لبنان، دار الكتب العلمية ، السالم محمد

 ،بيروت، مكتبة لبنان ناشرون. محمود خاطر: تحقيق ،الرازي محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح-١٧٢  
  ،هـ١٤١٥ ط
 م١٩٣٤، القاهرة، المطبعة الرحمانية، ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن-١٧٣  

مصطفى عبد : تحقيق محمد بن عبداهللا أبو عبداهللا الحاكم النيسابوري،: المستدرك على الصحيحين-١٧٤  
 هـ ١٤١١ ،١ط –بيروت  -لمية القادر عطا دار الكتب الع

 مصر -أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباني، مؤسسة قرطبة : مسند اإلمام أحمد-١٧٥  

، صبحي البـدري السـامرائي   : تحقيق عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي، :مسند ابن حميد-١٧٦  
   ١٤٠٨ ،١ط –القاهرة  -مكتبة السنة  ،محمود محمد خليل الصعيدي

عبد السـميع  .د: تحقيق، برهان الدين إبراهيم البقاعي: مصاعد النظر إلشراف على مقاصد السور-١٧٧  
 هـ١٤٠٨ ،١ط ،مكتبة المعارف، محمد أحمد حسين

أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المكتبة : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي-١٧٨  
 بيروت -العلمية 

.  حبيب الرحمن األعظمي: تحقيق ،أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني): ف عبد الرزاقمصن(المصنف -١٧٩  
  هـ ١٤٠٣ ،٢ط،بيروت، المكتب اإلسالمي

دار إحياء التـراث  ، العالمة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: المطول شرح تلخيص المفتاح -١٨٠  
  هـ١٤٢٥، ١ط، بيروت، العربي

 .هـ١٤٢٠، ١ط، دمشق، دار القلم، عبد الرحمن حبنّكة الميداني.د: دبرمعارج التفكر ودقائق الت-١٨١  

خالد عبـد الـرحمن   : تحقيق البغوي،أبو محمد الحسين بن مسعود : )البغويتفسير (معالم التنزيل -١٨٢  
 هـ ١٤٠٦، ١طبيروت،  -دار المعرفة  ،وآخرون العك

عالم . عبد الجليل عبده شلبي.د: تحقيق ،لسريالزجاج أبي إسحاق إبراهيم ا: معاني القرآن وإعرابه-١٨٣  
 ،هـ١٤٠٨، ١ط، بيروت، الكتب

دار الكتب ، ومحمد علي النجار، أحمد يوسف نجاتي: تحقيق، الفراء محمد بن زياد: معاني القرآن-١٨٤  
 م٢٠٠١، ٢ط، القاهرة، المصرية

ودار الحكمة للطباعـة  ، موصلمطبعة التعليم العالي بال، فاضل صالح السامرائي: د: معاني النحو-١٨٥  
 .والنشر

، أحمد شمس الدين: تصحيح، جالل الدين عبد الرحمن السيوطي: في إعجاز القرآن معترك األقران-١٨٦  
 هـ١٤٠٨، ١ط، دار الكتب العلمية

المجيـد   حمدي بـن عبـد  : تحقيق سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني،: المعجم الكبير-١٨٧  
  هـ١٤٠٤ ، ٢ط –الموصل  -تبة الزهراء مك ،السلفي

 هـ١٤١١ ،١ط،بيروت، دار الكتب العلمية، أبو عبد اهللا ياقوت الحموي: معجم األدباء-١٨٨  

، بيروت، دار العلم للماليين، موسى بن محمد بن الملياني األحمدي :معجم األفعال المتعدية بحرف-١٨٩  
 م١٩٧٩، ١ط



 

، مكتبـة الصـديق  . محمد الحبيـب الهيلـة  .د: تحقيق ، محمد الذهبيأبو عبد اهللا: معجم المحدثين-١٩٠  
  هـ١٤٠٨ ،١ط،الطائف
 )الموسوعة العالمية العربية.(ترقيمه موافق للمطبوع، موقع يعسوب: مصدره: معجم المطبوعات-١٩١

