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ال يدع القرآن فئة من فئات الناس إالّ ويقدم لهم جانبًا من جوانب االعجاز بما يتذوقونه هم بما 

أودع الله في أنفسهم من مزايا قد تختلف عن غيرهم وذلك من عدل الله تعالى . فهو يقدم لذوي 

من ينظر ة ولالعقول واألفهام الحجج والبراهين العقلية ويقدم لمن ينظر في الكون البراهين الكوني

في خلق اإلنسان وتشريح بدنه البراهين الطبية والفسيولوجية ولمن ينظر في األرض وصخورها 

وجبالها وبحارها ما يتناسب مع علمهم وطرائق تحليالتهم ويقدم لألدباء وذوي الفصاحة والبالغة 

 ل ما أنزل وعلىتناسبهم ويسري ذلك على عرب الجاهلية الذين أنزل عليهم القرآن أوالتي األدلة 

 ال. علماء اليوم سواء كانوا يتقنون العربية أم

النورسي في المكتوبات من رسائل سعيد وسنقدم هنا جوانب من جمال النص القرآني. يقول اإلمام 

بيَّن السابقون من أهل الحقيقة ما في كلمات القرآن من الوجوه العديدة والعالقات ” النور : 

تي تربطها مع سائر جمله وآياته وال سيما علماء علم حروف القرآن ، واألواصر واإلرتباطات ال

فقد أوغلوا كثيرا في هذا الموضوع وأثبتوا بدالئل : أن في كل حرف من القرآن الكريم أسراًرا 

كما يقول في موضع آخر: لقد شاهدت مصحفًا  . ” دقيقة تسع صحيفة كاملة من البيان والتوضيح

كل صحائفه المتقابلة ، فقلت آنذاك :" هذه األوضاع إنما هي إمارات  خطت الجمل المتناظرة في

لنوع من اإلعجاز" ثم بعد ذلك أخذت أنظر إلى جمل القرآن الكريم فرأيت أن كثيًرا منها تتناظر 

 من خالل الصفحات تناظًرا ينم عن معنى دقيق. 

ًرا مما رآه مفسًرا لتكرار بعض وقد أورد الكرماني في كتابه أسرار التكرار في القرآن الكريم كثي

 الكلمات في القرآن الكريم من غير أن يتطرق إلى جمال رسم القرآن الكريم.

سنحاول في هذا البحث تبيان جمال التوافقات بين الكلمات التي تشتق من الجذر نفسه وتكون 

رغم  البعيدةقريبة من بعضها في اآلية نفسها أو اآليات المتعاقبة ولن نتطرق إلى التوافقات 

 وجود ذلك بكثرة في القرآن الكريم.

يقصد عادة بجذر الكلمة هو الجذر الثالثي لإلسم أو الفعل المشتق بعد استبعاد الملصقات من 

حروف سابقة أو ضمائر الحقة. ولكننا هنا سنضيف لذلك الحروف فجذر كل حرف هو الحرف 

أما الكلمات التي  واو والفاء والباء.نفسه مع ما قد يتصل به من ضمائر أو حرف عطف آخر كال

 ال جذر لها كأسماء األنبياء أو المالئكة أو األماكن فتبقى كما هي وتعتبر جذوًرا. 

لقد قمنا بإجراء إحصاء على ورود الكلمات التي تنتمي للجذر نفسه في القرآن الكريم كله والتي 

تلك االحصائيات وإعطاء بعض تتقارب في الورود قرب بعضها البعض وسنورد هنا بعًضا من 

 األمثلة عليها.

لقد استخلصت اإلحصائيات الواردة أدناه من برامج حاسوبية استندت إلى قوائم جذور كلمات القرآن 

الكريم وفق ما ورد في معجم كلمات القرآن الكريم للمؤلف والمعجم المفهرس لكلمات القرآن الكريم 

 لمحمد فؤاد عبد الباقي.



