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التباين الداللي للفعلني )جاء( و)أتى( 
في القرآن الكرمي 

د.  عمر عبد �ملح�سن فرح �خلز�علة  

 :¢üî∏ŸG

يعنى هذ� �لبحث بالك�سف عن �لتباين �لدالل �لدقيق للفعلني )جاء( و)�أتى( �للذين ورد� يف �لقر�آن �لكرمي، 
�إذ �إن كثري� من �لتفا�سري و�ملعاجم قد نظرت �إليهما على �أنهما من �ملرت�دفات �ملتو�فقة يف دالالتها، و�أنهما باملعنى 

نف�سه ، ومل تظهر �لفروق �لداللية �لدقيقة بينهما على �لنحو �لذي ي�سهم يف خ�سو�سية ��ستعمال كل منهما.

ولن يعنى �لبحث بق�سية �لرت�دف �للغوي، �إذ �إنها قد �أ�سبعت بحثا ودر��سة، وجرى تف�سيل �لقول يف �ملثبتني 
وقوع  �أ�سباب  �إلى  �لبحث  يتطرق  ولن  و�آر�وؤه،  ولكل منهم حججه   ، �أخرى  �آر�ء  لهم  كان  �لعربية ومن  لوقوعه يف 
�لرت�دف وغريها من �لق�سايا �ملتعلقة به؛ �إذ �إن �لبحث مهتم با�ستخا�ص �لنتيجة �لتي تعطي موؤ�سر� على وقوع 

�لرت�دف يف �لعربية من عدمه. 

و�سيتناول �لبحث �ملحاور �الآتية:  

�أوال - �لفعان )جاء( و)�أتى( يف �ملعاجم �للغوية. 

ثانيا– )جاء( و)�أتى( يف كتب �لتف�سري. 

ثالثا – داللة جميء �لفعلني )جاء( و)�أتى( متتاليني يف �ملوقف �لقر�آين �لو�حد، ويف �الآية �لقر�آنية �لو�حدة. 

ر�بعا– �ل�سيغة �لزمنية للفعلني )جاء( و)�أتى( يف �لقر�آن �لكرمي. 

خام�سا– مقارنة �لفعلني )جاء( و)�أتى( ببع�ص �ملرت�دفات يف �لقر�آن �لكرمي. 
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Variation of The Two Actions (Came-a’ta) 
and (Came-Ja’a) in The Holy Qura’an

Dr. Omar Khazaileh

Abstract: 

This study aims at revealing the semantic variation of the two verbs 

(came-a’ta) and (came-ja’a) in the Holy Qura’an. Many linguists and 
lexicographers have looked on them as synonyms. Most of the previous 

studies did not address the differences in detail between these two verbs.   

This study does not focus on the issue of synonyms, because this issue has been much 

studied in detail ([i]). In addition, this study does not address the causes of synonyms 
and other issues related to it. The current study investigates the result which gives an 

indication of the occurrence of synonyms between the two verbs (came-a’ta) and (came-
ja’a).

The study addresses the following issues:       

a– the verbs (came-a’ta) and (came-ja’a) in the lexicons.         
b– the interpretation of the two verbs (came-a’ta) and (came-ja’a) in Qura’nic   
     explanation.  

c– The indication of the occurrence of the verbs (came-a’ta) and (came-ja’a) in  
 Qura’anic usages.

     d– The time formula of the two verbs in the Holy Qura’an.  

e– Comparing the usage of the two verbs in Arabic.     
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�لدالل  �لتباين  عن  بالك�سف  �لبحث  هذ�  يعنى 
يف  ورد�  �للذين  و)�أتى(  )جاء(  للفعلني  �لدقيق 
و�ملعاجم  �لتفا�سري  من  كثري�  �إن  �إذ  �لكرمي،  �لقر�آن 
قد نظرت �إليهما على �أنهما من �ملرت�دفات �ملتو�فقة 
�إلى  تتطرق  ومل  نف�سه،  باملعنى  و�أنهما  دالالتها،  يف 

�لفروق �لداللية �لدقيقة بينهما. 

�إذ  �للغوي،  �لرت�دف  بق�سية  �لبحث  يعنى  ولن 
�أ�سبعت بحثا ودر��سة، وجرى تف�سيل �لقول  �إنها قد 
�آر�ء  لهم  كان  ومن  �لعربية،  يف  لوقوعه  �ملثبتني  قي 
يتطرق  ولن  و�آر�وؤه،  حججه  منهم  ولكل  �أخرى)1( 
من  وغريها  �لرت�دف  وقوع  �أ�سباب  �إلى  �لبحث 
�لق�سايا �ملتعلقة به؛ �إذ �إن �لبحث مهتم با�ستخا�ص 
�لنتيجة �لتي تعطي موؤ�سر� على ترجيح ر�أي على �آخر، 
ولعل  عدمه.  من  �لعربية  �للغة  يف  �لرت�دف  وقوع  يف 
�أكرث من جمع ما يتعلق بهذ� �لباب، ما جاء يف كتاب 
تناول  فقد  لل�سيوطي،  �لعربية  �للغة  علوم  يف  �ملزهر 
وذكر  �لرت�دف،  ق�سية  و�لع�سرين  �ل�سابع  �لنوع  يف 
�لرت�دف،  معرفة  يف  و�الأ�سوليني  للغويني  كثرية  �آر�ء 
لل�سيء  و�حد�  ��سما  هناك  و�أن  و�إنكاره،  و�إثباته 
وتتعّدد �سفاته، وكثري� من �لرو�يات �ملنقولة يف هذ� 
من  كثري�  وذكر  و�ملنكرين،  �ملثبتني  وحجج  �لنوع، 
�الألفاظ �لتي ينظر �إليها على �أنها من باب �لرت�دف 
�لبياين  �الإعجاز  كتاب  يف  نف�سه  و�الأمر  �للغوي)2(، 
وبيانية  لغوية  – در��سة  �الأزرق  �بن  وم�سائل  للقر�آن 
�ل�ساطئ(،  بـ)بنت  �مللّقبة  �لرحمن  عبد  لعائ�سة 
دالالت  عن  كامها  عند  لق�سية �لرت�دف  قدّمت  �إذ 
�سغلت  قدمي  »من  قالت:  �إذ  �لكلمة،  و�سّر  �الألفاظ 
مذ�هبهم  و�ختلفت  �لعربية  علماء  �لرت�دف  ق�سية 

فيها، و�لبيان �لقر�آين يجب �أن يكون له �لقول �لف�سل 
فيما �ختلفو� فيه: حني يهدي �إلى �سر �لكلمة ال تقوم 
مقامها كلمة �سو�ها من �الألفاظ �ملقول برت�دفها«)3(، 
�لكرمي،  �لقر�آن  يف  وردت  كلمات  عديدة  وتناولت 
�آن�ص  و�حللم،  �لروؤيا  نحو:  برت�دفها،  �لقول  باب  من 
و�لبعد، �حللف و�لق�سم، زوج و�مر�أة  �لناأي  و�أب�سر، 
....، وختمت بقولها: »وقد ينبغي ل �أن �أعرتف هنا 
بق�سوري عن ملح فروق �لداللة لبع�ص �ألفاظ قر�آنية 
تبدو مرت�دفة، فلي�ص ل �إال �أن �أقّر بالعجز و�جلهل، 
و�أنا �أمتثل بكلمة �بن �الأعر�بي: كل حرفني �أوقعتهما 
�لعرب على معنى و�حد، يف كل منهما معنى لي�ص يف 
�ساحبه، رمبا عرفناه فاأخربنا به، ورمبا غم�ص علينا 

فلم نلزم �لعرب جهله«)4(.

و�سيتناول �لبحث �ملحاور �الآتية :

�أوال-  �لفعان )جاء( و)�أتى( يف �ملعاجم �للغوية.

ثانيا- )جاء( و)�أتى(  يف كتب �لتف�سري .

و)�أتى(  )جاء(  �لفعلني  جميء  داللة  ثالثا- 
�الآية  ويف  �لو�حد،  �لقر�آين  �ملوقف  يف  متتاليني 

�لقر�آنية �لو�حدة 

و)�أتى(  )جاء(  للفعلني  �لزمنية  ر�بعا-�ل�سورة 
يف �لقر�آن �لكرمي .

ببع�ص  و)�أتى(  )جاء(  �لفعلني  مقارنة  خام�سا- 
�ملرت�دفات يف �لقر�آن  �لكرمي .

 ºLÉ©ŸG  ‘  (≈JCG)h  (AÉL)  ¿Ó©ØdG-’hCG

 :ájƒ¨∏dG

وحديثها   قدميها  �لعربية  �للغوية  �ملعاجم  نظرت 
يف دالالت هذين �لفعلني، و�أظهرت معاين كّل منهما، 
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من  وهذ�  كبري،  حد  �إلى  �أقو�لها  يف  ت�سابهت  وقد 
�سابقها  يف  منها  �لاحق  ينظر  �لتي  �ملعاجم  طبيعة 
فياأخذ منه �ل�سيء على حاله �أحيانا كثرية، وقد تتم 
�إ�سافة جديد �أو ُيحذف �سيء، �إال �أن �الأ�سول و�حدة 

بينها. 

فقد ذكر �خلليل �لفر�هيدي يف معجم �لعني داللة 
على  داللته  �إلى  يتطرق  ومل  وم�سدره،  )�أتى(  �لفعل 

�لفعل )جاء( كما يف �ملعاجم �لاحقة)5(. 

»وقوله  قوله:  لاأزهري  �للغة  تهذيب  يف  وجاء 
)�لنحل/1(،  َت�ْسَتْعِجُلوُه«  َفَا   ِ �هللَّ �أَْمُر  �أََتى  تعالى: 
قال �بن عرفة: »�لعرب تقول :�أتاك �الأمر وهو متوقع 
وقوعا،  ت�ستعجلوه  فا  وعد�  �هلل  �أمر  �أتى  �أي  بعيد، 
�ْلَقَو�ِعِد«  ِمَن  ُبْنَياَنُهْم   ُ �هللَّ »َفاأََتى  تعالى:  وقوله 
�هلل  �أتى  �ملعنى  �الأنباري:  �بن  قال  )�لنحل/26(، 
عليهم...  �ملكر  �سرر  عاد   �أي  �أ�سله،  من  مكرهم 
ويقال: �أُتي فان من ماأمنه، �أي �أتاه �لهاك من جهة 
ماأمنه... يقال: »و�الأتـْـو �ملر�ص �ل�سديد �أو ك�سر يد �أو 

رْجل �أو موت«)6( 

وذكر �بن فار�ص يف مقايي�ص �للغة: »قال �للحياين: 
�أي ��ستبطاأناك و�ساألناك  �أتيتنا حتى ��ستاأتيناك،  ما 
�الإتيان ..« (51/1) وقال: »قال �للحياين: رجل �أتّي �إذ� 
كان نافذ� ..«)7(، ومن قول �للحياين �سابقا يت�سح �أن 
��ستبطئ قدومه ت ��ستئتاوؤه، �أي طلب �لقوم م�سرعا، 
��ستعملت  ولهذ�  قدومه،  يف  بطيئا  كان  �أنه  و�لدليل 
)جاء(  الفعلني  بني  ارتباط  يرد  ومل  )ا�ستاأتيناك(، 
ويف  �للغة.  مقايي�ص  يف  �ختافا  �أو  ت�سابها  و)�أتى( 
للفعل  خا�سة  داللة  هناك  يلحظ  مل  �للغة  مقايي�ص 
�بن  وذكر  )جاء()8(،  بالفعل  ارتباط  ذات  )اأتى( 

�أي جئته ....  �أتيته،  �للغة: »وتقول:  فار�ص يف جممل 
�لعجاج:  قال  �أتى.  من  وكّله  و�ل�سيل  �لغريب  و�الأتّي: 

�سيل �أتّي مّده �أتّي ...«)9(. 

�ساحب  )ت400هـ(  �لع�سكري  هال  �أبو  وقال 
كتاب �لفروق �للغوية: »�إن قولك جاء فان كام تام 
ال يحتاج �إلى �سلة، وقولك: �أتى فان يقت�سي جميئه 
�أتى  يقال  وال  نف�سه،  فان  جاء  يقال:  ولهذ�  ب�سيء، 
فان نف�سه، ثم كرث ذلك حتى ��ستعمل �أحد �للفظني 
يف مو�سع �الآخر«)10(  و�الأمر نف�سه يف �أ�سا�ص �لباغة 
للزخم�سري )ت538هـ( عند تناوله للفعل )�أتى()11(  

وذكر �لر�زي )ت666هـ( يف خمتار �ل�سحاح يف 
معنى )�أتى(: »�أتى – �الإتيان �ملجيء ...« وقال: »جياأ 

)12(»... �الإتيان  و�ملجيء  – �ملجيء، 

�أّن  711هـ(   - )630هـ  �لل�سان  �ساحب  وذكر 
)جاء( مبعنى )�أتى(، �إذ قال: »جياأ: �ملجيء �الإتيان، 
�لعرب  بع�ص  عن  �سيبويه  وحكى  وجميئا.  جيئا  جاء 
�أبادي  و�لفريوز   ،)13(»... �لهمزة  بحذف  ويجيك 
 ... يجيء  »جاء  �ملحيط  �لقامو�ص  يف  )ت729هـ(  
�لهمزة)14(   باب   – و�حلاء  �جليم  ف�سل  �أتى...« 
»جاء  �لعرو�ص:  تاج  يف  1203هـ(  )ت  و�لزبيدي 
�أتى ...  �لرجل يجيء جيئا وجيئة بالفتح فيهما ...: 
وجائىء حكاه �بن جني على �ل�سذوذ، و�ملعنى: كثري 

�الإتيان...«)15(. 

