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ــه ــوذ ب ــستغفره, ونع ــستعينُه, ون ــده, ون ــد هللا, نحم ُإن احلم َُّ ُْ َ ْ َُ َ ــن رشور َ ِ م ُ ُ ِ
َأنفسنَا, ومن سيئات أعاملنا, مـن هيـده اهللا فـال مـضل لـه, ومـن يـضلل فـال  َ ُْ َ َِّ ْ ُْ ُ ْ ْ َِ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ
ًهادي له, وأشـهد أن ال إلـه إال اهللاُ وحـده ال رشيـك لـه, وأشـهد أن حممـدا  ُ َ َُّ َ ُ َّ ُْ ُ ْ َ َ َ َُ َ ََ ِ َ ْ َ ِ َ

ُعبده ورسوله, أما بعد  ُ َ ُ ْ ... 
ً جيـد رمحـا وشـيجة بينهـا, تتالقـى يف كثـري مـن فإن الناظر إىل علوم العرب

ًاألصــول واألســس ويمــد بعــضها بعــضا, وبالغــة العــرب نــشأت يف رحــاب 
القرآن الكريم وعىل ضفافه نمت وترعرعت, ومن العلوم التي أمدت البالغـة 
ًالعربية علوم القرآن عموما, وكتـب املتـشابه خـصوصا, والشـك يف أن معرفـة  ً

 : شابه وعلم البالغة أمر يمكن استثامره من وجهنيأوجه التالقي بني املت
 :معرفة أصل العالقة: األول
 .البحث عن منهج صالح للتجديد البالغي: الثاين
أما متشابه النظم القرآين وبيان أصـل العالقـة, فاملتـشابه يف اللغـة : ًأوال

ــشاهبات  ــشكالت واملت ــور امل ــن األم ــشبهات م ــل, وامل ــشابه والتامث ــو الت ه
:  وشاهبه وأشبهه ماثله وتشاهبا واشتبها": الت, ويف القاموس املحيطاملتامث

 .)١("أشبه كل منهام اآلخر حتى التبسا 
                                                 

  . م١٩٣٣/هـ١٣٥٢ط الثالثة , , أبادي طبع املطبعة املرصية  للفريوز٤/٢٨٦القاموس املحيط   )١(



 

 ١٦٤٢

) تــشابه ( مــن خــالل ذلــك يتــضح أن املتــشابه مــأخوذ مــن املفاعلــة يف 
 . للداللة عىل وجود الوصف يف الطرفني

: تعـاىلوأصله أن يشتبه اللفظ يف الظاهر مع اختالف يف املعنى كـام قـال 
{ \ ] ^ z  وهـو أعـم مـن ) ١(, أي متفق املناظر وخمتلف الطعـوم٢٥البقرة

رمحـه −املتشابه يف القرآن, وغريه, والدليل عىل ذلك أن أبا منصور الثعـالبي 
, وهو كتاب صغري احلجم خصصه ألخبار )املتشابه(ً ألف كتابا بعنوان −اهللا

 .)٢(األدباء والشعراء والكتاب
 يقابلــه مبحــث املتــشابه واملحكــم يف مباحــث علــوم واملتــشابه اللفظــي

ًالقرآن, وقد نوه به كثري من العلامء, وأفردوا له كثـريا مـن املؤلفـات, ويميـز 
ًالعلامء بني املتشابه واآليات املـشتبهات دفعـا للـبس وحتاشـيا للخلـط, فـإذا  ً
كان املتشابه هو الذي حيتمل أكثر من وجه من وجوه الـرأي والنظـر ملـا فيـه 
من اشتباه يف الداللة عىل كثري من الناس أو بعضهم ومنـه مـوهم التنـاقض, 
فــإن اآليــات املــشتبهات هــي عبــارة عــن اآليــات التــي اتفقــت ألفاظهــا يف 
الظاهر, وتكررت يف القرآن لكنه وقع يف بعضها زيادة أو نقـصان أو تقـديم 