نوًعا من التكرار الذي يدل على روعة تكرار كلمات القرآن لعشرين االً أو أكثر وسنورد هنا مث

المتقاربة في مواضع ورودها ، وال يعني ذلك نهاية المطاف بل هو غيظ من فيض مما يحتويه 

جمالية تصديقًا لقوله عليه الصالة والسالم في حديث مرفوع أو في ودرر القرآن الكريم من جواهر 

"كتاُب اللِه ، فيه نبأُ ما قبلكم وخبُر ما بعدكم  علي بن أبي طالب رضي الله عنه :ينسب إلى قول 

وُحكُم ما بينكم ، هو الفصُل ليس بالهْزِل ، من تركه من جبَّاٍر قصمه اللهُ ، ومن ابتغَى الهدَى في 

كُر الحكيمُ وهو الص ِ   راطُ المستقيُم ، هو الَّذي ال تزيغُ غيِره أضلَّه اللهُ ، وهو حبُل اللِه المتيِن وهو الذ ِ

د ِ وال تنقضي  جائبُهع به األهواُء وال تلتبُِس به األلِسنةُ وال يشبَُع منه العلماُء وال يخلَُق عن كثرةِ الرَّ

ْشِد  الجن  فَآََمنَّا بِِه ]هو الَّذي لم تنتَِه الجنُّ إذ سِمعته حتَّى قالوا إِنَّا َسِمْعنَا قُْرآَنًا َعَجبًا * يَْهِدي إِلَى الرُّ

 "[ من قال به صدق ومن عمل به أُِجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه ُهِدي إلى صراٍط مستقيمٍ  1/ 

 ال تنقضي: عجائبهيدل على أن مما وفيما يأتي تبيان لبعض جماله 

  



 

حاالت وهذه  4ويبلغ عدد تكرار مثل هذه الصيغة متشابهة متتالية تكرار أربعة جذور  -1

 الحاالت األربعة في سور النمل والطارق واثنتان في سورة النورهي :

 

 05اآلية النمل سورة 

 قوله تعالى: و

 

 11و10سورة الطارق اآليتان 

 قوله تعالى: و

 

 

 50سورة النور اآلية 

حالة أحدها هو  10ويبلغ عدد تكرار مثل هذه الصيغة متشابهة متتالية تكرار ثالث جذور  -5

 قوله تعالى:



 

 83لنجم اآلية اسورة 

 وفي قوله تعالى:

 

وسورة األنعام اآلية  7وسورة الزمر اآلية  61التي تكررت في أربع سور هي سورة فاطر اآلية 

 61وسورة اإلسراء اآلية  611

 

 قوله تعالى: و

 

 53سورة نوح اآلية 

 

ويبلغ عدد تكرار مثل جذرين متشابهين يليهما جذران متشابهان مختلفان عنهما تكرار  -8

 :هيحالة وقد تكررت هذه الحالة ثماني مرات في آية واحدة  88هذه الصيغة 



 

 80 اآلية األحزابسورة 

 :تكرار خمس جذور  -1

 
 11سورة المائدة اآلية 

 متتالية : تكرار ثالث جذور  -1



 

 

 

 

 671سورة البقرة اآلية 

 
  16سورة آل عمران اآلية 

 

   1-6سورة المرسالت اآليات 

 

 1-6سورة النازعات اآليات 

 سبع جذور متتالية مكررة مباشرة: -1



 

 3سورة النور اآلية 

 مباشرة:  ستة جذور متتالية مكررة -7

 

 222سورة البقرة اآلية 

 خمس جذور مكررة بين التكرارين كلمة واحدة -1

 
7سورة النساء اآلية   



 

 : خمس جذور مكررة بين التكرارين كلمة واحدة -2

 

 

 

 
11سورة األعراف اآلية   

 

 17سورة يوسف اآلية 

 : كلمات 3 التكرارين بين مكررة متتالية جذور خمس -61



 

 11سورة المائدة اآلية 

 

