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العلومبدقانق العناين على الحث في الشافعي الإمام عن يوم مما 
يميعلا حتى فيه، فدلق العالم طلث إذا ت تلاميذه أحد يوصي وهو قوله 

مهمهفيها التدقيق فإل كلها؛ العلوم ائل معلى ينْلق وهذا العلم دقيق 
عنالحث في التدقيق ذللث، ومن نظر- وتقليبا وتمحيص صبر إلى تحتاج 

فيكما الواحدة، القرآنية الأية في المتشابهة الأسماء بين الدقيقة الفروق 
وقوله[، ٤٨]المائدة: ومنهاجاه تنئي مكم ح،دا تمالى• فوله 

[،٩١]المائدة: وألعثآءه أنمد'ر» ؛؛٣ يوئ أن القثن يربد لى؛ ١٧)
لمقلةوكذللته و،امهاحا« شرعة« ١١لفظة هل يتساءل: المتدثر القارئ فإن 

فرق؟بينهما أم واحد بمعنى وءالبغضاءا ٠االعداوة٠ 

)الأسماءبعنوان؛ الكريم أحي يديك بين الذي البحث هدا 
واكأكبد(التأسيس بين الكريم القرآن في الواحدة الأية في انمشابهت 

منالدقيقة الممألة هذه يحث، العنزي؛ لاقي بن حمدان الكريم/ للباحثح 
تطبيقية.نفلريه دراسه ويدرّها ، للئ، نوعبها ويالكريم القرآن حلال 

التزاملمدى دراسه وهو القرآنية، للمكتبة إصافة وفيه حديد، فالموصؤع 
التأكيد•،من أولى •التأسيس الترجمحية التفسيرية القاعدة بتتلبيق المفسرين 



لاواحث\ظهر وند الأسثتاءات، بعض تال-خالها أو مطردة القاعدة هذه وهل س
الألفاظبين اللغويه الغروق إظهار ني الفاعدة بهذه العلماء عناية إس 

يمرحلم ؤإن القاعدة بمفمون يرجح من العلماء نمن المتشابهة، 
الذيالقول صحة على بها تشهدا معليها بمص من ومنهم بلففلها، 

لغيريأتي ند القرآن فى المكرار أن للباحث، ظهر وند ورجحه، اختاره ولأ 
دقيقمجن الأسلوب ذللثح وراء ما يهللب، أن القرآن متدبر فعل لدا التوكيد، |ق 
وستينأربنا الدراسة هذه تناولتها النير ١لأيامحت، عدد بلغ وند • إلمحال ؛ه 
فيهابالتأسيس القول إلى لها دراسته خلال من الباحث، توصل ية، آ .
والعناهروالتونوير، الخفاجي، الشهاب عناية الباححح لص وقد ميعا، ج ه

بقاعدةبالترجيج تفامحيرهم في اض رحمهم عثيمين وابن، عاشور، ابن 
فىا كثين عليها والنمر المتشابية الأسماء بين التأكيد،ا من أور *التأسمر قي 
سترهم•فا ت ق
صعودالمالك، بجامعة التربية بكلية الكريم القرآن كرمهم، رغبؤ وفد ]_ 
هذهبمثل القرآنية المكتبة لإئراء العالمية؛ الرسالة هذه طباعة فير إة 
علىوتوقفهم القرآن، ومتدبرتحر العالم، طلاب ني الي الدقيقة الدرامايت، هؤ 
معانيه،في والتدقيق الكريم، القرآن ألفاظ بتحليل ريرث المفعناية دى( م .
قرآنية.ولففلة مفردة لكنر الصحيح المعنى إر الوصول قي الجادة والرغبة هج  والتوفيق.القبود الكاب لهذا افه نسال و ٦
m د.ئأولسةمحأ.
امحهءلالاز؛ئ\ةهآ 
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شرورمن ياه ونعوذ ، تغفرْ ونتعينه وننحمده ه، الحمد إن 
يضللومن له، مخل فلا اممه يهده من أعمالنا، سيئات ومن نا أنف
أنوأشهد له، شريك لا وحده اش إلا إله لا أن وأشهد له، هادي فلا 

•ورصرله عيده محمدا 

نئ:تك 
علىشاهدة وآية للثقين، هداية الكريم كتابه تعالى اش أنزل فقد 

مراميه.وفهم لتدبره والعي بتلاوته، للتعبد ومجالا الرسالة، صدق 

العرب،بلمة نزل فد الكريم القرآن وكان كيلك،، الأمر كان ولما 
القرآنير لتفيتميى لمن بد لا كان - الخلماب نى ءجاريهم وحرى 
إلىوالفاذ أساليبها، وفهم العربية، على الاعتماد من دنيئا تم٠يرا الكريم 

نيالأولى الخطوة هو الألفاظ مدلولأت وتحديد . فيها التعبير حصاتص 
،٠الصوص١ ونفير المعاني، فهم 

اللفنلخصوصية تتجلى المتثابهة الألفاظ بين الدقيقة الفروق ومن 
اختياره.ودفة القرآني 