دار  ،عبد السالم محمد هـارون : تحقيق أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،: معجم مقاييس اللغة-١٩٢
 هـ ١٤٢٠، ٢ط –بيروت  -لجيل ا

، بشـار معـروف  : تحقيق ،أبو عبد اهللا محمد الذهبي: معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار-١٩٣
 ، هـ١٤٠٤، ١ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، صالح عباس، شعيب األرناؤوط

محمـد عبـد   . د: لجـاحظ المعنى بين الداللة المعجمية والداللة السياقية في قصة محمد بن المؤمل ل -١٩٤  
 هـ ١٤١٤، ١ط، الحفيظ العريان

 -محمد سيد كيالني دار المعرفة : تحقيق المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد ،-١٩٥
  لبنان،
ضبطه وراجعـه   ،أبو القاسم حسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني، مفردات غريب القرآن-١٩٦

 ، هـ١٤٢٢، ٣ط، بيروت، المعرفة دار. محمد خليل عيتاني

، مكتبة الهالل. علي بو ملحم.د: تحقيق ،أبو القاسم محمود الزمخشري: المفصل في صنعة اإلعراب-١٩٧
 م ١٩٩٣ ،١ط،بيروت

 ، بيروت، عالم الكتب. محمد عبد الخالق عظيمة: تحقيق ،أبو العباس محمد بن المبرد: المقتضب-١٩٨

أحمـد بـن   : اإللحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي في آي التنزيل مالك التأويل القاطع بذوي-١٩٩
 هـ١٤٠٣، ١ط، بيروت. دار الغرب اإلسالمي، سعيد الفالح: تحقيق، إبراهيم بن الزبير الغرناطي

  -هـ١٤١٦، ١ط –لبنان  -محمد عبد العظيم الزرقاني، دار الفكر  :مناهل العرفان في علوم القرآن-٢٠٠

مكتبـة  ، تحقيق عالل الغازي، أبو محمد القاسم السجلماسي: البديع في تجنيس أساليب البديعالمنزع -٢٠١
 هـ١٤٠١، ١ط، المعارف

، دار الكتب العلمية. عبد الغفار البنداري: تحقيق ،مسلم بن الحجاج النيسابوري: المنفردات والوحدان-٢٠٢
 هـ ١٤٠٨ ،١ط،بيروت

فـؤاد  :د.أ:آدم ونوح وإبراهيم عليهم السالم: األنبياء والمرسلينمن لطائف التعبير القرآني حول سير -٢٠٣
 هـ ١٤٢٥، ١ط، مكة المكرمة، محمود سندي

مكتبـة ابـن   ، محمد رشـاد سـالم  .د: تحقيق، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: منهاج السنة النبوية-٢٠٤  
 هـ١٤٠٩ ،٢ط،تيمية

ـ  .د:النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن-٢٠٥   عبـد اهللا بـن إبـراهيم    :تحقيـق ، د اهللا درازمحمد عب
 هـ١٤٠٥ ط، الدوحة، دار الثقافة، األنصاري

مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف     ، برهان الدين البقاعي: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور-٢٠٦  
 هـ١٤٠٢، ١ط،الهند، العثمانية

، دار الكتـاب اإلسـالمي  ، لبقاعيبرهان الدين أبو الحسن ا: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور-٢٠٧  
 هـ١٤١٣، ٢ط.القاهرة

مكتبـة  . محمد عبد السالم محمـد . د: تحقيق ،أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس: الناسخ والمنسوخ-٢٠٨  
 هـ ١٤٠٨ ،١ط،الكويت، الفالح



 

، المكتـب اإلسـالمي   ،زهيـر الشـاويش  : تحقيق ،هبة اهللا بن سالمة المقري: الناسخ والمنسوخ-٢٠٩  
 هـ ١٤٠٤ ،١ط،وتبير

، دار الريـاض ، مد بـن إبـراهيم البنـا   مح.د:تحقيق، أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي:نتائج الفكر-٢١٠  
 .الرياض

