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النبمممم لل؛والصمممماةلوالسممممالل ممممم ل سممممو لهلل،بسمممملله
ّ لالغُللبواصحأولو م لآ لبيتولالطيبينلالطاى ينلل،وال سو لالمصطف ل،المجتب 
ل،لوبعُد.الميامين

لآخم لممنلمووموإلإلم نفسمولينتقم للالقا ئليجدلفعندلتاوةلالق آنلالك يل
ل.أسممموبلالقمم آنلو بمميللبا تممول إل جممافلفمملومممالكلمم لإاللسمميولولويسمم ،ل فمم

يسممتخدلللالكمم يللوجممدُتلالقمم آنل؛بحثممالود اسممولنبمم تلفمم لىممكالا سممموبلو نممدما
الجدا لالفاص للبمثابولاانتقاليولىكهلا دواتلكانتل،مخصوصوًللأسموبيوًللأدواتٍل

الواحمدة،لالق آنيمولالسمو ةلداخم لليفتتحمولآخم َلوللبينلمووموٍإليختتممولالقم آنلالكم يل
فيولل؛ألولاانتقا لالمووو  لف لالق آنمسل ووجدُتلالتك ا ليمعبلدو ًالبا فًالف

فكمممانلالتكممم ا لل،المأخمممكِللسمممي ُلال،لالحبممم ِللشمممديدُلالل،السمممب ِللالممممم لا سمممموب لال ا ممم ُل
لممممالكمممالقنط ةلاانتقاليمممولممممنلمووممموإلإلممم لمووممموإلوممممنل صمممولإلممم ل صمممو،لأو

مممنلالا ممولب و مموللأنمموللممي لأ ى،لول(أسمماليبلالممتخم )ل:بلالشممع ل نسممميولفمم
ل أسماليبلالمتخم لفم)ل:فنقو ؛لبيللمكانتولأنلنساويولبالشع و ل،الق آنلالك يل

الق آنلالكمممم يللبممممابمممدللنممممالأنلنسمممممولف،لٔبعممممبلالبمممماحثين،لبحسممممبل ممممو ل(القممم آن
ومنلىكهلا سماليبل(،لا ساليبلاانتقاليولأولوسا  لاانتقا )لوأساليبولفنسمييا:

لوأكث ىالتأثي ًالأسموبلالتك ا .
                                                           

فومممالانبممم ل سمممالولالباحثمممو:لآاولأحممممدلحسمممن،لوالتممم ل نوانيممما:ل حسمممنلالمممتخم لفممم لل-لٔ
وى لجفولمنلمتطمباتلنيم لل-جامعولالموص لل–الق آنلالك يللد اسولبا يو ،لكميولاآلدابل

 ل.ٕ٘ٓٓ-بإش افلأ.د/لأحمدلفتح ل موانلل–شيادةلالماجستي لف لا دبلالع ب ل
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بحمممثلتقمممديلل ؤيمممولجديمممدةلل سممماليبلو مممم لىمممكالالممم أي،لسممميحاو لىمممكالال
اانتقاليمممولالموومممو يولفممم لالقممم آنلالكممم يل،لمممم لالت كيمممفل مممم لأسمممموبلالتكممم ا ،ل

ُكتممبلالتفسممي لوكتممبلل:كمم لمممنلود اسممتولد اسممولتحميميممولبا يممو،لمعتمممداًلل ممم 
ل،البا ممولالع بيممو،للتقممديلل ؤيممول مميممولومنيجيممول ممنلأسممموبلالتكمم ا لاانتقممال 

لعالللسو لالق آنلالك يل.وتأثي هلف لالجولال
لوىولييديلالسبي .للل،ومنلهلتعال لنستمدلالعون

اانتقممما لالموومممو  ،لالتكممم ا لاانتقمممال ،لسمممو ةلالشمممع او،لل:الكمماااالمالمحيا  ااا 
ل.سو ةلال حمن،لالتفسي لود اسولتحميميولبا يو
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Abstract: In the name of Allah, and blessings and peace be 

upon the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant, 

who is the Chosen Messenger and his family and 

companions, and a great deal of peace.  

When reciting the Qur’an, it moves you from topic to topic 

with ease, and you do not feel its transfer from story to story 

or from topic to topic, and I found the Qur’an using certain 

methods to be like the separation wall between a topic that it 

concludes and a topic that it opens in a single surah, and I 

found repetition has a role in an issue. The objective 

transition in the Qur’an, as it is a stylistic pathway, wonderful 

casting, very knit, Easy to understand, well-spoken.. The 

repetition was like a transitional bridge from topic to topic 

and from story to story. in poetry... we say methods of 

disposal.. same..in the Qur’an.. some researchers have called 

it ..  

We must be polite with the Qur’an and its methods, and we 

call them: transitional methods or means of transmission... 

Among these methods and the most used is the method of 

repetition. 

Based on this view, this research will attempt to present a 

new vision of the objective transitional methods in the Qur’an 

with a focus on the method of repetition, and study it as an 

analytical and rhetorical study based on books of 

interpretation and Arabic Rhetoric, to present a scientific and 

systematic view on the method of transitional repetition and 

its effect on the general atmosphere of the noble Qur’an. 

And.. Allah Almighty is appointed as he guides the path. 

Key words: Thematic Transition, Transitional Repetition, 

Sorah AL-Shoarraa,Sorah Al-Rahman, Interpretation and 

Rhetorical Analytical Study 
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 املقدمت
نلنفممو لالمسممممين،لولل ىيبممولفمملالكمم يللإنللمقمم آن ل شممديدةلفممل ىبمموًلللممولا 

 موبلالباحثين،لو دلوجدنالمنلحماوةلالقم آنلوا  جمافهلمماليغ ينمالبخدمتمولود اسمول
ل القمبلمنلحبلشديدللو،لومالاستق لفل كل لمالو  لفل أساليبو،لو دلأ اننالف

وللممولل،العممم ل مممنلو اولالقصممدلفمملالعقمم لمممنليقممينلبإ جممافلالقمم آنلوتفو ممو،لوه
لاإلخا لفيمال قدنال ميولالنيوللخدمولالق آنلالك يل.

واستشممعا لل،كتممابلهلنبمم اتلتعينممول ممم لتممدب لمعانيممول إنللمقمما ئلفمم
والفو لكم لالفوم :لل،الخشوإل ندلتاوتولومدا ستو،لولع لالش فلك لالش ف

لنعتب لبموا بو.معانيو،لونتدب لآياتولولل أنلنتدا  لأسموبو،لوننب لف
وأساليبلمحمددةللانتقما لممنلمووموإلإلم لل،ولمق آنلوسا  لمخصوصو

وىمولل، أخ ي،لومنلىكهلالوسا  :لأسموبلالتك ا لاانتقالإل لومنل صولل،آخ 
تتكم  لل،لوالتم لبمدو ىاالعبا ةلأولالجمممولالق آنيمول فل:لتك ا ٌلماليمكنلتع يفولبأنو

و ةلالواحمدة،لوكمأنلالتكم ا ل والمبل دةلمم اتلكفواصم لموومو يولبمينلآيماتلالسم
ومم اتلَتْعُب لمنلخاليالاآلياتللَتُق لحكايمولممنلأوليمالإلم لآخ ىما،لل،منفصمو

وىكممممكالفمممم لسمسمممممولمممممنلالتكمممم ا ل،لسمممم دلحكايممممولأخمممم ىلإلممم لآخ ىممممال ثمممللتبممممدألفمممم
أولمعمماب لتنفممكلل، لتفصمم وكممأنلآيمماتلالتكمم ا لُجممدُلل،وا سمماليبلالثابتممول،الممممني 

وكمممأنلالقممم آنلل، ىمممالممممنلا حكممماللوالموومممو اتلوالقصممم ممممنلخاليمممالإلممم ل ي
ل بيممالفممىممكهلالُجممُد لوالمعمماب لا سممموبيو،لويجعميممالكالفاصمممولينتقمم لل الكمم يلليبنمم

وكممأنلالتكمم ا لتحممو لمممنلنمممطلأسممموب لإلمم لل،أخمم ىلخفممولولطممفلمممنل صممًولإلمم 
 نطمم ةلتعبي يمموليممم لبيممالالسممياولمممنلموومموإلإلمم لآخمم ،لوبممكل ليصممب لالتكمم ا ل

ل فملسمو ةلالشمع اولكممالفم ل؛وبنماولينبنم ل ميمولكثيم لممنلالسمو لنتقاليمو،باى ةلا
لفِلل: ولولتعال  مآَللَكِلَ لل }ِإنَّ لَ بَّمَ لَليُمَولاْلَعِفيمُفللْؤِمِنينَلَيًولَوَمالَكاَنلَأْكَثُ ُىللم  نَّ *لَواِ 

َبانِلَالآل}َفِبَأيِّللسو ةلال حمن:،لوكمالف لال َِّحيل{ لةلالم سمات:وسو ل،ل{ِولَ بُِّكَمالُتَككِّ
ِبينَلَمِ ٍكللِّلٌ ليَّوْل}َويْل ل.ِ َباَدلِهلاْلُمْخَمِصين{ل}ِإاَّل:لوسو ةلالصافاتل،{ْمُمَككِّ
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ففمم لسممو ةللآخمم ؛حجممللاانتقمما لمممنلموومموإلإلمم لل وتختمممفلالسممو لفمم
و مم بلمفصممٍ للالسمم دل فمملالشممع اوليحتمماجلاانتقمما ل بمم لأسممموبلالتكمم ا للو ممت

كممممونلالمممممؤكنلبختمممماللاآليمممماتلالمكممم  ةلفتل أتتممممفتطممممو لاآليمممماتلحتممم لل،ل حمممداث
تحو لالحك لالق آن لإل ل صولأخ ىلليالجّوىالونسقيالوبنيتيالومنلثللالقصو،ل

ماتمفولتمامال الت كيبيولوالبا يولالمخ سمو ةلالم حمنلل أممالفمل،آيماتلسمبقيالممنلمَّ
وتتناسولاآلياتلل،ولس يعولم لالوصفلالس ي لوالموجفا ساليبلاانتقاليل فتأت
ل،وحسمنلالتقسمميلل،الوصمفل وتمتمافلبالد مولفمل،فتتسمللبالقصم ل؛تمم لالسم  ولمم 

