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دراسة عامة عن التكرار: الباب الثالث
مفھوم التكرار: الفصل االول 

تعریف التكرار: المبحث األول 
الثالثي يفيد املبالغة ، كالرتداد التكرار مصدر : قال أبو البقاء 1.من كلمة الكر مبعىن الرجوع: لغة 

وجيوز كسر التاء فإنه اسم من مصدر رد، أو مصدر مزيد أصله التكرار قبلت الياء ألفا عند كوفية ، 

إهزم عنه مث كر عليه كرور، : كرر: "وأما الزخمشري فيذكر صيغة أخرى للفعل كر حيث يقول 2.تكرر

3وكررت عليه احلديث كرا، وكررت عليه التكرارا، وكرر على مسعه كذا وتكرر عليه

هو أسلوب التعبري يصور انفعال النفس مبثري ما، واللفظ املكرر منه هو املفتاح : وأما اصطالحا 

التصاله الوثيق بالوجدان، فاملتكلم إمنا يكرر ما يثري إهتماما عنده ، وهو الذي ينشر الضوء على الصورة 

ممن يصل القول اليهم بعد جيب يف الوقت  نفسه أن ينقله اىل نفوس خماطبيه أو من هم يف حكم املخاطبني

وهو أن يكرر متكلم اللفظية الواحدة لتأكيد الوصف أو : قال ابن أيب أصبع املصري 4.الزمان والديار

5.املدح أو الذم أو التهويل أو الوعيد

أنواع التكرار: المبحث الثاني 

الرجوع على الشىيء، ومعىن : الكر : ، قال الليث 3: ، اجلزء303كما ذكر يف كتاب تذهيب اللغة الذي ألفه األزهري يف الصفحة  1
.التكرار

297: الكليات أليب البقاء، ص2
: م ص1998/ هـ 1914بعة بريوت ، الط—أساس البالغة للزخمشري، دار كتب العلمية3
136: بريوت ص –التكرار بني املثري والتأثري لدكتور عزالدين علي سيد، الناشرالعامل الكتب 4
. مهورية العربية املثحدة5

375: ص 
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، فقد 6وأما ابن رشيق.من خالل هذا التعريفات، ينقسم التكرار باعتبارات خمتلفة إىل أقسام شىت

7.تكرار اللفظ دون املعىن، وتكرار اللفظ دون املعىن ، وتكرار اللفظ و املعىن معا: قسم التكرار ثالثة أقسام

قسم يوجد يف اللفظ واملعىن ، وقسم يوجد يف املعىن دون اللفظ ، : إىل أربعة أقسام 8وأما قسمه ابن األثري

ويعىن باملفيد مايأيت ملعىن ، وبغري املفيد مايأيت . ىل مفيد وغري مفيدوكل من هذين القسمني ينقسم عنده إ

.9معىنلغري 

وعلى هذين قولني، قد يكون بتكرار األساس نوعني ، تكرار اللفظ و املعىن معا ، أو التكرار معىن 

.فقط

تكرار اللفظ والمعنى . أ
: فأما تكرار اللفظ و املعىن، منه قول أيب الطيب املتىن 

ارا، أحد أقطاب هو العامل الفقيه األديب احملصل الناقد الشاعر البليغ اللغوي الشيخ أيب علي احلسن بن رشيق، املسيلي مولدا، القريواين د6
م ، كان سليل عائلة معروفة بالعلم 995/ هـ 385ولد مدينة املسيلة اجلزائرية سنة الفكر املعرفة واألدب يف القرن اخلامس اهلجري، 

كل اآلفاق والنسب واهليبة اإلجتماعية ، يعترب من كيار مراجع وعلماء اللغة العربية يف تاريخ العرب واملسلني، له شهرة واسعة امتدت إىل  
المثيل هلما يف علوم اللغة فكان طودان ) م 7810املتوىف سنة (وذاعت يف كل األمصار ، فكان معاصره الشيخ عبد القاهر اجلرجاين 

