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 المقدمة
الحمد هلل هللب هللالادملم وهلللالةددالهلللالعدا هلللمددوهللالمماد وهللاى د وهللللمددوهللالد هلللمددحم هللال د هللالم ددم  وهلل

هلل-لباد هلل:
فددملآ  اهللاليدد تاهلل هللاددم هلليهللالا دد اهللهدد هللهددألهللف دد هللهةةددمهللل وم ددمىهلللالم  ددم وهللل ددمهلل دد  هلل  دد  اهلللبدد وهلل
أه ا  ا،هللل مهللح وهلل وهلللهمئعهلللأح اوهللفيهللز مو ا،هللهة مهلللم  مهللبأ مل بهلل هللا  لةهلليهللاحآقهلل  مهللإلجمزهلل
الآد  اهللاليد تا،هللكلدنهللأاهللأ دم  هللالآةدألهللالآ  وديهللكاهلليةدمئألهللهمهللادمزهلل  دمهلللدوهلل دمئ هللا  دمل بهللفمد هلل

 مدمهلللمآد  اهللاليد تاهللهلل–الما وهلللالمفظهللأل ااهلل وهللالهللا    ،هلللف  اهلل وهللاإلهحمىهلللالهللاام ا،هلل ممهللأود هلللد هللفيهلل
هلل وهللالج لهللالهللايهللىهللتممو،هلللتمنهللال للةهللالهللايهللىهللتزللهلل.هللهلل–كم هلل

لإاهللالمهللاأ ددداهلللالمهللاددد   هللفددديهلل هدددمرهللالآددد  اهللاليددد تاهللهجددد هللأاهلليهلل دددمحمو هلللتادددملوهلل ددد بهللك ددد هلل   ددد هلل دددوهلل
هلل،هلللأك  هلل وهلل  ضعهلل.هللا وم مىهللفيهللأك  هلل وهلل  بل

للمددمهلل ددماهللالهللايدد ابهللفدديهللالآةددألهللالآ  ودديهللمددمة لهلللاضددحةهلل مفهللاددةهلللم  دد هلللؤال ددةهلللي  دد هلل ددوهللالهللاعددم ىرهلل
فآدد هللل دد هللأمددحم هللا ةدد اىهللل  ضدديهللالآمدد  هلل دد ياهلل مهللا تددمهلليدد يم اهلل  دد هلللمددوهللال اددوهللفدديهللالآدد  اهلل

اىضدد  ا هلللال  دداهلل ددوهللباوهللادد هلللإلجددمز ،هللفدد ألاهللأاهللالهللايدد ابهلللجددزهلل  ددمويهلللهةدد بهللف ددي،هلللأودد هللأؤيدداهلل
هلللموهللأ م ب هللل ام هللثآ اهلللموهللالمعماهلللالعمعهلللتماثهلللموهللالمماهلللالعآ ةهلل.هلل

لل دد اهللبأيدد هللأاهللأهدد  هللةدد اهللالمحددثهلل  دد وهللحآ آددةهللالهللايدد ابهللفدديهللالآةددألهللالآ  ودديهلللأ دد اب هلللف ائدد  هلللالدد ؤهلل
لموهللال مل  وهلللالشم هللالهللايهللأث  رهللح ل هلل عهللؤبا ةهللأوم ك  ةهلللموهللهةةهلل   وهلللم  هللالعدا هلل و دمهلل

هلليهلل.هللأك  هللهةألهللالآ  اهللالي تاهللتي اًبا،هللل م  هلل  اوبهللالماوةهلللاإللجمزهللفيهللتي ابهللالآةألهللالآ  و
 -ما يأتي:له هللهعم هللبح يهلللموهلل

هللالممحثهللا لل:هلل ف   هللالهللاي ابهللفيهللالآ ااهللالي تا.
هلل.الم مبهللا للهلل:الهللاي ابهللل ة

هللالم مبهللال مويهلل:الهللاي ابهللفيهللالآ اا.
هللالم مبهللال ملثهللف ائ هللالهللاي اب.

هللالم مبهللال ابعهلل:هللأه الهللالامممىهللفيهلل عألةهللالهللاي ابهللفيهللالآ اا.
هللةهللالآ  و ةهلل.الممحثهللال مويهللالهللاي ابهللفيهللالآة
هللالم مبهللا للهلل:تي ابهللالآةة.

هللالم مبهللال مويهلل:أباىهللالامممىهللفيهللهض ةهللتي ابهللالآةألهللالآ  وي.
هللالم مبهللال ملثهلل:هللأ  ابهللليةمئألهللالهللاي ابهللفيهللالآ  اهللالي تا.

هللالممحثهللال ملث:هللهةةهلل   يهلللم  هللالعا هللوم ك م.
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هللليمتمةهللت اهللأةاهللال هللامئجهلللالمةمؤبهلل.
 ر في القران الكريمالمبحث األول: مفهوم التكرا

هللتم   :
هلل عملنهلل هلل و هللل عمن هلل، هللباوهللا م هللؤبل  هلللؤب هلل و هلل، هللالا ب ة هللأ  ا  هلل و هللبم  هللالهللاي اَب هللأ  اب أا
هلل وهلل هللالي تا هللالآ  ا هللفي هلللهع هللله  فةمحهللا م

 ألفمم م هللافآةللي  هاف ماض مزتمؤلألوآةموألتآ همألتأي  ألإ  الح فمكموح هلل آلهمتملمهللاشم  متملهللا هللاي بتف ا
فألو  كليمممي  مميهللاافم  مآليهللا  ألاآلهمتملهللا هللاي بتم    زتمؤللىوآةمو أ   ممالعممف هللاي ابةملالفمئ لف إلمؤت

 ي ى ةميموةمل مالم  مممزتمؤللال آةمو الهللاآ هم الهللاأي  لاإل  ال  مالحكمةف هللاخة ةمآلهة  لي لومآلهةا
هللهةمحممف   ةملع بل كموممف ملع بلالهللا هللاشمكم مأ ال ج ت ليمج ىاا متهللازتإلشكمل ملتمهللامزب مل أشكمل م

هآ لهللاإل م هللالع  طيهللفيهللإتآمو هلل:"لالهللاي ابهللفيهللالم ةهللالا ب ةهللفوهللهللل اهللكلنهللها ؤهللالوهلل  و هلل اجز،
هلل هللالفةمحة هلل وهلل حم و هلل اهللة  هللالا  هلل، هللل   هللبأاهلل اهلل(1)0ه ليهلل وهللا  مل بهللالما لفة فملآمئا

تي ابهللفيهللل ةهللالا  هلل     هللف  هللهمؤحهللفيهللالفةمحةهلل،لة هللإ مهلللاةاهللألهلل مةاهلل م ةهللالا  هلل،هلللة هلل
هللإلوهللالاجمةهللأه  .

 المطلب األول :التكرار لغة :
هلل هلل و هللال  ُ  عهلُل:الَي  هللأمم  هللُهَآملهلل. ِبَ ْفِع هلِل: هلل،فدهللهللَك َّة َ  َّ هلللالا ف هللاإللمؤل هللبما و لتأتي

ْيىهلَل" َبالشَّ هللأَلمؤةَم ًَّلَبْاَ ُأي  هلل:هلللَ ْ َك  لَ  َّ "هلللتآملهلل  برهلللم  هللالح يثهللل  بت هللإكاهللبؤؤت هلللم  ،هلللالي  
هلل(2)ال   عهلل.هلل

لفيهللاىم اح:هللتي ابهلل ممةهللألهلللفظهللأك  هلل وهلل  لهللفيهلل  مقهلللاح هللل يهللاةهلل مهلل ملهللا    هللألهللاىوهللامم هللألهلل
إكاهلل(4)فظهللألهلل  اؤف هلللهللاآ ت هلل ا و"هملهللاإل م هللالزب شيهللهلل:هلل"لحآ آهللا هللإلمؤلهللالم(3)الهللا  تاهللألهللالهللاا  اهلل

بحم هللهلل–هملهللالع  طيهلل   هللأي  هلل،هللألهللاإلت ماهللب هلل  لهللبا هلل  ل.هللهللىالهللاي ابهلل ا م هللهللال   عهللإلوهللالشي
هلل"هلل(5)"الهللاي ت هلللة هللأ مغهلل وهللالهللاأك  هلل،هلللة هلل وهلل حم وهللالفةمحةهلليافًمهلللماضهلل وهللومط":هلل-يهلل

هللالم مبهللال مويهلل:الهللاي ابهللفيهللالآ اا:

                                                 

هللهلل1/210.ب مئاهللالجمحظهللهلل179/هلل3اإلتآماهللفيهلللم  هللالآ  اهللهلللمع  طيهلل(1)
هللل مهللبا ةم.5/135ي   هلل:لعماهللالا  هللى وهلل    بهلل مؤلهلل  بهلل(2)
هللل مهللبا ةم.هلل11ي   هلل:أ  ابهللالهللاي ابهللفيهللل ةهللالآ  اهللؤهللش خ اهللص(3)
هلل.3/10فيهلللم  هللالآ  ا:هلللمزب شيهللهللهللالم ةما(4)
هلل.هلل280/هللهلل3اإلتآماهللفيهلللم  هللالآ  ا:هللالع  طيهلل(5)
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الي تاهلل مهللل  هللالا  هلل وهلل ا هللباقهللفة ح،هللفم  هللالاآ لهلللةاهللف محاهللالشا ؛هلل اهلللآ هللفمقهللالآ  اهلل
الآ  اهللالي تاهللة هلل هللام هلليهللتاملوهللل ا  ،هلللة مكهللفمبقهلل  وهلل ا هللالخملقهللل ا هللالمخم قهللتمم مهلل

هلل0كملفمبقهلل  وهللالخملقهلللالمخم قهلللل سهللة مكهلل    ممهللل  مهلللممآمبوة
  ابهللالا  مةهللال مة لهلللالممط ةهلل،هلل ممهللأاهللالآ  اهللالي تاهلله هلل وهللأ اهللة اهللفآ هللألؤعهلليهللتاملوهللف  هللا 

ا هللاخ  هللأفضاهلللأ ماهللا  مل بهللالمم  ةهلل،هللالهللايهللأي رهللالاآ لهلل،هلللأ  رهللا لمم هلل،هللل    هللإل  مهلل
هلل0ا و مبهلللا ف م هلل

ل وهللا  مل بهللالم  تةهلللا ؤ  ةهلل:هللأ م  هللالهللاي ابهلل،هلللة هلل عهللة اهللىهللهعمبهللالمماهلللىهللالعآ ةهللل  هلل
ال  هلل  لماهلل مهللهمّاهلل،هلللالآ  اهللالي تاهللهحكيهللل مهلل  فهللأاهللال   ؤهلل م هللتي ابهللال ام هلل عهللاإلوعماهلل

هلل:}هلل هللُتْ ِمُ هللك و هللش  م هللِ مَّم هللَلَ م هللُهْخِ ْج هللَببََّن هللَلَ م هللَفمْؤُع هللَلاِحٍ  هللَلَموهللَطَامٍ  هللَوْةِمَ  هللُ  َ وهللَلْو هللَهم هللُهْمهللُاْا َلِإْك
هلل(1)هلل{اْ َْبُضهلل......

 هللالي ت هللالآ  ا هللالهللا م فهللهخهللامفهللا هللاخ ا  هللفيهلل  ؤل هللة ا هلللتكمو هللل ، هللو    هللا هللاخ ا  هلللو هلللمهللاي اب ا
هلل0لمهللاي اب،هلللل  هللاى هللا  مىهللل  هللح ثهلل مىهلل

 فملهللاي ابهللفيهللالآ  اهللالي تاهلليؤؤ هلللم فةهللباو ة،هللل  مةهللت ب تةهللىهللُتؤؤ هلل  لو ،هلللل هللفهللاش مهلللبح  مهلل
 لوهلل  ياهلللمهللاي ابهلل ل مومهللالمحثهلللأ   ومهللللوهللوج هللة اهللالم يا.

 هللىهللشنهللف  هلل،هلللة هللحقهللىهللبتبهللف  ،هلل  اىهللأم  رهللل مهللهللإاهللالهللاي ابهللفي هلللاهٌع هللأ ٌ  الآ  اهللالي تا
 0الحكمةهلل وهلللبائ هللأ هلللاهللت   هلل

 ا هللالمش ،هللفملهللاي ابهللفيهلل ا هللالمش هللىهللهللييمميوهللالهللاي ابهللفهلل–كممهلل مقهلل-الهللاي ابهللفيهللالآ  اهللالي تاهلل 
فيهللا  م  ،هللهآ لهللاى م هللهعماهلللمؤلهلل وهللالآمقهلللاىض  ا ،هلللإكاهلللاهللهج   هللالمهللايماهللب هللممبهللل ممهلل

َامََّآَماهلْلَلَهْ َوِمَ َمْ َأْوَيَ َكْ َوُ ِمْ َأَ مِل ِممْلَفَةمَحِةَم ًّمَأوَُّ َاَفمِئَ َلَلُ َ َلْ َعك ليمم    محم   مى  ممِإَكاتهلَلالزب شي"
َبْتُ هللَاْ  هلِلُضُ ِمَمْاٍضَ َكِلَيَأوََّامَؤَلاْلَاَ ِبِف ِخَ مَبمِتَ مِإْكَأْ َ َمهللْاِمَشْيٍىِإَباَؤلهلًل َلمَىَلَمْ ِ َك َّ ِلهللَاْحِآ ِآِ َ ُهْ َبُ ُه ِلِ َأْلَهَةَ ِتمل  

َلمَىَلإهلِل َلمِىَلَمْ ِ َحْ ُ هللَاْآِةُ ال   وََّممَوَزَىْلُآْ  ُوِمِمَعمِوِ ْمَ َ مَوهللْامهلُليً اَلَ َأوََّ مُتِآ ُمهللَاْيَ اَبُةَمَآمَ مْلُمْآَعِمَاَمْ ِ َأْلاِىْ هللِاَ مُؤِف مل  
ُةَلَمْ ِ ْمِف َاْجِزِةْمَاِ مْلُمَامَبَضهللَيمَطمهلَل ِةَلَلَمىَ ِلَيَ ْحهللَامهلِلمُتُ َجمِبَتًةِف َممَ ْ َ َمْاِضِ ْمَ َبْاٍضَ ِبَ َ ااْلَمْعَمِيهللَاْعهللَاْحِيُممْلُحجَّ

ْوَعمَوَمْجُم ٌلِمَ مل ََّممِئِامْلمهلُل َ َ اِتَ َىَهْآَمُاَ ِلَيإهلِلُلَممَلَبَؤِ ْ هللَاْيَ اِباْلَمَ اِلِ َ اْلَ ْلِ َلاْلَ ِل ِ ِ َوَّمإْلِ ْخهللَاِمَفِةَلُ م َ مَؤاِلَ ٌةِإَلىملشَّ
َتْيَ اُباْلَمَ اِلِ َ اْلَآَ اِبعهلِل  (3).{للآ هع ومالآ  ومم   :هلل}هملهللااملو(2)"ىَّ

                                                 

هلل.61  بلهللالمآ ل،اآلهة:هللهلل(1)
هلل.3/9ي   :هللالم ةماهللفيهلللم  هللالآ  اهلل:هلللمزب شيهللهلل(2)

هلل.40،هلل32،هلل22،هلل17  بلهللالآم هللاىهمر:(3) 
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 ااهللالهللاي ابهللفيهللالآ  اهللالي تاهللتي ابهلل حكاهلل،هللكلهلللم فةهلليؤؤي مهللفيهللال ألهللالآ  ويهلل،هلللإوممهللهآفهلللموهلل
هلل   هللفيهللطم اةهللال ألهللالآ  ويهللليةمئة .كلنهلل وهللتفحألهلللأوااهللال

لل هللياهللالآ  اهلل وهللأ م  هللالهللاي ابهلللة هللأ م  هلل ا لفهللل  هللالا  هلل،هللل   ومهلل وهللهاهللا ضهلللموهلل
هلل0الآ  اهلللالع ةهللتجمةم ممهللهللل  اهللا  م  هللالماويهللالما لفهلل

هللالم مبهللال ملثهللف ائ هللالهللاي ابهلل:
هلللمهللاي ابهللفيهللالآ  اهللالي تاهللف ائ هلل    لهللأ  زةمهلل:

اإللجمزهلللكلنهللبملهللاة فهللفيهللالماوةهلللموهللألموهلل  تمة؛هلل اهلل اهللهةةهلل  برهللحةاهلل.الهللاح يهلللهلل1
فيهللألفمم مهللزتمؤلهلللوآةما،هلللتآ هاهلللتأي  هلللإ مملهلللب ما،هللفيهلل  اضعهلل خهللامفةهلللأت هللبأ م  هللو  هلل

هللا  م  هللا ي هلل.
 عهلللل هلل منهللالآ  اهللالي تاهللط تآًمهلللاح ًاهللفيهللإي اؤهللالآةألهلللآملهللاليفمبهللوحوهللوآ بهلللموهللو  هللة اهللال 

فآ عهلليهلللم  اهلل اهلل م اهلللالهللا اضهلللك  هللفيهللالآ  اهللأو المهلل خهللامفةهلللت كهللل اهللح تةهللايهللا مبهلل مهلل
هلل(1)هشم لاهلل   م،هلللي  اهلللجزلاهللف لهلللجزةاهلللميهللم قهللالآ  اهلللأو هلللحيهلل  زلهلل وهللي.

.هللهأتيهللالهللاي ابهللل  فهللت م  هلل ا وهللهآة  هللالآ  اهللالي تاهلللكلنهلل ةم هللا هلل،هللللخ  بلهللالآض ةهللالهللايهلل2
 مىهلل  مهللفملآ  اهللىهللهك بةمهللفيهلل  اضعهلل خهللامفةهللل  اطوهلل هللاف هةهللفيهلل  بهلل هللاا ؤلهللفحعبهلل،هلل اهلليزت هلل

هللاهللامل هللا و،هللا   هللاةهللامم مهلل هللا م  هللة اهللالما و،ف ك بهللالآض ةهللالم اؤهللت م هللا مهللفيهللوفسهللالمآم هللفيهلل يهللا وهلل 
كممهلل مىهللفيهلل  بلهللال عمىهللح ثهللأباؤهللالآ  اهللت م  هلللتأك  هللهض ةهلل  مةهلل  اهلل،لةوهللهض ةهلل مي ةهلليهلل

هللفيهلل يهللا وهلل هللاهللامل هللا وهللهملهللتاملوهلل:}هلل هللفيهللا بضهللهللفي بةم هللفيهللالعمملارهللل م هللِفيهلللجم عهلل م ِهللَ م َلّلِلَّ
ْ َ مهللالَِّ يَوهللُألهلل َممَلاِرهللَلَ مهللِفيهللاْ َْبِضهللَلَلَآْ هللَلمَّ ُت اهللاْلِيهللَامَ هللِ ْوهللَهْمِمُيْاهللَلِإهَّمُكْاهللَأِاهللاتَُّآ اهللَّللاََّهللَلِإْاهللَتْيُفُ لاهللالعَّ

َممَلارهلل ِهللَ مهللِفيهللالعَّ َممَلاِرهللَلَ مهللِفيهللاْ َْبِضهللَلَ مَاهللَّللاَُّهللَوِ  ًّمهللَحِم ً اهلل*هللَلّلِلَّ ِهللَ مهللِفيهللالعَّ هللّلِلَّ َلَ مهللِفيهللهللَفِإاَّ
ِهللَلِ  ًاهلل فملماحظهللة مهللأاهللهض ةهلل مي ةهلليهلللمعمملارهلللا بضهللل مهللف  وهللهللهلل(2){هللهللاْ َْبِضهللَلَ فيهللِبمّلِلَّ

  بةمهللالآ  اهللثاوهلل  ارهللفيهلل  بلهلللاح لهللفيهلل آم هلللاح هللفيهللهلل-لةوهللهض ةهلل وهللا ةم ةهللبمكماهللهلل-
ِب ًّمهللَلَ َ ِلَنهللَأْوَزْلَ مُ هللُهْ َ ًومهللَل هلَلهلل}: يهللا وهلل هللاهللامل هللا و،هللله هلله اهللإاهللاليا هللإكاهللتي بهللتآ بهلللتآ لهلليهللتاملوهلل

ْفَ مهللِف ِ هللِ َوهللاْلَ ِل ِ هللَلَامَُّ ْاهللَيهللاَُّآ َاهللَأْلهللُهْحِ ُوهللَلُ ْاهللِكْ ً ا هلل(.4()3){َلَم َّ

                                                 

 .324(هللي   هللهةألهللالآ  اهللؤ/هلللم هللالمم طهلل مم لهللصهلل1)
 .131،132اآليهللا هللاو:(  بلهللال عمىهلل،هلل2)
 .هلل113(  بلهللط ،اآلهةهلل:هلل3)
 هلل281/.3(هللي   :هللاإلتآما:هلللمع  طيهلل4)
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لب لنهللت   هلليمم ةهلل(هلل1).   هللال ف سهللإلوهلل ممعهللالآةةهللبملم مي لهلل  وهللأ مل بهللالآةةهللال اح لهلل3
  هللبأ مل بهلل خهللامفة،هللىهللالآ  اهللالي تاهلللاهللتيوهللفيهللو   هلل وهللاليا ،هلللةيهللأو هلل هللاي ابهللالما وهللال اح هلل 

هللت  ل هلل هلل  بهلل  مم هللإكا يزؤاؤهللل  هللالعم عهللإىهللهم ىهلللىهللهاهللا يهللهمئم هلل ماهلللىهلل آ ة،هللبخافهللو   
هللأ مل م هلل ئمهللا هللا  ممعهللل مهللا هللا ف ا .