�لو�سيط   �ملعجم  يف  جاء  �حلديثة  �ملعاجم  ومن 
»�أتى: ... جاء«، »�الأتّي: �لنافذ يف �الأمور، و�لذي يتاأتى 
�أتى، ويقال:   :... – جيئا   و�أي�سا: »جاء   )16(»... لها 
جاءه وجاء �إليه. وجاء بال�سيء: �أتى به ...«)17(، وورد 
�أو  و�إتيانا...: جاءت  �أتيا  »�أتى:  �للغة:  يف معجم منت 
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»��ستاأتى   »... ب�سهولة  جاءه  �أو  ..جاءه  بالذ�ت  جاء 
�لرجل: �ساأله �الإتيان �إليه – ��ستبطاأه« ، وقال: »جاء: 
لذلك  م�سرعا  يريده  باأنه  عليه  وعّلق  �أتى«)18(   ...
بطر�ص  وقال  �حلال.  على  يريده  كان  الأنه  ��ستبطاأه 
مبعنى  �إليه  وجاء  �أتى،  �لرجل...  »جاء  �لب�ستاين: 
�أي  فجئته  جاء�ين  ويقال  �أجاءه،  به  وجاء  ذهب. 
غالبني بكرثة �ملجيء فغلبته ... ويقال جئت زيد� �أي 

�أتيت �إليه ....«)19( .

)جاء(  للفعلني  معاٍن  من  �ملعاجم  يف  ورد  ما  �إن 
�أنهما من  �أنها قد حملتهما على  �إلى   �أتى( ي�سري  و) 
ذلك  على  بع�سها  ون�سـّــت  ومعنى،  داللة  و�حد  باب 
�سر�حة باأن )جاء( مبعنى )�أتى(، و�أن )�أتى( مبعنى 
ثمة فرقا دالليا  �أن  تذكر  �الإطاق، ومل  )جاء( على 
يف  و�حدة  �لفعلني  داللة  كانت  هنا  فمن  بينهما، 
جمهرة �ملعاجم، وهذ� يعني �أنهما من باب �لرت�دف 

�للغوي �لذي ن�ص عليه كثري من �أهل �للغة. 

: Ò°ùØàdG Öàc ‘  (≈JCG)h (AÉL) -É«fÉK

ورد �لفعان )جاء( و)�أتى( يف مو��سع كثرية يف 
�لفعلني  هذين  �ملف�سرون  تناول  وقد  �لكرمي،  �لقر�آن 
باملعنى نف�سه، فالباحث ال يلم�ص فرقا دالليا بينهما يف 
هذه �لتفا�سري، و�لدليل على ذلك �أنه ال يوجد تف�سري 
�لفعلني )جاء( و)�أتى( مييزه  خا�ص الأي من هذين 
مبا�سر  تف�سري  وجود  عدم  �أن  يعني  مّما  �الآخر،  عن 
لهما يدل على �أن �ملف�سرين قد عّدو� داللتهما و�حدة .

ولو تتبعنا كتب �لتف�سري فيما يخ�ص هذين �لفعلني 
يف �آية قر�آنية قد ورد� فيها معا �أو �حدهما، ملا وجدنا 
و�إن  �الآخر،  �أحدهما عن  داللة  فيها متيز  �إ�سارة  �أية 

جاء �لفعان يف �الآية �لقر�آنية نف�سها .

 ِ �هللَّ ُر  َن�سْ َجاَء  »�إَِذ�  تعالى:  قوله  يف  نظرنا  ولو 
َو�ْلَفْتُح« )�لفتح 1( يف �أكرث �لتفا�سري ملا وجدنا و�حد� 
باملعنى  بارتباطه  دالليا  )جاء(  �لفعل  يحلل  منها 

�خلا�ص باالآية �لتي ورد فيها .

�لقر�آن  الأحكام  �جلامع  �لقرطبي  تف�سري  ففي 
جاء: »وقيل: ما فتحه عليه من �لعلوم، و)�إذ�( مبعنى 
�لفتح.  بعد  نزولها  الأن  �هلل؛  ن�سر  جاء  قد  �أي  قد، 
يف  وجاء  يجيئك«)20(،  �إذ�  معناه:  يكون  �أن  وميكن 
تف�سري �لفخر �لر�زي �لتف�سري �لكبري ومفاتيح �لغيب: 
»و�سف �لن�سر باملجيء جماز وحقيقته �إذ� وقع ن�سر 
لل�سوكاين،  �لقدير  فتح  يف  جاء  ما  �أما   ،)21(».. �هلل 
كثري  �بن  تف�سري  الخت�سار  �لقدير  �لعلي  وتي�سري 
ملحمد �لرفاعي، وتف�سري �لطربي، و�لتبيان يف تف�سري 
للفعل  تف�سري  �أي  فيها  يـُذكر  فلم  للطو�سي،  �لقر�آن 
)جاء(، ومل تكن هناك �أية داللة له فيها عند تف�سري 

�سورة �لن�سر.)22( 

ورود  عند  �لتفا�سري  كتب  يف  جنده  نف�سه  و�الأمر 
تعالى:  قوله  ففي  �لقر�آنية،  �الآيات  يف  )�أتى(  �لفعل 
ا  َعمَّ َوَتَعاَلى  �ُسْبَحاَنُه  َت�ْسَتْعِجُلوُه  َفَا   ِ �هللَّ �أَْمُر  »�أََتى 
لهذ�  دالليا  تف�سري�  جند  ال   )1 )�لنحل  ُي�ْسِرُكوَن« 

�لفعل مرتبطا ب�سياق �الآية �لكرمية .

للقرطبي مل  �لقر�آن  الأحكام  تف�سري �جلامع  ففي 
تف�سري  عند  )�أتى(  �لفعل  لداللة  تبيان  هناك  يكن 
لل�سوكاين:  �لقدير  فتح  يف  وجاء  �ل�سابقة)23(،  �الآية 
»وقيل �إن �ملر�د باأمر �هلل حكمه بذلك، وقد وقع و�أتى 
�لوجود،  �إلى  يخرج  ال  �لوقت  ذلك  جميء  فقبل   ...
�إتيان مباديه ومقدماته )فا  باإتيانه  �ملر�د  �إن  وقيل 
تطلبو�  فا  �أي  ��ستعجاله:  عن  نهاهم  ت�ستعجلوه( 
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ح�سوره قبل ذلك �لوقت ...« )24(، وقد �أملح �ل�سوكاين 
دون  و�ل�سرعة  لا�ستعجال  )�أتى(  ��ستعمال  �أن  �إلى 
و�بن  جرير  �بن  »و�أخرج  قال:  �إذ  مبا�سرة؛  �سر�حة 
�ملنذر عن �بن جريج قال: »ملا نزلت هذه �الآية )�أتى 
�أمر �هلل( قال رجال من �ملنافقني بع�سهم لبع�ص: �إن 
ما  بع�ص  عن  فاأم�ِسكو�  �أتى،  �هلل  �أمر  �أن  يزعم  هذ� 
كنتم تعملون حتى تنظرو� ما هو كائن، فلما ر�أو� �أنه 
ال ينزل �سيء قالو�: ما نر�ه نزل ب�سيء ....« )25 ( فقد 
نلم�ص من قول �ل�سوكاين �أن فعل �ملنافقني كان نتيجة 
مبا�سرة لنزول )�أتى( وكاأن �الأمر �سيقع مبا�سرة، ويف 
هذ� تلميح �إلى �أن ما يرتبط من عمل بالفعل )�أتى( 

قريب �حلدوث، وفيه تلمح �ل�سرعة .

وكان �لر�زي قد �أ�سار يف تف�سريه لا�ستفهام �لو�رد 
يف قوله تعالى: ».... �أمََلْ َياأِْتُكْم َنِذيٌر« )�مللك/8( �أن 
زيادة  للتوبيخ  �لزجاج  وذكره  للتوبيخ  �ال�ستفهام 
تعالى:  قوله  �أن  »و�علم  وقال:  �لعذ�ب،  يف  للكافرين 
�عرت�ف  )�مللك/11(  َنِذيٌر...«  َجاَءَنا  َقْد  َبَلى  »َقاُلو� 
ببعثة  عللهم  �أز�ح  �هلل  باأن  و�إقر�ر  �هلل  بعدل  منهم 
�لر�سل ولكنهم كّذبو� �لر�سل وقالو� ما �أنزل �هلل من 

�سيء)26(.   

�الأندل�سي  حيان  �أبي  �ساأن  عّلو  من  �لرغم  وعلى 
�لرت�بط  �أن  �إال  �ملحيط  �لبحر  �لدقيق  تف�سريه  يف 
�لتفّرد يف  يكن على �سورة  بالتحديد مل  �لفعلني  بني 
يتجاوز  �لتف�سري  كان  و�إنا  داللتيهما،  بني  �لتفريق 
داللة كل منهما كما هو �حلال يف تف�سريه لقوله تعالى: 

«�إذ� جاء ن�سر �هلل و�لفتح...«)27( )�لن�سر/1(، 

لقوله  تف�سريه  يف  �مل�سون  �لّدر  �ساحب  وقال 
�أُْنِزَل ِمْن  �إَِلْيَك َوَما  �أُْنِزَل  ا  ِذيَن ُيوؤِْمُنوَن مِبَ تعالى: »َو�لَّ

»وجاء  )�لبقرة/4(:  ُيوِقُنوَن«  ُهْم  َوِبااْلآَِخَرِة  َقْبِلَك 
باأُْنِزل ما�سيًا و�إن كان �إمياُنهم قبَل متاِم نزولِه تغليبًا 
ُل، الأنه ال بد من وقوعه  ِل على ما مل ُيَنزَّ للحا�سِر �ملَُنزَّ
بل   » ِ �هللَّ �أَْمُر  »�أََتى  قولِه:  باب  من  فهو  َنَزل،  فكاأنه 
نزل(  )كاأنه  �إن  وقوله  ِه«)28(،  بع�سِ لنزوِل  منه  �أقرُب 
دونا  �الأمر  بحدوث  �هلل(  �أمر  )�أتى  باب  من  هو 
على  للداللة  �هلل(  �أمر  )�أتى  ��ستعمل  لذلك  �إبطاء، 

وقوع �حلدث.

ومّما �سبق �أرى �أن عدم وجود تف�سري دالل للفعلني 
)جاء( و)�أتى( يف �الآيتني �ل�سابقتني لدى �ملف�سرين، 
�لفعان،  فيها  ورد  �لتي  جميعها  �الآيات  على  ينطبق 
�سياق  وفق  يبحثو� يف داللة كل منهما  فاملف�سرون مل 
�الآيات �لتي ورد� فيه، وهذ� موؤ�سر و��سح على �أن كا 

�لفعلني يعامان معاملة داللية و�حدة لديهم.

�لكرمي  �لقر�آن  بيان  �لباحثني يف  بع�ص  مل�ص  وقد 
فروقا داللية بني �لفعلني )جاء( و)�أتى( يف �ال�ستعمال 
�لقر�آين، فكانت هناك دالالت جديدة مل يتطرق �إليها 
من  ولعل  و�لتفا�سري،  �ملعاجم  �أ�سحاب  من  �لقدماء 
�ل�سامر�ئي  وفا�سل  حمد�ن  مو�سى  حممود  �أهمهم 

وعودة �هلل منيع �لقي�سي .

فمن �لفروق �لداللية �لتي �أ�سارت �إلى �لفعلني، �أن 
�لفعل )�أتى( ي�ستعمل ملا هو �أي�سر من �لفعل )جاء(، 
�سعوبة  فيه  ملا  ي�ستعمل  )جاء(  �لفعل  �أن  يعني  مّما 
طابعا  يكون  ذلك  ويكاد  )�أتى(،  �لفعل  �إلى  بالن�سبة 
عاما يف �لقر�آن �لكرمي م�ستدلني على ذلك باأن �لفعل 
��سم  �أو  �الأمر  �أو  �مل�سارع  ب�سيغة  ياأت  مل  )جاء( 

�لفاعل يف �لقر�آن �لكرمي ...)29(.

