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Abstract 
Repetition is an aesthetic literary phenomenon and an important element in the literary text. 

This phenomenon has long been considered among scholars as one of the virtues of 

rhetoric and has been of great importance.   

Repetition goes beyond being merely a rhetorical technique of speech in text linguistics 

science and, since it is based on the emphasis and recurrence of concepts, it has found an 

important role in linking the parts of a text and its cohesion, so that it turns the text into an 

integrated whole.  

Text scholars have been interested in repetition, as it is one of the important tools of 

cohesion and in fact the repetition of words that have the same reference within a text 

causes the stability and continuity of the text. The author of the text repeats a word, phrase, 

sentence or paragraph to achieve a semantic function that leads to the coherence of the text. 

Repetition in its various forms helps the recipient to remember the content of the text so 

that the basic idea of the text is rooted in his mind; that is, repetition creates a common 

ground between the sentences, which contributes to the coherence of the text and making it 

an integrated unit.  

There are various repetition patterns, including complete repetition, partial repetition, 

synonymous repetition, and sentence repetition. Among the types of repetition, we used 

                                                                                              

*

∗∗

Date received:  2021-10-17, Date of acceptance: 2022-02-24 

 Copyright © 2018, This is an Open Access article. This work is licensed under the 

Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, 

Mountain View, CA 94042, USA. 

 PhD Student of Arabic Language and Literature, Alzahra University, Tehran, Iran, 

akazemi1388@gmail.com 

 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Alzahra University, 

Tehran, Iran (Corresponding Author), bmeshkin@alzahra.ac.ir.com 



  هـ.ق ۱۴۴۴-۱۴۴۳ فيو ص عيرب، 2، العدد 24لسنة ا، اإلسالمية احلضارة  آفاق    246

Halliday and Ruqaiya Hasan patterns which include total repetition, synonymy, hyponymy 

and common words. The complete and partial repetition of verbs and nouns falls under the 

total repetition. According to this theory, the vision in repetition expands from the level of 

the sentence to the level of the text. 

The Holy Quran, as the best literary text, serves as the main source of this article. The 

existence of identical units at the level of Surah Al-Isra and its related concepts make 

necessary the methodical investigations in accordance with the text linguistics model, in 

order to explain the role of repetition in the cohesion of this surah and the extent of its 

interaction with the main concepts of this surah.  

During the research process and with regard to Surah Al-Isra, the researchers did not find 

any independent studies on the role of repetition and its different patterns in the textual 

coherence of Surah Al-Isra, and accordingly, the present study was carried out as follows: 

Presenting a combination of the views of ancient and contemporary linguists about the 

phenomenon of “repetition”; referring to the patterns of repetition in its two aspects 

(rhetorical and linguistic); choosing “worship” as the central theme of Surah Al-Isra, with 

its sub-themes of the true God, the true servant, and those who go astray from true worship; 

and analyzing the verses of the surah based on these three themes. Therefore, the approach 

followed to clarify the research problem was the descriptive method in the theoretical 

section, while the application section was functional and analytical, focusing on the 

functional use of the method of repetition and its positions in Surah Al-Isra.  

In line with these goals, the researchers, relying on the descriptive-analytical method, after 

reviewing the data, concluded that Surah Al-Isra is divided into three main themes (the true 

God, the true servant, and the misguided who go astray from true worship), all of which 

play a role in the coherence of the surah, and that the theme of the “true God” as the main 

axis has the highest number of elements of repetition. Also, among the types of repetition 

for linguists (total repetition, synonymy, hyponymy, and common words), total repetition 

has the highest role in the cohesion of this surah.  
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  الملخص
يف  لـنص األديب. فلـه أمهيـة کبــريةعنصـر مهـم يف او مجاليـة، أدبيـة  ظـاهرة التکـرار إنّ 

بـل م، عند حتسـني الکـال ومجاليته مل تقف وظيفته البالغة لکنه يف العصر احلديث
کيـــد أألنّـــه يقـــوم علـــی مبـــدأ الته، كـــض بـــدور بـــارز يف ربـــط أجـــزاء الـــنص ومتاســـ

 رميكالنصي. والقرآن ال كاملعجمي من آليات التماسك ويندرج حتت عناصر السب
ملا فيه من مجال فين وأثر بليغ يف ك وذل ؛لنسج هذا األسلوب يصدر األساساملک

قيمــة معنويــة وّفقــت بــني قــّوة اإلمتــاع العقلــي ملــا حيظــی بــه مــن الــنفس اإلنســانية و 
 - الوصــــفي املــــنهج ســــّلطت الدراســــة، باالعتمــــاد علــــى ع اللفظــــي.ومجــــال اإلمتــــا 

 كي، الضــوء علــی هــذه الظــاهرة يف ســورة اإلســراء ودرســت دورهــا يف متاســالتحليلــ
السورة ملا يتوفر فيها من مميزات تصلح أن تکـون موضـوعاً خصـباً للدراسـة، وألّـا 

يب وختتلف الدالالت يف متثل منوذجاً زاخراً بألوان التکرار فيها.حيث تتنوع األسال
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ما يلي من  هذا النص الکرمي وهذا ما أکسبه طابعاً متمّيزاً. فتوصلت الدراسة إلی
آليــــة مــــن آليــــات  كوکــــذل اً بــــديعي اً التکــــرار حمســــن يف ســــورة اإلســــراء يعــــدّ  النتــــائج:
يــدور ، حيــث التکــرار علــی کشــف حمــور الســورة وهــو العبوديــة يســاعد .كالتماســ

الضـــــاّلون عـــــن و  العبـــــد احلقيقـــــيو  (املعبـــــود احلقيقـــــي يساســـــحـــــول هـــــذا احملـــــور األ
، الشـــمول، و الـــرتادفوإعادتـــه، و  العنصـــر املعجمـــيأمـــا أمنـــاط التکـــرار:  العبوديـــة).

أنـــواع التکــــرار يف  نيمـــن بـــ الســـورة.ك لـــه دور يف متاســــ، فکـــل والکلمـــات العامـــة
ول . واحملـور األهايف انسـجام رياً کبـالسورة، فقـد أّدت إعـادة العنصـر املعجمـي دورا ً 

کــرب أعناصـر التکــرار، هـو احملـور الــذي اسـتقطب  يـل) حســب حتليقـي(املعبـود احلق
  .من عناصر التکرار نسبةً 

  ، سورة اإلسراء، التماسك النصي، التکرار.الكرمي القرآنة: لرئيسالکلمات ا

 

  المقدمة .1

  لة البحثأمس 1.1

ضـمن قضـايا  أدرجـه علمـاء البالغـة القـدامیللتکرار حضور الفت يف علم املعاين والبديع فقـد 
 ردّ و  املشـــاکلةو اجلنـــاس،  وکـــذلك علـــم البـــديع حتـــت العنـــاوين التاليـــة: )اإلطنـــابعلـــم املعـــاين (

وآليـة مـن آليـات التماسـك النصـي عي أنّه حمسن بـدي إلیتعود أمهية التکرار  الصدر. إلیالعجز 
فتنتقـل بـه مـن حمسـن بـديعي ، التکـرارعليه حاولـت هـذه الدراسـة أن توسـع الرؤيـة يف وظـائف و 

  توظيفه يف فهم التماسك النصي وکشف احملور املرکزي الذي تدور حوله السور. إلی
اهــتّم علمــاء الــنص بــالتکرار، باعتبــاره أحــد وســائل ســبك الــنص ويقصــد بــه تکــرار لفظــني 

بـات الـنص داخل النص، عندئذ يتـدّعم ث إلیيکون املرجع فيهما واحد. وهذا يستمر باإلشارة 
بواسطة هذا االستمرار ألنه يسهم يف الـربط بـني احملتـوی القضـوي للجمـل يف أجـزاء خمتلفـة مـن 

إعـادة لفـظ أو عبـارة أو مجلـة أو فقـرة، لتحقيـق وظيفـة دالليـة تقضـي  إلیالنص. ويلجأ املنشئ 
 إلــیالــنص يشــري علمــاء الــنص  ك). فضــالً عــن متاســ104: 2009متاســك الــنص (فــرج،  إلــی

أخری يؤديها التکرار تکمـن يف الـدور الـذي يقـوم بـه يف جتسـيد وتقويـة املعنـی. فـالتکرار وظيفة 
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بأمناطــــه املتنوعــــة يســــاعد املتلقــــي علــــی تــــذکر مضــــمون الــــنص حتــــی ترتســــخ يف ذهنــــه الفکــــرة 
األساسـية للــنص، أي أّن التکــرار خيلــق أساســاً مشــرتکاً بـني اجلمــل ممــا يســهم يف متاســك الــنص 

). أمنـــاط التکــــرار عنــــد اللغــــويني واللســــانيني 105: 2009لــــًة (شــــبل، وجعلـــه وحــــدًة متکام
 متعــــــددة منهــــــا: التکــــــرار الکلــــــي، والتکــــــرار اجلزئــــــي، والتکــــــرار بــــــاملرادف، وتکــــــرار اجلملــــــة

التکــــــرار الرتمنــــــي وهــــــو مــــــا يوجــــــد يف التکــــــرار  إلــــــی). ويشــــــري بــــــالوي 31: 2000  (الفقــــــي،
واألصـوات، واألفعـال، واألمسـاء والعبـارة. هـذه  الصويت/احلرويف ومن أنواعه التکـرار يف احلـروف،

األنــــواع مــــن التکــــرار تســــاهم يف إيقــــاع الــــنّص وترّمنــــه مــــع االحتفــــاظ باجلانــــب الــــداليل للــــنّص 
خضري يبـّني "التکـرار اهلندسـي" وهـو تکـرار مقطـع بعينـه داخـل الـنص  ك). وکذل7: 2017(

). وقــد وقــع اختيارنــا 7: 2019ها (أو تکــرار عبــارة مــا يف ايــة عــدد مــن املقــاطع أو يف بــدايت
، والـرتادف، إعـادة العنصـر املعجمـييف أمناط التکـرار علـی أمناطـه عنـد هاليـدي ورقيـة حسـن: (

واالســم الشــامل، والکلمــات العامــة). إّن التکــرار الکلــّي واجلزئــي مــن األفعــال واألمســاء هــو مــا 
لرؤية يف التکرار مـن مسـتوی حسب هذه النظرية، توّسع ايندرج حتت إعادة العنصر املعجمي. 

  اجلملة إلی مستوی النص. 
الســيما يف ســورة اإلســراء فــزاد  ر،ســو الوظّــف القــرآن الکــرمي هــذه الظــاهرة يف کثــري مــن فقــد 

 والتـدبر يف أسـرار الـذکر احلکـيم.، من املتعة اللفظية والعقلية لـدی املتلقـي خـالل عمليـة الـتالوة
النيب حممـد (ص) مـن مكـة  إسراء تعّرضت لقصة حيث، مجاعاً إسورة اإلسراء من السور املکية 

مظهــراً مــن مظــاهر التكــرمي اإلهلــي للنــيب (ص)، أو املعــراج يعــّد إلســراء وا .إىل املســجد األقصــى
ر هـــــذا األمـــــأيضـــــاً الســـــورة مبوضـــــوعاا الدينيـــــة  وتؤکـــــدبعـــــد مـــــا القـــــاه مـــــن أذى املشـــــركني. 

