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 تـجريـد الـبحث

 أروين عزيز : اسم الباحث
 40100114041:  الرقم اجلامعي

يف منظور النحو   سورة الرنمن تررايبباا ومعايباااأللفاظ املكررة يف:  الرسالة عنوان
 العريب(

 
أي  ربحث يف املسائل النحوية وخاصة يف التكرار الوارد يف القرآن، هذه الرسالة

ما  :أوهلا وهي ،ثالث مشايل فباا الباحث. وقد وضع الرنمن يف سورة أللفاظ املكررةا
ما املباحث النحوية املتعلقة ابأللفاظ املكررة  ، واثنيتها:؟األلفاظ املكررة يف سورة الرنمن

 ؟املذيورة  األلفاظ املكررة من السورة وما املعاين النحوية الكامنة يف :واثلثتها، ؟فباا
 وهي رشمل ،ج البحث العلمبةــهاــــنـــمباستعان الباحث  حلل املشكالت املذيورةو 

 طريقة رنظبم البباانتو طريقة مجع البباانت، و  البحث, طريقة أداء البحث, ومدخل
 وحتلبلاا،و الطّريقة القباسّبة و الطّريقة االستقرائبة.

 رتمثل يف، الرنمن األلفاظ املكررة يف سورةحث على أن اويف النااية، يعثر الب
سورة  مفاوم التكرار يف : أن، وهيثالث يقاط للمناقشة بناًء على طريقة البحث املذيورة

 ،ر اللفظة الواحدة يف آايت متعددةركرا، و ركرار اللفظة يف اآلية الواحدة، فاي الرنمن
يبب ا رر هي  ،سورة الرنمن يبب التكرار يفا رر  وأن .ركرار اجلملة يف السورة الواحدةو 

عاين التكرار مأن و  .(ااَلِٓء َربُِّكَما ُرَكذِّاَبنِ فَِبَأيِّ ءَ ( و تاملبزان( و تاإلحسانتالتكرار للفظة  
ااَلِٓء َربُِّكَما فَِبَأيِّ ءَ ( و تاملبزان( و تاإلحسانتالتكرار للفظة   ، هي معاينسورة الرنمن يف

  (.ُرَكذِّاَبنِ 
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 الباب األول
 مقدمة

 ةاخللفي الفصل األول:
القرآن الكرمي هو املعجزة اخلالدة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وإذا نظران إىل كل 
معجزة أيّد هللا هبا رسوله، فإننا نرى أهنا فوق طاقة البشر وال ميكن أن تكون كذلك إال إذا  

 كانت من جنس ما اشتهر به قوم ذلك الرسول.
هو كالم هللا املنزل على خامت األنبيآء واملرسلني بواسطة األمني جربيل عليه  والقرآن

السالم املكتوب ىف املصاحف املنقول إلينا ابلتواتر املتعبد بتالوته املبدوء بسورة الفاحتة 
املختتم بسورة الناس وكان القرآن يتكون من ثالثني جزًءا فيه مائة وأربع عشرة سورة و ستة 

 1ائة وست وستون أية.آالف وست م
هناك اختالف حول معجزة ال ميكن أن يؤتى مبثله، بل  القرآن أن العلماء رأى
َذا ٱۡلُقۡرَءاِن اَل  ﴿، كقول تعاىل: القرآن ُتوْا مبِۡثِل هََٰ

ۡ
نُس َوٱۡۡلِنُّ َعَلىَٰٰٓ َأن ََي ُقل لَِّئِن ٱۡجَتَمَعِت ٱۡۡلِ

ُتوَن مبِۡثِلِهۦ َوَلۡو َكاَن بَ ۡعُضُهمۡ 
ۡ
 [.88]سورة اۡلسراء:  ﴾َظِهريًا  لِبَ ۡعض   ََي

ُه قُ ۡرءََٰاًن َعَربِي   ﴿وإّن القرآن منزل ابللغة العربية كما قال هللا تعاىل:   لََّعلَُّكمۡ  اِإانَّٰٓ أَنزَۡلنََٰ
[. وذلك ألن لغة العرب أفصح اللغات وأبينا وأوسعنا 2]سورة يوسف، اآلية:  ﴾تَ ۡعِقُلوَن 

اليت تؤثر يف النفس، فلهذا أنزل أشرف الكتب، أبشرف اللغات، على وأكثرها أتدية للمعاين 
أشرف الرسل، بواسطة أشرف املالئكة، وكان ذلك يف أشرف بقاع األرض، وابتداء  إنزاله يف 

 2أشرف شهور السنة وهو )رمضان( فكمل من كل الوجوه.

                                                          

 .27(، ص2010مطهاب جفوتت،  :جكرات( ،Al-qur’an Sebuah Pengantarمردان،  1                     
 .239ه( ص1402: لبنان –دار القرآن الكرمي، بريوت )  اجمللد الثاين ،خمتصر تفسري ابن كثري، حممد علي الصابوين 2
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،  عليه وسلم صل هللا للغة العربية هي اللغة اليت نزل هبا القرآن الكرمي على حممدوا
مهية كبرية جدا ملا أكتسبت ا وهو الكتاب احملفوظ من أي حتريف حىت يومنا هذا، ولذلك 

عجاز املعاين وعمق الكلمات، وفصاحة القول، وذلك ما ال حتتويه إحتتويه من قوة وبراعة، و 
 أي لغة ُأخرى، فقد عرف العرب بفصاحتهم، ومع توايل احلضارات وما زالت اللغة العربية

نتشارا حول العامِل، ويقبل الكثري اصامدة حمتفظة مبكانتها، وتعترب هذه اللغة من أكثر اللغات 
دراستها وتعلم خفاايها، وقد عرف الشعر العريب بفصاحة القول على من غري الناطقني هبا 

 3.ساسيأوُعمق املعاين والتعبري، فأصبح يدّرس يف املؤسسات التعليمية كمادة ومتطلب 
تستخدم يف  اأهن نارفعكما وغريها.   منها النحو والصرف والبالغة العربية فروعللغة و 
. والقرآن الكرمي معجزة من وجوه متعددة من حيث فصاحته وبالغته ونظامه وتراكيبه القرآن

وأساليبه ومضمونه ومستقبله وما اشتمل عليه من أحكام جلية، وقد حتدى ببالغة ألفاظه 
مبا اشتمل عليه من معان صحيحة كاملة وهو أعظم التحدايت  فصحاء العرب كما حتداهم

عند كثري من العلماء، إذ ال يقدر أحد من الصحابة وال من جاء بعدهم أن يتكلم مبثل 
 أساليب القرآن الكرمي.

، ويف هذا 4وعلم النحو هو علم يبحث يف أصول تكوين اۡلملة وقواعد اۡلعراب
تصلة ابأللفاظ املكررة من سورة الرنمن. إذ فيها  الصدد سيبحث الباحث عن املشكالت امل

سرا  األن هل يةالنحو  من املشكالت فيبحث الباحث عما فيهاكثري من األساليب النحوية، 
، وال سيما عند تطبيقه لتناول آايت القرآن. فيكون هذا البحث موجها إىل علم عظيما

 النحو وخاصة معانيها وتراكيبها يف منظور النحو العريب.
فهي إعالن عام يف ساحة الوجود  ،تعد سورة الرنمن ذات نسق خاص وملحوظو 

صنعه، وإبداع خلقه، ويف فيض نعمائه، ويف  الالكبري، وإعالم آالء هللا الباهرة الظاهرة يف مج

                                                          
 (.2018أغسطس  23) http://weziwezi.com /أمهية اللغة العربية،موسوعة وزي وزي"أمهية اللغة العربية".  3
 .23ص  (،1996: لبنانمكتبة ) ،1، اۡلزء والعلوم كتاب كشف اصطالحات الفنون ،حممد علي التهانوي 4
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تدبريه للوجود وما فيه، وتوجه اخلالئق كلها إىل وجهه الكرمي، وهي إشهاد عام للوجود كله 
س واۡلن( املخاطبنِي ابلسورة على السواء يف ساحة الوجود، على مشهد على الثقلني )اۡلن

من كل موجود مع حتديهما إن كاان ميلكاِن التكذيب آبالء هللا، حتداي يتكرر عقب بيان كل 
نعمة من نعمه اليت يُعددها ويُفصلها، وجيعل الكون كله معرضا هلا، وساحة اآلخرة كذلك، 

السورة كله، ويف إيقاع فواصلها، تتجلى يف إطالق الصوت إىل ورنة اۡلعالن تتجلى يف بناء 
أعلى، وامتداد التصويت إىل بعيد، كما تتجلى يف املطلع املوقظ الذي يستثري الرتقب 

 5.واالنتظار ِلما َييت بعد املطلع من أخبار
األلفاظ املكررة،  ا منكثري   وبعد أن قرأت القرآن وخاصة سورة الرنمن، وجدت فيها

. ومن األلفاظ املكررة يف سورة الرنمن، تكرار قوله تعاىل: العلمية ةرسالالعنواان  اخرتتهلذلك 
 .﴾ فَِبَأيِّ َءااَلِٰٓء رَبُِّكَما ُتَكذِّاَبنِ  ﴿

 واملفسرين، حيث تكررت العبارة العلماء اللغويني عندمشهورة جدا  و هذه اآلية
سنبينه يف مواضعه من الرسالة فيما . وذلك أسلوب عريب جليل كما ثالثني مرة  الواحدة

بعد. ولفظة "اآلالء" تفيد معىن النعم بصيغة اۡلمع من "إيل" بكسر اهلمزة وسكون الالم، 
و"أيل" بفتح اهلمزة وسكون الالم وايء يف آخره ويقال ألو بواو عوض الياء وهو النعم. 

 6خاطبني ابلقرآن." خطاب لفريقني من املَربُِّكَما ُتَكذِّاَبنِ وضمري املثىن يف "
القرآن الكرمي هو املعجزة اخلالدة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أن ومن املالحظ

اۡلنس واۡلن على اۡلتيان مبثله فإن العجز  ت، حىت وإن اجتمعال ميكن أن يؤتى مبثلهو 
فروع منها النحو والصرف  اليت هلا منزل ابللغة العربية هنّ أو سيحيط هبم ومبا كانوا يفعلون، 

رتاكيب اللغوية اليت المما كان يف القرآن الكرمي من  ميكن تعلم كثري بالنحوف ،والبالغة وغريها
إذ يشعر الباحث بوجود املشاكل اليت حتتاج إىل ، ميكن استيعاهبا من خالل القواعد النحوية

                                                          
 .1157صه( 1468)1ج، املفصل يف موضوعات سور القرآنانظر علي بن انيف الشحود،  5
 .295م(، ص2015)2، جالتقريب لتفسري التحرير والتنوير البن عاشورانظر حممد بن إبراهيم احلمد،  6
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 تعاىل بقوله للجميع وال سيما الشرح والتوضيح حىت يتبني املقصود أو احملتوى الذي يريده هللا
 جعلها الباحث حمورا لرسالته العلمية.سورة الرنمن اليت  بشأن توفر األلفاظ املكررة يف

 البحث مشكلة الفصل الثاين:
نظرا ملا تقدم من اخللفية الىت اختري من أجلها املوضوع، ففيما َيتى حياول الباحث 

مشكالهتا إىل القضية الرئيسية الواحدة، وهي أن يقنع القراء أبن هذه الرسالة ترجع أهم 
 األلفاظ املكررة يف سورة الرنمن، ويفصلها الباحث إىل ثالث مشاكل  كما يلي:

 ؟ ما األلفاظ املكررة يف سورة الرنمن .1
 ؟ ما املباحث النحوية املتعلقة ابأللفاظ املكررة فيها .2
 ؟وما املعاين النحوية الكامنة يف األلفاظ املكررة من السورة املذكورة  .3

 مصطلحات البحث حتديد الفصل الثالث:
املصطلحات اليت يتكون هبا املوضوع هلذه الرسالة هي: "األلفاظ املكررة يف سورة  إن
كما معانيها يف منظور النحو العريب(" وميكن توضيح هذه املصطلحات  و  كيبهاا تر الرنمن )
 َييت:

ما يلفظ به من الكلمات وال يقال لفظ هللا بل كلمة هللا  : األلفاظ
 واۡلمع: ألفاظ.

، طلبية مكررةتكريرا، كقولنا: -يكرر -اسم مفعول من كرر : املكررة
، وقولنا: طلبية إضافية من البضائع ذاهتا ومن املوزع ذاته أي:

أي:  ،نفط مكررأي رقم يذكر أكثر من مرة، و رقم مكرر، 
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 . واملراد ابحلاحث عن األلفاظ املكررة هنا تكرار7مصّفىنفط 
 األلفاظ اليت جاء ذكرها يف الكالم مرتني فأكثر.

 8.حرف جّر يفيد الظرفّية احلقيقّية أو اجملازيّة : يف
إحدى سور القرآن الكرمي وهي مكية، ألهنا نزلت قبل هجرة  : الرنمنسورة 

آية وهي  78وسلم، وتتكون من الرسول هللا صل هللا عليه 
 تقع متوسطة بني سورة القمر وسورة الواقعة.

 
وانطالقا من املصطلحات املذكورة يتضح أن هذا البحث يريد به الباحث احلديث 
العلمي عن األلفاظ املكررة يف سورة الرنمن ويركزه على ما تفيده األلفاظ املكررة من 

 مستعينا مبنظور النحو العريب يف أبوابه املتفرقة. واملعاين الواردة فيها الرتاكيب

 السابقة الدراسات الفصل الرابع:
إّن هذا البحث اۡلامعي دراسة وافية ابلغة يف تفسري سورة الرنمن، فبعد أن حاول 
الباحث قراءة بعض أنواع الكتب واملؤلفات العلمية ۡلعداد هذه الرسالة عربية كانت أم 

أكثر من الكتب املرجعية اليت هلا عالقة مبوضوع البحث أساسية  غريها، استخدم الباحث 
 كانت أو اثنوية، ومنها:

األساليب البيانية يف سورة الرنمن، وقام بدراسة هذا املوضوع األخ نصر الدين وهو  .1
هذا  أنّ  م. والفرق بني حبثه وحبثي هو2002خريج قسم اللغة العربية وآداهبا سنة 

حبثي يبحث عن األلفاظ أّن لبيانية يف سورة الرنمن و البحث يتناول األساليب ا
 املكررة يف سورة الرنمن.