ويف �ملقابل فاإن من �لباحثني من قال باأن �لفعلني 
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قد ��ستعما بداللة و�حدة وال �ختاف باملعنى بينهما، 
و�أن ما جاء لهما �إنا للتفن وكر�هية �لتكر�ر، وعّدو� 
بعد  �ملجيء  ذكر  و�أن  مرت�دفني،  و�ملجيء  �الإتيان 
�لنفو�ص  عن  ترويح  فيه  ملا  للتنويع  هو  �إنا  �الإتيان 

و��ستمالة �لقلوب.)30( 

قر�آنية  �آية   (523) يف  ورد  قد  )�أتى(  �لفعل  �إن 
عاد،  �لدالالت:  هذه  ومن  به،  خا�سة  كثرية  بدالالت 
عمل،  فعل،  دنا،  قرب،  بتاأّن،  �ملجيء  و�الإتيان  جاء، 
�سمع،  نزل،  حّل،  خرج،  ظهر،  وطئ،  توّجه،  ق�سد، 
�ساق،  منع،  �سّد،  �سار،  فاجاأ،  دخل،  خلق،  وجد، 

و�ملجيء بعينه ..)31(  

�أن  جند  )�أتى(  للفعل  دالالت  من  �سبق  ومّما 
ب�سهولة،  و�الإتيان مبعنى �ملجيء  )�أتى( مبعنى جاء، 
ورمبا كان من قال �إن �الإتيان هو �ملجيء ب�سهولة قد 
نظر �إلى �ملعنى �للغوي للفعل )�أتى( من �ل�سيل �الأتّي 
�أو  ...)32( دون �أن يكون هناك دليل على بطء �ل�سيل 
هو  �الإتيان  �إن  ليقال  جموحه،  �أو  خّفته  �أو  �سرعته، 

�ملجيء ب�سهولة !!!

�إال �أن ثمة داللة قد تطرق �إليها فا�سل �ل�سامر�ئي 
جديدة  داللة  وهي  و)�أتى(  )جاء(  �لفعلني  تخ�ص 
�إذ ربط بني �لفعلني و��ستعمالهما  حتظى باالهتمام؛ 
يف �لن�ص �لقر�آين، فوجد �أن �لفعل )جاء( ي�ستعمل ملا 
فيه �سعوبة وم�سقة، وملا هو �أ�سعب و�أ�سّق مّما ي�ستعمل 
فيه �لفعل )�أتى()33( وقد دل على ذلك عند  تف�سريه 
يِف  َمْن  ُبوِرَك  �أَْن  ُنوِدَي  َجاَءَها  ا  »َفَلمَّ تعالى:  لقوله 
ِ َربِّ �ْلَعامَلِنَي«  )�لنمل  اِر َوَمْن َحْوَلَها َو�ُسْبَحاَن �هللَّ �لنَّ
�ْلَو�ِد  �َساِطِئ  ِمْن  ُنوِدَي  �أََتاَها  ا  »َفَلمَّ تعالى:  8( وقوله 

ُمو�َسى  َيا  �أَْن  َجَرِة  �ل�سَّ ِمَن  �مْلَُباَرَكِة  �ْلُبْقَعِة  يِف  ِن  �اْلأمَْيَ

ُ َربُّ �ْلَعامَلِنَي...« )�لق�س�ص 30(؛ �إذ ُربط  �إِينِّ �أََنا �هللَّ
جميء �لفعل )جاء( باملوقف �لذي يكون فيه �سعوبة 
باملوقف  )�أتى(  �لفعل  �إتيان  وُربط  و�سدة،  وم�سقة 
بدرجة  و�ل�سدة  و�مل�سقة  �ل�سعوبة  فيه  تكون  �لذي 

�أقّل)34(.

وماحظة جدير باالهتمام ما قال به �ل�سامر�ئي 
تعالى:  قوله  يف  و)�أتى(  )جاء(  �لفعلني  ورود  من 
َحْوَلَها  َوَمْن  اِر  �لنَّ يِف  َمْن  ُبوِرَك  �أَْن  ُنوِدَي  َجاَءَها  «مَلَّا 
�أن  حني  يف  )�لنمل/8(،  �ْلَعامَلِنَي«  َربِّ   ِ �هللَّ َو�ُسْبَحاَن 
ا  هذ� �لتعبري تغرّي يف �سورة طه يف قوله تعالى: »َفَلمَّ
�أََتاَها ُنوِدَي َيا ُمو�َسى« )طه/11(؛ �إذ قال �ل�سامر�ئي: 
يف  منها  �أكرث  طه  يف  )�الإتيان(  �ألفاظ  �أن  »نذكر 
يف  منها  �أكرث  �لنمل  يف  �ملجيء  �ألفاظ  و�أن  �لنمل، 
(15) مرة ويف  �الإتيان يف طه  �ألفاظ  طه، فقد وردت 
 (4) طه  يف  �ملجيء  �ألفاظ  ووردت  مرة،   (13) �لنمل 
مر�ت ويف �لنمل (8) مر�ت. فاختري لفظ �ملجيء يف 
�لنمل و�الإتيان يف طه، وو�سع كل لفظ يف �ملو�سع �لذي 

يقت�سيه«)35(.

)جاء(  �لفعل  داللة  من  �ل�سامر�ئي  ذكره  ما  �إن 
و�سّدة  وم�سّقة  �سعوبة  يتطلب  �لذي  �ل�سياق  على 
وعناء، يختلف عّما نر�ه من داللة )جاء( على �ملدة 
و�الأمر كذلك  و�لبطء يف �حلدوث.  و�لتمّهل  �لزمنية 
يف �لفعل )�أتى(، فال�سامر�ئي �أملح �إلى داللة �ل�سهولة 
�لتي ال م�سقة فيها، وهذ� يختلف �أي�سا عّما نر�ه من 
هو  وهذ�  �حلدوث،  يف  �ل�سرعة  على  )�أتى(  داللة 
�لفارق بني �لر�أيني، مع جّل �لتقدير لر�أي �ل�سامر�ئي.

�سّر  عن  �لك�سف  يف  تو�ّسع  هناك  �ملحدثني  ومن 
�أهمها  من  ولعّل  �لقر�آنية،  �الآيات  يف  �للفظة  �إعجاز 
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كتاب »�سّر �الإعجاز يف تنّوع �ل�سيغ �مل�ستقة من �أ�سل 
لغوي و�حد يف �لقر�آن �لكرمي« ملوؤلفه عودة �هلل منيع 
�مل�ستقة من  �الأفعال  �سيغ  تنوع  تناول  �لذي  �لقي�سي، 
�أ�سل لغوي و�حد، وتنّوع �سيغ �مل�ستقات �لر�جعة �إلى 
من  �مل�ستقة  �مل�سادر  �سيغ  وتنّوع  و�حد،  لغوي  �أ�سل 
تتحد  �لتي  �للفظ  �سيغة  و�إعجاز  و�حد،  لغوي  �أ�سل 
وهو  فيه،  وردت  �لذي  و�ملعنوي  �للفظي  لل�سياق  تبعا 

كتاب قّيم يف هذ� �لباب.

لي�ص  �لو�حد  �ملعنى  �أن  �إلى  �لقي�سي  خل�ص  وقد 
�ل�سيغ  معاين  من  ذلك  وتاأييد  و�حد،  لفظ  �إال  له 
�لتي تطرق �إليها، �إذ ��ستنتج �أن �لن�سو�ص �لعالية - 
و�أعاها �لن�ص �لقر�آين - ال تلجاأ �إلى �لرت�دف، وال 
يرد فيها، و�إنا �لرت�دف يرد يف �لن�سو�ص �لدون)36(. 

بني  داللية  فروق  وجود  عدم  من  �سبق  ما  �إن 
و�إن  �لتف�سري،  كتب  يف  و)�أتى(  )جاء(  �لفعلني 
يف  �لتناوب  و�إن  نف�سه،  باملعنى  �إنهما  �لقائل  �لر�أي 
��ستعمالهما هو للتنوع وعدم �لتكر�ر، و�إن ��ستعمالهما 
وكرثة دور�نهما �أدى �إلى �أن ي�ستعمل �أحدهما مو�سع 
�الآخر، كل هذه توؤدي �إلى �أن ما ن�ّص عليه �ملف�سرون 
من دالالت للفعلني )جاء( و)�أتى( ال يختلف عّما ورد 
يف �ملعاجم �للغوية؛ �إذ �إنها مل حتدد �لفروق �لداللية 

بينهما وفق �ل�سياق �لذي جاءت فيه هذه �لدالالت. 

)جاء(  �لفعلني  بني  دالل  فرق  وجود  عدم  �إن 
و)�أتى( يف كتب �لتف�سري مدعاة �إلى �لبحث يف تعاقب 
�لفعلني يف �ملوقف �لقر�آين �لو�حد، �أو يف �الآية �لقر�آنية 
�لو�حدة نف�سها، فهل يتعاقب �لفعان يف �الآية �لو�حدة 
�إعادة �للفظ نف�سه وتكر�ره،   للتنوع و�لتفن، وكر�هية 

كما قال بع�سهم،  فهذ� ما �سيجيب عنه �لبحث تاليا.

 (≈JCG)h  (AÉL)  Ú∏©ØdG  A»›  ád’O  -ÉãdÉK
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ورد �لفعان )جاء( و)�أتى( متتاليني يف �لقر�آن 
�لكرمي، فقد ورد� متتاليني يف �ملوقف �لقر�آين �لو�حد 
وورد�  معا،  مرتبطني  �لو�حد  �لقر�آين  �لن�ص  يف  �أو 
متتالني يف �الآية �لقر�آنية �لو�حدة نف�سها، فمن �الأول 
ُز ِمَن �ْلَغْيِظ ُكلََّما �أُْلِقَي ِفيَها َفْوٌج  يَّ قوله تعالى: »َتَكاُد مَتَ
َلُهْم َخَزَنُتَها �أمََلْ َياأِْتُكْم َنِذيٌر« )�مللك/8( َقاُلو� َبَلى  �َساأَ
�َسْيٍء  ِمْن   ُ �هللَّ َل  َنزَّ َما  َوُقْلَنا  ْبَنا  َفَكذَّ َنِذيٌر  َجاَءَنا  َقْد 
َاٍل َكِبرٍي )�مللك/9(، �أما ورودهما  الَّ يِف �سَ �إِْن �أَْنُتْم �إِ
يف  فكما  نف�سها  �لو�حدة  �لقر�آنية  �الآية  يف  متتالني 
ِويُلُه  َتاأْ َياأِْتي  َيْوَم  َتاأِْويَلُه  �إاِلَّ  َيْنُظُروَن  »َهْل  تعالى:  قوله 
قِّ  َنا ِباحْلَ ِذيَن َن�ُسوُه ِمْن َقْبُل َقْد َجاَءْت ُر�ُسُل َربِّ َيُقوُل �لَّ
َغرْيَ  َفَنْعَمَل  ُنَردُّ  �أَْو  َلَنا  َفَي�ْسَفُعو�  �ُسَفَعاَء  ِمْن  َلَنا  َفَهْل 
َما  َعْنُهْم  لَّ  َو�سَ �أَْنُف�َسُهْم  َخ�ِسُرو�  َقْد  َنْعَمُل  ا  ُكنَّ �لَِّذي 
»َفَهْل  تعالى:  وقوله  )�الأعر�ف/53(،  وَن«  َيْفرَتُ َكاُنو� 
اَعَة �أَْن َتاأِْتَيُهْم َبْغَتًة َفَقْد َجاَء �أَ�ْسَر�ُطَها  َيْنُظُروَن �إِالَّ �ل�سَّ
)حممد/18(،  ِذْكَر�ُهْم«  َجاَءْتُهْم  �إَِذ�  َلُهْم  َفاأَنَّى 
َجاَءُهُم  �إِْذ  ِمُنو�  ُيوؤْ �أَْن  ا�َص  �لنَّ َمَنَع  »َوَما  تعالى:  وقوله 
ِلنَي  وَّ �اْلأَ ُة  �ُسنَّ َتاأِْتَيُهْم  �أَْن  �إاِلَّ  ُهْم  َربَّ َوَي�ْسَتْغِفُرو�  �ْلُهَدى 
ُقُبًا« )�لكهف/55( وقوله تعالى:  �ْلَعَذ�ُب  ِتَيُهُم  َياأْ �أَْو 
َ َعِهَد �إَِلْيَنا �أاَلَّ ُنوؤِْمَن ِلَر�ُسوٍل َحتَّى  ِذيَن َقاُلو� �إِنَّ �هللَّ »�لَّ
ِمْن  ُر�ُسٌل  َجاَءُكْم  َقْد  ُقْل  اُر  �لنَّ ُكُلُه  َتاأْ ِبُقْرَباٍن  َياأِْتَيَنا 
ُكْنُتْم  �إِْن  َقَتْلُتُموُهْم  َفِلَم  ُقْلُتْم  َوِبالَِّذي  َناِت  ِباْلَبيِّ َقْبِلي 

