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  الكريم: القرآن سور مقاصد بيان في واآليات األلفاظ تكرار أثر

 أنموذًجا الرعد سورة على تطبيقية دراسة
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 طالبة بمرحلة الماجستير في قسم التفسير وعلوم القرآن، بكلية العلوم اإلسالمية، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا
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 باي زكوب عبد العالياألستاذ المشارك الدكتور 

 قسم التفسير وعلوم القرآن، بكلية العلوم اإلسالمية، جامعة المدينة العالمية بماليزيا، ونائب  محاضر في

 الدوليةمدير تحرير مجلة العلوم اإلسالمية 

E-mail: bey.zekkoub@mediu.edu.my 

 

 

 

 الملخص

في فهم تلك السور، ومن السبل التي ذكرها العلماء في  الكريم ن أهمية اإللمام بمقاصد سور القرآنعموضوع البحث ناتج 

رغم أن ِكال الموضوعين التكرار ومقاصد السور  ،هو تتبع األلفاظ واآليات المتكررة في السور ،استخراج مقاصد السور

والكشف عنها من خالل تتبع األلفاظ واآليات  ،ُدرسا سابقًا على حدة، إال أنه قلّما تطرق الباحثون إلى دراسة مقاصد السور

رار في القرآن الكريم، وإلى بيان المنهج األمثل في التعامل هدفت الدراسة إلى بيان المقصود بالتكو ،المتكررة في السور

والصحابة والسلف الصالح رضوان هللا  ملسو هيلع هللا ىلصمع مقاصد السور على أساس تكرر ألفاظها وآياتها مع ذكر هدي النبي 

التحليلي  ائيستقرعليهم في ذلك، وإلى توضيح أثر تكرار األلفاظ واآليات في بيان مقاصد سورة الرعد، موظفةً المنهج اال

ألغراض، ويوجد أثر انواع ومتعدد األ الفظي اتكرار الكريم وقد توّصلت الدراسة إلى أن في القرآن ،والمنهج االستنباطي

بارز لتكرار األلفاظ في السور القرآنية على مقاصد تلك السور، ويجب على الباحث أن يتمعن النظر للوصول إلى هذه 

 .الثمرة

 تكرار، األلفاظ، مقاصد، سورة الرعد الكلمات الداللية:
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 المقدمة

 ولم الطريق، ظلمات في به يستنار نوًرا وجعله ،شيء لكل تبياناً  جعله إذ الحمد وله ،الكتاب عبده على أنزل الذي هلل الحمد

 كل وعلى وصحبه آله وعلى محمد وحبيبنا وسيدنا نبينا للعالمين، رحمة بُِعث من على والسالم والصالة ،عوًجا له يجعل

   الدين. يوم إلى به جاء بما استمسك من

َباَركٌ ٌإِلَْيكٌٌَأَنَزْلَناه ٌٌ)ِكَتابٌ  :التنزيل محكم في تعالى هللا قال واٌم  بَّر  رٌٌَآَياِتهٌٌِلَِّيدَّ  ص، )سورة (ألَْلَبابٌِاٌأ ْول واٌَولَِيَتَذكَّ

 ركاتالب تأتي التدبر وراء ومن ليُتَدبّر، الكريم؛ نبيّه على الكتاب تعالى هللا إنزال وراء من المغزى هو هذا  (٩٢ اآلية:

 إلى الخلق هداية وهو المقصود إلى وصل آياته وتدبر تعالى هللا كتاب في نظره تمعن فمن ،لها نهاية ال التي والخيرات

  . تعالى هللا عبادة

 تمعن خالل من وهو تعالى، هللا كتاب لتدبر الجمة السبل من سبيالً  للقارئ ليضع ؛المتواضع البحث هذا يأتي وهنا

 لإلنسان يتضحُ  وحين ،السورة تلك مقصود إلى للوصول الواحدة السورة في المتكررة واآليات األلفاظ في والبحث النظر

  الهدايات. له تتضحُ  المقاصد

 : يةالبحث مشكلةال

 واآليات األحكام من الكريم القرآن في جاء ما كل ولذلك والبيان، اإلعجاز غاية في تعالى هللا كالم الكريم القرآن إن

 المنطلق اذه ومن ،وسبب غرض له أن إال زائد بأنه ونالنحوي عنه يعبّر حرفًا كان وإن لغرض، جاء واأللفاظ والقصص

  وغرض. داللة له الواحدة السورة في واآليات األلفاظ في التكرار فإن

 إال الكريم القرآن في الوارد والمعنوي اللفظي للتكرار البالغية بجوانب اهتمام القرون مر على حثينللبا كان وقد

 السورة في واآليات األلفاظ تكرار بين الربط خالل من التكرار لهذا المقاصدية الدالالت تبيين إلى الباحثون تطرق قلّما هأن

 بين العالقة دراسة في تخض لم السابقة الدراسات أن فنجد السورة، مقاصد من التكرار ذلك لنا يكشف ما وبين ،الواحدة

 الدراسات أشارت إنماو ،تطبيقية دراسة السور تلك مقاصد نبيا في ذلك وأثر آنيةالقر السور في واآليات األلفاظ تكرار

 الدراسة هذه وتفردت ،فقط القرآنية السور مقاصد كشف على المعينة المسالك من وأنها العالقة هذه وجود إلى السابقة

  . الباحثة عليها اطلعت التي السابقة الدراسات من غيرها دون بالتطبيقية

 البحث:أسئلة 

  الكريم؟ القرآن في بالتكرار المقصود ما .1

 وآياتها؟ ألفاظها تكّرر أساس على السورة مقاصد مع التعامل في األمثل المنهج ما .٩

  ؟الرعد سورة مقاصد بيان في واآليات األلفاظ تكرار أثر ما .3

 أهداف البحث:

 .الكريم القرآن في بالتكرار المقصود بيان .1

 وآياتها. ألفاظها تكّرر أساس على السورة مقاصد مع التعامل في األمثل المنهج بيان .٩

 .الرعد سورة مقاصد بيان في واآليات األلفاظ تكرار أثر بيان .3

 أهمية البحث:

  اآلتية: النقاط في البحث هذا أهمية تكمن

 ال الذي الكريم القرآن بتثوير العناية الواجب ومن الكتب، أشرف هو الذي تعالى هللا بكتاب البحث موضوع تعلق .1

 لعلومه. حصر

 الغاية. هي وتلك الكريم، القرآن في بما العمل على عيننات التي الكريم، القرآن مقاصد استكشاف إلى البحث يهدف .٩



 

3 

 السور مقاصد الستنباط المناسب المسلك للقارئ وضحت الكريم القرآن من سور على تطبيقيًا نموذًجا البحث يعرض .3

 المتكررة. واآليات األلفاظ تتبع خالل من

 التكرار أن :بقوله الكريم القرآن في يطعن من على رد   الكريم القرآن في التكرار أغراض من غرض بيان في .4

 نقص.

 منهج البحث:

 المتناولة السور خالل من المتكررة واآليات األلفاظ جمع في (1)التحليلي االستقرائي المنهج البحث هذا في سنتبع

  خاللها. من السور تلك مقاصد إلى الوصول ونحاول

  واآليات األلفاظ من فيها تكرر ما خالل من السورة مقاصد إلى للوصول (٩)االستنباطي المنهج أيضاً  ونتبع

 األحاديث بتخريج ونقوم ورقمها، السورة اسم إلى وعزوها العثماني بالرسم اآليات بكتابة البحث هذا في ونلتزم

  . صيلةاأل مظانها من النص في الواردة

 إجراءات البحث:

 تعريفا وتعرض سورة، سورة   تتناول ثم فيها، الواردة المفاهيمو المصطلحات بتعريف الدراسة تقوم

ا  األلفاظ ونستخلص السور نستقرئ ذلك بعد ،بها المتعلقة والعلوم نزولها، ابوأسب كأسمائها، السورة عن موجز 

 نختم ثم ،المقاصد من إليهما تشير وما األلفاظ تلك معاني إلى بالنظر ونقوم وجدت، إن المتكررة واآليات المتكررة

  الدراسة. هذه خالل من إليها توصلنا التي النتائج أهمو ،سورة لكل الرئيسة مضامينالب

 حدود البحث:

 وهي نجتازها، وال عليها الدراسة لتطبيق ؛الكريم القرآن من ةسور على نقتصر المتواضع البحث هذا في

 .الرعد سورال

 

  المبحث األول

 تعريف التكرار لغةً واصطالحاً 

َل' واأللف بفتح التاء، وعند  لغة: التكرار من مصدر كرر، وهو على وزن تفعالالالتكرار في  الكوفيين هو مصدر 'فَعَّ

. وله معاٍن شتى في اللغة، فمنه الرجوع. يقال كّر عن شيء إذ (٢-٨، ص 1٢٩١ل )الزركشي، الياء في التفعيعوض من 

، 1٢٢3)ابن منظور، رجع عنه. ومنه الترديد واإلعادة فيقال كرر الشيء إذا ردده وأعاده، وكرر الحديث إذا ردده وأعاده. 

 (.13٩ص 

صحيح يدل على جمع وترديد. من ذلك كررت، وذلك رجوعك إليه الكاف والراء أصل ” وجاء في مقاييس اللغة:

والكرُّ هو الرجوع. وكررت الشيء تكريًرا  .(1٩١ص ، 1٢١٢)ابن فارس،  “بعد المرة األولى، فهو الترديد الذي ذكرناه.

 وتكراًرا. 

عث وتجديد الخلق فنقرر أن التكرار هو الرجوع وهو إعادة الشيء مرة بعد أخرى وأيضاً من معاني التكرار الب

 بعد الفناء.

