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البح ػػث بص ػػورة مركػ ػمة يق ػػوـ عمػ ػ بي ػػاف س ػػموب جدي ػػد – ربم ػػا  -م ػػف س ػػاليب
الق ػرآف الك ػريـ وإػػو إيهػػاـ التوكيػػد وإػػو اسػػموب لػػـ يعػػرؼ فػػي الكتػػاب الحكػػيـ إال بعػػد
تػدويف القػرآف الكػريـ قنػة لفػية ل ظيػػة ال يظهػر مػا الح ػػظ والمةػافهة واقدار القرآنػػي
ومػػا كلػػؾ فهػػو مقصػػود فػػي التعبيػػر القرآنػػي ومػػف إػػكا البػػاب فمػػة ع لػػة و يقػػة بالتوكيػػد
الم ظي الكي إو تكرار الم ظ بعينة قغراض تدرس في موافعها إال نػة يتتمػؼ ومػف
ري
ي
تاُ ا ال را ي
كلؾ م ً لولة تعػال  :ا
اْ ا
اْ ا
اْ ا
تاُ ا ا ْل اج راتِ َ ْ
تُر اَِ ْ
ستَا يِ َ ْ
{َل اي ْ
تاُ ا ا ْل اجاتِ اُت ا
ا ْلفات ي
تُز ازِ ا  -الاشتتر  }20ف ػ ف صػػحاب الجنػػة اقول ػ ليسػػت إػػي ال انيػػة قف ال انيػػة

متعمقػػة معنػ بػػالك ـ الػػكي بعػػدإا وإػػو ال ػػوم أ مػػا ل ظػاً فهػػي كػػكلؾ قف اقولػ تػػابا
آيتِ
{ِيا اذا اجتُتَْ اُ ْ ا
معطوؼ وال انية صػؿ مبتػد قنػة كػ ـ مسػت نؼ ومنػة لولػة تعػال  :ا
ي
ي
ُّ ي
ر
ستُلاَا اّ-
ست ا ال ل يتّ ال ل ا
تّ َ ْ
اعلات ا اا ْيت ا اي ْج الت ا ير ا
تُ ار ا
قاُلاِاْ لا ا ْؤم ا ااَى ا ْتؤَاى مْْت ا امتُ َاَِ ا
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اَلالُ  }424فالناظر في اآلية لد يظف ف ل ظ الج لة ال ػاني إػي توكيػد لػووؿ وإػو
وإـ سببة التط وعدـ االعتماد عم المةافهة وعػدـ معرفػة ارعػراب وإكػكا نجػد آيػات
ليست لميمة تدتؿ تحت مسم إيهاـ التوكيد الكي لاؿ بة بعض البيانييف .
عم ػ كلػػؾ وجػػد ف فػػي الق ػرآف الك ػريـ غيػػر نػػوع واحػػد مػػف إيهػػاـ التوكيػػد سػػو
النػػوع المعػػروؼ الػػكي م منػػا لػػة بهػػكت اآليػػات فجعمػػت لكػػؿ نػػوع مبح ػاً بعػػد ف تطرلػػت
لبداياتػػة وتعري ػػة والمصػػطمحات اقتػػر المرتبطػػة بػػة وإػػكت اقن ػواع إػػي إيهػػاـ التوكيػػد
المفمر وايهػاـ التوكيػد مػا الةػرط والجػمار وايهػاـ التوكيػد البػديعي ولكػؿ نػوع مػف إػكت
اقنواع ةواإدت مف آي الككر الحكيـ.

المقدمِ:
الحمػػد م مسػػتحؽ الحمػػد والص ػ ة والس ػ ـ عم ػ ارفػػا ل ػوار الحمػػد يػػوـ القيامػػة
سيدنا محمد وعم الة وصحبة وبعد:
ف كا نظر الباحث المدلؽ في سػموب القػرآف الكػريـ ف نػة يجػد فيػة الك يػر مػف اقسػاليب
المغويػة الرفيعػػة التػي تبهػػر النػاظر وتػػدعوت إلػ الت مػػؿ ومػف ػػـ البحػث فيػػة عمػ الػػرغـ
مػػف ف البحػػث القرآنػػي لػػد بػػد منػػك مػػا يميػػد عمػ

ربعػػة عةػػر لرنػاً ومػػا ماؿ لػػـ ينتػػة و

ينفػػب و يمػػؿ منػػة الدارسػػوف وإػػكا ي ػ تي مصػػدالاً لقولػػة عميػػة الص ػ ة والس ػ ـ فػػي
الحديث الكي يروية الترمكي ب ف إكا القرآف ال تنقفي عجائبة.
لقد وجد التوكيد سموباً رائعاً بديعاً في آي الػككر الحكػيـ وإػو معػروؼ كػكلؾ فػي المغػة
عموم ػاً يتناولػػة النحويػػوف والبيػػانيوف وغيػػرإـ إال نػػؾ عنػػد التػػدليؽ تجػػد سػػموباً يةػػبهة
صػػورة ويتال ػػة كػػؿ المتال ػػة معن ػ وجػػوإ اًر وإػػو موفػػوع البحػػث وإػػو المسػػم عنػػد
البي ػػانييف إيهػ ػػاـ التوكيػ ػػد وعم ػ ػ إػ ػػكا اقسػ ػػاس بنيػ ػػت البحػ ػػث واعتمػ ػػدت عم ػ ػ الجانػ ػػب
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التنظيري والً ـ االستةػهاد بػ ي الػككر الحكػيـ والتفػت طبيعػة البحػث ف يقسػـ عمػ
توطئ ػػة ومباح ػػث ت سيس ػػية إ ػػي التوكي ػػد ػػـ ب ػػدايات اقس ػػموب ػػـ ال ػػدتوؿ إلػ ػ ص ػػمب
الموفوع وإو إيهاـ التوكيد مبتدئاً بدراسة المصطمح وم نياً ب نواع إيهاـ التوكيػد الػوارد
فػػي الق ػرآف الك ػريـ وإػػو المفػػمر ومػػا الةػػرط والج ػمار والبػػديعي عم ػ

نػػة توجػػد ن ػواع

ُتػػر فػػي المغػػة والةػػعر تركتهػػا لتتصػػص البحػػث بػػالقرآف الك ػريـ ػػـ جػػارت الت صػػة
حاوية إـ نتائج البحث .

َِطزِ :
يتميم القرآف الكريـ مف غيرت مف الكتب ب ف فيػة الك يػر مػف اقسػاليب الب غيػة
التي ال تنقفػي مصػدالاً لقولػة عميػة الصػ ة والسػ ـ بػ ف إػكا القػرآف ع ال يتمػؽ عمػ
)(4

ك رة الرد وال تنقفي عجائبة )

واكا كاف تنوع اقل اظ واسػتعماالتها ظػاإرة بػارمة فػي

إكا الكتاب العميم ف ف ما يت رع منها مف ساليب حري بػالتمحيص وطػوؿ النظػر وآيػة
ْ رترْناُ
{ِلاقا ْتد ا
كلؾ الك ير مف اآليات التي تتحدث عػف تصػريؼ اآليػات كقولػة تعػال  :ا
تِر -اَلس ترات  }44ولولػػة تعػػال {:ااظات ْتر
ينتتُ اُتتت اذا ا ْلقات ْترآ ي لي ايت رتذ رو ارِاْ اِ امتتُ اي يزيت اتد اُ ْ ايَلر افات ا
ف اآلي ي
تُِ لا اللر اُت ْ اي ْفقا اُتِ ا  -اَلالتُ  }65والمقصػود بالتصػريؼ إػو ت سػير
او ْي ا
ٍّْر ا ا
فا ا
)(2

الحديث الوارد عنة عمية الص ة والس ـ:ع إف القرآف نمؿ عم سػبعة حػرؼ )

إػو

التنوع في اقل اظ ودالالتها مف تةابة واتت ؼ وميادة ونقصػاف وتقػديـ وتػ تير وسػو
)(3

كلؾ مف ت سيرات ك يػرة

ولػة وجػة ع لػة مػا عمػـ التصػريؼ الػكي يبحػث فػي حػواؿ

بنيػػة الكممػػات التػػي مػػف صػػؿ واحػػد أ واكا كػػاف كػػؿ كلػػؾ التنػػوع يحصػػؿ مػػا اقل ػػاظ
الم ردة فمف باب ول

ف يةمؿ كلؾ اقساليب قف إػكا التنػوع الحاصػؿ فػي تصػريؼ

اقل اظ الم ردة يتبعة تنوع اقساليب .
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إف التوكي ػػد م ػػف اقس ػػاليب الموج ػػودة ف ػػي العربي ػػة والت ػػي ج ػػار به ػػا القػ ػرآف الكػ ػريـ به ػػكا
االسموب المعجم كقولة تعػال {:لقا ْد اوفا ار الر يذي ا قاُلاِاْ اي ر الل اّ ْاُلي ا ْاالا ْاتِ اِ امتُ يمت ْ ايلاتتّ
ايَلر ايلاتّ ِ ي
ااد اِيا لر ْ اياَا اُِاْ اع رمُ ايقاِلاِ ا لا اي ام ر
س ر الر يذي ا اوفا ارِاْ يم ْا اُ ْ اع اذا َاليي * َاناتالا
ا
ي
تّ اففاتتِر رر ياتتي  -المُزتتد  }74 -73فيمػػا لػػاؿ فػػي
ستتَا ْو يف ارِا اّ اِال لت ا
ايَا ا
ِبتتِ ا ايلاتتى ال لتتّ اِاي ْ
ضتَا ٍّمت ْ
ضتال ٍّمت ررٍّب اوت ْ ناتيا اذا َانا ْ
س اعلا ْي او ْ اجاُح َا َا ْبَا اوِاْ نا ْ
موفا آترمف القرآف{:لا ْي ا
اد ا ْل ام ْ
اع ارناُِ ناُ ْذ او ارِاْ ال ل اّ يع ا
ش ال ير ا ْل اا ااري اِا ْذ او ارِها او امتُ اُ اتدا او ْ اِيا اواتَا ٍّمت قا ْبلي يتّ لا يمت ا
اسَا ْو يف ارِاْ ال ل اّ اي ر ال ل اّ اففاتِر رر ياتي -
يضِاْ يم ْ اا ْي ا َانا ا
الضرآلٍّي ا * ْار َ يان ا
ُس اِ ْ
ُض ال را ا

البقتتر  }499-498فػػانظر كيػػؼ كػػد الموفػػا ال ػػاني بقولػػة:ع إف ام غ ػػور رحػػيـ )

ولـ يؤكد الموفػا اقوؿ بقولػة:ع وام غ ػور رحػيـ ) قف إػكا الموفػا – ي اقوؿ –
اليناسبة توكيد المغ رة والرحمة قنة موفا إةػراؾ بػام وكػؿ ةػير يمكػف ف يغ ػر ال
شتُت
ارةراؾ لقولة تعال {:اي ر الل اّ َلا اي ْو يف اتر َا اي ْ
ش اتر ا يب يتّ اِاي ْو يف اتر امتُ ادِ ا اذليت ا لي امت اي ا
ش ير ْ يبُل ل يّ ناقا يد ا ْنَاارى ايْْمُ اع يظيمُ -الاستُت}48إػكا مػف جانػب والجانػب اآلتػر
اِ ام اي ْ
نة ككر توكيد المغ رة في اآلية ال انية التي جارت في سياؽ إػو لػمـ مػايكوف لممغ ػرة