اِدِقنَي« )�آل عمر�ن/183(. �سَ

يرى  �ل�سابقة  �لكرمية  �الآيات  يف  �لناظر  �إن 
�لقر�آين  �ملوقف  يف  تتاليا  قد  و�أتى  جاء  �لفعلني  �أن 
�أي�سا،  نف�سها  �لو�حدة  �لقر�آنية  �الآية  ويف  �لو�حد، 
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كما يرى �أن �لفعلني قد ُذكر� مرة و�حدة لكل منهما، 
�لفعل )جاء(  �إن  �إذ  �الآخر؛  على  ز�د  �أحدهما  �أن  �أو 
قد ورد مرتني يف �الآية )18/حممد(، و�لفعل )�أتى( 
مرة و�حدة، �أما يف �الآية (55) من �سورة �لكهف فقد 
ورد �لفعل )�أتى( مرتني، و�لفعل )جاء( مرة و�حدة، 
وهذا له ارتباط بدللة كل منهما، ولو تتبعنا ما ذكره 
�ملف�سرون يف تف�سري تلك �الآيات لوجدنا �أنه مل جتري 
من  �أيا  و�أن  �لفعلني،  بني  دالل  فرق  �إلى  �الإ�سارة 
بينهما  دالل  �ختاف  وجود  �إلى  ي�سر  مل  �ملف�سرين 
ُز ِمَن �ْلَغْيِظ ُكلََّما �أُْلِقَي  يَّ كما يف قوله تعالى: »َتَكاُد مَتَ
َلُهْم َخَزَنُتَها �أمََلْ َياأِْتُكْم َنِذيٌر (8) َقاُلو� َبَلى  ِفيَها َفْوٌج �َساأَ
ُ ِمْن �َسْيٍء �إِْن  َل �هللَّ ْبَنا َوُقْلَنا َما َنزَّ َقْد َجاَءَنا َنِذيٌر َفَكذَّ

َاٍل َكِبرٍي....« )�مللك/9-8(. �أَْنُتْم �إاِلَّ يِف �سَ

�إن �ملدقق يف ورود �لفعل ياأتكم يف قوله تعالى: »�أمل 
ياأتكم نذير« ب�سيغة �ال�ستفهام، و�لفعل جاء ب�سورة 
�أمام  يقف  نذير«   جاءنا  قد  »بلى  �ال�ستفهام  جو�ب 
وجود داللة خا�سة لكل منهما، �إذ �إن ��ستعمال �لفعل 
ياأتكم يرتبط ب�سفة �ل�سرعة يف حني يرتبط ��ستعمال 

�لفعل )جاءنا( ب�سفة �ملهلة و�لرتوي و�الأناة .

وقد نلم�ص �لدالالت �خلا�سة من ��ستعمال �لفعلني 
ُز ِمَن �ْلَغْيِظ  يَّ )جاء( و)�أتى( يف قوله تعالى: »َتَكاُد مَتَ
َلُهْم َخَزَنُتَها �أَمَلْ َياأِْتُكْم َنِذيٌر...«  ُكلََّما �أُْلِقَي ِفيَها َفْوٌج �َساأَ
)�مللك/8( �إذ ت�سري �الآية �لكرمية �إلى �أن رحمة �هلل 
�أن  �إلى  ي�سري  �الآية  معنى  وكاأن  خللقه،  قريبة  تعالى 
خزنة �لنار ياأملون من د�خلي �لنار �أن يجيبو� �سوؤ�لهم 
بـ )نعم( ولي�ص بـ )بلى( جو�با لـ )�أمل ياأتكم نذير؟( 
ملا  للتقرير  كان  فلو  للتقرير،  لي�ص  �ال�ستفهام  وهنا 
عند  �لنار  خزنة  رغبة  فكانت  )بلى(،  جو�بهم  جاء 
�سوؤ�لهم �لكفار بـ )ياأتكم(، الأن داللة هذ� �لفعل ت�سري 

�إلى �ل�سرعة يف �إتيان �لنذير وعدم مكوثه عندهم �أو 
ن�سر  بعدم  �جلو�ب  ليكون  طويلة،   مدة  فيهم  بقائه 
�لدعوة من �لنذير )�لر�سول(، وكاأن �ملائكة تلتم�ص 
لهم عذر�، و�إقناعهم باأن رحمة �هلل و��سعة، ويف هذ� 
�أقرب  وهم  عباده  عن  ليكّفـر  تعالى  �هلل  من  رحمة 
للنار، ولكن ع�سيان �لكفار ومتردهم على دعوة �هلل 
تعالى ظهر يف جو�بهم ل�سوؤ�ل خزنة �لنار )�أمل ياأتكم 
نذير؟( ) قالو�: بلى، قد جاءنا نذير (، ومن هنا فاإن 
)�لر�سول(  �لنذير  �أن  على  يدل  بـ )جاءنا(  �جلو�ب 
عبودية  �إلى  كثري�  ودعاهم  فيهم  و�أقام  جاءهم  قد 
بـ  �أجابو�  �لكفر-  يف  و�إمعانًا   - ولكنهم  تعالى،  �هلل 
)جاءنا نذير( �أي للتاأكيد على ع�سيانهم وخروجهم 

من رحمة �هلل تعالى .

ومثل هذه �لدالالت قد ت�سّح يف قوله تعالى: »َفَهْل 
اَعَة �أَْن َتاأِْتَيُهْم َبْغَتًة َفَقْد َجاَء �أَ�ْسَر�ُطَها  َيْنُظُروَن �إاِلَّ �ل�سَّ
َفاأَنَّى َلُهْم �إَِذ� َجاَءْتُهْم ِذْكَر�ُهْم« )حممد/18(؛ �إذ �إن 
�لفعل )تاأتيهم( قد �رتبط بكلمة )بغتة( وهذ� يعطي 
�إ�سارة �إلى �أن �لفعل )�أتى( ي�ستعمل يف �ملوقف �لذي 
يتطلب �ل�سرعة، يف حني جاء ��ستعمال �لفعل )جاء( 
و)جاءتهم  �أ�سر�طها(  )جاء  نف�سها  �الآية  يف  مرتني 
ذكر�هم(؛ �إذ يلحظ �أن �لفعل )جاء( يف �ال�ستعمالني 
دّل على املهلة والرتوي وهذا يت�سح جليـّــــــًا من ارتباط 

�لفعل )جاءتهم( بـ )�إذ�( ملا ي�ستقبل من �لزمان.

َقاُلو�  ِذيَن  و�الأمر نف�سه يلحظ يف قوله تعالى: »�لَّ
َ َعِهَد �إَِلْيَنا �أَالَّ ُنوؤِْمَن ِلَر�ُسوٍل َحتَّى َياأِْتَيَنا ِبُقْرَباٍن  �إِنَّ �هللَّ
َناِت  ِباْلَبيِّ َقْبِلي  ِمْن  ُر�ُسٌل  َجاَءُكْم  َقْد  ُقْل  اُر  �لنَّ َتاأُْكُلُه 
)�آل  اِدِقنَي«  �سَ ُكْنُتْم  �إِْن  َقَتْلُتُموُهْم  َفِلَم  ُقْلُتْم  َوِبالَِّذي 
�الإميان  يف  �ل�سرعة  داللة  ففيه  عمر�ن/183(، 
حني  يف  �لنار،  تاأكله  �لذي  �لقربان  بوجود  �ملرتبط 
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من  ر�سل  جاءكم  )قد  قوله  يف  )جاء(  �لفعل  �أن 
�لزمنية  �ملدة  وطول  �لزمن  �متد�د  على  يدل  قبلي( 
عند ��ستعماله، وقد يوؤيد ما �سبق قوله تعالى: »َوَجاَء 
ِبُعو�  �تَّ َقْوِم  َيا  َقاَل  َي�ْسَعى  َرُجٌل  �مْلَِديَنِة  ا  �أَْق�سَ ِمْن 
�مْلُْر�َسِلنَي...« ي�ص/20، �إذ يلحظ �أن �ملجيء قد �حتاج 
وطول هذه  و�لتاأيّن  �ملهلة  �سفة  فيها  زمنية  �إلى مدة 

�ملدة �لزمنية.

وقد يدّل �لفعل )جاء( على �ملهلة و�لفعل )�أتى( 
على �ل�سرعة يف قوله تعالى: »َوَي�ْسَتْعِجُلوَنَك ِباْلَعَذ�ِب 
َبْغَتًة  ُهْم  َوَلَياأِْتَينَّ �ْلَعَذ�ُب  اَءُهُم  جَلَ ى  ُم�َسمًّ �أََجٌل  َوَلْواَل 
�لفعل  �إن  �إذ  )�لعنكبوت/53(؛  َي�ْسُعُروَن«  اَل  َوُهْم 
�أن  �إال  �ل�سرعة،  على  يدل  بالعذ�ب(  )ي�ستعجلون 
جاء  قد  و�لبعد  �ملهلة  وفيه  م�سمى(  )�أجل  وجود 
)لوال  وجود  ذلك  يوؤكد  ومّما  )جلاءهم(،  بالفعل 
�أجل م�سمى(، �أما عند ��ستعمال �لفجاأة و�لبغتة فقد 
)ولياأتينهم  قوله  يف  )�أتى(  بالفعل  �لعذ�ب  �رتبط 
ْحَد�ُهَما  بغتة(، ومن ذلك �أي�سا قوله تعالى: »َفَجاَءْتُه �إِ
ِلَيْجِزَيَك  َيْدُعوَك  �أَِبي  �إِنَّ  َقاَلْت  ��ْسِتْحَياٍء  َعَلى  �ِسي  مَتْ
�َص  �ْلَق�سَ َعَلْيِه  َوَق�صَّ  َجاَءُه  ا  َفَلمَّ َلَنا  �َسَقْيَت  َما  �أَْجَر 
امِلِني« �لق�س�ص/25  ْوَت ِمَن �ْلَقْوِم �لظَّ َقاَل اَل َتَخْف جَنَ
و�مل�سي على ��ستحياء تظهر فيه داللة �ملهلة و�لتاين .

�إن �لناظر فيما �سبق من �آيات على وجود �لفعلني 
)جاء( و)�أتى( متتالني ومتعاقبني يف �ملوقف �لقر�آين 
�لو�حد، �أو يف �الآية �لقر�آنية �لو�حدة نف�سها، قد يقول 
باأن �لغاية من هذ� �لتتال �أو �لتعاقب قد تكون للتنوع 
�أو للمخالفة �ل�سكلية درء� للتكر�ر �أو �مللل، �أو ت�سهيا 

حلفظ �لقر�آن يف �ل�سدور �إلى غري ذلك .

�ل�سكلية  �ملخالفة  �أو  بالتنويع  �لقول  �لرد على  �إن 

قد  �لكرمي  �لقر�آن  �أن  يف  يكون  متعددة،  لغايات 
�آيات كاملة  باآيات قر�آنية كثرية قد وردت فيها  حفل 
�لقول  تناق�ص  متجان�سة  عديدة  و�ألفاظ  متكررة، 
�آالء ربكما تكذبان(  �آية )فباأي  بالتنوع، فقد تكررت 
يف �سورة �لرحمن �إحدى وثاثني مرة، وهذ� �لتكر�ر 
ال مينح �لقارئ ملًا، كما �أن �لق�سة �لقر�آنية �لو�حدة 
كق�سة  �لكرمي  �لقر�آن  يف  مرة  من  �أكرث  تكررت  قد 
�أي�سًا  �لقارئ  مينح  ال  وهذ�  وغريها،  مو�سى  �سيدنا 
مو�سع  )جاء(  ��ستعمال  عن  يختلف  ال  وهذ�  ملًا، 
)�أتى(، �أو ��ستعمال )�أتى( مو�سع )جاء( يف �الآيات 
�أحدهما كثري�، ولكن لداللة كل  وّت تكر�ر  �لكرمية، 
منهما �لتي ال تكون لاآخر فاإن �لقر�آن قد ��ستعمل كل 
باب  يف  له  ي�سلح  �لذي  �لقر�آين  �ل�سياق  وفق  منهما 

�الإعجاز و�حلكمة.

