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 وَأَعِنِ . زَبِّ تَىِّيِ باخلَيِسزَبِّ يَسِّسِ 

ا  الحسج هلل الحي فزمشا بالقخآف عمى األمع أجسعيغ، وآتانا به مػا لػع تػأت أاػج 
مػػغ العػػالسيغ، والرػػبلة والدػػبلـ عمػػى مػػغ رػػاف ومقػػه القػػخآف، ووصػػيته القػػخآف، 

 وميخاثه القخآف، سيجنا دمحم الشبي العجناف .  وبعج ،،

قجيس ا واجتث ا إلى القخآف الكخيع، سػاء إلى ألفاضه ت عشاية العمساء ى  ج   و  فقج   
)مػػا اتفػػظ لفطػػه واوتمػػم معشػػان مػػغ القػػخآف فػػي رتابػػه   عمػػى نحػػػ مػػا فعمػػه السبػػخد

التػػي  (2)، أو إلػى آياتػػه وذلػظ عمػػى نحػػ مػا جػػاء فػي رتػػ  السذػا ىات(1) السجيػج 
ػِّ   ألفاضىػا، أو التػي عشاتتىا بجسع اآليػات التػي تذػا ى كانت اػجث تقػجيع ت فػي ج 

 .، أو إ جاؿ اخؼ مكاف آوخ فيىاوتأويخ في ألفاضىا

                                                           
ووحا الكتاب يعشى بألفاظ السذتخؾ المفطي في القخآف الكخيع  شػعيه )السذتخؾ والستزاد    (1

كسا ضسشه اجتث ا عغ السجاز في القخآف، ووػ رتاب مصبػع، شبعته وزارة األوقاؼ والذئػف 
اإلسبلمية  جولة الكػيت، ضسغ سمدمة الخسائِّ التخاثية،  تحقيظ الجرتػر/ أاسج دمحم سميساف 

 ـ. 1989وػ/1449، ط. أولى، أ ػ رعج
ومغ وحن الكت   درة التشديِّ وغخة التأويِّ، لمخصي  اإلسكافي، والبخواف في تػجيه متذابه   (2

القخآف لسا فيه الحجة والبياف، لمكخماني، ووجاية السختاب وغاية الحفاظ والصبلب في تبييغ 
شع  حوي اإللحاد والتعصيِّ في متذابه الكتاب، لمذيخ عمع الجتغ الدخاوي، ومبلؾ التأويِّ القا

تػجيه الستذابه المفظ مغ آي التشديِّ، لئلماـ أاسج  غ إ خاويع الدبيخ، ورذم السعاني في 
الستذابه مغ السثاني، ال غ جساعة، ودليِّ اآليات متذا ىة األلفاظ في رتاب هللا العديد، 

متذا ىات القخآف  ، لمجرتػر/ سخاج صالح مبلئكة، ودليِّ الحفاظ في متذابه األلفاظ )في 
لمذيخ يحيى عبجالفتاح الدواوي، وإعانة الحفاظ لآليات الستذا ىات األلفاظ، لمذيخ دمحم شه 
 ببلؿ، وإغاثة المىفاف في متذا ىات القخآف، لسألفه عبجهللا  غ عبج الحسيج الػراقي... إلخ  .
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ولع أعثخ فيسا وقفت عميه مغ تمظ السألفات عمى مألم ي عشى بسا اتفظ لفطه 
ػػا  وػػحا ، ومػػغ ثػػع أردت أف تشفػػخدفػػي جسيػػع اآليػػة مػػغ آي الػػحرخ الحكػػيع اتفاق ػػا تامِّ

مػغ القػخآف الكػخيع،  البحث  ىحن الفكخة، فقست بجسع تمظ اآليات التػي اتفقػت لفط ػا
ولػع يكػغ وػجفي مجػخد الجسػع فقػػ ، ولكػغ أردت أف أدرسػىا فػي سػياقاتىا القخآنيػػة 

تبع ا لتمظ الدياقات، ومغ  ػؼ عمى مجى تغيخ معشاوا أو ثباتهالسختمفة، بغية الػق
 تحت عشػاف ثع جاء وحا البحث 

دراسة سٍاقٍة
 البحث أف يأتي في فرميغ وقج اقتزت شبيعة 

 مفىـػ الدياؽ، وأدوات الدياؽ القخآني. وفيه مبحثاف   انفصم األول
   مفىـػ الدياؽ والشطخية الدياقية.ادلثحث األول

   أدوات الدياؽ القخآني.ادلثحث انثانً
  الجراسػػة الدػػياقية لسػػا اتفػػظ لفطػػه مػػغ آي الػػحرخ الحكػػيع. انفصللم انثللانً

 وفيه مبحثاف 
 واوتبلؼ السعشى الدياقي. اتفاؽ المفظ اآلتي   :األولادلثحث 

 واتفاؽ السعشى الدياقي.   اتفاؽ المفظ اآلتي  ادلثحث انثانً
ة، تتمػوا إارػاء وجسػع لسػا اتفػظ لفطػه مػغ آي الػحرخ ويدبظ وحا رمه مقجم

الحكيع، وتأتي الخاتسة في نىاية البحث ااوية أوع نتائجه، تتبعىػا فىػخس مخاجػع 
 رن.البحث ومراد

وإني إذ أقجـ وحا البحػث العمسػي، أرػكخ هللا العمػي القػجتخ أف وفقشػي لسحاولػة 
 وضع لبشة في صخح وجمة رتابه الكخيع.

 وحا، وهللا مغ وراء القرج، ووػ الىادي إلى سػاء الدبيِّ ،،،
 ثالباح
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 و اٌَات

 1  1الدججة ، 1 لقساف، 1الخـو ، 1العشكبػت ، 1عسخاف آؿ ،  1البقخة  مئ خل ٱٱنئٱٱ

 2 5لقساف  ،5البقخة  مئزب رب  يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ نئ

 3  122،47البقخة  مئمغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مصنئ

 مئخن حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل  جل لكمك خك حك جكنئ
  141،134البقخة 

4 

 5  88آؿ عسخاف  ،162البقخة  مئلك خك حك جك مق حق مف خف حفنئ

 6 5الشػر  ،89 آؿ عسخاف مئهئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي رينئ

 7  51 األنفاؿ ، 182آؿ عسخاف  مئُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي نئٱ

 8 86،  14السائجة   مئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ نئٱ

 9  46 يذ  ،4األنعاـ   مئ نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب نئ

األنعاـ   مئخي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جننئ
  41األنبياء   ، 14

14 

 11  13الدمخ   ، 15األنعاـ   مئ حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جحنئ
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 و اٌَات

 12 91،  78األعخاؼ   مئمي  زي ري ٰى ين ىن نئٱ

 13 48،47 الذعخاء  ، 122،121األعخاؼ   مئمم خم حم *  يل ىل مل خلنئ

 14  45القمع   ، 183األعخاؼ   مئ رن مم  ام ىليل مل نئٱ

 ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جهنئ
  9الرم   ، 33التػبة   مئٌّ ٰى

15 

 حن يمجن ىم  خممم حم جم يل ىل مل خل نئٱ
  9التحخيع   ، 73 التػبة  مئخن

16 

 ،71الشسػػػػػػػػِّ  ،38األنبيػػػػػػػػاء  ،48تػػػػػػػػػنذ مئمي زي ري ٰى ين ىن نننئ
 25السمظ  ،48يذ  ،29سبأ 

17 

 18  23غافخ   ، 96وػد   مئجك مق حق مف خف  حفنئ

 يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مينئ
  45فرمت   ، 114وػد   مئ زب رب

19 

 24  17فاشخ   ، 24إ خاويع   مئجي يه ىه مه جهنئ

 مئمك  لك خك حك *  مق حق مف خف  حف جف مغ جغ معنئ
 73،72ص   ،34،29الحجخ  

21 
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 و اٌَات

 22  77ص   ، 34الحجخ   مئيي ىي مي خي  حينئ

 الحجػػػخ  مئمت زت رت يب *  نب مب  زب رب *  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰنئ

  81 - 79ص   ، 38 – 36
23 

 24  83ص   ، 44الحجخ   مئمك لك اك يقنئ

 25  15الحاريات   ، 45الحجخ   مئمج حج مث هت  متنئ

الحجػػػػخ   مئ مث زث رث يت ىت نت *   زت رت يب ىب نب نئٱ
 32،31الحاريات   ،58،57

26 

 27  59العشكبػت   ، 42الشحِّ   مئ جه هن من خن حننئ

 28 92،89الكىم   مئ ام يل ىل نئٱ

 29  17الشازعات   ، 24شه   مئ مت خت حت جت هبنئ

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ*ىي مي خي حينئ
 زت رت  يب ىب*  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ * رئ
  32 - 29السعارج   ، 8 – 5السأمشػف   مئمت

34 

 31  1القرز  ،  1الذعخاء   مئ خل ٱنئ

 32  2القرز   ، 2الذعخاء   مئحم جم يل ىلنئ
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 و اٌَات

 33  194،174،121،143،67،8  الذعخاء مئ يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىفنئ

 34 191،175،159،144،122،144،68،9الذعخاء  مئ رن مم ام يل  ىلنئ

 35  82الرافات   ، 66الذعخاء   مئ نب مب زبنئ

 36 179،163،154،144،131،126،114،148 الذعخاء  مئ حن جن ممنئ

ٱ184،164،145،127،149الذعخاء  مئ هئ مئ هي مي خي حي ٰهجي مه جه  هن مننئ 37 

 38  52الجواف   ، 147الذعخاء   مئ ام يل ىلنئ

 39 136،135الرافات  ،172،171الذعخاء  مئ يي ىي ني *  زي ري ٰى يننئ

 44 176الرافات  ،  244الذعخاء   مئهل ملنئ

 41  4لقساف ،  3الشسِّ  مئجي يه ىه  مه جه ين ىن من خننئ

 42 48الػاقعة  ،  17الرافات   مئ حج مث نئ

 43 25الصػر  ،  27الرافات   مئىن من خن  حن جن نئٱ

 44 164،  128،  74،  44الرافات   مئجح مج حج مثنئ

 45 12الػاقعة  ،  43الرافات   مئ خض حض جض نئ
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 و اٌَات
 46 129،  148،  78الرافات   مئىم مم خم حمنئ

 47 44السخسبلت  ، 131،121،84الرافات  مئ يه ىه مه جهنئ

 48  132،111،81الرافات  مئ ىي مي  خي حينئ

 49 36القمع  ،  154الرافات   مئ يل ىل مل خلنئ

 54 27التكػيخ  ،  87ص   مئٰى ٰر ٰذ يي ىينئ

 51 2األاقاؼ  ،  2الجاثية  ،  1الدمخ   مئيئ ىئ نئ مئ زئ رئنئ

ٱ1 األاقاؼ ،1الجاثية ،1الجواف  ،1الدوخؼ ، 1الذػرى ،1فرمت ، 1غافخ  مئجينئ 52 

 53 2الجواف  ،  2الدوخؼ   مئ نت متنئ

 54 43السخسبلت  ،  19الصػر   مئ رب يئ  ىئ نئ مئ زئنئ

 مئ ري  ٰى ين ىن نن *  زن رن مم ام يل ىل ملنئ
 47،46القمع  ، 41،44الصػر 

55 

 56 34،  21،  16القسخ   مئ من زن  رن مم نئ

 57 44،  32،  22،  17القسخ   مئ  ني مي زي ري ٰى ين ىننئ

،  28،  25،  23،  21،  18،  16،  13الػػػػػػخاسغ  سػػػػػػرة  مئ حب جب هئ مئنئ
34  ،32  ،34  ،36  ،38  ،44  ،42  ،45  ،47  ،49  ،51  ،53  ،55  ،57  ،59  ،
61  ،63  ،65  ،67  ،69  ،71  ،73  ،75  ،77 

58 

 59 39،  13الػاقعة   مئحج مث هتنئ
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 و اٌَات

 64 27القمع  ،  67الػاقعة   مئحب جب هئ نئ

 61 52الحاقة  ،  96،  74الػاقعة   مئمك لك خك حكنئ

 62 43الحاقة  ،  84الػاقعة   مئ جه ين ىن مننئ

 63 1الرم  ،  1الحذخ   مئمل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىثنئ

 64 13السصففيغ  ،  15القمع   مئ خل حل جل مك لك خك حكنئ

 65 19التكػيخ  ،  44الحاقة   مئ مي خي حي جينئ

 66 29اإلنداف  ،  19السدمِّ   مئ هل مل خل حل جل مك خكلك حك جكنئ

 67 12عبذ  ،  55السجثخ   مئزب رب يئنئ

 49،47،45،44،37،34،28،24،19،15السخسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلت  مئمض  خض حضنئ
 14السصففيغ 

68 

 69 32عبذ  ،  33الشازعات   مئمي زي رينئ

 74 22السصففيغ  ،  13االنفصار   مئيف ىف يث ىثنئ

 71 24،  9السصففيغ   مئخي  حينئ
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 و اٌَات

 72 35،  23السصففيغ   مئ مح جح مجنئ

 73 5،  2االنذقاؽ   مئىي مي خينئ

 74 5،  3الكافخوف   مئ من خن حن جن يمنئ
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 انفصم األول

 وٌشتًم ػهى يثحثني:
مفهوووولس ال ووووظاي  ال    وووو     ادلثحللللث األول:

 ال ظاقظ  .

 أد ات ال ظاي الك آني . ادلثحث انثانً:
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 ادلثحث األول
 يفهىو انسٍاق واننظرٌة انسٍاقٍة

إلى الػقػؼ عمى العشاصخ الخئيدة التي تسكشػه  في وحا السبحثتىجؼ البحث 
مػػغ اإللسػػاـ بأساسػػيات وذلػػظ مػػغ دراسػػة مػػا اتفػػظ لفطػػه مػػغ آي الػػحرخ الحكػػيع، 
ا عغ الدخد التاريخي .  الدياؽ والشطخية الدياقية بعيج 

 يفهىو انسٍاق:
 انسٍاق نغة:

ْجو ووػ وااج، أصِّ والقاؼ والػاو جاء في السقاتيذ  "الديغ  يقاؿ. الذيء ا 
ػػاقه ػػػق ه س  ػػْػق ا ي د  ػػي  قة. س   امخأتػػي إلػػى سػػقت ويقػػاؿ. الػػجواب مػػغ اسػػتيظ مػػا  والدَّ

ػػػؽ . وأسػػقته صػػجاقىا،  رػػيء، كػػِّ مػػغ إليىػػا يدػػاؽ لسػػا وػػحا، مػػغ مذػػتقة والدُّ
 .(1)أسػاؽ" والجسع

ػػياق ا ... وقػػج اندػػاقت  ػػْػق ا وس  وفػػي المدػػاف  "سػػاؽ اإل ػػِّ  وغيخ وػػا يدػػػقىا س 
 .(2)"تداوق ا إذا تتابعتوتداوقت اإل ِّ 

  

                                                           
روف، دار الفكخ، ، تحقيظ/ عبجالدبلـ وا3/117مقاتيذ المغة، ال غ فارس، ) س و ؽ    (1

 )د.ت .
 القاوخة، )د.ت . –، دار السعارؼ 3/2154لداف العخب، ال غ مشطػر، )س و ؽ    (2
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ا:
ً
 انسٍاق اصطالح

، (1)جاء في تعخيػ  الدػياؽ أنػه  "التخريػ  أو الدػياؽ الػحي تػخد فيػه الكمسػة"
ا ػ بأنه  "ما يراا  المفظ مسا يداعج عمى تػضيح السعشػى" رسػا ، (2)وعخؼ ػ أيز 

أو عخؼ بأنه "السحي  المغػي الحي تقػع فيػه الػاػجة المغػيػة، سػػاء أكانػت رمسػة، 
 .(3)جسمة، في إشار مغ العشاصخ المغػية أو غيخ المغػية"

يدػػعى لفىػػع الكمسػػة والجسمػػة مػػغ وػػبلؿ التخريػػ ، وأف مػػا يرػػاا   فالدػػياؽ
المفػػظ يدػػاعج عمػػى فىسػػه، ويذػػسِّ وػػحا مػػا يرػػاا  الػػشز مػػغ داومػػه رالكمسػػات 

 الدابقة والبلاقة، وما يراابه مغ الخارج مثِّ  الثقافة، السجتسع ... إلخ .

وعمػػى وػػحا يسكػػغ القػػػؿ بػػأف الدػػياؽ وػػػ مػػا يحػػي  بػػالشز مػػغ مرػػاابات، 
وضخوؼ، وعػامِّ داومية ووارجية تداعج عمى فىسه وفىع مكػناته مغ السفخدات، 

 :(4)ولحلظ أصبح لمسرصمح السعاني اآلتية

 ما يحي  بالػاجة السدتعسمة في الشز . - أ
واػػجة  قيػػػد التػػػارد السعجسػػي، التػػي تخاعػػى عشػػج اسػػتعساؿ أكثػػخ مػػغ - ب

لغػية، مثاؿ ذلظ في العخبيػة  اسػتعساؿ لفػظ )األرػى   مػع )الخيػِّ ، 
و)األممػػح  مػػع )الغػػشع ، و)األزوػػخ  مػػع )اإلندػػاف ، وذلػػظ تعبيػػخ ا عػػغ 

  ياض المػف .
                                                           

معجع المدانيات الحجتثة، سامي عياد اشا، ورخيع زري اداـ الجتغ، ونجي  جخيذ،   (1
 ـ.1997 يخوت،  –، مكتبة لبشاف 28ص
، 116ث، د. دمحم أاسج أ ػ الفخج، صالسعاجع المغػية في ضػء دراسات عمع المغة الحجت  (2

 .  1966دار الشىزة العخبية، 
، رسالة درتػران في رمية المغة العخبية، جامعة أـ القخى، إعجاد البااث/ ردة 1/44داللة الدياؽ،   (3

 وػ .1418هللا الصمحي، بإرخاؼ الجرتػر/ عبج الفتاح البخراوي، 
 ـ .2444وػ/1421، ط. أولى،  53البخراوي، صفي الجاللة المغػية، د. عبجالفتاح   (4
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، سػاء أكاف وحا  - ت نز لغػي تتدع بدعة ندبية، ويأدي معشى متكامبل 
 الشز مكتػب ا، أو متك مَّس ا به .

 رجية، ذات العبلقة بالكبلـ .األاػاؿ والسػاق  الخا - ث

   نفدػػه ارػػتظ برػػػرة تأرػػج العبلقػػة  ػػيغ Contextومرػػصمح )الدػػياؽ  )
  بسعشى )مع  أي تعشػي السذػاررة، أي تػجػج Conالشز وما يحي  به فالدابقة )

أرياء مذاررة في تػضيح الػشز، ووػي فكػخة تتزػسغ أمػػر ا أوػخى تحػي  بػالشز 
 .(1)كالبيئة السحيصة

يسكغ القػؿ  ػجػد عبلقة  يغ معشى الدياؽ لغة، ومعشان مغ وبلؿ ما سبظ  
ا، فػػالسعشى المغػػػي لمدػػياؽ يذػػيخ إلػػى أف أصػػِّ السػػادة تػػجؿ عمػػى التتػػابع  اصػػصبلا 
والدػػػؽ، ووػػػحا السعشػػى المغػػػػي لمدػػػياؽ تػػختب  بػػػالسعشى االصػػصبلاي لػػػه، فكػػػأف 

كتدػػبه مػػغ وػػبلؿ الدػػياؽ وػػػ الػػحي يدػػػؽ الكمسػػة إلػػى معشاوػػا الججتػػج الػػحي ت
وجػدوا فيه، ورسػا أف سػػؽ اإل ػِّ إنسػا يكػػف مػغ وػبلؿ رعاتىػا أي بدػب  رػي  

واصػة إذا رػاف  –آوخ صاابىا ووع الخعاة، فكحلظ المفػظ إنسػا تتزػح معشػان جميِّػا 
مغ وبلؿ الدياؽ الحي تخد فيه وما يحي  بػه مػغ عػامػِّ أوػخى  –مذتخؾ الجاللة 

 تداعج عمى ذلظ .

 تانسٍاق: يفاهٍى ذات ػالقة
  وشاؾ بعس السفاويع التي لىا ارتباط وثيظ بالدياؽ، مشىا 

  

                                                           
، دار قباء 1/147عمع المغة الشري  يغ الشطخية والتصبيظ، د. صبحي إ خاويع الفقي،   (1

 ـ.2444وػ/1421لمصباعة والشذخ والتػزيع، ط. أولى، 
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 ادلؼىن انسٍاقً:
ووػػػ السعشػػى الػػحي يسكػػغ استخبلصػػه مػػغ سػػياؽ الكػػبلـ، ذلػػظ أنػػه فػػي بعػػس 
األاياف قج تكػف وشػاؾ رمسػات لىػا معشػى محػجد، ولكػغ وػحا السعشػى تتغيػخ لػجػػد 

"ويقرػج بػالسعشى الدػياقي  مػا تػضػحه سػياؽ   .وحن الكمسػات داوػِّ سػياؽ معػيغ
  (2)ويعتسج ػ رسا أرار فيخث ػ عمى ما تمي (1)الحاؿ"

o . صفات السذتخريغ في الكبلـ 
o . الشذاط المغػي لىع 
o  ... الشذاط غيخ المغػي لىع )الرست، الزحظ، اإلرارة 
o . األرياء التي قج يكػف لىا تأثيخ 
o . أثخ الكبلـ 

  

                                                           
 .15السعاجع المغػية في ضػء دراسات عمع المغة الحجتث، ص  (1
 الدا ظ، ]نفده[ .  (2
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 دالنة انتؼثري انسٍاقً: -1
وتعشي تػارد رمستيغ أو أكثخ في سياؽ وااج، أو تػبلـز رمستػيغ ومرػااباتىسا 
في المغػة برػػرة رػائعة لمجاللػة عمػى أف وػحا السعشػى الػحي يفىػع مػغ تبلاػع وػحا 

 (1)، ومغ أمثمته التخري  ونطاـ  شيته

 .مكة السكخمة  و)السجتشة السشػرة )اكي  الجالة عمى معشى وااج، مثِّ التخ  -
ا، المفظ الحي  - يدتخجـ في سياقات مختمفة، والسعشى العاـ قج يكػف مذتخر 

مثػػِّ  أشمػػظ الدػػجيغ، أي  اػػخرن، وأشمػػظ سػػاقيه لمػػخيح، بسعشػػى  جػػخى 
 وأسخع، والسعشى العاـ لكميىسا  التحخر وعجـ القيج.

ػاؿ    - المفظ الحي تخد فػي سػياقات مختمفػة، وبسعػاف مختمفػة، نحػػ رمسػة )م 
 في  ماؿ إلى، وماؿ عغ .

فزػػػبل  عػػػغ السرػػػاابات المفطيػػػة واإليحائيػػػة التػػػي تدػػػىع فػػػي التعبيػػػخ وػػػحا، 
الدياقي، مثِّ رمسة )وخَّ  التي دائس ا ما تتبػادر إلػى الػحوغ معىػا معشػى  الدػقػط، 

 واالنىيار ... إلخ .