                                                          
 (.2018أغسطس  23) http://www.almougem.com/mougem/search. مكررة/املعجم الغينوغيم"، امل"7
 (.2018أغسطس  28،)/https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/يف. قموس عريب عريب"املعاين"،  8
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"ال" النافية وأعماهلا اۡلعرابية يف سورة النساء )دراسة حتليلية حنوية(، وقام بدراسة  .2
م. 2009اهبا سنة هذا املوضوع األخ أنمد ايين وهو خريج قسم اللغة العربية وآد

هذا يتمثل يف أنه  أنّ  دراسة حتليلية حنوية، والفرق بني حبثه وحبثي هذا البحث ينتهج
 سورة غري السورة اليت قمت بدراستها.اليتناول 

عراب يف سورة النحل )دراسة حتليلية حنوية(، وقامت األمساء التابعة من انحية اۡل .3
ة داهبا سنبدراسة هذا املوضوع األخت نور عني وهي خرجية قسم اللغة العربية وآ

 أنّ  عن دراسة حتليلية حنوية، والفرق بني حبثها وحبثي م، هذا البحث ينتهج2006
 هذا يتمثل يف أنه يتناول سورة غري السورة اليت قمت بدراستها.

 منهجية البحث الفصل اخلامس:
من املفروض على أي ابحث من الباحثني اتباع املناهج املشبعة للشروط والضوابط، 

االنسجام والتكيف مع هذه الضوابط العلمية يف سلوك املنهج  ولذلك يود الباحث هنا
العلمي الشائع االستعمال. واملراد ابملنهجية هنا عبارة عن طريقة أداء البحث، ومدخل 

 البحث، وطريقة مجع البياانت، وطريقة حتليل البياانت وتنظيمها.
بشكل علمي، سيقوم فإلزالة األوهام حول هذا املوضوع املقصود بتناوله وبدراسته 

الباحث هنا إبلقاء ضوء من البيان والتوضيح عن البنود السابقة الذكر، إلقاًء جامعا مانعا 
 يتمثل فيه حمور البحث من عمليات منهجية يتّم هبا إعداد هذا البحث يف صورته العلمية.

 أوال: طريقة أداء البحث
ة أو دراسة املقارنة، وهي اليت ينتهج الباحث يف هذه املرحلة من البحث طريقة املقارن

تتّم بواسطة املقارنة بني أمر و آخر، أو بني أمرين فأكثر مع الداللة على ما يفّوق أحدمها 
على اآلخر، أو ما يضعفه عن اآلخر، حىت يتعني ما له من فضل على اآلخر ، كما يتعنّي 

 ما لغريه من ضعف حيُلِّه حمالّ وضيعا حىّت أصبح مردودا مرتوكا.
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 اثنيا: مدخل البحث
وملا كان املوضوع الذي اختاره الباحث يّتصل ابلّدراسة الّنحويّة الّتطبيقّية، فليس من 
الّتقليل أن ينتهج املدخل الّلغوّي، وذلك ألّن املبحث نفسه لغوّي احملور واۡلطار وملالئمته 

 .ابملوضوع، فال ملجأ إالّ ابملدخل الوحيد وهو املدخل اللغويّ 
إىل ذلك، فإّن لدى الباحث إحساًسا أبّن هذا الضرب من املداخل يناسب وإضافًة 

اخلطوات واۡلجراءات اليت يسري عليها البحث. فضال عن أّن الباحث يعمل على اۡلمع 
والّتوفيق بني خلفّيته الّدراسّية وبني ما اختاره من املوضوع، فيميل إىل املدخل اللغوّي إشارًة 

ل املشكالت الّلغويّة؛ حيث أّن املشكالت ميكن حّلها هبذا إىل أّن البحث يرتاوح حو 
 الضرب من املدخل.

 اثلثا: طريقة مجع البياانت
ومبا كانت البياانت أو املعطيات اليت قام الباحث بدراستها تتمّثل يف وجه نوعّي، 

الكتب فانتهج للحصول عليه الطّريقة املكتبّية، وهي الطّريقة اۡلارية عن طريق اۡلْطالع على 
أو املراجع اّليت هلا مبطالب الّرسالة عالقة متينة، من كتب حنويّة، وصرفّية، ولغويّة وغريها من 
املؤلَّفات األخرى. ففي هذا الصََّدد، قام الباحث ابالقتباس والنقل عن هذه املصادر األمينة 

 مباشرًة و غرَي مباشرة .  
 رابعا: طريقة تنظيم البياانت وحتليلها

انتهج الباحث يف هذه املرحلة من البحث طريقتني شاع استعماملها يف وضع 
: الطّريقة القياسّية، واملراد هبا تنظيم البياانت أو املعطيات أوالمهااملؤلَّفات العلمّية املختلفة، 

بواسطة إصدار اخلالصة ابالنطالق من األمور العامة إىل األمور اخلاّصة. أو بعبارة أخرى 
: الطّريقة االستقرائّية، واملراد واثنيتهماالصة من األمور الكّلّيات إىل األمور اۡلُْزئِيَِّة، إصدار اخل

هبا تنظيم البياانت أو املعطيات بواسطة إصدار اخلالصة من األمور اخلاّصة إىل األمور 
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ر الكّلّية. العاّمة، أو بعبارة أخرى إصدار اخلالصات البحثّية من األمور اۡلُْزئِيَِّة إىل األمو 
 وقصارى القول أهّنا ضّد الطّريقة السابقة الذّكر، أي الطّريقة القياسّية.

 غرض البحث و فائدته .ز
يهدف الباحث إبحضار هذا البحث إىل حتقيق أغراض ميكن تشخيصها يف ثالثة 

النحوي يف كيب أغراض، أوهلا: معرفة األلفاظ املكررة يف سورة االرنمن، واثنيها: اۡلملام ابلرت 
 .ا: بيان معاين األلفاظ املكررة فيهاسورة ، واثلثهال األلفاظ املكررة يف

وأما الفائدة الىت يريد الباحث حتقيقها، فهي: زايدة املعلومات لدى الباحث 
 لباحثني اآلخرين إىلىف سورة الرنمن، ومتهيد السبيل ل واآلخرين ىف جمال علم النحو املوجود

 فوائد األلفاظ املكررة.ت  هبا ختمعرفة اۡلوانب الىت 
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 الباب الثاىن
 التعريف بسورة الرمحن  

 تسمية سورة الرمحن الفصل األول:  

سورة الرمحن سورة مكية على الراجح من قول العلماء، وقد تكون مبكرة يف الرتول، 
كان الرتكيز عليها كبريا يف تلك املرحلة املبكرة من وهذا يقتضى أهنا تعاجل أصول العقيدة اليت  

 الدعوة اإلسالمية، كما يف مجيع السور اليت أمجع العلماء على مكيتها.

والسورة كما هو واضح ابتدأت بنعم هللا الظاهرة وآالئه الباهرة، وابتدأت من ذلك 
بنعمة القرآن الكرمي، كيف ال وهو املنة الكربى والنعمة العظيمة، وهو هبة السماء إىل 
األرض، والقانون املهيمن على أهلها، والنفخة اإلهلية يف أرواحهم، واليت متدهم إحساسا 

حلياة، ولذلك قدم ابلذكر على خلق اإلنسان، فبالقرآن حتقق لإلنسان ابلوجود وشعورا اب
 .[2الرمحن:] ﴾ َعلََّم ٱۡلُقۡرَءانَ ﴿معىن اإلنسانية، 

مث تال ذلك تعداد لنعم أخرى جليلة من صحائف الوجود، انطقة بوجوب شكر هللا 
ومساء مرفوعة تعاىل واإلكثار من ذكره واحلث على عبادته، الشمش والقمر، والنجم والشجر، 

بال جهد. يف هذا كله ويف غريه أيضا إشارة إىل ارتباط الوجود خبالقه املبدع، واتصال الكون 
 .[6الرمحن:] ﴾ َوٱلنَّۡجُم َوٱلشََّجُر َيۡسُجَدان   ﴿بصانعه العظيم، 

ويف هذه السورة أيضا حديث عن قدرة هللا تعاىل فيما أتقن من خلق، وما أبدع من 
ان وخلق اجلان، وتسيري األفالك، وتسخري السفن اليت متخر عباب البحر إنشاء، خلق اإلنس



        10 
 

 ﴾ اُت يف  ٱۡلَبۡحر  َكۡأۡلَۡعلَ م    َ َولَُه ٱجۡلََوار  ٱۡلُمنشَ  ﴿وكأهنا اجلبال الشاهقة عظمة وضخامة، 
 .[24الرمحن: ]

وبعد ذلك يف سرعة واضحة ، يعظ القرآن الناس ابلفناء والتالشي، والطي والطواري، 
عن صفحة الوجود، حيث يفرغ من كل حي، ويتجلي وجح الكرمي الباقي منفردا ابلبقاء 

َقى  َوۡجُه رَب  َك ُذو ٱجۡلَلَ ل  َوٱإۡل ۡكَرام   ﴿واجلالل،   .[27الرمحن: ] ﴾ َويَ ب ۡ

واللمحة السريعة خيلص إىل التذكري بيوم احلشر واجلزاء، حيث  ومن هذه اإلشارة الدالة
يعرض ملشهد اإلنقالب الكوين، وما يعقبه من مشاهد احلساب ومشاهد العذاب والثواب، 
فاجملرمون األشقياء جتمع أقدامهم جباههم ويقذفون على هذه اهليئة يف النار، واملتقون 

نتني اثنتني ذوايت أفنان ندية راينه نضرة، ومن واملؤمنني، يساكون ابلتكرمي والنعيم إىل ج
 ﴾ َول َمۡن َخاَف َمَقاَم َرب  ه ۦ َجن ََّتان   ﴿دوهنما أخراين، أكرمنا هللا بنعيمه وجعلنا من أهل جنته، 

 .[46الرمحن: ]

ومسيت سورة الرمحن الفتة ابسم من أمساء هللا احلسىن وهو )الرمحن( وهو اسم مبالغة 
مبالغة من )الرحيم( وهو املنعم جبالئل النعم واجلميع اخللق، أما الرحيم،  من الرمحة، وهو أشد

 7اخلاصة ابملؤمنني. وقال اإلمام الطربي: الرمخن: اجلميع اخللق، والرحيم ابملؤمنني.

وتسمى أيضا يف حديث أخرجه البهقي عن علي كرم هللا وجهه مرفوعا )عروس 
 8لم )) لكل شيء َعروس القرآن: سورة الرمحن((. القرآن( فقال رسول هللا صلى هللا عليه وس

                                                          
 . 205، ص14،ج2ه، ط1418،سدمشق –دار الفكر املعاصر ، التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، د وهبة بن مصطفى الزحيلي 7
 .205، ص14،ج2ه، ط1418،سدمشق –دار الفكر املعاصر ، والشريعة واملنهجالتفسري املنري يف العقيدة ، د وهبة بن مصطفى الزحيلي 8
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ويف ختام السور تسبيح ابسم اجلليل الكرمي صاحب النعمة الكربى واملنة العظمى على 
ََك ٱۡسُم َرب  َك ذ ي  ﴿اإلنسان وعلى كل خملوق، الذي يفين كل حي ويبقي وجهه الكرمي،  تَ ربَ 

 9. [78الرمحن: ] ﴾ ٱجۡلَلَ ل  َوٱإۡل ۡكرَام  

 أسباب نزول  الفصل الثاين:

 أوال: نسب سورة )مكية أم مدنية(:

كما أشرت سابقا إىل ترجيح كون سورة الرمحن سورة مكية، أعيد هنا للقول:  
 إن هذا القول هو قول مجهور الصحابة والتابعني.

وقد ذكروا من سبب نزوهلا وهو ما سيعرض الحقا أهنا جاءت رد ا على قول املشركني 
ُمُراَن َوزَاَدُهۡم  ﴿احملكي  يف القرآن: 

ۡ
 ل لرَّمۡحَ ن  قَاُلوْا َوَما ٱلرَّمۡحَ ُن أََنۡسُجُد ل َما ََت

ْۤ
َوإ َذا ق يَل هَلُُم ٱۡسُجُدوْا

 بعد سورة الفرقان وهي سورة مكية.. فيكون نزوهلا [60الفرقان: ] ﴾ ٦٠۩ انُ ُفور  

إِنََّما  ﴿وكذلك ما جاء أهنا رد  على قول آخر للمشكرين حمكي يف قوله تعاىل:
ۗٞ  ۥُيَعل ُِمهُ   . فيكون نزوهلا كذلك بعد سورة النحل املكية.[103النحل: ] ﴾ ١٠٣بََشر

 وقد روي أن أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنهما قالت: مسعت رسول هللا صل هللا
فَب َأي    ﴿عليه و سلم وهو يصلي حنو الركن قبل أن يصدع مبا يؤمر واملشركون يسمعون، يقرأ:

 وهذا يقتضي نزوهلا قبل سورة احلجر.  10﴾ َءااَلٓء  َرب  ُكَما ُتَكذ  اَبن  

                                                          
 .3458-3445، ص6م، دار الشروق القاهرة، ج1988، س15ط ، يف ظالل القرآنسيد قطب،  9

 .16955ه، ص517، سنة44، جأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده 10
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ويف السرية أن ابن مسعود جهر بقراءهتا يف املسجد حىت قامت إليه أندية قريش 
فضربوه وذلك قبل هجرة، وذلك أن الصحابة قالو: ما مسعت قريش هذا القرآن جيهر به 
قط، فمن رجل يسمعه مرة، فقال ابن مسعود: أان، فقالو: إان خنشى عليك وإمنا نريد رجال 

الرمحن: ] ﴾ ٢َعلََّم ٱۡلُقۡرَءاَن   ١ ٱلرَّمۡحَ نُ  ﴿ام عند املقام فقال: له عشرية مينعونه، فأيب مث ق
، مث متادى رافعا هبا صوته وقريش يف أنديتها، فتأملوا وقالوا: ما يقول ابن أم  عبد؟ [1-2

 11قالو: هو يقول الذي يزعم حممد أنه أنزل عليه، مث ضربوه حىت أثروا يف وجهه.

ورة الرمحن، وهو رأي مجاعة من التابعني عن ابن وهناك قول آخر يرجح مدنية س
عباس، وأهنا نزلت يف صلح احلديبية عندما أيب سهيل بن عمرو أن يكتب رسم الصاحل "بسم 

 12هللا الرمحن الرحيم".