. وهو على أقسام فمنه ما هو التكرار (٩٠٠٢) ثير أنه داللة اللف  على المعنى مردًدااألالتكرار في االصطالح: يذكر ابن 

َهْيَهاَتٌَهْيَهاَتٌلَِماٌ): في المعاني كقولك: 'أطعني وال تعصني'، ومنه ما هو التكرار في المباني كقول هللا تعالى
ونٌَ   (.3١)سورة المؤمنون، اآلية: (ت وَعد 

ى ألسنة العلماء: "ما وإثباته وفق قاعدٍة تعاهدناها عل( 1٢٨١)الزركشي،  لتقرير معنى ؛فالتكرار هو إعادة اللف  أو مرادفه

  (.1١4٨، ص ٩٠٠٩)السيوطي، وقال السيوطي: "التكرار أبلغ من التوكيد ويعتبر من محاسن الفصاحة."  ،تكرر تقرر"

                                  
والمنهج االستقرائي هو الذي يتتبع فيه جميع أو أغلب أفراد الموضوع مستعيناً على ذلك بالمالحظة والتجربة  (1)

 ( 1١٨، ص ٩٠٠٠الربيعة، (واالفتراض والفروض. 
الربيعة، ( .ئية ثابتة الستنتاج األحكام منهاالمنهج االستنباطي يتصف بالمنهج الذي يقوم على التأمل في أموٍر جز (٩)

 (1١٨، ص ٩٠٠٠
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 ".أن التكرار من سنن العرب في إظهار الغاية باألمر" :ذكر الثعالبي ،وال يقتصر على غرض تقرير المعنى

 (.  ٩١٩، ص ٩٠٠٩)الثعالبي، 

)ابن  "ذكره مرة بعد أخرى" ، وهو (٩١٢، ص1٢٨٢)الطوفي،  "ذكر الشيء مرتين فصاعًدا"  :والتكرار هو

 (. 4-3ابن عابدين، ص )ا" المعنى مرددً داللة اللف  على " ، وهو (4-3عابدين، ص

أورد السجلماسي معنى للتكرار، قال: "إعادة اللف  الواحد بالعدد أو بالنوع، أو المعنى الواحد بالعدد أو بالنوع، 

وهما اللفظي الذي سّماه مشاَكلة،  ،ثم ذكر أنواع التكرار (4١١ص ،1٢٨٢ماسي، )السجل في القول مرتين فصاعًدا"

 (. 1٢٨٢)السجلماسي،  والمعنوي الذي سّماه مناسبة

التكرار هو إعادة " باعتبار هذا نذكر تعريفا اصطالحياً للتكرار أورده الدكتور صبحي إبراهيم الفقي في مصنفه: 

أهمها تحقيق التماسك النصي  أغراض كثيرة لتحقيق ؛وذلك باللف  نفسه أو بالترادف وذلك، لف  أو عبارة أو جملة أو فقرة 

 (. ٩/٩٠، ٩٠٠٠)الفقي،  ".بين عناصر النص المتباعدة

ن التكرار أيضا يكوو ،نى يشمل ألفاظًا و جمالً وفقراتهو تكرار المب :التكرار في االصطالح وخالصة القول أن

التكرار اللفظي ال يكون و ،ويعتبر هذا من الفصاحة في القول ةألغراض عديد ؛في المعنى، وهو ما ورد مرتين فصاعًدا

على نفس المتلقي، وال يُفهم مثل هذا األثر إال من خالل دراسة سياقية للنظم إن كان  اانفعالي امجرًدا، إنما يترك التكرار أثر

 (. 1٢٨١)البستاني،  أو سورة مباركة من كالم رب العزة والجالل ،شعًرا من كالم العرب

والتكرار الذي نعنيه في عنوان هذا البحث هو استخدام اللف  الواحد عدة مرات في ثنايا السورة واختياره على 

غيره من األلفاظ التي توحي نفس المعنى أو معنى مقاربًا، من غير احتمال أن يكون مستخدما في نفس الجملة أو في نفس 

 السياق بل في مواضع متفرقة من السورة.

  انيالمبحث الث

 أنواع التكرار في القرآن الكريم

تتكرر  ريمكال ، وفي القرآن(٩٠٠٠)الفقي،  التكرار ال يقتصر على األلفاظ فقط فإنه يشمل جمال وقد تتكرر فقرات أيًضا

القصص واألخبار. ومضمون بحثنا المتواضع سيكون دراسة داللة تكرار األلفاظ واآليات  ر، وتتكرر اآلياتاأللفاظ وتتكر

 في السورة الواحدة على مضمون تلك السورة، تطبيقًا على السور المذكورة أعاله. 

 كريمال يأتي على أقسام كما ذكر العلماء، منهم من قّسم تكرار األلفاظ في القرآن الكريم تكرار األلفاظ في القرآن

، ومنهم من فّصل في ذكر هذه األقسام، فقّسم كال القسمين (1٢٨٢الطوفي، ) تكرار المعنويالتكرار اللفظي والإلى قسمين، 

 .  (٩٠٠٢) ثيراألإلى تقسيمات وفروع أخرى كابن 

، يكون على (٩٠٠١)المكي،  باعتبار تقسيم التكرار إلى لفظي ومعنوي، التكرار اللفظي هو أن تأتي باللف  األول بلفظه

وَن(: نوعين، متصالً، كما جاء في قوله تعالى ٌت وَعد  : (، وفي قوله تعالى3١)سورة المؤمنون، اآلية: ٌ)َهْيَهاَتٌَهْيَهاَتٌلَِما

ا) اٌَدك ًّ ٌَدك ًّ ِتٌاألَْرض  كَّ إَِذاٌد  ْسرٌِ ،(٩1)سورة الفجر: آية ٌ(َكالٌَّ ٌَمَعٌاْلع  اٌ*ٌإِنَّ ْسِرٌي ْسرًّ ٌَمَعٌاْلع  ا(ٌ)َفإِنَّ -٩)سورة الشرح: آية ٌي ْسرًّ

١.) 

ِبينٌَ): ويأتي التكرار اللفظي منفصالً، كما في قوله تعالى َكذِّ (، وفي قوله 1٩)سورة المرساالت: آية ٌ(َوْيل ٌَيْوَمِئٍذٌلِّْلم 

َبانٌِ): تعالى َماٌت َكذِّ ٌآالءٌَربِّك  ْكِرٌَفَهْلٌِمنٌ)َولََقْدٌ: ( وفي قوله تعالى13)سورة الرحمن: آية (َفِبأَيِّ ْرَناٌاْلق ْرآَنٌلِلذِّ َيسَّ
ِكٍر( دَّ ِحيمٌ ): (، وفي قوله تعالى1١)سورة القمر: آية مُّ ٌالرَّ ٌَربََّكٌلَه َوٌاْلَعِزيز  ثير األابن قّسم و ، (٢)سورة الشعراء: آية (َوإِنَّ

 ثم إلى فروع أخرى. ، كال من التكرار اللفظي والمعنوي إلى مفيد وغير مفيد

 حيث نبحث عن األلفاظ التي تكررت في أنحاء السورة.  ،التكرار اللفظي هو الركيزة في بحثنا

وِفٌ): النوع الثاني التكرار المعنوي، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى و وَنٌِباْلَمْعر  ر  وَنٌإِلَىٌاْلَخْيِرٌَوَيأْم  ٌَيْدع  ة  ْمٌأ مَّ نك  ْلَتك نٌمِّ
نَكرٌِ ونٌٌََوَيْنَهْوَنٌَعِنٌاْلم  ْفلِح  م ٌاْلم  لََواِتٌ: ( وأيضاً قوله تعالى1٠4سورة آل عمران: آية )(َوأ ولَِئَكٌه  وْاٌَعلَىٌالصَّ )َحافِظ 

ٌَِقاِنِتيَن( وْاٌّلِِلَّ ْسَطىٌَوق وم  الِةٌاْلو  ( وهذا التكرير من باب ذكر الخاص بعد العام، ومن ذلك أيًضا ٩3٨سورة البقرة: آية )َوالصَّ

(: قوله تعالى ان  مَّ ٌَوَنْخل ٌَور   (.١٨)سورة الرحمن: آية ٌ)ِفيِهَماٌَفاِكَهة 

  كثيًرا ولكنه ليس موضع بحثنا.الكريم  قد ورد هدا النوع من التكرار في القرآن
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 المبحث الثالث: 

 أغراض التكرار في القرآن الكريم

 (.14/4٠٨ ،1٢٢٩) "خطاب كل في فوائد من بد ال بل محض، تكرار القرآن في وليس " تيمية: ابن اإلسالم شيخ قال

 في فائدة ال مكرر القرآن في ليس أنه فاعلم "وبالجملة التكرار: موضوع بيان عند السائر المثل كتابه في ثيراأل ابن وأورد

 "منه الفائدة لك لتنكشف ؛ولواحقه سوابقه إلى فانظر فيه، نظرك معنفأ الظاهر حيث من تكرر منه شيئا رأيت فإن تكريره،

(٩٠٠٢، 4/3.) 

التكرار في ف وعلى هذا ،معجز في لفظه ومعناهتعالى كالم هللا  الكريم وهذه األقوال أقرب لما تعاهدنا بأن القرآن 

ولذلك يجب على الباحث في القرآن الكريم  ،وراءه أغراض وفوائد، وال يقتصر فائدة التكرار على التوكيد الكريم القرآن

والمتدبر له أن يطلب ما وراء هذا األسلوب من دقيق المعاني، وفي هذا المبحث نبين بعض ما ظهر من بعض أغراض 

 التكرار والفوائد منه. 

