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لقد كثراحلديث يف ادلتاابو نن آيات القرآن الكرمي وجاء االتتالف بٌن اآلراء نتهثالً يف اذباىٌن،
األو  :قا إن اآليات ادلتااةهة يوجد فيها تكرار وىم حكهوا يف ذلك نن تال نو ٍاح سليوصة،
فقد رأوا اآليات ادلتااةهة ننفيلة عن سياقها النيي والبالغي وىذا نا أوقعهم يف اخلطأ ،فكانوا
ينظرون إىل النواحي اللفظية وال يأتذون باعتبارات البالغة النحوية وال اليرفية وال البالغة ادلعنوية،
وأنا االذباه الثاين فقد قا بعدم التكرار وىم حكهوا يف ذلك ألهنم راعوا وضع اآليات وسياقها
النيي والبالغي ،وأيضاً نظروا إىل أحوا ادلخاطبٌن وادلتكلهٌن ،وىم بذلك قد نفوا التكرار ورأوا أن
القرآن نييج نتكانل ووحدة عضوية كانلة ال ديكن الفيل بٌن آياتو وال ديكن التكرار فيو ،وأن لكل
1
آية وسورة طابعها ادلتهيز وتيائيها الكانلة  ،فادلوضوع وإن ذكر يف نكان فإنو ديكن أن يذكر
ولكن يأيت نناسباً حلا ادلخاطبٌن على اتتالف أصنافهم وأحواذلم.
وقد جاء ىذا البحث ليفند وينفي التكرار الذي ادعاه ادلذىب األو وعرض لبعض النهاذج ال ي تؤكد
بالغة القرآن العالية وأنو كالم اخلالق العزيز احلكيم.
 اآليات ادلتااةهة :ال نقيد ىنا التاابو نن حيث ادلعىن ،أي :احملكم وادلتاابو ،ولكن نقيد التاابواللفظي بٌن اآليات .والتاابو حاصل وواقع يف القرآن كثًناً ،فنرى أحياناً أن القية الواحدة تُذ َكر
أحداثها يف أناكن عديدة باتتالف بييط يف الكلهات واألحرف واجلهل ،وىذا التاابو نقيود
لذاتو ،فهو مل يكن عبثاً أو تكراراً ،بل جاء ليقوي ادلعىن ويؤكد على نيألة نا يف اآلية .وقد كان
للييا أثره يف إبراز الفر بٌن ىذه اآليات إنا بالغياً أو على سبيل ادلعىن .وردبا كان التاابو حاصل
بٌن اآليتٌن بنيبة نئة بادلئة ،حيث أننا صلد اآليتٌن تتحدان بكل كلهااهها ،وصلد التاابو بٌن اآليتٌن
 1انكزياًَ ،يذًذ تٍ دًشج ،انثزْاٌ فً يتشاتّ انمزآٌ نًا فٍّ يٍ انذجح ٔانثٍاٌ ،دممٓا انطانة
َاصز تٍ سهًٍاٌ انعًز ،رسانح ياجستٍز يمذيح إنى كهٍح أصٕل انذٌٍ فً جايعح اإلياو يذًذ تٍ
سعٕد اإلساليٍح ،9999 ،ص .34
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ردبا يكون على نيتوى احلرف ،فكل كلهات اآليتٌن نتاابو إال حبرف واحد ،وىكذا تتغًن نيبة
ادلهعىن ادلراد.
التاابو بٌن اآليتٌن حبيب الييا و
الملخص
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i tekrarların sebebini açıklamak için yazıldı. Seçtiğim bazı müteşâbih ayetlerde
atın önemini bağlam vasıtasıyla açıklamaya çalıştım. Söz konusu farklılıklar,
, harf veya cümle seviyesindedir. Âyet ve surelerin münasip mânâları ise kelâmın
85Bu üslupla,
yla ortaya çıkar. Teşâbüh, ayetlerdeki alelâde bir tekrar değildir.
6
nın belâgî bir şekilde ortaya çıkması amaçlanmıştır.
. 85
ar kelimeler: Belagat, Bağlam, Müteşabih, Ayet.

 -2قولو تعاىل {وإذ قلنا ادتلوا ىذه القرية فكلوا ننها حيث شئتم رغدا وادتلوا الباب سجدا وقولوا
حطة نغفر لكم تطاياكم وسنزيد احملينٌن فبد الذين ظلهوا قوالً غًن الذي قيل ذلم فأنزلنا على
الذين ظلهوا رجزاً نن اليهاء دبا كانوا يفيقون }
Dalı,

, Okt., Ankara Üniversitesi Arap Dili ve Belagati Anabilim
d.adyab@gmail.com). ORCID ID: orcid.org/0000-0002-9497-9197