نهايـة أو تأخري أو إبدال حرف مكان حرف أو ما شابه ذلـك ممـا يـؤدي يف ال

                                                 
 ). ه ١٣٩٣ (٣الرتاث ط , دار )١٠٢(ينظر تأويل مشكل القرآن البن قتيبة, تح أمحد صقر   )١(
 .  م١٩٦٧ ط – بغداد – مطبعة احلكومة ١١٠ينظر املتشابه للثعالبي   )٢(



 

  ١٦٤٣  

ًإىل حدوث اختالف بني اآليتني أو اآليـات, كـام يـدخل فيهـا أيـضا اآليـات 
التي تكررت بعينها من غري زيادة أو نقـصان أو نحـو ذلـك, واألرسار فيهـا 
متعلقة بالبالغة والبيان واإلعجاز, وختضع يف كثـري مـن األحيـان إىل تبـاين 

 .)١(وجهات النظر واختالف فهم أسباب التشابه وعللها
ً واألوىل خروج اآليات املتفقة لفظا من حد التـشابه, وذلـك السـتلزام 

 . التشابه وجود اتفاق واختالف
ًوعلم متشابه الـنظم القـرآين مل ينـل حظـه مـن الـدرس والتـأليف قـديام 
ًوحديثا مع كونه من أجل علوم اإلعجاز وأدهلـا عـىل خـرق العـادة يف جمـال 

 متـشابه الـنظم القـرآين ال يكفيـه التحدي بنظم القـرآن ولعـل هـذا ألن عـامل
حتصيل العلوم اإلثني عرش التي جيب توفر العلم هبا لدى املفرس بل جيب أن 

 . تتوفر فيه موهبة خاصة واستعداد كبري
 : أشهر املؤلفات يف علم املتشابه القرآين

املتتبــع ملــسرية هــذا العلــم جيــد أنــه قــد بــدأ التــأليف فيــه مــن قبــل أئمــة 
 ملتشابه اآلي ليتيرس ضبطها عىل حفظة القـرآن, وعـىل هـذا ًالقراءات حرصا

ــات ت  ــن حبيــب الزي , وتابعــه الكــسائي )هـــ١٥٨(جــاءت كتــب محــزة ب
 : وتوالت الكتب التي أفردت لدراسة تلك اآليات مثل) ه١٨٩(ت

                                                 
صـالح الـدين / , د٢٥١القرآن احلكيم رؤيـة منهجيـة جديـدة ملباحـث القـرآن الكـريم :  ينظر  )١(

 . م١٩٩٩بسيوين رسالن طبع دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع ط الثالثة 



 

 ١٦٤٤

 .  للسجستاين" رسالة يف متشابه التعبري باللفظ يف آيات القرآن " −١
 ).ه٣٣٦(املنادي  البن " متشابه القرآن العظيم " −٢
 درة التنزيل وغرة التأويل يف بيان اآليات املتشاهبات يف كتاب اهللا " −٣

 ).ه ٤٢٠( لإلسكايف "العزيز 
 ). هـ٥٠٥( للكرماين " الربهان يف توجيه متشابه القرآن " −٤
 مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيـل يف توجيـه املتـشابه " −٥

 ).ه ٧٠٨(ري الغرناطي  البن الزب"اللفظ من آي التنزيل 
 ).ه ٧٣٢( للجعربي "تذكرة احلفاظ يف مشتبه األلفاظ " −٦
 ).ه ٧٣٣( البن مجاعة " كشف املعاين يف املتشابه من املثاين " −٩

 .)١ ()ه٩٢٦ لألنصاري " فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن " −١٠
ــام ذكــره  ــا يمكــن أن يقــرن ب ــات مل حتــو مــن االجتهــاد م  وهــذه الكتاب