 وكذلك ما نسب إىل ابن مسعود أهنا مدينة.

ُلُه    َ َيسۡ  ﴿ ونقل قول آخر عن ابن عباس يؤكد مكيتها سوى آية منها، هي قوله تعاىل:

نٍ 
ۡ
وَ ت  َوٱأۡلَۡرض ِۚ ُكلَّ يَ ۡوٍم ُهَو يف  َشأ ، ولكنه استثناء أيابه [29الرمحن: ] ﴾ ٢٩ َمن يف  ٱلسَّمَ 

 السياق.

وهبذا تتأكد مكية السورة، وهللا أعلم. وأهنا نزلت قبل سورة احلجر وسورة فاطر، وبعد 
 13سورة الفرقان.

                                                          
دار م، 2002، س2، طاألثري يف أسد الغابةوابن ، 315-314، ص1، دار الفكر، ج1، طأخرجه ابن هشام يف السرية 11

 .386-385،ص3، بريوت، جالكتب العلمية
 .1783، صصلح احلديبية ابب، اجلهاد والسري، ومسلم، 4251، ص، ابب أمراة القضاءاملغازي ،أخرجه البخاري 12
 احملاكم الشرعية والشؤون الدينيةرائسة م، 1991، س1، طاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزعبد احلق بن عطية األندلسي،  13

 .178-177، ص14، جبدولة قطر
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تقرير القواعد وعرض املشاهد وقصر  إىل أسلوب السورة وما فيه من جزالة يفو 
اآلايت، وما امتازت به آايت الوعد والوعيد يف السورة، فكانت آايت الوعيد قوارع مزجمرة  
غاضبة كأمنا هي الرعد القاصف، وكانت آايت الوعد النسيم العاطر سالسة وعذوبه؛ كل 

  14ذلك خري دليل على مكيتها.

      أسباب نزول سورة الرمحن :ااثني
كل سورة يف القرآن الكرمي أو كل آية منه يقتضي نزوهلا سببا معروفا كان أم جمهوال، 
فالقرآن الكرمي أو كل آية منه يقتضي نزوهلا سببا معروفا كان أم جمهوال، فالقرآن الكرمي كتاب 

يف كل مكان وعلى امتداد الزمان، ومحل اآلية أو  وتشريع يصلح خلطاب الناس كل همهداية 
على مناسبٍة أو سبب إبطال ملراد هللا  وحصر لكتاب هللا يف زمان نزوله، يقول ابن السورة 

عاشور يف مقدمته اخلامسة لتفسريه اجلامع "التحرير والتنوير": إن القرآن كتاب جاء هلدي 
أمة والتشريع هلا، وهذا اهلدي قد يكون واردا قبل احلاجة، وقد يكون خماطبا به قوم على 

لثناء أو غريها، وقد يكون خماطبا به مجيع من يصلح خلطابه، وهو يف مجيع وجه الزجر أو ا
ذلك قد جاء بكليات تشريعية، واحلكمة يف ذلك أن يكون وعي األمة لدينها سهال عليها، 

 15وليمكن تواتر الدين، وليكون لعلماء األمة مزية األستنباط.

                                                          
 .376-375، ص1، جدار الفرقان، عمانم، 1997،س 1، طإتقان الربهان يف علوم القرآنفضل عباس،  14
 .177، ص  14. احملرر الوجيز، ج  215، ص  27، ج التحرير والتنوير 15



        14 
 

املشركني احملكي يف قول  قول –أي سورة الرمحن  –يقول ابن عاشور: إن سبب نزوهلا 

ُمُراَن َوزَاَدُهۡم نُ ُفور   ﴿ هللا تعاىل:
ۡ
 ل لرَّمۡحَ ن  قَاُلوْا َوَما ٱلرَّمۡحَ ُن أََنۡسُجُد ل َما ََت

ْۤ
۩ اَوإ َذا ق يَل هَلُُم ٱۡسُجُدوْا

 16، وهو قول ابن عطية عندما رجح مكية السورة.[60الفرقان: ] ﴾ ٦٠

َا يُ َعل  ُمُه  َبَشر   ﴿ويقول أيضا: وقيل يف سبب الرتول قول املشركني:  النحل: ] ﴾ إ منَّ
، فرد  القرآن على مزاعمهم أبن هللا هو الذي علم النيب  صلى هللا عليه وسلم القرآن، [103

وكذلك رد  على مزاعمهم أن القرآن أساطري األولني أو أنه سحر أو أنه كالم كاهن أو 
 17شعر.

ذكر ابن كثري وغريه من املفسرين يف أول كالمه على سورة الرمحن حديث جابر و 
الذي رواه الرتمزي عن حممد ابن املنكدر أنه قال: خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على 
أصحابه فقرأ عليهم سورة الرمحن من أوهلا إىل آخرها، فسكتوا فقال: لقد قرأهتا على اجلن 

فَب َأي   َءااَلٓء  َرب  ُكَما  ﴿حسن مردودا منكم، كلما أتيت على قوله تعاىل: ليلة اجلنة فكانوا أ
 18قالوا: الشيء من نعمك ربنا نكذب فلك احلمد.  ﴾ ُتَكذ  اَبن  

من أسباب نزول سورة الرمحن أن أاب بكر يف مرة عندما مت ذكر يوم القيامة خاف من 
خضراء َتكلها دابة، وهذا من كثرة ورعة هول هذا اليوم، حىت أنه قال أنه يتمىن لو كان 

  صدق هللا العظيم.” وملن خاف مقام ربه جنتان” وخوفه من هللا، فنزلت األية الكرمية 

  

                                                          
 .48، ص 1، ج التحرير والتنوير 16
 .216-215، ص 27، ج يرالتحرير والتنو  17
 . 415، ص 3دار القرآن الكرمي، بريوت، ج م، 1981، س7ط ،خمتصر تفسري ابن كثريحممد علي الصابوين،  18
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 هادمناسبتها ملا قبلها وما بع الفصل الثالث:

 مناسبتها ملا قبلها :أوال

يف سورة القمر محلة مفزعة عنيفة على املكذبني ابلنذر، وفيها عرض ملشاهد متعددة 
من مصارع األقوام املكذبة الكافرة، ويف ختام السورة إشارة سريعة خاطفة إىل عاقبة هذه 
األقوام املكذبة الكافرة، ويف ختام السورة إشارة سريعة خاطفة إىل عاقبة هذه األقوام الضالة 

 ٤٧ َوُسُعرٍ  إ نَّ ٱۡلُمۡجر م نَي يف  َضلَ لٍ  ٤٦ َبل  ٱلسَّاَعُة َمۡوع ُدُهۡم َوٱلسَّاَعُة أَۡدَهى  َوأََمر  ﴿ املستكربة:
، وهلذه [48-36القمر: ] ﴾ ٤٨ يَ ۡوَم ُيۡسَحُبوَن يف  ٱلنَّار  َعَلى  ُوُجوه ه ۡم ُذوُقوْا َمسَّ َسَقرَ 

وتفصيل يف سورة الرمحن من وصف ملرارة اإلشارة اخلاطفة وهذا اإلمجال السريع توس ع 
الساعة، وإشارة إىل شهدهتا، وعرض ملشهد اإلنقالب الكوين احلاصل عندئذ، مث وصف 

ي َوٱأۡلَۡقَدام  ﴿للنار وأهلها: ص  لن َّوَ  ُهۡم فَ يُ ۡؤَخُذ بۡ  يمَ  فَب َأي   َءااَلٓء  َرب  ُكَما  ٤١ يُ ۡعَرُف ٱۡلُمۡجر ُموَن ب س 
ذ   ٤٢ ُتَكذ  اَبن   َا ٱۡلُمۡجر ُمونَ هَ  يٍم َءانٍ   ٤٣ ه ۦ َجَهنَُّم ٱلَّيت  ُيَكذ  ُب هب  نَ َها َوبَ نۡيَ محَ   ﴾ ٤٤ َيطُوُفوَن بَ ي ۡ

 .[44-41الرمخن: ]

ويف ختام سورة القمر آيتان مها كذلك إشارة سريعة للمتقني وما يستحقونه من ثواب 
يف  َمۡقَعد    ٥٤ َونَ َهرٍ  ٱۡلُمتَّق نَي يف  َجنَّ تٍ إ نَّ ﴿جزءا ملا قدموا من إميان وثيق وعمل صاحل: 

ۡدٍق ع نَد َمل يكٍ  ، وقد كان تفصيل هذا اإلمجال يف سورة [55-54القمر: ] ﴾ ٥٥ م ۡقَتد ر    ص 
َول َمۡن َخاَف َمَقاَم َرب  ه ۦ  ﴿ الرمحن عندما ذكر اخلائفني مقام رهبم، واملشفقني من عذابه:

، ومن مت وصف ملا حَوْتُه هذه اجلنان من أفنان ندية وعيون [46الرمحن: ] ﴾ ٤٦ َجن ََّتان  
 جارية وفاكهة وفرية.
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 إمجال سورة القمر يف سورة الرمحن أمت تفصيل على الرتتيب ليقول اآللوسي: فص  و 
، النار وأهلها مث  وصف   ا،هتفبدأ بوصف مرارة الساعة، واإلشارة إىل شد، الوارد يف اإلمجال

ي َوٱأۡلَۡقَدام   ﴿ :سبحانهولذا قال  ص  لن َّوَ  ُهۡم فَ يُ ۡؤَخُذ بۡ  يمَ   ﴾ ٤١ يُ ۡعَرُف ٱۡلُمۡجر ُموَن ب س 
إ نَّ ٱۡلُمۡجر م نَي  ﴿ :بقوله تعاىل هناك حنوه، التصاله معىن   ومل يقل الكافرون أو، [41الرمحن:]

َول َمۡن  ﴿ تعاىل فيهموصف اجلنة وأهلها ولذا قال  مث، [47القمر:] ﴾  ٤٧ ُعرٍ َوسُ  يف  َضلَ لٍ 

وذلك هو عني التقوى، ومل يقل: وملن آمن ، [46الرمحن: ] ﴾ ٤٦ َخاَف َمَقاَم َرب  ه ۦ َجن ََّتان  
مبا ذُكر أن هذه السورة   عرفيُ و  ل،واملفص    أو أطاع أو حنوه، لتتوافق األلفاظ يف التفصيل

 19كالشرح آلخر السورة قبلها.

 ﴾ ٥٥ م ۡقَتد ر    ع نَد َمل يكٍ  ﴿ : أبرز قوله سبحانهمث قال نقال عن أيب حيان: وملا 
اتني الصفتني هببصورة التنكري فكأن سائال يسأل ويقول: من املتصف ، [55القمر:]

 20.[1الرمحن: ] ﴾ ١ ٱلرَّمۡحَ نُ  ﴿: اجلليلتني؟ فقيل

 يف السورة السابقة ما نزل ابألمم السالفة من ويقول أبو السعود يف تفسريه: مل ا عد  
 حلمل الناس على يسرعقيب كل   ضرٍب منها أن القرآن قد  نيضروب نقم هللا عز وجل، وب

 يف هذه السورة الكرمية ما أفاض دعد ،تعاظ، ونعى عليهم إعراضهم عن ذلكالتذكر واال
 على كافة األانم من فنون نعمه الدينية والدنيوية األنفسية واآلفاقية، وأنكر عليهم إثر كل فن

 21. هلم مبواجب شكرهامنها إخال

                                                          
 .149، ص  15ج  روح املعاين، 19
 .149، ص  15ج  روح املعاين، 20
 . 176، ص 8املصحف، القاهرة، ج ، دار إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرميأبو السعود حممد بن حممد العمادي،  21
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 مناسبتها ملا بعدها ا:اثني

عرضت سورة الرمحن ألصناف ثالثة من النساء: الصنف األول: اجلرمون وما 
 ﴾٤٦ َول َمۡن َخاَف َمَقاَم َرب  ه ۦ َجن ََّتان  ﴿استحقوه من عذاب عليم. الصنف اآلخر: السابقون: 

، ولكن من غري [62الرمحن: ] ﴾٦٢ َجن ََّتان  َوم ن ُدوهن  َما  ﴿، وأهل اليمني: [46الرمحن: ]
 تسمية أو حتديد.

ويف سورة الواقعة تفصيل هلذه الصنوف الثالثة من الناس مع تسميتهم وذكر مراتبهم 
 اوَُكنُتۡم أَۡزوَ ج   ﴿وما ينالونه من استحقاق يف الدار اآلخرة. اجملرمون والسابقون وأهل اليمني: 

َثة   ، ويف سورة الواقعة نرى أن أصحاب اجلنة فريقان كبريان، مها السابقون [7الواقعة:] ﴾٧ ثَ لَ 
نلمح أن هاتني  –أي يف سورة الرمحن  -املقربون وأصحاب اليمني  ولكل منهما نعيم، فهنا 

، مها لفريق ذي [46الرمحن: ] ﴾٤٦ َول َمۡن َخاَف َمَقاَم َرب  ه ۦ َجن ََّتان  ﴿اجلنتني يف قوله تعاىل: 
عالية، وقد يكون فريق السابقني املقربني املذكورين يف سورة الوافعة، مث نرى جنتني مرتبه 
من دون هاتني، ونلمح أهنما لفريق يلي ، [62الرمحن: ] ﴾ ٦٢ َوم ن ُدوهن  َما َجن ََّتان   ﴿أخريني

 22ذالك الفريق، وقد يكون هو فريق أصحاب اليمني.