 انؼالقات انسٍاقٍة واإلحيائٍة: -2
يقرج بالعبلقات الدياقية ما تأثخ عمى ما يكتدبه المفظ مغ وػبلؿ مػا يدػبقه 

ا يعقبه مغ ألفاظ فػإذا قمشػا  )الحيػاة اإلندػانية  فػإف رمسػة )اإلندػانية  تكتدػ  وم
، ورػحا إذا قمشػا  )هللا أكبػخ  وبلؿ ما يدبقىا مغ لفظ )الحياة  قيستىا التعبيخية مغ

فإف لفظ الجبللة )هللا  يكتد  قيسته التعبيخية مغ وبلؿ ما يعقبه مغ لفظ )أكبػخ  
. 

                                                           
التحميِّ المغػي في ضػء عمع الجاللة، دراسة في الجاللة الرػتية والرخفية والشحػية   (1

 .188،  187والسعجسية، د. محسػد عكارة، ص
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تمػػظ العبلقػػة الشارػػئة  ػػيغ بعػػس الكمسػػات ومػػا  أمػػا العبلقػػة اإليحائيػػة فىػػي
تدتجعيه مغ رمسات أوخى، مثِّ رمسة )التعميع  فإنىا غالب ػا مػا تدػتجعي  التخبيػة، 

    .(1)ووحا ما يصمظ عميه العبلقات اإليحائية السعمع، السجرسة، السشىج ... إلخ

 أنىاع انسٍاق:
  (2)عجتجة لمدياؽ، يسكغ إيجازوا فيسا تمي وشاؾ أنػاع

  ويعشػػي الشطػػخ إلػػى معشػػى الكمسػػة مػػغ وػػبلؿ ارتباشىػػا انسللٍاق انهغللىي - أ
بالكمسػػات األوػػخى فػػي التدمدػػِّ الكبلمػػي. أي  محرػػمة اسػػتخجاـ الكمسػػة 

ا.  داوِّ الجسمة متجاورة مع الكمسات األوخى مسا يكدبىا معشى محجد 
  ويقـػ الدياؽ المغػي عمى األنػاع التالية 

o ًووػػ الػحي تىػتع  جراسػة الرػػت داوػِّ سػياقه، انسٍاق انصلىي  
فػالفػنيع وػػ السػادة األساسػية فػي فىػع الجاللػة، ولعػِّ ا ػغ جشػػي أوؿ 

 مغ فتح وحا الباب .
o ومغ وبلله تتبيغ أف السػرفيسات اخة أو مقيػجة ال انسٍاق انصريف  

 قيسة داللية لىا إال مغ وبلؿ الريغ .
o ػيغ مكػنػات الجسمػة   ووػػ الػحي تػضػح العبلقػات انسٍاق اننحىي 

داوػػػِّ الػػػشز، ويدػػػاعج عمػػػى تػضػػػيح الجاللػػػة رسػػػا وػػػػ الحػػػاؿ فػػػي 
 اإلعخاب ااؿ التقجيع والتأويخ .

                                                           
 –، دار الكتاب السرخي 352،  2/351عمع األسمػب والشطخية الثشائية، د. صبلح فزِّ،   (1

 ـ.2447وػ/1428 يخوت، ط. أولى،  –القاوخة، دار الكتاب المبشاني 
استقراء دور الدياؽ في تحقيظ التساسظ الشري، أ. فصػمة لحسادي، بحث مشذػر   (2

 –ضسغ بحػث مجمة رمية اآلداب والعمـػ اإلندانية واالجتساعية، جامعة دمحم ويزخ بدكخة 
   .  3،  2الجدائخ، العجداف 
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o ًويعشػػي مجسػعػػة العبلقػػات الرػػػتية الستزػػافخة انسللٍاق ادلؼيًلل  
 لتخريز الػاجة  بياف داللي، أي  دراسة معاني السفخدات .

o د يػة أكثػخ   ويطىػخ وػحا الشػػع فػي الشرػػص األهىتًانسٍاق األسل
مشه في لغة الحجتث اليػمي، لسا يعتسج عميه مغ قػة الشدج، والتػارد 

 . (1)الجاللي
مػا يحػجد شبيعػة اسػتعساؿ الكمسػة  ػيغ داللتىػا   ووػػ انسٍاق انؼاطفً  - ب

 .ى درجػة االنفعػاؿ والتػأثخ بػالكبلـومػج (2)السػضػعية، وداللتىػا العاشفيػة
أي أف داللػػػة الرػػػيغة أو التخريػػػ  تتحػػػجداف مػػػغ معيػػػار قػػػػة أو ضػػػ م 
االنفعػػاؿ، فبػػالخغع مػػغ ارػػتخاؾ واػػجتيغ لغػػػيتيغ فػػي أصػػِّ السعشػػى إال أف 

. مثػِّ ذلػظ  الفػخؽ  ػيغ داللػة الكمستػيغ  )اغتػاؿ  و)قتػِّ  داللتىػا تختمػم
باإلضافة إلػى القػيع االجتساعيػة التػي تحػجدوا الكمستػاف فىشػاؾ إرػارة إلػى 

، و"كمسة )يكخن  غيػخ رمسػة (3)رجة العاشفة واالنفعاؿ التي تراا  الفعِّد
 .(4))تبغس  رغع ارتخاكىسا في أصِّ السعشى"

ا سياؽ الحاؿ أو سػياؽ السقػاـ، ووػػ يعشػي سٍاق ادلىقف  - ت   ويدسى أيز 
. ويقـػ وحا الشػػع مػغ (5)السػق  الخارجي الحي يسكغ أف تقع فيه الكمسة

الدػػياؽ عمػػى جسمػػة مػػغ العشاصػػخ السكػنػػة لمسػقػػ  الكبلمػػي أو لمحالػػة 
الكبلمية، رذخرية الستكمع والدامع وتكػيشىسا الثقػافي، ورخرػيات مػغ 

                                                           
 . 548جالجميِّ، صعمع المدانيات الحجتثة، د. عبجالقادر عب  (1
 ـ.1996دمذظ، ط. أولى،  –، دار الفكخ 356مبادئ المدانيات، د. أاسج دمحم قجور، ص  (2
، مشذػرات 94عمع الجاللة أصػله ومبااثه في التخاث العخبي، د. مشقػر عبجالجميِّ، ص  (3

 ـ.2441دمذظ، ط. أولى،  –اتحاد الكتاب العخب 
 ـ.2449القاوخة، ط. سابعة،  -، عالع الكت 71صعمع الجاللة، د. أاسج مختار عسخ،   (4
 الدا ظ، ]نفده[.  (5
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يذىج الكبلـ غيخ الستكمع والدامع  ػ إف وججوا ػ ورحلظ العػامػِّ والطػػاوخ 
ػي لسغ يذارؾ فػي السػقػ  االجتساعية ذات العبلقة بالمغة وبالدمػؾ المغ

 .(1)الكبلمي

ويسكػػغ التسثيػػِّ لػػحلظ بعبػػارة  )الحسػػج هلل عمػػى الدػػبلمة  فػػالسػق  الدػػياقي  
داللة وحن العبارة مختمفة عشجما تقاؿ لمقػادـ مػغ الدػفخ، أو لسػغ رػفي  يجعِّ

. ومثػِّ ذلػظ (2)مغ مخض ػ مثبل  ػ أو عشػجما تقػاؿ لعتػاب مػغ تػأوخ عػغ مػعػج
ػا  كع "عبارة )الدبلـ عمي تحسِّ دالالت تختمم باوتبلؼ التشغػيع فػي نصقىػا وفق 

لمسػاقػػػ  االجتساعيػػػة السختمفػػػة، فشصقىػػػا عشػػػج الغزػػػ  يختمػػػم عشػػػه عشػػػج 
  .(3)التحية"

ويقرػػج بػػه "القػػيع الثقافيػػة واالجتساعيػػة التػػي تحػػي    انسللٍاق انثفللايف  - ث
، فكمسػػة "جػػحر لىػػا معشػػى عشػػج (4)بالكمسػػةإ إذ تأوػػح ضػػسشه داللػػة معيشػػة"

السػػػػػػدارع، ومعشػػػػػػى ثػػػػػػاف عشػػػػػػج المغػػػػػػػي، ومعشػػػػػػى ثالػػػػػػث عشػػػػػػج عػػػػػػالع 
 .(5)الخياضيَّات..."

  

                                                           
) ترخؼ  ، دار الشىزة  311عمع المغة مقجمة لمقارئ العخبي، د. محسػد الدعخاف، ص  (1

  يخوت، ط. أولى، )د.ت . –العخبية 
، الدعػدية، ط. أولى –، مكتبة الستشبي 146مجوِّ إلى عمع الجاللة، د. ناصخ الىحلي، ص  (2

 ـ.2417وػ/1438
 -، دار قباء لمصباعة والشذخ164مجوِّ إلى عمع المغة، د. محسػد فىسي اجازي، ص  (3

 القاوخة، ط. ثانية، )د.ت .
 .94عمع الجاللة، د. مشقػر عبجالجميِّ، ص  (4
 .71عمع الجاللة، د. أاسج مختار عسخ، ص  (5
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 ادلثحث انثانً
 أدوات انسٍاق انفرآنً

ال رظ أف لمقػخآف الكػخيع أسػمػبه الخػاص والسعجػد، رسػا أف لػه سػياقاته التػي 
 تعتسج عمى وسائِّ وأدوات تداعج عمى فىع السقرػد مشه .

عميىػا جسيػع وقج عخؼ الدياؽ القخآني بأنه  "األغخاض األساسية التي تػجور 
معػػػاني القػػػخآف، إلػػػى جانػػػ  الػػػشطع اإلعجػػػازي، واألسػػػمػب الػػػحي تتبػػػع فػػػي جسيػػػع 

 .(1)تعبيخاته"

فػػبل  ػػج لمػقػػػؼ عمػػى فىػػع الػػشز القخآنػػي مػػغ التعػػخؼ عمػػى مقاصػػج القػػخآف، 
 والشطع اإلعجازي له، ورحلظ التعخؼ عمى أسمػبه .

 :ًاألدوات ادلؼٍنة ػهى انفهى يف انسٍاق انفرآن
يقػػـػ الدػػياؽ القخآنػػي عمػػى عػػجد مػػغ األدوات التػػي تدػػاعج عمػػى فىػػع مػػجلػؿ 

 الكمسات والجسِّ، ومغ أوع وحن األدوات 

 انىقىف ػهى يفاصد انسىر وادلفاطغ واٌَات: -1
ووػػحا األمػػخ يدػػاعج عمػػى فىػػع الدػػياقات القخآنيػػة  جرجػػة واضػػحة، فسػػثبل  مػػغ 
مقاصج سػرة تػسم بعج  ياف قرة سيجنا تػسم عميه الربلة والدبلـ، االعتبػار 
بحدػػغ العػاقػػ ، وبيػػاف قيسػػة وفزػػيمة الرػػجؽ واألمانػػة، واإلرػػارة إلػػى ادػػج ذوي 

                                                           
عبج الػواب رريج أ ػ صفية الحارثي،  داللة الدياؽ )مشىج مأمػف لتفديخ القخآف ،  (1
 ـ.1992وػ/1412األردف، ط. أولى،  -، عساف88ص
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 ىا عسػا القػان مػغ أذى قػمػه وضمػع أقخبائػه  - ملسو هيلع هللا ىلص -القخبى، وتدمية سيجنا الشبي 
 .(1)له أمثاؿ أ ي لى  وغيخن

ووحن السقاصج تعيغ عمى فىع السعشى الدياقيإ إذ إنىا مغ مرػاابات الػشز 
فسػػغ تػػج خ القػػخآف وتػػج خ مػػا قبػػِّ اآليػػة ومػػا عمػػى  يػػاف السػػخاد مشػػه، " التػػي تدػػاعج

ى والخسػػالة، وعػػخؼ بعػػجوا، وعػػخؼ مقرػػػد القػػخآفإ تبػػيغ لػػه السػػخاد، وعػػخؼ الىػػج
 .(2)الدجاد مغ االنحخاؼ واالعػجاج"

 انتؼرف ػهى أسثاب اننزول: -2
وقج نبه رثيخ مغ العمساء عمػى أوسيػة أسػباب الشػدوؿ التػي تدػاعج عمػى فىػع 

 الشز في الدياؽ القخآني، يقػؿ الديػشي 

"لسعخفػػة أسػػباب الشػػدوؿ فػائػػج، وأوصػػأ مػػغ قػػاؿ ال فائػػجة لػػهإ لجخيانػػه مجػػخى 
. وقػج دعػع الدػيػشي (3)ومغ فػائجن  الػقػؼ عمى السعشى وإزالة اإلركاؿ"التاريخ. 

  ال يسكغ رأيه وحا بكبلـ نفخ مغ األئسة في وحا الذأف، ايث يقػؿ  "قاؿ الػااجي
معخفػػة تفدػػيخ اآليػػة دوف الػقػػػؼ عمػػى قرػػتىا، وبيػػاف سػػب  ندولىػػا. وقػػاؿ ا ػػغ 

القػخآف. وقػاؿ ا ػغ تيسيػة  دقيظ العيػج   يػاف سػب  الشػدوؿ شخيػظ فػي فىػع معػاني 
معخفػػػة سػػػب  الشػػػدوؿ يعػػػيغ عمػػػى فىػػػع اآليػػػة، فػػػإف العمػػػع بالدػػػب  تػػػػرث العمػػػع 

بَّ " بالس د 
(4). 

                                                           
 تػنذ، )د.ت . –، دار سحشػف 21/198التحخيخ والتشػيخ، الصاوخ  غ عارػر،   (1
، جسع/ عبجالخاسغ  غ قاسع، دار عالع 6/114مجسػع فتاوى ا غ تيسة، ا غ تيسة،   (2

 وػ .1412الكت ، 
، تعميظ/ دمحم عمي سسظ، السكتبة 9في معخفة أسباب الشدوؿ، لمديػشي، ص لباب الشقػؿ  (3

 ـ.2448وػ/1429القاوخة، ط. ثالثة،  -القيسة
 الدا ظ، ]نفده[.  (4
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وعمػػػى وػػػحا فسعخفػػػة أسػػػباب الشػػػدوؿ يعػػػيغ عمػػػى فىػػػع الػػػشز القخآنػػػي، ايػػػث 
ندتصيع مغ وبلله الػقػؼ عمى مكاف ندوؿ الشز، ووحا تػازي البعج السكاني في 

ندولىا الحي تػازي البعػج الدمػاني، ورػحلظ تػقفشػا عمػى مػجى الدياؽ، ورحلظ زماف 
ورػػػص السعشػػى أو عسػمػػه، فأسػػباب الشػػدوؿ تقػػـػ مقػػاـ مرػػاابات المفػػظ، فػػي 

، رسػا أنىػا تعػيغ عمػى معخفػة سياؽ السػق  الحي تىتع بالبعجتغ السكاني والدماني
 الثقافي.السجتسع الحي ندلت عميه الدػرة أو اآلية، مسا يعج مغ مقػمات الدياؽ 

وحا، وما تشبغي قػله وػ أنه ليذ لكِّ سػرة أو آيػة فػي القػخآف الكػخيع سػب  
 ندوؿ بقجر ما لكِّ آية فيه مقرج تخمي إليه .

 يؼرفة أسانٍة انفرآٌ: -3
األسػػمػب القخآنػػػي وػػػػ "شخيقتػػه التػػػي انفػػػخد  ىػػػا فػػي تػػػأليم ربلمػػػه واوتيػػػار 

ف أسػاليبه جػاءت أ، ذلظ ألف القخآف عمى الػخغع مػغ أنػه رػبلـ عخبػي إال (1)ألفاضه"
 في فرااتىع. معجدة لمعخب

وقػػج نبػػه بعػػس العمسػػاء عمػػى أوسيػػة فىػػع أسػػالي  القػػخآف، ايػػث إنىػػا تدػػاعج 
مػا جػاء فػي تفدػيخ  عمى فىع الشز في سياقه القخآني، وضخبػا لحلظ أمثمػة مشىػا

يقػػػؿ الدررذػػي  "انطػػخ ريػػم ، (2)مئ يف ىف يث  ىث نث نئٱ  قػلػػه تعػػالى
 . (3)تجج سياقه تجؿ عمى أنه الحليِّ الحقيخ"

                                                           
 القاوخة، )د.ت . –، مصبعة الحمبي 2/199مشاوِّ العخفاف في عمػـ القخآف، لمدرقاني،   (1
  .49سػرة الجواف، اآلية  )  (2
، تحقيظ/ دمحم أ ي الفزِّ إ خاويع، مكتبة 2/241البخواف في عمـػ القخآف، لمدررذي،   (3

 ـ.1984وػ/1444القاوخة، ط. ثالثة،  –التخاث 
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لفػػظ  ومػػغ ذلػػظ مػػا ذرػػخن ا ػػغ جخيػػخ الصبػػخي مػػغ أنػػه اوتمػػم أوػػِّ التأويػػِّ فػػي
(1)مئزن رن ممٱنئٱقػلػػػه تعػػػالى مػػػغ   مئزنٱنئ

ان أد ػػػخ ، فقػػػاؿ بعزػػػىع  معشػػػ 
 ذلػظ فػي التػأويميغ بطبلمه، يقػػؿ ا ػغ جخيػخ  "وأولػى بطبلمه، وقاؿ آوخوف  أقبِّ

 ىن نننئ  لقػلػػه وذلػػظ أد ػػخ، إذا  ذلػػظ معشػػى  قػػاؿ مػػغ قػػػؿ عشػػجي بالرػػػاب

فػانطخ ريػم . (2)"مقػببل   وبالشىػار مػج خ ا، بالميػِّ القدػع أف عمػى  ػحلظ فجؿ    مئين
ة قخآنػي الػحي أورد القدػع بالرػبح سػاعاعتسج الصبػخي فػي تأويمػه عمػى الدػياؽ ال

 إقباله فجؿ ذلظ عشجن أف السخاد وػ القدع بالميِّ ساعة إدبارن . 

، وذلػػظ مػػغ وػػبلؿ تالدػػياؽ القخآنػػي وػػػ الػػحي أعػػاف عمػػى فىػػع وػػحن الػػجالالف
ا مغ أسالي  فىع أسمػبه الحي يدتخجـ التزاد في رثيخ مغ آياته، باعتبارن أسمػب  

 .جميِّا لسغ وق  عمى وحن األسالي ويتزح السعشى الشز،

وعمى وحا فإف مغ الزػاب  السىسة التي تعيغ عمى فىػع الػشز فػي الدػياؽ  
القخآني  "مخاعاة سياؽ اآلية في مػقعىا مغ الدػػرة، وسػياؽ الجسمػة فػي مػقعىػا 

 .(3)مغ اآلية"

وػػػحا، والدػػػياؽ رسػػػا يقػػػػؿ ا ػػػغ القػػػيع  "تخرػػػج إلػػػى تبيػػػيغ السجسػػػِّ، وتعيػػػيغ 
مع، وتخرػػػيز العػػػاـ، وتقييػػػج السحتسػػػِّ، والقصػػػع بعػػػجـ ااتسػػػاؿ غيػػػخ مػػػخاد السػػػتك

                                                           
  .17سػرة التكػيخ، اآلية  )  (1
راكخ،  دمحم أاسج ، تحقيظ/24/256الصبخي،  جخيخ  غ القخآف، دمحم تأويِّ في البياف جامع  (2

 ـ. 2444 - وػ 1424 لى،الخسالة، ط. أو  مأسدة
 -مأسدة الخسالة ،274ريم نتعامِّ مع القخآف العطيع، د. تػسم القخضاوي، ص  (3

 ـ.2441وػ/1422 يخوت، ط. أولى، 
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السصمػػظ، وتشػػػع الجاللػػة، ووػػحا مػػغ أعطػػع القػػخائغ الجالػػة عمػػى مػػخاد السػػتكمع، فسػػغ 
 .(1)أوسمه غم  في نطخن، وغال  في مشاضخته"

والدػػياؽ يكػػػف وسػػيمة فػػي أكثػػخ األاػػاتيغ إلػػى فىػػع السػػخاد مػػغ المفػػظ القخآنػػي 
فسغ مصػؿ وارج في أكثخ بحػثه "فقج رثخت تفاسيخ األئسة راسىع هللا لكتاب هللا، 

عغ السقرػد، ومغ مقرخ يقترػخ عمػى اػِّ بعػس األلفػاظ المغػيػة بغػس الشطػخ 
تشبغػػي فػػي ذلػػظ أف يجعػػِّ السعشػػى وػػػ السقرػػػد والمفػػظ  يعػػغ السػػخاد، ورػػاف الػػح

وسيمة إليه، فيشطخ في سياؽ الكبلـ ما سيظ ألجمه، ويقا ػِّ  يشػه وبػيغ نطيػخن فػي 
اؽ اآليػػات مػػع العمػػع بػػأاػاؿ الخسػػػؿ وسػػيخته مػػع مػضػػع آوػػخ... فػػالشطخ فػػي سػػي

صحا ته وأعجائه وقت ندوله، مغ أعطع مػا يعػيغ عمػى معخفتػه وفىػع السػخاد مشػه، 
ا إذا انزع إلى ذلظ معخفة عمـػ العخبية عمى اوتبلؼ أنػاعىا" ورػص 

(2) . 

 
  

                                                           
، تحقيظ/ عمي العسخاف، دار عالع الفػائج، ط. أولى، 4/1314 جائع الفػائج، ال غ القيع،   (1

 وػ .1425

تفديخ الدعجي، تيديخ الكخيع الخاسغ في تفديخ ربلـ السشاف، عبج الخاسغ  غ ناصخ   (2
 يخوت، ط. أولى،  –، تحقيظ/ عبج الخاسغ المػيحظ، مأسدة الخسالة 1/29الدعجي، 
 ـ .2444وػ/1424
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 انفصم انثانً

 ػهى يثحثني:وٌشتًم 
اتفاي اللفظ اآل ي  اختالف املع ى   ادلثحث األول:

 ال ظاقي.