لة اهلل وهللإلجمزهللالآ  اهللالي تاهلللتأث   هللفيهللال فسهللاإلوعمو ة،هلللكلنهللأاهللال ف سهللتم اهللإليهللالهللا  عهللفيهلل
أي  هلللزتمؤلهلللوآةماهلللتهللاا ؤهلل  لنهللالة بهللالهللايهللتعهللام ةمهللال فسهلللتم اهللإل  مهللا  مل بهلل وهللتآ هاهلللت

هللالآمبهللفاهللهح وهللالمماهلل وهللأ م  هلللاح هلل.هلللفيهللة اهللالهللا  تعهللتج ي هلللميا هلللت  تهللا .
هلل وهللهلل-4 هلللتامآم هللإؤباكم هللبملهللاي ابهللي هللام هللو  هللالم هللام هلللتزؤاؤ هللإك هلللإهآمظهللال ما. تمك وهللالا ةهلللالام ل

،هلللكلنهلل اهللباضهللالآم  هللىهللت هللام هللإىهللإكاهلل  بهلللم  مهللالخم هللأك  هلل وهلل  ل،هلللالاآ لهلل(هلل2)أؤبك
هللحهللاوهلل هللالآةة هللفإاهلليهللتممبكهلللتاملوهللهك ب هلللاى هللافمؤل، هللالهللا م   هللتهللافملرهلل وهلل  لة لالضممئ 
هللال مو ةهلللال مل ةهلل وهلللاهللهمك  هللاى هللافمؤلهللفيهللالم لهللا للوهلل،هلللفيهللكلنهللتام قهلل هعهللاف  هللفيهللالم ل

(3)لهلللما ةهلللالام هلل
 

هلللم ميهللهلل-5 هللتعم ة هلللكلنهللهللفيهللتي ابهللالآةة هلللهم  هللأمحمب هللبض ااهلليهلللم  ا، لت م  هلللآمم ،
لالمؤ   اهلل مهللىهوهللا وم مىهلللأتممل اهلل وهللأك هللأه ا  ا،هلللثممت اهلللموهللالحق،هللل  يهللال   لهلل

ل ةم  ت اهللل جمة ت اهللفيهلل م اهلليهللحهللاوهلل مو هللالامهمةهللل اهلللال ائ لهلللموهللأل ائ ا،هللف ةم لاهلل
هللبأ مل بهللل هلل  ب هللفيهللل ل هللالآةة هلل.فهللاي اب هللال  ا هلل و هللو  ةا هللمم  هلل مم هللالمش   و هللأكي مو

هللفيهللالآمبهللحهللايهللتآ يهللؤال ةهلل هللالع وهللفيهللال فسهلللت م هللا م هللي  فهللإليهللتمك وهللة   هللإومم  خهللامفة
أاهللهألهللهللاإلماحهللل  هللالمةمح،هللفاهللهج هللال أسهلل م اهللإل  هلل.هللله هلل ماهلل وهللت ب ةهلليهللل م  هلل

هللهعم  ؛هلل اهللوف سهللالمفع يوهللفيهلل اهللز ماهلل هللاآمببةهلللل مئم اهللفيهلللم  هلل وهلل   هللا وم مىهلل  م
هللَ مهللَهْ هللِه َاهللِلم  ُ ِاهللِ وهللَهْمِمنهللهملهللتامليهلل}(هللهلل4) حمببةهللالحقهلل هللاشم  ةهلل (5){هللَ مهللُهَآمُلهللَلَنهللِإىَّ

 

هلللموهللالهللا ح  هللهلل-6 هللل ىلهللا م هللألهللالجموبهللالمك بهللإ م هللالحقهللتممبكهلللتاملوهللبشأاهللالآةة هللل مهة ش ل
هلل   وم هلليهللهللكآةة هللوة ل هلللمو هللل ىلهللا م هلللإ م هلللأةم م. هللل م م  هللل امؤات  هللالعا  هلللم   إ  اة ا

تاملوهلل وم مئ هلللموهللأل ائ هلل آةةهلل   ومهلل   وهلللم  هللالعا هلل عهللف ل اهلللإ مهللل   هللكلنهلل ممهلل
هللهاماهلل وهللتهللامعهللهةألهللالآ  اهللالي تاهلل.

                                                 

 ؤ/هلل   يهللشمة وهلل.هلل297(ي   :هللالآللئهللاهلللحعماهللفيهلللم  هللالآ  اهللصهلل1)
 .هلل297(هللالمة بهللالعم قهللصهلل2)
 .328(هللي   :هللهةألهللالآ  اهللؤ/هلللم هللالمم طهلل مم ل،هللصهلل3)
 .هللهلل130(هللي   :هلل  ك ل   ةهللالآةةهللفيهللالآ  اهللصهلل4)
 .هلل43(هلل  بلهللفةم هلل هةهلل5)
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هلل مهلل-7 هللي    هلللتاملو هلل محمو  هللفم  هللكارهلل  اوبهلل    ل، هلللةي هللت  ل هلله  هللالآةة هللفيهللإا هلل   م ومم
هللالة بلهلل هلللهللاهللاا هللي م م  هلل ي  هلل  اوبهللأي  هللفيهلل  ضع هللأل هلل ي  هلل مومم هلللت    هللي م م ،   ضع

(1)اليم ةهلللمآةةهلللتهللام وهلل املاهللال  فهللالمآة ؤهلل   مهلل
 

 وهلل آمم هللتي ابهللالآةةهللفيهللالآ  اهلل  لنهللت ة بهللالجمح يوهلللإو ابةاهللبممهلل  رهلللم  هلل  وهلليهللهلل-8
هلللفيهللم لفهلل هلل  ابا هلل وهللح لث م هلللىهللأؤلهلللموهللم قهللالع وهللاإلل  ة باآم هللالمك   وهللل  م ،

اه أهللفيهللة اهلل مهلل مىهللفيهلل  بلهللالا يم رهللفيهلل ا ضهللك  هللل ؤهلل وهلل(2) ممثمةهلللأز ماهلل هللاممل لهلل
هلل)ا وم مىهللهآ لهلل هللَلم ًمهللهللتاملو: هللَيْمِع َو هللِإىَّ هللَ َ ٍة هللَأْلَف هللِف ِ ْا هللَفَمِمَث هللِإَلوهللَهْ ِ ِ  هللُو حًم هللَأْبَ ْمَ م َلَلَآْ 

هللَممِلُم اهلل هللَلُةْا هللال   َفمُا هللَفَأَيَ ُةُا هلللِّْمَامَلِم وهلل، هلل َهًة هللَلَ َاْمَ مَةم ِف َ ِة هللالعَّ هللَلَأْمَحمَ  هلللهملهللَفَأوَجْ َ مُ  )
هلل) هللَ ْ يهلَلتاملو: هللِفيهللَلِإَلو هللَتْاَ ْ ا هللَلَى هللاآْلِيَ  هللاْلَ ْ َ  هللَلاْبُ  ا هللَّللاََّ هللاْلُمُ لا هللَهْ ِ  هللَهم هللَفَآمَل هللُشَاْ مًم هللَأَيمُةْا َو

َلَلمؤًاهللَلَثُم َؤهللَلَه هللتََّم ََّوهلل،هللَفَي َُّ  ُ هللَفَأَيَ ْتُ ُاهللال َّْ َفُةهللَفَأْمَمُح اهللِفيهللَؤاِبِةْاهللَ مِثِم وهلل،هللاْ َْبِضهللُ ْفِعِ يوهلل
ِم ِاهللَلَ مُو اهللُ ْعهللَاْمِةِ توهللَلُياهلل هلِّل ُةْاهللَلِوهللالعَّ ْ َ مُاهللأَْلَممَلُ ْاهللَفَة َّ َلَهمُبلَاهلل،هللوهلل ََّعمِكِ ِ ْاهللَلَزتََّوهللَلُ ُاهللالشَّ

هللَ مِبِآ وهلل هللَ مُو ا هللَ مىُةاهلل   َ وهللِبمْلَم َِّ مِرهللَفمْ هللَاْيَمُ لاهللِفيهللاْ َْبِضهللَلَ م هللَفُيّاهلًل،هللَلِفْ َلْ َاهللَلَةمَ مَاهللَلَلَآْ 
هللَلِ ْ ُ اهلل َّْوهللَيعهلل ْ َحُة هللالةَّ هللَأَيَ ْتُ  هللَلِ ْ ُ اهلل َّْو هللَحمِممًم هللَلَمْ ِ  هللَأْبَ ْمَ م هللَفِمْ ُ اهلل َّْو هللِ َ وِمِ  هللِبِ هللَأَيْ َوم ْفَ م

 (3).اْ َْبَضهللَلِ ْ ُ اهلل َّْوهللأَْوَ ْهَ مهللَلَ مهللَ مَاهللَّللاَُّهللِلَ ْ ِمَمُ ْاهللَلَلِيوهللَ مُو اهللَأوُفَعُ ْاهللَهْ ِمُم َا(

ل وهللأ  ابهللتي ابهللالآةةهللفيهللالآ  اهللالي تاهلل  لنهللضموهلل جم لةهلل وهللالآةألهلل  ماهلللح لهللهلل-9
ا ؤهماهللفيهللأماهللالاآ  لهللللح لهللال ل لهللإل  مهلل وهللال  اهلللتشمب هللأه ا  اهللفيهلل  هف اهلل   مهللهملهلل

هللُو ِحيهللِإَلْ ِ هللَأوَُّ هللَىهللِإَلَ هللإهلِلتامليهلل:) هللَأَومهللَفمْلُمُ لاهللَلَ مهللَأْبَ ْمَ مهللِ وهللَهْمِمَنهللِ وهللبَُّ  ٍلهللِإىَّ لتآهللاضيهلل(هلل4)(ىَّ
(5)تآ ت هللة  هللالحآ آةهللأاهللتا ضهللطمئفةهلل وهللهةألهللا وم مىهلل هللاهللامباةهللت ليهلل اهللكلنهلل

 

لالج ي هللبمل   هللأو مهللواحظهللفيهللل ضهللهةألهللا وم مىهللالهللازا هللالآ  اهلللة  ةهلللاح لهللف ممهللحكم هلل وهلل
لياهلل وهللال هللو   "هلل"له هلل ماهللل هللهللؤل لهللةؤىىهللال  اهللإلوهلليهللفآ هللهملهلل اهللب  لهلللآ   هلل"الم لاهلليهلل م

أاهلليهللاة فهللفيهللحكمهةهلل ا  اهللبة غهلل هللا  لةهللتؤؤيهللوفسهللالما يهلل و اهلل مو اهلليهللايمم اهللب   هللل ةهلل
الآ  ا.هللللي  هللهة هللة مهللالهللاي ابهللفيهللالمفظهلللالما وهلل امهلللإلشامبهللبأاهلل ا  اهللإوممهللم بهلللوهلللاح هلل

(6)لة هلليهلللاتج هللإلوهللومهةهلللاح لهلللةيهللالهللا ح  "
 

                                                 

 .334(هللي   :هللهةألهللالآ  اهللؤ: مم ل،هللصهلل1)
 .هللهلل131(هللي   :هلل  ك ل   ةهللالآةةهللؤ.الهللا م يهللصهلل2)
 .هلل40-35(هلل  بلهللالا يم رهلل همرهلل3)
 .هللهلل25(هلل  بلهللا وم مىهلل هةهلل4)
 .هللهلل132(هللي   :هلل  ك ل   ةهللالآةةهلل،ؤ:هللالهللا م ي،هللصهلل5)
 .هلل133(هللالمة بهللالعم قهللصهلل6)
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هللتج هللل مم هللإل  هلل  لنهللإاهللالآ  اهللالي تاهلله هللهحكيهللتمبلهلللوهلله  هلل ا   وهللبأو اهلل    اهللة ا  بهللاإلشمبل
هللة هلل هللال اح  هللتي يبهللال   ل هللبأا هللالهللاام   هللل  حي هلللاح ًا هللإىهللب  ًى هللإل  ا هللي  ا هلللا هللأو ا هلل ع ال  ا
بم مبةهللتي يبهللال  اهلل م اهلل.هلل و اهلل م اهللهآ ل اهللكارهللالشيىهللباهللت    هللفموهلل   هلللاح اهلل   اهللفآ هلل

 م امهلل.هلللتمبلهللهآ لهلللوهللأه ا هلل هللاا ؤيوهللأو اهلللة اهللب  لهللبب اهللف  ضحهللكلنهللأاهلل اهللأ ةهللهللك   ا
هللا ه ا هلل هللال يهللباثهللإلوهللة   هللب  لهلللاح  هللة  هلل أومم هلللت حيهللفيهللكارهللال ه هللأو  ك   هللب  ل م،

هلل هلل و ا هلل. هللهلل– م اًم هلللل مت ا هلللأ مك  ا هلللأز مو ا هللأه ا  ا هللايهللااف هللاليممة،هللهلل–لمو هللكار هللهمل ا ه 
(1)ض ة،هللل وهللة مهللفمل  اهلل م امهلل أو اهللب  لهلللاح هلليهللاي بهلللياهلله  هلل وهللا ه ا هلللل ض اهللكارهللالآ

 

هللالآمبئ.هللهلل-10 هللأل هللالعم ع هللح مل هلل و هلل زىا هللالآم  هللبح ثهللهة   هللفي هلللت م هللا  هللال  مي هللالجموب تأك  
فملح يثهلللوهلليهللل ائيهللا هللل هللام هلللب م هلللال   هللاآلي هللتج  هللفيهلليالهللهةألهللالآ  اهلل م ام،هلللت  بهلل

هلل(2)هةألهللالآ  اهللالي تاهلللوهللك  هلل موبهللألهلل  اوبهلل وهللة  هللا   بهللالخمعةأاهللتخم هللهةةهلل وهلل
،هللهآ لهللاإل م هللالم  يهللا وهللفمبسهلل:هلل"هللهللةلإلزا هللالمامو يوهللالحجةهللال ا خهللإثممرهللوم لهلل حم هللهلل-11

،هللثاهللهللالآ  هلللوهللاإلت ماهللبم م هلل هًةهلللةحةهللوم لهلل حم هللهلللْجزهللإاهلليهلل اهللث م  هلل ااهللة اهللالآ  اهلللهلل
هللأو اهلللم زلاهلللوهلل هللإلا م هللفيهلل  اضعهلل، هللبأاهلل  بهللك  هللالآةة   وهلللألضحهللا   هللفيهلللجزةا

هلل(3)اإلت ماهللبم م هللبأيهللو اهلل مىهلللبأيهلللممبلهلللم "هلل،هللف  اهللأللوهلل مهلله اهللفيهللة اهللالمم هلل
هللالم مبهللال ابعهلل:هللأه الهللالامممىهللفيهلل عألةهللالهللاي ابهللفيهللالآ ااهلل:

هللهللهلل-لموهللل لهللأه ال:ايهللامفهللالامممىهللفيهللتي ابهللالآ  اهللالي تاهلل
هللهآ ل اهللبملهللاي ا1 هللالهللاي ابهلل ح هلل  ما،هلللت م  هللهللب.كةبهلله   فيهللالآ اا،هلللةؤىىهللي لاهللأاهللفيهللة ا

   ما،هللفا ل هللباوةهلللإلجمزا،لل  لاهللف  هلل   جمهلله تممهلل،هلللة فمهللل  ممهلل وهلل  مةجهللالهللا ب ةهلللأة اف مهلل،هلل
 0لباح اهلليم ة  اهلللم  هلل م اة وهلل وهلل ا هللالا  هللشا اهلللو  اهلل

هلل م هللالآ طميهللفيهللتفع   هللل  هلله ل هللتاملوهلل:}هللهاهللهمهللأي مهللاليمف لاهلل*هللىهللألم هلل مهللتام لاهلل....{هملهللاإل

هللهلللأ مل  ملهللاي ابفآ ه إلو ممهللاأك  ف آ اأطممل اهلل)هلل(4) :هللهم ك  أةالماموي،
 اإلهجم،كممأوم م اةم ممىيهللاةمبإباؤلالهللاخف فلاإلف م وزىلآ  وممعموملا  ،ل  م اةم مملهللاي ابإباؤلالهللاأك  

هللالهللاأك  عم اهلل م  المى،هللهللىلاح شيىأللىم مههللاةمبةف ملمآم امىشيىإلىشي،ىوخ ل ملخ  م المهللايممم زهلل
هلل(5)(هللهلل

                                                 

 .هلل102ه  و ةهلل:هلل حم هلله بهلل،صهللهلل(ي   :هللؤبا مر1)
 .هلل335(هللهةألهللالآ  اهلل:لم هللالمم طهلل مم ل،هللصهلل2)
 0هلل1/52(ي   :هللالةمحميهللفيهللفآ هللالم ةهللى وهللفمبسهلل3)
 0ل مهللبا ةمهلل2(  بلهللاليمف لاهلل،هللاآلهمرهلل:هلل4)
 هلل387/هللهلل10(ي   :هللتفع  هللالآ طميهلل5)
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.هللكةبهللالف تقهللال مويهللالوهللل  ؤهللالهللاي اب،ليوهللىهللهحقهللل مهللاطاقهلللفظهللالهللاي ابهللف  مآ اهلللم  هلل،لفظهللهلل2
الهللاآ ل هللوآةمهللفيهللاليا هلل،هلللة اهللهلل ي هلللة هللالهللا  عهلللبملهللايم اهلللو  ةمهلل،هللل ماهللؤافا اهللت زت هللالآ  اهلللمم

لإاهلل ماهللل باهلل آم ىهللإىهللأو هلل ماهللبؤهللفااهلللممهللتآ ل هللالمعهللاش ه اهلللموهلل هللام هلليهلل،ف ألاهللأاهللي زة اهلل
 الآ  اهلللوهللة اهللالمفظ.