متواخيتان يف أن يف كل منهما وصَف ويقول اآللوسي: سورة الرمحن وسورة الواقعة 
ملا قبلها أنه تتضمن  –أي الواقعة  –القيامة واجلنة والنار، وينقل عن أيب حيان: مناستها 

العذاب للمجرمني والنعيم للمؤمنني، وفاضلة سبحانه بني جنيت بعض املؤمنني وجنيت بعض 
آخر منهم، فانقسم املكلفون بذلك إىل كافر ومؤمن فاضل ومؤمن مفضول، وعلى هذا جاء 
ابتداء هذه السورة من كوهنم أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة وسابقني، وقال بعض 

                                                          
 . 3457، ص 6ج  يف ظالل القرآن، 22



        18 
 

، بقوله سبحانه: [1الواقعة: ] ﴾١ إ َذا َوقَ َعت  ٱۡلَواق َعةُ ﴿ : انظر إىل اتصال قوله تعاىل:األجلَّة
، وأنه اقتصر يف الرمحن [37الرمحن: ] ﴾٣٧ ۡلد  َهان  كَ  فَإ َذا ٱنَشقَّت  ٱلسََّمٓاُء َفَكاَنۡت َوۡرَدة  ﴿

على ذكر انشقاق السماء ويف الواقعة  على ذكر رج  األرض، فكأن السورتني لتالزمهما 
واحتادمها سورة واحدة، فذكر يف كل شيء وقد عكس الرتتيب فذكر يف أول هذه ما يف آخر 

مس تلك ويف آخر هذه ما يف أول تلك، فافتتح يف سورة الرمحن بذكر القرآن مث ذكر  الش
والقمر مث ذكر النبات مث خلق اإلنسان واجلان مث صفة يوم القيامة، مث صفة النار مث صفة 
اجلنة، وهذه ابتداؤها بذكر القيامة مث صفة اجلنة مث صفة النار مث خلق اإلنسان مث النبات مث 

كر املاء مث النار مث ذكرت النجوم ومل تذكر يف الرمحن كما مل يذكر هنا الشمس والقمر مث ذ 
 23امليزان فكانت هذه كاملقابلة لتلك وكاملتضمنة لرد العُجز على الصدر. 

 الرمحن سورةتوصيف  الفصل الرابع:

 :والرتول رتبةترتيبها يف الأوال 

، وهي هي السورة اخلامسة واخلمسون يف املصحف العثماين   رتبةسورة الرمحن يف ال
 الذارايت، الطور، النجم، القمر، وهي يفبعد سور: ، لالسورة اخلامسة من قسم املفص
 .ويليها يف العثماين سورة الواقعة، لمصحف ابن مسعود أوُل املفص

 القول برتبتها حيققفلم  –وقد مت اإلشارة إىل ذلك  –أما ابلنسبة لرتتيبها يف الرتول 
جعلها اثمنة وتسعني، و  هالالختالف الواقع يف زمن نزوهلا. فمن بىن قوله على مدنيتها عد

 سورة الرعد وقبل سورة اإلنسان بعد

                                                          
 .  197، ص  15، ج روح املعاين 23
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 اثلثة وأربعني، وجعلها قبل سورة فاطر هاعد –وهو الراجح  – يتهاومن بىن على مك
 وبعد سورة الفرقان

 وسبعون، وعند أهل مكة واملدينة سبع وسبعون، ا عند أهل الشام والكوفة مثانٍ هتوآاي
 24.وعند أهل البصرة ست وسبعون

 فضلها يا:اثن

 علي رضي هللا عنه، أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: لكل شيء عروس،عن 
 25.وعروس القرآن سورة الرمحن

 وظاهر املعىن أي: لكل جنس أو نوع واحد من جنسه يزينه، تقول العرب: عرائس
 فإن العروس تكون مكرمة مزينة مرعية من مجيع األهل ابخلدمة والكرامة، ،اإلبل لكرائمها

ابلعروس  والنعيم يف اجلنة ةرمحن ابلعروس تشبيه ما حتتوي عليه من ذكر احَلرب ووصف سورة ال
أو تشبيه  والبذخ، تشبيه معقول مبحسوس، ومن أمثال العرب: ال عطر بعد عروس، ةيف املسر  

العروس  مبا يكثر على ﴾ فَب َأي   َءااَلٓء  رَب  ُكَما ُتَكذ  اَبن   ﴿: ما كثر فيها من تكرير قوله تعاىل
 26. من احلَْلي يف كل ما تلبسه

 شكر ما أنعم هللا ىوقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من قرأ سورة الرمحن أد  
 27عليه.

                                                          
 .5639، ص10، جاألساس يف التفسري .215، ص27، جالتحرير والتنوير 24
، 6ج بتحقيق حممد السعيد بسيوين زغلول،ه، 1410، س، دار الكتب العلمية، بريوتأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان 25

 .2494ص
 .214،ص27، جالتحرير والتنوير 26
 .443،ص4، جالكشاف 27
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 ويف تفسري القرطيب: أن قيس بن عاصم املنقري قال للنيب صلى هللا عليه وسلم: اتل
 ، فقال: وهللا إن لهعلي مما أنزل عليك، فقرأ عليه سورة الرمحن، فقال: أعدها، فأعادها ثالاث

 لطالوة، وإن عليه حلالوة، وأسفله ملغدق، وأعاله مثمر، وما يقول هذا بشر، وأان أشهد أال
 28.ال إله إال هللا، وأنك رسول هللا

 وعن جابر بن عبد هللا أنه قال: خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أصحابه
 ا على اجلن ليلة اجلنهتفسكتوا فقال: لقد قرأفقرأ عليهم سورة الرمحن من أوهلا إىل آخرها، 

فَب َأي   َءااَلٓء  َرب  ُكَما  ﴿: فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله تعاىل
  29. قالوا: ال شيء من نعمك ربنا نكذب فلك احلمد. ﴾ ُتَكذ  اَبن  

يفة، جاء يف فضل بعض السور يف القرآن الكرمي أحاديث صحيحة، وحسنة، وضعو 
ومن هذه السور سورات البقرة وآل عمران، وكذلك سورة الكهف، وسورة امللك، وسورة 

أم ا سورة الرمحن فقد جاء يف فضلها أحاديث ضعيفة مل تصح، ومن تلك  الفاحتة،
األحاديث: )لكل  شيء عروس، وعروس القرآن سورة الرمحن(، وكل األحاديث اليت رويت 

 .ناد كما حق ق ذلك العالمة األلباين  يف فضل هذه السورة ضعيفة اإلس

 

                                                          
 .151، ص17، جدار إحياء الرتاث العريب، بريوت ،اجلامع ألحكام القرآنأبو عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب،  28
الرتول، وذلك ألنه ، تكرر هذا احلديث مرتني، هنا وعند احلديث عن سبب  415، ص 3، ج خمتصر تفسري ابن كثري 29

 .سببا للرتول وهللا تعاىل أعلم هيف فضل السورة، كما جاء هناك ردا على من عد، واضح وصريح
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 الباب الثالث     

 التكرار يف النحو العريب

 م التكرارو مفهالفصل األول: 

 وال بنفسه ىيتعدّ  وكر، كره ، وهوأصله من الكّر مبعىن الّرجوع لغة ليف ا التكرار 
الشيء  رتكرّ ألنه  بفتح التاء،  تفعالوهو على وزن  وأعاد دإذا ردّ  ركرّ  من أو ى،دّ يتع

 30تكريرا وتكرارا.

هو إعادة كلمة أو مجلة أكثر من مرة يف سياق واحد  والتكرار يف االصطالح 
 ما، وذلك إما للتوكيد أو لزايدة التنبيه أو للتهويل أو للتعظيم. لنكتة

 وقيل: ذكر الشيء مرتني فصاعدا. 

 31املعىن مرددا.وقيل: داللة اللفظ على  

وأشار بعضهم إىل أن هذا التعريف األخري خاص ابلتكرير دون التكرار فهو  
 32.بني االثنني، أما التكرار فهو: زايدة اللفظ على املعىن لفائدة قفرّ  على هذا

وهو فن قويل من األساليب املعروفة عند العرب، بل هو من حماسن الفصاحة  
 العربية. يف اللغة

                                                   
 مادة )كر(.، لسان العرب 30
 .63، ص) م2000سنة ، عمان الفرقان، دار) ،1ط  ،الكرمي القرآن قصص عباس، فضل 31
 .260ص  ،م(1995، سنة مكتبة لبنان، بريوت)، 1، طأسلوب التوكيد يف القرآن الكرميحممد حسني أبو الفتوح،  32



       22 
 

كالم بلغائهم وخطبائهم وهؤالء ال يكررون كالمهم عبثا وال أيتون وقد كثر يف   
 وشعرهم قصيدة املهلهل بن ربيعة واصفا حرب البسوس مهنلغوا. ومن صور التكرار يف بيا به

 وما دار بني قومه وبني خصومهم بين بكر من حرب وقتال ويرثي أخاه كليبا:

 ريجلإذا ما ضيم جريان ا  على أن ليس عدالً من كليب 

 قوله " على أن ليس عدالً من كليب " أكثر من تسع مرات. روكرّ 

وكذلك قصيدة احلارث بن عباد حيت قتل ابن أخيه فاستنفر للثأر والقتال،  
 فقال:

 غري ريب وصاحل األعمال  كل شيء مصريه للزوال 

 ويقول فيها:

 لقحت حرب وائل عن حيال  قراب مربط النعامة مين 

 مربط النعامة مين " أكثر من أربع عشرة مرة. وكرر قوله: " قراب

 وكذلك قول الشاعر:

 33إايك من دمه إايك إايك  ال تقتلي مسلما إن كنت مسلمة 

 وكان جارايً يف أسلوبه عامة جمرى مهنهذا يف كالم العرب، وإمنا نزل القرآن بلسا 
 رلك ورد التكراذا املسلك تستحكم احلجة عليهم يف عجزهم عن املعارضة، ولذهبكالمهم، و 

                                                   
 .150، 15ج ،املعاين روح. 160، ص9، ججامع أحكام القرآنالقرطيب،  33
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 يف القرآن بشكل واضح وملحوظ، وعلى خالف الكالم البشري الذي ال يسلم من قلق
  واضطراب فقد جاء يف كالم هللا تعاىل حمكماً ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

 كيب التكرارا تر   الفصل الثاين:

يتضح من . و التحليل: أتليف الشيء من مكوانته البسيطة، ويقابله لغة الرتكيب 
أنه ضمُّ شيٍء إىل  -أو للفظ الفعل )ركَّب( مبعناه اللغوي  -التعريفني السابقني للرتكيب 

 .34شيٍء، ووضع شيٍء على شيٍء؛ حيث َيصريان يف سياج واحد وحلحمٍة واحدة

ضمُّ أو َرْصفح اسٍم إىل جانب اسٍم، أو فعٍل إىل جانب : اصطالًحاوالرتكيب  
وهو على عدة صور، فقد ، ليحكوِّان كالًما مفيًدا يؤدي وظيفته االتصالية ويَقبله املتلقياسٍم؛ 

وقد يطول  يكون مركًبا من امسني وهو اجلملة االمسية، أو من فعٍل واسم وهو اجلملة الفعلية،
ل واملفاعي -من الظرف واجلار واجملرور  -فيتصل به ما تتم به الفائدة؛ كشبه اجلملة ، الرتكيب

أبنواعها، وغريها من املكمالت اليت وإن كانت غري أصيلة يف اجلملة من انحية الظاهر أو 
اللفظ، فإهنا أصيلة جدًّا من انحية املعىن والداللة؛ إذ إهنا تحظهر َمن وَقع عليه فعلح الفاعل، 

ح حاله وهيئته، أو غايَة فِّعله  .35أو تحوضِّّ

 :الكرمي إىل نوعني العلماء التكرار الوارد يف القرآن مقسّ و  

وهو على  36،: تكرار اللفظ واملعىن، وهو ما تكرر فيه اللفظ دون اختالف يف املعىنوالأ
 :قسمني: موصول ومفصول

                                                   
 368،ص1، املعجم الوسيط،جاملعجم الوسيطجممع اللغة العربية ابلقاهرة،  34
 9، صاإليضاح العضديأيب علي الفارسي،   35
 .25ص الكرمي، القرآن يف التوكيد أسلوب 36
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 أما املوصول: فقد جاء على وجوه متعددة.. 1

َهاَت ۞﴿: إما تكرار كلمات يف سياق اآلية، مثل قوله تعاىل - َهاَت َهي ۡ َهي ۡ

 .[36 :املؤمنون]  ﴾٣٦لَِّما تحوَعدحوَن 
 انَِّيةٍ   َ َويحطَافح َعَلۡيهِّم بِّ ﴿ :وإما يف آخر اآلية وأول اليت بعدها، كقوله تعاىل -

   ﴾اتَ ۡقدِّيرً  َقدَّرحوَها قَ َوارِّيرَْا مِّن فِّضَّةٍ   ١٥ قَ َوارِّيرَا   َكاَنۡت  َوَأۡكَوابٍ  فِّضَّةٍ  مِّّن
 [.16-15اإلنسان ]

َوَجااَء رَبَُّك   ٢١ ادَكًّ  ادحكَّتِّ ٱأۡلَۡرضح دَكًّ َكالَّاۖٓ إَِّذا ﴿: وإما يف أواخرها، كقوله -

 [.22-21الفجر  ] ﴾٢٢ اَصفًّ  اَوٱۡلَمَلكح َصفًّ 

إِّنَّ  ٥ فَإِّنَّ َمَع ٱۡلعحۡسرِّ يحۡسرًا﴿ : وإما تكرار اآلية بعد اآلية مباشرة، كقوله -

ُثحَّ أَۡوىَلٰ َلَك   ٣٤ َأۡوىَلٰ َلَك فََأۡوىَلٰ ﴿[،   6-5الشرح ] ﴾٦ اَمَع ٱۡلعحۡسرِّ يحۡسرً 

 ُثحَّ َكالَّ َسيَ ۡعَلمحونَ   ٤ َكالَّ َسيَ ۡعَلمحونَ  ﴿ [،35-34القيامة ] ﴾ ٣٥ َفَأۡوىَلٰا 
 ُثحَّ َكالَّ َسۡوَف تَ ۡعَلمحونَ   ٣ َكالَّ َسۡوَف تَ ۡعَلمحونَ  ﴿[، 5-4]النبأ  ﴾ ٥
َماا أَۡدَرٰىَك َما ُثحَّ  ١٧ َوَماا أَۡدَرٰىَك َما يَ ۡومح ٱلدِّينِّ  ﴿[، 4-3]التكاثر  ﴾ ٤

ُثحَّ قحتَِّل    ١٩ فَ قحتَِّل َكۡيَف َقدَّرَ ﴿[، 18-17]اإلنفطار  ﴾ ١٨ يَ ۡومح ٱلدِّينِّ 

 [.21-19]املدثر  ﴾ ٢١ ُثحَّ َنظَرَ   ٢٠ َكۡيَف َقدَّرَ 
تكرار  هو ما وقع فيه الفصل بني اجلمل املكررة، فهو على صورتني، إمافوأما املفصول: . 2