 .6 2األَعاو.959 ،
 .97 3اإلسزاء.49 ،
 4تكزي شٍخ أيٍٍ ،انتعثٍز انفًُ فً انمزآٌ ،دار انشزٔق ،9974 ،ص .83
 5انجٕسٌح ،اتٍ انمٍى ،انتفسٍز انمٍى ،جًع يذًذ أٌٔس انُذٔي ،يطثعح انسُح انًذًذٌح،9974 ،
ص .991
 .2 6انثمزج.59 -58 ،
1
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قولو تعاىل يف سورة األعراف {وإذ قيل ذلم اسكنوا ىذه القرية وكلوا ننها حيث شئتم وقولوا حطة
وادتلوا الباب سجداً نغفر لكم تطيئاتكم سنزيد احملينٌن  161فبد الذين ظلهوا ننهم قوالً غًن
7
الذي قيل ذلم فأرسلنا عليهم رجزاً نن اليهاء دبا كانوا يظلهون }161
اآليتان يف حق بين إسرائيل ،وىذه اآليات تيف عناد بين إسرائيل وتكربىم وجربواهم يف األرض ،وقد
جاءت اآليتان يف تاابو كبًن نن حيث ادلعىن ونن حيث األلفاظ ،لكن تبقى الدقة القرآنية حاضرة
يف زيادة بعض احلروف أو حذفها ولننظر يف ذلك .يف سورة البقرة قا " وإذ قلنا " أي أسند اهلل
تعاىل القو إىل نفيو ،وقا يف سورة األعراف " وإذ قيل ذلم " ببناء الفعل للهجهو  .ويف القرآن
8
الكرمي عندنا ينيب اهلل عز وجل القو إىل نفيو فإنو يكون يف نقام التاريف والتكرمي والفضل ،
واهلل عز وجل ال ينيب الار واليوء إىل نفيو تنزيهاً لو ،وىذا يؤكده القرآن كقولو تعاىل (وأنا ال
ندري أشر أريد دبن يف األرض أم أراد ةهم رةهم رشدا)اجلن 11:فكها ىو نالحظ أن الار نيب
للهجهو والرشد واخلًن نيب إىل اهلل عز وجل .ونثل ذلك عندنا نيب سيدنا إبراىيم ادلرض لنفيو
واخلًنوالفضل هلل عز وجل يف قولو تعاىل (الذي تلقين فهو يهدين والذي ىو يطعهين وييقٌن95
9
وإذا نرضت فهو يافٌن  . )51فنجد كيف نيب اخلًن والافاء هلل عز وجل ونيب ادلرض
10
لنفيو  ،ففي اآلية اليابقة مل يقل " وإذا أنرضين " وكان الييا يقتضي ذلك .ولرب قائل يقو
إننا صلد نثل قولو تعاىل (زينا ذلم أعهاذلم) النهل 3:والتزيٌن كها يأيت إىل الذىان ىو شيء سيء لكن
ىذه اآليات مل تقل " زينا ذلم شر أعهاذلم أو سوء أعهاذلم " فعندئذ يكون اليوء ننيوباً هلل تعاىل
عز وجل وحاشى ذلك .فهن ىنا نرى أن اهلل سبحانو يذكر وينيب لذاتو اخلًن خبالف الار واليوء،
ولذلك جاءت آية األعراف بالبناء للهجهو ومل يظهر اهلل عز وجل نفيو ألهنم يف ىذه اآلية ال
11
ييتحقون التاريف .
قا يف سورة البقرة (ادتلوا ىذه القرية فكلوا) 85فعهلية األكل تكون عقب الدتو ألنو كها ىو
نعروف أن الفاء تفيد التعقيب الذي يد على اليرعة يف عهلية األكل ،وأنا يف سورة األعراف فقا
(اسكنوا ىذه القرية وكلوا) 161فعهلية األكل ستكون بعد أن ييكنوا وييتقروا وىذا خبالف الدتو .
 .7 7األعزاف.962 -969 ،
 8اإلسكافً ،انخطٍة ،درج اانتُشٌم ٔغزج انتأٌٔم ،يُشٕراخ دار اَفاق انجذٌذج ،تٍزٔخ ،9974
ص .956
 .26 9انشعزاء.81 -79 ،
 10انطثزسً ،يجًع انثٍاٌ فً تفسٍز انمزآٌ ،كتاتفزٔشً إساليٍح ،طٓزاٌ ،ج  ،9ص .984
 11انسٍٕطً ،جالل انذٌٍ ،يعتزن األلزاٌ فً إعجاس انمزآٌ ،تذمٍك يذًذ عهً انثجأي ،دار
انثمافح انعزتٍح نهطثاعح ،ص.259
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فآية البقرة أوحت أن األكل رلهز وزلضر نن قبل ،فبهجرد دتوذلم سيجدون الطعام حاضراً وال
12
الملخص يف آية األعراف فجاء فعل األكل بالواو أي أهنم سيدتلون
ينتظرون وال يتعنون أو يتعبون  ،وأنا
وييكنون وييتقرون مث بعد ذلك سيأيت دور الطعام ،وىذا نن ناحية ابإكرام يعد أقل تاريفاً وترحيباً،
القرآنآيةالاألعر
كنوزنقام
كرم نن
أفضل وأ
اف.أن بالغتو ال تنطفىء فهو كالم احلكيم العليم .ويأيت ىذا
تنتهي و
شك أن
ونن ىنا كان نقام آية البقرة ال

ليؤكد على ذلك ولًند على ىؤالء الذين يدعون التكرار يف بعض اآليات القرآنية .وقد تناولت
اليبب؟ننكهاتالذكرتاليياأن نقام
الكلهةاز فها
اف ةهذه
النيي ليآية.و كانت
ىو البالغية
القيهة
اتتراها بإبر
األعرال ي
تأت ادلآيةتااةهة
قا يف سورة البقرة " رغداً " وملاآليات
النعم كلهة
فناسب
احلرفإسروائيل
عليهاو بنو
علىال ي
االتتالفاتالنعم
آية البقرة نقام التاريف والتكرمي وتعداد
احلكم يف إبراز ادلعىن ا
تعداد ىو
كان الييا
اجلهلة ،و
حيلالكلهة
نيتوى
بإبرازألنادلعىن باكل بالغ
اآليات
اليورة.وا ومل
نقيودارًاف
كانآية األع
وإمنا يف
الكلهة
تأتيفىذه
التاابو ومل
لفضليكنوالرتاء،
ليآية الوزيادة
" رغداً " ،ألن الرغد يف العيش ىو
تكراراً
13
التاابو ونعانيو أشياء
القرآن،ال والذي
بيناً يف
أن جد
اآلياتإىلكثًن
التاابو بٌن
احلقيقة
قيهةالنعم
حيددىذه
ييتحقون
إسرائيل
ياًن إىل
فكأنإن الكالم
ادلقام ىنا نقام توبيخ وتأنيب ،
النعم .الييا حكهاً يف ذلك وننها نا تكون البالغة القرآنية زلدداً نههاً وننها ا
ننهاكثرةنا يكون
وغًن نناسب ذلم رغد العيش وال
اللغوية بكافة عناصرىا كالنحو واليرف والعناصر اليوتية وغًنىا .وقد جاء ىذا البحث لؤك
الذين مثياككون يف بالغة
دور الييا يف فهم اآليات ادلتااةهة بعد اجلد الذي دار بٌن بعض
جاء يف سورة البقرة تقدمي اليجود على لفظ القو أنا يف األعراف فنرى العكس جاء القو أوالً
فنحن ال ديكن أن نفه
اليحيح،
ال ي نعىن
ياتكاف
كبًناآل يف
سورة لو دور
الحظنافالييا
وإعجازه،
باكلهارأينا أن اليالة
اآليةقبلها ل
جاءت
البقرة و
جاء اليجود تعقيباً للقو  .ولو
اعتهاداً على األقوا واللغة دبفردىا ،وإمنا بربط أحداث اآلية ببعضها نن تال الييا النيي.
والركوع جاءا يف اآلية الثالثة واألربعٌن ،ونن ىنا يكون نن ادلناسب أن يأيت اليجود أوال لتعلقو

