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 والترادف في القرآن الكريم من خالل حواشي البيضاوي التأويل

                   

 هبه رحيم شيحان سامل طالبة الدكتوراه 

              كلية التربية للعلوم االنسانية –جامعة االنبار 

  صاحل مهيديعامر . د.م.ا

             كلية التربية للعلوم االنسانية –جامعة االنبار 

 

 املستخلص

 والسيما ، البيضاوي حواشي أصحاب لدى البالغي بالتأويل وارتباطها الترادف ظاهرة البحث هذا يعاجل      

 أهل شغلت اليت القرآين التعبري يف الالفته الظواهر من الترادف ويعد ، ومؤيد معارض بني الظاهرة هذه شيوع

 بفنون الترادف وارتباط التحشية أصحاب عند به املوهم الترادف ارتباط البحث وبّيَن ، والتفسري اللغة

 يبني وهذا... القرآنية الشواهد طريق عن إخل...  وتشبيه وتكرير وتأخري وتقدمي وكناية تورية من البالغة

 واحد بسياق العربية اللغة بعلوم واشتراكه البالغي التأويل طريق عن البياين اإلعجاز جوانب من جانبًا

 .اللغة هذه ثراء على دليل وهذا

 

 البيضاوي، التاويل ، الترادف ، البالغة : الكلمات الرئيسيه

 

Abstract 

The paper studies the issue of alternation in relation to rhetorical interpretation in 

Hawash Al Baidawi- Al Baidawi's Margins. This issue has become quite 

controversial in spite of the fact that it is a prominent aspect of Quranic expression. 

The paper shows the predominance of camouflaged alternation among the followers 

of this book. Quranic citations show that alternation is also relevant to other 

rhetorical devices like pun, metaphor, repetition, and simile. This reflects the aspects 

of rhetorical excellence via rhetorical interpretation. 
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يعد الترادف ظاهرة من الظواهر اللغوية اليت مل ختلو منها لغة من اللغات ولبنة من لبنات االعجاز          

 . تأسس عليها االعجاز البياين والبالغيتالقراين اليت 

ومل ختلو املكتبة العربية واالسالمية من رصائد حبثية تدور حول هذه الظاهرة اليت شغلت الدارسني من  

حجج وادلة  يقتمفسرين ولغويني بني مؤيد ومعارض وقد برقت من كل فرقة امساء وحربت مؤلفات وس

 (2) . سطعت يف مساء العربية فاصبحت جنوما تضيء لطالب العلم

الترادف يف البيان القراين ال ختتلف كثريا عن املعجم اللغوي سوى اهتمام اهل التفسري بعمق ن ظاهرة إ         

 .لبيان جوانب االعجاز القراين وتذوق حالوته ويف هذا هلم باع طويل ودور فعال 

وقد وجدت يف جعبة اصحاب احلواشي جانبا مهم وواسع يف هذه الظاهرة وارتباطه بالتأويل وكل          

 .تأويل االيات مبا فيها من ترادف او نفيهاهد مبا يناسب النص مع وجود االدلة والرباهني القاطعة يف جيت

(٣1: البقرة) َّ  يف ىف يث ىث نث مث زث رث  ُّٹ   ومنه قوله   

الذي أوله البيضاوي قصد به التوراة اجلامع بني كونه ( الكتاب والفرقان ) فالترادف الظاهر فيها بني        

 (1) .مزنال وحجة تفرق بني احلق والباطل وهذا عينه ما يعنيه الفرقان كتابا 

الكتاب والفرقان شيئا واحدا وهو املراد بعطف املترادفات جبعله ما قاله البيضاوي وأول ابن التمجيد        

 (1) :وكونه جعل الكتاب تورية مراد منه معنيان القريب والبعيد يقول اذا عطف صفة على صفة 

يعين التورية اجلامع بني كونه كتابًا وحجة يفرق بني احلق والباطل فعلى هذا يكون املراد بالكتاب : وله ق)  

والفرقان شيئًا واحدًا والواو هي اليت تدخل بني صفات ذات واحدة كالفاء يف قول الصابح فالغامن فاآليب 

ولقد آتينا موسى : ))  وحنوه قوله تعاىل كقولك رأيت الغيث والليث تريد الرجل اجلامع بني اجلود واجلراءة 

يعين كتابًا جامعًا بني هذه الصفات وتكون الصفات مبزنلة  ( 44: األنبياء (( ) وهارون الفرقان وضياء وذكرا 

اخلاصة املركبة حنو قولك اخلفاش طائر ولو روح ال يستقبل كل صفة يف اإلفادة وهذا الوجه أي كونه من 

عطف الصفات كقول الزجاج فإنه قال جيوز أن يكون الفرقان الكتاب بعينه إال أنه أعبد ذكره وعىن به أنه 

                                                           

، وكتاب األلفاظ  441- 41٣: الترادف يف القران الكرمي بني النظرية والتطبيق ، وقواعد التدبر األمثل : ينظر (2)

واثرها يف القران الكرمي ، وما اختلفت الفاظه واتفقت معانيه ، والبحث املترادفة ، والترادف يف اللغة ،الفروق اللغوية 

) ، الكلمات املترادفة واملتضادة يف سورة البقرة   212: الداليل يف كتب معاين القران أليب عبيدة واألخفش والفراء

( ) لغوية حتليلية ) دراسة ،و الترادف واملشترك اللفظي يف سورة فاطر ( رسالة ماجستري ( ) دراسة حتليلية داللية 

( الشك والريب ) ، و اإلعجاز اللغوي يف ألفاظ الترادف من القران الكرمي  دراسة تطبيقية يف لفظيت ( رسالة ماجستري 

 ( .حبث منشور ) 
 . 2/21: تفسري البيضاوي : ينظر  (1)
 . 192-192/  1: حاشية ابن التمجيد  (1)
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السورة (  1:   (( ) والقرآن ذي الذكر )) ق والباطل قال الزشخشري يف   هو اسم السورة يفرق بني احل