   ).212/4: 2000 (مسلم،
أمنــاط التکـرار يف هـذه الســورة، وعليـه قامــت دراسـتنا هــذه الکشــف عـن  اسـتهدف البحـث

 إلـیشـارة اإلو  ."التکـرارحـول "اجلمـع بـني آراء القـدامی و املعاصـرين مـن علمـاء اللغـة  مبا يأيت:
ســراء، لســورة اإل مرکزيــاً  اختيــار "العبوديــة" حمــوراً و  البالغــي والتماســکي. أمنــاط التکــرار بوجهيــه:

حتليــل و احلقيقيــة.  العبوديــة عــن والضــالّ  احلقيقــي، والعبــد احلقيقــي، املعبــود ختدمــه حمــاور فرعيــة:
  احملاور الثالثة.اآليات يف السورة حسب 
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  أسئلة البحث 2.1

  الدراسة حتاول الرد علی عدد من األسئلة، منها:
  يف سورة اإلسراء؟ اور األصليةکيف يساعد التکرار علی کشف احمل  - 1
  النصي للسورة؟ كکيف يؤثر التکرار يف التماس- 2
  السورة؟ كيف متاس فاعليةً  أکثر کان  أّی عنصر  - 3
  التکرار؟ عناصر من نسبةً  أکرب استقطب الذي احملور هو ما - 4

 

  البحث اتفرضي 3.1

للتکـرار مـن حسـب اللفـظ ميكن القول بأن و  ة.كسراء من السور املتماسّن سورة اإليبدو أ  - 1
    النصي.ك واملعنی دور مهم يف هذا التماس

يظهــــر أن تکــــرار الکلمــــات املفتاحيــــة يســــاعدنا علــــی کشــــف احملــــور الرئيســــي (العبوديــــة)  - 2
  واحملاور الثالثة (املعبود احلقيقي، والعبد والضاّل عن العبودية) يف السورة.

  يبدو أن إعادة العنصر املعجمي أکثر فاعليًة يف التماسك النصي. - 3
  أکثر استقطاباً لعناصر التکرار يف السورة.يبدو أن حمور املعبود احلقيقي   - 4

  

  خلفية البحث4.1

  مثة دراسات کثرية تناولت التکرار منها:
عنوان أطروحة دکتوراة، قـّدمها  »يةدالل يةدراسة أسلوب ميالتکرار املعنوي يف القرآن الکر « - 
املعنـوي التکـرار  م). 2005(ية سـالمبن حممد بن علي املهدي، من جامعـة أم درمـان اإل حييی

القـائم بـاللفظ  یواملقصود منه تکرار املعن اللغوي. ريالتعب يبعند الباحث هو أسلوب من أسال
أثــر التکــرار يف التماســك النصــي، بــل راحــت ــتم  یز علــ. هــذه الرســالة مل ترّکــريهوغــ نطــوقامل

  .يداجلهاد والتوحو  نفاقوحتصر عملها يف بضع معان خاصة، منها: اإل يةباألسلوب
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مــن  حســن رحــيم حنــون، ، قــّدمهارســالةعنــوان  »النصــي يف ســورة اإلســراءك ماســالت« - 
 كقامـــت هـــذه الرســـالة علـــی اجلانـــب النظـــري والتطبيقـــي للتماســـ م). 2016(بابـــل، جامعـــة 

مفهـوم االتسـاق ومعـايريه يف السـورة،  النصي ومعايريه. يف البحـث التطبيقـي يشـري الباحـث إلـی
الثاين، يرّکـز علـی اإلحالـة وأنواعهـا يف سـورة اإلسـراء. ويف الفصـل بصورة إمجالية، مث يف الفصل 

هـذه الرسـالة  الثالث يبّني بعض املعايري النصية يف السورة، منها: التناص، واملقبوليـة واإلعالميـة.
  سورة.يف الوأنواعه  التکرار یز علمل ترکّ 
آفــاق الــة نشــرا جملــة عنــوان مق» دراســة أغــراض التکــرار يف الشــعر امللتــزم عنــد البيــايت« - 

أبواحلســــن أمــــني  ألفهــــا/ أکادمييــــة العلــــوم اإلنســــانية والدراســــات الثقافيــــة. احلضــــارة اإلســــالمية
دراســـة حتليـــل و ). هـــذه املقالـــة حتـــاول م2016(مقدســـي وعـــزت مـــال ابراهيمـــي وحممـــد ســـاملي 

، والتواصـــل فيهـــا: (التأکيــد، والتحّســـر، والـــذمّ  التکـــرار قصــائد الشـــاعر "البيـــايت" وبيــان أغـــراض
والتوبيخ). قد اقتصرت الدراسة علی تکرار األفعال يف أشعار عبدالوهاب البيايت الواقعيـة وبيـان 

  تأثرها من املدرسة اليت تأثر ا الشاعر.
 وحسـن يـديهال يـةنظر  یالـنص علـ كالتکرار من منظار علم لغة النص ودوره يف متاسـ« - 

/ وآداـــا يـــةاللغــة العربعنــوان مقالـــة نشــرا جملـــة  )»(اخلطبــة القاصـــعة مــن ـــج البالغــة منوذجـــاً 
ــــاد ينألفتهــــا آفــــر ، جامعــــة طهــــران ــــة تتنــــاول . هــــذهم)2015(ي زارع وجنمــــه ســــلطان آب  املقال

يف خطبـــة "القاصـــعة". التکـــرار عنـــد  يـــقوحســـن مث حتـــاول التطب يـــديهال يـــة(التکـــرار) وفـــق نظر 
الباحثـــة هـــو إعـــادة عنصـــر معجمـــي أو ورود مـــرادف أو شـــبه مـــرادف أو اســـم عـــام أو کلمــــة 

يف اخلطبــة وجمموعــات متعــددة ســامهت يف إحکــام  ريةکبــ  يــةبعنا حيظــیأّن التکــرار  ّني شــاملة. تبــ
  منها الکلمات العامة والشاملة.  يجها،نس

عنــوان مقالــة نشــرا » وحســن يــديهال يــةورة هــود وفــق نظر التکــرار ودوره يف متاســك ســ« - 
يمــــي معصــــومة رحو  فــــام نيجامعــــة الزهــــراء. ألفتهــــا بتــــول مشــــک /يثيــــةوحد يــــةدراســــات قرآنجملــــة 

االسـم ، و الـرتادفعجمـي، و (إعـادة العنصـر امل نـواع التکـرارأم). هذه املقالة حتـاول دراسـة 2020(
. يةحصـائإجبـداول  ينة. مسـتعيةالنصـ ياتضوء اللسانالکلمات العامة) يف سورة هود يف و  الشامل

  الکلمات العامة. إلیدون اإلشارة  يةالشمولو  الرتادفو  إعادة العنصر املعجمي یوترّکز عل
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  :واجلديد يف حبثنا

 الباحثة علی دراسـة مسـتقلة، تعثروبالنسبة لسورة اإلسراء، مل خالل عملية االستقصاء، 
ســورة اإلسـراء، مث أن الدراســة هــذه حتــاول اجلمــع بــني ك متاســ تتنـاول دور التکــرار وأمناطــه يف

الوجــــــه البالغــــــي والنصــــــي لظــــــاهرة التکــــــرار، وترّکــــــز علــــــی أمنــــــاط التکــــــرار عنــــــد اللســــــانيني 
ورقيـــه حســـن) وحتليلهـــا يف الســـورة حســـب احملـــاور األصـــلية يف الســـورة، يف معاجلـــة  (هاليـــدي

  .تبدو بديعة وجديدة
  

  منهج البحث 5.1

النظري وأمـا قسـم التطبيـق  قسمبع لتبيني إشکالية البحث هو املنهج الوصفي يف الاملنهج املت
يف  االســـتعمال الـــوظيفي ألســـلوب التکـــرار ومواضـــعها يرّکـــز علـــی فمنهجيتـــه وظيفيـــة حتليليـــة

  سورة اإلسراء.
  

  النظرياإلطار  .2

  التکرار عند القدامی 1.2

وكـان جمـال اهتمـام  .عامـة، واللغـة العربيـة خاصـةإّن التکرار من الظـواهر الـيت تتسـم ـا اللغـات 
ال  . اعتـرب التکـرار عنـد القـدامی أمـراً لغـوينيالكثري من النحاة والبالغيـني القـدامی والکثـري مـن ال

من األساليب املعروفة عند العرب، بـل هـو  قولياً  عتربوه فناً اميکن االستغناء عنه يف اللغة.حيث 
علـی  شـواهده وأنواعـه، کـل و م منصـبة علـی ذکـر ماهيتـه، من حماسن الفصاحة. وکانت دراسته
  مستوی اجلملة الواحدة دون النص.

ــْيِء، ويــأتى مبعــىن اإلعــادة فالتكــرار ىف اللغــة أمــا  ُجــوُع َعَلــى الشأصــله مــن الكــّر مبعــىن الر
 ويف االصــــــطالح، حتــــــدث عنــــــه ابــــــن قتيبــــــة .)135/5 :1994(ابــــــن منظــــــور،  والعطــــــف

ـــــربه 276(ت ـــــد واإلفهـــــامأکمـــــن طـــــرق القـــــول والقصـــــد منـــــه، الت ومأخـــــذاً  طريقـــــاً ه) واعت  ي
 عبـــارة عـــن داللـــة اللفـــظ علـــی املعنـــی مـــردداً  عنـــد ابـــن رشـــيق، التكـــرارو  .)149/1 :.تد(
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ــــــه لتقريــــــر معــــــىن« :يوقــــــال الزركشــــــ .)16/2: .تد( » حقيقتــــــه إعــــــادة اللفــــــظ أو مرادف
 التکــرارابـن األثــري وابـن رشــيق تنـاول القــدامی مـن علمــاء البالغـة مثــل . )104/3  :1957(

 املشـاکلة، و اجلنـاس، و يف علـم البـديع حتـت عنـوان "التکـرار عـاجلوهضمن أساليب اإلطنـاب و 
لدراســة هــذه  قيمــة، صــارت مرجعــاً  وخلفــوا لنــا ىف هــذا اــال كتبــاً  الصــدر" إلــیالعجــز  ردّ و 

   الظاهرة فيما بعد.
زيــادة التنبيــه،  التکــرار عنــد القــدامى، ومنهــا:ولقــد تعــددت األغــراض والفوائــد الــيت يؤديهــا 

والتعظيم والتهويل، والتعجب، والتأکيد وهـو يعـّد مـن أشـهر األغـراض التجديد لعهد السابق، و 
  .)13/3 :1957، ي(الزرکشاليت جاء من أجلها التکرار 

مـن  إّن التکرار عند النحويني القدامی من أهـم صـور التوكيـد، کمـا يعـّده سـيبويه ضـرباً 
ه ) وضـع 392ابـن جـين (تو  .)50/3 :1973( التوکيد اللفظي إليضاح املعنی وتقويته

التکــرار علــى «"اخلصــائص" وذکــر فيــه أنواعــه اللفظيــة واملعنويــة، فيقــول:  يف کتابــهبابــاً لــه 
 .)331/2 :.تد( »أحـــــدمها تكريـــــر األول بلفظـــــه والثـــــاين تكريـــــر األول مبعنـــــاه ضـــــربني:

 إليــهوأضــاف  .)159/2: 1999( نــری هــذا التقســيم عنــد البالغيــني کــابن األثــري كوکــذل
يقـــع التكــــرار يف األلفـــاظ دون املعـــاىن، ويف املعــــاين دون «آخــــر فقـــال:  ابـــن رشـــيق قســـماً 

أنــــــواع التکــــــرار أمـــــا  .)75/2 :1981(» األلفـــــاظ أقــــــل، وتكــــــرار اللفـــــظ واملعــــــىن مجيعــــــاً 
  :يهف  عندهم
أو  تکـرار اللفـظ واملعـىن. به تکرار الکلمـة نفسـها بـال تغيـري وهـويقصد : التکرار اللفظي - 

هـــذا الـــنمط مـــن التکـــرار يعـــرف باالشـــتقاق عنـــد  يعتمـــد علـــی تکـــرار جـــذر مـــا مـــن األلفـــاظ.
  .)312/3: 1974(السيوطي، البالغيني 

وهــى األلفــاظ املختلفــة ىف أنفســها : تفــاق املعنــی)االتكــرار بــالرتادف (إخــتالف اللفــظ و  - 
  .)82/2 :2002(العلوي،  معانيها، کقولنا: نظر، وفكردون 
اللفــظ الواحــد قــد يعــّرب عــن معنيــني : اللفظــي (اتفــاق اللفــظ واخــتالف املعنــی)ك االشــرتا - 

» اهلـالل«کالکلمـة: .)213 :1992، أنـيس( متباينني كّل التّباين، ّمسي هذا باملشرتك الّلفظيّ 
  الّصيد اليت تشبه يف شكلها اهلالل.فهي حني تعّرب عن هالل السماء، وعن حديدة 
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  التکرار عند اللسانيين 2.2

التماسك النصي من املصطلحات اليت ظهرت يف إطار لسانيات النص، ويعّرب به عن الـتالحم 
بــني وحـــدات وعناصـــر النصـــوص، مـــن خـــالل جمموعـــة مـــن العالقـــات الـــيت تـــربط أجـــزاء الـــنص 

) كالشـــکلي (الســـبك نـــوعني: التماســـببعضـــها حتـــی يصـــبح قطعـــة واحـــدة. وهـــو جيمـــع بـــني ال
  .)65/2 :2000(الفقي، ) كالداليل (احلبك والتماس

 االسـتبدالو احلذف، و تضم السبك النحوي (اإلحالة،  يهاليد يآليات السبك حسب رأ
آليـات يـتم  ياملعجمي (التکرار واملصاحبة املعجمية). وأما آليات احلبك فهـك الوصل) والسبو 

 ا ربط األفكار داخل النص الـيت تعمـل علـى تنظـيم األحـداث واألعمـال داخـل بنيـة اخلطـاب
العالقــات املعنويــة وهــو أعــم وأعمــق مــن الــروابط و  منهــا الســياق .)103 :1998(ديبوجرانــد، 

   .)60 :1991(اخلطايب،  داللياً  اللفظية، ألنّه تنظيم النص تنظيماً 
اللسانيني هـو لبنـة مـن لبنـات متاسـك عناصـر اخلطـاب مـن حيـث مصطلح التکرار عند إن 

جتــــاذب األفكــــار وداللتهــــا علــــى عظــــم األمــــر املكــــرر. واملقصــــود بــــالتکرار هنــــا تکــــرار لفظــــني 
ســابق، مــن مث حيــدث  إلــیحالــة مــن ضــروب اإل اً ضــرب مرجعهمـا واحــد، فمثــل هــذا التکــرار يعــدّ 

أمــا ، بــني القــدامی التکــرار متفــق تقريبــاً وأغــراض . )79 :1998(عبــد ايــد،  الســبك بينهمــا
النصـي وحتقيـق العالقـة املتبادلـة ك وظيفته يف ضوء التحليل النصـي املعاصـر فهـو تـدعيم التماسـ

عــن طريــق امتــداد عنصــر مــا مــن بدايــة الــنص حتــی آخــره ك بــني العناصــر املکونــة للــنص وذلــ
ــــنص شــــرط . )22/2 :2000(الفقــــي،  أســــاس حتــــی يقــــوم ويشــــرتط يف حتقيــــق الــــرتابط يف ال

أن يکـون هلـذا املکـرر نسـبة ورود عاليـة يف الـنص، جتعلـه يتميـز عـن « التکرار ذه الوظيفة وهـو
  .)21 :1998(فضل،  »نظائره

 ،)288 :1976(مـن اللسـانيني، أمنـاط عديـدة  حسـن وأقرامـا،ة ورقيـ يللتکرار عنـد هاليـد
  :من أمهها

دون  ييقصــد بــه تکــرار الکلمــة کمــا هــ :(the same word) إعــادة العنصــر املعجمــي - 
ء مـن التغيـري يف الصـيغة ومـن يوقد يتکـرر العنصـر املعجمـي لکـن مـع شـ تام. تکرار يتغيري، أ

  .)83: 1998(عبد ايد،  جزئياً  مث يکون التکرار تکراراً 
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املصــطلح اللغــوي، عبــارة عــن تــوايل األلفــاظ املفــردة  الــرتادف يف ):synonymف (الــرتاد - 
   ).56/1: 1983(اجلرجاين، لى شيء واحد باعتبار واحد الدالة ع
 إســـمســـاس املشـــرتك وهـــو عبـــارة عـــن أو األ: )Superordinate word( االســـم الشـــامل - 

هلـا، ذلـك مثـل (اإلنسـان) يشـمل  بـني عـدة أمسـاء، ومـن مث يکـون شـامالً  مشـرتکاً  حيمل أساساً 
  .)26: 1991(اخلطايب، الولد و الرجل، و الناس، و آدم،  بين

هــی جمموعـــة صـــغرية مـــن الکلمـــات، هلـــا إحالـــة عامـــة : )General word( الکلمــات العامـــة - 
وتستخدم کوسائل للربط بـني الکلمـات يف الـنص. مثـل الکلمـات (مشـکلة، وفکـرة، وأمـر، ومکـان 

  ).108: 2009وشيء)، اليت ميکن أن تستخدم لإلشارة إلی نص سابق ککّل (شبل حممد، 
  
  التحليلي القسم .3

القــرآن الکــرمي کلــه الخيــرج عــن حمــورين أساســني تتشــعب عنهمــا حمــاور کثــرية، مهــا األلوهيــة إن 
 ســــــورة تناقشــــــهما بصــــــورة قــــــد تتفــــــق مــــــع غريهــــــا مــــــن الســــــور أو ختتلــــــف وکــــــلّ  ،والعبوديــــــة
 ســاس علــی حمــور العبــادة هللا وحــدهأزت دعــوة الرســل بدرجــة ترّکــ .)167/2: 2000  (الفقــي،

فقــد  "ســورة اإلســراء"ي ظهــرت هــذه املناســبة، هــأ الســور الــيتومــن . )99: 2005(املهــدي، 
موســی، و العبـد احلقيقــي (نـوح، و کــان ثالثـة: املعبــود احلقيقـي (اللّــه)، بأر ت مفهــوم العبوديـة ضـمّ 

لشـــيطان ومـــن مـــال عـــن (ا الضـــاّل عـــن العبوديـــةو   حممـــد (ص) ومـــن واالهـــم مـــن املـــؤمنني)،و 
ي، العنصــر املعجمــتکــرار الســورة مــن خــالل:  ميکــن أن نکتشــف هــذه األرکــان يفو  العبوديــة).

  سم الشامل والکلمات العامة.اال، و الرتادفو 
  

  المعبود الحقيقيمحور  1.3

  إعادة العنصر المعجمي 1.1.3

(رّب، ووکيــل، وخبــري،  مثــة عناصــر ختــدم احملــور األّول: املعبــود احلقيقــي، منهــا: تکــرار الکلمــات
الــيت وردت دعمــاً  لفــاظاأل كتفاصــيل احلــديث عــن تلــ كليــوبصــري، وعلــم، وجعــل، ورحــم). إ

 :للمحور األّول (املعبود احلقيقي) يف السورة
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  لفظ الجاللة وربّ  - 

مـــرات). 10( "اهللا"ومـــرة)  31( "رّب"ي ة بـــني لفظـــربعـــني مـــرّ أتکـــرر لفـــظ اجلاللـــة واحـــد و 
 التماســكوحيقــق کــذلك  ة.لوهيــة والربوبيّــاهلائــل مــن التکــرار يؤکــد علــی مرکزيــة األ وهــذا الکــمّ 

لفــظ الــرّب . فــنالحظ أّن تکــرار ه تعــالیاللّــ النصــي بــني اآليــات الــيت حتمــل أمــوراً مســندة إلــی
عطائـــه وعلمـــه، وهـــذه مـــن و يف مواقـــف احلـــديث عـــن إرادة اللّــه الغالبـــة،  يـــأيت بســياقات خمتلفـــة

  ). 79( َحمُْمودًا﴾َمقاماً   رَبكَ أَْن يـَْبَعَثَك  ﴿عسی  يف: مظاهر الربوبية.کقوله تعالی

  علم - 

يف  اهللا بصـورة أفعـل التفضـيل، إلـیسـندت أمخسة منهـا، . تکّررت مادة (علم) عشر مرات
. کقولـــه لتـــدّل علـــی معــىن قـــوة العلـــم ،مـــن الســورة 84، و25، و55، و54و ،47آيــات رقـــم 

اهللا تعــالی مــن بدايــة الســورة  إلــیســناد العلــم ). إ25( نـُُفوِســُكم﴾  ِمبــا يف  أَْعَلــمُ : ﴿رَبُكــْم تعــالی
ك کمـا يؤکـد علـی ذلـ  ،حاطـة اهللا بـأمور العبـادإايتها حيقق التماسـك النصـي ويؤکـد علـی  إلی

  .)273/1 :1991(الراغب،  »العامل ببواطن األمور«وهو  "اخلبري". ايضاً 
علم  إلیوالصفتان تعودان  "البصري" صلة بصفة ثانيةت متّ تکررت هذه الصفة ثالث مراّ 

 اخلبـري مبعنــی العلـيم أريــد بــه العلـيم بالنوايــا. والبصــري:«ن عاشــور: ابــ إليـهسـبحانه.کما يشــري 
ـــــه  :1999(» العلـــــيم بالـــــذوات واملشـــــاهدات مـــــن أحواهلـــــا. واملقصـــــود إحاطـــــة العلـــــم ومشول

وقـد تکـرر  )، 17( بِرَبـَك بِـُذنُوِب ِعبـاِدِه َخبـرياً َبصـريًا﴾  ﴿وََكفى :ومنه قوله تعالی .)168/14
  من السورة. 96و 30يف آييت 

  رحم - 

اهللا تعـالی. الرمحـة فـيض منبسـط ونـور  إلیت مادة رمحة تسع مرات مسندة يف أکثرها تکررّ 
  يففـ ،وروحانياً  وإبقاء ماّدياً إجيادا ً  ،وباطناً  ظاهراً ، وأرضاً  مّتسع وحميط جبميع عامل الوجود مساءً 

کــّل مــورد أحــاط بــه علمــه الواســع   يفکــّل مــورد ورد نــور الوجــود منــه تعــاىل يالزمــه نــور الرمحــة. و 
الرمحـة للربـوبني  يوربوبيته تقتضـ ألا من صفات الکمال الرباين احمليط حييط به الرمحة الواسعة.