يف  كثري�  وردت  فقد  �ملتجان�سة  �الألفاظ  �أما 
درء�  بينها  خمالفة  �إلى  حتتج  ومل  �لكرمي،  �لقر�آن 
»َيْقُدُم  تعالى:  قوله  �أي�سا، فمن ذلك  و�لتكر�ر  للملل 
�ْلِوْرُد  َوِبْئ�َص  اَر  �لنَّ َفاأَْوَرَدُهُم  �ْلِقَياَمِة  َيْوَم  َقْوَمُه 
َهِذِه  يِف  »َو�أُْتِبُعو�  تعالى:  وقوله  )هود/98(،  �مْلَْوُروُد« 
�مْلَْرُفوُد« )هود/99(،  ْفُد  �لرِّ ِبْئ�َص  �ْلِقَياَمِة  َوَيْوَم  َلْعَنًة 
ْلُت َوَعَلْيِه  ِ َعَلْيِه َتَوكَّ ْكُم �إِالَّ هلِلَّ وقوله تعالى: »... �إِِن �حْلُ
تعالى:  وقوله  )يو�سف/67(،  ُلوَن«  �مْلَُتَوكِّ ِل  َفْلَيَتَوكَّ
َفْلَيْعَمِل  َهَذ�  مِلِْثِل   (60) �ْلَعِظيُم  �ْلَفْوُز  َلُهَو  َهَذ�  »�إِنَّ 
�إلى غري ذلك من هذه  �ْلَعاِمُلوَن« )�ل�سافات/61(، 
و�لق�س�ص  و�جلمل  �الألفاظ  بني  و�ملجان�سة  �مل�ساكلة 

�لقر�آين �أي�سا.

�إن ما �سبق من وجود �لتكر�ر و�ملجان�سة و�مل�ساكلة 
�أ�سا�ص  هو  �لتنوع  �إن  �لقول  تنفي  �لكرمي  �لقر�آن  يف 
و)�أتى(؛  )جاء(  ومنها  �الألفاظ  بني  �الختاف 
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فالتغاير بينهما لي�ص من قبيل �لتنوع، و�إنا هو لداللة 
خا�سة خال�سة لكل منهما ال تتو�فر يف �الآخر .

 á«æeõdG (≈JCG)h (AÉL) Ú∏©ØdG IQƒ°U -É©HGQ

 :ôeC’Gh ´QÉ°†ŸGh »°VÉŸG  ‘

تنبه �لباحثون �إلى �ل�سيغ �لزمنية لاأفعال عامة 
يف �لعربية، ومنها �لفعان )جاء( و)�أتى(، فقد جاء 
�لفعل )�أتى( ب�سيغة �ملا�سي كما يف قوله تعالى: »�أتى 
�أمر �هلل فا ت�ستعجلوه« )�لنحل/1(، وب�سيغة �حلال 
�أَْن  �إاِلَّ  َيْنُظُروَن  »َهْل  تعالى:  قوله  يف  كما  و�مل�سارعة 
َك  ِتَي َبْع�ُص �آََياِت َربِّ َتاأِْتَيُهُم �مْلََاِئَكُة �أَْو َياأِْتَي َربَُّك �أَْو َياأْ
َك اَل َيْنَفُع َنْف�ًسا �إمَِياُنَها مَلْ َتُكْن  َياِت َربِّ َيْوَم َياأِْتي َبْع�ُص �آَ
� ُقِل �ْنَتِظُرو�  مَياِنَها َخرْيً �آََمَنْت ِمْن َقْبُل �أَْو َك�َسَبْت يِف �إِ
ا ُمْنَتِظُروَن« )�الأنعام/158(، وب�سيغة �الأمر كقوله  �إِنَّ
�ْلَعامَلِنَي«  َربِّ  َر�ُسوُل  ا  �إِنَّ َفُقواَل  ِفْرَعْوَن  »َفاأِْتَيا  تعالى: 

)�ل�سعر�ء/16(. 

�لقر�آن  يف  )جاء(  للفعل  �لزمنية  �ل�سيغ  �أما 
باالأمر  تكن  ومل  فقط،  باملا�سي  كانت  فقد  �لكرمي 
ا �مْلَِديَنِة َرُجٌل  و�مل�سارع، كقوله تعالى: »َوَجاَء ِمْن �أَْق�سَ

ِبُعو� �مْلُْر�َسِلنَي« )ي�ص/20(. َي�ْسَعى َقاَل َيا َقْوِم �تَّ

�لفعلني )جاء(  لكل من  �لزمنية  �ل�سيغ  �إن هذه 
توؤكد وجود داللة خا�سة لكل من  و)�أتى( ذ�ت داللة 
�إلى  �الأمر  بل قد ي�سل  �الأخرى،  �لفعلني تختلف عن 

�لتناق�ص و�لت�ساد بينهما.

توؤكد  �الأمر  ب�سورة   )�أتى(  �لفعل  ��ستعمال  �إن 
ب�سفة  �ل�سيء  وحدوث  لا�ستعجال  يكون  �لطلب  �أن 
)جاء(  �لفعل  ��ستعمال  ياأت  مل  هنا  ومن  �ل�سرعة، 
�ملهلة  يتطلب  )جاء(  �لفعل  الأن  �لبتة  �الأمر  ب�سورة 

نقي�ص �ل�سرعة .

)�أتى(  ��ستعمال  يف  �ل�سياق  داللة  نلمح  وقد 
�آَِتيَك  �أََنا  نِّ  �جْلِ ِمَن  ِعْفريٌت  »َقاَل  تعالى:  قوله  من 
�أَِمنٌي«  َلَقِويٌّ  َعَلْيِه  ينِّ  َو�إِ َمَقاِمَك  ِمْن  َتُقوَم  �أَْن  َقْبَل  ِبِه 
اَعَة  )�لنمل/39(، وقوله تعالى: »َهْل َيْنُظُروَن �إِالَّ �ل�سَّ
)�لزخرف/66(،  َي�ْسُعُروَن«  اَل  َوُهْم  َبْغَتًة  ِتَيُهْم  َتاأْ �أَْن 
وكذلك يف جواب ال�سرط كما يف قوله تعالى:»َما َنْن�َسْخ 
ْو ِمْثِلَها �أَمَلْ َتْعَلْم �أَنَّ  ِمْن �آََيٍة �أَْو ُنْن�ِسَها َناأِْت ِبَخرْيٍ ِمْنَها �أَ
َ َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر« )�لبقرة/106(، ويف جو�ب  �هللَّ
ْلُقوُه  َفاأَ َهَذ�  ي  ِبَقِمي�سِ »�ْذَهُبو�  تعالى:  كقوله  �لطلب 
�أَْجَمِعنَي«  ِباأَْهِلُكْم  َو�أُْتويِن  رًي�  َب�سِ ِت  َياأْ �أَِبي  َوْجِه  َعَلى 
ْنَيا  َياِة �لدُّ ا َمَثُل �حْلَ َ )يو�سف/93(، وقوله تعالى: »�إِنَّ
ا  ْر�ِص مِمَّ َماِء َفاْخَتَلَط ِبِه َنَباُت �اْلأَ َكَماٍء �أَْنَزْلَناُه ِمَن �ل�سَّ
ْنَعاُم َحتَّى �إَِذ� �أََخَذِت �اْلأَْر�ُص ُزْخُرَفَها  ا�ُص َو�اْلأَ َياأُْكُل �لنَّ
�أَْمُرَنا  �أََتاَها  َعَلْيَها  َقاِدُروَن  ُهْم  �أَنَّ �أَْهُلَها  َوَظنَّ  َنْت  يَّ َو�زَّ
ْم�ِص  ْن مَلْ َتْغَن ِبااْلأَ يًد� َكاأَ َلْيًا �أَْو َنَهاًر� َفَجَعْلَناَها َح�سِ
)يون�ص/24(،  ُروَن«  َيَتَفكَّ ِلَقْوٍم  �اْلآََياِت  ُل  ُنَف�سِّ َكَذِلَك 
ِبَعْر�ِسَها  َياأِْتيِني  �أَيُُّكْم  �مْلََاأُ  �أَيَُّها  َيا  »َقاَل  وقوله تعالى: 

ُتويِن ُم�ْسِلِمنَي« )�لنمل/38( . َقْبَل �أَْن َياأْ

يف  و�ملهلة  �لبطء  داللة  نلمح  فاإننا  �ملقابل  ويف 
َجاَء  �إَِذ�  »َحتَّى  تعالى:  قوله  نحو  )جاء(،  ��ستعمال 
)�ملوؤمنون/99(،  �ْرِجُعوِن..«  َربِّ  َقاَل  �مْلَْوُت  �أََحَدُهُم 
وهذ� ال يدل على �لفجاأة و�ل�سرعة غري �ملعنية باملوت 
الأنه �أخذ وقتا كافيا، ودليل ذلك �أنه مل ميت، بل قال 
ا �مْلَِديَنِة  )رّب �رجعون(، وقوله تعالى: »َوَجاَء ِمْن �أَْق�سَ
ِبُعو� �مْلُْر�َسِلنَي..« )ي�ص/20(،  َرُجٌل َي�ْسَعى َقاَل َيا َقْوِم �تَّ
مَلْ  ا  مِبَ �أََحطُت  َفَقاَل  َبِعيٍد  َغرْيَ  »َفَمَكَث  تعالى:  وقوله 

ْط ِبِه َوِجْئُتَك ِمْن �َسَباإٍ ِبَنَباإٍ َيِقنٍي« )�لنمل/22(. حُتِ

�إن مثل هذه �ملعاين للفعلني )جاء( و)�أتى( يدل 
�لبطء  معنى  �إلى  �أقرب  )جاء(  ��ستعمال  �أن  على 
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�أقرب  فهو  )�أتى(  ��ستعمال  و�أما  �لزمنية،  و�ملهلة 
فاإن  هنا  ومن  و�لطلب،  �لزمنية  �ل�سرعة  معنى  �إلى 
�لفارق �لدالل بينهما يف بع�ص �ال�ستعمال يف �لن�ص 
�لقر�آين يعطي موؤ�سر� و��سحا على �أن دالالت �لفعلني 
يف  و�ملهلة   فالبطء  متاما،  تتباين  و)�أتى(  )جاء( 
)جاء( نقي�ص �ل�سرعة و�ملبا�سرة يف )�أتى(، وما ّمر 
�لدالل  �لتباين  هذ�  على  �ساهد  �لقر�آنية  �الآيات  يف 

لاأفعال �لتي قيل عنها �إنها مرت�دفات. 

�إن ما �سبق من تباين داللة كل من )جاء( و)�أتى( 
عن بع�سهما، يـُظهر بو�سوح �أن �ال�ستعمال �لقر�آين ل�سيغ 
�لتباين  يوؤكد  �لفعلني  لهذين  و�الأمر  و�مل�سارع  �ملا�سي 
�لدالل فيهما و�أنهما بعيد�ن عن �لرت�دف خا�سة �أنهما 
و�ملهلة  �لبطء  وهما  لهما  خ�سي�سة  �أهم  يف  يفرتقان 

و�لرتوي و�الأناة للفعل )جاء( و�ل�سرعة للفعل )�أتى(. 

 ÉªgÒ¨H (≈JCG)h (AÉL) Ú∏©ØdG áfQÉ≤e -É°ùeÉN
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)جاء(  �لفعلني  يف  �لدالل  �لتباين  تاأكيد  �إن 
و)�أتى( يف �لقر�آن �لكرمي ميكن بيانه عند �لنظر يف 

�لتباين �لدالل ملا ي�سّمى باملرت�دفات.

و)�لغيث(  )�ملطر(  كلمتي  ��ستعمال  جاء  فقد 
باملعنى نف�سه يف كثري من �ملعاجم �للغوية، ففي معجم 
�لعني ذكر �أن �لغيث �ملطر)37(  ويف جممل �للغة البن 
فار�ص  �بن  ذكر  كما   ،)38(

689/3 �ملطر  �لغيث  فار�ص 
يف مقايي�ص �للغة �أنه ال يقال �أمطر �إال يف �لعذ�ب.)39(  
و�الأمر نف�سه يف خمتار �ل�سحاح)40(. �أما �بن منظور 
�أن �ملطر يكون يف �لعذ�ب  يف ل�سان �لعرب فقد ذكر 
خا�سة )41(وقد �تفق كثري من �لباحثني على �أن �ملطر 
يقال يف  �لغيث  و�أن  و�ل�سر،  �لعذ�ب  يقال يف مو�طن 

�لداللتني  هاتني  و�أن  و�لغوث،  و�خلري  �لعون  مو�طن 
متباينتان متاما يف �لكلمتني مّما يقلـّـل من �ساأن وجود 

�لرت�دف بينهما على �أو�سع �أبو�به. 