ً
اآلية.اليجود فيو تاريف
أترى أن
البالغة،ونن
األعراف،
الكلماتيف سورة
باليالة والركوع ،وىذا نا ال نااىده
ناحيةادلتاابو،
الييا ،
المفتاحية:
14
وتكرمي لإلنيان بيبب قربو نن اهلل عز وجل وىذا يناسب نقام سورة البقرة.

(نغفر لكم تطيئاتكم)

قا يف آية البقرة (نغفر لكم تطاياكم) وقا يف
مجع تكيًن يفيد الكثرة أنا تطيئاتكم مجع نؤنث سامل يفيد القلة فهاÖzىو الير؟ دلا كان نقام
Şüphesiz ki kur’an,
bir hazinedir.
Çünkü
eşsizاف فادلقام
belagatıylaاألعر
bitmeyenذلم ،وأنا آية
الكثًنة إك
يغفر اخلطايا
 Kur’anأن
البقرة نقام التكرمي والتاريف فناسب
konuyuراناً
ve alim olan Allah’ın kelamıdır. Araştırma bu
vurgulamak ve Kur’andaki
 açıklamakتكربىم
ييتحقونiçinذلك بيبب
 bazıألهنم ال
müteşâbihبالقلة
ayetlerdeاخلطيئات
نقام تقريع وتوبيخ فناسب أن يذكر
i tekrarların sebebini
yazıldı. Seçtiğim
16
atın önemini bağlam vasıtasıyla açıklamaya çalıştım. Söz konusu farklılıklar,
.
وعنادىم
, harf veya cümle seviyesindedir. Âyet ve surelerin münasip mânâları ise kelâmın
Müteşabih
Ayetlerde
Bağlam Belagatının
Önemi
كلهة تطايا
،و
األعراف
آية

15

yla ortaya çıkar. Teşâbüh, ayetlerdeki alelâde bir tekrar değildir. Bu üslupla,
nın belâgî bir şekilde ortaya çıkması amaçlanmıştır.
ar kelimeler: Belagat, Bağlam, Müteşabih, Ayet.

 12انغزَاطً ،أتٕ جعفز أدًذ تٍ انشتٍز ،يالن انتأٌٔم انماطع تذي اإلنذاد ٔانتعطٍم فً تٕجٍّ
انًتشاتّ انهفظ يٍ آي انتُشٌم ،تذمٍك انذكتٕر يذًٕد كايم أدًذ ،دار انُٓضح انعزتٍح نهطثاعح

, Okt., Ankara Üniversitesi Arap Dili ve Belagati Anabilim
.969 Dalı,
ج  ،4ص
d.adyab@gmail.com).
ID: orcid.org/0000-0002-9497-9197
 ORCIDانذهثً
يصطفى انثاتً
عهً تٍ يذًذ تٍ عثذ هللا ،فتخ انمذٌز ،يطثعح

