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  بسم اللَّه الرَّحمن الرحيم
  
  

 الُيَكّلُف اللََُّه َنْفسًا إلَّا ُوْسَعها َلَها َما َآَسَبْت وَعَلْيَها َما
 اْآَتَسَبْت َربََّنا الُتَؤاِخْذَنا إْن َنِسينا أْو أْخَطأَنا َربََّنا وال

َتْحِمل َعَلْيَنا إْصرًا َآَما َحَمْلَتُه َعَصَدَق اللَُّهَلى الَّذ ِين ِمْن 
قْبلَِِِنا َربََّنا َوال ُتَحمِّْلَنا َما الطاقة َلَنا ِبِه َواْعُف َعنَّا واْغِفْر 
  َلَنا َواْرَحْمنا أْنت َموالنا َفاْنُصْرنا على القْوم الَكاِفريَن

  
  
  

  َعظيمَصَدَق اللَّه العلي ال  
  
  
  
  

  286/البقرة  
  
  
  
  
  
  

  



  
 

  

  اإلهداء
  

  
  :إلى

خازن المغفرة ،وقائد الخير والبرآة،منقذ العباد من الهلكة،نبي الرحمة رسول 
  )(اهللا
  
  
  :إلى

قسيم الجنة والنار،نعمة اللَّه على االبرار،سيد المتقين االخيار، المخصوص بذي 
  )(الفقار ولي اللَّه

  
  
  :إلى

 آل حرف من هذه الرسالة؛هاهو العهد الذي قطعته إليك َمن آان معي وأنا أآتب
  )رحمة اللَّه عليه(يتحقق                 والدي

  حبًاو وفاءًا و برًا
  
  
  

             إليهم جميعًا اقدم هذا الجهد المتواضع 
                        راجية حسن القبول

  
  

  ســـــــََحـــــــْر  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  
  

  ))ـــــر وتقـــــــديرشكــــ((  
  
  
  
  

أتقدم بايات التقدير والعرفان إلى آل من أسهم في إنجاز هذا البحث القراني وأخصُّ منهم 
  -:بالذآر
  االستاذ االول المتمرس الدآتور محمد حسين علي الصغير -
 رئاسة قسم اللغة العربية االستاذ المساعد الدآتور مناف مهدي محمد- -
ورة ابتسام السيد عبد الكريم المدني لمالحظاتها االستاذ المساعد الدآت- -

 القيمة في بعض فصول الرسالة
اسرتي الكريمة المتمثلة بالوالدة الحنونة إمد اهللا بعمرها ،وسندي في - -

 الصعاب أخوتي الذين لوالهم لما رست هذه الرسالة على شاطئ االمان 
لحكيم والمكتبة مكتبة االمام ا(المكتبات العامة والخاصة والعاملين فيها -

االدبية المختصة والمكتبة المرآزية في آليتي التربية واالداب ومكتبة قسم 
 )اللغة العربية وباالخص االخت العزيزة حوراء غازي

 -آل من امدني بمعلومة او مصدر ومن دعا لي بالتوفيق بلسانه وقلبه -
  -جزاهم اهللا عني خير جزاء المحسنين

-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  
  

  لمحتوياتا
  
  
  

                                      
                      الصفحة                  الموضوع                                                          

  
  1      المقدمة                                                                                         

  التمهيد
  3نبذة مختصرة عن المباحث اللغوية                                                           :اوًال
  7الفاظ الغفران في القران الكريم                                                               :ثانيًا
  8                                                              الداللة في اللغة                  :ثالثًا

  المستوى الصوتي والصرفي اللفاظ الغفران في القران الكريم:الفصل االول
  المستوى الصوتي اللفاظ الغفران في القران الكريم:المبحث االول

  )غفر(االصوات اللغوية لمادة :اوًال
  االصؤات الصامتة او الساآنة - أ
  12ت االصوات                                                                               صفا-
  12الجهر والهمس                                                                                -
  13                         الشدة والرخاوة                                                      -

  14الذالقة واالصمات                                                                             
  14االطباق واالنفتاح                                                                            -

  15                                                        االستعالء واالنخفاض                
  االصوات المتحرآة او المصوتة او اصوات العلة  -  ب

  17اصوات قصيرة                                                                               -أ
  18                                 اصوات طويلة                                              -ب

  المقطع الصوتي اللفاظ الغفران:ثانيًا
  20المقاطع الثنائية                                                                                 -1
  20                 المقاطع الثالثية                                                                -2
  21المقاطع الرباعية                                                                               -3
  23المقاطع الخماسية                                                                              -4

  23                                                               الفاصلة القرانية             :ثالثًا 
  25الفواصل القرانية اللفاظ الغفران                                                                

  25    الفاصلة المطرفة                                                                            -
  27المستوى الصرفي اللفاظ الغفران في القران الكريم                          :المبحث الثاني

  الصيغ الفعلية اللفاظ الغفران:اوًال
  28)                                                                           غفر(الفعل المجرد -أ

  
  
  



  
 

  
  

  28                                                                                     الفغل الماضي          
  29)                                                                            يْفِعْل(الفعل المضارع بصيغة 

  
  30                                            )                                 نفعل(الفعل المضارع بصيغة 
  31)                                                                             َتْفِعْل(الفعل المضارع بصيغة 

صيغة  ضارع ب ل الم ون(الفع )                         يْفعل
31  

صيغة    ضارع ب ل الم وا(الفع )                         َتْفَعل
31  

ول    ي للمجه ضارع المبن ل الم ُل(الفع )                         ُيْفَع
31  

  فعـل االمر
  32)                                                                                    غفراست(الفعل المزيد-ب
صيغة    - د ب ضارع المزي ل الم ستفعلون(الفع )                         ي

34  
  35                                                      )                             إسَْْتْغِفْر(فعل االمـــــــــر 

  ابنية المصادر:ثانيًا
  36 غفران                                                                                                      -
  37                                            مغفرة                                                           -
  38 إْسِتْغَفار                                                                                                    -

  ابنية المشتقات:ثالثًا
  39                                   اسم الفاعل                                                           -1
  40 الصفة المشبهة باسم الفاعل                                                                         -2
  41 ابنية المبالغة                                                                                           -3
  41ال                                                                                                         َفعَّ-
  42َفعول                                                                                                        -

  ابنية الجموع:رابعًا
صح- وع الت سالم                         :يحجم ذآر ال ع الم جم

43  
  المستوى النحوي اللفاظ الغفران في القران الكريم:الفصل الثاني

  45    داللة االساليب                                                                                    :اوًال
  45 اسلوب الشرط                                                                                         -1
  46ادوات الشرط الجازمة                                                                                   -أ
  ادوات الشرط غير الجازمة-ب
  50لنفي                                                                                            اسلوب ا-2
  50)                                                                 لم(النفي في الزمن الماضي واداته -1
  51                                                )                       ما وال(النفي في الحال واداته -2
  54)                                                             لن(النفي في المستقبل واداته الوحيدة -3
  54   اسلوب االستفهام                                                                                    -3
  57 اسلوب التوآيد                                                                                         -4

  61داللة احوال الجملة                                                                                   ً:ثانيا



  
 

  62                                                                       الوصل والفصل                  -1
  63الحذف والذآر                                                                                          -2
ف                                                          -3 ر والتعري  65                             التنكي

  )ِمن ،الباء،إلى(داللة حروف الجر:ثالثًا
  67مِِْن                                                                                                       -
  
  
  

  69                                        الباء                                                                 
  69إلى                                                                                                          

  
  

  المستوى الداللي اللفاظ الغفران في القران الكريم:الفصل الثالث
ث االول  ا :المبح ي الف ة ف واهر الداللي ران                         الظ ظ الغف

71  
  71 المشترك اللفظي                                                                                        -1
  73                             التقابل الداللي                                                              -2
  75 التقابل الداللي بين االلفاظ المفردة                                                                   -1
  75التقابل الداللي بين االفعالل                                                                             -أ
  76بل الداللي بين االسماء                                                                           التقا-ب
  78التقابل الداللي بين الجمل                                                                             -2

  التطور الداللي في الفاظ الغفران:المبحث الثاني
  79الصل اللغوي                                                                                           ا-1
  81المعنى الشرعي                                                                                         -2
  81                                                               االستغفار المفرد                          -أ
  82االستغفار المقرون بالتوبة                                                                            -ب
  83                   مظاهر التطور الداللي                                                              -3
  84االنتقال من المحسوس الى المجرد                                                                    -أ
  85االنتقال من العام الى الخاص                                                                        -ب
  85ام                                                                         االنتقال من الخاص الى الع-ت
  : المعنى الوظيفي-4
  85الغفران والوظيفة الفنية                                                                                -أ
  87                                                   الغفران والوظيفة النفسية                         -ب
  91الغفران والوظيفة الدينية                                                                              -ت
  ظاهرة الدعاء-
  94                     الحث والترغيب على الغفران                                                       -

  ملحق يمثل مجموع تكرار الصيغ الفعلية واالسمية) 1(الملحق االحصائي رقم 
  96اللفاظ الغفران في القران الكريم                                                                          

  
  
  

  
  المقدمــــــــة



  
 

  
  َمِن الرَِّحيِمِبْسِم اللَِّه الرَّْح
  

االشياء ’ الحمد هللا آْنز،واصطفاهما  لنفسه دون خلقه،الحمد هللا الذي َلِبس العظمة والكبرياء. 
الحمد هللا االول قبل االنشاء واالخر بعد فناء االشياء احمده ، وموضع شكوى الغرباء

 من الخلق استتمامًالنعمته واستعصامًا من معصيته والصالة وأتم التسليم على من إصطفى
  .أجمعين سيدنا محمد  وآله وصحبه المنتجبين

  :وبعــــــــد 
اء        ن العط وع م و ينب ة فه ه المختلف ر بعلوم ر الزاخ زال البح ا ي ان وم ريم آ القرآن الك ف

شفاء     ، الينضب، لم يقصده ضمآن إال ارتوى   و ال ه، فه ولم يتجه اليه طالب حاجة إال انقضت حاجت
انهم  لما في الصدور وهو اللسان الع     ربي المبين، وقد التف حوله الدارسون العجابهم باسلوبه وافتت

سهل    ،.بلغته، فبهروا بجمال الفاظه وروعة بيانه     يس بالحديث ال والحديث عن الفاظ القران الكريم ل
  .اليسير بل هو حديث صعب مستصعب

الة           ر موضوع الرس  الموسوم  وقد شرعت في اختيار هذا الموضوع بعد ان توآلت على اهللا  إذ  اق
  ). دراسة لغوية–الفاظ الغفران في القرآن الكريم (بـ 

ل تقف                         ام مهيب جلي ران من مق ا للق وقد اشفقت على نفسي حين بدأت السير فيه اللصعوبته بل لم
  .بيني وبينه حجب من الرهبة والخوف

ريم اذ ت                    رآن الك اظ في الق ددت  وتعد هذه الدراسة من الدراسات الحديثة التي تتناول االلف ع
رآن        ي الق شهادة ف اظ ال ة آالف ات داللي صر؛ دراس ال ال الح بيل المث ى س ا عل ات منه ذه الدراس ه

ـ  ة آ ا دراسات لغوي ريم، ومنه رآن الك ي الق ع ف اظ االباحة والمن ريم، والف رآن (الك ي الق صبر ف ال
ريم ريم (، و )الك رآن الك ي الق وى ف ريم  (، و )التق رآن الك ي الق ق ف اظ الخل ا )الف اك رس لتان ، وهن

ريم      (نوقشت بالدراسة نفسها منها      داد في        (،و  )الفاظ الرؤية والرؤيا في القرآن الك د واالم اظ الم الف
  ).دراسة نحوية(، ودرست الفاظ الزمان في القرآن الكريم )القرآن الكريم

ائج        وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة ان تكون في تمهيد و ثالثة فصول، وخاتمة توضح نت
  .ق احصائيةالدراسة، ومالح

ضمن     د يت ان التمهي ة    ( فك ث اللغوي ن المباح صرة ع ذة مخت ود   ) نب ه لجه اذ عرضت في
ت     دثين، وتناول ود المح ه بجه م اتبعت ويين ث ا اللغ ن علمائن سابقين م ران  (ال ي الق ران ف اظ الغف الف

  )الداللة في اللغة(وتناولت ايضًا ) الكريم
ه    :  ت في د تناول صل االول فق ا الف ص (ام ستوى ال رآن    الم ي الق ران ف اظ الغف صرفي اللف وتي وال

، ونظرا لقلة ما تضمنته الفاظ الغفران من المباحث الصوتية رأيت ان ادمجه مع المستوى                )الكريم
  ،)ابنية االفعال وابنية االسماء(الصرفي، والذي انقسم بدوره على قسمين

ريم المستوى النحوي اللفاظ الغفران في القران      (وتناولت في الفصل الثاني    دوره    ) الك سم ب ذي انق ال
  :على ثالث فقرات

  مستوى  االساليب: اوال
  مستوى احوال الجملة: ثانيا
  داللة حروف الجر: ثالثا

وان     ه العن د انتظم ة  فق صل الثالث فخصصته للمباحث الداللي ا الف داللي  ( ام ستوى ال الم
  :وجعلته على مبحثين) اللفاظ الغفران في القرآن الكريم

اول المبح  شمل    : ث االولتن ران وت اظ الغف ي الف ة ف واهر الداللي ل  (الظ ي والتقاب شترك اللفظ الم
  ).الداللي

ع           : والمبحث الثاني تناول   رات ارب ى فق التطور الداللي في الفاظ الغفران حيث آان هذا التطور عل
  ). المعنى الوظيفي-4 مظاهر التطور الداللي، -3 المعنى الشرعي، -2 االصل اللغوي، -1(
  . الخاتمة فاشتملت على النتائج التي توصل اليها البحث من مسيرته الطويلةاما



  
 

  :على حين اشتمل الملحق االحصائي ما يأتي 
م     : اوال رآن                  ) 1(الملحق االحصائي رق ران في الق اظ الغف ة واالسمية اللف صيغ الفعلي ه جرد لل وفي

  .الكريم
ا                   ذه فاوله ا في دراستي ه ريم وآتب الوجوه        اما المصادر التي اعتمدت عليه رآن الك الق

ات     ن المعجم ه،آما اخذت م ازه ومعاني ه ومج سيره واعراب ن تف رآن م وم الق ب عل ائر وآت والنظ
ى                       ان لجأت ال ة، وفي بعض االحي اللغوية ومدونات فقه اللغة والصوت والصرف والنحو والدالل

  .ة علميةدوواين الشعراء لتوثيق االيبات الشعرية ونسبتها الى قائليها بدقة وامان
  
  

ل          د المق و جه د فه واخيرا فان هذا العمل بذرة اولية في حقل القرآن الكريم وما فيه من جه
ا ان               ا خطاؤون، واخر دعوان أ فكلن ذا الخط تغفره من ه اهللا واس اعوذ ب أ ف وما فيه من سهو او خط

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وصحبه المنتجبين االخيار
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :التمــــهيـــد 
  :نبذة مختصرة عن المباحث اللغوية : اوال

ا                         ا االصلية  لحمايته ة باخذها من منابعه ى اللغ اظ عل ودهم للحف بذل اللغويون العرب جه
  .من موجات اللحن واالندثار



  
 

ي ا       سان العرب ن الل سمعوا م ة لي ى البادي ددة ال رحالت متع اموا ب د ق م  فق م ل صيح، النه لف
ذه          ) هـ154ت(يتأثروا بلسان االعاجم، وآان ابو عمرو بن العالء          اموا به ذين ق رواة ال من اوائل ال

را لجاءآم            ((الرحالت، ونقل عنه قوله      د جاءآم واِف و ق ه ول ما انتهى اليكم مما قالت العرب إال اقل
  .)1())علم وشعر آثير

م               ذه المحاوالت ل د ضاع              ويتبين من قوله هذا ان ه ة فق اظ العربي ع االلف ة لجمي تكن جامع
  .منها الكثير، إذ ُيقّدر ان الثروة اللغوية اآثر من هذه المؤلفات الواصلة الينا

يهم     ال ف سروات فق و عمرو باهل ال ا اعجب اب ذبهم اهل  ((آم سانا واع شعراء ل افصح ال
يمن  ي ال ا يل ة مم ى تهام ة عل ال المطل الث وهي الجب سروات وهي ث ي فاوله: ال ذيل، وهي تل ا ه

م سراة األزد        ا ث ة منه د شرآتهم ثقيف في ناحي سراة الوسطى، وق ة ال م بجيل ة، ث سهل من تهام ال
  .)2())شنوءة وهم بنو الحارث بن آعب بن الحارث بن نصر

د                  ول احم واجمع رواة اللغة على ان قريشا هي افصح القبائل، ولعلَّ السبب في ذلك آما يق
ود       ((آون  ) هـ395ت  (بن فارس    تهم الوف سنتها، اذا ات ة ال ا ورق قريش مع فصاحتها، وحسن لغاته

روا من        –من العرب تخيَّروا من آالمهم واشعارهم احسن لغاتهم، واصفى آالمهم            ا تخي اجتمع م ف
  .)3())تلك اللغات الى نحائرهم وسالئقهم التي ُطِبعوا عليها فصاروا بذلك افصح العرب

م               وبهذا االتجاه سار رواة اللغة ب        سان، حيث ت ة المشهورة بفصاحة الل ل العربي اتباع القبائ
آانت قريش اجود العرب      ((قائال  ) هـ 393ت        (تحديد هذه القبائل، وبهذا المعنى تحدث الفارابي        

ي   ا ف ة عّم سموعا وابان سنها م د النطق واح سان عن ى الل هلها عل اظ واس ن االلف ادا لالفصح م انتق
لعربية وبهم اقتدى وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب            النفس والذين عنهم نقلت اللغة ا     

  .)4(.....))قيس وتميم واسد، : هم
ين (فقد وضع آتابه المشهور      ) هـ176ت  (اما الخليل بن احمد الفراهيدي       د    ) الع د اعتم وق

ة العرب        ه لغ فيه على حسه اللغوي حيث هداه عقله الرياضي الكبير الى تصنيف لغوي يحصر في
ا  فك العين النه دأ ب ى اساس مخارج الحروف فابت ة عل ع الحروف العربي ى جم ه االول انت خطوت

دأ                  ة فابت اظ بحسب االبني ه االلف ادخل في الحلق وانتهى بالميم النها اخر الحروف مخرجا، ثم ترتيب
  .)5(وهكذا الى ان يصل الى البناء الخماسي... بالبناء الثنائي والثنائي المضعف ثم الثالثي

  
ة            ) هـ180ت  (قد ضّمن سيبويه    و آتابه اراء الخليل، حيث تحدث عن عدد حروف العربي

سنة   روف مستح ى ح سمها ال فاتها وق ا وص يَّن مخارجه ا وَب شرون حرف سعة وع ا ت ذآر انه ف
رآن واالشعار،              ((ومستقبحة، ويقول عن الحروف المستحسنة        راءة الق ا وتستحسن في ق يؤخذ به

الجيم،                 وهي النون الخفيفة، والهمزة      شين التي آ ديدة، وال ة ش ال امال التي َبْيَن َبيْن، وااللف التي تم
  .)6())والصاد التي تكون آالزاي، والف التفخيم

شيباني    رو ال و عم ـ206ت (وروى اب اب ) ه ع آت ي، فوض ضل الظب تاذه المف ن اس ع
  )2(الجيم،

ّصه       صائرما ن ه الب ادي في آتاب دي عن الفيروزاب ل الزبي د نق ه:(( فق رو أي(ول ي عم )  ألب
  )3)) (آتاب في اللغة سماه الجيم ،آأنه شبهه بالديباج لحسنه
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يم                 ((حسين نصار قائال  .  وهذا ماأشار إليه د    يم بحرف الج اب الج دأ آت ون أن يب ان من المظن ، و آ
  )4))(ولكنه لم يبدأ بذلك وإنما بدأ بااللف،فيتضح بذلك العنوان

د   وذآر محقق آتاب الجيم ان هذا يثقل العنوان،  ل الب  ثم يعلق بعد ذلك فيذآر ان االمر ليس آذلك ب
  .)7(من انه آانت ثمة فكرة وراء هذا العمل اشبه ما تكون بعمل الخليل

ل                 وبعد ذلك وضع العرب رسائل متفرقة جمعت على اساس الموضوعات في الخيل واالب
ا ال                   ادت م ذه الرسائل اف شجر والنخل، وه ات وال دارات والنب ويين      وخلق االنسان وال ه اللغ شك في

  .فاسهمت في نشأة المعجمات اللغوية بصورتها المعهودة اليوم
دنا                       رن الثالث وج دما اطل الق دوينها، وعن ى ت وا ال وقد مأل الرواة صدورهم باللغة ثم ذهب
روا                           ه، وُبِه اب المقدس و جاللت ذا الكت ال ه ِحروا بجم د ُس ريم، فق رآن الك ة الق توجه العلماء الى لغ

سن   ه وح ا      بروعت ه، إال انه سميات حول ات والت ت الدراس ه، فاختلف ه ومعاني اولوا الفاظ ه وتن بيان
ا      رآن          (رآزت على صيغ معينة منه رآن وغريب الق رآن ومجاز الق اني الق ذه الكتب    ) مع ع ه وجمي

ر    )  هـ182ت(تناولت اللفظ القرآني وداللته، منها آتاب معاني القرآن ليونس بن حبيب             وابي جعف
ي  ـ195ت   (الرؤاس سدوسي  ) ه ؤرج ال د م ي في ـ195ت(،واب اد  )ه ن زي ى ب ،ويحي

سعدة       )هـ207ت(الفراء ن م رد       )هـ 215ت(،واالخفش سعيد ب د المب ن يزي د ب ، )هـ 285ت(، ومحم
د مؤرج              )هـ 310ت(، وابي اسحاق الزجاج        )هـ 291ت(وثعلب   ي في رآن  الب ، وآتب غريب الق

  )8(وغيرها) هـ276ت(وابن قتيبة ) هـ231ت(السدوسي ومحمد بن سالم الجمحي 
وآان البحث في دالالت الكلمات        ((احمد مختار عمر قائال     . وعن هذا الحديث يتحدث د    ..

د العرب                       رة عن ة المبك ال اللغوي د االعم امهم، وتع ار اهتم من اهم ما لفت نظراللغويين العرب واث
ل الحديث عن م                           ريم ومث رآن الك اني الغريب في الق سجيل مع ل ت ة مث م الدالل جاز  من مباحث عل

  .)9())ومثل انتاج المعاجم الموضوعية ومعاجم االلفاظ) الوجوه والنظائر(القرآن ومثل التأليف في 
  

ثم ما لبثت ان نشأت وتعددت النظريات في نشأة اللغة فذهب بعضهم الى القول انها وحي                 
ة يعت                       ذه النظري ي فاصحاب ه ه نقل ارس ودليل ن ف د ب ة احم دون  والهام، ومن القائلين بهذه النظري م

ة وسنن         ((، فنرى في آتابه     )10())َوَعلََّم آَدَم اْلَأْسَماَء ُآلََّها   ((على قوله تعالى     ه اللغ الصاحبي في فق
  )العرب في آالمها

د وضعت       )  ة ق رى ان اللغ ي ت ة االصطالح والت د عورضت بنظري ة ق ذه النظري ان ه
ي، ومن ال                  ي او نقل ل عقل ة دلي ذه النظري يس له ي، ولكن          بالتواضع واالتفاق، ول ن جن ا اب ائلين به ق

ة              اة اصوات الطبيع ي         )11(اآثر النظريات التي مالت الى القبول هي نظرية محاآ ن جن د اب د عق ، فق
اظ،          ) الخصائص(ابوابا متعددة في آتابه     ) هـ395ت( شأة االلف ا عن االصول الحسية لن تحدث فيه

ول    ة فيق شأة اللغ ن ن دث ع ده يتح ات  ((فنج ى ان اصل اللغ ضهم ال ب بع ن  وذه و م ا ه ا انم  آله
ق       ار، ونعي حيج الحم اء، وش ر الم د، وخري ين الرع ريح ، وحن دوي ال سموعات آ االصوات الم
ذا                          د، وه ا بع ك فيم دت اللغات عن ذل م ول ك، ث الغراب، وصهيل الفرس، ونزيب الظبي، ونحو ذل

  .)12())عندي وجه صالح ومذهب متقبل
د نال          احثين،     ويميل البحث الى ترجيح ما ذهب اليه ابن جني فق ة اعجاب الب ذه النظري ت ه

ه    سه بقول ي نف ن جن ا اب ا أعجب به ل  ((آم ذهب متقب ه صالح وم دي وج ذا عن رب )) وه ي اق فه
  .النظريات الى القبول
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ان العرب   ((آما انه ردَّ على من اتََّهم العرب عنايتهم بااللفاظ واغفالهم للمعاني حيث يتحدث قائال               
ذبها         صلحها وته ارة، وبالخطب اخرى        آما تعنى بالفاظها فت شعر ت ا بال ا وتالحظ احكامه وتراعيه

درا                     ا وافخم ق رم عليه دها، واآ وى عن اني اق وباالسجاع التي تلتزمها وتتكلف استمرارها فان المع
ا      ا لم ا فانه ا بالفاظه ك عنايته أّول ذل ها                                                          ف ي نفوس ف

وان معان  ت عن ي      آان الغوا ف ا وب لحوها ورتبوه ها ومراميهاص ار اغراض ى اظه ا ال ا، وطريق يه
  .)13())تحبيرها وتحسينها ليكون ذلك اوقع لها في السمع، واذهب بها في الداللة على القصد

ة    (آتاب  ) هـ429ت(فيما وضع الثعالبي     ذا         )فقه اللغة وسر العربي اريء في ه ، ويلحظ الق
ة (، اذ آان الجزء االول منه، بعنوان   الكتاب التنقل في دالالت االلفاظ     وهو  معجم شامل    ) فقه اللغ

ول                           ك يق د ان ينتهي من ذل ا وبع ين باب ا ثالث اني وجعله ا بحسب المع ة رتبه ة اللغوي لاللفاظ العربي
  .)14() ))سر العربية(ويليه القسم الثاني وهو ) فقه اللغة(انتهى القسم االول وهو ((

ذآر  ويشتمل هذا القسم على نواحي مخ    تلفة من البحوث اللغوية منها التقديم والتأخير، والم
والمؤنث، وابواب في التصريف ومسائل بالغية مختلفة، واول هذا القسم في مجاري آالم العرب         

  .)15(وسننها، واالستشهاد بالقرآن على اآثرها
شأتها، فتع                  اظ وتطور ن ة االلف ددت هكذا انبرى علماء العربية االوائل في البحث عن ماهي

  .االراء في نشأة اللغة واختلفت النظريات التي قيلت فيها
اظ                   ين االلف ائم ب رجيحهم الق وحين نصل الى البالغيين نجد االختالف واضحا عندهم في ت
ى،             ادة او المبنى والمعن شكل والم ين اللفظ والمعنى او ال رجيح ب والمعاني، فقد وضعوا معايير الت

ام        ) هـ 255ت(ا ومنهم الجاحظ  فقد انشغلوا آثيرا في هذه القضاي  وم من االي ه في ي ا ان اذ يحكى لن
ين ان آلف                     سمع بيتين من الشعر وقد عابهما  وان ابا عمرو الشيباني بلغ من استجادته لهذين البيت

  :رجال ليحضر له قرطاسا ودواة فكتبهما، وهو قوله 
  

  ؤاُل الرَِّجـَــــاْلال تحَسبن الموَت موَت الِبَلى               وانَّما المْوُت ُس
  16(ِآالهما موٌت، ولــــــكنَّ ذا               اشدٌُ من ذاك على آلِّ حاْل

 )17(والحكمة في سرد هذه الرواية ان الناس آانت تعجب باشعار المولدين ويستسقطون من رواها               
.  