انفرد ابن رشيق " ، اشتهر بكتاب العمدة الذي ال نظري له يف تاريخ اللغة العربية، درسه ابن خلدون ودرسه وقال عنه يف مقدمته، يةالعرب
املتوىف (، أهدى كتابه هذا لشيخه العالمة اللغوي الفلكي الكبري علي بن أيب الرجال "

يف وهو صاحب كتاب البارع يف أحكام النجوم ، شرحه أمحد ابن قنفذ القسطيين، وترجم إىل الالتينية وطبع وبيع ) م 1030بعد 
.م1485البندقية سنة 

: بريوت 1ط ه ج . إلبن رشيق القريواين، احلسن بن رشيق، فحقيق حممد حميي الدين عبد احلميد. العمدة يف حماسن  الشعر وآدبه ونقده7
73هـ ، ص 1401، يلدر اجل

، وهو هو املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد جمد الدين أبو السعادات الشيباين  اجلزري الشافعي ، املعروف بابن األثري8
إحدى الربيعني سنة أخو الوزير وزير األفضل ضياء الدين نصر اهللا ، أيب احلسن علي صاحب الكامل يف التاريخ، ولد أبو السعادات هذا يف 

أربع وأربعني ومخسمائة
دار . حتقيق أمحد احلويف، بدون طبانة ) هـ637: املتوىف (املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن األثري ، نصر اهللا بن حممد 9

3ص 3القاهرة ج . 
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10ومل أر مثل جرياين ومثلى   ملثلى عند مثلهم مقام

.يف هذا قسم ، ينقسم إىل مفيد وغري مفيد

التكرار المفيد.1

واعلم أن املفيد من التكرير يأيت يف الكالم تأكيدا له وتشييدا من أمره، "قال ابن األثري يف كتابه

وإمنا يفعل ذلك للداللة على العناية بالشيء الذي كررت فيه كالمك ، إما بالغة يف مدحه، أو يف دمه أو 

ينِ ) 3(الرَّْمحَِنالرَِّحيمِ ) 2(احلَْْمُدلِلَِّهَربِّاْلَعاَلِمنيَ ) 1(ِبْسِماللَِّهالرَّْمحَِنالرَِّحيمِ : مثال11.عري ذلك َماِلِكيَـْوِمالدِّ

13.مرتني، والفائدة يف ذلك أن األوىل يتعلق بأمر الدنيا، والثاين بأمر األخرة" الرَّْمحَِنالرَِّحيمِ "فكرر12)4(

ج فيما يتعلق بأمر الدنيا يرجع اىل خلق العاملني يف كونه خلق كال منهم أكمل صفة، وأعطاه مجيع ماحيتا 

وأمايتعلق بأمر األخرة فهو إشارة . وقد يرجع اىل عري اخللق كإدرار األرزاق وغريها. إليه حىت البقة والذباب

14اىل الرمحة الثانية يف يوم القيامة،  الذي هو يوم الدين

التكرار غير المفيد.2

المصدر السابقة10
املصدر السابقة11
4-1: سورة الفاحتة 12
القهرة-3: ج 8:  املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن األثري ، ص 13
املصدر السابقة14
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يستفيد بالكالم هو ما جاء خبالف املفيد، أي ما كان مستغىن عنه غري مستفيد به زيادة معىن مل 

:مثال15.األول ألنه حينئذ يكون فضال من القول ولغوا

ملثلى عند مثلهم مقاممل أر مثل جرياىن ومثلى

16.فهذا التكرار الفاحش الذي يؤثر يف الكالم نقصا: ينقد ابن األثري بقوله

تكرار المعنى دون اللفظ. ب

.يف هذا قسم، ينقسم إىل مفيد و غري مفيد

المفيدالتكرار .1

بعد ثالثة وسبعة تنوب مناب قول ثالثة و سبعة 17" تلك عشرة كاملة: "قوله تعاىل

ذلك توكيد ثالث، واملراد به إجياب صوم " كاملة"هي ثالثة وسبعة، مث قال " عشرة"مرتني ألن 