 . التقرير .1

)الجارم، وأمين،  ويثبته في نفس السامع، ونجد هذا الغرض في الخطابة اأو معنى جديد اقد يأتي التكرار ليقرر معنى سابق

وقد  ،وقد قيل: الكالم إذا تكرر تقرر ،وله )أي التكرار( فوائد: منها التقرير"قال:  وقد ذكر السيوطي فوائد التكرار (،1٢٢٢

ْفَناٌ): بقوله الكريم نبه تعالى على السبب الذي ألجله كرر األقاصيص واإلنذار في القرآن اٌَوَصرَّ اٌَعَرِبي ًّ ٌق ْرآنًّ َوَكَذلَِكٌأَنَزْلَناه 
ا ٌلَه ْمٌِذْكرًّ ق وَنٌأَْوٌي ْحِدث   (.٩/1١4٨، ٩٠٠٩) "(113)سورة طه، اآلية: ٌ(ِفيِهٌِمَنٌاْلَوِعيِدٌلََعلَّه ْمٌَيتَّ

 . التأكيد. ٩

التكرير وهو أبلغ من التأكيد ، وهو من "قال السيوطي كما ذكرناه سابقًا:  ،أقّر الكثير من العلماء بأن التكرار يفيد التأكيد

  (.٩/1١4٨، ٩٠٠٩) "محاسن الفصاحة خالفًا لبعض من غلط

" من مذاهب العرب التكرار للتوكيد واإلفهام، كما أن من مذاهبهم االختصار للتخفيف واإليجاز" وقال ابن قتيبة: 

يِن(: ىومثال ذلك قوله تعال (.٩3٩د.ت، )  لغرض عظيم وهو التأكيد ؛( كرر هنا إياك4)سورة الفاتحة، اآلية: ٌ)َمالِِكٌَيْوِمٌالدِّ

 (. 1٢١٨)العمري، 

 : . زيادة التنبيه3

إِْذٌَقاَلٌأِلَِبيِهٌَياٌ): مثال ذلك في قول هللا تعالى حيث كرر فيه النداءو ،ليتلقى الكالم بالقبول ؛ليتوجه قلب السامع إلى المتكلم

ا ٌَوالٌي ْغِنيٌَعنَكٌَشْيئًّ ٌَوالٌي ْبِصر  ٌَماٌالٌَيْسَمع  اٌ* ٌأََبِتٌلَِمٌَتْعب د  ِبْعِنيٌأَْهِدَكٌِصَراطًّ َياٌأََبِتٌإِنِّيٌَقْدٌَجاَءِنيٌِمَنٌاْلِعْلِمٌَماٌلَْمٌَيأِْتَكٌَفاتَّ
ا حٌْ* ٌَسِوي ًّ ْيَطاَنٌَكاَنٌلِلرَّ ٌالشَّ ْيَطاَنٌإِنَّ اَياٌأََبِتٌالٌَتْعب ِدٌالشَّ ْحَمنٌَفَتك وَنٌ* ٌَمِنٌَعِصي ًّ َنٌالرَّ ٌمِّ َكٌَعَذاب  ٌأَنٌَيَمسَّ َياٌأََبِتٌإِنِّيٌأََخاف 

ا ْيَطاِنٌَولِي ًّ  (.4٩-4٩سورة مريم، اآلية: )ٌ(لِلشَّ

   : . للتذكير بما سبق من الكالم4

وَءٌ)ٌ:ومن ذلك قول هللا تعالى ،تطرية له وتجديداً لعهده إذا خشي التناسي ؛قد يكرر الكالم َكٌلِلَِّذيَنٌَعِمل وْاٌالسُّ ٌَربَّ ٌإِنَّ ث مَّ

ِحيمٌ  ٌرَّ ٌَربََّكٌِمنٌَبْعِدَهاٌلََغف ور  وْاٌإِنَّ ٌَتاب وْاٌِمنٌَبْعِدٌَذلَِكٌَوأَْصلَح  ٌ: وقوله تعالى، (11٢سورة النحل، اآلية: )ٌ(ِبَجَهالٍَةٌث مَّ ٌإِنَّ )ث مَّ

ٌرٌَّ ٌَربََّكٌِمنٌَبْعِدَهاٌلََغف ور  وْاٌإِنَّ وْاٌَوَصَبر  ٌَجاَهد  وْاٌِمنٌَبْعِدٌَماٌف ِتن وْاٌث مَّ َكٌلِلَِّذيَنٌَهاَجر   (.11٠)سورة النحل، اآلية: ِحيم (ٌَربَّ

 . التكرار لتعدد المتعلق.٩

َباِن(: قال هللا تعالى َماٌت َكذِّ ٌآالءٌَربِّك  فما  ،( تكررت هذا الفاصلة لتغير المتعلق في كل مرة13رة الرحمن، اآلية: )سو)َفِبأَيِّ

ومن ذلك أيضاً قول هللا  ،(٩٠٠٩)السيوطي،  تعلقت به هذه الفاصلة في المرة األولى كان غير تعلقه في المرة الثانية

ِبيَن(: تعالى َكذِّ  (.1٩)سورة المرساالت، اآلية:  ٌ)َوْيل ٌَيْوَمِئٍذٌلِّْلم 

 :للتعظيم والتهويل. ٦

ٌ*ٌَماٌاْلَقاِرَعةٌ ): قوله تعالىو ، (٩-1سورة الحاقة، اآلية: ) (َماٌاْلَحاقَّةٌ * ٌاْلَحاقَّةٌ ): ومنه قوله تعالى )سورة القارعة، (اْلَقاِرَعة 

 (.٩-1اآلية: 
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 : . لربط المعنى بمضمون السورة١

وسيأتي ذكر هذا النوع  ،لقارئ على مقصود تلك السورةلالسورة إشارة  ابعض ألفاظ من الكالم في ثنايأو  ،قد يتكرر الكالم 

 من التكرار الحقاً.

رّدا لما قد يتوهمه البعض بأن التكرار ( ٩٠٠٩)وهنا نودُّ أن نشير إلى ما ذكره بديع الزمان سعيد النورسي 

ٌآالءٌى: )قوله تعالكالبسملة في أوائل السور، واآليات المتكررة كـ َبانٌَِفِبأَيِّ َماٌت َكذِّ قوله و، ( 13سورة الرحمن، اآلية: ()َربِّك 

ِبيَن( تعالى: َكذِّ ٌَيْوَمِئٍذٌلِّْلم  (، وأيضاً القصص المتكررة كقصة موسى عليه السالم قد يمل 1٩)سورة المرساالت، اآلية:  ٌ)َوْيل 

فكما أن في غذاء  ،بل قد يستحسن وقد يسأم ،مطلقاً القارئ أو السامع، فيقول: "ما كل يتألأل يحرق" فإن التكرار قد يمل، ال 

ستُلِّذ، كذلك في الكالم ما هو حقيقة اهو تفّكه إن تكرر ُمّل وإن جدد اإلنسان ما هو قوت كلما تكرر حال وكان آنس، وما 

يل الزينة قب من وفيه ما هو ،حسن واسنؤنس بمألوفه كضياء الشمسستاكار وغذاء لألرواح كلما استعيد وقوت وقوة لألف

 (.3٢)ص والتفكه، لذته في تجدد صورته وتلون لباسه."

قوت  وقوة  للقلوب ال يَُملُّ على التكرار بل يستحلى  هفاعلم أنه كما أن القرآن بمجموع ثم يقول: "إذا عرفت هذا

قة من أطرافه، وفي على اإلكثار منه، كذلك في القرآن ما هو روح لذلك القوت كلما تكرر تألأل وفارت أشعة الحق والحقي

ِحيمٌِ: كـذلك البعض ما هو أّس األساس والعقدة الحياتية والنور المتجسد بجسد سرمدي  ْحَمِنٌالرَّ ٌِالرَّ  (.3٢)ص." ِبْسِمٌَّللاَّ

اآلية واأللفاظ في سياقات مختلفة في نواحي  تأنه كلما تكرر الكريم فهذه فائدة روحانية، وإن من إعجاز القرآن

من المعاني ما لم يصل إليها لوال التكرار  الكريم وانفتحت على طالب القرآن ،السورة، تكررت المعاني في األذهان

 الحاصل في القرآن الكريم. 

 

 

 الرابع المبحث

 الكريم القرآن سور مقاصد مفهوم

 : مطالب ثالثة على ويشتمل

سننظر في معاني كلمة المقاصد لغةً واصطالًحا، ثم نشرع في بيان المراد  الكريم مفهوم مقاصد سور القرآنليتضح لنا 

 .الكريم  بمقاصد سور القرآن

 :لغة الالمطلب األول: تعريف المقاصد في 

تقع هذه الكلمة في كالم العرب في  ،(1٢٨١)الجوهري،  المقاصد جمع مقصد وهو من مادة قََصَد، والقَْصُد إتيان الشيء

 (. 1٢٢3)ابن منظور، معاني االعتزام والتوجه والنهود والنهوض نحو الشيء. 

أقصده السهم، إذا  ومن الباب: ،فاألصل: قصدته قصًدا ومقصًدا" : (1٢١٢) يقول ابن فارس في مقاييس اللغة

األعشى: فأقصدها سهمي وقد كان قبلها ... ألمثالها من نسوة الحي قال  .ألنه لم يحد عنه ؛أصابه فقتل مكانه، وكأنه قيل ذلك

 قانًصا.