ة الخاصة                         ين الطبق اني ب ساوي في وضع المع ا ي اظ بينم  ويتشدد الجاحظ في وضع االلف
ول            ا          ((والطبقة العامة، فالمقام االول في رأيه لاللفاظ اذ يق اني مطروحة في الطريق يعرفه والمع

العجمي والعربي، والبدوي والقروي والمدني وانما الشأن في اقامة الوزن، وتخير اللفظ، وسهولة      
  .)18())المخرج، وآثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة السبك

د    ين نج ع للبالغي د التتب اني   وعن اهر الجرج د الق ـ471ت( عب ة   ) ه احب نظري و ص وه
ى االشعار    ((متكاملة في النظم، فاساس الكالم الحسن عنده بالمعاني وليس بااللفاظ، يقول         انظر ال

الوا             ة، وق ى الدماث سبوها ال سالسة ون اظ ووصفوها بال ة االلف اء   : التي اثنوا عليها من جه ا الم آأنه
  .)19(.....))نا، وآأنها النسيم، وآأنها الرحيق مزاجها التنسيمجريانا، والهواء لطفا والرياض حس

اظ       ) هـ606ت(ويعد فخر الدين الرازي     ة االلف ذين تحدثوا عن دالل ين ال من اوائل البالغي
ط              ي في التحدث عن رب ن جن فقد ادخل موضوع الداللة في بحث البيان، وعمله هذا شبيه بعمل اب

ا ين المع ا وب بة بينه صوتية(ني أي االصوات والمناس بة ال ذا ) المناس ا به سميتهم القط ه ت ن قول وم
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ظ  ولهم وضع لف شبه صوته، وق ظ ي ذا اللف ان ه ك ب ال ذل م؛ معل الآل الرطب نحو ) الخضم(االس
شيء الرطب                   ) القضم (البطيخ والقثاء، ولفظ     شبه صوت اآل ال ابس، الن حرف الخاء ي الآل الي

  .)20(وحرف القاف يشبه صوت اآل الشيء اليابس
  

م الفصاحة        ((مراد الداللة بقوله    ) هـ749ت(يوضح العلوي    ة، وعل م اللغ ان   . ان عل وان آ
دل                 متعلقهما االلفاظ المفردة، لكنهما يفترقان في الداللة، فان نظر اللغوي مقصور على معرفة ما ي

ا، وسالمتها                 . عليه اللفظ بالوضع   ة جزالته ردة ومن جه اظ المف وصاحب علم البيان ينظر في االلف
  .)21())ن التعقيد، وبراءتها من البشاعةم

  
  

ر   ن االثي دين ب وازن ضياء ال ا ي ـ637ت(فيم ا ) ه اظ وهي مجردة وآونه ة االلف ين دالل ب
ا، الن                     ((مرآبة، فيقول    ع في مفرداته ا يق ر مم اظ اآث اعلم ان تفاوت التفاضل يقع في ترآيب االلف

ريم          . الترآيب اعسر واشق    رآن الك اظ الق رى الف ا    من ح   –أال ت تعملتها العرب       -يث انفراده د اس  ق
  .)22())ومن بعدهم، ومع ذلك فانه يفوق جميع آالمهم، ويعلو عليه؛ وليس ذلك إال لفظيلة الترآيب

ى ازدهرت                    ائز االسالم حت ويتضح مما تقدم ان العلوم العربية نشأت بعد ان استقرت رآ
ين العرب وغ      صلة ب شعوب، ومن     العلوم وتكاملت فنشطت حرآة الترجمة وتوثقت ال رهم من ال ي

د فاسهمت                   ة والهن ة االغريقي ة الثقاف ثم عالقتهم التجارية ثم الثقافية وبالخصوص مع الرومان ورث
   .)23(في اغناء الثروة اللغوية لاللفاظ

د العرب،                   وآما تقدم فان البحث في دالالت االلفاظ في اللغة العربية بدأ منذ عهد مبكر عن
رى        احثين ي انيين،                 غير ان بعضا من الب ة من فكر اليون ا للطبيع اظ ومحاآاته  في البحث عن االلف

ول د  يس  . يق راهيم ان رهم ان    ((اب ى تفكي ان بعضهم وسيطرتها عل اظ في اذه دا من سحر االلف وب
ة                     ؤدي الدالل م واالدراك، فال ت ا للفه ببا طبيعي ربطوا بينها وبين مدلوالتها ربطا وثيقا، وجعلوها س

صورة ف  ر ال ه وال تخط ين  إال ب ظ مع ق بلف ين النط ذهن إال ح ؤالء   . ي ال ق ه ذا اطل ل ه ن اج وم
   .)24())}الصلة الطبيعية، او الصلة الذاتية{المفكرون عن الصلة بين اللفظ ومدلوله 

ة،   ان مختلف ى مع ة عل ا هي اصوات دال صدفة وانم م توضع لمجرد ال ة ل اظ اللغوي فااللف
ت ي اس اظ ف ر االلف ي نظرتهم الث دماء ف ر الق ذا اق اظ وبه ة االلف ي دالل ك ف ى ذل ى ويتجل دعاء المعن

ان                 ان آ الذاتية، وقد بين العلماء العرب ذلك آل من وجهة نظره، فاللغوي نظر الى فصاحة اللفظ ف
ب            نظم والترآي ة ال ن جه وي م صيغة والنح ة وال ى البني ر ال ه، ونظ ي معجم عه ف صيحا وض ف

ذوا م   د نف شرعية، فق ام ال تنباط االحك ن خالل اس تنباطهم واالصولي م ى اس ات ال ذه االتجاه ن ه
  .)25(لالحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية

اظ مع                           ار االلف ا اختي ا وانم اظ ذاته ه االلف راد ب ة ال ي اظ اللغوي ريم لاللف رآن الك فاختيار الق
اظ ال                 . المعاني، آما يتحدث استاذنا د     ار لاللف سألة في ان االختي ذه الم محمد حسين الصغير عن ه

ه اال راد ب اني    ي ى المع ضمة ال اظ من ل االلف ا ب اظ ذاته ساب   ((لف ى ح ة عل اظ ذات اولوي ال االلف ف
  .)26())المعاني، وال المعاني ذات اولوية على حساب االلفاظ
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ة      اظ اللغوي اع االلف ن اجتم ق م ة تتحق ة اللغوي رى البحث ان الدالل ره ي دم ذآ ا تق د م وبع
ا     رائن المق وال وق اة اح ع مراع ين م ب مع ة بترآي اس   مقترن اختالف الن ف ب ذلك تختل ي ب ل، وه

  .وتجاربهم 
  

  :الفاظ الغفران في القرآن الكريم : ثانيا
ريم،           ) غفر(ورد الجذر اللغوي من مادة         رآن الك في مائتين وثالثة وثالثين موضعا في الق

سع وعشرين لفظة،                 بالصيغ الفعلية والصيغ االسمية، فكان مجموع تكرار الصيغ االسمية مائة وت
ع لفظة                    وهو به  ة وارب ا مائ ذا المجموع اآثر من مجيئه بالصيغ الفعلية لتي بلغت مجموع  تكراره

  27(في القرآن الكريم
ومشتقاته يظهر لنا داللته على معنى الستر والتغطية، قال ) غفر(وعند النظر للفعل

  )4))(التغطية.:: واصل الغفر((الخليل
صيغ ال     ريم لل رآن الك تعمال الق ظ ان اس ن المالح ة، إال ان  وم ة الثالث اء باالزمن ة، ج فعلي

الى  ( الفعل المضارع احتل الصدارة من بين هذه االزمنة، مما يدل على ان اهللا             ر  ) سبحانه وتع يغف
ستمر            رة م ذنوب العباد فالفعل المضارع يدل على الحدوث والتجدد، وبعبارة اخرى ان فعل المغف

  .مؤمنينمن قبله سبحانه وتعالى على مدى العصور لعباده ال
رد وهي     ل المج ة فتنوعت صيغ الفع ى مختلف االبني ال عل اءت االفع ُر، (وج َر، َتغِف غف

  ).تغفروا، نغفُر، يغفرون، يغفروا، يغفر، أغفر
د    ل المزي ستغِفُر،   (والفع ستغفُر، ي تغِفَرنَّ، ن َتْغِفُر، ألس تغفروا، اْس تغفرت، اس تغَفر، اس اس

ستغفرون   ستغفُر، ي ستغفرون، ي ستغفرون، ي تغفروه،   ت تغفروا، اس تغفره، اس َتْغِفْر، اس ه، اْس
  .)28()استغفري
ى صيغ المصادر وصيغ      اءت عل ضا فج د تنوعت اي ذر فق ذا الج مية له صيغ االس ا ال ام

  ). وَغْفرا– ومغفرة – ُغْفَرانا - يغفر-غفر(المشتقات وصيغ الجموع، فجاء المصدر من 
  .)29(اذا آان لها ولد: اغفرت االروية: على ولد االروية، فيقال) الُغْفر(وقد اطلق لفظ   
جاء  : على المريض اذا ُنِكس ، آما اطلق لفظ الغفير على الجميع يقال     ) الَغْفر(واطلق لفظ     

ارة (لفظ يطلق على السحابة فوق السحابة، آما يطلق لفظ           ) الِغفارة(القوم جّما غفيرا، و    ى  ) الَغفَّ عل
  .)30(خرقة تلبس على رأس المرأة

  
  ):غفر(معجمية للفظة الداللة ال
ازل القمر      ((واريد به   ) الَغْفر(واطلق لفظ      ا           )31())منزل من من ه يغطي م ذلك الن ، سمي ب

  .)32(جاوره، وهو النوء الثالث زيادة على آوآبين غير زهر
ا ورد المصدر  ران(آم ال ) غف ذا ال يق ين وله ادة المتق الى لعب بحانه وتع ا اهللا س ة يمنحه وهي نعم
  .فهو من يستر على العباد ويتجاوز عنهم خطاياهمالحد غافر سواه، 

صفات     ) الغافر والغفور والغفار  : (ولهذا يقال في وصفه تعالى ثالث لغات         ولكل من هذه ال
  . وهذا ما سيجده القاريء في فصل الداللة الصرفية–داللة معينة تختلف عن سواها في الغفران 

                                                           
  )1(الملحق االحصائي رقم :  ظ- 27
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   2/254: العمدة: ابن رشيق :  ظ - 32



  
 

تغفار ا االس ول والف : ام ي الق رة ف ب المغف و طل ل  فه ال فع سان دون الِفع تغفار بالل ل االس ل، وقي ع
  .)33(الكذابين، فالمستغفر هو الطالب للمغفرة

  :الداللة في اللغة : ثالثا
اتهم التي تناولت                   ة من خالل دراس عنى المؤلفون المحدثون باالهتمام في موضوع الدالل

را في دالل     اظ التي تناولت     الفاظ القرآن الكريم، فوجدوا في البحوث الداللية تطورا آبي ذه االلف ة ه
  .االلفاظ القرآنية المفردة تارة والمرآبة في سياق خاص تارة اخرى

ى     ى معن ا التعرف عل ستدعي البحث هن ة(وي ة الدراسات ) الدالل م بداي ة واصطالحا ث لغ
  .الداللية

  .)34(ان الَداللة بفتح الدال حرفة الدالل، وبالكسر من الدليل) هـ321ت( اوضح ابن دريد 
الم اصالن ((ف دال وال ي     :ال ر اضطراب ف ا ،واالخ ارة تتعلمه شيئ بام ة ال دهما ابان اح

  .)35))(دللت فالنا على الطريق، والدليل االمارة في الشيء:الشيء فاالول قولهم
ائال  ) هـ 538ت(وبالمعنى نفسه اشار الزمخشري      ه، ومن      ((ق ديت الي أدللت الطريق اهت

ٌل، وتناصرت       المجاز، الدالُّ على  الخير آفاعله،   ذا َدالئ ى ه ي عل ستقيم ول  وَدلَُّه على الصراط الم
  )36())أدلة العقل، وأدلة السمع واستدل عليه واقبلوا هدى اهللا ودلياله

اني   شريف الجرج ار ال ا اش ـ816ت(فيم ان ) ه ة ((ب ي اللغ دليل ف ه  : ال د وماب و المرش ه
  .)37())االرشاد

َداللة االلفاظ على المعنى وداللة االشارات       ما يتوصل بها الى معرفة الشيء آ      : ((والدِّاللة
  .)38())والرموز والكتابة والعقود في الحساب

  . ودلَّه على الطريق يدلَّه َداللة وِداللة وَدُلولة
شيء اخر                    ((فهي   )  الداللة في االصطالح   (   م ب ه العل م ب زم من العل ة يل شيء بحال آون ال

  .)39())والشيء االول هو الدال والثاني هو المدلول
  

ي      ام عل سالم  (وفي حديث االم ه ال ائال     ) علي ده    ((في صفة الصحابة ق ويخرجون من عن
ل (هو جمع    )) أِدلَّة اء                       ): دلي ده فقه ي يخرجون من عن اس، يعن ه الن دلون علي وه؛ فُي د َعِلم ا ق أي بم

  .)40(فجعلهم انفسهم أدلة مبالغًة 
دثون   ة المح اء الدالل رى علم شال بر(( وي سي مي وي الفرن م ان اللغ ر مؤسس عل ال يعتب ي

ه       ت اهميت ذاتها واقترن اني ب ة المع ام لدراس ه االهتم ذي وج و ال وم فه ه الي ارف علي ة المتع الدالل
ى  (بمحاولة الناقديِن االنكليزييِن اوجدن وريتشارد اللذين حوال مسار الداللة بكتابهما المشترك          معن

ارة عن اتح            ) المعنى دو عب دال           فالداللة لدى هؤالء مجتمعين آما يب ين ال اد شامل باطار متكامل ب
  .)41())والمدلول غير قابل للتجزئة

ا        ى وظائف آم ان المعنى الداللي يُتحصَّل من معنى المقال والمقام فظاهر النص يحتاج ال
ام                        ى المق ادة عل ال زي ى المق ا يتحصل معن ا ومنهم ردات ومعانيه ين المف تحتاج العالقات العرفية ب

  .)42(ماعي فهو شرط الآتمال المعنى الداللي االآبرومنه نصل الى المعنى االجت
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ويين                     دأت ببحوث اللغ اظ فابت ة االلف وقد اتجهت البحوث الداللية باالهتمام في دراسة دالل
شرعية من النصوص               فتمثلت بالمعجمات اللغوية المتعددة، وعني االصوليون باستنباط االحكام ال

  .)43(اللة تصوريةداللة تصديقية ود: فقسموا الداللة على قسمين
ضا             الوجه  : وعني النحويون في دراساتهم للجملة العربية من خالل داللتها على وجهين اي

  .الداللة القطعية واالحتمالية: االول
  .)44(الداللة الظاهرة والباطنة: الوجه الثاني

ة      ة االربع ستويات اللغ سب م ى ح ة عل سيم اللغ ون بتق ام اللغوي ا ق ي : فيم ستوى (وه الم
صوتي، داللي   ال ستوى ال ستوى النحوي،والم صرفي، والم ستوى ال ذه   )  والم اع ه ن اجتم وم

ى اللفظ                      ة تحمل معن ة المعجمي ى المعجمي فالدالل م المعن المستويات نصل الى المعنى الوظيفي، ث
ى                  في المعجم وتبين اشتقاق اللفظ وبناءه الصرفي والصوتي فيما ُتعنى الداللة السياقية بما يطرأ عل

  .)45(تغيير في داللتها بسبب انتظامها في سياقات هي الجمل والعبارات المختلفةالكلمة من 
ى      ((حاتم الضامن علم الداللة بقوله    . وعرف د  ة وهو دراسة معن م اللغ فرع من فروع عل

دال   ة أي ال ة اللغوي صري العالق اد عن ق باتح ي تتحق ة الت و العالق وي ه ى اللغ اظ والمعن االلف
  .)46())والمدلول

شفته               وقد عني    ا آ علماء العربية االوائل باثر السياق في توجيه معاني اللفظ الواحد وهو م
  .لنا آتب الوجوه والنظائر المتعددة

ا المشهورة في استعمال                     ى معانيه اما الداللة اللغوية فهي داللة االلفاظ المنظومة في التراآيب عل
  .اهل اللغة

ب،     وع أي ترآي د وق ان عن سبق االذه اني ت ذه المع ي  وه عوبة ف د ص المتكلم ال يج ف
احواٍل        صحوبة ب ي م اني، وه ى المع دلُّ عل ي ت ددة آ ارة مح ي عب ا ف اظ وتأليفه ضار االلف استح

  .)47(وقرائن وهذه االحوال توجه التعبير اللغوي
اتهم                           ه مؤلف ا اشارت الي ذا م د وه ذ وقت بعي ة من وا الدالل ول ان العرب عرف وخالصة الق

اييرهم               وبخاصة الداللية منها فهم اصحا     ك في مع شفوا ذل ب نظرية متكاملة في هذا الميدان، آما آ
ة فمصطلح البحث   صورة مختلف ن ب داللي ولك ر للمصطلح ال ن نظَّ م اول م ة، فه ة والبالغي النقدي
الداللي مصطلح اوربي معاصر، وقد اهتم اللغويون العرب بمباحث االلفاظ واولوها عناية خاصة       

ا         م المع د لفه سبيل الوحي ى    النها ال ا يظهر              ((ني فتعن ى مضامينها ومقاصدها وم اظ عل ة االلف بدالل
  .)48())منها لغة عند التبادر في االطالق لدى العرف العربي العام

ده                      ذا تتحصل عن ر، وبه فالمعاني هي المتقدمة ثم تأتي الفكرة التي تحصل في نفس الُمعبِّ
، فتتحصل مجموعة من       مجموعة من االفكار وعواطف الناس ومواقفهم تتغير من شخص الخر            

  .االلفاظ وبترآيبها وفقا لقواعد النحو تتشكل الهياآل الترآيبية واالسلوبية لاللفاظ
ا                   دلوالت يمكن فهمه اني وم ة مع اظ العربي فمن اسرار روعة التعبير القرآني اآسابه لاللف

ه د             ا تحدثت عن ذا م ا         . مجتمعة في آية واحدة، وه صفار بقوله سام مرهون ال رآن   استعمل ((ابت  الق
د،                       ا في اطار جدي دة اخرجته ال جدي الكريم الفاظا عربية عرفها العرب من قبل ثم البسها ثيابا وحل

  .)49())وقالب خاص يختلف عن داللتها في العصر الجاهلي
ريم حيث                     رآن الك زول الق ر ن فقد تطورت االلفاظ العربية من حيث مدلوالتها وذلك من اث

د العرب من             تطورت االلفاظ الجاهلية، آما جاء     ة عن م تكن معروف  القرآن الكريم بدالالت جديدة ل
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ك        ى ذل ادة عل ة وزي اتهم اليومي ي حي رب ف تعملها الع ة، فاس ة العربي اظ اللغ ذه االلف رت ه ل اث قب
ة                   روة اللغوي اء الث ى نم استعمال الخطباء والشعراء لهذه االلفاظ في تشبيهاتهم وحديثهم مما يدل عل

  .و تطور داللتها
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

"Condonation Terms In The Holly Qura’n" 
"A semantic study" 

by 
Sahir Najy Fadhe AL-M-Shehady 

 
Abstract 

 Praise and thanks be to Allah first and last, prayer and peace upon 
his chosen messenger Mohammed and his progeny. 
 The modern studies proceeded to be supplied from the original 
source of Arabic language because it is the chief resource of this mother 
language, for the Holly Qura’n had spoke with the Arabs will 
.Challenging style that they can not give its equal, its expression is unique 
because it is the supreme speech, so that quranic terms achieved intensive 
attention that can not be denied, so I intended to choose the codonation 
terms in the Holly Qura’n as a subject for my study or thesis, because I 
found that the Holly Qura’n had developed the significance of these 
terms, while they were used to give a material concert significances they 
become used to give immaterial abstract significances, in the previous 
times, they were used cover or mask material things such as hoariness, 
dirtiness or clouds, then the significance become to cover or mask 
immaterial things such as sins, offenses and bad deeds. 
 the study journey was hard and interesting, so that study consists of 
an introduction and three chapters preceded by a brief preface for the long 
march of the terms’ studies of the Holly Qura’n. 
 the first chapter studies (The Phonetic and Morphologic 
significance of condonation termes in the Holly Qura’n), and it divides 
into two parts; the fist one deals with the phonetic significance, and the 
second one deals with morphologic significance. 



  
 

 The title of the second chapter is (The grammatical section 
significance of condonation terms of the Holly Qura’n). 
 In the third chapter, the researcher studies the significance sections 
of condonation term of the Holly Qura’n such as the developing 
significance aspects and phenomena. 
 The research includes also a conclusion that shows the must 
important results that the researcher obtain such as :- 

1- The terms of condonation and forgiveness are not mutual 
exclusive in the qurqnic for its specialty in the Holly Qura’n. 

2- The linguistic meaning of these terms transferred into a legal 
term or idiom, so that condo nation, in its turn, divided into a 
single condonation and condonation associated with repentance. 

3- The sound of (forgive) have varied as well as its structures, so 
that it come in two structures (the verbal structure) and (the 
nominal structure), and these two structures have been 
combined in two hundred thirty three terms in  the Holly 
Qura’n. 

4- The researcher finds that there is an exact opposition among the 
condonation terms and the torment terms, that the quranic text 
used the condo nation terms significance with a marvelous 
opposition technical way with the torment terms, and we can 
consider the phenomenon of opposition as a part of the textual 
prodigy in the quranic expression.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل االول

  
  المستوى الصوتي والصرفي اللفاظ الغفران

  في القران الكريم
  
  

  المستوى الصوتي اللفاظ الغفران في القران الكريم:المبحث االول
  

  المستوى الصرفي اللفاظ الغفران في القران الكريم:المبحث الثاني
  
  
  
  

  الفصل االول
  الكريم الصوتي والصرفي أللفاظ الغفران في القرآن المستوى
  :المستوى الصوتي أللفاظ الغفران في القرآن الكريم: المبحث األول

  
لدراسة الداللة الصوتية في اللغة العربية اهمية آبيرة؛ اذ حظيت قضايا الصوت والمعنى              

رب ام الع دم باهتم ذ الق ذي  )50(من ى ال ة والمعن ين جرس الكلم ة ب ة العالق دأ البحث عن طبيع ، وب
                                                           

  :والبحوث الحديثة ، مثالالبحوث الصوتية في المصادر القديمة، والمراجع :  ظ - 50
  436، 434، 4/431: الكتاب:  سيبويه



  
 

ه           تؤديه،وذلك الن العرب     اء الفق واجهوا مشكل االيات القرآنية واعجازها سواء أآان ذلك عند علم
ة     ة لغ ي خدم ة ف ا الداللي ى ولقيمته صوت والمعن ضايا ال ة ق ويين؛ الهمي د اللغ واالصوليين ام عن

  .)52(، والى جانب اللغويين العرب حفلت آتب التفاسير بدراسة الجانب الصوتي)51(القرآن الكريم
دماء    ار الق د اش ان      وق ى، وآ تدعاء المعن ي اس ا ف صوتية واثره ة ال ى موضوع الدالل  ال

  )4(لدراسة االشكاالت الصوتية والداللية وبيان القيم التعبيرية اتجاهان
اه االول ة  : االتج ى دراس ار اصحابه ال ين  االصواتس ارب ب ة التق ة، ودراس ستعملة والمهمل  الم

  وابن سنان الخفاجي ) هـ384ت(لرماني االلفاظ والتنافر ومنهم ابن دريد، وعلي بن عيسى ا
ة                        )هـ466ت( ى عناي دل عل ذا ي افر وه سجام والتن ين االصوات من حيث االن ة ب فقد درسوا العالق

  )5.(العرب بالدراسات الصوتية القترانها بقضايا االعجاز القرآني
ذا            : االتجاه الثاني  ة لالصوات، ومن اصحاب ه ة التعبيري اه  يذهب اصحابه الى دراسة القيم االتج

اآثر االصول       الخليل بن احمد الفراهيدي فقد شغلته االصوات المعبرة عن اصوات المسموعات ف
ذه             استعماال واعدلها ترآيبا هو الثالثي، وتناول ابن جني عالقة الصوت بالداللة، وقد استحوذت ه

  .)53النظرية على اهتمام اللغويين القدماء آما شغلت بال الباحثين اليوم
ين                  وقد ذآر      وا ب م يفرق اتهم ول نفس في مؤلف علماء العربية القدماء مصطلحي الصوت وال

د   رَِّف الحرف فق ا ان ُنَع ه الحروف، صار حريٌّ بن صوت هيأت ان ال ا آ ذين المصطلحين، ولم ه
ا وقعت في      ) ح ر ف  (واما الحرف فالقول فيه وفيما آان من لفظه أن          ((عرفه ابن جني بقوله      اينم
  .)54)) الشيء وحِّدِته من ذلك حرف الشيء انما هو حدَّه وناحيتهالكالم يراد بها حدُّ

ا من          ((بقوله  ) هـ428ت(فيما عرفه ابن سينا        والحرف هيئة للصوت عارضة له يتميز به
    .)55())صوت اخر مثله في الحدة

  ،)56(ورأى الرازي ان الحروف اطراف لالصوات ومبادئها  
  

  .)57(لح الصوتي ويرى ابن سنان ان حرف الصوت حدٌّ للمصط
ين       ((و سيبويه ميز بين الحرف والصوت اذ قال            ين واربع ا اثن وهذه الحروف التي تممته

شافهة           ين إال بالم د      )58())جيدها ورديئها، اصلها التسعة والعشرون،ال تتب يبويه يع ه س ام ب ا ق ، ان م
سابق يت                   ه ال ابي، ففي قول ضح ان عدد    الخظوة االولى للتفريق بين الصوت المنطوق والرمز الكت

ان                     ددها اثن ك فع ر من ذل ا اآث حروف العربية تسعة وعشرون حرفا ولكن االصوات المنطوقة فيه
  .)59(واربعون صوتا فالرمز الكتابي الي حرف يختلف عن هيأة الصوت المنطوق به
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ام حسان    دآتور تم ال ال ذين المصطلحين، ق ين ه زوا ب د مي ة المحدثون فق اء اللغ ا علم ام
ا تكون                 والحروف وحدات (( ى نحو م ة عل ال نطقي ة ال اعم سام ذهني ذه الوحدات اق  من نظام، وه

ذي      ذهني ال ين االدراك ال صوت وب ذي لل ي ال ل الحرآ ين العم ح ب رق واض وات، والف االص
  .)60())للحرف

ه         صوت بان يس ال راهيم ان ه اب ا عرف درك      ((آم ل ان ن ا قب درك اثره ة ن اهرة طبيعي ظ
  .ثر الصوت يكون مقدما وواضحا قبل معرفة ماهيته، وواضح من تعريفه ان ا)61())آنهها