لوالتساوولوالتساويلبينلأجفا يالالت كيبيولالداخميو،لوكأنيالبنماولممنل مدةلطوابموَل
َبانِلآَاللبآيممماتلالتكممم ا ل}َفبِمممَأيِّللمنفصمممموٍلل،متسممماويوٍللمتواليممموٍل وكمممأنلل،{ِولَ بُِّكَممممالُتَكمممكِّ

أولل ،تفصمم لالطممابولا و ل ممنلالطممابولالثممانل،بممومحفوللفٌلأسممموبلالتكمم ا لُسممقُل
ل،نباميمممول جيبمممولالد مممول تفصممم لوصمممفلالجنمممول مممنلوصمممفلالجنمممولا خممم ى،لفممم

ل.ونعيميالالمثال لالباى ل،ولال حبويأخكلالعق لإل لآفاولالجنلووصفٍل
ا سمموبلالعماللل تتنماو لالتكم ا لكمأداةل  آنيمولتمؤث لفمل و دلتعمددتلا بحماثلالتم

ل،يممممو،لوكممم لىمممكهلالد اسممماتلأ فممممتلالوبيفمممولالكبممم ىللمتكممم ا لسمممياولاآليممماتلالك ل
العديممدلمممنلالسممو لالك يمممو،لوكأنيممالم تكممفلل بممال  للمممنلبيو ىممالووومموحيالفمم

ف كمممفتلالد اسممماتلالبا يمممول مممم ل؛لأسمممموب لفممم لبنا يمممولا سمممموبلالعمممالللمسمممو ة
تمثمم لا  مم ابلالجف يممولالمسممتيدفولمممنلل التممل وىممل،الوبيفممولالصممغ ىللمتكمم ا 

 ي ىمماللوأأولالتنبيممولل،أولالتأكيممدلأولالحممثل،كغمم بلاإلنممكا لأولالتيديممد؛ل ا التكمم
د يقمممولولطيفممموللمتكممم ا ،للكمممنلكمممانللاًلمممممال مممّدهلالبا يمممونل مممديمًالوحمممديثًالأ  اوممم

ل،نفس ل ي لمالىولمع وفلبمينلالبمغماولوالنحماةلوالمغمويينل لمتك ا لو  لآخ لف
أ حمبلفمم للأفمولاانطماولإلمم لوت يمدل،ووجمدتلأفكما ًالتمم ل ممم ل قمم للمبموحلبيمما

متميمممممفةلولللكمممممونلفاتحمممممولخيممممم للد اسممممماتل  آنيممممموتولعميمممممالل،لد اسممممماتلالبا يممممموا
ل.معاص ة

ل:ل ومنلالد اساتلالت لتناولتلالتك ا لالق آن
ل:كتابلمطبوإلتحتل نوانل-
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توجيولمتشابولالق آنللمالفيولممنلل الق آنل]المسم لالب ىانلفل أس ا لالتك ا لف 
ىممل(ل٘ٓ٘تأليفلتاجلالقم او:لمحممودلبمنلحممفةلالك ممان ل)تلل– لالحجولوالبيان[

أحممدل بمدلالتموابل موبلل:م اجعمول-لد اسولوتحقيول بمدلالقماد لأحممدل طمال–
لل.بدونلتا يخل–دا لالفويمولل طب لفل–

ل: سالولدكتو اهلتحتل نوان
لف  لالع بلل التك ا  لكتاباتل مماو لف لووو لالبا يو، لوأس ا ه لالك يل الق آن

يا فمانلل:تقديللالباحثل-لباتل مماولشبولالقا ةلالينديول)د اسولتطبيقيو( وكتا
ل منك   لحسنلمخموفلل.وتحتلإش افلأل-لجنتلك  لمحمود الجامعولل–د.

 .لٕٔٔٓىم/لٕٖٗٔ اللل-لإساللآبادل–اإلساميولالعالميول
ل: سالولماجستي لتحتل نوان

لف  لالل أ  ابلالتك ا لالبا يو ل)سو ة إ دادلل-ل حمنلأنموكجًا(الق آنلالك يل
جامعول بدلالحميدلل–د.لكوف لأحمدلل.تحتلإش افلأل–الباحثو:لمولفيدةلنعيمول

ل لمستغانل لبادي  لل–ابن لالشعبيو لالديمق اطيو لالجفا  يو ل–الجميو يو
 .لٕٙٔٓل/ٕ٘ٔٓ

وكمممم لىممممكهلالد اسمممماتلو ي ىممممالليممممالفومممم لبأسممممبقيولالد اسممممولوالتطبيممممولوالتنمممماو ل
لكنلىكهلالد اسماتلنبم تللمتكم ا لكأسمموبلبا م للمولل،البا  للباى ةلالتك ا 

لمغممم بلالعممماللممممنللولممملليمتفمممتلالبممماحثونل،أنماطمممولالداخميمممولوأ  اومممولالسممميا يو
أولل، لاانتقاليممموللمتكممم ا لو مممممولكفاصممم لأسمممموب لوموومممو  لبمممينلاآليممماتالممدولا

 صم لإلم ل صمولأخم ىلحمدثتلل كوسيمولمنلوسا  لالتنق لممنل صمولحمدثتلفم
كممالكمانلل،يللمولأشخاصمولوب وفمولالمختمفموك لالمَصمالقَللاىكل؛ ص لآخ ل ف

التكمم ا لاانتقممال لفاصممالبممينلأمممو ل بيمممولوآيمماتلمتعممددةلممممالأوجممبلالفصمم ل
وهلل،كمالفم لآيماتلسمو ةلالم حمن،لوىمكالممالدفم لإلم لكتابمولىمكهلالد اسمول،بينيا

ل.سبحانولوتعال ل؛موفولوىولالمعينال
ل:ما؛لأتٍلبَلوثَلل،،لوخاتموومبحثينل،وتمييدل،ومقدملو لالد اسولأنلتكونل م قوت
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للموووإفلالمقدمو:ل لتقديل لجوانبول،بحثاللبيا لبعب لإل لولل،وش ح شا ة ا 
ل.الجديدلالكيليقدمول،لم لبيانيوالد اساتلالسابقول م

لل لاانتقاليوفالتمييد: لبا ساليب لالتع يف لالتك ا لل،فيو لبأسموب والتع يف
 .يم لالبا  ونبكةل نلالمني لالتحمل،اانتقال 

تأصي لل-با ولالتك ا لاانتقال ل)سو ةلالشع اولنموكجًالفعنللالمبحثلا و :
 .وتحمي (

 :وفيو
ل.لسو ةلومووو اتيال ندلالمفس ينلمجم لا  بلل-
ل.وجولالتفسي لآلياتلالتك ا لاانتقال ل-
ل.آياتلالتفسي لاانتقال ل الوجيولالبا يولفل-

لل:المبحثلالثان  لالتفعن لفوبيفو لوتناسولل ك ا  لتقسيل لال حمنل)حسن سو ة
 .وانتقا (

 :وفيو
ل.لسو ةلومووو اتيال ندلالمفس ينلمجم لا  بلل-
ل.وجولالتفسي لآلياتلالتك ا لاانتقال ل-
ل.آياتلالتفسي لاانتقال ل الوجيولالبا يولفل-

 .التوصيات،لم لكك لالنتا  لالت لتوصمتلإلييالالد اسوففيياللالخاتمو
 ِمدل مييالف لأثناولالد اسو.الت لا تُللم اج المصاد لولمفملتبَلثَلالل

 :مشكم مالب ث
وىولمنل،لالد  لالبا  لالقديللوالحديثلأىميولكبي ةل لقويولالتك ا لفللللللل

لالت لُدِ  لموووإلل القوايا لكما لكثي ة، لأط وحاتلأكاديميو لخا  لتناوليا تل
ص ،لحت ليبنلالقا ئلأنولالمنيالالت اث لومنيالالمعال؛كتبلكثي ةل التك ا لف

ومنلىنالل،ا ط وحاتلالعمميولوا كاديميووللمجا للقو ل ا  لبعدلتم لالد اسات
لالبحث لصعوبو لفل؛جاوت لتعد لوفك ة لجديدًا، لمووو ًا ليط ح منطولل  نو

ومنلىنالكانلل–حسبلبن لل-بعويل:لأنيال ي لمألوفولأولمتعا فل مييال
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وتم لل،كثي لمنلالجيدلوالعم لوالتفكي التطبيول م لالد  لالبا  ليحتاجلل
للللكانتلالصعوبولف لط حو.

مأهم  مالب ث
ويمممدخ لكجمممفولممممنلأجمممفاولد  ل،ليعمممدلالتكممم ا لد سمممًالممممنلد و ل ممممللالمعمممان 

و ي ىممالل،التأكيممدلوالتنبيممولوالفجمم ل:تبيممانلأ مم ابل اإلطنمماب،لولممولخصوصمميولفمم
كأسمموبلبا م للمولل،اليمكنلتأديتيمالإالممنلخما لالتكم ا ل منلا   ابلالت

لالمتمق .ل  بيللا ث لف
 مدةلسمو لالل فم؛لآياتلالق آنلالكم يلل يعدلالتك ا لاانتقال لمممحًالمتأصاًللف

 الشع اولوال حمنلوالصافاتلوالم سات.لل:سو ل سو ةلواحدة،لفنجدهلفل ف
تمم بطلبممينلالممد  لالبا مم لالقممديللل التممل،الد اسمماتلالبا يممول جديممولالبحممثلفممل

 ث.للوالحدي
ممممممالأ طمممماهلأىميممممولل،أكثمممم لمممممنلسممممو ةل تكمممم ا لالبمممماى ةل)التكمممم ا لاانتقممممال (لفمممم

 وخصوصيولتأثي يولتوافل ث هلالبا  .
ل،ودااتيمالالبماى ةل،جوىالالعالبولل،ي تبطلالتك ا لاانتقال لبالسياولالعالللمسو ة

ل.ومدلواتيالالباطنو
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 ثانيًا انخمهيد
ْ َنالالُقْ آَنلِلمِكْكِ ل}َوَلقَلل:التاوةلمصدا ًاللقولولتعال ليتميفلالق آنلالك يللبيس  ْدلَيسَّ