  (. ٩٠٠٨)عمر، والَمْقَصد مصدر ميمي بمعنى قصد واتجاه  (.٩/٢٩) "ومنه: أَْقَصَدْتهُ حية، إذا قتلته

ل المعاني والمقصد عند أهل اللغة يطلق فيريدون به ما ينتج عن التوجه نحو الشيء والنهوض إليه، والتوجه يشم

لف  المقصد، إن تعدى بـ"إلى" فغالبًا يقصد به التوجه الحسي، وإن تعدى بـ"باٍء" الحسية والمعنوية بحسب ما تعّدى به 

 (.٩٠13)الفكي،  فغالباً يقصد به التوجه المعنوي، وإن عدي بنفسه فقد يشمل األمرين

ٌأَنَكَرٌ) تعالى:والقصد قد يأتي بمعاني االستقامة واالعتدال، كما في قوله  ٌإِنَّ ٌَصْوِتَك ٌِمن ٌَواْغض ْض ٌَمْشِيَك ٌِفي َواْقِصْد
ٌاْلَحِميرٌِ    .(1٢)سورة لقمان، اآلية: (األَْصَواِتٌلََصْوت 

 : صطالحفي االالمطلب الثاني: تعريف المقاصد 

نهاية التي تكون عند مقاصد جمع مقصد وهو مصدر قصد كما سلف ذكره، والقصد له بداية التي من معاني التوجه، وله 

 (.٩٠13)الفكي،  الغاية المنتهى إليها، وعلى هذا جرى استخدام علماء الشريعة
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، فإليه مجرى الكالم، جماع مطالب الخطاب"المقصد األساسي بأنه عمود الكالم وهو: ( 1٢١٨)يُعّرف الفراهي 

كالروح والسر، والكالم شرحه وتفصيله ،  ، ولكنه يسري فيه، فليس من أجزائه الترتيبيةوهو المحصول والمقصود منه

 (. 1١ه" )صوإنتاجه وتعليله ، وربما يحسن إخفاؤه ، فال يطلع عليه إال بعد استيفاء الكالم والتدبر في

 

 المطلب الثالث: تعريف مصطلح مقاصد سور القرآن الكريم

فالمقصد يلم  ،بمعانيها، وهو غايتها ومغزاهارة من هذا من الممكن أن نجزم بأن مقصد السورة هو ما تهدف إليه السو

 معاني السورة، وهو معنى جامع لمضمون السورة وآلياتها.
سورة على  عّرف البقاعي هذا العلم فقال: "هو علم يعرف منه مقاصد السور، وموضوعه: آيات السور، كل

 (. 1/1٩٩، 1٢٨١) حياله"

 ، وعمود السورة(1٢٢٠ة )الصباغ، من ذلك: غرض السورذكر العلماء عدة أسماء لهذا العلم في مؤلفاتهم، و

)قطب،  ومحور السورة  ،(٩٠1٩)الحارثي،  ، وسياق السورة(1٢١٨)الفراهي،  ، ونظام القرآن(1٢١٨)الفراهي، 

، (٩٠٠3)قطب،  ، وروح السورة(٩٠٠3قطب، ) (1)، وشخصية السورة(٩٠٠٩)مسلم،  ، وهدف السورة(٩٠٠3

هناك فرق بين موضوع السورة الذي هو مجمل ما ذكر في السورة ومقاصد السورة التي هي وموضوع السورة وإن كان 

 الغايات التي تهدف إليها السورة.

  ي:لتمييز مقاصد السور وهضوابط الوضع د. محمد الربيعة بعض 

 أنه جامع مطالب الخطاب الذي يمثل األمور الكلية للسورة. .1

 السورة.أنه الغاية والمغزى التي تدور حوله  .2

ووجه كونه معنى خفياً أنه يمثل الروح التي تسري في كيان  ،أنه معنى خفي يحتاج إلى تدبر الكالم واستيفائه كله .3

)الربيعة،  السورة فتربط بين أجزائها، وتجعل كل جزء فيها آخذ باآلخر في سبيل تحقيق المقصد األعظم.

٩٠٠٠ .) 

 

                                  
يقول سيد قطب في تفسير المشهور المسمى 'في ظالل القرآن': "ومن ثم يلح  من يعيش في ظالل القرآن أن لكل سورة  (1)

لسمات ة مميزة! شخصية لها روح يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح حي مميز المالمح وامن سوره شخصي

ولها جو خاص يظلل موضوعاتها  ،أو عدة موضوعات رئيسة مشدودة إلى محور خاص واألنفاس! ولها موضوع رئيس

، ٩٠٠3)القطب،  ".كلها؛ ويجعل سياقها يتناول هذه الموضوعات من جوانب معينة، تحقق التناسق بينها وفق هذا الجو

1/٩٨-٩١ .) 
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سور القرآن الكريم الذي قد يوهم لبعض أنهما مترادفان وأنه وهنا نشير إلى مصطلح متقارب لمصطلح مقاصد 

باختصار، تعريف مصطلح مقاصد القرآن الكريم باعتباره   وهو مصطلح مقاصد القرآن الكريميراد بهما نفس المعنى، أال

فهو إدراك  (.٩٢ ، ص٩٠٠٨)حامدي،  جلها تحقيقًا لمصالح العباد"أللقبًا على علم معين هو: "الغايات التي أنزل القرآن 

مراد هللا من إنزال كتابه المبين، وهذا يشمل الغايات واألهداف العامة، أما المصطلح الذي تناوله هذا البحث فهو يعتني 

 .الكريم  بالغايات واألهداف الخاصة لسور القرآن

 العامة ببيانها وتوضيحها الكريم والصلة بين المصطلحين، أن مقاصد السور تهدف إلى خدمة مقاصد القرآن

 .  (2٢٢٢)الربيعة، 

 

 الخامس المبحث

 وآياتها ألفاظها تكّرر أساس على السور مقاصد مع التعامل في األمثل المنهج

 مطالب: أربعة على ويشتمل

 :السور مقاصد بيان في األلفاظ دالالت أثر حول السلف كالم األول: المطلب
 القرآن مفردات معاني بيان نحو ميلي األولى القرون في التفسير فنجد ، الكريم القرآن ألفاظب كبير اهتمام للسلف كان

 أن المعقول فمن (،٩٠1٨ )باري، الهجري الرابع القرن من األول النصف في المفسرين عند تحديًدا ذلك ونجد الكريم،

 السورة. مقاصد على المتكررة األلفاظ دالالت ذلك ومن مختلفة، نواحي من متعددة دالالت القرآنية لأللفاظ

 والسياق" الكلمات دالالت في النظر إمعان لزم والنظام، العمود الستخراج التوجه صرف إذا "ثم :(1٢١٨) الفراهي يقول

  والغرض. المقصد هو الفراهي عند والنظام العمودف ،(٨٩ )ص

 وأصالتها وحركاتها حروفها على األلفاظ تدبر "ثم القرآنية: األلفاظ داللة بيان في (٩٠٠٩) الرافعي ويقول

 عن إليه عدل أو موضعه، في لف  كل اختير أجلها من التي الوجوه في والتغلغل ذلك، في لبعض بعضها ومناسبة ولحونها،

 األلفاظ روابط في النظر ثم لغيره، ومالءمته نفسه، في داللته حيث ومن ونظمها، الجملة لمعنى موافقته حيث من غيره،

 واإلبالغ الغناء في ذلك وموضع الصيغة، أو الحرف اختيار ووجه ،اللغة عليها أقيمت التي والصيغ الحروف من عانيوالم

 بهذه خاص هو ما ونحوها، التكرار أو اإليجاز أو الحذف ووجه الجملة في والسرد النسق طريقة ثم سواه، من الداللة في

  (.1١٢ )ص أتمه" على الكريم القرآن في ذلك كل فإن المعاني، توجهه ما حسب الطريقة

 

 

 

 : األلفاظ بتتبع السور مقاصد عن كشف طرق الثاني: المطلب
فمن األساليب التي ذكرها العلماء في الكشف عن مقاصد السور، هو تتبع األلفاظ التي تكررت في السورة الواحدة. ذكر 

مراعاة األلفاظ التي تتكرر في السورة " كشف عن مقاصد السور: الق يفي بحٍث عن طر (٩٠13) الدكتور رشيد الحمداوي

 (.11١)ص " افكثيًرا ما تكون هادية إلى موضوع السورة، والذي بدوره يعين على التعرف على مقصوده
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 ،اظ واألحرف التي تتكرر في السورة: "ومما له داللة على المقصد مراعاة األلف(٩٠٠٠) وقال الدكتور محمد الربيعة 

 (.٩١)ص  ًرا ما تكون األلفاظ المكررة في السورة دالة على الغرض والمشيرة إليه"كثي

:"مقصودها شمول الرحمة  رحمه هللا في مقدمة تفسيره لسورة مريم( 1٢٨4)ونمثل على ذلك بقول البقاعي 

ر الو ،ففُتحت بذكر الرحمة صف بالرحمن فيها تكريًرا وُختمت بأن كل من كان على نهج الخضوع هلل يجعل له ُوّدا ثم ُكرِّ

 (.1٩/1٩١) " يالئم مقصودها

إن اللغة العربية الفصيحة والمنطق السليم يرجحان بأن التكرار الحاصل لبعض الكلمات في الكالم يدل على أن تلك  ثم

فمن نظر في  " ، وأن هناك مقصًدا تكشفه تلك األلفاظ المكررة. األلفاظ لها داللة وخاصية الختيارها من غيرها من األلفاظ

 كلمات السورة الواحدة تبين له سر لطيف من أسرار القرآن وهو مقاصده." تكرار 

 نماذج في بيان مقاصد السور من خالل تتبع األلفاظ المتكررةالمطلب الثالث: 
داللة  هالجاللة تكرر قرابة ألفين مرة وهذ اسمنمثل على ذلك بأكثر كلمة مكررة في القرآن الكريم وهي كلمة "هللا"، نجد أن 

ففي سورة  ،ظاهر في سور القرآن الكريم أيًضاوهذا  ،الكريم هو الحديث عن هللا تعالى على أن من أهم أغراض القرآن

 ؛لف ، وكذلك في سورة البقرة، تكرر فيها لف  اإليمان ومشتقات هذا ال التوبة تكرر لف  "التوبة" مراًرا داللة على مقصوده

 ليظهر لنا عناية السورة بهذا الجانب المهم.  