أـا  تساعد علی احملور األول "املعبود" مبا يوه .)501/2: 1986، ي(الزخمشر  للقدرة عليهم
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ووجـه عمـوم الـرمحن جبميـع  الرمحن جبميع اخللق والرحيم باملؤمنني خاصـةهو  .إليهصفة منسوبة 
 هم وفـاجرهم هــو إنشـاؤه إيــاهم وخلقهـم أحيــاء قـادرين ورزقــه إيــاهمافرهم وبــرّ کـاخللـق مــؤمنهم و 

) وآيــات 66( ﴾َرحيمــاً کقولــه تعــالی: ﴿إنــُه كــاَن ِبُكــْم ).416/7: 2005(مکــارم الشــريازي، 
  جه خصوص الرحيم باملؤمنني هو ما فعله م يف الـدنيا مـن التوفيـق. وو من السورة 100و 66

  .)94/1: 1994 الطربسي،م (ويف اآلخرة من اجلنة واإلكرام، وغفران الذنوب واآلثا

  جعل - 

: 1991 (الراغـب،، يتصـّرف علـى عـدة أوجـهمـرة. وهـو 15تکـرر يف السـورة  لفظ "جعل"
). 12( اللْيـــَل َوالنهـــاَر آيـَتَـــْنيِ﴾ َوَجَعْلنَـــا﴿ جيـــري جمـــرى أوجد،کقولـــه تعـــالی:منهـــا:  )197/1

منــــع و ) 6( َأْكثَــــَر نَفــــريًا﴾  مْ َعْلنــــاكُ ﴿جَ  وتصــــيري الشــــيء علــــى حالــــة دون حالة،کقولــــه تعــــالی:
َال يـُْؤِمنُـــوَن بِـــاْآلِخرَِة ِحَجابًـــا بـَْيَنـــَك َوبـَـــْنيَ الـــِذيَن  َجَعْلَنـــا﴿َوِإَذا قـَـــرَْأَت اْلُقـــْرآَن  :، کقولـــهلطــافاأل

 مجعلنــــا بينــــه وبيــــنهف ،متنعــــه ألطافنــــا فيعــــرض عــــن القــــرآن وال ينتفــــع بــــه ) أي:45( َمْســــُتورًا﴾
 تسـتعمل فيهـا هـذه اللفظـة، اجلاعل يف املواضـع الـيت). 161/1: 1991(العسکري،  حجاب

 واجلاعــل مــن خلــق الکائنــات.صــلي تضــّم غايــة اخلــالق يف معنــاه األ جعــل"" ولفظــة "اهللا" هــو
هدايــة اخللــق، کقولــه وکــذلك ء، يجيــاد الشــإ: بيــان القــدرة يف يوالغايــة يف املواضــع املــذکورة هــ

وعـذاب املشــرکني يف قولــه ) 2( ِإْســرائيَل﴾  ُهــدًى لِبَـين  َجَعْلنـاهُ ﴿َوآتـَْينــا ُموَسـى اْلِكتــاَب وَ  تعـالی:
). وبـــذلك راحـــت لفظـــة (جعـــل) ختـــدم احملـــور 8( ًا﴾َجَهـــنَم لِْلكـــاِفريَن َحصـــري َجَعْلنـــا ﴿: تعـــالی

  األول، املعبود احلقيقي.

  کفی- 

هو الّله دون سـواه  الکايف أنّ  إلی الرّب مشرياً  إلیربع مرات مسندة أ الکلمةتکررت هذه  
بِرَبــَك   وََکفــى﴿ :وعلمــاً  )65( ﴾بِرَبــَك وَكــيالً   فــىکَ و ﴿ :متــام الربوبيــه وکالــةً  حيــث الکفايــه تعــين

ــُذنُوِب ِعبــاِدِه َخبــرياً   ). هــذا اللفــظ96( بِاللــِه َشــهيدًا﴾  قُــْل َكفــى﴿ :وشــهادةً ) 17( ﴾بصــرياً ِب
تسـاع ايسـاعد علـی وتکـراره  مـر. أبربوبية املعبود احلقيقي، فربوبيته تقتضي کفايته يف کـل  يکين

 النيبفـــ قيقـــي" مـــن جانـــب آخـــر."العبـــد احل تســـاع دائـــرةادائـــرة "املعبـــود احلقيقـــي" مـــن جانـــب و 
فــراح اهللا  ه يف هــذا الطريــق.و وآذهــا العبوديــة احلقيقيــة ولکــنهم أعرضــوا عن إلــی(ص) دعــا النــاس 
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لــه غــري ربــه، فهــو كافيــه  ينصــرهت، إميــاء إىل أنــه غــري حمتــاج إىل مــن رر هــذه العبــارة عــدة مــراّ يکــ
  ).47/14: 1999(ابن عاشور،  وحسبه

  وکيل - 

 ـــم رحـــيم هلـــم، كمالـــ ألنّـــهبتـــدبري خلقـــه  القـــائم املتـــويل مبعنـــیاهللا  صـــفات يف الوکيـــلإّن 
فلـذلك  . والتوکل اعتمـاد بـاهللا، ألنـه عـامل وقـادر علـی کـّل شـيء.)206: 1991 (العسکري،

رت کلمـة "الوکيـل" يف السـورة تکـرّ تکرار هذه الصفة يساعد علی اتساع حمور املعبود احلقيقـي. 
ــين :تعــاىل، كمــا يف قولــه مخــس مــرّات ِإْســرائيَل َأال   ﴿َوآتـَْينــا ُموَســى اْلِكتــاَب َو َجَعْلنــاُه ُهــدًى لَِب

حقيقــة  مــن الســورة. 86، و68و، 65و، 54) وقولــه يف آيــات 2( ﴾وَكــيالً   تـَتِخــُذوا ِمــْن ُدوين
هـو عالمـة صـدق و ه اللّ  إلیه الفاعل نفعال قليب عقلي يتوجّ اعتماد وهو ل علی اهللا هو االالتوکّ 

  ).153/14: 1999 بن عاشور،ا(إليه عتقاد احلاجة واإلميان وفيه مالحظة عظمة اهللا ا

  کان- 

 ،املاضـــي املتجـــدد، و معـــان خمتلفـــة منهـــا: املاضـــي املنقطـــع لـــهو  فعـــل مـــاض نـــاقص،) ان(کـــ
، الســـتطاعةامبعنــی القــدرة و ، و االســتقبالو  الداللــة علـــی احلــال، و الســتمراراو  ،الــدوام، و واملعتــاد

 26 اللفـــــظ مـــــع خـــــربه املشـــــتقتکـــــرر هــــذا  ).2010/1: 2000، (الســـــامرائي مبعنــــی وجـــــدو 
، أحد عشر منها خيتص باهللا سـبحانه، يف معـان خمتلفـة منهـا: اسـتقرار واسـتمرار الصـفة موضعاً 

، 87) وکــذلك قولــه يف آيــات: 44( َحِليمــاً َغُفــورًا﴾ كــانَ ﴿إِنــُه  : مبعنــی (مل يــزل) کقولــه تعــالی
، هــذا اً وغفــور  اً بصــري اً و خبــري اً و رحيمــاً و حليمــ کــان واليــزالإن اهللا   يأ مــن الســورة.، 30و ،66و

علــــی ثبــــوت قدرتــــه يف  دّل اســــتعمال (کــــان)ربعــــة مواضــــع، أوجــــوده وحقيقتــــه وصــــفته. وفــــی 
خملــوق نصــيب منــه، کقولــه  بــل لكــلّ  ،علــی عبــاده عطــاؤه مــا كــان ممنوعــاً إاإلعطــاء والعــذاب. 

﴿عــذاب : وعذابــه يشــمل الضــاّلني عــن العبوديــة )20( ﴾حمظــوراً عطــاء ربّــك  اکــان﴿م تعــالی:
ـــا قولـــه: و ). 57( ﴾حمـــذوراً  کـــانربّـــك   يف بدايـــة الســـورة  تکـــررفقـــد  َوْعـــداً َمْفُعـــوًال﴾ کـــانَ ﴿أّم
اآليـة  تکـرارمث إّن داللـة علـی أن اللّـه يفعـل مـا وعـد وحيققـه. لل) 108(اآليـة  تها) واي5(اآلية

، جــاءت هــذه الظــاهرة خدمــة الصــدر إلــیالعجــز  ردّ مــن بــاب  يف صــدر الســورة وخامتتهــا يعــدّ 
  تماسك النصي يف السورة.لل
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  الترادف 2.1.3

معظـــم الرتادفـــات ليســـت إّال أنصـــاف أو شـــبه مرادفـــات وأنـــه ال ميکـــن اســـتعماهلا يف الســـياق 
). فــيمکن القــول أنــه ال 219: 1992الواحــد أو األســلوب الواحــد دون متييــز بينهمــا (أنــيس، 

واليوجــد لفظــان يؤديــان معنــی واحــداً مــن حيــث اإلحکــام والدقــة وال يوجــد  مــرادف يف القــرآن
للمعبــود  تســاع الداللــة املرکزيــةاالرتادفــات علــی ســامهت بعــض  أســلوب يؤديــه أســلوب اآلخــر.

  من هذه املرتادفات: .احلقيقي

  يتاءالعطاء واإل - 

ك لعظــيم الشــأن کامللــء ايّال للشــيف الســورة إ  يســتعمل (اإليتــاء). مليف اللغــة مرتادفــان مهــا
) وآيــات 55( ﴾اً آتـَْينــا داُوَد زَبُــور و ﴿)، 2( واحلکمــة، کقولــه تعــالی: ﴿َوآتـَْينــا ُموَســى اْلِكتــاَب﴾

 مبــا يــدلّ  ّال مقيــداً إ ريء الکثــيمل يــرد داالً علــی الشــ واإلعطــاء مــن الســورة. 101و، 71و، 59
: 2008(داود،  احلظــر عنــه يفيــد کثــرة هــذا العطــاء ياهللا ونفــ إلــی، فإضــافة العطــاء الکثــرةعلـی 

 کقولــه تعــالی: ﴿ُكــال ُمنِــد هــُؤالِء َوَهــُؤالِء ِمــْن َعطــاِء رَبــَك َومــا كــاَن َعطــاُء رَبــَك َحمْظُــورًا﴾).28
(املريـدين  واحـد مـن الفـريقني، يأ العطاء من صفات سبحانه ينشأ من رمحته الواسـعة.). 20(

مـن أحـد، ال مينعـه ىف  ممنوعـاً  مـا کـان عطـاؤه، و من عطاء رّبك يف الدنياع للدنيا ولآلخرة) يتمتّ 
 أن تشــتمل يإّن ربوبيــة املعبــود احلقيقــي تقتضــ منــه تعــاىل. الً مــؤمن وال كــافر، تفّضــ مــن الــدنيا

  "الرمحن".أطلق  وعليهء، يرمحته علی کل ش

  سم الشاملاال 3.1.3

کمــا ذکرنــاه يف تعريفــه -  مســاء واملفــاهيم.األ عــدد مــنيف  كســاس املشــرت ســم الشــامل هــو األاال
 يهـــ تشـــار مفهـــوم "املعبـــود احلقيقـــي"انومـــن هـــذه األســـس املشـــرتکة الـــيت تســـاهم يف  - ســـابقاً 