أديننم لفغله، منه يزعت، لو اممه ااكتاب هءلفج! ععلية ابن نال 

الثاحالرحمن مد بن محمد الكريم، القرآن تمر يي واترما اللضة الغروق )١( 
>[.١٤١٤الرباض، السكان، مكب ].يا، 

بنتمام بن غالب، بن الملك، ماو بن غالي، بن المحق تمد المفسر، الإمام الث،خ عوت )٢( 



تيصهَامح'رامح١—٠۴ 
=م1!ادص======^===^==

.يوحداب، لم المعنى على أدل أو منها أحس يوحد أن قي العرب لسال 
التفسيرمسار الإسلامية، الثمافة قم الالتحاق لي قق اض بمر ولئا 
أحذمحت،المنهجية، الدراسة إتمام ويعد العليا، امت، الدراملإكمال والحديث، 

درحةعلى الحصول متهللبايت، به أستكمل مومحؤع عن البحث، في 
الفمفي ندتنا أما من الفضل أهل يعفى علي أشار أن فكان الماحتير، 

يئنالواحدة الأية في المتشابهة ءالأفيال يحنوان ماجستير رسالة هناك بأن 
الراسي،صالح بن محمد لالياحث، . ت3لبيقيةاا نفلرية دراسة والتأكيد، التأسيس 
يزالولا الواحدة، الأية في المتشابهة الأفعال على الكلام فيها استوفى 
المتشابهة.الأسماء دراسة في المشرؤع هذا لإكمال مفتوحا المجال 

وحملتهالمشرؤع هذا إكمال على وعزمت، تعالى يافه فامتعنتا 
والتأكيد،التأسيس بين الواحدة الأية فى المتشابهة االأسماء ت بعنوان 
,تطبيقية( ثفلرية دراسة 

إتمامعلى وأعانني أمري، ر ؤيصدري، مؤح الذي لق، والحمد 
•الحح، هدا 

واللغةوالنحو والفقه والحدسث، والأحكام ير يالتفعالم نقيه، المحاربي، علة م =
رالمحررمؤلفاتهت من المرية، نقاء ولي وتثر، نظم له التقييد، حن والأدب،، 

شيوحه،وأسماء مرؤياته صمنه وابرتامجار وأبيع، ئيه أحن التفسير( ني الوحيز 
٠ه(  ٠٤١)ّة توفي، 

محمدعلي تحقيق: الميومحلي، بكر أبي بن الرحنن عبد المفسرين، »لآقاتا بمئلر: 
غمسمن الطيب، ونفح ،،[، ١٣٩٦القاهرة، وهبة، مكتبة تءل١،  ٦١، ص٠٦عمر؛ 

عباس؛إحان د. تحقيق: اتي، التلمالمقري محمد بن أحمد \ذوخمب، الأندلس 
[.٠١٣٨٨بيروت،، صادر، ]دار  ٥٦٧'ا/آ'ا0، 

الأندلي،عطية بن ب، غالبن الحق عبد المزير، الكتاب، ير نففي الوحير المحرر )١( 
بيرويتؤ،العالمية، الكم، دار ]ءل١،  ٠٢ا/محمد: الثاني عبد اللام عبد تحقيق: 

[.٣١٩٩٢ه.١٤١٣
اه.حففله المنيع. محمال بن ناصر د. وهو: )٢( 











































1ءءقدانتا:صغامماسة 

ضص——^^^مح.ثثح=
متاؤيان.فهما المثمهة؛ الصفة من واحد معنى على يدلان رءؤآؤمءّيم 

١^^١إليه ومال اللففلى، التوكيد نيل من الأية في سهما الجمع وجعل 

صرا؛ ٢ ٠ ٦ وفيات ت تدمري اللام مد عمر د• ت تحقيق لذمي، ا ~
ينملي ين احد ،، jlj-Jlوزن [، ٢٢٠٠٣^- ١٤٢٣ييروت، المرئي، المحاب دار 

الأملميدار ]•]٣،  ٣٧٤م/الهتدت الظامئة، المعرنة دائرة تحقيق؛ الختلأتي، حجر 
.٦٤٦\إو؛غ؛ةالوءا؛: [، ٢١٩٨٦ا".أا،و_ يرون، لالخطوءات، 

يوصفأحمد ت تحقيق الزجاج، صهل بن محمد ين ايراميم الحض، افة أسماء نمير )١( 
[.٢١٩٧٤دمشق، المرية، الثقافة ]دار ص\'٦ الدتاق،: 

كانالزجاج، إسحاق أبو صهل، بن السري بن محمد بن إ^rّا٠يم مد؛ والزجاج 
النحوء-لم فأحب الزجاج، بخرُل امرء أدل كان وتد الامتقاد، حن دينا فاصلا 
مال،وكثر الزجاج اصتغتى ثم لرمنا، يوم كل المرد يعطي وكان المرد ألي فدما 

اممانيمنها؛ الحسنة الصنفان ول مات، حتى الدرهم ذلالi، المرد ين يفي ولم 
توفيالمفيدة، الليالة المصنفات من وغيرها انء، الإنوال'حلق و٠الأمتقاق٠ القرأن® 

