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ظاهرة التكرارفي فىاصل الجزء ألاخيرمن القرآن الكريم :دراست أسلىبيت

مشجض ى ببشاَُم
املقدمت
الحمذ هلل الزي ًيىس اللُل نلى النهاس وٍيىس النهاس نلى اللُل وسخش الشمغ واللمش ،والطالة والعالم نلى خحر هبي ؤسظل،
دمحم ضلى هللا نلُه ونلى آله وؤصحابه الزًً هشسو الجهاد لُل نهاس لخيىن ولمت هللا هي الهلُا وولمت الزًً هفشوا هي
العفلى
وبهذ:
فهزٍ اإلالالت نباسة نً اللػُت املخخلف فيها وهي وكىم الخىشاس في اللشآن بىحه نام والفىاضل بىحه خاص رلً بإن
الخىشاس َى ؤن "ًىشس اإلاخيلم اللفكت الىاخذة لخإهُذ الىضف ؤو اإلاذح ؤو التهىٍل ؤو الىنُذ" ( )1ؤو الخفضَو ؤو غحر رلً.
والخىشاس كػُت مشبت فى مجاٌ البالغت وألاظلىبُت لىً الباخث ًمُل مُلت نكُمت بلى ألاظلىبُت ،رلً بإنها هي مىغىم َزٍ
اإلالالت ،والخىشاس محزة زابخت فى اللشآن الىشٍم لخىغُذ ؤظلىب ساجو فى آي الزهش الحىُم ،ولعش مً ؤظشاس الىخاب الهضٍض
الزي ؤبهشث ظىسٍ وآًاجه وفىاضله حمُو الهشب والعجم ولهم ؤحمهحن ،رلً بإن هكمه وؤظلىبه ًخشق نادة البشش .بن
اإلالالت جخدذر نً املحاوس آلاجُت
 التمهيد في ألاسلىبيت:فاألظلىب فى الهشبُت ملترن الطلت باللشآن الىشٍم ًمشل ألاظلىب ألامشل والىمارج "وألاظلىبُت مطؿلح قهش فى الهطش
الحذًث وكذ حهذدث حهشٍفاث ألاظلىبُت بطىسة لم ٌعخؿو ؤهطاسَا وغو مطؿلح مدذد لها وجلىم ألاظلىبُت نلى
دساظت الىظ دساظت لغىٍت الظخخالص ؤَم الهىاصس اإلايىهت ألدبُت ألادب بر ججهل مىؿلله ألاظاط الىظ ألادبى ؤي ؤن
()2
ألاظلىبُت جىؿلم مً الىظ لخطب فى الىظ ؤو هما ًلاٌ :كشاءة الىظ بالىظ راجه"
"وألاظلىبُت ؤًػا مطؿلح ًذم ما ًدُـ بالىظ وٍلج بلى داخل ميىهاجه ،ونىاضشٍ الجىَشٍت ورلً للىضىٌ بلى فهم
)(3
ؤنمم لحلُلت الىظ مً خالٌ دساظت اللغت نبر ؤلاهضٍاخاث اللغىٍت"....
بن ألاظلىبُت فى اللشآن جىفشد بمضاًا ال ًياد ًجذَا مؿللا فى ؤدب مً آلاداب وجخخظ بعماث ٌعخدُل ؤن ًشاَا في فً
مً الفىىن وَشحر الباكالوي في غحر مىغو بلى ما ًمحز اللشآن به نً غحرٍ مً الىالم ومً رلً" :ؤهه لى ؤفشد حضء مىه ؤو
نشش ؤو آًت ؤو ولمت الخخفل َزا اإلاخفشد بمضاًاٍ ألاظلىبُت ولى ؤنُذ بلى ما ٌعبله ؤو ًلحله مً ؤحضاء لياهذ نلى ما َى
مً غاًت الحعً ونكم ؤلاعجاص ،فهى وضف ًؿلم نلى اللشآن وامال ومجضءا ،ووان الخدذي للمششهحن ؤن ًإجىا بعىسة
)(4
زم آًت مىه".....
وللخىشاس دوس مهم "فى اوسجام وخذة الىطىص وجالئمها ،ظىاء نلى اإلاعخىي اللغىي ؤو نلى اإلاعخىي الاًلاعي ،فالخىشاس
فً كذًم كذم اللغت الهشبُت ،فةرا وان الىشحر مً الىلاد ًشون ؤهه ًزَب بشؿش مً حمالُت الهمل ألادبى ،فةن هالم
اإلاىلى نض وحل ٌعمى نلى َزٍ آلاساء خخما إلاا فُه مً ؤظلىب سفُو خافل بالذالالث ،والاًداءاث ،فهادة ما ًيىن الخىشاس
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فى اللشآن نلى شيل ؤلحان نزبت مؿشدة الاًلام كىٍت الخىكُم ،جلشم آلاران وجدشن الللىب ،ولهزا ًلاٌ ؤن الخىشاس فى
ألاظلىب اللشآوي جىشاس خىُم وملطىد ومػُف ،فهىذ ما ًىشس اللشآن ؤمشا فةهه ًىشسٍ لحىمت ًشٍذ منها جدلُم َذف
)(5
ؤظلىبي ؤو دًني ،هما ؤهه ًػُف في ول مشة لفكا ؤو مهنى ؤو مهلىمت ؤو فىشة"
التعريف بالتكرار.
للخىشاس حهشٍفان لغىي واضؿالحي:
الخىشاس في اللغت وَى" :مً هشس ،الىش الشحىم ًلاٌ ّ
هشٍ ،وهش بىفعهً ،خهذي وال ًخهذي .والىش :مطذس هش نلُه ًىش هشا
)(6
وهشوسا وجىشاس"
"وهش الفاسط هشا مً باب كخل برا فش للجىالن زم ناد لللخاٌ ،والجىاد ًطلح ّ
للىش والفش ،وؤفىاٍ هش اللُل والنهاس ؤي
نىدَما مشة بهذ ؤخشي ،ومىه اشخم جىشٍش الش ىء وَى بنادجه مشاسا ،والاظم :الخىشاس وَى ٌشبه الهمىم مً خُث
)(7
الخهذد"
)(8

وفي الاضؿالح َى"نباسة نً ؤلاجُان بش ىء مشة بهذ ؤخشي"
)(9

ؤو َى "بنادة اللفل هفعه فى ظُاق واخذ وإلاهنى واخذ"
الفرق بين التكراروالتردًد.

