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 حدثيناالعجاز البالغي والبياني لدى الم  
 شبهة التكرار في القرآن الكريم:-

 ألمرين مهمين:يغمب وجود التكرار في القرآن الكريم المكي وقد يوجد في المدني ويعود وجوده 
َوَذكِّْر َفِإنَّ : ألمر ديني يتعمق بطبيعة القرآن ككتاب ىداية وتربية وذكر قال  -أحدهما
وليس اعتباطًا، بل  إن في ذلك لذكرى لمن كان لو قمب: وقال َتْنَفُع اْلُمْؤِمِنينَ الذِّْكَرى 

 لتمكين المكرر في النفوس وتقريره.
ألمر فني أدبي يتعمق بالنص لزيادة معنى أو إتمام صورة أو لغيرىا من األسباب -ثانيهما

لون من ألوان التأثير الوجداني  الكثيرة،  ومن تمعن في القرآن ال يجد فيو تكرارا حقيقيا بل ىو
الفريد وتنويع في العرض والتصوير، ومن األولى تسميتو تنويعًا وليس تكرارًا، ويكننا أن نقرر: 
أن ما يسمى بالتكرار في القرآن ىو ليس تماثاًل بين النصوص ]فاهلل نفى عن نفسو التماثل ولم 

نما ىو تشابو وىو يشبو تشا ُكمََّما ُرِزُقوا ِمْنَيا : بو ثمار الجنة قال ينفي عن تفسو التشابو[ وا 
، فظاىر ثمار الجنة التشابو ولكن ِمْن َثَمَرٍة ِرْزقًا َقاُلوا َىَذا الَِّذي ُرِزْقَنا ِمْن َقْبُل َوُأُتوا ِبِو ُمَتَشاِبيا

نما الطعم مختمف فيو يشبيو ولكنو ال يماثمو، ممَّا يعني أن ما يسمى تكرارا ىو ليس بتكرار وا  
 ىو فيو مذاقات مختمفة ومتجددة. 

 سمات التكرار في القرآن الكريم:-
َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ َجاِىِد اْلُكفَّاَر :  تكرار العبارات التأديبية وىي رسالة معنوية وفنية، مثل-1

ررت في التوبة والتحريم، وىو لشحذ ،تكَواْلُمَناِفِقيَن َواْغُمْظ َعَمْيِيْم َوَمْأَواُىْم َجَينَُّم َوِبْئَس اْلَمِصيرُ 
َوَيُقوُلوَن َمَتى َىَذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم : اليمم ضد الكفار والمنافقين وىذا سياق السورتين.وقولو 

َصاِدِقيَن( تكررت في النمل ويس والممك والسجدة. وذلك بسبب كثرة الحاحيم في التحدي، 
 ولكثرة ترديدىم ليذه اآلية.

ع في العبارات المتشابية يتسق مع التنوع في الخمق، والموضوع، واأللوان، وذلك أن التنو -2
 َفَأْخَرْجَنا ِبِو َثَمَراٍت ُمْخَتِمفا َألَواُنَيا، َوِمَن الِجَباِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر ُمْخَتِمٌف َألَواُنَيا:  كقولو:
ُمْخَتِمٌف َألَواُنُو َكَذِلَك ِإنََّما َيْخَشى اهلَل ِمْن ِعَباِدِه َوِمَن النَّاِس َوالدََّوابِّ َواأَلْنَعاِم : وقولو: 
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، عبارة مكررة بثالث صيغ بحسب أنواع الخمق، والمالحظ حينما يتحدث عن أنواع الُعَمَماء
الزرع والثمرات يقول )مختمفًا(، ألن تنوع الصيغ يمفت النظر إلى ظاىرة التنوع في الخمق فيو 

ثُمَّ ُيْخِرُج ِبِو َزْرًعا ُمْخَتِمًفا : في الصيغة وىذا ىو اإلعجاز الحقيقي، قال يكرر المفظ وينوع 
ْرَع ُمْخَتِمفًا ُأُكُمو: ، وقولو َأْلَواُنو وما ذرأ لكم في األرض  : . وقولو َوالنَّْخَل َوالزَّ

 .مختمفا ألوانو
ألنبياء، أخالقيات اإليمان...، ثمَّ اكثر الموضوعات تنوعا وتكرارا)العقيدة(مثل: آدم، إبميس، ا-

ن بدا متشابيا فيو يأخذ جو السورة وسياقيا  إن لكل سورة جوىا وسياقيا الخاص وكل نص وا 
َوَتَرى اْلُفْمَك َمَواِخَر ِفيِو : ولو مالمحو في كل مرة من دون تماثل فيو متنوع، أنظر إلى قولو

، َوَتَرى اْلُفْمَك ِفيِو َمَواِخَر ِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِمِو َوَلَعمَُّكْم ْشُكُروَن َوِلَتْبَتُغوْا ِمن َفْضِمِو َوَلَعمَُّكْم تَ 
 َتْشُكُروَن.