إلســكايف يف درتــه, وقــد حتققــت مرتبــة االجتهــاد يف ذلــك العلــم للعالمــة ا
 مــالك التأويــل القــاطع بــذوي "صــاحب كتــاب ) هـــ ٧٠٨ت ( الغرنــاطي 

 ولقـد أشـار كـل "اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل 
 .)٢(من تعرض هلذا العلم إيل مكانة اإلسكايف والغرناطي فيه

                                                 
 ,)١٤: ٢٢٩(حممد بن عيل بـن حممـد الـصامل . ة املتشابه اللفظي يف القرآن الكريم, دمن بالغ: ينظر  )١(

 . م٢٠٠١ − ه١٤٢٢دار إشبيليا ط األوىل 
 . أبادي وغريمها اإلتقان للسيوطي وبصائر ذوي التمييز للفريوز:  يراجع   )٢(



 

  ١٦٤٥  

ًعرص احلديث فقلام وجدنا عاملا له هذه املوهبة يف دراسة مسائل أما يف ال
 .)١(ًهذا العلم إال قليال 

ولعل هذه اإلطاللة تكشف عن الكثري من العالقات بني علـم املتـشابه 
ودرس البالغة, وهذا ممـا جيـب اتباعـه يف قـضية جتديـد بالغتنـا عـىل الـنمط 

جيـه لـدهيم, وإظهـار الذي سلكه األسالف عن طريـق حتديـد ضـوابط التو
 .منهجهم العام يف درس املتشابه

 : البحث عن منهج صالح للتجديد البالغي: ًثانيا
ًتكمن أمهية هذا املوضـوع يف هـذا الوقـت نظـرا لكثـرة طعـن الطـاعنني 
وامللحدين يف لغة القرآن وبالغته يف هذا العرص, فقد ذكـر بعـض املحـدثني 

اسة األلفاظ املفـردة فقـط مـن حيـث أن البالغة العربية قد اقترصت عىل در
أداؤها للمعاين اجلزئية باجلملة الواحدة أو اجلمل املتصلة يف معنى واحد ومل 

 وكـذلك فـإن طعـون املالحـدة يف القـرآن ولغتـه وبالغتـه ال )٢(جياوزوا ذلك
                                                 

 ملـسات بيانيـة " و "ين  التعبري القرآ":  فاضل صالح السامرائي يف كتبه / ومن هؤالء الدكتور   )١(
 معـاين " و " معـاين النحـو " و " بالغة الكلمة يف التعبري القـرآين " و "يف نصوص من التنزيل 

 . الصامل, وغريمها/  ود"األبنية يف العربية 
 ألمني اخلويل, طبـع دار املعرفـة ٢٦٧مناهج جتديد يف النحو والبالغة والتفسري واألدب :  ينظر  ) ٢(

ًتنظر هذه الفرية أيـضا يف كتـب النقـد احلـديث التـي أرخـت للبالغـة والنقـد ,, من دون تاريخ
 . حممد غنيمي هالل, وطه أمحد إبراهيم, وشوقي ضيف :  العربيني ألمثال 



 

 ١٦٤٦

ًتزال متداولة مطروحة يف األسواق حتى اآلن خصوصا بعد ظهور الوسائل 
بــل ) ١(نرتنــت والكمبيــوتر والفــضائيات وغــري ذلــكاإلعالميــة احلديثــة كاال

مـوت املؤلـف, : تعددت القراءات احلداثية للقرآن الكـريم متبنيـة نظريـات
وانفتاح النص, حتى زعم بعضهم صالحية قراءة البالغة القرآنية وإعجازه 
وفق مناهج غربية كالبنيوية والتفكيكية التي جتاوزها الغرب نفسه, ولذلك 

 .  طريقة للتجديد من تراثناأردنا الكشف عن
 : ويأيت املتشابه يف القرآن عىل أنواع أذكر منها