اتفاي اللفظ اآل ي  اتفاي املع ى  ادلثحث انثانً:

 ال ظاقي .
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 ادلثحث األول
  ايفاق انهفظ

 
 واختالف ادلؼىن انسٍاقً اًٌَ

في وحا السبحث يعخض البحث لتمظ اآليات التي اتفقت لفط ا واوتمفػت داللتىػا 
 رئ ّٰنئ تبع ا لمدياؽ القخآنػي الػػاردة فيػه، ومػغ ذلػظ مػا جػاء فػي قػلػه تعػالى 

(1)مئزب رب  يئ نئىئ مئ زئ
فػػي سػػياقيغ  ةفقػػج وردت وػػحن اآليػػة الكخيسػػ 

 مختمفيغ مغ القخآف الكخيع 

، فىي اآلية الخامدة، وجاءت فػي سػياؽ سػرة البقخةأوؿ الدياؽ األوؿ  في 
مػغ اإليسػاف بالغيػ ، وإقامػة الرػبلة، وإتتػاء  آيات تتحجث عػغ الستقػيغ وصػفاتىع

ثع إيسانىع ويقيشىع  ندؿ مغ قبمه،ندؿ عمى الشبي ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ وما أ  الدراة، واإليساف بسا أ  
وأنىػػع اسػػتحقػا  تمػػظ الرػػفات أف يكػنػػػا عمػػى  بػػاآلوخة، وبيػػـػ الجػػداء والحدػػاب،

  .أف يكػنػا مغ السفمحيغو  مغ ربىع، وجى

  في أوؿ سػػرة لقسػاف فىػي اآليػة الخامدػة، وجػاءت فػي والدياؽ الثاني    
ثػع  سياؽ آيات تتحجث عغ السحدشيغ وصفاتىع مغ إقامة الربلة، وإتتػاء الدرػاة،

وأنىع استحقػا  تمظ الرػفات أف  ،إيسانىع ويقيشىع باآلوخة، وبيـػ الجداء والحداب
 يكػنػا عمى وجى مغ ربىع، وأف يكػنػا مغ السفمحيغ.

ا عغ سياقىا القخآني لتػوع أنىا بسعشى وااج ةفاآلية الكخيس خ لىا بعيج   لػ ن ط 
عشه في الدياؽ  في الدياؽ األوؿ اوتمم ا، ولكغ الحقيقة أف معشاوفي الدياقيغ

 ممىم حمخم جم يل ىلنئ ايث جاءت في الدياؽ األوؿ  يان ا لجداء الستقيغ الثاني،
 يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن  يم

                                                           
  .5 ، سػرة لقساف، اآلية  )5سػرة البقخة، اآلية  )  (1
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(1)مئُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
، وفي الدياؽ الثاني جاءت  يان ا لجداء  

 مه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم ممنئ السحدشيغ
 .(2)مئيه ىه

 وقػػج "اوتمػػم ووشػػاؾ فػػخؽ  ػػيغ التقػػػى واإلادػػاف وبػػيغ الستقػػيغ والسحدػػشيغ
 تتقػي الػحي الستقػي  عبػاس ا ػغ الستقي... فقاؿ واقيقة التقػى  معشى في العمساء
 .أاػج مغ ويخ ا نفده تخى  ال أف التقػى   عسخ ا غ وقاؿ .والفػاار والكبائخ الذخؾ
  ػػغ عسػػخ وقػػاؿ .مشػػي ويػػخ وػػحا رآن مػػغ لكػػِّ يقػػػؿ الػػحي الستقػػي  الحدػػغ وقػػاؿ

ثشي  األابار لكع  الخصاب   قاؿ رػؾ؟ ذا شخيقا أوحت وِّ  فقاؿ التقػى، عغ اج 
 ونطسه التقػى، ذلظ  كع  فقاؿ وتذس خت، احرت  قاؿ فيه؟ عسمت فسا  وقاؿ نعع،
  فقاؿ السعتد ا غ

 صللللللل   ا اللللللللر  ب خلللللللنّ

 أز فللللللل   كىلللللللاٍ  واضللللللل 

 صللللللللللل    حتتقلللللللللللس ّ ال
 

 التقللللللللللل  ذاك وكب  لللللللللللا 

 اجلبلاه  يلس  ن ّ  ولا  حيرز الش ك ض

 احلصلللللللللللللللللا  ولللللللللللللللللن 
 

 فيسػا والتخمي  الميِّ وقياـ الشىار قياـ التقػى  ليذ  العديد عبج  غ عسخ وقاؿ
ـ مػا تػخؾ التقػى  ولكغ ذلظ،  يغ  ذلػظ بعػج رزؽ  فسػا هللا، افتػخض مػا وأداء هللا اػخ 
 .(3) ويخ..." عمى ويخ فىػ

                                                           
  .4 – 2سػرة البقخة، اآليات  )  (1
   .4،3سػرة لقساف، اآلتتاف  )  (2
الثعمبي،  إ خاويع  غ دمحم  غ أاسج القخآف  ، تفديخ عغ والبياف تفديخ الثعمبي، )الكذم  (3
 نطيخ األستاذ  وتجقيظ عارػر، مخاجعة  غ دمحم أ ي اإلماـ  ، وما بعجوا تحقيظ1/142

 ـ.2442وػ/1422 أولى لبشاف، ط. –  يخوت العخبي، التخاث إاياء الداعجي، دار
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وقيػػِّ  "التقػػػى  وػػػ عمػػى مػػا قالػػه عمػػي رضػػي هللا عشػػه  تػػخؾ اإلصػػخار عمػػى 
السعرية، وتخؾ االغتخار بالصاعة، ووي التي يحرِّ  ىا الػقاية مغ الشار، والفػز 

  جار القخار.

سػػى هللا، ومبػجؤن اتقػاء الذػخؾ، وأوسػصه   وغاية التقى البػخاءة مػغ رػِّ رػي
 .(1)اتقاء الحخاـ، والتقػى مشتىى الصاعات"

,  نفدػه إلػى بػه يحدػغ الػحي اإليساف أنه  أاجوا  أوجه ثبلثة اإلاداف "وفي
 عسػخ روى  مػا  الثالػث. الحدغ قاله,  والربلة الرمة أنه  الثاني. رجخة ا غ قاله
  فقػاؿ رجػِّ أتان إذ وسمع عميه هللا صمى هللا رسػؿ عشج أنا  يشسا  قاؿ الخصاب  غ
ػى فأ  )قػاؿ اإلادػاف؟ ما هللا رسػؿ يا نَّػه   ت ػخ ان   ت ك ػغْ  لَّػعْ  ف ػإ ف ت ػخ ان   ك أ نَّػظ   ّللاَّ   ت ْخذ   ف إ 

ػػخ اؾ    ثػػع. صػػجقت  الخجػػِّ قػػاؿ  نعػػع  )قػػاؿ محدػػغ؟ فأنػػا ذلػػظ فعمػػت فػػإذا  قػػاؿ  ...ت 
م ػيَّ   )وسػمع عميه هللا صمى الشبي فقاؿ الخجِّ انصمظ ػِّ   ع  ج   نقػجر فمػع فصمبشػان . ب الخَّ
ْبخ يِّ   ذ ل ظ   أ ْكب خ   ّللاَّ    )وسمع عميه هللا صمى هللا رسػؿ فقاؿ عميه م ي ه   ج  ـ   ع  بل   أ ر اد   الدَّ
تش ك ع أ م ػر   ي ع م  س ك ع أ فْ   .(2) ..."  د 

وأنه مغ فاآلية الكخيسة وإف دلت عمى أف ربل الفخيقيغ عمى وجى مغ ربه، 
يجعمشا نقػؿ إف وحا الفبلح، وذلظ الىجى يختمم  السفمحيغ، إال أف الدياؽ القخآني

 باوتبلؼ السجدي به.

                                                           
، قا مه عمى ندخة وصية وأعجن لمصبع/ د. عجناف 229الكميات، أل ي البقاء الكفػي، ص  (1

 ـ.1998وػ/1419دروير، ودمحم السرخي، مأسدة الخسالة، ط. ثانية، 
  غ الديج تحقيظ/ ،4/327الساوردي،  الحدغ والعيػف ، أ ػ )الشكت الساوردي، تفديخ  (2
  يخوت، )د.ت . – العمسية الكت  الخايع، دار عبج  غ السقرػد عبج
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 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي رينئومغ ذلظ ما ورد في قػله تعالى  
 .(1)مئهئ  مئ

 فقج ورد وحن اآلية الكخيسة في سياقيغ مختمفيغ مغ القخآف الكخيع.

رفخوا ارتجوا عغ دتشىع، و الدياؽ األوؿ  تتحجث فيه اآليات الكخيسة عغ الحتغ 
، فبيغ سبحانه  - ملسو هيلع هللا ىلص - بعج إيسانىع باهلل ورىادتىع برجؽ ما جاء به رسػؿ هللا

أف جداءوع استحقاقىع لمعشة هللا والسبلئكة والشاس أجسعيغ، ورحلظ استحقػا 
جػ أاج مشىع مغ ذلظ إال الحتغ أعمشػا تػبتىع والخجػع التخميج في العحاب، ولغ تش

 كانػا أنىع أضىخوا ، "أيإلى ربىع برجؽ وإوبلص ودلمػا عمى ذلظ بالعسِّ الرالح
، (2)عشجن" عمع ال مسغ مغ اتبعىع به غخواأو  أفدجون كانػا ما وأصمحػا ضبلؿ عمى

 زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نبنئٱقاؿ تعالى  
 يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث نثىث مث
 زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل
 .(3)مئ مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي

 مدمسا وراف األنراري، سػيج  غ الحارث في وقج قيِّ إف وحن اآليات "ندلت
 دتغ عغ ارتجوا انفخ   أف -أيزا- القرة في قيِّ وما"، (4)إسبلمه" بعج فارتج

 مئ مي زي رينئ  قػله فشدؿ البعسإ تت  ولع بعزىع، تاب ثع اإلسبلـ،
                                                           

  .5)  ، اآليةالشػر ، سػرة 89، اآلية  )آؿ عسخافسػرة   (1
 الكت  رمبي، عالع عبجن الجميِّ ، تحقيظ/ د. عبج1/444وإعخابه، لمدجاج،  القخآف معاني  (2
 ـ.1988وػ/1448 أولى،  يخوت، ط. –
  .89-86سػرة آؿ عسخاف، اآليات  )  (3
، تحقيظ/ 6/572تفديخ الصبخي، )جامع البياف في تأويِّ القخآف ، أل ي جعفخ الصبخي،   (4

 ـ. 2444وػ/1424أاسج دمحم راكخ، مأسدة الخسالة، ط. أولى، 
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  جتشىع، داف ومغ والشزيخ وقخيطة اليىػد يعشي  عباس ا غ ، و"قاؿ(1)اآلية"
مَّى بسحسج كفخوا م ْيه   هللا   ص  مَّع   ع  س   ورانػا به، مأمشيغ مبعثه قبِّ كانػا أف بعج و 

ا" بغي ا كفخوا والسعجدات باآليات وجاءوع بعث فمسا بالشبػة، له يذىجوف   .(2)وادج 

وحا عغ الدياؽ األوؿ لآلية الكخيسة، أما الدياؽ الثاني لىا، فىػ مجيئىا 
في سياؽ الحجتث عغ الحتغ تخمػف السحرشات بالفااذة، وال اجة لىع وال دليِّ 
عمى ذلظ، فىأالء جداؤوع الجمج ثسانيغ جمجة، وعجـ قبػؿ رىادتىعإ ألنىع 

 لك اك يق ىق يف ىف نئٱفاسقػف، تىخفػف بسا ال يعخفػف، قاؿ تعالى  
 ري ٰى ين  ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك
 والحتغ  ذرخن تعالى يقػؿ. "(3)مئ هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

 ما عمى يأتػا لع ثع بالدنا، فيخمػنىغ السدمسيغ، اخائخ مغ العفائم يذتسػف 
 ذلظ، يفعمغ رأووغ أنىغ عميىغيذىجوف  عجوؿ رىجاء بأربعة ذلظ مغ به رمػوغ
 وع وأولئظ أ جا، رىادة لىع تقبمػا وال جمجة، ثسانيغ  حلظ رمػوغ الحتغ فاجمجوا
 .عشىا ففدقػا شاعته مغ ووخجػا هللا أمخ والفػا الحتغ

 هللا صمى الشبي زوج عائذة، رمػا الحتغ في ندلت إنسا اآلية وحن أف خك  وذ  
وقج استثشى الدياؽ مغ وأالء الحتغ تا ػا  .(4)"اإلفظ مغ به رمػوا بسا وسمع عميه

 .عمى فعمىعونجمػا 
                                                           

. د ، تحقيظ/2/421الساتخيجي،  مشرػر ،أل ي الدشة أوِّ تأويبلت) الساتخيجي تفديخ  (1
، دار مججي  ـ.2445وػ/1426 أولى، ط.  يخوت، - العمسية الكت  باسمـػ

 أاسج عادؿ الذيخ وتعميظ/ تحقيظ ،1/464السجيج، لمػااجي،  القخآف تفديخ في الػسي   (2
 –  يخوت العمسية، الكت  الفخماوي، دار الحي عبج د.  وقخضه وآوخيغ، قجمه السػجػد، عبج

 ـ.1994وػ/1415 أولى، لبشاف، ط.
  .5،4سػرة الشػر، اآلتتاف  )  (3
 .19/142تفديخ الصبخي،   (4
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ومسا تجؿ وعمى وحا يكػف معشى اآلية قج اوتمم في الدياقيغ القخآنييغ،  
عمى اوتبلؼ الجاللة الدياقية لآلية الكخيسة في الدياقيغ أف العمساء وإف رانػا قج 

 قبػؿ" إذا عاد وأناب، إال أنىع قج اوتمفػا في (1)اتفقػا عمى قبػؿ تػبة السختج
 عسخ أف ويخوى  .رىادته قبمت قحفه مغ تاب إذا  بعزىع فقاؿ القاذؼ، رىادة
 وتػبته .رىادتظ قبمت تبت إف  بكخة أل ي وقاؿ قاذفيغ، رىادة قبِّ الخصاب  غ
 رىادته فيقػلػف  العخاؽ أوِّ وأما الفقىاء، أكثخ محو  ووحا .القحؼ عغ تخجع أف
 زي رينئ  وقػله قالػا، مئ زنمن رن مم ام يلنئ  تعالى هللا لقػؿ مقبػلة غيخ
  قػله مغ االستثشاء وحا  قالػا مئهئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 .الفاسقيغ مغ التائبػف  يش  ثْ ت  فاسْ  ، مئين  ىن نننئٱ

 مم ام يلنئٱ  قػله مغ االستثشاء أف مقبػلة رىادته أف زعع مغ وقاؿ
 صفة مئين  ىن نننئٱ  وقػلهقالػا   مئ مي زي رينئ .مئ زنمن رن
 .(2)"لىع

لىػػا قػلػػه  واوػػتبلؼ السعشػػى الدػػياقي آي القػػخآفلفػػظ ومسػػا ورد مػػغ اتفػػاؽ 
 .(3)مئُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىينئتعالى  

 فقج وردت وحن اآلية الكخيسة في سياقيغ مختمفيغ 

الحجتث عغ وأالء الحتغ تجخؤوا عمى ربىع وقالػا سياؽ الدياؽ األوؿ  وػ 
تعالى هللا عغ ذلظ عمػ ا ربيخ ا، فتػعجوع هللا بكتابة  ،عشه زور ا وبىتان ا  إنه فقيخ

قػلىع وحا وإارائه عميىع، وليذ ذلظ فق   ِّ ما اقتخفػن مغ قتِّ األنبياء بغيخ 

                                                           
 .2/421تفديخ الساتخيجي،   (1
 .4/34معاني القخآف، لمدجاج،   (2
  .51 ، وسػرة األنفاؿ، اآلية  )182سػرة آؿ عسخاف، اآلية  )  (3
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 ونقػؿ  ثشاؤن جِّ  حلظ يعشي  جعفخ أ ػ "قاؿ اظ، ليدتحقػا  حلظ عحاب الحخيظ،
القيامة  تـػ اظ غيخب هللا أنبياء القاتميغ أغشياء، ونحغ فقيخ هللا بأف لمقائميغ

قاؿ تعالى  . (1)ممتىبة" محخقة نار   عحاب   حلظ يعشي ، مئخي حي جينئ
 ين ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل نئ

 ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه
 .(2)مئُّ َّ ٍّ ٌّ

 مض خض حض جض مص خصنئ  وسمع عميه هللا صمى هللا رسػؿ عمى ندؿ لسا
 عمى ذلظ قالػا فيدتقخضشا؟ ربشا أفقيخ  اليىػد كفخة مغ الفجخة ، قالت(3)مئحط
 أبا بعث وسمع عميه هللا صم ى الشبي   إف ويقاؿ. اآلية وحن فشدلت االستىداء، وجه
 إليىع انتىى فمسا ويأمشػا، الرجقة يعصػا وأف باإلسبلـ، ليأمخوع اليىػد إلى بكخ
. أغشياء ونحغ فقيخ فىػ مشا الرجقة؟ هللا أيدأؿ  عازورا  غ فشحاص قاؿ بكخ أ ػ

 من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلنئ اآلية وحن فشدلت
 عميىع يكت   يعشي قالػا، ما سشكت   ويقاؿ ونجازيىع قػلىع افظ أي مئىن
 اأْل ْنب ياء   قتمىع ونكت  أي مئ يننئ اآلوخة في به ويأاوحوف  الكاتبػف  الكخاـ
ظ    ب غ ْيخ    جىشع ودنة لىع تقػؿ أي مئخي حي جي  يهنئ جـخ ببل يعشي ا 
 .(4)ذلظ" اآلوخة في

                                                           
 .7/446تفديخ الصبخي،   (1
  .182،181سػرة آؿ عسخاف، اآلتتاف  )  (2
  .11وسػرة الحجتج، مغ اآلية  )  ،245سػرة البقخة، مغ اآلية  )  (3
، لمدسخقشجي،   (4  .1/274بحخ العمـػ



 

 اتفق لفظه من آي الذكر الحكيم دراسة سياقيةما 

1256 

أما الدياؽ الثاني لآلية الكخيسة فىػ سياؽ الحجتث القخآني عغ وأالء 
 تكغ ولعالسشافقيغ الحتغ سخخوا مغ السأمشيغ واتىسػوع بأنىع مغخوروف  جتشىع، 

إال اغتخار ا مشىع بحياتىع، وضشىع أنىع مخمجوف فيىا، ولكغ وحا  مقػلتىع وحن
ة وفاتىع، وجاءتىع لحط الطغ سخعاف ما انكذم رحبه، وذلظ عشجما جاءت

بأمخ هللا فيىع، فسا راف مشىع إال أف أضىخوا مطاوخ  السبلئكة ليتػفػوع ويقػمػا
الخيبة والخدخاف مغ ضخب الػجػن واألدبار، ليقاؿ لىع بعج ذلظ ذوقػا عحاب 

  نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زننئالحخيظ، قاؿ تعالى  
 مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت
(1)مئحض جض مص خص حص مس

 امخبخ   ذرخن تعالى يقػؿ  جعفخ أ ػ "قاؿ . 
 ووع لىع يقػلػف  أنىع  بجر، قتمػا الحتغ السذخريغ لىأالء السبلئكة قيِّ عغ

 يينئ لكع العحاب وحا يحخقكع، الحي عحاب هللا ذوقػا  وأدباروع وجػوىع يزخبػف 
 مغ واجتخاتع واألوزار، اآلثاـ مغ أتجيكع كدبت بسا  أي ،مئٰر ٰذ
 وذلظ إالحخيظ عحاب معادرع وفي العحاب، اليـػ فحوقػا اياتكع، أياـ هللا معاصي

 اجتخمه، بجـخ إال ومقه مغ اأاج   يعاق  ال ، مئُّ َّ ٍّنئ هللا بأف لكع
  .(2)مشه" يكػف  أف يجػز ال الطمع ألف إإيان بسعريته إال يعحبه وال

 قتمػا قتمػا تـػ  جر "فمسافىحن اآلية الكخيسة ندلت في وأالء السذخريغ الحتغ 
 ، مئمت خت حت جت هب مبنئ  فشدؿ وأدباروع، وجػوىع السبلئكة ضخبت
 اْلس بلئ ك ة   أروااىع يقبس ايغ كفخوا الحتغ تتػفى إذ دمحم يا تخى  ولػ  يعشي
ويزخبػف   يعشي مئمجنئ،  أروااىع قبس عشج مئحج مثنئ

                                                           
  .51-49سػرة األنفاؿ، اآليات  )  (1
 .13/17تفديخ الصبخي،   (2
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 تحرخ ولع مئجخ مح جحنئ  القيامة تـػ السبلئكة لىع ويقػؿ أرباروع،
عطيس ا" أمخ ا لخأتت ذلظ رأتت لػ  ومعشان عميه، دليبل   الكبلـ في ألف الجػاب،

(1). 

مغ وبلؿ ذلظ تتزح أف السعشى الدياقي لآلية الكخيسة مختمم، فىي في 
تعالى هللا  -لدياؽ األوؿ  ياف لجداء الفجخة مغ اليىػد الحتغ اتىسػا هللا بالفقخا

الثاني  ياف لجداء الكافخيغ الحتغ قتمػا تـػ لدياؽ وفي ا -عغ ذلظ عمػِّا ربيخ ا 
 . جر

ويطىخ اتفاؽ لفظ اآلية القخآنية واوتبلؼ معشاوا الدياقي في قػله تعالى  
، ايث وردت وحن اآلية في (2)مئمي  زي ري ٰى ين ىننئ

سياقيغ مختمفيغ، وقج أوضحت في الدياؽ األوؿ لىا أف وحا العقاب مغ هللا 
ا، الحي سبحانه وتعالى راف جداء لقـػ  ثسػد الحتغ رح ػا رسػلىع سيجنا صالح 

دعاوع إلى عبادة هللا واجن وتخؾ عبادة ما سػان، وجاءوع بآية مغ ربىع، ووي 
ورفخوا به، وعقخوا الشاقة عتػِّا واستكبار ا، وشمبػا مغ نبيىع ػ  نالشاقة، ولكشىع رح ػ 

ا ػ أف يأتيىع بسا وعجوع مغ العحاب، فجاءوع العحا  ب وأوحتىع الخجفةكفخ ا وعشاد 
 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرنئ، يقػؿ تعالى  التي صخعتىع في دياروع

 زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ
 يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت  مت
  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق
(3)مئمي  زي ري ٰى ين ىن نن من

 . 

                                                           
1)   ،  .2/26بحخ العمـػ
  .91،78سػرة األعخاؼ، اآلتتاف  )  (2
  .78-75سػرة األعخاؼ، اآليات  )  (3



 

 اتفق لفظه من آي الذكر الحكيم دراسة سياقيةما 

1258 

، فقج  يَّشت فيه أف وحا العقاب مغ هللا أما الدياؽ الثاني لآلية الكخيسة
، الحتغ جاءوع نبيىع رعي ، تجعػوع إلى وتعالى راف جداء لقـػ مجتغسبحانه 

عبادة هللا، وأف تػفػا الكيِّ والسيداف، وأال تبخدػا الشاس أرياءوع، وال يفدجوا في 
األرض، وال يخػفػا الشاس مشه وال تتػعجونىع... ولكشىع رفخوا واستكبخوا وتػعجوا 

غ رعيب ا لع يعبأ كإلى دتشىع وممتىع، ول رعيب ا والحتغ معه بإوخاجىع إف لع يعػدوا
بكبلمىع ووعيجوع ودعا ربه أف يفرِّ  يشه وبيشىع، فكاف الجداء مغ هللا لىع أف 

 مل نئ        أوحتىع الخجفة فأصبحػا في داروع صخعى ال تتحخرػف، يقػؿ تعالى 
 جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل
 ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه مهىه
  يق ىق ىفيف يث ىث مثنث زث رث يت ىت متنت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ
 ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
(1)مئمئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى

 .    