ولمت الخىشاس ؤضلها مً الىش وَى الشحىم وؤلانادة" .وولمت الخىشاس ال جُيُت ومهىاَا ًداوٌ مشة بهذ ؤخشي ومإخىرة مً
( )petereومهىاَا ًبدث ،والخىشاس بخذي ألادواث الفىُت ألاظاظُت للىظ وهي حعخهمل فى الخإلُف اإلاىظُلى والشظم
والشهش والىثر .وهشس الش ىء ؤي ؤنادٍ مشة بهذ مشة وٍلاٌ هشسث الش ىء جىشٍشا وجىشاسا" ) (10بِىما "التردًذ مً الشد وَى سد
العاثل نً خاحخه وسد نلُه الهبت" ) (11والفشق بحن َاجحن الهباسجحن َى ؤن الخىشاس ًؿلم بالىثرة في اللشآن الىشٍم ونلى
الشغم مً رلً ال ماوو لىحىدٍ في بهؼ اللػاًا الهلمُت والتردًذ ال ًؿلم نلُه َزا الاضؿالح في اللشآن الىشٍم اللهم بال
هادسا.
أهميت التكرار.
ٌهذ الخىشاس مً الكىاَش ألاظلىبُت التي حعخخذم لفهم الىظ ألادبي "وَى ؤخذ نالماث الجماٌ الباسصة وَى مطذس داٌ
)(12
نلى اإلابالغت مً الىش وٍشاد به الخىشحر فى الاهفهاٌ"
وؤما في الؿبُهت اليىهُت "فالخىشاس مخمشل بشيل زىاجي فى جىاوب اللُل والنهاس وبششوق الشمغ وغشوبها ،وفي جىشاس ؤوحه
اللمش وبشيل سباعي في حهاكب فطىٌ العىت ألاسبهت") (13وكاٌ حهالىً( :يىس اللُل نلى النهاس (14)).......ونلى َزا فةن الخىشاس
ٌعلً في حمُو معخىٍاث الحُاة ،وٍلاٌ بالطشاخت بإن الخىشاس واخذ مً ؤَم اللىاهحن التى جىكم الفهالُاث الحُىٍت
املخخلفت لجعم ؤلاوعان.
أهىاع التكرار.
الخىشاس قاَشة مىظُلُت ومهىىٍت جلخض ي ؤلاجُان بلفل مخهلم بمهنى ،زم ؤناد اللفل مو مهنى آخش في هفغ الىالم.
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وٍدىىم بلى زالزت ؤهىام :
 -1جىشاس الحشف" :وَى ًلخض ي جىشاس خشف بهُىه في الىالم مما ٌهؿي ألالفاف التي جشد فيها جلً الحشوف حماال وسوهلا
َ َ َ
ُ َا
َا
َ َ َ َ
ودكت في اإلاهنى" ) (15مشاله كىله حهالى ( :هال َظ ْىف ح ْهل ُمىن (  )3ز ام هال َظ ْىف ح ْهل ُمىن )) (16خُث هشس هللا الحشفحن (هال)
) (17ورلً كىله حهالى َ :ا ا ْ
ْ
ْ
اا َو ِبال َُ ْى ِم آلا ِخ ِش َو َما َُ ْم ِب ُما ِم ِى َحن )( )18هشسث الباء َىا مشجحن" ،بن
جإهُذا "للشدم وؤلاهزاس نليهم"
(آمىا ِب ِ
()19
َزا ألاظلىب ؤظلىب وخُذ حاء في اللشآن خُث هشس الهامل مو خشف الهؿف ،وفاثذجه الخىهُذ"
ََ
ََ
َ
َ
وكىله ؤًػا { :ؤال ِب ان َن ًادا ه َف ُشوا َساب ُه ْم ؤال ُب ْه ًذا ِل َه ٍاد ك ْى ِم َُىد}( )20العش في جىشاس خشف (ال) "بن جىشاسَا مو الىذاء نلى هفش
()21
َم والذناء نليهم ،تهىٍل ألمشَم وجفكُو له ،وبهث نلى الانخباس بهم والحزس مً مشل خالهم"
 -2جىشاس اللفكت" :وَى جىشاس بهُذ اللفكت الىاسدة فى الىالم الغىاء داللت ألالفاف واهعابها كىة جإزحرًت"
()24
العاب ُلى َن ا
(َ ا
الع ِاب ُلىن)("ٌ )23جفخُم شإنهم وؤلاًزان بشُىم فػلهم ما ال ًخفى"
و ِ

( )22هلىله حهالى:

-3جىشاس الهباسة ؤو الجملت" :وَى جىشاس ٌهىغ ألاَمُت التى ًىليها اإلاخيلم إلاػمىن جلً الجمل اإلاىشسة بانخباسَا مفخاخا
اب ْاإلاَ ْش َإ َمت ماَ
اب ْاإلاَ ُْ َم َىت ( َ )8و َؤ ْ
اب ْاإلاَ ُْ َم َىت َما َؤ ْ
لفهم اإلاػمىن الهام الزي ًخىخاٍ اإلاخيلم" ( )25مشل كىله حهالىَ ( :ف َإ ْ
ص َح ُ
ص َح ُ
ص َح ُ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ُ َْ ْ َ
اب اإلاشإ َم ِت )( )26بن َزٍ ولها جىشسث حهكُما وجفخُما "لشإن اإلازوىس نلُه ألن جلذًشٍ ؤصواحا ؤصواحا زالزت،
ؤ صح
()27
فإصحاب...والعابلىن"
وظائف التكرار.
-1
-2
-3

الىقُفت الخإهُذًت" :وٍشاد بها بزاسة الخىكو لذي اإلاخللي ،وجإهُذ اإلاهاوي وجشظُخها فى رَىه" ()28وفي ظىسة
ْ
َا َ َ َ َ ْ ْ
ُ ََ
()30
الخيازش نىذ كىله حهالى(( :هال ل ْى ح ْهل ُمىن ِنل َم ال َُ ِلحن)( )29وكىله ؤًػا( :ز ام لت َر ُو ان َها َن ْح َن ال َُ ِلحن)
الىقُفت الاًلانُت" :بالخىشاس ٌعاَم في بىاء بًلام داخلي ًدلم اوسجاما مىظُلُا خاضا" ( )31وفي ظىسة
ََ ْ ََْ ْ َْ َ َ َ
َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ا َ ًّ َ َ ()32
اٌ ر اس ٍة خ ْح ًرا ًَ َش ٍُ ( )7ومً ٌهمل ِمشلاٌ رس ٍة ششا ًشٍ)
الضلضلت( :فمً ٌهمل ِمشل
الىقُفت التزًُيُت" :وجيىن بخىشاس مخخلف في اإلاهنى ومخفم في البيُت الطىجُت مما ًػفي جلىٍىا حمالُا نلى
َ
ُ
()34
الىالم"( )33هلىٌ الهشب" :ال جىاٌ الغشس بال بشوىب الغشس"