م وفم لالسمو لالطموا لكسمو ةلل،وتميمفتلآياتمولبالوصم لوالتتماب ل،ٔ{دَِّك ٍلَفَيْ لِمنلم 
البقممم ةلأولآ ل مممم انلأولالنسممماولنجمممدل نمممدلالمممتاوةلأنلالقممم آنلالكممم يللينتقممم لممممنل

فكيمفلل،دةل مم لأكثم لممنلمووموإموووإلإل لآخ ؛لحت لتحتويلالسو ةلالواحم
إنممولينتقمم ل بمم لأسمماليبلالمغممولل؟يسمم لوسمميولول ينتقمم لالقمم آنلىممكهلاانتقممااتلفمم

فقممدلكمم للالقمم آنلالمغممولالع بيممولحممينلنممف لل؛تتنمموإلواليمكممنلحصمم ىال وأدواتيممالالتمم
ممالتسممولبممولل وأومافل مييممالممنل دسميولالموحل،وجعم لمنيماللغمًولث يمول،بمسمانيا

ل م لك لالمغات.ل
 لموووإليتسم لبتغيل ا ساليبلالمغويولالتلع َّفلا ساليبلاانتقاليولبأنيا:وتُل

ل.ووصمولبمالسبقولمنلمووو اتل،الكاللمنلخاليا
ثممللل،يجممد لبالد اسممولتع يممفلالتكمم ا لبشممك ل ممالل،و بمم لتع يممفلالتكمم ا لاانتقممال 

ل:قولمموبللسممانلالعمم بل فمملالتكمم ا َللوُيعمم فلابممنلمنبممو ل؛تع يممفلالتكمم ا لاانتقممال 
لبنفسممول؛ال جمموإل:والكمم لىممول،كمم    ل:والكمم ل،يتعممدىلواليتعممدىل،يقمما لَكمم َّهلوَكمم َّ

وكم ل ممم لل، جمم ل:وكمم ل نمول،مصمد لكم ل ميمموليكم لكمم الوكم و الوتكمم ا ال طمف
أ مادهلمم ةلل:وك  لالش ولوك ك هل،وككل لالف  ل،و ج لك ا لومك ل،العدوليك 
ك  تل ميولالحمديثلوك ك تمولل: ويقال،والجم لالك اتل،الم ةل:والك ةل،بعدلأخ ى

ل،والك لال جموإل مم لالشم ول،وك ك تول نلككالك ك ةلإكال ددتول،إكال ددتول ميو
ل.ٕومنولالتك ا  

ينقسللالتك ا لإل لتك ا للفب لوتك ا لمعنوي،لويصنفلالتك ا لالمفب لكد ٍ لول
يعمممم لولل،المعمممان ،لولمتكممم ا لبمممواى لصممموتيولوداليمممولمتنو ممموممممنلد و ل مممملل

                                                           

 ٕٕاآليول–سو ةلالقم لل–الق آنلالك يلل-لٔ
 ب لالفو لجما لالدينلمحمدلبنلمك للبنلمنبو لاإلف يق لالمص يلل-لسانلالع بلل-لٕ
 ٙٗ ل-ٗٔ/ٖٔجلل-ٔطبعول–بي وتلل–دا لصاد لل–
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ل،والمسمممتوىلالت كيبممم ل،منيمممالالمسمممتوىلالمممدال ل؛مسمممتوياتلوا ل مممم لأ بعمممالتكممم ل
لل.والمستوىلالصوت ل،الص ف لىوالمستول

ويحدثلكثي لمنلالخمطلبينلالت ديدلوالتك ا ،لويع بلالدكتو لمحممدلالواسمط ل
لمصطم لالت ديدلكجفولمنلالتك ا ،لويستندلإل لس دلأ وا لابنل شيولالقي وانم ل

 ددلالثمموبلمممنلجانممبلإلمم لل:المغممولتفعيمم لمممنل مموليلل ت ديممدلفممن لالإل:فيممولبقولممو
ااصمطاحلفقمدل  فمولابمنل شميولل أمالفل،أيلك  هل:جانبلو ددلالحديثلت ديدا

ىمممولأنليمممأت لالشممما  لبمفبمممولمتعمقمممولبمعنممم لثمممللي ددىمممالبعينيمممالمتعمقمممولل:بقولمممو
ومعنمم لىممكالأنمموليجعمم لالت ديممدلل، سمميللمنممول البيممتلنفسممولأولفممل بمعنمم لآخمم لفمم

ل.ٔو دلتمس لبتع يفولوللليمث للولبغي ه[ل،مقصو ًال م لالشع 
ويخمت لالت ديمدلبالشمع لل،فيولي ىلأنلالت ديدليخ لالمعان لأكث لممنلا لفماب

وبمممكل لفمممالتك ا لأ مممللممممنلالت ديمممدلل،أممممالالتكممم ا لفممميخ لالمعمممان لوا لفمممابل،فقمممط
لوالت ديدلجفولمنو.ل

لفيوليشك :ل؛سولتعبي يللولأبعادهويعم لالتك ا لكوحداتلمتتابعولمتتاليولف لن
النبللالق آن ،لل  بأبعادهلالصوتيولوالص فيولوالنحويولوالداليولباى ةلأسموبيولف

وتوف ممتلفيممولتممم لا ىممدافلل، ىممدافلداليممولووبمما فلسمميا يولمتعممددةلومتنو ممو
ل،تكممممم ا للفبممممم للمممممبعبلا لفمممممابلوالجمممممم ل:أحمممممدىمال،والوبممممما فل مممممم لوممممم بين

ل.ٕالقص لالق آن لوا خبا  ل فلتك ا لمعنويل:وثانييما
والل،و ايممولداليممولاًلصمموتيلاًلمممالتجعمم للمتكمم ا لممم دودل ىممل:وىممكهلا بعممادلا  بعممو

 لمنلمعاٍنلومدلواتلموممنول م لالعامولوالخاصولمالييدفلإليولالتك ال يخفَل
،لولموالىمكالالثم اولالمفبم لوالمدال ل سمموبللمغمولالمفبيولأولالمعنويمولف لالدوا 

لكممنلل،  وممتل نممولالمغممولومنعتممولمممنلأسمماليبيا لول،اسممتيجنتولالعمم بل التكمم ا
                                                           

دا لل–د.لمحمدلالواسمط لل–باى ةلالبدي ل ندلالشع اولالمحدثينل د اسولبا يولنقديو لل-لٔ
لٜٕٗ -لٖٕٓٓ-ٔطل-المغ بلل-نش لالمع فو

ل–مكتبممولالمتنبمم لل–د.ل ممفةلمحمممدلجممدوإلل– ممولفمم لالقمم آنلالكمم يللوالسممنولالنبويممولالبال-لٕ
 لٕٗٔ لل–للٕٚٔٓىم/لٖٛٗٔل-ٖطلل–المممكولالع بيولالسعوديول
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ووممممنلمكوناتيممممالل،التكممم ا لممممنلا دواتلالقويممممولالفعالمممولوممممنلمنبومممممولالمغمممو
وىممكالمممال نمماهل بممدلالقمماى لالج جممان ل نممدلحديثممول ممنلا لفممابلل،الت كيبيممولالغنيممو

 نلا لفابل ل:فكتابولدا  لاإل جال يقو ل بدلالقاى لالج جان لفل؛بشك ل ال
نمالت ادلِلُتجع لأدلول م لالمعان ل،الت ادل نفسيا ل،فإكالَ ِدمْتلالكىللولتم ادل،وا 

وكانممتلل،أنفسمميال مييمال تكممونلفمل أولاختم لأم ىممالفيمو،للمملليعتمدلبا وصممافلالتم
ل.للٔالسيولولو ي لالسيولولفييالواحدًا 

ولعدةلل،كث لبشك لمنتبلويمكنلتع يفلالتك ا لاانتقال لبأنو:لتك ا لُجممولأولأ
للمفص لبينلمووو اتيالالمختمفولوالمتنو و.ل،م اتلخا لالسو ةلالواحدة

لف ليأت  لا لتطويا،ل فالتك ا  لأو لفلإنمالالن ل بثا لالكيلل يأت  الموو 
لالق آن ليحتاجو لل،الس د لفيو لويكون لفا ا لولمؤث ا، لثل لليدفلو ايولمن يأت 

لت بويولأولتعميميولأولتش يعيو.
لتأصي لوتحمي (ل-ولالتك ا لاانتقال ل)سو ةلالشع اولنموكجالبا 

ونمطيولالق لل،الجولالعالللمسو ةل تتشابولسو ةلالشع اولم لسو ةلا نبياولف
لالسابقو، لا مل لأخبا  ل ن لصموللوالس د لا نبياو لوسو ةلو سالو اتلهل مييل،

لميال،مكيو ل:ا نبياو لف  لاإلساميو لالعقيدة لموووإ لتعال  لالكبي ةوى  ل:دينيا
لل،]ال سالو لوشدا دىا،لل،والجفاو[ل،البعثولوالوحدانيو، لالسا و ل ن وتتحدث

 .ٕ الم سمينو نل ص لا نبياولولل،والقيامولوأىواليا

                                                           

تأليفلالشيخلاإلمال:لأبولبك ل بدلالقاى لبنل بدلالم حمنلبمنلمحممدلل–دا  لاإل جافلل-لٔ
دا لل-يمم ل)محمممودلمحمممدلشمماك ل(لىممم،ل مم أهلو مممول ميممو:لأبممولفِللٔٚٗالج جممان لالنحمموي،لتل

لٕٕ٘ ل-للٕٜٜٔىم/ٖٔٗٔل-ٖطل–جدةلل–المدن ل
صممفوةلالتفاسممي ،لتفسممي للمقمم آنلالكمم يل،لجممام لبممينلالمممأثو لوالمعقممو ،لمسممتمدلمممنلأوثممولل-لٕ

ل-كتممبلالتفسممي ل الطبمم ي،لالكشمماف،لالق طبمم ،لا لوسمم ،لابممنلكثيمم ،لالبحمم لالمحمميط لو ي ىممال
ىممممم/لٕٓٗٔل-لٗطل-بيمممم وتلل–دا لالقمممم آنلالكمممم يللل- لتممممأليفلأ.د.لمحمممممدل ممممم لالصممممابون