لفطىا  وإف اتفظ مئمي  زي ري ٰى ين ىننئفاآلية الكخيسة 
في الدياؽ األوؿ  تفي الدياقيغ إال أف السعشى الدياقي اوتمم فيىسا، ايث جاء
لبياف عقاب  تجاءلبياف جداء هللا وعقابه لثسػد قـػ صالح، وفي الدياؽ الثاني 

ا، ووػ الخجفة التي "وي هللا لسجتغ قـػ رعي ، الدلدلة  وإف راف العحاب وااج 
 في ممقاة أجدام ا أي  مئمي  زي ري ٰىنئ  وعد جِّ وقػله .الذجتجة
 .(2)الجاثع" كالخماد األرض

                                                           
  .91-88سػرة األعخاؼ، اآليات  )  (1
 .2/358معاني القخآف وإعخابه، لمدجاج،   (2
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 .(1)مئجه هن من خن حننئ قػله تعالى  القبيِّوحا مغ و 

وردت وحن اآلية الكخيسة  مفطىا في سياقيغ قخآنييغ، األوؿ وػ قػله تعالى  
 حم هلجم مل خل جلحل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جفنئ

وقج ندلت واتاف اآلتتاف  .(2)مئجه هن من خن حن جن مم  خم
،  ب س كَّة   وسمع، عميه ّللاَّ  صمى الشبي في "أصحاب ؿ  ، ب بل  ْي   ى  ص  بَّاب، و   وعس ار، وو 

ؿ   وأ ي ْشج  ْيِّ، ْ غ   ج  ى   تعالى هللا فبػأوع وآذووع، فعح ػوع بسكة السذخرػف  وحوعأ س 
 .(3)ذلظ" بعج السجتشة

 يث ىث نث مث زث  رثنئوالدياؽ الثاني وػ قػله تعالى  
 من زن رن  مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق  ىق يف ىف
 فيسا ورسػله هللا صجقػا  يعشي ، آمشػا . وفيه اجتث قخآني عغ "الحتغ(4)مئنن
 نىاوع عسا وانتىػا فيه، فأشاعػن هللا أمخوع بسا وعسمػا هللا ... عشج مغ به جاء

 األنىار... أرجاروا تحت مغ عبللي... تجخي  الجشة مغ لششدلشىع  يقػؿ عشه...
 التي الغخؼ وحن هللا بصاعة العامميغ جداء نعع نىاية... غيخ إلى فيىا ماكثيغ

 أذى عمى صبخوا الحتغ األنىار، تحتىا مغ تجخى  جشاته، في هللا أورثىسػوا
 تخضيه، وما هللا بصاعة العسِّ وعمى مشىع، تمقػف  كانػا وما الجنيا، في السذخريغ
 تشكمػف  فبل أعجائىع، وجىاد أرزاقىع في  تتػرمػف  ربىع وعمى) أعجائه وجىاد

                                                           
  .59 ، وسػرة العشكبػت، اآلية  )42سػرة الشحِّ، اآلية  )  (1
  .42،41سػرة الشحِّ، اآلتتاف  )  (2
 زغمػؿ، دار بديػني ، تحقيظ/ رساؿ1/285الشيدا ػري،  القخآف، لمػااجي، ندوؿ أسباب  (3

الشدوؿ، لمديػشي،  أسباب في الشقػؿ وػ، لباب1411 أولى،  يخوت، ط. – العمسية الكت 
  يخوت، )د.ت . -العمسية الكت  عبجالذافي، دار أاسج  وصححه ، ضبصه1/124
  .59،58سػرة العشكبػت، اآلتتاف  )  (4
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 لىع مغ قدع ما وأف الكافخيغ، كيج ومػوغ كمسته، معمي هللا بأف مشىع ثقة عشىع،
 .(1)يفػتىع" فمغ الخزؽ 

ووكحا تتزح اوتبلؼ السعشى الدياقي فالدياؽ األوؿ لآلية الكخيسة ورد في 
ووػ الحتغ واجخوا وتخرػا أوشانىع ووخجػا مغ دياروع ال يخخجىع إال  قـػ بأعيانىع

ورد في  ياف جداء الحتغ آمشػا وعسمػا  ، أما الدياؽ الثاني فقجا ُّ هللا ورسػله
، فالسعشى الدياقي األوؿ لآلية الكخيسة وغيخوعالرالحات، فىػ يذسِّ السىاجخيغ 

 واص ، أما السعشى الدياقي الثاني لىا فىػ معشى عاـ.

، الحي اتفظ لفطه في آتتيغ مغ آي (2)مئام يل ىل نئٱومغ ذلظ قػله تعالى  
فيىسا وإف راف يحكي  الحرخ الحكيع في سػرة الكىم، واوتمم معشان الدياقي

 مم ام يل ىلنئسيااة ذي القخنيغ في األرض، فالدياؽ األوؿ ووػ قػله تعالى  

معشان  ،(3)مئحئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن
ا الدياقي أنه "سمظ  مغ  ىا رجع التي ووي األولى، الصخيظ غيخ آوخ شخيق 

 .(4)عميىا" مخَّ  أمة تغمبه وال يسِّ ال فيه واستسخ السذخؽ  إلى فيىا وسار السغخب

                                                           
 .24/57تفديخ الصبخي،   (1
  .92،89سػرة الكىم، اآلتتاف  )  (2
  .94،89سػرة الكىم، اآلتتاف  )  (3
ـ بصبعه   ، عشي8/114الق شَّػجي،  الصي  القخآف، أل ي مقاصج في البياف فتح    (4  له وقج 

 ـ.1992وػ/1412  يخوت،  – العرخية األنراري، الس كتبة إ خاويع  غ هللا عبج وراجعه/
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 مح جح مج حج مث هت مت  خت حتنئوأما الدياؽ الثاني، ووػ قػله تعالى  

ا ، فسعشان الدياقي أنه "سمظ(1)مئخص حص مس خس  حس جس مخ جخ  ثالث ا شخيق 
ا  .(2)فيه" آوح ا واستسخ والسغخب السذخؽ   يغ معتخض 

ومغ ثع يطىخ اتفاؽ المفظ اآلتي مع اوتبلؼ السعشى الدياقي، ولعِّ وحا وػ 
 إعادة لفظ )سببا  نكخة، ليكػف غيخ األوؿ. الدخ في

  ٰر ٰذ*ىي مي خي حينئومػغ ذلػظ مػػا ورد فػي قػلػه تعػػالى  
 زب رب يئ ىئ نئ مئ * رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 . (3)مئمت زت رت  يب ىب*  مب

 وقج وردت وحن اآليات الكخيسة في سياقيغ مختمفيغ مغ القخآف الكخيع 

الدياؽ األوؿ  في أوائِّ سػرة السأمشػػف التػي  ػجأت بالحػجتث عػغ السػأمشيغ 
وصفاتىع، وذرخت أف مغ صفات السأمشيغ أنىع يخذعػف في صبلتىع، ويعخضػف 
عغ فاار القػؿ وسيئه، ثع وع يحفطػف فػخوجىع مػغ الػقػػع فيسػا اػـخ هللا مػغ 

دوجػػات، ومػػا ممكػػت الدنػػا وغيػػخن، وذلػػظ ألنىػػع يدػػتستعػف بسػػا أاػػِّ هللا لىػػع مػػغ ال
 أيسانىع .

والدياؽ الثاني  في ثشايا سػرة السعارج التي ذرخت أف مغ رأف اإلندػاف أنػه 
ومظ ومػع ا يجدع عشج ندوؿ الذخ به، ويسشػع عصػاء ربػه إذا مدػه وأصػابه ويػخن، 
واستثشى مغ وػحا السرػميغ، الػحتغ اترػفػا برػفات مشىػا السجاومػة عمػى الرػبلة، 

ػالىع لسػغ يدػتحقػنه مػغ الفقػخاء والسدػاكيغ... ثػع وػع ويخخجػف اػظ هللا فػي أمػ
                                                           

  .93،92سػرة الكىم، اآلتتاف  )  (1
 .8/112القخآف،  مقاصج في البياف فتح    (2
  31-29 .، وسػرة السعارج، اآليات  )7-5سػرة السأمشػف، اآليات  )  (3
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يرجقػف  يـػ القيامة، ويخافػف عحاب ربىع بحفػظ فػخوجىع إال عمػى أزواجىػع أو 
 ما ممكت أيسانىع .

فاآليات الكخيسة وإف اتفقت لفط ا إال أف معشاوا الدياقي اوتمم في الدياؽ  
غ بعس صفات السأمشيغ األوؿ عشه في الدياؽ الثاني فىي في الدياؽ األوؿ م

 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل نئٱ
 ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه
(1)مئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ

.. 

 ىق يف ىف يث  ىثنئوفي الدياؽ الثاني وي مغ بعس صفات السرميغ 
 ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق
 هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
 .(2)مئجت

ورأف الدياؽ القخآني بعج ذرخن وحن الرػفات ضػسغ صػفات السػأمشيغ، ومػشىع 
أراد أف يخػػز  مئىم مم خم حم جمنئالسرػػمػف  جاللػػة قػلػػه تعػػالى  

السرميغ  حرخ وحن الرفات في الدياؽ الثػاني . ولعػِّ الػشز عمػى وػحن الرػفات 
فػػي وصػػم السػػأمشيغ والسرػػميغ فػػي الدػػياقيغ، إنسػػا رػػاف لسػػا لىػػحن الرػػفات مػػغ 

ألنػػه ال تترػػػر مػػغ مػػأمغ أو مرػػِّ   أف تترػػم  إفػػي وجػػػب التحمػػي  ىػػاأوسيػػة 
بزػػجوا مػػغ الػقػػػع فػػي السحػػـخ واقتػػخاؼ الدنػػا الػػحي وػػػ مػػغ أكبػػخ الكبػػائخ، التػػي 

 .(3)مئمك  لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نئتشبغي اال تعاد عشىا 

                                                           
  .6-1سػرة السأمشػف، اآليات  )  (1
  .29-22سػرة السعارج، اآليات  )  (2
  .32سػرة اإلسخاء، اآلية  )  (3
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ووػػحن اآليػػات جػػاءت فػػي الدػػياقيغ القػػخآنييغ ضػػسغ آيػػات أوػػخى ترػػجؽ عمػػى 
إال وحن اآليات التي معشا ترجؽ عمى الخجاؿ فق إ السػأمشيغ  الخجاؿ والشداء مع ا،

 اآليػػات وػػحن أف القػػخآف غخيػػ  مػػغ  العخبػػي ا ػػغ عامػػة، والسرػػميغ واصػػة، " قػػاؿ
 القخآف ألفاظ كدائخ والشداء، الخجاؿ في عامة ]أي  آيات سػرة السأمشػف[ العذخ
 مي خي حي نئٱٱقػلػػػػه   إال فػػػػيىع، عامػػػػة فإنىػػػػا لىػػػػع محتسمػػػػة وػػػػي التػػػػي
 .(1)الدوجات" دوف  واصة الخجاؿ  ىا واش  فإنسا مئىي

ومغ آي الحرخ الحكيع التي اتفظ لفطىا، واوتمم معشاوا الدياقي، قػله 
(2)مئٰى ٰر ٰذ نئٱ تعالى 

 . 

فقج وردت وحن اآلية الكخيسة في سياقيغ مختمفيغ مغ القخآف الكخيع، الدياؽ 
األوؿ في سػرة الذعخاء ايث الحجتث عغ قرة سيجنا مػسى مع قػمه، ودعػته 
فخعػف وبشي إسخائيِّ إلى عبادة هللا الػااج، ولكشىع لع يدتجيبػا لقيمه، وتػعجون 

اجىه البحخ في شخيقه وبجأ اليأس ومغ آمغ معه، فخخج فارِّا  جتشه مشىع، ولسا و 
تجب في قمػب مغ معه، أواى هللا إليه أف يزخب البحخ بعران، ففعِّ ما أمخن به 
هللا، فانفمظ البحخ، وانذظ له، فشجا وػ ومغ معه، وأغخؽ هللا فخعػف ومغ معه، 
فبيشت اآلية الكخيسة في معشاوا الدياقي وشا أف اإلغخاؽ راف جداء فخعػف ومغ 

 ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه مهنئٱؿ تعالى  معه، يقػ

 مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

(3)مئنب
  . 

                                                           
 أشفير، دار وإ خاويع البخدوني أاسج تحقيظ/ ،12/145القخآف، لمقخشبي،  ألاكاـ الجامع  (1

 ـ.1964وػ/1384 ثانية، القاوخة، ط. – السرخية الكت 
  .82  ، وسػرة الرافات، اآلية  )66سػرة الذعخاء، اآلية  )  (2
  .66-63سػرة الذعخاء، اآليات  )  (3
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 القب  مغ وقػمه فخعػف  أي  "أغخقشا مئٰى ٰر ٰذ نئٱٱٱفقػله تعالى وشا 
ي . ووػػحا وػػػ السعشػػى الدػػياق(1)معػػه" ومػػغ مشػػه مػسػػى أنجيشػػا أف بعػػج البحػػخ فػػي

 .األوؿ لآلية الكخيسة
الثاني لىػا، فقػج رػاف فػي سػػرة الرػافات، ايػث الحػجتث  أما السعشى الدياقي

عغ نجاء سيجنا نػح لخبه أف تشجيه ومغ آمػغ معػه، وذلػظ بعػجما تػئذ مػغ قػمػه 
، فاسػػتجاب هللا الػػحتغ ضػػِّ تػػجعػوع إلػػى عبػػادة هللا واػػجن تدػػعسائة ووسدػػيغ سػػشة

نػػجاءن ونجػػان ومػػغ معػػه، ورػػاف اإلغػػخاؽ عاقبػػة مػػغ رفػػخ مػػغ قػمػػه ووػػالم أمػػخن، 
 جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل نئؿ تعػػػػػػالى  يقػػػػػػػ
 جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خن حن
 .(2)مئٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه

 بػػاهلل تأمشػػػا لػػع الػػحتغ الكفػػخة ، "أيمئٰى ٰر ٰذ نئٱفقػلػػه تعػػالى وشػػا  
ا" صجقػا وال  .(3)نػا 

قػػج اوتمػػم فػػي الدػػياقيغ، وإف  ةوعميػػه يكػػػف السعشػػى الدػػياقي لآليػػة الكخيسػػ
المفػػظ القخآنػػي فيىسػػاإ فػػاإلغخاؽ فػػي الدػػياؽ األوؿ رػػاف جػػداء فخعػػػف ومػػغ  اتفػػظ

 معه، وفي الدياؽ الثاني راف جداء قـػ نػح.
 .(4)مئام يل ىلنئومغ ذلظ ما جاء في قػله تعالى  

غ مغ الحرخ الحكيع، واوتمم فقج اتفظ لفظ وحن اآلية الكخيسة في مػضعي
وػ قػؿ سيجنا صالح لقػمه، فيسا اكان عشه  الدياقي فيىسا. الدياؽ األوؿ معشان

                                                           
 .19/364تفديخ الصبخي،   (1
  .82-75سػرة الرافات، اآليات  )  (2
 .11/399القخآف،  مقاصج في البياف فتح    (3
  .52 ، وسػرة الجواف، اآلية  )147، اآلية  )سػرة الذعخاء  (4
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فقج جاءت في . (1)مئام يل ىل  مل يك ىك مك لك اكنئ  القخآف الكخيع
تتحجث عغ قرة سيجنا صالح مع قػمه، ودعػته لىع الحي الدياؽ القخآني  وحا

إلى عبادة هللا، وأنه يخمز لىع الشريحة، دوف انتطار مقا ِّ مشىعإ ألف أجخن 
في عمى رب العالسيغ، ثع وػ تحرخوع  شعع هللا عميىع، وأنىع مشعسػف في الجنيا 

 قـػ ألف اآلثارإ واوشا العيػف   ويقاؿ. واألنىار البداتيغ  جشات وعيػف "يعشي
 يدكشػف  ورانػا آبار، بالذتاء لىع كانت  ويقاؿ .جارية أنىار لىع يكغ لع صالح
 .(2)واألنىار" والكخـو القرػر إلى يخخجػف  كانػا الريم أياـ وفي الجباؿ، في

 من زن رن مم ام يل ىلنئأما الدياؽ الثاني، فىػ قػله تعالى  
اآلوخة، . ووحا الدياؽ القخآني تتحجث عغ جداء الستقيغ في (3)مئ  ىن نن

وأنىع في مقاـ أميغ، وحا السقاـ األميغ وػ الجشات والعيػف التي تتشعسػف  ىا، 
 والعيػف، الجشات وػ  األميغ والسقاـ األميغ، السقاـ عغ تخجسة والعيػف  "فالجشات
 .(4)الجشات" أرجار أصػؿ في السصخد الساء عيػف   والعيػف  البداتيغ،  والجشات

الثياب مغ سشجس وإستبخؽ، ويتدوجػف الحػر  وأنىع في الجشة تمبدػف أفخخ
 العيغ، ويأكمػف مغ رِّ فاكىة يذتىػنىا، ويحيػف فيىا اياة أ جية ال مػت فيىا.

واآلية الكخيسة إف اتفظ لفطىا في السػضعيغ، وراف معشى الجشات فيىسا وػ 
ي البداتيغ، والعيػف عيػف الساء الجارية، إال أف الدياؽ القخآني لآلية الكخيسة ف

مػضعيىا ماتد  يغ معشييىا فيىساإ إذ الجشات والعيػف في الدياؽ األوؿ وي 

                                                           
  .147،146سػرة الذعخاء، اآلتتاف  )  (1
2)   ،  .2/563بحخ العمـػ
  .52-51سػرة الجواف، اآليات  )  (3
 .22/51تفديخ الصبخي،   (4



 

 اتفق لفظه من آي الذكر الحكيم دراسة سياقيةما 

1266 

جشات وعيػف الجنيا، أما في الدياؽ الثاني، فىي جشات وعيػف اآلوخة، ورتاف 
  يغ السعشييغ.

  مه جه ين ىن من خننئومػػغ ذلػػظ مػػا رود فػػي قػلػػه تعػػالى  
 .(1)مئجي يه ىه

فقج وردت وحن اآلية الكخيسة في سياقيغ، اوتمم السعشى الدياقي فيىسا، 
ايث وردت في الدياؽ األوؿ لبياف صفات السأمشيغ، وذلظ في قػله تعالى  

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىلنئ
، ووردت في الدياؽ الثاني لبياف صفات (2)مئجي يه ىه  مه جه ين

  ىم مم خم حم جم يل ىلنئالسحدشيغ، وذلظ في قػله تعالى  
 .(3)مئيه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم

ولسا راف وشاؾ فخؽ  يغ السأمغ والسحدغ، نابع مغ الفخؽ  يغ اإليساف 
 -مغ أف جبخيِّ أتى سيجنا الشبي  الخصاب  غ عسخ، الػارد فيسا روان واإلاداف

 باهلل تأمغ أف اإليساف)  فأجاب اإليساف؟ عغ وسأله - وسمع عميه هللا صمى
 عغ ثع سأله  ورخن ويخن كمه، والقجر اآلوخ، واليـػ ورسمه ورتبه ومبلئكته
 تكغ لع فإف تخان، كأنظ هللا تعبج أف)  - وسمع عميه هللا صمى -قاؿف ،اإلاداف

 .(4)  تخاؾ فإنه تخان
                                                           

  .4 ، وسػرة لقساف، اآلية  )3سػرة الشسِّ، اآلية  )  (1
  .3-1سػرة الشسِّ، اآليات  )  (2
  .4-2سػرة لقساف، اآليات  )  (3
  أوؿ مدشج عسخ  غ 367جدء مغ اجتث شػيِّ، روان اإلماـ أاسج في مدشجن، اجتث رقع )  (4

 أولى، القاوخة، ط. – الحجتث راكخ، دار دمحم الخصاب رضي هللا عشه، تحقيظ/ أاسج
 ـ.1995وػ/1416



 

 (12ليات اللغة العربية والشعب المناظرة لها العدد )ك قطاعمجلة 

1267 

ػا رسػا ورد فػي الحػجتث،  أقػؿ لسا راف وحا الفخؽ  ػيغ السػأمغ والسحدػغ قائس 
ا، فالرفات وإف اتفقدياقيغ كاف السعشى الدياقي لآلية الكخيسة في ال ت فػي مختمف 

الدياقيغ مغ إقامة الربلة، وإتتاء الدرػاة، واإليسػاف بػاآلوخة، إال أف وػحن الرػفات 
مم عشىا في السأمغ، فقياـ السحدغ  ىا يكػف مغ بػاب السخاقبػة تفي السحدغ تخ

واإلجػػػبلؿ هلل تعػػػالى، والسخاقبػػػة تػػػػرث الخذػػػية، التػػػي ترػػػِّ بالعبػػػادة إلػػػى قسػػػة 
، فاإلادػاف رسػا جػاء  "أف يعصػي أكثػخ مسػا عميػه، ويأوػح أقػِّ مسػا ىااإلوبلص في

 . أما قياـ السأمغ  ىحن الرفات فيكػف مغ باب االئتسار بسا أمخ هللا تعالى.(1)له"

 اتفظ، التي (2)مئىن من خن  حن جننئالشطخ في اآلية الكخيسة  وب
الدياقي لفطىا في سياقيغ مختمفيغ مغ الحرخ الحكيع، تتزح اوتبلؼ السعشى 

مغ فيىسا، وذلظ أنىا وردت في الدياؽ األوؿ مشىسا تحكي ما يكػف تـػ القيامة 
، التبلـو  يغ اإلنذ والجغ تداؤؿ، ومغ ااؿ الحتغ ضمسػا أنفدىع بعبادة غيخ هللا

 جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حكنئقاؿ تعالى  

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ٰه مه جه منهن خن حن

 . (3)مئىن من خن

أما الدياؽ الثاني لآلية الكخيسة فىػ سياؽ اكاية ااؿ الستقيغ تـػ القيامة، 
 حب  جب هئ مئ نئقاؿ تعالى  وذلظ بعج دوػلىع الجشة، وتشعسىع  شعيسىا، 

 .(4)مئِ  مث هت مت خت حت جت هب مب خب

                                                           
 .644الكميات، ص  (1
  .25وسػرة الصػر، اآلية  )  ،27سػرة الرافات، اآلية  )  (2
  .27-22سػرة الرافات، اآليات  )  (3
  .25،24سػرة الصػر، اآلتتاف  )  (4
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، اإلنذ والجغوعمى وحا فالسعشى الدياقي مختمم في الدياقيغإ ألف تداؤؿ 
يكػف مغ باب الحدخة والشجامة، وذلظ بعج  تـػ القيامة أو الحتغ ضمسػا مشىع،

رؤيتىع صجؽ ما تػعجوع هللا به مغ دوػلىع الشار جداء ما قامػا به مغ سػء 
الفعاؿ، وقبيح األقػاؿ، ورفخوع  حي الجبلؿ، فيأوحوف في إلقاء السبلمة بعزىع 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه نئٱ ،عمى بعس

 ىت نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئّٰ ِّ ُّ

(1)مئيت
 مغ تأتػنشا كشتع الجغ أتىا إنكع  لمجغ اإلنذ قالت  ذرخن تعالى "يقػؿ، .