لوآ لهللل اهلل:هللىهللي م يهللأاهللهك اهلل ا هللالامممىهللبؤهللفااهلللشم هللت مبهللح لهللالآ  اهلل،هلللليوهلللم  اهللأاهلل
لممكاهللواهللا بهلللوهللالآ  اهللالي تاهللل   ؤهللالهللاي ابهللف  هللهلل0   هللالمج   اهللي ط  اهللأوفع اهلللموهللالحقهلللل هلل

هللالآ  اهلللوهلل هلللل مة هلل، هلللل ض  هللفيهللت م ف  هللالي تا هللالآ  ا هللأ مؤ هللله  هللأ م  هللباويهلل، هلللالهللاي اب ،
هض ةمهلله لهللالمهللاآ ل وهلللم  هلل،هللللوهللي فا مهلله لهلل وهلل مو  هلل،هلللكلنهلل و مهللل مةهلل عهللام لهلل وهللل مةهلل

هلل0  زل هلللة هلليهللتاملوهلل
هللكة3 هللهخهللامف اهلللوهلل. هلل،لةا هللالي تا هللالآ  ا هللفي هللبملهللاي اب هللهاهللا ف ا هللأا هللبفض ا هللالامممى هلل و بهلل مملة

أمحم هللالآعاهللال ملثهللفيهللأو اهلللاهللهعم  هللب   هللا م هلل،هلللليوهللا هللا  لاهللفيهللتخ تجهلل اهلل مهلل مىهللفيهلل
الآ  اهللالي تاهلل ممهللي ةاهللالهللاي ابهلل،هللللآ هللأ  عهللاإل م هللالز خش يهللفيهللة اهللالمجملهلل هللاأث اهللبملآمضيهلللم هلل

هللَببََّنهللممبهلل،هلللش خ هللأ يهلللميهللالجممئيهلل،هللح ثهللهآ لهللفيهلله ل هللتاملوهلل وهلل  بلهللالشا اىهلل}هللالج هللَلُ  هللَلِإاَّ
هللال َِّح اهلُل هلل:"هللاْلَاِزتُز هلل  ار هللثمما هللالفمممة هللة   هللتي بر هللح ث :هللهللفإوآم {

:هللهلل؟هم كّ بف   ةملع بلف أّلليمآةةل ي ةم ميّ بهللك ف
كمآةة   مكهللا زتمم أ  ،لف  م  مىلهللاممب  مممف    ةم،فيموهللايم اح ل   مت ل محآف أوهللافهللاهللاحمممافهللاهللاحهللام ةمح

هلل(1)"هلل هللا م،لأوهللاخهللاهللاممممايهللاهللامهللام 
هللَ مُو اهلللفيهلله ل هللتاملوهلل:} هللَأوَُّ ْا هللَلَموهللَأْوُفِعِ ْا هللَلَشِ ُ لا ْوَ م هللال   هللاْلَحَ مُل ْتُ ُا هللَلَو َّ هللَلَموهللَأْوُفِعَ م هللَشِ ْ َوم َهمُل ا

هلل هلل:)(2){َكمِفِ تَو هللالز خش ي هللهللفإوآم هآ ل :هللهلللمكّ بك  ش مؤت مامىأوفع ا؟هم :
:هللهللا للىحكمهةلآ ل مك ف آ ل و تاهللا ف ا؟لال مو ة

ا،للمفمآمةو  ةم وفع ا،لأو مآ    ت مملح ملال و ملالم اتملحمض ل،ل موامهمةأ  هللكّ م ا،لتخ ئةل أي 
هلل(3)(.ةمأومض  لاإلىملش مؤللمىأوفع مممليف 

                                                 

 142/هلل3تفع  هللاليشمفهلللمز خش يهلل(1)
 هلل130  بلا وام هلل(2)
هلل174/هلل2الز خش ي،هللتفع  هلل(3)
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تعماهللالحآ هللإلوهللهم ب اهللحهللاوهللتمكوهلل   مهللفام  هللتمنهللالآم  هلل،هلللُطمع هللتمنهللهلل(1).هللكةبهلل مملةهلل4
هللفيهلل هلللطا م هللوآةم هلللة هللل  ةا هلل، هللفيهللالآ  اهللالي تا هللهآ ح اهللفيهللالهللاي ابهلليممة هلللبمت ا هلل، ا فئ ل

هلل0كهللام هلليهللتاملوهلل
هلل،هلللاهلل هللالهللايهللألموهللالح قهلللال اهللبة  ت م هللالفئةهللالحمه ل هللأاهللة   هللإل  هللة م هللهج بهللاإلشمبل لليوهلل مم

كوهللل مهللل  ؤهللفيهلللة هللوزللهللالآ  اهللالي تاهلل،هلللىهللالاة هللال يهللتا هلل،هلل عهللأاهللا ل اىهللل  ئ هلله
إىهلل جم  هلللت مهم  هلل،هلللل هللهلل–فيهللزلم اهللهلل–كمو اهلللمآ  اهللبملم ممؤهلل،هللللاهللي ل اهللش ئمهللهام هللب هللالآ  اهلل

ل مسهللبآ لهللهمل  هلللهللا ات هللال آاهللل  اهلللليوهلللاهللهح وهلل،هلل اهللأل اىهللالآ  اهللفيهللة  هللالفهللا لهلل مو اهللألماهللا
هلللم  هلل هلل جا هللالمش   و هللزل ا هللالم   ل هلل و هللال ل   هللة  هلل،لة ا هللب  هللش  لا هللأو ا هللحهللاو هلللباوهللا  الآ  ا
الهللامبتخهلل مممرهللممبرهللش مؤلهلللمآ  اهلل وهللأل ائ هلل،هلللالحقهلل مهللش  رهللب هللا ل اىهلل،هللح ثهللهملهلل:"هللإاهلل

هاموهلللم  هلل،هللل هلللحاللهلل،هلللإاهلللم  هللل اللهلل،هلللإاهللألا هلللم م هلللإاهللأ فم هلللم  قهلل،هلللإو هللهام هلللىهلل
هلل0ة اهلل م هللبا هللأاهللوزة هلللوهللالعح هلللشا هللالي ماهلل(2)لإو هللل ح اهلل مهللتحهللا هلل....."

فملماحظهللأاهللة  هللالفئةهلل،هلللة  هللالشم ةهللالهللايهللُب يهلل  مهللالآ  اهللالي تاهللزلباهلللحآ اهلللحع اهلللاهللت   هلل
آةهلل مك اهللللي  مهللم  رهللبا هللفهللا لهلل وهللالز وهلل،هللبت ممهللفع هللال لقهللالماويهلللالم مويهلل،هلللضاف هللالعم 

الا ب ةهلل،هلللالاج بهللالمجمعهلللم  هللأاهللةؤىىهللال مش  وهللل   هللالشم ةهلللاهللهةم اهللبحملهلل وهللا ح الهلل
هلل0إلوهللؤب ةهللفةمحةهلللىهللباوةهللال يوهلل كهللا اهللل  مهلله هممهلل

هللللموهلل هللتاملو هللي هللؤيو هلللمو هلللالحآ  هللالح ق هللة  هللؤافا ا هللأا هلللبما هلل، هلللم  ا هللبؤ هللأ مغ هللة ا لفي
هللالَِّ يَوهللَ َفُ لهلل:}المعمم و هللِ ْوهللَيْ ٍ هللِ ْوهللَببُِّيْاهللَ مهللَيَ ؤ  اهللِ ْوهللأَْةِاهللاْلِيهللَامِ هللَلَىهللاْلُمْشِ ِ  َوهللَأْاهللُيَ زََّلهللَلَمْ ُيْا

هللِ َ ْحَمهللِاِ هللَ ْوهللَهَشمُىهللَوَّللاَُّهللُكلهللاْلَفْضِاهللاْلَاِ  اهلِل هلل(3){َوَّللاَُّهللَهْخهللَاأل 
حهللاةهللهللؤ.هلل حم هللأحم هللل وهللةؤىىهللال يوهللفع هللكله اهللالم  يهللىفهللا مو اهللبملاجمةهلللال با مرهللالممؤهةهللالم

هلللةوهللب ملةهلل هللالفوهللالآةةيهللفيهللالآ  ا" هلل" يمفهلليهللفيهللب ملهللا هللالجم ا ةهللبكم ةهللاآلؤا هلللل  او م
هللوآ هلل هللل   م هللأيممب  هللالة قهللفي هللتح ت  هللل   هلل: هللالآةألهللالآ  ويهلل   م هللفي هلل باى هلللا ل ل ضهللف  م

اإل ا يهللهللالهللاي ابهلل،هلللوحوهللوآفهلل ا هللفآطهللفيهللهض ةهللالهللاي ابهللح ثهللهملهللف  مهلل:"هلل ؤالهلل أل هللالاآا
هللالهللاي اب،هلللة هللأو هلللموهللف ضهلله بت هلللموهللال ه فهلللموهللا   ابهللالهللايهلل وهلل وفع هللف ممهللهخألهللة ا
أ م مهلل ماهللالهللاي ابهللفمممكاهللة اهللاىيهللاافهلل؟هلللممكاهللايهللامفهللإي اؤهللالآةةهللال اح لهللفيهلل  طوهللل  هللفيهلل

                                                 

هللة اهللالآ لهللي فيهللالاماهلللوهللممحم هلل،هلللك  وم هللفيهللز  لهللأه الهللالامممىهللتج زاهلللموهللا هللاح مى.(1)
 505  هاهللهلل2/75،هلللت   :هللؤىئاهللال م لهلللمم  آيهلل499/هلل1الع  لهللال م تةهللى وهلل    هلل(2)
 105  بلهللالمآ لهللهللاآلهةهللهلل(3)
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 ي هلل؟هلللممكاهللايهللامفهلللمفهللالآ  اهلللم هفهلل   وهلل وهللبب هللفيهلل  بلهللط هللل  هللفيهللو   هلل وهللالع بهلل
هلل(1)،هلل عهللأاهللة اهللالم هفهلللاح هلل،هلللالحمؤثةهلللاح لهلل؟هلل(

هللا  ئمةهلللالهللايهللتش  هللبأممبعهللاىت م هللإليهللالآ  اهللالي تاهلل لبآم اهللت   هللواحظهلليمثهللهلللش ملةهللة  
هلله هللُأش َ هللحبهلل هللأاهلل"يمفهللي" هللالامممىهللل  مهللإللجمزهللالآ  اهلل،هلللالماحظهللأهضم لتآ حهللف ممهللل  

هللا     ة هللأهَّمهلل(2)الم ب ة هلللتأث هلل  م هللل ؤ هللالا بيهلل،هلل، هللالف  ة هلللاوج فهلل عهللت مبهللال با ة هللتأث هلل، م
تمنهللال با ةهللبجم عهللح   مت مهلللموهللالآةألهللالآ  ويهلل،هللهلل–ؤلاهللت   هلل-فع ل هللل هللوفع هللأاهلله مقهلل

هلل0لأاهللها ضهللالآ  اهللل ضمهللف  مهلل حضًمهلل
ل مهللأموهللإىهللأاهللة اهللبآ ةهللإبوهللاى هللاش اقهلل،هللبلجهللل هللأكوم  اهلل،هلليممةهللبا هللفعمؤهللال لقهللالا بيهلل،هلل

هلل0ايهللافمىهللالهللام سهللبم  مل بهللالا ب ةهللفيهللاليا هلللهلل
لوم هلللوهللفي هلليمفهلليهللأاهلله ال هللالمش هللفيهللالآةألهلللا ؤ هلل،هللىهللهمكوهللتحك م مهللفيهللالآةألهلل

هلل0الآ  ويهلل،هلليممةهلللأاهللالآ  اهللأضمفهلللآض ةهللالهللاي ابهللالي   هلللالي   هلل
ب هللأببم هللالماوةهلللأومهللأتعمىلهللة مهلل:هلل  فهلل مغهلل"لخمفهللي"هللأاهلليهللاآ لهلللموهللالآ  اهللبممهلللاهلليهللاآ لهلل

لف  ماهللالفةمحةهلل موهلل مو اهلل هللا بة وهللب هللال لائ ،هللإاهللة اهللل  هللالضالهللالمم و،هلللة  هلل وهلل ثمبهلل
هللفيهللالآ  اهلل هلل،هللحهللاوهللطا  ا هللالماضهللتح هلل عم مرهللأو ت اهلل  ي  اهلللت اث ا هللالهللايهللافهللاهللاوهلل  م الاجمة

هلل0لومل اهلل وهللباوهللا هلللإلجمز هلل
هلل

 المبحث الثاني التكرار قي القصة القرآنية 
هلل0الم مبهللا للهلل:تي ابهللالآةةهللهلل

إكاهللُأطمقهلل ة محهلل"هللالهللاي ابهللفيهللالآ  اهلل"هللفإو مهللت ة فهللأللهلل مهللت ة فهللإلوهللالهللاي ابهللفيهللالآةألهلل
هلللأكوم  اهلل هللالمعهللاش ه و هللهَما هلل و هللا هللا اى هللا ك   هللة  هللال  ع هللة ا هلل ما هلللل ا هلل، هللو    هللهما الآ  وي

عمحةهلل م   هلل وهلل هللام هلليهلل آمبوةهللال مل  وهللفيهلل هللام هلليهلل،هللل ام  هللأاهللالآةةهللالآ  و ةهلله هللش م هلل 
ب   ةمهلل وهللالم ض لمرهللالهللايهللت ملل مهللالآ  اهللالي تاهلل،هلللىهلللجبهللفيهللكلنهلل،هللفإاهللالآةةهللفيهللالآ  اهلللاهلل

هللتأرهلللهللاآ بهللة فمهلللاح اهلل،هلل اهلل مىرهلل ة افهلل هللاا ؤلهلللومهمرهلل    لهلل..
هلللتمكوهللأاهللوعجاهلللمآةألهللالآ  ويهللل لهللأة افهللل   مهلل:

هلل

                                                 

 .هلل32اآلؤا هللبملآمة لهللصهللهللالفوهللالآةةيهللفيهللالآ  اهللهللب ملةهلل م ا ةهللبمكهللامةهلل م ة(1)
 0أيهللالهللايهللأب وهلله ال ةمهللا  هللامكهللأ  وهللالخ ليهللل ي لاهلل(2)
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لتمة  هللالاآ لهلل  مهلل،هلللإح مىهللالآم  هلللوهللط تآ مهلل،هلل مليةهللفيهللة اهلل_هللتام قهللالاآ  لهللفيهللال ف س،هلل1
هللال  فهللت ملل هللالآةةهللفيهلل هلللماآاهلل،هلللفيهلل م اهللة ا هلللمامطفةهلللإه ملم الة ؤهللأحعوهللال  قهللإ هللاملم
الآ  اهللالي تاهللل   هللالاآ  لهللال اوهلل:هلل"اإلل  مرهلل،هللال م ارهلل،هلللالعما مر"هللهلل عهللاخ  ةهللفيهللكلنهلل م هلل

هلل.هللأ  عهللالم اة وهلللأؤ غهللالحجج
_هلللمآةألهللالآ  ويهللل مهةهللفمئآةهلل  اكهللا  اهللالعمبآةهلللالهللا   زهلللموهللأ مم هللة  هللال ميةهلل فةاهلل2

إهمةمهللتفة اهللؤه آمهلل،هللحهللاوهللي   هللال  تقهللأ م هللا   ملهللالآمؤ ةهللحهللاوهللتهللااشوهلل  اهللة  هللا  مم هلللئاهلل
هللهة م اهلل مهللأمم هلل وهللهمم ا.

لوهللالح ملهللالامم ةهلل اهللي تمطهلل  مهللهلل_هللل وهللالآةألهللالآ  ويهللبإهم ةهللالهللا يوهللالحقهللال  هللىهللي فةا3
هللالممؤهة،حهللاوهلل هللالعامؤل هللال لح ةهللل  ا هللفةاهللالآ لهللفيهلل  ماهللأ مم هللالعامؤل هلللل ا هلل، هلل   ؤا ابتممطم
تيهللاماهلل امؤلهللالمؤ   وهلل وهلل م عهللالج مرهللفماهلليمخاهلللموهلل هللا   ت هللبمل ةحهلللاإلبشمؤهلللب ماهللوآمطهلل

هللاىلهللاممبهلل وهلليالهللهةة هلل.
هللوآ لهللل هللالا ضهللالم  زهلل، هللة ا هلل وهللالآةألهلل   ئلبا  هللأاهللالآةألهللالآ  ويهللل سهلل      هللوش   :

هللالمم كهلل،هلل هلل ا  هلل:هلل" هللهمل ا المش يهلل،هللف  هللوع جهللب هللالاملم وهلل،هللل اجزلهلل   هللالم  م وهلل،هللهللله همم
هلل0 م كهللاليا هلل"هللفممهللبمل مهللبكا هلل منهللالمم كهلل

 عهللاآمم هللل هللهللئلل اهلل هللامآوهللالآةةهللالآ  و ةهللةيهللالج للهللالمض ئةهلللإلوعماهللفهللا بطهلل مض  هللبحمض  هلللت  
هللال ث آةهلل هللل هللامآوهللةي هللالآمبهلل، هلل  م هللال فسهلللتام  هلل  م هللالهللايهللتش ق هللال بمو ة هللال فحة هللل هللامآوهللةي ،
ال ح  لهللالةمؤهةهللالخمل لهللالهللايهلله مئوهللإل  مهللاإلوعماهلللمة اه هللا مهلل،هلللتمنهللباضهللالحآمئقهلللوهللالآةةهلل

هللالآ  و ةهلل.
هللالم مبهللال مويهلل: باىهللالامممىهللفيهللهض ةهللتي ابهللالآةألهللالآ  ويهلل:

هللالآةألهللالآ  وي،هللوهللاح وهللف هللالممعهللفيهللتي اب هللل ا هللال يو هللالامممى هللالم مبهلللوهللباضهللأباى يهللة ا
لبمت اهلللموهللت آ ح مهلللأوهللاج اهللفي ًاهلل هللاج ؤًاهلل،هللي ضحهللل مهللب تةهلل  ي لهللفيهللالهللاام اهلل عهللوة صهللالآ  اهلل

هلل0الي تا
م مسهللل وهللةؤىىهللال يوهللوّةم اهللأوفع اهلل   ؤًاهللليهللام هلليهللي   اهللل  هلللت فا اهلل،هلللتجم و هلللتآ   و هللل

هللبمىةهللامم هلللالم اب ةهللإ م هلل وهللأئمةهللأةاهللالع ةهلللة هللالم  يهللا وهللههللا مة ح ثهللهلل(1)تآ هممهلللمم مهلل  ي ا
هللثاوهلل هللفي هللوج  م هللالآ  ا هللأوزل هلليهللتاملو هلللالآةألهللفإا هللا وممى هللتي اب هلل)لأ م هلليهلل: هللبحم  هآ ل

                                                 

هلللملم فآ   أؤيم ومه لل  ي،    ل  ملما فة،لتا   ألا ملآ ومل مل مم ج ل.هلل(1) ي  ِبي. أ و حم لم الم م معممم آهللا مةال ِّ
ةد مموهللاآإللىم  اؤ،ح  م هللاآ لمممىالمة للالي فة،فأي ل  مملح ي  الهللافع  لالفآ  الم ةلال ح لاليا  ا ؤ 213لل بملي فة،

 .4/137ةد.ي   :هللاىلا هلل:لمزب ميهلل276لالهللامبتخهللت فيهلل
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للظهللبا هللللش توهلل  ةهللبف ضهللبا هللف ضهلل،هللت ع اهلل   هلللموهللالاممؤهلل،هلللت ب مهللل اهللإلوهللإكمملهللؤي  هلللهلل
هلل هللل اهلل وهلل  ةهللال فمةهلل،هللهملهللتاملوهلل" هللت م  م هللالآ  اهللُ ْمَمًةهللللظهلل، هللَلَمْ ِ  هللُوزَِّل هللَلْ َى هللَ َفُ لا هللالَِّ يَو َلَهمَل

هلل(1)(ِبِ هللُفَؤاَؤَكهللَلَبتَّْمَ مُ هللَتْ ِت ًاهللهللِلُ َ مِّ هللَلاِحَ ًلهللَ َ ِلَنهلل
هللل مو هلللف ؤهلل هلل" هللف آ لهلل: هللا وهللههللا مةهللفيهلل  ماهللحكمةهللتي ابهللالآةألهللفيهللالآ  اهللالي تا هللهعهللا  ؤ ثا

