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ةِ رآنيّ اني القُ المع ھا فيأثرُ وَ  ةُ غويّ اللّ  ظائرُ النَّ وَ  الوجوهُ   

 
  دكتور محبوب الرحمن صافيالوھنمل پ

 
  الخالصة: 

ِة  ةِ غويّ القضايا اللّ  منَ  ةً قضيَّ  المقالةُ  ھذهِ  تتناولُ   ھيَ ، وَ الكريمِ  معاني القرآنِ بِ  قويٌّ  التي لھا ارتباطٌ المھمَّ
  .ةِ ھا في المعاني القرآنيّ أثرِ وَ  غويةِ اللّ  والنظائرِ  الوجوهِ  ةٌ قضيّ 

 الكريمِ  القرآنِ  تفسيرِ ى لِ يتصدَّ  لمنْ  النسبةِ بِ  هِ خطورتِ وَ  الموضوعِ  ةِ في أھميّ  المقالةِ  ھذهِ  أھميةُ  زُ برتَ وَ 
  .ةِ غويّ اللّ  الدالالتِ  اختالفِ وَ  ةِ الشرعيّ  األحكامِ  منَ  على ذلكَ  بُ ا يترتّ مَ ، وَ هِ معانيْ  ترجمُ يُ وَ 
 ، حيثُ التطبيقيّ  المنھجَ وَ  االستقرائيّ  المنھجَ  ةِ لميّ لعا إلى النتائجِ  لوصولِ لِ  المقالةِ  في ھذهِ  الباحثُ  سلكَ وَ 

ذلك  قَ طبَّ عليھا، وَ  األمثلةِ  على بعضِ  قفَ ، ووَ النظائرِ وَ  معاني الوجوهِ  في بيانِ  ةِ المختصّ  الفنِّ  كتبَ  عَ تتبّ 
 التوصياتِ وَ  النتائجِ  أھمِّ  ذكرِ بِ  ا المقالةَ خاتمً ، وَ )بَ رَ ضَ ( ھيَ ، وَ الكريمِ  القرآنِ  من كلماتِ  في كلمةٍ 

 ريعةِ ـالش ھا طالبُ مَ يتعلَّ  أنْ  التي يجبُ  ةِ المھمّ  العلومِ  منَ  النظائرِ وَ  الوجوهِ  علمَ  منھا: أنَّ ، وَ ةِ العلميّ 
 منْ  شاھدٌ  ھوَ ، وَ معانيهِ  بيانِ وَ  الكريمِ  القرآنِ  تفسيرِ لِ  ونَ صدّ تَ يَ  الذينَ  المساجدِ  أئمةُ  ةً خاصَّ وَ  َواللغِة العربيةِ 

 ضمنَ  ةً مادّ ال ھذه وارُ يقرّ  أنْ  الجامعاتِ على ، وَ هُ عظمتَ  تظھرُ  الكريمِ  في القرآنِ  اللغويّ  اإلعجازِ  شواھدِ 
  . في ھذا العلمِ  منھا الطالبُ  ستفيدَ يَ  کي ةِ ھم الدراسيّ مفرداتِ 

  
  اللفظي. –المشترك  - القرآن –معاني  -  نظائر - جوه: وُ ةاالفتتاحيّ  الكلماتُ 

  
   مةُ المقدّ 
 جھهِ وَ  نورِ بِ  أنارَ  على منْ السالم ُوَ  الصالةُ ، ثمَّ لهُ  ريكَ ال شوَ لهُ دَّ ال نِ ، وَ لهُ   نظيرَ الذي ال ِ  الحمدُ 

 يهِ ھدْ بِ  منْ وَ  هِ صحبِ وَ  على آلهِ وَ  هِ  عليْ ى هللاُ ھا، صلَّ عمارتِ وَ  األرضِ  في حضارةِ  هُ دعوتُ  رتْ أثَّ وَ ى، جَ الدُّ 
  : بعدُ ى ، وَ فَ اقتَ  ينِ الدِّ  إلى يومِ  هِ أثرِ وَ 
 بعدَ ال، وَ مِّ ا متأليھا ناصتً إِ  تُ استمعْ فَ  –ھا ونَ مُّ سَ كما يُ  – يمِ الكرِ  القرآنِ  ترجمةِ  إحدى جلساتِ ي نِ قفتْ وْ ـتَ اسْ فَ 

 هِ ] إلى لغتِ  20[ المزمل: ﴾ِربُوَن فِي اأْلَْرضِ ـْ َوآَخُروَن يَض﴿تعالى:  هُ قولَ  ترجمَ  شيخَ ال أنَّ  سمعتُ  فترةٍ 
يَابَنِي آَدَم ُخُذوا ِزينَتَُكْم ِعْنَد ﴿تعالى:  هُ قولَ  مَ جَ رْ تَ  ةً مرَّ وَ  ،في الجسمِ  لمُ عليه األ بِ المترتِّ  ربِ ـى الضبمعنَ 

 ليسَ ، وَ في ھذا المكانِ  رةٌ ـنحصمُ  الزينةَ  أنَّ ، وَ دِ ى المسجِ بمعنَ  هِ ] إلى لغتِ  31[ األعراف:  ﴾ُكلِّ َمْسِجدٍ 
 أمثلةٌ  ھناكَ ... وَ  الفالةُ  أوْ  البيتُ  أوْ  سجدُ الم کانَ  سواءٌ  صالةِ لل سجودٍ  موضعِ  كلِّ  عندَ  معروفٌ  كما ھوَ 

  لھا.  شابھةٌ أخرى مُ 
لُت إلى وَ  ،تفسيرِ الفي  النظرَ  عيدُ أُ  يْ جعلنِ  ھذا الذيْ وَ  َ يفسّ  أنْ  يجبُّ  هُ أنَّ توصَّ  يًّاغوِ ا لُ تفسيرً القرآُن الكريِم ر ـ

بعَد مشيئِة هللاِ  –فََرغبُت ، مبينٍ  عربيٍّ  لسانٍ بِ  لَ زِ نْ أُ  هُ ؛ ألنَّ ةُ العربيَّ  اللغويةُ  الالتُ الدِّ  هِ ا لما تقتضيْ مطابقً 
 بينَ  التي ھيَ ، وَ  ةِ ھا في المعاني القرآنيّ أثرُ وَ  ةُ اللغويّ  النظائرُ وَ  جوهُ الوُ :  عنوانِ بِ  مقالةٍ في كتابِة  - تعالى 

  .الكريمِ  القارئِ  يديِ 
  

 ةٍ مھمَّ  ةٍ لغويّ  ظاھرةٍ على  وءِ الضّ  تسليطُ  ھوَ ، وَ فِ لھدلِ  عابرةٌ  شارةٌ ا إِ آنفً  هُ نتُ يّ يما بفِ  لعلَّ وَ  :المقالةِ  ھدفُ 
ھا على أثرِ ھا، وَ تِ ى أھميّ مدَ وَ ، ةٍ عدَّ  جوانبَ  ھا منْ بِ  التعريفِ  خاللِ  نْ مِ  )ةِ غويّ اللّ  النظائرِ وَ  الوجوهِ (