فىائد التكرار.
وكاٌ العُىؾي سخمه هللا :للخىشاس فىاثذ منها:
-1
-2

-3

الخلشٍش وكذ كُل" :الىالم برا جىشس جلشس" ( )35وكذ هبه هللا حهالى نلى العبب الزي ألحله هشس اللطظ
َ َ
َ ا
َ َ َْ
ُ َ ُ ْ ْ ً ()36
َ َْ
ُذ ل َهل ُه ْم ًَ اخ ُلىن ؤ ْو ًُ ْد ِذر لهم ِرهش)
وألاهزاس فى اللشآن بلىله( :وض اشفىا ِف ُِه ِمً الى ِن ِ
ََ َ ا
َ
اٌ ال ِزي َآم ًَ ًَاك ْى ِم
صٍادة الخىبُه" :نلى ما ًىفي التهمت لُىمل جللي الىالم باللبىٌ" ( )37ومىه كىله حهالى ( :وك
ْ َ
َْ
الذ ْه َُا َم َخ ٌ
الش َشاد ( َ ًَ )38اك ْىم ب اه َما ََزٍ ْال َح َُ ُاة ُّ
ااجب ُهى ِن َؤ َْ ِذ ُه ْم َظب َ
ام َوِب ان آلا ِخ َشة ِه َي َد ُاس الل َشاس )( )38فةهه
ُل ا ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
هشس فُه الىذاء لزلً الفشع
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ا
ا
َ
َ
اب ال َُمحن َما ؤ ْ
الخهكُم والتهىٍل هدىْ ( :ال َحاكت ( َ )1ما ال َحاكت ) ( اللاس َنت ( َ )1ما اللاس َنت ) ( َوؤ ْ
ص َح ُ
ص َح ُ
اب
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
()39
ال َُ ِم ِحن)
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التكراربين املؤيدًن واملنكرين.
ال غشو ؤن آساء اللغىٍحن كذ جػاسبذ جػاسبا ولُا خىٌ كػُت الخىشاس فبهػهم ماٌ مُلت نكُمت بلى مىو وحىد الخىشاس في
اللشآن الهكُم ،وبهػهم سوي نلى الجىاص.
ؤ= اإلااٍذون بىحىد الخىشاس في الفىاضل اللشآهُت بن َاالء ًشون في الخىشاس ؤظلىبا ساجها مً ؤظالُب الهشب التي حاء بها
اللشآن الىشٍم لُدلم ؤَذافا مً شإنها بزشاء اإلاىظُلي ،فالخىشاس نىذَم قاَشة ؤظلىبُت في مىخهى الشونت والجماٌ
ومنهم:
-1

-2

-3

الخؿابي فى سظالخه لهلىم اللشآن ،نىذ ما كعم الخىشاس بلى كعمحن :ممذوح سشُم ،ومزمىم شيُو" .فإما
اإلامذوح فِشخؿش فُه ؤن جيىن خاحت ماظت بلُه ،وؤن جيىن فُه صٍادة وؤن ًيىن اإلاىشس مً ألامىس التي
حهكم الهىاًت بها" ( )40وهم بهزا الخىشاس فُاخبزابه .وؤما اللعم الشاوي "فهى اإلازمىم فال جياد ججذٍ فى
()41
الفىاضل اللشآهُت خاضت وآلاي الزهش الحىُم نامت"
ابً كخِىت فى هخابه مشيل اللشآنً .شي ؤن "الهذف ألاظاس ي مً جىشاس اللطظ في اللشآن الىشٍم ٌهىد بلى
ججذًذ اإلاىنكت وجىبُه الغافلحن فلذ واهذ وفىد الهشب جشد نلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص فُلشئهم شيئ مً اللشآن الىشٍم
وواهذ ًبهث بلى اللباثل اإلاخفشفت بالعىس املخخلفت فلى لم جىً ألاهباء وألاخباس واللطظ مشىاة ومىشسة
()42
لىكهذ كطت هىح بلى كىم ،وكطت لىؽ بلى كىم ،وكطت مىس ى بلى كىم ،وكطت نِس ى بلى كىم"
الضسهش ي ؤًذ وحىد الخىشاس فى اللشآن نامت والفىاضل خاضت فى هخابه البرَان فى نلىم اللشآن منها:

"ؤن ببشاص الىالم الىاخذ فى ؤظالُب مخخلفت وفىىن هشحرة ًخفي ما فُه مً الفطاخت .جىشاس اللطت فى مىاغو مخخلفت
()43
ًشبذ عجض الهشب نً مجاساة ؤظلىب اللشآن وؤلاجُان بمشله بإي هكم وان"
 "بن جىشاس اللطت ًضٍذ فيها شِئا ؤال جشي ؤهه رهش الحُت فى نطا مىس ى نلُه العالم ورهشَا فى مىاغو ؤخشي سهباها()44
فاإلاهنى اإلاعخفاد :لِعذ ول خُت سهباها"
 الضمخششي ًلىٌ فى شإن الخىشاس" :فاثذجه ؤن جدذدوا نىذ اظخمام ول هبة منها احهاقا وجيبيها ،وؤن هال مً جلً ألاهباء()45
معخدم النخباس ًخخظ به ،وؤن ًىبهىا وي ال ٌغلبه العشوس والغفلت"
ب = املنكرون.
بن الزًً ًىىشون وحىد الخىشاس في اللشآن الىشٍم ًشون ؤن مهنى اليلمت ًخخلف مً مىاغو آلخش فاللفل واخذ واإلاهاوي
مخهذدة ومً ؤشهشَم:
ُ َا
َا
َ َ
الخؿُب ؤلاظيافي ؤزبذ ؤهه ال جىشاس في اللشآن الىشٍم ودلُله فى رلً كىله حهالى ( :هال َظ َُ ْهل ُمىن ( )4ز ام هال
-1
َ َ ْ َ ُ َ ()46
ظُهلمىن)
"فالىاقش بلى َاجحن آلاًخحن ٌهخلذ ؤن فيهما جىشاسا ولىً نىذ الخإمل الذكُم ًذسن ؤن آلاًت ألاولى جخخظ بالهلم فى
()47
الذهُا ،والشاهُت جخخظ بالهلم في آلاخشة ،فهى برا لِغ جىشاسا"
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ظُذ كؿبً :لىٌ ظُذ كؿب في َزا الشإن ".....وبدعب ؤهاط ؤن َىان جىشاسا في اللطظ اللشآوي ألن
-2
اللطت الىاخذة كذ ًخىشس نشغها في ظىسجحن ولىً الىكشة الفاخطت جاهذ ؤهه ما مً كطت ؤو خللت مً
كطت كذ جىشسث في ضىسة واخذة مً هاخُت اللذس الزي ٌعاق ،وؾشٍلت ألاداء في العُاق وؤهه خُشما
()48
جىشسث خللت وان َىان حذًت جادًه ًىفي خلُلت الخىشاس"
نباط فػلً :ىفي وكىم الخىشاس في آًاث وؤلفاف مً هخاب هللا وٍزهش بهؼ آلاًاث التي ُصنم ؤن فيها جىشاسا:
-3
ا َ َ َ ُ َ ّ َ ا َ ْ َ ً َ ْ َ َ َ َ ّ َ ْ َ َ َ َْ
ُّ
َ
َ
َ
َ
كىله حهالى فى جدىٍل اللبلت ( :ك ْذ ه َشي جلل َب َو ْح ِه ًَ ِفي العم ِاء فلىىِلُىً ِكبلت جشغاَا فى ٌِ وحهً شؿش
ؤ-
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ا
ُّ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ا
َ
ُ
ْ
ُ
ا
اإلا ْسجذ ال َح َشام َو َخ ُْث َما هىخ ْم ف َىلىا ُو ُح َ
ىَى ْم شؿ َش ٍُ َوبن الز َ
ًً ؤوجىا ال ِىخ َ
اب ل َُ ْهل ُمىن ؤهه ال َح ُّم ِم ًْ َ ِسّب ِه ْم
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ ا َ ْ َ ُ َ ()49
َو َما ا ُ
اا ِبغا ِف ٍل نما ٌهملىن)
َ ُ
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُّ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ا َ ُ َ ا
َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ّ َ ْ َ َ َ ْ َ َْ ْ
اط َنل ُْى ْم
هذ َزٍ آلاًت ًلىٌ سبىا( :و ِمً خُث خشحذ فى ٌِ وحهً شؿش اإلاس ِج ِذ ال ُحش ِام وخُث ما هىخم فىلىا وحىَىم شؿشٍ ِلئال ًيىن ِللى ِ
ُ ا ٌ ا ا َ ََ
َ ُ َ اُ
ْ َ
ََ َ ْ َ
()50
ًً قل ُمىا ِم ْن ُه ْم فال جخش ْى َُ ْم َواخش ْى ِوي َوِأل ِج ام ِو ْه َم ِتي َنل ُْى ْم َول َهلى ْم َت ْه َخ ُذون)
جت ِبال ال ِز
"بن اللاست لهزٍ آلاًت ًالخل للىَلت ألاولى ؤن ألامش ًخهلم بخىلُت الىحه شؿش اإلاسجذ الحشام فلذ رهش ؤهثر مً مشة ،ولىىه نىذ ما
ًىهم الىكش ًجذ ؤن آلاًاث الىشٍماث لم جزهش للخإهُذ فدعب وبهما ليل واخذة منها غشغها الزي جادًه ،فاآلًت ألاولى
حاءث لخبحن للىبى ملسو هيلع هللا ىلص واإلاامىحن ؤن َزة اللبلت التي جمىِخمىَا وسغبخم فيها كذ خللها هللا لىم .وؤما آلاًت الشاهُت فلذ وان