 ما تكرار يف القرآن كله.يف السورة نفسها، وإ
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َوإِّنَّ َربََّك ََلحَو ٱۡلَعزِّيزح ﴿: التكرار يف السورة نفسها: تكرر قوله تعاىل -
يمح   يَ ۡوَمئِّذٍ  َوۡيل  ﴿: يف سورة الشعراء مثان مرات، وقوله 37،﴾ٱلرَّحِّ

فَبَِّأيِّّ َءااَلاءِّ ﴿: يف سورة املرسالت عشر مرات، وقوله 38،﴾لِّۡلمحَكذِّبِّنيَ 
َوَلَقۡد ﴿ : يف سورة الرمحن إحدى وثالثني مرة، وقوله 39،﴾تحَكذِّاَبنِّ َربِّّكحَما 

 القمر أربع مرات. يف سورة 40،﴾َيسَّۡراَن ٱۡلقحۡرَءاَن لِّلذِّۡكرِّ فَ َهۡل مِّن مُّدَّكِّرٍ 
َذا ﴿: التكرار يف القرآن كله على مواضع خمتلفة: كقوله تعاىل - َويَ قحولحوَن َمََتٰ هَٰ

دِّقِّنيَ ٱۡلَوۡعدح إِّن كحنتحۡم  هِّدِّ ﴿ وردت ست مرات، وقوله: 41،﴾صَٰ ُّ جَٰ َي َُّها ٱلنَّيبِّ أيَٰا
ريح  َوى ٰهحۡم َجَهنَّمحۖٓ َوبِّۡئَس ٱۡلَمصِّ

ۡ
ۡمۚۡ َوَمأ مرتني،  42،﴾ٱۡلكحفَّاَر َوٱۡلمحنَٰفِّقِّنَي َوٱۡغلحۡظ َعَلۡيهِّ

 مرتني. 43،﴾لحوااْ َأۡهَل ٱلذِّۡكرِّ إِّن كحنتحۡم اَل تَ ۡعَلمحونَ   َ َفسۡ ﴿: وقوله تعاىل

املقصود من التكرار يف املعىن دون اللفظ، هو التكرار يف املعىن دون اللفظ: وهو  والثاين:
الَقَصص، كما هو احلال يف َقَصص األنبياء، كقصة آدم، وقصة نوح،  عادة ما يرد كثريًا يف

وبعض ، عليهم السالم، أو العذاب والنعيم يف اآلخرة، أو إحياء املوتى يوم القيامة وقصة لوط
تتكّرر والظواهر املذكورة  صسموات واألرض، فمع أن هذه الَقصَ الظواهر الكونية كخلق ال
خمتلفة، ومبفردات خمتلفة، ومن ُّث فهي  ا جتيء يف كل مرّة بصيغةهنيف السور القرآنية، إال أ

                                                   
 .، من سورة الشعراء191، 175، 159، 122،140، 104، 9,68اآلايت:  37
 من سورة املرسالت. ،49، 47، 45، 40، 37، 34، 28، 24، 19، اآلايت:  15 38

39
، 59، 57، 55، 53، 51، 49، 47، 45، 42، 40، 38، 36، 34، 32، 30، 28، 25، 23، 21، 18، 16، 13 اآلايت:  

 ، من سورة الرمحن.77، 75، 73، 71، 69، 67، 65، 63، 61
40
 ، من سورة القمر.40، 32، 22، 17 اآلايت: 
41

 25اآلايت:سورة يس،  48 اآلايت:سورة سبأ،  29اآلايت:سورة النمل،  71اآلايت:ء، سورة األنبيا 38اآلايت:سورة يونس،  48اآلايت: 
 سورة امللك.

 سورة التحرمي. 9: اآلايتسورة التوبة،  73اآلايت: 42
 سورة األنبياء. 7 اآلايت:سورة النجل،  43 اآلايت: 43
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املستعملة يف سياق هذه الَقَصص ختتلف من موضع  َتعرِّض ألهداف خمتلفة. فاأللفاظ
 فتتكّرر من حني آلخر. ا املعاين والعربآلخر، أم

سورتى البقرة  ومن أمثلة هذا النوع من التكرار، قّصة آدم عليه السالم املكررة يف 
  واألعراف:

َها َرَغًدا َحۡيثح ﴿ :قال تعاىل  ن ۡ َاَدمح ٱۡسكحۡن أَنَت َوَزۡوجحَك ٱجۡلَنََّة وَكحاَل مِّ َوق حۡلَنا يَٰا  

تحَما َواَل تَ ۡقَراَب 
ئ ۡ ذِّهِّ ٱلشََّجَرَة فَ َتكحواَن مَِّن ٱلظَّٰلِّمِّنيَ شِّ َها َفَأۡخَرَجهحَما ِمَِّّا   ٣٥ هَٰ

َفَأَزَلَّحَما ٱلشَّۡيطَٰنح َعن ۡ

نيٍ  إِّىَلٰ  َوَمتَٰع   ٱأۡلَۡرضِّ محۡستَ َقر   يفِّ  َوَلكحمۡ  َكااَن فِّيهِّۖٓ َوق حۡلَنا ٱۡهبِّطحوْا بَ ۡعضحكحۡم لِّبَ ۡعٍض َعدحو ۖٓ   ٣٦ حِّ
تٍ  فَ تَ َلقَّىٰا َءاَدمح  يمح إِّنَّهح  َعَلۡيهِّۚۡ  فَ َتابَ  مِّن رَّبِّّهِّۦ َكلِّمَٰ  [.37-35]البقرة  ﴾ ٣٧ ۥ هحَو ٱلت َّوَّابح ٱلرَّحِّ

تحَما َواَل ﴿ :وقال عز وجل  
ئ ۡ َاَدمح ٱۡسكحۡن أَنَت َوَزۡوجحَك ٱجۡلَنََّة َفكحاَل مِّۡن َحۡيثح شِّ َويَٰا  

ذِّهِّ ٱلشََّجَرَة فَ َتكحواَن مَِّن  ۥرَِّي  ١٩ ٱلظَّٰلِّمِّنيَ تَ ۡقَراَب هَٰ فَ َوۡسَوَس ََلحَما ٱلشَّۡيطَٰنح لِّي حۡبدَِّي ََلحَما َما وح
ذِّهِّ ٱلشََّجَرةِّ إِّالَّا َأن َتكحواَن َمَلَكنۡيِّ َأوۡ  هحَما مِّن َسۡوءَِٰتَِِّّما َوقَاَل َما نَ َهٰىكحَما َربُّكحَما َعۡن هَٰ

َتكحواَن  َعن ۡ

 [.20-19] األعراف  ﴾ ٢٠ مَِّن ٱۡلَٰلِّدِّينَ 

 معاين التكرار الفصل الثالث:

ولقد علمنا ِمّا سبق أن العلماء اختلفوا يف داللة توظيف هذه الظاهرة البارزة  
فما  للتكرار متاًما، وفريق مؤيّد له م انقسموا إىل فريقني: فريق انفٍ هنالنّص القرآين، ورأينا أمفي

 هي إذن فوائد التكرار يف النّص القرآين الكرمي؟
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 تيمية رمحه هللا: "وليس يف القرآن تكرار حمض، بل البد من فوائد يفيقول ابن  
القرآن الكرمي هو كالم هللا املعجز،  هذا الكالم معقول ومقبول عندي، ألن 44كل خطاب"

يف التكرار مثال، كما زعمه البعض –جهاته  وإذا وجدان ما فيه من النقائص يف أي جهة من
  فسيكون القرآن ضعيفا.،-بأنه ِما ال فائدة له يف كالم العر 

ذكر هللا هذه القصة يف عدة مواضع من القرآن، يبني يف كل موضع منها من  
واالستدالل نوعًا غري النوع اآلخر، كما يسمَّى هللاح ورسولحه وكتابحه أبمساء متعددة،   االعتبار

 تنويعاسم يدل على معىن مل يدل عليه االسم اآلخر، وليس يف هذا تكرار، بل فيه  كل
 اآلايت مثل أمساء النيب صلى هللا عليه وسلم إذا قيل: حممد، وأمحد، واحلاشر، والعاقب،

االسم  واملقفى، ونيب الرمحة، ونيب التوبة، ونيب امللحمة، يف كل اسم داللة على معىن ليس يف
 اآلخر، وإن كانت الذات واحدة فالصفات متنوعة.

 ان، وبيان، وهدى، وبصائر، وشفاء،وكذلك القرآن إذا قيل فيه: قرآن، وفرق 
الرب  ونور، ورمحة، وروح: فكل اسم يدل على معىن ليس هو املعىن اآلخر. وكذلك أمساء
الالق،  تعاىل إذا قيل: امللك، القدوس، السالم، املؤمن، املهيمن، العزيز، اجلبار، املتكرب،

اآلخر، فالذات  االسم البارئ، املصور: فكل اسم يدل على معىن ليس هو املعىن الذي يف
التامة، يعربَّ عن القصة  واحدة، والصفات متعددة، فهذا يف األمساء املفردة. وكذلك يف اجلمل
معاٍن أحَخر، وإن كانت  جبحَمل تدل على معاٍن فيها، ُث يعرب عنها جبحَمل أخرى تدل على
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ىًن ليس يف اجلحَمل اجلحَمل مع القصة املذكورة ذا ا واحدة فصفا ا متعددة، ففي كل مجلة من
 45األحَخر"

 ذه الظاهرةهبوهناك علم آخر من أعالم العلماء املعاصرين الذى يعطى إهتمامه  
 وهو بديع الزمان سعيد النورسي إذ يقول: "إن قلت: إن يف القرآن املوجز املعجز أشياء

وقصة موسى ، و)ويل يومئذ( إخل، مكررة تكرارا كثرية يف الظاهر كالبسملة و )فبأي آالء( إخل
  وأمثاَلا، مع أن التكرار ميل ويناىف البالغة.

 ََلْأَلح ُيحْرِّقح " فإن التكرار قد ميحِّّل، ال مطلقا. بل قدقيل لك: "َما كحلُّ ما يتَ  
آنس،  يحستحسن وقد يحْسَأم. فكما أن يف غذاء اإلنسان ما هو قوت كلما تكرر حال وكان

وقوت وقوة   احْستحلِّّذ، كذلك يف الكالم ما هو حقيقةوما هو تفكه أن تكرر محلَّ وأن جتدد 
الشمس. وفيه ما   لَلفكار وغذاء لَلرواح كلما استعيد استحسن واستئنس مبألوفه كضياء

  46هم من قبيل الزينة والتفكه، لذته يف جتدد صورته وتلون لباسه"

  :47فوائد، منها –أي : التكرار  –: وله -رمحه هللا  –وقال السيوطي  

ألجله   ، وقد قيل "الكالم إذا تكرَّر تقرَّر"، وقد نبه تعاىل على السبب الذيللتقرير (1
لَِّك أَنزَۡلنَٰهح ق حۡرَءااًن َعَربِّيًّ ﴿ كرر األقاصيص واإلنذار يف القرآن بقوله: َنا اوََكذَٰ  فِّيهِّ  َوَصرَّف ۡ

دِّثح ََلحۡم ذِّۡكرً  مِّنَ  ۡ  [.113]طه  ﴾ ١١٣ اٱۡلَوعِّيدِّ َلَعلَّهحۡم يَ ت َّقحوَن َأۡو ُيح

                                                   
 .168-167، 2000ابن تيمية، سنة  45
 .39، ص2008النورسي،  46
 .176-170السيوطي، دون السنة،  47
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حماسن  . قال اإلمام السيوطي: التكرير هو أبلغ من التأكيد، وهو منللتأكيد (2
 الفصاحة خالفاً لبعض من غلط.

: تعاىل على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكالم ابلقبول، ومنه قوله لزايدة التنبيه (3

َيا  ٣٨َوقَاَل ٱلَّذِّيا َءاَمَن يََٰقۡومِّ ٱتَّبِّعحونِّ أَۡهدِّكحۡم َسبِّيَل ٱلرََّشادِّ ﴿ ن ۡ ذِّهِّ ٱحۡلَيَ ٰوةح ٱلدُّ َا هَٰ يََٰقۡومِّ إِّمنَّ

َرَة هَِّي َدارح ٱۡلَقرَارِّ  َوإِّنَّ  َمتَٰع    [.39-38]غافر  ﴾٣٩ٱأۡلاخِّ

[، 2-1]احلاقة  ﴾ ٢َما ٱحۡلَااقَّةح   ١ٱحۡلَااقَّةح ﴿: حنو قوله تعاىل للتعظيم والتهويل (4

، [3-1]لبقارعة  ﴾٣ َوَماا أَۡدَرٰىَك َما ٱۡلَقارَِّعةح   ٢َما ٱۡلَقارَِّعةح   ١ٱۡلَقارَِّعةح ﴿

َمالِّ ﴿ بح ٱلشِّّ َمالِّ َماا َأۡصحَٰ بح ٱلشِّّ  [.41]الواقعة  ﴾ ٤١َوَأۡصحَٰ
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  الباب  الرابع    

 حتليل األلفاظ املكررة يف سورة الرمحن

 الرمحن سورة يفالتكرار مفهوم الفصل األول: 

تكرار ، ر اللفظة يف اآلية الواحدةار تك :ثالثة أنواع رمحنر يف سورة الاتكر الإن  
 .سورة الواحدة اليف  تكرار اجلملة، و اللفظة الواحدة يف آايت متعددة

 اللفظة يف اآلية الواحدةر اتكر  .1 

نُ  : ذلك يف قوله تعاىل الباحث دجيو    ۡحسََٰ ِن ِإَّلا ٱۡۡلِ ۡحسََٰ  ٦٠ َهۡل َجزَآُء ٱۡۡلِ
ألن لفظة اۡلحسان اليت  لغرض التوكيد ليس هنا وٕاعادة لفظة اۡلحسان[ 60رمحن ]ال

هبا اآلية، ختمت  جاءت يف أول اآلية َّل حتمل املعىن نفسه الذي حتمله لفظة اۡلحسان اليت
نِ ) : : وذلك أن اۡلحسان من قوله تعاىل ۡحسََٰ هللا صلى  معناه كما قال الرسول( َهۡل َجزَآُء ٱۡۡلِ