األيام السبعة عند الرجوع يف الريق على الفور، ال عند الوصول إىل البلد، كما ذهب إليه 

.18قهاءبعض الف

التكرار غير المفيد.2

:مثال الشعر كتبه ابن األثري يف كتابه

52: مصر ص- بيان اعجاز القرآن، ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، اخلطايب، دار املعارف1
القهرة- 3: ج25: املثل السائر يف أدب الكتاب والشاعر لضياء الدين بن األثري، ص16
197: سورة البقرة17
القهرة-3: ج30:املثاللسائرفيأدبالكتابوالشاعرلضياءالدينبناألثري،ص18
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إن العزاء وإن الصرب قد غلباقالت أمامة ال حتزع فقلت هلا

ماال نعيش يف الناس أو نسباهال التمست لنا إن كنت صادقة

ألن الفاقية هي فالبيت األول معيب، أنه كرر العزاء و الصرب، إذ معنامها واحدا، ومل يردا فاقية، 

.وأما البيت الثاين فليس مبعيب ألن التكرار جاء يف النشب وهو فاقية. االباء

أغراض التكرار : المبحث الثالث

فعلى سبيل املثال نرى . قد تكلم النقاد والباحثون يف أغراض التكرار ودوافعه بأساليب خمتلفة

يتصل بأحوال ااملخاطبني والسمعني، حيث الضابط يف ذالك عند اجلاحظ أمرا شامال ال ينحصر، بل 

ومجلة القول يف الرتدد أنه ليس فيه حد ينتهى إليه ، وال يؤتى على وصفه، وإمنا ذالك على قدر : يقول

.19املستمعني، ومن حيضر من العوام واخلواص

م اليت ولعل الكالم العرب يف إستخدامه لظاهرة التكرار يريد اإلبالغ واإلضاح إرديا عن حالة الكال

جتول يف نفسه، فال جيد وسيلة تساعده يف إفراغ هذه احلالة أفضل من التكرار، والدارس ألغراض التكرار 

وبناء على ذالك فقد . سلحظ إرتباط هذه األغراض بالبواعث النفسية والداللية اليت أراد التعبري عيها

:تعددت األغراض اليت يؤديها التكرار، منها

واإلشارة إلى أهمية و خطورته)التوكيد(التأكيد .أ

105ص 1دار ومكتبة اهلالل ج : بريوت). ه1433(لعمرو بن اجلاحظ. البيان والتبيني19
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إىل ما ذهب إليه أبو عبيدة يف أن التوكيد غرض ألساسي من أغراض التكرار 20يذهب ابن قتيبة

إذا أراد التوكيد وحسما إلطماء " واهللا ألفعله، مث واهللا ألفعله: " وقد يقول القائل يف كالمه: "جاء ذالك قوله

.22فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا: له تعاىلمنه قو 21"من أن يفعله

يرى الزركشي أن حقيقة إعادة اللفظ أو مرادفه تأكيد للمعىن، وتقريره لدى السامع، واستدل على 

يفضل الزركشي سؤل احلكماء عن تكرار إذا خرج عن 23إن الكالم إذا تكرر تقرر: ذالك بقول العرب

نه حيسن سؤال احلكمة عن التكرار إذ خرج عن األصل، وأما إذا وافق واعلم أ:"األصل، جاء ذالك يف قوله

، قفال 24إياك نعبد وإياك نستعني: يف قوله تعاىل" إياك"مل كررت : األصل فال، واهذا ال  يتجه سؤاهلم

25....إمنا كررت للتأكيد: بعضهم

التهديد و الوعيد.ب

. له العديد من املصتفات أشهرها عيون األخبار، وأدب   الكتاب وغريها. 20
الدينور  فرتة فنسب إليها، وتعلم يف بغداد على يد مشاهر علمائها، فأخذ احلديث عن أئمة املشهورين ويف يعتفد أنه ولد يف بغداد وسكن الكوفة مث وىل قضاء