ألامش فيها لبُان كػُت ؤخشي وهي ؤن َزٍ اللبلت التي ؤمشهم هللا ؤن جخدىلىا بليها هي اللبلت الباكُت فال ًبلى للىاط
()51
نلُىم جت وَىزا ًخضح ؤمش الخىشاس ال ٌعخلُم مو ما تهذف بلُه َزٍ ألاًاث"
ُ َ َْ
()52
ب  -وفي ظىسة اليافشون ،كاٌ هللا حهالى( :ك ْل ًَاؤ ُّي َها اليا ِف ُشون)..........
ففي ؤوٌ العىسة هذاء لليافشًٍ (ًا ؤيها اليافشون)
وفي آخشَا خىم وهدُجت (ال ؤنبذ ما حهبذون)
وبُنهما ؤسبو آًاث جلعم بلى مجمىنخحن فاألولى ) ال ؤنبذ ما حهبذون) (وال ؤها نابذ ما نبذجم) بمهنى ؤن الىبيى ضلى هللا
نلُه وظلم ال ٌهبذ ما ٌهبذٍ اليافشون.
والشاهُت )وال ؤهخم نابذون ما ؤنبذ) جىفي نبادة اإلاششهحن إلاا ٌهبذ الىبي ،فمً الهلماء الزًً رَبىا بلى الخىشاس سؤوا ؤهه
()53
للخإهُذ ولىً حمهىس الهلماء رَبىا بلى نذم وحىد الخىشاس فى العىة"
وفي َزٍ العجلت العشَهت بحن الباخث آساء الهلماء خىٌ كػُت الخىشاس بحن اإلااٍذًً واإلاىىشًٍ والحجج العاؾهت التي
جخذاوٌ فُما بُنهم ،الباخث ًمُل بلى ؤن الخىشاس مىحىد في اللشآن الىشٍم نامت وفىاضله خاضت ،لىً جىشاس مدمىد
ممذوح ،رلً بإن اللشآن الىشٍم ال ًإجُه الباؾل مً بحن ًذًه وال مً خلفه ججزًل مً خىُم خمُذ ،لزلً ال ًخطف بإي
هلظ وبإًت نلت ،والخىشاس صٍىت مشبت في اللشآن بما للخإهُذ وبما للتهىٍل والخخىٍف وبما للترهً واإلاىظُلي ،فهزا الخىشاس
ًمحز به ؤظلىب اللشآن وهكمه ،لبغُت ؤلاعجاص والخدذي وغحر رلً.
ظاهرة التكرارفي فىاصل الجزء ألاخيرمن القرآن الكريم.
ُ َا
َا
َ َ
كذ هشس هللا حهالى بهؼ الفىاضل لبغُت التهىيل والتخىيف هما في ظىسة الىبة نىذ كىله حهالى{ :هال َظ َُ ْهل ُمىن ( )4ز ام هال
َ
َظ َُ ْهل ُمىن}( )54هشس هللا َاجحن الفاضلخحن ألن الهشب برا ؤسادث بخدلُم ؤمش ونشفذ بلشب وكىنه ؤو كطذث دناء نلُه
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هشسجه جىهُذا ووإن الخىشاس ًلُم ملام اإلالعم نلُه ،والاحتهاد في الذناء نلُه خُث ًلطذ الذناء ،فاألوٌ ونُذ بما
ًشوهه في الذهُا نىذ فشاكها مً ملشَم ،والشاوي ونُذ بما ًللىهه في آلاخشة مً نزاب سبهم وول ما لم ًلطذ باألوٌ ما
كطذ بالشاوي لم ًىً جىشاسا"( )55وكُل":جىشاس للمبالغت ،وزم لإلشهاس بإن ونُذ الشاوي ؤشذ ،وكُل :ألاوٌ نىذ الفضم والشاوي
()56
ًىم اللُامت ؤو ألاوٌ للبهث والشاوي للجضاء"
اب ْال ُف اجاس َلفي س ّجحن ( َ )7و َما َؤ ْد َ َ
وفي ظىسة اإلاؿفففحن نىذ كىله حهالى ( َه اال ب ان ِه َخ َ
ان َما ِس ِ ّجحن  (57))…….وفي ظىسة
س
ِ ِ ِ ِ ٍ
ِ
ُ ا َا َ ْ َ َ َْ
َا
َ َ َ َ
)(58
ُ
الخيازش نىذ كىله حهالى ( :هال َظ ْىف ح ْهل ُمىن (  )3زم هال ظىف حهلمىن ) " ؤن ؤخذَما جىنذ به غحر ما جىنذ به آلاخش،
فاألوٌ جىنذ بما ًىالهم في الذهُا والشاوي جىنذ بما ًشوهه مً نزاب اللبر ،فىالَما نزاب في الذهُا بال ؤن ؤخذَما غحر
()59
آلاخش وَى مشله في الشذة فلزلً ؤنُذ بخلً اللفكت"
َْ ُ
َْ ُ
ََ ََْ َ َْ
ان َما الل ِاس َنت ))(60هشس هللا َزٍ الفىاضل زالر
وفي ظىسة اللاسنت نىذ كىله حهالى ( :الل ِاس َنت ( َ )1ما الل ِاس َنت (  )2وما ؤدس
مشاث في َزٍ العىسة ،بهما هشسث َزٍ الفىاضل جفخُما لشإنها ؤي :ؤي شإن ؤنلمً ما هي ومً ؤًً نلمذ رلً الُىم،
والاظخفهام للخهكُم والخفخُم لشإنها وكُل :مهنى الىالم نلى الخدزًش ،والحمل نلى مهنى الخفخُم والخهكُم ؤولى
ََ ََْ َ َْ
ان َما الل ِاس َنت ) فةهه
وٍاٍذٍ وغو الكاَش مىغو الػمحر فةهه ؤدٌ نلى َزا اإلاهنى ،وٍاٍذٍ ؤًػا كىله حهالى ( :وما ؤدس
()61