 العخب، كبلـ في والقجرة القػة  واليسيغ الػجػن، بأقػى  فتخجعػنشا والحظ الجتغ قبِّ
  الذاعخ قػؿ ومشه

 .(3)"(2)نيِىِاليَبِ ةُابَسَعَ اا َقَّمَتَ     ٍدجِىَلِ تِعَفِزُ ٌةايَزَ اوَ انذَ

أي   بأقػى األسباب، تخجعػنشا كشتع. أضمػوع لمحتغ الكفار قػؿ وقيِّ إف "وحا
 لشػا وتديشػػف  بػه، مػا تزػمػنشا والحػظ الػجتغ أف فتخونشا الجتغ قبِّ مغ تأتػنشا كشتع

 .(4)ضبللتشا"
أما تداؤؿ الستقيغ فسغ باب التحجث  شعسة هللا عميىع أف وجاوع لئليساف، 

 خس حس جس مخ جخ مح جح مجنئومغَّ عميىع بالجشاف، والػقاية مغ الشيخاف، 

                                                           
  .32-28سػرة الرافات، اآليات  )  (1
البيت لمذساخ  غ ضخار الح ياني مغ قريجة يسجح  ىا عخابة  غ أوس رضي هللا عشه، ووػ   (2

 دار السعارؼ بسرخ، )د.ت . ، تحقيظ/ صبلح الجتغ الىادي،336في دتػانه، ص
 .21/34تفديخ الصبخي،   (3
 .4/342معاني القخآف وإعخابه، لمدجاج،   (4
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(1)مئخف حف جف مغ جغمع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس
. ،

 أاػالىع التي عغ الجشة في تتداءلػف  أنىع وىشا تجؿ - أعمع وهللا - "الكبلـ
 السشدلة الخفيعة، وحن إلى صخت ب ع    لبعس يقػؿ بعزىع كاف الجنيا، في كانت
 جس مخ جخ مح جح مجنئ  السدألة جػاب في قػله ووػ ذلظ عمى دليِّ الكبلـ وفي
ثع  بصاعته، فعسمشا وجِّ، عد هللا عحاب إلى السريخ مغ مذفقيغ أي .مئحس
 جف مغ جغمع  جع مظ حط مضنئ  بقػلىع والتػايج باإلوبلص ذلظ مع الجػاب قخنػا
 .(2)غيخن" إلىا نجعػ وال نػاجن أي .مئخف حف

، التي اتفظ لفطىا، واوتمم (3)مئيل ىل مل خل نئومغ ذلظ اآلية الكخيسة  
وردت  ىسا، فاآلية الكخيسة وإف  تغحممعشاوا الدياقي في الدياقيغ القخآنييغ ال

كانت تحسِّ معشى االستفىاـ اإلنكاري، إال أف وحا االستفىاـ اوتمفت داللته في 
 حم جم هلنئكبل الدياقيغ، ايث إف الدياؽ األوؿ، ووػ قػله تعالى  

، يدتشكخ هللا تعالى عميىع قػلىع بأف هلل البشات، (4)مئيل ىل مل خل  مم خم
 ولكع البشات هلل يكػف  أف القـػ أتىا تحكسػف  الحكع  ئذ  غ، "يقػؿأف لىع البشيو 

 تخضػنه ال ما له فتجعمػف  ألنفدكع، البشات تخضػف  ال وأنتع البشػف،
 .(5)ألنفدكع؟"

                                                           
  .28-26سػرة الصػر، اآليات  )  (1
 .5/64معاني القخآف وإعخابه، لمدجاج،   (2
  .36 ، وسػرة القمع، اآلية  )154سػرة الرافات، اآلية  )  (3
  . 154،153سػرة الرافات، اآلتتاف  )  (4
 .21/119تفديخ الصبخي،   (5
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 مظ حط مضنئأما الدياؽ الثاني لآلية الكخيسة، فىػ قػله تعالى  
يدتشكخ فيه الحظ سبحانه وتعالى عمى مغ يدػى  يغ ، (1)مئجف مغ جغ مع جع

، أو  يغ السصيع والعاصي، أي  "أتجعمػف السدمع   عبيجن، مغ هلل السصيع والسجـخ
 ال فإنىسا  يشىسا تدػوا ال  ثشاؤن جِّ يقػؿ. سػاء كخامته في مشىع له والعاصي
 .(2)الباقي" الىػاف له والعاصي الجائسة، الكخامة له السصيع  ِّ هللا، عشج يدتػياف

لفطىا في سياقيغ  اتفظ، التي (3)مئيف ىف يث نئٱورحلظ اآلية الكخيسة  
مغ القخآف الكخيع، واوتمم معشاوا في رِّ وااج مشىسا، ايث جاءت في الدياؽ 

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل نئٱاألوؿ ووػ قػله تعالى 
(4)مئحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي

، اكاية  
قػؿ السخاشبيغ  ىحا الدياؽ ووع عامة الشاس، الحتغ تحرخوع ربىع  شعسه عميىع، 

إال أف الحي ومشىا نعسة الدرع والحخث، فىع وإف رانػا تمقػف الح  في األرض، 
وػ هللا سبحانه، وأنه لػ أراد لجعمه اصام ا زائبل  فبل  يخخجه مغ األرض زرع ا

ويقػلػف إنىع عح ػا مغ هللا  حلظ، ولكغ الحقيقة  تشتفعػف به، وعشجئح تشجمػفإ
 ىف يث نئ، فيقػلػف  ألنىع لع يكػف لىع جج وال عديسة أنىع اخمػا نتاج زرعىعإ

 ال الحي الخزؽ  مغ السسشػع والسحخـو زرعشا،  ىبلؾ رزقشا اخمشا ، "أي مئيف
 .(5)مججودوف" ال محجودوف  محارفػف   وقيِّ السحارؼ، ووػ فيه، له اظ

                                                           
  .36،35سػرة القمع، اآلتتاف  )  (1
 .23/552تفديخ الصبخي،   (2
  .27 ، وسػرة القمع، اآلية  )67سػرة الػاقعة، اآلية  )  (3
  .67-63سػرة الػاقعة، اآليات  )  (4
 .13/378فتح البياف في مقاصج القخآف،   (5
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الدياؽ الثاني الحي وردت فيه وحن اآلية الكخيسة فىػ الدياؽ الحي أما 
يقز ما راف مغ أمخ أصحاب الجشة، الحتغ عدمػا عمى مشع السداكيغ مغ أكِّ 

 القـػ وأالء صار فمساثساروا، ومشعػا اظ هللا فيىا، فحخمىع هللا مغ تمظ الثسار "
 ال؟ أـ جشتىع وي وِّ فيىا، وركػا أنكخووا ىا،اخث   امحتخق   ورأووا جشتىع، إلى
 رأوا التي وأف جشتىع، شخيظ أغفمػا قج أنىع مشه اضشِّ  ألصحابه بعزىع فقاؿ
 لع وأنىع جشتىع، أنىا عمع مغ فقاؿ جشتشا، شخيظ لزالػف  القـػ أتىا إنا  غيخوا
  حواب جشتشا مشفعة اخمشا محخومػف، القـػ أتىا نحغ  ِّ  الصخيظ يخصئػا
 مغ السداكيغ مشع عمى العـد مغ مشا وقع ما بدب  جشتشا اخمشا ، "أي(1)"اخثىا
 .(2)القػؿ" وحا إلى األوؿ قػلىع عغ فأضخبػا ويخوا،
اؽ لفطىا وعمى وحا يكػف السعشى الدياقي لآلية الكخيسة قج اوتمم مع اتف 

القخآنيإ ايث إنىا وردت في الدياؽ األوؿ اكاية قػؿ الدراع الحتغ لع يجتىجوا 
وفي الدياؽ الثاني اكاية قػؿ أصحاب الجشة الحتغ مشعػا اظ  في الحفاظ عميه،

 هللا فيىا فحخمىع هللا ثسخوا.

 .(3)مئخل حل جل مك لك خك حكنئقػله تعالى   ومغ وحا القبيِّ

  

                                                           
 .23/549تفديخ الصبخي،   (1
 .14/267فتح البياف في مقاصج القخآف،   (2
  .13 ، وسػرة السصففيغ، اآلية  )15سػرة القمع، اآلية  )  (3
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 فقج اتفظ وحا المفظ اآلتي في سياقيغ مغ الحرخ الحكيع 

 جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخنئالدياؽ األوؿ  قػله تعالى  
 مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض

(1)مئخل حل جل
، الحي اتىع (2)، وذلظ في تعجاد صفات الػليج  غ السغيخة 

العذخ ووي  سيجنا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بالجشػف ووػ راذب، فجاء وصفه  ىحن الرفات
يكحب بآيات هللا ويرفىا بأنىا  هومغ  يشىا وحن الرفة، ووي أن، (3)متحققة فيه

امسا رتبه األولػف، وذلظ استىداء   ىا، وإنكار ا لىا  .، واستكبار ا مشه وعشاد 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىينئأما الدياؽ الثاني، فىػ قػله تعالى  
ووي في ، (4)مئ رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ

وصم السكح يغ عامة دوف إرارة إلى أاج بعيشه، ووع الحتغ يدسعػف ربلـ هللا 
، أي أاادتث وأوبار فيرفػنه بأنه أساشيخ األوليغ –ملسو هيلع هللا ىلص  –السشدؿ عمى نبيه 

 األوليغ، ووحا مغ باب التكحت  له وإنكارن.

ا وفي الدياؽ الثاني  وعمى وحا يكػف السعشى الدياقي في الدياؽ األوؿ واصِّ
 الحي ووػ كمجة  غ الحارث  غ الشزخ في بسكة ندلت اآلية وحن أف ويخوى عامِّا. "
 واسبشحباذ، رستع أاادتث بالحيخة كت  قج وػ وراف األوليغ، أساشيخ  يقػؿ كاف

                                                           
  .15 – 14سػرة القمع، اآليات  )  (1
 .29/71التحخيخ والتشػيخ،   (2
 محسػد  غ أاسج  غ هللا عبج البخرات ، أل ي التأويِّ واقائظ التشديِّ مجارؾ) الشدفي تفديخ  (3

 دت  الجتغ محيي  له وقجـ راجعه،  جتػي  عمي تػسم أاادتثه/ ووخج ، اققه3/524الشدفي، 
 ـ.1998وػ/1419 أولى، ط.،  يخوت –الصي   الكمع دار، مدتػ

  .13 – 14سػرة السصففيغ، اآليات  )  (4
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 يحجثكع فإنسا دمحم، مغ ااجتث   أادغ أنا ويقػؿ مكة، أوِّ  ىا يحجث وراف
 .(1)"األوليغ بأساشيخ

ا بالشزخ  ا بالػليج  غ السغيخة، والثاني واصِّ وبىحا يكػف الدياؽ األوؿ واصِّ
  غ الحارث.

  حينئومسا اتفظ لفطه اآلتي واوتمم معشان الدياقي، قػله تعالى  
، الحي ورد صفة لكتا يغ مختمفيغ، األوؿ رتاب الفجار، قاؿ تعالى  (2)مئخي

 مئٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يمنئ
 مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي رينئ، والثاني رتاب األ خار، قاؿ تعالى  (3)

 هللا كت  مكتػب . ومعشى مخقـػ  "أي(4) مئجت هب مب خب حب جب هئ
، إال أنه في الدياؽ األوؿ صفه (5)صائخوف" إليه وع وما عاممػف، وع ما فيه

 الدياقي وػ  "إف، والسعشى لكتاب الفجار، وفي الدياؽ الثاني صفة لكتاب األ خار
 ثع عمييغ في مخقـػ لكتاب األ خار كتاب وإف سجيغ في مخقـػ لكتاب الفجار كتاب

                                                           
 ، تحقيظ/5/451األنجلدي،  عصية العديد، ال غ الكتاب تفديخ في الػجيد السحخر  (1

 وػ.1422أولى،   يخوت، ط. – العمسية الكت  دمحم، دار عبجالذافي عبجالدبلـ
  .24،  9سػرة السصففيغ، اآلتتاف  )  (2
  .14 - 7سػرة السصففيغ، اآليات  )  (3
  .21 - 18سػرة السصففيغ، اآليات  )  (4
 .3/744لصائم اإلرارات،   (5
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 بقػله  الثاني ووتع الفجار اظ في إ ألنهمئٰذ يي ىينئ بقػله  األوؿ وتع
 .(1)مكانه" سػان يرمح ال بسا وااج كِّ فختع  مئ جت هبنئ

اآلتي ، ايث اتفظ وحا المفظ (2)مئىي مي خي نئومغ ذلظ قػله تعالى  
في مػضعيغ مغ الحرخ الحكيع، واوتمم السعشى الدياقي فيىسا، فالدياؽ األوؿ، 

، جاءت فيه اآلية في (3) مئىي مي خي حي جي يه ىهنئووػ قػله تعالى  
سياؽ الحجتث عغ تذقظ الدساء تـػ القيامة، وإذعانىا واستجا تىا لخبىا في وحن 

 الحاؿ.

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذنئوالدياؽ الثاني  
. جاءت فيه اآلية الكخيسة في سياؽ الحجتث عغ األرض وقج استػت (4)مئمئ

 تـػ القيامة، وألقت ما  جاومىا مغ األمػات والكشػز، وأذعشت واستجا ت لخبىا.

 األوؿ فاآلية الكخيسة اتفظ لفطىا في الدياقيغ، واوتمم معشاوا فيىساإ "ألف
 ال اآلوخ به اترِّ ما بغيخ اترِّ وإذا باألرض... مترِّ والثاني بالدساء مترِّ
 .(5)تكخار ا" يكػف 

مغ وبلؿ وحن دراسة لسا اتفظ لفطه مغ آي الحرخ الحكيع باوتبلؼ معشى، و 
 تتزح ما لمدياؽ مغ دور في إ خاز السعشى. ما تقجـ

                                                           
 الحجة مغ فيه لسا القخآف متذابه تػجيه في البخواف )السدسى القخآف في التكخار أسخار  (1

عصا،  أاسج القادر عبج تحقيظ/ ،247الكخماني، ص محسػد  غ اسدة والبياف ، لتاج القخاء
 الفزيمة، )د.ت . عػض، دار التػاب عبج أاسج وتعميظ/ مخاجعة

  .5،  2سػرة االنذقاؽ، اآلتتاف  )  (2
  .2،  1سػرة االنذقاؽ، اآلتتاف  )  (3
  .5 - 3سػرة االنذقاؽ، اآليات  )  (4
 .247أسخار التكخار في القخآف، ص  (5
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سا اتفظ لفطه واوتمم معشان الدياقي مغ يسكغ أف يصمظ عمى ما جاء مو  
ية يعشي استعساؿ اآلية، أو اآليات القخآناالرتخاؾ اآلتي، الحي آي الحرخ الحكيع، 

 فيغ .  مفطىا في معشييغ سياقييغ مختم
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 ادلثحث انثانً
 وايفاق ادلؼىن انسٍاقً

 
 ايفاق انهفظ اًٌَ

نية التي اتفظ لفطىا يعشى وحا السبحث مغ مبااث البحث  حرخ اآليات القخآ
ي طغُّ ألوؿ وومة يقخع ، ومثِّ وحا األمخ يعخؼ بالتكخار، الحي ومعشاوا الدياقي

فيىا الدسع أنه أمخ معي ، ولكششا في وحا السبحث مغ مبااث البحث نخيج أف 
 ندتجمي الحقيقة اػؿ وحن الطاوخة في القخآف الكخيع.

وبادئ ذي  جء نقػؿ إف التكخار مغ الطػاوخ التي تتدع  ىا المغات عامة، 
سػاء راف ذلظ عمى والمغة العخبية واصة، ويتحقظ في رِّ مدتػيات المغة، 

 مدتػى األصػات، أو الب ش ى، أو التخاكي  والجسِّ.

 والتكخار في معاجع المغة تجور اػؿ التخدتج والخجػع

 ذلظ مغ. وتخدتج جسع عمى تجؿ صحيح أصِّ والخاء ففي السقاتيذ  "الكاؼ
ْرت،  .(1)ذرخنان" الحي التخدتج فىػ األولى، السخة بعج إليه رجػعظ وذلظ ك خ 

خَّ  شفده، تتعجى وال تتعجى. والك خُّ  وفي  خَّن  ور  المداف  "الك خُّ  الخُّجػع. يقاؿ  ر 
" ور ا وت ْكخ ار ا  ع ص م  خِّا ور خ  خَّ عميه ي ك خُّ ر   .(2)مرجر ر 

فه الخضي بأنه  ضع الذي  إلى خَّ التكخار في اصصبلح العمساء فقج ع   وردوقج 
 .(3)مثمه في المفظ مع رػنه إيان في السعشى

                                                           
، تحقيظ/ عبجالدبلـ واروف، دار الفكخ، 5/126مقاتيذ المغة، ال غ فارس، )ؾ ر ،   (1

 )د.ت .
 .5/4984لداف العخب، )ؾ ر ر ،   (2
  .2/18 عغ رتاب عمع المغة الشري، )نقبل 1/15رخح الكافية، لمخضي،   (3
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، وتفديخن  حرخ الذي  مخة بعج أوخى والتكخار   "إعادة الذي  فعبل  راف أو قػال 
 .(1)اصصبلح"

والتكخار في عمع البجيع، وػ  "أف يكخر الستكمع المفطة الػااجة بالمفظ 
 .(3)وذلظ "لتأكيج الػصم، أو السجح، أو الحـ، أو التىػيِّ، أو الػعيج" (2)والسعشى"

تكاد تجتسع رمسة العمساء عمى أف التكخار وػ إعادة يبلاظ مسا سبظ أنه 
 .المفظ، ومشىع مغ ذرخ فائجة ذلظ فحرخن في التأكيج

عمى أف مغ السحجثيغ مغ عخؼ التكخار مذيخ ا إلى وضيفته الشرية، فقاؿ  
"التكخار وػ إعادة لفظ، أو عبارة، أو جسمة، أو فقخة، وذلظ بالمفظ نفده أو 

رثيخة أوسىا تحقيظ التساسظ الشري  يغ عشاصخ الشز بالتخادؼإ لتحقيظ أغخاض 
 .(4)الستباعجة"

 ذرخ العمساء أنػاع التكخار في القخآف الكخيع، وارخووا في تكخاروقج 
 .(5)الكمسة، وتكخار الفاصمة، وتكخار الجسمة، وتكخار القرة الحخوؼ، وتكخار

ويأتي وحا البحث ليزيم نػع ا آوخ مغ أنػاع التكخار في القخآف الكخيع ووػ 
 التكخار اآلتي، بسعشى إعادة اآلية  مفطىا راممة دوف نقز أو تغييخ.

                                                           
 .268الكميات، ص  (1
 .297الكميات، ص  (2
تحخيخ التحبيخ في صشاعة الذعخ والشثخ وبياف إعجاز القخآف، ال غ أ ي اإلصبع السرخي،   (3
 ، تحقيظ/ د. افشي دمحم رخؼ، ط. السجمذ األعمى لمذئػف اإلسبلمية، )د.ت .375ص
 .2/24عمع المغة الشري،   (4
، وما بعجوا، 34ضاوخة التكخار في القخآف الكخيع، د. عبجالذافي أاسج عمي الذيخ، ص  (5

 .2/21)بحث مشذػر عبخ الذبكة العالسية اإلنتخنت ، وقارف بعمع المغة الشري، 
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 اجدء   قج تكػف الجسمة  ألف إتكخار الجسمة، وال يقاؿ إف وحا الشػع تجوِّ ضسغ
 أكثخ مغ جسمة. احػي  جاومىمغ آية، أما اآلية فقج ت

آلف تتشاوؿ البحث بالجراسة والتحميِّ بعس ما جاء مغ التكخار اآلتي في وا
السعشى  جاء مغ اتفاؽ المفظ اآلتي واتفاؽالقخآف الكخيع، أو بسعشى آوخ ما 

 الدياقي.

 جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مصنئقػله تعالى  

 .(1)مئمغ

وردت وحن اآلية الكخيسة  مفطىا مختيغ في سػرة البقخة، وفيىا تشادي الحظ 
سبحانه وتعالى عمى  شي إسخائيِّ، محرخ ا إياوع  شعسه عميىع، وأنه فزمىع عمى 
غيخوع مغ األمع، ولكغ ااؿ  شي إسخائيِّ مع وحن الشعع وػ رفخوا، وجحػدوا، 
وإنكاروا، وعجـ تأدية اظ هللا فيىا، فكاف وحا التحريخ مغ هللا سبحانه وتعالى لىع، 

 ضىخاني  يغ كانػا الحتغ لميىػد - ذرخن تعالى - هللا مغ عطة اآلية فكخرت "وحن
 مغ سمم ما لىع مشه وتحريخ ،- وسمع عميه هللا صمى - هللا رسػؿ مىاجخ
 رسػله وترجتظ دتشه عمى لىع مشه ااستعصاف   بأوائمىع، صشعه في إليىع أياديه
 لجيكع، أيادي   اذرخوا إسخائيِّ  شي يا  فقاؿ ،- وسمع عميه هللا صمى - دمحم

 عميكع وإندالي وقػمه، فخعػف  عجورع أتجي مغ إياكع واستشقاذي عشجرع، وصشائعي
 محلميغ مقىػريغ، كشتع أف بعج الببلد، في لكع وتسكيشي تيىكع، في والدمػى  السغ

 أياـ ضىخانيه،  يغ كشتع مغ عالع عمى إياكع وتفزيمي مشكع، الخسِّ واوتراصي

                                                           
  .122،47سػرة البقخة، اآلتتاف  )  (1
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 عشجي، مغ به جاءكع ما وترجتظ وترجيقه إليكع، رسػلي باتباع شاعتي في أنتع
 .(1)والغي" الزبلؿ في التسادي ودعػا

وعمى وحا يكػف تكخار اآلية الكخيسة لمجاللة عمى أف هللا وػ السشعع الستفزِّ 
 في عميىع نعسته وجِّ عد هللا عمى  شي إسخائيِّ،  ِّ عمى العالسيغ، "ذرخوع

، (2)مئجم يل ىل مل خلنئ  وجِّ قػله عد ذلظ عمى والجليِّ أسبلفىع،
 تدؿ لع أنه ذرخوع وجِّ عد ولكشه. آله وال فخعػف  تخوا لع بالقخآف والسخاشبػف 

 .(3)عميىع" إنعاـ أسبلفىع عمى إنعامه ألف إعميىع مشعس ا

 . (4)وقج رخر تحريخوع بالشعع وشا لمتأكيج عميه 

 مل خل حل  جل مكلك خك حك جكنئقػله تعالى   اآلتي في مفظالاتفاؽ وجاء 

آتتيغ مغ سػرة البقخة، وذلظ ، في (5)مئخن حن جن مم خم حمجم هل
لمتأكيج عمى اقيقة تأمغ  ىا رِّ عاقِّ، ويأوح  ىا رِّ اريم، ووي أنه ال تدر 
وازرة وزر أوخى، وأنه ال يدأؿ أاج عغ فعِّ غيخن، وأف عمى اإلنداف أف تشطخ 
إلى فعِّ نفده، فإف راف ادش ا فبىا ونعست، وإف راف غيخ ذلظ فميعسِّ عمى 

، ووحا ما أكجت عميه اآلية الكخيسة الدابقة باتفاؽ لفطىا في آتتيغ إصبلح نفده
ا  مغ اليىػد  –ملسو هيلع هللا ىلص  –مغ آي الحرخ الحكيع، وأف الحتغ جادلػا سيجنا محسج 

والشرارى فيسغ سبظ مغ الخسِّ، أمثاؿ إ خاويع، وإسساعيِّ، وإسحاؽ، ويعقػب... 