وأخذ اللغة و النحو والقراءات على أيب حامت السجستتاين، وكان إماما كبريا ضليعا يف . مقدمتهم إسحاق بن وهوية، أحد أصحاب اإلمام الشافعي، وله مسند معروف
يب اخلطاب زياد أيب الفضل الرياشي، وكان عاملا باللغة والشعر كثري الرواية عن األصمعي، تتلمذ عاى عبد الرمحن ابن أخي األصمعي، وحرملة بن حيىي، وأالعربية، وعن

))الدينوريحممد بن قتيبةأبو http://ar.wikipedia.org/wiki/.(وغريهمبن حيىي احلساين، 
235: تأويل مشكل القرآن الكرمي إلبن قتيبة ص21
6-5: سورة اإلنشرح22
9:ص3: الربهان يف علوم القرآن لإلمام الزركشي، ج23
5:سورة الفاحتة 24
11: ص3:الربهان يف علوم القرآن لإلمام الزركشي ج25
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). التغليظ(26يد والوعيد، أو كما مساه الفراءومن األغراض اليت جاء التكرار ليؤيها غرض التهد

وذكر الفراء الكثري من األمثلة اليت . 

كال سوف تعلمون، مث كال سوف : ، منها قوله تعاىل27جاء فيها التكرار ليؤيد غرض التغليظ والتهديد

رشيق القرواين أن الشاعر أو الكالم العرب ال جيب له يكرر اإلسم إال على جهة ويرى ابن . 28تعلمون

وردت يف القرآن الكرمي آيات كثرية جاء فيها التكرار لغرض . 29الوعيد والتهديد إن كان عتابا موجعا

.31القارعة، ما القارعة"و 30احلاقة، مااحلاقة: التهديد والوعيد ذكرها ايب اإلسبع منها قوله تعاىل

.ووعيده لتهويل السامع وخيويفه

من وقوع في فعل المكرر المحذر منهالتحذير.ج

لعل هذا الغرض قريب من الغرض السابق يف ضرورة التأكيد و التنبيه على األمر املكرر و التحذير

:منه قول الشاعر. فمن سنن العرب التكرار واإلعادة إلرادة اإلبالغ حبسب العناية باألمر املكرر. منه

حىت تقول يساؤهم هذا فىتوكتيبة لبستها بكتيبة

ولد الفراء . يصلحه: أي" ألنه كان يفري الكالم"اإلمام أبو زكريا حيىي بن زياد من عبداهللا بن منظور بن مروان األسلمي الدميلي الكويف، موىل بين اسد، املعروف بالفراء 26
د اإلمام يف الكوفة مث انتقل إىل بغداد وأثرت البيئة ول. هجري كما حققه الدكتور أمحد األنصاري مث انتقل إىل بغداد وجعل أكثر مقامه فيها144يف الكوفة سنة 

.الكوفية يف نشأته وفكره ملا اتسمت به من شيوع التصوف اإلشراقي، فكان وراعا متدينا برا بأهله وقومه
288:ص3:معاين القرآن، الفراء، ج27
سورة التكاثر28
288ه، 1104، .دار اجليل: بريوت1ج 5ط . سن بن رشيق، حتقيق حممد حمىي الدين عبد احلميدإلبن رشيق القريواين، احل. العمدة يف حماسن الشعر وآدبه ونقده29
2-1: سورة احلاقة30
2-1: سورة االقارعة31
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يف رؤوس أبيات القصيدة عناية باألمر وإبالغا " وكتيبة لبستها بكتيبة:" فالشاعر يف هذه القصيدة كرر قول

َوقَاَل الَِّذي آَمَن يَا قـَْوِم : " زمن التكرار الوارد يف القرآن الكرمي هذا الغرض قول تعاىل. 32خذيريف التنبيه ولت

نـَْيا َمَتاٌع َوِإنَّ اْآلِخرََة ِهَي َداُر اْلَقرَارِ ) 38(اتَِّبُعوِن أَْهدُِكْم َسِبيَل الرََّشاِد  َا َهِذِه اْحلََياُة الدُّ فابن )" 39(يَا قـَْوِم ِإمنَّ