  .٣٨ , البقرة J K  L z }ما يشتبه بالزيادة والنقصان نحو  −١
 . ١٢٣طه  z ¿  ¾ ½ }و

 .١٢٢األعراف  F G H z }التقديم والتأخري نحو −٢
 .٧٠طه  a b z }و

  .١٢٦البقرة Ì Í Î z }: التعريف والتنكري نحو−٣
 .٣٥ابراهيم  X Y Z z }و 

 .٨٠البقرة, u    v w z }: اجلمع واإلفراد نحو−٤
 .٢٤آل عمران  z  ̂ [ }و 

                                                 
عبــد العزيــز املطعنــي, طبــع / د . حقــائق القــرآن وأباطيــل خــصومه شــبهات وردود أ :  ينظــر  )١(

ــاه ــشئون اإلســالمية بالق ــدد املجلــس األعــىل لل ــسة دراســات إســالمية الع  ٨٠ – ٧٨رة, سل
 . م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣



 

  ١٦٤٧  

 .٢٦السجدة  b c d z } و ١٢٨طه  Y Z [ z }:  إبدال حرف بغريه نحو−٥
 .١٦٠األعراف R z }و  ٦٠البقرة t z }إبدال كلمة بأخرى نحو −٦

 .٦٤األعراف  Ë z }, ٤٢ألنعام ا, z      ¹ }: اإلدغام وتركه نحو−٧
 A B C D E F G H I J  K } اخــتالف الــنظم كلــه نحــو−٨

L M N O P   Q   SR  T U z  ـــــرة  s  t u } , ٥٨ البق

v w x y z {  | } ~ _ ̀ a b  c 

ed f g  z , ١(. ١٦١األعراف( 
والنظر يف هذه الوجوه أمر بالغي خالص, وأهـم مـا يمكـن اعتبـاره يف 

إن مراعاة مقتىض احلال يف القرآن الكريم وجه من وجوه : ييلهذا الصدد ما
إعجازه, وآيات املتشابه بينهـا أوجـه اتفـاق واخـتالف, و ذلـك االخـتالف 
مرده إىل الـتالؤم البالغـي والتناسـب الـذي يقتـيض كـل عبـارة يف موقعهـا, 

 : والنظر إ ىل الكالم مجلة عىل النحو التايل
 .ً موطن خاصا يف آخرً أن املذكور قد يكون عاما يف −١
 .  أن يذكر اجلزء يف موطن واجلزء اآلخر يف موطن آخر −٢
 أن يكــون للمــذكور حالتــان فتــذكر حالــة يف مــوطن وحالــة أخــرى يف  −٣

 .موطن آخر

                                                 
  . ١/١١٣, والربهان يف علوم القرآن ١/٣, ومقدمة مالك التأويل ٣درة التنزيل :  ينظر ) ١(



 

 ١٦٤٨

 . أن يكون املذكور قد ورد لكن يف أوقات خمتلفة ومقامات متنوعة −٤
 . اختالف األعداد أو اإلسناد أو الوصف −٥

 : ظم القرآينضوابط توجيه متشابه الن
هناك ضوابط للتوجيه اللفظي واملعنوي لدى علامء املتشابه كانـت ذات 
قيمة يف الكشف عن بالغة القرآن وإعجازه, ويمكن االستفادة هبا يف طريق 
ــة يف التحليــل البالغــي, ولقــد وقــع يف ظــن بعــض  ــة عربي الوصــول لنظري

متثل ضوابط توجيه َّالدارسني أن بإمكاهنم دراسة متشابه النظم القرآين دون 
ًاملتــشابه كــام طبقهــا أئمتــه اكتفــاء بــام وجــد عنــد املفــرسين, والقيــاس عــىل 

 .كالمهم
وهذا وهم يوقع يف أخطاء جسام ألن لكل علم أئمته الذين شغلوا بـه, 

 وهـذه )١(وعكفوا عىل دراسته حتى فرق هلـم عـن معاملـه ودقائقـه وضـوابطه
 . ي وآخر معنويقسم لفظ: الضوابط قد انقسمت لدهيم قسامن