  :مجيع مصاديقها فهی تبّني جبالء مقام ربوبيته يفالنعمة. 
لبــين  نعمــة اهلدايــة بالکتــب الســماوية. فيقــول: ﴿وآتينــا موســی الکتــاب وجعلنــاه هــدیً  - 

﴿وننــّزل مــن القــرآن مــا هــو )، 9( يت هــی أقــوم﴾للّــ يو﴿إّن هــذا القــرآن يهــد )2( رائيل﴾إســ
سـرائيل إفـالتوراة لبـين  ،. وهـذه النعمـات تتناسـب الزمـان واملکـان)82( ﴾مننيؤ شفاء ورمحة للمـ

  والقرآن للمسلمني هو أسباب اهلداية. 
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ــَل َوالنهــاَر آيـَتَــْنيِ َفَمَحْونــا آيَــَة اللْيــِل ﴿َوَجَعْلنَــا  قولــه تعــالی:. کالــنعم املاديــة يف الــدنيا -  اللْي
). 66(﴿يـُْزِجـي َلُكـُم اْلُفْلـَك ِيف اْلَبْحـِر لَِتْبَتغُـوا ِمـْن َفْضـِلِه﴾ ) و12( َوَجَعْلنا آيََة النهاِر ُمْبِصرًَة﴾

 ملاديـة الـيتمـن الـنعم االطيبـات، الـرزق مـن و  تسخري املراكب يف الـرب والبحـرو نعمة الليل والنهار 
قبيـل النهايــة  إلـیالنعمـة ومصـاديقها تسـتمر يف السـورة مـن البدايـة  م منهـا النـاس يف الـدنيا.يتـنعّ 

  ساعد هذا االستمرار علی التماسك النصي.يو 

  الکلمات العامة 4.1.3

مــن االســم الشــامل هــو   مــن الکلمــات العامــة الــيت تســاهم يف التماســك النصــي وهــو أکثــر مشــوالً 
عشر آية يف السورة. واملقصود من احلكمة هـو معرفـة احلقـائق،  کلمة "احلکمة" تشتمل علی اثين

َمــَع اللــِه ِإهلــاً   ﴿ال َجتَْعــلْ  مـا بــني العبــد وربّــه أو مــا بـني العبــد والنــاس. وهــذه احلکمــة تبــدأ مـن اآليــة
 إِلَْيَك رَبَك ِمَن احلِْْكَمِة َوال َجتَْعْل َمَع اللِه ِإهلاً آَخَر﴾  ﴿ذِلَك ِمما أَْوحى وتنتهي اآلية )22( آَخر﴾

بتوحيــد اهللا والنهــي  أابتــد مــن أصــول التشــريع. مخســة عشــر تشــريعاً  ذكــر يف هــذه اآليــات،). 39(
عن الشرك به وانتهی. وضّم بني البداية والنهاية، تكاليف وأوامر ونواهي وآداباً مرتكـزة كّلهـا علـى 

مــن  اآليـة يف خامتتهـا يعـدّ  تکـرار). إّن 2229/4: 1991ة التوحيـد الوطيـدة (سـيد قطــب، قاعـد
  ، وجاءت هذه الظاهرة خدمًة للمحور األول، املعبود احلقيقي.الصدر إلیالعجز  باب ردّ 

  
  محور العبد الحقيقي 2.3

    لعناصر التکرار. استقطاباً حمور العبد من احملاور الثالثة يف السورة وهو أقّل 

  العنصر المعجمي إعادة 1.2.3

 التعبــري عنــه بالکلمــات املتکــررة هــو "العبــد احلقيقــي" وهــذه الکلمــات احملــور الثــاين الــذي يــتمّ 
 (إميان، وعبد، وهدی، وسّبح). هي: (األمساء واألفعال)

  ومشتقاته أمن  - 

 إّال  دور يف التماسك النصي للسورة،ب لتنهض تکررت مشتقات (أمن) يف عشرة مواضع
ـــَوُم   أن التصـــريح بلفـــظ املـــؤمنني ورد يف ثالثـــة مواضـــع: ﴿ِإن هـــَذا اْلُقـــْرآَن يـَْهـــدي لِلـــيت ِهـــَي أَقْـ
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ــُر  منني يف الســـورة، هـــم ؤ املــراد مـــن املــمـــن الســـورة. و  19، و82آيــيت و ) 9( ﴾اْلُمـــْؤِمننيَ َويـَُبش
  الذين خيضعون لعبودية اهللا. 

  عبد - 

ميــان بعبوديــة اهللا يتجّلــی يف اإل هــم يف الداللــة املرکزيــة."العبــد احلقيقــي" هــو الــرکن املر حمــو 
؛ والعبــادة أبلــغ منهــا .العبوديــة إظهــار التــذلل« املفــردات: العبــد ويف أفعالــه. قــال الراغــب يف

العبوديـة للّــه ). 542/1: 1991( »فضـالاإل غايــة مـن لـهإّال  هألـا غايـة التـذّلل واليســتحقّ 
نســان. مــن أجلهــا ُخلــَق اإل ومــن أجــّل املقامــات الــيت نســاينتعــالی مــن صــفات الکمــال اإل

مقـــام  بلـــغ الغايـــة يف للنـــيب (ص) الـــذي وهـــذه الســـورة تبـــّني العبوديـــة احلقيقيـــة إشـــارةً وتکرميـــاً 
النـــيب (ص) هـــو حمـــور املتلقـــي املباشـــر للـــنص  ).1939/4: 1991قطـــب،  (ســـيد العبوديـــة

بدايــة الســورة: ﴿ســبحان الــذي أســری  ".کما يقــول يفدمســه بــل إنّــه "العبــاالقــرآين ومل يــذکر 
مث تـــأيت اآليـــات الـــيت تليهـــا  شخصـــه. إلـــیهـــو أول موضـــع ذکـــر فيـــه ضـــمري يعـــود . بعبـــده﴾
 يساسـاحملور األ إلیاملخاطب  ة من الکلمات املفتاحية يف السورة تدلّ إّن هذه املادّ . مباشرةً 

تســع مــرات، وهــو  وردت لفظــة العبــد يف مطلــع الســورة وتکــررت هــذه املــادة وهــو العبوديــة.
وقــد يــأيت (العبــد) مضــافاً إلــی الضــمري الغائــب  قبيــل ايتــه. إلــیمســتمر مــن بدايــة الســورة 

  واملتکلم (ي) أو دونه.

  الهداية - 

ربــع مراحــل، األولــی، مرحلــة أ إلــیيقســم اهلدايــة  )835/1: 1991( الراغــب يف املفــردات
نـزال الکتـب إنبيـاء و والثانيـة، مرحلـة اهلدايـة بإرسـال األ عاقـل فمکلّـ کلّ   عمّ تاهلداية العامة اليت 

ــين  ُهــدىً الســماوية وهــو املقصــود بقولــه تعــاىل: ﴿َوآتـَْينــا ُموَســى اْلِكتــاَب وَجَعْلنــاُه   ِإْســرائيَل﴾  لَِب
ـــْرآنَ )، 2( ـــَوم﴾  لِلـــيت  يـَْهـــدي ﴿ِإن هـــَذا اْلُق ـــَي أَقْـ املرحلـــة الثالثـــة، مرحلـــة الّتوفيـــق الـــذي ) و 9( ِه

ــا يَـ   ﴿َمــِن اْهتَــدى هتــدى، وهــو املعــين بقولــه تعــاىل:اخيــتّص بــه مــن  15( لَِنْفِســِه﴾  ْهتَــديفَِإمن (
). 97( ﴾اْلُمْهتَـــدِ اللـــُه فـَُهـــَو  يـَْهـــدِ  ومـــن﴿) و84( َســـبيًال﴾  أَْهـــدى ﴿فـَـــرَبُكْم أَْعلَـــُم ِمبَـــْن ُهـــوَ و

تکـــررت مـــادة فقـــد  لعاقبـــة.مرحلـــة إدخـــال اجلنّـــة وحســـن ا يواملرحلـــة األخـــرية مـــن اهلدايـــة، هـــ
(هدی) مثاين مرّات يف هذه السورة وهلا دور مهم يف حتقيق التماسك النصي. إا عنصـر مهـم 
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وهدايـة العبـاد  تساع حمور العبد، ألـا تبـّني يف السـورة أسـباب هدايـة النـاس عامـةً اتساعد علی 
والقــرآن) وخيضــع للمعبــود (التــوراة  ســبابــذه األ كاحلقيقــي هــو الــذي يتمّســ فالعبــد .خاصــةً 
  هدايته يف اآلخرة.  ينتيجة عبوديته يف الدنيا هو  احلقيقي

  سّبح - 

ــْبُح يف اللغــة: املــّر الّســريع يف املــاء، والتْســِبيُح: تنزيــه اهللا تعــاىل. وأصــله، املــّر الّســريع يف  الس
مــــرّات  تکــــررت هــــذه املــــادة يف الســــورة ســــبع ).392/1: 1991(الراغــــب،  عبــــادة اهللا تعــــاىل

) وآيـات 1( ﴾هبَِعْبـدِ   الـذي َأْسـرى  ُسـْبحانَ يقـول: ﴿ مـا يـدّل علـی اهللا تعـالی، کمـا إلـی مضـافاً 
کلها تعــــــــرتف ،رض وَمـــــــْن ِفــــــــيِهن واألشـــــــياءإّن الســــــــموات واألفـــــــ. 108و، 93و ،43رقـــــــم 

ـْبُع َواْألَْرُض َوَمـْن فـيِهن َوِإْن   ُتَسـبحُ بالوحدانية، تسّبح وتسجد.کما يقول: ﴿ ـماواُت السلَـُه الس
). مــن العبــاد الــذين أســلموا، 44( ُهْم﴾َتْســبيحَ ِحبَْمــِدِه َولِكــْن ال تـَْفَقُهــوَن   ُيَســبحُ ٍء ِإال  ِمــْن َشــيْ 

فقــد اهتــدوا إىل ذلــك التســبيح مبــا أرشــدهم إليــه القــرآن مــن النظــر يف املوجــودات وإن تفاوتــت 
  .)92/14: 1999ادير االهتداء على تفاوت القرائح والفهوم (ابن عاشور، مق

  قال ومشتقاته - 

أسـلوب احلـوار، وقـد  يالنصـي بـني اآليـات هـك من األسـاليب البـارزة الـيت حققـت التماسـ
مـــرة. وتکرارهـــا  46تکـــررت هـــذه املـــادة ومشـــتقاا يف الســـورة  ســـلوب.توظـــف (قـــال) هلـــذا األ

  ).شرکوناملو  العبدو اهللا، (تساع احملاور الثالثة ا علیيساعد 
ال فــ﴿: ورســوله. کمــا يف قولــه يف مواضــع عشــرة مــن الســورة، نالحــظ حــواراً قائمــاً بــني اهللا

)، وهــذا 24( َرب اْرَمحُْهمــا﴾  قُــلْ ﴿ )،23( َكرميــًا﴾  قـَــْوالً َهلُمــا   َهلُمــا ُأف َوال تـَْنَهْرُمهــا َوقُــلْ   تـَُقــلْ 
ـــــــات  اهللا  إنّ مـــــــن الســـــــورة.  96، و93، و88، و85، و84، و81، و80، و28بـــــــارز يف آي

ــْلنا بـَْعَضــُهْم َعلــى﴿تبــع خلطــاب قولــه:  - النــيب (ص)-  خياطــب العبــد احلقيقــي اْنظُــْر َكْيــَف َفض  
). واملقصــود إمســاع اخلطــاب غــريه بقرينــة حتقــق أن النــيب قــائم بنبــذ الشــرك ومــنح 21( ﴾بـَْعــض

صـول الشـريعة أيعّلمهـم   يقيقـة خياطـب األمـة لکـويف احل إهلـاً آخـرعلى الذين يعبدون مع اللّـه 
  ).25/14: 1999(ابن عاشور،  طريق العبودية إلیواألصول اإلجتماعية ويهديهم 
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 الترادف 2.2.3

"تفضـيل  كذلک"بعث وإرسال" و  يتساع حمور العبد همثة األلفاظ مرتادفة ساعدت علی ا
علـــيهم  كرســـلناأ﴿ومـــا  ســـراء يف قولـــه تعـــالی:اإل قـــد ورد کـــل منهمـــا يف ســـورةو  وتکـــرمي".