كرر نداء قومه لزيادة التنبيه هلم وإقاظهم من سنة غفلتهم وهذا من التكرار الذي هو أبلغ : ألثري يرى أنها

33من اإلجياز وأشد موقعا من اإلختصار

ما رأينا يف ختذير لألمة من أن يتبع سبيل ذالك الرجل الذي مأكله أي عمل يغضب اهللا تعاىل، ومن هذا 

وفيه ماال خيفي من التشنيع " يارب يارب: " حرام ومطعمة حرام وغذي باحلرام هم ميده إىل السماء يقول

كما دعوة واضحة إىل عدم الوقوع فيما وقع هذ الرجل والتخذير من . والتفظيع هلذا العمل والتخذير منه

.34فعله

و التلذذ بذكر االسمالتشويق وإلستعذاب.د

ومن األغراض اليت يؤديها التكرار هو التشويق واإلستعذاب، إذ ال يرى يف تكرار ولكن إلفادة  

وال جيب " هذا ما أشار إليه ابن رشيق القريواين يف قوله ، . الغزل أو النسيب أو التلذذ بذكر إسم احملبوبة

أن التشوق 35"إمسا على جهة التشويق وإلستعاب إذا كان يف تغزل أو نسيبللشاعر أو الكالم أن يكرر 

واإلستعذاب يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما كان يف الغزل وال يف نسيب، وإمنا كان التلذذ يف 

213: الصاحيب يف فقه اللغة إلبن فارس ص32
19: املثل السائر إلبن األثري، قسم الثالث، ص33
105- 104: التكرار يف حديث النيب، أميمة بدر الدين، جملة جامعة دمشق، ص34
73: ص2: العمدة يف حماسن الشعر وآدبه البن رشيق القريواين ج35
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ر، اللهم اغفر لألنصار، وألبناء األنصا" ذكر االسم واستعذاب التلفظ به، كما قال صلى اهللا عليه وسلم 

ومل يكن هذا التكرار إال الستعذاب ذكر األنصار وللتلذذ بذكرهم وإكرامهم وتشريفهم " وأبناء أبناء األنصار

.36

التنويه واإلشارة على سبيل التعظيم.ه

اخلاص بعد ففائدة التكرار أنه ذكر. وقد يأيت التكرار ليؤدي املدح عن طريق التنويه و التعظيم

. 37)238(َحاِفظُواَعَلىالصََّلَواتَِوالصََّالِةاْلُوْسطَىَوقُوُموالِلَِّهَقانِِتنيَ : العام للتنبيه على فضله، ومثاله يف قوله تعال

الَكرُِمي، "واستشهد ابن األثري على صحة كالم باحلديث النبوي الشريف يف وصف يوسف عليه السالم، 

هذا " 38رِِمي، اْبِن الَكرِِمي يُوُسُف ْبُن يـَْعُقوَب ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبـْرَاِهيَم َعَلْيِهُم السََّالمُ اْبُن الَكرِِمي، اْبِن الكَ 

وكذلك قوله صلى اهللا عليه . 

39اكأمك مث أمك مث أمك مث أبوك مث أدناك أدن: وسلم 

التوجع.ز

ومن األغراض اليت يأيت التكرار لتأديتها تكرار الكالم على وجه التوجع، ومثال قوله على كرم اهللا 

:" وجهه

40مننعهمنازعيت أمرا هو يل مث قالوا أال يف احلق أن نأخذ ويف احلق أن 

م2010العدد األول 26-أمينة بدرالدين، جملة جامعة دمشق. التكرار يف احلديث النبوي، د36
238: سورة البقرة37
،دارطوق النجاح):(فيكتابأحاديثاألنبياءبابقوالللهتعاىل3390يحهرقمأخرجهالبخاريفيصح38
2:ص8: ج6665: 39
110: ص2:أسرارالبالغةج40
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41تعدد المتعلق.ح