 : ضوابط التوجيه اللفظي: ًأوال
ًإن العلــة اللفظيــة والتــشاكل اللفظــي يمــثالن أساســا مهــام مــن أســس  ً
ًالتوجيه يف القرآن عمومـا ويف علـم متـشابه الـنظم القـرآين خـصوصا, وقـد  ً

                                                 
, )٥٠٧ص(حممود حسن خملـوف / د . ضوابط التوجيه اللفظي ملتشابه النظم القرآين, أ:  ينظر) ١١(

 ).م٢٠٠٦ − هـ ١٤٢٧( العدد اخلامس والعرشون جملة كلية اللغة العربية بأسيوط,



 

  ١٦٤٩  

 " دالئل اإلعجـاز " عبد القاهر البالغة بحسن األلفاظ يف كتابه ربط اإلمام
 يف ثنايـا حديثـه عـن الـسجع واجلنـاس ذكـر أن " أرسار البالغـة "إال أنه يف 

املتكلم لو رام تـركهام إىل خالفهـام ممـا ال جتنـيس فيـه وال سـجع لـدخل مـن 
ــه املتكلــف  ــام ينــسب إلي ــه يف شــبيه ب ــى وإدخــال الوحــشة علي عقــوق املعن

 . )١(للتجنيس املستكره والسجع النافر
كام أننا نجد الـشيخ قـد ربـط كـل حـسن يف خـصائص البالغـة وصـورها  

بمدى تالؤمه مع النظم كام فعل يف االستعارة والتمثيل والكناية وكافة األبواب 
وعليه فال خيرج السجع أو الفواصل ومها أمر لفظي عن هذا, فهام مما يكمن فيه 

لبالغة مع التالؤم يف النظم, وعليـه فقـد طبـق علـامء املتـشابه احلسن واجلامل وا
ضوابط التوجيـه اللفظـي يف مؤلفـاهتم وأشـادوا بـه, قـال الغرنـاطي بعـد تبيـان 

 فمثـل هـذا ال إشـكال فيـه لرعـي ": التشاكل اللفظي داخل الـنظم والفواصـل
ة  بـل إنـه جعـل العلـ)٢("املناسبة وحصوهلا يف كل من الـسورتني عـىل أتـم وجـه

اللفظية ـ وهي مراعاة الفواصل ـ أساس التوجيه يف مواضع كثـرية ومل يـزد عـىل 
ذلك, وهذا األمر متوفر لـدى علـامء املتـشابه بكثـرة فإنـه مـن العجيـب أن جتـد 

 , يف مفتتح سورة يونس مع جنس احلرف A z }: توجيههم لتناغي الراء يف قوله

                                                 
  . ١٤أرسار البالغة :  ينظر ) ١(
  . ٩٣٢, ٢/٩٣١مالك التأويل :  ينظر ) ٢(



 

 ١٦٥٠

اس احلـرص واالستقـصاء عـىل الذي انترش يف بناء كلامهتا بـل اعتمـدوا عـىل أسـ
مستوى احلروف والكلامت سواء يف نطاق السورة أو القرآن كله وهذا األساس 
يعــد مــن أهــم أســس توجيــه املتــشابه ونتائجــه أقــرب مــا يكــون إىل الــصواب 

 .)١(واليقني
 : وقد متثلت أهم أسس ضوابط التوجيه اللفظي فيام ييل

 .التناسب اللفظي يف بنية النظم −١
ظرإىل هذا التناسب من عدة زوايا تصلح أن تكون ضـوابط يمكن أن ين

 : تقريبية لدراسة هذا العلم مثل
 .التوجيه بالتشاكل اللفظي يف احلروف −١
 .التوجيه بالتشاكل اللفظي يف املفردات −٢
 : التوجيه بتناسب الرتاكيب يف بعض خصائصها املتامثلة ويشمل −٣