 . بعينها كما تقول مررت بالرجل الكرمي وبالتسمية املباركة وال تريد بالتسمية عني الرجل 

سى وقيل أراد بالفرقان معجزاته وعلى هذا يكون العطف من عطف الذوات فاملعىن وإذ آتينا مو: قوله 

 .التورية والربهان والفارق بني الكفر واإلميان من العصا واليد البيضاء وغريمها من اآليات الدالة على نبوته 

وقيل الشرع الفارق بني احلالل واحلرام فعلى هذا يكون من قبيل ومالئكته وجربيل قيل يكون حينئذ : قوله 

لى الشرع الفارق بني احلالل واحلرام فجرد منها من ذلك القبيل أو من باب التجريد ألن التورية مشتملة ع

 ( . هذه الصفة لكماهلا فيها مث عطف عليها وهي هي 

 

أن الكتاب والفرقان عبارتان عن معرب واحد  : )قال من باب الكناية  (الكتاب والفرقان)وجعل السيوطي         

حي مستوى : ب هبا نفس املوصوف حنو قولكوهو التوراة بعد تأويلها بالصفتني وهو من باب الكناية اليت يطل

 قوله لصفات لإلعالم باستقالل كل منهماالقامة عريض األظفار، وتريد اإلنسان، وأما الواو فهي الداخلة بني ا

مالئكته وجربيل أو : فالعطف إذن إما من باب قولك: قال الطييب( وقيل الشرع الفارق بني احلالل واحلرام: )

التوراة مشتملة على الشرع الفارق فجرد منها هذه الصفة لكما هلا فيه مث عطفت عليها،  من باب التجريد، ألن

  (2) (وهي هي 

وهو يقصد بالكتاب غري مصرح هبا كما جيعلهما بتعبري واحد وهو هبذا جيعلهما من باب عطف املترادفات         

 .والفرقان كناية عن التوراة 

 

واشار حميي الدين شيخ زاده غري ما أوله غريه من اصحاب احلواشي كونه يستفهم اذا كان الكتاب       

 (1) .الن تغاير الذات بتغاير الصفات ؟ والفرقان واحدا وهو التوراة فلم عطف 

 

ان الفرقان حيتمل  : )بأربعة وجوه بقوله ( الكتاب والفرقان ( ) هـ 22022ت بعد ) وأول السيالكويت          

ان يكون هو التورية وهو الوجه األول عطف من قبيل الصفات لإلشارة اىل استقالل كل منهما فإن التورية هلا 

لدين وفروعه وهو الشرع وان ا شيئًا داخاًل فيه من بيان اصول حجة وان يكونصفتان كونه كتابًا مزناًل وكونه 

االول  جحنصر الذي اتاه اهلل تعاىل بين اسرائيل على فرعون وريكون خارجًا عنه وهو معجزاته الفارقة وال

مث الثاين ألن  ( 44: االنبياء )  ((َوِذْكرًا ِلْلُمتَِّقنَي  َوَلَقْد آَتْينا ُموسى َوهاُروَن اْلُفْرقاَن َوِضياًء : )) لقوله تعاىل

ال شخصص مع انه قد صار مذكورًا األصل تغاير املعطوفني وعدم املخصص مث الثالث ألن يف الرابع ختصيصًا ب

                                                           
 . 144/  1:  نواهد االبكار وشوارد االفكار ((2

 . 222/  1: ، وحاشية الشهاب  49- 44/  1: حاشية حميي الدين شيخ زاده : ينظر  (1)
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اآلية اال ان (  ٣0: البقرة (( )  َوِإْذ َفَرْقنا ِبُكُم اْلَبْحَر َفَأْنَجْيناُكْم َوَأْغَرْقنا آَل ِفْرَعْوَن َوَأْنُتْم َتْنُظُروَن)) : بقوله

 (2) . (والتفكر يف اآليات بل باعتبار كونه نعمة كما أشار اليه بقوله يقال انه مل يكن مذكورًا بعنوان كونه آيه 

 : قوله ب التورية اكثر وضوحا وظاهرة وفصلها جعل فقد اما القونوي            

 (اجلامع بني كونه كتابًا ) هذا تفسري للفرقان فإن املراد بالكتاب كونه تورية ظاهر ( يعين التوراة : ) قوله ) 

ويفرق ( يفرق بني احلق والباطل ) ساطعة ( وحجة ) من اهلل تعاىل ( مزناًل ) من الكتب السماوية  أي كتابًا

مصدر أطلق على الفارق للمبالغة فعلى هذا  ة اىل وجه التسمية بالفرقان أصلهأيضًا بني احملق واملبطل إشار

بني الصفات إلعالم استقالل كل منها العطف لتزنيل تغاير الصفات مزنلة التغاير بالذات وفائدة إدخال الواو 

فالعطف حينئذ ظاهر لتغاير املعطوفني ذاتا ( وقيل أراد بالفرقان معجزاته ) : قوله : يف املدح مثاًل كقوله 

ولقد آتينا موسى وهارون ))  : مرضه مع أن العطف حينئذ ال حيتاج اىل التمحل إذ األول راجح لقوله تعاىل

تعاىل  ملدح الكتاب بقرينة ذكره بعد قولهاآلية وأيضًا هذا الكالم مسوق (  44: ياء األنب(( ) الفرقان وضياء 

أمس باملقام وأبلغ  بني كونه كتابًا وبرهانًا جامعًااآلية واملدح بكونه (  ٣2: البقرة (( ) وإذ واعدنا موسى : )) 

 ال لخلق الفارق يف يد الكاذب يف ألنه تعاىل( الفارقة بني احملق واملبطل يف الدعوى ) يف ذم من مل يتبعوه 

هذا من قبيل عطف ( وقيل الشرع الفارق بني احلالل واحلرام : ) دعوى الرسالة حبكم العادة فال  قوله 

أمرين بينهما عموم وخصو  من وجه فإن التورية مشتملة على األحكام الشرعية والقصص والوعد والوعيد 