السخي قريب من اهللا، قريب من الناس، قريب من اجلنة، بعيد من :" وقول صلى اهللا عليه وسلم

النار، والبخل بعيد من الناس، بعيد من اجلنة، قريب من النار، واجلاهل سخي أحب إىل اهللا من عابد 

األوىل، وكذلك بعيد الثانية وبعيد األوىل يف فقريب الثانية تعلقت بغري ما تعلقت به قريب .42"خبيل

.احلديث

التكثير.ط

أَْوَىل َلَك : وهو قليل الورود يف الكالم العرب، منه قوله تعاىل : من املعاين اليت خيرج إليها التكثري

فَِبَأيِّ : ، وهلذ جاء يف كتاب اهللا التكرار قوله تعاىل يف سورة الرمحن43)35(ُمثَّ َأْوَىل َلَك فََأْوَىل ) 34(فََأْوَىل 

بَانِ  ِبنيَ : وكذلك قول تعاىل يف سورة املرسالت. آَالِء َربُِّكَما ُتَكذِّ .َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِّ

التعجب. ي

فـَُقِتَل  : اهللا كقولهومن األغراض اليت يؤديها التكرار التعجب وأمثلة قليلة، فمنها ما ورد يف كتاب 

، فالتكرار يف هذه اآليات جاء لداللة التعجب من تقديره وإصابته )20(ُمثَّ قُِتَل َكْيَف َقدَّرَ ) 19(َكْيَف َقدَّرَ 

44قتله اهللا ما أشجعه وما أشعره: الغرض، ومثله يف قولنا

110:التكرار يف حديث النيب، أميمة بدرالدين، جملة جامعة دمشق، ص41
1962: هذا احلديث أخرجه الرتمذي، باب الرب والصلة، رقم 42
35- 34: سورة القيامة43
: بدوي طبانة، الناشر-محد احلويفأ: ضياء الدين أبن األثري، احملقق: املثل السائر يف أدب الكتاب والشاعر، ويليه الفلك الدائر على األدب الثائ، املؤلف44

76: مصر القسم الثالث،ص
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االستبعاد. ك

منها قول تعاىل 46له الشواهد45اإلصباعومن األغراض اليت جيوز التكرار فيها االستبعاد، فابن أيب 

َهاَت ِلَما تُوَعُدوَن : َهاَت َهيـْ ، ومما يف السنة من التكرار قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 47)36(َهيـْ

.يف معرض املدح48"أبو زرع وما أبو زرع"حكاية عن أم زرع،

تنبيه الغافل وإفهام الغبي. ل

متفاوتون يف إدراكهم وفهمهم، منهم بطيء الفهم،وفيهم الفطن والناس خمتلفون يف أقدارهم، 

اللماح، والدعوة اإلسالمية دعوة عامة إنسانية خالدة، فـال بـدأنيّتبـعالرسول صلى ااهللا عليه وسلم هذا 

األسلوب، وينهج هذا النهج حرصاً على أداء األمانةوتبليغها للناس مجيعاً، فيخاطب الفطن، وخياطب الغيب 

كان النيب صلى ااهللا عليـه وسـلم ( :ه وهـو مـا ميكـن أننفهمه من حديث أنس بن مالك رضي ااهللا عنهوينبه

49إذاتكّلم أعادها ثالثاً لتعقل عنه

اإللحاح في الدعاء. م

:اللهم اسـقنا،اللهم اسقنا، وقوله:وهو كثري يف حديث رسول ااهللا صلى ااهللا عليه وسلم، ومنه قوله

للهم أغثنا، فقد ضاقت الدنيا على صحابة رسـول االلهصلى ااهللا عليه وسلم، وشكوا ضيق اللهم أغثنا، ا

ه 595–654ملصري هو زكي الدين أبو حممد عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبداهللا بن حممد بن جعفر بن احلسن املعروف بابن أيب إلصباع العدواين ا45
لده ووفاته مبصرمو . م، هو الشاعر، من العلماء باألدب1198-1256