 .تناسب احلذف أو اإلثبات يف الرتاكيب املتشاهبة  −أ 
 . تناسب التقديم والتأخري يف الرتاكيب املتشاهبة  −ب 
 .  تناسب اجلمع واإلفراد يف الرتاكيب املتشاهبة −ج 
 . تناسب الفصل والوصل يف الرتاكيب املتشاهبة −د 
 .تناسب التذكري والتأنيث يف الرتاكيب املتشاهبة −ه 

                                                 
  . ١٤٩متشابه النظم القرآين بني اإلسكايف والغرناطي :  ينظر ) ١(



 

  ١٦٥١  

 . تناسب التعريف والتنكري يف الرتاكيب املتشاهبة −و 
 .اكيب املتشاهبةتناسب الفك واإلدغام يف الرت −ز 

 . التوجيه يتناسب الرتاكيب يف بعض خصائصها املتغايرة−٤
 .التوجيه بالتناسب اللفظي القائم عىل أسس صوتية

وقد متثل ذلك يف مراعاة التناسب اللفظـي يف الفواصـل, وقـد تنوعـت 
ًمظــاهر ذلــك تبعــا للجــزء الــذي حــدث فيــه التغيــري, وطبيعــة هــذا التغيــري 

 : لنحو التايلالطارئ, فورد عىل ا
 .التوجيه بمراعاة الفواصل لتغاير اللفظتني −١
 .التوجيه بمراعاة الفواصل لتغاير النظوم −٢
 .التوجيه بمراعاة الفواصل يف تغاير الصيغ −٣
التوجيــه بمراعــاة الفواصــل حيــث كــررت لفظــة الفاصــلة يف آيتــني  −٤

 .متتاليتني
التوجيــه بمراعــاة الفواصــل يف حــذف جــزء اجلملــة مــن الــنظم  −٥
 .)١(قالساب

 :  ضوابط التوجيه املعنوي−: ثانيا
ًأما التوجيه املعنوي فقد اعتد به الكثري من العلامء وعدوه أساسا معتربا  ً

                                                 
 ) .٦٢١:  ٥٣٤(ضوابط التوجيه اللفظي ملتشابه النظم القرآين, :  ينظر) ١٥(



 

 ١٦٥٢

يف املالءمة واالختيار وترجيح الوجـوه البالغيـة, وقـد ذكـر بعـضهم أنـه ال 
يقال يف يشء من القرآن أنه قدم أو أخر ألجل السجع ألن معجزة القرآن يف 

  )١(. بل فيه ويف املعنىجمرد اللفظ 
والتوجيه املعنـوي هـو التوجيـه الـذي يقـوم عـىل بيـان املناسـبة املعنويـة 
للكلمة يف سياقها ببيان مالءمتها ملا يتحدث عنه موضوع اآلية أو مالءمتهـا 

 . لسياق النظم ومقامه
ــة  ــربا يف املالءم ــدوه أساســا معت ــامء, وع ــن العل ــري م ــه الكث ــد ب ــد اعت ًق ً

 .جيح الوجوه البالغيةواالختيار وتر
وقد متثلـت أهـم األسـس التـي انبنـى عليهـا التوجيـه املعنـوي يف كتـب 

 −: املتشابه فيام ييل
 .التوجيه املعنوي العام −١
 .التوجيه املعنوي مع مراعاة سنن العرب −٢
 .التوجيه املعنوي مع مراعاة هنج النظم القرآين −٣
 .التوجيه املعنوي مع اعتبار هنج القصص القرآين −٤
 .وجيه املعنوي مع مراعاة اإلجياز واإلطناب الت −٥
 .التوجيه املعنوي مع مراعاة االكتفاء وجتنب التكرار −٦
 .التوجيه املعنوي مع تغاير القصد والغرض −٧