ھي وَ ، في نموذجٍ  الواردةِ  الوجوهِ المعاني وَ  إيضاحِ وَ عابرة،  نماذجَ  ضربِ  خاللِ  منْ  ،ةِ المعاني القرآنيَّ 
  .الكريمِ  ) في القرآنِ ضرب( كلمةُ 

   
 ا على الكتبِ ، معتمدً التحليليِّ وَ  يّ االستقرائِ  على المنھجِ  ةِ المقال في ھذه تُ اعتمدْ  :الباحثِ  منھجُ 

، الفنِّ  كتبِ  منْ  قاھا موثَّ نقلِ وَ  ةِ العلميّ  ةِ المادَّ  عرضِ  لِ خال منْ  في ھذا الفنِّ  نةِ المدوَّ  المراجعِ وَ  المصادرِ وَ 
، النظائرِ وَ  الوجوهِ  ھا بما في كتبِ مقارنتُ وَ ھا لغويًّا تحليلِ وَ ،  ةٍ تطبيقيّ  ةٍ قرآنيّ  نصوصٍ ل نماذجَ  عرضِ  ثمَّ 
 صوصِ في النّ  ةِ اللغويّ  الالتِ الدّ المعاني وَ  في تغييرِ  النظائرِ وَ  الوجوهِ  إلى دورِ  وصلِ لتّ لِ ؛ التفسيرِ أھل ِوَ 

  .ةِ العربيّ 



International Journal of Advanced Academic Studies http://www.allstudyjournal.com 

~ 118 ~ 

 قدْ  القارئُ  يكونَ  أنْ  المقالةِ  ايةِ نھ في فترضُ يُ  :ةِ المقال ةُ يَّ ضِ رْ ف
 الوجوهِ بِ  ا المرادُ منھا: مَ ، كثيرةٍ  أسئلةٍ  عنْ  جابةِ إلى اإلِ  لَ وص

ا مَ ؟ وَ في ھذا الفنِّ  تبتْ التي كُ  المؤلفاتُ  ا ھيَ مَ ؟ وَ ةِ اللغويّ  النظائرِ وَ 
ذلك على  تأثيرُ  كونُ يَ  كيفَ ؟ وَ في ھذا المجالِ  العلماءِ  جھودُ  ھيَ 

 معرفةِ  رَ وْ دَ وَ  ةَ أھميّ  حُ التي توضّ  األمثلةُ  ما ھيَ ؟ وَ ةِ آنيّ المعاني القر
 ةِ مثاببِ  التي ھيَ  ةِ المعاني القرآنيّ  في بيانِ  ةِ اللغويّ  النظائرِ وَ  الوجوهِ 

  ؟  عربيٍّ  لغويٍّ  نصٍّ 
، مةٍ إلى مقدِّ  المقالةِ  على تقسيمِ  في ذلكَ  تُ اعتمدْ  :ةة المقالخطَّ 

 ثمَّ  ،المنطقيّ وَ  الموضوعيّ  لُ سُ لْ تسَ فيھا ال وعيَ رُ  ،نةٍ معيّ  نقاطٍ وَ 
 فھرسةٍ بِ  لةً ، مذيَّ التوصياتِ وَ  النتائجِ  فيھا أھمُّ  خاتمةٍ بِ  المقالةَ  ختمتُ 

في  السدادَ وَ  التوفيقَ  هُ اللُ جَ  لَّ  المولى جَ اًل سائِ  المراجعِ وَ  للمصادرِ 
  . العملِ وَ  في القولِ  اإلخالصَ ، وَ ارينِ الدَّ 

******  
   المقالةِ  نصُّ 

1  
، ةِ القرآنيّ  األلفاظِ  دالالتِ  دراسةِ بِ  العربيةِ  اللغةِ  علماءُ  شـرعَ 

إلى  الحاجةُ  تِ مسَّ ، فَ هِ لفاظِ أَ  وُض بعضِ غمُ  بعَضھمْ  استوقفَ وَ 
 منْ  الزمانُ  دَ عُ ما بَ كلَّ وَ ، الغموضَ  ذلكَ  زيلُ يُ  تفسيًرا لغويًّا هِ تفسيرِ 

 تزايدِ لِ  ؛ھامعانيوَ  المفرداتِ  إلى معرفةِ  الحاجةُ  كثرتِ ؛ ةِ النبوّ  عھدِ 
 غةِ اللّ  ضعفِ وَ  ىالعجم انتشارِ  معَ  ةً خاصَّ وَ ،  ةِ الغريبّ  األلفاظِ 

  . الفصيحةِ 
، المترادفاتِ  مثلُ  ،ةٌ لغويّ  ظواھرُ  ةِ العربيّ  غةِ اللّ  دراسةِ  عنْ  نتجَ  قدْ وَ 
  .غويّ اللّ  أوِ  فظيّ اللّ  المشتركِ وَ 
 اعتبارٍ بِ  دٍ واح على شيءٍ  ةِ الدالّ  المختلفةُ  : األلفاظُ ھيَ  المترادفاتُ فَ 

 .واحدٍ 
 نِ يْ مختلفَ  نِ يْ على معنيَ  الدالُّ  الواحدُ  فظُ : اللّ ھوَ  غويّ اللّ  المشتركُ وَ 
  .على السواءِ  ، داللةً أكثرَ فَ 
 ،غويّ اللّ  في المشتركِ  الكتبِ  ا منَ كثيرً - ا قديمً  - العلماءُ  فَ صنَّ  قدْ وَ 

ناس)، جْ (األَ  ھـ) في كتابِ  224(ت  سالمٍ  بنِ  القاسمِ  أبي عبيدٍ  :مثلُ 
معناه)،  اختلفَ وَ  هُ لفظُ  قَ فَ ا اتَّ (مَ  في كتابِ ھـ)  286(ت  دِ المبرّ وَ 
 .ھما كثيرٌ غيرِ وَ 
في  أليفِ إلى التّ  غةِ في اللّ  فظيّ اللّ  المشتركِ  منَ  صنيفُ التَّ  انتقلَ وَ 

 الوجوهُ  ھوَ وَ  ،جديدٍ  اسمٍ بِ  جاءَ وَ ، رآنِ في معاني القُ  فظيّ اللّ  المشتركِ 
 .النظائرُ وَ  هُ األشبا ، أوِ النظائرُ وَ 
 يسيرٍة عنِ  صفحاتٍ في  القولَ  أْن نُوِجزَ  المقالةِ  في ھذهِ نا يھمُّ  الذيْ وَ 

 ذلتْ التي بُ  الجھودِ على  ي الضوءَ نلقِ ، وَ النظائرِ وَ  الوجوهِ بِ  التعريفِ 
  .ةِ ھا على المعاني القرآنيّ أثرِ ، وَ النظائرِ وَ  في الوجوهِ 

2  
 اتِ ـالدراس فروعِ  منْ  ْرًعافَ  لُ شكّ يُ  »النظائرِ وَ  الوجوهِ  علمَ « نَّ إِ 

 جعلَ ، وَ الّدالليةِ  غويةِ اللّ  الدراساتِ بِ  الوشيجةِ  الصلةِ  ذاتِ  ةِ القرآنيّ 
 اسًما) (النظائرَ لمعاني، وَ لِ  ) اسًما(الوجوهَ  ھذا العلمِ  أصحابُ 

