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 دراسة آية المخلفين الثالثة من سورة التوبة.
 مها محمد العنزي

 دولة الكويت, وزارة األوقاف  , قسم الدراسات اإلسالمية
 mh.alanazi@gmail.comالبريد اإللكتروني : 

 :الملخص
تحاول هذه الدراسة اإلجابة عنن السنلال النر يآل ا:تني: امنا الدللنة اللاوينة والنحوينة 

رسنالة والصرفية والبالغية التي تحملهنا آينة المخلفنين الثالثنةولذ ولنذلف هندذفذت هنذه ال
إلننب بيننان الدللننة النحويننةة والدللننة الصننرفية والدللننة البالغيننة ل يننةة وبيننان معنننب 

 ا:ية في سياق القرآني. 
اقتضت طبيعة هنذه الدراسنة  ن تن تي فني ثالثنة مباحن  ولكنل مبحن  مطالبن ة ا نتمذل 
المبحنن  األول علننب الدللننة اللاويننة ل يننةة وفينن  مطلبننانة كمننا تناولننت فنني المبحنن  

لثاني الدللة النحوية والصرفية والبالغينة ل ينةة وفين  مطلبنان مطالنحة وتحندثت فني ا
 المبح  الثال  عن معنب ا:ية في السياق القرآني الكريمة وفي  مطلبان:

و خيننر:ا: ختمننت هننذه الدراسننة بنن هذما النتننا   التنني توصننلت إليهنناذ ومنهننا:  ن التعبيننر 
تمنام الصنورة فني ذهنن القناروة فلنو نزعنت القرآني  تب ب دق األلفاظ للوفاء بنا لمعنب وا 

منن  لفظنة لنن تجند لفظنة  حسنن منهناة فنورد لفنظ التنواح بصنياة المبالانة ليرسنم فني 
نفآل السامع  ن اهلل عز وجل مبالغ بالتوبةة واحتوى الخطناح علنب التقنديم والتن خيرة 

ضنننها ليتصنننور للقنننارو الختصننناص والحصنننرة فجننناءت آي القنننرآن الكنننريم مرتبطنننة بع
 ببعض كالكلمة الواحدة.

الكلمات المفتاحية: المخالفين الثالثة  ة سنورة التوبنة  ة دراسنة ة دللنالت ةصنرفية ة 
 .بالغية
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Abstract: 

This study attempts to answer the following main question: (What 

is the linguistic, grammatical, morphological and rhetorical 

significance of the verse of the three who were left behind); thus, 

this research aims to explain the grammatical, morphological and 

rhetorical significance of the verse, and to clarify the meaning of 

the verse in the context of the Qur'an. 

The nature of this research required that it should processed in 

three topics, and each topic has its own subjects. The first topic 

included the linguistic significance of the verse, and it contains two 

subjects. The second topic also deals with the grammatical, 

morphological and rhetorical significance of the verse, and it 

contains two subjects. In the third topic, I addressed the meaning 

of the verse in the Holy Qur’an context, and it contains two 

subjects. 

Finally, this study concluded with the most important results it 

reached, including: that the Quranic expression came in the most 

accurate terms to fulfill the meaning and complete the image in the 

mind of the reader, if you remove a word from it, you will not find 

another better than it. The word (repentance) is mentioned in the 

form of exaggeration to draw in the mind of the listener that Allah 

Almighty exaggerated the repentance. The speech contains forward 

and delay, to enable the reader to visualize the jurisdiction and 

limitation. So the verses of the Noble Qur’an came together as one 

word. 

Keywords: The Three Violators, Surat al-Touba, Study, Semantics, 

Dismissive, Rhetorical. 
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 المقدمة:
 بسم اهلل والصالة والسالم علب رسول اهللة  ما بعد:

ن العينون إذا نظنرت فين   إنَّ ا:ذان إذا استمعت لهذا القنرآن جزذمذنت بجعجنازهة وا 
رذ الننننفآل منننن غنننب  ال نننبهاتة  نَّ القنننرآن جننناء ب سنننراره ليحنننرا ر ت عجا بننن ة وا 

ها من ُظلم الخطي نةة ويجردهنا منن ُركنام الجاهلينةة ويحررهنا منن القينود ويخلاصذ 
الدفينةة وهنو منع هنذه المعناني الرفيعنة جناء ب بند  نذظىنم و علنب  سنلوحة وكنان 
لسورة التوبنة  ن ن خناص فني القنرآن الكنريمذ فهني سنورة لهنا قصنة وردت فني 

اخننر السنننة ة ونزلننت هننذه السننورة فنني العهنند المنندنية فنني  و ل1اصننحيا البخنناري
التاسعة للهجرةة وهي من  واخر منا ننزل منن القنرآن الكنريمة كمنا روى البخناري 

ة وعندد آياتهنا ل2اعن البراء بن عازح قال "  ن آخنر سنورة نزلنت سنورة البنراءة"
ة كما تفردت هذه السورة عن غيرهنا منن سنور القنرآن بتنرف ل3ام ة وثالثون آية

رسننول  مننن الم ننركينة فبنند ت السننورة البسننملةة واسننتهلت بننجعالن بننراءة اهلل و 
بعنصر الت ويق واإلثارة ليقر  السمع وينتب  السامع لكالم اهللة ويتدبر المعاني 

 البديعة المتضمنة للخطاح.

                                 
هننلة الجنامع المسنند الصنحيا المختصنر منن 1222انظر: البخنارية محمند بنن إسنماعيلال1ا

 مور رسول اهلل صلب اهلل علي  وسلم وسنن  و يام ة تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرة 
ة 2214ة بنننناح حنننندي  كعننننح بننننن مالننننفة حنننندي  رقننننم الطبعننننة األولننننبة دار طننننوق النجنننناة

 ل.3/ص6اج
البخننارية محمنند بننن إسننماعيلة الجننامع المسننند الصننحيا المختصننر مننن  مننور رسننول اهلل ل2ا

صلب اهلل علي  وسلم وسنن  و يامن ة بناح حن   بني بكنر بالنناآل فني سننة تسنعة حندي  رقنم 
 ل.161/ص5ة اج2362

لة البيان في عند  آي القنرآنة تحقينق: غنانم م1992 -هن1212الدانية عثمان بن سعيدال 3ا
 ل.161الكويتة اص –قدوري الحمدة الطبعة األولبة مركز المخطوطات والترا  
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فوجنندت الباحثننة  ن طبيعننة هننذه الدراسننة تقتضنني  ن تنن تي فنني ثالثننة مباحنن ة 
 ولكل مبح  مطالب  علب النحو التالي:

 للاوية في ا:ية.المبح  األول: الدللة ا
 المطلح األول: معاني مفردات ا:ية.

 المطلح الثاني:  لفاظ ت ترف مع لفظ االضيقل في المفهوم.
 المبح  الثاني: الدللة الصرفية والنحوية والبالغية في ا:ية.

 المطلح األول: الدللة الصرفية والنحوية.
 المطلح الثاني: الدللة البالغية.

 ية في السياق القرآني.المبح  الثال : ا:
 المطلح األول: عالقة ا:ية بما قبلها وما بعدها.

 المطلح الثاني: التفسير التحليلي ل ية.
 الخاتمة: وفيها  هم النتا  .
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 التمهيد:
تعددت  سماء سورة التوبة التي كانت لها إ ارة علب ما ا نتملت علين  السنورة 

 ة ومن  سماء هذه السورة:من المحاور ومعاني وقضايا عرضتها السورة
التوبة سميت سورة التوبة ألن فيها ب ارة التوبة علب الملمنين من المهاجرين 
لذننب النَّب ننيا  واألنصننار وعلننب الثالثننة الننذين خلفننواة قننال تعننالب:  لذقذنندى تذنناحذ اللَّننُ  عذ

رذ  ينذ اتَّبذُعوُه ف ي سذاعذة  الىُعسى ار  الَّذ  ذنىصذ ر ينذ وذاألى يُغ ُقُلوُح وذالىُمهذاج  ة  م نى بذعىد  مذا كذادذ يذز 
تَّنب  ينذ ُخلاُفوا حذ ثذة  الَّذ  لذب الثَّالذ يٌم*وذعذ مى رذُءوٌف رذح  مى إ نَُّ  ب ه  لذيىه  نىُهمى ُثمَّ تذاحذ عذ فذر يٍق م 

ظذنأنوا  ذ  مى  ذنىُفُسنُهمى وذ لذنيىه  ناقذتى عذ ضذ ذرىُض ب مذا رذُحبذنتى وذ ُم األى لذيىه  اقذتى عذ ن ذ إ ذذا ضذ نى لذ مذلىجذ
يُم  سنننورة  مى ل يذُتوُبنننوا إ نَّ اللَّننن ذ ُهنننوذ التَّنننوَّاُح الرَّح  لذنننيىه  ننننذ اللَّننن   إ لَّ إ لذيىننن   ثُنننمَّ تذننناحذ عذ م 

 [.114-111التوبة:
وتسمب سورة براءة ألنها افتتحنت بنجعالن بنراءة اهلل ورسنول  منن  هنل ال نرفة 

ننننننذ اللَّننننن   وذ  ننننننذ كمنننننا قنننننال تعنننننالب:  بذنننننرذاءذٌة م  ُتمى م  ينذ عذاهذننننندى رذُسنننننول    إ لذنننننب الَّنننننذ 
ر ك ينذ  سورة التوبة:  [.1الىُم ى

وتسمب الفاضحة ألنها فضحت المنافقينة فقد  خرج سعيد بن جبير س لت ابنن 
عبنناآل رضنني اهلل عننن  عننن سننورة البننراءة" فقننال تلننف الفاضننحةة مننا زال ينننزل 

 .ل1اومنهم حتب خفنا  ل تد   حد:ا"
لمننا ك ننفت مننن  سننرار الننناآلة المثيننرة ألنهننا  ثننارت  سننرارهمة وتسننمب المبعثننرة 

 .ل2اوالحافرة ألنها تحفر عنهمة كما تسمب بالمخزية ألنها  خزت المنافقين

                                 
البخارية محمند بنن إسنماعيلة الجنامع المسنند الصنحيا المختصنر منن  منور رسنول اهلل  ل1ا

 ل.121/ص6ة اج2442صلب اهلل علي  وسلم وسنن  و يام ة حدي  رقم 
 ل.161الدانية عثمان بن سعيدة البيان في عد  آي القرآنة اصانظر:  ل2ا
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لعننل  سننماء السننورة ك ننفت لنننا جانبننا مهمننا مننن المواضننيع التنني تحنندثت عنهننا 
 السورةة ف سماء السور لها عالقة ب يء مذكور في السورةة وفيما يلي محاور

 سورة التوبة.
 محاور سورة التوبة.