هللل اهلل،هللل ماهللهللالا  هللت ؤهلللموهللب  لهلليهلل ف آ ئ اهللالمعمم اهللش ئمهلل وهللالآ  اهللف ك اهللكلنهلل مف م
هلل،هلل هللل هللاي بل هلللالآةألهلل   م  هللا وممى هللتيو هلللا هللفم  هلل، هللالمخهللامفة هللبملع ب هللالمهللاف هة هللالآممئا هللإلو يماث

ها هللهةةهلل   وهللإلوهلله  هلل،هلللهةةهللل عوهللإلوهلله  هلل،هلللهةةهللو حهللإلوهلله  هلل،هلللهةةهللل طهللإلوهللل هلل
ه  هلل،هللفأباؤهلليهلل م ف هلللبحمهللا هللأاهللهش  هللة  هللالآةألهللفيهللأط افهللا بضهلللتمآ  مهللفيهلل اهلل معهلل،هلل
لت مهللا مهللفيهلل اهللهمبهلل،هلللتزت هللالحمض توهللفيهللاإلف م هلللالهللاح ي هلل،هللله هللأيم هلليهلللزهللل اهلللوهللالعمبهلل

ْمَ مَلَلَآْ هلل هلل  بهللالآةألهللفيهللالآ  اهللالي تاهللفآملهلل:هلل"هللال  هلل وهللأ م هلل.هلل(2)َلُ ُاهللاْلَآْ َلهللَلَامَُّ ْاهللَيهللَاَ كَُّ لاهللهللَلمَّ
هلل}هلل هللتاملوهلل: هللَلُ ْاهلللهمل هللُهْحِ ُو هللَأْل هللَيهللاَُّآ َا هللَلَامَُّ ْا هللاْلَ ِل ِ  هللِ َو هللِف ِ  ْفَ م هللَلَم َّ هللَلَ ِب ًّم هللُهْ َ ًوم هللَأْوَزْلَ مُ  َلَ َ ِلَن

ثاهلله ملا مهللاإل م هللالزب شيهلل  أيهلله تبهلل وهللة اهلل،هللفما هللأاهللألضحهللأاهللالهللاي ابهللأ م  هلل وهلل(3){ِكْ ً ا
هللهك بهلل،هللفإو هللفيهللال ف سهللهآ ب،هللللم هلللموهللال يوهللي ي لو هلل،هلل أ مل بهللالا  ،هلللأاهللاليا هللح  مم
هلللت مقهلل ا  هلل هللإلوهلل  اضعهللالهللاي ابهللفيهللالآةألهللالآ  ويهللللموهللأيهللل  هللهحماهلل، يهللا  قهللبا ةم

م  هللالعا هلل عهللف ل اهلل م ملهلللهللاي ابهللالآةةهللفيهللالآ  اهللف آ لهلل:هلل"لإاهللُموهللأو مهلللموهللهةةهلل   وهللل
ىهللت مي هللا ي  هللفآ هللي   هللفيهللألفمم مهللزتمؤلهللألهللوآةماهلللتآ هاهللألهللتأي  هلل،هلللتمنهللحملهللالمامويهلل
ال اهاةهللبحعبهللتمنهللا لفمظهلل،هللفإاهلل اهلللاح لهللى  هلللأاهللتخملفهللو   ت مهلل وهللو عهلل ا وهللزائ هللف  هلل،هللىهلل

هللؤابهلل    ممهللل ام هللأ زاىهللثاهللهعاهللتمنهللي هفهلللم  هلل هلل،هللفيأاهلليهللف قهللك  هلل م إىهلل   مهللؤلاهللو  ةم
هلللاح هلل هلل  ضع هللالآةألهللفي هلل ما هللتمن هلللل  هلل، هللف  م هلل هللاي بل هلللهللا    هللالهللاي اب هللتمبار هلللمو ا  زاى
 شم  هلل مهللل  هللا   هلللم  هلل وهللاليهللابهللالمهللاآ  ةهلل،هلل وهللاوف اؤهلل اهللهةةهللبم ضعهلل،هلل ممهلللهعهللفيهلل

هلل(4)0لم  هللالعا هللالآ  اهللبمل عمةهللل   فهلل
فملزب شيهللي فيهللأاهللهك اهللة مكهللتي ابهلل     هللفيهللالآةألهللالآ  ويهلل،هلللليوهللالهللاي ابهللالمحم ؤهلل    ؤهلل
لىهللهللبتبهلل،هللله هللف قهللف  هللالآ  اهللأح اوهللالآةةهلللموهللأ زاىهللل  اطوهلل،هللهحةاهللفيهلل اهلل  طوهللومهةهلل

هللتخهللامفهلللوهللو  ةمهلل،هلللتاملجهللفيهلل اهلل  ضعهلل مهللىهللتاملج هللفيهلل  ضعهلل ي هلل.

                                                 

 32  بلهللالف هماهللاآلهة:هلل(1)
هللهلل51  بلهللالآةألهللاآلهة:هلل(2)
 234_232ي   :تألتاهلل شكاهللالآ  اهللهللى وهللههللا مةهللهللصهلل(3)
هلل3/27الم ةماهللفيهلللم  هللالآ  ا:هللهلللمزب شيهلل،(4)
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هلل هللى هللالح يثهلللوهلللا    هلل و هللاوهللاآم م هللفإكا هلل، هللالمح ث و هللأل هللالمامم تو هلللمممئ م هللل   هخهللامفهلل    ا
هللأاهلل هللوج  هللالمح ث وهلل وهللالامممى هللل   هللكات م هلللمآض ة هلللو  وم هلللالزب شيهلل، الآ ا وهللأ  ملهللا وهللههللا مة
الفي هلللاح هلل،هلل   هللأاهللا  م  هلله هللهخهللامفهللفيهللل ضهللالآض ةهلل عهللاتفمقهللالجم عهلللموهللت زت هللالآ  اهلل

هللفيهلل اهللالي تاهلللوهللال هلل  ي ا هللتآ  هللط حم هللاي ابهللالم    هلللأاهللالآةةهلللإاهللتشم   هللا لفمظهللإىهللأو م
  ضعهلل،هلللل أي هللباضهللال ممكجهلل وهلللمممىهللالاة هللالح يثهلللال يوهلللاهللهأل اهلل   اهللفيهللل ضهللة  هلل

هلل0الآض ةهلل
ل  هلل املجهللا هلللآض ةهللالهللاي ابهللفيهللالآةألهللالآ  ويهلليممةهلل:هللهلل-بحم هلليهلل-هآ لهللالش خهللل  ةهللمآ 

هللهةألهللالآ   هلل}" هلل: هللتاملو هللهمل هلللباوة هللالآةألهللم هم هللأحعو هللة  هللَوَمَأُةْاهللا هللَلَمْ َن هللَوُآأل  َوْحُو
هللالآةألهلل وهلله ل هللتاملوهلل:}هلل(1){ِبمْلَحقهلّل هللَ مهلللتهللاضحهللحكمةهللة ا هللال  ُ ِا هللَأْوَممِى هللَلَمْ َنهللِ ْو هللَوُآأل  َلُ اًّ

هلل هللَلَ ْ ِلَ ٌة هللاْلَحق  هللَةِ ِ  هللِفي هللَلَ مَىَك هللُفَؤاَؤَك هللِبِ  هلل ماهللة مكهللتي ابهللفيهلل(2){َلِكْ َ  هللِلْمُمْؤِ ِ  وهللُوَ مُِّ  ،لإكا
هلل-الآ  اهلللمآةةهللفاهللي م يهللأاهلله  بهلللوهللأكةمو مهلل:

_هللإاهللالآ  اهللالي تاهلللاهللي زلهلل  لهلللاح لهللحهللاوهللهام هللالهللاي ابهلل،هللللي  هللوزلهلل ف همهلللموهلل   هللثاوهلل1
هللتةمح هلله  هللال اح ل هلللالآةة هلل، هللال مبئة هللال  لف هللحعب هلل    هللالجممة هللت زل هلل، هلل  ة لياهللهللللش تو

ال  لفهلل،هلل هللاعآةهلل ا مهلل،هلل  الملهلللمآهللاضوهللالحملهلللكلنهللة هلل  هللالماوةهللالهللايهللوزلهلل  مهللالآ  اهللفيهلل
هللألموهللؤب مت مهلل.

_إاهللال   لهللالام  لهللإلوهللالآةةهللالهللايهللوزل هللل لهلل  ارهلله هللهف اهلل   مهللأو مهلل هللاشم  ةهلل هللاممثمةهللتمم مهلل،هلل2
هلللموهلل موب هللأاهللالآةةهللفيهلل  ضعهللُي  زهللف  م هللال ه آةهللت ت م  ا وهلل،هلللتي اهللالج اوبهللهللليوهللال   ل

ا ي  هللتمباةهللل كممةهلل،هلل اهللالمآم هللهآهللاضوهللإ  ازهللة اهللالجموبهلل،هللفم  ممهللت اةمهللفيهلل  ضعهللي  زهللف  مهلل
لموهلل موبهلل ا وهلل،هلل ماهللفيهللو  ةمهلل وهللالهللا ابعهللالمكممةهلل،هلللكلنهللىههللاضمىهللالمآم هللل هللأهضمهلل،هلللل لنهلل

الهللاا  وهللفيهلل آم هلل ي هلل،هللل وهللهلله هللي ماهللفيهللباض مهلللفظهللألهلليهللا كهللتا  وهللا اهللي   هللل هللؤاعهلللم   هللأل
هلل.(3)ة مهلل مو هلل هللا مي لهلللل ع هلل هللاشم  ةهلل

فملش خهللهآ بهللل  ؤهللالهللاي ابهللفيهللالآ  اهللالي تاهللليوهللي بكهللأاهللل هلللمةهلللحكمةهللىهللهمكوهللأاهللهعهللا  وهلل
ل  هللب    هلل،هللفملهللاي ابهللل سهللل ممهلللىهللك مهللفيهللالآ  اهللالي تاهلل اهللة هللشمة هللم قهلللموهللإلجمزهللالآ  اهلل

هلل.هللالي تاهلل،هللل مملهللأ م ب 

                                                 

هلل13  بلهللالي فهلل:هلل(1)
هلل120  بلهللة ؤ:هلل(2) 
هلل7ي   هلل آ  ةهلل هللام هللالآ لهللالفةاهللؤهلللممسهللحعوهللتآ هاهللهللالش خهللل  ةهللمآ هللصهللهلل3) 
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أ مهللالش خهلل  معهللالآ ماهللممحبهللالمممحثهللالمش  بلهللفيهلللم  هللالآ  اهللف هللاح وهلللوهللالآةةهلللتي ابةمهلل
لحكمةهللة اهللالهللاي ابهللف آ لهلل:هلل"هللهشهللاماهللالآ  اهللالي تاهلللموهلل    هلل وهللالآةألهللال  هللتي بهللفيهللو  هلل
هللفيهللالآ  اهللالي تاهلللتا ضهللفيهللم بهلل خهللامفةهللفيهللالهللاآ هاهلل هلليهللاا ؤهللك  ةم هللال اح ل هللفملآةة   ضعهلل،

هللأي  هلل،هلللاإلهجمزهلللاإلط م هلل،هللل مهللشمب هللكلنهلل،هللل وهللحكمةهللة اهلل:لالهللا
_هلل  ماهللباوةهللالآ  اهللفيهللألموهلل  اتم مهلل،هللفموهلليةمئألهللالماوةهللإ  ازهللالما وهللال اح هللفيهللم بهلل1

 خهللامفةهلللالآةةهللالمهللاي بلهللت ؤهللفيهلل اهلل  ضعهللبأ م  هلليهللامميزهلللوهللاآلي هلل،هلللتةمغهللفيهللهملبهللو  هلل
ي ابةمهلل،هلل اهللتهللاج ؤهللفيهللوفع هلل اماهللىهللتحةاهللل هللبآ اىت مهللفيهللالآملبهللاىي ،هلللىهللهماهللاإلوعماهلل وهللت

هللالم اضعهللا ي  هلل.
هلل-2 هلللأ مبارهللهلل هللفإاهللالهللاي ابهلل وهللط قهللالهللاأك   هللفيهللال فسهلل، هلللهللامك وهلللَم ةم هللبشأاهللالآةة اىةهللامم 

هلل0اىةهللامم 
هللبمل  ضهللفيهلل3 هللال اف ة هللباضهلل امو  م هللفهللا    هلل، هللالآةة هللأ م م هللالهللايهللتعمقهلل و هللايهللاافهللال مهة _

هلل(1) اماهللأي  هللفيهلل مئ هللالمآم مر،هللحعبهللايهللاافهلل آهللاض مرهللا ح الهلل"هلل. آم ،لتم زهلل
لألا هللالهللافع  هللفيهللالاة هللالح يثهلللاهللهك و اهللبم أ هلللوهللؤبا ةهلل  اهللة  هللال مة لهللفيهللالآ  اهللالي تاهلل

هلللتعج اهلل اح مت اهلللم  مهلل.
الآ  اهللهأي هلل وهلل اهللهةةهللأش فهلل  اض ا مهلللتا ضهلللممهللهآ لهللال مة هللا وهلللمش بهللفيهللتفع   :)

 ا هللل ك اهللتا ض هلللمآةألهلل  زةمهلللوهللهة هللالهللافي هلل  مهلل.هلل وهللأ اهللكلنهلل م هلللاهللتأرهللالآةألهللفيهللل
هلللموهلل هلل  زلة هلل مو هلل ف هة هلل هللام هللتمبتخهلل ا هللهك ا هلل مم هلل  ب هللأل هللفيهلل  بل هلل هللاامهمة هلل هللاهللامل ة الآ  ا

هلل(2)( آم مرهللت م م م
اىهلللممهيهللإكاهللفياهلل  طوهللهاملجهلل موممهللفآطهلل وهللالج اوب،هلللة اهللهحهللامجهللإلوهللإ اماهللو  هلللحعوهللا هللاآ هلل

هللالم اطوهللباب مهلل اهللة  هللبممهللهمم هللل مهللبا  هلل وهللاآلهمرهللالآ  و ةهلل
هللاحهللاممىرهللالخةاهللف آ لهلل:"هللللموهللف ضهللأاهلل لتعهللام هللا وهلللمش بهللفيهللط ح هللل   هللالآض ةهلل ف  ا
هللة مكهللتي ابهللفيهللإي اؤهللالآةةهلل،أل سهللا  م  هللفيهلل اهلل  طوهللهخهللامفهلللوهللالم طوهللاآلي هلللأ م ب هلل؟هلل

هلللباوهلل هللإلجمزا هللأل سهللة ا هلل}ثا هللهآمل: هللفيهللالآ  اهلل،هلللم قهلليهللال  هللَلهللُاَمآَّوهللةهللفيهللأبهوهللم بةم َلِإوََّن
هلل(3){الآ  اهللِ ْوهللَلُ ْاهللَحِي ٍاهللَلِم اهلٍل

                                                 

 281 ممحثهللفيهلللم  هللالآ  اهلللم معهللالآ ماهللصهلل-1
 هلل36/هلل1الهللاح ت هلللالهللا  ت هلل:لم مة هلل وهلللمش بهلل-2
هلل6اآلهة:هلل  بلهللال ماهللهلل-3
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هلل:هلل هلللمش ب هللا و هلليهللاعمىل ثا
هللل مفمئ لتي ابالآةةف ع ب    ل؟،لممكالم آامى هللا  مىبملآةةال اح لف حة ىلمآة ؤ   م"

هلل هلل:"إا هللف آ ل هللالهللاعم ل هللة ا هلللو الآ  اهلللتج ب
هللالم م ممرلف ائ الآةةهللاجهللامم ممملهللاأل ف،ة بملخ م الم ال أشم م   هلللموهلل، هلل ملم ةما هللالآةة لت   

هلل ماهللفيهلل هللإومم هللل مهلل اهلل مَقهللك  ةم هللتي ت ا هلل عهللو ض م ال  ضهللالمع هةهللةيهلل ا هللفاهللها هللك  ةم
هلللة اهلل آم هللت   هللف  هلل  الةهللالخ ممىهلل،هلل عهلل مهللف  هلل وهلل آمم هللأي  هلل   مهلل:هلل،هلل  م ممرهللأي  هلل

 0اهلل هللاي ت ةممب  ي مف م كةألىهلل:

هلل هللهللثمو م هللهعماملاحآ وم ملمؤ    ف  ههللا زلىلآ  اهلل: أا
هللل  وزلل ألهاف مل ف  م  مم  هللك  الآةةالهللا كموهللافمتهللا ممممثمهللا مهمإل ا  مألف م ل   م مفإوهللامآ ملآ  ا

لةك اهللأ  عهللا وهلللمش بهللفيهللت ض حهللل  ةهللال   هللف ممهلله وهللأو هللتي ابهللهللفيهللالآ  اهللهللل وهللحمف   
هلل(1)لل سهلل  لنهلل

ك لنهلل ممهلليؤ  هللكلنهللا  هللامكهلل   هلله بهللفيهللمال هللأاهللهش  هللإلوهلل  ضعهللتي ابهللالآةةهللفيهللالآ  اهلل
هللالآةألهللفيهللالآ  اهللفيهلل هلل)ي ؤ هللألهللإط م هللف آ لهلل: هللؤلاهللا هللا  اؤ هلللل هللفيهللإشمبارهلل  تاةهلل الي تا

هللالآةألهلل وهللأ م مهللةيهللالهللايهللتح ؤهلل عمقهلل  اضعهلللهلل   م ممرهلل،هلللة  هللالم م ممرهللالهللايهللهعمقهللل م
الآةةهلللالحمآةهللالهللايهللتا ضهلل   مهلل،هلللالة بلهللالهللايهللتأتوهلللم  مهلللال  تآةهللالهللايهللتؤؤ هلل  مهلل،هللت ع آمهلل
هللوميهللا مهلل هلللتحآق هللالم ضاي هللؤلبةم هللتؤؤ  هلللب لن هللتا ضهللف   هللال   هلللالف ي هلللالفي ي هللال لحي لمج 

هلللتمآوهللإهآم هلل اهللال فع ة هللفيهللالآةألهللالآ  ويهلل، هلللتحعبهللأومسهللأاهللة مكهللتي ابا هللالم م  هلل، ل م
الآةةهللال اح لهلله هلليهللاي بهللل ض مهللفيهلل  بهللشهللاوهلللليوهللال   لهللالفمحةةهللتؤ  هللأو هلل مهلل وهللهةةهلل،هلل
ألهللحمآةهلل وهللهةةهلله هللتي برهللفيهللم بلهلللاح لهلل،هلل وهللومح ةهللالآ بهللال  هللهعمقهلل،هلللط تآةهللا ؤاىهللفيهلل

هلل(2) ماهللة مكهلل  ي هللتؤؤه هللي فيهللحآ آةهللالهللاي ابهلل(.هللالع مقهلللأو هللح  ممهللتي برهللحمآة
هللالش خهلل حم هلل هللا ليهللالشا اليهلل هللال مة لهللفيهللي اط  هلللأؤلوهللهلل-بحم هللي-أ م تاملوهللفآ هللك  هللل   

هلل  ل  هلل،هللح ثهللهآ لهللفض مهللا هلل:هلل)هلللياهللهةةهللفيهللالآ  اهلللم لهلل،هللألهللشي   اهللي ت هللالحقهللأاهللهللىف  م
هللَلَمْ َنهللِ ْوهللَأْوَممِىهللال  ُ ِاهللَ مهللُوَ مُِّ هللِبِ هللمؤ   وهلل"هلليمفهللا مهللإل  هللفهللامبلهللتي اهلللهللا م  هللهمبهللال ميهلللال هللَوُآأل  َلُ اًّ

هللَلَ ْ ِلَ ٌةهللَلِكْ َ  هللِلْمُمْؤِ ِ  َوهلل فملآةةهللفيهللالآ  اهللل ع هلللآهللااهللال ه هلل(3)"هللُفَؤاَؤَكهللَلَ مَىَكهللِفيهللَةِ ِ هللاْلَحق 
هآ لهللالش خهللفيهلل  ضعهلل ي هللهلل،هلللليوهللال  فهللا  موهللل مهللة هللت م  هلللوفعهللالح  ةهللاإلهممو ةهلل(،هللثا