ل.ٕٗ٘ لل–ل،لالجفولالثان لٜٔٛٔ
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إكلل؛لكممنلثمممولفمم ولبممينلموومموإلسممو ةلالشممع اولوموومموإلسممو ةلا نبيمماولل
هلسممممو ةلالشممممع اولالغايممممولمممممنلال سممممالو،لوتوومممم لمنيجيممممولالممممد وةلإلمممم للتتنمممماو 
إلمم للد مموتيللال  سمم مَّممبلبيممالبَلل اآليمماتلبعممبلا سمماليبلالتممتممكك للكمممالتعممال ،

سمممو ةلا نبيممماولفإنيمممالأمممالل،أ ممواميل،لومو مممفلىمممؤاولالقمموللو فوممميللالتمممالللممممد وة
ثبممماتلتبميغممموللقوممممولوحجتمممول ممممييللممممنلا نبيممماوتمممكك لفوممم لكممم لنبممم ل وممممنلل،وا 

لإكلنجممدل؛مفتممت لالسممو تينل و دتلفممل العجيممبلتشممابولبعممبلكمممماتلاآليمماتلالتمم
مييِلتِلأْلالَيمم}َمممل:سممو ةلا نبيماول  ولمولتعممال لفمملالتشممابولبممينلكلم  ممل ٍلْكممنلكِلللمِّ للِيممبِّل َّلنلمِّ
ل:مفتممت لسممو ةلالشممع اول ولتعممال لفمم وِلممل،لو({ٕ)ونَلُبممعَلمْليَلللْلُىمموَللوهُلعُلمَلتَللاْسمماَّلإِللثٍلدَلْحممم ل
وىكالمنلل({،٘)ينَلوِل ِلعْلمُللوُلنْلوال َلانُللكَلاَّلإِللثٍلدَلحْلمُللنِلمَلحْلال َّللنَلمِّلل ٍلكْلنلكِلللمِّلييِلتِلأْلاليَلمَل}وَل

 نلالق آنلالك يللينتبللف لسياولواحد،لوم دلالد وةلل؛بابلالتماث لالمووو  
لتعال .وللسبحانولالتوحيدلل يتمث لفل، ندلجمي لا نبياولىولم دلواحد

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 نسىرة ومىضىعاحها عند املفسرين**امم جمل**عرض 
فممللل؛ياتلف لسو ةلالشع اولبتككيبل م ي لوأىميماللمد وةلال سمو لالكم يلبدأتلاآل
و مدلل،مكيمو ل:كف ىلل نلكف لا  مواللالسمابقين،لوسمو ةلالشمع اولسمو ةل يختمفوالف

[لشمأنيالشمأنلسما  لالسمو لوالبعمثل،ال سمالول، الجتلأصو لالمدينلممنل]التوحيمد
ل.ٔ يتللبجانبلالعقيدةلوأصو لاإليمانتل المكيولالت

المممادةلا وليممولل والحمم وفلىمملو ممدلبممدأتلالسممو ةلبحمم وفلمقطعممول}طسممل{،للللل
وممنلالعجيمبلل،وممنلت كيمبلا لفمابليتشمك لالكمالل،ومنياليتكمونلالمفمب،للمكممو

حتمم لالكممممولتسممتمدلمممدلواتيالمممنلاتفا نممالل،نفسممول أنلالحمم فللممي للممولمعنمم لفمم
ل، ممم لالمممدلو لو مممفاًل امممولل:سوسممي  لتمثمم لو ممم لمعناىمما،لوليممكالا تب ىممال د
لكنلتشي لالح وفلالمقطعولل–ولنلنتط ولإليولل–وىكالالموووإليطو لش حول

ل وىممممالمتممموف انلفمممل،ويشمممي لالكمممالللكممم لممممنلالمنطممموولوالمكتممموبل،إلممم لالكمممال
تكفمممم لبحفبيمممما،لوىمممموليمثمممم لد مممموةلل كتممممابلهلو سممممالتولالتممممل:والقمممم آنل،الكتمممماب
ل.اومنيجولحت لي ثلهلا  بلومنل مييل،اإلسال

كم لجمفولفييماليمثم لحكايمولمكتمممول منلل،ونجدلأنلالسو ةلمقسمولإل لأجفاولللل
 وللممنلا  مواللالسمابقين،لوتمكك لاآليماتلمو مفلا ممللالسمابقولممنلأنبيما يل،لثملل

وممممنلثمممللتنتقممم لاآليممماتللمقصمممولل،آيممماتلالتكممم ا للمفصممم لبينيمممالفصمممالتاممممال تمممأت
ل فتممأتل؛تنتيمم كالتبممدألالقصممولولوىكممل،خمم لالسممو ةالتاليممو،لوكأنيممالبدايممولجديممدةلدا
ثممللتكمممونلالبدايمموللقصمممولل،وتغمممول مييمممالالكممالل،اآليمماتلالمكمم  ةللتخمممتللالحكايممو

ل.تنق ليسي لالمأخكلبدي لالع ب،لبميبلالسب ل جديدة،لف

                                                           

 .ٖٖٚ لل-ٕجل–صفوةلالتفاسي لل-لٔ
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لِفمم لكِلممَ لآَلَيممًولَوَمممل:سممو ةلالشممع اولفمم ل ولممولتعممال ل و ممدلتكمم  تلاآليتممانلفمم ال}ِإنَّ

لَ بََّ لَلُيَولاْلَعِفيُفلال َِّحيُل)ِٛنيَن)ْؤمِلم لاَنلَأْكَثُ ُىللكَل نَّ لمواو .لوثمانيل ({لفٜ(لَواِ 
كالنب نممماللموومممو اتلالسمممو ةلالك يممممولوجمممدناىالبمممدأتلبقصمممولالمممد وةل وا 

ثممللالحممديثل ممنل سممالولاإلسممال،لل،المحمديممو،لوالحممديثل ممنلآيمماتلالقمم آنلالكمم يل
اانتقمال لفم لاآليتمينلل،لثملليمأت لالتكم ا ثللتككيبل  ي لو با  لالع بللمنب ل

لِف لكِلَ لآَلَيًولوَّلل:الك يمتين،لف ل ولولتعال  لْٛؤِمِنيَن)اَنلَأْكَثُ ُىللم مالكَلمَل}لِإنَّ نَّ (لَواِ 
ليكونلالتك ا لمعب الأسموبياللانتقا للقصولموس ل،ل({َٜ بََّ لَلُيَولاْلَعِفيُفلال َِّحيُل)

صمممو ل نمممادلف  ممممونلمممم لف  مممون،لوتطمممو لاآليمممماتل نمممدلالسممم دللمقصممممو؛للتل
إلممم لأنلوصممممتللمنيايمممولل،تطمممو تلفييمممالالقصمممول وتكبممم ِه،لوتصمممفلالمشممماىدلالتممم

لونجاةلموس لومنلمعولإل لأ بلسيناو.ل،البح ل بغ ولف  ونلوجندهلف
مم لف  مون؛لللوُتختتللاآلياتلبعدلس ٍدلطوي ل حمداثل صمولموسم 

ىممولوللال مممنلأنبيمماولهلتعمم،لممم لنبمم لآخمم  صمم لل فممل،لتنتقمم لإلمم ل صممولجديممدة
ل.و ومولمنلُ بادلا صناللود وتول بيول،الخمي لإب اىيلل
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لِفممم لكِلمممَ لآَلَيممًولوَّلل ولممولتعمممال :ل فتتكمم  لاآليتمممانلفممم اَنلَأْكثَمممُ ُىللالَكمممَمممم}ِإنَّ
ممم لَ بَّمممَ لَليُمممَولاْلَعِفيمممُفلالممم َِّحيُل)ْٚٙؤِمِنيَن)م  نَّ لتنتقممم لبالسممم دلالق آنممم ل مممنل؛ل({ٛٙ(لَواِ 

ل،فتممكك لحمموا الإلبمم اىيللممم ل ومممو،لوا  امممولالحجممول مممييلل صممولإبمم اىيللممم ل ومممو،
ل خفمولوُلطمفلممنلخما لالتكم ا لفمل وتنتقم لفمل،مشماىدىال لُتختللالقصولوتنتيم

لِفمم لكِلممَ لآَلَيممًولوَّلل: ولممولتعممال  ممالَكممَممم}ِإنَّ لَ بَّممَ لَليُممَولْٖٓٔؤِمِنيَن)اَنلَأْكثَممُ ُىللم  نَّ (لَواِ 
وتكممكيبيللو نممادىلللممو،لل،ممم ل ومممولصممولنمموحلإلمم ل ل،({ٗٓٔاْلَعِفيممُفلالمم َِّحيُل)

إيمممانيل،لثممللد ا ممول مممييل،لو بممو لهللد ا ممو،لل مممنلا ممم لفمملوفمم انلنمموحل
ىاكيللبالغ ولف ل.الطوفانل وا 

لِف لكِلَ لآَلَيًولوَّلل: ولولتعال ل ثلليأت لالتك ا لف لاآليتينلف اَنلالَكممَل}ِإنَّ
مممم لَ بَّممممْٕٔٔؤِمِنيَن)َأْكثَممممُ ُىللم  نَّ لُيغمممممولأحممممداثلل؛({َٕٕٔ لَليُممممَولاْلَعِفيممممُفلالمممم َِّحيُل)(لَواِ 

ل.ويص لبيالإل لالنيايول،القصو
ثللينتقم لبماآليتينلالمكم  تينلل، صولىودلم ل ومول ادلوتككيبيلللول ثلليبدألفل

لِفممممم لكِلمممممَ لآَلَيمممممًولوَّلل:فممممم ل ولمممممولتعمممممال  اَنلَأْكثَمممممُ ُىللالَكمممممَمممممم}َفَكمممممكَُّبوُهلَفَأْىَمْكنممممماُىْللِإنَّ
ممم لَ بَّمممَ لَليُمممَولاْلَعِفيمممُفلالممم َِّحيُل)ِٜٖٔمِنيَن)ؤْلم  نَّ ويبمممينلل،ليختمممتللالقصمممول؛({ٓٗٔ(لَواِ 