يننذانهم بننالحرحة كمننا  فقنند تناولننت السننورة بننراءة اهلل ورسننول  مننن الم ننركينة وا 
وضنننعت القنننانون األساسننني للتعامنننل منننع الم نننركينة الهدننننة بنننين المسنننلمين 

نننُهٍر  التوبة: بذعذنننةذ  ذ ى ذرىض   ذرى نننيُحوا ف ننني األى [ة 2والم نننركين كمنننا قنننال تعنننالب:  فذس 
تَّنب وت مين ال رىُه حذ ارذفذ فذن ذج  نتذجذ نر ك ينذ اسى ننذ الىُم ى نٌد م  حربي كما قنال تعنالب:  وذا  نى  ذحذ

لذُمونذ  سورة التوبة: ٌم لذ يذعى نذُ  ذذل فذ ب  ذنَُّهمى قذوى ل اىُ  مذ ىمذ مذ اللَّ   ُثمَّ  ذبى مذعذ كذالذ  [.6يذسى
السنورة  وتحدثت السنورة عنن غنزوة حننين وغنزوة تبنوف والمخلفنينة كمنا بيننت 

المننننافقين المتخفنننين بنننين صنننفوف المسنننلمينة فبيننننت  فننناعيلهم فننني المجتمنننع 
 المسلمة ووصفت  حوالهمة و فكارهمة ففضحتهم وك فت  سرارهم ومخازيهم.

المت مل لسورة التوبة يجد  ن سورة التوبة تضمنت موضنوعان ر يسنيان األول  
 ين.عالقة المسلمين بالم ركينة والثاني ك ف غطاء المنافق

نناقذتى  تَّننب إ ذذا ضذ ينذ ُخلافُننوا حذ ثذننة  الَّننذ  لذب الثَّالذ فقنند جنناءت هننذه ا:يننة قننال تعننالب: وذعذ
ننذ اللَّن   إ لَّ  ن ذ م  ظذنأوا  ذنى لذ مذلىجذ مى  ذنىُفُسُهمى وذ لذيىه  اقذتى عذ ضذ ذرىُض ب مذا رذُحبذتى وذ ُم األى لذيىه  عذ

مى ل يذُتوُبنو  لذنيىه  يُم  التوبنة:إ لذيى   ُثمَّ تذاحذ عذ [ة فني ظنل 114ا إ نَّ اللَّن ذ ُهنوذ التَّنوَّاُح الرَّح 
هننذه السننورة التنني تضننمنت وضننع قواعنند لنظننام اجتمنناعي اإلسننالمي متكامننلة 

 .ل1اوتنظيم العالقات الداخلية والخارجية للمجتمع اإلسالمي
 المبح  األول: الدللة اللاوية في ا:ية.

                                 
هننلة فني ظنالل القنرآنة الطبعنة السنابعة ع نرة  1212انظنر: قطنحة سنيد قطنح إبنراهيم ال1ا

 ل.1112/ص3بيروتة اج –ال روق 
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ية يلزم علينا الرجو  إلب المعننب اللانوي للك ف عن جوهر وكن  األلفاظ في ا:
والصننطالحية وفيمننا يلنني سن ننر  فنني بيننان معنناني مفننردات ا:يننةة واأللفنناظ 

 المقاربة للفظ الضيق.
 المطلح األول: معاني مفردات ا:ية.

خلفننوا: اسننتخدم العننرح مننن بنناح الخنناء والننالم والفنناء ا ل   فة   ل فل   -  
لكتابنة عليهنا فني زمنن النبني صنلب فاللخاف هي الحجنارة التني اسنتخدمت ل

 .ل1ااهلل علي  وسلم
 ما خلنف فنالعرح اسنتخدمت هنذا اللفنظ لعندة معناني ممكنن إرجاعهنا إلنب ثنال  

  صول:
 األول:  ن يجيء  يء بعد  يء يقوم مقام .

الخلف بمعنب قرن بعد قرنة بالتحريف في الخيرة وبالتسكين فني ال نرة فيقنال 
لىننُف سننوءة وم لذننُف صنندقة وخذ ننن  الخالفننة ألن الثنناني يجننيء بعنند األول قا مننا خذ

ينن    ذخ  قذننالذ ُموسذننب أل  مقامنن ة والخلننف مننا جنناء مننن بعنندة ومننن  قولنن  تعننالب:   وذ
م ي  األعراف: ُلفىن ي ف ي قذوى  [. 122هذاُرونذ اخى

وتقننول العننرح و خلننف اهلل عليننفة  ي عوضننف اهلل ب ننيء بعنندهة وقعنندت خننالف 
 فالنة  ي بعده.
نبنت بعند اله نيمة وخلفنة ال نجر ثمنر يخنرج بعند الثمنرة و خلنف والخلفة نبنت ي

 الطا ر نبت ل  ري  بعد الري .
 والثاني: بمعنب الضد وهو خالف قدام. 

خلفت فالنا ورا ي فتخلف عنية  ي تن خرة وتن تي متعدين   خلنف الرجنل بمعننب 
  هوى بيده إلب خلف  لي خذ من رحل  سيفا  و غيره.

                                 
الفراهيننندية الخلينننل بنننن  حمننندا ل يوجننندلة العنننينة تحقينننق: مهننندي المخزومننني  إبنننراهيم  ل1ا

 ل.265/ص2ار ومكتبة الهاللة اجالسامرا ية د
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  خالف الضر . ومن هذا الباح الواحد من
 .ل1اوالثال : التاير 

خلننف فننوهة إذا تايننر و خلننفة ومننن  قولنن  صننلب اهلل علينن  وسننلم: " لخلننوف فننم 
 الصا م  طيح عند اهلل من ريا المسف"

ومن  الخلف في القولة وهو الخنالف فني الوعندة وخلنف الرجنل عنن خلنق  بين  
 .ل2ا ي تاير

 وفي الصطالح.
د فقنال: "هني ضند تقندم وسنلفة والمتن خر عرف الراغح األصفهاني خلف بالضن

يقال ل  خلفة والختالف والمخالفة  ن ي خذ كل واحد طريقا غير طرينق ا:خنر 
في حال   و قول ة والخالف  عم من الضدة ألن كل ضدين مختلفانة وليآل كنل 

                                 
هنن  1219جعل  الزمخ ري من المجاز. انظر: الزمخ رية محمود بن عمنرو بنن  حمند ا ل1ا
ملة  سنناآل البالغننةة تحقيننق: محمنند باسننل عيننون السننودة الطبعننة األولننبة دار  1994 -

 ل.262لبنانة اص –الكتح العلميةة بيروت 
لذ ابنن فنارآلة  حمند بنن فنارآل 265/ص2نة اجانظر: الفراهيدية الخليل بن  حمدة العنيل2ا

ملة معجننم مقنناييآل اللاننةة تحقيننق: عبنند السننالم محمنند هننارونة 1919 -هننن 1399الننرازي ا
ملة المحكم  2111 -هن  1221لذ ابن سيدهة علي بن إسماعيلا211/ص2دار الفكرة اج

بينروتة  –ية والمحيط األعظمة تحقيق: عبد الحميد هنداوية الطبعة األولبة دار الكتح العلم
ملة 1919 -هنننن 1399لذ ابنننن األثينننرة  بنننو السنننعادات المبنننارف بنننن محمننندا194/ص5اج

محمننود محمند الطننناحية  -النهاينة فنني غرينح الحنندي  واألثنرة تحقيننق: طناهر  حمنند النزاوى 
ملة 1999هنن / 1221لذ الرازية محمد بن  بي بكرا65/ص2بيروتة اج -المكتبة العلمية 

الندار  -وسف ال يخ محمدة الطبعة الخامسنةة المكتبنة العصنرية مختار الصحاحة تحقيق: ي
هنننلة لسننان  1212لذ ابننن منظننورة محمنند بننن مكننرم ا95صننيداة اص –النموذجيننةة بيننروت 

 ل.43/ص9بيروتة اج –العرحة الطبعة الثالثةة دار صادر 
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مختلفين ضدينة ولما كان الختالف بين النناآل فني القنول قند يقتضني التنناز  
 ة ل1ازعة والمجادلة"استعير ذلف للمنا

تالحظ  ن   ر  ببيان المعاني التي يحملها اللفظة واستدل علب كنل ذلنف باينات 
من القرآن كما هو منهج  فني كتابن ة ولنم يخنرج عنن  صنولها الثالثنة التني تنم 

 ذكرها في باح اللاة.
فننالمعنب الننذي جنناءت بنن  ا:يننة هننو خلننف ال ننيءة بمعنننب  رجنن  الحكننم علننيهم 

وتكون بمعنب وراءه  ي تركوا وت خروا وتخلفوا عن غزوة تبوفة  والقضاء فيهمة
والقول األول هو الراجا بكالم من نزلت في  ا:يات روى البخاري عن كعنح بنن 

 .ل2امالف
كما رجا ابن عا ور القول األول بدليل بناء فعل اخلفوال للنا حة فليآل المنراد 

 لم يقض فيهم. خلفوا  نفسهم إنما خلفهم  حدة  ي جعلهم خلفاة  ي
ة كمنا ورد ل3اضاقت: وردت مادة اضيقل في القرآن الكريم ثالثنة ع نر منرة - ح

لفظ ضيق في لسان العنرح علنب  ربنع  لفناظ ا ق ض ي/ ق ي ض/ ق و 
ض/ ض ي قلة تناول  علماء اللاة ب نن  يحمنل الوسنع فني ضندهة ومكنان 

                                 
 هننلة المفنردات فني غرينح القنرآنة 1212انظر: الراغح األصفهانية الحسين بنن محمند ال1ا

دم نننق  -المحقنننق: صنننفوان عننندنان النننداودية الطبعنننة األولنننبة دار القلنننمة الننندار ال نننامية 
لذ الكفننوية  يننوح بننن موسننبال يوجنندلة الكليننات معجننم فنني المصننطلحات 293بيننروتة اص