  . )1(أللفاظِ لِ 
 الوجوهَ  فَ نعرِّ  أنْ  ؛ يجبُ الفكرةُ  توضحَ وَ  الصورةُ  كتملَ حتى تَ وَ 
  : غويةَ للّ ا ئرَ النظاوَ 

  أّواًل: معنى الُوجوِه َوالنظائِر في اللّغِة: 
الوجوهُ معروٌف... َوالجمُع: أْوُجهٌ « جاَء في اللّساِن:   

َوُوجوهٌ... َويُقاُل: ھذا َوجهُ الرأِي، أْي: ھَُو الرأُي نفُسهُ... َويُقاُل 
يِن، إِذا لقَي َوَوجه الكالِم: السبيُل الَِّذْي تقصُدهُ بِه... َوَرُجٌل ُذْو َوجھَ 

                                                            

(النوع التاسع والثالثون). واألشباه  ) 1/142( علوم القرآن اإلتقان يف )1(
  ). 11 :ص( النظائر للثعاليب (مقدمة احملقق)و 

هٌ  ، أْي: ُذو َوجھيِن، َوأحدٌب بِخالِف َما في قلبِِه... َوِكساٌء مَوجَّ
هٌ، لهُ حدبتاِن ِمْن خلفِه َوأمامِه، على التشبيِه بِذلَك    )2(.»موجَّ

 :هُ ِمَن الدَّھِر أّولهُ... َومْنهُ قولُهُ تَعالىـَوالَوجْ «  العروِس:تـاج  َوفي
]... َوالوْجهُ مَن النَّجِم: َما بَدا لَك مْنهُ، 72عمران:ل [آ ﴾َوْجهَ النَّھَارِ ﴿

َوالوْجهُ ِمَن الكالِم: السبيُل المقصوُد بِه... الوْجهُ النوُع َوالقِسُم، 
يُقاُل: الكالُم فْيِه على ُوُجوٍه، َوعلى أَْربعِة أْوُجٍه، َوُوجوهُ القرآِن: 

  )3(.»نِه نَ سَ  معانيِه. ... َوصرُف الشيِء عْن َوجِھِه، أْي:
َوالنظيُر: المْثُل، َوقيَل: المثُل في كلِّ شيٍء. «  :َوفي اللّساِن أيًضا

؛ َرآھما ؛ ألنَّه إذا نظَر إليھا الناظرُ َوفالٌن نظيُرَك، أْي: مثلُكَ 
سواًء... َوجمُع النظيِر: نُظَراُء، َواألنثى: نظيرةٌ، َوالجمُع: النظائُر 

حديِث ابِن مسعوٍد رضَي هللاُ عْنهُ : في وَ  في الكالِم َواألشياِء كلّھا.
ِعْشـِريَن  )4(يقوُم بِھا لَقَْد َعَرْفُت النظائَر الَّتِْي كاَن رسوُل هللاِ « 

ِل  يِت نظائُر؛ الشتباِه ». ُسورةً ِمَن الُمفَصَّ ِل، ُسمِّ يَعني: ُسَوَر الُمفَصَّ
َي الِمثُل بعِضھا بِبعٍض في الطوِل.... َوالنَظائُر جمُع نظيرٍة، َوھ

ْبهُ في األشكاِل، َواألخالِق، َواألفعاِل َواألْقواِل. ... َويقاُل:  َوالشِّ
   )5(. »ي: جعلتهُ نظيراً لَهُ ناظرُت فالنًا بفالٍن، أ

) الوجوِه، َو النظائرِ ( ھذا ھَُو المعنى الَِّذْي ُذكَر لكلمتَْي:  
علوِم القرآِن ا في اصطالِح علماِء مفي كتِب اللّغِة، َوإليَك تعريفَھ

  اِر أنَّھا اسٌم لنوٍع ِمْن أَنواِعھا.بِاعتب
  : الفنِّ علماِء ثانيـاً: تعريُف (الوجوِه َو النظائِر) في اصطالِح 

فه ابُن الجوزّي (ت: َواْعلَْم أنَّ معنى (الوجوِه «  ) بِقولِه:ـھ597عرَّ
القرآِن َوالنظائِر): أْن تكوَن الكلمةُ الواحدةُ ُذكَرْت في مواضَع ِمَن 

ٍة َواحدٍة، َوأُِريَد بِكلِّ مكاٍن معنى غيَر ـعلى لفٍظ َواحٍد َوحرك
ذكَرْت في موضٍع (نظيٌر) لِلفِظ الكلمِة اآلَخِر، فَلفظُ ُكلِّ كلمٍة 

المذكورِة في الموضِع اآلَخِر، َوتفسـُر كلِّ كلمٍة بِمعنًى غيِر معنى 
لأِللفاِظ، َوالوجوهُ: اسٌم  اآلَخِر ھَُو: (الُوُجوهُ)؛ فإًذا: النظائُر اسمٌ 

  )6(.»ِب الوجوِه َوالنظائِر اكت في ما وضعَ  ھوَ  للمعاني. فَھَذا األصلُ 
في كشِف الظُّنوِن ِمْن َغْيِر َعْزٍو  َل ھذا التَعِريَف َحاجي َخليفةُ َونَقَ 

  . )7(َوال تعليقٍ 
ركشـيُّ في البرھاِن بِقولِه: فهُ الزَّ المشترُك فَالوجوهُ: اللّفظُ «  َوَعرَّ

ِة معاٍن، َكلفِظ (األُمَّة)، وَ الَِّذْي يُس : َكاأللفاِظ النظائرُ تعمُل في عدَّ
  )8(.» المتواطئةِ 

، )10(، َومفتاِح السعادةِ )9(َونجُد ھذا التعريَف بِألفاِظِه في اإِلتقانِ 
   )11(صطالحاِت الفنوِن.اِف َوكش

                                                            
)، مادَّة: (وجه). 560 -13/555( بن منظورلسان العرب لإلمام  )2(

   

 - 9/418( موس، للسيد حممَّد مرتضى الزبيديتاج العروس شرح القا )3(
   وجه ).()، ماّدة: 420

   . )1/189(ح البخاري صحي )4(

)، مادة: 3/574نظر )، و انظر: تاج العروس (()، مادة: 5/219اللسان ( )5(
 (نظر). 

لإلمام أيب الفرج عبدالرمحن بن  ،نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر )6(
 .) 1/3(اجلوزي 

 ). 2/2001(كشف الظنون حلاجي خليفة انظر:   )7(

   .)1/102(ن الزركشي قرآن لإلمام بدر الديالربهان يف علوم ال )8(

). 1/185( الل الدين بن عبدالرمحن السيوطياإلتقان يف علوم القرآن، جل )9(
   

مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم، تأليف عصام الدين  )10(
   ).2/415( أمحد بن مصطفى، الشهري بطاش كربى زاده

إلسالمية، املعروف: بكشاف إصطالحات موسوعة إصطالحات العلوم ا )11(
 ).  6/1391( الفنون، تأليف الشيخ مولوي حممَّد بن علي التهانوي
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ٌع مْن أنواِع علوِم َوقْد تبيَّن مْن ھذا: أنَّ علَم الوجوِه َوالنظائِر نو
  القُرآِن.