جإهُذ لشذة َىلها ومضٍذ فكانتها ختى وإنها خاسحت نً داثشة نلىم الخلم بدُث ال جىالها دساًت ؤخذ"
َ َ
َ َ
وفي ظىسة ؤلاوشلاق كىله حهالىَ ( :وؤ ِره ْذ ِل َ ِشّب َها َو ُخ ال ْذ َ ....وؤ ِره ْذ ِل َ ِشّب َها َو ُخ الذ )) (62وسدث بهذَزٍ الفاضلت فاضلت شبيهت
مشلها في كىله حهالى( :وخلذ) هشس هللا َاجحن الفاضلخحن في َزٍ العىسة لعش مً ؤظشاس هخابه برن ول واخذ مً ؤلاخباسًٍ
مهلب به غحر ماؤنلب به آلاخش فمشال ألاوٌ بخباس نً العماء في ؾانت هللا نض وحل واهلُاد له ،وآلاخش بخباس نً ألاسع
ونً اهلُاد لحىم هللا نض وحل ،وؤن ول واخذ منها ظمهذ وؤؾانذ واهلادث لحىم هللا ظبداهه وحهالى ،فاهفؿشث
العماء واهدششث هجىمها ،وؤصٍلذ الجباٌ نً ألاسع فامخذث وؤللذ ما جدملخه مً ألامىاث وغحرَا مما فيها مً الىىىص
()63
واإلاهادن اإلاعخىدنت مىلادة وظامهت ألمش هللا حهالى":
َ
َ
ا
َ ا
وفي ملام الترغيب والترهيب ،كىله حهالى في ظىسة الىبةَ ( :وهز ُبىا ِب َأًا ِج َىا ِهز ًابا )) (64وكىله حهالى ؤًػا ( :ال ٌَ ْع َم ُهىن ِف َيها
َْ َ ا
لغ ًىا َوال ِهز ًابا )) (65وفاضلت (هزابا) مىشسة في اإلاىغهحن :في ألاولى" :نلى ؤهه مفشد ضفت إلاطذس ؤي جىزًبا هزابا مفشؾا في
َ
َ
َْ َ ا
الخىزًب") (66فهزا جشَُب وجفضَو .وفي الشاهُت ( :ال ٌَ ْع َم ُهىن ِف َيها لغ ًىا َوال ِهز ًابا )) ((67واإلالطىد منها ؤن خمش الجىت ظلُمت
)(68
مما حعببه خمال الذهُا مً آزاس الهشبذة مً َزًان وهزب وظباب
الخىشاس لهذف إثارة اليقظت والاهتباه  :في ظىسة الىاط حمُو فىاضلها مىشسة ما نذا الشابهت ،وَزا الترجِب والخخىشاس
"ًشحر في الحغ الُلكت والخلفذ والاهدباٍ لخبحن خلُلت الىظىاط الخىاط بهذ بؾالق ضفخه في ؤوٌ الىالم وإلدسان
َ
َ َْ
ؾشٍلت فهله التي ًخدلم بها ششٍ ،جإَبا لذفهه ؤو مشاكبخه" ) (69وفي ظىسة اليافشون كىله حهالىَ ( :وال ؤه ُخ ْم َن ِاب ُذون َما
َ َ
َ
َ َْ
ؤ ْن ُبذ)) (70وكىله ؤًػاَ ( :وال ؤه ُخ ْم َن ِاب ُذون َما ؤ ْن ُبذ ))(71برا كشت َزٍ آلاًاث كشاءة مخئيُت ُوحذ ؤهه جىشس اليلمت اشخلذ مً
مادة (نبذ) مشاث نذًذة ،ولىً َىا ال ًشاعي ؤضل الاشخلاق (نبذ) بل ًشاعي الفهلُت وال ظُما فةن اإلاىشس َىا حملت
َ َ
َ َ
َ َْ
َ َْ
بظمُت { َوال ؤه ُخ ْم َن ِاب ُذون َما ؤ ْن ُبذ } والجملت التي جإحي بهذ آًت { َوال ؤه ُخ ْم َن ِاب ُذون َما ؤ ْن ُبذ ) ؤشاس ؤلامام الفشاء مبِىا نلت
الخىشاس َىا" :بن الغشع مً الخىشٍش َىا َى الخغلُل والخخىٍف ،واليلمت كذ جىشسَا الهشب نلى الخغلُل والخخىٍف
َ َ
ََ ََ َ ٌ َ َ َ ْ ُ
َ َْ
فهزا مً رلً"(")72ومهنى آلاًت (ال ؤنبذ ما حهبذون) في الحاٌ ( َوال ؤه ُخ ْم َن ِاب ُذون َما ؤ ْن ُبذ) في الحاٌ (وال ؤها ن ِابذ ما نبذجم)
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َ َ
َ َْ
في الاظخلباٌ ( َوال ؤه ُخ ْم َن ِاب ُذون َما ؤ ْن ُبذ) في الاظخلباٌ وَزا خؿاب إلاً ظبم في نلم هللا ؤنهم ال ًامىىن"( )73مهىاٍ :الؤنبذ
ألاضىام لهلمي بفعاد رلً ،وال ؤهخم حهبذون هللا لجهلىم ما ًىحب نلُىم وال ؤنبذ آلهخىم لخهبذوا هللا مىاوبت بُيىا وال
ؤهخم حهبذون هللا مً ؤحل ؤن ًيىن ظبلذ مني نبادة آلهخىم فلم ًلو الخىشاس نلى َزا الىحه" ()74ؤن الهشب برا ؤسادث
الخإهُذ هشسوا هما ؤن مً مزاَبهم برا ؤسادوا الاخخطاس ؤوحضوا وَزا مهلىم ليل مً لهم نلم بلغت الهشب ،وَزا مما ال
ًدخاج بلى بكامت البرَان نلُه.
َ
ََ
َ َ
َ
َ
وللتقرير :في ظىسة اللاسنت نىذ كىله حهالى( :فإ اما َم ًْ ز ُلل ْذ َم َى ِاص ٍُى ُه))َ ( (75وؤ اما َم ًْ خ اف ْذ َم َى ِاص ٍُىه)) (76وكىله حهالى( :ف ِة ان َم َو