(.٠٣١١)مة وفيل: (، ٠٣١٠)سنة 
\/٦\^.الوماة: وبغية الLJايةال٠اية: طلر: 
فيوليس ، ص٩٢سنى؛ الحاش اسماء ير نفكتايه في المايق الزجاج هول، تنييه؛ 

لأحكامالجامع في هانآ القريي أن التنبيه؛ هدا إلى دما والن.ي القرآزا، امعاني 
الرحيم،ازحنن معض في )ثعلمح( يحيى بن احمد عن نولا نقل ١٦١ل/ القرآن: 

هول،نجد رولم الكتاب؛مول*• محقق يه وند القرآذا، امعاتي كتابه في للزجاج وءزاْ 
فول،ءص القرطبي ذكر ثم المحاسا عند وهو القرآن معاني، كتاب ني، هدا الزجاج 

أمقلمالتوكو وفي حن، فوله وطا إصحامح،؛ أبو انال بقول؛ وايعه المقدم، تطرب 
مضهالكتاب محقق تال اُ. الامتشهادا من يغني الخرب كلام في، محير و*و القاتلة، 

ا/للنحاس: القرآن معاني، من، يحم، أحد؛>، وقال قوله: >، ٠٠؛ عداالغرشي، قول 
للزجاج'•وبم، وتأح؛ر بقديم ، ٥٦، ٥٥

اللهأصما تغير كتابه في الزجاج عن القول >ذاا يون يان التتييه؛ هاوا س ومقصودي 
الزجاجكلام ص وهذا القرآن. معاني، ني، أنه ئه المربي، صياق اوعم يإن الحسم،، 

هاتينإعادة في المائدة 'فأما هه؛ تال ، ٢٩الحسنى؛ انله أصماء ير نفكتتابه؛ في 
منذكرناْ ّ نهي واحي.، واللفثل الاشتقاق،، مع الرحيم( الرحمن )يعني؛ اللفئلتين 

)فعلان(بنا. أن تُكا ألا كلهم، الخلن، في وهمومه )رحمان( في )فعلان( ، ٢٠٠تزايل. 
غضباللخم.تلئ هو ؤإنما ملأن، ؤإناء غضبان، فلأن يقال؛ الوصم،، لمالمة هو ا إن

فيلما ذلكا حن إنما أنه وهو آحر؛ وجه وفيه بينهما، الجمع حسرأ فلهيا ١ وماء 
ناآلإ من هنلجء اسمه؛ عز  ٠٥١قال القرآن في مثله جاء وقد التكرير، من التأكيد 

متتيما<ااه.الكلام لكان غثي ما فغشيهم قال؛ ولو [ ٧٨نطه؛ ه عشتم 



التأكيدمن حير والتاميهس الأصل حلاف التوكيد إذ صعيما٠ وجه وهو 
.التوكيد، ممتضى عن سيد هتا والمقام 

م-اكأسسنيسال1كد:
ا'لأحريتلمايا يئاثتنا هدبجإ كميل أؤئ ^؛١ تعالى؛ نوله ومثالها؛ 

•[ ١٦]١^٣: ءتثميي،ه آلمدا٠أ، ؤ( هأينجك 
منيكون أن يجوز ُوؤءتممح،ه ظه'' عاشور بن الطاهر نال 

أي؛عنه؛ يغيبون لا أي؛ حاص_تا؛ الشيء جعل أي؛ الإحضار؛ 
نوله؛بعد ذكر لما لأنه الكناية؛ بهلريق التأييد يفيد وعو منه، يخرجون لا 

أنهمالمحضرين وصفهم من المقمود يكون لا أن ناب آتدارأ،ه 
فإنالظرفية؛ في بمدلول تأكيد مجرد يكون لئلا المداب؛ في كاثنون 

اسنيساكآكيد«لى.

اكآكيد:عر مقدم اكآسيس - ٤ 
كك؛^١آمح، ِق ِمغا -^١ ^ ؤ:ءأيا تعالى؛ قوله ومثالها؛ 

[.١٦٨لال؛رةت يخه عير لكم إيم آلمملي ■ئثلت؛ُب« سنوا ولأ 
،^؛٤٤رصارم رشيد محمد قال 

إليهءومال ت بقوله عبر حنن العبارة ني يقيما كان هقه عاشور بن الطاهر لعل و ~
اعلم.ممار واه القول. ^ا إر الزجاج س مل ترى كا دم الزجاج•؛ 

والتونع،للنثر مححنون تد١ر ا/٢^١١ عاشورت بن العناهر بحمد والتتؤير، اكمير )١( 
•بدون[ تونس؛ 

.A٦٤/والمموير: التحرير )٢( 

عليءنلأ بن ال-ين بهاء محمل بن الدين شمس محمل بن رصا علي بن رشيد محمد )ى 
واحدمجلة)المنار( صاحب النسب؛ العيني الأصل، البغدادي الئالموني، حليفة 
ممنفاص؛من الأت>لار، من كثير إر عديدة يرحلان تام الإمحلامحي. الإصلاح رحال 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