ام       ار اهتم صطلح الحرف مث ين م ه وب ز بين وي والتميي صوت اللغ صطلح ال ان م ا آ ولم
وي   صوت اللغ ذا ال زة له صفات الممي ة ال ي دراس دثين صار حريٌّ ب دماء والمح ن الق ويين م اللغ

  .مطبقة على الفاظ الغفران في القران الكريم
  

  ) :َغَفَر(ة لمادة االصوات اللغوي
  :تقسم االصوات اللغوية لحروف اللغة العربية على قسمين

سم االول ه     : الق رف بكون ث يع ساآنة، حي صامتة او ال وات ال ور او    : االص صامت المجه و ال ه
  .)62(المهموس الذي يعترض اثناء نطقه مجرى الهواء اعتراضا آامال

  :ومن صفات هذه االصوات 
  الجهر والهمس -
 االنخفاضاالستعالء و -
 الشدة والرخاوة -
 الذالقة و االصمات -
 االطباق واالنفتاح -

ى                  ا عل م تطبيقه ا،  ومن ث وسيقوم البحث بدراسة هذه الصفات بعد اعطاء تعريف موجز لكل منه
  .الفاظ الغفران ومشتقاتها

  
  :الجهر والهمس

هموس، تتبع اللغويون المحدثون ما ذهب اليه القدماء من تعريفاتهم للصوت المجهور والم           
  .فقد شغل بالهم وضُع الوترين الصوتيين في هاتين الصفتين

ه     ور بان يبويه المجه د عرف س نََّفَس ان  ((وق ع ال ي موضعه ومن اُد ف ِبَع االعتم رٌف ُأش ح
   .)63())يجري معه حتَّى ينقضي االعتماد عليه ويجري الصوت معه

ورة هي         اف         ((والحروف المجه ين، الق ين، الغ ف، الع زة، االل ضاد ،     الهم اء، ال ، الجيم،الي
سعة عشر   ذلك ت واو، ف يم، ال اء، الم ذال، الب زاي، الظاء، ال دال، ال راء، الطاء، ال ون، ال الم، الن ال

  .)64())حرفا
وس   ه  : ((والمهم نََّفَس مع رى ال ى ج عه حت ي موض اد ف عف االعتم رف اض ، )65())ح

دا االصوات المج صامتة ع ن االصوات ال ى م ا تبق الحروف المهموسة هي م ورة فضال عن ف ه
ة   ي أي المهموس ة وه اء،    ((اصوات العل صاد، الف شين، ال سين، ال اء، ال اء، الخ اء، الح اء، الث الت

  .)66())سكت فحثه شخٌص: ((ويجمعها قولك)) الكاف، الهاء
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ا        - المهموسة -وتحدث عنها ابن دريد فرأى تسميتها         النها اتسَع لها المخرج، فخرجت آأنه
  .)67 ( يتسع مخرجها فلم تسمع لها صوتالم) والمجهورة(ُمَتفشِّية 

.  
ورة والمهموسة سأحاول تطبيق                       راد من االصوات المجه د الم وبعد هذا التمهيد في تحدي

  .النظرية في مادة الغفران ومشتقاتها من خالل بعض المفردات وجريانها في اشتات االصوات 
ورة وهي      ) َغَفَر(اذ احتوت مادة       راء  (على حرفين من الحروف المجه ين وال ى  )الغ ، وعل

ة يحمل     ) الفاء(صوت مهموس واحد هو صوت   ين الحروف المذلق وهذا الصوت هو الوحيد من ب
   .)68(صفة الهمس 

َر         ) : ((عليه السالم (قال تعالى على لسان موسى         ي َفَغَف َقاَل َربِّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِل
   .)69())َلُه ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم

  :الشدة والرخاوة
ه          (( ُعِرَف الحرف الشديد بانه        ع الصوت ان يجري في ذي يمن اء    )70())ال د حاول علم ، وق

ان يميزوا بين الصوت المجهور والشديد من جهة، وبين المهموس والرخو من             ((العربية القدماء   
اد ف          شتد االعتم شديدة ي ا، وال اد فيه وى االعتم دهم يق المجهورة عن رى، ف ة اخ ا  جه ا بلزومه يه

  .)71())موضعها ال بشدة الوقع
ة هي             يبويه ثماني اف،والجيم، والطاء،و        (والحروف الشديدة عند س اف، والك زة، والق الهم

  ).التاء، و الدال، و الباء
ضاد،                (والحروف الرخوة وهي       صاد، وال شين، وال ين، و الخاء، و ال اء، والحاء، والغ اله

  .)72() لذال،والفاءوالزاي، والسين، والظاء، والثاء، وا
اوة هي      شدة والرخ ين ال طة ب ة حروف متوس اك ثماني الم  (وهن اء وال ين والي ف والع االل

  ).لم يروعنا(، ويجمعها في اللفظ )73() والنون والراء والميم والواو
اء   (لم تضم الحروف الشديدة ؛ بل ضمت حرفي         ) َغَفَر(وبذلك يتضح ان مادة        ين والف ) الغ

وان،  ان رخ ا حرف رف وهم مت ح ا ض راء(آم شدة ) ال ين ال طة ب رف المتوس ن االح و م وه
  .والرخاوة
  .)74())َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اْلُأُموِر((قال تعالى   

  
  :الذالقة واالصمات

يم      (حروف الذالقة  ستة هي         اء، الم اء، الب ون، الف راء، الن الم ، ال شفتان في    ) ال ال تعمل ال
سان إال                 شيء من    شفوية، والينطق الل ي ال الحروف الصِّحاح إال في هذه االحرف الثالثة فقط ويعن

  .)75(بالراء والالم والنون
شفوي مخرجه   :االول: وقد اشار ابن جني الى الذالقة وقسمها على نوعين من االصوات           

  .الباء، والميم، والفاء: الشفة وهو االصوات
  .)76(الالم، والراء، والنون : رفه، وهيذلقي؛ وذلق اللسان صدره وط: الثاني
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ا                ة، وسميت بالمصمتة النه ا   (اما الحروف المصمتة فهي غير حروف الذالق ُصِمت عنه
  .)77() ان تبنى منها آلمة رباعية او خماسية معّراة من حروف الذالقة

ادة        رَ (وقد اشتملت م ا           ) َغَف ة وهم ى صوتين من اصوات الذالق اء   : (عل راء، والف ا  ) ال وام
ادة           ) الغين( ذلك تنوعت م رَ (فهو حرف مصمت، وب ذلقين وصوت          ) َغَف ى صوتين م احتوت عل ف

َفَغَفْرَنا َلُه َذِلَك َوِإنَّ َلُه ِعْنَدَنا      ) ((عليه السالم (مصمت واحد آما في قوله تعالى عند غفرانه لداوود          
   .)78())َلُزْلَفى َوُحْسَن َمآٍب

  
  :االطباق واالنفتاح

ا     يبويه االطب ة وهي    عرف س دد الحروف المطبق د ان ع ضاد، والطاء،  (ق بع صاد، وال ال
اء ال ) والظ ن    ((فق سانك م ق ل عهن انطب سانك  مواض عت ل ة اذا وض روف االربع ذه الح وه

مواضعهن الى ما حاذى الحنك االعلى من اللسان ترفعه الى الحنك، فاذا وضعت لسانك فالصوت                
  .)79())فمحصور فيما بين اللسان والحنك الى موضع الحرو

ًا              ((فيما عرفه ابن جني بقوله         ى ُمطِبق ى الحنك االعل سانك ال ع ظهر ل االطباق هو ان ترف
ائال         . )80())له اق ق اق           : ((ثم تحدث عن الحروف االطب ا مع استعالئها إطب ا فيه ة منه ي  (اربع ويعن

  )7)()واما الخاء والغين والقاف فال إطباق فيها مع إستعالئها) الصاد والضاد والطاء والظاء
اه                          سان تج ع مؤخرة الل م ترتف ًا إذا ل سمى مطبق ك أي ان الصوت ي أما االنفتاح فعلى العكس من ذل

  )8(الطبق 
ا               ى وهي آل م  والحروف المنفتحة هي التي ال تطبق لشيء منهن لسانك وترفعه الى الحنك االعل

  ).        .9(سوى الحروف المطبقة 
  :ة ومثاله قوله تعالىعلى الحروف المنفتح) غفر(وقد احتوت مادة

  )10())ِبَما َغَفَر ِلي َربِّي َوَجَعَلِني ِمَن اْلُمْكَرِميَن* َقاَل َيا َلْيَت َقْوِمي َيْعَلُموَن((قال تعالى 
  :االستعالء واالنخفاض

و    تعالء ه ى ((االس ك االعل ي الحن صعد ف ك، وحروف  )81())ان تت اض عكس ذل ، االنخف
ضاد، والطاء، والظاء   (من حروف االطباق وهي    االستعالء سبعة احرف منها اربعة       ) الصاد، وال

ى                وهذه االصوات تدعى االصوات الُمفخَّمة او الُمطَبقة وزاد الباحثون المحدثون اصواتا اخرى ال
  .)82()الخاء، والغين، والقاف(اصوات االطباق وهي 

ا مع استعالئها           ((قال ابن جني       اق فيه ذه      ،  )83())الخاء والغين والقاف فال اطب ر ه ا غي وام
  .الحروف فهي منخفضة
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وا في           .صبقت وصقت وصويق    :قالوا:((  وقد أشار سيبويه إلى ذلك بقوله      يهم أن يكون ل عل ا يثق لم
د                          وا في ألصعاد بع وا في حال إستعالء وأال يعمل سنتهم أرادوا أن يكون حال تسفل ثم يصعدون أل

  )4))(التسفل
  ).5))(انخفاض اللسان والصوت الى قاع الفم: ((الفعرَّفه قائ)  هـ560ت( وتابعه ابن الَطّحان 

ى                  سان ال ومما تقدم من تعاريف االستعالء واالنخفاض نجد ان االستعالء يكون بتصعُّد الل
  .الحنك االعلى فيما يكون االنخفاض على العكس من ذلك فيكون بنزول اللسان الى قاع الفم

 وهو احد احرف االستعالء فيما بقيت  )الغين(مشتملة على صوت  ) َغَفَر(وقد جاءت مادة      
  .من احرف االنخفاض) الفاء، والراء(

الى     ال تع ٌة        ((ق وا ِحطَّ ْئُتْم َوُقوُل ُث ِش ا َحْي وا ِمْنَه َة َوُآُل ِذِه اْلَقْرَي ُكُنوا َه ُم اْس َل َلُه َوِإْذ ِقي
  ).6))(ُمْحِسِنيَنَواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّدًا َنْغِفْر َلُكْم َخِطيَئاِتُكْم َسَنَزِيُد اْل

ي طالب                      ن اب ال مكي ب أخرين من امث ة المت ن الجزري    ) هـ 437ت(ان علماء العربي واب
ي طالب               ) هـ833ت( ن اب واالستعالء  ((وصفوا حروف االطباق واالستعالء بالتفخيم، قال مكي ب

ك      ا قول بعة يجمعه ي س وة، وه فات الق ن ص ى      : م يم عل روف التفخ ي ح غط، وه ظ خص ض ق
  ).7))(ا الطاء آما ان اسفل المستفلة الياءالصواب، أعاله

  .ابتدأ بحرف استعالء و فيه داللة القوة، أي ان الستر جاء من قوي) غفر(فالفعل 
    

  
  :المكرر

يبويه            ول س راء، يق ى صوت ال ق عل ا المكرر وهو حرف     ((    :  وهو مصطلح صوتي يطل ومنه
اف     ى الالم،فتتج م      شديد يجري فيه الصوت لتكريره وانحرافه ال م يكرر ل الرخوة،ولو ل ى للصوت آ

  )1))(يجر الصوت فيه،وهو الراء
ه            ((وقال ابن جني     ا في سان يتعثربم ومنها المكرر وهو الراء،وذلك اذا وقفت عليه؛رأيت طرف الل

  )2)))(من التكرير،ولذلك احتسب فيه االمالة بحرفين
وي من الحرف وا                  صفات التي تق ى ذهب        ويعد التكرير الذي في صوت الراء من ال ذا المعن ى ه ل

راء ( والتكرير الذي في :((مكي بن ابي طالب قائال     وى الحرف،و     ) ال صفات التي تق راء (من ال ) ال
الم             ى ال ه ال حرف قوي للتكرير الذي فيه،وهو شديد ايضا، وقد جرى فيه الصوت لتكرره وانحراف

  )3)).(فصار آالرخو لذلك
  

  )4))(مورولمن صبر وغفران ذلك لمن عزم اال((ففي قوله تعالى
رف    ه ح اء ب ذي ج ل ال راء(فالفع ى وزن ) ال ان عل ل(آ و) فع ر(وه ع    ) غف ه م ب مجيئ د ناس وق

  )الراء(النتهائه بحرف )صبر(الفعل
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ة أو               القسم الثاني من االصوات اللغوية هو         ه اسم االصوات المتحرآ ا يطلق علي ) المصوتة (م
  :اواصوات العلة

  
سميتها بالحرآات او                         ى ت دماء ال د ذهب الق ة، فق  اخُتِلَف في تسمية هذا القسم من االصوات اللغوي

ال             ر مهموسات،      ((اصوات اللين والمد حيث استعمل سيبويه هذا المصطلح فق ذه الحروف غي وه
ارجها متسعة لهواء الصوت؛ وليس شيء من الحروف أوسَع مخارج          وهي حروف ليٍن ومدٍّ، ومخ    



  
 

ن     )84())منها؛ وال أمدَّ للصوت    ا ذهب اب ، وواضح من آالم سيبويه ان المراد بها اصوات العلة فيم
ا تحرك               ((جني الى تسميتها بالحرآات فقال       ا سميت حرآات النه الحرآات اصوات ناقصة وانه

ه ن        حو الحروف التي هي ابعاضها، فالفتحة تجذب الحرف         الحرف، وتقلقله عن موضعه وتجذب
واو        ي      )85())نحو االلف والكسرة تجذبه نحو الياء والضمة تجذبه نحو ال ن جن دو من حديث اب ، ويب

ي  ات ه راد بالحرآ صوتات   : ان الم صطلح الم رازي م ق ال د اطل ضمة، وق سرة، وال ة، الك الفتح
  .)86(للداللة على اصوات المد والحرآات 

ا المح    ا       ام رى منه صطلحات اخ سميتها بم ى ت وا ال د ذهب صائتة  (دثون فق وات ال االص
  .)87() واالصوات المتحرآة

ذي يحدث في                   . فقد اطلق د     ه الصوت المجهور ال ه بان صائت فعرف آمال بشر مصطلح ال
ه أي عائق او                           م دون ان يقف في طريق ق والف اثناء النطق به ان يمر الهواء حرا طليقا خالل الحل

  .)88(حائل 
ائال             . فيما ذهب د     ين ق سميتها باصوات الل ى ت ة     ((ابراهيم انيس ال ين في اللغ واصوات الل

ا سمَّوه                      ذلك م العربية هي ما اصطلح القدماء على تسميته بالحرآات من فتحة وآسرة وضمة وآ
  .)90()الَطليقات(؛ واطلق على الحرآات مصطلح )89(....))بالف المد وياء المد و واو المد

الحرآات اصوات مجهورة يهتز معها الوتران الصوتيان،       ((ما سبق يتضح ان      من خالل     
  .)91())وال يضيق مجرى الهواء اثناء النطق بها

  : ان االصوات الصائتة بدورها تنقسم على قسميين هما
صيرة-أ وات ق ي : اص ات، وه ي الحرآ ة ف ة :  والمتمثل ضمة، فالفتح سرة وال ة والك الفتح

  ،)92(العربية في حالة آون الفتحة حرآة بناءمصطلح صوتي اطلقه علماء 
يبويه                  تح والنصب، واستعمل س اما الفتحة والَنصَبة فمصطلحان صوتيان مأخوذان من الف

ك      ((مصطلح الرفعة ويعني به الضمة   َة التي في قول وا الرفع م انزل : واّنما حملهم على هذا أنه
  )93()) مة بناء فال ُتسمَّى إال الضمة، واما اذا آانت عال)امرؤ(زيٌد ، بمنزلة الرفعة في راء 

ضمة                      صائتة من الفتحة، والكسرة، وال ذه االصوات ال  وقد اشتملت الفاظ الغفران على ه
الى         ه تع آٍب                  ((آما يتضح في قول ْسَن َم ى َوُح َدَنا َلُزْلَف ُه ِعْن َك َوِإنَّ َل ُه َذِل ا َل  ؛ ففي    )94())َفَغَفْرَن

  .واضحايتمثل صوت الفتحة ) َغَفرنا(لفظة 
َذُروُهْم                (( وفي قوله تعالى       ْم َفاْح ُدّوًا َلُك ْم َع ْم َوَأْوالِدُآ ْن َأْزَواِجُك وا ِإنَّ ِم ِذيَن آَمُن ا الَّ ا َأيَُّه َي

  .)95())َوِإْن َتْعُفوا َوَتْصَفُحوا َوَتْغِفُروا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم
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ـ        :االصوات الطويلة    –ب   ضا ب سمى اي ة اصوات الع  ( وت واو        (وهي   ) ل ة، وال اء المدي ف، والي االل
   .)96()المدية

ي          د ف صوامت واصوات الم ين ال ق الواضح ب ى التفري د عل ة تعتم ة العربي ة اللغ ان بني
ى                   وا عل ى ان يطلق الوظيفة، فاللغة العربية تعتمد الصوامت في بيان المعنى العام فجنح اللغويون ال

صوامت   ذه ال ول(ه الم  ) االص ون الك ا يتك ون     ومنه ي يتك وي العرب ذر اللغ ي، فالج  العرب
مية            صدرية اواالس ى الم ة ال ن الفعلي صرفي م اه ال ر معن ا يتغي ذرا ثابت ل ج ول تمث منها،فاالص

  .)97(وفروعها من خالل دخول اصوات المد عليه
ي        ن جن ال اب صوت، ق د ال دار م ي مق ف ف د تختل ات (( وان اصوات الم م ان الحرآ اعل

ين، و   د والل روف الم اض ح ذلك      ابع ة فك روف ثالث ذه الح ا ان ه واو، فكم اء وال ف والي ي االل ه
اء،           سرة بعض الي ف والك ض االل ة بع ضمة؛ فالفتح سرة وال ة والك ي الفتح ة وه ات ثالث الحرآ

  .)98())والضمة بعض الواو
ـ              د ب ة   (فيما اسمى ابن الجزري حروف الم ه       ) الحروف الخفي ك بقول ال ذل وحروف  ((معل

ا      المد سميت خفية النها تخفى     د حرف قبله درجت بع ذه االصوات صفة    )99()) في اللفظ اذا ان ، وله
دا فهي               دويا وبعي ك      ((جميلة وهي ميلها الى جعل اللفظ رحبا وم ع الصوت ويكون ذل ستدعي رف ت

ة      أدعى الى الوضوح في هدوء ولين؛ الن احرف المد من االحرف المجهورة الرخوة، فهي مرتفع
   .)100())يدواضحة في لين يبعدها عن الجرس الشد

ام                     ا الع وقد جاءت حروف المد مع مشتقات الغفران لتؤدي معنى صرفيا الى جانب معناه
الى               ه تع ك قول ال ذل َتْغِفِري          ((التي تؤديه وهو تطويل الصوت، ومث َذا َواْس ْن َه ِرْض َع ُف َأْع ُيوُس

   .)101())ِلَذْنِبِك ِإنَِّك ُآْنِت ِمَن اْلَخاِطِئيَن
د مع                   اثر) الياء(فلصوت المد      ة ممت ذه االي تغفار في ه ل الصوت، فاالس  واضح في تطوي

تغفار          ذا االس اح وله ث باالرتي ة تبع يقى هادئ ن موس اء م افة صوت الي ا اض زمن، وم داد ال امت
د             ا، وق ر ذنبه ى آب ة عل ت، ودالل التكثيري المطلوب من زوج العزيز داللة على انها هي التي اذنب

  .)102(االعراض عن الكالم) عليه السالم(يوسف خصها بطلب المغفرة الكثيرة وطلب من 
جاء ) الياء( فصوت المد    )103())َفاْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َوَأْنَت َخْيُر اْلَغاِفِرينَ     ((وفي قوله تعالى      

الم                 ذآر س افرين جمع م هنا ليدل على معنى صرفي الى جانب معناه العام الذي يؤديه، فصيغة الغ
  .فالياء والنون للجمع

ب    ضعف،       . دذه ن ال ة م ى غاي اء عل واو والي ف وال ى ان االل ي ال ب فاضل المطلب غال
ة               )104(ودرجة الضعف بينهن تختلف من وضع الخر       ى ان وظيف ي طالب ال ن اب ، وقد ذهب مكي ب

وانما سميت بحروف المد؛ الن مد الصوت ال يكون  ((..هذه االصوات مد الصوت بها حيث يقول        
  .)105())الصقتهنفي شيء من الكالم إال فيهن مع م

  
   )106())َوِإْن َتْعُفوا َوَتْصَفُحوا َوَتْغِفُروا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم((آما قال تعالى 
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ا، فصوت                          آلف حروفه سجمة مع ت ة من ران موسيقى هادئ اظ الغف دم ان اللف ا تق اء (ونلمس مم ) الف
سجما مع صوت          ) الراء(المهموس تآلف مع صوت      ه من د    المكرر المجهور ومجيئ واو ( الم او ) ال

  .وهذه الحروف بدورها توفر موسيقى عالية) الياء(او ) االلف(
  

اراً         ((وفي قوله تعالى       اَن َغفَّ ُه َآ ْم ِإنَّ ة        )107())َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَُّك د جاءت آلم ارا ( فق ) غفَّ
وح             وم ن سي لق سالم   (بموسيقى جميلة حيث بعثت االطمئنان النف ه ال ه،       ) علي وا ب تج من    ممن آمن فن

ضا وهي        ) الغين(جرس اصوات هذه اللفظة اجتماع حرفي        د المجهور أي المجهور مع صوت الم
ا                   ) االلف(فتحة طويلة    ة بم اد المبالغ ان التضعيف اف ذا ف ى ه خلق صورة لهم بالغفران، وزيادة عل

و آانت اللفظة                    وبهم فل م ذن ر له تغفارهم  يغف الهم فباس افرا (يناسب ح دال من     ) غ ارا (ب خفت  ل) غّف
  .وضعفت داللة الغفران

اشتملت اصواتها على الصوامت التي لها صفات خاصة      ) َغَفَر(نستنتج مما سبق ان مادة        
ة واالصمات واالستعالء                        اوة والذالق شدة والرخ ين الجهر والهمس وال د تنوعت ب بكل حرف، فق

  ).القصيرة والطويلة(واالنخفاض آما اشتملت على الصوائت بنوعيها 
  :الصوتي أللفاظ الغفرانالمقطع  -2

َع بمصوت         : (( عرف المقطع الصوتي علماء العربية القدماء بأنه           َصّوٍت ُأُتِب آل حرٍف ُم
سمُّون                        م ي ل انه سمونه الحرف المتحرك من ِقب سمى المقطع القصير، والعرب ي ه ي ه فإن قصير ب

ع بصوٍت اصال، وهو يمكن ان يُ                 م ُيتَب إنهم    المصوتات القصيرة حرآات، وآل حرٍف ل ه، ف رن ل ق
سّميه المقطع         ). الحرف الساآن (يسمونه   ا ُن ٍل، فإّن ه مصّوٍت طوي ِرَن ب وآل حرٍف غير مصّوٍت ُق
  .)108())الطويل

ا             ل المفتوحان؛ ان م ويتبين من قول الفارابي انه قد عّرف المقطع القصير والمقطع الطوي
ى      ذهب اليه الفارابي من تعريفه للمقطع الصوتي يتفق مع ما ذهب ا        ة المحدثون عل اء اللغ ه علم لي

  .)109())عدد من التتابعات المختلفة من السواآن والعلل((انه 
اما علماء االصوات المحدثون فقد تنوعت تعريفاتهم للمقطع بسبب اختالف وجهة نظرهم              

  .اليه، 
آل جزء منطوق من أجزاء الكلمة نتيجة إخراج دفعة : (( اما أنسب تعريف للمقطع الصوتي فهو

سواء أآان ذلك الجزء المنطوق ينتهي بإغالق تام ، ائية من الرئتين يستريح عند نطقها النفسهو
  )7))(لجهاز النطق أم إغالق جزئي

ة طرق االداء                      ى معرف ا عل اما فيما يخص االهمية التي تؤديها دراسة المقطع؛ فهي تعينن
دل ا   ي تع ة الت ل للطرق المهم ال العم و مج ع ه صوتي ؛ اذ ان المقط ة ال ات ومعرف صوات الكلم

  .)110(طرق االداء الصوتي 
ة  (وتختلف المقاطع فهي بشكل عام تنقسم على قسمين            وح    )مفتوحة ومغلق المقطع المفت : ، ف

ة    صيرة او طويل ة ق ي بحرآ ذي ينته ق(ال ل)طلي ق ً–ال، ل : ، مث ع المغل ي  :  ، والمقط ذي ينته ال
امت   رف ص يس(بح ل)حب ن، م : ، مث رفين  ِ–ِم ي بح ا   ن،او ينته سمى احيان زدوج  (في ع م مقط

  .)111()ِشَعْب وِبْنت(مثل) االنغالق، او المقطع المديد الُمقفل بصامتين
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ل   ع الطوي ل  : والمقط ة مث ة طويل اآن او حرآ ي بحرف س ذي ينته ي،ف : ال ع -ف ٍ والمقط
  .َ -ب/َ -ت/َ -، ك)112()َآَتَب(الفعل : الذي ينتهي بحرآة قصيرة مثل: القصير

  
  : العربية فهي اما اشكال المقاطع  

  .قصير مفتوح) َ –ر /َ –ف /َ–غ ) (َغَفَر(ح ، مثل+ ص  -1
 .طويل مغلق) َ ن–ع ) (َعن(ص،مثل+ ح + ص  -2
ل+ ص + ح + ص  -3 ت(ص،مث ـْ ت–ب ) (ِبْن د    ) ِ ن ع مدي سمى مقط ف، وي د الوق عن

 .)113(مقفل 
  فتتكون ستة مقاطع) حرف العلة(اما عند اطالة الحرآة 

  .ويسمى مقطع طويل مفتوح) ً –م ) (ما(ح ح ، مثل+ ص  -4
 .ويسمى طويل مديد مقفل) ً ب-بـ ) (باب(ص، مثل+ ح ح + ص  -5
 .ويسمى مقطع مديد مقفل) َ م َم-عـ ) (عامَّ(ص، مثل+ ص + ح ح + ص  -6

  .)114(محمد االنطاآي المقطع السادس لندرته.ابراهيم انيس و د. وقد اهمل آل من د
ران               اظ الغف صوتية اللف اطع ال ين           اما اشكال المق ذلك، فتراوحت ب د تنوعت آ  فق

  .ثنائية وثالثية ورباعية وخماسية 
  
  
  