ــا معــــّذبني حتـــی نبعــــث رســـوالً )، 54( ﴾وکـــيالً  هــــذا الـــرتادف هــــو  أمنشـــ ).15( ﴾﴿وکنّـ
 ، فهمــا ليســا مــن الــرتادف التــام، حبيــث يســّد أحــدمها حمــلّ التــداخل بــني الکلمتــني دالليــاً 

وجيه. وخيتلفان يف أّن ومها يشرتکان يف معنی لغوي عام وهو الت اآلخر يف مجيع السياقات،
ذا جـاء وعـد أوالمهـا بعثنـا علـيکم إ﴿فـالبعث يتمّيز بالتنبيه واإليقاظ. کما يف قوله تعـالی: 

). 136: 2008اإلرسال يتميـز بـالرفق واهلـدوء (داود، و ) 5( بأس شديد﴾ لنا أويل عباداً 
ة مـن عنــد مـا يسـتعمل اإلرســال يف خصـوص الرسـول، أو اآليـات املرتبطــة بـه املرسـل غالبـاً و 

 )،59( ﴾ختويفاً  إّال اهللا سبحانه، کما يف اآلية املتقدمة وقوله تعالی: ﴿ومانرسل بالآليات 
ولــــوا أو  (ع)، صــــاحلو النــــيب(ص)، ، و (الرســــلاد ســــيق املرتادفــــان ضــــمن احلــــديث عــــن العبــــ

   شديد).  بأس
وکالمهـــا مـــن الـــنعم  .ربـــع مـــرات فهمـــا مرتادفـــانأ"التفضـــيل والتکـــرمي" تکـــررا يف الســـورة 

 يـأيت مـن خـالليتناوهلا العبد يف الدنيا واآلخرة. التکـرمي  املادية واملعنوية، واملواهب اإلهلية،
 ب توفيـــق اهللا ســـبحانهباملواهـــب الـــيت أعطاهـــا اهللا ســـبحانه والتفضـــيل يکتســـبه العبـــد بســـ

  .)43/9: 2005 الشريازي،  (مکارم
  

  حور الضاّل عن العبوديةم 3.3

  من احملاور الثالثة يف سورة اإلسراء. ني عن العبوديةحمور الضالّ 

  إعادة العنصر المعجمي 1.3.3

 وجهـّنم، االسـتفزاز،و الضاللة، و الظلم، و الکفر، « احملور الثالث: ومن العناصر املتکررة يف إطار
  .سرائيل) إبينو  (الشيطان،: مصاديق الکفرةمن يعّد من و » ، وکانالعذابو 
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 الکفر - 

فالکـافر  وأعظـم الُكْفـِر: جحـود الوحدانيّـة أو الشـريعة أو النّبـّوة. الّلغة: سرت الشيء،الُكْفُر يف 
. تکــررت مــادة "الکفــر" يف )714/1: 1991(الراغــب،  کــارهإنهــو الــذي يســرت احلــق بفســقه و 

جهــــّنم   ﴿جعلنــــا :يأول آيـــة يالحــــظ فيهــــا التصـــريح بلفــــظ الکــــافرين هـــ (ســــبع مــــرات) الســـورة،
، 27، و69، و98يف آيــــات رقــــم  . مث ميتــــد هــــذا العنصــــر عــــرب الســــورة)8( ﴾حصــــرياً لکــــافرين ل
مبـا أنّـه مقابـل مادة الکفر هـو عنصـر يف حتقيـق التماسـك النصـي يف السـورة . 99، و89، و67و

) مــن 31 :1989( يزوتســوإ يحســب رأ وهــومفهــوم اإلميــان الــذي يتجّلــي يف العبــد وعبوديتــه. 
ميــان بــاآلخرة، عــدم اإلو  "الظلـم، ت اهلامشــية األخــری منهــاالـدالالت املرکزيــة الــيت تلــتحم بالـدالال

  :هذه الدالالت كإلي ل داللة الضاّل عن عبودية اهللا.تشکّ  هذه الدالالت معاً  الضاللة".و 

  ضلّ  - 

استعري ملن زال عن سـبيل طاعـة و الزوال عن القصد والسري عن غري بصرية،  :أصل الضالل
يف معرفــــــة اهللا ). عــــــدم البصــــــرية 299/1: 2007(العســــــکري،  ضــــــالّ  ،فقيــــــل للكــــــافر ،اللـــــه

ــّوة، ووحدانيّتــه کقولــه تعــالی:  هــو يف اآلخــرة  أضــّل ســبيالً و  هــو نــوع مــن الضــاللة. ومعرفــة النّب
ــَد َهلـُـْم أَْولِيــاَء ِمــْن ُدونِــِه﴾  ُيْضــِللْ  ﴿َوَمــنْ  . تکــررت مــن الســورة 15، و72) وآيــات 97( فـََلــْن جتَِ

علـــی ضـــاللتهم يف طريـــق العبوديـــة وتکرارهـــا  کيــداً أالســـورة مخـــس مـــرات، تمــادة (الضـــالل) يف 
  تساع مفهوم الکفر.ايساعد علی 

  ظلم - 

الظْلُم عند أهل الّلغة، وضع الشـيء يف غـري موضـعه املخـتّص بـه، وأعظمـه، الكفـر والّشـرك 
 الکفر.). "الظلم" من الکلمات املفتاحية اليت تدور حول 538/1: 1991(الراغب،  والّنفاق

لداللـــة  اســـتمراراً  يف ســـياقات خمتلفـــة، ربـــع مـــرّات،أقـــد تکـــّررت مـــادة "الظلـــم" يف هـــذه الســـورة 
يـَُقــوُل   ســراء مشــرکو قريش،کقولــه تعــالی: ﴿ِإذْ يف ســورة اإل د بالظــامل. املــراالضــاّل عــن العبوديــة

ِإال   لظـالِمنيَ ﴿وال يَزيـُد ا تعـالی: ). وکذلك قولـه47( ِإْن تـَتِبُعوَن ِإال َرُجًال َمْسُحورًا﴾  الظالُِمونَ 
). واملعنــی حســب الســياق أّن القــرآن كّلــه شــفاء ورمحــة للمــؤمنني ويزيــد خســارة 82( َخســارًا﴾
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للكافرين؛ ألنه مشتمل على ما يزيد غيظ املستمرين على الظلم، أي الشـرك، فيـزدادون بـالغيظ  
). ويف 150/14: 1999(ابـن عاشـور، كراهية للقرآن فيـزدادون بـذلك خسـاراً بزيـادة آثـامهم 

هنـا تنبيهـا علـى أـم كفـروا » الكفـور«اختيـار  )99( ِإال ُكُفـورًا﴾  الظـالُِمونَ ﴿فَـَأَىب قوله تعالی: 
﴿ َوآتـَْينـا َمثُـوَد  يف قولـه تعـالی:مبا جيب اعتقاده، وكفروا نعمة املـنعم علـيهم فعبـدوا غـري املـنعم. و 

)، اسـتعمل الظلـم مبعـىن الكفـر ألنـه ظلـم الـنفس، وتكـون البـاء ِ )59ـا﴾ظََلُمـوا الناقََة ُمْبِصرًَة فَ 
  ).115/14نفسه،   للتعدية ألن فعل الكفر يعدى إىل املكفور بالباء (املصدر

  يمانعدم اإل - 

ال ﴿وَأن الــذيَن  کمـا يقـول:  ،کـار املعـادإن، عـدم إميـام بــاآلخرة و مسـات الکـافرينمـن 
املشــركني  اهللا إمنـا وصــف. 45وآيـة رقــم  )10( ﴾بِــاْآلِخَرِة َأْعَتـْدنا َهلُـْـم َعـذاباً أَليمــاً   يـُْؤِمُنـونَ 

 بقوله: ﴿الِذيَن ال يـُْؤِمُنوَن ِباْآلِخَرِة﴾ ألن الكفر باملعاد يستلزم الكفر جبميـع أصـول الـدين
ن بيـاميان ضمن أقوال املشـرکني و تکررت مشتقات اإل ).113/13: 2011(الطباطبائي، 

ــْؤِمنَ ﴿َوقــاُلوا لَــْن  ميــام. حيــث يقــول ســبحانه عــن أعــذارهم:إدالئلهــم لعــدم  ىت   نـُ لَــَك َحــ
مبعنـی تکـرار  ميـان""عدم اإل تکرار. 94و 93) وآييت 90( ﴾تـَْفُجَر لَنا ِمَن اْألَْرِض يـَْنُبوعاً 

  عن العبودية. تساع مفهوم الکفر ومفهوم الضالّ ايساعد علی وهو  اإلنکار واجلحود.