والرحمة ال وإو سياؽ الحج وكيؼ اليكوف ككلؾ و( مف حج م فمـ يرفث ولـ ي سػؽ
)(5

رجا كيوـ ولدتة مة )) (4ف كد ما يستحؽ التوكيػد

ولػـ يؤكػد مػا لػيس كػكلؾ وإػكا مػف

ارعجػػام وكيػػؼ ال يكػػوف كػػكلؾ وإػػو نػػامؿ بهػػكت المغػػة وإػػكا اقسػػموب معػػروؼ لمجميػػا
إال ف الحالػػة اقتػػر لهػػكا اقسػػموب إػػي مػػدار البحػػث وإػػو مػػا ظػػاإرت التوكيػػد لكنػػة
ليس منػة قف سػموبة يػوإـ كلػؾ لػكا سػمي إيهػاـ التوكيػد أ واليعمػـ مػا إكا يمكػف تطبيػؽ
القاع ػػدة العام ػػة لهػ ػػكا اقس ػػموب وإ ػػي اريهػ ػػاـ والت ػػي طمقن ػػا عميهػ ػػا الحال ػػة المقابمػ ػػة أ
فالقاعػػدة العامػػة ريهػػاـ التوكيػػد إػػي كلػػؾ اقسػػموب الػػكي يوإمػػؾ نػػة مػػف التوكيػػد وإػػو
لػػيس منػػة أ ف ػ يعمػػـ إكا كػػاف بارمكػػاف تطبيػػؽ كلػػؾ عم ػ اقسػػاليب اقُتػػر أ واكا مػػا
464

مجلة ديالى 3102/

العدد الثامن والخمسون

حص ػػؿ كل ػػؾ فمعن ػػات ظه ػػور سػ ػاليب ت ػػر ف ػػي القػ ػرآف الكػ ػريـ تم ػػؿ الوج ػػة اآلت ػػر و
الحالػػة اقتػػر لوسػػاليب الموجػػودة حالي ػاً كالةػػرط والجػمار واالسػػت هاـ والعطػػؼ وغيػػر
كلؾ وليس كلؾ ببعيد عف إكا الكتػاب المعجػم وإػكا اقمػر متػروؾ لمبػاح يف وربمػا فػي
لوادـ اقياـ متسا الستنباط اقساليب اقتر .

الَِويد :
البد لمف يريد إظهار الوجة اآلتر قسموب مف اقساليب ف يبيف الوجػة اقوؿ
وإػػو إنػػا سػػموب التوكيػػد وإػػو سػػموب مركػػب أ منػػة الم ظػػي ومنػػة المعنػػوي أ إػػكا عنػػد
إػػؿ النحػػو أ وعنػػد الب غيػػيف سػػاليب ُتػػر لمتوكيػػد أ والػػكي ي ػراد بحػػث الوجػػة اآلتػػر
منػػة إػػو التوكيػػد الم ظػػي قف التوكيػػد يػ تي عمػ نػػوعيف اقوؿ ل ظػػي ع كقولػػؾ لػػد بػػت
)(6

ػدت لػػد بػػت توكيػػداً )
ميػػد مي ػ اًر لػػد بػػتأ ف عػ ب
)(7

ل ظ ػػي ول ػػد يع ػػاد بمعن ػػات

ولػػد عيػػد الم ػػظ كمػػا إػػو فهػػكا توكيػػد

ومن ػػة لول ػػة تع ػػال {:ناستتتتج اد ا ْلم ي
اج ام التتتتِ ا -
َز اوتتتت اِ اولُّ اُتتتت ْ َ ْ
ا ا ا

الاجر}30وإو التوكيد المعنوي.

تُِ اُ ْيُ ا ي
ِع اتدِ ا -
ما الم ظي فقػد ورد فػي آيػات ك يػرة منهػا لولػة تعػال  :ا
تُِ ل امتُ َا ا
{ُ ْي اُ ا ا
ستتتُ يبقاِ ا * َ ْاِلا يزتتت ا ا ْل امقاررابتتتِ ا -
ستتتُ يبقاِ ا ال ر
{ِال ر
المؤماتتتِ  }36و يفػ ػاً لول ػػة تع ػػال  :ا
الِاقلتتتِ  }44 -40ف ػ ف المعن ػ إنػػا ف إ ػؤالر ( مػػف عرفػػت حػػالهـ وبمغػػؾ وص ػ هـ

كقولػػة وعبػػدام عبػػدام … ولػػد جعػؿ السػػابقوف ت كيػػداً و ولئػػؾ المقربػػوف تبػ اًر )) (8فهػػكا
اقسػػموب يػػرد بك ػرة فػػي آيػػات الكتػػاب العميػػم إال ف إنػػاؾ وجه ػاً آتػػر لهػػكا اقسػػموب
وإػػو إيهػػاـ التوكيػػد أ وإنػػاؾ آيػػات ليسػػت لميمػػة جػػارت عمػ إػػكا اقسػػموب ففػ ً عػػف
اقسموب ن سة الي تي عم وتيرة واحدة فهو سموب جديد جمعاً وت اريؽ.
467

مجلة ديالى 3102/

العدد الثامن والخمسون
بدايُِ األسلِ :

لبؿ الحػديث عػف سػموب إيهػاـ التوكيػد فػي القػرآف الكػريـ البػد مػف ارةػارة الػ
نة لد ورد في الحديث النبوي والةعر العربي ي نة ليس بػدعاً فػي كػ ـ العػرب فمػف
اقوؿ لولة عمية الص ة والس ـ ( :ال تباةر المرة المرة حت تص ها لموجهػا ك نمػا
ينظػ ػػر إليهػ ػػا )

)(9

فتك ػ ػرار ل ػ ػػظ المػ ػػرة يػ ػػوحي بالتوكيػ ػػد وإػ ػػو غيػ ػػر كلػ ػػؾ وال يتبػ ػػيف إال

بارعراب فاقول فاعؿ وال انية م عوؿ بة أ ومنػة يفػاً لولػة عميػة الصػ ة والسػ ـ(:
)(40

فهنػػا اليتبػػيف

يػػا عمػػي ال تتبػػا النظ ػرة النظ ػرة ف ػ ف لػػؾ اقول ػ وليسػػت لػػؾ اآلت ػرة)

اقمر إال بالمعن الكي وفحة التقسيـ في نهاية الحديث وإو لولػة اقولػ

ي النظػرة

اقول ػ واقت ػرة ي النظ ػرة اآلت ػرة ي ع ال تعقبهػػا إياإػػا وال تجعػػؿ تػػر بعػػد اقول ػ
)

)(44

.

وورد ككلؾ في الةعر العربي ويفربونة م ً لمكػ ـ الفػعيؼ ال صػاحة ف ػ(ال صػاحة
في الك ـ تموصة عف فعؼ الت ليؼ … وتنافر الكممػات منػة … ومنػة مػادوف كلػؾ
كما في لولة بي تماـ:
كريـ مت

معي واكا لمتة لمتة وحدي

مدحة مدحة والور

قف ال قػػؿ إنمػػا كػػاف فػػي مدحػػة بػػالتكرار )

)(42

ار يعػػدت
فف ػ ً عػػف كلػػؾ ف ػ ف فيػػة تك ػر اً

الب غيوف عيباً غير مرغوب فية ميػادة عمػ إيهػاـ التوكيػد لتكػرار الم ػظ وإػو لػيس مػف
التوكيد قنة مف باب الةرط والجمر و ف ت تي المجاماة مف ال عػؿ ن سػة وإػو مػا فػع ة
النحويوف والب غيوف ولد ورد منة في القرآف الكريـ في باب الةرط والجمار .
إف بػػدايات معرفػػة إػػكا اقسػػموب تعػػود إل ػ بػػدايات معرفػػة عمػػـ الب غػػة والسػػيما عمػػـ
البديا منها قف ك ي اًر مف الب غييف يعدوف إكا اقسموب و جػمراً منػة مػف عمػـ البػديا
467

مجلة ديالى 3102/

العدد الثامن والخمسون

ولد ككرت جممة مف العممار منهـ ابف بػي ارصػبا المصػري فقػد عقػد لػة مبح ػاً تاصػاً
ف ػػي ع تحريػ ػرت ) وعن ػػدت ف يعم ػػؽ الم ػػتكمـ ل ظ ػػة ػػـ يردإ ػػا بعينه ػػا) (43وكك ػػر الس ػػكاكي
ع626إ ػػ) يف ػاً فػػي المتجانسػػيف إكا وردا عم ػ نحػػو واحػػد الػػكي إ ػو مػػف عمػػـ البػػديا
)(44

وفػػرب لػػكلؾ م مػػة

وكك ػرت يحػػي بػػف حم ػمة العمػػوي ع477إ ػػ) فيعالط ػرام ) ولكػػف
)(45

بمصػػطمح آتػػر سػػي تي الحق ػاً

مػػا المركةػػي ع 477إ ػػ) فمػػـ يػػمد عم ػ ماجػػار بػػة
)(46

العموي في ناحية المصطمح والمفموف

)(47

وككلؾ فعػؿ السػيوطي ع799إػػ)

واف

كاف التم يؿ الكي ككرت بة حاجة إل ت صيؿ وةير مف النظر.
إف إكت اآلرار التم ؿ كؿ وجهات النظر في إيهاـ التوكيد في بداياتة بؿ تعطػي صػورة
وافحة عف ف إكت المسػ لة لػد نالػت عنايػة الب غيػيف وفػي إػكا دليػؿ عمػ وفػوحها
في الكتاب العميم حت

فرد ك يػر مػنهـ لهػا مباحػث مسػتقمة واف كػاف لسػـ مػنهـ ي ارإػا

ما التوكيد و التكرار.
وعم ػ الػػرغـ مػػف اإتمػػاـ الب غيػػيف و صػػحاب كتػػب عمػػوـ الق ػرآف لهػػكا اقسػػموب بعػػد
عنػػايتهـ بػػالقرآف الك ػريـ إال ف إنػػاؾ جانب ػاً مهم ػاً ربمػػا يكػػوف لػػد غ ػػؿ عنػػة ك يػػر مػػف
إ ػؤالر إك إننػػا ل ينػػا ك ي ػ اًر مػػنهـ ممػػف ككرنػػا آرارإػػـ لػػـ يػػككروا إػػكا الجانػػب وإػػو إيهػػاـ
التوكيػػد بهػػكا المصػػطمح و ب ػ ي مصػػطمح آتػػر ممػػا سػػنتعرض لػػة الحقػاً أ والمهػػـ إػػو
المفموف ال االصط ح قف المصطمحات تتغير وال ت بت وال ابت إو المفموف .
لػوؿ إف مفػموف إػػكت المسػ لة لػـ يظهػػر إال مػا تػدويف القػرآف الكػريـ أ وقف الرسػػوؿ
عميػػة الص ػ ة والس ػ ـ و صػػحابة كػػانوا يعرفػػوف عػػف الق ػرآف وعمومػػة الةػػير الك يػػر أ
)(48

ولكف إكت العموـ والمعارؼ لـ تكف مدونة عم كلؾ العهد

.