  :المقاطع الثنائية : أوال
  
  ِ ر      -فـ /ِ غـ–ء   )إغِفْر( فعل االمر -1

  طويل مغلق+ طويل مغلق 
  

  : المقاطع الثالثية: ثانيا
  َ  –ر /َ -فـ /َ -غـ :   )َغَفَر( الفعل الماضي -2

  ص ح+ ص ح + ص ح 
وح    مقطع قص   وح     + ير مفت قصير+ قصير مفت

  مفتوح
  

ى  -3 ل الماضي ال ناد الفع ا( اس ى) ن دة ال العائ
  )َغَفرنا)  (اهللا(لفظ الجاللة 

  ً      -نـ /َ ر-فـ /َ -غـ 
  ص ح ح + ص ح ص +   ص ح 

  )مديد( تحويل المقطع الثاني الى طويل 
  ُ  –ر /ِ -فـ /َ غـ-يـ   )َيْغِفُر( الفعل المضارع المجرد  -4

  ص ح  + ص ح + ص ح ص 
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  قصير مفتوح+ قصير مفتوح +  طويل مغلق 
  ُ -ر/ِ -فـ /َ غـ-نـ   )َنْغِفُر( الفعل المضارع المجرد -5

  ص ح+ ص ح + ص ح ص 
  ُ -ر/ِ -فـ /َ غـ-تـ   )َتْغِفُر( الفعل المضارع المجرد -6

  ص ح+ ص ح + ص ح ص 
  ُُ –ر /ِ -فـ /َ غـ-يـ   )َيغِفروا( الفعل المضارع -8
  ُُُُ  ه–ر /ِ -فـ /َ غـ-تــ   )َتغِفروا( الفعل المضارع -9

  ُ ه-ر/َ -فـ /ُ غـ-يـ   ) ُيغَفُر( الفعل المضارع المبني للمجهول -10
  ص ح ه+ ص ح + ص ح ص 

  
  ُ ن –ر /ِ-فـ /ً-غـ   )غافر( الصفة الُمَشبَّهة باسم الفاعل -11

  ص ح ص+ ص ح + ص ح ح 
  ُ ن-ر/ً -فـ /َ فـ-غـ   )ارَغفَّ( صيغة المبالغة -12

  ص ح ص+ ص ح ح + ص ح ص 
زوم-13 د المج ضارع المزي ل الم  الفع

  )َتسَتْغِفر(
  ِ ر-فـ /َ غـ-تـ /َ سـ-تـ 

  ص ح ص+ ص ح ص + ص ح ص 
  ِ ر-فـ /َ غـ-تـ /ِ سـ-ء   )إسَتْغِفْر( فعل االمر المزيد -14

  ص ح ص+ ص ح ص + ص ح ص 
  

  :المقاطع الرباعية : ثالثا
  َ -ر/ َ-فـ /َ غـ-تـ /ِ سـ-ء   )اسَتغَفَر( الفعل الماضي المزيد -15

ق   ل مغل ق  + طوي ل مغل صير+ طوي ق
  قصير مفتوح+ مفتوح 

د  -16 ل الماضي المزي َتغَفر( الفع ل  ) + اس اء الفاع :ت
  )استغفرَت(

  َ -ت /َ ر-فـ /َ غـ-تـ /ِ سـ-ء 
ق   ل مغل ق  + طوي ل مغل ل+ طوي طوي

  قصير مفتوح+ مغلق 
د   - -17 ي المزي ل الماض َتغَفروا( الفع واو) + اس

  الجماعة
  ُُ -ر/ َ-فـ /َ غـ-تـ /ِ سـ-ء 

ق   ل مغل ق  + طوي ل مغل صير+ طوي ق
  طويل مفتوح+ مفتوح 

  
  ُ -ر/ ِ-فـ /َ غـ-تـ /َ سـ-ء   )أسَتغِفُر( الفعل المضارع المزيد -18

ق   ل مغل ق  + طوي ل مغل صير+ طوي ق
  مفتوح



  
 

  ُُُ  ن-ر/ِ-فـ /َغـ-تـ/َ سـ-تـ  نون النسوة) + َتسَتغِفُر( الفعل المضارع المزيد -19
ق   ل مغل ق  + طوي ل مغل صير+ طوي ق

  طويل مغلق بحرآة طويلة + مفتوح 

  ُ -ر/ِ -فـ /َ غـ-تـ /َ سـ-يـ   )َيسَتغِفُر( الفعل المضارع -20
ق   ل مغل ق  + طوي ل مغل صير+ طوي ق

  قصير مفتوح+ مفتوح 
   الجماعةنون+  الفعل المضارع المزيد -21

  )َيسَتغِفُرن(
  ُُ  ن-ر/ِ -فـ /َ غـ-تـ /َ سـ-يـ 

ق   ل مغل ق  + طوي ل مغل صير+ طوي ق
  طويل مغلق بحرآة طويلة+ مفتوح 

  واو الجماعة+  الفعل المضارع المزيد-22
  )َيسَتغِفُروا(

  ُُ -ر/ِ -فـ /َ غـ-تـ /َ سـ-يـ 
ق   ل مغل ق  + طوي ل مغل صير+ طوي ق

  طويل مفتوح+ مفتوح 
  ُُ -ر/ِ -فـ /َ غـ-تـ /ِ سـ–ء   واو الجماعة) + إسَتغِفْر( االمر فعل-23

ق   ل مغل ق  + طوي ل مغل صير+ طوي ق
  طويل مفتوح+ مفتوح 

  ُ -هـ /ِ ر-فـ /َ غـ-تـ /ِ سـ–ء   هاء المخاطب) + إسَتغِفْر( فعل االمر-24
ق   ل مغل ق  + طوي ل مغل ل+ طوي طوي

  قصير مفتوح+ مغلق 
  ُُ -ر/ِ -فـ /َ غـ-تـ /ِ سـ–ء    واو الجماعة) +إسَتغِفْر( فعل االمر-25

  +طويل مغلق + طويل مغلق 
  طويل مفتوح+  قصير مفتوح 

  
  

  ٍ-ر/ِ -فـ /َ غـ-تـ /ِ سـ–ء   ياء المخاطبة) + إسَتغِفْر( فعل االمر-26
ق   ل مغل ق  + طوي ل مغل صير+ طوي ق

  طويل مفتوح+ مفتوح 
  ُ-ر/ً -فـ / غـَ-تـ /ِ سـ–ء   )إسِتغفاُر( المصدر القياسي -27

ق   ل مغل ق  + طوي ل مغل ل+ طوي طوي
  طويل مفتوح+ مفتوح 

  ٍ ن–ر /ِ-فـ /ً -غـ / َ لـ–ء   )الغاِفرين( جمع الصفة المشبهة باسم الفاعل -28
ق     وح     + طويل مغل ل مفت قصير+ طوي

  طويل مغلق+ مفتوح 
  َ –ك /َ -نـ /ً –ر /ُ فـ -غـ   )ُغفراَنَك( المصدر السماعي -29

وح     + ق  طويل مغل   ل مفت قصير+ طوي



  
 

  قصير مفتوح + مفتوح 
    
  

  :المقاطع الخماسية: رابعا
  

  )الُمسَتغِفريَن (-30
  
  
  

نون )+إسَتْغِفر( الفعل المضارع المزيد-31
  التوآيد الثقيلة

  ر ـــٍن/ فـ ــــِ / تـ ــَــ غـ/ سـ’مـ ــ/ء ـَـ ل
قصير+طويل مغلق +طويل مغلق +طويل مغلق 

  طويل مغلق+مفتوح
  
  ن/رـــَ ن/فـ ــِ/تـ ـــَ غـ/ـــَ سء

قصير+طويل مغلق +طويل مغلق +طويل مغلق 
  طويل مغلق بصامتين+ مفتوح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ويتضح مما سبق ما يأتي 
  

اطع وارعة               -1 ة مق تنوعت المقاطع الصوتية اللفاظ الغفران فجاءت على مقطعين وثالث
ي   ت ف اطع ذات المقطع وتمثل ه المق اءت ب ا ج ل م سة، فأق ر وخم ل االم ْر( فع ، )إغِف

سَتغِفرين (وآذلك المقاطع الخماسية والمتمثلة في لفظ         َتْغِفَرنََََََََََّ ((ولفظة )الم ر   )إس ، واآث
ررت     د تك ة فق اطع الرباعي اءت المق ا ج رة (م شرة م ت ع اطع  ) س دها المق ن بع وم

 .وهذا يدل على تنوع المقاطع الصوتية) ثالث عشرة مرة(الثالثية حيث تكررت 
  
ر في المقطع        ) غفر(سناد الفعل الماضي من مادة      عند ا  -2 ه تغيي ضمائر يحدث في ى ال ال

ول  ي تق دة الت ه  ((بحسب القاع صل ب صيرين اذا ات ين ق ي بمقطع ذي ينته الماضي ال
د             ) ت، ت، ت، ن ، نا     (ضمير رفع مقطع     ر من الفعل وأعي ة المقطع االخي حدفت قم

 .)115())تشكيل البنية المقطعية
 

   َغَفْرَنا---نا + غفر : ي لفظة ويتجلى هذا واضحا ف

                                                           
  16: ابحاث في اصوات العربية:  حسام النعيمي- 115



  
 

ر حذفت أي             -نـ  /َر  -فـ  /َ  -نا تصبح  غـ     + َ  –ر  /َ-فـ  /َ  -أي غـ    ة المقطع االخي راء  (ً  ، فقم ) فتحة ال
يس في                           ا فل الي له المقطع الت ا ب ا، وال يمكن الحاقه شكل مقطع فبقت القاعدة من غير قمة وهي ال ت

  .)116( لمقطع القصير لتشكل مقطعا طوليا مغلقامقاطع العربية ما يبدأ بصامتين، فألحَقت با
  : الفاصلة القرآنية-3

داني            رو ال و عم ا اب د اعتبره ة، وق ي االي ة ف ر آلم ا اخ رَّف بانه ة ُتع لة القرآني الفاص
  .)117(آلمة آخر االية ) هـ444ت(

ل        دة جم ى ع دة عل ة الواح شتمل االي د ت ل   ((وق لة لها،ب ة فاص ر الجمل ة اخ ست آلم ولي
  .)118())  آلمة في االية ليعرف بعدها بدء االية الجديدة بتمام االية السابقة لهاالفاصلة اخر

الفواصل حروف متشاآلة في المقاطع، يقع      ) ((هـ403ت(وقال القاضي ابو بكر الباقالني        
  .)119())بها افهام المعاني

الى           ه تع صِّلَ  ((ان تسميتها بالفاصلة القرآنية قد تكون اقتباسا من قول اٌب ُف هُ ِآَت  )120())ْت آَياُت
ة                     ومن غير الجائز تسميتها قوافي، الن اهللا تعالى لما سلب من القرآن اسم الشعر وجب سلب القافي

  .)121(عنه ايضا 
د اهل                      ان ما ورد في القرآن الكريم من تناسق حروف الروي و االيقاع اليسمى سجعا عن

سيوطي   ول ال صناعة، يق ـ911ت(ال ان  )  ((ه رآن سجعا لك ان الق و آ اليب ول ر خارج عن اس  غي
ز، لجاز ان                                 ال هو سجع معِج و جاز ان يق ذلك اعجاز، ول ع ب م يق ا ل ان داخال فيه آالمهم، ولو آ
ان                     رآن أجدر ب ه من الق يقولوا شعر معِجز، وآيف والسجع مما آان تألفه الكهان من العرب، ونفي

  .)122())يكون حجة من نفي الشعر، الن الكهانة تنافي النبوات بخالف الشعر
الى             ((فالسيوطي انكر تسميتها بالقوافي قائال         ا، الن اهللا تع وافي اجماع سميتها ق ال يجوز ت

ي     ة ف ه، وخاص ا من ضا؛ النه ه اي ة عن لب القافي ب س شعر وج م ال رآن اس ن الق لب ع ا س لم
  )123())االصطالح

سميتها سجعا    ستعار ((وتجنب ت ريم ان ي رآن الك شرف الق ر، ف الن اصله من سجع الطي
ره من الكالم الحادث                    لشيء فيه  شارآة غي  لفظ هو اصل في صوت الطائر، والجل تشريفه عن م

  .)124())في اسم السجع
ع البيت   ة م و ان شكل القافي ة والسجعا ه د الفاصلة قافي دم ع ة لوجوب ع ة العلمي          ان العل

سجع               سبة لل ا ان ا  . الشعري يختلف تماما عن شكل الفاصلة مع اآلية وآذا االمر بالن لفاصلة مع   آم
ا في        ، بناء االية الداخلي يتباين مع بناء السجع الداخلي      ة ورتابته خصوصا من حيث طول الجمل

د حققت                . السجع وتباين طول اآلية وعدم الرتابة        ة في الطول وق ات متوازن اما ماقيل ان هنالك آي
ران    شروط السجع فهي آاالوزان الشعرية التي وجدت في بعض اآليات،اال ان ذلك اليعن              ي ان الق

  .شعر وال انه سجع
ر             ((والمحصلة النهائية لهذا الكالم هو ان          ة النث ة جمل ة ونهاي سمى قافي شعر ت نهاية بيت ال

  .)125())تسمى سجعا في االسجاع، ونهاية االية تسمى فاصلة
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ى                   ذهب بعضهم ال نهم ف ا بي وقد آانت تسمية الفاصلة القرآنية بهذا االسم مثار اختالف اللغويين فيم
ائال            ت اني ق ة الرم ذه الطائف ى رأس ه سميتها بالفاصلة، وعل ى ت بعض االخر ال سميتها بالسجع، وال

  .)126())الفواصل بالغة واالسجاع عيب((
ال      ذا فق اني ه ول الرم د ردَّ ق اجي فق نان الخف ن س ا اب سجع  ((ام اني ان ال ول الرم ا ق وأم

س        ه إن اراد بال ط ؛ الن ه      عيب، والفواصل بالغة على االطالق فغل ى وآأن ا للمعن ا يكون تابع جع م
سمية آل             )127(....))غير مقصود فذلك بالغة والفواصل مثله،      ى ت ، واظن ان الذي دعا اصحابنا ال

رآن من الوصف               ه الق تهم في تنزي ه سجعا رغب ما في القرآن فواصل ولم يسموا ما تماثلت حروف
  التسمية قريب الالحق بغيره من الكالم المروي من الكهنة وغيرهم، وهذا فرض في 

سواء تماثلت حروفها ام    ، بان الفواصل ما آانت في اواخر االيات      : محمد حسين   .ويعلق د   
ان ال يوصف آالم اهللا                           رغبتهم ب ع ل سمية وق ذه الت ات به لم تتماثل ، آما ان اختصاص اواخر االي

  .)128(بكالم مروي عن الكهنة 
سمية   ى ت القول ال اني ب ه الرم ا ذهب الي ع م ق م ان للفاصلة ونحن نتف ة ف  الفاصلة القرآني

اظ     د وقعت الف ي، وق سياق القرآن ة داخل ال ا الفني ضال عن مهمته لوب ف ي االس ة ف ة روع القرآني
ا سنرى         –الغفران فاصلة قرآنية في اآثر من موضع         ة       – على نحو م وع الفاصلة القرآني ان لوق  ف

ُز      ِإْن ُتَعذِّْبُهْم فَ ((تحقيقا النسجام فكري، مثال قال تعالى        َت اْلَعِزي َك َأْن ْم َفِإنَّ ْر َلُه ِإنَُّهْم ِعَباُدَك َوِإْن َتْغِف
ى االول             )129())اْلَحِكيُم ضادين؛ المعن ين مت ا معني ذاب، والمعنى      :  وهذه اية تحمل في طياته هو الع
شة    ) سبحانه وتعالى(، وقد قدم اهللا  ) الغفران(وهو  : الثاني تأتي مناق ران، وس ذآر العذاب على الغف
  .لسبب في موضع الحقهذا ا

ى اهللا        ) عليه السالم(ان عيسى     سليم واالفاضة ال ى الت ه معن ى اهللا وفي ه ال ترك مصير قوم
سى  )الغفور الرحيم(ولم تأِت ) العزيز الحكيم(تعالى، وقد جاءت الفاصلة   سالم  (، فقوم عي ه ال ) علي

اءت الفاصلة   و ج ران، فل ذاب ال للغف ستحقين للع انوا م رحيم(آ ور ال ة  )الغف ى االي ي معن ان ف  لك
لة      اءت الفاص م، فج ر له م ال ُيغَف م وه الغفران له سجيال ب يم (ت ز الحك ب  ) العزي ز الغال الن العزي

ة                         در، الن في االي اد لمن هو اق سليم واالنقي ى الت والحكيم الذي يضع االشياء محلها وفي االية معن
ة      ،وسار المحدثون على ما رسمه ا )130(ذآر العبودية وهي سبب القدرة       دماء من الفاصلة القرآني لق

  .)131(نفسه
  

  :  الفواصل القرآنية اللفاظ الغفران 
ا         )غفر(تنوعت الفواصل القرآنية اللفاظ مادة         د لن ة الب ، ومن اجل معرفة الفواصل القرآني

ائال              ) هـ732ت(من ذآر قول ابراهيم بن عمر الجعبري         ة ق واع الفاصلة القرآني د تحدث عن ان فق
ة الفواص (( ان لمعرف وقيفي : ل طريق ا الت وقيفي وقياسي، ام ه : ت َت ان ا َثُب ه (فم ه وآل صلى اهللا علي

يس بفاصلة                        ) وسلم ه ل ا ان ا، تحققن ا وصله دائم ه فاصلة، وم ا ان ا، تحققن ه دائم ا   ....وقف علي ، وام
ك،                : القياسي فهو ما ألِحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لمناسٍب، وال محذور في ذل

اد ه ال زي اج  الن ائز، فاحت ه ج رآن آل ائز ووصل الق ة ج ل آلم ى آ صان، والوقف عل ه وال نق ة في
ر       : القياسي الى طريق تعرفه فنقول     شعر،        . فاصلة االية آقرينة السجعة في النث ة البيت في ال وقافي
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ي      ب ف يس بعي ه فل باع والتوجي د واالش تالف الح ن اخ ة م وب  القافي ن عي ذآر م ا ي وم
  .)132(..))الفاصلة

ين في      ،نا آان التنقل في فواصل القرآن   ومن ه ((    د حرف مع إذ ال يلتزم  فيها الوقوف عن
سور                   ه في بعض ال زام وعدم الن ،مواضع من السور، ويلتزمه في مواضع ُاَخر، ويجمع بين االلت

ي   ة اخرى ف ى حرف اخر،  او صيغة تعبيري وف عل ى الوق ى حرف ال وف عل ن الوق ال م االنتق
ة    امر مطرد و شا   ، فواصل القرآن  ا           ، ئع، ونماذجه هائل ضا، والجمع بينهم ائع اي زام ش ا ان االلت آم
  .)133())وارد  آذلك

  :لقد تنوعت الفواصل القرآنية اللفاظ الغفران، فمنها ما جاء على الفواصل االتية   
  )):الفاصلة الُمطَرفة(( 

  ..)134(وهي ان تتفق  
اني      ن الزملك ب اب ـ651ت( وذه ائال    )  ه ى ق ذا المعن ى ه مي    ((ال وزن س ات ال ان ف ف
ا  ا        )135())ُمطَرف ه م ق بان ز عتي د العزي ه عب د عرف ا     ((، وق ه الفاصلتان او الفواصل وزن اختلفت في

  .)136())واتفقت رويا
ران لفظة    اظ الفغ وع من الف ذا الن ى ه اء عل ا ج ستغفرون(ومم ال ) ي ال ق ي سورة االنف ف

ْسَتْغِفُروَن                    ((تعالى   ْم َي ذَِّبُهْم َوُه ُه ُمَع اَن اللَّ ا َآ يِهْم َوَم ا      * َوَما َآاَن اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم َوَأْنَت ِف ْم َألَّ ا َلُه َوَم
اُؤُه إِ                    اَءُه ِإْن َأْوِلَي اُنوا َأْوِلَي ا َآ َراِم َوَم ْسِجِد اْلَح ِن اْلَم ُصدُّوَن َع نَّ    ُيَعذَِّبُهُم اللَُّه َوُهْم َي وَن َوَلِك ا اْلُمتَُّق لَّ

وَن  َرُهْم ال َيْعَلُم ُتْم    * َأْآَث ا ُآْن َذاَب ِبَم ُذوُقوا اْلَع ْصِدَيًة َف اًء َوَت ا ُمَك ِت ِإلَّ َد اْلَبْي الُتُهْم ِعْن اَن َص ا َآ َوَم
ِبيِل ال          * َتْكُفُروَن   ْن َس ْيِهْم          ِإنَّ الَِّذيَن َآَفُروا ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِلَيُصدُّوا َع وُن َعَل مَّ َتُك َسُيْنِفُقوَنَها ُث ِه َف لَّ

   )137())َحْسَرًة ُثمَّ ُيْغَلُبوَن َوالَِّذيَن َآَفُروا ِإَلى َجَهنََّم ُيْحَشُروَن
ا            النون ولكنه ة ب ا فجاءت مختوم ففي مقاطع هذه السورة فواصل اتفقت في حروف روّيه

ذا واضح في             اختلفت في وزنها وعدد حروفها، فهي لم تتفق في أي شي            ة، وه دا حرف القافي ء ع
  : المقاطع الصوتية فهي ثالثية المقاطع

  ) رون/ِ-سـ /ً-خـ(و) ر ون/َ -شـ /ُ حـ-يـ ( و) رو ن/ُ-فـ /َآـ -تـ (و) مون/َ-لـ /َ عـ -يـ (
سورة فواصل تالءمت مع                       ذه ال ين فواصل ه اريء ب يلمح الق فعند قراءة هذه الفواصل س

ى        ) يستغفرون، المتقون، يعلمون  (وهي  صفات المؤمنين المطيعين،     ا مع المعن فاالنسجام آان متفق
  ).يكفرون، يحشرون، خاسرون(المراد، ومن جانب اخر صفات الكافرين وجزاؤهم وهي 

ُروَن      ((وفي قوله تعالى       ْم َيْغِف * َوالَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َآَباِئَر اْلِأْثِم َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُه
وَن               َو اُهْم ُيْنِفُق ا َرَزْقَن ِذيَن  *  الَِّذيَن اْسَتَجاُبوا ِلَربِِّهْم َوَأَقاُموا الصَّالَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم َوِممَّ َوالَّ

   )138( ))ِإَذا َأَصاَبُهُم اْلَبْغُي ُهْم َيْنَتِصُروَن
صرون (فالفواصل  ون، ينت رون، ينفق رة   ) يغف ا االخي ي حروفه ت ف وا(اتفق ونال ) و والن

ة               ـ   (ولكنها اختلفت في وزنها وعدد حروفها، اما مقاطعها الصوتية فتراوحت بين ثالثي ـ   /َ غـ  -ي -ف
  ).ُ ون-ر/ِ-صـ /َ-تـ/َ نـ-يـ(وبين رباعية ) ُ ون-قـ /ِ-فـ /ُ نـ-يـ(و ) ُ ون -ر/ِ

اُهونَ        *ُقِتَل اْلَخرَّاُصونَ ((وقال تعالى      َرٍة َس ي َغْم ْم ِف سْ * الَِّذيَن ُه دِّينِ      َي ْوُم ال اَن َي *  َألوَن َأيَّ
ْسَتْعِجُلونَ         *  َيْوَم ُهْم َعَلى النَّاِر ُيْفَتُنونَ     ِه َت ُتْم ِب اٍت       *  ُذوُقوا ِفْتَنَتُكْم َهَذا الَِّذي ُآْن ي َجنَّ يَن ِف ِإنَّ اْلُمتَِّق

                                                           
 3/291: االتقان في علوم القرآن :  السيوطي- 132
  149: الصوت اللغوي في القرآن الكريم: محمد حسين الصغير:  ظ- 133

 
  

  178:التبيان في علم البيان المطلع على اعجاز القرآن : ابن الزملكاني:  ظ- 135
 217: علم البديع:  عبد العزيز عتيق- 136
  36 -33:  سورة االنفال- 137
   39 -37:  سورة الشورى- 138



  
 

ونَ      * ِنيَنآِخِذيَن َما آَتاُهْم َربُُّهْم ِإنَُّهْم َآاُنوا َقْبَل َذِلَك ُمْحسِ        *  َوُعُيوٍن * َآاُنوا َقِليًال ِمَن اللَّْيِل َما َيْهَجُع
  )139())َوِباْلَأْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُروَن

ون، محسنين،          (ففواصل اآليات هي       ستعجلون، عي الخّراصون، ساهون، الدين، يفتنون، ت
ستغفرون ون، ي ا    ) يهجع روف روّيه ي ح ت ف ا اتفق ا ولكنه دد حروفه ي ع وزن وف ي ال ق ف م تتف ل

  ) .ياء و نون(او ) واو و نون(راوحت بين فت
ا في      ) ٍ ن –د  (اما مقاطعها الصوتية فقد تباينت فهي بين أحادية نحو           ـ   (وثنائية آم ـ  / ً-س ه

ـ (و ) ُُ  ن- ـ /ُ-ع ي  ) ُُ  ن-ي ا ف ة آم ـ (وثالثي ـ /ً–ر /َ ر-خ ـ (و) ُُ  ن-ص ـ-ي ـ /ُ ف ـون/ ِ-ت ـ (و) ن ُ -م
ـ  / َ سـ -يـ  (و) ِِ لـو ن  -جـ  /َ عـ -تـ  /َ سـ -تـ(، ورباعية آما في     )عـونَ  -جـ  /َ هـ -يـ  (و) ِ نـين -سـ  /حـ َ -ت
  ) .ِ رون-فـ /غـ 

ا                  ذا م ب، وه ا لتطري ين تحقيق د والل سبوقة بحروف الم ون م ففي ختم الفواصل بحرف الن
ة           اشار اليه الزرآشي فقد ذهب الى ان ختم آلمة المقطع بحروف المد واللين واتباعها بالنون لحكم

  .)140( وجود التمكن من التطريب وهي
ة عن العرب             يبويه حكاي اء                 ((بينما ذهب س وَن اإللف  والي إنهم ُيلِحق وا ف ا َتَرنَّم ا  اذا م ام

  .)141())والواو ماُيَنوَّن وما ال ُيَنوَّن؛ ألنهم أرادوا َمدَّ الصوت
ر           ((محمد حسين الصغير    . يقول د  آن ورود النون بعد حروف المد ظاهرة  متواآبة في الق

ات سوره               ر من فواصل اي ساعد    )142())حتى عاد ذلك سرا صوتيا متجليا في جزء آبي ا ي ذا م ، وه
  .)143(على اإلصغاء واالستماع والفهم 

ق      ه إال لتحقي ون دخول ى حروف الفاصلة ال يك ادة أي حرف عل بق ان زي ا س ين مم ويتب
إن الفاصلة     غرض فني او معنوي ففي زيادة حروف الفاصلة معنى قد يخفى علينا ولكنه               موجود ف

لعل جالل الفواصل      ((القرآنية طبقة عالية فهي من فنون اإلعجاز القرآني ، وبهذا المعنى تحدثت             
ا                  ى، ال يعرفه القرآنية في نسقها الفريد، يعفينا من لدد خصومة بين اصحاب اللفظ واصحاب المعن