  الفرُق بيَن الوجوِه َو النظائِر:
لكلٍّ مَن الوجوِه َوالنظائِر؛ َسنجُد  حيِّ االصطال يفِ عنَد تأّمِل التعر

المختلفِة في المعنَى ، وأنَّ الوجوهَ تَتَعلَُّق بِاأللفاِظ المتِّحدِة في النُّطِق 
ا النظائُر فَھَي تَ  النُّطِق َوالمعنَى َمًعا، المتّحدِة في تعلُّق بِاأللفاِظ أمَّ

 . كثيرةٍ  َولكنَّ ھذا المعنَى يصلُح أِلفرادٍ 
َف  َوقْد قيَل: إِنَّ النظائَر في اللفِظ، َوالوجوهُ في المعاني ، َولكْن ضعَّ

 ، هُ الزركشـيُّ َوالسيوطيُّ ركشـيّ  َوھَذا نصُّ ھذا القوَل َوردَّ «  :الزَّ
َف؛ ألنَّه لْو ، َوالوجوهُ: في المعاني، وَ َوقيَل: النظائُر: في اللّفظِ  ُضعِّ

في األلفاِظ المشتركِة، َوھْم يذُكروَن في تلَك  أُريَد ھذا؛ لكاَن الَجْمعُ 
الكتِب اللّفظَ الَِّذْي معناهُ َواحٌد في مواضَع كثيرٍة، فَيجعلوَن الُوجوهَ 

   )12(.»نوًعا ألقساٍم، َوالنظائَر نوعاً آَخَر، َكاألمثاِل 
 جمعُ  :في اللغةِ  األفرادُ ، وَ األفرادِ  مصطلحَ  النظائرُ وَ  الوجوهُ  ابلُ قيوَ 
َواْلفَْرُد أَيضاً: «جاَء في لساِن العرِب: . لهُ  الذي ال نظيرَ  ھوَ ، وَ  دٍ رْ فَ 

  )13(».الَِّذي اَل نَِظيَر لَهُ، َواْلَجْمُع أَفراد
3  

أمثلٍة في  َوكما قيَل: بِالمثاِل يتَّضُح المقاُل؛ فَسألقْي الضوَء على
 : الوجوِه َوالنظائِر القرآنيةِ 

 القرآِن الكريِم:أوالً : مثاُل الوجوِه في 
 : ْوءُ (َومْن ذلك « قاَل اإلماُم السيوطيُّ  يأتي على أوجٍه: )السُّ

 الشدَّةُ: ﴿ يَُسوُمونَُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب ﴾. -1
وھَا بُِسوٍء﴾. -2  َوالعقُر: ﴿َواَل تََمسُّ
َرأَ ْن أََراَد بِأَْھلَِك ُسوًءا﴾ ﴿ َما َكاَن أَبُوِك امْ ا َجَزاُء مَ َوالّزنى: ﴿ مَ  -3

 َسْوٍء﴾.
 َوالبَرُص: ﴿ بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء﴾. -4
وَء﴾  -5  .)14(»َوالعذاُب: ﴿إِنَّ اْلِخْزَي اْليَْوَم َوالسُّ

 : ثانياً : مثاُل النظائِر في القرآِن الكريمِ 
مسيَن في القرآِن في أكثِر مْن خ لفظةُ (قرية) حيُث تكرَّرتْ 

المواضِع معنى القريِة واحٌد فقْط، لكنَّ موضًعا، َوفي كلِّ ھذه 
المراَد منھا يختلُف، فّمثال في قولِِه تعالى: ﴿ َوإِذ قُْلناَ اْدُخلُوا ھَِذِه 

]، القريةُ ھُنا: 58اْلقَْريَةَ فَُكلُوا ِمنْھا َحْيُث ِشْئتُْم َرَغداً ﴾ [البقرة: 
 .ِريحا، أِو القدسُ أَ 

لُوَن َربَّناَ أَْخِرْجناَ ِمْن ھَِذِه اْلقَْريَِة الظَّالم َوفي قولِه تعالى: ﴿ الَِّذيَن يَقُو
ةُ 75أَْھلُھَا ﴾ [النساء:   . ]، القريةُ ھنا: َمكَّ

َّ فِيھَا ﴾ [يوسف:  ]، 82وفي قولِِه تعالى: ﴿ َواْسأَِل اْلقَْريَةَ الَّتِي ُكنا
ُر. فَمعنى القريِة في كلِّ ھذِه المواضِع واحٌد، لكنَّ القريةُ ھنا: مص

  .المراَد منھا يختلُف في كلِّ موضٍع عِن اآلخرِ 
  

 
  
4  

الوجوِه  إلى كتبِ  في ھذه الفقرةِ  سأشيرُ وَ ، التعريفِ بِ  قُ ھذا ما يتعلَّ 
  َوھَي: - حسَب علِمْي  –َوالنظائِر المطبوعِة 

أو: وجوهُ القرآِن  -العظيِم  األشباهُ والنظائُر في تفسيِر القرآنِ  -1
: )، تحقيقُ ـھ150لمقاتِل بن سليماِن البلخّي، المتوفّي سنة ( - )15(

                                                            
 .)1/102الربهان يف علوم القرآن لإلمام بدر الدين الزركشي ( )12(

  فرد ).(، مادَّة : اللسانانظر  )13(

  ). 1/411(اإلتقان يف علوم القرآن  )14(

مقدمة قاتل بن سليمان البلخي، مليف القرآن الكرمي، األشباه َوالّنظائر انظر:  )15(
   ).  46 - 44ص: (حمقق الكتاب 

الدكتور عبدهللا محمود شحاته، طبعة الھيئِة المصريِة العامِة 
  .)ھـ1395(للكتاِب في 

   .َوھَذا الكتاُب أّوُل كتاٍب في فنِِّه يصُل إلى أيدينا
ا اشتبھْت أسماؤُ التصاريُف، تفسيُر القرآ -٢ هُ، َوتصـّرفْت ِن ممَّ

 )16(ثعلبةَ التّيميُّ تأليُف أبي زكريّا يحيى ابُن سالِم بِن أبي  معانيِه،
مةً نفيسةً 200(ت: ھـ)، حقَّقَْتهُ السيدةُ: ھند شلَبِي، َوقدَّمْت لَهُ مقدِّ

 كافيةً في موضوِعِه. 
تأليُف: أَبي  مجيِد،ما اتَّفَق لفظُهُ َواختلَف معناهُ ِمَن القرآِن ال -٣

ِد (ت: ِد بِن يزيٍد المبرِّ ھـ). َوھَي رسالةٌ نشَرھا 285العبّاِس محمَّ
 )17(ھـ)،1350األستاُذ عبُدالعزيِز الميمني بِالمطبعِة السلفيِة سنةَ (

 َولْم أعثُْر علْيھا. 
ِد بِن علّي بِن تحصيُل نظائِر القرآِن،  -4 تأليُف أبي عبِدهللاِ محمَّ

،الحَسِن، ال   ھـ).318(ت: ملقَِّب بالحكيِم الترمذيِّ
حمِن إِْسماِعْيِل تأليف  : وجوه القرآنِ  كتابُ  -5 اإِلَماِم أَبِْي َعْبِد الرَّ