بيننروتة  –محمنند المصننرية ملسسننة الرسننالة  -والفننروق اللاويننةة تحقيننق: عنندنان دروينن  
 ل.226اص

عيلة الجنامع المسنند الصنحيا المختصنر منن  منور رسنول اهلل البخارية محمند بنن إسنما ل2ا
صلب اهلل علي  وسلم وسنن  و يامن ة بناح حن   بني بكنر بالنناآل فني سننة تسنعة حندي  رقنم 

 ل.161/ص5ة اج2362
الباقية محمد فلادة المعجم المفهرآل أللفاظ القرآن الكريمة دار الكتح المصنرية  القناهرةة  ل3ا

 ل.222اص
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دى  ضا  ٌق ب    صذ ُرفذ  هود: ضيقة كما يحمل معنب الام والحزن قول  تعالب: وذ
دىر ي  ال ننعراء: 12 ننيُق صذ يذض  ننياقا: 13[ة وقولنن  تعالب: وذ [ة وقولنن  تعالب: ضذ

رذجا:  األنعنننننننام:  ذرىُض ب منننننننا 125حذ لذنننننننيىُكُم األى ضننننننناقذتى عذ [ة وقولننننننن  تعالب: وذ
مى  ذنىُفُسنننننُهمى  التوبة: 25رذُحبذتى  التوبنننننة:  لذنننننيىه  ضننننناقذتى عذ [ة وقولننننن  تعالب: وذ

ُكُرونذ  النحنل:[ة وقول  تعالب: وذ 114 مَّنا يذمى نيىٍق م  وينرد [ة 121ل تذُف ف ني ضذ
ننننننياُقوا ب وُهنَّ ل ُتضذ معنننننننب الفقننننننر والبخننننننل كمننننننا قننننننال تعننننننالب:  وذل ُتضننننننارأ

لذنننيىه نذ  الطالق: [ة وتسنننتعمل لضنننيق األمنننر واألوقننناتة والضنننيقة مننننزل 6عذ
 .ل1اللقمر بلزق الثريا مما يلي الدبران

  ما في الصطالح. 
ة وعرفنن  الكفننوي مننن ل2ااغننح األصننفهاني موافننق لمننا ورد فنني اللاننةتناولنن  الر  

 .ل3االناحية الحسية والمعنوية فهو "الت ديد في األجرام وبالتخفيف في المعاني"
 فجاء الضيق بهذه ا:ية بالعبارة عن الحزن والام.

رحبننت:  اسننتعمل العننرح تقاليبهننا السننتة اح ر حة ر ح حة ر ح حة ح ح  - ت
وهي رحح المكان الواسع يقال فالن رحح الصدر  ي  رة ح ر حة ح ح رل

                                 
لذ ابنن دريندة محمند بنن الحسنن 145/ص5هيدي الخليل بن  حمدة العنينة اجانظر: الفرال 1ا
 -ملة جمهرة اللاةة تحقيق: رمزي منير بعلبكية الطبعة األولنبة دار العلنم للمالينين 1941ا

ملة تهنذيح اللانةة تحقينق: محمند 2111لذ الهنروية محمند بنن  حمندا911/ص2بيروت اج
لذ النرازية 112/ص9بينروتة اج –ا  العربني عوض مرعحة الطبعة األولبة دار إحياء التنر 
لذ ابننن سننيدهة علنني بننن إسننماعيلة 343/ص3 حمنند بننن فننارآلة معجننم مقنناييآل اللاننةة اج

لذ الزمخ نرية محمنود بنن عمنروة  سناآل البالغنةة 245/ص6المحكم والمحيط األعظنمة اج
 ل.591/ص1اج

 ل.513األصفهانية الحسين بن محمدة المفردات في غريح القرآنة اصل2ا
 ل.512الكفوية  يوح بن موسبة الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللاويةة اصل3ا
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واسع الصدرة و رض رحب   ي واسع ة ومن المجاز فالن رحح الذرا  بهنذا 
. األمر إذا كان مطيقا: ل ة ورحح البا  والذرا  ورحيبهما  ي سخي 
 .ل1ا 

 وفي الصطالح.
قننال الراغننح األصننفهاني: "سننعة المكننانة واسننتعير للواسننع الجننوف فقيننل رحننح 

 ل2االبطنة ومن  قولهم: مرحبا و هالة  ي وجدت مكانا رحبا."
 .ل3اوقال الكفوي "الواسع من كل  يء رحح"

فننتالحظ  نهننا فنني اللاننة والصننطالح تننرد إلننب  صننل واحنند وهننو السننعةة وبهننذا 
المعنب وردت في ا:ينةة فيتضنا مقندار التطنابق بنين المعننب اللانوية والمعننب 

 ال رعي الذي جاء ب  القرآن.
ظننننوا: تنننناول العنننرح اظ نل فقنننطة وهنننو لفنننظ م نننترفة يننندل علنننب معنينننين  -  

مختلفنننين يقنننين و نننفة وقننند يوضنننع موضنننع العلنننمة ويكنننون بمعننننب مظننننة 
وينن تي بمعنننب ال ننفة فيقننال ظننننت ال ننيءة إذا لننم تتيقننن ة ومننن ال ننيءة  

 ل2. اوالعرح تقول ذلف وتعرف ذلف الظنة  ي التهمةة 

                                 
لذ ابننن درينندة جمهننرة اللاننةة 215/ص3انظننر: الفراهينندية الخليننل بننن  حمنندة العننينة اج ل1ا

ملة  1941 -  هنن 1211لذ الجوهرية إسماعيل بن حمنادا216/ص1محمد بن الحسنة اج
 –د الافور عطنارة الطبعنة الرابعنةة دار العلنم للمالينين الصحاح تاج اللاةة تحقيق:  حمد عب

 ل.322لذ الزمخ رية محمود بن عمروة  ساآل البالغةة اص132/ص1بيروتة اج
 ل.326األصفهانية الحسين بن محمدة المفردات في غريح القرآنة اصل2ا
 ل.266الكفوية  يوح بن موسبة الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللاويةة اصل3ا
لذ الجننوهرية إسننماعيل بننن حمننادة 151/ص4الفراهينندية الخليننل بننن  حمنندة العننينة اجل2ا

لذ ابننن فننارآلة  حمنند بننن فننارآلة معجننم مقنناييآل اللاننةة 216/ص6الصننحاح تنناج اللاننةة اج
 ل.343/ص3اج
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تي بمعنب اليقين إل إذا كنان يقنين تندبرة و ضاف ابن منظور  ن الظن ل ي 
وهو ما نقلن  ابنن السنيد البطليوسني عنن  ل1ا ما العيان فال يقال ل  إل علمة

السنيرافي قنال: "ل يسنتعمل الظنن بمعننب العلنم إل فني األ نياء الاا بنة عنن 
 .ل2ام اهدة الحواآل لها"

  ما في الصطالح.
 مننارةة ومتننب قويننت  دت إلننب اسننم لمننا يحصننل عننن "قننال الراغننح األصننفهاني: 

العلمة ومتنب ضنعفت جندا لنم يتجناوز حند التنوهمة ومتنب قنوي  و تصنور القنوي 
استعمل معن  ا نل الم نددةة و ا نل المخففنة منهناة ومتنب ضنعف اسنتعمل  نى 

 ل3االمختصة بالمعدوم من القول والفعل"
ليقنين عند ت مل تعريف الراغح يتبين  نن  قسنم الظنن إلنب ثنال   قسنام بمعننب ا

 وال ف والتهمةة و  ار إلب معرفة معنب الظن بنو   ن الداخلة علي .
وعرض الكفوي معنب الظن ناقال عنن الزرك ني لمعرفنة معننب الظنن فني القنرآن 

 ضابطين:
األول:  ن  حي  وجد الظن محمودا مثابا علي  فهو اليقينة وحي  وجد مذموما 

 متوعدا علي  بالعذاح فهو ال ف.
ل ظن يتصل ب  ا نل المخففة فهو  نف نحنو:  بنل ظنننتم  ن لنن والثاني:  ن ك

 ينقلح الرسول 

                                 
 ل.212/ص13انظر: ابن منظورة محمد بن مكرمة لسان العرحة اج ل1ا
ملة القتضناح فني  نرح  دح الكتناحة  1996ا ابن السيد البطليوسية عبد اهلل بن محمندل2ا

حامننند عبننند المجيننندة مطبعنننة دار الكتنننح المصنننرية بالقننناهرةة  -تحقينننق: مصنننطفب السنننقا 
 ل.12/ص2اج

 ل.539األصفهانية الحسين بن محمدة المفردات في غريح القرآنة اصل3ا
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وكننل ظننن يتصننل بنن  ا نل الم ننددة فهننو يقننين كقولنن  تعننالب:  إننني ظننننت  ننني 
والمعنننب فنني ذلننف  ن الم ننددة لت كينند فنندخلت فنني اليقننينة ل 1امننالق حسننابي  "

 والمخففة بخالفها فدخلت في ال ف.
 في اللاة والصطالح:مما ذكر يتبن  ن خالصة ظن 

  ن الظن تستعمل لل ف واليقين والكذح. .1
 كما تستعمل ليقين تدبرة ل يقين عيان. .2
 و ن ظن ل تستعمل بمعنب العلم. .3
و ن كل ظن جاء بعده  ن  الم نددةة  و المخففنة منهناة فنالمراد  .2

 بها اليقين.
و ن كننل ظننن اسننتعمل بعننده  نى الخفيفننةة  و اسننتعمل معنن   نى  .5

معنننندومين مننننن القننننول والفعننننلة وهنننني الناصننننبة المختصننننة بال
 لألفعالة فالمراد هو ال ف.

وبالنسننبة للباحثننة المسنن لة تحتنناج إلننب زيننادة تنندبر وبحنن  للوصننول إلننب صننميم 
 اللاة في معنب ظن.

لجنن  تنن تي باللاننة بمعنننب اسننتعمل العننرح اج   لة ل ج  ة   ج لل و ملجنن :  - ج
  فننالن إلننب كننذا ملجنن  ولجنن ة اللجنن  والملجنن   ي المكننان يلتجنن  إلينن ة يقننال لجنن

وهو يلج  ويلتج ة و لج نا األمنر إلنب كنذاة  ي اضنطرني إلين ة يقنال: لجن ت 
 ل2اوالتج تة و لج ت  مري إلب اهلل  ي  سندت.