اليت يف التورية يشتمل على األحكام اليت ثبتت حبديث موسى  وغري ذلك والشرع كما يشتمل على األحكام

الكل وال حيتاج اىل  علمعليه السالم وباجلملة الشرع عام للوحي املتلو وغري املتلو فال يكون عطف اجلزء 

 (   1(( . التجريد 

 كر الكتاب والفرقان وصاحب ذكرمها اهل الكتاب فهي تدل على التوراة ذواينما       

وتسميتها كتابا اعتبارا مبا أثبت فيها من : )قال ( هـ ٣01ت ) ذلك ما ذكره الراغب االصفهاين  ودليل

وحيثما ذكر اهلل تعاىل أهل الكتاب . األحكام، وتسميتها فرقانا اعتبارا مبا فيها من الفرق بني احلّق والباطل

 (1) ( فإمنا أراد بالكتاب الّتوراة واإلجنيل، أو إّيامها مجيعا

فقد بني اصحاب احلواشي تأويل الترادف بني الكتاب والفرقان باستقالل كل صفة عن االخرى ولو        

 مرادففالكتاب ،( 1)يف دواة كتب جمموعا دقننا النظر يف الصفتني وجدنا ان الكتاب هو التوراة ومعناه ما 

                                                           
 .«ب / أ   221الورقة »: «شخطوط»: حاشية السيالكويت على تفسري البيضاوي  ((2

 
 . 192- 192/  1: حاشية القونوي ( (1

 .  202: املفردات يف غريب القران  (1)
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  َّ حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن  ُّ  للفرقان ودليله قوله تعاىل  ومغاير

(1: آل عمران)   

سوغ عطف  فالفرقان هو الكتاب بعينه، فتغايرا مفهوما واحتدا بالتصديق، وهذا التغاير يف املفهوم       

 وقوله تعاىل هنا:)  (  ه  2412ت )  وهو من باب عطف الصفة على املوصوف كما ذكر ابن عثيمني.املترادفات 

؛ فالعطف  صفته{ الفرقان}نفس التوراة؛ و { الكتاب}فـ املغايرة بني ذات وصفة؛ : { الكتاب والفرقان}: 

 (1. ) ( هنا من باب عطف الصفة على املوصوف

 

وكذا مسي وانزل التوراة ،: ن ودليله قوله فكتاب موسى هو التوراة فيما سبق ، والكتاب هنا هو القرا       

ب السماوية املعجزة والربهان والضياء القران فرقانا النه يفرق بني احلق والباطل وكلها صفات مصاحبة للكت

لكن املالحظ هنا ان الكتاب وصف هنا باحلق ، وما عطف صفة الكتاب على صفة الفرقان ... والفرقان اخل 

هو ان التوراة مل حتفظ من التحريف وقد وكل اهلل حفظها للبشر اما القران فقد حفظه اهلل من التحريف 

والكتاب هنا املقصود به توراة موسى والفرقان صفة من صفاته واملغايرة . وكونه الرسالة اخلامتة للبشرية 

التوراة والفرقان معجزاته الدالة على صدق نبوته  يبني الكتاب والفرقان كما أوله اهل التفسري كما قيل ه

يف عهده وكلها تفرق بني احلق والباطل وما نريد قوله مل اتى اهلل سبحانه بكال اللفظتني ومل يأت بكلمة 

التوراة بعينها ؟ واالجابة واهلل تعاىل أعلم ان ذكره للكتاب والفرقان يف هذا املوضع يقتضي حمورين مها 

تاب تدل على عامة ما كتب فيه من االحكام والشرائع وكونه مكتوب بيد البشر بوحي من اهلل ان الك: األول 

كانفالق البحر والعصا نبوته صدق ولفظه أعم وامشل من التوراة اما الفرقان فهي معجزاته الدالة على 

الفرقان دليل على ما وغريها من املعجزات والنعم اليت انعمها على بين اسرائيل وكذبو هبا واجتماع الكتاب و

انعمه اهلل على بين اسرائيل من النعم ومل يشكروا فعصو وعتوا وكفروا بأنعم اهلل وهذا تذكري وبيان ملن يقرا 

                                                                                                               .القران 

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ ٹ ٹو

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين

  نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ  مئ

. (1: املائدة)  َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  

                                                                                                                                                                                   

 .  299-294:  2( : كتب ) مادة : لسان العرب  :ينظر  (2)
 . 241/  2: تفسري الفاحتة والبقرة  (1)
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يف قوله تعاىل  واملنصو  عليه عند البيضاوي ما أوله( الكمال والتمام ) فالترادف الظاهر بني مفرديت         

بالنصر واإلظهار على األديان كلها، أو بالتنصيص على قواعد العقائد  ((ْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم ا )) :

 .والتوقيف على أصول الشرائع وقوانني االجتهاد

َلُكُم  َوَرِضيُت. َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي باهلداية والتوفيق أو بإكمال الدين أو بفتح مكة وهدم منار اجلاهلية

  (2.) ( اْلِإْسالَم ِدينًا اخترته لكم دينًا من بني األديان وهو الدين عند اهلل ال غري

الدين  وامتمت عليكم نعميت باهلداية او بإكمال هذا: والبيضاوي يؤكد ان ال نقص بعد الكمال بدليل قوله 

... 