                                                           
 .2/573تفديخ الصبخي،   (1
  .49سػرة البقخة، مغ اآلية  )  (2
 .1/127القخآف، لمدجاج،  معاني  (3
 العمسية الكت  الدػد، دار عيػف  باسِّ دمحم تحقيظ/ ،1/342التأويِّ، لمقاسسي،  محاسغ  (4
 وػ.1418 أولى،  يخوت، ط. –
  .141،134سػرة البقخة، اآلتتاف  )  (5
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ىحا الججاؿ العقيع أف تديشػا أعسالىع وأنىع رانػا عمى إاجى السمتيغ، أرادوا  
فيسا  الديئة، واعتقاداتىع الخاشئة ألنفدىع، فأراد الحظ سبحانه، أف يكح ىع

 اليىػد مغ هللا في يجادلػنظ الحتغ لىأالء دمحم يا قِّزعسػا، فجاءت وحن اآلية أف "
 معه، سسيشا ومغ إ خاويع أمخ في الذىادة مغ عشجوع ما كتسػا إف والشرارى،

 ،إ خاويع إف. فكح ػا نرارى، أو اوػد   كانػا أنىع وزعسػا مدمسيغ، كانػا نىعوأ
 فرارت لدبيمىا مزت أي، ومت قج أمة واألسباط ،ويعقػب ،وإسحاؽ ،وإسساعيِّ

 أياـ في ويخ مغ كدبت ما هللا عشج لىا وآمالىا، بأعسالىا وومت ربىا، إلى
 إال يزخوا وال أعسالىا، صالح غيخ تشفعىا ال رخ، مغ اكتدبت ما وعميىا اياتىا،
 الحتغ ووع - وأالء كاف إف فإنكع، ذلظ، والشرارى  اليىػد أتىا فاعمسػا. سيئىا
 سيئاتكع مع ربكع، عحاب مغ الشجاة تخجػف   ىع أف وتدعسػف  تفتخخوف،  ىع

 وال األعساؿ، صالح مغ قجمػا ما غيخ هللا عشج تشفعىع ال - وصيئاتكع وعطيع
 صالح مغ قجمتع ما غيخ هللا عشج تشفعكع الأ أاخى  كحلظ فأنتع سيئىا، غيخ يزخوع
 وخوجىا قبِّ وبادروا أنفدكع، عمى فااحروا. سيئىا غيخ يزخرع وال األعساؿ،
 وعمى هللا عمى والفخية والزبللة الكفخ مغ عميه أنتع مسا هللا إلى واإلنابة بالتػبة
 كدبتع، ما لكع فإنسا واألججاد، اآلباء فزائِّ عمى االتكاؿ ودعػا ورسمه، أنبيائه
 ،ويعقػب ،وإسحاؽ ،وإسساعيِّ ،إ خاويع كاف عسا تدألػف  وال اكتدبتع، ما وعميكع
 القيامة، تـػ هللا عمى إذا قجمت نفذ كِّ ألف إاألعساؿ مغ يعسمػف  ،واألسباط
 .(1)"غيخوا أسمم ما دوف  وأسمفت، كدبت عسا تدأؿ فإنسا

ه رِّ إنداف بالسعشى ليتش عمى وحا (2)لمتأكيجتتزح مسا سبظ أف التكخار وشا 
 إلى االه، وما وػ عميه.

                                                           
 .3/129تفديخ الصبخي،   (1
  وتخخيج وضب  تحقيظ، 1/211السقجسي،  الجتغ القخآف، لسجيخ تفديخ في الخاسغ فتح  (2
 ـ.2449وػ/1434 أولى، الشػادر، ط. شال ، دار الجتغ نػر
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 جك مق حق مف خف حفنئومغ وحا القبيِّ ما جاء في قػله تعالى  
، وفي سياقيغ . الحي ورد في آتتيغ مغ آي الحرخ الحكيع(1)مئلك خك حك

قخآنييغ تتفقاف نفذ السعشى ووػ الحجتث عغ جداء الحتغ رفخوا وماتػا عمى ذلظ، 
 خص حصنئأو رفخوا بارتجادوع عغ دتغ اإلسبلـ، الدياؽ األوؿ وػ قػله تعالى  

 خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص
. والدياؽ الثاني، وػ قػله تعالى  (2)مئلك خك حك جك مق حق مف
 مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نبنئ

  ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىثنث
 زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل
 .(3)مئمي

 ، ووػ استحقاقىع التخميجفاآلية الكخيسة في الدياقيغ تأرج عمى جداء وأالء
 المعشة في "والتخميج. (4)المعشة" عحاب في أي  المعشة، تػجبه فيسا  في المعشة "أي

 الشار، في معىع ومغ والسأمشػف  السبلئكة تمعشىع تداؿ ال القيامة تـػ أنىع بسعشى
 في الخمػد بسعشى أو وأالء، مغ العغ تمعشىع أف مغ أاػالىع مغ ريء يخمػ فبل
 .(5)المعغ" بخمػد المعغ أثخ ومػد عغ فعبخ العقاب، تػج  المعغ ألف المعغإ أثخ

 وعمى وحا يطىخ اتفاؽ السعشى الدياقي لآلية الكخيسة في السػضعيغ.

                                                           
  .88 ، وسػرة آؿ عسخاف، اآلية  )162سػرة البقخة، اآلية  )  (1
  .162،161سػرة البقخة، اآلتتاف  )  (2
  .88-86سػرة آؿ عسخاف، اآليات  )  (3
 .1/444معاني القخآف لمدجاج،   (4
 .2/246محاسغ التأويِّ،   (5
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 مل خلنئقػله تعالى  مغ  اآلتي مفظالومثِّ وحا يقاؿ في اتفاؽ 

. في آتتيغ مغ آي سػرة السائجة، (1)مئخم  حم جم يل ىل
وع  - ملسو هيلع هللا ىلص -مأرجة أف الحتغ رفخوا باهلل ورح ػا بآياته، وجحجوا نبػة سيجنا دمحم 

 عاقجووا التي وعقػدن ميثاقه ونقزػا هللا، واجانية أصحاب الجحيعإ ألنىع "جحجوا
 الخسِّ  ىا جاءت التي واجانيته عمى الجالة واججه هللا بأدلة إيان، ورح ػا

 .(2)وغيخوا"

 يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جننئأما قػله تعالى  
، فقج اتفظ لفطه اآلتي مع معشان الدياقي في (3)مئخي حي جي

المحتغ ورد فيىسا، ايث راف السعشى الدياقي وػ تدمية سيجنا الشبي  السػضعيغ
 .(5)، ووعيج وتىجتج لىأالء السعانجتغ(4)عسا راف تمقان مغ أذى قػمه –ملسو هيلع هللا ىلص  –

، الحي اتفظ (6)مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي نئٱورحلظ قػله تعالى  
تجؿ عمى معشى سياقي وااج، ووػ ي ست مغ آي الحرخ الحكيع، ورمىا لفطه ف

عغ مػعج قياـ  والسدتىدئيغ، والسشكخيغ ،والسعانجتغ ،اكاية سأاؿ الكافخيغ

                                                           
  . 86،14سػرة السائجة، اآلتتاف  )  (1
 .14/144تفديخ الصبخي،   (2
  .41 ، وسػرة األنبياء، اآلية  )14سػرة األنعاـ، اآلية  )  (3
 .4/324محاسغ التأويِّ،   (4
 .1/251تفديخ الدعجي،   (5
 .25،السمظ 48،يذ 29،سبأ 71،الشسِّ 38،األنبياء 48تػنذ   (6
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ا لػقػعىا  قياـ متى  ، فيدألػف  متى وحا الػعج؟ "أيالداعة، إنكار ا مشىع وجحػد 
 .(1)دمحم" يا به تعجنا التي الداعة

ووع في الحقيقة يدتعجمػف ندوؿ العحاب  ىع، ووحا ما أكج عميه اتفاؽ  
، أي (2)مئمض خض نئٱالمفظ اآلتي مع السعشى الدياقي في قػله سبحانه  

أيدتعجمػف عحا شا بقػلىع وحا وبغيخن مغ األقػاؿ التي تجم  عميىع الشكاؿ 
  ىع عحا شا أفبشدوؿ  يقػؿ مئمض خضنئ ، يقػؿ الصبخي  "وقػله والخدخاف
 .(3)"مئخئ حئ جئ يي ىي نينئ لمشبي قػلىع وذلظ دمحم، يا يدتعجمػنظ

(4)مئحج مثنئومغ وحا قػله تعالى  
، الحي اتفظ لفطه في آتتيغ مغ  

الحرخ الحكيع، مع معشان الدياقي فيىسا، ايث جاءت اآلية الكخيسة تحكي  آي
 قػؿ السكح يغ لمبعث بعج السػت، فجاء وحا االستفىاـ اإلنكاري مشىع "يقػلػف 

 مساتشا، بعج قبػرنا مغ أاياء لسبعػثػف  أئشا  ببلئىع بعج إياوع بعث هللا مشكخيغ
 مغ مزػا الحتغ مئحج مثنئالمحـػ  عشىا ذو  قج وعطام ا، تخاب ا ومريخنا
 .(5)وومكػا" فبادوا قبمشا،

                                                           
 فشػف  مغ وجسِّ وأاكامه، وتفديخن، القخآف معاني عمع في الشىاية  مػغ إلى الىجاية  (1

 والبحث العميا الجراسات بكمية جامعية رسائِّ ، مجسػعة5/2377القيدي،  شال  أ ي  غ لسكي
 - والدشة الكتاب بحػث البػريخي، مجسػعة الذاوج  د. أ بإرخاؼ الذارقة، جامعة - العمسي
 ـ.2448وػ/1429 الذارقة، ط. أولى، جامعة - اإلسبلمية والجراسات الذخيعة كمية
  .176 ، وسػرة الرافات، اآلية  )244سػرة الذعخاء، اآلية  )  (2
 .21/132تفديخ الصبخي،   (3
  .48 ، وسػرة الػاقعة، اآلية  )17سػرة الرافات، اآلية  )  (4
 .21/24تفديخ الصبخي،   (5
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 ام يل ىل ملنئومسا اتفظ لفطه اآلتي مع معشان الدياقي، قػله تعالى  
 .(1)مئري  ٰى ين ىن نن *  زن رن مم

اتفظ لفظ اآلتتيغ الكخيستيغ في مػضعيغ مغ آي الحرخ الحكيع، والسعشى 
لىسا، وػ أف هللا سبحانه وتعالى يدأؿ نبيه سأاؿ تعج  مغ ااؿ  الدياقي

 دمحم لشبيه ذرخن "تعالى ، وعغ عبادة ربىع، فيقػؿالسذخريغ السعخضيغ عغ دعػته
 تجعػوع ما عمى دمحم يا إليىع أرسمشاؾ الحتغ السذخريغ وأالء أتدأؿ   – ملسو هيلع هللا ىلص –
ا ثػاب ا وشاعته هللا تػايج مغ إليه  مغ اسمتىع ما ثقِّ مغ فىع أمػالىع، مغ وعػض 
 فىع الغي  عمع عشجوع إليه... أـ تجعػوع ما إلى إجا تظ عمى يقجروف  ال الغـخ

وبىحا يكػف  .(2)أرادوا" بسا ويخبخونىع راءوا، بسا فيشبئػنىع لمشاس، ذلظ يكتبػف 
ا.  السعشى الدياقي لآلتتيغ وااج 

، فقج اتفظ لفطه في ثبلث مغ (3)مئمك لك خك حك نئٱأما قػله تعالى  
آي الحرخ الحكيع، والستأمِّ لمدياقات القخآنية الػاردة فيىا يجج أنه ذرخ عقي  
أرياء تػج  تدبيح هللا، لسا فيىا مغ  ياف قجرته سبحانه، ومغ ذلظ مجيئىا في 
سياؽ تعجاد نعع هللا عمى ومقه، والتي ال يقجر عمى إجخائىا لىع إال وػ سبحانه، 

لىع، وتيديخ سبِّ الحياة أمامىع مغ الدرع الحي يأكمػنه، والساء الحي مغ ومقه 
يذخبػنه، والشار التي يدتجفئػف  ىا، ويدتأندػف  ىا في أسفاروع قاؿ تعالى  

 مئمئ زئ رئنئ

(6)مئحت جت هب مب نئ،(5)مئمم ام يلنئ،(4)
  ،

                                                           
  .47،46 ، وسػرة القمع، اآلتتاف  )41،44سػرة الصػر، اآلتتاف  )  (1
 .22/483تفديخ الصبخي،   (2
  .52 ، وسػرة الحاقة، اآلية  )96،74سػرة الػاقعة، اآلتتاف  )  (3
  .58سػرة الػاقعة، اآلية  )  (4
  .63سػرة الػاقعة، اآلية  )  (5
  .68سػرة الػاقعة، اآلية  )  (6
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(1)مئخض حض جض مصنئ
، ولحلظ وج  عميىع بعج معخفة نعسه عميىع، وقجرته  

 اسسه ويشدوػن عغ رِّ ما ال تميظ  حاته العمية، وذلظ " حرخعميىا، أف يدبحػن 
 ثع الشعع وحن تخى  مسغ تعجب ا العطيع باسسه اذرخن أو آالئه، لعطيع ركخ ا العطيع
أو في سياؽ ذرخ ما يكػف عشج  مػغ الخوح الحمقـػ ووخوجىا مغ  (2)يكفخ"

الجدج، وال يدتصيع أاج مغ أوِّ الستػفى إعادتىا إلى الجنيا ثانية، ثع صيخورتىا 
إلى ربىا لتشاؿ جداء عسمىا بحد  ما قجمت مغ عسِّ، فىي إما أف تكػف مغ 

جداؤن  القخبيغ، أو مغ أصحاب اليسيغ، أو مغ السكح يغ الزاليغ، ولكِّ
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث نئالسدتحظ، يقػؿ تعالى  

 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل
 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

(3)مئمج
 بجبلله تميظ ال عسا ربظ ندن السبيغ الببلغ وحا  مغت بعجما  ، "أي 

، أو في سياؽ ذرخ تشديِّ القخآف مغ رب العالسيغ، وأف (4)األعطع" باسسه مدتعيشا  
وأف هللا واجن القادر عمى إنداله، ووػ ربلمه سبحانه، وليذ بقػؿ راعخ وال 

ا  ال يدتصيع تقػله أو افتخاءنإ ألف عقاب هللا له  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كاوغ، وأف محسج 
ا في وحن الحالة، ايث سيقصع مشه نياط قمبه، وال  يدتصيع أاج دفع سيكػف رجتج 

وحا عشه، ووحا ربلـ اظ، وإف راف مشكع مغ يكحبه، ولكغ ما تشبغي عمى مغ يعمع 
 رن مم ام  يل ىل نئذلظ وػ أف يدبح باسع هللا العطيع، قاؿ تعالى  

                                                           
  .71سػرة الػاقعة، اآلية  )  (1
، 1/84الكػراني،  عثساف  غ إسساعيِّ  غ الخباني، ألاسج الكبلـ تفديخ في األماني غاية  (2

تخريا،  – االجتساعية العمـػ كمية صاقخيا كػررػ، جامعة مرصفي دمحم وتحقيظ/ دراسة
 ـ.2447وػ/1428

  .96-83سػرة الػاقعة، اآليات  )  (3
 .1/87غاية األماني،   (4



 

 اتفق لفظه من آي الذكر الحكيم دراسة سياقيةما 

1286 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن
(1)مئجب هئ

 إمكاف عغ تقج سه عمى الجاؿ العطيع اسسه  حرخ ، أي  "ندن 
 .(2)عميه" التقػؿ

ومىسا يكغ مغ أمخ فإف السعشي الدياقي لسا اتفظ لفطه مغ آي الحرخ الحكيع 
 وشا، وػ تشديه الحظ سبحانه عسا ال تميظ به، وتدبيحه باسسه العطيع.

 يق ىق يف ىف يث ىثنئووحا ما أكجن اتفاؽ المفظ اآلتي مغ قػله تعالى  

 .(3)مئمل يك ىك مكلك اك

، فقج اتفظ لفطىا (4)مئني مي زي ري ٰى ين ىننئوأما اآلية الكخيسة  
في أربعة مػاضع مغ سػرة القسخ، مع معشاوا الدياقي العاـ، ايث أراد الحظ 
سبحانه مغ اتفاؽ لفطىا بعج ذرخ أنباء األوليغ مغ الخسِّ والدابقيغ، "أف يججدوا 
ا  عشج استساع رِّ نبأ مغ أنباء األوليغ ادرار ا وإيقاض ا، وأف يدتأنفػا تشبى 

الحث عمى ذلظ والبعث إليه، وأف تقخع لىع العرا مخاتإ واستيقاض ا، إذا سسعػا 
 .(5)لئبل يغمبىع الدىػ، وتدتػلي عميىع الغفمة"

                                                           
  .52-48سػرة الحاقة، اآليات  )  (1
 .1/227غاية األماني،   (2
  .1 ، وسػرة الرم، اآلية  )1سػرة الحذخ، اآلية  )  (3
  .44،32،22،17سػرة القسخ، اآليات  )  (4
د.  الحػفي، د. أاسج  ، تحقيظ3/19 األثيخ، والذاعخ، ال غ الكات  أدب في الدائخ السثِّ  (5

 القاوخة، )د.ت .  ػ الفجالة والتػزيع، والشذخ لمصباعة مرخ نىزة شبانة، دار  جوي 
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الحي اتفظ لفطه في إاجى  مئحب جب هئ مئنئومغ وحا قػله تعالى  
 ، مع معشان الدياقي العاـ، يقػؿ البغػي (1)وثبلثيغ آية مغ سػرة الخاسغ

ر   خَّ ا لمشعسة تقخيخ ا الدػرة وحن في اآلية وحن "ور   عمى  ىا التحريخ في وتأكيج 
 كِّ  يغ ويفرِّ ونعسان آالءن الخمظ عمى يعجد واإلرباع، اإلببلغ في العخب عادة

 ووػ باأليادي عميه وتابع إليه أادغ لسغ الخجِّ كقػؿ عميىا، تشبىىع بسا نعستيغ
 أفتشكخ فكدػتظ عخيان ا تكغ ألع وحا؟ أفتشكخ فأغشيتظ فقيخ ا تكغ ألع  ويكفخوا تشكخوا

 العخب كبلـ في سائغ التكخار وحا ومثِّ وحا؟ أفتشكخ فعدزتظ وامبل   تظ وحا؟ ألع
 .(2)تقخيخ ا" ادغ

فالسعشى الدياقي العاـ لىحن اآلية التي اتفظ لفطىا في تمظ السػاضع مغ 
عمى نعع هللا عمى ومقه التي ال تعج  (3)سػرة الخاسغ في الحرخ الحكيع وػ التأكيج

وال تحرى ، والتحريخ  ىا، ايث إنىا رخرت عقي  ذرخ تمظ الشعع "فحتِّ رِّ نعسة 
بسا تخب  الس شع ع عميىع بالس شع ع محرخ ا إياوع بقجرته، ولصفه  ىع في إنعامه عميىع، 

ػبيخ م غ ووحا بالصبع ررغ رريغ في عبلقتشا مع هللا تعالى، فػج  التأكيج عميه وت
 .(4)تجاومه"

                                                           
،  38،  36،  34،  32،  34،  28،  25،  23،  21،  18،  16،  13اآليات  )  (1
44  ،42  ،45  ،47  ،49  ،51  ،53  ،55  ،57  ،59  ،61  ،63  ،65  ،67  ،
69  ،71  ،73  ،75  ،77.  
 .4/332البغػي، تفديخ   (2
 دمحم أاسج د. تحقيظ/ ،11/132الحمبي،  السكشػف، لمدسيغ الكتاب عمـػ في السرػف  الجر  (3

 دمذظ، )د.ت . -القمع الخخاط، دار
 الكمع دار دمذظ، -كثيخ ا غ وما بعجوا ) ترخؼ  دار 5/31 القجتخ، لمذػراني،  فتح  (4

 وػ.1414 أولى،  يخوت، ط. – الصي 
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وال تخد عمى ذلظ أف اآلية الكخيسة ذرخت بعج آيات ال يطىخ فيىا وجه 
  مئرن مم ام يلنئ قػله  يكػف  كيم  قيِّ اإلنعاـ، يقػؿ القاسسي  "فإف

 نعسة؟ [41  الخاسغ]  مئ جن مم خمنئ  وقػله نعسة، [31  الخاسغ]
  وقػله ، [43  الخاسغ]  مئجن يم ىم مم خم حم نئ  قػله ورحلظ

 ين ىن من خننئ وقػله  ، [35  الخاسغ] مئجس مخ جخ مح  جح مجنئ
 ؟[44  الخاسغ]  مئ جه

ا  ىا العباد وجد هللا ألف جداـإ نعع   كمىا وحن  قمشا  ليخخجػا لىع استربلا 
 واإليساف، الصاعة اي د إلى والعرياف، والفدػؽ  والصغياف، الكفخ ايد مغ

 واث   األذى، مغ فيىا ما وبي غ الخدى شخؽ  مغ اح ر مغ فإف واإلذعاف، واالنقياد
 اإلنعاـ، غاية مشعس ا كاف والكخامة، السثػبة إلى السػصمة الدبلمة شخؽ  عمى

إ ألف الشعع ال تكسغ فق  في العصاء السبارخ، ولكغ (1)اإلاداف" غاية ومحدش ا
وشاؾ نػع مغ الشعع يكسغ في دفع الذخ بالتححتخ مشهإ لئبل يقع اإلنداف فيه، 

الكافخيغ وػ في اج ذاته نعسةإ ألنه يعرع بسعشى أف  ياف مآؿ العاصيغ و 
اإلنداف مغ الػقػع والتمبذ بسا تمبدػا به، فيريبه ما أصا ىع، ومغ ثع راف 

  ياف وذرخ مآلىع وػ عيغ اإلنعاـ.
العاـ  مع معشان الدياقي (2)مئمض  خض حضنئويتفظ لفظ اآلية الكخيسة 

في أاج عذخ مػضع ا مغ الحرخ الحكيع، ايث تتػعج هللا السكح يغ  يـػ القيامة، 
وبسا اجث لمسعانجتغ السكح يغ مغ األوليغ واآلوخيغ، وبشعع هللا عمى عبادن مغ 

                                                           
 .1/161محاسغ التأويِّ،   (1
،  47،  45،  44،  37،  34،  28،  24،  19،  15)  ، اآلياتالسخسبلتسػرة   (2
  .14)  ، اآليةالسصففيغ  ، وسػرة 49
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الخمظ، وتحليِّ سبِّ العير، وبسا أعجن هللا في اآلوخة مغ جداء لمسحدشيغ، 
 وعقػبة ونكاؿ لمسجخميغ.