طاهر أحمـد  : أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق :في غريب الحديث واألثر النهاية-٢١١  
  هـ ١٣٩٩ ط -وت بير -المكتبة العلمية  ،محمود محمد الطناحي -الزاوى 

 .فخر الدين محمد بن عمر الرازي: في علم البيان نهاية اإليجاز-٢١٢  

، دار الكتب العلميـة ، مصطفى بن عبد اهللا الرومي: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين-٢١٣  
 .هـ١٤١٣ ط،بيروت

عبـد الحميـد   : تحقيـق  ،وطيجالل الدين عبد الرحمن السي: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع-٢١٤  
 ، مصر، المكتبة التوفيقية. هنداوي

 ،أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى: تحقيق بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، الوافي -٢١٥  
  هـ١٤٢٠ ط -بيروت  -دار إحياء التراث 

، دار الثقافة. إحسان عباس: تحقيق ،أبو العباس أحمد بن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان-٢١٦  
  ، لبنان
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  ملخص الرسالة

  

القرآني في توجيه المتشابه اللفظـي فـي   أثر داللة السياق  :الرسالة عنوان      
  .دراسة نظرية تطبيقية، قصص نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السالم

فقـد احتـوت علـى     المقدمةأما ، تضمن البحث مقدمة وقسمين وخاتمة :خطة البحث      
  .وخطة الموضوع، والصعوبات التي واجهتني فيه، وأسباب اختياره، أهمية الموضوع

تحدثت فيه عن المتشابه اللفظي في  :الفصل األول، اشتمل على فصلينفقد  :ألولالقسم اأما و
لغـة  ، اللفظـي  المتشـابه على تعريف  اشتمل :المبحث األول، واشتمل على مبحثين، القرآن

على أهمية علم المتشـابه   اشتمل: والمبحث الثاني ،ومعناه والمراد به في القرآن ،واصطالحا
المبحـث  ، تحدثت فيه عن السياق واشتمل على أربعة مباحث :الثاني والفصل، اللفظي وفوائده

 :والمبحـث الثـاني   ،ومعنى داللة السياق،اشتمل على تعريف السياق لغة واصطالحا :األول
، رضـوان اهللا علـيهم   وأقوال الصحابة المصطفىاشتمل على أصل القول بالسياق من سنة 

اشـتمل علـى   : والمبحث الرابع، بالسياق وأهميتهاشتمل على عناية العلماء  :والمبحث الثالث
  :من البحث فقد اشتمل على القسم الثانيأما ، أركان السياق وأنواعه

والمتشـابه  ، والمتشابه اللفظي في قصـة هـود  ، حالمتشابه اللفظي في قصة نو      
على موازنـة   كما اشتمل، والمتشابه اللفظي في قصة شعيب، اللفظي في قصة صالح

  .متشابه اللفظي في القصص األربعة السابقةلل
  :أهمها، فقد توصلت فيها إلى نتائج الخاتمةوأما       

وهو يضبط فهم ، السياق القرآني أحد أعمدة الترجيح األساسية في منهجية التفسيرأن  -١    
  .المتلقي
  .اآلياتمن فوائد السياق توجيه المتشابه اللفظي وبيان الفروق الدقيقة بين -٢     

فالتشابه بين كلمات القـرآن قـد   ، أن المتشابه اللفظي من أعظم دالئل إعجاز القرآن-٣      
  .أبرز أسراراً عظيمة وحكماً عجيبة

وكثيراً ما نظـروا  ، فربطوا اآليات بما سبقها ولحقها ،عناية علماء المتشابه بالسياق -٤     
   .إلى سياق السورة لتوجيه المتشابه

  .ين لي من خالل الدراسة التطبيقية أهمية التأصيل الصحيح لمسائل العلمتب-٥     
  .وصلى اله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين       

  رالماجستي :المرحلةتهاني بنت سالم بن أحمد باحويرث                :اسم الطالبة