وقف القرآف الكريـ لـ يكػف مػدوناً تػدويناً ةػائعاً بػيف النػاس بػؿ كػاف يدونػة كتػاب الػوحي
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ليوفػػا فػػي بيػػت رسػػوؿ ام عميػػة الصػ ة والسػ ـ ولػػـ يكػػف التػػدويف قجػػؿ الح ػػظ قف
الذ ْور ِيا راُ لا اّ لاا ي
ام تعهد بح ظة بقولة تعال {:اي راُ ا ْا ا ا رزْلاُ ٍّ
ُنظاِ ا  -الاجتر }9وقف
ا
ا ا

المعوؿ عمية في الكتاب الكريـ إو المةافهة واقتك قة عف قة واماماً عف إماـ حتػ

يصػػؿ اقمػػر إل ػ رسػػوؿ ام عميػػة الص ػ ة والس ػ ـ قف المصػػاحؼ المكتوبػػة لػػـ تكػػف
إػػي عمػػدة المسػػمميف فػػي إػػكا اقمػػر ولػػف تكػػوف كػػكلؾ إلػ يػػوـ القيامػػة

)(49

وإػػكت مميػػة

مف ممايا إكت اقمة المحمودة في كتاب ام تعال أ ما المصاحؼ المدونة بػيف يػدينا
اآلف فهي مرجػا لممسػمميف أ وقف التػدويف حػدث كلػؾ فػي ت فػة سػيدنا ع مػاف رفػي
ام عنػػة ال ػػكي م ػػر بجمػػا القػ ػرآف وتدوين ػػة وة ػػيوعة بػػيف المس ػػمميف ل ػػكلؾ يس ػػم اآلف
الرسـ القرآني بالرسـ الع ماني كما إو مةهور.
ف يهاـ التوكيد إكف لـ يظهر إال بعد تدويف القرآف ولرارة الناس لػة حتػ ظهػر لهػـ مػف
اقس ػػاليب وفن ػػوف الب غ ػػة مم ػػا ل ػػـ يك ػػف له ػػـ به ػػا عه ػػد وإ ػػكا س ػػر م ػػف سػ ػرار إعج ػػامت
ومصدالاً لقولة عمية الص ة والس ـ إف إكا القرآف ال تنقفي عجائبة .
مػػا لمػػاكا ت ػ تر ظهػػور إػػكا اقسػػموب حت ػ تػػدويف الق ػرآف مػػا نػػة  -ي اقسػػموب -
موجػػود فػػي الق ػرآف أ وكلػػؾ قنػػة لفػػية ل ظيػػة والتظهػػر إال مػػا التػػدويف والتػػط وإػػي
تتعمػػؽ بالتوكيػػد الم ظػػي الػػكي إػػو تك ػرار الكممػػة مػػا اسػػتمرار الك ػ ـ مػػف دوف فاصػػؿ
صوتي ي نؾ تن ي القطا وت بت االستئناؼ واال كػاف ك مػاً آتػر يتػرج عػف التوكيػد
واريهاـ جمر منة لهكا السبب.
إف القار ر لبؿ تدويف القرآف اليمكف ف يتوإـ في كوف اقل اظ مف التوكيػد الم ظػي ـ
ال ؟ قسػػباب منهػػا قنػػة يقػػر ممػػا ح ػػظ فػػي الصػػدور و تػػكت مةػػافهة وإػػكا سػػبب مهػػـ أ
والسػػبب اآلتػػر إػػو عػػدـ وجػػود كتػػاب مامػػة يقػػر منػػة لكػػي يتط ػ ر فيػػة ويظػػف ف مػػا
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تكرر ل ظاً إو توكيد ل ظي ومعموـ ف فػي ت
الكتبػة  -يػة كتبػة  -مػف الػوإـ والتطػ مػا
ال يمكف حصولة ما المةافهة .
ايُُ الَِويد :
اريهػػاـ المفػػاؼ إلػ التوكيػػد الػػكي مػػر يػ تي مػػف الػػوإـ الػػكي إػػو ( مػػف تطػرات
القمب و مرجوع طرفي المتردد فية … ووإـ في الحساب كوجؿ غمط وتػوإـ ظػف)

)(20

واليتػػرج عػػف الغمػػط و التط ػ و الظػػف الػػكي لػػد يػػؤدي إل ػ التط ػ و إل ػ الص ػواب
لػػكلؾ لػػاؿ تعػػال {:يَُاي ر ي
تض الظرت ٍّ ايْْت –
اجَايا اب تِا او يْيت ا
تر ٍّم ت ا الظرت ٍّ اي ر اب ْلت ا
آما تِا ْ
ا ا
ُُُّالتتذي ا ا

الاجراِ}42قف الظف منة ما إو حسف ومنػة مػا إػو سػير إال ف اقك ػر إػو ال ػاني
قف اقمر إو باجتناب الك ير

)(24

والػوإـ لريػب مػف ناحيػة الم ػظ قنػة مػرادؼ لػة ومػف

ناحية المعن كما مر.
وإكا اقمر ع لتة و يقة بالتوكيد الم ظي الكي إو تكػرار الم ػظ بعينػة قغػراض تػدرس
في موافعها مف سموب التوكيد وإو سػموب ةػائا فػي القػرآف الكػريـ أ ولهػكت الع لػة
فقػػد ةػػرع بعػػض الب غيػػيف فػػي إظهػػار ال ػػارؽ بينهمػػا و نػػة يتتمػػؼ عػػف التك ػرار ف ػػع إف
الم ظة التي تكرر في التكرار الت يد معن مائداً بؿ اقولػ إػي تبيػيف لم انيػة وبػالعكس
والم ظػػة التػػي تػػردد ت يػػد معن ػ غيػػر معن ػ اقول ػ منهػػا واةػػتقالهما مةػػعر بػػكلؾ قف
ال ػراد مػػف وجػػة ال يبمػػو إال الموفػػا الػػكي رادت والكػػار إػػو الػػكي انته ػ إل ػ الموفػػا
المراد )

)(22

.

ي
اْ ااُ ا ال را ي
تاُ ا ا ْل اج را يتِ
ومف كلؾ م ً لولة تعػال  :ا
اْ ا
اْ ااُ ا ا ْل اج راِ َ ْ
ُر اَِ ْ
سَا يِ َ ْ
{َل اي ْ
اُ ا ا ْلفا يُز ازِ ا  -الاشر  }20ف ف صحاب الجنة اقول ليسػت إػي ال انيػة قف ال انيػة
متعمقػػة معنػ بػػالك ـ الػػكي بعػػدإا وإػػو ال ػػوم أ مػػا ل ظػاً فهػػي كػػكلؾ قف اقولػ تػػابا
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معطوؼ وال انية صؿ مبتد قنة ك ـ مستانؼ).(23

وجعمػػة السػػيوطيع799إػ ػ ) متكػػر اًر ولكػػف ع ب ػ ف يكػػوف المكػػرر اني ػاً متعمق ػاً بغي ػر مػػا

)(24
ستتتتمُِ ي
اِ
تعم ػػؽ ب ػػة اقوؿ ) وف ػػرب ل ػػكلؾ مػ ػ ً وإ ػػو لول ػػة تع ػػال {:اللرت ا
تتتِر ال ر ا ا
تتتّ ات ا
ش اوُ ينيُُ يمْبُح ا ْل يمْب ي
اِ ْاأل ْار ي
ُجتِ ُّ
ض امْا ا ا ي
ُجت اِ اوَارا اُتُ او ِْ اوت
ِريه او يم ْ
الز اج ا
ُح نتُ از اج ا
ْا ا
ا ْا
ش اج ار ُّم اب اُراوِ -الاتِر }35واريهػاـ إنػا يقػا فػي ع مصػباح المصػباح )
ادٍّر ٌّ ايِقا اد يم ا

وع مجاجػػة المجاجػػة ) عمػ الػػرغـ مػػف نػػة يتتمػػؼ عػػف م ػػؿ لولػػة تعػػال ْ َ{:اِ اوظالا امتتُِ
ي
ي
تُ اي ْو ا
ينتتُ اب ْاتتر لُّ ٍّجت ش
تُُ نات ْتِ ا
تاُ ظالا امتتُِ اب ْل ا
ست ا
ضت ا
شتتُها امت ْتِْ ٍّمت نا ِْيقتتّ امت ْتِْ ٍّمت نا ِْيقتتّ ا
اب ْلتتض -الاتتِر }40ف نػػت تػػر نػػة كػػرر ع مػػوج مػػف فولػػة ) واف كػػاف المعن ػ يتتمػػؼ
عند فهـ الكػ ـ بتمامػة أ لكنػة جػار عمػ نسػؽ واحػد مػف دوف تغييػر مػا اقلػؼ والػ ـ

كمػػا فعػػؿ مػػا ع مصػػباح ) وع المصػػباح ) وع مجاجػػة ) وعالمجاجػػة ) وسػػر كلػػؾ إنػػا
ف ع مصػػباح ) إػػو ع المصػػباح ) ن سػػة وكػػكا بيفعمجاجػػة) وع المجاجػػة ) قف اقلػػؼ
وال ػ ـ فػػي الكممتػػيف إنػػا إػػي لمعهػػد وليسػػت لمتعريػػؼ أ ومػػا كلػػؾ فالكممتػػاف ال انيتػػاف
متعمقتػاف بمػا بعػدإما فهمػا ل ظػاً متكررتػػاف إال ف المعنػ يتتمػؼ لتعمقهمػا بمػا بعػػدإما
وإػػكا التك ػرار إػػو الػػكي وإػػـ ف التوكيػػد والػػا إنػػا لػػكلؾ ن ػ االسػػكافيع ت 727إ ػػ)
ُستتتي ارٍّبتتت ا الرت يتتذ اخلاتتت ا * اخلاتتت ا ْي
استتتُ ا يمتتت ْ اعلاتتت -
التك ػرار فػػي لولػػة تعػػال {:ا ْقت اَ
تترْ يب ْ
ان ا

اللل  }2-4فقػد لػاؿ :ع لمسػائؿ ف يسػ ؿ عػف تكريػر ع تمػؽ )؟ والجػواب ف يقػاؿ إف
لولػػة تمػػؽ بعػػد الػػكي عػػاـ فػػي المتمولػػات كمهػػا سػػمائها و رفػػها أ ػػـ اسػػت نؼ التنبيػػة
عم تمؽ المتاطبيف ن سهـ فقػاؿ:ع تمػؽ ارنسػاف مػف عمػؽ ) ي اعػرؼ انق بػة مػف
حػػاؿ الػػدـ إل ػ مػػا يةػػاإد لتعػػرؼ حالػػة ال انيػػة التػػي ليسػػت ب بعػػد فػػي ن سػػؾ مػػف إػػكت
الناةئة واف كاف ككلؾ سمـ مف التكرار)

)(25

.

إكت لواؿ وآرار حوؿ ع لة إيهاـ التوكيد بالتكرار ويمحظ ف ك ػرإـ يػككر التكػرار
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ـ ين ية مف جهة المعن قف إيهاـ التوكيد ليس تك ار اًر وال توكيداً واف كاف في الظػاإر
يبدو كػكلؾ وقف المعػوؿ عميػة فػي المغػة إػو المعػاني ال اقل ػاظ واف كانػت إػكت لفػية
ت فية لديمة ولكف المعن إو مدار البحث إنا بؿ اريهػاـ كمػة إنػا مػف الم ػظ والمػراد
إ ػػو المعنػ ػ وحس ػػبنا لك ػػي يتس ػػن لن ػػا ف نفػ ػ ي عمػ ػ كل ػػؾ حي ػػاة وطػ ػراوة ف نة ػػتغؿ
بالمعاني التي تنتظـ اقل اظ المؤتم ة لها في نسؽ تاص .