ْ
ْ
ا َ َ ْ ُ ْ ُ ْ ً )(78
ال ُه ْع ِش ٌُ ْع ًشا ( ِ )5ب ان َم َو ال ُه ْع ِش ٌُ ْع ًشا )( )77وحاء بهذ (ٌعشا) بفاضلت شبيهت بهزٍ نىذ كىله حهالىِ { :بن مو الهع ِش ٌعشا }
بن َزٍ العىسة اخخىث نلى رهش ؤوهمه ظبداهه وحهالى نلى هبُه ملسو هيلع هللا ىلص ،زم ؤجبهذ جلً اإلاىذ الجلُلت بما حشاسهه فُه ؤمخه
ْ
َ
مً الخإهِغ بخِعحر ما نشع فُه نعش للمامً في ؤمش دًىه ودهُاٍ فلاٌ (:ف ِة ان َم َو ال ُه ْع ِش ٌُ ْع ًشا ) فبشش نبادٍ بإن الهعش
(79
ًدبهه الِعش"
اب ْال ُف اجاس َلفي س ّجحن ( َ )7و َما َؤ ْد َ َ
ولزيادة التنبيه  :ورلً كىله حهالىَ ( :ه اال ب ان ِه َخ َ
ان َما ِس ِ ّج ٌحن )) (80بن جىشاس اللفكت جفُذ
س
ِ ِ ِ ِ ٍ
ِ
()81
اإلاهشفت بىنُذ الفجاس بشهاسا بإن الخؿفُف فجىس ،وؤلاًفاء بش ،ؤو سدم نً الخىزًب"
َْ
ُ َ
ْ
ْ ُ
وفي ظىسة البِىت كىله حهالىَ ( :خ اتى جإ ِج َي ُه ُم ال َب ِِّ َىت )) (82وكىله ( َما َح َاء ْت ُه ُم ال َب ِِّ َىت )) (83وكىله ؤًػا فى العىسة هفعها ( :ؤول ِئ ًَ
الذًً ( ُ )17ز ام َما َؤ ْد َ َ
َُ ْم َش ُّش ْال َبراًت )) (84و ( ُؤ َولئ ًَ َُ ْم َخ ْح ُر ْال َبراًت ))(85وكىله حهالىَ { :و َما َؤ ْد َ َ
ان َما ًَ ْى ُم ّ
ان َما ًَ ْى ُم ّ
)(86
الذًً }
س
س
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
()87
هشس هللا َاجحن الفاضلخحن اللشٍبخحن إلفاد الخهكُم والخىبُه لُىم الذًً ،وكُل" :ؤخذَما إلاامً والشاوي ليافش" "وَزا
دلُل نلى شذة َىٌ ًىم اللُامت والخىشاس لضٍادة التهىٍل" ( )88ومً اإلامىً "ؤن ًشاد باألوٌ ؤَل الىاس والشاوي ؤَل الجىت،
()89
فُإحي ول واخذ مىه إلاهنى حذًذ"
ََ ََْ َ َ َُ َْ
ا َْ َْ
َ َ َْ ْ
ان َما ل ُْلت الل ْذس ))(90هشس هللا َاجحن
وللتعظيم :وفي ظىسة اللذس كىله حهالىِ ( :بها ؤه َضلى ُاٍ ِفي ل ُْل ِت اللذ ِس (  )1وما ؤدس
الفاضلخحن مشجحن لُفذ الخهكُم والخإهُذ بإمش لُلت اللذس ألن الهشب برا اَخمذ بش يء وانخيذ به ؤنادث رهشٍ مشة بهذ
ؤخشي ،وَىزا خذر َىا في َاجحن الفاضلخحن خُث رهش ظبداهه وحهالى َزا الاظم وضشح به ،ووان خله الىىاًت سفها
()91
إلاجزلتها فةن الاظم كذ ًزهش بالخطشٍذ في مىغو الىىاًت حهكُما وجخىٍفا"
وفي بقهاس لُلت اللذس في اإلاىغهحن مً جإهُذ جفخُم ما الًخفى" ( )92وهلل نً ابً نباط" :ؤن َزٍ العىسة لها زالزىن
()93
ولمت ،وكىله "هي" هي العابهت والهششون مً ولماث العىسة ،وفيها بشاسة بلى ؤنها لُلت ظبو ونششًٍ"
َ ْ َ
َ ْ َ
َ ُْ
َْ
وكىله حهالى ( :ال ؤك ِع ُم ِب َهزا ال َبل ِذ ( َ )1وؤه َذ ِخ ٌّل ِب َهزا ال َبلذ )( )94ال خل الباخث ؤن هللا حهالى هشس لفل (البلذ) في َاجحن
الفاضلخحن مشجحن وبن رلً مً فطُذ هالم الهشب "فالبلذ ألاوٌ ًشاد به وضف لم ًدطل في الشاوي وَى مىت ألن مهىاٍ
ؤكعم بالبلذ الزي حبلذ نلى حهكُمه كلىب الهشب فال ًدل فُه ألخذ ما ؤخل للىبي ملسو هيلع هللا ىلص ،فلىله( :وؤهذ خل) ،ؤي :مدل
ؤخل لً مىه ما خشم نلى غحرن ،فطاس اإلاهنى ؤكعم بالبلذ املحشم حهكُما له ،وَى مو ؤهه مدشم نلى غحرن مدل لً
()95
بهشاما إلاجزلخً ،فالبلذ في ألاوٌ مدشم ،وفي الشاوي مدلل"
الخاجمت:
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ًكهش ألامش و اضحا مً خالٌ َزٍ الذساظت ؤن للخىشاس ؤهىانا وؤَمُت فاثلت وفىاثذ مخخلفت هما ؤظشد الباخث وبحن
ؤكىاٌ الهلماء بحن اإلااٍذًً واإلاىىشًٍ لىحىد الخىشاس فى الفىاضل اللشآهُت.
-1
-2
-3