 ، ِرْيِر النَّْيَسابُْوِريِّ الِحْيِريِّ وھذا ، )ھـ 431ت: (ْبِن أحَمَد الضَّ
قدمِه إضافةً إلى  الكتاب يَمتاُز على غيرِه مَن الكتِب بِعّدِة امتيازاتٍ 

م ھا َما يلي:نيِّ الزَّ   ، أھمُّ
  ، فَإنَّهُ أضخُم كتاٍب في فنِِّه إلى مْن ناحيِة الكمِّ

  اآلِن حسَب اطِّالِعي.
  .تَناولُهُ ُوجوهَ أحرِف المعاني في القرآِن الكريِم  

تأليُف الشيِخ اإلماِم أبي الوجوهُ َوالنظائُر في القرآِن الكريِم،  -6
َوقْد نشـَر الكتاَب ھـ)، 478امغانّي (ت:د الدَّ محمَّ  عبِدهللاِ حسيِن بنِ 

يِز سيّد األھل، َوطبعْتهُ داُر العلِم لِلمالييِن، بيروت، لبنان، عبُدالعز
َف فيِه الناشُر تصـرفًا على )م1980الطبعةَ الثالثةَ (مايو  ، َوتصـرَّ
  خالِف مبدأِ التحقيِق. 

تاِب، َولْم يميّز بيَن عملِِه َغيََّر الصورةَ الَّتِْي رسَمھا مؤلُِّف الك فقدْ 
اسَم الكتاِب،  غيَّرَ َواألسوُء مْنهُ أنَّهُ تاِب، ِف في الكَوعمِل المؤلِّ 

فَسّماهُ: (قاموَس القرآِن أْو إصالَح الوجوِه َوالنظائِر في القرآِن 
  الكريِم).

تأليُف: اإلماِم نزھةُ األعيِن النواظِر في علِم الوجوِه َوالنظائِر،  -7
الرحمِن بِن علّي بِن الجوزيِّ الديِن أبي الفرِج عبدِ جماِل 

ھـ)، َوقْد قاَمْت بِتحقيقِه: السيدةُ مھر النساِء: ايم، لنيِل 597(ت:
شھادِة الدكتوراه ِمَن الجامعِة العثمانيِة بِالھنِد، َوطُبَع بمطبعِة مجلِس 

ولى كن، الھند، الطبعةَ األدائرِة المعارِف العثمانيِة بِحيدرآباد الد
 يِن. ھـ) في مجلَّد1394(

ة العيوِن ( َوقِد اختصـَر ابُن الجوزيِّ كتابَهُ ھذا، َوسّماهُ: منتخُب قُرَّ
، َوقاَم بتحقيقِِه: )النواظِر في الوجوِه َوالنظائِر في القرآِن الكريمِ 

ُد السيُّد الصفطاوّي، ِمْن علماِء األزھِر، َوالدكتوُر: فؤ اد محمَّ
َونَشـَرْتهُ منشأةُ  ُر البحوِث اإلسالميِة.عبدالمنعم أحمد، خبي
  المعارِف باإلسكندريِة. 

تأليُف:  كشُف السرائِر في معنى الوجوِه َواألشباِه َوالنظائِر، -8
ِد بِن علّي بِن عماٍد (ت: ِد بِن محمَّ ھـ). حقَّقهُ الدكتوُر: فؤاد 887محمَّ

شـرْتهُ كِم جمھوريِة مصـر، َونعبدالمنعِم أحمد، القاضُي بِمحا
  الجامعِة اإلسكندريِّة، َوطُبَع بِمطابِع جريدِة السفيِر. مؤّسسةُ شباِب 

، الكريمِ  القرآنِ  ألفاظِ  دالالتِ  في تفسيرِ  العلماءِ  بھذا جھودُ  نَ تبيّ  قدْ وَ 
 نوا اختالفَ بيّ وَ ، ةِ الفرعيّ وَ  ةِ ھا األصليّ معانيْ  عنْ  ثامَ اطوا اللّ أموَ 

  .إلى تركيبٍ  تركيبٍ  منْ وَ  ،إلى آخرَ  سياقٍ  دالالتھا منْ 
5  

                                                            
كتاب على مارجحت حمققة الكتاب يف نسبته إىل مؤلفه، راجع مقدمة   )16(

   ). 46 -44ص: ( التصاريف

   ). 1/63ذكره حمقق كتاب املقتضب للمربّد يف مقدمته ( )17(
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في  نُ مُ كْ يَ ،  هُ تفسيرُ وَ  ةِ في المعاني القرآنيّ  هُ أثرُ وَ  ھذا العلمِ  ةُ أھميّ 
 : التاليةِ  النقاطِ 

، لقرآنِ لِ  ھي دراسةٌ  ھا القرآنُ التي استعملَ  ھذه األلفاظِ  دراسةُ  -1
 . هِ بِ  قُ ما يتعلَّ  شرفِ بِ  الشيءُ  فُ يشرُ وَ 
 . فھًما صحيًحا هِ فھمِ وَ  القرآنِ  رِ دبّ ى تعل المعينةِ  بلِ السُّ  أحدُ  -2
 ال يبقَ المعاني، فَ  دةِ المتعدِّ  أللفاظِ لِ  المعنى الصحيحَ  حُ يوضّ  -3

 .لقرآنِ لِ  الباطلةِ  التأويالتِ وَ  األھواءِ  مجاالً ألھلِ 
 في استنباطِ  الفقھاءِ ، وَ القرآنِ  علومِ  ركائزِ  منْ  ةٌ مھمَّ  ركيزةٌ  -4

 .الشرعيةِ  األحكامِ 
 .الموضوعيّ  التفسيرِ  علمِ  جوانبِ  ا منْ جانبً  لُ يشكِّ  -5
 .الكريمِ  القرآنِ  إعجازِ  أوجهِ  أعظمِ  منْ  ھذا العلمُ  دُّ عَ يُ  -6
  يعين المفسر على الجمع بين أقوال المفسرين المختلفة. -7
6  
ُ  ھوَ  المقالةِ  سببُ  ا كانَ لمَّ وَ  ) في (ضربَ  كلمةِ في تفسيرِ  الخطأ

  .فصيلِ التَّ ھا بِ جوھَ وُ  نَ أبيِّ  أنْ  حببتُ ؛ أَ الكريمِ  القرآنِ 
  :الكريمِ  ) في القرآنِ بَ رَ (ضَ  لمعنى كلمةِ  الواردةُ  الوجوهُ 

ْرِب: اْلجلُد بِالسَّْوِط َوَما أشبھَهُ. ثمَّ نُقَل بِاالستعارِة  األَْصُل في الضَّ
فَيُقَال: ضَرَب فِي األَْرِض: إِذا َساَر فيھا. َوفاَُلن إِلَى َمَواِضَع، 
ْرُب: الرجُل اْلَخفِيُف اْلِجْسِم، َضارٌب، أَي : محترٌف، َوالضَّ

  وأنشُدوا:
ْرُب الَِّذي تعرفُْونَهُ ... خَشاش كرأِس اْلَحيَِّة المتوقدِ  جُل الضَّ   أَنا الرَّ