المْطلح :
الةؾ ف المصطمحات إي تعبيرات موجمة جداً عف المفػاميف ولهػا غايػات منهػا
التعبير عف المفموف و ف يكوف مدت ً لها ومنها التبويب الكي يقتفية تطػور الحيػاة
ال كريػػة والعمميػػة لػػكلؾ تتتمػػؼ المصػػطمحات وتتغيػػر والمفػػموف واحػػد ولػػيس فػػي كلػػؾ
غفافػػة وإػػكا اقمػػر ينطبػػؽ عمػ مػػانحف فيػػة فمصػػطمح ع إيهػػاـ التوكيػػد ) لػػيس إػػو
المص ػػطمح اقوؿ ول ػػف يك ػػوف اقتي ػػر ب ػػؿ إ ػػو مص ػػطمح ل ػػرب إلػ ػ الدل ػػة وال ه ػػـ م ػػف
المصطمحات السابقة التي يصطدـ بعفػها بقدسػية الكتػاب الكػريـ واعجػامت فيمػا تكػوف
المصػػطمحات اقتػػر غيػػر دليقػػة أ والدلػػة مطموبػػة ل ظػاً ومعنػ

و مػػف ناحيػػة الةػػكؿ

والمفموف معاً .
جػػار مفػػموف إيهػػاـ التوكيػػد بػ ك ر مػػف مصػػطمح عنػػد السػػابقيف تمميحػاً و تصػريحاً و
كػ اقمػريف بػػالتمميح ػـ التصػريح أ ومػػف إػػكت المصػػطمحات ع التكػرار) وع التكريػػر)
فقد وردت إكت تمميحػاً عنػد ابػف بػي ارصػبا المصػري فقػد نػص عمػ
التكرار والترديد و ف ال ػاني إػو المعنػي بػاقمر

)(26

ردد الحديث ترديػداً ي كػررت )

)(27

ف بػـ فرلػاً بػيف

مػا العمػوي فقػد ككػرت فػمناً بقولػة(:

وكػكلؾ فعػؿ السػيوطي عنػدما جعمػة مكػر اًر ػـ سػمات

ترديداً فيما بعد في لولة تعال  (:ام نور السموات واقرض…)).(28
447

مجلة ديالى 3102/

العدد الثامن والخمسون

والةؾ ف التكرار ل ظاً ومعن ً يصطدـ ما إعجام القرآف الكريـ ومػا تصػريؼ اآليػات
ي
ْ يتدناِ ا -
ْ ٍّتر ا
بقولة تعال في آيات ك يرة منها لولة{:ااظا ْر او ْي ا
ف ا
اآليتُِ ْات ر اُت ْ اي ْ
تف ا ا
األالُ }46قف التكرار يصطدـ ما التصػريؼ وقف التكػرار سػموب يمجػ إليػة المػتكمـ
عنػدما يعجػم عػف إلنػاع الطػرؼ اآلتػر بطريقػة تػر والةػؾ ف كػ ـ ام تعػال من ػمت
عػػف كلػػؾ وامػػا مػػا تكػػرر مػػف ي فػػالم ظ واحػػد والمعنػ متتمػػؼ ولػػد الػػؼ فيػػة الكرمػػاني
ع777إػػ) كتابػة سػرار التكػرار فػػي القػرآف فنػػوع تكػرر مػػا بعػض االتػػت ؼ ونػوع لػػيس
فية اتت ؼ في الم ظ وفي ك النوعيف فائدة وسر مف س اررت).(29
وككػػر آتػػروف مصػػطمحاً ةػػاع وانتةػػر عنػػد الب غيػػيف وغيػػرإـ وإػػو الترديػػد فػػككرت ابػػف
بػػي ارصػػبا وجعػػؿ لػػة مبح ػاً تاص ػاً

)(30

وفػػرب لػػة م ػ ً فػػي الكتػػاب العميػػم بقولػػة

ي
س ا ال ل يّ ال ل ا
تّ َ ْ
{ِيا اذا اجُتَْ اُ ْ ا
آيِ قاُلاِاْ لا ُّا ْؤ يم ا ااَرى ا ْؤَاى مْْ ا امُ َاِيَ اُ ار ا
تعال  :ا
اعلات ا
سُلاَا اّ-اَلالُ  }424ونص عمية يحي بػف حمػمة العمػوي بقولػة (:الترديػد
اا ْي ا اي ْج ال ا ير ا
ت عيؿ مف لولة ردد ال وب مف جانب إل جانب ومعنات في مصػطمح عممػار البيػاف ف

تعمؽ الم ظة بمعن مف المعاني ـ تردإا بعينها )).(34
وإو ككلؾ عند المركةي وم ؿ لة بػ ك رمف آيػة) (32منهػا لولػة تعػال َ{:لا َاقات ين ي
يتّ َ اابتدا
ْ
ي
اات ُّ َا َاقاتتِا ينيت يتّ ينيت يتّ ير اجتتُ اي يا ُّبتتِ ا َا
ست يجد َ ٍّ
تس اعلاتتى الَر ْقت اتِى مت ْ َ راِ ي ايت ْتِ َ ا
لر ام ْ
است ا
ط رُ ارِاْ اِالل اّ اي يا ُّ ا ْل امطر ٍُّ يري ا  -الَِبتِ }408ولػد نػص عميػة السػيوطي بقولػة:عيكوف
ايَا ا
المكػػرر انيػاً متعمقػاً بغيػػر مػػاتعمؽ بػػة اقوؿ وإػػكا القسػػـ يسػػم بالترديػػد)

)(33

بدوي طبانة ب ك ر مف مصطمح ومنة الترديد

)(34

فيمػػا ككػرت

والمردد والمردود).(35

إف إػ ػػكا المصػ ػػطمح إػ ػػو الترديػ ػػد و مايةػ ػػبهة و مػ ػػا ةػ ػػتؽ منػ ػػة و مػ ػػف مػ ػػادة ع رد )
ومصػػدرت رداً ومػػرداً ومعنػػات صػػرفة أ وردت عميػػة لػػـ يقبمػػة وإػػو يف ػاً بمعن ػ تط ػ ت أ
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واالرتػػداد إػػو الرجػػوع ولػػة معػػاف ُتػػر بعيػػدة

)(36

ولػػد ورد فػػي الق ػرآف الك ػريـ فػػي آيػػات

متع ػػددة ك رإ ػػا تتعم ػػؽ ب رج ػػاع الة ػػير ن س ػػة بع ػػد ف فق ػػد و غي ػػب كقول ػػة تع ػػال ف ػػي
موس عمية الس ـ{:ناراد ْداُه ايلاى َ ٍّ ي
تُِاَل َا ْا از ا  -القْتص }42فعػودة
ا ا
تُ َاقا رتر اع ْيا اُ ا
امّ او ْ
موسػ ورجوعػػة إػػي عػػودة صػػورة ومعنػ أ مػػا عػػودة اقل ػػاظ إنػػاؾ فهػػي صػػورة فقػػط
والمعن ػ متتمػػؼ قنػػة معمػػؽ بك ػ ـ آتػػر وكػػكا لولػػة تعػػال فػػي سػػميماف عميػػة الس ػ ـ
ُُِّتُ علا ر ي
اعاتُ ي -
ستاُ يب ُّ
ُلستِ ي اِ ْاأل ْ
{رد ا ا
تُ ناطافت ا ام ْ
وتيمة التي ةغمتة عف الصػ ة فقػاؿ :ا

ص }33فقػػد عػػادوا عميػػة التيػػؿ صػػورة ومعن ػ إػػي لػػـ تتغيػػر وإػػي متعمقػػة بػػة فػػي
البداية وبعد الرد).(37
فهػػكا المصػػطمح غيػػر دليػػؽ واليمكػػف ف ي هػػـ لػػد السػػاما وؿ مػرة ك يهػػاـ التوكيػػد
قف إػػكا اقتيػػر لػػد يةػػعرؾ بوجػػود التوكيػػد وإػػو لػػيس منػػة وإػػو الصػػحيح أ إػػكا مػػف

جهة أ ومف جهة تر ف إناؾ نواعاً تػر اليةػممها المصػطمح اقوؿ عمػ فػرض
التس ػػميـ بدلت ػػة وص ػػحتة أ ومعم ػػوـ ف المص ػػطمح  -ي مص ػػطمح  -يج ػػب ف يك ػػوف
جامعاً مانعاً يةمؿ الجميا .
ويؤيػػد كلػػؾ ف عبػػدالقاإر الجرجػػاني ع  749و  747إػ ػ ) لػػد لمػػح إليػػة عنػػد حدي ػػة
عف التجنيس النالص المطرؼ و ستةهد لة ببيت بي تماـ ع مف الطويؿ ):
تصوؿ ب سياؼ لواض لوافب

يمدوف مف يد عواص عواصـ

… وكلػػؾ نػػؾ تتػػوإـ لبػػؿ ف يػػرد عميػػؾ آتػػر الكممػػة كػػالميـ مػػف عواصػػـ واليػػار مػػف
لوافب نها إي التي مفت ولػد رادت ف تجيئػؾ انيػة وتعػود إليػؾ مؤكػدة حتػ إكا
تمكػػف فػػي ن سػػؾ تمامهػػا ووع ػ سػػمعؾ آترإػػا انصػػرفت عػػف ظنػػؾ اقوؿ وملػػت عػػف
الكي سبؽ مف التتيؿ )

)(38

.
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َاِاعّ :
باف لنا مما سبؽ ف إيهاـ التوكيد إو سموب مف سػاليب القػرآف الكػريـ أ وإػو
يم ؿ الوجة اآلتر و جانب الظؿ لمتوكيد وع إو ف يعمؽ المتكمـ ل ظػة فػي الكػ ـ ػـ
يردإا بعينها ويعمقها بمعن آتػر كقولػة ع حتػ نػؤت م ػؿ مػا وتػي رسػؿ ام ام عمػـ
…) اآلي ػػة فػ ػ ف اقوؿ مف ػػاؼ إلي ػػة وال ػػاني مبت ػػد )

)(39

وإ ػػكا اقس ػػموب يعط ػػي عن ػػد

بعفهـ حسف الرصؼ والت ليؼ المعجب).(40
إف النػػاظر إل ػ اآليػػة وؿ وإمػة يحكػػـ عميهػػا ب نهػػا مػػف التوكيػػد ومػػف إن ػا ي ػ تي اريهػػاـ
قنة بعػد التػدليؽ وفهػـ اآليػة وتحكػيـ لواعػد المغػة يظهػر ف كلػؾ لػيس مػف التوكيػد فػي
ةػػب بػػؿ إػػو وجػػة آتػػر لهػػكا اقسػػموب وإػػو كػػوجهي العممػػة الواحػػدة فػػي ف كػ ً منهمػػا
يم ػػؿ مػػدلوالً متتم ػاً عػػف ال ػػاني مػػا نهمػػا مت صػػقاف لكنهمػػا متتم ػػاف أ ومجػػير ل ػػظ
الج لػػة مػرة انيػة معمقػاً بكػ ـ آتػػر وكػػاف مػػف الممكػػف ف يػ تي بالفػػمير عوفػاً منػػة
)(44

إال نػػة لػػـ ي عػػؿ كلػػؾ قغػراض

قف الفػػمائر تعػػوض مػػف تكػرار اقسػػمار الظػػاإرة

ب غية منها ف ككػر االسػـ مػرة انيػة يػ تي لمتنبيػة عمػ

إميػة الموفػوع كقولؾ:عجػار

الممػػؾ والممػػؾ مػػر بكػػكا ) وإػػو فتػػـ مػػف لولػػؾ:ع جػػار الممػػؾ وإػػو ي ػ مر بكػػكا ) وقنػػة
يريدت ب سموب معيف وإو ككر المسند إلية ـ المسػند فهػو يريػد تقػديـ المسػند إليػة عل ػظ
الج لػػة ) عم ػ المسػػند ع عمػػـ ) قف سػػياؽ اآليػػة فػػي كػػابر المجػػرميف المعانػػديف أ
يقوؿ تعال  ِ{:او اذلي ا اجل ْلاُ ينُ او ٍّ قارايِ َا اوُ يبر م اج يريميُُ لي ايم اورِاْ ينيُُ ِمتُ ايم اوترِ ا ايَلر
ا
ا
ْ
ا اا ْ ا
ا ْ ا
ا ا
تتل ارِ ا  -األالتتتُ  }423فهػ ػؤالر المعان ػػدوف اليؤمن ػػوف ح ػػيف ن ػػموؿ
يبَاافا يستتت يُ ْ اِ امتتتُ اي ْ
شت ا
اآليػػات عمػػيهـ بػػؿ يريػػدوف ف يػػؤتيهـ ام م ػػؿ مػػا آتػ الرسػػؿ وإػػي الرسػػالة فػػرد عمػػيهـ
ب ف وفا الرسالة وجعؿ مف اتتصاصة سبحانة وآية كلؾ نػة لػدـ ل ػظ الج لػة بقولػة
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ع ام عمػػـ ) والة ػػؾ ف فائػػدة التق ػػديـ إن ػػا إػػو االتتص ػػاص ففػ ػ ً عػػف وج ػػوب إ ػػكا
التقديـ إنا الكي نتج عنة إكا اقسموب وإو إيهاـ التوكيد .
ي
ي ي
اات ُّ َا
ست يجد َ ٍّ
تس اعلاتى الَر ْقت اتِى مت ْ َ راِ ي اي ْتِ َ ا
مػا لولػة تعػال َ{:لا َاقات ْ نيتّ َ اابتتدا لر ام ْ
اس ا
يّ ين ي
َاقاِ ين ي
تّ اي يات ُّ ا ْل امطر ٍُّ يتري ا  -الَِبتِ  }408ف ػي
يّ ير اجُ اي يابُّتِ ا َا ايَا ا
ط رُ اترِاْ اِالل ا
ا