  : وأول ابن التمجيد ما فسره البيضاوي يف معىن الكمال قوله        

أو بالتنصيص على قواعد العقائد هذا الوجه مبين على أن يراد بالدين أصول الدين اليت هي : قوله ) 

العقائد احلقة وقوانني االجتهاد خبالف الوجه األول فإنه على أن يراد بالدين الفروع اليت تبتين على تلك 

   (1)( . األصول املذكورة كالصالة والزكاة والصوم وغريها من األفعال والتروك 

 

 .إىل آخره... ( أو بالتنصيص : )وله: )والسيوطي وضح الكمال بأنه 

املراد بإكمال الدين أنه تعاىل بيَّن حكم مجيع الوقائع بعضها بالنص وبعضها بطريق : قال االمام         

 (1. ) ( تعرف احلكم هبا، وأمر باالستنباط وتعبد املكلفني به وكان ذلك بيانًا يف احلقيقة

  :يتوسع يف الكمال قائال  (هـ  911ت ) والكازروين 

هي أصول االعتقادات واملراد بأصول الشرائع ( قوله على قواعد العقائد ) تقليب قلوبكم وجعلكم مرتدين )    

عن دليل نفاة  القواعد اليت نستنبط منها األحكام واملراد بقوانني االجتهاد ما جيب أن يراعى فيه وهذا جواب

القياس فاهنم متسكوا على ابطاله بأن الدين كمل يف آخر عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم فلو كان القياس 

البد أن يكون الظهار حكم مل يكن معلوما فكان القياس موجبا لكمال الدين فلم كان ذلك القياس جائزا بعده 

املراد باكمال الدين حتقيق قواعد العقائد وتبيني  يكن كامال يف ذلك الزمان واجلواب عنه ما ذكر وهو ان

لك أن تقول  ( قوله باهلداية والتوفيق ) ختريج االحكام بعده وقواعد االجتهاد وهذا ال ينايف وقوع االجتهاد 

اليوم وكذا ما ذكر سابقا من التنصيص على قواعد العقائد والتوفيق اهلداية والتوفيق كانا اصلني قبل ذلك 

                                                           
 . 12٣/  1: تفسري البيضاوي  ((2

 . 19٣/  2: حاشية ابن التمجيد  (1)

 .  112/   1: نواهد االبكار  (1)
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قوله تعاىل ورضيت لكم ) واجلواب ان املراد كمال اهلداية والتوفيق وكذا املراد كمال التنصيص املذكور 

 ( 2( . )فيه ان ظاهره انه معطوف على قوله تعاىل أكملت لكم ( اإلسالم دينا 

  

 .ل التمام وتوسعو بتأويل الكمال وبيان معناه وواملالحظ ان الكازروين ومن سبقه من املفسرين مل يؤ

 

وهذا من التأويل البالغي يف  وسار القونوي على هنج من سبقه يف التأويل موضحا تقدمي اجلار واجملرور         

 : قائال ( أكملت لكم دينكم : ) يف قوله  باب التقدمي  والتأخري

 

 ميوتقد(  1: دة املائ( ) (أكملت لكم دينكم )) أنه أريد يومًا بعينه وهو يوم نزوهلا ( الظاهر : ) قوله اليوم ) 

 .(  1٣: طه (( ) رب اشرح يل صدري : )) اجلار واجملرور كما يف قوله 

أمر عدوكم وجعلت لكم  اىل ما يف الكشاف من قوله كفيتكمإشارة ( بالنصر واإلظهار على الديان كلها ) قوله  

 .اليد العليا كما هو الظاهر

 ( 1(( . إذ ال مساغ لالجتهاد يف العقائد ( أو بالتنصيص على قواعد العقائد : ) قوله 

ان الفرق بني الكمال والتمام يف املعىن اللغوي كوهنما مترادفتني هو ان التمام ضد النقص ، والتمام ال         

والكمال ال يأيت بعده نقص وهو احلالة املثلى لكل شيء وهو التمام والزيادة فيه ، والتمام ، يقصد به الكمال 

دوما يايت مع النعم وال ضري ان يأيت هبا زيادة على احلاجة ، والكمال ال يزاد عليه فاالية بتأويلها تضيء لنا 

 . م اىل حد الكمال معىن ان الدين ال ميكن الزيادة عليه فهو كامل بأصوله وفروعه ووصل اليو

ولذلك مل يستعمل مع النعم يف القران اال التمام لكونه ميكن ان يزيد يف النعم ما يشاء ، والكمال ال يزاد عليه 

. 

 

ومن  : )كما قال الزركشي يف الربهان يف االية والعطف يقتضي املغايرة ( الكمال والتمام ) وقد اجتمع        

ذلك التمام والكمال وقد اجتمعا يف قوله تعاىل اليوم اكملت لكم دينكم وامتمت عليكم نعميت  والعطف يقتضى 

املغايرة فقيل االمتام إلزالة نقصان االصل واإلكمال إلزالة نقصان العوارض بعد متام االصل وهلذا كان قوله 

دد قد علم وامنا بقي احتمال نقص يف صفاهتا تعاىل تلك عشرة كاملة  احسن من تامة فان التمام من الع

وقيل مت يشعر حبصول نقص قبله وكمل ال يشعر بذلك ومن هذا قوهلم رجل كامل اذا مجع خصال اخلري 

 ورجل تام اذا كان غري ناقص الطول 

                                                           

 . 212-21٣/  1: حاشية الكازروين  (2)
 .  194/  2: حاشية القونوي  ((1
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وقال العسكري الكمال اسم الجتماع ابعاض املوصوف به والتمام اسم للجزء الذي يتم به املوصوف وهلذا  

 (2. ) (يقولون القافية متام البيت وال يقولون كماله ويقولون البيت بكماله 

 

والعطف يقتضي املغايرة كما  ): قاعدة ميكن تطبيقها على لفظيت الكمال والتمام يقول ونص الشعراوي       

 ( يقتضي املشاركة، فإن وجدت مشاركة ومل توجد مغايرة فال يصح العطف، بل البد أن يوجد مشاركة ومغايرة

 ( 1. )ووصل اىل غايته واملشاركة بني الكمال والتمام هو ان الشيء اصبح غري ناقص  (1)

قولنا كامل االوصاف مبا فيها كمال صفاته اجلسمية فنقول رجل تام اخللقة اي مبعىن تام االعضاء ، أما 

 ( 4. ) التَّمام الَِّذي َتَجزََّأ ِمْنُه َأجزاؤه وهوالتَّمام، : الَكَمال :وقيل  .باحسن وجهة 

فاللفظان متقاربان  ): وذكر الدكتور حممد حممد داوود التغاير واالشتراك بني الكمال والتمام قائال           