 أربع كلمات مكررة بين التكرارين كلمتان:  -66

 33سورة األنفال اآلية 

 

 31سورة يونس اآلية 



661النحل اآلية سورة   

 
11سورة الروم اآلية   

 

 
21سورة ص اآلية   

 



1و7سورة الزلزلة اآليتان   

12-17سورة الرحمن اآليات   

 

 61-67سورة اإلنفطار اآليتان 

 :اآلولى جذور ثالث ثم كلمات ثالث يليها جذور ثالث -62

 
71سورة النساء اآلية    

 

 

  611سورة آل عمران اآلية 

 

  72سورة النساء اآلية 



  631سورة األنعام اآلية 

 
666سورة اإلسراء اآلية   

 
11سورة القصص اآلية      

 31سورة لقمان اآلية 



 

 31سورة النجم اآلية 

 

 1سورة المجادلة اآلية 

 

 

 حالة أحدها هو: 116ويبلغ عدد تكرار مثل هذه الصيغة  تكرارالجذر بالتتالي -31

 

 16سورة البقرة اآلية 

تكرارالجذر بحيث يفصل بينه وبين تكراره كلمة واحدة ويبلغ عدد تكرار مثل  -14

 حالة أحدها هو: 1156هذه الصيغة 



 

 54سورة البقرة اآلية 

تكرارالجذر بحيث يفصل بينه وبين تكراره كلمتان ويبلغ عدد تكرار مثل هذه  -10

 حالة مثل قوله تعالى في المثالين اآلتيين: 1605الصيغة 

 

 6الفاتحة اآلية سورة 

 قوله تعالى: و

 

 1سورة البقرة اآلية 

تكرارالجذر بحيث يفصل بينه وبين تكراره ثالث كلمات ويبلغ عدد تكرار مثل  -11

 حالة مثل قوله تعالى: 1351هذه الصيغة 



 

 18سورة البقرة اآلية 

 

تكرارالجذر بحيث يفصل بينه وبين تكراره أربع كلمات ويبلغ عدد تكرار مثل  -16

 حالة مثل قوله تعالى في المثالين اآلتيين: 1181الصيغة هذه 

 

 0سورة البقرة اآلية 

 قوله تعالى: و

 

 55سورة البقرة اآلية 

 



تكرارالجذر بحيث يفصل بينه وبين تكراره خمس كلمات ويبلغ عدد تكرار مثل  -13

 حالة مثل قوله تعالى: 1033هذه الصيغة 

 

 38 اآلية االنعامسورة 

بحيث يفصل بينه وبين تكراره ست كلمات ويبلغ عدد تكرار مثل هذه تكرارالجذر  -13

 حالة مثل قوله تعالى: 1430الصيغة 

 

 56 سورة البقرة اآلية

 قوله تعالى: و



 

 153-156 اآليتان  طهسورة 

تكرارالجذر بحيث يفصل بينه وبين تكراره سبع ويبلغ عدد تكرار مثل هذه  -55

 حالة مثل قوله تعالى:1486الصيغة 

 

 81اآلية البقرة سورة 

تكرارالجذر بحيث يفصل بينه وبين تكراره ثمان كلمات ويبلغ عدد تكرار مثل  -51

 حالة مثل قوله تعالى: 1800هذه الصيغة 

 

 64اآلية البقرة سورة 

تكرارالجذر بحيث يفصل بينه وبين تكراره تسع كلمات ويبلغ عدد تكرار مثل  -55

 حالة مثل قوله تعالى: 1811هذه الصيغة 



 

 158اآلية الكهف سورة 

 13ويبلغ عدد تكرار مثل هذه الصيغة  بينهما كلمةليس ن ان مكررامتتالين اجذر -58

 مرة مثل قوله تعالى :

 

 45سورة البقرة اآلية 

واحدة ويبلغ عدد تكرار مثل هذه الصيغة ن بينهما كلمة اررن مكامتتالين اجذر -54

 مرة مثل قوله تعالى في المثاليين اآلتيين: 134

 