إػكت اآليػػة مػػا ظػػاإرت التوكيػد وإػػو لولػػة ع حػػؽ ف تقػػوـ فيػة فيػػة رجػػاؿ ) فػ ف ع فيػػة )
اقول ػ متعمقػػة بتقػػوـ والتن صػػؿ عنػػة قف المعن ػ ال يسػػتقيـ مػػف دونػػة أ مػػا ع فيػػة )
ال اني ػ ػػة فم ػ ػػيس تق ػ ػػديمها بواج ػ ػػب واف ك ػ ػػاف المبت ػ ػػد ع رج ػ ػػاؿ ) نكػ ػ ػرة قن ػ ػػة موص ػ ػػوؼ
بقولػػة:عيحبوف ف يتطهػػروا ) وربمػػا إػػكا مػػا دعػػا الػ

ف يقػػر فػػي الةػواك تجنبػاً لمتكػرار

الموإـ ع ت
فية فيةُ تر بجا ٌؿ بكسر إار فية اقول وفـ إار فية اآلترة متتبمبستيف)).(42
وإكا يدؿ عم

ف إك اقسػموب مقصػود لكاتػة ولػـ يػ ت قف لواعػد المغػة حتمػت وكلػؾ

رمكانيػػة تػ ػ تير ع في ػػة ) ال اني ػػة وانم ػػا التق ػػديـ لغ ػػرض ب غ ػػي وإ ػػو ارتتص ػػاص قف
س ػػياؽ الكػ ػ ـ ي ػػدور ح ػػوؿ المس ػػجد فج ػػار ب ػػالظرؼ المتعم ػػؽ ب ػػة والً وقن ػػة ت ػػص إ ػػؿ
مسػػجد لبػػار بهػػكت التصيصػػة وإػػي المبالغػػة فػػي التطهػػر ولػػد س ػ لهـ رسػػوؿ ام عميػػة
الصػ ة والسػ ـ عػػف كلػػؾ فقػػالوا نتبػػا الغػػائط اقحجػػار ال

ػػة ػػـ يتبعونهػػا بالمػػار فػػت

النبي عمية الص ة والس ـ إكت اآلية و نها ناملة فيهـ وإكا وجة االتتصاص).(43
لكلؾ فالقوؿ ب ف إيهاـ التوكيد إو الوجة اآلتر لمتوكيد ليس معنات نة مرادؼ قسػموب
التوكيد بؿ إو مغاير قسموب التوكيد أ والعامؿ المةػترؾ بينهمػا إنهمػا يعرفػاف عمػ
ست ٍّتي ازِ
{ِ اجت اتزات ا
مي ػماف التوكيػػد الحقيقػػي لبيػػاف الحقيقػػي مػػف غيػػر الحقيقػػي كقولػػة تعػػال  :ا
تّ اَل اي يات ُّ الظرتُلي يمي ا  -الشتِرى}40
اج ارها اعلاتى اللر يتّ اي را ا
اْلا اح ناَ ْ
س ٍّي ازِ ٍّمْْلا اُُ نا ام ْ اعفاُ اَِ ْ
ا
فالسػػيئة ال انيػػة ليسػػت إػػي السػػيئة اقول ػ واف كانػػت كػػكلؾ ل ظ ػاً قف السػػيئة اقول ػ
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مفاؼ إل جمار وإما مبتد ما ع سيئة ) ال انية فهػي تبػر

)(44

{يتتُ
إػػو الػػكي وإػػـ ف كلػػؾ توكيػػداً وكػػكلؾ لولػػة تعػػال  :ا

ي
ِرسِيل يّ ِا ْل يوَاُ ي الر يذ ا رز ا علاى ر ي ي
سِيلّ اِا ْلوَاتُ ي الرتذ ا
ا ا ا
اا ا ا

وانمػا الجانػب الم ظػي

َايُُّتتُ الرت يتذي ا آما تِاْ ي
آما تِاْ يبُللت يتّ
ا
ا
ااتز ا يمت قا ْبت ا  -النسػار}976
َ ا

ف منوا اقول فعؿ ماض وال انية فعؿ مر وال رؽ بينهما فتح المػيـ وكسػرإا وإػكا ولػ

قف يػػوإـ نػػة مػػف التوكيػػد وإػػكا يؤيػػد ف تػػدويف الق ػرآف إػػو الػػكي ظه ػرت قنػػة بػػالقرارة
تتميػػم ع آماتتتِا ) اقول ػ مػػف ع آماتتتِا ) ال انيػػة أ ولػػد ككػػر الم سػػروف اف ع آماتتتِا )
ال انية معناإا الدواـ عم االيماف المتحصؿ مف االول ).(45
وم ممػػا ي ػ تي اريهػػاـ بالكممػػة ي ػ تي كػػكلؾ باآليػػة و بعػػض اآليػػة وإػػو ف ي ػ تي ب يػػة و
بعض آية ـ ي تي بها مرة تر حتػ لػتظف نهػا توكيػد لوولػ ولبػؿ ف تقطػا بظنػؾ
{ُت اتِ الرت يتذ
إػػكا يعمقهػػا بكػ ـ آتػػر فػ تكػػوف مػػف التوكيػػد ومػػف كلػػؾ مػ ً لولػػة تعػػال  :ا
يتد ا ْل او ي
ف ينُ ْاأل ْار ي
اج اللا او ْ اخ اال يز ا
تُن يري ا او ْف اتراُ ْ يع ا
ض نا ام اوفا اتر نا اللا ْي يتّ او ْف اترها اِاَل اي يز ا
اتد ارٍّب يُت ْ
ي
تُر -نتتُطر  }39ف نػػت تػػر إنػػا نػػة لػػاؿ:ع
ست ا
ايرَل ام ْقَتتُ اِاَل اي يزيت اتد ا ْل اوتتُن يري ا او ْفت اتراُ ْ ايرَل اخ ا

واليميد الكافريف ك رإـ عند ربهـ إال مقتاً ) ـ جار بها مرة تر حتػ لػتظف نهػا مػف
التوكيد فقطا ظنؾ باف جػار بػػع تسػا اًر ) فتغيػر المعنػ تمامػاً فاريهػاـ إنػا حصػؿ فػي

ي
ست را يِ
ست را اِ ْاأل راِليتي ا انلات َا يج اتد ل ا
آية و بعض آية وم مة لولة تعػال {:نا اُ ْ اياظا ارِ ا ايرَل ا
ي
ي ي
ست را يِ اللر يتّ َا ْا يتِيال -نتُطر  }43وإػو مػف ارطنػاب الػكي يػ تي
اللرّ َا ْبديال اِلا َا يج اد ل ا
قغراض ك يرة

)(46

قنة يستطيا ف يقػوؿ ع ولػف تجػد لسػنة ام تبػدي ً وال تحػوي ً ) إال

نػة جػار عمػ تمػؾ الصػػورة ليػتمكف المعنػ فػي ن ػس السػػاما ففػؿ تمكػف ولين ػي مػػف
كػػؿ وجػػة مػػف يمػػتمس التبػػديؿ والتحويػػؿ لسػػنة ام أ ولن ػػي ف يكػػوف التحويػػؿ ممكنػاً لػػو
جػػار بػػة فػػي سػػياؽ العطػػؼ عم ػ التبػػديؿ مػػف جهػػة تقػػديـ التبػػديؿ عم ػ التحويػػؿ واف
كانػػت ال ػواو ال توجػػب الترتيػػب قنهػػا تعطػػؼ السػػابؽ وال حػػؽ والمقػػارف أ وقف عمػػوـ
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وإنػػاؾ سػػبب آتػػر وإػػو ف ن يػػة وجػػداف التبػػديؿ إػػو غيػػر ن ػػي وجػػداف التحويػػؿ ليػػمداد
آَلت رٍّب اومتتتُ َا اوت ٍّ
تتذ ابُ ي -
اقمػػر عس ػ اًر عم ػ مػػف يحػػاوؿ كلػػؾ وإػػو كقولػػة تعػػال {:نا يبتتتَا ٍّ ا ا ا

التترام  }43فانهػػا عمػ الػػرغـ مػػف تكررإػػا ف يهػػا فائػػدة تسػػتق ممػػا لبمهػػا النهػػا متعمقػػة
بها

)(48

.
واليػ تي إيهػػاـ التوكيػػد عمػ إػػكت الصػػورة فقػػط بػػؿ ظهػػر عنػػد التحقيػػؽ ف إنػػاؾ

نواع ػاً تػػر يمكػػف ف تػػدتؿ تحػػت مبحػػث إيهػػاـ التوكيػػد و ف منهػػا مػػا يتتمػػؼ عػػف
ال كرة العامة ريهاـ التوكيد والسيما عنػد السػابقيف والمسػم عنػدإـ ترديػداً أ ومػا كلػؾ
فهي تدتؿ تحت إيهػاـ التوكيػد مػف جهػة واليةػممها المصػطمح السػابؽ مػف جهػة تػر
وإكت اقنواع إي :
 -9ايُُ الَِويد المضمر
إو نوع ككرت غير واحد مف الب غييف والم سػريف ومػنهـ الممتةػري ع 777إػػ)
ي
ي
ي
ش اتي اِ ي
ان افاتُ ي
ست ْوَا ْ اخ ْ
في لولة تعال {:قا لر ْتِ َااتَا ْ َا ْمل اوتِ ا اخ اتزآز ا ار ْا امتِ ارٍّبتُ ايذا رأل ْام ا

تِر -اَلس ترات  }400لػػاؿ:ع لػػو حقهػػا ف تػػدتؿ عم ػ اقفعػػاؿ دوف
اناستتُ ا قاَات ا
اِ اوتتُ ا
ا
اقسػػمار ف ػ بػػد مػػف فعػػؿ بعػػدإا فػػي ع لػػو نػػتـ تممكػػوف ) وتقػػديرت لػػو تممكػػوف تممكػػوف
فافمر تممؾ عم ةريطة الت سير و بدؿ مف الفمير المتصؿ الكي إو الػواو فػمي اًر
من ص ً وإو نتـ لسقوط ما يتصؿ بة مػف الم ػظ فػ نتـ فاعػؿ ال عػؿ المفػمر وتممكػوف
ت سػػيرت … قف ال عػػؿ اقوؿ لمػػا سػػقط قجػػؿ الم سػػر بػػرم الك ػ ـ فػػي صػػورة المبتػػد
والتبػػر )