، كتاب الثاين، دار 376: ص) ه654:املتوىف (حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لعبد العظيم بن الواحد بن ظافر ابن أيب اإلصباع العدواين 46
الفكر

36: سورة املؤمنون47
2448ومسلم 189رواه البخاري 48
م2010العدد األول 105: ص26-أمينة بدرالدين، جملة جامعة دمشق.التكرار يف احلديث النبوي، د49
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حاهلم وقّلة حيلتهم، فدعا رسول ااهللا صلى ااهللا عليهوسلم هلم وأحلفي السؤال رغبة منه صلى ااهللا عليه 

50وسلم أنيفرج ااهللا كربتهم ويصلححاهلم

51اإلغراء وزيادة الترغيب في الشيء. ن

كتكراره للمغفرة والتوبة، وحب ااهللا ورسوله، وتأكيده حق اجلار، وغريهـا مـن األمور اليت ذكرناها 

قبل قليل، ومنه الرتغيب يف الطاعة و برالوالدين واجلهاد فـي سبيل ااهللا، واإلغراء والرتغيب وسيلة مهمة 

ا استعمل التحذير، ومها أسـلوبان منوسائل الدعوة، وقدكثر استعمال النيب صلى ااهللا عليه وسلم هلا، كم

غالبـًا مـا يكونـان متجاورين، فكما حّذر النيب صلى ااهللا عليه وسلم منبعض األعمال ودعا إىل تركهـا 

ومنجاء بعدهم من املسلمني وأنيتعاملوا

غفر ااهللا لرجل كان قبلكم، سهًال إذا باع، سهًال إذا اشرتى، سهًال إذا :القبيل قوله صلى ااهللا عليه وسلم

52اقتـضى

اإلعادة تطرية للمعنى وتجديداً لعهده إذا طال وخشي تناسي األول. س

اره ألمهية النية، ولضرورة التخفيف يف الصالة، وحلـّق اجلار، وحفظ اللسان، وهو ما نلمسه يف تكر 

53وعدم احللف بغري بااهللا تعاىل

105املرجع السابق ص 50
108املرجع السابق ص51
1335رقم ما جاء يف اسثقراض البعري أو الشيء من احليوانباب رواه الرتمذي يف كتاب البيوع 52
م2010العدد األول 109: ص26-دمشقأمينة بدرالدين، جملة جامعة. التكرار يف احلديث النبوي، د53
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أقسام التكرار في الحدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم: الفصل الثاني

يف جملة جامة دمشق تقول أن أقسم التكرار يف احلديث النبوي ال 54ذكر أمنة بدرالدين

يستعمل النيب صلى اهللا عليه وسلم هلذا األسلوب أكثر . خيرج عن هذا التقسيم كما ذكرنا يف السابقة

وضوحا إذا تذكرنا أن مهمته األساسية هي التبليغ كما ورد يف القرآن الكرمي، كما يستعمل ذلك النيب صلى 

يه وسلم يف حديثه  أيضا، وإذا كانت مهمة النيب صلى اهللا عليه وسلم التبليغ والتعليم فهذا أمر اهللا عل

.يقتضي التكرار كما هو معروف الختالف  حالة املخاطبني وتباين مستوياهم يف اإلستعاب و الفهم

ا وباللفظ فالنيب صلى اهللا عليه وسلم إذا مل يكن يكرر باللفظ فقط، وإمنا يكرر باللفظ أحيان

.واملعىن تارة أخرى كما ذكرنا

تكرار اللفظ والمعنى: المبحث األول

التكرار اللفظي . 55إعادة اللفظ نفسه أو العبارة بنفسها لدواع خمتلفة: التكرار باللفظ

تكرار احلرف: األول 56عنده ثالثة أنواع هو التكرار احلرف، التكرار يف الكلمة واجلملة أو العبارة

إّن ظاهرة تكرار احلرف موجودة ىف الشعر العريب، وهلا أثرها اخلاص يف إحداث التأثريات النفسية 