                                                 

هللهلل1/37،38الم ض عهلل هللامم  هللفيهللالهللاح ت هلللالهللا  ت هللى وهلللمش بهللهلل-1
 1/27فيهللمالهللالآ  اهللالي تاهلللع  هلله بهللهلل-2
 120  بلهللة ؤهللاآلهة:هلل-3
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فيهللتي ابهللالآةةهللفيهللالآ  اهللالي تاهللف آ لهلل:هلل)لالآةألهللفيهللالآ  اهللىهللت ؤهلل ك بلهلل،هللله هللهأتيهللباضهلل
   مهللفيهلل همرهلللباضهلل   مهللفيهلل همرهللأي ،هلللليوهللالمآ ةهلل خهللامفةهللتا   مهللفيهلل اهلل  ضعهلل ام  ةهلل

أ م نهللهةةهلل م مةهللهلل  ي لهلل،هللبح ثهللإونهللإكاهلل ما هلل اهللاآلهمرهللالهللايهللك  رهللفيهللالآ  اهللالي تاهللتج 
 هللايم مةهلل اهلل هةهللتض فهللش ئمهلل  ي ا(هللثاهلله مقهللالش خهللة اهللاليا هللال   يهللت م آمهلللمم مهلللموهللهةةهلل
 وهللهةألهللالآ  اهللالي تاهللتي برهلل    اهللفيهللالآ  اهلللةوهللهةةهلل   وهلللم  هللالعا هلل عهللف ل اهللف آ لهلل

هللالآ  اهلل  هللالعا هلللت   وم هللهةةهلل   وهلللم   هلل، هلل)لأكم هللالآةألهللفيهللالآ  اهللالي تا هلل اهلل: هللؤائمم  م
أح اث مهللتاملجهللهةةهللأ  أهللالمش هللفيهللالهللامبتخهلل،هلللفيهلل اهلل  م مةهللي   ومهلليهلل مآ ةهلل وهللح ملهللةؤىىهلل

َلَأْلَحْ َ مهللِإَلوهللُأ ِّهللُ  َ وهللَأْاهللَأْبِضِا ِ هللَفِإَكاهللِيْفِ هللَلَمْ ِ هللَفَأْلِآ ِ هللِفيهللاْلَ اِّهللَلَىهللَتَخمِفيهلللاه أهلله لهلليهللتاملوهلل:هلل}
لُ هللِإَلْ ِنهللَلَ مِلُم ُ هللِ َوهللاْلُمْ َ ِم َوهللَلَىهللَتْحَزِويهللإهلِل ِإْكهللَأْلَحْ َ مهللِإَلوهلل،هلللفيهلل هةهللأي  هللهآ لهللتاملوهلل:هلل}هلل(1){وَّمهللَباؤ 

مِحِاهللَهْأُيْ ُ هلل هللِبملعَّ َنهللَ مهللُي َحوهلل*هللَأِاهللاْهِ ِف ِ هللِفيهللالهللاَّمُ  ِرهللَفمْهِ ِف ِ هللِفيهللاْلَ اِّهللَفْمُ ْمِآِ هللاْلَ ا  هللِليهللُأ ِّ هللَلُ لٌّ َلَلُ لٌّ
لالف اهللالع حيهلله وهللة اهللتي ابا،هلللوآ ل:هللىهللهللهللهلل(2){َلُ هللَلَأْلَآْ ُ هللَلَمْ َنهللَ َحمًَّةهللِ  ِّيهللَلِلهللُاْةَ َعهللَلَموهللَلْ ِ ي

"هللة  هللالمآ ةهللت لهلللألح  مهللإلوهللأ هلل   وهللأاهللأبضا  هللفإكاهلليف هلللم  هللفألآ  هللفيهللال اهللفآ ل هللتاملوهلل"هلل
ممو مهلللمح و،هلللليوهللل  هللله عهللالح وهللتهللا   هللالآةةهلللموهلللموهللأاهلليهللتاملوهللها هللأ هلل   وهللإل اؤاهللإه

هلل(3)...هلل ا هللي م بهلللح ةهللله عهللالح وهلل(هلل.هللأاهللاه ف  هللفيهللالهللام  رومطهلل  تعهلل،هلل)هلل
هللل ض مهلل هللفي هللفأ  ع هللالي تا هللالآ  ا هللفي هللالهللاي اب هللبآض ة هللللع هللال  ب ي هلل ا   هللالش خ هللل  هللامك ل ما

ماهللأاهللالآ  اهلل ؤ سهللل  اهللال يوهللالا  اهللف آ لهلللوهللالآ  اهللالي تاهلل:هلل)هللالهلل0بأ م ب هللا ؤ يهللالمهللام ز
المهللا وهللل  م مت ،هلللأ م مرهللل  اهللالاملاهللاإل ا يهلل،هللل آمبهللى هللاممل مرهللالمش هللل ح ل مهللل م ل مهلل
،لى  هلللممؤ ع وهلل وهللالهللاي ت هلللمهللا م  هلل،هللل وهللالهللا ؤي هلللمهللاأك  هللل وهللالهللاي ابهلللمهللاآ ت هلللالهللاأي  هلل(،هلللتؤ  هلل

محثهلللوهلل عمئاهللل  مةهلللت ل هللالآم  هللإلوهللاإلهمماهلل  مهللة اهللالما وهللف آ لهلل:هلل"هللالماهللأاهللالآ  اهللي
هللأفيمبهلل هللفي هللالآم  هلللت م هللا م هللفي هلللهللاآ ت ةم هللفا   هلل، هلل ا فهللا م هللإلو هللالاآ ل هلللت ل  هللؤه آة هللحآمئق للو

ثاهللها ضهللالش خهلللآض ةهللالهللاي ابهللفيهللهلل(4)الام ةهلل وهللالهللاي ابهللفيهللم بهلل خهللامفةهلللأ مل بهلل هللا  لةهلل"
هللأ هللالما هلل" هلل: هلليمصهللف آ ل هللبشكا هللل آمم هللالآةألهللالآ  وي هلللف ائ  هلللأحكم م هللل  ةم هللهةة هللليا ا

،فهللا   هللفيهلل  ضعهللل   هلل،هلللفيهلل ي هلل ي  هلللفيهلل  بلهلللمآة هلللفيهللأي  هللآلي هلل،هللفاموهللة اهللىهلل
تي ابهللإىهللفيهللالة بلهلل"هللفملش خهللهآ بهللأاهللالهللاي ابهللفآطهللفيهللالة بلهلل،هلللتزت هللا   هلللض حمهللف آ ل:)هلل

                                                 

 7  بلهللالآةألهللاآلهة:هلل-1
هللهلل39،هللهلل38  بلهللط هللاآليهللا و:هللهلل-2
 1/238ي اط هللالش خهللهللالشا اليهللهللطهللأيممبهللال   هلل-3
 0هلل188الش خهلل ا  هللال  ب يهللصهللهللالماجزارهللا حم هةهلللم هعهللالز ما-4
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فملحكمةهللفيهللتي ابهللهةةهلل   وهلللم  هللل وهللالمك بارهللالآ  و ةهلل"هللهةألهللا وم مى"هلللم  اهللالعا ،هلل
هلل هللفيهللتي ابهللهةألهللهلل-  ا–العا  هللالحكمة هلل   وهللل  ا هلللاةمل هلل م هلللالف ائ  هللالحكا هلل و الهللايهللل م

هلل حآ ةهلل هللحجة هلل م ا ا هللا وم مى هللوم ل هللبإم مب هلللكلن هللا حم هة هللال  ملة هللإلثممر هللةي هللإومم ا وم مى
وم ت اهلل م امهلل،هللف   ةمهللإكاهللال  ملةهللا حم هةهلللم ه مهلل،هللح ثهللىهللهمكوهللأاهللي ي ةمهللإىهلل وهللي ي هلل

هلل(1)ؤل اهلللموهللال  ملةهلل(.
لةك اهللهأي ومهللال  ب يهللبجم اهللتام  ات هللا ؤ  ةهلللتآ بهللحآ آةهللتضمف رهللح ل مهلل باىهللالامممىهلللةوهللأاهلل
هللفيهللالآ  اهلليملهلل وهللاىض  ا هلللالآمقهلل هللف   هلل وهلل  ا  هللفيهلل ا  هللفيهللالآ  اهللهخهللامفهللل   الهللاي اب

 وهللل   هللإلجمزهللالآ  اهللالي تا،هلللةك اهللالآ  اهلل ممهلللم هلللالهللاضمب هلل،هلل م اهلل وهللال  مكةهلل اهللة هللل  هلل
ل  هللالش خهلل مممهللشم هللالز ماهللشبهللل مممهللتي بهللحا،هللفم وهللالش خهللأاهللطم اةهلل  ض عهللالآ  اهللالي تاهلل
لوميهللا هللل آمم  هللالهللايهللهعاوهللإلوهللت   خ مهللفيهللالآم  هلل،هلللت م هللا مهللفيهللال ف سهللتعهللا  بهللإلمؤلهللك  ةمهلل

 وهلللم  هللالعا هللأي ةمهللالآ  اهللالي تاهللفضةهللفةمو مهللكةممهلللتي ابةمهلل  ارهللل  ارهلل،هللفم اهللهةةهلل  هلل
هللفخ رهلل ح لهللالم ماهلل م  يوهلللماوهللا هلل.

هلل وهلل هللأو الم هللة مك هللأا هلل، هلل ةمؤفة هللأل هللل سهلللم م هللالآ  ا هللالآةألهللفي هللتي اب هللأا هلليؤ   هللل مم ة ا
الآةألهللفيهللالآ  اهلللاهللتهللاي بهللل أو مهللتهللاح  هللالا  هلللالفةحمىهللأاهللهة ا اهللف  مهلل مهللم عهللالآ  اهلل

هلل0لح ثهلل مىهللالهللاي ابهلل ماهلل اجزاهلل،هللل  اهللح ثهلللاهللهأرهللأهضمهللف  هلل اجزهللهللفيهللالمك بهلل،
هللالامممىهلل هللتيما هللللآ  هلل، هللالعا  هللي  فهلللم   هلليهللاي بهللفيهللالآ  اهللالي تاهللهةة ل وهللالآةألهللال  هلللا

هللح لهلللمةهللل  هللتي اب هلل    اهللل ممهلله اهللفيهللكلنهلل:
 هلل هللف  مهلل وهللالع بلهللف  مهلل وهللتشم بهللال عمىهلل    فهلل،هلللفهللا هللا وهللب هللف م بهللكلنهللل  هللتي ابةم لمم

هلل0اإلوضمىهلللالعهللا هلللوهللكلنهلل
 الع بلهللايهللاة هللبملف جهللبا هللالش لهللبخافهللو  ةمهلل وهللهةألهللالآ  اهللفإاهلل آل مهللإلوهللال بملهلل،هلل

 0كآةةهللإ م سهلل  اهلل،هللفخ   هلل  لنهلللوهلل م هللبآ ةهللالآةألهللالآ  ويهلل

 فيهللل  هللتي ابةمهللإشمبلهللإلوهلللجزهللالا  هللل أاهللال ميهللهآ لهللل اهلل:هللإكاهلل ماهللالآ  اهلل وهللتمآمىهللهللهلل
 (2)0وفعوهلل،هللفمفام اهللفيهللهةةهللي  فهلل ممهللفااهللالآ  اهللبعمئ هللالآةألهلل

هلل،لهةةهللأمحم هلل هلل عهلللل   هلللآمماهللالحك ا هللهةة هلليهللاي بهللفيهللالآ  اهللالي تا ل وهللالآةألهللال  هلللا
هلل0الي فهلللو  ةمهلل ممهللىهللهخم هلل وهللحكمةهللفيهللل  هللتي ابةمهلل

                                                 

هلل196الماجزارهللا حم هةهللهلل-1
طهللؤابهلله  يهلل وهللالفجمىلهلللم ش هللهلل122ي   :هلل وهلللم  هللالآ  اهلللتحم اهللوة م هللؤهلل/هلللم هللالآمؤبهللحع وهللصهللهلل-2

 0لالهللا زتعهلل/هللال لحةهلل
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هللال با ةهللبا هللأاهللل ؤرهللأو اعهللالهللاي ابهللفيهللالآ  اهللالي تاهلل وهللأؤلا رهللل مممرهلللهةألهلللتمآوهللل   
هلل0لو   هللهلل

هلل
 المطلب الثالث : أسرار وخصائص التكرار في القرآن الكريم  .

هللأ  ابهللالهللاي ابهللفيهللالآ  ا:
ه هلليهللاعمىلهللإوعماهلللوهلل  هللالهللاي ابهللفيهللالآ  اهللالي تاهللل  فهللأاهللالآ  اهلللموهلل   لهلل مهللف  هلل وهللتي ابهلل

فيهلل هللامبمت اهلل،هلللى  هللأاهللإىهللأاهلل م ا هللىهللهماهلل،هلل ممهللهةم هللو   هلل موهلله ملعهللا  مل بهللالمش تةهلل
لباىهللة اهللا   هللتيموهللأ  ابهلل،هلللحهللاوهللو ؤهلللموهللة اهللالهللاعم لهلل،هلللوزتاهللالح  لهللالهللايهلله هللتمحقهللبأ  ملهلل
ة اهللالعمئاهللوآ لهلل:إاهللؤبا ةهللأيهللوألهللىهللهمكوهللتج ت  هلل وهللل مم  هللا  م  ةهلل اهللى  هلل وهللؤبا هللا هلل

أاهلل اهللل ة هللحآ قهللهللفيهللماهللل مم  هللل ك ومت هلل،هلللال ألهللالآ  ويهللل هللل مم هللل ك ومرهلل،هلللو  هلل
   اهللالهللاي ابهلل،هللهحهللامجهللإل  هلللتمعنهلل هللاا  م هلل،هلل عهللا ل مهللإهم هللفيهللأ  وهللم ب هلل،لأزةوهللُحمم هلل،هلللة  هلل

هللالا مم هللةيهلل مآلتيهلل:
هللالا ة هللا للهلل:هللالمهللايماهلل:

إاهللالآ  اهللال يهللوزلهلللموهللب  لهلليهللهللمموهلليهلللم  هللل ماهللة هلل ا هلليهللتاملوهلل،هلللىهللهخفوهللأاهلل  اؤهلل
الآ  اهللالي تاهللة هللت ب ةهللال مسهلللموهللال  تقهللالمعهللاآ ا،هلللتآ تاهللال  م  ا،هلللة  هللال مهةهلليهللتاملوهلل وهلل

هلل0ت مبهللالهللاي ابهلللمهللاآ ت هلللالهللا    هلل
لالمممبسهلللامم ةهللالهللا ب ةهلللموهللأيهلل عهللا  هللي بكهللأاهللالهللا ب ةهللل ع هلل ج ؤهللإلآمىهلل مممرهلللموهللل او مهللهلل

هللأاهللالا ة هللا للهلل وهللل مم هللال ألهللالآ  ويهلل هللفمماهللل م هلل، هللثمو ة هللال   عهللإل  م هللأل هللؤلاهللتي ابةم ،
هلل0يهللا مبهللالهللاي ابهلل،هلللتحهللامجهللإل  هلل
هللالا ة هللال مويهلل:هللالمخمَطبهلل:

هللهج هلللمآةألهللالآ  وي هللالمهللاهللامع هللالمامو يوهللإا هلل و هللوزلل  هللله  هلليممة هللبملآ  ا هللالمخمطم و هللأك    
هلل0الجمح يوهللالم ي توهلل،هلل  اىهلللمماثهللألهلللآضمهمهللأي  هلل

تحهللامجهللإلوهللتي ابهللفيهللال ل لهلللال ة حةهلللالمجمؤلةهلللو  هللكلنهلل،هلللل اهللهلل–ىهللشنهللهلل–لالا مؤهلللالمكم  لهلل
هلل  ا هللفي هللفألبؤ  هلل، هلليهلللم   هللالماثهللله بل هللبم ض ع هللاةهللاا هلله  هللالآ  ا هللأا هللبأ مل بهللوج  هلل هللاا ؤل طو

هلل0 هللا  لةهلل،بؤاهلللموهللالم ي توهللالمامو يوهللإكهللةيهلل وهللأك  هللالآضمهمهللالهللايهلللمبض مهللالممح لاهلل
هلل(1){هللَفَاَجٌبهللَهْ ُلُ ْاهللَأِئَ اهللُ  َّمهللُتَ اًبمهللَأِئ َّمهللَلِفيهللَيْمٍقهللَ ِ ي هلٍلهللَتْاَجْبهللَلِإْاهللهملهللتاملوهلل:}
هلل(1.){اْ َْبِضهللَأِئ َّمهللَلِفيهللَيْمٍقهللَ ِ ي هلٍلَلَهمُل اهللَأِئَ اهللَضَمْمَ مهللِفيهلللهملهللاهضًم:}

                                                 

 هلل5  بلهللال ل هللاآلهة:هلل-1
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ِلهللَ ْاهللُةْاهللِفيهللَلْمٍسهللِ ْوهللَيْمٍقهللَ ِ ي هلٍللهملهللاهضًم} هلل(2){.َأَفَاِ  َ مهللِبمْلَخْمِقهللاْ َلَّ
هللُ َمزٍَّقهللِإوَُّيْاهلللهلَل} ْههللُاْاهللُ اَّ هلل(3){ِفيهللَيْمٍقهللَ ِ ي هلٍلَلَهمَلهللالَِّ يَوهللَ َفُ لاهللَةْاهللَوُ ل ُيْاهللَلَموهللَبُ ٍاهللُيَ مُِّئُيْاهللِإَكاهللُ زِّ

هللىهلل هلل م ة هلللمهللاي ابهللحم ة هلل اهللحم هللا  هللهحهللامجهللإلوهللالهللاي ابهلللىهللهعهللا ج   هللال مويهللأهضم إكاهللفملا ة 
هلل0همكوهللإوفمل مهلل

هللالا ة هللال ملثهلل:هللال ألهللالآ  ويهللكات هلل:
لتخهللامفهلل  مةهللال ألهلل ا ة هلل وهللهللالا مم هلللوهللالا ة توهللالعمبآ وهلل،هللف  هللىهللهعهللا لوهللالهللاي ابهلل

هلل0لليوهللهج  هللت م ف هلل
هللالعمبآ وهلللتآ برهللة  هلل هللفيهللالا ة تو هللك  وم  هلل م هلل وهلليال هلللمهللاي ابهللض لبتة هلل مو هللالحم ة فممم
هللحهللاوهللي   هلللمآمبئهللفيهلل هللل ممىهلل، هللبلوآم هللال ألهللالآ  ويهللال  هللهح ط م هللؤلب هلل مى هللة م هلل، الحم ة
هلللموهلل اهللحملةهلل هللت م ف م هللفأ مؤ هللالآ  ا، هللإلجمز هلل وهللل    هللفةمبرهللل  م هلل، أ موهلللأبهوهللؤب مت م

هللهلل0مهلللب مومإثممتمهلللت   خ
إثممتمهلل:هلللمم ي توهلللالمامو يو،هلللت   خمهلل:هلللممؤ   وهللالم ح يوهلل،هللف زت ةاهللإهممومهلل عهللإهممو اهلل،لب مومهلل:هلل

هلل0لم مم توهللفيهللالآ  اهللال اب  وهللل ة م هلللوهلله  هلل
لة اهللالا ة هلللث قهللممةهللبملا ة هللا للهللإكهللة هللالمة بهللل هلللإكاهلل ماهللالمة بهللة هلليهللفا  هللأاهلل

هلللهلل.هك اهلللم ألهلله ت هللالممة هلل
هلل

 المبحث الثالث
 قصة موسي عليه السالم نموذجا

إاهللهةةهلل   وهلللم  هللالعا هللةيهللأك  هللهةألهللالآ  اهللالي تاهللتي ابا،هللهملهللالزب شي:هللهملهللباضهلل
(هللهلل4)الامممىهللك  هلليهلل   وهلللم  هللالعا هللفيهللالآ  اهللفيهلل مئةهللللش توهلل  ضامهلل