ل.ح لبيؤاولالقولليالعا بولواليا لالك
ثمللينتقمم لبمطممفل ممنلط يمولآيتمم لالتكمم ا لإلمم ل صممولصمال لممم ل ومممولثمممودلفمم ل

لِف لكِلمَ لآَلَيمًولوَّلل: ولولتعال  مالَكمَمم}َفَأَخَكُىُللاْلَعكاُبلِإنَّ (لْٛ٘ٔؤِمِنيَن)اَنلَأْكثَمُ ُىللم 
لَ بَّمممَ لَليُمممموَل نَّ  بمممم لل صمممموللمممموطلل ثمممملللينتقممم لإلمممم،ل({ٜ٘ٔالمممم َِّحيُل)لاْلَعِفيممممفُللَواِ 

لِفممممم لكَلل ولمممممولتعمممممال :ل ا سمممممموبلالتكممممم ا يلفممممم اَنلَأْكثَمممممُ ُىللالَكمممممَممممممِلمممممَ لآَلَيمممممًولوَّل}ِإنَّ
ممم لَ بَّمممَ لَليُمممَولاْلَعِفيمممُفلالممم َِّحيُل)ْٗٚٔؤِمِنيَن)م  نَّ سممم دل صمممولل ثممملليبمممدألفممم،ل({٘ٚٔ(لَواِ 

لِف لكِلَ لآَلَيًولوَّلل ولولتعال :ل فلشعيبل مالَكمَمم}ِإنَّ (لْٜٓٔؤِمِنيَن)اَنلَأْكثَمُ ُىللم 
لَ بَّممَ لَليُممَولاْلَعِفيممُفلالمم َِّحيُل) نَّ فكمممالل،ممم ل ومممولليختممتللبقصممولمحمممدل؛ل({َٜٔٔواِ 

لاختتمتلبو.للو ةلبوبدأتلالس
ل
ل
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 **وجه انخفسري آلياث انخكرار االنخقايل**
لِفمم لكِلممَ لآَلَيممًولوَّلل:تفسممي ل ولممولتعممال ل يقممو لابممنلكثيمم لفمم اَنلالَكممَممم}لِإنَّ

ممم لَ بَّمممَ لَليُمممَولاْلَعِفيمممُفلالممم َِّحيُلل)ْٛؤِمِنيَن)َأْكثَمممُ ُىللم  نَّ ({:ل أيلدالمممول مممم ل مممد ةلٜ(لَواِ 
وممم لىممكالمممالآمممنلأكثمم للبسممطلا  بلو فمم لبنمماولالسممماو،ليشممياولالممكالخمالولل 

لنَّل}إِللو ولممو:ل،هلوا تكبمموالفواجمم هوخممالفوالأممم لل،بمم لكممكبوالبممولوب سمممولوكتبممول،النمما 
لكمم لشمم ولو يمم هلو مبمموليالممكل:أيل{يممفُلفِلعَلالْللوَليُمملَلل َلبَّمم َل بخمقممولل:أيل}المم حيل{،ل ممفَّ

 ما لل،يأخمكهلأخمكل فيمفلمقتمد ب لينب هلويؤجممولثمللل،فاليعج ل م لمنل صاه
ل،ممممنلخممالفلأممم هلو بممدل يمم هل،وانتصمما هلنقمتممول فمملفالعفيممل:و تممادةلأبممولالعاليممو

ل.ٔال حيللبمنلتابلإليولوأناب ل:و ا لسعيدلبنلجبي 
تفسممي لل إكليقممو لالطبمم يلفممل؛المعنمم لتفسممي لالطبمم يل ويقتمم بلمنممولفمم

لَ بَّمَ لَليُمَولاْلَعِفيمُفلالم َّلل: ولولتعال  نَّ وممالكمانلأكثم ل ومم ليمالمحممدلل:ِحيُل{لأي}َواِ 
ل.ٕ مم لأنيللاليومنون ل فسابولليللفل؛مؤمنينلبمالأتا لهلمنلالحو

َممماللوالك يممملتفسممي هللةيمول البيوماويلفيقممو لفملأمما لِفم لكِلممَ لآَلَيمًولوَّ }لِإنَّ
بماتلنإل إنلفمل :معمقًال م لمالسمبقيالممنلآيماتلبقولمول({لْٛؤِمِنيَن)َكاَنلَأْكَثُ ُىللم ل

ل،بتيالتماللالقمد ةلوالحكممونك لواحدلمنيال}آليو{ل م لأنلمل تم لا صنافلأولف
فمكل لالل؛ مللهلو وا ول {لفينَلنِلمِلؤْلللم لىُل ُلثَلكْلأَللانَلالكَلمَل}وَلل،ساببلالنعمولوال حمو

{لالغالممبلالقمماد ل ممم ليممفُلفِلعَلالْللوَليُمملَلل َلبَّمم َللنَّلا ِل}وَلل،يممنفعيللأمثمما لىممكهلاآليمماتلالعبممال

                                                           

تحقيولالعامو:لل– مدةلالتفاسي ل نلالحافبلابنلكثي ل)مختص لتفسي لالق آنلالعبيللل-لٔ
 لل–مصممم لل-لللٕ٘ٓٓه/ٕٙٗٔ-ٕج–دا لالوفممماولل-أ مممده:لأنمممو لالبمممافل-أحممممدلشممماك ل

ل.ٚٓٛ
 بممم لجعفممم لمحممممدلبمممنلج يممم لل–تفسمممي لالطبممم يل جمممام لالبيمممانل مممنلتأويممم لآيلالقممم آنلل-لٕ

ل-ٚٔجل–تحقيولد.ل بدلهلبنل بدلالمحسنلالت كم لوآخم ونلل–ىم(لٖٓٔ-ىمٕٕٗالطب يل)
 .ٛٛ٘ ل-للٕٔٓٓىمل/ٕٕٗٔل–لٔطل–دا لىج للمطبا ولوالنش ل
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ل،انتقامممولممممنلكفمم ل أولالعفيممفلفممل،حيممثلأميميمملل؛نتقمماللمممنلالكفمم ةل}المم حيل{اا
لٔ. ال حيلللمنلتابلوآمن

 آياث انخفسري االنخقايل ** ** انىجهت انبالغيت يف
لِفمم لكِلممَ لآَلَيممًولوَّلل: ولممولتعممال ل فمم ممالَكممَممم}ِإنَّ اشممتممتللْؤِمِنيَن{اَنلَأْكثَممُ ُىللم 

ففممم لاآليمممولالك يممممولل؛الحكايمممولوالقممم ل بلفممماآليمممولالك يممممول مممم لخب يمممولا سممممول
ل،)آليممو(ل ومؤكممدلبممالاللفمم،لمؤكممدلبحمم فلالتأكيممدل)إن(ل،(يأسممموبلخبمم يل)إنكمما ل

وىممولل،كلمم (ل  يمم لالقمم آن:لإنلآليممولفممل )والتقممدي لفمم:لومؤكممدلبالتقممديللوالتممأخي 
ل،والممكيليسممميولالقممدماولبأسممموبلالقصمم ل،نمممطلمممنلأنممماطلأسمماليبل مممللالمعممان 

لوالتأكيدللممقصو ل ميو.لل،إفادةلالحص والغ بلمنول
لاآليممولالك يمممول الجممفولا و لمممنلالجممممولفممل وجمماوتلبا ممولالتأكيممدلفمم

لِفمم لكِلممَ لآَلَيممًو{ والتأكيممدلالشممديدل ميممو،لوجمماولل،الخبمم ل إلثبمماتلالحتميممولفمم؛ل}ِإنَّ
مممالَكممم}َوَمممملالنفممم لكغممم ٍبللمجمممفولالثمممان لممممنلاآليمممو ط لويسممميل،ْؤِمِنيَن{اَنلَأْكثَمممُ ُىللم 

إكلكيممفلليممللبعممدلتعممدادلالممنعللواآليمماتلأالل؛التق يمم لكغمم ٍبل ممالللةيممولالك يمممو
اإللي لل تمق لالد وةلوالوحل يؤمنوا،لوكأنلاآليولتق  لطبيعولالنفو لالبش يولف

ل{.ينَلنِلمِلؤْلللم لىُل ُلثَلكْلأَللانَلالكَلمَل}وَللفقميالماليؤمنون،ل؛بكف لا  مبيو
لَ بََّ لَلُيَولاْلَعِفيُفلال َِّحيُل{ ولولتعال :ل}َوا ِلل مباى لالبا ولف لنَّ

ل؛اآليمممولالك يممممول جممماولا سمممموبلالخبممم يلاإلنكممما يلُممسمممكالبمؤكمممدينلفممم
كممالتمللتأكيمدلالجمممولتأكيمدالإومافيالل،حيثلتللتأكيدلالجممولبحم فلالتأكيمدل)إن(

]بمماللالتأكيمممد[لالتمم لاتصممممْتلبومممي لالشمممأنللتعممال ل)ىمممو(،للي تفمم لا سمممموبل
ويقمم  لل،ليقمم  لال بوبيمموللتعممال ل)إنل بمم (ل، دسمميولاآليممولالك يمممولالخبمم يل بمم 

لالعفةلوال حمولكصفاتلمنلصفاتولج لشأنو.
                                                           

تممأليف:لناصمم لالممدينلأبمم لل–يومماويلأنمموا لالتنفيمم لوأسمم ا لالتأويمم لالمعمم وفلبتفسممي لالبل-لٔ
إ ممممدادلل–ىمممم(لٜٔٙالخيممم ل بمممدلهلبمممنل مممم لبمممنلمحممممدلالشمممي افيلالشمممافع لالبيوممماويل)تل

دا لإحيماولالتم اثلالع بم ل/لمؤسسمولالتما يخلالع بم للل–وتقديل:لمحمدل بدلال حمنلالم  شمم ل
ل.ٖٗٔ لل-لٗجل-لٜٜٛٔ-لٔطل–بي وتل–



  أسلوبية االنتقال املوضوعي يف القرآن الكريم )التكرار االنتقايل نموذجًا(
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٔٔٛٚٓ﴾  
  

مواوممم ،لوىمممولمممماللوالسمممو ةل مممم لممممدا لثمانيمممل لقمممدلتكممم  تلاآليتمممانلفممم
كونمممولأسمممموبالل وتتمثممم لبا مممولالتكممم ا لاانتقمممال لفمممل،نسمممميولبمممالتك ا لاانتقمممال 