  ازاستفز  - 

: 1991(الراغــــــب،  مـــــادة "فـــــّز" يف اللغـــــة: أزعـــــج، االســـــتفزاز: طلـــــب الفـــــّز، واالنزعـــــاج
 تکـــررت هـــذه الکلمـــة، ثـــالث مـــرّات يف القـــرآن الکـــرمي ومجيعهـــا يف ســـورة اإلســـراء.). 635/1

ِمـْنُهْم َمـِن اْسـَتطَْعَت اْسـَتْفزِْز آدم: ﴿وَ  بـين إلـی سـتفزاز مـن إبلـيساملوضع األّول، أفاد صـدور اال
رســول اهللا، يف  إلــیســتفزاز مــن مشــرکي قــريش وأفــاد املوضــع الثــاين صــدور اال )64( ِبَصـْوِتَك﴾

وأفـاد املوضـع الثالـث  )76( ِمَن اْألَْرِض لُِيْخرُِجوَك ِمْنها﴾  ْسَتِفزوَنكَ قوله تعالی: ﴿َوِإْن كاُدوا لَيَ 
 ِمـــَن اْألَْرِض﴾  َيْســـَتِفزُهمْ اَد أَْن ســـرائيل بالقتـــل: ﴿فَـــَأر إ بـــين إلـــیســـتفزاز مـــن فرعـــون صـــدور اال

النتيجــــة أن عمــــل االســــتفزاز يصــــدر مــــن الشــــيطان . )395/27: 1994، ي(آلوســــ )103(
  وفرعون ومشرکي قريش، فهم يف أداء هذا العمل املشني سواسية.
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  العذاب - 

 دلّ لتـني بعـد الکـالم عـن الکـافرين املضـلّ  جـاءت تکررت هذه املادة يف السورة سبع مرات.
ـــْدنا َهلـُــمْ كقولـــهنتشـــار داللـــة الضـــاّل،  ادور يف  فبـــذلك صـــار هلـــاعلـــی عـــاقبتهم.  َعـــذاباً  : ﴿أَْعَت

يف  . اقرتن عذاب الضالني عـن العبوديـة بلفظـة "جهـّنم"15، و57، 58) وآيات 10( أَليمًا﴾
والسـياق يقتضـي  جـزاء هلـم.وألوهيتـه اهللا ملـن ضـّل عـن سـبيل مفتوحة فاألبواب  .مواضع ةمخس

ذلـــك املوضـــع الرهيـــب  إلـــیشـــارة ألنّـــه يريـــد اإل النـــار؛، تعبـــري ـــذا اللفـــظ دون مرادفـــه اآلخـــرال
  َجَهـــنمَ ﴿َوَجَعْلنـــا : اآليـــة يف کمـــا يقـــول ســـبحانه. املعرضـــونإليـــه عيـــدة القعـــر الـــذي سيصـــري بو 

  .97و، 63و، 39و، 18) وآيات 8( لِْلكاِفريَن َحصريًا﴾

  کان- 

تؤکـد  ياتضمن آلتکرار فقد ورد هذا ا يضاً،احملور الثالث أ"کان" التساع تکرار استخدم 
نسـان  اإل وکـان، ﴿)11( نسـان عجـوًال﴾اإل وکـان: ﴿يـةصفات خاصة للضاّل عن العبود یعل

 يـزةغر  يـهأـا ف یعلـ يـهفاملراد التنب يني،أخرب ب"کان" عن صفات اآلدم يث. ح)67( کفورًا﴾
  ).215/1: 2000(السامرائي،  سهمرکوزة يف نف يعةوطب

راســــخ يف جبلــــة هــــذا اإلنســــان،  يــــأس(كــــان) إشــــارة إىل أن الكفــــران، البخــــل وال إّن فعــــل
). 525/6: 1994 ی،ــا (الطربســ فــأعلمهم اللــه أــم لــو ملكــوا خــزائن اللــه، ألمســكوا خبــالً 

"كــان" علـــى أن الزهــوق شنشـــنة   دّل فعــل) 81( ﴾زهوقـــاً  کــان: ﴿إن الباطـــل  یويف قولــه تعــال
 ). تکـرر149/14: 1999الباطل، وشأنه يف كـل زمـان أنـه يظهـر مث يضـمحل (ابـن عاشـور، 

وآيـة رقـم  )27( ﴾لربه کفوراً يطان الش وکانکقوله: ﴿  يطان،الش إلیيف موضع اإلشارة  "کان"
تـه وعداوتـه لإلنسـان . ذكر(كان) للداللة على أن صفة الکفر والعداوة أمر مستقر يف خلق53

  من وقت نشأة آدم (ع). ةمتقرر 

  قال ومشتقاته - 

تکررت "قال ومشتقاته" ضمن آيات احلوار ما ورد علـی لسـان املشـرکني مـن املعـاذير،  
َن اْألَْرِض يـَْنُبوعــًا﴾ قــاُلوا﴿کقولــه تعــالی:  َر لَنــا ِمــ ىت تـَْفُجــ ) وآيــات 91( لَــْن نـُــْؤِمَن لَــَك َحــ
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نــــــزول و  (تفجـــــري الينبـــــوع، ،املختلفــــــة عـــــد بيـــــان املعـــــاذيروب .110و ،100و ،93و، 92
) أعقبت ببيان العلة األصـلية لعنـادهم وتکـذيبهم وهـي ..نزول بيت من زخرفو املالئکة، 

ـــه للنـــاس برســـالة بشـــراً  راً  قـــاُلوامـــثلهم: ﴿ تـــومههم اســـتحالة أن يبعـــث الّل أَبـََعـــَث اللـــُه َبَشـــ
، بيـان حجـج الضـاّلني واملعرضـني عـن عبوديـة تکـرار. املقصود من هـذا ال)94( َرُسوًال﴾

التماســك النصــي يف  إلــیســاليب الســرد القصصــي ويــؤدي أاملعبــود احلقيقــي. وهــو مــن 
  احملور الثالث "الضاّل". 

  مصاديق الکفرة

  :کما أسلفنا  سرائيل ومشرکو قريشإوبنو  ،فيها الشيطانك الکفر خصيصة بارزة يشرت 

  الشيطان وإبليس - 

ر وردت هــــذه اللفظــــة يف حمــــو  الشــــيطان يف الســــورة مخــــس مــــرّات. قــــد تکــــّررت مــــادة
ْيطانُ اَن الکقوله تعالی: ﴿َو ک  "الضاّل" أمـا إبلـيس . 53 وآيـة رقـم  ،)27( ِلَربـِه َكُفـورًا﴾  شـ

. السورة تكشف عن قصة إبليس سبعة عشر ضمرياً إليه ه مّرة واحدة ولکنه يرجع امسفورد 
ر املالئكــة بالســجود آلدم مکرمــة لــه علــى وجــه العبوديــة، قدميــة، فإنــه تعــاىل أمــالوعداوتــه 

فهذه القصة تبدأ من اآليـة: ﴿َوِإْذ  له. إبليس أىب أن يسجد له احتقاراً  هم إالّ فسجدوا كلّ 
 َجُدوا ِإال ُجُدوا ِآلَدَم َفَســ ِة اْســ ايــة اآليــة: ﴿ومــا  إلــیومتتــد ) 61( ﴾ِإْبلــيسَ قـُْلنــا لِْلَمالِئَكــ

يْ  يَعِـــُدُهمُ  ـــ ـــُرورًا﴾طاُن الش  ). الســـياق والکلمـــات املفتاحيـــة کـــالکفور، تثبـــت أنّ 64( ِإال ُغ
ألنـه أعـرض عـن عبوديتـه اهللا؛ الشيطان هو املظهر التاّم للمرتبة النازلة مـن البعـد عـن رمحـة 

فهـــم  97و 63يف آيـــيت  املبعـــدين عـــن طريـــق اهلداية.کقولـــه تعـــالی مـــن ويکـــون وعصـــاه،
  .مجهنّ  إلیحمشورون علی وجوههم 

هنــــاك بعــــض عناصــــر التکــــرار الــــيت توســــع حمــــاور الســــورة مثــــل: (الشــــيطان، وإبلــــيس وبنــــو 
إســـرائيل) الـــيت تعتـــرب مصـــاديق الکفـــرة، فضـــالً عـــن تکـــرار الکلمـــات الـــيت تعـــين نتيجـــة کفـــرهم 
وضـاللتهم عــن العبوديــة يف الــدنيا واآلخــرة. کــّل هــذه األمــور بعضــها علــي بعــض يصــّور تصــويراً 

  النصي يف السورة. كکفر للمخاطب، ويساعد علی التماسواضحاً من حمور ال
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  سرائيلإبنو  - 

فســاد إيــتم احلــديث عــن حيــث  املالحــظ أّن قصــة موســی (ع) وردت يف ســورة اإلســراء،
(ع)، وبذلك تفسح السورة للقـارئ  بين إسرائيل يف األرض وکذلك موقفهم من النيب موسی
مـر مـن يعانـدمها؛ فقـريش سيصـيبها أفرصة املوازنة بني عبدين من عباد اهللا املخلصـني وعاقبـة 

، يف ربــع مــرات لفظــاً أســرائيل مــن ســوء العاقبــة. فلهــذا تکــررت بنــو إســرائيل إصــاب بنــو أمــا 
الصــدر.  إلــیالعجــز بدايــة الســورة وکــذلك يف ايتهــا. وهــذا العــود علــی البــدء مــن بــاب رد 

، 4) ويف آيـات رقـم 2( ﴾ ِإْسـرائيلَ   ينحيث يقول: ﴿وآتـَْينا ُموَسى اْلِكتاَب َوَجَعْلناُه ُهدًى لِبَـ
ســــرائيل" مــــن مصــــاديق الکفــــرة وهــــم يف دائــــرة الضــــاّلني عــــن إ"بنــــو يعــــد  104، و101و 

  تساع احملور الثالث.االعبودية، تکرار هذه اللفظة يساعد علی 
 سرائيلإبنو  الضاللة ومصاديق الکفرة:و احلديث عن الکفر وما ينضوي حتته (الظلم،    

توزيعـه علــی مســتوی السـورة، مــن بــدايتها  ذلــك متّ  ء، کــلّ ؤالاملشــرکون). وعقــاب هـو  بلـيسوإ
ن  إفــ ،مــن الرســل فهــو لــيس بــدعاً  ،ايتهــا؛ وذلــك ملــنح النــيب (ع) شــحنة مــن الســکينة إلــی

لـــه، مث إّن عاقبـــة املکـــذبني واحـــدة، ويف ذلـــك حتـــذير لبـــين کـــذب، فقـــد کـــذب رســـل مـــن قب
  بادهم اهللا بني ليلة وضحاها.أممن سبقوهم من الذين  شد قوةً أم ليسوا إقريش؛ ف

  الترادف  2.3.3

  :ياملرادفات اليت تقوم بتوسيع مفهوم "الضاّل" ه

  ونأی بجانبه، وّلی، و أعرض - 

باجلانــب، يکــون بتوليــة العطــف أو يــراد بــه االســتکبار  ياإلعــراض يکــون بالوجــه والنــأ
ــــ : يف اآليــــة حيــــث يقــــول ).105/7: 1983(األندلســــي،  مــــن عــــادة املســــتکربينك وذل

ُتمْ  ا َجنــــاُكْم ِإَىل الْــــَرب َأْعَرْضــــ مــــن آداب الــــنفس يف . 46، و84) ويف آيــــات 67( ﴾ ﴿فـََلمــــ
 يتـه اذا أنعـم اهللا عليـه أعـرض وکفـر بـه.ولکن الضاّل عـن عبود، العبودية تذكريها بنعم الّله

فهــو يــوّيل علــى  .مــن الــنعم الــيت مــّن ــا علــی املــوالني للرســول نعمــة القــرآن ونعمــة اهلدايــة
  أدباره نافراً مستدبراً.
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  اإلسراف و  التبذير - 

ُجمــاوزُة الَقْصــِد عامــة لکنــه تــداول اســتعماله يف املــال وهــو مبعنــی: إضــاعته يف هــو  اإلســراف
ستعمل القـرآن الکـرمي لفـظ اإلسـراف، يف املـال ا ).148/9: 1994(ابن منظور،  موضعهغري 

ولفــظ "التبـــذير"، خــص بـــه  )33( ﴿الُيْســـِرْف ِيف اْلَقْتــِل﴾ وغــريه مــن الـــذنوب، کقولــه تعــالی:
ْر تـَْبـــذيرًا﴾  إضـــاعة املـــال دون غـــريه: ﴿آِت َذا اْلُقـــْرىب ـــُه...ال تـَُبـــذ إنّ . 27وآيـــة رقـــم  )26( َحق 

ألن ؛ ســـراف، لفظـــان مرادفـــان يســـامهان يف اتســـاع مفهـــوم الضـــاّل حســـب اآليـــاتالتبـــذير واإل
يصـرف مـا آتـاه اذ  املراد منهما صرف املال أو غـريه يف غـري طاعـة اهللا. وهـو مـا فعـل الشـيطان،

  من قوة واستطاعة يف سبيل إغواء الناس ومحلهم على املعصية.