لكن لفظ التمام يوحي بوجود نقص قبله ،أما الكمال فهو صفة متأصلة يف الشيء تشري إىل خلوه يف املعىن ،و

 .من العيب وأنه قد حقق غرضه املرجو منه 

 .،والتمام يأيت لنفي النقص (والنقص نوع من العيب )إذن فالكمال يأيت لنفي العيب بأنواعه

 ) { َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا اْلَيْوَم َأْكَمْلُت }:وعليه فإن قول اهلل عزوجل 

يفيد إمتام النعمة ؛بوصوهلا إىل منتهاها حبيث مل يعد هناك نقص وال حاجة إىل غري دين اهلل (  1 :املائدة 

ضل ما يكون دون أي شائبة وال عيب وهواإلسالم ،ويفيد إكمال الدين ،أي حتقيق الغرض والغاية منه على أف

ولعل هذا هو الذي  وبني لفظي التمام والكمال عموم وخصو  ، فالكمال يتضمن معىن التمام ويزيد عليه ،. .

َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِللَِّه َفِإْن ُأْحِصْرُتْم : ))مهد لورود الكلمتني مترادفتني يف بعض السياقات ، كقوله تعاىل 

ا َأْو ِبِه َأًذى ِمْن َرْأِسِه َما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي َوَلا َتْحِلُقوا ُرُءوَسُكْم َحتَّى َيْبُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَُّه َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضَف

ِإَلى اْلَحجِّ َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي َفَمْن َلْم َيِجْد  َفِفْدَيٌة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك َفِإَذا َأِمْنُتْم َفَمْن َتَمتََّع ِباْلُعْمَرِة

( كاملة ) واستعمال لفظ (  292: البقرة (( )  َفِصَياُم َثَلاَثِة َأيَّاٍم ِفي اْلَحجِّ َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم ِتْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة

: وخنلص مما سبق  ان الكمال  .يتضمن الكم والكيف معا  هنا فيه داللة التمام ، وزيادة إحسان العبادة ؛ أي

لنقص فالتمام يأيت لنفي ا. ، ويزيد عليه بنفي كل عيب أو شائبة ( أي اخللو من النقص )وصف يتضمن التمام 

  (٣) . (، والكمال يأيت لنفي العيب 

                                                           

 . 4٣- 4/44: الربهان يف علوم القران  (2)
 .  412/  1: تفسري الشعراوي  (1)
 .  22/  21( : متم ) مادة : لسان العرب : ينظر  (1)
 .  ٣94/  22( : كمل ) مادة : ينظر لسان العرب  ((4

 .  222: معجم الفروق الداللية يف القران الكرمي ( (٣
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 ان : االلفاظ املومهة بالترادف ودليلهترادف احلاصل بني الكمال والنقص هو من والتأويل البالغي يف ال      

وهناك فرق واضح  (2. ) ( األصل متام بعد العوارض نقصان إلزالة واإلكمال األصل نقصان إلزالة اإلمتام) 

ِإْكَماِل َأنَّ َتَماَم النِّْعَمِة ِمنٌَّة ُأْخَرى َغْيُر : َوَظاِهُر اْلَعْطِف َيْقَتِضي: )كما وضح ابن عاشور قوله بني املفردتني 

( َفُهَو َعْطٌف َعامٌّ َعَلى َخا ٍّالدِّيِن،َوِهَي ِنْعَمُة النَّْصِر، َواْلُأُخوَِّة، َوَما َناُلوُه ِمَن اْلَمَغاِنِم، َوِمْن ُجْمَلِتَها ِإْكَماُل الدِّيِن، 

. (1) 

 

َوَجوَُّزوا : ) فقال دون التصريح به من وجهة اخرى ابن عاشور ان يكون يف اآلية الكرمية ترادف  وذكر        

، َوَيُكوُن اْلَعْطُف  ، َفَيُكوُن ُمَفاُد اْلُجْمَلَتْيِن َواِحًدا ، َوِإْتَماُمَها ُهَو ِإْكَماُل الدِّيِن َأْن َيُكوَن اْلُمَراُد ِمَن النِّْعَمِة الدِّيَن

ِلُيِفيَد َأنَّ الدِّيَن ِنْعَمٌة َوَأنَّ ِإْكَماَلُه ِإْتَماٌم ِللنِّْعَمِة َفَهَذا اْلَعْطُف َكالَِّذي ِفي َقْوِل  ، ِلُمَجرَِّد اْلُمَغاَيَرِة ِفي ِصَفاِت الذَّاِت

 :« َمَعاِني اْلُقْرآِن»الشَّاِعِر َأْنَشَدُه اْلَفرَّاُء ِفي 

 (4) (1) ( ْلُمْزَدَحْمِم َوَلْيِث اْلَكِتيَبِة ِفي ا... ِإَلى اْلَمِلِك اْلَقَرِم َواْبِن اْلُهَما 

 يف ىف يثىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب  ُّ ٹ  ويف قوله

 ني مي زي ري ٰى  ينىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك لكاك يق ىق

 حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خبحب جب هئمئ  خئ حئ جئ يي ىي

 ( 44:  املائدة) َّ مج

املفردتني ترادف االخرى يف وكال ، ، وكالمها من عطف املتغايرات فقد مجع تعاىل بني الشرعة واملنهاج        

 .بعض املعاين وتشترك معها يف أخرى 

ِشْرَعًة شريعة وهي الطريق إىل املاء شبه هبا الدين ألنه : )معىن الشرعة واملنهاج قائال على البيضاوي  يقف

األمر إذا  َوِمْنهاجًا وطريقًا واضحًا يف الدين من هنج. وقرئ بفتح الشني. طريق إىل ما هو سبب احلياة األبدية

 ( ٣. ) (واستدل به على أنا غري متعبدين بالشرائع املتقدمة. وضح

  : هوأوضح ابن التمجيد ما أوله البيضاوي يف معىن الشرعة قول         

واستدل به على أنا غري متعبدين بالشرائع املتقدمة وجه االستدل ظاهر إذ قيل لكم منكم شرعة ال : قوله ) 