 نماذج في بيان مقاصد السور من خالل تتبع اآليات المتكررةالمطلب الرابع: 
ٌآالءٌ): كما في قوله تعالى فتكرار الفاصلة ،ا ارتباط وثيق بمقصود تلك السورةوكذلك إن تكرار اآلية في السورة له َفِبأَيِّ

ٌ َما َبانٌَِربِّك  وغرض المتكلم سبحانه من خالل  ،( تدل على ضرورتها في بيان مقصد السورة13)سورة الرحمن: آية (ت َكذِّ

: كما في قوله تعالى وهو االمتنان والتذكير بنعم هللا تعالى، كذلك تكرار اآلية في سورة القمر ،إنزال تلك السورة المباركة

كٌْ) ْرَناٌاْلق ْرآَنٌلِلذِّ ِكرٌٍَولََقْدٌَيسَّ دَّ وتهديد  ملسو هيلع هللا ىلص (، فإنها تبين مقصد السورة وهو مواساة النبي1١)سورة القمر: آية (ِرٌَفَهْلٌِمنٌمُّ

أنه  (هللا)الجاللة  اسم الجاللة مراًرا من سائر أسماء هللا تعالى، ومن معاني اسمونرى في سورة الزمر تكرار  ،أعدائه

داللة على الحث على تأليهه وتوحيده واإلخالص في ذلك، كما تكررت وتكراره ، (٩٠13)البدر، سبحانه المألوه المعبود 

ينٌَ): قوله تعالى في سورة الزمر فاصلة بألفاٍظ متقاربة، وهي ٌالدِّ اٌلَّه  ْخلِصًّ ٌَم  ٌَفاْعب ِدٌَّللاَّ اٌأَنَزْلَناٌإِلَْيَكٌاْلِكَتاَبٌِباْلَحقِّ )سورة (ٌإِنَّ

ينٌَق ْلٌ): قوله تعالىو، ( ٩الزمر، اآلية:  ٌالدِّ اٌلَّه  ْخلِصًّ ٌم  َ ٌأَْنٌأَْعب َدٌَّللاَّ : قوله تعالىو، ( 11)سورة الزمر، اآلية: (إِنِّيٌأ ِمْرت 

ٌِديِني) ٌلَّه  ا ْخلِصًّ ٌم  ٌأَْعب د  َ ٌَّللاَّ وهو  ،قررها العلماء في كتبهم التيلسورة ا( تدل على مقصد 14سورة الزمر، اآلية:  ) (ق ِل

 توحيد هللا واإلخالص في ذلك. التركيز على الدعوة إلى 

من يدرك أساليب اللغة العربية أن التكرار اللفظي يكون من باب التوكيد للمعنى السياقي، أليس لنا أن على ثم ال يخفى 

 أسلوب لتقرير المعنى العام أو المقصد األساسي لتلك السورة.   ،خالل السورةنفرض بأن التكرار اللفظي 

 

 

  السادس: المبحث

 الرعد سورة مقاصد بيان في واآليات األلفاظ تكرار أثر

  : مطالب ثالثة على ويشتمل

 :الرعد سورة مقاصد بيان في واآليات األلفاظ تكرار أثر األول: المطلب

 فروع: ثالثة على ويشتمل

 : آياتها وعدد السورة اسم األول: الفرع
 كتبهم. في آخر اسًما لها يذكروا لم المفسرين أن كما لها، ثانٍ  اسم اآلثار في يأت ولم الرعد سورة اسمها السورة: اسم

ْعدٌ ٌَوي َسبِّحٌ ) :تعالى قوله في كما فيها، الرعد لذكر ؛بالرعد وسميت  اآلية: الرعد، سورة)(ِخيَفِتِه...ٌِمنٌٌَْواْلَمالِئَكةٌ ٌِبَحْمِدهٌٌِالرَّ

13.)  
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 وأربعون وخمس والمكيين، المدنيين عند وأربعون وأربع الكوفيين، عند وأربعون ثالث آياتها عدد آياتها: عدد

 (1٢٢١ )السخاوي، الشاميين. عند وأربعون وست البصريين، عند

   نزولها أسباب في جاء وما ومدنيتها السورة مكية الثاني: الفرع
  بإيجاز: نذكرها أقوال، إلى الرعد سورة مدنية أو مكية في العلماء اختلف

  زيد. وابن وجابر وعطاء وعكرمة والحسن جبير بن سعيد القول: بهذا وقال مكية، أنها األول: القول

  ومقاتل. والكلبي الزبير ابن به: وقال مدنية، أنها الثاني: القول

  (.1٢٢٩ )خان، مكيتان. فإنهما منها نآيتي إال مدنية أنها الثالث: القول

حٌ  :تعالى قوله نزول سبب في صحيح أثر جاء نزولها: أسباب ْعدٌ ٌ)َوي َسبِّ  )سورةِخيَفِتِه...(ٌِمنٌٌَْواْلَمالِئَكةٌ ٌِبَحْمِدهٌٌِالرَّ

 "هذا المشرك: فقال تعالى، هللا إلى يدعوه المشركين، رأس إلى أصحابه من رجالً  بعث ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن (13 اآلية: الرعد،

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إلى فرجع هللا، رسول رسول صدر في مقالته فتعاظم نحاس؟" أو فضة أو ذهب من إليه تدعوني الذي

 ورسول فأهلكته، السماء، من قةصاع عليه وتعالى تبارك هللا وأرسل ذلك، بمثل إليه فرجع إليه". "ارجع فقال: فأخبره.

 هللا رسول على ونزلت بعدك". صاحبك أهلك قد هللا "إن :ملسو هيلع هللا ىلص النبي له فقال يدري، ال الطريق في ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

حٌ  ملسو هيلع هللا ىلص ْعدٌ ٌ)َوي َسبِّ  باب ،السنة في عاصم أبي ابن خرجه ( .(13اآلية: الرعد، سورة) ِخيَفِتِه...(ٌِمنٌٌَْواْلَمالِئَكةٌ ٌِبَحْمِدهٌٌِالرَّ

  .)1/3٠4 وتعالى، تبارك الرب نسبة

 : السورة مناسبات الثالث: الفرع
 : قبلها لما السورة مناسبة أوالً:

 التي السورة مطلع ففي واألرضية، السماوية تعالى هللا آيات عن المشركين إعراض تعالى هللا يذكر يوسف سورة أواخر في

  مفصالً. اآليات هذه تعالى هللا يبين الرعد( )سورة تليها

إنه سبحانه أجمل في السورة السابقة اآليات السماوية واألرضية في مطلع تفسيره لسورة الرعد: "( 1٢4١)يقول المراغي 

َماوٌَ): تعالى  في قوله نٌآَيٍةٌفِيٌالسَّ ونٌََوَكأَيِّنٌمِّ ْعِرض  ْمٌَعْنَهاٌم  وَنٌَعلَْيَهاٌَوه  رُّ ، ( 1٠٩)سورة يوسف، اآلية: (اِتٌَواألَْرِضٌَيم 

مثل ذلك، فقال: "وجه وضعها بعد ( ٩٠11)وذكر السيوطي ، (١٠ص، 13)مج ثم فصلها هنا أتم تفصيل في مواضع منها"

ٌفِيٌ: : سبحانه قال في آخر تلكسورة يوسف زيادة على ما تقدم بعد ما فكرت فيه طائفة من الزمان: أنه  نٌآَيٍة )َوَكأَيِّنٌمِّ

وَن( ْعِرض  ٌم  ٌَعْنَها ْم ٌَوه  ٌَعلَْيَها وَن رُّ ٌَيم  ٌَواألَْرِض َماَواِت ( فذكر اآليات السمائية واألرضية 1٠٩سورة يوسف، اآلية: )السَّ

 (. ٢٩)ص  مجملة، ثم فّصل في مطلع هذه السورة"

 إلى أشار أن بعد يؤمنون، لقوم ورحمة هدى وأنه القرآن حقيّة على بالدليل قبلها التي ختم "لما :(1٢٨4) البقاعي ويقول

 ألنه ؛المشوش والنشر اللف طريق على بذلك هذه ابتدأ اإلعراض، مع واألرض السماوات في آياته من يحسونه ما كثرة

 (٩١3ص ،1٠)مج فاألقرب." باألقرب نشره في للبداءة أفصح

 : لخاتمتها السورة مطلع مناسبة ثانياً:

 جحود مبيناً  ذلك بإثبات وختمت بالحق تعالى هللا عند من منّزل وأنه الكريم، القرآن عن بالحديث المباركة السورة بدأت

واٌٌْالَِّذينٌٌََوَيق ولٌ ) :تعالى قال الحق، أنها على تعالى هللا وشهادة للرسالة الكفار ْرَسالًٌٌّلَْستٌٌََكَفر  اٌِباّلِلٌٌََِّكَفىٌق لٌٌْم  ٌَبْيِنيٌَشِهيدًّ
مٌْ  (.43 اآلية: الرعد، )سورة(اْلِكَتابٌٌِِعْلمٌ ٌِعنَده ٌٌَوَمنٌٌَْوَبْيَنك 

  المتكررة اآليات أو األلفاظ جدول الثاني: المطلب
  اللف . فيها ورد التي واآلية فيها، تكررت التي مرات وعدد هنا، السورة في المتكررة اآلياتو األلفاظ نذكر

 أو اللف  

  اآلية

 مرات عدد

 التكرار

 اآلية

اٌ)  ٩  عقبى 1 ْمٌِسر ًّ اٌَرَزْقَناه  الَةٌَوأَنَفق وْاٌِممَّ وْاٌالصَّ ِهْمٌَوأََقام  وْاٌاْبِتَغاءٌَوْجِهٌَربِّ َوالَِّذيَنٌَصَبر 
َئَةٌأ ْولَِئَكٌلَه ْمٌ يِّ وَنٌِباْلَحَسَنِةٌالسَّ ٌَوَيْدَرؤ  ارٌٌُِعْقَبىَوَعالِنَيةًّ  (٩٩سورة الرعد، اآلية: )(الدَّ