ل،و بوبيتممول،مممنلاآليممات،لوتق يمم لالوحدانيمموللتعممال با يمماليقمم  لحقيقممولالممم ادل
وتبيمانلمنيجيمولل،فجماولالتكم ا للتوحيمدلالمد وةلبمينلا نبيماول؛وجم لشمأنل،وصفاتو

 م لاختافلالفمانلوالمكمان،لل،وتق ي لالوحدانيوللتعال ل،ال سااتلالسماويو
كمممممالفصمممم لالتكمممم ا لاانتقممممال لبممممينلكمممم ل صممممولو صممممو،للتكممممونلالقصممممولوحممممدةل

ووحممداتيالل ،يالالسمميا وَسممْمتُلل،ليممالجّوىممالالعممال؛لووممو يولسمم ديول ا مممولبممكاتيام
لالداليولوالبيانيولالخاصو.ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل



  أسلوبية االنتقال املوضوعي يف القرآن الكريم )التكرار االنتقايل نموذجًا(
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٔٔٛٚٔ﴾  
  

 سىرة انرمحن )حسن حقسيم وحناسق وانخقال( وظيفت انخكرار يف
 نسىرة ومىضىعاحها عند املفسرين**امم جمل** عرض 

خمممولل اإللييممولفمملةقممد لتممدو لمووممو اتلسممو ةلالمم حمنلحممو لمبمماى لال
اولهلتعممال لفتعممددللآل؛وآاولكثيمم ةل،وومممالفيممولمممنلمخمو مماتل بيمممل،الممكمموت

ثللتنتق للتعدادلالنعميللالمكيلل،وخمولا  بلومالفييال،خمولالسماولومالفييال ف
وتفصممي لمممالتحتويممولكمم لجنممولل،وأنممواإلالجنممانل،الجنممول أ ممدهللعبممادهلالمممؤمنينلفمم

ا ممللأوالأنل ل:( لالغيمبيمفمات)تفسمي هلل الم افيلفملالمدينليقو لاإلماللفخ ل؛منيا
أنلهلتعمممال لافتمممت لالسمممو ةلل:أحمممدىمال:مناسمممبولىمممكهلالسمممو ةللممممال بميمممالبممموجيين

ل؛انشممقاولالقممم ل المتقدمممولبممكك لمعجممفةلتممد ل ممم لالِعممفةلوالجبمم وتلوالييبممولوىمم
لال جمما  ت لىممكهلوافتممل،فممإنلمممنليقممد ل ممم لشممولالقممم ليقممد ل ممم لىممدلالجبمما لو ممدِّ

فإنلشمفاول؛لالق آنلالك يلل وىل،السو ةلبكك لمعجفةلتد ل م لال حمولوال حموت
السمممو ةلالمتقدممممولل أنمممولتعمممال لككممم لفمممل:ثانييممممال،القمممموبلبالصمممفاول مممنلالمممكنوب

لآَالل:السمممو ةل وككممم لفمممل، يممم لمممم ةل{ ِلكُلُنممم لوَلابِلكَلَ ممملانَلَكممملفَلْيمممكَل}فَل ِولَ بُِّكَممممال}َفبِمممَأيِّ
َباِن{لم ةلبعد وىمكهلالسمو ةلل،لمالبينمالأنلتمم لالسمو ةلسمو ةلإبيما لالييبمول؛م ةلُتَككِّ

حيمثل ما لل؛ثللإنلأو لىكهلالسمو ةلمناسمبلآلخم لممال بميمال،سو ةلإبيا لال حمو
ل،واا تمدا لإشما ةلإلم لالييبمولوالعبممول،{ ٍلدِلتَمقْلم للي ٍلمِلمَللندَل} ِلل:آخ لتم لالسو ةل ف

قللمقتممممد لبالنسممممبولإلمممم لالكفمممما ل فيممممفلشممممديدلمنممممت:لأيل؛{نُلمَلحْل}المممم َّلل:و مممما لىينمممما
ل.ٔ حمنلمنعلل اف لل ب ا  ل،والفجا 

تنو مممتلا  ممم ابلوالغايممماتلممممنلالتكممم ا لاانتقمممال لفممم لسمممو ةلالممم حمن،ل
،لنلانتقماابواحمدلوثاثميل،ثاثمينلآيمووتعددتلآياتلالتك ا لاانتقال لإل لإحدىلول

المغويمموللواآليمماتلتحتمماجللبحممثلكاممم لود اسممولمطولمموللكشممفلإ جافىممالوب ا تيمما

                                                           

ل–ىممممم(للٗٓٙ-ٗٗ٘لإلممممماللفخمممم لالممممدينلالمممم افيل)ل–التفسمممي لالكبيمممم لأولمفمممماتي لالغيممممبلل-لٔ
ىمممم/لٖٖٗٔل-ٔالقممماى ةلطل–دا لالحمممديثلل–المجممممدلالخمممام ل شممم لل-تحقيمممو:لسممميدل مممم انل

 .ٙٛ لل-للٕٕٔٓ



  أسلوبية االنتقال املوضوعي يف القرآن الكريم )التكرار االنتقايل نموذجًا(
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٕٔٔٛٚ﴾  
  

ل با يممولالتمممالوالبا يممولوالت كيبيممو،لوتشممي لىمممكهلالد اسممولإلمم لبعمممبلالمطمما فل
لتستفادلمنلاآلياتلالك يمو.
ل ىمولل، الم حمن الحسمن لوىمولاسمللهللهلممنلأسمماولتبدألالسمو ةلباسمل
فمممللنجممدلسممو ةلأخمم ىلبممدأتلل؛سممو ةلمممنلسممو لالقمم آنلوبدايممولف يممدةللممللتبممدألبيممالأيمم

ل؛تبمدألببمداياتلمتشمابيول ىمكهلالسمو ة،ل مم ل كم لالسمو لالتملبمث لمالبدأتلبمو
السممو ةلالوحيممدةلفمم لل وىممل،المم ... ل–حممللل–سممب للل-الممللل– الحمممدللل:مثمم 

مللتبمدألبفعم لأولحم وفل؛لفبدأتلباسللمنلأسماولهلالحسن ل الق آنلالك يللالت
ل.نلالك يلو بيللشأنيالبينلسو لالق آل،أولنداو،لويد لىكال م لجا ل د ىا

لواحمممدل ا لالسمممياولالق آنممم لالكممم يللفممملقمممدلتكممم  تلآيمممولواحمممدةل مممم لممممد
سممممو ةلل مممممنلمواومممم لالتق يمممم لوالتق يمممم لفمممم لسممممو ةلواحممممدةلىمممملاوثاثممممينلمووممممع

،ل{انِلبَلكِّلَكممالتُلَمممكُلبِّل َللوِلآَالليِّلأَلبِمم}فَلل ولممولتعممال :ل وتكمم  تلاآليممولالك يمممولفممل،المم حمن
-ٖٗ-ٕٖ-ٖٓ-ٕٛ-ٕ٘-ٖٕ-ٕٔ-ٛٔ-ٙٔ-ٖٔل]اآليول:بكاتلالت  يللاآلت 

-٘ٙ-ٕٙ-ٔٙ-ٜ٘-ٚ٘-٘٘-ٖ٘-ٔ٘-ٜٗل-ٚٗ-٘ٗ-ٕٗ-ٓٗ-ٖٛ-ٖٙ
ٙٚ-ٜٙ-ٚٔ-ٖٚ-ٚ٘-ٚٚ] 

{لوسميمولانِلبَلكِّلَكمالتُلَممكُلبِّل َللوِلآاليِّلأَلبِم}فَللوتمث لاآليولالك يمولف ل ولولتعمال :
وكأنيمالالجمدا لالفاصم لبمينلممالىمولكما نلل،تك ا يولس يعوللانتقا لمنلآيمولآليمو

و ب لاآليولالك يمول،لفقدلجعمتلمنلالتك ا لاانتقال ؛ل لبعدىامالىولماثول بميال
مللوينمّوإلويعمددلفم يممتنلهلجم لشممأنولل المنعللواآليماتلالتمل فاصمالأسمموبيا،ليقسِّ

بتعدادىا،لومنلثللتبكيتلالجنلوا ن ل مييا،لثلليمكك ىمالبمطيمفلآا مولونعممول
للبيو ىالأماللأ ينيللف ل  لو اندوىالبكف ىل،ل،واستكب وال نيال،ككبوالبيال الت

السمماولممنل بميللمخمو اتممولل وممالبم ألفمل،ا  بلممنلنعملل كم لممالخممولهلفم
لوآا و.