 ( 2)( . دل عليه اجلواب قالتقدير ولو شاء اهلل جعلكم أمة واحدة جلعلكم : للكل شرعة ، قوله 

                                                           

 . 120: قران الكرمي الفروق اللغوية واثرها يف تفسري ال (2)

 .   202 – 2/202:  لتحرير والتنويرا ((1

 .  4٣2/ 2: وخزانة االدب للبغدادي .  1/142،  1/٣4،  2/20٣: للفراء  معاين القرآنالبيت بال نسبة يف ( (1

 . 2/202:  لتحرير والتنويرا( (4

 . 219/  1: تفسري البيضاوي  (٣)
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اخلطاب يف قوله :)  هاج قائال وخاض السيوطي يف تأويله ملا فسره البيضاوي يف معىن الشرعة واملن        

، (صلى اهلل عليهم وسلم  )األمم الثالث، أمة موسى وأمة عيسى وأمة حممد ( ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة)تعاىل 

.  عن مكارم الشريعة: يعة، واملنهاجعبارة عن مطلق الشر: الشرعة: وقال .ألن اآليات السابقة والالحقة فيهم

إىل قوله ( َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه ُنوًحا)كيف اجلمع بني هذه اآلية وبني قوله تعاىل فإن قيل : وقال

أنَّ : ؟ فاجلواب(ُأوَلِئَك الَِّذيَن َهَدى اهلُل َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه)وقال تعاىل ( َأْن َأِقيُموا الدِّيَن َوال َتَتَفرَُّقوا ِفيِه)تعاىل 

 اهـ. ة إىل ما تعلق بأصول الدين، واألوىل بفروعهالثانية مصروف

الذي استوى فيه الشرائع هو أصل اإلميان واإلسالم أعين التوحيد : قال الراغب يف اجلمع بني اآليتني        

والصالة والزكاة والصوم، فإن أصول هذه األشياء ال ينفك منها شرع بوجه، وأما الذي ذكر أنه تفرد كل واحد 

اء به ففروع العبادات من كيفياهتا وكمياهتا فإن ذلك مشروع على حسب مصاحل كل واحد وعلى من األنبي

 ( 1. ) ( مقتضى احلكمة يف األزمنة املختلفة

 .بني الشرعة واملنهاج والعطف اقتضى املغايرة بني العام واخلا  

       

لسبب وكالمها طريق ، وال جيد الكازروين تأويل للشرعة واملنهاج غري اهنما مشتركان يف دميومة احلياة          

يفهم منه وجه الشبه بني الدين والشرعة ( قوله ألنه طريق اىل ما هو سبب احلياة األبدية : )يقول احلياة ، 

قوله واستدل به ) يف سببية مطلق احلياة  فإهنا طريق إىل املاء الذي هو سبب احلياة الدنيوية فهما مشتركان

إذ ملا كان لكل شرعة ومنهاجا خاصني فال وجه التباع شرع من قبلنا وإمنا قال استدل بصيغة التضعيف ( اخل 

شرعة ومنهاجا كما صح ان لكل من املسلمني إذ على تقدير أن يكون شرع من قبلنا شرعنا صح ان لكل منا 

   (1. ) (شرعة 

ويله البالغي ملعىن الشرعة واملنهاج ويأول الشرعة تأويال بالغيا سالكا مسلك أويقف الشيخ زاده يف ت         

 :املفسرين يف تشبيه ما شرعه اهلل هبا من وظائف الدين واالحكام بالطريقة اىل املاء 

                                                                                                                                                                                   

 .  429/  2: حاشية ابن التمجيد  (2)

 . 122- 122/  1: نواهد االبكار  (1)

 .  2٣1/  1: حاشية الكازروين  (1)
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هلل تعاىل لعباده الطريقة اىل املاء مسيت شرعة وشريعة لشروع الناس فيها لدى احلاجة ، مسي ما شرع ا)    

: من وظائف الدين وأحكامه شريعة تشبيهًا بالطريقة اىل املاء الذي هو سبب احلياة احليوانية ، واملنهاج 

 (  2( . )الطريق الواضح ، يقال هنج األمر وأهنج لغتان مبعىن وضح 

 .فجمع بني اجملاز واحلقيقة يف ترادف الشريعة مع املنهاج 

،  قيقية تأويله البالغي للشرعة واملنهاج واختالف كل منهما إذ جعلها استعارة حتوقد توسع الشهاب يف      

وجه الشبه بينها وبني الدين ظاهر فهو استعارة حتقيقية، وقوله األبدية إن )وهي الطريق إىل املاء : )قوله

ة املاء من حيث كان من وجه الشبه يكون وجهه يف املشبه أقوى، وقال الراغب مسيت الشريعة تشبيها بشريع

، وتطهر، وأعين بالرّي ما قال بعض احلكماء كنت أشرب فال  إن من شرع فيها على احلقيقة والصدقة روي

: سورة األحزاب، اآلية]{ ويطهركم تطهريا}: ، وبالتطهري ما قال تعاىل أروي فلما عرفت اهلل رويت بال شرب

 واملنهاج الطريق الواضح، والعطف باعتبار[ 11

 (1).  (مجع األوصاف، وقيل املنهاج الدليل املوصل إىل معرفة الدين 

: -عز وجل  -إنه سأل ابن عباس، أخربين عن قول اهلل ) وذكرت بنت الشاطئ يف مسائل ابن االزرق          

واستشهد  .نعم: قال" هل تعرف العرب ذلكو: قال. الشرعة الديُن، واملنهاج الطريق: قال{ ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا}

 :بقول أيب سفيان بن احلارث بن عبد املطلب

  (1) ( وبنيَّ لإلسالم دينًا ومنهجًا. . . لقد نطق املأموُن بالصدِق واهلدى

 