                                                 
  . ٣١, ٥/٣٠  نظم الدرر :ينظر ) ١(



 

  ١٦٥٣  

 .التوجيه املعنوي مع تغاير املقصودين −٨
 .التوجيه املعنوي مع مراعاة األصل والفرع −٩

 .التوجيه املعنوي مع مراعاة قصد التخصيص والتعميم −١٠
 .توجيه املعنوي مع مراعاة أسباب النزولال −١١
 .التوجيه املعنوي مع مراعاة ترتيب املصحف −١٢
 .التوجيه املعنوي مع مراعاة اختالف الدالالت −١٣
 .التوجيه املعنوي مع مراعاة أسس بالغية −١٤
 .)١(التوجيه املعنوي مع مراعاة أسس نحوية −١٥

ت املتـشاهبة يف وأرى ـ واهللا أعلم ـ أن منهج علامء املتشابه يف حتليل اآليا
مجيــع جوانبهــا واملوازنــة بــني املوضــعني أو أكثــر مــنهج صــالح للتطبيــق يف 
جماالت أخرى كاحلديث النبوي ويمكن االستفادة يف ذلـك بكتـب مـشكل 

اختالف احلديث لإلمام الشافعي, طبـع دار الفكـر, ط : ( احلديث من نحو
بـة, النـارش دار كتاب تأويل خمتلف احلديث البـن قتي( , و )م ١٩٩٦األوىل 

, ولعل يف دراسة اختالف )الكتاب العريب ـ بريوت ـ لبنان ـ من دون تاريخ 
 . الرشيف من استثامرات هذة العالقة الرواية يف احلديث النبوي

                                                 
:  ٦١٧(حممــود حــسن خملــوف . د. ينظــر ضــوابط التوجيــه املعنــوي ملتــشابه الــنظم القــرآين, أ) ١٧(

 . م ٢٠٠٧ − هـ ١٤٢٨) العدد السادس والعرشون(, جملة كلية اللغة العربية بأسيوط, )٦٦٣



 

 ١٦٥٤

يف ) هـــ٧١٦ت(ً أوالــشعر وقــد درس نحــوا مــن ذلــك اإلمــام الطــويف 
صطفى مـ/ موائد احلـيس يف فوائـد امـرئ القـيس دراسـة وحتقيـق د: (كتابه

فذكر أن شـعر امـرئ ) م١٩٩٤/هـ١٤١٤عليان, طبع دار البشري ط األوىل 
القيس يشتبه بعضه ببعض أو شـعره بـشعر غـريه يف اللفـظ واملعنـى, وعلـل 

 . ذلك االشتباه بام هو مثبت يف كتابه
وال شك أن منهج علامء املتشابه القائم عىل النظر يف الكليات واملوازنـة 

يف املواضع املختلفة يرد عىل الطاعنني يف لغـة القـرآن بني السياقات املتعددة 
ًوبالغته ممن أرخوا للبالغة والنقد العربيني حديثا زاعمني أن تراث العرب 
يف البالغة والبيان قد اقترص عىل دراسة األلفاظ املفردة فقـط ال يتعـداها إىل 

 . اجلملة أو اجلمل
لت قبله لدى علـامء ومن ثم فلم ينفصل هذا الطرح عن اجلهود التي بذ

املتشابه, ولكنه أخذ منها, ونوه هبـا, وفـتح البـاب لغـريه كـي يلجـه, ولعـيل 
بذلك أكـون قـد شـاركت يف جمـال البالغـة العربيـة بطـرح متواضـع مل يبلـغ 

 .الكامل بالتأكيد, ومل يشارفه
وإنه ملن دواعي رسوري أن تكون هذا الورقـة موجهـة إىل قـسم وكليـة 

ًلنافع من الدراسات القرآنية وغريها والتـي جتلـو كثـريا يرصفان مههام نحو ا
 .من خصائص بالغة اللسان العريب وبيانه يف هذا البلد الطيب

 