 

لبؤرهللفيهلل  اضعهلل    لهلل مهلل  وهللهلللوعهللا  عهللأاهللوأي هلل   مهللفي لهلل م مةهلللوهلله مةهللالهللاي ابهللالف  ة،هللفآ 
إشمبارهللهة  لهللألهللط تمةهللألهللفيهلل ا ضهللهةألهلل شهللا كهلل.هلللهماهللأاهللأتيماهلللوهللالهللاي ابهللفيهللهةةهلل
هللفيهللتي ابهللهةةهلل هللالع  هلل م هللهماهلللة  هلل و هلللموهلل ؤالهللط حهللا  هللأحمللهللاإل مبة هللالعا     وهلللم  

هللفيهلل هللامب هللالي تا؟.   وهلللم  هللالعا هللأك  هلل وهللو   هلل وهللا وم مىهللال يوهللك  ةاهلليهلل محمو هلللتاملوهلل

                                                                                                                                            

 هلل10  بلهللالعج لهللاىهة:هلل-1
 هلل15  بلهللقهللاآلهة:هلل-2
 هلل7  بلهلل مأهللاآلهة:-3
 .هللهلل37صهللهلل3الم ةماهلللمزب شيهللجهللهلل-4
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ي ةبهللال  هللا بهلليمفهلليهللفيهللتام م هلللهللاي ابهللهةةهلل   وهلللم  هللالعا هللأك  هلل وهللو  ةمهللفيهللالآ  اهلل
هلللة  هلل هللال ي ي، هللالهللافي   هللح ث هلل و هللالا ب ة، هللالم ئة هلللمو هللهع   لا هلل مو ا هللال   ؤ هلل"أا هلللمو الي تا

  وهللأك  هللالع   لهلل امهللا اهللهآة اهلل    اهلل وهللأيممبهلل   وهلللف ل اهلل.هللل وهللة مهلل مو هللشخة ةهلل 
(هللهلل1)ؤلباومهللفيهللالآ  اهلل وهللشخة ةهللأي  هلل  اهلل اهللأك  هلل وهللأيهللشخة ةهللأي  "

 

لة اهللالآ لهلل  ؤلؤهللل  ف ضهلللكلنهلل و :هلل وهللالما لفهلللوهللح ملهللالا  هللال ي  ةهللهماهللاإل ا هللأو اهلل
كمو اهلل وهللح ثهللالاآ  لهللط ائفهلللف همهللشهللاو،هللفماضهللال م   وهلللم لاهللالشمس،هللللم رهلل  موةهللالآم ،هلل

لخاهللليزالةهللوجاهللالشا  ،هللل ي لاهللتح ف ا،هلللطمئفةهللأوي لاهللا ؤهماهلل م م،هللله  هلل وهللهللللم هلله  هلل و
(هللهلل2.)ال م   وهللت  ؤلا،هللله  هلل وهللهضملةهللت ة لاهلللأك  هللا ؤهماهللاوهللاشمباهلل  وهللالا  هلل مو هللال ث  ة

 

فأو هللت  هللأاهللالم ئةهللالا ب ةهلل مو هللىهللتع ؤةمهلللمطفةهللؤي  ةهلللاح لهلل اهلل مو اهللط ائفهللشهللاوهلل اهللهم مةهلل
 مهللت ا هللل مهللت  ا هلل ممهللألهللال ث  ةهلل مو هللةيهللالعمئ لهللالم هللاش لهلل    ا،هللفي فهللهمكوهللبا هللكلنهللأاهللهللتام 

وهللاة بهلل    لهللال   ؤهلل وهللال   ةهللال ي  ةهلللميهلل  ئةهللىهللتع ؤةمهللالامطفةهللال ي  ةهلل ممهللأو مهلل مو هللهم مةهلل
هللاىوهللاشمبهللبمل عمةهلللممهلل ماهلل مئ اهلل  وهللالا  هلل وهلل ماهلللوحا.هلل

مهلللبؤهلل وهللهةةهلل   يهلللم  هللالعا هلللف ل اهللوزلهللبمكة،هللل وهللالمام  هللهضمفهللإلوهللكلنهللأاهللأك  هلل 
أاهللأك  هللالآممئاهللال   ؤهةهلل مو هللتآ اهللفيهللي   هلل  وهللهم مهللايهللا لسهلللالخزبج.هللل مو هللالااهةهلل    ممهلل

هلللمهللاأث هللبممهللل  هللال   ؤ.هللهللةىهللتخم هلل وهللل اى.هللل  اهللة  هللالااهةهللتجااهللال ف سهللو  هلل هللا  ئ
 اهللالمكيهللحممهللا هللالمهللااحآةهلللموهللالش كهلللال ث  ةهلللت ل هللالمامو يوهللله هلل ماهلل وهللأ  زهلليةمئألهللالآ هلل

لالمكم  توهللبملا ا هللا ل اهلللتف   هلل اهللاآ ات اهللالفم  لهلللتعف  هللأحا  اهلللأم م  اهللالهللايهللهام لو مهلل وهلل
ؤلاهلليهلل.هلل اهللكلنهللي لهلللموهلل   هللاوهللاشمبهللالش كهلللال ث  ةهللفيهللالم ئةهللالا ب ة.هلللل اهللفآ هلل مو هلل همرهلل

هللت هللالمكي هللهملهللالآ  ا هلللتهللا ل ةا هلللت  ؤةا هللا   مل هللأ مغ هللل ا هلللتض   هللبم  هلل ا هلل و هلللم  ا  يا
هللَلَ مهللَلاِبُؤلاهللتاملو:) هللَأوهللُاْا ِهللَحَةُبهللَ َ  ََّا هللَلَ مهللَتْاُمُ لَاهللِ وهللُؤلِاهللَّللاَّ هللِف َ مهللَىهلل،هللِإوَُّيْا هللِف َ مهللَزِف ٌ هللَلُةْا َلُ ْا
هلل3)(.َهْعَمُا اهلل هللتاملو:)هلل( هلللهلَللتآ ل هللَيَمْآُ  هللَلَ ْو هللِح  اهلًلَكْبِوي هلل َّْمُ لؤاهلًل، هللَ مًى هللَلُ  هللَلَ َاْمُ  هللُشُ  ؤاهلًل، ،هللَلَبِ  َو

هللَلُ هللَتْمِ   اهلًل هللَهْ َمُعهللَأْاهللَأِزت هلَل،هللَلَ  َّ ر  هللِإوَُّ هللَ مَاهللآِلَهمِتَ مهللَلِ   اهلًل،هللُثاَّ بهلل،هللَ ُأْبِةُآُ هللَمُا ؤاهلًل،هللَ اَّ ،هللِإوَُّ هللَفيََّ هللَلَه َّ
بهلل بهللُثاَّهللُههللِاَاهلل،هللَفُآهللِاَاهللَ ْ َفهللَه َّ هللِ ْحٌ هللُيْؤَث هلل،هللُثاَّهللَلَمَسهللَلَبَع هلل،هللُثاَّهللَوَ  هلل،هللَ ْ َفهللَه َّ ِإْاهللَةَ اهلل،هللَفَآمَلهللِإْاهللَةَ اهللِإىَّ
هللَهْ ُلهللاْلَمَش هلل .هلل ممهللهملهللتاملوهللفيهللك هللهلل(هلل4)(َىهللُتْمِآيهللَلَىهللَتَ بهلل،هللَلَ مهللَأْؤَباَكهللَ مهللَ َآ هلل،هللَ ُأْمِم ِ هللَ َآ هلل،هللِإىَّ

                                                 

 .هللهلل234(هللالفوهللالآةةيهللصهلل1)
 .هلل127(هلل  ك ل   ةهللالآةةهللصهلل2)
 .هلل100-هلل98(هلل  بلهللا وم مىهلل هةهلل3)
 .هللهلل28-11(هلل  بلهللالم ث هلل هةهلل4)



   

 
 

395 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  
issn : 2071-6028    

 أسلوب التكرار يف القصة القرآنية احملور األول : التفسري واللغة

هللالَّ هلِل ام ؤات ا:هلل) ،هلليَوهللَتْ ُل َاهللِ وهللُؤلِاهللَّللّاِهللِلَممٌؤهللَأْ َ مُلُيْاهللَفمْؤُل ُةْاهللَفْمَ ْعهللَاِج ُم ْاهللَلُيْاهللِإاهللُ  هللُاْاهللَممِؤِه وهللِإاَّ
ِ َ مهللهللاٌاهللَهْعَمُا اهللَأَلُ ْاهللَأْبُ ٌاهللَهْمُش َاهللِ َ مهللَأْ هللَلُ ْاهللَأْيٍ هللَيْمِ ُش َاهللِ َ مهللَأْ هللَلُ ْاهللأَْلُ ٌوهللُيْمِةُ لَاهللِ َ مهللَأْ هللَلُ ْاهلل كهلَل

هلل(هلل1)(ُهِاهللاْؤُل ْاهللُشَ َكمىُكْاهللُثاَّهللِ  ُ لِاهللَفَاهللُت ِ ُ لاهلل
ه هللتأث هللبآةألهللأةاهللاليهللام هلل ممهلليزلاهللفي فهللي ي هلللم  اهلله ل ا:هلللزت هللا وهللهلللإكاهلل ماهللال   لهلل

هللَلَهمَلِ هللاْلَ ُ  ُؤهللُلَزْتٌ هللاْ وهللي؟هللثاهلل  فهللي ي هلللموهللال ةمب هلله ل ا:هللالمع حهللا وهلليهلل؟هللهملهللتاملو:هلل)
هللَ َفُ لاهلْل هللالَِّ يَو هللَهْ َل هللُهَضمِةُؤلَا هللِبَأْفَ اِةِ ْا هللَهْ ُلُ ا هللَكِلَن هللَّللّاِ هللاْ ُو هللاْلَمِع ُح هللال ََّةمَب  هللَلَهمَلْ  هللَهْمُاهللهللَّللّاِ ِ و

وهللُؤلِاهللَّللّاِهللَلاْلَمعهلل،هللَهمَتَمُ ُاهللَّللّاُهللَأوَّوهللُيْؤَفُي اهلل هللَأْحَممَبُةْاهللَلُبْةَممَوُ ْاهللَأْبَبمبًمهلل ِّ  َحهللاْ َوهللَ ْ َتَاهللَلَ مهللُأِ ُ لْاهللاتََّخُ لْا
هلل(هلل2)(ِإىَّهللِلَ ْاُمُ لْاهللِإَلد ًمهللَلاِح ًاهللىَّهللِإَلدَ هللِإىَّهللُةَ هللُ ْمَحمَوُ هللَلمَّمهللُهْشِ ُ  اهلل

هللثاهلل  فهللىهللهآماهلل وهللال   ؤهلللال ةمب هلله ل ا:هللوحوهللأ  مىهلليهلللأحمم  هلل؟
هلل:) هللبآ ل  هللاىؤلمى هللة ا هلللم  ا هللل  فهللي ؤ هللَفِمَاهللَلَهمَلِ  هللُهْا هللَلَأِحمَّمُ ُ  هللَّللّاِ هللَأْ َ مى هللَوْحُو هللَلال ََّةمَب  اْلَ ُ  ُؤ
مَّْوهللَيَمقهلَل ُبُياهللِ ُ ُو ِبُكاهللَ ْاهللَأوهللُااهللَبَشٌ هلل ِّ هلل.(هلل3).....(ُهَا ِّ

هللتاملو:) هللهمل هلل. هلل اهللاآ ات ا هلل  ى هلللفضح هلللتمم عهللامةا هللؤ مئع ا هلللو هللالي تا هلل شفهللالآ  ا َلَهمَلِ هلللآ 
هللَّللّاِهلل هللَيُ  هللَ ْ َفهللَهَشمىهلُلاْلَ ُ  ُؤ هللُي ِفُق هللَيَ اُ هللَ ْمُع َطهللَامِا هللَ ْا هللَهمُل ْا هللِبَمم هللَلُلِاُ  ْا هللَأْيِ يِ ْا هللُومَّْ  هلل4)(َ ْ ُم َلٌة ُلِاَوهلل)(

َ مُو ْاهللَهاهلْل ،هللهللَاُ لاهللالَِّ يَوهللَ َفُ لْاهللِ وهللَ ِ يهللِإْ َ اِئ َاهللَلَموهللِلَعمِاهللَؤاُللَؤهللَلِل َعوهللاْ ِوهللَ ْ َتَاهللَكِلَنهللِبَممهللَلَة اهلللَّ
ْ ُ ْاهللَيهللَاَ لَّْ َاهللالَِّ يَوهللَ َفُ لْاهللَلِمْئَسهلل،هللَكمُو ْاهللَىهللَيهللَاَ مَةْ َاهللَلوهلل   َيٍ هللَفَاُم ُ هللَلِمْئَسهللَ مهللَ مُو ْاهللَهْفَاُم اهلل َتَ  هللَ ِ   ًاهلل ِّ

َ ْ هللَلُ ْاهللَأوُفُعُ ْاهللَأاهللَ ِخَطهللَّللّاُهللَلَمْ ِ ْاهللَلِفيهللاْلَاَ اِ هللُةْاهللَيمِلُ لاهلل هلل(5)(.َ مهللَه َّ
هللبكاهللة هللل  ة ا هللفي هللي  ي هللإو  هلل... هللال   ؤ هلل ع هلل  اهفهللالحق هللفي هللالي تا هللالآ  ا هللباضهللم  ع  ا

فمضحةهلل خزتة،هللفي فهلليمآمةاهللبملممطاهللفيهلل جملهللا يممبهلللا ح اوهللالهللايهللو اهلل   مهللهةة ،هللال يهلل
هلل(هللهلل6) ام هللل مةهللللم لهلللميهللال ة هلل

إلوهللهلل–ويهللألماهللهلل–عهللإاهللتي ابهللهةةهلل   وهلللم  هللالعا هللفيهللالآ  اهللالي تاهللأك  هلل وهللو  ةمهللت  
هللاليم  هلل  وهلل   وهلللم  هللالعا هلللال   لهلل هللالهللاشمب  هللفآ  هلل   وهلللم  هللهللة ا فيهللم لفهللال ل ل،

العا هلله هللأكل اهللط لهللاى هللااممؤهلللأفع هللطممل اهللفأل ض اهلللوهللالحق،هلللىهوهلل   اهللوم  اهلل مهللىهوهلل
للماهلللميهللتي توهلل وهلل مؤلهلله تشهلللزلممئ م،هللل اةممهللألتيهللش تاةهللؤي  ةهلللؤو  تةهللهللهللب  لهلليهلل

                                                 

 .هلل195-194(هلل  بلهللا ل افهلل هةهلل1)
 .هلل31-30(هلل  بلهللالهللا بةهلل هةهلل2)
 .هللهلل18(هلل  بلهللالممئ لهلل هةهلل3)
 .هللهلل64(هلل  بلهللالممئ لهلل هةهلل4)
 .هلل78(هلل  بلهللالممئ لهلل هةهلل5)
 .هلل298(هللي   هللالآةألهللالآ  ويهللفيهلل ف    هللل    ه هلللم هللالي تاهللالخ  بهللهللصهلل6)
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هلللم مسهلل هلللشم ل م هللتمهللامزهللبام   م هللشم مة، هللإوعمو ة هللبأو م هللتمهللامز هللالمحم هة هللال ل ل هللليو هللل  مة، أ ة
هللكمفةهللإليهللأاهللي وهلليهللا بضهللل وهلللم  مهلل.

ل اةممهلل مو هلل  مهللا هللشمهةهللفيهللؤكهللل لشهللال ماهلللحة اهللاى هللام اؤهللل آمل ةهللال   ماهلللاإللحمؤهلل
هللال هم هلللالآم  هلل و هلللتح ت  هللفم  هللهلللالخ افة، هللال   هلللم فسهلل. هلللا هللااممؤ هلللإلوعما هللاإلوعما ا هللامامؤ

هلل م ماهلل هلللالا  هللأي  هللش ئم، هللأوفع ا هللأ   هللىهللهممي اهلل و هللال مويهللفأممح ا هللالحكا هللأكل ا ا  ائ ا
الآم مةهلل   ام  اهلللا هللاح كرهللالاةم ةهللالآمم ةهلللموهللوف   اهللفخضعهللالضافمىهللل ه تمىهلللؤااهللالام  هلل

هلل(هللهلل1)لمعمؤل.هلل
لهللاآ  هللال يهلللهعهلللميهلل اهلل   ممهللفآ  هلل   وهللتآ  لاهلللم  هللل آهللام  هلل ممهللتآ  هللكممهللوج هللالهللاشمب هللفيهللا

ْوهللل آهللام  هلل.هللهملهللتاملوهللفيهللشأاهلل   وهلللم  هللالعا هلل:)هللالمش   اهلللموهللب  لهلليهلل َلَ مىهللَبُ ٌاهلل ِّ
هللاْلَمَ َهللَهْأَتِمُ لَاهللِبَنهللِلَ ْآهللُاُم َكهللَفم ،هللْيُ ْجهللِإوِّيهللَلَنهللِ َوهللال َّمِمِح وهللَأْهَةوهللاْلَمِ يَ ِةهللَهْعَاوهللَهمَلهللَهمهللُ  َ وهللِإاَّ

ِ يهللِ َوهللاْلَآْ ِ هللال َّمِلِم وهلل هللَوجِّ (هللهلل2)(َفَخَ َجهللِ ْ َ مهللَيمِئفًمهللَيهللَاَ هَُّبهللَهمَلهللَب ِّ
 

َلِإْكهللَهْمُيُ هللِبَنهللالَِّ يَوهللَ َفُ لْاهللِلُ ْ ِمهللُا َكهللَأْلهللهآ لهللتاملوهلل:)هلللفيهللشأاهللتآ  هللالمش   وهلللموهللب  لهلليهلل
هلل هللاْلَممِكِ توهللَهْآهللُاُم َك هللَيْ ُ  هللَوَّللّاُ هللَّللّاُ هللَلَتْمُيُ  هللَلَتْمُيُ لَا هللُهْخِ ُ  َك هلل3)(َأْل هلل هللل   اهلل( هللالمؤ   وهلل  مم هللأا كمم

هلل مو اهلل هللبمم هللهحفم ا هللللا هللا هللايمو ا، هللل م هللفيهلل م اهلليهللل مهللضاف ا هللأمم  ا هلللمم هلللة  ا هللفمم لاض   لا
هلل هللاا يبهللأمحم هللال ميهللهلليمآ اهلل وهللأكيهللل مهلليهللاحمم اهلل وهللمام هلل.فآ هلل ماهللالمش   اهللهآ   اهلل

بشهللاوهللال  قهللل خهللامفهللا  مل ب،هللل وهللكلنهللا هللام رهللال ل لهللاإل ا  ةهللت زلهلل امهاهللالش كهلللتزلزلهلل
هللل لشهللالمش   وهلل.هلل

بليهللاإل م هللأحم هللفيهلل ع   هلللوهلللم هلليهلل وهلل عا ؤهللهمل:هللأللهلل وهللأم  هللإ ا  هلل وهلل  وهللال يوهلل
لأ  هللبك هللللممبهلل وهللهم  هلللأ  هلل م ةهلللم  بهلللبالهلللالمآ اؤ.هللفأ مهللهللهخف و هلل ماة:هللب  لهلليهلل

هللفأي ةاهللهللب  لهلليهلل هلل مئ ةا هلللأ م هللأ  هللبك هللفم ا هلليهللبآ    هلللأ م هللأ يهللطملب، فم ا هلليهللبام 
(هللهلل4)المش   اهللفألمع ةاهللأؤبعهللالح ي هلللم  لةاهللفيهللالشمسهلل

 

هللفيهللهةةهلل   وهلللم هللالهللايهللتي بهللك  ةم هللبآةةهللالعح ل هللأشم هللة ا   هللالعا هللفإاهللف ل اهللحش هللل م
العح لهلل وهلل اهلل كماهللل هللا مم اهلللميهلل   وهلللتم م اهلل ح  هللحعبهللزلم اهلللليوهللالحقهلل منهللهم ب اهلل
لاإلهمماهلل  هلل شمل ةاهللفم هللاخف اهلل هللا  ي هللف ل اهللأاهللهآ عهللأي ي اهلللأب م اهلل وهلليافهلللتةمم اهللفيهلل

                                                 

 ؤ/هلل حم هللالم يهلل.هللهلل98ل مهللبا ةمهلل،هللتفع  هلل  بلهللا ل افهللصهللهلل123(هللي   هلل  ك ل   ةهللالآةةهللص1)
 .هللهلل21،هللهلل20(هلل  بلهللالآةألهلل هةهلل2)
 .هللهلل30(هلل  بلهللا وفملهلل هةهلل3)
الز م ةف زلائ ا  مم  هللمصباح ي   :هلل.هللَةَ اِإْ َ مؤِبَ مل ِ َآمرهلل3640ح يثهللهلل175صهللهلل8هلل(هلل ع  هللاإل م هللأحم هللج4)

 .10بهاهلل1/23،هللأ  الامم ش مبمل ي أحم ،
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َلهلل،هللَهمُل اهللَىهللَضْ َ هللِإوَّمهللِإَلوهللَببَِّ مهللُ  َآِمُم اهلل  لعهللال خاهلل) ِإوَّمهللَوْ َمُعهللَأاهللَهْ ِفَ هللَلَ مهللَبب َ مهللَيَ مَهمَومهللَأاهللُ  َّمهللَألَّ
هلل1)(اْلُمْؤِ ِ  وهلل هللالحآ آةهلل( هلللتهللاجمي هللال فس، هللب  هلللاطمأو  هللالآمب هلل كو هللإكا هللاإلهمما هلله ل هللتهللاجمي هلللة م .