  .)144())ذوق العربية المرهف في البيان األعلى بالكتاب العربي المبين
احثين من              ام الب ار اهتم ي، وآانت مث ضايا االعجاز القران وبذلك يتضح أن الفاصلة القرانية من ق

  .اصحاب اللفظ والمعنى
  

  :الداللة الصرفية اللفاظ الغفران في القرآن الكريم: المبحث الثاني
   :توطئة 

ا موضوع بحث خاص في                      الكلمة في العربية تشتمل على ثالثة عناصر آل عنصر منه
وزن او               الل اء او ال سمى البن ا ي ا وهي م ا حروفه أة التي رآبت منه ادة االصلية، والهي غة وهي الم

أى البحث ان              )145(الصيغة   د ارت ة المتحصل وق ، وهو موضوع بحثنا في هذا الفصل ومعنى الكلم
ا    ا م ة منه ا ابني ماء له ذه االس ماء وه ة االس ال وابني ة االفع ى ابني سمها عل ك االوزان فق درس تل ي

ة                 يخت ى ابني ص بالمصادر ومنها ما يختص بالمشتقات ومنها ما يختص بالجموع وقبل التعرف عل
ا ماض    ((االفعال علينا تعريف الفعل؛ ُيعرَّف الفعل بانه         ان ام ما دل على معنى وزمان وذلك الزم

  .)146())اما حاضر اما مستقبل
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ة                   ن القوطي ز اب ه  ) ـه 367ت(وقد تحدث ابو بكر محمد بن عمر بن عبد العزي عن
ستدل                    ((قائال   ا ي ة وبعلمه اء االبني ذلك سمَّتها العلم ر الكالم، وب اني اآث ال اصول مب م ان االفع اعل

  ..)147())على اآثر علم القرآن والسُّنة
ا شابهت       ((وتتضح خصائص االفعال بـ    ال وبكونه رار واالحتم ى التجدد والتك داللتها عل

ون ق روف تك ا بح ا وازمنته اين معانيه ماء وتب وني االس د ون وف وق سين وس دها آال ا وبع بله
  .)148())التوآيد

ة واخرى صرفية               ة داللي ا وظيف ة، منه ة يأخذ وظائف معين ان الفعل باعتباره وحدة لفظي
أة ترآيب عناصره                        ة وهي ة اللفظي ا البني وم بأدائه وثالثة نحوية، اما الوظيفة الصرفية فهي التي تق

ي  ل وزن ة مث ل(المادي ل(و) فع ا يتم) يفع ا فانهم ي داللتهم تعمال–ثالن ف د االس وع - عن ى وق  عل
  .)149(الحدث او ايقاعه باالقتران مع زمن خاص بهما 

وتختص دراسة هذا الفصل بدراسة الصيغ الفعلية ثم االسمية اللفاظ الغفران باستعماالتها             
  .المختلفة لضروب من المعاني المختلفة

ذي و             زمن ال ال دراسة ال د خرج زمن           آما تتخصص دراسة ابنية االفع وزن، فق ه ال رد في
ل  ة الفع ى ازمن ل ال ر(الفع ضارع، واالم ل ) الماضي، والم ي الفع ة ف رار مختلف سب التك إال ان ن

  .تارة اخرى ) ِاْسَتْغًفَر(تارة والفعل المزيد ) َغَفَر(المجرد 
اني الصرفية التي يرجع                    فالجانب الصرفي يقوم على ثالث دعائم هي مجموعة من المع

ى  ضها ال صرفية،    بع صيغ ال ي ال ل ف اني، تتمث ن المب ة م صريف، وطائف ى الت ر ال سيم واالخ التق
ى             ى ومعن ين معن وطائفة من العالقات العضوية االيجابية واخرى من المقابالت او القيم الخالفية ب

   .)150(او بين مبنى ومبنى 
و                  ا فه درس تغييراته ة، وي اء الكلم ى بن ة ذوات الكل    ((ان علم الصرف ينظر ال م في  معرف

  .، وقد قسم البحث هذه الصيغ الى فعلية واسمية)151())انفسها من غير ترآيب
  :الصيغ الفعلية اللفاظ الغفران: اوال

ظ      ل للف يء الفع وع مج ر( تن ل    ) غف يغة الفع ي، وص ل الماض صيغة الفع د ورد ب فق
  .المضارع، وصيغة فعل االمر

اه       ولكل فعل من هذه االفعال زمنه الخاص به، باالضافة الى            ذي يعطي معن  الزمن العام ال
  .السياق الترآيبي اللفاظ الغفران

  
  )َغَفَر( الفعل المجرد -أ 

ا في تصاريف               (( ُيعرَّف الفعل المجرد بانه      ما آانت جميع حروفه اصلية ال يسقط حرف منه
  .)152())الكلمة بغير علة

ب عنا      أة ترآي ة او هي ة اللفظي ا البني وم بادائه صرفية تق ة ال و  ان الوظيف ة نح صره المادي
ة                ) يفعل(و) فعل(وزني   زمن من االزمن ا ب وع الحدث مقترن فداللتهما عند االستعمال على وق

)153(.  
  : الفعل الماضي
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ى وزن               ) َغَفَر(ورد الفعل الماضي من مادة         صيغة الماضي عل اء الفعل المجرد ب ى بن عل
  .)154(في اربعة مواضع في القرآن الكريم ) فعَل(

ن أعم اوزان الفعل الثالثي اشتهارا، والسبب في ذلك خفته، اذ ان اللفظ              ويعد هذا الوزن م     
ان الماضي     )155(اذا خفَّ آُثر استعماله واتسع التصرف فيه         ، ويستعمل هذا الوزن للداللة على زم

  .)156(المطلق 
ى وزن            رَ ( استعمل القرآن الكريم هذا البناء عل ى       ) غف ا الحث عل ة منه ياقات مختلف في س

   .)157())َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اْلُأُموِر((ثاله قوله تعالى الغفران وم
ى الحث                     ارة ال ة تلمح االش ذه االي ه، وفي ه ر لمن اساء الي أي من صبر على االذى وغف

  .على التحلي بهاتين الصفتين
سالم  (وسى آما استعمل هذا الوزن في سياق تحقق اجابة الدعاء بالغفران للنبي م             ه ال ) علي

  .)158())َقاَل َربِّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلُه ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم((
دم     ) عليه السالم(حكى سبحانه ان موسى  ) ((هـ548ت(قال الطبرسي      ل القبطي ن حين قت

ال ك، وق ى ذل سي: (عل ي ظلمت نف انهم ل )رب ان ل ف ذا القت ي ه ال ، ف وني، وق ذلك لقتل وا ب و علم
راف بالتقصير عن     ) قد: (المرتضى   الى واالعت انما قاله على سبيل االنقطاع والرجوع الى اهللا تع

  .)159())اداء حقوق نعمه او من حيث حرم نفسه الثواب المستحق بفعل الندب
دم موسى      ى ن ارة واضحة ال سير الطوسي اش ي تف سالم(فف ه ال ه ) علي ه ال رب و رجوع

رة،                         بال ه بتحقق المغف ه رب ران من اهللا، فاستجاب ل ه بالتقصير، فطلب الغف ة واعتراف توبة و االناب
يغة    ك ص ى ذل دليل عل هُ (وال َر ل ي  ) َفَغَف ول القرطب ـ671ت(يق ه ) ((ه ه (قول ر ل ى  ) فغف دل عل ي

  .)160())المغفرة
ا َليْ     ((قال تعالى   ) ليت(مسبوقا باداة التمني    ) غفَر(آما ورد الفعل       اَل َي ونَ    َق ْوِمي َيْعَلُم  َت َق

  .)161())ِبَما َغَفَر ِلي َربِّي َوَجَعَلِني ِمَن اْلُمْكَرِميَن* 
اع              ى اتب ه ال ا قوم ذي دع ؤمن ال ففي هذه االية يلمح الترغيب وذلك بذآر جزاء الرجل الم

ين              ى ضمير المتكلم سنودا ال ه، وورد م ا (المرسلين، فكان جزاؤه غفران ربه ل الى    ) ن ه تع في قول
  .)162())َغَفْرَنا َلُه َذِلَك َوِإنَّ َلُه ِعْنَدَنا َلُزْلَفى َوُحْسَن َمآٍبَف((

ى لفظ           )) َفَغَفْرَنا َلُه َذِلكَ  ((فقوله تعالى      ه فاخرجه عل اه علي تغفاره وآثبن ه اس ا من بمعنى قبلن
  ).َفْرَناَفَغ(الجزاء، وآان المقصود من االستغفار والتوبة القبول، والدليل على قبول الغفران قوله 

  
  ) :َيفِعُل(الفعل المضارع بصيغة 

ر (عند جمع الصيغ الفعلية لمادة         ال المجموع               ) غف د ن الحظ البحث ان الفعل المضارع ق
   .)163(االآبر لنسب تكراره 

ين  (تكرر  ) يفعلُ (وجاء الفعل المضارع على مختلف االوزان، فهو على وزن         رًة،  ) واحد وثالث م
َوالَِّذي َأْطَمُع (( المضارع تدل على الحال واالستقبال، مثال قال تعالى          ومن المعلوم ان داللة الزمن    

  .)164())َأْن َيْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي َيْوَم الدِّيِن
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ذي     ) يوم الدين(فالقرينة المتوقعة من الطمع هنا     د ال زمن البعي ى ال وهذا اليوم مصروف ال
  .لم يقع لحد اآلن

ة تف           د التجدد والحدوث واالستمرار         ان صيغة الفعل المضارع في العربي ا ان    )165(ي ، آم
الى             – بعد ادوات    -الفعل المضارع    ه تع ْم    (( النصب يتعين في زمنه االستقبال نحو قول َتْغِفْر َلُه اْس

مْ                ُه َلُه َر اللَّ الى      )166())َأْو ال َتْسَتْغِفْر َلُهْم ِإْن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعيَن َمرًَّة َفَلْن َيْغِف ه تع ِذيَن   (( وقول ِإنَّ الَّ
  .)167())َآَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه ُثمَّ َماُتوا َوُهْم ُآفَّاٌر َفَلْن َيْغِفَر اللَُّه َلُهْم

ى                      م يمت عل وهذه االية عامة في آل من مات على آفره، فاهللا سبحانه وتعالى يغفر لمن ل
  .)168(آفره سائر ذنوبه 

ة للفعل         ة الزمني رُ َيغ(وتتوقف الدالل سياقي            ) ِف ى ال وجيههم للمعن سرين وت سير المف ى تف عل
الى       ال تع ثال ق ل ، م ذا الفع ُم         ((له َو َأْرَح ْم َوُه ُه َلُك ُر اللَّ ْوَم َيْغِف ْيُكُم اْلَي َب َعَل اَل ال َتْثِري َق

  )169())َالرَّاِحِمين
ده   ى عن دها، والمعن ب، ويقف عن وم بالتثري ق الي سرين آالزمخشري ُيعلَّ بعض المف م ال (ف ر بك أث

  .)170() َيْغِفُر اللَُّه َلُكْم(ثم يستأنف الكالم بما بعدها أي بقوله تعالى ) اليوم
سير ان الفعل     ذا التف ي ه ر(واضح ف دا ام   ) يغف ان بعي ستقبل سواء أآ زمن الم ى ال دال عل

  .قريبا 
سيد المرتضى  ـ436ت(وذهب ال ستقبل )  ه ع م القول، واراد جمي وم ب ى تخصيص الي ال

  :ل في توجيه هذه االية اربعة وجوهاالوقات فجع
  .لما آان هذا الوقت اول اوقاته فيها نفسه، اشار الى الوقت الذي لو اراد االنتقام البتدأ فيه: االول
ستر                ) عليه السالم (ان يوسف   : الثاني ك ي لما قدم توبيخهم، وعدد عليهم قبيح ما فعلوه، وهو مع ذل

ان ذآر       )يب علكم اليومالتثر(عليهم، فقال لهم عند تبيين امرهم        وبيخي، وآ نكم ت د انقطع ع ؛ أي ق
  .داللة على انقطاع المعاقبة والتوبيخ) اليوم(

ع     ) اليوم(المراد به الزمان والحين، فوضع      ) اليوم(ان ذآر   : الثالث ه، والراب ان : موضع الزمان آل
ال  م ق ة ث يكم البت راد ال تثريب عل م(يكون الم ر اهللا لك وم يغف ق ) الي ان ) ومالي(متعل الغفران، وآ ب

  .)171(المعنى غفر اهللا لكم اليوم؛ وقد ضعََّف قوم هذا الجواب من جهة ان الدعاء اليصيب ما قبله
ى                             ه معن سيد المرتضى من جعل ه ال ا ذهب الي ى م ل ال ومهما يكن من امر فان البحث يمي

اه          ) اليوم( ر (الوقت او الزمان، والتثريب مصدر معن وبيخ (و  ) التعيي ا    )الت ة   ، ام رُ (دالل ا  ) َيغِف ففيه
  .معاني البشارة بالغفران، وهي ممتده الى الزمن المستقبل

  ) :َنفِعْل(الفعل المضارع بصيغة 
ة     )172(مرتين في القرآن الكريم     ) َنفِعُل(بصيغة  ) غفر(وردت مادة      ون في بداي ، وزيادة الن

سه       م نف الى      )173(الفعل المضارع للمتكلم الُمَعظِّ ال تع ا            َوِإْذ ُقلْ ((، ق وا ِمْنَه َة َفُكُل ِذِه اْلَقْرَي وا َه ا اْدُخُل َن
  )174())َحْيُث ِشْئُتْم َرَغدًا َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّدًا َوُقوُلوا ِحطٌَّة َنْغِفْر َلُكْم َخَطاَياُآْم َوَسَنِزيُد اْلُمْحِسِنيَن
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الى  ال تع وا مِ  ((وق َة َوُآُل ِذِه اْلَقْرَي ُكُنوا َه ُم اْس َل َلُه ٌة  َوِإْذ ِقي وا ِحطَّ ْئُتْم َوُقوُل ُث ِش ا َحْي ْنَه
  )175())َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّدًا َنْغِفْر َلُكْم َخِطيَئاِتُكْم َسَنَزِيُد اْلُمْحِسِنيَن

فقد وجدنا تشابها آبيرا بين االيتين، والسبب في ذلك ان آال الموضعين هما من قصة قوم                 
سالم(موسى  ه ال ي الت) علي ا ف اك فروق ر إال أن هن الى ((عبي ال تع ورة البقرة،ق ي س ْم (فف ْر َلُك َنْغِف
اُآْم ا  ) َخَطاَي ريم؛ أي مهم نعم والتك دد ال ام تع رة مناسب لمق ع الكث ا بجم رة، الن الخطاي ع الكث بجم

ورة االعراف   ي س ال ف م، وق ا لك ا نغفره رة فان اآم آثي اِتُكْم(آانت خطاي ة؛ الن ) ََخِطيَئ ع القل بجم
  .)176())وهو مناسب لمقام التقريع والتأنيب)  أي يفغر لهم خطيئات قليلةالجمع السالم يفيد القلة

  
  ) :َتفٍعْل(الفعل المضارع بصيغة 

اء في      )177(اربع مرات في القرآن الكريم    ) َتفٍعْل(على بناء   ) غفر(وردت مادة      ، وزيدت الت
ؤدي م              زاد لت ال    اول الفعل المضارع للداللة على المخاَطب والغائب فاحرف المضارعة ُت ى انتق عن

ى الفاعل             )178(الحدث من الزمن الماضي الى الزمن الحاضر او المستقبل         اء عل ذه الت د دلت ه ، وق
  .المخاَطب

َن                     ((قال تعالى    ْن ِم ي َأُآ َقاَل َربِّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسَأَلَك َما َلْيَس ِلي ِبِه ِعْلٌم َوِإلَّا َتْغِفْر ِلي َوَتْرَحْمِن
  )179())اْلَخاِسِريَن
  .)180())انما قال ذلك على سبيل التخشُّع واالستكانة هللا تعالى((يقول الطبرسي في تفسيره   

  )181())ِإْن ُتَعذِّْبُهْم َفِإنَُّهْم ِعَباُدَك َوِإْن َتْغِفْر َلُهْم َفِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم((وفي قوه تعالى 
لتفغر  (ت منهم على الكفر، والهاء والميم في قوله       لمن ما ) تعذبهم(الهاء والميم في    ((قال القرطبي   

  .)182())لمن تاب منهم قبل الموت) لهم
  ) :َيفعلوَن(الفعل المضارع بصيغة 

ن    ر(ورد الفعل المضارع م ائبين ) يغف ى ضمير الغ سنودا ال دة(م رة واح رآن ) م ي الق ف
الى    ه تع ي قول ك ف ريم؛ وذل اِئَر ا ((الك وَن َآَب ِذيَن َيْجَتِنُب ْم   َوالَّ ِضُبوا ُه ا َغ َواِحَش َوِإَذا َم ِأْثِم َواْلَف ْل

  .))183())َيْغِفُروَن
ا غضبوا    (( (قال الطبرسي      م، و          ) اذا م م من الظل ا يفعل به رون  (مم م يغف يتجاوزون  ) ه

عنه لهم مثل ذلك، والمغفرة الُمعبَّر عنها في االية ما يتعلق باالساءة الى نفوسهم، فمتى عفوا آانوا                 
  .)184(ممدوحين

  
  ) :َتفِعلوا(لفعل المضارع المجزوم بحذف النون بصيغة ا

الى         ) مرة واحدة (على هذا  البناء     ) غفر(وردت مادة      ه تع في القرآن الكريم، وذلك في قول
   )185())َوِإْن َتْعُفوا َوَتْصَفُحوا َوَتْغِفُروا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم((
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ى ضمير الجماعة،     مصروف الى المستقبل، ) تغفروا(وزمن الفعل      اء ال وقد أسند هذا البن
  .فالخطاب موجه الى عامة المسلمين وفيها داللة النصح واالرشاد

  
  ) :ُيفَعُل(الفعل المضارع المبني للمجهول بصيغة 

ادة    ر(وردت م ريم  ) غف رآن الك ي الق رتين ف ول م ي للمجه ل المضارع المبن صيغة الفع ب
وَن  ((مجردة منها تارة اخرى، وذلك في قوله تعالى         حيث استعملت ملحقًة بها السين تارة، و       َوَيُقوُل

  )187())ُقْل ِللَِّذيَن َآَفُروا ِإْن َيْنَتُهوا ُيْغَفْر َلُهْم َما َقْد َسَلَف (( وقوله تعالى )186())َسُيْغَفُر َلَنا
ل         ) غفر(ولوحظ ان الصيغة لمادة        ا قب ِتَح م مَّ الحرف االول وُف قد بنيت للمجهول حيث ُض

  .هاخر
ود    ول اليه ين اهللا ق ى ب ة االول ي االي ا((فف ُيْغَفُر َلَن وَن َس م )) ((َوَيُقوُل ي له ول جزاف و ق فه

اء           قالوه، وال ُمَعوِّل لهم فيه إال االغترار بشعبهم الذي سموه شعب اهللا المختار آما سموا انفسهم ابن
ل عليه الكالم، وال انهم قالوا ذلك       اهللا واحباؤه، ولم يقولوا ذلك لوعد النفس بالتوبة الن ذلك قيد اليد           

  .)188())رجاء للمغفرة االلهية
ع             (( واما االية الثانية ففيها      د الجمي الم عن نداء الى المعهودين وهم ابو سفيان واصحابه وال

غ     : وقال ابو حيان  .... للتبليغ أي قل ألجلهم    الم للتبلي ويلحظ في الموضعين ان       .)189())الظاهر ان ال
  ن لهمالنتيجة عدم الغفرا

  :فعل االمر
صيغته         ((ُيعرَّف فعل االمر بانه        الذي على طريقة المضارع للفاعل المخاَطب ال يخالف ب

ئال                     كِّن زدت ل إن ُس ه متحرك ف ا اول ا مم صيغة إال ان تنزع الزائدة فتقول في تضع ضْع، ونحوه
ْق  ستخرج ِانطل ق وت ي تنطل رْب وف ضِرب إض ي ت ول ف ل فتق زة  وص ساآن هم دأ بال تبت

  .)190())ستخرْجوِا
ذا           ى ه ستقبل وال ل ان زمن االمر هو الم ي زمن فعل االمر فقي ون ف د اختلف النحوي وق

م   : ((الرأي ذهب السيوطي متحدثا عن زمنه قائال       ا ل واالمر مستقبل ابدا النه مطلوب به حصول م
  .)191())يحصل او دوام ما حصل

صيغة         .وقد اورد د   ذه ال ال    مصطفى جمال الدين رأي المخزومي في ه ار         (( ق ا إنك ى عليه ه بن ولكن
  : الصيغة مستندا الى ان الفعلية تمتاز بشيئين) فعلية(

اء          : انه مقترن بالداللة على الزمان، وثانيهما     : اولها ه وبن سند الي ٌو من    ) أفعل (انه يبنى على الم خل
  .)192())هاتين المّيزتين

صَّل     ارح المف ال ش ك ق ي ذل ـ643ت(وف اه ) ((ه ر معن م ان االم صيغة إعل ل ب ب الفع طل
ه امر                            ل ل ه قي ى من دون ى ال ان من االعل إن آ مخصوصة وله ولصيغته اسماء بحسب اضافاته ف

  .)193())وإن آان من النظير الى النظير قيل له طلب وإن آان من االدنى الى االعلى قيل له دعاء
و     ر وه ى االخي ذا المعن ى ه دعاء(وال شر   ) ال تة ع ي س ك ف ران  وذل ال الغف خرجت افع

  .)194(وضعا م
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اه                      ان معنى االمر في الحقيقة هو طلب الفعل بصيغة مخصوصة، ويخرج االمر عن معن
دعاء         ان صيغة      . )195(الحقيقي لغرض مجازي وهو تحقيق ال سيوطي ب رجح البحث رأي ال :( وي

  . وان انكار ذلك يوقع في تكلف ، فعل فيه الداللة المستقبلية ) إفعل 
ل   ) إفعل(ران حيث آان لصدور صيغة وما ذآرناه يتضح مع ايات الغف     طلبا للدعاء من قب

  .العبد لمواله
ن هشام                         ه اب ا تحدث عن ر، فهي م ال  ) هـ 761ت(اما العالمة التي يعرف بها فعل االم فق

  .)196())داللته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة: فعل االمر ُيعَرُف بعالمتين مجتمعتين وهما((
  

   :)إسَتغَفَر( الفعل المزيد –ب 
ه       د بان ل المزي َرف الفع ن        (يع رض م ر لغ رف او اآث لية ح ه االص ى احرف د عل ا زي م
ى االصل                : ، والزيادة هي  )197())االغراض ر ال إلحاق الكلمة ما ليس منها، او اضافة حرف او اآث

)198(.  
  . حيث تدل على الطلب) استفعل(ويكثر الكالم في الكتب الصرفية عن صيغة   
وان           تحدث ابن جني عن هذه الصي        ا بعن ا باب د له اب في امساس    (غة في الخصائص، فعق ب

دها االصول  ((فقال ) االلفاظ اشباه المعاني  ين   : الهمزة والسين والتاء زوائد ثم وردت بع اء والع الف
اك              ى الموجود هن ه             . والالم فهذا من اللفظ وفق المعن سعي في ك ان الطلب للفعل والتماسه وال وذل

ا تبعت   والتأتي لوقوعه تقدمه، ثم وقع     ت االجابة اليه، فتبع الفعل السؤال فيه والتسبب لوقوعه، فكم
دة التي وِضَعت لاللتماس                      افعال االجابة افعال الطلب آذلك تبعت حروف االصل الحروف الزائ

  .)199())والمسألة
أخرا عن            ) غفر(بمعنى ان      أتي مت ة ي تْغفًَرَ ِ)هو فعل اجاب وهو صيغة طلب وصيغة        ) اْس

َتْفَعَل( ـ م) ِاْس دة ب اء  (زي ين وت زة وصل وس ا )هم دعاء فقولن ى ال ا معن تغفرُت اَهللا: ، وفيه أي : اس
  )200())َوَظنَّ َداُوُد َأنََّما َفَتنَّاُه َفاْسَتْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ َراِآعًا َوَأَناَب((طلبُت مغفرَته ، آقوله تعالى 

  .)201(في القرآن الكريم ) خمس مرات(وقد وردت هذه الصيغة 
  ) :َاْسَتْفِعُل(لمضارع المزيد بصيغة الفعل ا

ى             ) استغفر(ورد الفعل المضارع من مادة         واع الفعل المضارع حيث ورد عل بمختلف ان
وب                ) ’ اْستْفِعل(وزن   ول يعق ى في ق سالم   (مرتين في القرآن الكريم، المرة االول ه ال الوالده ) علي

رَِّحيمُ   َقاَل َسْوَف َأْسَتْغِف: ((عندما التمسوا منه االستغفار  وُر ال َو اْلَغُف رة  ) 202())ُر َلُكْم َربِّي ِإنَُّه ُه والم
اً              : ((الثانية في قول ابراهيم عليه السالم البيه         ي َحِفّي اَن ِب ُه َآ ي ِإنَّ  َقاَل َسَلاٌم َعَلْيَك َسَأْسَتْغِفُر َلَك َربِّ

((203   
ل ا             ) ((هـ685ت(يقول البيضاوي      ى صالة اللي سَّحر او ال ى ال ره ال ة       اخَّ ه الجمع ى ليل و ال

وم                               و المظل إن عف نهم ف ا ع ه عف م ان م من يوسف او يعل ستحل له ى ان ي تحريا لوقت االجابة، او ال
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م          ) عليه االسالم  (، وهذا يدل على ان في نفس يعقوب         )204())شرط المغفرة  ذا ل ه وله يئا من ابنائ ش
  .يستغفر لهم مباشرة وانما ارجأ االستغفار لهم حتى يبرأ لهم من يوسف ذمة

ي         ) ((عليه السالم (وقوله تعالى على لسان النبي ابراهيم          َك َربِّ َتْغِفُر َل َقاَل َسالٌم َعَلْيَك َسَأْس
  )205())ِإنَُّه َآاَن ِبي َحِفّيًا

  ).السين(جاء مسبوقا بـ ) ’َاْسَتْغِفر( فالفعل 
ة              ((قال السيوطي    ه منزل زل من تقبال ويتن صه لالس السين حرف يختص بالمضارع ويخل

ع سوف، الج ا م ه اضيق منه تقبال مع دة االس ى ان م ه، وذهب البصريون ال م تعمل في ذا ل زء فل
زمن الضيق                   ا تقلب المضارع من  ال ا حرف توسع النه يس ومعناه َربين حرف تنف وعبارة الُمع

  .)206())وهو الحال الى الزمن الواسع وهو االستقبال
رة        سوف آالسين واوسع زمانا منه     (فقال  ) سوف(آما تحدث عن       د البصريين الن آث ا عن

  .)207())الحروف تدل على آثرة المعنى، ومرادفة لها عند غيرهم
ة    وف(ان دالل سين وس ضارع   ) ال ان بالم ان يقترن ا حرف ستقبل، النهم ى الم يغة(عل ) ص

  .)208(فيرشحان الحدث فيه من خالل السياق لالستقبال 
صيغة    ا ورد الفعل المضارع ب تفعلن(آم ادة ) اسَْ تغ(من م رآن ) فراس ي الق دة ف رة واح م