 هنا أي أن اۡلحَسان( كاير  نهه فإاه فإن مل تكن تر اهللا  كأنك تر  أن تعبد  هللا عليه وسلم: )
 48.ألوامره، وينتهي لنواهيه ثلمتبد املخلوق اخلالق حق عبادته فيأن يع

نُ : )...أما معىن اللفظة نفسها من قوله عز وجل  و   ۡحسََٰ هو إعطاء ف( ِإَّلا ٱۡۡلِ
 49.وثواب هلم ونعيم احلسن أي اجلنة  ألهنا خري ألهلها

ومما تقدم ندرك أن لفظة اۡلحسان اليت ختمت هبا اآلية هي استجابة طبيعية  
 .مكافأة ملن آمن واتقى وذلك أن اجلنة ۡلحسان املخلوق

                                                          
 لسان العرب )مادة : حسن(. 48

 .453، ص4، جالكشاف. الزخمشري  49
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  ر اللفظة الواحدة يف آايت متعددةاتكر  .2 

: ) ر اللفظة الواحدة يف آايت متعددة من قول هللا عز وجل  ار تك الباحث دجيو  

َوأَِقيُموْا ٱۡلَوۡزَن بِٱۡلِقۡسِط َوََّل  ٨َأَّلا َتۡطَغۡوْا يف ٱۡلِميزَاِن   ٧َوٱلساَمٓاَء َرفَ َعَها َوَوَضَع ٱۡلِميزَاَن 

ِسُرواْ ٱۡلِميزَاَن   [9-7] الرمحن (  ٩ُُتۡ

ن يف آِخِر كل از ر لفظة امليار اآلايت الثالث يلفت انتباهه تكإن القارئ هلذه و  
ملفسرون يف سبب إعادة ذكر وقد اختلف ا. الثانية والثالثة آية وكان حقها اۡلضمار يف اآلية

فقال بعضهم إن سبب ذلك هو . أواخر هذه اآلايت اآلخِذ بعضها أبعناق بعضن يف از املي
ن سببه از املي ن، وقال آخرون إن إعادة ذكراز أهنا نزلت مًعا ألضمر ذكر املينزوهلا متفرقة، ولو 

جعل كل آية مستقلة بنفسها غري مفتقرة إىل غريها، والذي يعتمد هو أن جيعل لكل واحٍد 

( يعين  ٧َوٱلساَمٓاَء َرفَ َعَها َوَوَضَع ٱۡلِميزَاَن  ) :من قوله ناامليز ذلك أن  اآلخر معىن غري معىن
َساٍب معلوم، وتقدير والقمر بِ  فالشمس. رو  وص ما أبدع هللا وضع البنية املعتدلة يف كل ِ 

 50.اتصوير  سوي، والسماء عن األرض مرفوعة، واۡلنسان مصور أحسن

هية ار احلكم ابلعدل ك فهو (٨َأَّلا َتۡطَغۡوْا يف ٱۡلِميزَاِن : )يف قوله ناامليز ومعىن  
واَّلرث مبا ثبت به حكم الطبع قبل حكم الشرع،  يف القصاص، اَّلعتداء، وجاوزة احلد  

اۡلنسان املعادلة يف  واملعىن أن هللا عَدل خلقة اخللق، وَّل سيما آدَم عليه السالَم ليتوخى
 51.لسن، واألذن ابألذن، والنفس ابلنفساألحكام فالعني ابلعني، والسن اب

                                                          
 462، ص (بريوت دار اآلفاق). درة التنزيل وغرة التأويل، اَّلسكايف 50
 .463ص ،ملصدر نفسه 51
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ِسُروْا ٱۡلِميزَاَن : )من قوله تعاىل ناز امليأما   هو ( ٩َوأَِقيُموْا ٱۡلَوۡزَن بِٱۡلِقۡسِط َوََّل ُُتۡ
األخذ والعطاء فتبني هبا مقادير احلقوق ليكتفي كل ذي حق  آلة التعديل وهي اليت يَقع هبا

 52.أقل مما جيب عليه ماله، وَّل يعطيعلى قدر ما حيب له فال أيخذ أكثر من 

; إذا كان  ار ان مل يكن تكر از ذكره نقول إن إعادة لفظة املي واستنادا إىل ما تقدم 
ء هذا النوع من األساليب التعبريية ار وقد استعمل الشع .والثالث األول ملعىن غري معىن الثاين

( ذات خلخال)  هي قصيدةاملقام  يف إبداعاهتم الشعرية، وأقرب مثال نستدل به يف هذا
ة مل مثانية عشر مر ( اخلال)يف قصيدته  ئري ; وقد استعمل األمري لفظةاز لألمري عبد القادر اجل

 :رة واحدة. ونذكر من ذلك قولهرها تردد املعىن ولو مار ُُيَْلق فيها على كثرة تك

 ِهرِي بلَخالِ تَتِيُه َعَلى ْْشِْس الظ   َواَفْت ِمْنُكْم َذاُت َخْلَخالٍ  َخِليليا  -
 أَبْ َيُض ِمَن اخلَالِ  َرِخيُم احلََوايِش، َوْهوَ   هَلَا ِمْنِطٌق ُحْلٌو، بِِه ُسْحُر اَبَبلٍ  -
َبٌة، َعْن كُ   ُمَوشَحٌة ِمْن طَْر زُكْم بَ َبَدا ئِعَ  -  ِذي فْطَنٍة َخالٍ  ل ِ ُُمَج 
 53َما اخلَالُ َيُصُد ِلِمْرآَها الٌشَجاُع، كَ   وِكْسوتُ َها النْعماُء ِمْن ُكِل ُمسن -

فاخلال يف البيت األول يعين الشامة، ويعين الربق يف البيت الثاين، واخلايل البال  
 .بعار يف البيت ال يف البيت الثالث، واجلبان

 سورة الواحدةاليف  ر اجلملةاتكر  .3 

فَِبَأيِ  : )من قول هللا عز وجل   سورة الواحدةاليف  اجلملة رار تك الباحث دجيو  
اَبنِ اََّلِٓء ءَ   يف سورة واحدة، مرةث أن تكررت آية إحدى وثالثني مل حيد حيث 54(َربِ ُكَما ُتَكذِ 

                                                          
52
 .463(، صدار اآلفاق بريوت). درة التنزيل وغرة التأويل، اَّلسكايف 
53

 .70-69بريوت( ص  ، اليقظة ، )دارزئري ا اجل القادر عبد األمري ديوان  
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فكلما ذكر هللا عز  وجل  نعمة من  وقد تكررت هذه اآلية للتقرير ابلنعم املختلفة املتعددة،
َربِ ُكَما اََّلِٓء فَِبَأيِ  ءَ ) على التكذيب هبا فكانت خَ ب  النعم العظيمة اليت أنعم هبا على خلقه و 

اَبنِ   .يف كل ذكر تُنسب إىل دَّللة ما تعلقت به( ُتَكذِ 

نذكر ، 55وقد أفرد هللا عز وجل سبع آايت نبه فيها إىل ما خلق من نعم الدنيا 

َن   ٢َعلاَم ٱۡلُقۡرَءاَن   ١ٱلرامۡحََُٰن ): من ذلك قوله تعاىل نسََٰ   ٤َعلاَمُه ٱۡلبَ َياَن   ٣َخَلَق ٱۡۡلِ
َوٱلساَمٓاَء َرفَ َعَها َوَوَضَع ٱۡلِميزَاَن  ٦َوٱلناۡجُم َوٱلشاَجُر َيۡسُجَداِن   ٥ َوٱۡلَقَمُر ِبُۡسَبانٍ ٱلشاۡمُس 

ِسُروْا ٱۡلِميزَاَن  ٨َأَّلا َتۡطَغۡوْا يف ٱۡلِميزَاِن   ٧ َوٱأۡلَۡرَض َوَضَعَها  ٩َوأَِقيُموْا ٱۡلَوۡزَن بِٱۡلِقۡسِط َوََّل ُُتۡ

فَِبَأيِ   ١٢َوٱحۡلَبُّ ُذو ٱۡلَعۡصِف َوٱلراحۡيَاُن  ١١ٱلناۡخُل َذاُت ٱأۡلَۡكَماِم وَ  يَها فََِٰكَهةٌ فِ   ١٠ِلأۡلَََنِم 

اَبِن   ذكرهتا جتحداَن، والفاء يف قوله فبأي نعمة من هذه النعم اليت(  ١٣َءاََّلِٓء َربِ ُكَما ُتَكذِ 

مه ار وٕاك وتعليمه البيان والقرآننسان، للتفريع على ما تقدم من النعم من خلق اۡل ف ِبأ ي  
 .بتسخري موجودات السماء واألرض له

اَبنِ ) وهكذا تكررت  عقب كل نعمة من نعم الدنيا ( فَِبَأيِ  َءاََّلِٓء َربِ ُكَما ُتَكذِ 
 56.ابتداًء من أ ول آية إىل اآلية الثالثة والعشرين فتعددت دَّلَّلهتا بتعدد تلك النعم

ا منها نيا جعل سبعً آايت حتدث فيها عن نعم الد  وكما أفرد سبحانه سبع  

رٍ  مِ ن يُ ۡرَسُل َعَلۡيُكَما ُشَواظٌ : )للرتهيب حنو قوله تعاىل فَِبَأيِ  َءاََّلِٓء  ٣٥ تَنَتِصرَانِ  َفاَل  َوحُنَاسٌ  َنا

اَبنِ  والسؤال املطروح: أي نعمة يف  فبأي نعمة من هذه النعم تكذابن. أي(  ٣٦ َربِ ُكَما ُتَكذِ 
                                                                                                                              

، 55، 53، 51، 49، 47، 45، 42، 40، 38، 36، 34، 32، 30، 28، 25، 23، 21، 18، 16، 13سورة الرمحن، اآلآيت:  54
57 ،59 ،61 ،63 ،65 ،67 ،69 ،71 ،73 ،75 ،77. 
55

 463(، صدار اآلفاق بريوت). درة التنزيل وغرة التأويل، اَّلسكايف  
 246، ص27، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  56
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هللا أنعم  اجلواب: هو أن؟ املصري املردي الذي ينتظر اجملرمني رهتديد هللا ووعيده وهو يصو  
والرتهيب زجر على  على عباده نعمتني ، نعمة الدنيا ونعمة الدين وأعظمها نعمة األخرى،

على الطاعات، وأي نعمة أكرب إذا من التخويف من الضرر املؤدي إىل  املعاصي وبعث
ه للمتقني يف ا على عباده يف الدنيا وما أعد  أنعم هب ملا ذكر تعاىل بعد كل نعمةو  أشرف النعم،

اَبنِ ) األخرى جاز أن يقول عند ذكر ماُيوف به الثقلني مما يصرفهم ( فَِبَأيِ  َءاََّلِٓء َربِ ُكَما ُتَكذِ 
اَبنِ  فَِبَأيِ  َءاََّلِٓء َربِ ُكَما) عن معصيته إىل طاعته اليت تكسبهم نعيم جنته قوله  (.ُتَكذِ 

بني اآلايت السبع اليت جعلها لنعم الدنيا،  -سبحانه وتعاىل  -وفصل هللا  

َها فَانٍ ) : بواحدة بعد قوله والسبع األخرى اليت أفردها لألخرى َقىَٰ َوۡجُه  ٢٦ ُكلُّ َمۡن َعَلي ۡ َويَ ب ۡ

َها فَانٍ ) :لهالنعمة يف قو [ 27-26]الرمحن (  ٢٧َربِ َك ُذو ٱجۡلَلََِٰل َوٱۡۡلِۡكرَاِم  ( هي ُكلُّ َمۡن َعَلي ۡ
نعمة التسوية بني الصغري والكبري، واألمري واملأمور، واملالك واململوك، والظامل واملظلوم يف 

 .57ة احملسن، ومعاقبة املسيءاز إىل دار البقاء وجما الفناء املؤدي

َءاََّلِٓء َربِ ُكَما فَِبَأيِ  : )وبعد ذكره تعاىل نعم الدنيا والدين اليت اتبعها بقوله 
اَبنِ  وتوبيًخا للمنكرين هبا، وتعظيًما لشأن املنعم خص  للنعم، ارً رة تقريمخسة عشر م( ُتَكذِ 

راَِيِن  : )مثاٍن منها لوصف اجلنتني األوليني اللتني أفردمها لعبادة املتقني َناِن جَتۡ  ٥٠ِفيِهَما َعي ۡ
اَبنِ  اَبِن  ٥٢ َزۡوَجانِ  ِفيِهَما ِمن ُكلِ  فََِٰكَهةٍ   ٥١ فَِبَأيِ  َءاََّلِٓء َربِ ُكَما ُتَكذِ  فَِبَأيِ  َءاََّلِٓء رَبِ ُكَما ُتَكذِ 

 ( أي فبأي نعمة من هذه النعم اليت أنعمت عليكم تكذابن. ٥٣

                                                          
57

 463(، صدار اآلفاق بريوت ).درة التنزيل وغرة التأويل، اَّلسكايف  
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َناِن  : )مث وصف اجلنتني اللتني دون األوليني بثمان نذكر منها قوله  ِفيِهَما َعي ۡ

اَبنِ فَِبَأيِ  ءَ   ٦٦ َنضااَخَتانِ  لٌ  ِفيِهَما فََِٰكَهةٌ  ٦٧ اََّلِٓء َربِ ُكَما ُتَكذِ  فَِبَأيِ  َءاََّلِٓء   ٦٨ َوُرماانٌ  َوََنۡ

اَبنِ   ؟ ( أي: فبأي نعمة من هذه النعم تكذابن ٦٩ َربِ ُكَما ُتَكذِ 

اَبنِ : )وهبذا يتكرر قوله   عترة، وزا إحدى وثالثني م( فَِبَأيِ  َءاََّلِٓء َربِ ُكَما ُتَكذِ 
لنعم الدنيا، واثنيها لنعم الدين اليت سبقت بنعمة  ارً تقري فيها على مخسة مواقف كانت أوَّلها

اجلملة املكررة ُتتلف يف كل  فنعم اجلنتني األوليني مث اَّلخريني، وكانت. التسوية بني اخللق
 .ررمرة ابختالف املك

 عليه وسلم: هللا صلى هللا ن بعروس القرآن يف قول الرسولرمحوقد مسيت سورة ال 
وهذا َّل يعدو أن يكون ثناًء على  58(نمح  م ر  ال شيٍء ع ُروٌس و  ع روُس القرآِن سورةُ  لُكل ِ )

أي لكل جنس ( لُكلِ  شيٍء َعُروسٌ ) السورة وليس من التسمية يف شيٍء ، والظاهر أن معىن
 العروس تكونئمها فإن ار لك( ئس االبلاعر )  أو نوع واحٌد من جنسه يزينه ، تقول العرب

فَِبَأيِ  َءاََّلِٓء ) رار روس تشبيه ما حتتوي عليه من تكن ابلعمحْ ر  مة مرعية، ووصف سورة الر  مك
اَبنِ   .60يكثر على العروس من احللي يف كل ما تلبسهمبا  59(َربِ ُكَما ُتَكذِ 

ر ظاهرة من الظواهر اليت برزت يف القرآن الكرمي ار خالصة القول إن التكو  
تكرار ، تكرار اللفظة يف اآلية الواحدة) ر أبنواعه املختلفةار التكالرمحن  مثلت سورلفائدة وقد 

لتحقق بعدا إيقاعي ( تكرار اجلملة يف السورة الواحدة ، واللفظة الواحدة يف آايت متعددة
ا فَِبَأيِ  َءاََّلِٓء َربِ ُكمَ : )ر قوله تعاىلار اتسمت به هذه السورة من تك ما دَّليل، ولعلومجايل و 

                                                          
 196(، ص2السيوطي، اۡلتقان،) ج 58
 13الرمحن  59
 227( ص27والتنوير، )ج عاشور، التحرير ابن 60
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اَبنِ  تشبيها هلا مبا يكثر على العروس من أدوات  جعلها حتضى بتسمية عروس القرآن( ُتَكذِ 
 الزينة واجلمال.