بمى هللاا اؤهلللمف اىهللفيهلل م م م،هلللت   هللط  ماهللف ل اهللال يهللهعهللاا اهللأاهللهك اهللفيهلل  يهللإ  ائ اهلل وهلل
(هللهلل2)لمحقهللهماهللأاهللهأكاهللل هلل  لني لوهلل

 

هلللب يهلل هللف ل ا هلل ع هلل   و هللفيمو هللهةة هللالآ  ا":" هلل"فيهللمال هلل هللامب  هلله بهللفي هلل    هللا  هللامك هآ ل
فيهللاههللاحم هللالاآممرهلللالهللاا ؤهللهللإ  ائ اهللهةةهللحمفمةهللبملا مرهلللالام هللالهللايهللىهللهعهللا  يهللل  مهللال   لهلل

هللالآ  هللال م هللأ م  هلللالةم ؤ هلل وهللال  ا، هللل جااهلل وهللاإل ا هلللميهللالةم هلللالهللاأ يهللبموهلل مآ  شمة
هللالم اهلل ممهللطملهللا   هلللموهلل  يهللإ  ائ اهللفآعم هللهم ب ا،هللل ماهلل طائعهللال  بهللفيهللأ ةهللطملهلللم  م
ي  ؤهللالم ي ةهللأش هلللموهللال ل لهللاإل ا  ةهللفيهللالمك هلللال  بهلللالمجم ةهلل وهلل ش  يهلل كة،هللف اهللال يوهلل

هلللاحهللاض  هلل ا ا هلللتآ  لا هللل ما هلللم   هللي هللممو هللال   ل هلللمي هللالمش   و هللفيهللح ض ا هللالم مفآ و  ا
الم ي ة،هلللةاهللال يوهللت ل اهللح  هللاإلشاملمرهلللال سهللفيهللمف فهللالمعمم وهلللتشك ك اهللفيهلللآ  ت ا،هلل
فماهللهكوهلل  هلل وهلل شف اهلللمجمملةهللالمعممةهلللهللاا فهلل وهللةاهللأل ا ةم؟هللل مهللطم اهللا ا؟هللل مهللتمبتخ ا؟هللل مهلل

هللأل اىهللة  هلل مو ا هلل مم هللا  ة هلل  ك و اهللأل اىهللة   هلللماهلليهللأو ا هللللآ   هلليهللفيهلل مض  اهللل مئم ا؟
هللُهَح ُِّف َوُ هللِ وهللَباهلْلال  تاهلل) ْ ُ ْاهللَهْعَمُا َاهللَ َاَ هللَّللّاِهللُثاَّ ِ هللَ مهللَأَفهللَاْ َمُا َاهللَأاهللُيْؤِ ُ  ْاهللَلُيْاهللَلَهْ هللَ مَاهللَفِ تٌقهلل ِّ

هلل(هلل3).َلَآُم ُ هللَلُةْاهللَهْاَمُم َا(
هللف هللاوح ف ، هللهم  هللل ف هللثا هللالآم  هللا هللااةمىهلللميهللال   هلللاى هللاآم ة مههللاضوهللكلنهللأاهللتماهلللأش 

ا  ةهللالمعممةهلللابثةهللال  مىرهلل م مهلل هللامبتخهللالآ  هلللأياه اهلللطممل اهلللاوح افمت اهللحهللايهللتا فهلل زالقهلل
(هللهلل4)ال  تق،هللفهللاضاهللة  هللالهللاج بةهللفيهللحآاهللالاآ  لهلللالح ملهللإليهللحة مةهللتجمبب مهلللت هللافعهلل  م.

 

ىهلللم  اهللالعا هلل.هللة اهلل مهللوف م هلل وهللالع هللفيهللك  هللهةةهلل   وهللأك  هلل وهللو  ةمهلل وهللهةألهللا وم م
لف ممهلليميهلل أك  هللوممكجهلللمشمة هلل وهللهةةهلل   وهلللم  هللالعا هللك  رهللفيهللأك  هلل وهلل  بلهللحهللايهلل
تهللاضحهللل مهللالة بلهلل م مةهلللت   هللل مهللأو هللىهللتي ابهللفيهللالآةألهللالآ  ويهلللكلنهللأاهلل اهلل ش  هللألهللحمآةهلل

هللك برهلل مىرهللبشوىهلل  ي هللفيهللتي ابةمهلل.هلل
هلل
هلل
 

                                                 

 .هللهلل51،هللهلل50(هلل  بلهللالشا اىهلل هةهلل1)
 .هللهلل125(هللي   هلل  ك ل   ةهللالآةةهللصهلل2)
 .هللهللهلل57(هلل  بلهللالمآ لهلل هةهلل3)
 .هللهلل126،هللهلل125صهللهلل6(هللي   هللفيهللمالهللالآ  اهللجهلل4)
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هللالة بلهللاىللو
هللةةهلل   وهلللم  هللالعا هلللموهللل لهللل مم هلللةيهلل:تشهللاماهللالة بلهللاىللوهلل وهلله

 هللم لفهللالمجهللامعهللال يهلللل هللف  هلل   وهلللم  هللالعا هلل.هلل
 لحيهلليهلل  هلل   وهلللم  هللالعا هللبإلآمئ هللفيهللال اهلل.هلل 

 الهللاآمطهلل لهللف ل اهللل هلللاتخمك هلللل اهللل اهلل.هلل 

 ب  ل هللإليهللأ  هلللإبضمل مهللل هلل.هلل 

هللالمش  هللفيهلل  ضا وهلل وهللالآ  ا،هللالي تاهللفيهلل  بتيهللالآةألهلللط هللفآ هلل مىهللفيهللهلل له هللك  هللة ا
هللالآةألهلل:) هللُيَ بُِّحهلل  بل ْ ُ ْا هلل ِّ هللَطمِئَفًة هللَهْعهللَاْضِاُف هللِشَ اًم هللأَْةَمَ م هللَلَ َاَا هللاْ َْبِض هللِفي هللَلَا هللِفْ َلْ َا ِإاَّ

هللا هللِ َو هللَ مَا هللِإوَُّ  هللِوَعمىُةْا هللَلَتْعهللَاْحِ ي هللْلُمْفِعِ يوهللَأْ َ مىُةْا هللِفيهلل، هللاْ هللُاْضِاُف ا هللالَِّ يَو هللَلَمو هللوَُّموَّ هللَأا َلُوِ تُ 
َلُوَميَِّوهللَلُ ْاهللِفيهللاْ َْبِضهللَلُوِ يهللِفْ َلْ َاهللَلَةمَ مَاهللَلُ ُ  َؤُةَممهلل،هللاْ َْبِضهللَلَوْجَاَمُ ْاهللَأِئمًَّةهللَلَوْجَاَمُ ُاهللاْلَ اِبِث وهلل

هللَهْحَ ُبلاهلل هللَ مُو ا هلل َّم هللِ ْ ُ ا هللَلَىهللَلَأْلحهلَل، هللِفيهللاْلَ اِّ هللَفَأْلِآ ِ  هللَلَمْ ِ  هللِيْفِ  هللَفِإَكا هللَأْبِضِا ِ  هللُ  َ وهللَأْا هللِإَلوهللُأ ِّ ْ َ م
لُ هللِإَلْ ِنهللَلَ مِلُم ُ هللِ َوهللاْلُمْ َ ِم وهلل َفمْلهللَاَآَ ُ هلل ُلهللِفْ َلْ َاهللِلَ ُي َاهللَلُ ْاهللَلُ ّلًاهللَلَحَزوًمهلل،هللَتَخمِفيهللَلَىهللَتْحَزِويهللِإوَّمهللَباؤ 

هللفهلِل هللَيمِطِئ وهللِإاَّ هللَ مُو ا هللَلُ ُ  َؤُةَمم هللَلَةمَ مَا هللْ َلْ َا هللَتْآهللُاُم ُ هلل، هللَى هلللِّيهللَلَلَن هللَلْ ٍو هللُه َُّر هللِفْ َلْ َا هللاْ َ َأُر َلَهمَلِ 
ْمِ يهللِبِ هللَلَأْمَمَحهللُفَؤاُؤهللُأ ِّهللُ  َ وهللَفمِبوًمهللِإاهللَ مَؤْرهللَلهللاهلُل،هللَلَعوهللَأاهللَي َفَاَ مهللَأْلهللَوهللاَِّخَ ُ هللَلَل ًاهللَلُةْاهللَىهللَهْشُاُ لاهلل
َبْ َ مهللَلَموهللَهْمِمَ مهللِلهللَاُي َاهللِ َوهللاْلُمْؤِ ِ  وهلل َلَهمَلْ هللِ ُْيهللِاِ هللُهةِّ ِ هللَفَمُةَ ْرهللِبِ هللَلوهللُ ُ ٍبهللَلُةْاهللَىهلل،هللَلْ َىهللَأاهللبَّ

هللَهْشُاُ لاهلل هللههلَل، هللَ ْ ٍ  هللَلَموهللأَْةِا هللَأُؤل ُيْا هللَةْا هللَفَآمَلْ  هللَهْمُا هللِ و هللاْلَمَ اِضَع هللَلَمْ ِ  هللَلُ هللَلَح َّْ َ م هللَلُةْا هللَلُيْا ْيُفُم َوُ 
هللَومِمُح اهلل هللَأْكَ َ ةهلُل، هللَلَلِيوَّ هللَحقٌّ ِ هللَّللاَّ هللَلْلَ  هللَأاَّ هللَلِلهللَاْاَمَا هللَتْحَزَا هللَلَى هللَلْ ُ َ م هللَتَآ َّ هللَ ْي  ِ هللُأ ِّ هللِإَلو هللَىهللَفَ َؤْؤَومُ  ْا
هلل(.َهْاَمُم اهلل

َنهللَ مهللُي َحو،هللًلهللُأْيَ  هللَلَلَآْ هللَ َ  َّمهللَلَمْ َنهللَ  َّهللل مىهللة اهللالمش  هللفيهلل  بلهللط هللةك اهلل:) ،هللِإْكهللَأْلَحْ َ مهللِإَلوهللُأ ِّ
هلللِّيهللَلَلُ لٌّهلل مِحِاهللَهْأُيْ ُ هللَلُ لٌّ هللِبملعَّ هللَفْمُ ْمِآِ هللاْلَ ا  هلللَُّ هللَلَأْلَآْ ُ هللَلَمْ َنهللَأِاهللاْهِ ِف ِ هللِفيهللالهللاَّمُ  ِرهللَفمْهِ ِف ِ هللِفيهللاْلَ اِّ

هلل ِّ ِّيهللَلِلهللُاْةَ َعهللَلَموهللَلْ ِ ي هللِإَلوهللهلل،َ َحمًَّة هللَفَ َ ْاَ مَك هللَلَموهللَ وهللَهْيُفُمُ  هللَأُؤل ُيْا هللَةْا هللَفهللَاُآ ُل هللَتْمِشيهللُأْيهللُاَن ِإْك
هللَفَمِمْ  هلل هللُفهللُا وًم هللَلَفهللَا َّمَك هللاْلَ اِّ هللِ َو ْ َ مَك هللَفَ جَّ هللَوْفعًم هللَلَههللَاْمَ  هللَتْحَزَا هللَلَى هللَلْ ُ َ م هللَتَآ َّ هللَ ْي َن هللِفيهللأَْةِاهللُأ ِّ هللِ ِ  َو

هلل.َ هللَلَموهللَهَ ٍبهللَهمهللُ  َ و(َ ْ َيَوهللُثاَّهللِ ئهلْل
هللل اةممهلل هللاآلي ، هللهكما هلل   مم هلل ا هللبة بت و هللت  هللفيهلل  ضا وهلللم ب هلل مم هللك   هللالمش   ف  ا
ها   مهللل ومهلل وهللا ل ااهلللتمآيهلللموهللالمش  هللض ىهلل وهللا ض اىهلل.هللل اهلل   ممهلل  م بهلللممهلللضعهلل

مهللأ ماهللة مهلل  وهللف  هلللوزلهلل وهللأ م هلل.هللفاهللتي ابهلللليوهلل  ماهلللت ض حهللفممهللوآألهللة مهلل ماهللة مك،هللل 
ة مكهلل.هللففيهلل  بلهللالآةألهللم بلهللإ ممل ةهلللح ملهلل   يهلللم  هللالعا هلل  فهلللل هللل  فهللوشأهلل؟هلل عهلل
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المعطهلللب ماهللال  مهة،هلللفيهلل  بلهللط هلل مو هللالآةةهللح ي مهلليمممهلللم  وهلللم  هللالعا هللأبماهلليهللف  هلل
هلللم  هلل.هللهللباضهلل مهللأوااهللب هلللم  ،هللف يهللفيهلل آم هللاى هللا ماهلللالهللا    هللبمل ااهللالهللايهلل وهلليهلل  م

هللا ح اوهلل هللإلآمى هللفي هلللا هللاآ اب هلللبلتة هللفيهللة لى هلللمخ ة هلللإل اؤ هلللب ما هللالآةألهللتفة ا ففيهلل  بل
هللفيهللالمعهللاآماهللثاهللا هللا يمىهلللاتزااهللفيهللتآماهللا ح اوهلللالهللاة فهللف  م،هلللفيهلل  بلهللط هلل ماهلل لتمآ  م

ك  هللهللاإل مملهلللت ف  هللالخ ةهللبع لةهللا ح اوهللفف  مهللألا  هللبع لةهلله ف هللفيهللالهللام  رهللال يهلللاهللهأرهللل 
فيهلل  بلهللالآةألهللف هللاما هلله فهللفيهللال ا،هللف هللاما هللأ  هللبإلآمىهللال اهللل هللبملعمحاهللفأ  هلللف ل اهللبأي  هلل

لب  اهللت يهللأو هللىهللتي ابهلل  وهللالع بت وهللفياهلل  بلهللتا   مهللل ومهلللت  اهللل مهللهلل(هللهلل1)ل ك اهللل لاهللل 
هللهللهللط فم،هللثاهللإكاهللتم ومةممهلل امهللا هللاآ رهللفيهللأكةمو مهللالة بلهللاليم مةهللالهللام ةهللل  اهللالمش  هلل.

هلل
هللالة بهللال مو ة

تهللام اهللة  هللالة بلهللفيهللل ؤلهلل   وهلللم  هللالعا هلل وهللأبضهلل  يوهللإلوهلل ة هلللب تهللا هللومبا،هلللأ   هلل
هللال مبهلل.هللله هلل مىهللة اهللفيهللثاوهلل  بهلللةيهلل:هللط هلللال ماهلل  ةم هللبملمك وهللحهللايهلليهللام وهللحآ آةهللة  

هلللالآةأل.هلل
َومبًاهللَفَآمَلهللِ َْةِمِ هللاْ ُيُ  اهللِإوِّيهلل َوْعُ هللَومبًاهللِإْكهللَبَأ هلل،هللَلَةْاهللَأَتمَكهللَحِ يُثهللُ  َ وهملهللتاملوهللفيهلل  بلهللط هلل:)

ْ َ مهللِبَآَمٍسهللَأْلهللَأِ ُ هللَلَموهللال َّمِبهللُةً  ( (هللهلل2)لََّامِّيهلل ِت ُكاهلل ِّ
 

ْ َ مهللِبَخَمٍ هللَأْلهلل ِت ُكاهلللفيهلل  بلهللال ماهللهآ لهللتاملوهلل:هلل) ِإْكهللَهمَلهللُ  َ وهللِ َْةِمِ هللِإوِّيهلل َوْعُ هللَومبًاهللَ آِت ُكاهلل ِّ
(هللهلل3)ِشَ مٍ هللَهَمٍسهلللََّامَُّيْاهللَتْةَ ُم َا(بهلِل

 

هلل) هلل: هللتاملو هلله ل  هللالآةألهلل مى هللَ مِوِبهلللفيهلل  بل هللِ و هلل َوَس هللِبَأْةِمِ  هللَلَ مَب هللُ  َ ىمْ ََ َا هللَهَضو َفَممَّم
هللَ  هلْل هللَأْل هللِبَخَمٍ  ْ َ م هلل ِّ هلل ِت ُكا هلللََّامِّي هللَومبًا هلل َوْعُ  هللِإوِّي هللاْ ُيُ  ا هللِ َْةِمِ  هللَهمَل هللَومبًا هللَلَامَُّيْاهللال   ِب هللال َّمِب هللِ َو َلٍل

هلل4)َتْةَ ُم َا( هللالح وهلللم هفهلللاح هلللإاهللايهللامف هللا لفمظهللفيهلل( هللة ا لالة بهللال اوهللالهللايهللم بهلل  م
الهللاام  هللل  ،هلل ممهللأاهللاليا هللال يهللحكوهلله هلللهعهلل  لاهللزتمؤلهللألهللوآةماهلللاشهللاماهلللموهللوفسهللالمامويهلل

مهللالمخهللامفةهللاشهللامم هلللميهللب تةهللال مبهللالهللايهلله م هللفيهللة اهللالم هفهلل.هللف   هللاآلهمرهللال اوهللفيهللم بة
هللللموهللأ   هلل ةم هللبملمك وهللحهللايهللهأت  اهللبآ اةهلل   مهللهعهللا فئ اهلل  مهللألهللهج هلليم اهللة مكهللي هللا لاهللب .هلل

هلل-لتاحظهللفيهللة  هللاآلهمرهللال اوهلل مهللهأتيهلل:
                                                 

ل مهللبا ةمهلللم هللالي تاهللالخ  بهلل،هللال ح لهللالم ض ل ةهللفيهللالآ  اهللالي تاهللصهللهلل236(هللبا عهللالآةألهللالآ  ويهللصهلل1)
 ؤهلل/هلل حم هلل حم ؤهللحجمزيهلل.هللهلل131

 .هللهلل10،هللهلل9(هلل  بلهللط هلل هةهلل2)
 .هللهلل7(هلل  بلهللال ماهلل هةهلل3)
 .هللهلل29(هلل  بلهللالآةألهلل هةهلل4)



   

 
 