ٔانُشز ،تٍزٔخ ،9985
 13انشٕكاًَ ،يذًذ تٍ
ٔأٔالدِ ،يصز  ،9439ص .261
 14انشيخشزي ،انكشاف عٍ دمائك انتُشٌم ٔعٌٍٕ األلأٌم فً ٔجِٕ انتأٌٔم ،دار انكتة
انعزتً ،تٍزٔخ  ،9317ص.947
 15انسٍٕطًَ ،فسّ ،ص.299
16
اإلسكافًَ ،فسّ ،ص 1.978
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جاء يف سورة البقرة (فبد الذين ظلهوا قوالً) ،85وجاء يف األعراف (فبد الذين ظلهوا ننهم).161
رليء لفظة " ننهم " يف األعراف تأكيد وتيريح بأن الظلم وقع نن بين إسرائيل وأهنم ذلذا اليبب
17
ييتحقون العذاب والتقريع  ،وأنا يف البقرة فلم يذكر " ننهم " وجعلو عاناً حىت ال ينقص درجة
التكرمي وابإنعام.
جاءت آية البق رة بالفعل " فأنزلنا " وجاءت آية األعراف " فأرسلنا " .وحىت نعرف الفر بٌن الفعلٌن
جيب أن ننظر إىل األصل اللغوي ذلذين الفعلٌن ،الفعل أرسل فيو نعىن اليرعة ويفيد التتابع نع احلركة
18
ادلتواصلة  ،وأنا الفعل أنز فال يفيد اليرعة يف ابإرسا  ،وىذا ادلعىن يفيد الييا ويفيد ادلعىن
الكلي ليآية ،يقو فخر الدين الرازي يف تفيًنه " ابإنزا يفيد حدوثو يف أو األنر ،وابإرسا يفيد
19
تيلطو عليهم واستئيالو ذلم بالكلية وذلك إمنا حيدث باآلترة " .ونن ىنا نفهم أن سيا
األعراف نناسب للفعل أرسل ،ألنو يفيد سرعة العقوبة ،أنا يف سورة البقرة فجاء الفعل أنز نناسباً
لييا التكرمي وتعداد النعم ،وأيضاً لو نظرنا إىل الييا العام ليورة األعراف لوجدنا أن جذر الفعل
أرسل نوجود أكثر نن سورة البقرة ،فنرى لفظ الرسو والرسالة ومها نن نفس اجلذر وىذا يناسب
الييا الكلهي فتكون اليورة نتناسقة نع اجلو العام لليورة.
ننتقل إىل نكتة أترى بٌن ىاتٌن اآليتٌن ،يقو يف سورة البقرة " على الذين ظلهوا "  ،59ويقو يف
األعراف " عليهم " .والفر بينهم أن األوىل سليية بالذين ظلهوا ففيو زبييص ،أنا لفظة " عليهم
20
" فهي أعم وأمشل لتييب أكرب قدر نن بين إسرائيل وىذا يناسب اجلو العام ليآية بإنزا العذاب
والعقاب على أكرب عدد ننهم.
انتهت اآليتان بقفلة تتانية سلتلفة حيث قا يف سورة البقرة " دبا كانوا يفيقون " وقا يف األعراف
" دبا كانوا يظلهون " .والفر يتجلى بٌن لفظة الظلم والفيق ،فالظلم ديكن أن يكون للنفس وليآتر
21
فياحبو ييتحق العذاب والعقاب بادة ألن فيو ضرر للطرفٌن ،أنا الفيق ففيو ظلم فقط للنفس
أي أن الضرر يلحق طرفاً واحداً وىو أتف نن الظلم وىذا نا ناسب اجلو والييا العام .وىكذا
 17اَنٕسً ،شٓاب انذٌٍ انسٍذ يذًٕد ،رٔح انًعاًَ فً تفسٍز انمزآٌ انكزٌى ،إدارج انطثاعح
انًٍُزٌح ،دار إدٍاء انتزاث انعزتً ،ج  ،2ص .298
 18اتٍ يُظٕر انًصزي ،أتً انفضم جًال انذٌٍ يذًذ تٍ يكزو“ ،يادج رسم” ،نساٌ انعزب،
يصٕر عهى طثعح تٕالق.
 19انزاسي ،فخزانذٌٍ ،انتفسٍز انكثٍز ،انًطثعح انثٍٓح ،يصز  ،ج  ،4ص .294
 20أتٕ دٍاٌ ،انثذز انًذٍظ ،يطثعح انسعادج تًصز  ،9428ج  ،3ص.297
 21انثٍضأي ،إَٔار انتُشٌم ،انًطثعح انعثًاٍَح ،9415 ،ص .234
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يكون االتتالف بٌن اآليتٌن نن قبيل البالغة القرآنية العالية ال ي تنز كل كلهة نكاهنا وال ديكن أن
ربل وتأتذ نكاهنا كلهة أترى.
الملخص

كالماجلنة و
وزوجك
اسكن أنت
وقلناوياأن آدم
كنوزولو
سيدناأنآدم ق
كالالعليم .ويأيت ىذا
احلكيم
تنطفىء فهو
بالغتو ال
تعاىلال {تنتهي
القرآن
قية شك
 -3جاء يف سورة البقرة يف ال
اآلياتأنت
بعضاسكن
التكر{ارويايف آدم
يدعونراف
سورة األع
علىوجاء
ولًند}،
الاجرة 58
ننها رغداً حيث شئتها وال تقربا
القرآنية .وقد تناولت
ىؤالءيفالذين
ليؤكدىذهعلى ذلك
اآليتٌن أن
بإبراز.}15
الاجرة
شئتها ادلوال تق
النيي ليآية.و كانت
األوىلتالبٌن الييا
ادلالحظة نن
القيهة البالغية
تااةهةرباال يىذهاتتراها
وزوجك اجلنة فكال نن حيثاآليات
ىو القو
نيب فعل
وجل
اهلل عز
الكلهةافو وأن
آية األعر
تأت يف
كلهة " رغداً " جاءت يف آية البقرة ومل
احلكم يف إبراز ادلعىن ا
كان الييا
اجلهلة ،و
احلرف و
نيتوى
االتتالفات على
22
ييندادلعىن باكل بالغ
نقيوداًوملبإبراز
وىووإمنا كان
اآليات
تكامراراًويف
التاابو
وىذا وملنا يكن
البقرة واليورة.
لنفيو بييغة التعظيم يف آية ليآية
ابإنعام
ابإكر
يناسب
األكل رغداً
التاابو ونعانيو أشياء
حيدد قيهة
القرآن ،و
ابإنعامجداوً يف
اآليات كثًن
التاابو يبٌن
صاحب
الذي يقو
األكل،
الرغد يف
ذكر نعو
احلقيقة وإنلذلك مل
الفعل إىل نفيو يف سورة األعراف
ننها نا يكون الييا حكها يف ذلك وننها نا تكون البالغة القرآنية23
زلدداً نههاً وننها ا
الربىان (وزاد يف البقرة " رغداً " دلا زاد يف اخلرب تعظيهاً ًبقولو " :وقلنا " خبالف سورة األعراف) .
جاء ىذا البحث لؤك
اليوتية وغًن
اليرف
عناصرىا
وقد ىو
بالفاء،ىا.وكها
العناصرفكال "
األعرواف "
كالنحو وويف
البقرة بالواو
بكافة يف
اللغويةوكال "
وأنا ادلالحظة الثانية فهي رليء "
24
سببياككون يف بالغة
ازيالذين
بعض
بٌن
دار
الذي
اجلد
بعد
ادلتااةهة
اآليات
فهم
يف
الييا
دوراالقتران ،بينها تفيد الفاء التعقيب والترتيب  .يذكر الر
نعروف أن الواو تفيد اجلهع و
فنحن ال ديكن أن نفه
اليحيح،
باكلها
اآلية
نعىن
كاف
يف
كبًن
دور
لو
فالييا
وإعجازه،
االتتالف بٌن العطفٌن فيقو ( :الواو تفيد اجلهع ادلطلق والفاء تفيد اجلهع على سبيل التعقيب،
اآلية ببعضها نن تال الييا النيي.
اعتهاداً على األقوا واللغة دبفردىا ،وإمنا بربط أحداث 25
ادلفهوم نن الواو وال ننافاة بٌن النوع واجلنس)  .فالواو إذن أمشل
فادلفهوم نن الفاء نوع داتل ربت
صاحلة جلهيع األزنان،
التعقيب
المفتاحية:ربهل
الكلمات ىنا فإهنا
نن الفاء ألن الواو تاهل الفاء ونن
وىي اآلية.
ادلتاابو،
نعىنالييا ،
البالغة،
ولذلك جاءت آية البقرة بالواو للداللة على اليعة يف االتتيار ،واليعة يف ذااها فيها نوع نن التكرمي
وابإنعام.