 4سورة البقرة اآلية  

 قوله تعالى: و

 

 88 اآلية البقرةسورة 

تان ويبلغ عدد تكرار مثل هذه الصيغة ن بينهما كلمان مكررامتتالين جذرا -50

 مرة مثل قوله تعالى في المثالين اآلتيين:165

 

 153اآلية  االنعامسورة 

 قوله تعالى: و

 



 50البقرة 

 

ات ويبلغ عدد تكرار مثل هذه الصيغة كلمثالث ن بينهما ان مكررامتتالين اجذر -51

 مرة مثل قوله تعالى: 133

 

 155اآلية االنعام سورة 

ويبلغ عدد تكرار مثل هذه الصيغة  اتكلمخمس ن بينهما ان مكررامتتالين اجذر -56

 مرة مثل قوله تعالى الذي تكررت هذه الصيغة مرتين بشكل في غاية الجمال: 144

 

 64 اآليةالبقرة سورة 

ست كلمات ويبلغ عدد تكرار مثل هذه الصيغة ن بينهما ان مكررامتتالين اجذر -53

 مرة مثل قوله تعالى: 144



 

 51اآلية البقرة سورة 

 مرة . 56ويبلغ عدد تكرار مثل هذه الصيغة  ة مكررجذور متتالية  ةثالث -53

 

 

 158سورة األنعام اآلية 

 

ويبلغ عدد تكرار مثل  بين التكرارين كلمة واحدة ة مكررثالثة جذور متتالية   -85

 مرة  مثل قوله تعالى: 53هذه الصيغة 

 

 50اآلية سبأ سورة 



بين التكرارين كلمتان ويبلغ عدد تكرار مثل هذه  ة مكررثالثة جذور متتالية   -81

 مرة  مثل قوله تعالى الذي ورد في الصيغة السابعة: 48الصيغة 

 

 18سورة البقرة اآلية 

بين التكرارين ثالث كلمات ويبلغ عدد تكرار مثل  ة مكررجذور متتالية  ةثالث  -85

من سورة البقرة في الصيغة الخامسة  18مرة  مثل قوله تعالى في اآلية  45هذه الصيغة 

 والعشرون أعاله وكذلك في قوله تعالى:

 

 185اآلية االنعام سورة 

 بين التكرارين أربع كلمات ويبلغ عدد تكرار مثل ة مكررجذور متتالية  ةثالث  -88

 مرة  مثل قوله تعالى: 88هذه الصيغة 



 

 01سورة الزمر اآلية 

جذور متتالية مكررة ليس بينها كلمة ويبلغ عدد تكرار مثل هذه الصيغة  ةأربع  -84

 ثالث مرات ، وهذه الثالث مواضع هي في قوله تعالى :

 

 1و  0سورة االنشراح اآليتان 

 قوله تعالى: و

 

 51-13سورة المدثر اآليات 

 قوله تعالى: و



 

 186سورة النساء اآلية 

جذور متتالية مكررة بينها كلمة واحدة ويبلغ عدد تكرار مثل هذه الصيغة  ةأربع  -80

 مرة ، مثل قوله تعالى : 15

 

 103 اآلية االنعامسورة 

 قوله تعالى: و



   

 558سورة البقرة اآلية 

 قوله تعالى: و

 

  10 – 18سورة الرحمن اآليات 

 13متتالية مكررة بينها كلمتان ويبلغ عدد تكرار مثل هذه الصيغة  جذورةأربع  -81

 مرة مثل قوله تعالى:

 



 04سورة الروم اآلية 

جذور متتالية مكررة بينها ثالث كلمات ويبلغ عدد تكرار مثل هذه  ةأربع  -86

 مرة كما في قوله تعالى: 15الصيغة 

 

 03-06سورة الرحمن اآليات 

بينها كلمة واحدة ويبلغ عدد تكرار مثل هذه  جذور متتالية مكررة  ةخمس  -83

 مرات . 6الصيغة 

 