يسة سالفة الحرخ اتفظ لفطىا مع معشاوا الدياقي العاـ الحي فاآليات الكخ 
 ٰى ين ىن نئ  قػله تكخيخ فائجة ما  قمت وردت فيه، يقػؿ الصيبي  "فإف

 األوليغ أنباء مغ نبأ كِّ استساع عشج يججدوا أف فائجته  ؟ قمت مئني مي زي ري
ا يدتأنفػا وأف واتعاض ا، ادرار ا  والبعث ذلظ عمى الحث سسعػا إذا واستيقاض ا، تشبى 
 الدىػ، يغمبىع لئبل تاراتإ الذغ لىع ويقسقع مخات، العرا لىع يقخع وأف عميه،
 مئحب جب هئ مئنئ  كقػله التكخيخ، اكع ووكحا عميىع الغفمة، تدتػلي وال
 كِّ عشج  مئمض  خض حضنئ  وقػله الخاسغ، سػرة في عجوا نعسة كِّ عشج
 أنفدىا في والقرز األنباء تكخيخ ورحلظ السخسبلت، سػرة في أوردوا آية

 كِّ في مشدية غيخ محرػرة لؤلذواف، مرػرة لمقمػب، ااضخة العبخ تمظ لتكػف 
 .(1)أواف"

ا مع معشان الدياقي العاـ الحي  ومىسا يكغ مغ أمخ فإف المفظ اآلتي جاء متفق 
 سمم ذرخن.

 ىجؼ تأكيج السعشى، قػله  ومسا ورد في القخآف الكخيع مغ اتفاؽ المفظ اآلتي
 تعالى في اآليات القخآنية التالية  

 .(2)مئنث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب نئ -1

                                                           
 الجتغ ، لذخؼ الكذاؼ عمى الصيبي اارية) الخي  قشاع عغ الكذم في الغي  فتػح  (1

عصا،   شي جسيِّ. الغػج، دراسة/ د دمحم إياد ، تحقيظ/15/138الصيبي،  هللا عبج  غ الحديغ
 ـ.2414وػ/1434 أولى، الكخيع، ط. لمقخآف الجولية د ي جائدة
  .46 ، وسػرة يذ، اآلية  )4سػرة األنعاـ، اآلية  )  (2
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 .(1) مئ حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح نئٱ -2
 .(2)مئرن مم  ام يلىل ملنئ -3
 ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه مهىه جهنئ -4
 .(3)مئٌّ ٰى ٰر

 حن جنيم ىم  ممخم حم جم يل ىل مل خلنئ -5
 .(4)مئخن

 .(5)مئ  جي يه ىه مه جه نئٱ -6
 .(6)مئمج حج مث هت  متنئ -7
 .(7)مئزث  رث يت ىت نتمت زت رت يبنئ -8
 (8)مئيف ىف يث ىث نثنئ -9
 .(9)مئ جه ين ىن من نئٱ -14
 .(10)مئٰى ٰر ٰذ يي ىينئ -11

                                                           
  .13 ، وسػرة الدمخ، اآلية  )15سػرة األنعاـ، اآلية  )  (1
  .45 ، وسػرة القمع، اآلية  )183سػرة األعخاؼ، اآلية  )  (2
  .9 ، وسػرة الرم، اآلية  )33سػرة التػبة، اآلية  )  (3
  .9 ، وسػرة التحخيع، اآلية  )71سػرة التػبة، اآلية  )  (4
  .17 ، وسػرة فاشخ، اآلية  )24سػرة إ خاويع، اآلية  )  (5
  .15 ، وسػرة الحاريات، اآلية  )45سػرة الحجخ، اآلية  )  (6
  .194،  174،  121،  143،  67،  8سػرة الذعخاء، اآليات  )  (7
  .191،  175،  159،  144،  122،  144،  68،  9)سػرة الذعخاء، اآليات    (8
  .43 ، وسػرة الحاقة، اآلية  )84سػرة الػاقعة، اآلية  )  (9
  .27 ، وسػرة التكػيخ، اآلية  )87سػرة ص، اآلية  )  (14
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 .(1)مئيئ ىئ نئ مئ زئ رئنئ -12
 .(2)مئرب يئ  ىئ نئ مئ زئنئ -13
 .(3)مئ مي خي حي جي نئٱ -14
 .(4)مئهل مل خل حل جل مك لكخك حك جكنئ -15
 .(5)مئ يف ىف يث ىثنئ -16
 .(6)مئمح جح مجنئ -17
 .(7)مئيي ىي مي خي حينئ -18

  

                                                           
  .2 ، وسػرة األاقاؼ، اآلية  )2 ، وسػرة الجاثية، اآلية  )1سػرة الدمخ، اآلية  )  (1
  .43 ، وسػرة السخسبلت، اآلية  )19سػرة الصػر، اآلية  )  (2
  .19 ، وسػرة التكػيخ، اآلية  )44سػرة الحاقة، اآلية  )  (3
  .29 ، وسػرة اإلنداف، اآلية  )19سػرة السدمِّ، اآلية  )  (4
  .22 ، وسػرة السصففيغ، اآلية  )13سػرة االنفصار، اآلية  )  (5
  .35،23سػرة السصففيغ، اآلتتاف  )  (6
  .5،3سػرة الكافخوف، اآلتتاف  )  (7
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ومسا ورد مغ اتفاؽ المفظ اآلتي واتفاؽ السعشى الدياقي ما جاء فيسا يعخؼ 
 ، ومغ ذلظ القرة في القخآف الكخيع تكخار 

 وقػله سبحانه  ،(1)مئجك مق حق مف خف  حفنئقػله تعالى  

 نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مينئ

(3)مئمت خت حت جت هبنئ وقػله جَِّّ رأنه ، (2)مئ  زب رب يئ ىئ
وقػله  ،،

(4)مئمم خم حم * يل ىل مل خلنئ  تقجست أسساؤن
 تورد التي،  

 في ذرخ قرة سيجنا مػسى مع قػمه. ةمكخر 
ما أوردن الحرخ الحكيع مغ قرة السبلئكة مع ربىع ايغ أمخوع  ذلظ ومغ

بالدجػد آلدـ، وائتسخوا جسيع ا بأمخ ربىع إال إ ميذ، أ ى واستكبخ وراف مغ 
الكافخيغإ ليدتحظ المعغ والصخد مغ راسة ربه وجشته، ثع وػ يصم  مغ ربه أف 

، فتأتيه تأوخ أجمه إلى تـػ البعثإ ليغػي مغ يدتصيع إغػاءن مغ عباد هللا
 االستجابة مغ ربه إلى ما شم .

 وحا، وقج تكخر في وحن القرة بعس آيات مغ الحرخ الحكيع، وي 
 خك حك * مق حق مف خف  حف جف مغ جغ معنئ 

 .(5)مئمك  لك

 (6)مئيي ىي مي خي  حينئ. 

                                                           
  .23 ، وسػرة غافخ، اآلية  )96سػرة وػد، اآلية  )  (1
  .45 ، وسػرة فرمت، اآلية  )114سػرة وػد، اآلية  )  (2
  .17 ، وسػرة الشازعات، اآلية  )24سػرة شه، اآلية  )  (3
  .48،47 ، وسػرة الذعخاء، اآلتتاف  )122،121سػرة األعخاؼ، اآلتتاف  )  (4
  .73،72 ، وسػرة ص، اآلتتاف  )34،29سػرة الحجخ، اآلتتاف  )  (5
  .77 ، وسػرة ص، اآلية  )34سػرة الحجخ، اآلية  )  (6
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 زت رت يب * نب مب  زب رب * ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ نئ 
 .(1)مئمت

 (2)مئمك لك اك يقنئ. 

ا ػ ما ورد مغ التكخار في قرة سيجن إ خاويع مع ضيفه مغ  اومغ ذلظ ػ أيز 
، وعشجما سألىع عغ سب  مجيئىع، قالػا  إف هللا أرسمىع إلنداؿ العحاب السبلئكة

 مغ نشجيىع  ِّ نىمكىع لغ فإنا الجتغ، مغ عميه وػ ما عمى لػط أتباع بالكفار "إال
 الباقيغ، لسغ إنىا قجرنا لػط امخأة سػى  لػط، قـػ به نعحب أف أمخنا الحي العحاب

 .(3)بعج" مىمكة وي ثع

 *   زت رت يب ىب نبنئوقج جاء مكخر ا في وحن القرة قػله تعالى  

(4)مئمث زث رث يت ىت نت
  . 

ا ما ورد مكخرا مغ آي الحرخ الحكيع في قرة سيجنا لػط مع  ومشه أيز 
القبيحة، ونجى هللا  قػمه، الحتغ أومكىع هللا بدب  أفعالىع الذاذة، وترخفاتىع

 ري ٰى يننئلػش ا وأومه، إال امخأته، ووي التي عشاوا هللا سبحانه  في قػله  
 .(5)مئيي ىي ني * زي

                                                           
  .84-79ص، اآليات  ) ، وسػرة 38-36سػرة الحجخ، اآليات  )  (1
  .83 ، وسػرة ص، اآليات  )44سػرة الحجخ، اآليات  )  (2
 .17/114تفديخ الصبخي،   (3
  .32،31 ، وسػرة الحاريات، اآلتتاف  )58،57سػرة الحجخ، اآلتتاف  )  (4
  .136،135 ، وسػرة الرافات، اآلتتاف  )172،171سػرة الذعخاء، اآلتتاف  )  (5
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، الحي اتفظ (1)مئحن جن ممنئومسا ورد في تكخار القرة، قػله تعالى   
ا  -لفطه فيسا ورد مغ قرز األنبياء مع أقػامىع، ووحا  مغ باب تأكيج  -أيز 

نبي في دعػة قػمه أف تأرج وحا السعشى، ويقخرن في السعشى، ايث أراد رِّ 
 مئ هي مي خي حي جيٰه مه جه  هن مننئ، ومثمه قػله تعالى  (2)نفػسىع
، الحي تأرج به رِّ نبي لقػمه أنه ال تخيج مشىع جداء وال ركػر ا (3)مئهئ

 عمى دعػته لىع، إنسا أجخن عمى رب العالسيغ سبحانه. 

 مه جهنئ، وقػله سبحانه  (4)مئىم مم خم حمنئومغ ذلظ قػله تعالى  
 .(6)مئىي مي  خي حينئ، وقػله جَِّّ رأنه  ٱ(5)ٱمئيه ىه

التي وردت في تحتيِّ قرز أنبياء هللا نػح، وإ خاويع، وإلياس، ليتفظ معشاوا 
 –الدياقي في وحن السػاضع، ووػ أف هللا سبحانه وتعالى أبقى لىأالء األنبياء 

 إلى الجسيِّ الحرخ عميه تخرشا "أي ذرخ ا ادش ا إلى تـػ القيامة، –عميىع الدبلـ 
الحتغ صبخوا  ووػ جداء ادغ يدتحقػنهإ ألنىع مغ السحدشيغ، (7)القيامة" تـػ

 الكِّ    تخؾ العبج مغ "واإلاداف ،عمى إتحاء أقػامىع، وعمى ببلء ربىع شمب ا لخضان

                                                           
،  163،  154،  144،  131،  126،  114،  148سػرة الذعخاء، اآليات  )  (1

179.  
 .3/8السثِّ الدائخ،   (2
  .184،  164،  145،  127،  149سػرة الذعخاء، اآليات  )  (3
  .129،  148،  78سػرة الرافات، اآليات  )  (4
  .131،  121،  84سػرة الرافات، اآليات  )  (5
  .132،  111،  81، اآليات  )سػرة الرافات  (6
 . 4/348معاني القخآف وإعخابه، لمدجاج،   (7
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ا كحلظ! ألجمه  ومغ السأمشيغ ،(1)ألجمظ" عميظ الحاصِّ كِّ     تخؾ يجازيظ  غج 
  جعػتىع، وبسا ا تعثىع هللا به مغ الخسالة.

وقج اوتع القخآف الكخيع وحن أمثمة مختمفة لسا يعخؼ  تكخار القرة في القخآف، 
بالقرز اوتسام ا ربيخ ا، وضىخت السعجدة بالتحجث عغ الغي ، وعغ أوبار األمع 

 . (2)الدابقة التي بادت وزالت

وإف راف في ضاوخن تكخار ا، إال أف الحقيقة أف القرة تعاد في  تكخار القرةو 
 كِّ مخة تعاد فيىا برػرة مختمفة، بحيث لػ جسعت السػاضع التي رخرت فيىا
القرة، الكتسمت أررانىا جسيع ا، ذلظ ألف القخآف الكخيع في رِّ مخة يعيج فيىا 

ا مغ ايث فالقرة القخآنية لع تمتـد شخ  القرة تحرخ جانب ا مغ جػانبىا، ا وااج  يق 
الصػؿ والقرخ، واإلجساؿ والتفريِّ، وأنىا في رِّ ااؿ مغ ااالتىا جاءت وافية 

ما  تحقيظ ومغ ثع يداعج التكخار وشا عمى ،(3)بالغخض التي سيقت مغ أجمه
 .(4)يعخؼ بالتساسظ الشري

  (5)عمى أف لتكخار القرز في القخآف اكسة تتسثِّ فيسا تمي

 السعشى إ خاز الببلغة ورائز فسغ. مخاتبىا أعمى في القخآف ببلغة  ياف .1
 بأسمػب مػضع كِّ في تخد الستكخرة والقرة مختمفة، صػر في الػااج

                                                           
 .3/674لصائم اإلرارات،   (1
، )رسالة درتػران، إعجاد/ يارزماف جشت 24التكخار في القخآف الكخيع وأسخارن الببلغية، ص  (2

إسبلـ  -السيةالجامعة اإلسبلمية الع -كِّ، إرخاؼ/ د. محسػد ادغ مخمػؼ، رمية المغة العخبية
 أباد .

 .37ضاوخة التكخار في القخآف الكخيع، ص  (3
 .2/22عمع المغة الشري،   (4
القاوخة، ط. سابعة،  -، مكتبة ووبة342مبااث في عمػـ القخآف، لمذيخ مشاع القصاف، ص  (5

 سابعة، )د.ت .
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 مغ اإلنداف يسِّ وال القال ، غيخ قال  في وت راغ اآلوخ، عغ تتساتد
 السػاضع في بقخاءتىا له تحرِّ ال معاف نفده في تتججد  ِّ تكخاروا،
 .األوخى 

 عغ العخب عجد مع متعجدة صػر في الػااج السعشى فإتخاد اإلعجاز، قػة .2
 .التحجي في أ مغ مشىا برػرة اإلتياف

 شخؽ  مغ التكخار فإف الشفذ، في عبخوا لتسكيغ القرة بذأف االوتساـ .3
 فخعػفإ مع مػسى قرة في الحاؿ وػ كسا. االوتساـ وأمارات التأكيج
 .تسثيِّ أتع والباشِّ الحظ  يغ الرخاع تسثِّ ألنىا

 الػافية معانيىا بعس فتحرخ القرة أجمىا مغ تداؽ التي الغاية اوتبلؼ .4
 اوتبلؼ اد  السقامات سائخ في أوخى  معاف وتبخز مقاـ، في بالغخض
 .األاػاؿ مقتزيات

ومغ ثع يسكغ القػؿ بأف تكخار اآليات فيسا يعخؼ بالقرز القخآني ال يكػف 
لة إال القخآف في إسخائيِّ لبشى قرة تجج ما إال لغاية ووجؼ تخمي إليه، "وقِّ  مصػ 

رة مذخواة خ كاف، فىسىع لبعج معادةإ مػاضع في ومكخ   وربلـ .معخفتىع وتأو 
 مغ ذلظ دوف  بسا العالي والفريح باإلششاب، اإليجاز رػب وػ إنسا الفرحاء
 إلى ري  مغ الدامع وليخخج العالي، عمى بالقرج ليدتجؿ   الستػس  إ القرج
 وإششابه، إيجازن الكبلـ وجػن في فيرخفػن رغبته، وتتػف خ نذاشه فيدداد ري ،
ج التكخار استعسمػا اتى  .(1)لمدامع" القػؿ ليتػر 

  

                                                           
 الفزِّ أ ػ ودمحم البجاوي، دمحم ، تحقيظ/عمي1/193العدكخي،  وبلؿ الرشاعتيغ، أل ي  (1

 وػ.1419 يخوت،  – العشرخية إ خاويع، السكتبة
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 يسأنة يف يكرار احلروف ادلفطؼة:
السقصعة وي مجسػعة مغ أصػات العخبية  جئت  ىا بعس الدػر  الحخوؼ

القخآنية، وقج سسيت  ىحا االسع لكػنىا تقخأ مفخدة في  جاية الدػر التي  جئت 
 ، يقخأ  )ألم، الـ، ميع .(1)مئ خل نئ  -مثبل   – ىا، فقػله تعالى 

وقج اوتمم العمساء في تفديخ وحن الحخوؼ، ولع تتفظ رمستىع اػؿ داللتىا، 
"فقيِّ  وي فػاتح، وقيِّ  وي أاخؼ مأوػذة مغ أسساء هللا تعالى، والسخاد مشىا، 

كالراد مغ صادؽ، والعيغ مغ عميع ونحػن. وقيِّ  وي أقداـ. وقيِّ  وي أسساء 
 .(2)قيِّ  تشبيه"و  لمدػر. وقيِّ  وي مسا ال يعمع تأويمه إال هللا.

ومع وحا االوتبلؼ في تحجتج رشىىا، إال أف مغ العمساء مغ ااوؿ تفديخوا 
عمى غخار نطخية )تراق  األلفاظ لتراق  السعاني  التي أرار تفديخ ا صػتيِّا، 

. ومغ وحا قػؿ الدررذي في تحميِّ قػله تعالى (3)إليىا ا غ جشي في ورائره
ٱمئ خل نئٱالدا ظ  ا تجئ  ثبلثة أاخؼ ففيه سخ، وذلظ أف األلم ، يقػؿ  "فأما ما ٱ

ـ مغ إذا  جئ  ىا أوال  رانت وسدة، ووي أوؿ السخارج مغ أقرى الرجر، والبل
ا عمى المداف، والسيع آوخ  وس  مخارج الحخوؼ، ووي أرج الحخوؼ اعتساد 

أعشي الحخوؼ ومخخجىا مغ الفع. ووحن الثبلثة وي أصِّ مخارج الحخوؼ، 
الذفتيغ، وتختبت في التشديِّ مغ البجاية إلى الػس  إلى الحمظ، والمداف، و 

 .الشىاية

                                                           
 .1الدججة ، 1 لقساف، 1الخـو ، 1العشكبػت ، 1آؿ عسخاف ،  1البقخة   (1
، تحقيظ/ د. عمي اديغ 23تفديخ السذكِّ مغ غخي  القخآف، مكي  غ أ ي شال ، ص  (2

 ـ.1985وػ/1446الخياض،  -البػاب، مكتبة السعارؼ
 -، تحقيظ/ د. عبجالحسيج وشجاوي، دار الكت  العمسية1/499الخرائز، ال غ جشي،   (3

 ـ.2441وػ/1421 يخوت، ط. أولى، 
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اإ  فىحن الحخوؼ تعتسج السخارج الثبلثة، التي تتفخع مشىا ستة عذخ مخخج 
ليريخ مشىا تدعة وعذخوف اخف ا، عميىا مجار ربلـ الخمظ أجسعيغ، مع تزسشىا 

لمشىاية، فارتسمت وحن سخِّا عجيب ا، ووػ أف األلم لمبجاية، والبلـ لمتػس ، والسيع 
 .(1)"األاخؼ الثبلثة عمى البجاية، والشىاية، والػاسصة  يشىسا

ثع  يغ العبلقة  يغ ما ذرخ مغ مخارج وحن األاخؼ الثبلثة، وبيغ الدػر 
التي افتتحت وبجئت  ىا فيقػؿ  "ورِّ سػرة استفتحت  ىحن األاخؼ فىي مذتسمة 

ى ومظ العالع وغاتته، وعمى عمى مبجأ الخمظ ونىاتته وتػسصه، مذتسمة عم
 .(2)التػس   يغ البجاية مغ الذخائع واألوامخ"

مػضعيغ مغ القخآف الكخيع، قاؿ تعالى  أما الصػاسيع، فقج اتفظ لفطىا في 
، وقج وردت في  جاية سػرتي الذعخاء، والقرز، وقج تصابقت اآلية (3)مئخلنئ

، مئحم جم يل ىلنئالثانية في  جاية واتيغ الدػرتيغ، ووي قػله تعالى  
وقج تقاربت الفاصمة القخآنية في واتيغ اآلتتيغ ووي السيع والشػف، فبيشىسا اتداؽ 
صػتي،  ِّ  يشىسا تصا ظ في الدياؽ القخآني، ووػ مغ نػع الدياؽ العاشفي، 

لسا لقيه مغ  –ملسو هيلع هللا ىلص  -تدمية الخسػؿ الكخيع فسغ السزاميغ السىسة لمسصمعيغ
 حن جن  يم ىم ممنئت التدمية في األولى بقػله  إعخاض قػمه، ايث ران

وتأذيه  –ملسو هيلع هللا ىلص  –، ايث تتزسغ اآلية الكخيسة الحالة الشفدية لمخسػؿ (4)مئخن
ال مع وحن الحالة العاشفية، ووي أ مغ إعخاض قػمه، لحلظ جاء التدمية متشاسبة

 تىمظ نفده لعجـ إيسانىع.