                                 
 ل.544الكفوية  يوح بن موسبة الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللاويةة اصل1ا
لذ الجنننوهرية إسنننماعيل بنننن حمنننادة 151/ص4الفراهيننندي الخلينننل بنننن  حمننندة العنننينة اجل2ا

لذ ابننن فننارآلة  حمنند بننن فننارآلة معجننم مقنناييآل اللاننةة 11/ص1الصننحاح تنناج اللاننةة اج
 ل.343/ص3اج
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تاح: التوح في اللاة تدل علب الرجو ة فيقال تناح منن ذنبن ة  ي رجنع  - ح
لتوبة هي عن  يتوح إلب اهلل توبة ومتاباة فهو تا حة والتوح التوبةة وا

الندمة والتوبنة تن تي بمعننب السنتحياءة فيقنال منا طعامنف بطعنام توبنةة 
 .ل1ا ي ل يستحيب من  ول يحت م

  ما في الصطالح.
قنننال الراغنننح األصنننفهاني: "تنننرف النننذنح علنننب  جمنننل الوجنننوهة وهنننو  بلنننغ وجنننوه 
العتننذارة تننرف الننذنح لقبحنن  والننندم علننب مننا فننرط مننن ة والعزيمننة علننب تننرف 

ودةة وتنندارف مننا  مكننن   ن يتنندارف مننن األعمننال باألعمننال باإلعننادةة فمتننب المعننا
 .ل2ااجتمعت هذه األربع فقد كملت  را ط التوبة"

قال الجرجاني: " الرجو  إلب اهلل بحل عقدة اإلصنرار عنن القلنحة ثنم القينام بكنل 
 ل3احقوق الرح."

ة فهني الرجنو  قال الكفوي: "النندم علنب النذنحة تقنر بن ن ل عنذر لنف فني إتيانن 
 ل2اعن المعصية إلب اهلل تعالب"

 .ل5االتواح: التواح من صفات اهلل تعالب هو الذي يتوح علب عباده -  

                                 
لذ الجنننوهرية إسنننماعيل بنننن حمنننادة 134/ص4الفراهيننندي الخلينننل بنننن  حمننندة العنننينة اجل1ا

لذ ابننن فننارآلة  حمنند بننن فننارآلة معجننم مقنناييآل اللاننةة 91/ص1الصننحاح تنناج اللاننةة اج
 ل.351/ص1اج

 ل.169األصفهانية الحسين بن محمدة المفردات في غريح القرآنة اصل2ا
ملة التعريفنناتة تحقيننق: ضننبط  وصننحح  1943-هننن 1213الجرجننانية علنني بننن محمنندال3ا

لبنننانة –بيننروت جماعننة مننن العلمنناء بج ننراف النا ننرة الطبعننة األولننبة دار الكتننح العلميننة 
 ل.11اص

 ل.314الكفوية  يوح بن موسبة الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللاويةة اصل2ا
لذ ابن منظورة محمد بن مكنرمة 236/ص12الهروية محمد بن  حمدة تهذيح اللاةة اج ل5ا

 ل.233/ص1لسان العرحة اج
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  ما في الصطالح:
 .ل1اقال األصفهاني"اتواحل يستعمل في اهلل لكثرة قبول التوبة من العباد"

 ل2االرحيم: اسم م تق من الرحمةة الرحيم العاطف علب خلق  بالرزق - د
لصننطالح: قننال الكفننوي وهننو مننن صننفات اهلل وهننو كثيننر الرحمننةة و وفنني ا

 .ل3ارفيق للملمنين خاصة يستر عليهم ذنوبهم في العاجل
 المطلح الثاني:  لفاظ ت ترف مع لفظ االضيقل في المفهوم.

لذنيىه   ناقذتى عذ تَّنب إ ذذا ضذ ينذ ُخلافُنوا حذ لذنب الثَّالثذنة  الَّنذ  ُم القارو بتدبر لقولن  تعنالب:  وذعذ
ظذنأوا  ذنى ل مذلىجذ ذ م نذ اللَّ   إ ل إ لذيى   ثُنمَّ  مى  ذنىُفُسُهمى وذ لذيىه  اقذتى عذ ضذ األرىُض ب مذا رذُحبذتى وذ

يُم  التوبنة: مى ل يذُتوُبوا إ نَّ اللَّ ذ ُهوذ التَّوَّاُح الرَّح  لذيىه  [ة يالحنظ ورود لفنظ 111تذاحذ عذ
ذاف الضيق النذي حنل بهنمة وبسنبح ذلنف الضيق مرتين في ا:ية إلنعام النظر ب

 حبت الباحثة إفراد لفظ الضيق زيادة من الدراسةة وفيما يلي ذكر األلفناظ التني 
 ت ترف مع الضيق في المفهوم.

 ول:: حصر جاء لفظ حصر في اللاة بمعنب الجمع والحنبآل والمننعة ومسنتعمل 
 منها اح ص رة ص ح رة ص ر حة ح ر صل.

 حنناط بنن ة كمننا  ن الحصننير يعننني الضننيق البخيننلة حصننر بمعنننب ضننيق علينن  و 
عذلىنذنا  جذ والحصير الباريةة والحصير الجنحة وت تي بمعنب المحبآل قنال عنالب:  وذ

ير:ا  اإلسراء: هذنَّمذ ل لىكذاف ر ينذ حذص   [.4جذ

                                 
لذ الكفنوية  ينوح 169األصفهانية الحسين بن محمندة المفنردات فني غرينح القنرآنة اصل1ا

 ل.314بن موسبة الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللاويةة اص
لذ الهننروية محمنند بننن  حمنندة 222/ص3انظر:الفراهينندي الخليننل بننن  حمنندة العننينة اجل 2ا

لذ لذ ابنن األثينرة  بنو السنعادات المبنارف بنن محمندة النهاينة فني 33/ص5تهذيح اللاةة اج
 ل211/ص2غريح الحدي  واألثرة اج

 ل.261الكفوية  يوح بن موسبة الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللاويةة اصل3ا
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وت تي حصنر بمعننب العنية والحصنور: النذي ل ين تي النسناءة كمنا يقنال حصنره 
 .ل1اي  و حاطوا ب العدو يحصرون ة إذا ضيقوا عل

 كل من امتنع من  يء لم يقدر علي  فقد حصر عن الحصر هو  وقال الكفوي
 فتالحظ  ن معنب الحصر هو الحبآل مع التضييق.

ثاني:نا: قلنص اسننتخدم العنرح لفننظ اقلنصة صننقلة لصنقة قصننلة لقنصلة وتنن تي 
تقاليح قلص  كلها بمعنب انضم وانزوىة فال يء يقلنص قلوصنا  ي انضنم إلنب 

 .ل2ا  صل
 عند الت مل في معنب لفظ قلص يظهر  ن  يحمل معنب النكما .

ومما سبق يتبين تميز لفظ الضيق عن األلفاظ المقاربة ل  لما يحمل اللفظ من 
 دللة الهم والحزن والامة وهو ي تي بضد السعة والرحح الذي  رادت  ا:ية.

فلفنظ الضنيق بنين فتالحظ  ن من الصور الجمالية في ا:ية ورود لفظ الضيقة 
تمام الصورة فني ذهنن  كن  نفوسهمة ف تب القرآن ب دق األلفاظ للوفاء بالمعنب وا 
القاروة وكما قال دراز ناقال عن ابن عطية" لو نزعت منن  لفظنة ثنم  دينر لسنان 

 .ل3االعرح لفظة  حسن منها لم توجد"
 

                                 
لذ الجنوهرية إسنماعيل بنن حمنادة 62/ص5انظر: الفراهيدية الخليل بن  حمدة العينة اجل1ا

لذ ابننن فننارآلة  حمنند بننن فننارآلة معجننم مقنناييآل اللاننةة 631/ص2الصننحاح تنناج اللاننةة اج
 ل.12/ص2اج

لذ الجنننوهرية إسنننماعيل بنننن 113/ص3يننندية الخلينننل بنننن  حمنندة العنننينة اجانظننر: الفراهل2ا
لذ ابنن فنارآلة  حمند بنن فنارآلة معجنم مقناييآل 1153/ص3حمادة الصحاح تاج اللاةة اج

 ل.21/ص5اللاةة اج
ملة النبنن  العظننيم نظننرات جدينندة فنني القننرآن 2115 -هننن1226درازة محمنند بننن عبنند اهللال3ا

قننندم لننن  : عبننند العظنننيم المطعننننية دار القلنننم للن نننر الكنننريمة اعتننننب بننن  :  حمننند مصنننطفبة 
 ل. 121والتوزيعة اص
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 المبح  الثاني: الدللة الصرفية والنحوية والبالغية في ا:ية.
قرآن الكريم جاء متحديا ألهل الفصاحة والبالغةة قال الزرقاني " بالغة القرآن ال

الكريم إلب حد فاق كل بيان و خرآل كل لسان و سكت كل معارض ومكابر وهدم 
ة وفيمنا يلني محناولت لبينان منا تحملن  ا:ينة منن دللت ل1اكل مجنادل ومهناتر"

 صرفية ونحوية وبالغية.
 .ل2الصرفية والنحويةالمطلح األول: الدللة ا
  ول: الدللة الصرفية.

التننواح: م ننتق  مننن تنناح يتننوح بنناح نصننر فهننو مبالاننة اسننم الفاعننلة وزننن   
 ة  ي  ن اهلل عز وجل مبالغ في قبول التوبة. ل3افذع ال

 ثانيا: الدللة النحوية.
اللاة العربية خصت كل صياة باستعمال ومعنب خاصة وفيما يلي ن ر  ببينان 

تَّننب إ ذذا الصننيغ و  ينذ ُخلافُننوا حذ لذب الثَّالثذننة  الَّننذ  معانيهننا الننواردة فنني قولنن  تعننالب: وذعذ
ننذ  ن ذ م  ظذنأنوا  ذنى ل مذلىجذ مى  ذنىُفُسنُهمى وذ لذيىه  اقذتى عذ ضذ ُم األرىُض ب مذا رذُحبذتى وذ لذيىه  اقذتى عذ ضذ

مى ل يذُتوُبنوا إ نَّ ا لذنيىه  يُم  التوبنة:اللَّ   إ ل إ لذيىن   ثُنمَّ تذناحذ عذ [ة 111للَّن ذ ُهنوذ التَّنوَّاُح الرَّح 
وعنند ت مننل هننذه ا:يننة تجنند  نهننا ورود فيهنا عنندة  سنناليح نحويننة عننزت المعنننب 

 و ثارت .