للمتلقي فهي قد متثل الصوت األخري يف نفس الشاعر أو الصوت الذي ميكن أن يصب فيه أحاسيسه و 

ي، فقد حيكي اللفظ تكرار احلرف الواحد يف اللفظة له معناه و مدلوله املوسيق. مشاعره عند القاقية مثال

حالة املتكلم أو يشري إىل معىن اللفظة نفسها، فهو ميثل بتكرار حرفية تكرار املعىن الذي هو أصل مادته، 

هي أستاذة جامة دمشق54
79: ص" التكرار يف احلديث النبوي الشريف" على املوضوع 2010من كتابتها يف جملة جامة دمشق . هذا تعريف من األستاذة الدكتورة أمنة بدرالدين55
80: املصدر السابقة ص56
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و . 57َاْحَيانًا يَْأتِْيِينْ ِمْثَل َصْلَصَلِة اجلََْرسِ : قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . سواء كانت فعال أو صوتا

صوت الصلصلة اليت كانت ترافق الوحي، فيسمعها يف أثناء تلقيه فأحدث قد حكى بتكراره حلرف الصاد

تكرار الصاد صوتا مياثل أو يصّور الضجة اليت كانت ترافق نزول الوحي على رسول اهللا صىب اهللا عليه 

58.وسلم

)الجملة(تكرار العبارة .أ

ر عبارة يف مناسبات و كما كرر النيب صلى اهللا عليه وسلم احلرف الواحد يف اللفظة، فقد يكر 

: َعْن َأِيبْ ُهَريـْرََة قَالَ : لغايايت شىت، وهو منهج معروف عنده و من هذه العبارات قوله صلى اهللا عليه وسلم

ْيِه ِعْنَد اْلِكَربِ َمْن أَْدَرَك َواِلدَ : َرِغَم أَنـُْفُه، ِقْيَل َمْن يَا َرُسْوُل اِهللا؟ قَالَ :قَاَل َرُسْوُل اِهللا َصلَّى اهللا ُ َعَلْيِه َوَسلَّم

59.َأَحُدُمهاَ أَْو ِكَلْيِهماَ ُمثَّ َملْ يُدْدِخِل اْجلَنَّةَ 

تكرار اللفظ الواحد.ب

كان معاذ بن : و مثال هذا التكرار كما قول صلى اهللا عليه وسلم عن قراءة القرآن بعد الفاحتة 

العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل جبل يصلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مث يرجع فيؤم قومه فصلى

فاتنا (ثالث مرار أو قال). فتنان فتان فتان(فكان معاذا تناول منه فبلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

60.وأمره بسورتني من أوسط املفصل) فاتنا فاتنا

.كتاب بدء الوحي اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلميف2رواه البخاري يف الصحيح رقم 57
81: التكرار يف حديث النيب،أميمة بدر الدين ، جملة جامعة دمشق، ص58
2551رقم . رواه مسلم يف صحيحه،كتاب األدب باب رغم انفه من أدرك أبويه فلم يدخل اجلنة59
1: ه الطبعة الثالثة ، ج1407بريوت–دار ابن كثري، اليمامة : الناشر . بد اهللا البخاري ااجلعفيحملمد بن امساعيل ابو ع) صحيح البخاري(اجلامع الصحيح املختصر60

230:ص 669:رقم 
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تكرار المعنى دون اللفظ: المبحث الثاني 

هذا التكرار منهجا سلكه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هو تكرار املعىن بألفاظ خمتلفة، زقد كان 

ذالك لدفع امللل والسأم عن السامع والقارئ، أو لعرض املعىن بطرائق خمتلفة للتأثري يف السامعني . أحاديثه

وأما تكرار املعىن بلفزبن خمتلفني :قال قتيبة . وقد كان  هذا األسلوب معروفا عند العرب مستعمال عندهم

61.املعىن و اإلتساع يف اللفظفإلشباع 

240: القاهرة، ص –مكتبة دار الرتاث ) 276–213(تأويل مشكل القرآن، البن قتيبة 5