وإىل هذا نذهب إنه ال ميكن جعل الشرعة هي املنهاج بالقول بالترادف كما فسرها اصحاب احلواشي إمنا     

: ، وإليه أشار املربد قائال اربا يف املعىن لكن بينهما فروق داللية هي مشتركة يف الصفات وال ترادف وان تق

فعطف َشرعه على منهاج ِلَأن الشرعة ألّول الشَّْيء واملنهاج ملعظمة ومتسعه واستشهدت على َذِلك بَقْوهلْم شرع )

فَلان ِفي َكَذا ِإذا ابتدأه وأهنج البلى ِفي الثَّْوب ِإذا اتَّسع ِفيِه َقاَل َوعطف الشَّْيء على الشَّْيء وان َكاَنا يرجعان 

ي َأحدمَها خالف لْلآخر َفَأما ِإذا اريد بالثناين َما ُأِريد ِباْلأوِل فعطف َأحدمَها على اآلخر ِإَلى َشْيء َواِحد َكاَن ِف

  (4). ( خطأ 

 ( ٣. ) والعطف أحد األدلة على الفروق ، ألنه ظاهر يف املغايرة ، أيثارا للتأسيس على التأكيد

                                                           

 .  ٣1٣ – ٣14/  1: حاشية الشيخ زاده  (2)

 .  429/  2: ، وينظر حاشية القونوي  149/  1: حاشية الشهاب  (1)
 . 121:اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األزرق (1)
 .  11: الفروق اللغوية  (4)

 . 142: ، و الفروق اللغوية يف القران الكرمي  212:فروق اللغات : ينظر  ((٣
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اْلَماِء َوِهَي َمْوِرُد الشاربِة الَِّتي َيْشَرُعها النَّاُس َفَيْشَرُبوَن ِمْنَها َمْشَرعُة : ِفي َكَلاِم اْلَعَرِب ):  والشرعة        

َن اْلَماُء ِعدًّا َلا وَيْسَتُقوَن، َوُربََّما َشرَّعوها دوابَّهم َحتَّى َتْشَرعها وتشَرب ِمْنَها، َواْلَعَرُب َلا ُتَسمِّيَها َشريعًة َحتَّى َيُكو

 (2).  (ُن َظاِهًرا َمِعينًا َلا ُيْسقى بالرِّشاِء اْنِقَطاَع َلُه، َوَيُكو

 . (1) (وَضَح واْسَتباَن َوَصاَر َنْهجًا واِضحًا َبيِّنًا : َبيٌِّن واِضٌح ، وَأهَنَج الطريُق: طريٌق َنْهٌج: )واملنهاج 

 .ووجه االشتراك بني الشرعة واملنهاج هو اهنما يشتركان يف معىن الطريق والطريقة 

 ( 1. ) وذكر الرازي ان من جعلهما مبعىن واحد وهو الدين والغاية من التكرير هي للتأكيد      

وهي من االلفاظ املومهة بالترادف واالختالف بينهما هو ان الشرعة لألصل واملورد ، واملنهاج الدالئل الدالة 

  (4).  على ذلك املورد وكيفية التوصل اىل املورد

ووجهه توجيه آخر يعود إىل األصل اجلذري بني الكلمتني واالختالف والتناقض يعود إىل حلظة البداية ، 

واختيار الطريق والشروع فيه ، لذا ُعرب عنه بالشرعة ، واملنهاج التزام كل منهما طريقا بعينه ومواصلته 

  (٣). على هذا الطريق ، لذا فالفرق واضح بني الفريقني السري 

رعة  والشالواضح ، أن املنهاج الطريق و وخالصة التأويل البالغي الذي نتوصل اليه عرب هذه املسرية ه          

الذي له جناحان اجلناح األول الطريق هلل واجلناح الثاين الن كل دين كالطائر  وهي الدين ؛ الشريعة

املتفق عليه كل واملنهاج طريق التوحيد ،  كشريعتناست الشريعة اليت شرعها اهلل فبنوا اسرائيل شريعتهم لي

لكل جعلنا  :)فشريعة موسى ليس كشريعة عيسى هلذا قال وشاملة والشريعة شختلفة،  فهو ثابت االنبياء

كالصالة والصوم لتوصلنا إىل اهلل ، يف الطريق والشريعة هي األدوات اليت نستخدمها (  شرعة ومنهاجا

  . اىل اهلللتوصلنا شي هبا منهي كالعجلة اليت عنها و أن نستغينوالشريعة ال ميكن ،

  

 املصادر واملراجع                                      

 القرآن الكرمي 

عائشة حممد علي عبد الرمحن املعروفة ببنت ،  اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األزرق -2

 .  1ط دار املعارف: الناشر،  هـ2429: املتوىف)الشاطئ 
                                                           

 . 22٣/  4( : شرع ) لسان العرب ، مادة  (2)
 .  141/  1( : هنج ) لسان العرب ، مادة  (1)
 . 200/ 1:  ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 121/  21: مفاتيح الغيب :ينظر  (1)
 . 104 – 101: معجم الفروق الداللية يف القران  :ينظر  (4)

 .  104: معجم الفروق الداللية يف القران : ينظر  ٣
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( الشك والريب ) اإلعجاز اللغوي يف ألفاظ الترادف من القران الكرمي  دراسة تطبيقية يف لفظيت  -1

 1علي بن عبد اهلل الراجحي ، جامعة القصيم ، جملة العلوم العربية واإلنسانية ، اجمللد  ،( حبث منشور ) 

 .م  1009 –ه  2410،  2ع/ 
بو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي أنوار التزنيل وأسرار التأويل ، ناصر الدين أ -1

 –دار إحياء التراث العريب : حممد عبد الرمحن املرعشلي ، الناشر: هـ ، احملقق24٣: املتوىف)البيضاوي 

 .هـ  2424 - 2طبريوت ، 
، عماد الددو ، عامل الكتب  البحث الداليل يف كتب معاين القران أليب عبيدة واألخفش والفراء -4