                                 
الزرقانية محمد عبند العظنيمال يوجندلة مناهنل العرفنان فني علنوم القنرآنة الطبعنة الثالثنةة ل1ا

 ل.296/ص1مطبعة عيسب البابي الحلبي و ركاهة اج
الغنةة يكنون الفصنل كما ذكرت بالبح  السابق بعض األحيان تختلط معاني النحو منع الب ل2ا

 عسير بينهما.
هنننلة الجنندول فنني إعننراح القننرآن الكننريمة  1214انظننر: صننافية محمننود بننن عبنند الننرحيم ال3ا

 ل.114/ص1ملسسة اإليمانة بيروتة اج -الطبعة الرابعةة دار الر يدة دم ق 
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قننديم الجننار والمجننرور المتعلننق بتنناحة علننب السننم الموصننول تاألسننلوح األول 
بالتوبةة  هللء الثالثة بالب ارة ل1ا وعلب الثالثة الذين ة  فاد اختصاص وحصر

ففيها مدح وب ارة لهم  ن اهلل خصهم ونص علب توبت  عليهم بخطاح خالد ما 
دامت السماوات واألرضة كما جاء في اإلتقان " كناد  هنل البينان يطبقنون علنب 

 .ل2ا ن تقديم المعمول يفيد الحصر سواء كان مفعول  و ظرفا  و مجرورا"
والننواو نا ننح فاعننلة وهننذا  ُخلفننوا فعننل منناض مبننني للمجهننولاألسننلوح الثنناني 

 األسلوح النحوي يفيد  ن هناف من  خلفهم ولم يخلفوا هم  نفسهم.
ننا رذُحبذننتى  ُم األرىُض ب مذ لذننيىه  نناقذتى عذ تَّب إ ذذا ضذ األسننلوح الثالنن  فنني قولنن  تعننالب: حذ

مى  ذنىُفُسُهمى . لذيىه  اقذتى عذ ضذ  وذ
وثنم زا ندةة ورد هنذا  قال األخف  والكوفيون  ن إذا  رطية وجوابها تاح علنيهم

 بو حينان فقنال:" دعنوى  ن اثنمل زا ندة وجنواح إذا منا بعند ثنم بعيند جنداة وغينر 
 ل3اثابت من لسان العرح زيادة ثم"

وقننال الزرك نني الت ويننل  حسننن مننن القننول بزيننادة اثننملة  ي رحمهننم ثننم تنناح 
بقنناء المعطننوف  سننلوح معهننود وسننا غ فنني  علننيهمة وحننذف المعطننوف علينن  وا 

 قرآن الكريماللاة وال

                                 
ملة دل نل اإلعجناز فني علنم  2111 -هنن 1222الجرجانية عبد القاهر بن عبند النرحمنال1ا

 ل.132الدار النموذجيةة اص -انية تحقيق ياسين األيوبية المكتبة العصريةالمع
ملة اإلتقننان فنني علننوم القننرآنة  1912هننن/ 1392السننيوطية عبنند الننرحمن بننن  بنني بكننر ال2ا

 ل.112/ص3تحقيق: محمد  بو الفضل إبراهيمة الهي ة المصرية العامة للكتاحة اج
بحنر المحنيط فني التفسنيرة تحقينق: صندقي هننلة ال 1221 بو حيانة محمد بنن يوسنف ا ل3ا

 ل.521/ص5بيروتة اج –محمد جميلة دار الفكر 



 

 
177 

 و تكون إذا بعد حتب قد تجردت من ال رط وتبقب لمجرد الوقت فال تحتاج إلنب 
جواح بل تكون غاية للفعل الذي قبلهاة خلفنوا إلنب هنذا الوقنتة ثنم تناح علنيهم 

 .ل1ا وليراجعوا التوبةة فيكون التقدير خلفوا حتب حين وصولهم إلب الضيق
ن ذ جننآل والسنتثناء بقولن  تعنالب:  األسلوح الرابنع والخنامآل ل النافينة لل ل مذلىجذ

نننذ اللَّنن   إ ل إ لذيىنن     ول ل النافيننة للجنننآل  فنناد السننتاراق وال ننمولة فهنني نفننت  م 
ة فهي نفي آكد و قوى.  ل2االجنآلة كما تفيد الت كيد ألنها  ابهة إن 

ح ثم جاء استثناء ذلنف العنام المنفنية  بقولن  إل إلين   النذي  ننزل فين  المخاطن
منزلة المنكرة ألن المخلفين الثالثة تعلقت قلوبهم بقبول النبي صنلب اهلل علين  
وسلم  عذارهم و رادوا استافاره اهلل لهمة فال مهرح من اهلل إل إلين ة فلمنا علمنوا 

 ذلف تاح اهلل عليهم.
وممكننن القننول  ن المخنناطبون هنننا ملمنننون ويعلمننون  ن ل ملجنن  مننن اهلل إل 

بطريقنة النفني واإلثبنات بالقصنرة لتقرينر هنذه الحقيقنة للنناآل الي ة إنمنا جنيء 
 جميعا ففي  قوة وت كيد.

 األسلوح السادآل مجيء فعل يتوبوا بصياة المضار  ليداوموا علب التوبة.
األسننلوح السننابع األحننرف الم ننبهة بالفعننلة قننال تعننالب: إ نَّ اللَّنن ذ ُهننوذ التَّننوَّاُح 

يم ة فجيء بجن  لت كيد مضنم ون الجملنةة ولنربط الكنالم بعضن  بنبعضة كمنا الرَّح 
                                 

ملة ماني اللبيح عن كتح األعاريحة تحقيق 1945انظر: ابن ه امة عبد اهلل بن يوسفال1ا
لذ الزرك نية 159دم نقة اص –مازن المبارف  محمد علية الطبعنة السادسنةة دار الفكنر 

ملة البرهنان فني علنوم القنرآنة تحقينق: محمند  بنو  1951 -هنن  1316محمد بنن عبند اهللا
الفضننل إبننراهيمة الطبعننة األولننبة دار إحينناء الكتننح العربيننة عيسننب البننابب الحلبنني و ننركا  ة 

لذ عضننيمةة محمنند عبنند الخننالق ال يوجنندلة دراسننات ألسننلوح القننرآن الكننريمة 191/ص3اج
 ل.192/ص1تصدير: محمود محمد  اكرة دار الحدي ة القاهرةة اج

انظر: المبردة محمد بن يزيدال يوجدلة المقتضنحة تحقينق: محمند عبند الخنالق عظيمنةة  ل2ا
 ل.359/ص2بيروتة اج –عالم الكتح. 
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قننال الجرجنناني: " واعلننم  ن مننن  نن ن اإنل ة  ن تاننني غننناء االفنناءل العاطفننةة 
و ن تفيد من ربط الجملة بما قبلهاة  مرا عجيباة ف نت ترى الكالم بهنا مسنت نفاة 

 .ل1اغير مست نفة مقطو  موصول معا"
هلل هنو التنواح النرحيمة كمنا  ن وضمير الفصل  فاد ت كيد اختصاص وقصنر  ن ا

ة فمجنننيء كنننل هنننذه ل2االجملنننة السنننمية الدالنننة علنننب ثبنننوت تلنننف الصنننفات هلل
الت كيدات لبيان وترسيخ مفهوم عظم رحمة اهلل وسعة توبت  علنب العبيندة حتنب 
ن عظمت ذنوب ة كما قال تعالب:  ُقنلى يذنا  ُيقبل السامع ول يقنط من رحمة اهلل وا 

ينذ  يذ الَّننذ  بذنناد  ننة  اللَّنن   إ نَّ اللَّنن ذ يذاىف ننُر  ع  مذ نننى رذحى ننه مى لذ تذقىنذُطننوا م  لذننب  ذنىُفس  ننرذُفوا عذ  ذسى
يُم  الزمر: يع:ا إ نَُّ  ُهوذ الىاذُفوُر الرَّح  م   [.53الذأُنوحذ جذ

 المطلح الثاني: الدللة البالغية. 
 ترسم هذه ا:ية صورة لموقف مللم حصل لثالثة منن  صنحاح النبني صنلب اهلل

 علي  وسلمة صورة تترجمها األلفاظ ببالغتها.
صور اهلل عز وجل حالهم و برز صدق م اعرهم فهم لنم يتخلفنوا عنن  نف ول  

نفاق انظر ألنفاسنهم كينف قند اختنقنت حتنب تكناد ل تخنرج منن صندورهمة فلمنا 
ُم  لذنيىه  ناقذتى عذ  قبل الصبا تنفسوا الب ارة ودبت الحياة في قلوبهمة قال تعالب: ضذ

مى  ذنىُفُسُهمى  . لذيىه  اقذتى عذ ضذ  األرىُض ب مذا رذُحبذتى وذ
يبدو من النظرة األولب  ن األرض والنفآل كالهما تاير عن حقيقت ة لتنقلنا إلب 

 احساآل وجداني عميقة ورلية قلبية تك ف لنا حال الصادقين الثالثة.

                                 
 ل.234الجرجانية عبد القاهر بن عبد الرحمنة دل ل اإلعجاز في علم المعانية اص ل1ا
اعلنم المعنانيلة  ملة البالغنة فنونهنا و فنانهنا2119ه/1229انظر: عباآلة فضل حسننال2ا

 ل.92الطبعة الثانية ع رة دار النفا آل األردن  عمانة اص
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لهم بنن تم وتالحننظ كيننف  بننرز لنننا القننرآن حننالتهم النفسننيةة ب لفنناظ ك ننفت لنننا حننا
و دق التفاصننيلة فجنناء القننرآن بصننورة فنيننة تجعننل القننارو والسننامع يستحضننر 

 الم هد وي عر بضيق  نفاسهم.
فقلنننوح الثالثنننة معلقنننة بننناهللة وتننن خر حكنننم اهلل فنننيهمة  دى إلنننب حينننرة القلنننوح 
وت نننتتهاة فلنننم تعننند األرض هننني األرض التننني عهننندوهاة علنننب سنننعتها تضنننيق 

وجنل إلننب عظنيم منا  حنل بهنم بن داة السننتعالء وتننقص علنيهمة ف  نار اهلل عنز 
 علب ة وجيء بباء للمالبسة وما المصدرية  بما رحبت ة لبيان  نها ضناقت 

 عليهم األرض حالة كونها مالبسة لرحبها وسعتها ل ضيق فيها.
 ل1ا قال الزمخ ري:" وهو مثل للحيرة في  مرهم".