ْنُف مَن  ْرُب: الصِّ َرُب َوالضَّ اِء  - اأْلَْشيَاِء. َوالضَّ : -بتحريك الرَّ
ْنَسان من ِجْزيٍَة اْلَعَسُل الغليظُ. َوالضريبَةُ: َما يْضر ُب على اإْلِ

ْرُب: اْلمثُل. ، َوالضَّ   َوَغيِرھَا. وأَْضَرَب فاَلٌن َعِن اأْلَمِر: كفَّ
ْرب فِي اْلقُْرآن على عّدِة أوجٍه:   َوذكر أھل التَّْفِسير أَن الضَّ

َ اَل يَْستَْحيِي أَْن يَْضِرَب َمثاًَل  الصفةُ، َكقولِِه تعالى:أَحُدھا:  ﴿ إِنَّ هللاَّ
 ]، َوفي النّحِل قولُهُ تعالى:26[البقرة:  َما بَُعوَضةً فََما فَْوقَھَا﴾

  ]. 112و 76و 75في ثالثِة مواِضَع [اآليات:  ﴿َضَرَب هللاُ َمثاًَل﴾
لَّةُ﴾ :لىالجعُل، َكقولِِه تعاَوالثّاني:  [البقرة:  ﴿ َوُضِربَْت َعلَْيِھُم الذِّ

  ].112، َوآِل عمراَن:  61
ْيُر، َكقولِِه تعالى:الَوالثّالُث:   اَل يَْستَِطيُعوَن َضْربًا فِي اأْلَْرِض﴾ ﴿ سَّ
[النّساء:  ﴿ َوإَِذا َضَرْبتُْم فِي اأْلَْرِض﴾ ]، َوقولِِه تعالى:273[البقرة: 

ِ﴾﴿ إَِذا  ]، َوقولِِه تعالى:101 ]، 94[النّساء:  َضَرْبتُْم فِي َسبِيِل هللاَّ
ِربُوَن فِي اأْلَْرِض يَْبتَُغوَن ِمْن فَْضِل ﴿ َوآَخُروَن يَضْ  َوقولِِه تعالى:

﴾ِ مِّل:  هللاَّ   ].20[المزَّ
 ﴿ َواْضِربُوھُنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم﴾ الّضـْرُب بِعينِِه، َكقولِِه تعالى:َوالّرابُع: 

  ]. 34في النّساِء [اآلية: 
﴿ فَاْضِربُوا فَْوَق  الّضْرُب بِالّسالِح، َكقولِِه تعالى:َوالخامُس: 

  ].12[األنفال:  أْلَْعنَاِق َواْضِربُوا ِمْنھُْم ُكلَّ بَنَاٍن﴾ا
[إبراھيم:  ُكُم اأْلَْمثَاَل﴾﴿ َوَضَرْبنَا لَ  التّبيِْيُن، َكقولِِه تعالى:َوالّسادُس: 

[يس:  َواْضِرْب لَھُْم َمثاًَل أَْصَحاَب اْلقَْريَِة﴾ ﴿ ]، َوقولِِه تعالى:45
13 .[  

 )18(﴿ َضْربًا بِاْليَِميِن ﴾ فأِْس، َكقولِِه تعالى:الّضْرُب بِالَوالّسابُع: 
  ]. 93[الّصافّات: 

ْكَر َصْفًحا﴾﴿ أَفَنَضْ  اإلْعراُض، َكقولِِه تعالى:َوالثّامُن:   ِرُب َعْنُكُم الذِّ
  ]. 5[الّزخرف: ) 19(

  
  :القرآنيِّ  اللفظِ  في داللةِ  النظائرِ وَ  الوجوهِ  اختالفِ  أسبابُ 

                                                            
قيل: كان جيمع « ): 7/366(حمليط" االبحر تفسريه " قال أبوحيان يف ) 18(

ا، وهي: الفأس  ا    ». يديه يف اآللة اليت يضر
والعرب تقول: قد أضربت عنك، ): «28/ 3(يف معاين القرآن قال الّفراء ) 19(

  ». إذا أردت به: تركتك، وأعرضت عنك وضربت عنك،

 
 الدامغانيّ  ا ذكرهُ : مَ  هُ ، مثالُ لكلمةِ لِ  غويّ اللّ  على األصلِ  االعتمادُ  -1

الثاني :  في الوجهِ  ، قالَ جهٍ أوْ  نھا على أربعةِ أَ  )التالوةِ ( في بابِ 
 :البقرةِ  في سورةِ  تعالى هُ قولُ [مثالُهُ:]  :تّباعِ بمعنى اال التالوةُ «

 حقَّ  هُ ونَ عُ بِ تِّ يَ  :] بمعنى121: اآلية﴿يَْتلُونَهُ َحقَّ تاَِلَوتِِه﴾ [
 في ذلكَ  هُ أنَّ مستندَ  ؛ نجدُ في ھذا القولِ  لِ التأمّ  عندَ ، وَ )20(»هِ باعِ اتِّ 

ُم : « فارسٍ  ابنُ  ، قالَ )تالوة( كلمةِ لِ  غويّ اللّ  األصلُ  ھوَ  التَّاُء َوالالَّ
ةُ َواْلَواُو أَْصٌل َواِحٌد، َوھَُو ااِلتِّبَاُع. يُقَاُل: تَلَْوتُهُ إَِذا تَبِْعتَهُ. َوِمْنهُ تاَِلوَ 

 . )21(»اْلقُْرآِن، أِلَنَّهُ يُْتبُِع آيَةً بَْعَد آيٍَة 
  
 تفسيرُ  هُ ، مثالُ القرآنيِّ  ياقِ في السِّ  الكلمةِ  على وضعِ  االعتمادُ  -2

َل اْلفُْرقَاَن َعلَى َعْبِدِه﴾  تعالى هِ ) في قولِ رقانِ (الفُ  : ﴿ تَبَاَرَك الَِّذي نَزَّ
  . القرآنيُّ  السياقُ  في ھذا ھوَ  نَ المفسري معتمدَ  أنَّ  نجدُ  ؛]1[الفرقان: 

 
 الحقيقةِ وَ  ةِ الشرعيَّ  الحقيقةِ  بينَ  اللفظةِ  على استعمالِ  االعتمادُ  -3
 المعروفةِ  العبادةِ بِ  (الصالة) أحيانًا لفظِ  : تفسيرُ هُ مثالُ وَ  ،غويةِ اللّ 

 حيانًارونھا أَ فسّ يُ )، وَ (الصالةِ  لفظِ لِ  ةِ الشرعيّ  على الحقيقةِ  اعتماًدا
معنى  أنَّ  )؛ إذْ (الصالة لفظِ لِ  غويةِ اللّ  الحقيقةِ  ، على اعتبارِ ءِ الدعابِ 

  . الدعاءُ  ھيَ  غةِ اللُّ  أھلِ  عندَ  الصالةِ 
 
المعنى  : أنَّ أيْ  ،ھاالزمِ بِ  الكلمةِ  تفسيرُ  ھمْ معتمدُ  يكونُ  أحيانًا -4

 ھذا المستفادُ  منهُ  يلزمُ  لكنْ ، وَ مباشرةً  اللفظُ  عليهِ  يدلّ  لمْ  المستفادَ 
 القرآنِ ) في (األسفِ  : تفسيرُ  القرآنِ  منَ  هُ مثالُ وَ . عرفا أوْ  عقالً 