 .   1020،  2احلديث عمان ، ط
حممد نور الدين املنجد ، دار الفكر املعاصر ،  ،الترادف يف القران الكرمي بني النظرية والتطبيق  -٣

 .م  2992 –هـ  2422،  2سوريا ، ط –لبنان ، ودار الفكر ، دمشق  –بريوت 
ه  2400ر الرشيد للنشر ، دار احلرية للطباعة ، بغداد ، ، حاكم مالك الزيادي ، دا الترادف يف اللغة -2

– 2940   . 
أطيع  ،( رسالة ماجستري ( ) لغوية حتليلية ) الترادف واملشترك اللفظي يف سورة فاطر دراسة  -2

 . 1002ودييت ، اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج ، 
دار ابن : الناشر،  (هـ2412: املتوىف) حممد بن صاحل بن حممد العثيمني،  تفسري الفاحتة والبقرة  -4

 .  هـ 2411األوىل، : الطبعة،  اجلوزي، اململكة العربية السعودية

ِعَنايُة الَقاِضى وِكَفايُة الرَّاِضى َعَلى تْفسرِي : َحاِشيُة الشَِّهاِب َعَلى تْفسرِي الَبيَضاِوي، اْلُمَسمَّاة  -9

دار ،  (هـ2029: املتوىف)اخلفاجي املصري احلنفي  شهاب الدين أمحد بن حممد بن عمر،  الَبيَضاوي

 .  بريوت –صادر 
ه على تفسري اإلمام  229٣حاشية القونوي ، عصام الدين امساعيل بن حممد احلنفي  ت   -20

ه  440البيضاوي ، ومعه حاشية ابن التمجيد ، مصلح الدين مصطفى بن ابراهيم ، الرومي احلنفي ت 

 . م 1002 –ه  2411،  2ط –لبنان  –، دار الكتب العمية ، بريوت 
، ( ه  2022) حاشية السيالكويت على تفسري البيضاوي ، عبد احلكيم مشس الدين اهلندي   -22

، تاريخ النسخ ، ق  1911س ، الرقم العام . ح /  121شخطوط ، جامعة امللك سعود ،  رقم الصنف ،  

 .  ه 22
 9٣2ين مصطفى القوجوي احلنفي ، ت حاشية حميي الدين شيخ زاده ، حممد بن مصلح الد  -21

 .  م2999 – ه 2429 ، 2ط – لبنان – بريوت ، العمية الكتب دار تفسري البيضاوي ،  ، ه ، على
،  (هـ2091: املتوىف)عبد القادر بن عمر البغدادي ،  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  -21

 -هـ  2424، 4، ط ي، القاهرةمكتبة اخلاجن: الناشر،  عبد السالم حممد هارون: حتقيق وشرح

 . م 2992
نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي ،  غرائب القرآن ورغائب الفرقان -24

،  بريوت –دار الكتب العلميه : الناشر،  الشيخ زكريا عمريات: احملقق،  (هـ4٣0: املتوىف)النيسابوري 

 .  هـ 2422 -األوىل : لطبعةا
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حتقيق ، اسد اهلل االمساعيليان ،    مطبعة النجف ،  ، اجلزائري الدين نور ، اللغات فروق -2٣

 .، نشرته دار الكتب العلمية بالنجف  2140
حممد بن عبد الرمحن بن صاحل الشايع . الفروق اللغوية واثرها يف تفسري القرآن الكرمي ، د -22

 . 2991 – 2424،  2، مكتبة العبيكان ، ط
ز وجل ، عبد الرمحن حسن حبنكه امليداين ، دار قواعد التدبر األمثل ، لكتاب اهلل ع -22

 . م  1009 - هـ 2410،  4القلم ن دمشق ، والدار الشامية ، بريوت ، ط
، أيب احلسن علي بن عيسى الرماين ، اعتىن بشرحه والتزم طبعه  كتاب األلفاظ املترادفة -24

 .ه  2112، حممد حممود الرافعي ، مطبعة املوسوعات ، مصر ن
 (رسالة ماجستري ( ) دراسة حتليلية داللية ) ترادفة واملتضادة يف سورة البقرة الكلمات امل -29

 . 1004، ديان ارديانطا ، اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج ، 
حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري ،  لسان العرب  -10

  ـ ه 2424 - 1، ط بريوت –دار صادر : الناشر،  (هـ222: املتوىف)الرويفعى اإلفريقى 

ه ، حتقيق ،  122، عبد امللك بن قريب األصمعي ،  ت  ما اختلفت الفاظه واتفقت معانيه -12

 . م  2942-ه  2402،  2ماجد حسن الذهيب ، دار الفكر ، دمشق ، ط
: وىفاملت)أبو زكريا حيىي بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي الفراء ،  معاين القرآن  -11

،  عبد الفتاح إمساعيل الشليب/ حممد علي النجار / أمحد يوسف النجايت : احملقق،  (هـ102

 .  2ط – مصر –دار املصرية للتأليف والترمجة : الناشر
معجم الفروق الداللية يف القران الكرمي لبيان األلفاظ متقاربة املعىن ، والصيغ   -11

 .  1004،  2، طدار غريب للطباعة والنشر ، القاهرة  ،حممد حممد داوود . واألساليب املتشاهبة د
أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاىن ،  املفردات يف غريب القرآن -14

دمشق  -دار القلم، الدار الشامية : الناشر،  صفوان عدنان الداودي: احملقق،  (هـ٣01: املتوىف)

 .  هـ 2421 - 2، ط بريوت
حاشية السيوطي على تفسري البيضاوي ، عبد الرمحن بن = وشوارد األفكار نواهد األبكار  -1٣

كلية الدعوة وأصول  -جامعة أم القرى : ، الناشر( هـ922: املتوىف)أيب بكر، جالل الدين السيوطي 

 .م  100٣ -هـ  2414: ، عام النشر( رسائل دكتوراة 1)الدين ، اململكة العربية السعودية 
 

 

 

 

 

 