�إن داللة �ل�سر و�لعذ�ب و�ل�سوء ظاهرة يف �الآيات 
ذلك  ومن  )مطر(  كلمة  فيها  وردت  �لتي  �لقر�آنية 
�أًَذى  ِبُكْم  َكاَن  �إِْن  َعَلْيُكْم  ُجَناَح  َواَل   ...« تعالى:  قوله 
ِمْن َمَطٍر...« )�لن�ساء/102(، وقوله تعالى: »َفَجَعْلَنا 
يٍل...«  ْمَطْرَنا َعَلْيِهْم ِحَجاَرًة ِمْن �ِسجِّ َعاِلَيَها �َساِفَلَها َو�أَ
)�حلجر/74(، وقوله تعالى: »َو�أَْمَطْرَنا َعَلْيِهْم َمَطًر� 
َف�َساَء َمَطُر �مْلُْنَذِريَن« )�ل�سعر�ء/173(، وقوله تعالى: 
َعاِقَبُة  َكاَن  َكْيَف  َفاْنُظْر  َمَطًر�  َعَلْيِهْم  »َو�أَْمَطْرَنا 
�مْلُْجِرِمنَي« )�الأعر�ف/84(، وقوله تعالى: »َوَلَقْد �أََتْو� 
َيُكوُنو�  �أََفَلْم  ْوِء  �ل�سَّ َمَطَر  �أُْمِطَرْت  ِتي  �لَّ �ْلَقْرَيِة  َعَلى 

َيَرْوَنَها َبْل َكاُنو� اَل َيْرُجوَن ُن�ُسوًر�« )�لفرقان/40(.
�رتبطت  فقد  و�لغوث  و�لعون  �خلري  داللة  �أما 
تعالى:  قوله  يف  كما  �لكرمي  �لقر�آن  يف  �لغيث  بكلمة 
َوَيْن�ُسُر  َقَنُطو�  َما  َبْعِد  ِمْن  �ْلَغْيَث  ُل  ُيَنزِّ �لَِّذي  »َوُهَو 
ِميُد...« )�ل�سورى/28(، وقوله  َرْحَمَتُه َوُهَو �ْلَوِلُّ �حْلَ
ا�ُص  ُيَغاُث �لنَّ ِفيِه  َذِلَك َعاٌم  َبْعِد  ِمْن  َياأِْتي  تعالى: »ُثمَّ 

ُروَن« )يو�سف/49( . َوِفيِه َيْع�سِ
ولو نظرنا يف ��ستعمال كلمتي )�ملر�أة( و)�لزوجة( 
يف �لقر�آن �لكرمي لوجدنا تباينا دالليا و��سحا بينهما، 
على �لرغم من �أنهما باملعنى نف�سه يف �ملعاجم �للغوية.  
َيا  »َوُقْلَنا  تعالى:  قوله  يف  )�لزوجة(  وردت  فقد 
َرَغًد� َحْيُث  ِمْنَها  َوُكَا  َة  نَّ َوَزْوُجَك �جْلَ ْنَت  �أَ �آََدُم ��ْسُكْن 
امِلِنَي...«  َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن �لظَّ �ِسْئُتَما َواَل َتْقَرَبا َهِذِه �ل�سَّ
ُقوَن  )�لبقرة/35) وقوله تعالى: »َفَيَتَعلَُّموَن ِمْنُهَما َما ُيَفرِّ
�إاِلَّ  �أََحٍد  ِمْن  ِبِه  يَن  ارِّ ِب�سَ ُهْم  َوَما  َوَزْوِجِه  �مْلَْرِء  َبنْيَ  ِبِه 
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...« )�لبقرة/102(، وقوله تعالى: »َوَلُهْم ِفيَها  ِ ِباإِْذِن �هللَّ
َرٌة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن« )�لبقرة/25(، وقوله  �أَْزَو�ٌج ُمَطهَّ
َياَة  ِبيُّ ُقْل اِلأَْزَو�ِجَك �إِْن ُكْننُتَّ ُتِرْدَن �حْلَ تعالى: »َيا �أَيَُّها �لنَّ
�َسَر�ًحا  ْحُكنَّ  َو�أُ�َسرِّ ْعُكنَّ  �أَُمتِّ َفَتَعاَلنْيَ  َوِزيَنَتَها  ْنَيا  �لدُّ

َجِميًا..« )�الأحز�ب/28(.
َرَب  »�سَ تعالى:  قوله  يف  )�ملر�أة(  كلمة  ووردت 
ُ َمَثًا ِللَِّذيَن �آََمُنو� ِ�ْمَر�أََة ِفْرَعْوَن �إِْذ َقاَلْت َربِّ �ْبِن  �هللَّ
َوَعَمِلِه  ِفْرَعْوَن  ِمْن  ِني  َوجَنِّ ِة  نَّ �جْلَ يِف  َبْيًتا  ِعْنَدَك  ِل 
وقوله  )�لتحرمي/11(،  امِلِنَي«  �لظَّ �ْلَقْوِم  ِمَن  ِني  َوجَنِّ
ُنوٍح  ِ�ْمَر�أََة  َكَفُرو�  ِللَِّذيَن  َمَثًا   ُ �هللَّ َرَب  »�سَ تعالى: 
نْيِ  احِلَ ِعَباِدَنا �سَ ِمْن  َعْبَدْيِن  َت  حَتْ َكاَنَتا  ُلوٍط  َواْمَراأََة 
ِ �َسْيًئا َوِقيَل �ْدُخَا  َفَخاَنَتاُهَما َفَلْم ُيْغِنَيا َعْنُهَما ِمَن �هللَّ
�ِخِلنَي ...« )�لتحرمي/10(، وقوله تعالى:  اَر َمَع �لدَّ �لنَّ
ِبِهْم  اَق  َو�سَ ِبِهْم  �ِسيَء  ُلوًطا  ُر�ُسُلَنا  َجاَءْت  �أَْن  »َومَلَّا 
َو�أَْهَلَك  وَك  ُمَنجُّ ا  �إِنَّ َزْن  حَتْ َواَل  َتَخْف  اَل  َوَقاُلو�  َذْرًعا 
)�لعنكبوت/33(،  �ْلَغاِبِريَن«  ِمَن  َكاَنْت  �ْمَر�أََتَك  �إاِلَّ 
ْت َوْجَهَها  كَّ ٍة َف�سَ رَّ ُتُه يِف �سَ وقوله تعالى: »َفاأَْقَبَلِت �ْمَر�أَ
تعالى:  وقوله  َعِقيٌم« )�لذ�ريات/29(،  َعُجوٌز  َوَقاَلْت 
تعالى:  َطِب« )�مل�سد/4(، وقوله  �حْلَ اَلَة  َحمَّ »َو�ْمَر�أَُتُه 
َعاِقًر�  �ْمَر�أَِتي  َوَكاَنِت  َوَر�ِئي  ِمْن  �مْلََو�ِلَ  ِخْفُت  »َو�إيِنِّ 

َفَهْب ِل ِمْن َلُدْنَك َوِليًّا« )مرمي/5(.
�إن �ملتتبع لهاتني �لكلمتني )�لزوجة( و)�ملر�أة( يف 

�الآيات �ل�سابقة يلحظ ما ياأتي:
�مر�أة نوح عليه �ل�سام: هناك خلل فيها و)نوح(   -

نبي ال خلل فيه.
امراأة لوط عليه ال�سالم: اخللل يف املراأة، و)لوط(   -

نبي ال خلل فيه.
�مر�أة فرعون: �خللل يف فرعون، وهي �ساحلة ال   -

خلل فيها.

من  �سفة  يف  �خللل  عاقر�«:  �مر�أتي  »وكانت   -
�سفاتها وهي عدم �لقدرة على �الإجناب.  

�لكرمي  �لقر�آن  يف  )�ملر�أة(  كلمة  ��ستعمال  �إن 
�حد طريف  فيه خلل يف  يكون  �لذي  �ملوقف  يكون يف 
�أو  عذ�ب  �أو  �سر  وجود  على  لتدل  �لزوجية،  �لعاقة 
خلل �أو نق�ص يف �أحدهما �أو كليهما، �أو يف خ�سي�سة 

ج�سدية �أو نف�سية �إلى غري ذلك.

يف  وردت  فقد  )�لزوجة(  كلمة  ��ستعمال  �أما 
ب�سورة  �لزوجية  �لعاقة  فيه  تكون  �لذي  �ملوقف 
�خلري ال يدخلها نق�ص �أو عيب �أو خلل كما هو �حلال 

عند ��ستعمال كلمة )�ملر�أة(.

)�لزوجة(  كلمة  ��ستعمال  يح�سن  عليه  وبناء 
�لعاقة  طريف  يف  �خلري  فيه  يكون  �لذي  �ل�سياق  يف 
)�ملر�أة(  ��ستعمال  �أما  و�لزوجة(،  )�لزوج  �لزوجية 
فيح�سن يف �ملوقف �لذي يكون فيه خلل يف �أحد طريف 
�سو�ء  كليهما  �أو  �أحدهما  �سفات  يف  �أو  �لعاقة  هذه 

كانت َخــْلـــــقيــّـــة �أو ُخــلـقية �أو نف�سية ....

�ختافا  ثمة  �أن  و�ملف�سرون  �لعلماء  ذكر  وقد 
دالليا بني )�لريح( و)�لرياح(، وبينو� �أن �الأولى لل�سر 
�لرغم  على  و�لب�سرى،  للخري  �لثانية  و�أن  و�لعذ�ب، 

من �أنهما قد ورد� باملعنى نف�سه يف �ملعاجم �للغوية.

ْن  �أَ �أَِمْنُتْم  »�أَْم  تعالى:  قوله  من  داللتهما  وتت�سح 
ِمَن  ًفا  َقا�سِ َعَلْيُكْم  �ِسَل  َفرُيْ �أُْخَرى  َتاَرًة  ِفيِه  ُيِعيَدُكْم 
َعَلْيَنا  َلُكْم  ُدو�  جَتِ اَل  ُثمَّ  َكَفْرُتْ  ا  مِبَ َفُيْغِرَقُكْم  يِح  �لرِّ
ا  »َفَلمَّ تعالى:  وقوله  )�الإ�سر�ء/69(،  َتِبيًعا...«  ِبِه 
َعاِر�ٌص  َهَذ�  َقاُلو�  �أَْوِدَيِتِهْم  ُم�ْسَتْقِبَل  ا  َعاِر�سً َر�أَْوُه 
ِطُرَنا َبْل ُهَو َما ��ْسَتْعَجْلُتْم ِبِه ِريٌح ِفيَها َعَذ�ٌب �أَِليٌم«  مُمْ
َفاأُْهِلُكو�  َعاٌد  ا  »َو�أَمَّ تعالى:  وقوله  )�الأحقاف/24(، 
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)�لرياح(  �أما  )�حلاقة/6(،  َعاِتَيٍة«  ٍر  ْر�سَ �سَ ِبِريٍح 
َياَح  فقد فكانت يف قوله تعالى: »َوُهَو �لَِّذي ُيْر�ِسُل �لرِّ
ِثَقااًل  �َسَحاًبا  �أََقلَّْت  �إَِذ�  َحتَّى  َرْحَمِتِه  َيَدْي  َبنْيَ  ُب�ْسًر� 
ِمْن  ِبِه  َفاأَْخَرْجَنا  �مْلَاَء  ِبِه  َفاأَْنَزْلَنا  ٍت  َميِّ ِلَبَلٍد  �ُسْقَناُه 
ُروَن«  َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  �مْلَْوَتى  ُنْخِرُج  َكَذِلَك  َمَر�ِت  �لثَّ ُكلِّ 
َياَح  �لرِّ »َو�أَْر�َسْلَنا  تعالى:  وقوله  )�الأعر�ف/57(، 
َوَما  �ْسَقْيَناُكُموُه  َفاأَ َماًء  َماِء  �ل�سَّ ِمَن  َفاأَْنَزْلَنا  َلَو�ِقَح 
�أَْنُتْم َلُه ِبَخاِزِننَي« )�حلجر/22(، وقوله تعالى: »َوِمْن 
َر�ٍت َوِلُيِذيَقُكْم ِمْن َرْحَمِتِه  َياَح ُمَب�سِّ �آََياِتِه �أَْن ُيْر�ِسَل �لرِّ
َوَلَعلَُّكْم  ِلِه  َف�سْ ِمْن  َوِلَتْبَتُغو�  ِباأَْمِرِه  �ْلُفْلُك  َوِلَتْجِري 

َت�ْسُكُروَن« )�لروم/46( ...

باب  من  �للغويون  عّدها  كثرية  �ألفاظ  وهناك 
�أظهرو�  قد  �آخرين  لغويني  �أن  �إال  �للغوي،  �لرت�دف 
و)�أن�ست(،  )��ستمع(  يف  كما  بينها  داللية  فروقا 

و)عرج( و)�سعد(، و)قذف( و)�ألقى( ....   

:¬JÉ«°UƒJh åëÑdG èFÉàf

و�سل �لبحث �إلى �لنتائج �الآتية :

ت�سابهت �لدالالت لكل من �لفعلني )جاء( و)�أتى(   .1

و��ستعمل  �ملعاجم قدميها وحديثها،  يف كثري من 
�أحدهما مبعنى �الآخر بو�سوح.