ٌ
مٌِبَماٌَصَبْرت ْمٌَفِنْعَمٌ) ارٌٌُِعْقَبىَسالم ٌَعلَْيك   (٩4سورة الرعد، اآلية: )(الدَّ
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َثلٌ ) ةٌٌِمَّ ِعدٌٌَالَِّتيٌاْلَجنَّ ق ونٌٌَو  تَّ ل َهاٌاألَْنَهارٌ ٌَتْحِتَهاٌِمنٌَتْجِريٌاْلم  ْقَبىٌِتْلكٌٌََوِظلَُّهاٌَداِئمٌ ٌأ ك  ٌع 
َقواٌٌْالَِّذينٌَ ُعْقَبىٌاتَّ ارٌ ٌاْلَكاِفِرينٌٌَوَّ  (3٩ اآلية: الرعد، )سورة (النَّ

 

اٌاْلَمْكرٌ ٌَفلِلَّهٌٌَِقْبلِِهمٌٌِْمنٌالَِّذينٌٌََمَكرٌٌََوَقدٌْ) لٌٌَُّتْكِسبٌ ٌَماٌَيْعلَمٌ ٌَجِميعًّ فَّارٌ ٌَوَسَيْعلَمٌ ٌَنْفسٌٌٍك  ٌاْلك 
ارٌٌُِعْقَبىٌلَِمنٌْ  (4٩ اآلية: الرعد، )سورة(الدَّ

َماَواتِ ٌَرَفعٌٌَالَِّذيٌَّللاَّ ٌ) 4 سماوات ٩ رٌٌَاْلَعْرشٌٌَِعلَىٌاْسَتَوىٌث مٌٌََّتَرْوَنَهاٌَعَمدٌٌٍِبَغْيرٌٌِالسَّ ٌالشَّْمسٌٌََوَسخَّ
لٌ ٌَواْلَقَمرٌَ ىٌألََجلٌٌٍَيْجِريٌك  َسم ًّ لٌ ٌاألَْمرٌٌَي َدبِّرٌ ٌمُّ مٌاآلَياتٌٌِي َفصِّ مٌٌِْبلَِقاءٌلََعلَّك   (ت وِقن ونٌٌََربِّك 
 (٩ اآلية: الرعد، )سورة

 

دٌ ٌَوّلِِلٌَِّ) َماَواتِ ٌِفيٌَمنٌَيْسج  اٌَواألَْرِضٌٌالسَّ اٌَطْوعًّ وٌٌَِّوِظالل ه مٌَوَكْرهًّ د  ٌ(َواآلَصالٌٌِِباْلغ 
 (1٩ اآلية: الرعد، )سورة

 

بٌٌَُّمنٌق لٌْ) َماَواتِ ٌرَّ َخْذت مٌق لٌٌَّْللاَّ ٌٌق لٌٌَِواألَْرِضٌٌالسَّ نٌأََفاتَّ وِنهٌٌِمِّ ٌَيْملِك ونٌٌَالٌٌَأَْولَِياءٌد 
اٌأِلَنف ِسِهمٌْ اٌَوالٌٌََنْفعًّ ل َماتٌ ٌَتْسَتِويٌَهلٌٌْأَمٌٌَْواْلَبِصيرٌ ٌاألَْعَمىٌَيْسَتِويٌَهلٌٌْق لٌٌَْضر ًّ ٌالظُّ
ٌٌَِجَعل واٌٌْأَمٌٌَْوالنُّورٌ  لٌٌَِّخالِقٌ ٌَّللاَّ ٌٌق لٌٌَِعلَْيِهمٌٌْاْلَخْلقٌ ٌَفَتَشاَبهٌٌَِقهٌَِكَخلٌٌَْخلَق واٌٌْش َرَكاءٌّلِِلَّ ٌَشْيءٌٌٍك 
وٌَ ارٌ ٌاْلَواِحدٌ ٌَوه   (1١ اآلية: الرعد، )سورة (اْلَقهَّ

 

َماءأَنَزَلٌِمَنٌ) وَنٌٌالسَّ اٌي وِقد  اٌَوِممَّ اِبيًّ اٌرَّ ْيل ٌَزَبدًّ ٌِبَقَدِرَهاٌَفاْحَتَمَلٌالسَّ َماءٌَفَسالَْتٌأَْوِدَية 
ٌَواْلَباِطَلٌَفأَمٌَّ اْلَحقَّ  ٌ ٌَّللاَّ ٌَكَذلَِكٌَيْضِرب  ْثل ه  ٌمِّ اِرٌاْبِتَغاءٌِحْلَيٍةٌأَْوٌَمَتاٍعٌَزَبد  اٌَعلَْيِهٌِفيٌالنَّ

َفاءٌوٌَ ٌج  ٌَفَيْذَهب  َبد  األَْمَثالٌَالزَّ  ٌ ٌَّللاَّ ٌِفيٌاألَْرِضٌَكَذلَِكٌَيْضِرب  اَسٌَفَيْمك ث  ٌالنَّ اٌَماٌَينَفع   (أَمَّ
 (1١)سورة الرعد، اآلية: 

ٌ) ٨ أرض 3 َوٌالَِّذيٌَمدَّ َمَراِتٌَجَعَلٌِفيَهاٌٌاألَْرضََِوه  ٌالثَّ لِّ اٌَوِمنٌك  َوَجَعَلٌِفيَهاٌَرَواِسَيٌَوأَْنَهارًّ
ونٌَ ر  ٌِفيٌَذلَِكٌآَلَياٍتٌلَِّقْوٍمٌَيَتَفكَّ َهاَرٌإِنَّ )سورة الرعد،  (َزْوَجْيِنٌاْثَنْيِنٌي ْغِشيٌاللَّْيَلٌالنَّ

 (3اآلية: 

 

ِ)َوِفيٌ ٌٌاألَْرض  ٌَوَغْير  ٌَوَنِخيل ٌِصْنَوان  ْنٌأَْعَناٍبٌَوَزْرع  ٌمِّ ٌَوَجنَّات  َتَجاِوَرات  ٌمُّ ِقَطع 
ٌِفيٌَذلَِكٌآَلَياٍتٌ ِلٌإِنَّ ل ٌَبْعَضَهاٌَعلَىٌَبْعٍضٌِفيٌاأل ك  ِصْنَواٍنٌي ْسَقىٌِبَماءٌَواِحٍدٌَون َفضِّ

 (4)سورة الرعد، اآلية:  لَِّقْوٍمٌَيْعِقل وَن(

 

دٌ يٌٌََوّلِِلٌَِّ) َماَواتٌٌِِفيٌَمنٌْسج  ٌِالسَّ اٌَواألَْرض  اٌَطْوعًّ وٌٌَِّوِظالل ه مٌَوَكْرهًّ د   (َواآلَصالٌٌِِباْلغ 
 (1٩ اآلية: الرعد، )سورة

 

بٌٌَُّمنٌق لٌْ) َماَواتٌٌِرَّ ٌِالسَّ َخْذت مٌق لٌٌَّْللاَّ ٌٌق لٌٌَِواألَْرض  نٌأََفاتَّ وِنهٌٌِمِّ  َيْملِك ونٌٌَالٌٌَأَْولَِياءٌد 

اٌأِلَنف ِسِهمٌْ اٌَوالٌٌََنْفعًّ ل َماتٌ ٌَتْسَتِويٌَهلٌٌْأَمٌٌَْواْلَبِصيرٌ ٌاألَْعَمىٌَيْسَتِويٌَهلٌٌْق لٌٌَْضر ًّ ٌالظُّ
ٌٌَِجَعل واٌٌْأَمٌٌَْوالنُّورٌ  لٌٌَِّخالِقٌ ٌَّللاَّ ٌٌق لٌٌَِعلَْيِهمٌٌْاْلَخْلقٌ ٌَفَتَشاَبهٌٌََكَخْلِقهٌٌَِخلَق واٌٌْش َرَكاءٌّلِِلَّ ٌَشْيءٌٌٍك 
وٌَ ارٌ ٌاْلَواِحدٌ ٌَوه   (1١ اآلية: الرعد، )سورة (اْلَقهَّ

 

ِهمٌ ٌاْسَتَجاب واٌٌْلِلَِّذينٌَ) ْسَنىٌلَِربِّ اٌلَه مٌأَنٌٌَّلَوٌٌْلَهٌ ٌَيْسَتِجيب واٌٌْلَمٌٌَْوالَِّذينٌٌَاْلح  ٌِِفيٌمَّ ٌاألَْرض 
ا وءٌ ٌلَه مٌٌْأ ْولَِئكٌٌَِبهٌٌِالْفَتَدْواٌَمَعهٌ ٌَوِمْثلَهٌ ٌَجِميعًّ مٌٌْاْلِحَسابٌٌِس  مٌ ٌَوَمأَْواه   (اْلِمَهادٌ ٌَوِبْئسٌٌََجَهنَّ
 (1٨ اآلية: الرعد، )سورة

 

َعْتٌِبِهٌ) َرْتٌِبِهٌاْلِجَبال ٌأَْوٌق طِّ يِّ اٌس  ٌق ْرآنًّ ٌٌاألَْرضَُِولَْوٌأَنَّ ٌِاألَْمر  َّ لَِّمٌِبِهٌاْلَمْوَتىٌَبلٌّلِلِّ أَْوٌك 

اٌَوالٌََيَزال ٌالَِّذيَنٌ لََهَدىٌالنَّاَسٌَجِميعًّ  ٌ اٌأََفلَْمٌَيْيأَِسٌالَِّذيَنٌآَمن وْاٌأَنٌلَّْوٌَيَشاءٌَّللاَّ َجِميعًّ