Müteşabih Ayetlerde Bağlam Belagatının Önemi

(وكال ننها رغداً حيث شئتها)

(وكال نن حيث شئتها)

.
والفر الثالث ادلالحظ
 ،وقا يف األعراف Öz
Şüphesiz ki kur’an,
eşsiz
belagatıyla
bitmeyen
bir
hazinedir.
Çünkü
Kur’an
الضهًن يف آية البقرة يعود إىل اجلنة بينها مل يأت الضهًن يف آية األعراف وىذا يد أن اجلنة جاءت
ve alim olan Allah’ın kelamıdır. Araştırma bu konuyu vurgulamak ve Kur’andaki
 açıklamakالتكرمي
 yazıldı.ناiçinيناسب نقام
التأكيد وىو
اليعة و
وىذا فيو نوع
بلفظ نيتقل مث أعيدت بضهًنىا
i tekrarların sebebini
Seçtiğim
müteşâbihننbazı
ayetlerde
atın önemini bağlam
vasıtasıyla
açıklamaya
çalıştım.
Söz
konusu
farklılıklar,
اجلنةveواليكن ،فالظرف حيتهل
وأيضاً الظرف يف آية البقرة حيهل نعىن االتياع وادلياحة األكرب نن
, harf veya cümle seviyesindedir. Âyet
surelerin münasip mânâları ise kelâmın
26
األكل
ayetlerdekiار فعل
اليكن ،فتكر
األكلbirدون
üslupla,آيةBuاألعراف
األكل واليكن ،بينها ال حيتهل يف
yla ortaya çıkar.
Teşâbüh,
alelâde
değildir.إالtekrar
nın belâgî bir şekilde ortaya çıkması amaçlanmıştır.
ar kelimeler: Belagat, Bağlam, Müteşabih, Ayet.

, Okt., Ankara
Arap
خذٌجّ Dili
ve Belagati
Anabilim
Dalı,
Üniversitesiيطثعح
ٔأدًذ يطهٕب،
انذذٌثً
انمزآٌ ،دممّ
عٍ إعجاس
 22انشيهكاًَ ،انثزْاٌ انكاشف
d.adyab@gmail.com). ORCID ID: orcid.org/0000-0002-9497-9197
انعاًَ ،تغذاد  ،9973ص .239

 23األَصاري ،اتٍ ْشاو ،يغًُ انهثٍة عٍ كتة األعارٌة ،تذمٍك يذًذ يذًٍ انذٌٍ عثذ
انذًٍذ ،ص .294
 24انثكزيَ ،فسّ ،ص .37
 25انزاسيَ ،فسّ ،ج .293 ،6
26
تالغح انمزآٌ ،يطثعح انثٍاٌ انعزتً ،9999 ،ص .922
تذٔي ،أدًذ أدًذ ،يٍ 1
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واليكن ييلح نع آية البقرة دون أن خيتل ادلعىن ،أنا يف آية األعراف ال ديكن تكرار فعل اليكن نع
الظرف لوجود حرف اجلر " نن " ففعل اليكن يناسبو حرف اجلر " يف ".

 -4قا تعاىل يف سورة التوبة {فال تعجبك أنواذلم وال أوالدىم إمنا يريد اهلل ليعذةهم ةها يف احلياة
الدنيا وتزىق أنفيهم وىم كافرون  ،}88وقا تعاىل يف نفس اليورة {وال تعجبك أنواذلم وأوالدىم
إمنا يريد اهلل أن يعذةهم ةها يف احلياة الدنيا وتزىق أنفيهم وىم كافرون  .}58ظاىر اآليتٌن يوحي
بالتكرار ،فاالتتالف يكاد يكون باألحرف فقط .يقو ابن عباس ورلاىد :يف الكالم تقدمي وتأتًن،
وادلعىن " فال تعجبك أنواذلم وال أوالدىم يف احلياة الدنيا إمنا يريد اهلل ليعذةهم ةها يف اآلترة ،ومجلة
27
(إمنا يريد اهلل ليعذةهم ةها ) مجلة اعتراضية" والتغاير يبدو واضحاً ،ففي اآلية األوىل عرب ب " فال "
وعرب يف اآلية الثانية ب " وال " فاألوىل جاءت بالفاء والثانية جاءت بالواو ،والفاء كها ىو نعروف
تفيد التعقيب واآلية ال ي قبلها جاءت نبينة كراىية ابإنفا نن ىؤالء فجاءت الفاء لنهيهم عن
ابإعجاب بكثرة األنوا واألوالد ،وأنا اآلية الثانية جاءت بالواو ألن اآليات ال ي قبلها كانت بالواو(
والتيل ،وال تقم  ،وال تعجبك ) ،فالعطف بالواو كان نناسباً دلا قبلو .أنا التغاير الثاين فجاءت اآلية
األوىل " وال أوالدىم " ويف الثانية " وأوالدىم " .رليء " ال " يفيد النهي وىو نناسب لكثرة إعجاةهم
بأنواذلم وأوالدىم ،فالنهي كان لإلعجاب بكل واحد على انفراده ،وبناء على ذلك يكون النهي
28
للهجهوع .ويف اآلية الثانية مل تأت " ال " فكان هنياً عن إعجاب اجملهوع  ،ويف نفس الوقت
يتضهن ابإعجاب بكل واحد على انفراد ،ولذلك جاءت اآليتان نتكانلتان يف ذااهها .نقطة أترى
يف التغاير بٌن اآليتٌن ،قا يف األوىل " :ليعذةهم " ،ويف اآلية الثانية " أن يعذةهم " ،الالم للتعليل
ونفعو يريد زلذوف ،والتأويل إمنا يريد اهلل ابتالءىم باألنوا واألوالد لتعذةهم.