400 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  
issn : 2071-6028    

 أسلوب التكرار يف القصة القرآنية احملور األول : التفسري واللغة

 هللزتمؤلهلل"ا ك  ا"هللفيهللط هلللالآةألهللؤلاهللال ماهلل.هلل
 هلله ل هلل"لامو"هللفيهللط هلللالآةألهلل.هللله ل هلل" آت كا"هللفيهللال ماهلل.هلل
 هلل ل هلل"بآمس"هللفيهللط هللل"ش م هللهمس"هللفيهللال ماهللل"بج للهلل وهللال مب"هللفيهللالآةأل.هلله
 هلله ل هلل"ألهللأ  هلللموهللال مبهللة  "هلللهلل"يم "هللفيهلل اهلل وهللال ماهلللالآةألهلل.هلل

هللالزتمؤلهللفيهلل كماهللؤلاهلل ي هلل زتمؤلهلل"أ ك  ا"هللفيهللط هلللالآةألهللؤلاهللهللال ماهللف  اهللىهللالهللا اضهلل أ م
.هللألهللاىكهللافمىهللبممهللك  هللفيهللأح  هللالع بت وهلللم  هلل وهللح ثهللاإل مملهللفيهلل  بلهلللالهللافة اهللفيهللأي  هلل

هلللح ف هللفيهللال مل ةهلل.هلل
لأ مهلله ل هلل"هلللاموهلل"هللفيهللط هلللالآةألهللالهللايهللتف  هللال  مىهلللهلل"هلل آت كاهلل"هللالهللايهللتف  هللال آ وهللفيهللال ماهلل.هلل
فملج ا هلللموهللكلنهلل:هللاو هلله هلللل ةاهللبمإلت ماهللبآ اةهلل وهللال مبهللألهلليم هللي هللا لاهللب هلللموهلل م اهللال وهلل

هللالهللا هلل هللبة  ة هللالفااهلللوهللالع وهلللهللاأك  هللفام هللل  مم هللهج ؤ هللهأرهلل  لنهللللا هللال ماهلللا  ي،هلللفيهلل  بل
ال ل هللبمإلت ماهللفإو مهلل ممهللهملهللالز خش ي:هللت ياهللفيهللال ل هلللهللاأك   هلللب ماهللأو هلل مئوهللىهلل حملةهلللأاهلل

هللللميهللة اهللفاهللتامبضهلل  وهلل مهلللهعهللفيهللط هلللالآةألهللل مهلللهعهللفيهللال ماهلل.هلل(هلل1)تأي هلل
لهلل وهللال مب"هللبميهللاافهللالاممبارهللفيهللكلنهلل وهلل  بلهلل ي يهللأ مهلله ل هلل"بآمس"هللل"ش م هللهمس"هللل"  لهلل

.هللف يهللفيهللالع بهلل(2)فيهللالع بهللال اوهللف جم هلللوهللكلنهللبأاهللالج للهلليشمةهللفيهللبأ  مهللهمسهللل هللش م 
ال اوهلللممبلهلللوهلل ا يهلللاح هلل.هلللة مهللهمكوهللالآ لهللبأاهللالمف ةهللالهللايهللو قهلل  مهلل   وهلللم  هللالعا هلل

هللهمكوهللأاهللتآعهللل   هللاليمممرهللال اوهلل.هلل
مهلله ل هلل"ألهللأ  هلللميهللال مبهللة يهلل"فيهللط "هللل"يم "هللفيهلل اهلل وهللال ماهلللالآةألهلل.هللفاهللف قهلل  وهلللأ 

الهللاام  توهلل.هللأكهللالخم هللال يهلليهللاأت  اهللب هللة هللأاهللهج هلللموهللال مبهلل مهللي  ه هلللتخم  هللأاهللال  تقهللة هلل مهلل
هلل(هلل3)لم  هللألهللو   ،هلللل  ؤ هللال   هلللأاهللهخم هللبخم هللاةهللا ائ هللفيهللط تآةهللشيىهلللاح هللىهللايهللاافهلللم  

لب  اهللت يهللأاهللة  هللاآلهمرهلل ة بلهلللم هفهلللاح هللحةاهلللم  يهلللم  هللالعا هللل اهللة  هللالمآ ىرهلل وهلل
كا  ،هلللل سهللف  مهللزتمؤلهللألهللوآةما،هلللة هلللم  هللالعا هلللإاهلللاهللهكوهللو قهلل    هللا لفمظهللالا ب ةهللإىهلل

هلللم اهعهللف يهللت  مةهلل ا يهللبملا ب ةهللل هللبأ موةهلللم قهللل  مبآة هللهمل  هللوآاهلل م هلله  وهللأاهللالآ  اهللالي تا
هلل.(4)الام تة،هلللم قهلليهللإكهللهآ لهلل"إاهللة اهللل  هللالآةألهللالحق"

                                                 

 .هلل73صهللهلل20،هللتفع  هللا ل  يهللجهللهلل137صهللهلل3(هللي   هللاليشمفهلللمز خش يهللجهلل1)
 .هللهلل98(هللي   هلل خهللامبهللالةحمحهللصهلل2)
 .هلل232(هللي   هللؤبلهللالهللا زتاهلللو لهللالهللاألتاهلللمخ  بهللاإل كمفيهللص3)
هلل.62(هلل  بلهلل لهلللم اا:هلل هةهلل4)
هلل
هلل
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 أهم نتائج البحث
هللاك  هللاةاهلل مهللت مم هللال  هلل وهللال هللامئجهلللالهللا م مرهللبشكاهلل   ز

هلل .1 هللأةم ة هلل  ما هللهم  هللتي اب هلللهللا م هللفي هلللت    ةم؛ هلل  م هللالا مهة هلللمو هللي ل هللتي ابةم هلل ا تميملآةة،
هللال مس

وج هللاإِلهجمزهلللالش لهللوملًممهللف ممهللأتوهلل وهللالآةألهللفيهلل  الملهللالز   حملهللالمخمطم وهلل  م،هلللل  اهلل .2
  .الع بالمك ة،هلللالاكسهللف ممهللأتوهللفيهللالع بهللالم و ة

ملي تا،هلللأو هلل وهللل  يهللتاملو،هللح ثهللتأتيهللة  هللالآةألهللملآ  وم هاىلجمزهللال الهلللموهللم  بهللهلل .3
أتاهللل  ،هلللأفضاهللت م ب،هللؤلوهللا مهضهللفيهللالمضم ا،هللألهللتامبضهللفيهلل  ؤهلللموهللبواهللتي ابةمهلللموهلل

 . الح وهللالآةةي

،هلل  اهللهةةهلللآمما،هلللهةةهللأمحم هللالي ف؛هللل   هلل وهللالآةألهللالآ  ويهلللاهللي   هللاىهلل  لهلللاح ل .4
المةمحة،هلللىهللهك اهللة اهللالمهللاي بهلللموهللل  هللهلللتآهللاضي مهللهأتيهلل هللاي ًباهللحعبهلل مهللت ل إل  هللالحم ة،هلل

  لهلللالآة ،هلللالم وهلللالش ل،هلللك  هللباضهلل  اوبهللالآةةهللفيهلل  ضعهللؤلاهلللاح ،هلل اهللهخهللامفهللف مل
 . ي 

 ااهللك  هللالآةةهللفيهللأك  هلل وهلل  ضعهللف  هلل وهللبم هللالهللا  عهللىهللالهللاي اب. .5

هللفيهلل .6 هللإليهللالهللا  ع هللال ف سهللتم ا هلللكلنهللأا هللال فسهللاإلوعمو ة، هللفي هللتأث    هللالي تا هللالآ  ا هللإلجمز  و
لنهللالة بهللالهللايهللتعهللام ةمهللال فسهلللتم اهللإل  مهللا  مل بهلل وهللتآ هاهلللتأي  هلللزتمؤلهلللوآةماهلللتهللاا ؤهلل  

 .الآمبهللفاهللهح وهللالمماهلل وهللأ م  هلللاح هلل.هلللفيهللة اهللالهللا  تعهللتج ي هلللميا هلللت  تهللا 

 ىرهلل ة افهلل هللاا ؤلهلللومهمرهلل    لهللإاهللالآةةهللفيهللالآ  اهلللاهللتأرهلللهللاآ بهللة فمهلللاح اهلل،هلل اهلل م .7

،هلللاإل مملهلللالهللافة اهلل،هللهللإاهللالآةةهللالآ  و ةهللهلللاهللتمهللاز هللط تآمهلللاح اهلل وهللح ثهللال  لهلللالآة هلل .8
 للياهللو عهلل وهللة  هللا و اعهللأ  مهللا هللال اضحةهللفيهلل هللام هلليهلل.

إاهللالآةةهللالآ  و ةهللبكاهللأو ال مهللالهللايهلل مقهللاإلشمبلهللإل  مهلل مىرهلللاف ةهللبمل  ضهللالهللايهلل  آ هلل وهلل .9
هللبملشي هللالآةة هللفم سهللهة  هللفيهللالآةةهللهللىأ م ، هللي    هلل اهللببمم هلل، هللالآمبئهلل  آألهللف  م ال  هللهشا 

 0 مهلللاهللي   هللفيهللو  ةمهللالآة  لهللالمجممةهلل

بم هللاآ اىهللتي ابهللالآةألهللفيهللالآ  اهللالي تاهللتم وهللأو هللىهللت   هللهةةهلللاح لهللك  رهللفيهلل  ضا وهلل .10
هلل وهلل هللففيهلل اهللهةة هللهأرهللفيهللا ي  هلل، هلللا هلل م هللف  م هلل اهللهةة هلل اهللوج  هلل، هلللاح ل هللأك  هللب  تآة أل
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هللالم طوهلللوهللو   هلل وهللالم اطوهلل،هلللى شنهللأاهللالمشمة هلللالجزئ مرهلللا ح اوهلل مهللتف ؤرهللب هللفيهللة ا
هلل(1.)ة مكهللهضمهمهلل شهللا  ةهلل آهللاضمةمهللالع مقهلللليوهللة  هللالآضمهمهلللاهللتأرهلللموهللأ م  هلللاح 

هلللاهلل .11 ااهللالآةةهللالآ  و ةهللالهللايهلللاهللت   هللاىهلل  لهلللاح لهللىهلل  هلل وهلللمةهللألهللحكمةهلللاهللت   هللللممكا
 تي بهللفيهللالآ  اهللالي تا.

يةمئة هللالهللايهلللتمك  مهللأاهللوخمألهلل وهلل اهلل مهلل مقهللل ض هللأاهللالهللاي ابهللفيهللالآ  اهللالي تاهللل هلل .12
 تم ز هلللوهللو   هلللممهللك  هلل وهللالا مم هللال اثة.

 الهللاي ابهللفيهللالآ  اهللىهللُهماهلل،هلللىهللُهعئاهلل،هلللليوهلل مممهلله أت هللألهللطملاهللا هلللاهلليزؤكهللإىهلل ممىهلل. .13

الهللاي ابهللفيهللالآ  اهلل م هلل اجزهلل،هللف  هلليم زهللل  مهلل وهللل   هللإلجمزهللالآ  اهللالي تاهلللالهللايهللتح  هلل .14
 .هلل  مهللأببم هللالماوةهلل،هلللف  ماهللالفةمحة

الهللاي ابهللإوممهللهك اهللفيهللالة بلهلللحعبهلل،هلللإىهللف  هللتج ؤهلل عهللام هلل،هلللالف  لهللالعم مةهللتش  هلل   اهلل،هلل .15
المش  بلهلل.هلله هللي ي هللالم ىهللض ىهللالشمسهللهللةإىهللَ وهللَ  َضهللهمم هلل،ألهللَفع هللَكله هلل،هللف  ياهللتح هللالمآ ل

هلل هلله ل هللف   هللهحق هللأل هلل، هلل آا هلل و هللالممى هللطاا هللالفا هلللت ي  هلل*** هللب   الآمئاهلل و
 .( ىيمة ةمىالشمعض هلل مي فام لمى:)

  

                                                 

هللالآةميهلل حم ؤهللزلطهللطهللؤابهللا وةمبهلل ة /هللط(1) هللالهللاي ابهللفيهللالآةألهللالآ  ويهللؤ هلل،هلل1987هلل1با عهللهضمهم  
  1987هلل1طهللؤابهللالف هماهللا بؤاهللطهللهلل27هلل-22الآةألهللالآ  ويهللإهحم  هلللوفحمت هللؤهللفضاهللحعوهلللممسهلل
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 المصادر والمراجع 
 الآ  اهللالي تا

:هلل،المحآق(ةد911:هللالمهللا فو)هلللم ال حم م أ  مك ، اىل ي ملع  طي:هللاإلتآموف ام  ملآ  اهللالمؤلف .1
  .هلل1974/هللةد1394:هللال  ئةالمة تةالام ةلميهللام ،هللال ماة:هلل حم أ  الفضإل  اة اهلل،هللال مش 

 ش خ اهلل:هللال ماةهللاىللو.أ  ابهللالهللاي ابهللفيهللل ةهللالآ  اهللؤ.هلل .2
هللالمؤلف .3 هللا لا ، هللالمهللا فو)هللي  ال ي م محم ؤ  محم   ام م فمبس،الزب م مل  شآي: ةد،هلل1396:

  .هلل2002هلل مي /هللهللأهمبهلل-هللالخم عةلش :هللؤابالاممممماي و،هللال ماة:هللال مش 
هللالمؤلف .4 هللالم ةموف ام  ملآ  ا، :هللالمهللا فو)هللأ  لم الم م بال ي محم   ام الم م م مؤبالزب شي:

هلل،المحآق(ةد794 هللال ماة: هلل حم أ  الفضإل  اة ا، هللال مش 1957هلل-هللةدهلل1376هللا للو،: :هلل ،
 ؤابإح مىاليهللامملا ب ةل عىملمم ىملحمم  ش  مئ .

:هلل،هللالمحآق(ةد276:هللالمهللا فو)هللأ و حم لم الم م معممم آهللا مةال ي  بيهلل:هللتألتممشكالآ  ا،هللالمؤلف .5
 لم ما.هللهلل–هللؤاباليهللامملامم ة،   لر:هللإ  اة مشمعمل يو،هللال مش 

هللالمؤلف .6 هللالهللاح ت لالهللا  ت دمل ماةالهللا وع ة، هلل حم ال مة ب محم   محم ال مة ب امش بالهللا وعي:
  .هلل1997هلل-هللت وسهلل-هللؤاب ح  ومم ش لالهللا زتع:هلل،ؤابال ش (هللةد1393:هللالمهللا فو)

هللالمؤلفهلل–هللتفع  الشا اليهلل .7 هللالخ اط ، هللالمهللا فو)هلل حم  هللا ل ملشا اليهلل: هللال (ةد1418: :هللمش ،
   مباأيممبال   .هلل

هللالمؤلف .8 :هللالجم ا حكم ملآ  ا،
هللالمهللا فو)هللأ  لم الم محم   أحم   أ  مك ب ف حم وةمبتملخزب  شمعمل ي ملآ طمي هللةدهلل671: ،هلل(

هللالمحآق هللال مش : هللال ماة:هللةشم عم  المخمبي، :هللؤابلملممليهللاب،ال تمض،الممميةالا ب ةالعا ؤهة،
  .2003/هللةدهلل1423

 ه ب/هللال ماةهللاىللو.ؤبا مرهلله  و ةهلل: حم هلل .9
هللالمؤلف .10 هللؤبلالهللا زتم و لالهللاألتا، هللأ  لم الم محم   ام الم م مم مو ملما لفمملخ  ممإل كمفي:

هللالمهللا فو) هللؤبا ةلتحآ آ تام ق(ةد420: هلل، هللؤ: هللال مش / :هلل حم  ة فىآي يو
هلل م اةأ ملآ  ،لزابلالهللاام مملامل عمعمةال  مئالامم ةالم مىم م ا  المح ثملامم ة كةالمك  ة،

  .هلل2001هلل-هللةدهلل1422هللا للو،:هللال ماة
هللالمؤلف .11 :هللؤىئال م لل ا فةأح الةمحمملش تاة،

هللالمهللا فو)هللأحم   ملحع  م ام م م  ىملُخْعَ ْلِ  ؤهملخ ا موي،أ  بك الم  آي هللال مش (ةد458: :هلل،
 ةدهلل.هللهلل1405هلل-هللا للو:هلل   لر،هللال ماةهلل–هللؤاباليهللامملامم ة
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هللالمؤلفبلحملمامو ف هللافع  الآ  وملا  م العمامل .12 :هللم موي،
هللالمهللا فو)هللش مبمل ي محم ؤ  ام الم ملحع   م ل  ي هللالمحآق(ةد1270: هلل، لم ام الممبتا  ة،هلل:

 ةد.هللهلل1415هللا للو،:هلل   لر،هللال ماةهلل–هللؤاباليهللامملامم ة:هللال مش 
هللالمؤلف(  ملم اهةلال  مهةى  ي   )هللالع  لال م تة .13 :هلل،

هللوالمهللا ف)هللأ  الف اىإ ممل مم ام ب ي   الآ ش مل  شآي هللتحآ ق(ةد774: هلل،  ة فىام ال اح ،هلل:
  .هلل1976هلل-هللةدهلل1395:هلللم ما،هلللم مل ش هلل–هللؤابالما فةلم مملةلال ش لالهللا زتام  لر:هللال مش 

   كم   ةهللالآةةهللفوهللالآ  اهللالي تاهللؤ/هللالهللا م وهللوف لهللالش  ةهللالهللا وع ةهلللمهللا زتعهلل. .14

هللالمؤلف .15 :هللالةمحم ف فآ ملم ةالا ب ةل عمئم مل   ملا بف كا  م،
هللالمهللا فو)هللأحم   فمب م ز  تمىالآزلت  مل ازي،أ  الحع و هلل،ال مش (ةد395:  حم لم م ض ا،هلل:

  .1997-ةد1418هللال ماةا للو:هللال ماة
 الفوهللالآةةيهللفيهللالآ ااهللهللب ملةهلل م ا ةهللبمكهللامةهلل م ةهللاىؤا هللبملآمة ل. .16
هللالمؤلف .17 هللف  اىلآ  ا، هللالمهللا فو)هلل   ه مإ  اة محع  ملشمببي: هللال مش (ةد1385: :هلل،

 ةد.هللهلل1412هلل-هللالعمباةلش :هللالآمة ل،هللال ماةهلل-   لرهلل-هللؤابالش لقهلل
 .هةألهللالآ  اهللؤ/هلللم هللالمم طهلل مم لهلل كهللامةهللأم لهللال يوهللبملآمة ل .18
ال ماةهللهلل–اىبؤاهللهلل–الآةألهللالآ  ويهللاهحم  هلللوفحمت هللؤ.هللفضاهللحعوهلللممسهللؤابهللالف هماهلل .19

  .1987اىللوهلل
 .ؤابهللالفي هللالا بيالآةألهللالآ  ويهللفيهلل ف   هللل    ه هلللم هللالي تاهللالخ  بهلل .20

هللال ماةهلل .21 هللزلطهللالآةميهلل،ؤابهللاىوةمبهلل ة  هللالهللاي ابهللفيهللالآةألهللالآ  و  . حم ؤ هضمهم
  ،هلل.1987اىللوهلل

 الآ لهللالفةاهللؤ.هلللممسهللحعوهلل،هللتآ هاهللالش خهللل  ةهللمآ هلل،هللال ماةهللاىللو. .22
هللالمؤلف .23 :هللاليشمفا حآمئآملهللا زتم ل  وم هملتمف    ةملهللاألتا،

هللؤابال ش  هللأ  الآم ممحم ؤ  ام الز خش تملخ ابز ي، هللتحآ قهلل–هللؤابإح مىالهللا اثملا بي: :هلل   لر،
 لم ال زاهملم  ي.هلل

 الاليهللالحعماهللفيهلللم  هللالآ  اهللؤ.هلل   وهللشمة وهلل. .24
هللالمؤلف .25 هللالمحآق:هلللعموملا  ، هللهللا  م   ب، هللهلللم الم ام مليم  : +هللهلل حم أحم حعمم +

 الآمة ل.:هللهللةمشممحم الشمكلي،ؤابالمامبف،هللالمم 
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