نٌَداِرِهمٌْ اٌمِّ ٌَقِريبًّ لُّ ٌأَْوٌَتح  وْاٌَقاِرَعة  وْاٌت ِصيب ه مٌِبَماٌَصَنع  ٌٌََكَفر  ٌَّللاَّ ٌِإِنَّ ٌَّللاَّ َحتَّىٌَيأِْتَيٌَوْعد 

ٌاْلِميَعادٌَ  (31)سورة الرعد، اآلية:  (الٌَي ْخلِف 
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ٌِبمٌَ) ئ وَنه  ْمٌأَْمٌت َنبِّ وه  ٌِش َرَكاءٌق ْلٌَسمُّ ٌَنْفٍسٌِبَماٌَكَسَبْتٌَوَجَعل وْاٌّلِِلَّ لِّ َوٌَقاِئم ٌَعلَىٌك  اٌأََفَمْنٌه 
ِالٌََيْعلَم ٌِفيٌ وْاٌَعِنٌٌاألَْرض  دُّ ْمٌَوص  ه  وْاٌَمْكر  َنٌلِلَِّذيَنٌَكَفر  يِّ َنٌاْلَقْوِلٌَبْلٌز  أَمٌِبَظاِهٍرٌمِّ

ٌِمْنٌَهادٌٍ َفَماٌلَه   ٌ ِبيِلٌَوَمنٌي ْضلِِلٌَّللاَّ  (33)سورة الرعد، اآلية:  (السَّ

 

اٌَنأِْتيٌ) َوٌٌاألَْرضَِأََولَْمٌَيَرْواٌأَنَّ ْكِمِهٌَوه  َعقَِّبٌلِح  م ٌالٌَم  َيْحك   ٌ َهاٌِمْنٌأَْطَراِفَهاٌَوَّللاَّ َننق ص 
ٌاْلِحَسابٌِ  (41)سورة الرعد، اآلية:  (َسِريع 

 

 : السورة مقاصد على اآلية أو اللفظ تكرار داللة الثالث: المطلب
 : السماوات واألرض  .1

وتقرير وحدانيته كما هو شأن السور المكية، ولكن اختصت من ناحية تعالى تناولت سورة الرعد قضية اإليمان بوجود هللا 

وعظمته من خالل آياته الكونية كخلق السماوات وإنزال المطر منهن وخلق األرض وما يبث فيه  تعالى وحدانية هللا بيانها

 ووحدانيته. تعالى فبالنظر والتفّكر يصل اإلنسان إلى االعتقاد بوجود هللا  ،من النعم

عن مقصود سورة الرعد: "بيان حجة التوحيد في تخليق السماوات واألرض، واستخراج ( 1٢٢١)الفيروزآبادي قال 

 (. ٩١3، ص1)مجاألنهار واألشجار والثمار..." 

 عقبى:  .2

َثل ٌ) تكرر لف  عقبى في سورة الرعد أربع مرات، في كل مرة كان مضافاً إلى لف  الدار عدا مرة واحدة حيث قال تعالى: مَّ
ْقَبىٌالَِّذي ٌع  ٌِتْلَك ٌَوِظلَُّها ٌَداِئم  ل َها ٌأ ك  ٌاألَْنَهار  ٌَتْجِريٌِمنٌَتْحِتَها ق وَن تَّ ٌاْلم  ِعَد ٌالَِّتيٌو  ِة ارٌ اْلَجنَّ ٌالنَّ ْقَبىٌاْلَكاِفِريَن ع  ٌوَّ َقوْا ٌاتَّ سورة )(َن

 (، وهو الوعيد للكافرين بأن آخرة أمرهم إلى النار. 3٩الرعد، اآلية: 

 (.٩٠1٠)جبل،  ، وهو ما يؤول إليه األمر(1٢٨١)الجوهري،  جزاء األمروالُعقبى هو 

قوله  إذا تاله عقبا، نحو دبره وقفاه، والُعْقُب والُعْقبَى يختصان بالثّواب نحو :: "وَعقَبَهُ (1٢٢1) يقول الراغب األصفهاني

اٌ) :تعالى ٌَثَوابًّ َوٌَخْير  ٌه  ٌِاْلَحقِّ ٌّلِِلَّ َنالَِكٌاْلَوالَية  اه  ْقبًّ ٌع  وْاٌاْبِتَغاءٌ: (، وقال تعالى44)سورة الكهف، اآلية:  (َوَخْير  )َوالَِّذيَنٌَصَبر 
ٌالسٌَّ ٌِباْلَحَسَنِة وَن ٌَوَيْدَرؤ  ٌَوَعالِنَيةًّ ا ٌِسر ًّ ْم ٌَرَزْقَناه  ا ٌِممَّ ٌَوأَنَفق وْا الَة ٌالصَّ وْا ٌَوأََقام  ِهْم ٌَربِّ ارٌَِوْجِه ْقَبىٌالدَّ ٌع  ٌَله ْم ٌأ ْولَِئَك َئَة )سورة  (يِّ

اٌفِيٌ): قوله تعالى (، والعاقِبةَ إطالقها يختّص بالثّواب نحو٩٩الرعد، اآلية:  ل و ًّ وَنٌع  ٌاآلِخَرة ٌَنْجَعل َهاٌلِلَِّذيَنٌالٌي ِريد  ار  ِتْلَكٌالدَّ
ِقينٌَ تَّ ٌلِْلم  اٌَواْلَعاِقَبة  ث مٌَّ): قوله تعالى العقوبة نحو (، وباإلضافة قد تستعمل في٨3)سورة القصص، اآلية:  (األَْرِضٌَوالٌَفَسادًّ

ون ٌَِوَكان واٌِبَهاٌَيْسَتْهِزؤ  ب واٌِبآَياِتٌَّللاَّ وأَىٌأَنٌَكذَّ واٌالسُّ  (. ٩١٩)ص ("1٠)سورة الروم، اآلية:  (َكاَنٌَعاِقَبَةٌالَِّذيَنٌأََساؤ 

 ألنها التي أراد هللا أن تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها" ؛: "عقبى الدار عاقبة الدنيا وهي الجنة(1٢٨١) يقول الزمخشري

 (. ٩٩١، ص ٩)مج

: "العقبى مصدر كالعاقبة واإلضافة على معنى في، أي العقبى المحمودة فيها قال الخطيب (1٢٢٩) يقول صديق حسن خان

دار اآلخرة  اها الجنة، وقيل المراد العقبى االنتهاء الذي يؤدي إليه االبتداء من خير أو شر، والمراد بالدار الدنيا وعقب

 (.4١، ص ١)مج وعقباها الجنة للمطيعين والنار للعصاة"

 ولم يأت تعبير عن اآلخرة بعقبى الدار في القرآن الكريم كامالً إال في هذه السورة المباركة. 

لم يفصل في ذكر أنواع النعيم ة التوحيد والبعث، ونرى في هذه السورة أنه سبحانه وتعالى من مقاصد سورة الرعد الرئيس

إنما قرر معاني البعث بتكرار ذكر العاقبة، وفي هذا االستخدام إيحاء للسامع أن حياته ال  ،أو العقوبات الموعودة في اآلخرة

 تقتصر على هذه الدنيا فقط، فإن هناك عاقبة لهذه الدنيا وللعمل الذي يعمل فيها، من أحسن فالحسنى ومن أساء فالسيئة.
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 الخاتمة:

 :النتائج والمقترحات 

هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  الحمد

 أجمعين. 

 أوالً: نتائج البحث: 
 إلى مجموعة من النتائج من أهمها :  نتوصل من خالل هذا البحث

أنواع وأغراض، من هذه األغراض: التقرير، والتأكيد، وزيادة  لهآّي القرآن الكريم ا في لفظي اأن هناك تكرار  .1

 وهذا واضح جلي في سورة الرعد. ،نبيه، وربط المعنى بمضمون السورةالت

 .دهاأثر بارز في بيان مقاص سورة الرعدللتكرار اللفظي في  .2

مقصود السورة من خالل تتبع وتأمل  التوصل إلى :طرق الكشف عن مقاصد سور القرآن الكريم عّدة، منها .3

 . تطبيقًا على سورة الرعد األلفاظ واآليات المتكررة، الذي هو مضمون هذا البحث

إن لكل سورة مقاصد خاصة  بها داخلة في دائرة المقاصد العامة، ومن خالل هذه المقاصد الخاصة بكل سورة  .4

 يتبين مراد الشارع بإنزال تلك السورة، وهذه هي الغاية.

 

 ثانيًا: المقترحات:  
  وهناك جملة من االقتراحات أسوقها للباحثين فيما يأتي :

حفظًا وفهًما وتأمالً وتفقهًا، فإن فهم األلفاظ يؤدي إلى فهم المعاني، وال غاية الكريم أهمية العناية بألفاظ القرآن  .1

  تعالى . أسمى من فهم معاني كالم هللا

، والسيما من خالل تتبع اآليات واأللفاظ المتكررة فيها ،بكشف مقاصد السورالمزيد من الدراسات التي تعتني  .2

 وتطبيق ذلك على بقية سور القرآن الكريم.