يف اآلية األوىل قا " يف احلياة الدنيا "  ،ويف الثانية " يف الدنيا " فإثبات احلياة يف األوىل كان على
األصل وحذفها نن اآلية الثانية كان إشارة إىل حقارة الدنيا وأنو ال يوجد يف الدنيا حياة وال راحة وأنو
ال جيب أن توصف باحلياة ألن احلياة احلقيقية يف اآلترة.
 -5قا اهلل تعاىل يف سورة األعراف  { :قالوا أرجو وأتاه وأرسل يف ادلدائن حاشرين
}999األعراف ، 999:وقا يف سورة الاعراء  { :قالوا أرجو وأتاه وابعث يف ادلدائن حاشرين
}46الاعراء .46:نن سيا اآليتٌن يتبٌن الفر بينهها ،فالفعل كها ىو نالحظ يف سورة األعراف جاء
بييغة " أ رسل " بينها جاء الفعل يف الاعراء بييغة " ابعث " وعند التهحيص والتدقيق يتبٌن سبب
ىذا االتتالف والبالغة نن ورائها .أوالً :الفعل " ابعث " فيو نعىن ابإرسا وزيادة ،فالبعث يف كالم
 27اتٍ كثٍز ،تفسٍز ،طثع إدٍاء انكتة انعزتٍح ،عٍسى انثاتً انذهثً ،9983 ،ص .235
 28اتٍ انمٍى ،تذائع انفٕائذ ،انطثاعح انًٍُزٌح ،ص .84
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العرب جاء على عدة أوجو أحدىا :ابإرسا  ،ونثالو قولو تعاىل يف سورة األعراف ( مث بعثنا نن
ونن نعاين البعث عند العرب التهييج وكثًناً نا يُيتخدم للقاعد
بعدىم نوسى  )914أي أرسلنا،
الملخص
والبارك فالعرب تقو " بعث البعًن فانبعث " أي حل عقالو وىاج بعد أن كان جالياً .ونن نعاين
نبعث نن
تنطفىءويوم
النحل (
تعاىلوأنيف سورة
كنوزيؤكده
وىذا نا
قوم نا
كلالعليم .ويأيت ىذا
احلكيم
فهو كالم
بالغتو ال
قولوتنتهي
القرآن ال
شك أن
البعث ابإهناض والتهثيل عن ال
الفعل ال
الذين نن
ىؤالءوواضح
،) 83
أنة شهيداً مث ال يؤذن للذين كفر
حيهلالقرآنية .وقد تناولت
اآليات
اآلية يفأن بعض
نعىنالتكرار
يدعون
عتبون على
ييت ولًند
ليؤواكدوالعلىىمذلك
تال اآليةالييا، 236
البقرة يف
القيهةتعاىل يف
كدهاز قولو
القيام،ال يوىذا نا
ابإهناض و
النيي ليآية.و كانت
البالغية نن
اتتراها يؤبإبر
تااةهة
نعىن ابإرسا وإمنا يعطي نعىناآليات ادل
تعاىل (ىوإن اهلل
فأجاةهم
قاتلون وربت
علىذلم نلك
االتتالفاتجيعل
عندنا طلب بنو إسرائيل نن نبيهم أن
احلكم يف إبراز ادلعىن ا
كاناهللالييا
ايتواجلهلة ،و
احلرفرو
نيتوىاً يالكلهة
ادلعىنرازأنوادلعىن باكل بالغ
نقيوداً بإب
وإمنا كان
اآليات
وليس يكن
اليورة .ومل
ليآية و
إليهم وإمنا
طالوت
تعاىل يفأرسل
ادلعىن أن
البقرة،
قد بعث لكم طالوت نلكاً ) 237
التاابواهلل تكراراً
التاابو ونعانيو أشياء
حيدد قيهة
دلاذاوالذي
القرآن،
اآليات كثًن
فيهم .بٌن
كان التاابو
احلقيقة إن
القرآن يف
استخدم
نيتطيعجداًأنيفنفهم
ونن ىنا
جعل فيهم طالوت نلكاً ألنو أصالً
ٍ
زلدداً نههاً وننها ا
القرآنية
البالغة
تكون
نا
وننها
ذلك
يف
ا
حكه
الييا
يكون
نا
ننهانقام سورة الاعراء ً
نقام ربد وشدة وقوة ،فالقو صدر عن قوم
سورة الاعراء الفعل ابعث ،ألن
جاء ىذا البحث لؤك
وقد
ىا.
وغًن
اليوتية
العناصر
و
اليرف
و
كالنحو
عناصرىا
بكافة
اللغوية
فرعون فهم مل يكتفوا بابإرسا وإمنا أرادوا أن يقوم واحد نن اجملتهع وىذا فيو نعىن التهييج وإثارة
دبعىنياككون يف بالغة
لكنالذين
الغرضبعض
يؤديدار بٌن
أرسل " الذي
فالفعل"بعد اجلد
احلقيقي،ادلتااةهة
فهم اآليات
الييا يف
نقيدىم
الناس على سيدنا نوسى ،وىذادوركان
فنحن ال ديكن أن نفه
اليحيح،
باكلها
اآلية
نعىن
كاف
يف
كبًن
دور
لو
فالييا
وإعجازه،
أقل نن الفعل " بعث " ،فادلوقف دلا اشتد على قوم فرعون جاء الفعل " أرسل " ليظهر شدة نا
اعتهاداً على األقوا واللغة دبفردىا ،وإمنا بربط أحداث اآلية ُببعضها نن تال الييا النيي.
يعتلج يف نفوسهم نن احلقد والكره لييدنا نوسى ،ىذا نن ناحية ،ونن ناحية أترى أن نعىن
اآلية.عارة نرة  ،ونن ىنا
ادلتاابو،سبع
سورة ،الاعراء
المفتاحية:بينها ورد
ثالثٌن نرة،
ابإرسا ورد وجاء يف سورة األعراف
البالغة،يفالييا
الكلمات
أيضاً ندرك أمهية الييا يف ذلك.