                                                           
 .1/168البخواف،   (1
 الدا ظ، ]نفده[.  (2
  .1 ، وسػرة القرز، اآلية  )1سػرة الذعخاء، اآلية  )  (3
  .3سػرة الذعخاء، اآلية  )  (4
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 حئ جئ يي  ىي نينئوأما التدمية في الدػرة الثانية فكانت بقػله تعالى  
. ايث سمى الحظ سبحانه وتعالى نبيه بقرة (1)مئجب هئ مئ خئ

مػسى مع فخعػف، وما راف فيىا مغ انترار الحظ في الشىاية، فكانت تمظ 
صمى هللا  –ا في إاجاث الخااة الشفدية لديجنا دمحم التدمية في الدػرتيغ سبب  

 . -عميه وسمع 

السعشى الدياقي الحي وردت فيه الحخوؼ  اتفاؽمغ وبلؿ وحا تتزح 
السقصعة. وعمى غخار ما ذرخن الدررذي يسكغ القػؿ بالتشاس   يغ ما  جئت به 

، وبيغ السعشى الدياقي لىسا، فالصاء التي تػصم بأنىا صػت واتاف الدػرتاف
مغ ضيظ صجر  - ملسو هيلع هللا ىلص - نفذ سيجنا دمحم ، تتفظ مع ما انتاب(2)انفجاري، مصبظ

وانصباقه بدب  ادنه عمى وأالء، ثع لسا سبلن مػالن وذو  عغ صجرن ما به مغ 
ضيظ، جاءت الديغ السىسػسة السخققة تتبعىا السيع وما فيىا مغ ميػعة 

خااة صػتية، ليتػافظ ذلظ رمه مع وحا الدياؽ العاشفي مغ ايث الجاللة عمى ال
 .(3)يةمدلشفدية الشاتجة عغ وحن التا

. (4)مئجينئٱ ةوتأتي الحػاميع في القخآف الكخيع متفقة في لفظ اآلية الكخيس
 وقج  جئت جسيعىا  تمظ اآلية الكخيسة مغ الحخوؼ السقصعة.

وبالشطخ في وحن الحخوؼ السقصعة يبلاظ وجػد تشاس  صػتي  يغ وحن 
الحرخ الحكيع في الدػر التي  جئت  ىا، ففي سػر  الحخوؼ، وما تبعىا مغ آي

                                                           
  .3سػرة القرز، اآلية  )  (1
 يخوت، ط. أولى،  -، عالع الكت 62عمع األصػات المغػية، د. مشاؼ مىجي دمحم، ص  (2

 ـ.1998وػ/1419
 .98الحخوؼ السقصعة في القخآف الكخيع، د. مختزى فخج عمي وداعة، ص  (3
 .1 األاقاؼ، 1الجاثية ، 1الجواف ، 1الدوخؼ ،  1الذػرى ، 1فرمت ،  1غافخ   (4
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غافخ، وفرمت، والجاثية واألاقاؼ، اجتث عغ تشديِّ الكتاب مغ هللا العديد 
العميع، الخاسغ الخايع، العديد الحكيع، وفي سػرة الذػرى وفي اآلية الثالثة مشىا 

 حم جمنئعقي  الحخوؼ السقصعة في اآلتتيغ األولييغ، اجتث عغ الػاي 

في سػرتي الدوخؼ والجواف، . أما (1)مئمن خن حن  جن يم ىم مم خم
. (2)مئنت متنئوبعج  جئىسا  ىحن الحخوؼ السقصعة يأتي القدع بالقخآف، 

 نث  مث زث رث يتنئثع اجتث عشه بجعمه عخبيِّا في سػرة الدوخؼ 
  ىم مم خم حمنئ، وبإنداله في ليمة مباررة، وذلظ في سػرة الجواف (3)مئىث
 .(4)مئمن خن حن جنيم

أف الحػاميع جسيعىا بعج  جئىا  تمظ الحخوؼ السقصعة بوبالجسمة يسكغ القػؿ 
صمى  -جاء الحجتث مبارخة عغ تشديِّ الكتاب العخبي والػاي به إلى سيجنا دمحم 

 -، والقخآف الكخيع رسا وػ معمـػ لع تشدؿ عمى سيجنا الشبي - هللا عميه وسمع
مشجس ا مفخق ا ومغ وشا جاء التشاس  الرػتي  يغ جسمة وااجة وإنسا ندؿ  - ملسو هيلع هللا ىلص

إ ألف الستأمِّ في وما تبعىا مغ آيات في سياقىا القخآني تمظ الحخوؼ السقصعة
يذيخ إلى  ٱمئجينئنصظ صػت السيع مغ التخري  الرػتي لتمظ الحخوؼ يجج أف 
ذلظ أف وحا الرػت )م يع  يذتسِّ عمى وحا التشجيع في تشديِّ الكتاب الحكيع، 

غ  يشىسا اخرة شػيمة، فالرامتاف وسا )ـ  في  جاية الرػت وآوخن، صامتي
 يشىسا تمظ الحخرة الصػيمة ووي ردخة السيع الستبػعة  ياء السج، فىحا الصػؿ 

في فتخة  الستػس   يغ الرامتيغ يذيخ إلى ذلظ الصػؿ في تشجيع القخآف الكخيع
                                                           

  .3سػرة الذػرى، اآلية  )  (1
  .2سػرتا الدوخؼ والجواف، اآلية )  (2
  .3سػرة الدوخؼ، اآلية  )  (3
  .3سػرة الجواف، اآلية  )  (4
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التػس  بل  عسا تػاي به صػت السيع مغ فز ،وعذخيغ عام ا ةوصمت إلى ثبلث
ومغ ثع جاء التشاس   يغ وحن الحخوؼ السقصعة والدياؽ  (1)والخواوة الذجة يغ 

 .الحي تبعىا في تمظ الدػر التي  جئت  ىا الدماني القخآني

مغ وبلؿ ما سبظ مغ عخض ودراسة ما اتفظ لفطه مغ آي الحرخ الحكيع مع 
مخ ووػ ما يعخؼ بالتكخار، لع تخد في القخآف معشان الدياقي، نقػؿ إف وحا األ

الكخيع عبث ا، ولكغ راف له في رِّ مػضع ورد فيه فائجة وغاية تخمي إليىا، مغ 
استشكار قػؿ، أو تدمية نفذ   تكخار القرز وغيخوا...  التأكيج عمى معشى، أو

 إلخ. 

 في فائجة ال مكخر القخآف في ليذ "أنهقػؿ ا غ األثيخ  وشا ومغ أثع أستعيخ
 إلى فانطخ فيه، نطخؾ فأنعع الطاوخ ايث مغ تكخر مشه اريئ   رأتت فإف تكخيخن،
 .(2)مشه" الفائجة لظ لتشكذم ولػااقه، سػابقه

أي  إذا رأتت ريئ ا مغ ذلظ فأعسِّ فيه الدياؽ بسرااباته مغ الدػا ظ 
 والمػااظ، عشجئح تتزح أف ذلظ راف لىجؼ وغاية تخيجوا الحرخ الحكيع.

 

 

  

                                                           
عغ عمع التجػيج القخآني في ضػء الجراسات الرػتية الحجتثة، د. عبجالعديد عبلـ،   (1
 ـ.2446وػ/1427، 123ص
 .3/8السثِّ الدائخ،   (2
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 اخلامتة
الحسج هلل الحي بحسجن تتع الرالحات، وبفزِّ جػدن تشعع الكائشات، والربلة 

وعمى آله وصحبه  -ملسو هيلع هللا ىلص  –والدبلـ عمى ويخ البخية مغ ماض  وآت، سيجنا دمحم 
 ومغ اتبع وجان.     وبعج،،

تتسثِّ فيسا جيِّ أوع ما تػصِّ إليه مغ نتائج، ففي وتاـ وحا البحث يأتي تد
 تمي 

  ِّا، جاء عمى أف ما ورد في الحرخ الحكيع مسا اتفظ لفطه اآلتي اتفاق ا تام
 لفظ باوتبلؼ معشى، واتفاؽ لفظ باتفاؽ معشى.صػرتيغ، وسا  اتفاؽ 

 يسكغ أف يصمظ آي الحرخ الحكيعواوتمم معشان مغ  هأف ما اتفظ لفط ،
  بسعشى ورود اآلية أو اآليات  مفطىا في معشييغ عميه  )السذتخؾ اآلتي
 سياقييغ مختمفيغ.

 وعػامِّ وارجية ،ولػااظ ،أف لمدياؽ القخآني بسرااباته مغ سػا ظ، 
 دور ا بارز ا في الػقػؼ عمى معشى ما اتفظ لفطه مغ آي الحرخ الحكيع.

  يغ ما اتفظ لفطه مغ الحخوؼ السقصعة  صػتي تقارب أو تراق وجػد 
 والدػر الكخيسة التي  جئت  ىا.

  الحكع عمى ضاوخة التكخار أو لىا، إنسا يكػف بالشطخ إلى الستكمع  ىا، وأف
تكخار القخآف الكخيع جاء في أرقى صػرن، وأ ىى اممهإ إذ إنه يعج نػع ا 

 مغ أنػاع اإلعجاز.
 ة مغ الحجتث عغ وحن الطاوخة ووى وأويخ ا، ومػ رت  الستذا ىات القخآني

الكخماني  جاء عشجرسا  –ى ش  عْ أنىا رانت ت  و ضاوخة اآليات الستصابقة لفط ا، 
 متفقة، ىاوألفاض   القخآف، في تكخرت التي الستذا ىات  حرخ  "اآليات –

 إ جاؿ أو تأويخ، أو تقجيع أو نقراف، أو زيادة بعزىا في وقع ولكغ
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 اآليات أو  يغ اآلتتيغ اوتبلفا تػج  مسا ذلظ غيخ أو اخؼ مكاف اخؼ
 .(1)"تكخرت التي

 والحمد هلل أوَّلًا وآخرا

 

  

                                                           
 .66أسخار التكخار في القخآف، ص  (1
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 ادلراجغ وادلصادر
 بديػني الشيدا ػري، تحقيظ/ رساؿ القخآف، لمػااجي، ندوؿ أسباب 

 وػ.1411 أولى،  يخوت، ط. – العمسية الكت  زغمػؿ، دار

  ،استقراء دور الدياؽ في تحقيظ التساسظ الشري، أ. فصػمة لحسادي
بحث مشذػر ضسغ بحػث مجمة رمية اآلداب والعمـػ اإلندانية 

   .  3،2الجدائخ، العجداف  –واالجتساعية، جامعة دمحم ويزخ بدكخة 

 لسا القخآف متذابه تػجيه في البخواف )السدسى القخآف في التكخار أسخار 
 الكخماني، تحقيظ/ محسػد  غ اسدة والبياف ، لتاج القخاء الحجة مغ فيه
 عػض، دار التػاب عبج أاسج وتعميظ/ عصا، مخاجعة أاسج القادر عبج

 الفزيمة، )د.ت .

 لمدسخقشجي ،  ، )د.ت .بحخ العمـػ

  .جائع الفػائج، ال غ القيع، تحقيظ/ عمي العسخاف، دار عالع الفػائج، ط 
 وػ .1425أولى، 

  ،البخواف في عمـػ القخآف، لمدررذي، تحقيظ/ دمحم أ ي الفزِّ إ خاويع
 ـ.1984وػ/1444القاوخة، ط. ثالثة،  –مكتبة التخاث 

  تحخيخ التحبيخ في صشاعة الذعخ والشثخ وبياف إعجاز القخآف، ال غ أ ي
اإلصبع السرخي، تحقيظ/ د. افشي دمحم رخؼ، ط. السجمذ األعمى لمذئػف 

  .اإلسبلمية، )د.ت

  تػنذ، )د.ت . –التحخيخ والتشػيخ، الصاوخ  غ عارػر، دار سحشػف 

  التحميِّ المغػي في ضػء عمع الجاللة، دراسة في الجاللة الرػتية
 والرخفية والشحػية والسعجسية، د. محسػد عكارة.
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 غ دمحم  غ أاسج القخآف ، تفديخ عغ والبياف تفديخ الثعمبي، )الكذم  
 عارػر، مخاجعة  غ دمحم أ ي اإلماـ  بعجوا تحقيظالثعمبي، وما  إ خاويع
لبشاف،  –  يخوت العخبي، التخاث إاياء الداعجي، دار نطيخ األستاذ  وتجقيظ

 ـ.2442وػ/1422 أولى ط.

  تفديخ الدعجي، تيديخ الكخيع الخاسغ في تفديخ ربلـ السشاف، عبج
خسالة الخاسغ  غ ناصخ الدعجي، تحقيظ/ عبج الخاسغ المػيحظ، مأسدة ال

 ـ .2444وػ/1424 يخوت، ط. أولى،  –

 الساتخيجي، تحقيظ/ مشرػر ،أل ي الدشة أوِّ تأويبلت) الساتخيجي تفديخ 
، دار مججي. د  ـ.2445وػ/1426  يخوت،ط.أولى،-العمسية الكت  باسمـػ

 الديج تحقيظ/ الساوردي، الحدغ والعيػف ، أ ػ )الشكت الساوردي، تفديخ 
  يخوت، )د.ت . – العمسية الكت  الخايع، دار عبج  غ السقرػد عبج  غ
  تفديخ السذكِّ مغ غخي  القخآف، مكي  غ أ ي شال ، تحقيظ/ د. عمي

 ـ.1985وػ/1446الخياض،  -اديغ البػاب، مكتبة السعارؼ

 غ هللا عبج البخرات ، أل ي التأويِّ واقائظ التشديِّ مجارؾ) الشدفي تفديخ  
 راجعه،  جتػي  عمي تػسم أاادتثه/ ووخج الشدفي، اققه محسػد  غ أاسج
 أولى، ط.،  يخوت –الصي   الكمع دار، مدتػ دت  الجتغ محيي  له وقجـ

 ـ.1998وػ/1419

  /التكخار في القخآف الكخيع وأسخارن الببلغية، )رسالة درتػران، إعجاد
 -يارزماف جشت رِّ، إرخاؼ/ د. محسػد ادغ مخمػؼ، رمية المغة العخبية

 إسبلـ أباد . -العالسيةالجامعة اإلسبلمية 
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  التكخار مطاوخن وأسخارن، )بحث مقجـ لشيِّ درجة الساجدتيخ، رمية المغة
العخبية، جامعة أـ القخى، إعجاد/ عبجالخاسغ دمحم الذىخاني، إرخاؼ/ د. 

 ـ .1983وػ/1444عمي دمحم ادغ العساري، 

 الصبخي،  جخيخ  غ ، دمحم)تفديخ الصبخي  القخآف تأويِّ في البياف جامع
 ـ.2444 - وػ1424 أولى،الخسالة، ط. مأسدةراكخ، دمحم أاسج تحقيظ/

 أشفير،  وإ خاويع البخدوني أاسج القخآف، لمقخشبي، تحقيظ/ ألاكاـ الجامع
 ـ.1964وػ/1384 ثانية، القاوخة، ط. – السرخية الكت  دار

 .الحخوؼ السقصعة في القخآف الكخيع، د. مختزى فخج عمي وداعة 

  ،ال غ جشي، تحقيظ/ د. عبجالحسيج وشجاوي، دار الكت  الخرائز
 ـ.2441وػ/1421 يخوت، ط. أولى،  -العمسية

 د. الحمبي، تحقيظ/ السكشػف، لمدسيغ الكتاب عمـػ في السرػف  الجر 
 دمذظ، )د.ت . -القمع الخخاط، دار دمحم أاسج

  داللة الدياؽ )مشىج مأمػف لتفديخ القخآف ، عبج الػواب رريج أ ػ
 ـ.1992وػ/1412األردف، ط. أولى،  -الحارثي، عسافصفية 

  ،داللة الدياؽ، رسالة درتػران في رمية المغة العخبية، جامعة أـ القخى
إعجاد البااث/ ردة هللا الصمحي، بإرخاؼ الجرتػر/ عبج الفتاح البخراوي، 

 وػ.1418

  لذساخ  غ ضخار الح ياني، تحقيظ/ صبلح الجتغ الىادي، دار دتػاف
 بسرخ، )د.ت . السعارؼ

 أ ػ ودمحم البجاوي، دمحم العدكخي، تحقيظ/عمي وبلؿ الرشاعتيغ، أل ي 
 وػ.1419 يخوت،  – العشرخية إ خاويع، السكتبة الفزِّ
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  ضاوخة التكخار في القخآف الكخيع، د. عبجالذافي أاسج عمي الذيخ، )بحث
 مشذػر عبخ الذبكة العالسية اإلنتخنت .

  عمع األسمػب والشطخية الثشائية، د. صبلح فزِّ، دار الكتاب السرخي– 
 ـ.2447وػ/1428 يخوت، ط. أولى،  –القاوخة، دار الكتاب المبشاني 

  يخوت، ط.  -عمع األصػات المغػية، د. مشاؼ مىجي دمحم، عالع الكت 
 ـ.1998وػ/1419أولى، 

  ،ِّعمع الجاللة أصػله ومبااثه في التخاث العخبي، د. مشقػر عبجالجمي
 ـ.2441دمذظ، ط. أولى،  –مشذػرات اتحاد الكتاب العخب 

  القاوخة، ط. سابعة،  -عمع الجاللة، د. أاسج مختار عسخ، عالع الكت
 ـ.2449

 .ِّعمع المدانيات الحجتثة، د. عبجالقادر عبجالجمي 
 خية والتصبيظ، د. صبحي إ خاويع الفقي، دار عمع المغة الشري  يغ الشط

 ـ.2444وػ/1421قباء لمصباعة والشذخ والتػزيع، ط. أولى، 

  عمع المغة مقجمة لمقارئ العخبي، د. محسػد الدعخاف، دار الشىزة العخبية
  يخوت، ط. أولى، )د.ت . –

  .عغ عمع التجػيج القخآني في ضػء الجراسات الرػتية الحجتثة، د
 ـ.2446وػ/1427عبلـ، عبجالعديد 

 عثساف  غ إسساعيِّ  غ الخباني، ألاسج الكبلـ تفديخ في األماني غاية 
 العمـػ كمية صاقخيا كػررػ، جامعة مرصفي دمحم وتحقيظ/ الكػراني، دراسة

 ـ.2447وػ/1428تخريا،  – االجتساعية
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   ـ بصبعه   الق شَّػجي، عشي الصي  القخآف، أل ي مقاصج في البياف فتح  له وقج 
  يخوت،  – العرخية األنراري، الس كتبة إ خاويع  غ هللا عبج وراجعه/
 ـ.1992وػ/1412

 وضب  السقجسي، تحقيظ الجتغ القخآف، لسجيخ تفديخ في الخاسغ فتح 
 ـ.2449وػ/1434 أولى، الشػادر، ط. شال ، دار الجتغ نػر  وتخخيج

 الصي  الكمع دار دمذظ، -كثيخ ا غ القجتخ، لمذػراني، دار فتح – 
 وػ.1414 أولى،  يخوت، ط.

 الكذاؼ عمى الصيبي اارية) الخي  قشاع عغ الكذم في الغي  فتػح  ،
الغػج، دراسة/  دمحم إياد الصيبي، تحقيظ/ هللا عبج  غ الحديغ الجتغ لذخؼ

 أولى، الكخيع، ط. لمقخآف الجولية د ي عصا، جائدة  شي جسيِّ. د
 ـ.2414وػ/1434

  ـ2444وػ/1421البخراوي،ط.أولى، في الجاللة المغػية، د. عبجالفتاح. 

  .الكميات، أل ي البقاء الكفػي، قا مه عمى ندخة وصية وأعجن لمصبع/ د
عجناف دروير، ودمحم السرخي، مأسدة الخسالة، ط. ثانية، 

 ـ.1998وػ/1419

 كيم نتعامِّ مع القخآف العطيع، د. تػسم القخضاوي، مأسدة الخسالة- 
 ـ.2441وػ/1422 يخوت، ط. أولى، 

  ،لباب الشقػؿ في معخفة أسباب الشدوؿ، لمديػشي، تعميظ/ دمحم عمي سسظ
 ـ.2448وػ/1429القاوخة، ط. ثالثة،  -السكتبة القيسة

  القاوخة، )د.ت . –لداف العخب، ال غ مشطػر، دار السعارؼ 

 وخة، ط. القا -مبااث في عمـػ القخآف، لمذيخ مشاع القصاف، مكتبة ووبة
 سابعة، )د.ت .
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  دمذظ، ط. أولى،  –مبادئ المدانيات، د. أاسج دمحم قجور، دار الفكخ
 ـ.1996

 ِّد. أاسج  تحقيظ األثيخ، والذاعخ، ال غ الكات  أدب في الدائخ السث 
 والتػزيع، والشذخ لمصباعة مرخ نىزة شبانة، دار د.  جوي  الحػفي،
 القاوخة، )د.ت . ػ الفجالة

  ا غ تيسة، ا غ تيسة، جسع/ عبجالخاسغ  غ قاسع، دار عالع مجسػع فتاوى
 وػ.1412الكت ، 

 الكت  الدػد، دار عيػف  باسِّ دمحم التأويِّ، لمقاسسي، تحقيظ/ محاسغ 
 وػ.1418 أولى،  يخوت، ط. – العمسية

 األنجلدي، تحقيظ/ عصية العديد، ال غ الكتاب تفديخ في الػجيد السحخر 
أولى،   يخوت، ط. – العمسية الكت  داردمحم،  عبجالذافي عبجالدبلـ
 وػ.1422

  الدعػدية، ط.  –مجوِّ إلى عمع الجاللة، د. ناصخ الىحلي، مكتبة الستشبي
 ـ.2417وػ/1438أولى، 

  مجوِّ إلى عمع المغة، د. محسػد فىسي اجازي، دار قباء لمصباعة
 القاوخة، ط. ثانية، )د.ت . -والشذخ

 المغة الحجتث، د. دمحم أاسج أ ػ  السعاجع المغػية في ضػء دراسات عمع
 ـ . 1966الفخج، دار الشىزة العخبية، 

 رمبي، عالع عبجن الجميِّ وإعخابه، لمدجاج، تحقيظ/ د. عبج القخآف معاني 
 ـ.1988وػ/1448 أولى،  يخوت، ط. – الكت 

  ،معجع المدانيات الحجتثة، سامي عياد اشا، ورخيع زري اداـ الجتغ
 ـ.1997 يخوت،  –ونجي  جخيذ، مكتبة لبشاف 
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  ،مقاتيذ المغة، ال غ فارس، تحقيظ/ عبجالدبلـ واروف، دار الفكخ
 )د.ت .

  القاوخة،  –مشاوِّ العخفاف في عمـػ القخآف، لمدرقاني، مصبعة الحمبي
 )د.ت .

 وجسِّ وأاكامه، وتفديخن، القخآف معاني عمع في الشىاية  مػغ إلى الىجاية 
 جامعية رسائِّ القيدي، مجسػعة شال  أ ي  غ عمػمه، لسكي فشػف  مغ
  د. أ بإرخاؼ الذارقة، جامعة - العمسي والبحث العميا الجراسات بكمية
 الذخيعة كمية - والدشة الكتاب بحػث البػريخي، مجسػعة الذاوج

 ـ.2448وػ/1429 الذارقة، ط. أولى، جامعة - اإلسبلمية والجراسات

  عادؿ الذيخ وتعميظ/ السجيج، لمػااجي، تحقيظ القخآف تفديخ في الػسي 
 الفخماوي، دار الحي عبج د.  وقخضه وآوخيغ، قجمه السػجػد، عبج أاسج
 ـ.1994وػ/1415 أولى، لبشاف، ط. –  يخوت العمسية، الكت 

 