راهيم                    سا ن النبي اب ى ل الى عل ه تع ك في قول سالم   (الكريم وذل ه ال ِه        ) (( علي َراِهيَم ِلَأِبي ْوَل ِإْب ا َق ِإلَّ
   )209())َلَأْسَتْغِفَرنَّ َلَك

  .اتصلت به نون التوآيد الثقيلة) َاْسَتْغِفُر(فالفعل المضارع 
م اسوة حسنة في         : لهذه االية   في معرض تفسيره    ) هـ1402ت(قال الطباطبائي  ان لك قد آ

ول     ي ق والتهم إال ف رك م اداتهم وت ار ومع ن صبانية الكف ور م ذه االم ي ه ه ف ذين مع راهيم وال اب
ـيه               ) َلَأْسَتْغِفَرنَّ َلكَ (ابراهيم البيه    ـيم البــــ ان من ابراهـ ك آ ك الن   ذل فانه ال أسوة لكم منه في ذل

  .)210(تــبين له انه عدو هللا تبــرأ  منه عن موعدة وعدها إياه فلمـــــا 
د      ون التوآي د بن تقبال، فالتوآي ن االس ى زم ل ال يص للفع د تخل ون التوآي ي مجيء ن  ان ف

  .)211())زيادة المبنى ترك على زيادة المعنى: الثقيلة اشد تطبيقا للقاعدة التي تقول
  
  
  

  ) :َتْسَتْفِعْل(الفعل المضارع المزيد بصيغة 
ك  ) تستفعل(بصيغة  ) غفر( المضارع من مادة     لقد ورد الفعل     مرتين في القرآن الكريم وذل

مْ                        ((في قوله تعالى     ُه َلُه َر اللَّ ْن َيْغِف رًَّة َفَل ْبِعيَن َم ْم َس ْسَتْغِفْر َلُه ْم ِإْن َت ْسَتْغِفْر َلُه  اْسَتْغِفْر َلُهْم َأْو ال َت
(()212(  

الى     ه تع ي قول َتْغَف((وف ْيِهْم َأْس َواٌء َعَل ْم  َس ُه َلُه َر اللَّ ْن َيْغِف ْم َل ْسَتْغِفْر َلُه ْم َت ْم َأْم َل ْرَت َلُه
(()213(  

ة          ة التوب مْ         ( ((يقول الطبرسي في تفسيره الي ْسَتْغِفْر َلُه ْم َأْو ال َت َتْغِفْر َلُه صيغته صيغة االمر      ) اْس
رك ال            ا ت ا او ترآه أمور به ان    والمراد به االياس من المغفرة بانه لو طلبها طلب الم ا لك منهي عنه
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ْم  (ذلك سواء في ان اهللا تعالى ال يفعلها آما قال سبحانه في موضع اخر              َسَواٌء َعَلْيِهْم َأْسَتْغَفْرَت َلُه
  )214()) )َأْم َلْم َتْسَتْغِفْر َلُهْم َلْن َيْغِفَر اللَُّه َلُهْم

  
  

  ) :َيسَتفِعلوَن( الفعل المضارع المزيد بصيغة 
ريم    ) خمس مرات ( الصيغة   ورد الفعل المضارع بهذه      رآن الك الى    )215(في الق ال تع د ق ، فق

  )216())َوَما َآاَن اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم َوَأْنَت ِفيِهْم َوَما َآاَن اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُروَن((
والسبب ) معذبهم(وجاء بعده باالسم   ) ليعذبهم(فقد جعل سبحانه وتعالى  صدر االية الفعل           

ذاب  –انه جعل االستغفار مانعا ثابتا من العذاب بخالف بقاء الرسول بينه فانه          (( ذلك   في  – اي الع
  .)217())موقوت ببقائه بينهم

ة                      صيغة الفعلي تغفار بال د جاء االس تغفارهم، فق نهم باس فاهللا سبحانه وتعالى يرفع العذاب ع
  للداللة على الحدوث والتجدد 

ال   ) يستغفرون(والفعل     اء                احد االفع ى ي ة عل اء لدالل دوءًا بالي  الخمسة، وجاء الخطاب مب
وٍن    ((الغائب وتاء الخطاب، واتصاله بواو الجماعة، ومثاله قوله تعالى           اٍت َوُعُي ي َجنَّ ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِف

ِسِنيَن        * َك ُمْح َل َذِل اُنوا َقْب ْم َآ ْم ِإنَُّه اُهْم َربُُّه ا آَت ِذيَن َم َن   *آِخ يًال ِم اُنوا َقِل وَن   َآ ا َيْهَجُع ِل َم اللَّْي
  .)218())َوِباْلَأْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُروَن*

شري  ال الزمخ ـ538ت(ق صرين،فكأنهم (() ه تغفاردون الم اء باالس ستغفرون االحق م الم ه
  )2))(المختصون به الستدامتهم له واطنابهم فيه 

ى               ) ((هـ 1270ت(قال االلوسي     داومون عل رة تهجدهم ي ة هجوعهم وآث م مع قل تغفار في     ه  االس
ضمير،                       ى ال اء الفعل عل ادة، وفي بن ه للعب االسحار، آأنهم اسلفوا في ليلهم الجرائم ولم يتفرغوا في

  .3))(اشعار بانهم األحّقاء بان يوصفوا باالستغفار
ه الزمخشري             ه      ) هـ 538ت(وآما ذهب االلوسي فقد ذهب من قبل ة بقول سِّرا االي م  ((مف ه

تغ اء باالس ستغفرون األحّق ابهم الم ه واطن تدامتهم ل ه الس أنهم المختصون ب صرِّين، فك فار دون الُم
  .)219())فيه

يغة  ا وردت ص ستغفرون(آم الى  ) ي ه تع ي قول ُه   ((ف ْن َحْوَل ْرَش َوَم وَن اْلَع ِذيَن َيْحِمُل الَّ
ًا           ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َوُيْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْسَتْغِفُروَن ِللَِّذيَن آَمُنوا َربَّنَ          ًة َوِعْلم ْيٍء َرْحَم لَّ َش ْعَت ُآ ا َوِس

   )220())َفاْغِفْر ِللَِّذيَن َتاُبوا َواتََّبُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم
  )221())َواْلَمالِئَكُة ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َوَيْسَتْغِفُروَن ِلَمْن ِفي اْلَأْرِض((وقوله تعالى 

ا                   الحظ البحث تشابها آب      ذا م دا وهو امر مقصود وه ل ج ين، واالختالف قلي يرا بين االيت
ن               . عبَّر عنه د   فاضل السامرائي فذهب الى أن هذا االختالف مقصود، وهو على أعلى درجات الف

  .)222(البالغي واالعجاز
  :اما االختالف بين االيتين فهو االتي

افر         ة غ ي اي الى ف بحانه وتع ال س ذِ ((ق ْسَتْغِفُروَن ِللَّ واَوَي شورى   )يَن آَمُن ي ال ال ف ، وق
َأْرضِ (( ي اْل ْن ِف ْسَتْغِفُروَن ِلَم سبب)) َوَي ن    : وال ة مخصوصة م ر لجماع افر ذآ ورة غ ي س ان ف
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ذا   ة وه وم المالئك د ذآرت عم شورى فق ا سورة ال ة العرش، ام م حمل ة ه ذه الجماع ة وه المالئك
م المؤم     اس وه ن الن ة م ة للخاص تغفار خاصة المالئك ان اس وم  مناسب ف تغفار عم ون، وان اس ن

  .)223(المالئكة لعموم الناس اهل االرض
رة من           ذاب وتحقيق للمغف درء الع ة هو سبب ل اء المالئك ا ان دع ك يتضح لن وفي آل ذل

  ).سبحانه وتعالى(اهللا
  ) :إسَتْغِفْر(فعل االمر 

ادة            َتْغفََرَ ِ)ورد فعل االمر من م صيغة   ) اْس َتْغِفرْ (ب رة واحدة       ) إس سع مرات وم صيغة   ت  ب
صيغة    ) ِاْسَتْغِفروا(وست مرات بصيغة    ) ’ِاْسَتْغِفره( َتْغِفر (ومرتين ب صيغة       )وه’ِاْس رة واحدة ب ، وم
  .)224()ِاْسَتْغِفري(

ر    ل االم يء فع صيغ ُيلحظ مج ذه ال ع ه ي جمي تغفر(وف ب حصول  ) اس ى طل ة عل للدالل
  .الغفران

ي   ر حقيق ا الم ون طلب د يك ر ق ل االم ق غرض ا،فخروج فع دعاءأو لتحقي ن (ل ان م إن آ
ذآران فعل   ، االدنى إلى  االعلى اولغرض االلتماس إن آان من النظير إلى النظير      ومن الجدير بال

ر  تََْغِفر(االم ر          )إْس ق االم ع لتحقي ة مواض ي ثماني ريم ف ران الك ن الق ع م سعة مواض ي ت ورد ف
ا                ، باالستغفار   ه تع ك في قول ك    ((لى  وفي موضع واحد  طلبه المخلفون من االعراب وذل يقول ل َس

  )2))(المخلفون من العراب شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا       
  . فقد خرج طلب الغفران هنا لغرض الدعاء

الى    ه تع ي قول ة ف اء المخاطب اء متصال بي د ج َتْغِفِري ((وق َذا َواْس ن َه ِرْض َع ُف َأْع ُيوُس
ريم صيغة            )4())ِلَذْنِبِك ِإنَِّك ُآْنِت ِمَن اْلَخاِطِئينَ     رآن الك ة أي   ) استغفري (حيث استعمل الق للمخاطب

سالم مع أن فعل                    ذآر ال ذنبين وذآر صفة الخاطئين بجمع الم وم الم لراعيل زوجة العزيز من الق
  .للمفردة المخاطبة، فالتذآير للتغليب) استغفري(االمر 

  
  

  :ابنية المصادر
ة    يما الثالثي ال ، وال س ة مصادر االفع د تنوعت ابني ة، لق ى اوزان مختلف ا فجاءت عل منه

  :والسبب في ذلك يعود الى 
ة مصدرا لفعل ال              : اختالف لغات العرب   -1 ستعمل قبيل وهي لغات القبائل العربية؛ فقد ت

دد   ل تع تعمال المصدر للفع ي اس ر اختالف العرب ف ا آث ة اخرى، ولم ستعمله قبيل ت
  .المصدر تبعا لذلك

 )225(.بمعنى معينوذلك بان يختص آل مصدر : اختالف المعنى -2
، وقد جعل البصريون المصدر اصال  )226(هو آل اسم دلَّ على حدث مجرد من الزمن          : والمصدر

  .)227(للمشتقات، فالمصدر موضع الصدور ومصدر آل شيء اصله الذي يخرج منه 
اء     ريم بن رآن الك ي الق ران ف اظ الغف ا الف ي وردت عليه ة المصادر الت ن ابني ران(وم ) غف

تغفار (، اما بناء    )غفر(وآال المصدرين من الفعل المجرد      ) مغفرة(والمصدر الميمي    و من    ) اس فه
د     ران             ) استغفر (الفعل المزي اظ الغف د ورد مع الف ة المصادر، وق يتتبعه البحث في ابني ا س ذا م وه
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ا                         ذي ورد فيه سه؛ فالمصدر في المواضع ال ل الحدث نف ه يمث لتضمنه الداللة على اسم الحدث الن
  .)228(لة على اسم الحدث فيمثل الحدث نفسه، اما الفعل فهو حديث عن الحدث يتبين فيه الدال

  
  
  

  :ُغْفران 
ر (وهذا البناء هو احد المصادر التي وردت من الفعل الثالثي المجرد              ة    ) غف وهو من ابين

  .)229(ُغْفَرانًا : َيْغِفُر: أي َغَفَر) :  َيْفِعل–َفَعَل (
الى                في ) مرة واحدة (وقد وردت هذه الصيغة        ه تع ا الصريح في قول ريم بلفظه رآن الك  الق

  .)231(أي مغفرتك، اغِفْر لنا : ، ومعنى غفرانك)230())ُغْفَراَنَك َربََّنا َوِإَلْيَك اْلَمِصيُر((
ر (اغفر لنا ذنوبنا من : وتأويله) غفرانك ال آفرانك: (ويقال في الدعاء     سِّتر،   ) الَغْف وهو ال

ده، وُأوَِّل      والكفران من الكفر وهو السِّتر ا      يضا؛ الن الكافر ساتر لنعم اهللا  عليه ما يعرف من توحي
  .)232(نسألك غفرانك ونأبى آفرانك: بأن المعنى

ره       ) غفرانك(وذهب القرطبي الى القول بان         الكفران والخسران وغي نطلب او   : مصدر آ
  .)233(اسألك غفرانك 

دين الطريحي         شيخ فخر ال ا ال رى ان  ) هـ 1085ت (ام ا غفرانك  (في ا  ) ربن أي مغفرتك ي
  )2.(ربنا

أغفر غفرانك ويستغنى بالمصدر عن  : تقديره) ((غفرانك(فيما ذهب الرازي الى ان قوله         
دعاء     راء          )234())الفعل في ال ول الف شهد بق م است ه              ((، ث ِصب، ومثل ع االمر فُن ع موق هو مصدر وق

ران    : الصالة الصالة، واالسد االسد، وهذا اولى من قول من قال          ا     نسألك غف صيغة لم ذه ال ؛ الن ه
  .)235())آانت موضوعة لهذا المعنى ابتداء آانت اول عليه

ِصب    د ُن ك(وق صادر   ) غفران رب بالم ه الع ا تفعل ذا م ر ، وه ع االم صدر موق ه م لوقوع
  .)236(واالسماء اذا حلَّت محل االمر 

ران            ب الغف ى طل ّثهم عل اد وح ه العب ريم اراد توجي رآن الك بق ان الق ا س شف مم ونست
صيغة              وب ران ب ى طلب الغف نهم، بالتوجه ال وا م ذين امن ضمير    ) غفرانك (خاصة ال وفي اتصال ال
الغفران ال يتحقق وقوعه من أي احد سوى اهللا    ) الكاف ( ه، ف ى ذات ة عل بحانه –بالمصدر دالل  س

   .-وتعالى 
َت  َقاَل َيا   ((في قوله تعالى    ) غفَر(والفعل الماضي   ) ما(آما ورد هذا المصدر مقّدرا من          َلْي

وَن ْوِمي َيْعَلُم َرِميَن* َق َن اْلُمْك ي ِم ي َوَجَعَلِن ي َربِّ َر ِل ا َغَف دير المصدر أي )237())ِبَم ران (، فتق بغف
  ) .ربي

ل                         صفة من قب ذه ال د له سماعي هو تأآي ويتبين لنا ان استعمال الفغران بصيغة المصدر ال
لم        (الطالبين لها وهو الرسول       ه وس ه وآل سليمهم            والمؤ) صلى اهللا علي د ت وا، بع ذين امن ه ال ون ب من
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ولهم      ي ق ح ف ذا واض ه وه انهم ل ا (واذع معنا واطعن ران    ) س بهم للغف ة طل سماع والطاع د ال وبع
   .- تبارك وتعالى–فمردهم ومصيرهم يرجع اليه ) غفرانك(
  

    :َمغِفرة
ر (وردت مادة      أة المصدر الميمي في       ) غف ى هي سع وعشرين  (عل رآن    ) ت موضعا في الق
  .)238(الكريم 

ولكن هناك  ) َمفِعٍل(ان صياغة هذا المصدر من الفعل الثالثي المتعدي والالزم على وزن              
  ).َمغِفرة(مصادر شذَّت عن ذلك ومن امثلة تلك المصادر 

ال       تراباذي فق سه الرضي االس رأي نف ى ال د ذهب ال ي  ((وق ن الثالث صدر م يء الم ويج
ِسر و    وجاء بالكسر وحده الم    .... المجرد على َمفَعٍل ،    ر والمي رة ...... كِب و     )239())والمغِف ، وذهب اب

  .)240(علي الفارسي الى ان زيادة الميم في هذا البناء للمصدرية
  )241())َواللَُّه َيِعُدُآْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضًال َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم((قال تعالى 

شيطان        المغفرة اشارة الى منافع االخرة، وفي هذه االي       ((يقول الرازي      ة وهي ان ال ة لطيف
رحمن في غد العقبى                         اك، ووعد ال يعدك الفقر في غِد دنياك، والرحمن يعدك المغفرة في غد عقب

يقن مقطوع             : اولى بالقبول من وجوه احدها     ان وجدان غد الدنيا مشكوك فيه ووجدان غد العقبى مت
  .)242())به وقد ال يبقىان بتقدير وجدان غد الدنيا، فقد يبقى المال المبخول : به، وثانيها

ان      ك لفظ ى ذل دليل عل ؤمنين ، وال ة للم رة آامل ذه المغف رازي ان ه ول ال ن ق ضح م : ويت
دهما( رة،   ) اح ة المغف ي لفظ ر ف اني(التنكي ه ) والث ه((قول رازي  )) من ول ال ذه  ((يق ّص ه ا خ فلم

رة، الن عظم الُمعِطي                       ذه المغف م ان المقصود تعظيم حال ه ى عظم      المغفرة بانها منه ُعِل دل عل ي
  .)243())العطية

  
دَّْت             ((وقال تعالى      َأْرُض ُأِع سََّماَواُت َواْل َها ال ٍة َعْرُض ْم َوَجنَّ ْن َربُِّك َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِم
   )244())ِلْلُمتَِّقيَن

ل    ارعوا(فالفع زمن    ) س ى ال صروف ال ل م و فع صور فه ر الع والى عب ه ويت دد زمن يتج
  .)245( جاء في صيغة وجوبالمستقبل بغير تحديد النه

رة    ى مغف ارعوا ال ى س ر  ((ومعن ا ُام ه مم ي الن ور دون التراخ ضي الف ر يقت ان االم
ا                  ى م بالمسارعة والمبادرة الى مغفرة، وذلك يقتضي التعجيل ومن خالف في تلك قال المسارعة ال

  .)246())يقتضي الغفران واجب وهي التوبة ووجوبها على الفور
اد بفعل الطاعات،                فالوعد من اهللا بالمغ      ر، وهو ترغيب للعب فرة جاء ليتضمن معاني الخي

  .لهذا جاء هذا المصدر في اآثر من موضع من القرآن الكريم
  

  :ِاْسِتْغَفار
ل    ى وزن الفع صدره عل ون م رف، فيك ة اح د بثالث ي المزي ل الثالث صدر الفع و م وه

  .)247(الماضي، وزيادة الف قبل االِخر مع آسر الحرف الثالث 
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ادة وق   ر(د وردت م صيغة أي وزن  ) غف ذه ال ى ه تفعال(عل رآن  ) اس ي الق دة ف رة واح م
  )248())َوَما َآاَن اْسِتْغَفاُر ِإْبَراِهيَم ِلأِبيِه ِإلَّا َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإيَّاُه((الكريم، وذلك في قوله تعالى 

د  ل) عليه السالم(فيلمح لنا السياق القرآني تأآيد استغفار ابراهيم      موعدة بينه وبين ابيه وعن
ذه      ) استغفار(عدم ايفائه بهذه الموعدة تبرأ منه، فكان استعمال المصدر           ومجيئه بهذه الصيغة في ه

ومعنى ) استغفار(االية من المناسب لذآره هنا، فقد تكرر لمرة واحدة، حيث جمع بين معنى الفعل               
  ).الحدث(المصدر 

  
  :ابنية المشتقات 

  .شتقات واوزانها علينا ان نقدم تمهيدا عن معنى االشتقاققبل الحديث عن الم  
ه     تقاق بان اني االش رِّف الجرج ا   ((ُيع ى وترآيب بتهما معن شرط مناس ر ب ن اخ ظ م زع لف ن

  .)249())ومغايرتها في الصيغة
اخذ آلمة او اآثر من اخرى لمناسبة بين المأخوذ والمأخوذ منه في االصل  ((وّعرِّف بانه     

ا              اللفظي والمعنوي    ليدل بالثانية على المعنى االصلي مع زيادة مفيدة الجلها اختلفت بعض حروفه
  .)250())او حرآاتهما او هما معا

توليد لبعض االلفاظ من بعض والرجوع        ((ان االشتقاق عند العرب هو علم تطبيقي، فهو           
ا        وحي بمعناه ا ي  الخاص  بها الى اصل واحد يحدد مادتها، ويوحي بمعناها المشترك االصلي مثلم

  .)251())الجديد
ه         رف االصغر بان ر، فيع تقاق االآب تقاق االصغر، واالش اك االش واع فهن تقاق ان  واالش

ى                      (( ة عل دل بالثاني ا، لي أة ترآيب له ادة اصلية وهي ى وم ا معن اخذ صيغة من اخرى، مع اتفاقهم
  .)252())معنى االصل بزيادة مفيدة

ه                ا ل ي باب وان  اما االشتقاق االآبر فقد عقد ابن جن ر    (بعن تقاق االآب اب في االش ه  ) ب وعرَّف
اصال من االصول الثالثة، فتعقد عليه، وعلى تقاليبه الستة معنى واحدا تجمع التراآيب  ((بانه اخذ   
  .)253())الستة

صرفيون وتحدثوا                 ه ال ي ب وع ُعن ذا الن صغير، فه تقاق ال ان ما يختص به البحث هو االش
  .)254( ) االصغر(او ) ق الصغيراالشتقا(عنه آثيرا، وقد سماه ابن جني 

ه اسم الفاعل                      ريم فمن رآن الك ولهذا النوع من االشتقاق اللفاظ الغفران نصيب وافر في الق
  .وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم اآللة وغيرها

  : اسم الفاعل -1
دد              اه التج ون معن احبه، ويك دث وص ى الح ة عل صدر للدالل ن الم صوغ م م م و اس وه
  .)255(والحدوث
ى وزن            أتي عل ه ي ك الن ال، وذل ع االفع ويأتي من الثالثي المزيد على قياس واحد في جمي

ى                     ل اخره عل ا قب ا مضمومة وآسر م المضارعة المبني للمعلوم بعد ابدال حرف المضارعة ميم
  :النحو االتي

  صيغة الفاعل                مضارعة             الفعل  
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  256              يسَتغِفُر                       ُمتَسغِفٌر                         استغفَر
ادة                ر (فقد جاء اسم الفاعل على هذا البناء بصيغة الجمع من م ريم          ) غف رآن الك رة واحدة في الق م

  )257())َأْسَحاِرالصَّاِبِريَن َوالصَّاِدِقيَن َواْلَقاِنِتيَن َواْلُمْنِفِقيَن َواْلُمْسَتْغِفِريَن ِباْل((وذلك في قوله تعالى 
ة    ى بقي سبقه عل صبر ل ٍق فال وى من مت ا تق شذ منه الى بخمس صفات ال ي د وصفهم تع فق

ة           صبر، وهي ثالث سام ال ى المعصية،            : الخصال واطالقه يشمل اق ى الطاعة، وصبر عل صبر عل
ى                 وصبر عند المصيبة، والصدق هو مطابقة ظاهر االنسان من وقول وفعل لباطنه لكنه بهذا المعن

تغفار باالسحار     يشت مل جميع الفضائل الباقية، والقنوت هو الخضوع هللا، واالنفاق بذل المال واالس
وت      ي قن تغفار ف ل واالس صالة اللي سره ب سُّنة تف ه وال تغفار في ل واالس ر اللي ام اخ ستلزم قي ي

  .)258())الوتر
ياق اوصاف           ي س ه ف مية الن صيغة االس ا ال تغفار هن يغة االس يء ص ي مج سبب ف ان ال

  .ؤمنين الدالة على الثبات فهذه الصفات ثابتة فيهم ومنها صفة االستغفارالم
ة                      صفات الدال ى ال ة عل ويتبين مما تقدم ان القرآن الكريم يستعمل الصيغة الفعلية في الدالل

ا،            ة عليه صيغ االسمية في الدالل على الحدوث والتجدد، اما الصفات الدالة على الثبات فيستعمل ال
  ).المستغفرين باالسحار(ذه الصفات صيغة جمع اسم الفاعل وآانت من ضمن ه

  
  :الصفة المشبهة باسم الفاعل 

صاف      ى ات ة عل الزم للدالل ل ال ن مصدر الفع شتق م ظ م ا لف شبهة بانه صفة الم رَّف ال ُتع
  .)259(الذات بالحدث على وجه الثبوت والدوام 

ر      اظ الغف ا الف ل بنائه ي وردت ع شبهة الت صفة الم ن اوزان ال ل(ان وم د وردت ) فاع وق
اِب      ((في القرآن الكريم مرة واحدة قوله تعالى ) غافر(صيغة   ِديِد اْلِعَق ْوِب َش ِل التَّ ذَّْنِب َوَقاِب َغاِفِر ال

  )260())ِذي الطَّْوِل ال ِإَلَه ِإلَّا ُهَو ِإَلْيِه اْلَمِصيُر
ى االستمرار ف                 دل عل هي صالحة    وذهب الرضي االسترابادي الى ان الصفة المشبهة ال ت

   .)261(لكل االزمنة 
دا     ) غافر الذنب (بالتخفيف يدل على التقليل، فـ    ) غافر(ويرى الرازي ان       أي يفغر ذنبا واح

  .)262(يغفر الذنوب الكثيرة ) غّفار(و 
ر                         ر بتغي ة ال تتغي ا ثابت ا النه ان له ان داللة الصفة المشبهة على وصٍف وصاحبه، وال زم

   .)263(الزمن 
ا          ) غافر و قابل  (ى ان   وذهب الزملكاني ال     ول، وهم رة والقب صفتان تشعران بحدوث المغف

ا       ين ولتنزلهم من صفات االفعال وفعله في غيره ال في نفسه فدخل حرف العطف الغاير بين المعني
دة  ع ش تمرار م دوام واالس شعرا بال ذا ُم ذا ويفعل ه ه يفعل ه ى ان اد عل ا للعب ين تبيين ة الجملت منزل

  .)264(العقاب 
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ى               ) ((هـ338ت(حاس  وقال الن    رفيتين عل ا مع وب يجوز ان يكون ان غافر الذنب وقابل الت
ين                       رتين، وال يجوز نعت ا نك ستقبل والحال فيكون ا للم انها لما مضى فيكونا نعتين، ويجوز ان يكون

  .)265())على هذا ولكن يكونا خفضهما على البدل، ويجوز النصب على الحال
ل هي            فاضل السامرائي بان الصفة   . وايَّد د     المشبهة ليست على درجة واحدة من الثبوت ب

  .)266(اقسام فمنها ما يفيد الثبوت ومنها ما يفيد االستمرار
  
  
  

  :ابنية المبالغة 
دار شدته او           ((ُعرِّفت المبالغة بانها       د في التصريف بمق ة فتزي شيء صفة ثابت ان يكون ال

  .)267())سماعضعفه فيدعى له من الزيادة في تلك الصفة ما يستبعد عند ال
ا                 ة منه ا العربي ة في لغتن ال، وفعول      ((وقد تعددت اوزان المبالغ ال، و مفع ولكل  ....)) فّع

  .من هذه االوزان داللته المعينة التي تميزه من غيره من االوزان إال انها تشترك في صفة المبالغة
ر (وقد جاءت مادة       اء               ) غف ا  بن ذه االوزان وهم ين من ه ى وزن ال (عل اء ) فّع ) فعول  (وبن