ارة تمثيليننة تمثننيال وقننال ابننن عا ننور:" ضنناقت علننيكم األرض بمننا رحبننت اسننتع
لحال من ل يستطيع الخالص من  دة بسبح اختالل قوة تفكيرهة بحال من هنو 
في مكان ضيق من األرض يريد  ن يخرج من  فال يستطيع تجناوزه ول النتقنال 

ة وفننني موضنننع آخنننر قنننال:" وذلنننف الت نننبي  كناينننة عنننن غمهنننم وتنكنننر ل2امنننن "
 .ل3االمسلمين لهم "

قيقننة وهننو تعبيننر مننن  نفسننهمة علننب حقيقننة نفسننية فننجذا كانننت علننب وجنن  الح
 عورية ترتبط بال خصة كالذي ل يريند  ن يلتقني ب نخص منا فنال يجند مكنان 

                                 
هنلة الك اف عنن حقنا ق غنوامض التنزينلة  1211انظر: الزمخ رية محمود بن عمرو ال1ا

لذ 393/ص5لذ  بنو حينانة اج261/ص2بينروتة اج –الطبعة الثالثةة دار الكتناح العربني 
هنننلة تحريننر المعنننب السننديد وتنننوير العقننل  1942ابننن عا ننورة محمنند الطنناهر بننن محمنندا 

 ل.151/ص11تونآلة اج –الجديد من تفسير الكتاح المجيدة الدار التونسية للن ر 
 ل.151/ص11ابن عا ورة التحرير والتنويرة اجل2ا
 ل.53/ص11ابن عا ورة التحرير والتنويرة اجل3ا
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يهرح إلي ة وتضيق ب  باألماكن وتضيق ب  األرضة حملها علب الكناية والمثل 
 لحيرة الفكر.

   ما من ينراه منن بناح الت نبي  التمثيلني كنابن عا نورة و ن اهلل عنز وجنل  نب
 حال نفوسهم بهذه الصورة الفنية.

وكالهما كالم معقول وقريح من بعضة ومن المعهنود اللانوية وهنو خنالف فني 
زاويننة النظننرة كمننا  ن الكنايننة فنني كثيننر مننن األمننور اسننتطيع  ن  جريهننا مجننازاة 

 فلذلف قال ابن عا ور ذلف ت بي  الكناية.
ة فناألرض تضننيق وينزداد ضنيق األرض إلننب  ن ت خنذ بخننناقهم فتضنيق نفوسننهم

وتنكم  عليهم من الخارجة والنفوآل تضاط عليهم من الداخلة فهنم فني كنرح 
خانقة كما قنال األلوسني:" ضناقت  نفسنكم مجناز  ي قلنوبهم وعبنر عنهنا بنذلف 
مجازا ألن قيام الذوات بهاة ومعنب ضيقها غمها وحزنها ك نها ل تسنع السنرور 

ننيق والتسننا ة إنمننا المننراد ة فننالنفوآل فنني الحقيقننة ل توصننف بل1الضننيقها" الض 
انعصننار القلننوح ب نند ة الحننزن والكننرحة وبلوغهننا منقطننع الصننبرة فهنني اسننتعارة 
للاننم والحننزن ألن الاننم والحننزن يكننون فنني النننفآل بمنزلننة الضننيقة فننال يجنندون 

 سرورا ول  نسا بعد مقاطعة المجتمع اإلسالمي لهم.
راخنني الزمنننية لدللننة علننب وعبننر القننرآن بحننرفا ثننم ل الدالننة علننب المهلننة والت 

 انتظار التوبةة وطول المدة علب نفوسهم لما فيها من ال دة والضيق.
مى ل يذُتوُبنوا  ففني سنياق  لذنيىه  وت مل بالغة النظم القرآنني فني قولن  تعنالب:  تذناحذ عذ
النعم والمن علب الملمنين ابتد  القول عن اهللة ليكون غاية الفضل المنن علنب 

ق النننذم والوعيننند ابتننند  بالجهنننة التننني عنننن المنننذنحة قنننال عبنننادةة بخنننالف سنننيا

                                 
ر القنرآن العظنيم والسنبع هنلة روح المعاني في تفسي 1215ا:لوسية محمود بن عبد اهللال1ا

بيننروتة  –المثننانية تحقيننق: علنني عبنند البنناري عطيننةة الطبعننة األولننبة دار الكتننح العلميننة 
 ل.21/ص6اج
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ننا زاُغننوا  ذزاَّذ اللَّننُ  ُقلُننوبذُهمى   الصننف: [ة ليكننون   نند زجننرا وتقريعننا 5تعننالب:  فذلذمَّ
ة فننالنعم تكننون بفضننل مننن اهلل ومننن ة ف مننا المعصننية فالمتسننبح بهننا ل1اللمننذنح
 العبد.

 مركح م اب .
ة ورد فنننني نفننننآل السننننورةة قننننال ولهننننذا التركيننننح القرآننننني تركيننننح م نننناب  لنننن 

ب ر ينذ   التوبنة: لَّيىنُتمى ُمندى نا رذُحبذنتى ثُنمَّ وذ ذرىُض ب مذ لذيىُكُم األى اقذتى عذ ضذ [ة إل 25تعالب:  وذ
 ن  سلوح الخطاح تايرة لتاير السياق الذي وردت في ة فهذه ا:ية وردت عند 

رارهم في ذكر غزوة حنينة وما صدر من المجاهدين في ساحة القتالة وهو اغت
عننددهم وعنندتهمة واعتمنندوا علننب كثننرتهمة فبعنند  ن ان ننالت قلننوبهم بايننر اهللة 
نزلننت هننذه ا:يننة ب سننلوح الخطنناح اعلننيكمل ألن الخطنناح هنننا   نندة وصنندور 

منن عندد منن الصنحابة رضني اهلل عننهمة فجناء األسنلوح بتوجين    ند  الموقف
ليرسنخ عقينندة عظيمننةة وهنني التوكننل علنب اهلل عننز وجننلة والتننوبيخ مننن العجننح 

 بالنفآل.
 ما ورودهنا فني قصنة الثالثنة المخلفنين فجناءت ب سنلوح الخطناح عنن غا نحة  

:ية باعتبار وسبح ذلف ربما ألنها في سياق المدح و اإلنعام عليهمة ولتناول ا
 حالهم والمراد إلقاء النظر إلب صدقهم وتوبتهم.

وهذا مما تذوقتن  الباحثنة منن إلماحنات ا:ينةة وهني ترجنع إلنب نظنرت المتندبرة 
 فهو قابل لألخذ والرد.

 المطلح الثال : الدللة الصوتية.

                                 
هننلة المحنرر النوجيز فني تفسنير الكتناح  1222انظر: ابنن عطينةة عبند الحنق بنن غالنحال1ا

بيننروتة  –يننة العزيننزة تحقيننق: عبنند السننالم عبنند ال ننافية الطبعننة األولننبة دار الكتننح العلم
 ل.92/ص3اج
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هناف العديد من الظواهر الصوتية التي يمكن  ن تلتمسها في الكلمات القرآنيةة 
كننل حننرف دللننة علننب معنننب الكلمننة التنني يتصنندرهاة فالدللننة الصننوتية تخنندم فل

 المعنب الكلي للفظة ومضمون  العام.
وقفت الباحثة علب  سرار الدللة الصوتية للفظ اض ي قل ابتد  اللفظة واختتم 
بحرف ل يمر مع  النفآلة وينقفنل مخرجنة انقفنال تنامة ينوحي بنذلف مندى  ندة 

رء عندما تحيط بن  الظلمنة منن كنل جاننحة فحنرف القناف الضيق التي تحل بالم
حرف مهجورة و ديد يمنع الصوت  ن يجري مع  ل د ة لزوم  موضع ة ك دة 
مالزمننة الهننم للمهمننوم وقلننة انفكاكهننا عننن ة وهننو مننن حننروف السننتعالء الدالننة 
علب القوةة وكذلف من حروف القلقلة التي تعرف ب ندة الصنوتة فنتالحظ تمينز 

 بما يناسح وروده بهذا اللفظ والختتام ب .هذا الحرف 
 ما التاء فهو حنرف مهمنوآلة واألحنرف المهموسنة تحتناج إلنب جهند  كثنر فني 
نطقهاذ ألن يضعف العتماد علب الحرف في موضع  فيجري الن فآل معن ة كمنا 
يحتاج المقتر للجهد في تنفآل مما يمر علي  من الضيقة فالتناء تحتناج لجهند 

 بلفظ يدل علب القوةة كما هو حرف  ديد.لذلف ناسح ورودها 
وتكرار صوت الراء يدل علب قوة الضيق والضنفة وهو حرف قنوي لمنا فين  منن 

 تكرار.
لفننظ قتننر فينن  حرفننان مننن الحننروف المهجننورةة وحرفننان مننن حننروف ال نندةة  

فتجمع هذه األصوات زادة قوة اللفظ في األسما ة ليتصور لنا الموقنفة ولينربط 
 قوة معنب الضيقة ويرسم ال دة التي يختالها المقتر.في نفآل السامع 
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 المبح  الثال : ا:ية في السياق القرآني.

سنن تناول فنني هننذا المبحنن  ا:يننة فنني السننياق القرآنننية ومناسننبتها بمننا قبلهننا 
 وبعدها من ا:يات.

 المطلح األول: عالقة ا:ية بما قبلها وما بعدها.
ينذ اتَّبذُعننوُه ف نني قننال تعالب: لذقذنندى تذنناحذ اللَّننُ   ننار  الَّننذ  ذنىصذ ر ينذ وذاألى لذننب النَّب ننيا وذالىُمهذنناج  عذ

نمى  مى إ نَّنُ  ب ه  لذنيىه  ننىُهمى ثُنمَّ تذناحذ عذ ينٍق م  ينُغ ُقلُنوُح فذر  نا كذنادذ يذز  رذة  م نى بذعىد  مذ سذاعذة  الىُعسى
ننيمٌ  تَّننب إ  * رذُءوٌف رذح  ينذ ُخلافُننوا حذ ثذننة  الَّننذ  لذننب الثَّالذ ننا وذعذ ذرىُض ب مذ ُم األى لذننيىه  نناقذتى عذ ذذا ضذ

مى  لذنيىه  ظذنأوا  ذنى لذ مذلىجذ ذ م نذ اللَّ   إ لَّ إ لذيى   ُثمَّ تذاحذ عذ مى  ذنىُفُسُهمى وذ لذيىه  اقذتى عذ ضذ رذُحبذتى وذ
ُنننوا اتَّقُننوا  ينذ آمذ يُم*يذننا  ذيأهذننا الَّننذ  ننعذ ل يذُتوُبننوا إ نَّ اللَّنن ذ ُهننوذ التَّننوَّاُح الرَّح  ُكوُنننوا مذ اللَّنن ذ وذ

ق ينذ  التوبة: اد   [.119 111الصَّ
  ول: مناسبة ا:ية التي يدور عليها البح  بما قبلها.