 سورة الرمحن تركيب التكرار يف  الفصل الثاين:

ىف هذه الباب و سورة الرمحن ،  مفهوم التكرار يف عن الكاتبقد ب حث  
الىت وجد فيها األلفاظ سورة الرمحن يف  تركيب التكرارث الكاتب موقع حسيب

 كما يلى:املكررة  

 " اإلحسان" للفظة . تركيب التكرار1 

نُ قوله تعاىل:  ۡحسََٰ ِن ِإَّلا ٱۡۡلِ ۡحسََٰ  [60رمحن ]ال ٦٠ َهۡل َجزَآُء ٱۡۡلِ

أن األوىل للعبد أن يقابل كل إحسان  قد بني هللا تعاىل لعباده يف هذه اآلية 
كبري بني إحسان وإحسان، فماذا تعادل قطرة من إحسان من العبد إبحسان رغم أن الفرق  

مع بور من اۡلحسان والفضل وقنوات العطاء من ربه، بل وإن إحسان العبد لربه ما هو إَّل 
 .من إحسانه إىل عبده ولطفه به وذلك ألنه هداه هلذا فهو احملسن الودود

إَّل ) ابلطاعة (جزاء اۡلحسان) :هذه )اۡلحسان( مرتني مبعىن كررتت 
 واۡلعراب هذه اآلية: ابلنعيم . ( اۡلحسان

مبتدأ مرفوع : جزاء ،حرف استفهام يفيد هنا النفي مبعىن )ما( :هل -
مضاف إليه جمرور : اإلحسان ،وعالمته الضمة الظاهرة,وهو مضاف

مرفوع  : خرب جزاءاإلحسان ،: أداة حصرإال ،وعالمته الكسرة الظاهرة
 .على آخره وعالمته الضمة الظاهرة
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  "اۡلحسانوتركيب التكرار يف هذه اآلية يعين " 

 "امليزان" للفظة . تركيب التكرار2 

َأَّلا َتۡطَغۡوْا يف ٱۡلِميزَاِن  ٧َوٱلساَمٓاَء َرفَ َعَها َوَوَضَع ٱۡلِميزَاَن    قوله تعاىل: 

ِسُرواْ ٱۡلِميزَانَ   ٨  [9-7] اآلية:  ٩ َوأَِقيُمواْ ٱۡلَوۡزَن بِٱۡلِقۡسِط َوََّل ُُتۡ

مرات، اتفقت يف اهلدف واخلتلفت  3د تكررت كلمة امليزان يف سورة الرمحن وق 
هو ميزان النظام الكوين ِ وقوانينُه وأنظمته، ميزان َّلدخل لإلنسان  :ولاأل فامليزانيف الدور، 

يف الدنيا امه هللا تعاىل بعدله ميزان أق وبه قامت السماء ،فيه ألنه خارج عن قدرته وإمكاَنته
الثاين: فهو للتشريعات املنظمة لعامل الثقلني  امليزانويكون أصل احلكم يف احلساب. وأما 

الثالث: فهو األنظمة واملقاييس اليت هبا قوام وتكاليفهما والنهي عن خمالفتها. وامليزان 
 واۡلعراب هذه اآلية: جمتمعات الثقلني وبه تتحقق العدالة يف اجملتمعات.

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة لفعل  :السَّماء  ، عطفحرف  :و   -
فعل ماض مبين على الفتح  :ر ف  ع ها ،ُمذوف تقديره )رفع( )ورفع السماء(

وفاعله ضمري مسترت تقديره هو يعود على الرمحن وهاء الضمري يف ُمل 
الواو عاطفة ، وضع فعل ماض مبين على  :و و ض ع   ،نصب مفعول به
مفعول به منصوب وعالمة نصبه  :ال ِميزان   ،على رفع الفتحة معطوف

  وتركيب التكرار يف هذه اآلية يعين "امليزان" .الفتحة الظاهرة على آخره
هلما إعراابن ، األول: أن تكون أْن مصدرية َنصبة للفعل  )أن ال( :أ الَّ  -

، َنهيةاملضارع وتكون َّل َنفية معها. واۡلعراب الثاين تكون أن تفسريية وَّل 
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ا فعل مضارع منصوب أبْن املصدرية أو جمزوم بال الناهية وعالمة : ت ط غ و 
جار وجمرور  :يف ال ِميزانِ  ،ذلك حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة

متعلقان ابلفعل تطغوا والتقدير )لئال تطغوا يف امليزان( أو )أي َّلتطغوا يف 
 "امليزان"  وتركيب التكرار يف هذه اآلية يعين .امليزان(

الواو عاطفة ،أقيموا فعل أمر مبين على حذف النون، والواو يف  :و أ ِقيُموا -
 ،مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة :ال و ز ن   ،ُمل رفع فاعل

طِ  : الو  ،جار وجمرور متعلقان ابلفعل اٌقيموا, أي مقسطني )عادلني( :ِِبل ِقس 
فعل مضارع جمزوم بال الناهية وعالمة  :ُُت ِسُروا، الواو عاطفة، وَّل الناهية

مة نصبه الفتحة مفعول به منصوب وعال :ال ِميزان   ،جزمه حذف النون
  .الظاهرة على آخره

نِ  " للفظة تركيب التكرار. 3   "ف ِبأ يِ  ء اال ِٓء ر بِ ُكم ا ُتك ذِ ِب 

اَبنِ فَِبَأيِ  ءَ  قوله تعاىل:   [13اآلية:  ] اََّلِٓء َربِ ُكَما ُتَكذِ 

 78مرة من أصل عدد آايت سورة الرمحن  31تكررت هذه اآلية الكرمية وقد  
 آية يف العد البصري, 76و واملدين، آية يف العد املكي 77آية يف العد الكويف والشامي، و

( إذ يعدمها  ٢ َعلاَم ٱۡلُقۡرَءانَ   ١ ٱلرامۡحََٰنُ وسبب اختالف العد موضعان مها بداية السورة )
ِذِهۦ َجَهناُم ٱلايِت ) والشامي آيتان بينما يعدمها الباقون آية واحدة، ويعد اجلمهور الكويف هََٰ

ُب هِبَا ٱۡلُمۡجرُِمونَ  يٍم َءانٍ   ٤٣ ُيَكذِ  نَ َها َوبَ نۡيَ محَِ ( آيتان بينما يعدمها البصري  ٤٤ َيطُوُفوَن بَ ي ۡ
 آية واحدة.
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د آيتني أربعة مواضع مع مالحظة العد واملواضع اليت وردت فيها اآلية الكرمية بع 
   البصري:

لٍ  - َن ِمن َصۡلصََٰ نسََٰ   ١5 رٍ َنا  مِ ن َوَخَلَق ٱجۡلَٓانا ِمن ماارِجٍ  ١٤ ٱۡلَفخاارِ كَ  ﴿َخَلَق ٱۡۡلِ

اَبنِ   ﴾ ١٦ فَِبَأيِ  َءاََّلِٓء َربِ ُكَما ُتَكذِ 
نَ ُهَما بَ ۡرزَخٌ   ١٩ ﴿َمرََج ٱۡلَبۡحَرۡيِن يَ ۡلَتِقَيانِ  - فَِبَأيِ  َءاََّلِٓء َربِ ُكَما  ٢٠ يَ ۡبِغَيانِ  َّلا  بَ ي ۡ

اَبنِ   ﴾ ٢١ ُتَكذِ 
َها فَانٍ  - َقىَٰ َوۡجُه رَبِ َك ُذو ٱجۡلَلََِٰل َوٱۡۡلِۡكرَامِ  ٢٦ ﴿ُكلُّ َمۡن َعَلي ۡ فَِبَأيِ  َءاََّلِٓء   ٢٧ َويَ ب ۡ

اَبنِ   ﴾ ٢٨ َربِ ُكَما ُتَكذِ 
ُب هِبَا ٱلۡ  - ِذِهۦ َجَهناُم ٱلايِت ُيَكذِ  يٍم َءانٍ   ٤٣ ُمۡجرُِمونَ ﴿هََٰ نَ َها َوبَ نۡيَ محَِ  ٤٤ َيطُوُفوَن بَ ي ۡ

اَبنِ   ﴾ ٤٥ فَِبَأيِ  َءاََّلِٓء َربِ ُكَما ُتَكذِ 
وما سوى ذلك تتكرر هذه اآلية املباركة عقب كل آية من السورة الكرمية من  

 .يف العد الكويف 12بعد اآلية

واييت اۡليقاع الفكري يف  التكرار من أهم عناصر اۡليقاع الصويت والفكري ، 
هذه اآلية الكرمية ابلتذكري بنعم هللا تعاىل يف الوجود واَّلايت الكونية يف الدنيا واَّلخرة عقب 

 واۡلعراب هذه اآلية: ذكر كل نعمة كربى خاصة نعم احلياة اآلخرة.

أعربت الفاء استئنافية و تعليلية ، كما أعربت عاطفة فصيحة على : فبأي ِ  -
، (مضمر ُمذوف ) إن كانت هذه نعمنا ترايهنا فبأيها تكذابنتقدير شرط 
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مضاف إليه  (رب ِ ) :ربكما ،مضاف إليه جمرور وعالمته الكسرة :آالء
 ،جمرور وعالمته الكسرة والضمري )كما( يف ُمل مضاف إليه جمرور

فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة وألف  :تكذِبن
 .رفع فاعل مرفوعالتثنية يف ُمل 

 سورة الرمحن التكرار يفمعاىن  الفصل الرابع:
يف الفصل األول من  ،سورة الرمحنمن  األلفاظ املكررة قد قام الباحث ابحلديث عن

هذا الباب، ويف هذا الفصل سيتحدث عنها مرة أخرى من حيث املعاين اليت تفيدها يف 
 السورة نفسها، وذلك كما أييت:

 
 معاين التكرار تكرار الفظة اآلية الرقم

َوٱلساَمٓاَء َرفَ َعَها  1
  ٧َوَوَضَع ٱۡلِميزَانَ 

َأَّلا َتۡطَغۡوْا يف 
َوأَِقيُمواْ  ٨ٱۡلِميزَانِ 

ٱۡلَوۡزَن بِٱۡلِقۡسِط َوََّل 
ِسُرواْ ٱۡلِميزَانَ    ٩ُُتۡ

 

هذه اآلايت هي إستمرار لبيان النعم     )امليزان(
يف اآلايت  اۡلهلي ة اليت جاء ذكر مخس منها

السابقة، حيث حتد ثت عن أهم  اهلبات اليت 
 منحها هللا سبحانه.

)السماء( يف هذه اآلية سواء كانت مبعىن    
جهة العلو، أو الكواكب السماوية، أو جو 
األرض )والذي يعين الطبقة العظيمة من 

واليت حتيط ابألرض كدرع يقيها من  اهلواء
وحرارة  األشع ة الضار ة والصخور السماوية

 الشمس، والرطوبة املتصاعدة من مياه البحار
إن  كل  . لتتكو ن الغيوم وتنزل األمطار( 



        40 
 

واحدة من هذه املعاين هبة عظيمة ونعمة َّل 
مثيل هلا، وبدوهنا تستحيل احلياة أو تصبح 

 َنقصة.
نعم إن  النور الذي مينحنا الدفء واحلرارة     

السماء واهلداية واحلياة واحلركة أيتينا من 
 وكذلك األمطار، والوحي أيضاً، وبذلك فإن  

ً ومعنوايً   .للسماء مفهوماً عام اً، ماداي 
وإذا جتاوزَن كل  هذه اَّلُمور، فإن  هذه     

السماء الواسعة مع كل  عواملها هي آية 
عظيمة من آايت هللا، وهي أفضل وسيلة 

سبحانه، وعندما يتفك ر أُولو  ملعرفة هللا
متها فسوف يقولون دون األلباب يف عظ

 ]آىل إختيار }رَب اَنا َما َخَلْقَت َهَذا اَبِطاًل{
 [.191عمران: 

مث  يستعرض سبحانه النعمة السابعة     
 حيث يقول تعاىل: )ووضع امليزان(.