  .وسيتحدث البحث بالتفصيل عن هذه االوزان
  
  :  فّعال-1

رد                      رأى المب ه ف ون عن د تحدث اللغوي اء الصرفي، وق ذا البن اشتملت الفاظ الغفران على ه
صناعة حيث                      ) هـ285ت( ى ال ا ال دها تحولت داللته ة وبع ا المبالغ في هذه الصيغة ان االصل فيه

رار الفعل     ...  عّطار:  ولصاحب العطر  ثّواب،:قولك لصاحب الثياب    ((... قال   ذا لتك وانما اصل ه
ه               : آقولك ذا من ر ه ال، أي يكث اة          ...هذا رجل ضّراب، ورجل َقّت رة المعان صناعة آثي ا آانت ال فلم

  .)268())للصنف فعلوا به ذلك
ى الفعل اذا                ) هـ 395ت(فيما تحدث ابو هالل العسكري         ع عل اء يق ذا البن ى ان ه شيرا ال م

  .)269())اذا فعل الفعل وقتا بعد وقت قيل فّعال((قه قائال وقع بعد وقت سب
صنعة                وذآر الرضي االستراباذي هذا البناء فانه يقتضي المزاولة والتجديد الن صاحب ال

  .)270(مداوم على صنعته مالزم لها 
ة        وهكذا يتضح للبحث ان هذه الصيغة تدل على الحرفة او الصناعة وهي مستمرة ومتوالي

  .عند القدماء
ول      .اما عند المحدثين فنجد عندهم موافقة ما ذهب اليه القدماء فنجد د              سامرائي يق فاضل ال

ادة والتجدد           ((عن هذه الصيغة     رار، واالع تدل على الحرفة والصناعة وتقتضي االستمرار  والتك
  .)271())والمعاناة والمالزمة

الى          . ويرى د    ه تع ار  (حاتم الضامن ان في قول ة     ) اهللا غّف وى دالل ر من       اق ى الغف ى معن عل
  .)273(، ويصلح هذا الوزن من الفعل الالزم والمتعدي )272() اهللا غافر(قوله 
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ريم              ) غفر(وقد وردت مادة       رآن الك وزن خمس مرات في الق ذا ال ـ    )274(على ه ى  (، ف معن
وبهم               )) الغّفار( اهم وذن وبهم، المتجاوز عن خطاي اده وعي ذنوب عب ساتر ل ار (، و )275(ال وهو  ) الغّف

ى وزن      الذي يغفر    ال (ذنبا بعد ذنب، آأنه يغفر ذنوبا آثيرة مرة بعد اخرى، وهو عل شديد  ) فّع فالت
دعاء    ي ال ال ف ه يق ر، ومن ر والتكثي ى التكري دل عل ول   : ي اد يق ذنوب، ال يك ار ال ا غّف ار : ي ا غّف ي

  )276())الذنب
سن     . ام الح ى االم بيح ان رجالات ن ص ع ب ه اال   ) ع(وروى الربي ة،فقال ل ه الجدوب شكى الي ام ف م
ال           ):ع( ادُع اهللا ان يرزقني   :استغفر اهللا،واتاه اخر فشكى اليه الفقر،فقال له استغفر اهللا،واتاه اخر فق

تغفار،              م باالس أمرتهم آله ًا ف سألون انواع ًا وي ابنًا،فقال له استغفر اهللا،فقلنا اتاك رجاًال يشكون ابواب
ا         ول اهللا تع ه ق ا اعتبرت في سي انم ك من ذات نف ا قلت ذل ال م ال     فق ه ق وح ان ه ن ة عن نبي لى حكاي

اراً          ((...)277(: لقومه اَن َغفَّ ُه َآ ْم ِإنَّ َتْغِفُروا َربَُّك اموال             اْس ددآم ب درارا ويم يكم م سماء عل يرسل ال
   )278( ))وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا

  )12)(بناءلطلب اال(وبنين ) لرفع الفقر(، ويمددآم بأموال)لرفع الجدوبة( فيرسل السماء عليكم 
ان صيغة    دم ف ا تق ى م اء عل ار(وبن ة وصناعة ) غّف ا حرف صفة آأنه ذه ال ى ان ه دلت عل

  .وهي مالزمة له ومتجددة ومستمرة وتقتضي االعادة والتكرار) تبارك وتعالى(اختص بها اهللا 
  : فعول -2

اء    د بن ول(يع ى  ) فع ون عل ه يك ل ب ذي ُيفَع شيء ال م ال ذوات،فإن اس ماء ال ن اس وال م  منق
  .)279(غالبا، ومنه الغفور أي آله مغفرة ) َفعول(

ور(و    وبهم ) : الغف اده ذن ى عب تورا عل َسُتور، أي س ي ال ور(، و )280(يعن ى وزن ) الغف عل
هو فعول لذلك،   : فالن فعل آذا وآذا، فتقول    : يعني من شأنه ان يغفر الذنوب، آما تقول         ) ((َفعول(

  .)281()) اللهجة، أي من شأنه وعادته الصدقفالن َصدوق: يعني من شأنه ان يفعل ذلك ويقال
  

ريم     ) غفور(بصيغة  ) غفر(ووردت مادة      دة        )282(في القرآن الك صيغة مؤآ ذه ال ، وردت ه
  .)283(في مواضع آثيرة من القرآن الكريم ) إن(باداة التوآيد 

الى                    ه تع ل قول ين مث ائبين والمطيع ور للت الى غف ان اهللا سبحانه وتع َه ِإنَّ اللَّ ((وهذا يؤآد ب
   .)284())َغُفوٌر َرِحيٌم

دم وصف                    يرى االلوسي ان في هذه االية تذييال وتقريرا، الن رجاء الرحمة يدل عليها وق
  .)285(المغفرة الن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

  )286())َوَربَُّك اْلَغُفوُر ُذو الرَّْحَمِة((وقوله تعالى  
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ائي     ول الطباطب ة دو   ((يق ظ المبالغ ر لف ا ذآ رار    انم رك االص رة ت ة الن المغف ن الرحم
ى   ) غفور(، ونالحظ ان صيغة     )287())والرحمة ايصال النفع وقدرة اهللا تعالى تتعلق باالول        دلت عل

  .معنى الثبوت والدوام فهي غير مقترنة بزمان دون اخر
ي       ة ف وس ان المبالغ رى االب هنريك ور(وي ي      ) الغف ة ف ة والمبالغ ة الكيفي ن جه ي م ه

  .)288(جهة الكميةمن ) الغّفار(
رآن          ي سر من اسرار االعجاز للق صيغة، للتأمل ف ذه ال ي ه ا ف ريم يخاطبن رآن الك ان الق

ة  ريم فلفظ ول(الك ة  ) فع ن لفظ غ م ل(ابل رق   )فاع ن ان يتط ل ال يمك ز وج ن صفات اهللا ع ، ولك
تعمل صيغة     ريم اس رآن الك ل ان الق ل قلي رت قب ا ذآ ا وآم نقص اليه افر(ال تعمل صيغة ) غ واس

ذي                 ) ورغف( سياق القرآني هو ال يس في مجال التفاضل ولكن ال صيغتين ل ولكن استعاله لهاتين ال
وا             ((فرض استعماله، عند التأمل في قوله تعالى         صَّالَة َوَأْنَفُق اُموا ال ِه َوَأَق اَب اللَّ ِإنَّ الَِّذيَن َيْتُلوَن ِآَت

ارَ         وَن ِتَج ًة َيْرُج وَر      ِممَّا َرَزْقَناُهْم ِسّرًا َوَعالِنَي ْن َتُب ُه            *ًة َل ْضِلِه ِإنَّ ْن َف َدُهْم ِم وَرُهْم َوَيِزي َوفَِّيُهْم ُأُج ِلُي
  .)289())َغُفوٌر َشُكوٌر

ور (فالسياق القرآني في هذه االية فرض استعمال صيغة               ؤمنين        ) غف ا وصف الم ه لم الن
سر والعال                (بطاعات عظيمة منها     ون في ال اب اهللا ويقيمون الصالة وينفق ون آت ة انهم يتل فاعد  ) ني

  .لهم من فضله الغفران الواسع فهم اهل لذلك الغفران وهذا من باب الفضل والتكريم 
  ).انه غفور شكور(فاهللا أوفاهم أجورهم وزادهم من فضله فكان من المناسب ذآر صفة   

  :ابنية الجموع
الجموع وابني                           ة خاصة ب ى ابني رد او الجمع ال ى المف ا عل ة داللته ة تصنف االبنية من جه

  .خاصة بالمفرد ويأتي هنا دور الجانب الصرفي في تبيان آال الفئتين 
ساما         ا اق وع وجعلوه ة الجم صرف ابني اء ال المة  ( اورد علم ر س المة وغي وع ) س وجم

  .)290()جموع االقلة وجموع الكثرة(التكسير وهي 
ة   اعلم ان الجمع ضمُّ شيء الى اآثر منه فالتثنية والجمع شريكان     ((قال ابن يعيش       من جه

ان                       ا آ الجمع االيجاز واالختصار آم ة والغرض ب دار والكمي الجمع والضم وانما يفترقان في المق
ذر احصاء                         ا تع ددة وربم ان باسماء متع في التثنية آذلك اذا آان التعبير باسم واحد اخف من االتي

ى ضربين    و عل ر، وه ى االخ دها عل ع وعطف اح ك الجم اد ذل ع اح ع : جمي صحيح وجم ع ت جم
   .)291())رتكسي

ي            وع لفظ صيغ الجم ريم ب رآن الك ي الق ي وردت ف ران الت اظ الغف ن الف افرين، (وم الغ
  ) .والمستغفرين

   جمع المذآر السالم:جموع التصحيح 
يس في اخره         ((نقل لنا ابن جني في اللمع قول الثماميني            ل ل م عاق اء (آل اسم مذآر عل ) ت

ا            م يكن فيه ل، اذا ل اء  (التأنيث، وصفة المذآر العاق ان           ) ت سالم، وآ ه الجمع ال ث، اردت جمع التأني
ع          –االسم مرفوعا، فزد     ه في الرف ا   – على حرف اعراب رَّت جعلت         ..  واوا ونون ِصبت او ُج إن ُن ف

  .)292())التثنية) ياء(مكان الواو ياء ساآنة وُآِسَرت ما قبلها لتفرق بينها وبين 
ه         ن يعيش بقول ه واحده من ال     ((فيما عرفه اب لم في ا س ر       م أتي بلفظة من غي ا ن ر وانم تغيي

سالمة لفظ                                 الم ل ه جمع س ال ل ة ويق ا فعل في التثني ى الجمع آم دل عل ادة ت ه زي تغيير ثم تزيد علي
  .)293())واحده من التغيير 
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ون       ((وعرفه الجرجاني بانه       ا ون ما لحق آخره واو مضموم ما قبلها او ياء مكسور ما قبله
  .)294())مفتوحة

  .)295(ئي الى ان االصل في الجمع السالم انه يفيد القلة فاضل السامرا. وذهب د  
دهها             (( وبالمفهوم نفسه قال       سيرها يبع ة وتك ا من الفعلي الما يقربه ا س فجمع الصفات جمع

  .)296())من الفعلية الى  االسمية
ة            ان من الثالث ا آ ذا الجمع إال م يعد جمع المذآر السالم من ابنية جموع القلة، فال يجمع ه
  .)297(رةالى العش

  )298())َفاْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َوَأْنَت َخْيُر اْلَغاِفِريَن(( ومثال قوله تعالى  
ة الن                  ) غافر(فقد ُجِمعت صفة       صفة من الفعلي ذه ال ذا الجمع تقريب له جمعا سالما وفي ه

د                      ا جمع التكسير يبع ة، بينم ا من الفعلي ها جمع الصفات جمعا سالما يدل على ارادة الحدث ويقربه
  .)299(عن ذلك فيقربها من االسمية 

ه متفضل          ى ان د واضح عل ففعل الغفران مختص به تعالى دون غيره، وفي هذه االية تأآي
  .دون غيره بهذه الصفة

ظ       ع لف ذا الجم ع ه ا جم ستغفر(آم ه   ) م ا بينت و آم ابقا -وه الى    –س ال تع ل ق م فاع   اس
  . .)300())َواْلُمْنِفِقيَن َواْلُمْسَتْغِفِريَن ِباْلَأْسَحاِرالصَّاِبِريَن َوالصَّاِدِقيَن َواْلَقاِنِتيَن ((

ان اهللا   الى(ف بحانه وتع ع    ) س ذا الجم ذآر ) التغليب(اراد في ذآر صفة اسم الفاعل مجموعة به ف
  .صفة اسم الفاعل بصيغة جمع المذآر السالم الداللة على آليهما

زهم        ويبدو للبحث ان جمع القرآن للغافر والمستغفر هذا الج           اد وتحفي مع اريد منه حثَّ العب
ا عاقال او               .لفعل الغفران  ذآرا علم ان م ،وليس آل االسماء تجمع هذا الجمع فيجمع هذا الجمع ما آ

  .)301(صفة لمن يعقل 
ه                ) غفر(وقد وردت مادة       ك في قول ريم وذل رآن الك مجموعة هذا الجمع مرة واحدة في الق

اِفِرينَ      َأْنَت َوِليَُّنا َفاْغِفْر َلنَ   ((تعالى   ُر اْلَغ ا ورد       )302())ا َواْرَحْمَنا َوَأْنَت َخْي سالم هن ذآر ال  ؛ فجمع الم
  .)303())أي خير الساترين والمتجاوزين) ((خير الغافرين(في حق اهللا وتفضيله، ومعنى 

ال االلوسي    ى ((وق اِفِريَن(ومعن ُر اْلَغ َت َخْي ر لغرض  )  َوَأْن ا يغف واك انم افر س ل غ اذ آ
ساني آحب ال ضل    نف ل لمحض الف ب عوض وال غرض ب ر ال لطل ضرروانت تغف ع ال اء ودف ثن

  .)304())، وتخصيص المغفرة بالذآر النها األهم... والكرم
الى                ه تع ك في قول ات وذل ى الثب آما ورد هذا الجمع في مساق اوصاف المؤمنين الدالة عل

  .)305())اْلُمْسَتْغِفِريَن ِباْلَأْسَحاِرالصَّاِبِريَن َوالصَّاِدِقيَن َواْلَقاِنِتيَن َواْلُمْنِفِقيَن َو((
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وردت في موضع واحد من القران      ) مستغفر(جمع مذآر سالم السم الفاعل      ) المستغفرين(وصيغة  
  .الكريم 

ادة            ر (وقد وردت جموع اخرى لم ى     ) غف ار (فُجِمَعت عل ر     ) أغف ا زئي ر هن ى الغف ، ومعن
رآن           )306() ُغُفر(و  ) ُغُفور(و) ِغْفرٌة(الثوب، وجمع على     ، ولكن هذه الجموع لم يرد ذآرها في الق

  .الكريم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الفصل الثاني
  

  المستوى النحوي اللفاظ الغفران في القران الكريم
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  داللة االساليبب:اوًال
  داللة احوال الجملة:ثانيًا

  ثالثًاداللة حروف الجر
  
  
  

  
  الفصل الثاني

    المستوىالنحوي أللفاظ الغفران
  :داللة األساليب: أوال

ة            د استعمل لغ سماوية، فق ره من الكتب ال ه عن غي ة نظم ي بطريق رد األسلوب القرآن انف
  .العرب باسلوب تحداهم واعجزهم عن االتيان بمثله او بما يدانيه، وهم اهل لغة وبيان

ان                       اء دراسة النص القرآني وبي ه  وآان لعلماء العربية االوائل االثر الفاعل في اغن معاني
من خالل دراسة اسلوب نظمه وما جاء في مؤلفاتهم من رسائل وآتب في معاني القرآن واعجازه                 
واعرابه وتفسيره، وقد ساعدت هذه المؤلفات االجيال الالحقة على التزود من هذا المنبع الخصب                

شاة الد              راسات  من مسائل نحوية وترآيبية واسلوبية، فوضعت المؤلفات الحديثة التي اسهمت في ن
  .المختلفة لهذا الكتاب المقدس الذي يعد دستورا لالمة االسالمية

ة او                       رد دالل يس للفظ المف ة ول ا قيم يس له فااللفاظ المفردة المؤلفة من حروف او اسماء ل
ة من حدث او                           ة معين سوق دالل ذلك الترآيب المن ان ل معنى يذآر فاذا ما انظمَّ الى ترآيب لغوي ف

  .)307(ربط ذات او معنى او اداة 
رآن                       ران في الق اظ الغف لوبية اللف ة واالس وحديث هذا الفصل سيكون عن المباحث النحوي

  :الكريم وهذه االساليب بحسب تتبع المبحث االول اربعة اساليب
  .اسلوب الشرط، واسلوب النفي، واسلوب االستفهام، واسلوب التوآيد 

  : اسلوب الشرط
آيب اللغوية، فقد انقسم اللغويون والبالغيون في       اختلف اسلوب الشرط عن غيره من الترا        

  .ضم هذا االسلوب الى أي قسم من اقسام الكالم
شرط                  شرط، فال وقبل بيان اختالفهم في تعريف الشرط وترآيبه علينا التعرف الى ماهية ال

  .)308())إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه) : ((لغة(
د وتعجب            اسلوب مثل بقية اال   ) : اصطالحا(وهو     تفهام وتوآي ساليب اللغوية من نفي واس

  :وغيرها في افادته معنى نحويا معينا، آما سيتضح في التأشير االتي... 
ى                        وان عل ذا العن يبويه فادخل ه نهم س شرط مصطلح الُمجازاة وم فقد اطلق القدماء على اسلوب ال

  .)309(جملتي الشرط والجواب 
دَّ التعر   ن ح ل م ن اوائ رد م لَّ المب ه ولع شرط((يف بقول ى ال وع : ومعن شيء لوق وع ال وق
  .)310())غيره

سراج     ن ال رى اب ا ي ـ316ت(بينم ن    ) ه زء االول م ى الج شرط عل صطلح ال ق م د اطل ق
  .)311(ترآيب الشرط ومصطلح المجازاة على الجزء الثاني 
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ال               ) هـ377ت(وذهب ابو علي الفارسي        سه حيث ق ستقال بنف سما م شرط ق أال ((الى عد ال
ر                      ترى ان ا   ة التي هي الخب لفعل والفاعل في الشرط ال يستغنى بهما، وال يخلو من ان تضم الجمل

  .)312())اليه، ولهذا المعنى حسن ان تعمل جملة الشرط مع الحرف الداخل عليها في الجزاء
شر وهو    ((بينما اطلق الرماني مصطلح الجزاء ويقصد به           ر وال المستحق بالعمل من الخي

  .)313())جواب الشرط
ه ينسب استعمال مصطلح جواب      وا   ي الفارسي؛ فالي ي عل تاذه اب ي رأي اس ن جن آمل اب
  .)314(الشرط

شرط          ق ال شرط واطل وقد تعددت المصطلحات بعد ابن جني فاطلق الجزاء على اسلوب ال
  .)315(على الجزاء

ى      ع عل شرط يق إنَّ مصطلح ال دامى ف ويين الق اء اللغ ن اراء العلم ه م دم بيان ا تق دما م وبع
ذا             ترآيب   سمية ه معين فيه فعلين، الفعل االول فيه سبب لحصول الفعل الثاني ولكنهم اختلفوا في ت

  .الترآيب، فاطلق عليه مصطلح الشرط وَسمَّاه بعضهم مصطلح الجزاء حيث لم يفرقوا بينهما
ده                        سه وايَّ ستقًال بنف لوبًا م شرط اس فاذا ما وصلنا الى ابي علي الفارسي نجده عدَّ اسلوب ال
  .عبد الستار الجواري. ذا من اللغويين المحدثين دفي ه

ه ال     ستقال أي أن لوبا م ده اس ذا االسلوب فوج تاذ الراحل الجواري عن ه د تحدث االس فق
ه     ((يدخل ضمن قسمي الكالم عند علماء المعاني، أي الخبر واالنشاء قائال       ر الن يس  بخب شرط ل ال

يس    صدقه ول صدقه او ال ت سبة ت ارج ن ي الخ ه ف يس ل ه او ال   ل ة تطابق ارج حقيق ي الح ه ف  ل
  .)316())تطابقه

ر وال                        يس بخب تكلم ، اذن ل شأه الم ثم يكمل قوله بانَّ الشرط ليس بانشاٍء، فهو ليس معنى ين
  .)317(انشاء، فهو اسلوب معلَّق ذو طرفين ان وقع احد الفعلين ُوِجد الطرف الثاني

ه     ه خبري شرط وجواب ة ال ّد جمل ى ع احثين ال و   ((وذهب بعض الب ا ه صود منه الن المق
ذا القصد فيصح ان               االخبار بالربط بين الشرط والجزاء وهو يحتمل الصدق والكذب من حيث ه

  .)318())يطابق وان ال يطابق
دَّ د   ا ع ائال . فيم ك ق ستقال، حيث تحدث عن ذل لوبا م شرط اس ر اسلوب ال ادي نه ان ((ه

ا                ان ثانيهم ا طرف ة فيه ة دال شرطي وحدة نحوي ة يتضمنها االول   الترآيب ال ق بمقدم والعامل  . معلَّ
ا                         را نحوي د يكون مظه ه االداة، وق ي ب الذي ينعقد به طرفا هذه الوحدة قد يكون لفظا صريحا ونعن

  .)319())في صلب الترآيب، خبريا آان ام انشائيا
شرط           ة ال ا جمل د به ة  تنعق دة تام و وح شرط فه لوب ال تقالل اس ى اس ث ال ذهب البح وي

شرط  دهم  وا. وجواب ال شرط نج شرط بجواب ال ة ال ة جمل تعنا بتعريف اهل المنطق بعالق ذا اس
وعين ى ن ا عل ة  : يرونه ة لزومي ت العالق اني آان ي حصول الث ببا ف ا س ان اولهم ان آ ا ، ف : آقولن

ة        ، اذاسخن الماء فانه يتمدد      ا  ، وان آانت العالقة ليس بينهما اتصال حقيقي فهي عالقة اتفاقي آقولن
  320.آان المدرس قد بدأ بإلقاء درسهآلما جاء زيد : 

  :وللشرط ادوات آثيرة ومتنوعة ، ولكنها بشكل عام تنقسم على قسمين   
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  ادوات شرط جازمة  - أ
 ادوات شرط غير جازمة  - ب

  :ادوات الشرط الجازمة-أ
  )).ان، اذما، من، ما، مهما، أي، متى، ايان، اين، حيثما، انى، آيفما((وهي   

  :  ادوات الشرط غير الجازمة-ب
  )).اذا، ُآلَّما، لو، لوال، لوما، اما، ولما الحينية((وهي   
ا             . وهذا التقسيم على وفق ما ذآره لنا د          شترك جميعه ذه االدوات ت رى ان ه ادي نهر وي ه

   .)321(في انها تربط الشرط بجوابه ربط مسبب بسبب 
  .وسيعرض البحث ما ورد من ادوات الشرط في عبارات الغفران في القرآن الكريم  

  :إْن -1
اء، ليتوصل              : وهي أمُّ أدوات الشرط،  نحو قولنا         شرط بالف ربط جواب ال إن َتُقْم أُقْم، وقد ي

  .)322(بها الى المجازاة بالجملة المرآبة 
الى   : ، ومثاله )323(وهذه االداة تصرف الزمن معها للفعل الى زمن المستقبل      ه تع ْل  ((قول ُق

  .)324())ْر َلُهْم َما َقْد َسَلَفِللَِّذيَن َآَفُروا ِإْن َيْنَتُهوا ُيْغَف
وا (حيث ورد لفظ الفعل المضارع وهو مبني للمجهول جوابا للشرط المتمثل في            ) ِإْن َيْنَتُه

ق؛                   ) يغفر(ففعل المغفرة هنا     ة تعلي ذه االي شرط،وفي ه ا لل ع جواب ي للمجهول وق فعل مضارع مبن
ى        الن الغفران غير متحقق لهم في الوقت الحاضر، ولكنه ُمعلَّ           ر فمت ائهم من فعل الكف ى انته ق عل

  .تحقق انتهاؤهم من الكفر تحقق الغفران لهم
  )325())ِإْن ُتَعذِّْبُهْم َفِإنَُّهْم ِعَباُدَك َوِإْن َتْغِفْر َلُهْم َفِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم((آما قال تعالى   
سالم  (وفي هذه االية تفويض من قبل سيدنا عيسى           ه ال ى اهللا     في  ) علي ود ال سليم امر اليه ت

الى( بحانه وتع ه  ) س ران متوقف علي ل الغف ذاب وشرط فع ل الع شرط فع الى(ف بحانه وتع م ) س فه
  .عباده في الحالين، سواء عذبهم ام غفر لهم

َقاال َربََّنا َظَلْمَنا َأْنُفَسَنا َوِإْن َلْم َتْغِفْر       ((ووقع فعل الغفران موقع فعل الشرط في قوله تعالى            
   )326())َنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِريَنَل

ـ     ) لم(ورد في هذه االية مجزوما بـ       ) تغفر(ففعل المغفرة      ة      ) إن(ولم يجزم ب ذه االي وفي ه
  .اجتماع للشرط والقسم 

م     -فكأنه على القسم    ) ((هـ215ت(وعن معنى هذه االية يقول االخفش االوسط            - واهللا اعل
  . )327()) لنكونّن من الخاسرين إن لم تغفر لنا وترحمناواهللا(آأنه قال 
ة ال يجوز                             ر وقالت المعتزل م تغف ا إن ل ٌب عليه ذنوب ُمعاق ى ان ال ل عل وفي هذه االية دلي

ربين في استعظام                : المعاقبة عليها مع اجتناب الكبائر، ولذلك قالوا       ادة المق ـى ع ك علــ ال ذل ا ق إنم
  .)328(عظيم من الحسناتالصغير من السيئات واستحقار ال

َن           ((في قوله تعالى      ) ال(آما وردت هذه االداة مرآبة مع          ْن ِم ي َأُآ ي َوَتْرَحْمِن ْر ِل َوِإلَّا َتْغِف
  )329())اْلَخاِسِريَن
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يبويه    ال س ا     ((ق زم بم واب ينج ا ج ون له سن إال ان َيك م يح ة ل ت إن العامل ا آان فلم
  .)330())قبله

ه         ) إن(الشرط  وآما وقع فعل المغفرة بعد اداة          ضا ومثال وقع فعل االستغفار فعال للشرط اي
  )331( ))ِإْن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعيَن َمرًَّة َفَلْن َيْغِفَر اللَُّه َلُهْم((قوله تعالى 

(  
شرط               اداة ال ران ب ِبق فعل الغف ريم                ) اذا(آما ُس رآن الك سياق  في الق ذا ال حيث ورد في ه

  )332())يَن َيْجَتِنُبوَن َآَباِئَر اْلِأْثِم َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُهْم َيْغِفُروَنَوالَِّذ((وذلك في قوله تعالى 
ـ           ) هـ616ت(وقد ذهب العكبري       ة هي جواب ل ذا        ) اذا(الى ان الجمل ه ه ى رأي فيكون عل

  .)333(شرطية ) اذا(ممن جعل 
ى ان     ذهب ال شام  في ن ه ا اب دأ بع ) اذا(ام ر المبت ا ظرف لخب رطية فيه ت ش و آان دها ول

  .)334(والجملة االسمية جوابا القترنت بالفاء
  .ويميل البحث الى ترجيح آونها ظرفية  
رآن       ) آلَّما(ووقع فعل المغفرة في السياق الشرطي مسبوقا باداة الشرط             مرة واحدة في الق

الى     ه تع ي قول ك ف ريم وذل مْ   ((الك َر لُه ْوُتُهْم ِلَتْغِف ا َدَع ي ُآلََّم م   ج.َوِإنِّ ي ءاذانه ابعهم ف وا أص عل
  ).335))(واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا 

ـ    ل ب وقيتي ممث أت  االداة عن شرط ت ا(حيث أنب ة من ) ُآلَّم لُّ (ومتكون ا+ ُآ ـ) م ل(ف ) آ
ا          ) ما(منصوبة على الظرفية، وجاءتها من       التي تكون محتملة لوجهين إما انها حرف مصدري وم

  .)336(انها اسم نكرة بمعنى وقت، والجملة بعدها في موضع خفض على الصلةبعدها صلة لها، او 
دها، و    رجيح الوجه االول، لمجيء الماضي بع ى ت شام ال ن ه ال اب د م ا(فق مصدرية ) م

ى االخرى                )337(توقيتية شرط من حيث المعنى فاحتاجت الى جملتين ماضويتين احداهما مرتبة عل
.  