وىممكهلالسممو ةلمممنلبممينلالسممو لَ مَممللالقمم آن،ل لتفسممي ه:ل يقممو لالق طبمم لفمم
نممالصما تلَ َمممال،والَعَمللإمماللالجنمد،لوالجنمدلتتبعمو ل؛ نيمالسمو ةلالممم لوالقمد ةلوا 

ليعمللل؛سو ةلباسللال حمنلمنلبينلا سماوفافتت لالل{آنَل ْلقُلالْلللَلمَّل َلل.نُلمَلحْلال َّل}لفقا :



  أسلوبية االنتقال املوضوعي يف القرآن الكريم )التكرار االنتقايل نموذجًا(
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٖٔٔٛٚ﴾  
  

خ جلإلييللممنلل،العبادلأنلجمي لماليصفولبعدلىكالمنلأفعالولومنلممكولو د تو
ثممللككمم لاإلنسممانلل،{آنَل ْلقُممالْلللَلمَّمم َلل.نُلمَلحْلالمم َّل}ل:فقمما ل؛ال حمممولالعبممم لمممنل حماتممو

ل ميمولبمولثلل،{انَلنسَلاإْلِللوَلمَلخَل}ل:فقا  ثمللككم لحسمبانلل،كك لممالصمن لبمولوممالممنَّ
وككمم ل فمم لالسممماولووومم لل،الشممم لوالقممم لوسممجودلا شممياولممممالَنَجممللوشممج 

فخاطمبلىمكينلالثقممينلالجمنلواإلنم لل؛الميفانلوىولالعد لووو لا  بلل نمال
 حميمللبيمالممنل يم لمنفعمولل حينل أوالمالخ جلمنلالقد ةلوالمم لب حمانيتمولالتم

وجحمدوالل،وك لمعبودلاتخمكوهلممنلدونمول،فأش كوالبولا وثانل،ولإل لكل والحاج
لٔخ جتلىكهلا شياولبيالإلييلل .ل ال حمولالت

 **وجه انخفسري آلياث انخكرار االنخقايل**
لآَال)ف ل ولولتعال :ل َبانِلَفِبَأيِّ ل(ِولَ بُِّكَمالُتَككِّ
ل، بكممالتكمكبانل مد ةلوبأيملي:أ ل:تفسي لاآليمولالك يممول يقو لالق طب لف

خ جتلمنلممكولو د تمولل ىكهلا شياولالتل فإنمالكانلتككيبيللأنيللجعمواللولف
ثممممللككمممم لخمممممولاإلنسممممانلمممممنلل،فممممكل لتكممممكيبيلل،شمممم يكاليمممممم لمعممممولويقممممد لمعممممو

المَلكُلبِّل َللاوِلآَلليِّلأَلبِلفَل}ل:صمصا لوكك لخمولالجانلمنلما جلمنلنا لثللسأليللفقا 
ل،كمم لخمممولبعممدلخمممول ممد ةل فممإنللممولفممل،ةل بكمممالتكممكبان ممد للوبأيممل:أيل؛{انِلبَلكِّلَكممتُل

التق يم لواتخماكلالحجمول ممييللبممالل ىكهلاآليماتللمتأكيمدلوالمبالغمولفمل فالتك ي لف
ل،ىكهلالسو ةلنعمماوهل إنلهلتعال ل ددلفل:و ا لالقتب ل،و فيلل م لخمٍولخمو

جعميمماللولل،وككمم لبيممالخمقممولآاوه،لثممللأتبمم لكمم لخمممولوصممفيالونعمممولووممعيالبيممكه
ل.ٕفاصمولبينلك لنعمتينللينبييلل م لالنعللويق  ىللبيا 

ل
                                                           

تمأليف:لأبمول بمدلل-الجام ل حكاللالق آن:ل والمبمينللممالتوممنولممنلالسمنولوآيلالقم آن لل-لٔ
تحقيممممولد.ل بمممدلهلبممممنل بممممدلل-(لٔٚٙهلمحممممدلبممممنلأحمممممدلبمممنلأبمممم لبكمممم لالق طبممم ل)تلىممممم

 ل-ٕٓالجمممفول-لٕٙٓٓىمممم/لٕٚٗٔ-ٔطل-مؤسسمممولال سمممالولل–المحسمممنلالت كممم لوآخممم ونل
 .لٕٗٔ

لٕٗٔ لل–الق طب لل–الجام ل حكاللالق آنلل-لٕ



  أسلوبية االنتقال املوضوعي يف القرآن الكريم )التكرار االنتقايل نموذجًا(
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٔٔٛٚٗ﴾  
  

 آياث انخفسري االنخقايل** ** انىجهت انبالغيت يف
لآَال}جاوتلاآليولالك يللف ل ولولتعال :ل َبانِلَفِبَأيِّ  ل{ِولَ بُِّكَمالُتَككِّ

تجمممدلاآليمممولالك يمممموليتوممممنيالل،  مممما لا سمممموبلاإلنشممما  لالطمبمممل فممم
والغم بلمنمولإ اممولالحجمولوالمدلي لل،تفيام لااسمتنكا يلالتق يم يا سموبلااسم

 أ لالسممممؤا لل وكانممممتلأداةلااسممممتفيالل)أي(لىممممل، ممممم لوحدانيممممولهلجمممم لشممممأنو
ل والكشمفلالبماى ل منلنعمللهلوآا مولالتمل،وفييالمنلالتخيي لالممبطنل،و نوانو

ل.اليمكنلإلنسانلمحدودلالحوا لأنلُيحصييالويعددىا
ل.جمعالونك ة:للمكث ةلوالتعددلوالتنوإل:آاووجاوتلكممول

وليممممكالل،لمخاطبتيممممالمعشمممم لاإلنمممم لومعشمممم لالجممممنلةمثنممممال وىممممل: بكممممما
واسممتخدمتلاآليممولالك يمممولكممممولالمم بلدونلكممممولل،جمماوتلنكمم ةللمشمممو لوالعمممول

ل.جناللاإللول نلال بللمعالمينلإنسالكانوالأ
ل،فلااثنمممينفعممم لموممما إلممممنلا فعممما لالخمسمممولاتصمممالولبمممألل:تكمممكبان

وجاولالفع ل م لصيغولالموما إلليمد ل مم لل،ثبوتلالنونلو امول فعولإم فول
ل،وىمممالالمكمفممانلبالعبممادةلوالتوحيممدل-لاإلنمم لوالجممنل–اسممتم ا يولالتكممكيبلمنيمممال

تجمممددلأفعممماليللبمممالنك انلوالجحمممودلآلاولهلونعممممولالبممماى ةلل مممم لوممممنلثمممللتمممد 
لل.والباطنو

لآَال}لمممنلالتكمم ا لفمم ل ولممولتعممال :ويممكك لالقفوينمم لأنلالغمم بل ِولَفبِممَأيِّ
َبانِل و ممممدليكمممم  للتعممممددل لإكليقممممو :؛لىممممول)تعممممددلالمتعمممممو(،لولبا مممم ل{َ بُِّكَمممممالُتَكممممكِّ

َباِن{؛لل:كمالك  هلهلتعال لمنل ولمول،المتعمو لآَاِولَ بُِّكَممالُتَكمكِّ  نمولتعمال ل}َفبِمَأيِّ
ومعموللأنلالغ بلممنلل،لقو ك لنعمولبيكالال م لو قبل،كك لنعمولبعدلنعمو

 مدل قمبلل:فإنل ي ل؛كك هلُ قيبلنعمول ي لالغ بلمنلكك هلُ قيبلنعمولأخ ى
ملابٌلوَلالُشمَممكُليْلمَل َلل ُلَسم ْليُل}ل:كممالفم ل ولمولتعمال ل،بيكالالقو لماللمي لبنعممو لا ٍلنلنَّممِّ

لونَلوفُمطُليَللونَلُمم ِلجْلمُلالالْليَمبِللبُلكِّلَكميُلل تِمالَّلللُلنَّليَمجَللهِلكِلَىم}ل:و ولمو،ل{انِل َلِصمنتَللتَلَالفَللاٌ لحَلنُلوَل
نللممملليكونمممالممممنلآاولهلل–نلالعمممكابلوجيمممنلل منمممالإل،{آنٍلليلٍلِممممحَللنَليْلَبمممالوَليَمممنَليْلبَل وا 



  أسلوبية االنتقال املوضوعي يف القرآن الكريم )التكرار االنتقايل نموذجًا(
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٔٔٛٚ٘﴾  
  

ل فإنلكك ىمالووصفيمال م لط يولالفج ل نلالمعاص لوالت  يبلفمل-لتعال 
ل.ٔالطا اتلمنلآا ولتعال ل 

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 

                                                           

لمخطيمممبلالقفوينممم :لجممما لل-اإليوممماحلفممم ل مممموللالبا مممول)المعمممان لوالبيمممانلوالبمممدي (لل-لٔ
شمم حلوتحقيممولأ.د.لمحمممدل بممدلالمممنعللل-م(لىممٜٖٚه/ٙٙٙالممدينلمحمممدلبممنل بممدلالمم حمنل)ت

ل.ٕ٘ٔ ل-لٕٙٓٓىم/ٕٙٗٔ-ٔط-ال يابل–مكتبولالمعا فللمنش لوالتوفي لل-خفاج 



  أسلوبية االنتقال املوضوعي يف القرآن الكريم )التكرار االنتقايل نموذجًا(
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٔٔٛٚٙ﴾  
  

 اخلامتت  
 ممنممممالالبيممممانلل،لحممممدللوحممممدهلالشمممم ي للممموال،الحممممدلل بلالعممممالمين

لأمالبعد،ل،مني اًللوس اجاًللوأنف ل مينالالق آنلنو اًلل،والكاللوالمنطو
ل،فقمممدلشمممغمن لالتكممم ا لكبممماى ةلبا يمممولليمممالأ  اوممميالالبممماى ةلوالعاممممو

ل،و مدلشمغ لممنلتفكيم يلمماليقم بلممنلالعماللوأكثم ل،وأ  اويالالباطنولوالخاصمو
وأسمأ للأخم ى،لوأ دلاآليموللةيمو،لوأكم  لالقم اوةلمم ةلبعمدلوأنالأنب لف لكتمابله

سمموٍ لل ومممنلسمم لالتكمم ا لالمنممتبللفممل،نفسمم ل مممالينطبمم لفييممالمممنل و ممولالقمم آن
و نمممدلالحفمممبلوجمممدتلل،وحفبمممتلسمممو ةلالشمممع اولوحفبمممُتلسمممو ةلالممم حمنل،بعينيممما

آيتممينلل وخاصممولممم لوجممودلالتكمم ا لالمنممتبللفممل،حفممبلتمموال لاآليمماتل صممعوبولفمم
احتمماجلا ممم لفل،و ةالسممل اليمممثانلالنقمممولالمووممو يولفمموىمممل،ةلالشممع اوسممو لل فمم

أ شممدتن لللكنيممال،و ةالسممل  لالمتتابعممولبت تيممبلاآليمماتلفمملمت كيممفلوحفممبلالقصمم
نممالكمانلل،و لالقم آنجمي لسمل أت لفواحبُتلأنولاليل،لفك ةلالتك ا لاانتقال  وا 

ل بيانممالوبيمو الفمموكممانلأكث ىمالل-لحسممبلبنم ل-لأ بمم لسمو ل بماى ةلبا يممولفم
ل.وىمالمجا لىكهلالد اسول،سو ت لالشع اولوال حمن

لةبممدايتيالسمميموليسممي ة،لبمم لكانممتلشممديدل والأف ممللأنلالد اسممولسمما تلفمم
وليكالح صتلل،كتابلهل وكثي المالأحجمُتل نيالمخافولالتأوي لفل،الحساسيو

ي لكماللتفسمل و مييمال ولمتلفمل،أ ممبلالد اسمول  م لال جوإللُكتبلالتفاسمي لفم
المكينلىمللأىم لل،وك لمالأ جوهلأنلأكونلمنلأى لالق آنلوخاصمتول،هلج لشأنو
ل واإلخمما لفممل،القممو لوالعممم ل ونسممأ لهلتعممال لاإلخمما لفممل،هلوخاصممتو
ل.الس لوالعمن
 انخىصياث

د اجمممولفمممل،ا تممممادلالتكممم ا لاانتقمممال لوممممنلأنمممواإلالتكممم ا  المنممماى لل وا 
لالتعميميو.