وْا ِمن َبْعِد َما ثُمَّ ِإنَّ َربََّك ِلمَِّذيَن َىاَجرُ  : وىكذا في تكرار األداة مثل: تكرار )إن ربك( قال -
ثُمَّ ِإنَّ َربََّك ِلمَِّذيَن َعِمُموْا : ، وقولو ُفِتُنوْا ثُمَّ َجاَىُدوْا َوَصَبُروْا ِإنَّ َربََّك ِمن َبْعِدَىا َلَغُفوٌر رَِّحيٌم 

،والمالحظ تكرار َغُفوٌر رَِّحيٌم السُّوَء ِبَجَياَلٍة ثُمَّ َتاُبوْا ِمن َبْعِد َذِلَك َوَأْصَمُحوْا ِإنَّ َربََّك ِمن َبْعِدَىا لَ 
 والسبب في هذه اإلعادة:إن مع اسميا مرتين مع أنو يمكن االكتفاء بمرة واحدة 

بسبب طول الفصل بين األداة وخبرىا، فاقتضى إعادتيا لبيان حظ )إن( من التوكيد. و  -*
ي األول وركاكة لسبب فني إذ لو سقطت )إن( من النبأين لالحظت الفرق في التناسق والقوة ف

 في الثاني....
ر القمر والمرسالت والرحمن ولنأخذ مثال سورة الرحمن تكررت تكرار الفاصمة في عدة سو-

  مرة ويتميز تكرارها باألمور اآلتية:12تكررت  )َفِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذَِّبانِ 
 ىي من اكثر سور القرآن تكرارا.-1
اصل متحدة وتكررت كممة الميزان مما اشاع جوا او لحنا كون ىذا التكرار جاء بعد فو -2

 موسيقيا متناسقا..
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بسبب طابع السورة وىو تعداد النعم وجاء التكرار بعد كل نعمة حثا ليم عمى شكر اهلل -3
 وتذكرىا وعدم نسيانيا.

لكي وىو من أىم ما يميز التكرار في القرآن الكريم ألسباب فنية وتربوية و  التكرار في القصة:-
 ولمتكرار في القصة سمات بالغة في القرآن الكريم منها:تثبت في النفس وليس لمجرد العرض. 

لتشابو العبارات ولتماثميا في مخاطبة األنبياء ألقواميم،،قوم نوح، ىود، صالح، -1
 يتم بطريقتين:شعيب، ..وىذا مقصود. وكان ىذا العرض 

بية في كل سورة عمى ِحدة ثم إبراز التشابو تنويع في عرض القصص المتشا الطريقة األولى:-
 فييا.

عرض القصة الواحدة من  سورة إلى سورة مع اختالف التموين بحسب جو  الطريقة الثانية:-
 السورة. 

.إن ايراد ىذه القصص بالتكرار والتنوع مقصودة لذاتيا ألداء وظائف معنوية ميمة إضافة إلى 
 هذه األهداف والمقاصد:ولعل من أهم الوظائف الفنية البديعة 

ابراز حقيقة معينة وىي كممة الرسل الواحدة وقضيتيم الواحدة في مختمف األجيال وىي: -1
 .اعبدوا اهلل مالكم من الو غيره: قولو 

 إن جميع األقوام فييم من كذب وفييم من صدق.-2
 .إن غالبية السادة ىم من المكذبين الضالين وىم من ناصبوا الرسل العداء-3
 إن اهلل نجَّى رسمو ومن آمن معيم وأنو أىمك المكذبين ودمَّر عمييم بنيانيم. -4
ن اختمف الزمان -5 قد يتطابق أسموب القصص لكل نبي مع إخوانو من األنبياء والمرسمين وا 

والمكان واألشخاص والمغات والدعاة ،،،ويمكننا أن نقرر القرآن تميز بالتنويع وليس بالتكرار 
تربوي ودعوي أخالقي تعبدي واضح، إذ إن القرآن بمغ حد الترابط العضوي بين وذلك ليدف 

كمماتو وجممو وسوره وآياتو مما ال يدانيو كالم مع تنوع موضوعاتو وكثرتيا،، فتجد فييا روحًا 
تنبض بالحياة والحسن كمما طالعتو فكل كممة  تؤاخي أختيا حتى غدا من أولو إلى آخره وكأنو 

سمسمة متصمة محكمة السرد، فمك أن تتبع سورة الفاتحة من البسممة فالحمد سبيكة واحدة و 
 فيخمص بك من معنى إلى معنى ومن مقصد إلى مقصد في تناسق جميل غير ممل. 
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