كل  وسيلة تستعمل للقياس، « امليزان»    
سواء كان قياس احلق  من الباطل، أو العدل 

س القيم وقياس من الظلم واجلور، أو قيا
اۡلنسان يف املراحل اۡلجتماعية  حقوق

 املختلفة.
و)امليزان( يشمل كذلك كل  نظام تكويين     

ودستور إجتماعي، ألن ه وسيلة لقياس مجيع 
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 األشياء.
لغة: )املقياس( وهو وسيلة « امليزان»و    

لوزن األجسام املادي ة املختلفة، إَّل  أن  
والذي ذكر بعد املقصود يف هذه اآلية،   

السماء   أن  هلا مفهومًا واسعًا يشمل   خلق
كل  وسيلة للقياس مبا يف ذلك القوانني 
التشريعي ة والتكوينية، وليس وسيلة منحصرة 

 األوزان املادي ة فقط. بقياس
ويؤك د مر ة اُخرى على مسألة العدالة     

والوزن حيث يقول سبحانه: }وأقيموا الوزن 
 ا امليزان{.ابلقسط وَّل ُتسرو 

والنقطة اجلديرة ابلذكر هنا أن  كلمة     
ذكرت ثالث مر ات يف هذه « امليزان»

اآلايت، وكان ابۡلمكان اۡلستفادة من 
الضمري يف املرحلة الثانية والثالثة، وهذا ما 
يدل ل على أن  كلمة )امليزان( هنا قد جاءت 
مبعان متعد دة يف اآلايت الثالث السابقة، 

ستفادة من الضمري َّل تفي لذا فإن  اۡل
ابلغرض املطلوب، وضرورة التناسب لآلايت 

ثالث مر ات، « امليزان»يوجب تكرار كلمة 
ألن  احلديث يف املرحلة اَُّلوىل، كان عن 
املوازين واملعايري والقوانني اليت وضعها هللا 

 تعاىل لكل  عامل الوجود.
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ويف املرجلة الثانية يتحد ث سبحانه عن     
عدم طغيان البشر يف كل  موازين ضرورة 

  احلياة، سواء كانت الفردية أو اۡلجتماعية.
ويف املرحلة الثالثة يؤك د على مسألة الوزن     

، وأيمر البشر أن يدق قوا يف  مبعناها اخلاص 
قياس ووزن األشياء يف التعامل، وهذه أضيق 

 الدوائر.
وهبذا الرتتيب نالحظ الروعة العظيمة     

يف اآلايت املباركة، حيث تسلسل  لإلنسجام
املراتب وحسب األمهية يف مسألة امليزان 
واملقياس، واۡلنتقال هبا من الدائرة األوسع 

 .إىل األقل فاألقل
إن  أمهي ة امليزان يف أي معىن كان عظيمة     

يف حياة اۡلنسان بيث إن نا إذا حذفنا حىت  
مصداق امليزان احملدود والصغري والذي يعين 
)املقياس( فإن  الفوضى واۡلرتباك سوف 
تسود اجملتمع البشري، فكيف بنا إذا ألغينا 
املفهوم األوسع هلذه الكلمة، حيث مم ا َّل 
شك  فيه أن  اۡلضطراب والفوضى ستكون 

 بصورة أوسع وأْشل.
ويستفاد من بعض الر واايت أن  )امليزان(: قد 
فس ر بوجود )اۡلمام(، وذلك لكون الوجود 

رك لإلمام املعصوم هو وسيلة لقياس احلق  املبا
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من الباطل، ومعيار لتشخيص احلقائق 
 . وعامل مؤث ر يف اهلداية

ونظرًا إىل أن  هذه اآلايت تتحد ث عن     
النعم اۡلهلية، فإن  وجود امليزان سواء يف نظم 
العامل أمجع أو اجملتمع اۡلنساين أو الروابط 

ا اۡلجتماعية أو جمال العمل التجار  ي ... فإهن 
61مجيعاً نَِعم من قبل هللا سبحانه.

 

ِن  2 ۡحسََٰ َهۡل َجزَآُء ٱۡۡلِ
نُ  ۡحسََٰ  ٦٠ ِإَّلا ٱۡۡلِ

نٱ) هل ينتظر أن جيازى من عمل عمال      (ۡۡلِۡحسََٰ
 صاحلاً يف الدنيا بغري اۡلحسان اۡلهلي؟

وابلرغم من أن  بعض الر واايت اۡلسالمية     
اآلية ابلتوحيد يف هذه « اۡلحسان»فس رت 

فقط، أو التوحيد واملعرفة، أو اۡلسالم. إَّل  
   الظاهر أن  كل  واحد يف هذه التفاسري  أن  

هو مصداق هلذا املفهوم الواسع الذي يشمل  
  كل  إحسان يف العقيدة والقول والعمل.

جاء يف حديث لإلمام الصادق )عليه     
آية يف كتاب هللا »السالم( أن ه قال: 

قلت: وما هي؟ قال: قول هللا  مسج لة.
اۡلحسان إَّل   عز وجل : }هل جزاء

اۡلحسان{ جرت يف الكافر واملؤمن والرب  
والفاجر، من صنع إليه معروف فعليه أن 
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صنع  يكاىفء به، وليس املكافأة أن تصنع كم
حىت  تريب، فإن صنعت كما صنع كان له 

 .الفضل يف اۡلبتداء
هلي يف يوم وبناء على هذا فاجلزاء اۡل    

القيامة يكون أكثر من عمل اۡلنسان يف 
هذه الدنيا. وذلك متاشيًا مع اۡلستدَّلل 

 املذكور يف احلديث أعاله.
يقول الراغب يف املفردات: اۡلحسان     

فوق العدل، وذاك أن  العدل هو أن يعطي 
ما عليه وأيخذ ماله، واۡلحسان أن يعطي 

اۡلحسان أكثر مم ا عليه وأيخذ أقل  مم ا له ف
 62زائد على العدل ..

َوٱحۡلَبُّ ُذو ٱۡلَعۡصِف  3
فَِبَأيِ   ١٢َوٱلراحۡيَانُ 

َربِ ُكَما  َءاََّلٓءِ 
اَبنِ   .......١٣ ُتَكذِ 

فَِبَأيِ  َءاََّلِٓء 
اَبنِ   َربِ ُكَما ُتَكذِ 

حلبوب مصدر أساسي لغذاء اۡلنسان،    
وأوراقها الطازجة واليابسة هي غذاء 

خلدمة اۡلنسان، حيث  للحيواَنت اليت هي
حليبها وحلومها وجلودها  يستفيد من

وأصوافها، وهبذا الرتتيب فال يوجد شيء 
 فيها غري ذي فائدة.

ومن جهة اُخرى، فإن  هللا تعاىل خلق     
األزاهري املعط رة والورود اليت تعط ر مشام 
اجلسم والروح وتبعث اۡلطمئنان والنشاط، 
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نعمه على  ولذا فإن  هللا سبحانه قد أت  
 اۡلنسان.

( يقال لكل  نوع من أنواع      )احلب 
 احلبوب.

مبعىن « حرب»)َعْصْف( على وزن     
األوراق واألجزاء اليت تنفصل عن النبات 
وينشرها اهلواء يف جهات خمتلفة، ويقال هلا 

 التنب أيضاً.
معاين عديدة من « للرحيان»وذكروا أن      

ذلك كل  رزق، مجلتها النبااتت املعط رة، وك
 واملعىن األو ل هو األنسب هنا.

وبعد ذكر هذه النعم العظيمة )املادية     
واملعنوية( ينقلنا يف آخر آية من البحث 
خماطبًا اجلن  واۡلنس بقوله تعاىل: )فبأي آَّلء 
رب كما تكذ ابن( حيث يلفت نظرهم إىل كل  
هذه النعم الكبرية اليت ْشلت كل  جماَّلت 

واحدة منها أمثن وأعظم من احلياة وكل  
اَُّلخرى ... أَّل يدل  كل  هذا على لطف 
وحنان اخلالق ... فكيف ميكن التكذيب هبا 

 إذاً؟
إن  هذا اۡلستفهام إستفهام تقريري جيء     

به يف مقام أخذ اۡلقرار، وقد قرأَن يف بداية 
السورة رواية تؤك د على ضرورة تعقيبنا هبذه 
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ك ريب  اُكذ ب{ العبارة }َّل شيء من آَّلئ
بعد كل  مر ة نتلو فيها اآلية الكرمية: }فبأي 

 آَّلء رب كما تكذ ابن{.
وابلرغم من أن  اآلايت السابقة حتد ثت     

عن اۡلنسان فقط، ومل أيت حديث عن 
طائفة )اجلن ( إَّل  أن  اآلايت الالحقة تبني  أن  
املخاطب يف ضمري التثنية هم )اجلن ( كما 

 سنرى ذلك.
على كل  حال، فإن  هللا تعاىل يضع و     

)اۡلنس واجلن ( يف هذه اآلية مقابل احلقيقة 
التالية: وهي ضرورة التفك ر يف النعم اۡلهلي ة 
السابقة اليت منحها هللا لكم وتسألون 
أنفسكم وعقولكم هذا السؤال: )فبأي آَّلء 
رب كما تكذ ابن( فإن مل تكذ بوا هبذه النعم، 

 نعمتكم؟ وملاذا َّل فلماذا تتنك رون لويل  
جتعلون شكره وسيلة ملعرفته؟ وملاذا َّل 

 تعظ مون شأنه؟
إن  التعبري ب  )أي( إشارة إىل أن  كل      

واحدة من هذه النعم دليل على مقام ربوبية 
هللا ولطفه وإحسانه، فكيف هبا إذا كانت 

63هذه النعم جمتمعة؟
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 الباب اخلامس

  اخلامتة 

هذا الباب هو الباب األخري من هذه الرسالة سيأيت الـخالصة من بـحث  
 الرسالة السابقة يف الفصل األول ثـم االقرتاحات ىف الفصل الثاىن.

 اخلالسة أ. 

 ىيتعدّ  وكر، كره، وهو  من الكّر مبعىن الّرجوع أصللغة  التكرارن كما عرفنا أ 
 رتكرّ ألنه  بفتح التاء،  تفعالوهو على وزن  وأعاد دإذا ردّ  ركرّ  من أو ى،دّ يتع وال بنفسه

والتكرار يف االصطالح هو إعادة كلمة أو مجلة أكثر من مرة يف  .الشيء تكريرا وتكرارا
وقيل: ذكر ، سياق واحد لنكتة ما، وذلك إما للتوكيد أو لزايدة التنبيه أو للتهويل أو للتعظيم

 .وقيل: داللة اللفظ على املعىن مرددا الشيء مرتني فصاعدا.

 إن التكرار يف سورة الرمحن ثالثة أنواع:و 

نُ ) يف قوله تعاىل:تكرار اللفظة يف اآلية الواحدة،  - ۡحسََٰ ِن ِإالا ٱۡۡلِ ۡحسََٰ  َهۡل َجزَآُء ٱۡۡلِ
نوتركيب التكرار للفظة هنا يعين ) ،[60 :رمحن]ال (٦٠  .(ٱۡۡلِۡحسََٰ

َوٱلساَمٓاَء رَفـََعَها )  يف قوله تعاىل:تكرار اللفظة الواحدة يف آايت متعددة،  -

ِسُرواْ  ٨َأالا َتۡطَغۡوْا يف ٱۡلِميزَاِن   ٧َوَوَضَع ٱۡلِميزَاَن  َوأَِقيُموْا ٱۡلَوۡزَن بِٱۡلِقۡسِط َواَل ُُتۡ

 (.ٱۡلِميزَانِ ، وتركيب التكرار للفظة هنا يعين )[9-7 :] الرمحن(  ٩ٱۡلِميزَاَن 

 (ااَلِٓء َربُِّكَما ُتَكذََِّبنِ فَِبَأيِّ ءَ ) يف قوله تعاىل: .سورة الواحدةالوتكرار اجلملة يف  -
، 40، 38، 36، 34، 32، 30، 28، 25، 23، 21، 18، 16، 13الرمحن: ]



46 
 

42 ،45 ،47 ،49 ،51 ،53 ،55 ،57 ،59 ،61، 63 ،65 ،67 ،69 ،
ااَلِٓء رَبُِّكَما فَِبَأيِّ ءَ للفظة هنا يعين ) [، وتركيب التكرار77، 75، 73، 71

 (.ُتَكذََِّبنِ 

 اإلقرتاحات ب. 
كررة يف سورة الرمحن )تراكيبها األلفاظ امل الباحث َبلبحث عن مناايبعد أن ق

، ففي هذا الصدد يعود هذا الباب اخلامس أن يقدم معانيها يف منظور النحو العريب و 
  فيما أييت :اخلالصة من الدراسة السابقة، 

نرجو من الـمدرسني والـمدرسات أن يبذلوا جهدهم يف احلفاظ على العلوم  .1
 العربية وخاصة ما يتعلق بعلم النحو

مسألة من مسائل  نرجو أن تكون هذه الرسالة يقرأها كثري من القارء ليفهم .2
 .التكرار يف القرآن الكرمي 

يدرس التكرار من هم القرآن والـحديث كى ينبغى لكل طالب يريد أن يف .3
 .القرآن الكرمي وخاصة يف سورة الرمحن

هي احدى الـجامعة الىت تـهتم  معة عالء الدين اۡلسالمية احلكوميةجا .4
َبلعلوم الدينية, فأرجو من طالبـها أن يتزودوا بعلم اللغة العربية ألن هذه 

 اللغة مهمة جدا وخاصة على فهم القرآن
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 .1996لبنان: 

 1415. 1، طلباب التأويل يف معا،ي الترتيلاخلازن، عالء الدين عل، بن حممد، 
 ه.

. بريوت: دار 1، طمناهج جتديد يف النحو والبالبة والتفسري واألدباخلويل أمني، 
 م.1961املعرفة ، 

الطبعة الثانية، القاهرة: القدس  جامع الدروس العربية،مصطفى،  غاليينىن، للشيخال
 م.2012للنشر والتوزيع، 

http://weziwezi.com (23  2018أبسطس) 
 (.2018أبسطس  28) ،/https://www.almaany.com/ar/dict/ar-arيف

 (.2018أبسطس  23) http://www.almougem.com/mougem/search/مكررة
 م2010 ،جكرات مطااب جفوتت بريوت: ،Al-qur’an Sebuah Pengantarمردان، 



 بيانات شخصية

   أروين أزيز:    االسم 
   م 1995 يونيو 18، مانيسا:   ولدت

 عبد العزيز:   إسم األب 

 رشديانة :  إسم األم 

 

 سيرة التعليمية

 م( 2006-2000)  بينتنك 8املدرسة العبتدائية احلكومية  .1
 م( 2009-2006) املعهد اإلميان سدراب  املدرسة الثانوية  .2
كواناملدرسة العالية  .3  (2011-2009) املعهد األسلمان أالا
جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بقسم اللغة  .4

 م(  2019 -2014العربية وآداهبا )

 لعل اهلل أن يهديين إىل السعادة والنجاح. آمني
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