)(49

فصػػورة اريهػػاـ إنػػا مفػػمرة وتظهػػر عنػػد عػػرض الك ػ ـ عم ػ لياسػػات

المغػػة والنحػػو أ ولولػػة ع تممكػػوف تممكػػوف ) فيػػة إيهػػاـ نػػة توكيػػد وإػػو غيػػر كلػػؾ قف
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معنات كقولؾ لرجؿ دتؿ امتحاناً إو كؿ مسػتقبمة وحياتػة وإػو امتحػاف مهػـ جػداً فتقػوؿ
لػػة  :لػػو تػػنجح تػػنجح ي لػػو تػػنجح فػػي إػػكا االمتحػػاف فسػػتنجح فػػي حياتػػؾ كمهػػا ك نػػة
جعؿ ع تنجح ) ال انية إي مطمػؽ النجػاح وكػكلؾ اآليػة إك لػاؿ لهػـ إنكػـ لػو تممكػوف -
ي ت ػمائف رحمػػة ربػػي -تممكػػوف فع ػ ً أ ي إػػكا إػػو الممػػؾ الحقيقػػي ولػػيس غي ػرت وقف
كػػؿ ممػػؾ غيػػر ممػػؾ تػمائف الرحمػػة إػػو ممػػؾ امئػػؿ ال يعتػػد بػػة أ فجعػػؿ تممكػػوف ال انيػػة
ك نهػا مطمػػؽ الممػؾ وت سػػيرإا عمػ إػػكت الصػػورة واتراجهػا مػػف ارفػمار إلػ ارظهػػار
قجؿ القياس النحوي وإو دتوؿ لو عم اقفعاؿ أ إكا الت سير ومجػير ال عػؿ مػرتيف
يوإـ ف إناؾ توكيداً وإو غير كلؾ .
وجعػػؿ المركةػػي مػػف إػػكا النػػوع لولػػة تعػػال َ{:لا رْيتتت ينيت ي
تتّ اُتتتدى لٍّ ْل امَر يقتتتي ا –
ا ا

البقر  }2فككر تعميؽ ل ظة مف الك ـ ب تر ـ ردإا بعينها ولكف لػد يفػمر كلػؾ

)(50

وت سير كلؾ عندت ف يكوف الك ـ ع الريب فية فية إد لممتقيف ) لكنػة فػمرع فيػة)
ال انية التي لو ظهرت قوإمت ف إناؾ توكيداً فهكا إيهاـ مفمر يفاً .
وإنػػاؾ نػػوع غيػػر وافػػح مػػف إػػكا اريهػػاـ و ال يمحػػظ ةػػار إليػػة المركةػػي فػػي اآليػػة
السابقة ن سها

)(54

ض اد ًّوُ اد ًّوُ* اِ اجُت ارُّب ا اِا ْل املات ا
ولعؿ لولة تعال  {:او رال اي اذا اد رو يِ ْاأل ْار ا

ًّ
ْ تفًُّ -الفجتتر }22-24مػػف إػػكا النػػوع ف نػػة لػػد يظػػف ف إػػكا مػػف بػػاب التوكيػػد
ْ تفُ ا
ا

الم ظي وإو غير كلؾ قف ع دكاً دكاً ) ع دكاً بعد دؾ كقولػة حسػبتة بابػاً بابػاً ي كػرر

ػار منبػ ػ اً… [ و] ع ص ػ اً ص ػ اً ) ينػػمؿ م ئكػػة كػػؿ سػػمار
عميهػػا الػػدؾ حت ػ ع ػػادت إب ػ ً
فيصط وف صؼ بعد صؼ محدليف بالجف وارنس )

)(52

فالدؾ اقوؿ إػو لػيس الػدؾ

ال ػاني والتكػرار إنػػا معنػوي ال ل ظػػي قنػة لػػاؿ نػة لػاؿ نػػة كػرر عميهػػا الػدؾ أ وكػػكلؾ
ف ػ ف الصػػؼ اقوؿ لػػيس إػػو الصػػؼ ال ػػاني فهنػػا إيهػػاـ توكيػػد ولكنػػة غيػػر وافػػح مػػف
ي ي
يُتتُ
جهػػة ف صػػورتة صػػورة توكيػػد حقيقػػي وإػػو غيػػر كلػػؾ وكػػكا لولػػة تعػػال {:نا او ْبو ابتِا ن ا
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تُِِ ا  -الشتتلرات }94ف ػػع الكبكبػػة تكريػػر الكػػب جعػػؿ التكريػػر فػػي الم ػػظ دلػػي ً
اُ ت ْ اِا ْل اوت ا
عم التكريػر فػي المعنػ ك نػة إكا لقػي فػي جهػنـ ينكػب مػرة بعػد مػرة حتػ يسػتقر فػي

لعرإ ػػا )

)(53

فالتوكي ػػد المت ػػوإـ إن ػػا يق ػػا ف ػػي الكمم ػػة الواح ػػدة إال ن ػػة ل ػػيس توكي ػػداً قف

المعن إػو االنكبػاب المػرة بعػد المػرة فػي جهػنـ وإػو لػيس انكبابػاً واحػداً كػررت ل ظػاً بػؿ
إػػو انكبػػاب متعػػدد حقيقػػة أ واريهػػاـ إنػػا ةػػد مػػف جهػػة نػػة ل ػػظ واحػػد يعطػػي التكريػػر
ولكف إكا التكرير تكرير المعن ال الم ظ.
 -2ايُُ الَِويد مع الشرط ِالجزات
فػ ػػي لولػ ػػة تعػ ػػال {:اي ْ
شتتَا ابطا ْ
{ِيا اذا ابطا ْ
تعػػال  :ا
شتتَا ْ

ستتتتاَا ْ يألاافا يستتتت او ْ  -اَلستتتترات }7وفػ ػػي لولػ ػػة
ستتتتاَا ْ َ ْ
َْ
اا ا
اا ا
اج ربت ي
تُري ا  -الشتتلرات }430يقػػوؿ عبػػدالقاإر:ع كممػػا مدت

ةػػيئاً وجػػدت المعنػ لػػد صػػار غيػػر الػػكي كػػاف ومػػف جػػؿ كلػػؾ صػػمح المجػػاماة بال عػػؿ
الواحػػد إكا تػػي بػػة مطمق ػاً فػػي الةػػرط ومعػػد إل ػ ةػػير فػػي الج ػمار كقولػػة تعػػال ع إف
حسنتـ حسنتـ قن سكـ ) ولولة عم وجؿع واكا بطةتـ بطةػتـ جبػاريف) مػا العمػـ بػ ف
الةػػرط ينبغػػي ف يكػػوف غيػػر الج ػمار مػػف حيػػث كػػاف الةػػرط سػػبباً والج ػمار مسػػبباً و نػػة

محػػاؿ ف يكػػوف الةػػير سػػبباً لن سػػة فم ػوال ف المعنػ فػػي حسػػنتـ ال انيػػة غيػػر المعن ػ
فػػي اقولػ و نهػػا فػػي حكػػـ فعػػؿ ػػاف لمػػا سػػاغ كلػػؾ )

)(54

فكػ ـ عبػػد القػػاإر فيػػة مممػػح

لهػػكا اريهػػاـ وآيػػة كلػػؾ لولػػة ف المحػػاؿ ف يكػػوف الةػػير سػػبباً لن سػػة ولكػػف المعن ػ
ال ػػاني غيػػر اقوؿ لػكلؾ سػػاغ ف يكػػوف الجػمار م ػػؿ الةػػرط تمامػاً والةػػؾ ف م ػػؿ إػػكا
اقسػػموب يػػوحي بالتوكيػػد الم ظػػي يؤيػػدت لولػػة ع ومػػف جػػؿ كلػػؾ صػػمح المجػػاماة بال عػػؿ
الواحػد ) ي ف تكػررت فيػوإـ نػػة توكيػد وإػو غيػػر كلػؾ فهػكا نػوع مػػف اريهػاـ يػ تي مػػا
نػػوع مػػف الةػػرط والج ػمار الػػكي فػػع ة عبػػد القػػاإر وانمػػا سػػاغ لمػػا ككػػر مػػف اقدلػػة أ
ويدتؿ في كلؾ بيت ةعر قبي تماـ سي تي ت صيمة.
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إكا النوع مف اريهاـ ي تي مف الجناس في عمػـ البػديا لػكلؾ يمكػف إطػ ؽ إػكا
الوصؼ عمية وإو يتتمؼ عف إيهاـ التوكيد الكي ورد ب نة يحصػؿ فيػة بعػض التغييػر
في الم ردة الواحدة ع كالمتجانساف إكا وردا عمػ نحػو لػولهـ  :مػف طمػب وجػد وجػد و
لػػولهـ مػػف لػػرع باب ػاً ولػػج ولػػج  ...و عم ػ نحػػو لػػولهـ  :النبيػػك بغيػػر الػػنغـ غػػـ وبغيػػر
الدسـ سـ سمي كلؾ ممدوجاً ومكر اًر ومردداً )

)(55

.

والةؾ ف التكرار مر بعيد واليناسب التصريؼ القرآنػي الػكي ةػرنا إليػة سػابقاً

آلمت ا امت ينتُ األ ْار ي
ض
{ِلا ْتِ ا
أ ولعؿ مػف إػكا النػوع مػف اريهػاـ لولػة تعػال  :ا
شتُت اربُّت ا ا
تُس ااَرتى اي اوِاتِاْ ام ْتؤ يم ياي ا  -يتِاس  }99فػ ف التػط بػيفع
اولُّ اُ ْ اج يميلتُ َاناَ ا
ااتِ َا ْو يترها ال را ا

آلمتتت ا ) وع امتتت ) يػػوحي بهػػكا االيهػػاـ وعموم ػاً فهػػو نػػوع فيػػة تكمػػؼ وإػػو لػػرب إل ػ
ا
الوفوح منة إل اريهاـ .

واتػػتـ بقفػػية مهمػػة وإػػي ف إيهػػاـ التوكيػػد يكػػوف حيانػػا بمػػو مػػف ككػػر اقل ػػاظ
بط ػػرؽ متغ ػػايرة قف كل ػػؾ ي ػػؤدي إلػ ػ اريه ػػاـ الة ػػديد وإ ػػكا ي ػػدؿ عمػ ػ دل ػػة التصػ ػريؼ
ُتُ رسِ ٍّم ْ يع ي
اد
{ِلا رمُ اج ا ْ ا ا
القرآني وآية كلؾ لولة تعال  :ا
نا يري ت ٍّم ت ا الرت يتذي ا َاَِاتِاْ ا ْل يوَاتتُ ا يوَاتتُ ا اللت يتّ اِرات ظا اُت ي ي
تِرُ ْ
ا

ي
ْ ٍّد لٍّ امُ ام ال اُت ْ ا ابت اذ
ال لّ ام ا
او تَارا اُ ْ َلا اي ْللا امتتِ ا  -البقتتر

 }404فالكت ػػاب اقوؿ المع ػػرؼ ب ػػاقلؼ والػ ػ ـ إ ػػو ن س ػػة كت ػػاب ام المف ػػاؼ وإ ػػو
التػػوراة