ة قنال الراغنح ل1اقال ابن فارآل في معننب الزينغ: " صنل يندل علنب مينل ال نيء"
 .ل2ااألصفهاني: "الزيغ الميل عن الستقامة"

ل زياان:ا قلنيال: ول كثينر:اذ وذلنف ألن فقلوح المقاتلين في غزوة تبوف غير زا اة  
ة فهنو يفيند المقاربنة ل3ااكادل من  فعال المقاربةة يفيد المقاربة مع عدم الوقو  

                                 
لذ انظننننننر: الفراهينننننندية العننننننينة 21/ص3ابننننننن فننننننارآلة معجننننننم مقنننننناييآل اللاننننننةة اجل1ا

 ل.232/ص4لذ ابن منظرة لسان العرحة اج232/ص2اج
 ل.241الراغح األصفهانية مفردات في غريح القرآنة اصل2ا
 -هنن 1224المالكية  بو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بنن عبند اهلل بنن علني  المنراديال3ا

ملة توضنيا المقاصند والمسنالف ب نرح  لفينة ابننن مالنفة تحقينق : عبند النرحمن علنني 2114
سننننننننليمان   سننننننننتاذ اللاويننننننننات فنننننننني جامعننننننننة األزهننننننننرة الطبعننننننننة األولننننننننبة دار الفكننننننننر 

 ل.515/ص1العربيةاج
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مننع عنندم الوقننو ة  ي قربننت قلننوبهم عننن الميننل عننن الجهننادة فحفظهننا اهلل  ن 
 يدخلها ما يخل  صالحها.

 واختلفوا في ذلف الذي وقع في قلوبهم.
عضننهم عنند تلننف ال نندة العظيمنة  ن يفننارق الرسننول  صننلب القنول األول: هننم ب

اهلل علي  وسلم ة لكن  صبر واحتسحة  فلذلف قال تعالب:  ثم تاح علنيهم  لمنا 
 صبروا وثبتوا وندموا علب ذلف األمر اليسيرة وهو قول الزجاج.

القول الثاني: كان ذلف لحدي  النفآل الذي يكنون مقدمنة العزيمنةة فلمنا ننالتهم 
ع ذلننف فنني قلننوبهم ومننع ذلننف تالفننوا هننذا اليسننير خوفننا مننن   ن يكننون ال نندة وقنن

 .ل1امعصيةة فلذلف قال تعالب:  ثم تاح عليهم ة وهو قول ابن عباآل
فقلوح المقاتلين مما لقوه في غزوة تبوف التي امتنازت عنن غيرهنا ب ندة الحنر 

بنت وقلة المالة فقلوبهم الصالحة من حي  إن  كنل  ال ندة التني حصنلت لهنم قار 
 ن توقعهننا فننني الزيننغة فمنننا كننان  قنننل  مننن ذلنننف فلننن ينننلث ر فيهننا البتنننةذ وذلنننف 

 لصالبتها في الصالح.
فعالقة ا:ية بما قبلهنا  ن كنال ا:يتنين تتحند  عنن غنزوة تبنوفة فا:ينة األولنب 
ذكننر اهلل حفننظ قلننوح المجاهنندين مننن الزيننغ وتوبتنن  علننيهمة وا:يننة الثانيننة ذكننر 

 لصالحين عن هذه الازوة.توبت  علب تخلف الثالثة ا
 ثانيا: مناسبة ا:ية التي يدور عليها البح  بما بعدها.

 ما ا:ية الالحقة فهني مرتبطنة ارتبناط  نديد بهنذه ا:ينةة فقند دلنت علنب سنبح 
نعذ  ُكوُننوا مذ ُننوا اتَّقُنوا اللَّن ذ وذ ينذ آمذ منجاة المخلفين الثالثةة قال تعالب: ينا  ذيأهذنا الَّنذ 

ق ينذ  نناد  فمننا نفعهننم إل الصنندقة  بعنندهم عننن منننازل المنننافقينة فنن مر اهلل  الصَّ
الملمنين بكونهم مع  هل الصندق بعند ذكنر قصنة الثالثنة النذين نفعهنم صندقهم 

 و زاحهم عن رتبة النفاق.
                                 

 ل.163/ص16الرازية مفاتيا الايحة اج ل1ا
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 المطلح الثاني: التفسير التحليلي ل ية.
 وردت هذه ا:ية في ثنايا آيات تتكلم عن غنزوة تبنوفة وفني هنذه الانزوة سنطر
الصحابة  رو   مثلة البذل والعطاءة وذكر لنا القرآن وفصلت السننة النبوينة لننا 
موقف ثالثة من الصحابة رضني اهلل عنن  فني هنذه الانزوةة كلهنم منن األنصنار 
سوفوا وت خروا في خروجهم للجهاد فتخلفوا بدون عذرة اعترفوا بنذنبهم وقندموا 

صلب اهلل علي  وسلم"  منا هنذا  اعذارهم للنبي صلب اهلل علي  وسلمة فقال النبي
ة وكذلف قال لصاحبي ة فخلفوا في قبول ل1افقد صدقة فقم حتب يقضي اهلل فيف"

العذرة ونهب رسول اهلل صلب اهلل علي  وسلم النناآل عنن كالمهنمة و منرهم بن ن 
 يعتزلوا نساءهم. 

فضاقت عليهم األرض علب رحابتهنا وسنعتها علنيهمة فلنم تعند األرض كمنا هني 
مة من  دة الهم والام والحزن الذي  لم قلنوبهمة وقلقهنم منن غضنح اهلل ب عينه

 عليهمة وخوفهم من الخروج من عفو اهلل ورحمت ة إلب الضيا  والخسران.
نما عظم ذنبهم واستحقوا علي  ذلف لعظم مكانتهم وقربهم من النبي صلب اهلل  وا 

هم فين  إذ هنم علي  وسلمة فطلح من  ال ر  بحسح منازلهم من اإليمنان وتقندم
 سوة وحجة للمنافقين والطناعنينة إذ كنان كعنح منن  هنل العقبنة وصناحباه منن 

  هل بدر.
كما  ن الازوة في السنة التاسعة للهجرة فالتوجي  النبوي والتربنوي بلنغ مرحلتن  
النها يننةة ل يسنننما فيهننا التهننناون  و التقصننيرة لنننذلف جنناءت تزكينننة نفوسنننهم 

 بمحاسبة  ديدة.

                                 
كعنننح بنننن مالنننف وقولننن   البخنننارية محمننند بنننن إسنننماعيلة صنننحيا البخنننارية بننناح حننندي  ل1ا

ينذ ُخلاُفوا  التوبة: ثذة  الَّذ  لذب الثَّالذ  ل.3/ص6ة اج2214[ة حدي  رقم114تعالب: وذعذ
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و نندة المحنننة علننب الثالثننة الصننادقين ازدادوا تقربننا هلل عننز وجننلة فلمننا ازدادت 
 .ل1اوعلموا واستيقنوا  ن ل نجاة إل بالرجو  إلي  والستافار من 

فلما ظهرت صدق توبتهم وحسن إنابتهم هللة  نزل اهلل ب ارة توبت  عليهمة قنال 
مى ل يذُتوُبنننوا إ نَّ اللَّننن ذ ُهنننوذ  لذنننيىه  يُم  التوبنننة: تعنننالب:  ثُنننمَّ تذننناحذ عذ [ة 114التَّنننوَّاُح الرَّح 

ف صبا صدقهم وتوبتهم سيرة تتبعة فقد عرف الزمخ ري التوبة النصنوح فقنال" 
إن تضيق علب التا ح األرض بما رحبتة وتضيق علي  نفس ة كتوبة كعنح بنن 

 .ل2امالف وصاحبي "
وممننا سننبق يبننادر فنني الننذهن سننلالة كيننف بمننن يتخلننف عننن الجهنناد رغبننة فنني 

 المسلمينو هزيمة
وعننند تنندبر الباحثننة لهننذا المركننح القرآننني ظهننر لهننا  ن وورود لفننظ االتوبننةل 

ة فورود لفظ التوبة في سياق قتال ل3اوم تقاتها في هذه السورة سبع ع ر مرة
الم نننركين وك نننف صنننفات المننننافقينة ي نننير إلنننب  ن سنننفف الننندماء وتحديننند 

ن  همينننة التوبنننة المننننافقين لنننيآل هنننو المطلنننوحة إنمنننا الهننندف منننن ذلنننف بينننا
وترسيخها في القلوحة فهي طريق النجاة للم ركين والمنافقينة فاهلل عنز وجنل 

 بين لهم الداء والدواءة ف ر دهم إلب سبيل النجاة بالتوبة والرجو  إلي . 
 