بن الخىشاس ًدىىم بلى هىنحن ممذوح ومزمىم فإما اإلامذوح فمىحىد فى اللشآن الىشٍم ،وؤما اإلازمىم فممىىم
الىكىم فى الفىاضل اللشآهُت.
ؤحمو الهلماء نلى ؤن اللطظ اللشآهُت جىشسث بمػمىنها ال بإلفاقها.
بن اإلاخإمل فى آًاث هللا ًجذَا خالُت مً الخىشاس ،هما كاٌ الغضالي مخدذزا نً ؤظماء ًىم اللُامت وما فيها
مً ؤَىاٌ ".....فلِغ اإلالطىد بىثرة ألاظامي جىشٍش ألاظماء وألاللاب ،بل الغشع جىبُه ؤولي ألالباب ،فخدذ
()96
ول اظم مً ؤظماء اللُامت ظش وفى ول وهذ مً وهىتها مهنى فاخشص نلى مهشفت مهاهُه"

ومً الىخاثج التي جىضل بليها الباخث ؤن َىان ؤظشاسا جىمً وساء الخىشاس في فىاضل َزا الجضء ألاخحر ،مً ؤَمها جىىم
ألاظالُب البُاهُت ،وجلشٍش اإلاهني وجشبُتها في ألاهفغ ،وَزا ؤوضح في الخدذي وؤبلغ في ؤلاعجاص.
ونلى َزا فما مً لفل جىشس في اللشآن بال لفاثذة كذ ٌهلمها ؤلاوعان وكذ ال ٌهلمها
وما هشفخه َزٍ الذساظت الىححزة بهما َى كلُل مً هشحر ،فهزا اإلاىغىم ًدخاج بلى مضٍذ مً البدث للخىضل بلى ؤظشاس
َزٍ الكاَشة ألاظلىبُت اإلاخمحزة وما ؤو جِخم مً الهلم بال كلُال.
الهىامش واملصادر:
 - 1اإلاطشي ابً ؤبي ألاضبو .جدشٍش الخدبحر في ضىانت الشهش والىثر في بُان بعجاص اللشآن .اللاَشة ،1963ص375 :
 - 2مجذي ناٌش نىدة ؤبى لحُت .الىكم اللشآوي في ظىسة َىد دساظت ؤظلىبُت .ص65 :
 - 3مجذي ناٌش نىدة ؤبى لحُت .اإلاشحو العابم ص65 :
 - 4الباكالوي ؤبى بىش ،بعجاص اللشآن .الجامهت ؤلاظالمُت اإلاذًىت اإلاىىسة  1976ص20 :
 - 5الخالذي ضالح نبذ الفخاح ،بعجاص اللشآن البُاوي ودالثل مطذسٍ الشباوي .ؽ ،1 :داس نماس نمان 2000م ،ص311 :
 - 6ابً مىكىس (ؤلامام الهالمت) لعان الهشب املجلذ ( )12داس الخىفُلُت للترار .ص69 – 68 :
 - 7الفُىمي (الهالمت) ؤخمذ بً دمحم .اإلاطباح اإلاىحر .اإلاىخبت الهطشٍت ص273 :
 - 8الجشحاوي نلي بً دمحم .الخهشٍفاث .مىخبت اللشآن2003 .م ،ص71 :
 - 9نباط فػل ،اللطظ اللشآوي ،بًدائٍ وهفداجه .داس الفشكان نمان 1986م ،ص20 – 19 :
 - 10نلي بظمانُل الجاف .الخىشاس وؤهىانه2012 .م ،ص6 :
 - 11نلي بظمانُل اإلاشحو العابم والطفدت هفعها.
 - 12فااد صهشٍا ،مو اإلاىظُلي رهشٍاث ودسظاث .داس الشئىن الشلافُت بغذاد .ص55 :
 - 13اإلاطذس العابم والطفدت راتها.
 - 14ظىسة الضمش آلاًت4 :
 - 15نلي بظمانُل اإلاشحو العابم والطفدت هفعها.
 - 16ظىسة الخيازش 5 – 4
 - 17الضمخششي الىشاف الجضء الشابو داس الفىش بال جاسٍخ ص281:
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 - 18ظىسة البلشة 8
 - 19الىشماوي ،مدمىد بً خمضة ،البرَان في جىحُه مدشابه اللشآن ،مىخبت داس الترار بال جاسٍخ ،ص60:
 - 20ظىسة َىد 60
 - 21الضمخششي ،الىشاف383 /2 .
 - 22نلي بظمانُل اإلاشحو العابم والطفدت هفعها.
 - 23ظىسة الىاكهت 10
 - 24ألالىس ي مدمىد (الهالمت) سوح اإلاهاوي في جفعحر اللشآن الهكُم والعبو اإلاشاوي ،م ،15 /داس الفىش بحروث،1997 :
ص203 :
 - 25نلي بظمانُل اإلاشحو العابم والطفدت هفعها.
 - 26ظىسة الىاكهت 9 -8
 - 27الىشماوي ،مشحو ظابم ،ص199 :
 - 28نلي بظمانُل اإلاشحو العابم ص23 :
 - 29ظىسة الخيازش 5
 - 30ظىسة الخيازش 7
 - 31نلي بظمانُل اإلاشحو العابم والطفدت هفعها
 - 32ظىسة الضلضلت 8 - 7
 - 33نلي بظمانُل اإلاشحو العابم والطفدت هفعها
 - 34نلي حاسم ومطؿفى ؤمحن ،البالغت الىاضحت الؿبهت الششنُت  2007ص436 :
 - 35العُىؾي نبذ الشخمً (ؤلامام) ؤلاجلان في نلىم اللشآن ،الجضء الشالث داس الترار اللاَشة .ص282 – 281 :
 - 36ظىسة ؾه113 :
 - 37العُىؾي مشحو ظابم والطفدت راتها.
 - 38ظىسة غافش39 – 38 :
 - 39ظىسة الىاكهت 27
 - 40الخؿابي ،الشماوي ،ونبذ اللاَش الجشحاوي .زالر سظاثل ص35 :
 - 41الخؿابي ،اإلاشحو العابم والطفدت راتها.
 - 42ابً كخِبت .جإوٍل مشيل اللشآن .داس الترار ؽ1963 2 :م ،ص180 :
 - 43الضسهش ي ،ؤبى نبذ هللا بذس الذًً دمحم بً نبذ هللا  .البرَان في نلىم اللشآن املحلم :دمحم ؤبى الفػل ببشاَُم الؿبهت:
ألاولىَ 1376 ،ـ  1957 -م ص25 :
 - 44الضسهش ي .اإلاشحو العابم والطفدت راتها
 - 45الضمخششي ،الىشاف .داس الاظخهاهت .ؽ 1 :اللاَشة  1365ج ،4 :ص435 :
 - 46ظىسة الىبة5 – 4 :
 - 47الخؿُب الاظيافي ،دسة الخجزًل وغشة الخإوٍل في بُان آلاًاث اإلادشابهاث في هخاب هللا الهضٍض .داس آلافاق الجذًذة
بحروث 1973م ،ص356 :
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 - 48ظُذ كؿب .في قالٌ اللشآن .داس الششوق 1968 .ج ،1 :ص55 :
 - 49ظىسة البلشة144 :
 - 50ظىسة البلشة145 :
 - 51فػل نباط ،بعجاص اللشآن .ص212 :
 - 52ظىسة اليافشون 4 -1
 - 53فػل نباط ،بعجاص اللشآن .ص212 :
 - 54ظىسة الىبة 5 - 4
 - 55ؤلاظيافي ،مشحو ظابم ص357 :
 - 56البيضاوي ،عبد هللا بن عمر .أهىارالتنزًل وأسرارالتأويل  ،ث :دمحم عبد الرحمن املرعشلي.دارإحياء التراث
العربي – بيروث الطبعت :ألاولى  1418 -هـالبُػاوي 438 /5
 - 57ظىسة الىبة 4-3
 - 58ظىسة اإلاؿففحن 8-7
 - 59ؤلاظيافي مشحو ظابم ،ص272 :
 - 60ظىسة الخيازش 4-3
 - 61الشىواوي دمحم بً نلي ،فخذ اللذًش داس الفىش بحروث486 /5 .
 - 62ظىسة الاوشلاق5 – 2
 - 63الغشهاؾي ؤخمذ صبحر ،مالن الخإوٍل .النهػت الهشبُت 948 /2 ٌ1405
 - 64ظىسة الىبة 28
 - 65ظىسة الىبة 35
 - 66ؤبى خُان ألاهذلس ي .البدش املحُـ ،املجلذ الشامً داس الىخب الهلمُت بحروث ص)406( :
 - 67ظىسة الىبة 35
 - 68ابً ناشىس دمحم الؿاَش الخدشٍش والخىىٍش املجلذ 12:داس سحىىن جىوغ ص)46 – 45( :
 - 69ظُذ كؿب في قالٌ اللشآن داس الششوق 1972ص4010 :
 - 70ظىسة اليافشون 3
 - 71ظىسة اليافشون 5
 - 72الفشاءً ،ديى بً صٍاد ،مهاوي اللشآن2002 ،م288 /3 .
 - 73البغىي الحعحن بً معهىد( ،مديي العىت) مهالم الخجزًل داس ؾُبت 1997م535 /4 .
 - 74الاظيافي ،مشحو ظابم .ص373 :
 - 75ظىسةاللاسنت 6
 - 76ظىسة اللاسنت 8
 - 77ظىسة الششح 5
 - 78ظىسة الششح 6
 - 79الغشهاؾي ،مشحو ظابم953 /2 .
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