 .تعالى  على الباحثين والمهتمين بالقرآن الكريم العناية بمقاصد السور فإن ذلك يقرب الطالب إلى فهم مراد هللا .3

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع:

، ٩، تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة، طالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعراألثير، نصر هللا بن محمد، ابن  .1

 .م٩٠٠٢هـ/143٠)القاهرة: دار نهضة مصر، 

، د.ط، المفسرون في النصف األول من القرن الرابع الهجري : جمًعا ودراسةً استقرائيةً وصفيةً باري، محمد سيت،  .2

 هـ(.143٢م/٩٠1٨العلمية، )بيروت: دار الكتب 

، 1، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، طصحيح البخاريمحمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري، البخاري،  .3

 هـ(. 14٩٩م/٩٠٠1)بيروت: دار طوق النجاة، 

 .م(٩٠13هـ/1434، )القاهرة: دار اإلمام أحمد، 1، طفقه األسماء الحسنىالبدر، عبدالرزاق بن عبدالمحسن،  .4

 م(. 1٢٨١، )بيروت: دار الفكر اللبناني، 1، طالصورة الشعرية في الكتابة الفنيةالبستاني، صبحي،  .5

، )الرياض: 1، طمصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السورالبقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر،  .6

 هـ(.14٠٨م/1٢٨١مكتبة المعارف، 

، د.ط، )القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، البقاعي،  برهان الدين إبراهيم بن عمر .7

 م(. 1٢٨4هـ/14٠4
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، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، د.ط.، )المدينة مجموع الفتاوى ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، .8

 م(.1٢٢٩هـ/141١المنّورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

، )بيروت: إحياء 1، تحقيق عبد الرزاق المهدي، طفقه اللغة وسر العربيةثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، ال .9

 م(.٩٠٠٩هـ/14٩٩التراث العربي، 

 م(.1٢٢٢، د.ط.، )القاهرة: دار المعارف، البالغة الواضحةالجارم، علي، وأمين، مصطفى،  .1٢

 م/٩٠1٠، )القاهرة: مكتبة اآلداب، 1، طأللفاظ القرآن الكريمالمعجم االشتقاقي المؤصل جبل، محمد حسن،  .11

 هـ(.        1431

    ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حّماد،  .12

 م(.1٢٨١هـ/14٠١، )بيروت: دار العلم للماليين، 4ط

    ٩٠1٩، )عّمان: دار عمار، 1، طياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريمداللة السالحارثي، عبدالوهّاب رشيد،  .13

 هـ(.1433م/

    ، )الرياض: دار ابن حزم للطباعة والنشر 1، طمقاصد القرآن من تشريع األحكامالحامدي، عبدالكريم ،  .14

 .هـ(14٩٢م/٩٠٠٨والتوزيع، 

   ، تحقيق محمد باسل عيون تفسير أشرف األلفاظ عمدة الحفاظ فيالحلبي، السمين، أحمد بن بوسف بن عبدالدائم،  .15

 هـ(.141١م/1٢٢١، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1السود، ط

   141٩، )بيروت: دار صادر، ٩، طشرح الكافية البديعة في علوم البالغة ومحاسن البديعالحلي، صفي الدين،  .16

 م(.  1٢٢٩هـ/

 هـ(.141٩م/1٢٢٩)بيروت: المكتبة العصرية،  ، د.ط،فتح البيان في مقاصد القرآنخان، صديق حسن،  .17

 م(.٩٠1٩هـ/1433، )بيروت: دار الرسالة العالمية، 1، طالِحوار في شرح اآلجروميةالديب، السيد بن حسن،  .18

، )دمشق: 1، تحقيق صفوان عدنان الداودي، طمفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاني، الحسين بن محمد،  .19

 .هـ(141٩م/1٢٢1دار القلم، 

، )بيروت: دار الكتاب العربي، ٨، طإعجاز القرآن والبالغة النبويةالرافعي، مصطفى صادق،  .2٢

 هـ(.14٩٩م/٩٠٠٩

البحث العلمي: حقيقته، ومصادره، ومادته، ومناهجه، وكتابته، وطباعته، الربيعة، عبدالعزيز بن عبدالرحمن ،  .21

 هـ(. 14٩٠م/٩٠٠٠، )الرياض: د.ن.، ٩، طومناقشته

 هـ(.143٩م/٩٠11، )د.م: د.ن، 1، طعلم مقاصد السورمد عبدهللا، الربيعة، مح .22

 . 1434، رجب 1، مجلة الترتيل، العدد مسالك الكشف عن مقاصد السور القرآنيةرشيد حمداوي،  .23

، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، البرهان في علوم القرآنالزركشي، بدر الدين محمد بن عبدهللا بن بهادر،  .24

 م(. 1٢٩١هـ/13١١، )القاهرة: دار التراث، 1ط

 هـ(.14٠١م/1٠٨١، )بيروت: دار الكتاب العربي، 3، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  .25

، )الرباط: مكتبة المعارف، 1، طالمنزع البديع في تجنيس أساليب البديعالسجلماسي، أبي محمد القاسم،  .26

 م(. 1٢٨٢هـ/14٠1

مروان العطية ومحسن ، تحقيق: جمال القراء وكمال اإلقراء، علي بن محمد بن عبد الصمد الهمدانيالسخاوي،  .27

 (.هـ141٨م/1٢٢١، دار المأمون للتراث، )مكة المكرمة: 1، طخرابة
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  هـ(.14٩3م/٩٠٠3 الشروق، دار )القاهرة: ،3٩ط ،القرآن ظالل في قطب، سيّد .28

 الملك مجمع المنورة: )المدينة د.ط، ،القرآن علوم في إلتقانا بكر، أبي بن عبدالرحمن لدينا جالل السيوطي، .29

  م(.٩٠٠٩هـ/14٩١ فهد،

 الفكر، دار )بيروت: د.ط.، ،بالمأثور التفسير في المنثور الدر بكر، أبي بن عبدالرحمن الدين جالل السيوطي، .3٢

 هـ(.143٩م/٩٠11

 )القاهرة: ،1ط سلمان، آل حسن بن مشهور عبيدة أبو تحقيق ،الموافقات محمد، بن موسى بن إبراهيم الشاطبي، .31

  هـ(.141١م/1٢٢١ عفان، ابن دار

 م(.1٢٢٩، )القاهرة: مكتبة السنة، ٩، طالمدخل لدراسة القرآن الكريمأبو شهبة، محمد بن محمد،  .32

 الشؤون وزارة إصدارات )الرياض: د.ط.، ،التفسير فهم في ذلك وأثر السور مقاصد صالح، الشيخ، آل .33

 هـ(.1431م/٩٠1٠ واإلرشاد، والدعوة اإلسالمية

 اإلسالمي، مكتب )بيروت: ،3ط ،التفسير واتجاهات القرآن علوم في لمحات لطفي، بن محمد الصبّاغ، .34

 هـ(.141٠م/1٢٢٠

 )بيروت: ،٩ط حسين، عبدالقادر تحقيق ،التفسير علم في إلكسيرا عبدالكريم، بن القوي عبد بن سليمان ،يفالطو .35

 م(.1٢٨٢هـ/14٠٢ األوزاعي، دار

  د.ت(. د.ن، )د.م:  د.ط، ،التكرير في التقرير الخير، أبو محمد عابدين، ابن .36

 م(.1٢٨4، د.ط.، )تونس: الدار التونسية للنشر، التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر،  .37

، )بيروت: المكتب اإلسالمي، 1األلباني، ط، تحقيق محمد ناصر الدين السنةابن أبي عاصم، أبي بكر،  .38

 هـ(.14٠٠م/1٢٨٠

 م(.٩٠٠٨هـ/14٩٢، )القاهرة: عالم الكتب، 1، طمعجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار،  .39

، مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، العدد الثالث، السنة التكرار في القرآن الكريمالعمري، أحمد جمال،  .4٢

 .13٢١ذو الحجة العاشرة، 

، )دمشق: دار 1، تحقيق عبد السالم محمد هارون، طمعجم مقاييس اللغةابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء،  .41

 م(.  1٢١٢هـ/13٢٢الفكر، 

 هـ(.13٨٨، )القاهرة: المطبعة الحميدية، 1، طدالئل النظامالفراهي، عبدالحميد،  .42

، )قطر: اصدار “مقاصد القرآن الكريم وصلتها بالتدبر”القرآن،  الفكي، على البشر، المؤتمر العالمي األول لتدبر .43

 م(.٩٠13هـ/1434المؤتمر األول لتدبر القرآن، 

 م(. ٩٠٠٠هـ/1431، )القاهرة: دار قباء، 1، طعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيقالفقي، صبحي إبراهيم،  .44

، 3، تحقيق محمد علي النجار، طالكتاب العزيز بصائر ذوي التمييز في لطائفالفيروزآبادي، محمد بن يعقوب،  .45

 هـ(.141١م/1٢٢١)القاهرة: المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، 

، تحقيق إبراهيم شمس الدين، د.ط.، )لبنان: تأويل مشكل القرآنابن قتيبة، عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري،  .46

 دار الكتب العلمية، د.ت.( 

، )القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده، 1، طر المراغيتفسيالمراغي، أحمد مصطفى،  .47

 هـ(.13١٩م/1٢4١
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، )بيروت: دار إحياء 1، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، طصحيح مسلممسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن،  .48

 هـ(.141٩م/1٢٢1التراث العربي، 

 هـ(.14٩١م/٩٠٠٩)دمشق: دار القلم، ، 4، طمباحث في التفسير الموضوعيمسلم، مصطفى،  .49

، )الكويت: الجديد النافع 1، طالقرآن الكريم علم مقاصد السور وأثره في تدبرالمطيري، عبدالمحسن بن زبن،  .5٢

 هـ(.144٠م/٩٠1٢للنشر، 

 بالشارقة، والدراسات البحوث مركز )الشارقة: ،1ط ،القرآن علوم في واإلحسان الزيادة عقيلة، ابن المكي، .51

  هـ(14٩١/م٩٠٠١

 م(.1٢٢3هـ/1414 صادر، دار )بيروت: ،3ط ،العرب لسان علي، بن مكرم بن محمد منظور، ابن .52

 .هـ(141١م/1٢٢١، )بيروت: دار الكتب العلمية، 3، طديوان النابغة الذبياني ،معاوية بن زيادالنابغة الذبياني،  .53

، )القاهرة: دار الكتب المصرية، 3ط، إشارات اإلعجاز في مظان اإليجاز النورسي، بديع الزمان سعيد، .54

  م(.٩٠٠٩

 