للفعلني  متباينة  دالالت  �لتف�سري  كتب  تذكر  مل   .2
تف�سريهما  �إلى  ت�سر  �إنها مل  بل  و)�أتى(،  )جاء( 
حتى باملعنى نف�سه تاأكيد� منها على �أنهما بداللة 

و�حدة يف �لن�ص �لقر�آين .

�إن تو�ل �لفعلني )جاء( و)�أتى( يف �ملوقف �لقر�آين   .3

�لو�حد �أو يف �الآية �لقر�آنية �لو�حدة مل يكن للتخل�ص 
من �لتكر�ر �أو جمان�سة �الألفاظ �أو للمغايرة �ل�سكلية 

�لقر�آن  ورد يف  �لتكر�ر  �أن  ب�سبب  وذلك  �للفظية، 
جمال  وجود  ذ�  وكان  كثرية،  مو��سع  يف  �لكرمي 
�إعجازي، ومل يكن هذ� �لتو�ل بني �لفعلني )جاء( 
و)�أتى( للتنوع و�لتفن، فالقر�آن �لكرمي -بلغته- ال 

ميت للتكلف ب�سلة .

�إن تو�ل �لفعلني )جاء( و)�أتى( يف �لقر�آن �لكرمي   .4
هذه  و�إن  منهما،  لكل  خا�سة  دالالت  وجود  يوؤكد 

�لدالالت تختلف بينها، وقد تكون متباينة �أي�سا.

)�أتى(، وعدم  للفعل  �الأمر  ورد من �سيغة  ما  �إن   .5

ورودها للفعل )جاء( يف �لقر�آن �لكرمي ي�سري �إلى 
�أن ثمة فرقا دالليا كبري� بينهما.

�إن �لفعل )جاء( قد يحمل داللة جديدة هي �ملهلة   .6

و�لبطء و�ملدة �لزمنية �لطويلة �لتي يتطلبها هذ� 
�لفعل )جاء(، �أما داللة �لفعل )�أتى( فقد حتمل 
داللة جديدة وهي �ل�سرعة و�لتعجل يف �حلدوث، 
ومن هنا ورد �لفعل )�أتى( ب�سورة �الأمر و�لطلب 
�لتي تقت�سي �ل�سرعة يف �إحد�ث �لفعل، و�إن هذه 
�لفعل  يف  فال�سرعة  متباينة،  للفعلني  �لدالالت 

)�أتى( نقي�ص �لتمّهل و�لبطء يف �لفعل )جاء(.

�أن لغة  �إلى  �إن �لتباين �لدالل بني �لفعلني ي�سري   .7
�لقر�آن �لكرمي معجزة دقيقة قد ال تدخل يف باب 
بع�ص  عّدها  �لتي  �الألفاظ  يف  �للغوي  �لرت�دف 

�للغويني مرت�دفات. 

يو�سي �لبحث با�ستعمال �لفعل )جاء( يف �ملوقف   .8

�أما  وبطء،  مبهلة  �ملجيء  يتطلب  �لذي  �للغوي 
�لذي  �للغوي  �ال�ستعمال  يف  فيكون  )�أتى(  �لفعل 

يتطلب �ل�سرعة و�لتعجل يف �الإتيان .
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 / هـ   1420 �ل�ساد�سة،   �لطبعة  مكتبة �خلاجني،  �لقاهرة:  �لعربية،  فقه  �لتو�ب، ف�سول يف  رم�سان عبد   .1

1999م، �ص309-311، و�أحمد خمتار عمر، علم �لداللة، �لكويت: مكتبة د�ر �لعروبة للن�سر و�لتوزيع، 1982، 

�ص 216-218، و�سبحي �ل�سالح، در��سات يف فقه �للغة، د�ر �لعلم للمايني، ط5،  �ل�سفحات 292، 293، 
298. �إذ ذكرو� عدد� من �ملثبتني لوجود �لرت�دف �للغوي، وعدد� �آخر من �ملنكرين لوجوده  على نحو :

�ملثبتون: �سيبويه، و�الأ�سمعي، و�لرماين، و�بن خالويه، وحمزة �الأ�سفهاين �لفريوز�أبادي، و�إبر�هيم �أني�ص..   -

�ملنكرون للرت�دف: ثعلب، و�بن در�ستويه، و�أبو علي �لفار�سي، و�بن فار�ص،  و�أبو هال �لع�سكري ...   -

–911هـ(، �سبطه  �أبي بكر جال �لدين �ل�سيوطي، �ملزهر يف علوم �للغة �لعربية )849  عبد �لرحمن بن   .2
و�سححه فوؤ�د علي من�سور، لبنان، بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، ط2، 2009، 323-316/1 .

عائ�سة عبد �لرحمن )بنت �ل�ساطئ(، �الإعجاز �لبياين للقر�آن وم�سائل �بن �الأزرق – در��سة لغوية وبيانية،   .3

�لقاهرة م�سر:  د�ر �ملعارف مب�سر كورني�ص �لنيل مكتبة �لدر��سات �الأدبية،  1971، �ص195.

عائ�سة عبد �لرحمن)بنت �ل�ساطئ(، �الإعجاز �لبياين للقر�آن وم�سائل �بن �الأزرق – در��سة لغوية وبيانية،   .4
�لقاهرة، م�سر:  د�ر �ملعارف مب�سر كورني�ص �لنيل �أ�ستاذ، مكتبة �لدر��سات �الأدبية، 1971، �ص220.

�ملخزومي  مهدي  حتقيق  )100-175هـ(،  �لعني،  كتاب  �لفر�هيدي،  �لرحمن  عبد  �أبو  �أحمد  بن  �خلليل   .5
و�إبر�هيم �ل�سامر�ئي، �لعر�ق: من�سور�ت وز�رة �لثقافة و�الإعام، �سل�سلة �ملعاجم و�لفهار�ص(56)، 145/8. 

حممد بن حممد �الأزهري،  تهذيب �للغة �أبو من�سور، )282هـ - 370هـ(، حتقيق يعقوب عبد �لنبي، مر�جعة   .6
حممد علي �لنجار، �لقاهرة: مطابع �سجل �لعرب، �لد�ر �مل�سرية للتاأليف و�لرتجمة –، 353-350/14.

�أحمد بن فار�ص �أبو �حل�سني بن زكريا )ت395هـ(، معجم مقايي�ص �للغة، حتقيق و�سبط عبد �ل�سام هارون،   .7

طبعة �حتاد �لكتاب �لعرب 1423هـ، 2002م، 52/1. 

�مل�سدر �ل�سابق، 59-56/1.  .8

�أحمد بن فار�ص بن زكريا �أبو �حل�سني �للغوي )ت 395هـ(، جممل �للغة، در��سة وحتقيق زهري عبد �ملح�سن   .9
�سلطان، موؤ�س�سة �لر�سالة للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع، ط1، 1984، 86/1.

�حل�سن بن عبد �هلل بن �سهل �أبو هال �لع�سكري، �لفروق �للغوية،  علق عليه وو�سع حو��سيه حممد با�سل   .10

عيون �ل�سود، لبنان، بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، ط4، 2006م، �ص345.
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11.  حممد بن عمر بن �أحمد �أبو �لقا�سم جار �هلل  �لزخم�سري )ت538هـ(، �أ�سا�ص �لباغة،  حتقيق حممد با�سل 

عيون �ل�سود، لبنان، بريوت:  من�سور�ت حممد علي بي�سون، د�ر �لكتب �لعلمية،  ط1، 1419هـ - 1998م، 
19/1-20، و�لفعل )جاء( 161/1 .

حممد بن �أبي بكر بن عبد �لقادر �لر�زي )ت 666هـ(، خمتار �ل�سحاح، لبنان، بريوت: مكتبة لبنان، طبعة   .12

مدققة كاملة �لت�سكيل ومميزة �ملد�خل، �إخر�ج د�ئرة �ملعاجم يف مكتبة لبنان، 1988، �ص2 و �ص50.

حممد بن مكرم، �بن منظور جمال �لدين  �الأن�ساري (630-711هـ(، ل�سان �لعرب، طبعة م�سورة عن طبعة   .13

بوالق، �ملوؤ�س�سة �مل�سرية �لعامة للتاأليف و�الإنباء و�لن�سر، �لد�ر �مل�سرية للتاأليف و�لرتجمان. ف�سل �جليم 
45/1 )جياأ(،  �لهمزة  – حرف 

ن�سر  �ل�سيخ  تقدمي  �ملحيط،  �لقامو�ص  816-817هـ(،  )ت  �أبادي  �لفريوز  �لدين  جمد  يعقوب  بن  حممد   .14

�لهوريني، بريوت:  د�ر �جليل، ط1، 11/1 

حممد مرت�سى بن حممد �حل�سيني �لزبيدي )ت 1205هـ(، تاج �لعرو�ص من جو�هر �لقامو�ص، �عتنى به   .15

– لبنان: د�ر �لكتب �لعلمية  �إبر�هيم وكرمي �سيد حممد حممود، بريوت  وو�سع حو��سيه عبد �ملنعم خليل 
�أ�س�سها حممد علي بي�سون �سنة 1971، ط1، 2007، 141/1 )جياأ( .

�حلليم  عبد  �أني�ص،  �إبر�هيم  �لطبعة  هذه  باإخر�ج  قام  �لو�سيط،  �ملعجم  بالقاهرة،  �لعربية  �للغة  جممع   .16

منت�سر، عطية �ل�سو�حلي، حممد خلف �هلل �أحمد. عني بطبعه ون�سره عبد �هلل بن �إبر�هيم �الأن�ساري، 
قطر: طبع على نفقة �إد�رة �إحياء �لرت�ث �الإ�سامي 1985 .

�مل�سدر �ل�سابق: �ملعجم �لو�سيط 149/1.     .17

�أحمد ر�سا، معجم منت �للغة، مو�سوعة لغوية حديثة،  بريوت، لبنان: من�سور�ت د�ر مكتبة �حلياة 1958،   .18

.593/1 ،142/1 ،14/1

بطر�ص �لب�ستاين )1819-1883(، قطر �ملحيط، بريوت، لبنان: مكتبة لبنان نا�سرون، ط 2 ،1995 �ص95.    .19

حممد بن �أحمد �الأن�ساري �لقرطبي )ت671هـ - 1273م(، �جلامع الأحكام �لقر�آن تف�سري �لقرطبي، ر�جعه   .20

ون�سر  �لقاهرة: طبع  عثمان،  �أحاديثه حممود حامد  �إبر�هيم �حلفناوي، خرج  عليه حممد  وعلق  و�سبطه 
وتوزيع د�ر �حلديث، ط1، 1994، 227/2.

حممد �لر�زي فخر �لدين �بن �لعامة �سياء �لدين عمر )544-604هـ( تف�سري �لر�زي، تقدمي خليل حميي   .21

�لدين �ملي�ص، بريوت، لبنان: د�ر �لفكر للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع، طبعة جديدة 1994، 165-150/16.

�إبر�هيم،  �سيد  وفهر�سها  �أحاديثه  وخرج  حققه  �لقدير،  فتح  �ل�سوكاين،  حممد  بن  علي  بن  حممد  �نظر:   .22
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�لقاهرة: طبع ون�سر وتوزيع د�ر �حلديث، ط1، 1993، 740/5-743. حممد بن جرير �لطربي )ت310هـ(، 
د�ر  بي�سون،  لبنان: من�سور�ت حممد علي  �لقر�آن، بريوت،  تاأويل  �لبيان يف  �مل�سمى جامع  �لطربي  تف�سري 
�لكتب �لعلمية، ط3، 1999، 729/12-732. حممد بن �حل�سن �لطو�سي )385-460هـ(، �لتبيان يف تف�سري 
424/10-426. حممد  �لعربي،  �لرت�ث  �إحياء  د�ر  �لعاملي،  ق�سري  �أحمد حبيب  وت�سحيح  �لقر�آن، حتقيق 
ن�سيب �لرفاعي،  تي�سري �لعلي �لقدير الخت�سار تف�سري �بن كثري، �لريا�ص، �ل�سعودية: مكتبة �ملعارف، طبعة 

جديدة 1987، 564-563/4

�لعلمية  �لكتب  د�ر  طبعة  لبنان:   بريوت،  �لقر�آن،  الأحكام  �جلامع  �الأن�ساري،  �لقرطبي  �أحمد  بن  حممد   .23

.44/10 ،1993

�ل�سوكاين، فتح �لقدير، طبعة عامل �لكتب، 147/3.  .24

�ل�سوكاين، فتح �لقدير 150/3.  .25

�لثاثاء 12  �ل�سريفة  بال�سورة  �لعلمي  »�مللك« مع �سرح تف�سيلي لاإعجاز  ل�سورة  �ل�سامل  �لتف�سري �جلامع   .26

http://4allarab.fanbb.net/t11806p15-topic ،منتديات كنوز �لنت �الإ�سامية am 2:57 ،2010 أكتوبر�

حممد بن يو�سف �أبو حيان �الأندل�سي، تف�سري �لبحر �ملحيط،  حتقيق عادل �أحمد عبد �ملوجود و علي حممد   .27

معو�ص، و�سارك يف �لتحقيق زكريا �لنوقي و�أحمد �جلمل، بريوت، لبنان: د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1422هـ 
2001م، 8/ 525-524. 