                                 
 ل.1112/ص3قطحة سيد قطح إبراهيمة في ظالل القرآنة اجل1ا
 ل.321/ص2الزمخ رية محمود بن عمروة الك اف عن حقا ق غوامض التنزيلة اجل 2ا
 ل.154-156المعجم المفهرآل أللفاظ القرآن الكريمة اص انظر: الباقية محمد فلادة ل3ا
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 الخاتمة:
الحمد هلل الذي بفضل  تتم الصالحاتة الحمد هلل كما ينباي لجنالل وجن  وعظنيم 

لننذي  عننانني علننب كتابننة هننذا البحنن  ويسننر لنني إتمامنن ة سننلطان ة الحمنند هلل ا
و سننن ل  سنننبحان  وتعنننالب  ن يعفنننو عنننن خطننن ي وزللنننية وتقصنننيري وتفريطنننية 

 وختام:ا  ود  ن  ذكر  هم النتا   التي توصلت عليها علب النحو ا:تي:
تميز لفظ الضنيق عنن األلفناظ المقاربنة لن  لمنا يحمنل اللفنظ منن دللنة  .1

 هو ي تي بضد السعة والرحح الذي  رادت  ا:ية.الهم والحزن والامة و 
تمنننام الصنننورة فننني ذهنننن  .2  تنننب القنننرآن بننن دق األلفننناظ للوفننناء بنننالمعنب وا 

 القاروة لو نزعت من  لفظة لن تجد لفظة  حسن منها.
ورد لفظ التواح بصياة المبالاة لدللة  ن اهلل عز وجل مبالغ في قبول  .3

 التوبة.
 صاص وحصر.تقديم  الجار والمجرور  فاد اخت .2
ورود الفعل خلفوا بصياة مبني للمجهول  فناد  نهنم خلفنوا فني القضناء  .5

 ب مرهم.
ل ملج  من اهلل إل الي ة جيء بطريقة النفي واإلثبات بالقصنرة لتقرينر  .6

 هذه الحقيقة للناآل جميعا ففي  قوة وت كيد.
وعبر القرآن بحرفا ثنم ل الدالنة علنب المهلنة والتراخني الزمننية لدللنة  .1

انتظننار التوبننةة وطننول المنندة علننب نفوسننهم لمننا فيهننا مننن ال نندة  علننب
 والضيق.

 يتاير  سلوح الخطاح بتاير السياق والمقام. .4
 ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتب تكون كالكلمة الواحدة. .9

 التزام الصدق من  سباح النجاة والهداية. .11
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 المراجع:
 القرآن الكريم.

ملة 1919 -هننن 1399بننن محمنندا ابننن األثيننرة  بننو السننعادات المبننارف .1
محمنود  -النهاية في غريح الحدي  واألثرة تحقيق: طاهر  حمند النزاوى 

 بيروت. –محمد الطناحية المكتبة العلمية 
هنننلة روح المعنناني فنني تفسننير  1215ا:لوسننية محمننود بننن عبنند اهللا .2

القرآن العظيم والسبع المثانية تحقيق: علني عبند البناري عطينةة الطبعنة 
 بيروت. –بة دار الكتح العلمية األول

هنننلة الجننامع المسننند الصننحيا 1222البخننارية محمنند بننن إسننماعيلا .3
المختصننر مننن  مننور رسننول اهلل صننلب اهلل علينن  وسننلم وسنننن  و يامنن ة 
 تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرة الطبعة األولبة دار طوق النجاة.

الكنريمة دار الكتنح الباقية محمد فلادة المعجم المفهرآل أللفاظ القنرآن  .2
 المصرية  القاهرة.

ملة دل نل  2111 -هن 1222الجرجانية عبد القاهر بن عبد الرحمنا .5
 -اإلعجنناز فنني علننم المعننانية تحقيننق ياسننين األيننوبية المكتبننة العصننرية

 الدار النموذجية.
ملة التعريفناتة تحقينق: 1943-هنن 1213الجرجانية علي بنن محمندا .6

ء بج راف النا رة الطبعة األولبة دار ضبط  وصحح  جماعة من العلما
 لبنان.–الكتح العلمية بيروت 

ملة الصنحاح تناج  1941 -  هنن 1211الجوهرية إسماعيل بنن حمنادا .1
اللانننةة تحقينننق:  حمننند عبننند الافنننور عطنننارة الطبعنننة الرابعنننةة دار العلنننم 

 بيروت. –للماليين 
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رة هنلة البحر المحنيط فني التفسني 1221 بو حيانة محمد بن يوسف ا .4
 بيروت. –تحقيق: صدقي محمد جميلة دار الفكر 

ملة البيننان فنني عنند  آي 1992 -هننن1212النندانية عثمننان بننن سننعيدا .9
القرآنة تحقيق: غنانم قندوري الحمندة الطبعنة األولنبة مركنز المخطوطنات 

 الكويت. –والترا  
ملة النبنن  العظننيم 2115 -هننن1226درازة محمنند بننن عبنند اهللا .11

لكنريمة اعتننب بن  :  حمند مصنطفبة قندم لن  : نظرات جديدة فني القنرآن ا
 عبد العظيم المطعنية دار القلم للن ر والتوزيع.

ملة جمهرة اللاةة تحقيق: 1941ابن دريدة محمد بن الحسن ا .11
 بيروت. –رمزي منير بعلبكية الطبعة األولبة دار العلم للماليين 

ملة مختنننار 1999هنننن / 1221النننرازية محمننند بنننن  بننني بكنننرا .12
قينننق: يوسنننف ال نننيخ محمننندة الطبعنننة الخامسنننةة المكتبنننة الصنننحاحة تح

 صيدا. –الدار النموذجيةة بيروت  -العصرية 
هنلة المفنردات  1212الراغح األصفهانية الحسين بن محمد ا .13

في غريح القرآنة المحقق: صفوان عدنان الداودية الطبعنة األولنبة دار 
 دم ق بيروت. -القلمة الدار ال امية 

د العظننيمال يوجنندلة مناهننل العرفننان فنني الزرقننانية محمنند عبنن .12
 علوم القرآنة الطبعة الثالثةة مطبعة عيسب البابي الحلبي و ركاه.

ملة  1951 -هنننننن  1316الزرك نننننية محمننننند بنننننن عبننننند اهللا .15
البرهننان فنني علننوم القننرآنة تحقيننق: محمنند  بننو الفضننل إبننراهيمة الطبعننة 

 و ركا  .األولبة دار إحياء الكتح العربية عيسب البابب الحلبي 
هننننلة الك ننناف عنننن  1211الزمخ نننرية محمنننود بنننن عمنننروا .16

 بيروت. –حقا ق غوامض التنزيلة الطبعة الثالثةة دار الكتاح العربي 
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 1994 -هنن  1219الزمخ رية محمود بن عمرو بن  حمد ا .11
ملة  ساآل البالغةة تحقيق: محمد باسنل عينون السنودة الطبعنة األولنبة 

 نان.لب –دار الكتح العلميةة بيروت 
ملة  1996ابننننن السننننيد البطليوسننننية عبنننند اهلل بننننن محمنننند ا .14

حامند عبند  -القتضاح فني  نرح  دح الكتناحة تحقينق: مصنطفب السنقا 
 المجيدة مطبعة دار الكتح المصرية بالقاهرة.

ملة  2111 -هننننن  1221ابننننن سننننيدهة علنننني بننننن إسننننماعيلا .19
ولنبة المحكم والمحيط األعظنمة تحقينق: عبند الحميند هننداوية الطبعنة األ 

 بيروت. –دار الكتح العلمية 
ملة  1912هننن/ 1392السنيوطية عبنند النرحمن بننن  بني بكننر ا .21

اإلتقننان فنني علننوم القننرآنة تحقيننق: محمنند  بننو الفضننل إبننراهيمة الهي ننة 
 المصرية العامة للكتاح.

هننننلة الجننندول فننني  1214صنننافية محمنننود بنننن عبننند النننرحيم ا .21
ملسسننة  -ر ننيدة دم ننق إعننراح القننرآن الكننريمة الطبعننة الرابعننةة دار ال

 اإليمانة بيروت.
هنننلة تحريننر  1942ابننن عا ننورة محمنند الطنناهر بننن محمنندا  .22

المعنننب السننديد وتنننوير العقننل الجدينند مننن تفسننير الكتنناح المجينندة النندار 
 تونآل. –التونسية للن ر 

ملة البالغننننة فنونهننننا 2119ه/1229عبنننناآلة فضننننل حسنننننا .23
دار النفنننا آل األردن   و فنانهنننا اعلنننم المعنننانيلة الطبعنننة الثانينننة ع نننرة

 عمان.
عضيمةة محمد عبد الخالق ال يوجدلة دراسات ألسلوح القرآن  .22

 الكريمة تصدير: محمود محمد  اكرة دار الحدي ة القاهرة.
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هننلة المحنرر النوجيز  1222ابن عطيةة عبد الحق بنن غالنحا .25
فنني تفسننير الكتنناح العزيننزة تحقيننق: عبنند السننالم عبنند ال ننافية الطبعننة 

 بيروت. –ار الكتح العلمية األولبة د
ملة 1919 -هننن 1399ابننن فننارآلة  حمنند بننن فننارآل الننرازي ا .26

 معجم مقاييآل اللاةة تحقيق: عبد السالم محمد هارونة دار الفكر.
الفراهيدية الخليل بن  حمدا ل يوجندلة العنينة تحقينق: مهندي  .21

 المخزومي  إبراهيم السامرا ية دار ومكتبة الهالل.
هننننلة فننني ظنننالل القنننرآنة  1212يم اقطنننحة سنننيد قطنننح إبنننراه .24

 بيروت. –الطبعة السابعة ع رة دار ال روق 
الكفننننوية  يننننوح بننننن موسننننبال يوجنننندلة الكليننننات معجننننم فنننني  .29

محمنننند  -المصننننطلحات والفننننروق اللاويننننةة تحقيننننق: عنننندنان دروينننن  
 بيروت. –المصرية ملسسة الرسالة 

المالكية  بو محمد بدر الدين حسن بن قاسنم بنن عبند اهلل بنن  .31
ملة توضنيا المقاصند والمسنالف ب نرح 2114 -هن 1224علي  المراديا

 لفينة ابنن مالننفة تحقينق : عبنند النرحمن علني سننليمان   سنتاذ اللاويننات 
 في جامعة األزهرة الطبعة األولبة دار الفكر العربي.

المبننردة محمنند بننن يزينندال يوجنندلة المقتضننحة تحقيننق: محمنند  .31
 ت.بيرو  –عبد الخالق عظيمةة عالم الكتح

هننننلة لسنننان العنننرحة  1212ابنننن منظنننورة محمننند بنننن مكنننرم ا .32
 بيروت. –الطبعة الثالثةة دار صادر 

ملة تهننذيح اللاننةة تحقيننق: 2111الهننروية محمنند بننن  حمنندا .33
 بيروت. –محمد عوض مرعحة الطبعة األولبة دار إحياء الترا  العربي 
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ملة ماننني اللبينح عننن 1945ابنن ه نامة عبنند اهلل بنن يوسنفا .32
يننحة تحقينق مننازن المبنارف  محمنند علنية الطبعننة السادسننةة كتنح األعار 
 ق.دم  –دار الفكر 

 