 -6قا تعاىل يف سورة األنعام { :فقد كذبوا
Özوا بو ييتهزئون .} 6
ييتهزئون  ، } 5وقا يف سورة الاعراء { فقد كذبوا فييأتيهم أنباء نا كان
Şüphesiz ki kur’an,
eşsiz
belagatıyla
bir hazinedir.
Kur’an
bitmeyenالاعراء ،واتتالف آتر أنو
اليٌن يف آية
Çünküبينها جاءت
األنعام،
فنالحظ كيف ذكر ( سوف ) يف
ve alim olan Allah’ın kelamıdır. Araştırma bu konuyu vurgulamak ve Kur’andaki
سورة األنعام
ادلالحظ يف
Seçtiğimراء .نن
اللفظةbazıيف آية الاع
تذكر ىذه
ذكر لفظ " احلق " يف آية األنعام ومل
i tekrarların sebebini
açıklamak
için yazıldı.
müteşâbih
ayetlerde
atın önemini bağlam
vasıtasıyla
açıklamaya
çalıştım.
Söz
konusu
farklılıklar,
أن لفظ احلق تكرر كثًناً ،فقد جاء ىذا اللفظ يف نواضع كثًنة نن ىذه اليورة ،بينها مل تذكر ىذه
, harf veya cümle seviyesindedir. Âyet ve surelerin münasip mânâları ise kelâmın
Teşâbüh,نن
ayetlerdekiذلك ،ىذا
تعبًني يقتضي
الييا ال
األنعام ألن
üslupla,تأيتBuيف آية
اللفظة يف سورة الاعراء ،فناسب أن
yla ortaya çıkar.
alelâde
bir tekrar
değildir.
nın belâgî bir şekilde
ortaya
çıkması
amaçlanmıştır.
ناحية ،ونن ناحية أترى أن آية األنعام جاءت نع " سوف " وكها ىو نعروف أن "سوف " يف
ar kelimeler: Belagat, Bağlam, Müteşabih, Ayet.
اللغة العربية تفيد البعد يف ادليتقبل ،فأفادت تأتًن اجلزاء والعقوبة إىل زنن أبعد شلا ىو عليو يف
الاعراء ادلقترنة حبرف اليٌن الذي يفيد القرب يف ادليتقبل.
Müteşabih
Bağlam
Belagatının
Ayetlerdeنا كانوا بو
ياتيهم أنباء
فيوف
Önemiدلا جاءىم
باحلق

Dalı,

الخاتمة

, Okt., Ankara Üniversitesi Arap Dili ve Belagati Anabilim
d.adyab@gmail.com). ORCID ID: orcid.org/0000-0002-9497-9197

البد يل نن ذكر بعض النتائج ال ي توصل إليها ىذا البحث:
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 .1كثر احلديث عن ادلتاابو وكان نوضع نقاش وجد بٌن علهاء اللغة نن جهة وبعض
ادليتارقٌن الذين حياولون إنكار بالغة القرآن وإعجازه نن جهة أترى ،وىذا يف احلقيقة
ناتج عن القيور اللغوي والفهم اخلاطىء.
 .2لو كان التكرار حاصالً يف آيات القرآن النتفت بالغة القرآن وزالت تيائيو األسلوبية
والبالغية.
 .3إن ادلاتغلٌن يف حبث آيات القرآن ادلتااةهة ال بد ذلم أوالً وقبل كل شيء أن يكونوا عادلٌن
بالعربية علهاً واسعاً وال يكفي نعرفة النحو واليرف ولكن ال بد نن التعهق يف بالغة
العربية.
 .4بعد نعرفة البالغة العربية البد للهاتغل يف ادلتااةهات أن ييتحضر ادلناىج النقدية احلديثة
ال ي أشارت بعضها إىل أمهية الييا وأن الدراسات احلديثة تيلط الضوء على الييا
بفروعو ادلختلفة.
 .5النص القرآين ىو نص نتحرك وذو دالالت واسعة ولذلك تأيت أمهية دراسة علم النص نن
ىذه الزاوية وأنو البد للباحثٌن نن نعرفة أساسيات علم النص ال ي تؤىلهم للبحث يف نص
القرآن.
 .6تاابو اآليات يبدو للوىلة األوىل تاابو لفظي ولكن عند التهحيص والنظر صلد أن ىذا
التاابو نقطة بداية لدراسة األسلوب والييا إىل أن نيل إىل فهم اخليائص البالغية
ليآية.

المصادر والمراجع
ابن كثًن ،تفيًن ،طبع إحياء الكتب العربية ،عييى البايب احلليب.9983 ،

ابن ننظور ادليري ،أيب الفضل مجا الدين زلهد بن نكرم ،ليان العرب ،نيور على طبعة بوال .