�أحمد بن يو�سف �ملعروف بال�سمني �حللبي )ت 756هـ(، �لدر �مل�سون يف علم �لكتاب �ملكنون، حتقيق �أحمد   .28

حممد خراط، دم�سق:  د�ر �لقلم، 2008م، 101/1.

www.islamiyyat.com/lamasat- فا�سل �ل�سامر�ئي، مل�سات بيانية يف ن�سو�ص �لتنزيل، موقع �إ�ساميات   .29

bayania.htm، موقع ملتقى �أهل �للغة.

في�سل �ملن�سور، مقالة هل من فرق بني جاء و�تى، جملة ملتقى �أهل �للغة لعلوم �للغة �لعربية  .30

(http://www.ahlalloghah.com/showthread.php?t=27)–�الأحد 2013/6/30 .  

هـاتف بــريـهي �سيـاع �لثـوينـي، �لكلية �لرتبوية �ملفتوحة - حمـافظة �لقاد�سية، جملة �للغة �لعربية و�آد�بها، �لعدد 8،   .31

www.jannah2way.com  موقع على �الإنرتنت

�أحمد بن فار�ص بن زكريا، جممل �للغة، حتقيق زهري عبد �ملح�سن، 85/1.  .32

www.islamiyyat.com/lamasat- فا�سل �ل�سامر�ئي، مل�سات بيانية يف ن�سو�ص �لتنزيل، موقع �إ�ساميات   .33

bayania.htm على �الإنرتنت ملتقى �أهل �للغة.
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www.islamiyyat.com/lamasat- فا�سل �ل�سامر�ئي، مل�سات بيانية يف ن�سو�ص �لتنزيل، موقع �إ�ساميات   .34

bayania.htm على �الإنرتنت ملتقى �أهل �للغة.

http://www.alargam.- �لقر�آنية  �لكلمات  �نتقاء  يف  �ملعجزة  �لرت�كيب  مقالة:  –�نرتنت  �لقر�آين  �لتعبري   .35

com/prove2/burhan/17.htm �خلمي�ص 2013/6/227م

عودة �هلل منيع �لقي�سي، �سّر �الإعجاز يف تنّوع �ل�سيغ �مل�ستقة من �أ�سل لغوي و�حد يف �لقر�آن �لكرمي، عمان،   .36

�الأردن: د�ر �لب�سري. بريوت، لبنان: موؤ�س�سة �لر�سالة،، ط1،  1996 �ص328-327.

�خلليل بن �أحمد �لفر�هيدي، معجم �لعني،  بتحقيق �لهند�وي 296/3.  .37

�أحمد بن فار�ص، جممل �للغة، بتحقيق زهري عبد �ملح�سن �سلطان، بريوت: موؤ�س�سة �لر�سالة، ط1، 1984،   .38

.689/3

�أحمد بن فار�ص بن زكريا �أبو �حل�سني، جممل �للغة، حتقيق و�سبط عبد �ل�سام هارون، د�ر �لفكر للطباعة   .39

و�لن�سر و�لتوزيع،  332/5.

حممد بن �أبي بكر �لر�زي، خمتار �ل�سحاح، حقق وخرج �أحاديثه يحيى خالد توفيق، تقدمي عبد �لوهاب   .40

عبد �لوهاب، �لقاهرة، م�سر: مكتبة �الآد�ب، ط1، 1998، �ص485.

�لعايلي، بريوت:  د�ر �جليل،  �لعرب، تقدمي عبد �هلل  ل�سان  �بن منظور،  �لدين  حممد بن مكرم، جمال   .41

.498/5 ،1988

:¬©LGôeh åëÑdG QOÉ°üe

�أني�ص، عبد �حلليم منت�سر،  �إبر�هيم  �لطبعة  باإخر�ج هذه  �لو�سيط، قام  �ملعجم  و�آخرون،  �أني�ص  �إبر�هيم   -
عطية �ل�سو�حلي، حممد خلف �هلل �أحمد، عني بطبعه ون�سره عبد �هلل بن �إبر�هيم �الأن�ساري، قطر: طبع 

على نفقة �إد�رة �إحياء �لرت�ث �الإ�سامي، 1985.

�لعربي  �لعلمي  �ملجمع  ع�سو  حديثة،  لغوية  مو�سوعة  �للغة،  منت  معجم  )ت1872(،  �لعاملي  ر�سا  �أحمد   -
بدم�سق، بريوت، لبنان: من�سور�ت د�ر مكتبة �حلياة، 1958.

�لر�سالة  موؤ�س�سة  �سلطان،  �ملح�سن  در��سة وحتقيق زهري عبد  �للغة،  �أبو �حل�سني، جممل  فار�ص  بن  �أحمد   -
للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع، ط1، 1984.

جممل �للغة، حتقيق و�سبط عبد �ل�سام هارون، د�ر �لفكر للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع .   ،--
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معجم مقايي�ص �للغة، حتقيق و�سبط عبد �ل�سام هارون طبعة �حتاد �لكتاب �لعرب 1423هـ، 2002م .  ،--

�أحمد خمتار عمر، علم �لداللة، �لكويت: مكتبة د�ر �لعروبة للن�سر و�لتوزيع، 1982.  -

�أحمد بن يو�سف �ملعروف بال�سمني �حللبي )ت 756هـ(، �لدر �مل�سون يف علم �لكتاب �ملكنون، حتقيق �أحمد   -
حممد خراط، دم�سق: د�ر �لقلم، 2008م، 101/1.

بطر�ص �لب�ستاين، قطر �ملحيط، بريوت-لبنان: مكتبة لبنان، نا�سرون، طبعة 1995.   -
�حل�سن بن عبد �هلل بن �سهل �أبو هال �لع�سكري، �لفروق �للغوية، علق عليه وو�سع حو��سيه حممد با�سل   -

عيون �ل�سود، بريوت – لبنان: د�ر �لكتب �لعلمية، ط4، 2006.
رم�سان عبد �لتو�ب، ف�سول يف فقه �للغة �لعربية، مكتبة �خلاجني، ط6، 1999.  -

�سبحي �ل�سالح، در��سات يف فقه �للغة، د�ر �لعلم للماليني، ط5 .  -
– در��سة  �الأزرق  �بن  وم�سائل  للقر�آن  �لبياين  �الإعجاز  1998م(،  �ل�ساطئ ت  �لرحمن )بنت  عائ�سة عبد   -

لغوية وبيانية، �لقاهرة، م�سر:  مكتبة �لدر��سات �الأدبية، د�ر �ملعارف 1971.
�سبطه  –911هـ)،   849) �لعربية  �للغة  علوم  يف  �ملزهر  �ل�سيوطي،  �لدين  جال  بكر  �أبي  بن  �لرحمن  عبد   -

و�سححه فوؤ�د علي من�سور، بريوت، لبنان: د�ر �لكتب �لعلمية، ط2،  2009.
عودة �هلل منيع �لقي�سي، �سّر �الإعجاز يف تنّوع �ل�سيغ �مل�ستقة من �أ�سل لغوي و�حد يف �لقر�آن �لكرمي، عمان،   -

�الأردن: د�ر �لب�سري. بريوت، لبنان،  موؤ�س�سة �لر�سالة، ط1، 1996. 
�لت�سكيل  كاملة  مدققة  طبعة  �ل�سحاح،  خمتار  666هـ(،  )ت  �لر�زي  �لقادر  عبد  بن  بكر  �أبي  بن  حممد   -

ومميزة �ملد�خل، بريوت، لبنان: �إخر�ج د�ئرة �ملعاجم يف مكتبة لبنان، 1988.
�لفكر  د�ر  لبنان:  بريوت،  �ملي�ص،  �لدين  حميي  خليل  تقدمي  �لر�زي،  تف�سري  �لر�زي،  بكر  �أبي  بن  حممد   -

للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع، طبعة جديدة، 1994.
عبد  وتقدمي  توفيق،  خالد  يحيى  �أحاديث  وتخريج  حتقيق  �ل�سحاح،  خمتار  �لر�زي،  بكر  �أبي  بن  حممد   -

�لوهاب عبد �لوهاب، �لقاهرة، م�سر: مكتبة �الآد�ب، ط1، 1998.
حممد بن �أحمد �الأن�ساري �لقرطبي، �جلامع الأحكام �لقر�آن )تف�سري �لقرطبي( ر�جعه و�سبطه وعلق عليه حممد   -

�إبر�هيم �حلفناوي، خّرج �أحاديثه حممود حامد عثمان، �لقاهرة: طبع ون�سر وتوزيع دار احلديث، ط1، 1994.
علي  حممد  من�سور�ت  �لقر�آن،  تاأويل  يف  �لبيان  جامع  �مل�سمى  �لطربي  تف�سري  �لطربي،  جرير  بن  حممد   -

بي�سون، بريوت، لبنان: د�ر �لكتب �لعلمية، ط3، 1999.
حممد بن �حل�سن �لطو�سي، �لتبيان يف تف�سري �لقر�آن، حتقيق وت�سحيح �أحمد حبيب ق�سري �لعاملي، د�ر �إحياء �لرت�ث   -

�لعربي.
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حممد بن علي بن حممد �ل�سوكاين، فتح �لقدير، حتقيق وتخريج �أحاديث وفهر�سة �سيد �إبر�هيم، �لقاهرة:   -
طبع ون�سر وتوزيع د�ر �حلديث، ط1.

حممد بن عمر بن �أحمد �أبو �لقا�سم جار �هلل  �لزخم�سري )ت538هـ(، �أ�سا�ص �لباغة، حتقيق حممد با�سل   -
عيون �ل�سود، بريوت، لبنان: من�سور�ت حممد علي بي�سون، د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1419هـ.

حممد بن مكرم جمال �لدين، �بن منظور �الأن�ساري، ل�سان �لعرب، طبعة م�سورة عن طبعة بوالق، �ملوؤ�س�سة   -
�مل�سرية �لعامة للتاأليف و�الأنباء و�لن�سر، �لد�ر �مل�سرية للتاأليف و�لرتجمان .

حممد بن يعقوب جمد �لدين �لفريوز�أبادي، �لقامو�ص �ملحيط، د�ر �جليل، تقدمي �ل�سيخ ن�سر �لهوريني،   -
ط1.

حممد بن يو�سف �أبو حيان �الأندل�سي، تف�سري �لبحر �ملحيط، حتقيق عادل �أحمد عبد �ملوجود وعلي حممد   -
معو�ص، و�سارك يف �لتحقيق زكريا �لنوقي و�أحمد �جلمل، لبنان، بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1422هـ 

2001م .

حممد مرت�سى بن حممد �حل�سيني �لزبيدي، تاج �لعرو�ص من جو�هر �لقامو�ص، �عتنى به وو�سع حو��سيه   -
عبد �ملنعم خليل �إبر�هيم، وكرمي �سيد حممد حممود، بريوت، لبنان: د�ر �لكتب �لعلمية، �أ�س�سها حممد علي 

بي�سون �سنة 1971، ط1.
حممد ن�سيب �لرفاعي، تي�سري �لعلي �لقدير الخت�سار تف�سري �بن كثري، �لريا�ص، �ل�سعودية: مكتبة �ملعارف،   -

طبعة جديدة، 1987.
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bayania.htm  على �الإنرتنت ملتقى �أهل �للغة.

www.islamiyyat.com/lamasat- فا�سل �ل�سامر�ئي، مل�سات بيانية يف ن�سو�ص �لتنزيل، موقع �إ�ساميات   .2

bayania.htm  على �الإنرتنت ملتقى �أهل �للغة.

www.islamiyyat.com/lamasat- فا�سل �ل�سامر�ئي، مل�سات بيانية يف ن�سو�ص �لتنزيل، موقع �إ�ساميات  .3

bayania.htm  على �الإنرتنت ملتقى �أهل �للغة، �إ�سد�ر د�ر عّمار للن�سر و�لتوزيع، عّمان �الأردن.

هـاتف بــريـهي، و �سيـاع �لثـوينـي، �لكلية �لرتبوية �ملفتوحة - حمـافظة �لقاد�سية، جملة �للغة �لعربية و�آد�بها   .4

www.jannah2way.com لعدد 8، موقع على �الإنرتنت�

http://- يحيى �ل�سقاف، جمع �أبحاث ودر��سات، مقالة بعنو�ن: �لرت�كيب �ملعجزة يف �نتقاء �لكلمات �لقر�آنية  .5

www.alargam.com/prove2/burhan/17.htm �خلمي�ص 2013/6/227م.
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