  م لالشع لوالنث لالع ب لوبخاصولالمعمقات.لاستكما لالد اسو
 شك لكتابلمطبوإ.ل استكما لالد اسولف



  أسلوبية االنتقال املوضوعي يف القرآن الكريم )التكرار االنتقايل نموذجًا(
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٔٔٛٚٚ﴾  
  

 إد اجلالتك ا لاانتقال لومنلمكوناتلاإل جافلالبا  للمق آنلالك يل.
القممم آنلل د اسمممولالوسممما  لا خممم ىلممممنلوسممما  لاانتقممما لالموومممو  لفممم

 الك يل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  أسلوبية االنتقال املوضوعي يف القرآن الكريم )التكرار االنتقايل نموذجًا(
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٔٔٛٚٛ﴾  
  

 ثبج املصادر واملراجع:
منمالكر ممالقرآ -1
لإلمممممماللفخممممم لالمممممدينلالممممم افيلل–التفسمممممي لالكبيممممم لأولمفممممماتي لالغيمممممبلل- -ٕ

ل–المجمممدلالخممام ل شمم لل-لتحقيممو:لسمميدل ممم انل–ىممم(للٗٓٙ-ٗٗ٘)
 ل.ٕٕٔٓىم/لٖٖٗٔل-ٔالقاى ةلطل–ديثلدا لالح

ل:تمأليفل–أنوا لالتنفي لوأسم ا لالتأويم لالمعم وفلبتفسمي لالبيوماويلل- -ٖ
بنل مم لبمنلمحممدلالشمي افيلالشمافع للناص لالدينلأب لالخي ل بدله

محمدل بمدلالم حمنلالم  شمم لل:إ دادلوتقديلل–ىم(لٜٔٙ)تللالبيواوي
لٔطل–بيم وتلل–ل يخلالع بدا لإحياولالت اثلالع ب ل/لمؤسسولالتا لل–
 .ٗج-لٜٜٛٔ-

توجيممولمتشممابولالقمم آنلل القمم آنل]المسممم لالب ىممانلفممل  لأسمم ا لالتكمم ا لفمم -ٗ
تمممأليفلتممماجلالقممم او:لمحممممودلبمممنلحممممفةلل– للممممالفيمممولممممنلالحجمممولوالبيمممان[

ل-د اسممممولوتحقيممممول بممممدلالقمممماد لأحمممممدل طممممال–ىممممم(ل٘ٓ٘الك مممممان ل)تل
بممدونلل–دا لالفومميمولل ُطبمم لفممل–أحمممدل بممدلالتمموابل مموبلل:م اجعممو
 تا يخل

لمخطيممممبلل-ل ممممموللالبا ممممول)المعممممان لوالبيممممانلوالبممممدي (ل اإليومممماحلفمممم -٘
ل-لىممم(ٜٖٚه/ٙٙٙجمما لالممدينلمحمممدلبممنل بممدلالمم حمنل)تل:القفوينمم 

مكتبمولالمعما فللمنشم لل-لش حلوتحقيولأ.د.لمحمدل بدلالممنعللخفماج 
 .لٕٙٓٓىم/ٕٙٗٔ-ٔطل-ال يابل–والتوفي ل

ل–د.ل مممفةلمحممممدلجمممدوإلل–القممم آنلالكممم يللوالسمممنولالنبويمممولل البا مممولفممم -ٙ
ىممممممم/لٖٛٗٔل-ٖطلل–المممكممممممولالع بيممممممولالسممممممعوديولل–مكتبممممممولالمتنبمممممم ل

للل.ٕٚٔٓ
 ب لجعف لمحمدلل–الق آنلليبيانل نلتأوي لآتفسي لالطب يل جام لال -ٚ

تحقيمممولد.ل بمممدلهلبمممنل بمممدلل–ىمممم(لٖٓٔ-ىممممٕٕٗبمممنلج يممم لالطبممم يل)



  أسلوبية االنتقال املوضوعي يف القرآن الكريم )التكرار االنتقايل نموذجًا(
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٜٔٔٛٚ﴾  
  

لٔطل–با ولوالنش لدا لىج للمطل-ٚٔجلل–المحسنلالت ك لوآخ ونل
لل.ٕٔٓٓىمل/ٕٕٗٔل–

ل- نللممممالتوممممنولممممنلالسمممنولوآيلالقممم آنالجمممام ل حكممماللالقممم آنل والمبمممي -ٛ
ل(ٔٚٙدلبنلأحمدلبنلأب لبك لالق طب ل)تلىمأبول بدلهلمحمل:تأليف

مؤسسممممولل–تحقيمممولد.ل بمممدلهلبمممنل بمممدلالمحسمممنلالت كممم لوآخممم ونلل-
ل.ٕٓالجفول-لٕٙٓٓىم/لٕٚٗٔ-ٔطل-لال سالو

أبمولبكم ل بمدلالقماى لبمنل بمدلالم حمنلل:الشميخلاإلمماللملدا م لاإل جماف -ٜ
أبمولفيم لل:  أهلو ممول ميمول-لىملٔٚٗتلل،يبنلمحمدلالج جان لالنحول

-ٖطل–جممممممممممممممممدةلل–ل دا لالمممممممممممممممممدنل-ل( محمممممممممممممممممودلمحمممممممممممممممممدلشمممممممممممممممماك)
ل.لٕٜٜٔىم/ٖٔٗٔ

جمممممام لبمممممينلالممممممأثو لل،تفسمممممي للمقممممم آنلالكممممم يللصممممفوةلالتفاسمممممي  -ٓٔ
ل،الكشممممممافل، الطبمممممم ي:لمسممممممتمدلمممممممنلأوثممممممولكتمممممبلالتفسممممممي ل،والمعقمممممو 

تمممأليفلأ.د.ل-و ي ىمممالالبحممم لالمحممميط ل،ابمممنلكثيممم ل،الق طبممم ،لا لوسممم 
ل-ٗطل-لبيممممممم وتل–يللدا لالقممممممم آنلالكممممممم لل-لمحممممممممدل مممممممم لالصمممممممابون 

ل.لٜٔٛٔىم/لٕٓٗٔ
ل–بمماى ةلالبممدي ل نممدلالشممع اولالمحممدثينل د اسممولبا يممولنقديممو ل -ٔٔ

ل.لٖٕٓٓ-لٔطل-المغ بل-لدا لنش لالمع فول–د.لمحمدلالواسط ل
)مختصم لتفسمي لالقم آنل ل منلالحمافبلابمنلكثيمل مدةلالتفاسمي  -ٕٔ

وفماوللدا لال-أ ده:لأنمو لالبمافل-أحمدلشاك ل:تحقيولالعامول–العبيلل
 مص .ل–لللٕ٘ٓٓه/ٕٙٗٔ-ٕجل–
 ب لالفوم لجمما لالمدينلمحممدلبمنلمكم للبمنلل-للسانلالع ب -ٖٔ

جلل-ٔطبعمممممو–بيممممم وتلل–دا لصممممماد لل–منبمممممو لاإلف يقممممم لالمصممممم يل
ٖٔ/ٔٗ. 

 
 
 



  أسلوبية االنتقال املوضوعي يف القرآن الكريم )التكرار االنتقايل نموذجًا(
(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٔٔٛٛٓ﴾  
  

 :أطروحاث مت االطالع عهيها
ل: سالولدكتو اهلتحتل نوان -ٗٔ

العممم بللالقمم آنلالكممم يللوأسمم ا هلالبا يممو،لفمم لوممموولكتابمماتل مممماول التكمم ا لفمم 
يا فممانلل:تقمديللالباحمثل-ل القا ةلالينديمول)د اسمولتطبيقيمو(لوكتاباتل مماولشبو
الجامعممممولل–د.لمحمممممودلحسممممنلمخممممموفلل.وتحممممتلإشمممم افلأ-جنممممتلكمممم ل منكمممم  
 .لٕٔٔٓىم/لٕٖٗٔ اللل-إساللآبادل–اإلساميولالعالميول

ل: سالولماجستي لتحتل نوان -٘ٔ
إ ممدادلل-ل)سممو ةلالمم حمنلأنموكجمما(القمم آنلالكمم يللل أ مم ابلالتكمم ا لالبا يممولفمم 

جامعمول بمدلالحميمدلل–د.لكموف لأحممدل.تحتلإش افلأل–مولفيدةلنعيموللالباحثو:
ل–الجميو يمممممممممولالجفا  يمممممممممولالديمق اطيمممممممممولالشمممممممممعبيولل–ابمممممممممنلبمممممممممادي لمسمممممممممتغانلل

 .لٕٙٔٓل/ٕ٘ٔٓ
ل:العنكبوتيولأبحاثلمنشو ةل م لالشبكو

دلالشمماف لأحمممدلإ ممدادلأ.د/ل بممل–بمماى ةلالتكمم ا لفمم لالقمم آنلالكمم يلل -ٔ
جامعممممولل-ل ممممم لالشمممميخل)أسممممتاكلالتفسممممي لو ممممموللالقمممم آنلالمشمممما  (

جامعممممولل-لبالقممماى ةيمممولالد اسممماتلاإلسمممماميولوالع بيمممولكمل–ا فىممم ل
ل.كميولاآلدابل–المم لفيص ل

ل–د اسمممولمنشمممو ةلبعنممموانل ممممنلمبممماى لالتكممم ا لفممم لالقممم آنلالكممم يل ل -ٕ
 ل.بدونلمعموماتلأولتا يخل–تأليفلد.لمحمدلفوينل
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