)(56

عم ػ ال ػراجح فقػػد عػػرؼ ك ػ ً منهمػػا بصػػورة مغػػايرة لرتػػر قنػػة لػػو حصػػؿ

ت ؼ كلؾ قوإـ إيهامػاً كبيػ اًر لػو لػاؿ ع الػكي وتػوا الكتػاب الكتػاب ) ولػيعمـ نػة لػيس
كػػؿ موفػػا يصػػمح فيػػة ترديػػد اقل ػػاظ وتحقيػػؽ اريهػػاـ الػػكي يػػؤدي غرفػاً ب غيػاً قف
غرض الب غة إو البياف ب ساليب وتعبيرات معمومة لد تكوف مغػايرة لمحقيقػة كالمجػام
ةرط ال يؤدي كلؾ إل اريهاـ الةديد قنة نقيض الب غة والبياف والقرآف الكػريـ منػمت
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الخالْتتتتتِ
يتميم القرآف الكريـ مف غيرت بوجود الك ير مف اقسػاليب الب غيػة والبيانيػة فيػة
أ ولد عكؼ عم دراستها ك يػر مػف البػاح يف أ ومػا كلػؾ فهنػاؾ وجػة لهػكت اقسػاليب
وربما نسميها ظ ؿ إكت اقساليب ومنها إيهاـ التوكيػد الػكي يػ تي فػي الحػديث النبػوي
والةػػعر العربػػي وإػػو يؤكػػد ف اقسػػموب موجػػود فػػي المغػػة عمومػاً وإػػو اقسػػموب الػػكي
يوإمؾ نة مف التوكيػد وإػو لػيس منػة قف صػورتة صػورة توكيػد ل ظػي ومعنػات يتتمػؼ
عػػف كلػػؾ وإػػو المسػػم عنػػد السػػابقيف بالترديػػد وإػػو إعػػادة ل ظػػة وتكريرإػػا ولكػػف ب ػ ف
تعمؽ بك ـ آتر أ والري ف إيهاـ التوكيد دؽ مف التكرار و الترديد و غيرإا.
إف إكا ارسموب لـ يعرؼ في الكتاب الحكيـ إال بعد تػدويف القػرآف الكػريـ قنػة
لف ػػية ل ظي ػػة التظه ػػر م ػػا المة ػػافة الص ػػحيحة أ ولق ػػد ظه ػػر عن ػػد التحقي ػػؽ ف إيه ػػاـ
التوكيد ي تي عم

ك ر مف نوع لمح إل بعض منػة ممػف تعػرض لمترديػد أ ومػف إػكت
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اقنػواع المفػػمر الػػكي يظهػػر بعػػد التقػػدير أ ويمكػػف ف يػػدتؿ معػػة مػػا ظػػاإرت التكػرار
الم ظػػي إال نػػة مكػػرر المعن ػ ال الم ػػظ ولػػـ يتعرف ػوا لػػة فػػي بػػاب الترديػػد لكنػػة لػػيس
توكي ػداً ف كرتػػة العامػػة مطابقػػة لمترديػػد وإػػي اريهػػاـ ومنػػة لولػػة تعػػال  {:اوت رتال اي اذا اد روت يتِ
ض اد ًّوُ اد ًّوُ*ِ اجُت رُّب ا ِا ْلملا ا ًّ
ْفًُّ -الفجر.}22-24
ْاأل ْار ا
ْفُ ا
ا
ا
ا ا ا

وإنػػاؾ نػػوع ي ػ تي مػػف الةػػرط والج ػمار مػػف جهػػة ف المجػػاماة ت ػ تي كالةػػرط تمام ػاً ممػػا
يجعؿ الم ظ يبدو مكر اًر لكنة غير كلؾ معنػ واف كػاف يتػالؼ لياسػات المغػة أ وإنػاؾ
نوع بديعي مف باب الجناس وككلؾ .
إف سػموب إيهػاـ التوكيػد سػموب مقصػود لكاتػة وإػو لػيس ممػا حتمتػة لواعػد المغػة كمػا
يمكف ف يعتقد بؿ لة غراض ب غيػة كمػا مػر فػي نػار البحػث أ وتبقػ مسػ لة مهمػة
ت ػػر وإ ػػي ف الب ػػاب م ت ػػوح لمب ػػاح يف ف ػػي إمكاني ػػة اس ػػتتراج س ػػاليب ت ػػر يمك ػػف
إط ؽ مصطمح ع ظ ؿ اقساليب ) عميها وإي اقساليب التي تكػوف صػورتها صػورة
اقسػ ػػاليب المعروفػ ػػة كالتوكيػ ػػد والةػ ػػرط والج ػ ػمار واالسػ ػػت هاـ والعطػ ػػؼ وغيرإػ ػػا إال ف
معناإػا معنػ

سػموب آتػر وإػكت الصػورة إػي كالظػؿ فػي ف لػة صػورة ولػيس لػة مػادة

و معن وليس كلػؾ ببعيػد عمػ إػكا الكتػاب المعجػم الػكي اليتمػؽ عمػ ك ػرة الػرد وال
تنقفي عجائبة .
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Abstract
Characterized by the Koran from other books that a lot of
styles rhetoric that does not expire True to the saying
peace be upon him that this is the Quran (does not create
a large number of response does not expire wonders) and
the emphasis of the methods in Arabic, which came from
the Holy Quran in this way miraculous and types of
many than verbal meaning: Far, far from the promised Believers 36} and moral meaning: {angels fell down
prostrate, every - Stone 30} and others when some
employers rhetoric Kalksm and conscience of the chapter
and only that a method is known to all the other case of
this method is under discussion, aWhat the face of an
assertion, but not of it, because his style illusion that socalled mock emphasis, a method exists in Arabic poetry
and the Hadith as well as its presence in the book of God
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and therefore in question.
The delude the assertion does not appear until after
the codification of the Qur'an because it does not appear
with the conservation and Almchaffhh and performance
Quranic yet it is intended to express the Qur'an and this
section has to do with a document the emphasis verbal,
which is to repeat the word given for the purposes of study
in place, but it differs from, for example, the verse : 'Not
equal are the owners of the fire and owners of the Garden
are the winners - Hashr 20}, the owners of the Garden the
first is not the second because the second related to the
meaning of words, which after a win, but to blunt it as well,
as I continued Matov and the second out of Beginner to
that word of appellant and from the verse : {And if came to
the verse they will not believe until Naty such as what is
given God's messengers of Allah knows best where to
place the letter - cattle 124} Valenazer in the verse may
think that the word Majesty the second is the emphasis of
the first which are caused by the line and not to rely on
Almchaffhh and lack of knowledge of the expression, and
so we find the verses are not A few interference under the
name delude the assertion by some who said Albeanyen.
It was found that in the Quran is one kind of delude the
assertion only kind known, who like us have these verses
they made for each type Mbgesa after that touched on the
beginnings and its definition and other terms associated
with it, and this species is to convince the assertion implicit
and delude the assertion with the condition and the box
and convince the emphasis Alibdiei and each type These
types of corroborating any of the Holy Quran.
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مسرد الهوامش
ع)9

روات الترمكي مف حديث طويؿ في سننة .942/7:

ع )2سنف الترمكي.977/7:
ع )7ينظر االتقاف في عموـ القرآف لمسيوطي. 797/9:
ع )7الجاما الصحيح المتتصر لمبتاري.777/2:
ع )7ينظػ ػػر التعبيػ ػػر القرآنػ ػػي ل افػ ػػؿ السػ ػػامرائي  927 :واالتقػ ػػاف فػ ػػي عمػ ػػوـ الق ػ ػرآف
لمسيوطي.277/2:
ع )6كتاب سيبوية 927/2:و ينظر إما الهواما لمسيوطي.942/7:
ع )4ينظر اقصوؿ في النحو البف السراج .97/2:
ع )7الكةاؼ لمممتةري .777/7 :
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ع )7سنف الترمكي.977/7:
ع )97سنف الترمكي979./7:
ع )99تح ة اقحوكي بةرح جاما الترمكي لممبارك وري.77/7:

ع )92ةػرح التمتػيص 977 – 974 :وعػاب عميػة عبػػد القػاإر قنػة عنػدت غيػر سػػالـ
مف الت ؤـ والتناسب ينظر دالئؿ االعجام.67/9:
ع )97ينظر تحرير التحبير.277:
ع )97ينظر م تاح العموـ .777:
ع )97ينظر الطرام .72/7:
ع )96ينظر البرإاف في عموـ القرآف .779/7 :
ع )94ينظر معترؾ اقلراف .267 /9 :
ع )97ينظر مناإؿ العرفاف  27/9 :والت سير والم سروف لمكإبي.47/9:
ع )97ينظر مناإؿ العرفاف .797 – 792 /9 :
ع )27القاموس المحيط ع وإػ ـ ).
ع )29ينظر جاما البياف 777/22:والجاما قحكاـ القرآف لمقرطبي.779/96:
ع )22تحرير التحبير .277 -277 :
ع )27ينظر اعراب القرآف وبيانة لمدرويش.77/97:
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ع )27معترؾ اقلراف ..267 /9 :

ع )27درة التنميؿ وغرة الت ويؿ 777:وينظر م ؾ الت ويؿ لمغرناطي.9977/2:
ع )26ينظر تحرير التحبير.277 – 277:
ع )24الطرام..72/7:
ع )27ينظر معترؾ اقلراف.. 267/9:
ع )27ينظر سرار التكرار في القرآف.97-94:
ع )77ينظر تحرير التحبير.277:
ع )79الطرام.72 /7:
ع )72ينظر البرإاف. 779/7:
ع )77معترؾ اقلراف. 267/9:
ع )77ينظر معجـ الب غة العربية. 277/9:
ع )77ينظر معجـ الب غة العربية.277/9:
ع )76ينظر القاموس المحيط ع ردد ).
ع )74ينظر الكةاؼ. 49 - 47/7:
ع )77سرار الب غة. 97:
ع )77البرإاف 779/7:أ وينظر تحرير التحبير.277:
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ع )77ينظر الطرام.72/7:
ع )79ينظر في سرار المغة ربراإيـ نيس.247:

ع )72المحتسػب فػػي تبيػػيف وجػػوت ةػواك القػرارات واريفػػاح عنهػػا البػػف جنػػي777/9:
وينظر المحرر الوجيم البف عطية.77/7:
ع )77ينظر الكةاؼ  799 /7 :والمحرر الوجيم.77/7:
ع )77ينظر الدر المصوف في عمـ الكتاب المكنوف لمسميف الحمبي.977/6:
ع )77ينظ ػػر مػ ػ ً المح ػػرر ال ػػوجيم929/7:والج ػػاما قحك ػػاـ القػ ػرآف 797/7:وال ػػدر
المصوف 977/6:والتحرير والتنوير لمطاإر بف عاةور. 74/7:
ع )76ينظر ةرح التمتيص  772:فما بعدإا.
ع )74ينظر اريفاح في عموـ الب غة لمقمويني.977/2:
ع )77ينظ ػ ػػر البرإ ػ ػػاف ف ػ ػػي عم ػ ػػوـ القػ ػ ػرآف 97/7:وغ ارئ ػ ػػب القػ ػ ػرآف ورغائ ػ ػػب ال رل ػ ػػاف
لمنيسابوري.777/9:
ع )77الكةاؼ  479 /7 :وينظر غرائب القرآف.777/7:
ع )77ينظر البرإاف.779/7:
ع )79ينظر البرإاف.779/7:
ع )72الكةاؼ  479/7 :وينظر البحر المحيط قبي حياف.777/7:
ع )77الكةاؼ 722/7:وينظر روح المعاني لرلوسي. 972/97:
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ع )77دالئؿ ارعجام. 777/2:
ع )77م تاح العموـ 777:وينظر معجـ الب غة العربية.277/9:
ع )76ينظر جاما البياف لمطبري.777/2:

مسرد المصادر والمراجا
 القرآف الكريـ برواية ح ص عف عاصـ . ارتقاف في عموـ القرآف عبد الرحمف بف بي بكرأ ج ؿ الديف السيوطي عالمتػوف :799إػػ) المحقػػؽ :محمػػد بػي ال فػػؿ إبػراإيـ الناةػػر :الهيئػػة المصػرية العامػػة لمكتػػاب
الطبعة9777 :إػ 9747 /ـ.
 سرار الب غة عبػد القػاإر الجرجػاني ع ت  749و  747إ ػ )  .تحقيػؽ إ ػ  .ريتػرالطبعة ال ال ة  .دار المسيرة بيروت 9777 .ـ .
 سػرار التكػرار فػػي القػرآف محمػػود بػػف حمػمة بػػف نصػػر الكرمػػاني تحقيػػؽ عبػػد القػػادراحمد عطا الناةر دار االعتصاـ سنة النةر  9776مكاف النةر القاإرة.
 اقصػػوؿ فػػي النحػػو  .بػػوبكر بػػف الس ػراج عت  796إػ ػ )  .تحقيػػؽ  :الػػدكتور عبػػدالحسيف ال تمي الطبعة ال ال ة  .مؤسسة الرسالة  -بيروت 9777.ـ .
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 إعراب القرآف وبيانة محي الديف الدرويش دار النةر  :دار اررةاد ػ سورية. اريفػػاح فػػي عمػػوـ الب غػػة التطيػػب القموينػػي  477إ ػ د ارسػػة وتحقيؽ:محمػػد عبػػدالمنعـ ت اجي دار الجيؿ – بيروت الطبعة ال ال ة .
 البحر المحيط ػ الع مة بو حياف اقندلسي دار النةر  /دار ال كر. البرإاف في عموـ القرآف  .بدر الديف المركةي عت  477إػ )  :تحقيؽ محمػد بػيال فؿ إبراإيـ  .دار الجيؿ  -بيروت 9777ـ.
 تحريػػر التحبيػػر فػػي صػػناعة الةػػعر والن ػػر وبيػػاف إعجػػام القػرآف  .إبػػف بػػي ارصػػباالمص ػػري تحقي ػػؽ  :ح ن ػػي محم ػػد ة ػػرؼ  .و امرة اقول ػػاؼ أ المجم ػػس اقعمػ ػ لمة ػػؤوف
ارس مية  -القاإرة  9777ـ.
 التحريػػر والتنػػوير «تحريػػر المعن ػ السػػديد وتنػػوير العقػػؿ الجديػػد مػػف ت سػػير الكتػػابالمجيػد» محمػػد الطػػاإر بػف محمػػد بػػف محمػد الطػػاإر بػػف عاةػور التونسػػي عالمتػػوف :
9777إػ) الناةر  :الدار التونسية لمنةر – تونس سنة النةر 9777 :إػ .
 تح ػ ػ ػة اقح ػ ػػوكي بة ػ ػػرح ج ػ ػػاما الترم ػ ػػكي محم ػ ػػد عب ػ ػػد ال ػ ػػرحمف ب ػ ػػف عب ػ ػػد ال ػ ػػرحيـالمبارك وري بو الع الناةر  :دار الكتب العممية – بيروت .
  -التعبيػػر القرآنػػي الػػدكتور فافػػؿ صػػالح السػػامرائي  .و امرة التعمػػيـ العػػالي والبحػػثالعممي  .جامعة بغداد  .بيت الحكمة أ دار الكتب لمطباعة جامعػة الموصػؿ 9777
ـ.
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 الت سػ ػػير والم سػ ػػروف الػ ػػدكتور محمػ ػػد السػ ػػيد حسػ ػػيف الػ ػػكإبي عالمتػ ػػوف 9777 :إ ػ ػػ)الناةػػر :مكتبػػة وإبػػةأ القػػاإرة الجػػمر  7إػػو ُنقػػوؿ ُوجػػدت فػػي وراؽ المؤلػػؼ بعػػد وفاتػػة
ونةرإا د محمد البمتاجي) .
 جػػاما البيػػاف فػػي ت ويػػؿ آي الق ػرآف محمػػد بػػف جريػػر بػػف يميػػد بػػف ك يػػر بػػف غالػػباآلممػيأ بػػو جع ػػر الطبػريأ  797 - 227إ ػ ] المحقػػؽ  :حمػد محمػػد ةػػاكر الناةػػر
 :مؤسسة الرسالة الطبعة  :اقول أ  9727إػ  2777ـ .
 الجاما الصحيح المتتصر محمد بف إسماعيؿ بو عبدام البتػاري الجع ػي الناةػر :دار ابػػف ك يػػر أ اليمامػػة – بيػػروت الطبعػػة ال ال ػػة أ  9774 – 9774تحقيػػؽ  :د.
مصػػط

ديػػب البغػػا سػػتاك الحػػديث وعمومػػة فػػي كميػػة الة ػريعة  -جامعػػة دمةػػؽ مػػا

الكتاب  :تعميؽ د .مصط

ديب البغا .

 -الج ػػاما الص ػػحيح س ػػنف الترم ػػكي محم ػػد ب ػػف عيسػ ػ

ب ػػو عيسػ ػ الترم ػػكي الس ػػممي

الناةر  :دار إحيار التراث العربي – بيروت تحقيؽ  :حمد محمد ةاكر وآتروف.
 الجاما قحكاـ القرآف بػو عبػد ام محمػد بػف حمػد اقنصػاري القرطبػي الناةػر دارالةعب مكاف النةر القاإرة .
 درة التنمي ػػؿ وغػ ػرة الت وي ػػؿ ف ػػي بي ػػاف اآلي ػػات المتة ػػابهات ف ػػي كت ػػاب ام العميػ ػػم .التطيب ارسػكافي ع ت  727إ ػ ) روايػة ابػف بػي ال ػرج اقردسػتاني  .الطبعػة ال ال ػة
منةورات دار اآلفاؽ الجديدة  -بيروت 9747 .ـ .
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 الػػدر المص ػػوف ف ػػي عم ػػوـ الكتػػاب المكن ػػوف ب ػػو العب ػػاسأ ةػػهاب ال ػػديفأ حم ػػد ب ػػفيوسؼ بف عبد الدائـ المعروؼ بالسميف الحمبػي عالمتػوف 476 :إػػ) المحقػؽ :الػدكتور
حمد محمد التراط الناةر :دار القمـأ دمةؽ .
 دالئػػؿ ارعجػػام  :عبػػد القػػاإر الجرجػػاني ع ت  749و  747إ ػ ) لػرارة وتعميػػؽ :محمود محمد ةاكر  .الطبعة ال ال ػة  .مطبعػة المػدني أ مكتبػة التػانجي  -القػاإرة أ
دار المدني  -جدة  9772ـ.
 روح المعػاني فػػي ت سػػير القػرآف العظػػيـ والسػػبا الم ػػاني الع مػة بػػي ال فػػؿ ةػػهابالديف السيد محمػود اقلوسػي البغػدادي سػنة الػوالدة  /سػنة الوفػاة 9247إ ػ الناةػر دار
إحيار التراث العربي مكاف النةر بيروت.
 ة ػ ػػرح التمت ػ ػػيص  .كم ػ ػػؿ ال ػ ػػديف الب ػ ػػابرتي ع ت  476إ ػ ػ ػ )  .تحقي ػ ػػؽ  :د .محم ػ ػػدمصط

رمفاف صوفية  .الطبعة اقول  .المنة ة العامػة لمنةػر والتوميػا وارعػ ف

 .طرابمس  -ليبيا  9777ـ.
 الطرام المتفمف قسرار الب غة وعموـ حقائؽ ارعجام :يحيػ بػف حمػمة العمػوي عت  477إػ) دار الكتب العممية – بيروت 9777ـ .
 غ ارئ ػػب القػ ػرآف ورغائ ػػب ال رل ػػاف نظ ػػاـ ال ػػديف الحس ػػف ب ػػف محم ػػد ب ػػف حس ػػيف القم ػػيالنيسابوري دار النةر  :دار الكتب العممية  -بيػروت  /لبنػاف  9796 -إ ػ 9776 -
ـ الطبعة  :اقول تحقيؽ  :الةيخ مكريا عميراف .
 القػاموس المحػػيط  .مجػػد الػديف ال يػػروم آبػػادي ع ت 794إ ػ ) دار ال كػػر  -بيػػروتع د  .ت).
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 الكتاب عمرو بػف ع مػاف بػف لنبػر الحػار ي بػو بةػرأ الممقػب سػيبوية عت 977إػػ)المحقػػؽ :عبػػد الس ػ ـ محمػػد إػػاروف الناةػػر:مكتبة التػػانجيأ القػػاإرة الطبعػػة :ال ال ػػة
 9777إػ  9777 -ـ.
 الكةاؼ عػف حقػائؽ غػوامض التنميػؿ وعيػوف اقلاويػؿ فػي وجػوت الت ويػؿ .جػار اممحمود بف عمػر الممتةػري ع ت 777إ ػ ) ترتيػب وفػبط وتصحيح:مصػط

حسػيف

حمد.دار الكتاب العربي 9777ـ.
 المحتسب في تبييف وجوت ةواك القرارات واريفاح عنها بو ال ػتح ع مػاف بػف جنػيالناةر  :و امرة اقولاؼ  -المجمس اقعم لمةئوف ارس مية9727إػ 9777 -ـ .
 المحرر الوجيم في ت سير الكتاب العميم المؤلؼ  :بو محمد عبػد الحػؽ بػف غالػببػػف عطيػػة اقندلسػػي دار النةػػر  :دار الكتػػب العمميػػة  -لبنػػاف 9797 -إ ػ ػ 9777ـ
الطبعة  :اقول تحقيؽ  :عبد الس ـ عبد الةافي محمد .
 المعجػػـ الم هػػرس قل ػػاظ الق ػرآف الك ػريـ  .وفػػعة :محمػػد ف ػؤاد عبػػدالبالي  .الطبعػػةالرابعة دار ال كر  .دار المعرفة  -بيروت  9777:ـ .
 معتػػرؾ اقلػراف فػػي إعجػػام القػرآف  .جػ ؿ الػػديف السػػيوطي ع ت  799إ ػ ) فػػبطوتص ػ ػػحيح حمػ ػ ػد ة ػ ػػمس ال ػ ػػديف  .الطبع ػ ػػة اقولػ ػ ػ  .دار الكت ػ ػػب العممي ػ ػػة  -بي ػ ػػروت
9777ـ.
 معجػػـ الب غػػة العربيػػة  .الػػدكتور بػػدوي طبانػػة  .الطبعػػة اقولػ  .منةػػورات جامعػػةطرابمس  -كمية التربية  9747ـ.
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 م تاح العموـ .بو يعقوب السكاكي ع ت 626إػ ) تعميؽ:نعيـ مرمور الطبعػة ال انيػةدار الكتب العممية بيروت  9774ـ.
 م ػ ؾ الت ويػػؿ القػػاطا بػػكوي ارلحػػاد والتعطيػػؿ فػػي توجيػػة المتةػػابة الم ػػظ مػػف آيالتنميػ ػػؿ .حمػ ػػد بػ ػػف المبيػ ػػر الغرنػ ػػاطي ع  477إػ ػ ػ ) تحقيػ ػػؽ :سػ ػػعيد ال ػ ػ ح الطبعػ ػػة
اقول  9777ـ دار الغرب ارس مي– بيروت لبناف.
 مف سرار المغة  .الدكتور ابراإيـ انيس  .الطبعة ال ال ػة  .مكتبػة اقنجمػو المصػريةالقاإرة 9766ـ.
 مناإػػؿ العرفػػاف فػػي عمػػوـ الق ػرآف  .محمػػد عبػػدالعظيـ المرلػػاني  .الطبعػػة ال ال ػػة .مطبعة دار إحيار الكتب العربية  -مصر ع د .ت ) .
 إم ػػا الهوام ػػا ف ػػي ة ػػرح جم ػػا الجوام ػػا عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف ب ػػي بك ػػرأ جػ ػ ؿ ال ػػديفالسػػيوطي عالمتػػوف 799 :إػػ) المحقػػؽ :عبػػد الحميػػد إنػػداوي الناةػػر :المكتبػػة التوفيقيػػة
– مصر.
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