أبو حيان ،البحر احمليط ،نطبعة اليعادة دبير .9428

ابإسكايف ،اخلطيب ،درة االتنزيل وغرة التأويل ،نناورات دار اآلفا اجلديدة ،بًنوت .9974

اآللوسي ،شهاب الدين الييد زلهود ،روح ادلعاين يف تفيًن القرآن الكرمي ،إدارة الطباعة ادلنًنية ،دار
إحياء التراث العريب.

صور من البالغة السياقية في اآليات المتشابهة
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األنياري ،ابن ىاام ،نغين اللبيب عن كتب األعاريب ،ربقيق زلهد زليي الدين عبد احلهيد.
الملخصنطبعة البيان العريب.9999 ،
بدوي ،أمحد أمحد ،نن بالغة القرآن،

ال شك أن كنوز القرآن ال تنتهي وأن بالغتو ال تنطفىء فهو كالم احلكيم العليم .ويأيت ىذا
بكري شيخ أنٌن ،التعبًن الفين يف القرآن ،دار الارو .9974 ،
ليؤكد على ذلك ولًند على ىؤالء الذين يدعون التكرار يف بعض اآليات القرآنية .وقد تناولت
األوقاف
القيهةالتنزيل،
فهمرازنعاين
اليبيل يف
النيي ليآية.و كانت
سلطوطةتالدبكتبةالييا
البالغية نن
اتتراها بإب
تيهيل ال ي
احلين ،ادلتااةهة
البكري ،زلهد تاج الدين أيب اآليات
االتتالفات على نيتوى الكلهة واحلرف واجلهلة ،وكان الييا ىو احلكم يف إبراز ادلعىن ا
ببغداد .9999
ليآية واليورة .ومل يكن التاابو تكراراً يف اآليات وإمنا كان نقيوداً بإبراز ادلعىن باكل بالغ
البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ادلطبعة العثهانية.9415 ،
احلقيقة إن التاابو بٌن اآليات كثًن جداً يف القرآن ،والذي حيدد قيهة التاابو ونعانيو أشياء
البالغة .القرآنية زلدداً نههاً وننها ا
وننها نا
زلهد الييا
مجع يكون
ننها نا
تكون9974
احملهدية،
ذلكالينة
الندوي ،يفنطبعة
اجلوزية ،ابن القيم ،التفيًن القيم،
أويس حكهاً
اللغوية بكافة عناصرىا كالنحو واليرف والعناصر اليوتية وغًنىا .وقد جاء ىذا البحث لؤك
_______ ،بدائع الفوائد ،الطباعة ادلنًنية.
دور الييا يف فهم اآليات ادلتااةهة بعد اجلد الذي دار بٌن بعض الذين ياككون يف بالغة
الرازي ،فخرالدين ،التفيًن الكبًن،
نير.كبًن يف كاف نعىن اآلية باكلها اليحيح ،فنحن ال ديكن أن نفه
البهية،لو دور
ادلطبعةفالييا
وإعجازه،
اعتهاداً على األقوا واللغة دبفردىا ،وإمنا بربط أحداث اآلية ببعضها نن تال الييا النيي.
الييوطي ،جال الدين ،نعترك األقران يف إعجاز القرآن ،ربقيق زلهد علي البجاوي ،دار الثقافة

العربية للطباعة.
الكلمات المفتاحية :البالغة ،الييا  ،ادلتاابو ،اآلية.
الاوكاين ،زلهد بن علي بن زلهد بن عبد اهلل ،فتح القدير ،نطبعة نيطفى البايب احلليب وأوالده،
نير .9439
Müteşabih Ayetlerde Bağlam Belagatının Önemi

الطربسي ،رلهع البيان يف تفيًن القرآن ،كتابفروشي إسالنية ،طهران.

Öz
Şüphesiz ki kur’an, eşsiz belagatıyla bitmeyen bir hazinedir. Çünkü Kur’an
الغرناطي ،أبو جعفر أمحد بن الزبًن،
ve alim olan Allah’ın kelamıdır. Araştırma bu konuyu vurgulamak ve Kur’andaki
i tekrarların sebebini
açıklamak
بية için
yazıldı.
Seçtiğim
النار ،بًنوت
للطباعة و
النهضة العر
 bazıدار
müteşâbihأمحد،
ayetlerdeزلهود كانل
 ،ربقيق الدكتور
atın önemini bağlam vasıtasıyla açıklamaya çalıştım. Söz konusu farklılıklar,
.9985
, harf veya cümle seviyesindedir. Âyet ve surelerin münasip mânâları ise kelâmın
yla ortaya çıkar. Teşâbüh, ayetlerdeki alelâde bir tekrar değildir. Bu üslupla,
ناصر بن
الطالب
حققها
الكرناين ،زلهد بن محزة،
nın belâgî bir şekilde
ortaya
çıkması
amaçlanmıştır.
ar kelimeler: Belagat,
Bağlam,
Müteşabih,
Ayet.
سليهان العهر ،رسالة ناجيتًن نقدنة إىل كلية أصو الدين يف جانعة ابإنام زلهد بن سعود

نالك التأويل القاطع بذي ابإحلاد والتعطيل يف توجيو ادلتاابو

اللفظ نن آي التنزيل

الربىان يف نتاابو القرآن دلا فيو نن احلجة والبيان،

ابإسالنية.9999 ،

Dalı,
التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل
الزسلاري ،الكااف عن حقائق

, Okt., Ankara
Üniversitesiبًنوت
Arapالكتب العريب،
 ، Dili ve Belagati Anabilimدار
d.adyab@gmail.com). ORCID ID: orcid.org/0000-0002-9497-9197

.9317

الزنلكاين ،الربىان الكاشف عن إعجاز القرآن ،حققو تدجيو احلديثي وأمحد نطلوب ،نطبعة العاين،
بغداد .9973
1
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