تعالى: ﴿َوتََولَّى َعْنھُْم َوقَاَل يَاأََسفَا َعلَى  هِ ، كما في قولِ الحزنِ بِ 
تعالى : ﴿  هِ ، كما في قولِ الغضبِ بِ  هُ تفسيرُ ]، وَ 84يُوُسَف ﴾ [يوسف: 

ا آَسفُونَا اْنتَقَْمنَا ِمْنھُْم﴾ [الزخرف:  نجدُ  ينِ ال الحالَ في كِ ] ، وَ 55 فَلَمَّ
 لوازمِ  منْ  أنَّ  ھا؛ إذْ الزمِ بِ  لكلمةِ لِ  تفسيرٌ  ھوَ  ينِ ال التفسيرَ أنَّ كِ 

 أصلٌ  الفاءَ وَ  السينَ وَ  الھمزةَ  إنَّ إال فَ ، وَ الغضبُ وَ  الحزنُ  :األسفِ 
  ) 22( .فارسٍ  ابنُ  قالهُ  ذلك. ا أشبهَ مَ وَ  فِ التلھُّ وَ  على الفوتِ  يدلُّ  واحدٌ 

 
 ا: مَ همثالُ ، وَ نھايبيُّ  بمثالٍ  الكلمةِ  تفسيرُ  ھوَ  ھمْ معتمدُ  يكونَ  أنْ  -5 

:  نِ يْ ھَ جْ على وَ  يأتيْ  في القرآنِ  المنكرَ  نَّ إِ «: الجوزيِّ  ابنُ  هُ قالَ 
لنا إذا تأمّ وَ  .)23(»مَ سلَّ وَ  عليهِ  صلى هللاُ  النبيِّ بِ  التكذيبُ ، وَ الشركُ 
 المنكرِ  أمثلةِ  منْ  التكذيبَ وَ  الشركَ  أنَّ  ؛ نجدْ الوجھينِ  ھذينِ 

   .هِ أنواعِ وَ 
 
: ما هُ مثالُ وَ . النزولِ  سببُ  ھوَ  الوجهِ  في ذكرِ  ھمْ معتمدُ  يكونَ  أنْ  -6

 ،وجھًا شرينَ يأتي على عِ  في القرآنِ  أنَّ اإلنسانَ  الدامغانيُّ  هُ ذكرَ 
 هُ ، قولُ أبي وقاصٍ  بنُ  : سعدُ عشرَ  السادسَ  الوجهُ وَ «: قالَ  امنھا کمَ وَ 

ْينَا قمانَ ل تعالى في سورةِ  ْنَساَن بَِوالَِدْيِه﴾ [اآلية: : ﴿َوَوصَّ ] 14اإْلِ
 سببِ بِ  الكلمةِ  تفسيرُ  نما ھوَ ھذا إِ  هُ تفسيرُ وَ  )24( ». ...ادً يعني: سعْ 
 حينَ  سعدٍ  أمِّ  ةِ في قصَّ  مسلمٍ  في صحيحِ  يٌّ مروِ  ، كما ھوَ نزولھا

  . هِ دينِ بِ  حتى يكفرَ  أبًدا هُ مَ ال تكلّ أَ  تْ حلفَ 
 
: هُ ، مثالُ نبويٌّ  ، حديثٌ الكلمةِ  في تفسيرِ  ھمْ معتمدُ  ونُ ا يكأحيانً -7
، جھينِ نھا تأتي على وَ ، أَ الزيادةِ  في تفسيرِ  ا ذكره الدامغانيُّ مَ 

                                                            
   . ) 88الوجوه والنظائر للدامغاين (ص:  )20(

   . )1/351( البن فارسمعجم مقاييس اللغة ) 21(

  .) 1/103( البن فارس معجم مقاييس اللغة) 22(

  ).1/544(نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر) 23(

  ). 1/51( للدامغاينإصالح الوجوه والنظائر ) 24(
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 إلى هللاِ  : النظرُ اآلخرُ ، وَ هِ جنسِ  منْ  شيءٍ على  ھما: الزيادةُ أحدِ 
  .)25(تعالى

 
 عندَ ، صحيحِ ال النبويِّ  الحديثِ ال بِ الثاني إِ  الوجهِ  إثباتُ  ال يمكنُ وَ 

صلى  – َعِن النَّبِىِّ  ،عنهُ  هللاُ  رضيَ  صھيبٍ  حديثِ  منْ  مسلمٍ  اإلمامِ 
ُ  - قَاَل  - إَِذا َدَخَل أَْھُل اْلَجنَِّة اْلَجنَّةَ « قَاَل:  - مَ سلَّ وَ  عليهِ  هللاُ  يَقُوُل هللاَّ

 ؟ْض ُوُجوھَنَاتُبَيِّ أَلَْم  :فَيَقُولُونَ َشْيئًا أَِزيُدُكْم؟  تُِريُدونَ أتَبَاَرَك َوتََعالَى 
نَا ِمَن النَّارِ  فَيَْكِشُف اْلِحَجاَب فََما  - قَاَل  - ؟أَلَْم تُْدِخْلنَا اْلَجنَّةَ َوتُنَجِّ

  .)26( » أُْعطُوا َشْيئًا أََحبَّ إِلَْيِھْم ِمَن النََّظِر إِلَى َربِِّھْم َعزَّ َوَجلَّ 
 
 هُ مثالُ ، وجًھا هُ جعلُ وَ  الواردِ  المبھمِ  تعيينُ  ھمْ معتمدُ  يكونُ  أحيانًاــ 8
: قالَ  ، حيثُ (القرية) على لفظةِ  هِ كالمِ  عندَ  الجوزيِّ  ابنُ  هُ ما ذكرَ  :
 على عشرةِ  تأتيْ  في القرآنِ  أنَّ القريةَ  المفسرينَ  بعضُ  ذكرَ «

، ة، وسدوم، وأنطاكيّ ، أيلة، وأريحا، ودير ھرقل: مكةَ أوجهٍ 
 .»ى على اإلطالقِ رَ القُ  جميعُ ، وَ وى، ومصر، ومكة والطائفونينَ 

)27( 
 ةُ صحّ  هِ في تعيينِ  يشترطُ ، وَ المبھمِ  تعيينُ  :األوجهِ  في ھذهِ  المالحظُ وَ 

  هِ يبقى على إبھامِ  لى أنْ وْ األَ ال فَ إِ ، وَ ةِ السنَّ  أوِ  الكتابِ  منَ  عليهِ  الدليلِ 
  
  لخاتمةا
  :النتائجِ  أھمِّ  منْ فَ ، التوصياتِ وَ  النتائجِ  أھمِّ  ذكرِ بِ  ھذه المقالةَ  ختمُ أَ 

إِنَّ ِعْلَم الُوُجوِه َوالنَّظائِِر، يَْبَحُث َعْن تَْفِسيِر األَلفاِظ القُْرآنيِة الَّتِْي  -1
َدةٌ في القرآِن الكريِم.    لھا َمعاٍن ُمتََعدِّ