 13و16سورة اإلنفطار اآليتان 

جذور متتالية مكررة بين كل جذرين  كلمة واحدة ويبلغ عدد تكرار مثل   ةثالث  -83

 مرة وذلك بمثل قوله تعالى: 13هذه الصيغة 



 

 6سورة البقرة اآلية 

جذور متتالية مكررة بين كل جذرين  كلمتان ويبلغ عدد تكرار مثل هذه   ةثالث  -45

 مرة وذلك بمثل قوله تعالى: 36الصيغة 

 

 3-1سورة الضحى اآليات 

جذور متتالية مكررة بين كل جذرين ثالث كلمات ويبلغ عدد تكرار مثل   ةثالث  -41

 مرة وذلك بمثل هاتين اآليتين: 35هذه الصيغة 

 



 50ية سورة البقرة اآل

 قوله تعالى: و

 

 43سورة البقرة اآلية 

 

أربعة جذور مكررة بين كل جذرين كلمتان ويبلغ عدد تكرار مثل هذه الصيغة   -45

 مرة وذلك مثل قوله تعالى: 51

 

متتاليان محاطان قبلهما وبعدهما بجذرين متشابهين ويبلغ عدد  جذران متشابهان  -48

 مرة . 51هذه الصيغة 



 

 86اآلية سورة آل عمران 

ن بين تكرارهما جذرين مكررين آخرين بين هذين ان مكررامختلفجذران   -44

 األخيرين خمس كلمات مثل قوله تعالى:

 

 81-85اآليتان سبأ سورة 

ثالثة جذور متتالية مكررة بطريقة معكوسة وبين الجذور ومعكوسها كلمة   -40

 حالة: 15واحدة. عدد هذه الحاالت 

 

 



 

 

 

 

 

 

 56اآلية سورة آل عمران 

 

 صيغة أربعة جذور متتالية بينها كلمة   -41

 



 68سورة آل عمران اآلية 

 

 

 

 



  60سورة النساء اآلية 

 تكرار سبع جذور متتالية مكررة ليس بينها أية كلمة مثل قوله تعالى:  -46

 
 8سورة النور اآلية 

 

 مرات بين كل مرة والتي تليها كلمتان كما في قوله تعالى : 3تكرار جذر   -43



 

 

 11سورة النور اآلية 

 صيغ أخرى عديدة جدا وصور فائقة الجمال ، أنظر إلى هذه اآليات :  -43



 

 

 61-13 اآليات البقرةسورة 

 وفيما يأتي صيغ أخرى مع أعداد ورودها في القرآن كله:

 العدد صيغ أخرى عديدة

 114 اتكلمأربع بينهما  نان مكررامتتالين اجذر

 184 سبع كلماتبينهما  نان مكررامتتالين اجذر

 183 ثمان كلماتبينهما  نان مكررامتتالين اجذر

 44 بين التكرارين خمس كلمات ة مكررثالث جذور متتالية 

 81 بين التكرارين ست كلمات ة مكررثالث جذور متتالية 

 16 أربع جذور متتالية مكررة بينها أربع كلمات

 0 خمس  جذور متتالية مكررة بينها كلمتان



 33 كلمات 4ثالث جذور  مكررة بين كل جذرين 

 3 أربعة جذورمتتالية مكررة بين كل جذرين كلمة واحدة

 03 جذران متشابهان بينهما كلمة وهما محاطان قبلهما وبعدهما بجذرين متشابهين

 83 جذران متشابهان بينهما كلمتان وهما محاطان قبلهما وبعدهما بجذرين متشابهين

متشابهان بينهما ثالث كلمات وهما محاطان قبلهما وبعدهما بجذرين جذران 

 متشابهين

45 

جذران متشابهان بينهما أربع كلمات وهما محاطان قبلهما وبعدهما بجذرين 

 متشابهين

41 

 554-558المكتوبات المكتوب التاسع عشر صفحة 



 