  هلكو  دّمر - 

علــی انتشــار داللــة الضــاّل. مبــا أمــا مــن أنــواع عــذاب الضــاّلني يســاعدان  التــدمري واهلــالك
 شــــديداً  التــــدمري يف املصــــطلح القــــرآين مبعنــــی إزالــــة أثــــر البنــــاء وختريبــــه ختريبــــاً  عــــن عبوديــــة اهللا.

کقولــه تعــالی: ﴿اذا أََرْدنــا أَْن نـُْهلِــَك قـَْريَــًة أََمْرنــا ُمْرتَفيهــا فـََفَســُقوا فيهــا ).259: 2008  داود،(
 ْرناها َتْدمريًا﴾ َفَحقاملرتفني هـم املنعمـون ).16( َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدم هـو اخلـروج عـن   والفسـق ،ِإن

» إّن اهللا أمرهم بالطاعة فعصوا وفسقوا. وحتقق مـا هلالكهـم مـن األسـباب«زي العبودية واملعىن 
 املــــــوت، و وخيـــــتص اهلـــــالك مبعـــــان خمتلفـــــة، العـــــدم املطلـــــق). 62/13: 2011الطباطبـــــائي، (

 : ﴿َكــْم أَْهَلْكنــا ِمــَن اْلُقــُروِن ِمــْن بـَْعــِد نُــوٍح﴾، کقولــه تعــالی)260املصــدر الســابق، ( والعــذاب
أّن سـنة اهللا جاريـة يف إهـالك القـرى  إلـیشـارة إويف هالك القـرون املاضـية ومـرتيف القريـة ). 17(

  مکة. يرکإهالك مش السنة اجلارية فيها تلميح إلیوالذين خرجوا عن العبودية. و 

  سم الشاملاال 3.3.3

  مشولية بعض الکلمات تساعد علی التماسك النصي يف السورة منها:

  اإلعراض - 

علــی إعراضــهم عــن  قــول وعمــل مــن الکــافرين، يــدلّ  ســم الشــامل يشــتمل علــی کــلّ هــو اال
أّول مــن أعــرض عــن طاعــة اهللا هــو إبلــيس: ﴿َوِإْذ ، منــه: (النفــور والنــأي باجلانــب). عبوديــة اهللا



  هـ.ق ۱۴۴۴-۱۴۴۳ فيو ص عيرب، 2، العدد 24لسنة ا، اإلسالمية احلضارة  آفاق    270

هــــذا تــــذکري للنــــيب (ص) بقصــــة  ).61( قـُْلنــــا لِْلَمالِئَكــــِة اْســــُجُدوا ِآلَدَم َفَســــَجُدوا ِإال إِبِْلــــيَس﴾
 عـن احلـقاليزالون مسـتکربين إبليس عندما عصى، ليتثبت فيما أخربه اهللا من حال الناس أم 

يف ،  إسرائيل الـذين عصـوا اهللا مـرتني بين إلیذلك يشري وک. )144/13: 2011الطباطبائي، (
مــن آثــار و  )4( بَــِين ِإْســرائِيَل ِيف اْلِكتـاِب لَُتْفِســُدن ِيف اْألَْرِض َمـرتـَْنيِ﴾  ﴿َقَضـْينا ِإىل قولـه تعــالی:

اإلعراض عن الوحدانية، اإلعراض عن نعمـة القـرآن: ﴿ولََقـْد َصـرْفنا ِيف هـَذا اْلُقـْرآِن لِيَـذكُروا َومـا 
 أَْدبـــارِِهْم نـُُفـــورًا﴾  ذا ذََكـــْرَت رَبـــَك ِيف اْلُقـــْرآِن َوْحـــَدُه َولـــْوا َعلـــىإِ ﴿) و41( زِيـــُدُهْم ِإال نـُُفـــورًا﴾يَ 
إّن الضاّلني عن الوحدانية والعبوديـة ينكـرون انفـراد اللّـه تعـاىل وإذا ذكـر النـيب (ص) ربـه  ).46(

  يف القرآن، فهم يعرضون عنه. 

  العذاب - 

ــِإذا جــاَء َوْعــُد أطلــق علــی مصــاديقه يف الســورة  العــذاب مــن الکلمــات الشــاملة  منهــا: ﴿َف
 ﴾﴿جعلنـــا جهـــنم للکـــافرين حصـــرياً  )،5(أُوالُمهـــا بـََعْثنـــا َعَلـــْيُكْم ِعبـــاداً لَنـــا أُوِيل بَـــْأٍس َشـــِديٍد﴾ 

، 69و ،68و، 63، و58، و18، و16)، وميتــد هــذا املفهــوم عــرب الســورة يف آيــات رقــم: 8(
 رســال الريــاحوإ مهلکوهــاو  دمرنــاه تــدمرياً و  لنــا عبــارات: (بعثنــا علــيکم عبــاداً إن ّ  .103و، 97و

علــی نــوع مــن  تــدلّ وردت فيهــا و )، وصــماً  وبکمــاً  حشــرهم يف اآلخــرة عميــاً و  والغــرق يف البحــر
 (بــين إســرائيل ومشــرکي قــريش..). زمنــهاألني عــن العبوديــة يف کــل حيــيط بالضــالّ ، أنــواع العــذاب

واتســــعت داللتــــه مــــن البدايــــة  "الضــــاّل" يتــــه تســــاعد علــــی التماســــك النصــــي يف دائــــرةومشول
  النهاية. إلی

  اإلنسان - 

أنـــاس و اإلنـــس، و (النـــاس، وذکـــر مشـــتقاته يف الســـورة  ســـم الشـــاملهـــو اال نســـان""اإل لفـــظ
ْنســاِن أَْعــَرَض إ﴿ :يف قولــه تعــالی.ذکر لفــظ اإلنســان والبشــر)  ِجبانِِبــِه﴾  َونَــأىذا أَنـَْعْمنــا َعَلــى اْإلِ

ْنســــاُن قـَتُــــورًا﴾کــــ﴿َو  )،83( ْنســــاُن َعُجــــوالً کــــ﴿َو )، 100( اَن اْإلِ   . التعريــــف يف)11( ﴾اَن اْإلِ
وهم أهـل  ،هحبمله على غالب نوع عرفياً  تعريف اجلنس وهو مفيد لالستغراق استغراقاً   اْإلِْنسانُ 

ســم  يســاهم يف هــذا اال ).128/14: 1999 (ابـن عاشــور، اإلشـراك وهــم أكثــر النــاس يومئــذ
  .اتساع مفهوم "الضاّل" يف السورة
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  النتائج .4

فيهـا النصـي  كالتماسـ سـورة اإلسـراء ورّکـزت علـی يف مجاليتـههذه الدراسـة حبثـت عـن التکـرار و 
  :يةالنتائج التال یوحصلت عل

 العبـــدو  يقـــي،منهـــا: املعبـــود احلق وهلـــا أرکـــان .يـــةيف هـــذه الســـورة هـــو العبود ياحملــور األساســـ
مث  يقــــياملعبــــود احلق إلـــیعناصــــر التکـــرار يف معظمهــــا تعــــود  .يــــةالضــــاّل عـــن العبودو  يقـــي،احلق

أنـواع التکـرار يف التماسـك النصـي يف السـورة،  نيمـن بـو  .يقـيوالعبـد احلق يـةعـن العبود نيالضالّ 
ر و احملــيف  يــةيف انســجام الســورة. العناصــر املعجم رياً کبــفقــد أّدت إعــادة العنصــر املعجمــي دورا ً 

 ري،خبــــو  يــــل،وکو اهللا، و الکلمــــات: (الــــرّب،  یعــــة علــــمــــرة موزّ  104األول تکــــررت يف الســــورة 
"املعبـود  يةحمور  إلی يشري وتکرار هذا الکمّ  )، وکان، وقال، وکفیجعلو رحم، و علم، و  ري،صوب

  " فيها. يقياحلق
وأمـا مـن الکلمـات املتکـررة يف السـورة  الـيت ختـدم احملـاور الثالثـة فهـي تکـرار "کـان وقــال". 

 داللـةً  يقـي،حملـور املعبـود احلق يقيف السورة. معظمهـا سـ موضعاً 26يف "کان"  ت کلمةتکرر قد 
أســـلوب وکــذلك تکــررت "قــال ومشــتقاته" ضــمن  .یثبــوت الصــفات اخلاصــة بــاهللا تعــال یعلــ

کمـا الداللـة.   يـثالتماسـك النصـي مـن ح إلـی يـؤديالسرد القصصي وهـو  بيسالأاحلوار من 
مواضــع، احلــوار  10اهللا ورســوله يف  نييف ثالثــة مواضــع: احلــوار القــائم بــ التکــراراســتخدم هــذا 

  ني.الرسول واملشرک نياحلوار بو  يس،اهللا وإبل نيب
النعمـــة، و العبـــد، و نســـان، "اإل يمتتجلـــي يف مفـــاهفهـــي الکلمـــات الشـــاملة يف الســـورة، أّمـــا 

نسـان" يف أکثـر اإل" . مـثالً يةصـلاتسـاع احملـاور األ یعلـ يسـاعدذلـك  عراض" وکلّ العذاب واإلو 
مـن  يـةالدرجـة العال إلـی يصـلاهللا و  يعبـداهللا. والعبد هو من  يةاملواضع هو من أعرض عن عبود

   (ع).یمث نوح(ع) وموس والً أ(ص) لنيببه ا يقصد ية،العبود
کشـــف عناصـــر التکـــرار إذن علـــی األســـاس مـــا حبـــث يف ســـورة اإلســـراء  ميکـــن القـــول بـــأّن  

احملور يهــا، فــالنصــي ف كالتماســ یوعلــ يةکشــف احملــاور األصــل  یعلــ يســاعدوعــددها يف الســورة 
کــرب نســبة أعناصـر التکــرار، هــو احملــور الـذي اســتقطب  يــل) حســب حتليقــيول (املعبـود احلقاأل

  .من عناصر التکرار
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 الرسائل

الــــدکتوراه، حممــــد غالــــب  ،التکــــرار المعنــــوي فــــي القــــرآن م)،2005املهــــدي، حييــــی بــــن حممــــد بــــن علــــی (
  ، کلية اللغة العربية.سالميةجامعة أم درمان اإلعبدالرمحن وراق، 

  

 المجالت

مثـــريات التکــرار الرتمنـــي يف شـــعر هــارون هاشـــم رشـــيد (ديــوان وردة علـــی جبـــني « م).2017بــالوي، رســـول (
  .1- 26، صص 27، عدد 8سنة ، فصلية لسان مبين، »القدس أمنوذجاً)

فصــلنامه پــژوهش هــای ، »بررســی تکــرار هندســی و کــارکرد آن در ســوره بقــره«م). 2019خضــري، علــي (
  .1- 29، صص 3، مشاره 7، سال قرآنی - ادبی
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