حسَب ھذا الفَنِّ قِسماِن: فَاأللفاظُ بِاْعتباِر أنَّ  القُرآنيّةَ إنَّ األلفاظَ  -2
دةً في القُر ). ُوُجْوهَ القُرآنِ آِن الكِريِم تُسمَّى: (لھا َمعاِن متعدِّ

َوبِاعتباِر أَنَّ لھا معنًى َواحًدا في ِعّدِة َمواِضَع مَن القُرآِن الكِريِم 
ْحمةِ . فَلفظُ ()نَظَائِرَ (تُسمَّى:  بِاعتباِر أَنَّهُ بِمعنَى:  - مثالً  -) الرَّ

لى ُوُجْوٍه. َوبِا اإلسالِم، َواإليماِن، َوالجنَِّة، َوالمطِر...إلخ، فَھَو ع
في عّدِة َمواضَع: يُسّمى ُكلُّ َمْوضٍع:  )لمطرِ اعتباِر أَنَّ لَهُ معنَى (

لى ع )النَِّظْيرِ (نَظيًرا لآِلَخِر. َوقْد جمَع ُعلماُء ھَذا الفَنِّ كلمةَ 
  جمًعا مخالِفًا للقِياِس.  )النَّظائرِ (
  تِلَك المعانِي لِلِْفٍظ َواِحٍد.  إِنَّه ُربَّما تُْوَجُد ُمناسبَةٌ قِويّةٌ بَْينَ  -3
إِنَّ لِكتُِب ُوُجوِه القُرآِن ِصلةً َوثيقةً بِكتُِب َغِرْيِب القُرآِن، َوكتُِب  -4

  اللّغِة.
ًرا َمْلُحْوظًا ِمْن بَْدِء التَّْدوْيِن إِلى  -5 إِنَّ كتَُب الُوُجوِه قَْد نَالَْت تَطوُّ

  يَْوِمنا ھذا. 
لفَنِّ استَْعَملُوا كلَِمتَْيِن في تَْسميِة ھذا النّوِع ِمَن إِنَّ ُعلَماَء ھَذا ا -6

ظائِر)، َوال العلُوِم المتَعلّقِة بِالقُرآِن الكِريِم، َوھَما: (الُوُجْوهُ) َو(النَّ 
اسًما أليِّ نوٍع ِمْن  -في َماَعَدا ذلَك  - )الُوُجْوهِ (أَْعلُم استعماَل كلمِة 

ا كلِم فَقَِد اْستُْعِملُت َمَع ُمُراِدفِھا، َوھَي  )النَّظائِرِ (ةُ: أَْنواِع العلُوِم. َوأَمَّ
خَرى، ِمثُل كتاِب: في تَْسِميَِة بَْعِض الكتُِب في فُنُوٍن أُ  )األَْشبَاهِ (كلمةُ 

إِلْبراھيَم ْبِن نَُجْيٍم  )أَبي َحنِيفَةَ  اإلمامِ  األَْشباِه َوالنَّظائِِر على َمْذھبِ (
في قََواعِد فُُرْوِع فِْقِه  )ْشبَاِه َوالنَّظائِرِ األَ (ھـ)، َوكتاِب: 970(ت 

ْيِن الّسيُْوطّي، َوكتابِه:  ْشبَاهُ األَ (الشَّافَِعيِّة، لِإلماِم: جالِل الدِّ
لِلخالِديَّْيِن.  )األَْشبَاِه َوالنَّظائِرِ (في النَّْحِو. َوِمثِل كتاِب:  )َوالنَّظائِرُ 

  َوھَو في األَدِب. َوهللاُ أَعلُم! 
ٍة لمْعِرفَِة ھَذا النَّ  إِنَّ المفَّسـَر في حاَجةٍ  -7 ْوِع ِمْن أَْنواِع علُْوِم َماسَّ

  القُرآِن.

                                                            
  ). 1/221( إصالح الوجوه والنظائر للدامغاين) 25(

  ). 1/12( صحيح مسلم) 26(

ص: (، لإلمام ابن اجلوزي  علم الوجوه والنظائريفنزهة األعني النواظر  )27(
500 .(  

ا التوصيات، فھي كا   لتالي: أمَّ
ما  بيانِ وَ  القرآنِ  علومِ  في المساجدِ  ةِ ألئمّ  ةٍ تعليميّ  دوراتٍ  إقامةُ  -1

على  ھمْ نبيھِ ت. وَ الضرويةِ  اللغويةِ  العلومِ  منَ  القرآنِ  ـرُ مفسِّ  هُ يحتاجُ 
  لٍم.عِ  بدونِ  التفسيرِ وَ  الترجمةِ  خطورةِ 

مواد  ) ضمنَ المعاصرِ  ـرِ المفسّ  ضروراتِ من ( ةمادّ  إدخالُ  -2
  .الشريعةِ  كليةِ 

 ةِ األئمّ  كثرُ فيھا أَ  التي يخطئُ  الكلماتِ  يبينُ  مختصرٍ  بٍ كتيَ  طبعُ  -3
انًا احتسابًا لألجرِ  ھاتوزيعِ وَ  ،في الترجمةِ    .مجَّ

ُ ، وَ ةً موضوعيّ  ةً لغويّ  دراسةً  الکريمِ  القرآنِ  مفرداتِ  دراسةُ  -4 ن بيا
  .التطبيقِ  ، معَ ةِ العربيّ  غةِ اللّ ھا بِ عالقتِ 

 يكونَ ، لِ النظائرِ وَ  الوجوهِ  جميعِ  بجمعِ  يختصُّ  فٍ مؤلَّ  تصنيفُ  -5
  .الكريمِ  القرآنِ  معاني مفرداتِ في  موسوعةً 

 على معانٍ  فظِ اللّ  في حملِ  فِ التعسّ  عنِ  مكانِ اإلِ  قدرَ  االبتعادُ  -6
  .ھاال يحتملُ  بعيدةٍ 

مرحلِة الدراساِت الُعليا، دراسةُ الوجوِه َوالنظائِر القرآنيِّة في  -7
َوتمييِز المتّفِق عليھا مْن غيِرھا، َودراسةُ المختلِف فيھا، َوبياُن 

  علِل ذلَك.
 

ألقی ا وَ ھقرأَ  منْ  کلَّ  المقالةِ  بھذه ينفعَ  أنْ  العظيمَ  هللاَ  أسألُ وأخيًرا، 
َوأطلُب مَن القارِئ الكريِم أْن ينبَذ الخطأَ قصيًّا إْن ، فيھا النظرَ 

ُملتمًسا مْنه االعتذاَر َوالتصحيَح، ، الشيطانِ ي وَ نفسِ  منْ  هُ إنَّ فَ وجَدهُ، 
 ھوَ فَ  صوابٍ  فيه منْ  َوإْن وجدفَالمرُء ضعيٌف بِنفِسِه قويٌّ بِإخوانِِه. 

  .مًسا منهُ الدعاءَ ، ملتالوھابِ  الكريمِ  توفيقِ  منْ 
ٍد َوعلى آلِِه َوأَْصَحابِِه َوَمِن اْقتََدى َوصَ  لَّى هللاُ َوسلََّم على َسيِِّدنَا محمَّ

ْيِن.   بِھَْديِِه إِلى يَْوِم الدِّ
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