ى     ) عليه السالم (ه االية ان النبي نوح      يقول الرازي في معرض حديثه عن هذ         ه ال دعا قوم
ا الطاعة                   رة، وام العبادة والتقوى والطاعة لكي يغفر لهم اهللا فانَّ المقصود األول هو حصول المغف

  .)338(فقد طلبت ليتوصل الى تحصيل المغفرة
سالم  (وخالصة القول ان النبي نوح         م هللا سبحانه               ) عليه ال ر له ه من اجل ان يغف ا قوم  دع

  .وتعالى فلو قبلوا الدعوة لكانوا مطيعين لنبيهم
ع           ع اخرى موق ي مواق ذلك ف ة وقعت آ شرط وأجوب اًال لل ران افع اظ الغف ا وقعت الف  وآم
شرط                      ع جواب ال ران وقعت موق اظ الغف جواب الشرط فعند تتبع البحث اللفاظ الغفران وجد ان الف

ن  ون م ا(والمتك مها وخبره اء و) إنَّ واس بقت بالف د س ي وق ا، ف شر(جوب سة ع ن ) خم موضعا م
  .)339(القرآن الكريم

يمٌ         (( ومثاله قوله تعالى     وٌر َرِح َه َغُف ِإنَّ اللَّ الى      )340())َفِإِن اْنَتَهْوا َف ه تع اُءوا    (( وقول ِإْن َف َف
يٌم وٌر َرِح َه َغُف ِإنَّ اللَّ الى )341())َف ه تع ُه َم(( وقول َة َأنَّ ِسِه الرَّْحَم ى َنْف ْم َعَل َب َربُُّك ْنُكْم َآَت َل ِم ْن َعِم

  )342())ُسوءًا ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ َتاَب ِمْن َبْعِدِه َوَأْصَلَح َفَأنَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم
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ة بصورتين                  ذه االي شرط في ه الفتح والكسر  (وقد ُقِريء جواب ال الفتح في   ) ب فب
الغفران جزاؤه  (وصلتها مصدر لمبتدأ خبره محذوف والتقدير     ) أن(الهمزة   زة  وبالكسر في  ) ف  هم

  .)343()َمْن(على جعل الجملة االسمية جملة جواب لـ ) إنَّ(
د جاءت  شرط فق ا لل ران جواب اظ الغف دة لمجيء الف م تكن الوحي صورة ل ك ال دو ان تل ويب
الالم في                        ة ب ة اسمية مقترن شرط وهي جمل ا لل صورة اخرى لها وقد وقعت عبارات الغفران جواب

َرٌة        ((وله تعالى من القرآن الكريم، ومثاله ق ) تسع مواضع ( تُّْم َلَمْغِف ِه َأْو ُم ِبيِل اللَّ ي َس ُتْم ِف ِئْن ُقِتْل َوَل
   )344())ِمَن اللَِّه َوَرْحَمٌة َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعوَن

سد الجزاء والمعنى            ((حيث فسر البيضاوي هذه االية بقوله        اد م سم وهو س ان : جواب الق
دم األجل و  وت ويق ب الم ا يجل يس مم زو ل سفر والغ ن  ال الون م ا تن بيل اهللا فم ي س ك ف ع ذل ان وق

  .)345())المغفرة والرحمة بالموت خير مما تجمعون من الدنيا ومنافعها لو لم تموتوا
ذه             ) لمغفرة( والواضح أن الالم في      سم في ه شرط والق اع ال موطئة للقسم،فضال عن إجتم

سابق   جواب قسم وليس جواب شرط النه اذا اجتمع قسم و      ) لمغفرة(االية ،فتكون    الجواب لل شرط ف
  .وهو القسم–منهما 

ذه                     ه في ه واو ويجوز في وقد يعطف على جواب الشرط بفعٍل مضارع مقرون بالفاء او ال
ه  ة اوج ة ثالث ع والنصب والجزم(الحال ران ) الرف اظ الغف ع الف دة م رة واح ة وردت م ذه الحال وه

الى         ه تع ِسُكْم أَ    ((وذلك في قول ي َأْنُف ا ِف ُدوا َم َشاُء        َوِإْن ُتْب ْن َي ُر ِلَم ُه َفَيْغِف ِه اللَّ ْبُكْم ِب وُه ُيَحاِس و ُتْخُف
  )346())َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء

ائر الن          وب اصحاب الكب يرى الرازي ان هناك من احتج بهذه االية على جواز غفران ذن
ع   د رف اب ، وق ه يعاقب وال يث افر مقطوع بان اب وال يعاقب والك ه يث ع مقطوع بان ؤمن المطي الم

  .)347(لقطع بواحد من االمرينل
ا                        ل لن م نق سوخة ث ة من ذه االي ى أنَّ ه فيما ذهب القرطبي الى نقل روايات مختلفة تنص عل
ضمائر وان             سرائر وتخرج ال ه ال ى في وم ُتبل انه جاء في الخبر ان اهللا تعالى يقول يوم القيامة هذا ي

  .)348(ءُآّتابي لم يكتبوا إال ما ظهر من اعمالكم فاغفر واعذب من اشا
  .فيه ثالثة وجوه اعرابية، الرفع والنصب والجزم) يغفر(فـ 

ى باضمار           : فبالرفع على االستئناف  والتقدير     ى المعن ا عل : فهو يغفر، وقرأ بالنصب عطف
شرط                    )إن( ى جواب ال ا عل الجزم عطف ران، وب ه حساب فغف اء  ) يحاسبكم (، والتقدير يكون من والف

  .)349(جزم على البدل من يحاسبكمعاطفة؛ وقريء في الشاذ بحذف الفاء و
رآن   ي الق ران ف اظ الغف ن الف ن موضع م ر م ي اآث اء ف د ج شرط ق ل ال ى فع والعطف عل

الى   ه تع ا قول ريم منه ورًا     ((الك َه َغُف ِد اللَّ َه َيِج ْسَتْغِفِر اللَّ مَّ َي َسُه ُث ْم َنْف وءًا َأْو َيْظِل ْل ُس ْن َيْعَم َوَم
  )350())َرِحيمًا
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دة  ) ثم(وفي العطف بـ  ) ثم(باداة العطف   ) يعمل(لى فعل الشرط    ففي هذه االية عطف ع       فائ
  .)351())تفيد التشريك في الحكم والترتيب والمهلة((انها 

ائال   ) ثم(ومعاني   ة   ((واضحة في تفسير الرازي لهذه االية حيث تحدث عنها ق ذه االي ان ه
ذنوب سواء آانت            : االول: دالة على حكمين   ع ال دا او         ان التوبة مقبولة عن جمي تال، عم را او ق  آف

ه    وال الن قول َسهُ  (غصبا لالم ْم َنْف وءًا َأْو َيْظِل ْل ُس ْن َيْعَم اني  ) َوَم ل، والث مَّ الك ة : َع ان ظاهر االي
  .)352())يقتضي ان مجرد االستغفار آاف، وقال بعضهم انَّه مقيَّد بالتوبة

  
  : اسلوب النفي-2

  .)353())عاده منهيدل على تعرية شيء من شيء واب): ((لغة( النفي 
ادي،                            ُتعِمل للنفي الم النفي اس ى واحد ف ريم بمعن رآن الك ة النفي والجحد في الق وقد استعملت آلم

  .)354(والجحد اسُتعِمل للنفي المعنوي آالهما بمعنى واحد، فنفي الشيء جحده
  

  :والنفي نوعان  
  .وهو نفي حدوث الفعل او االسم نفيا صريحا : النفي الصريح  - أ
ضمني   - ب ي ال صوتية او        :النف رائن ال ه الق دل علي سياق وت ن ال َرف م ا ُيع و م  وه

 .)355(اللفظية
 

نقوم                ران ، وس اظ الغف ريم سبق الف رآن الك وتعنى هذه الدراسة بما ورد من نفي صريح في الق
  :بتقسم النفي على وفق الزمن في االستعمال على االقسام االتية

  )لم: (واداته واحدة هي : النفي في الزمن الماضي -1
  )ما و ال: (وله اداتان هما : نفي في الزمن الحاضرال -2
  )لن: (واداته واحدة هي : النفي في الزمن المستقبل -3

  ) :لم: (واداته واحدة هي : النفي في الزمن الماضي-1
ل    م(واص راء ) ل د الف ي ): ال(عن ا، وه ف ميم دلت االل ن ((اب ستفاد م ل الم ي الفع لنف

  .)356())المضارع بعد نقل معناه الى الماضي
الداة              . ويذهب د    ا ل ة   ) ال(هادي عطية الى ان جميع ادوات النفي عنده تكون تنوع او مرآب

  .)357(منها 
ه               ي وعمل ه للماض ضارع ويقلب ل الم ي الفع ي ينف رف نف ه ح ى آون ع عل ق الجمي واتف
  .)358(الجزم

ستق        ) لم(الن  ) ما(و  ) ال(ُمَكوَّن من   ) لم(ان ترآيب      ى ونفي للم بل نفي للماضي لفظا ومعن
م (الن ) ما(و  ) ال(آأنه اخذ من    ) لم(و  ((لفظا وهذا ما ذهب اليه الزرآشي قائال         تقبال   ) ل نفي لالس

التي هي لنفي االمر في    ) ما(التي هي لنفي االمر في المستقبل والميم في ) ال(لفظا فاخذ الالم من     
   .)359())الماضي
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ى أنَّ في       م (وقد جمع بينهما لالشارة ال ستقبل   ) ل ى الم ى      معن الم عل دم ال د ق والماضي، وق
  .هي اصل النفي ) ال(الميم اشارة الى ان 

ا رأى د   ن . فيم ة م ذه االداة منحوت يس ان ه راهيم ان ا(و ) ال(اب م اضاف ) م ي ((ث ان النف
  .)360())باداة مرآبة آآد واقوى من النفي باداة بسيطة

رآ   ) خمسة مواضع   (وقد سبقت افعال الغفران بهذه االداة في            ه       في الق ا قول ريم ومنه ن الك
الى              ال تع دين ق مَّ        ((تعالى في سياق الحديث عن اليهود المرت وا ُث مَّ آَمُن ُروا ُث مَّ َآَف وا ُث ِذيَن آَمُن ِإنَّ الَّ

  )361())َآَفُروا ُثمَّ اْزَداُدوا ُآْفرًا َلْم َيُكِن اللَُّه ِلَيْغِفَر َلُهْم َوال ِلَيْهِدَيُهْم َسِبيًال
ه             ) ((ـه383ت(يقول النحاس      ر ل م يغف ر ل اذا رجع فكف ره ف ه آف ر ل افر اذا آمن ُغف ان الك

) لم يكن اهللا ليغفر لهم وال ليهديهم سبيال       (اصّروا على الكفر، و   ) ازدادوا آفرا (الكفر االول ومعنى    
  .)362())ال يخصهم بالتوفيق آما يخص اولياءه: أي طريقا الى الجنة، وقيل

اتهم              وهذا في حق الكافرين المرتدين، ويرى        ر وثب ة من الكف تبعادهم عن التوب  الرازي اس
ول               م يق صائرهم عميت عن الحق ث الكفر وب ان في    : ((على االيمان الن قلوبهم ضربت ب ر آ وخب

  .)363())لم يكن مريدا ليغفر لهم: امثال ذلك محذوف يعلق به الالم مثل 
االداة              د نفي ب ران ق ره أنَّ فعل الغف دم ذآ م (ويتضح مما تق ا  ) ل م تبعه سخ   ث ) يكن ( فعل الن

  .فتخصص النفي بالداللة على االستقبال) لم يكن(فاصبحت 
ى     ) ما آان (فمجيء     ريم، أي بمعن ا ينبغي  (لنفي االنبغاء آثيرا في القرآن الك سواء مع   ) م

ـ                   سخ ب ا اقترنت اداة الن اذا م ا، ف ا (الم الجحود او مع غيره الم الجحود          ) م ا ب رن الفعل معهم واقت
  .)364(على نفي المستقبل البعيد، ومنه لم يكن ليفعل) ان ليفعلما آ(دلت الصيغة 

ار  (وقد ُأدِخَلت      ى الفعل المضارع       ) الم النفي  (التي سماها النحاس       ) الم االنك ر (عل ) يغف
  .مما دل على االنكار بحق هؤالء المرتدِّين

االداة     ي ب لوب النف د ورد اس م(وق شرط ) ل ع اداة ال ا م دَّة مواضع ) إن(مجتمع ي ع ن ف م
  .)365()لم(القرآن الكريم مع السياق الترآيبي لاللفاظ الغفرانية فكان الجزم لالفعال باالداة 

  
  :ما و ال:  النفي في الحال وله اداتان هما -2
  : ما-أ

ا (من وظائف       ى االسماء          ) م دخل عل ي، وت ادة النف ضمائر     : اف ى ال ارف وعل نكرات ومع
  .واالشارة واالفعال

ى        ل          وهي حرف نفي يدخل عل ال، وهي مث د        )ال( االسماء واالفع ل، فعن ى والعم في المعن
ان الفعل ماضيا ام مضارعا، وهي تخلِّص الفعل المضارع                          ال تعمل سواء آ دخولها على االفع

  .)366(للحال بدال من االستقبال
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ا (وقد جاءت      الى                 ) م ه تع ثال قول ران، م اظ الغف ي اللف سياق الترآيب ُه      ((في ال اَن اللَّ ا َآ َوَم
   )367())ذَِّبُهْم َوَأْنَت ِفيِهْم َوَما َآاَن اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُروَنِلُيَع

ذِّبهم  (وقد ترجحت في هذه االية صيغتان هما           ا   ) ُيعذِّبهم، وُمع صيغة الفعل وصيغة      (وهم
ي االصبع حيث                            )اسم الفاعل  ن اب ى تحدث اب ذا المعن ا، وبه زمن مختلف في آل منهم ، مع ان ال

ول ذه ى الق ول ((ب ال ام الرس دة مق تقبال،  ) ص(ان م ال واالس ى الح سمة عل اطبين منق ي المخ ف
وآذلك مدة االستغفار وهل يجوز مجيء آل واحدة من الصيغتين مجاز االخرى ام ال يجوز إال ما                 

  .)368())جاء به الرسل
؛ الن  )صيغة الفعل واسم الفاعل       (فجاء الكالم على هذا الترآيب أي على هذا النمط وهو             

ؤذوا النبي        م ي ذين ل افقون ال ى تحدث د   )369(المخاطبين بها هم المن ذا المعن ادي نهر حيث    . ؛ وبه ه
ا و      دون، ام م يهت يهم لعله ائم ف ول ق ذيبهم والرس ست تع رى ان ارادة اهللا لي ذبهم(ي ان اهللا مع ) وآ

  . )370(فمعناه انه ُيعذبهم اذا لم يستغفروا عّما يفعلون
ة بفعل ال   الالم الالحق سمى ف ذاب ت ا ) الم الجحود(ع دثنا عنه د تح ان وق ي آ وتختص بمنف

  .سابقا فال داعي لتكرار الحديث عنها
ه          ستغفرون           : (وتحدث االلوسي عن معنى قول م ي ذبهم وه ان اهللا مع ا آ تغفار    )و م ، أي اس

ول   اجر الرس ين ه ضعفين ح ؤمنين المست ن الم نهم م ي بي ن بق غ )ص(م ه ابل ي بان ار الطيب ، واش
  .)371(على  استغفار غيرهم مما يدفع به العذاب عن امثال هؤالء الكفرةلداللته 

مية أي    صيغة االس ة بال ال الثابت ذآر الح ذبهم(ف ن ) مع ا م ا ثابت تغفار مانع ل االس ه جع الن
  .)372(العذاب، بخالفه بقاء الرسول بينهم فالعذاب موقوت ببقائه بينهم

  )373()) آَمُنوا َأْن َيْسَتْغِفُروا ِلْلُمْشِرِآيَنَما َآاَن ِللنَِّبيِّ َوالَِّذيَن((وقال تعالى 
  .)374())وما آان لهم استغفار للمشرآين(( والمعنى على حدِّ ما ذهب اليه االخفش االوسط 

  )375())َوَما َآاَن اْسِتْغَفاُر ِإْبَراِهيَم ِلأِبيِه ِإلَّا َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإيَّاُه((وقال تعالى 
ر         ان اب ((معنى االية    ه الخي ى ظنَّ ب اق حت ى سبيل النف اه آان وعده ان يؤمن واظهر له االيمان عل

  .)376())فاستغفر اهللا تعالى على هذا فلما تبين له انه مقيم على الكفر رجع عن االستغفار وتبرأ منه
ـ      ي ب دم ان النف ا تق ا مم ين لن ا(ويتب ـ   ) م وا ب اء متل ران ج اظ الغف ي اللف سياق الترآيب في ال

  .ا يدل على ان الزمن فيها ماٍضمم) آان(
  
  : ال -ب

وعين       ى ن ي عل ال  وه ماء واالفع ى االس دخل عل ي ي رف نف و ح ر : وه ة وغي عامل
  .)377(عاملة

ا مع االسم                          تعما له ر من اس وهي اقدم ادوات النفي في العربية، واستعمالها مع الفعل اآث
  .)378(آما تدل االحصاءات اللغوية

  .)379(يعا اذا تالها مضارع، الن المضارع فعل شامللنفي االزمنة جم) ال(وتستعمل   
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د اختلف                      ) ال(فوجود     ة، وق ة والمعنوي ا اللفظي ذي يحدد وظيفته سياق القرآني هو ال في ال
الى      ) ال(النحاة والمفسرون في بيان وظيفة       ه تع رة، هي قول ِإنَّ ((اما ما جاء منها سابقا الفاظ المغف

   )380())ِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُءاللََّه ال َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِب
ُه                   ((وقوله تعالى      َر اللَّ ْن َيْغِف رًَّة َفَل ْبِعيَن َم اْسَتْغِفْر َلُهْم َأْو ال َتْسَتْغِفْر َلُهْم ِإْن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َس

  )381())َلُهْم 
تغفار             رة واالس ستغفر   (ففي هاتين اآليتين جاء فعل المغف ر وت ـ   ) يغف سبوقا ب ة،  ) ال(م النافي

  . فيه معنى الشمول والعموم) ال(وهذا النفي ابلغ في معرض نفي الغفران للمشرآين، الن النفي بـ 
  
  : َلن:  النفي في المستقبل، واداته الوحيدة هي -3

سين           ا ال ستقبلية التي دخلت عليه ال الم تستعمل لنفي المستقبل فهي عند سيبويه تنفي االفع
  .)382())سوف يفعل فان نفيه لن يفعل: اذا قال((وسوف، قال 

ك   ((وتابع النحويون ما ذهب اليه سيبويه، فالمبرد يقول            ول   : وهي نفي قول يفعل، تق ن  : س ل
  .)383())يقوم زيد، ولن يذهب عبد اهللا

ال                  ضا فق رد اي سه والمب يبويه نف ه س ن يفعل   ((ثم جاء ابن السراج فذهب الى ما ذهب الي ل
  .)384())نفي سيفعل

  .)385(م تابعهم ابو علي الفارسي والرماني وابن جني والرضي االستراباذي ث  
ن(فبقيت     ى ان    ) ل ذهب ال اء الزمخشري ف ى ان ج ستقبل ال ي الم د نف ن (تفي دا ) ل ا تأآي فيه

ائال  ي، ق ن(و ) ال((.... (للنف ي  ) ل ستقبل إال ان ف ي الم ي نف ان ف ن(اخت ول ) ل شديدا، تق دا وت توآي
  .)386())لن ُاقيم غدا آما تفعل في أنا مقيم وإني مقيم: ، فان انكر عليك قلتال ُاقيم غدا: لصاحبك
د  ) لن(ويتبين لنا مما تقدم ان القدماء من علماء العربية لم يذآروا ان     تفيد معنى التأبيد، وق

ل       )387(نسب بعض النحاة بان افادتها معنى التأبيد اطلقه الزمخشري         ، والحقيقة ان الزمخشري لم يق
ة                        بالتأبيد د هو تحريف لكلم ه بالتأبي ه من قول اة ل  وانما قال بافادتها معنى التأآيد، والذي نسبه النح

  .)388(وذلك بابدال الكاف باًء فالفرق بينهما بالكتابة يسير) التأآيد(
ائال                  رأي ق ذا ال د ه ى تأيي ه        ((فيما ذهب ابن يعيش ال د دخل علي ستقبال ق ن تنفي فعال م ول

ا  ع جواب سين وسوف، وتق لال ول القائ دان  : لق سين وسوف تفي د، وال وم زي د وسوف يق يقوم زي س
  .)389())التنفيس في الزمان فلذلك يقع نفيه على التأبيد وطول المدة
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ادة                دوا اف ذين اي دماء ال ن (فابن يعيش من الق ا من المحدثين د          ) ل د، ام ى التأبي مهدي  . معن
 النها تنفي   -التأبيد والتأآيد -ه ذلك   والزمخشري فيما يبدو على حق في استظهار      ((المخزومي قائال   
  . )390())سوف يفعل، وسوف نصُّ على المستقبل: سوف في قولهم

ة ان    ن(والجل معرف ذي  ) ل صيله ال سياق وتف ة  ال ا دراس ه؛ علين ي او عدم د النف د تأبي تفي
  .وقد سبقت الفاظ الغفران) لن(وردت فيه 

ْم  اْسَتْغِفْر َلُهْم َأْو ال َتْسَتْغ((قال تعالى      ِفْر َلُهْم ِإْن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعيَن َمرًَّة َفَلْن َيْغِفَر اللَُّه َلُه
(()391(  

د            ) لن يغفر (فقوله تعالى      صلى اهللا   (هو نفي في المستقبل وهو جواب من اهللا لرسوله محم
لم ه وس ه وآل ي ) علي ال االلوس رة ام  ((ق ئلت المغف واء س ة س الهم البتَّ رة ال تن ة المغف م طبيع ل

نهم،                        )392())تسأل تغفار ع م او النهي عن االس تغفار له ين االمر باالس د ب ة التردي ، ومراده في االي
  .وبهذا دليل على تساوي الفعل او ترآه

ن            د اهللا ب ن عب د اهللا ب ة عن عب اما عن سبب نزول هذه االية، فغقد نقل لنا البيضاوي رواي
ستغفر        )  عليه وآله وسلم   صلى اهللا (ُابي وآان من المخلصين فقد سأل الرسول         ه ان ي في مرض ابي

ك الرسول         لم        (له ، ففعل ذل ه وس ه وآل ال الرسول           ) صلى اهللا علي ة، فق ذه االي صلى اهللا  (فنزلت ه
ْسَتْغِفْر   ((الزيَدنَّ على السبعين فنزل قوله تعالى       ) عليه وآله وسلم   ْم َت َسَواٌء َعَلْيِهْم َأْسَتْغَفْرَت َلُهْم َأْم َل

ة            )393(.......)) َيْغِفَر اللَُّه َلُهمْ   َلُهْم َلنْ  سبعين المبالغ تغفار بال ،وذهب الطبرسي الى إنَّ تخصيص االس
تمال           د والش ر ال التحدي اهللا اراد التكثي ًة، ف ران جمل ة نفي الغف راد باالي دد المخصوص، والم ال الع

  .)394(السبعة على جملة اقسام العدد، فالعرب تبالغ بالسبعة والسبعين
  

ذهب ف   ه   وي ي قول ى ان ف ي ال دين الطريح ر ال م    : خ م ام ل تغفرت له م اس ر اهللا له ن يغف ل
  .)395(تستغفر، وذآر السبعون جاٍر مجرى التمثيل ال التكثير

ين عمل                    د ب مما تقدم يتضح لنا ان نفي الغفران عن هذا الرجل، واضح بدليل وجود التردي
م المستمر الى مدة الزمن زيادة على ذآر         هنا قد افادت النفي الدائ    ) لن(الفعل او ترآه، وبمعنى ان      

  .، ويذآر هذا العدد داللة التكثير فلو تكاثر االستغفار من قبل النبي لهم فلن يغفر اهللا لهم )السبعين(
َر اللَّ          ((وقال تعالى      ْن َيْغِف اٌر َفَل ْم ُآفَّ اُتوا َوُه مَّ َم ِه ُث ُه ِإنَّ الَِّذيَن َآَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَّ

  )396())َلُهْم
خبر ان ودخلت الفاء   )) ((فلن يغفر اهللا لهم   ((يقول مكي بن ابي طالب في بيان قوله تعالى            

  .)397())في الخبر الن اسم إنَّ الذي والذي فيه ابهام فتشابه الشرط لاليهام الذي فيه
  .وقد ارتبطت بالفاء) إنَّ(في موضع خبر ) لن(فقد وقع   
ا ان      ضح لن وم يت ى العم ه      وعل ى وج ا عل ران مطلق ه الغف ن ينال افر فل و آ ات وه ن م م

  .االستمرار 
ب،                  ((يقول البيضاوي    ه في اصحاب  القلي عام في آل من مات على آفره وان َصحَّ نزول

  .)398())ويدل بمفهومه على انه قد يغفر لمن يُمت على آفره سائر ذنوبه
  : اسلوب االستفهام-3
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ا  ((، قال الثمانيني    )399(ربية، واصله طلب الفهم   االستفهام اسلوب من اساليب اللغة الع        وانم
ل               : يقال ه، قي سأل عن ا ي م بم ع ممن يعل ان وق م، ف ن ال يعل : استعالم واستخبار واستفهام اذا وقع ِممَّ

تقدير وتوبيخ وتبكيت، وآل ما في القرآن بلفظة االستفهام فهو من هذا القسم، الن اهللا جل اسمه ال                  
  .)400())ريجوز ان يستفهم وال يستخب

ا في                      اء للطلب آم سين والت واالستفهام من الفهم وهو علم بالشيء وزيدت نون الهمزة وال
ذا هو                (استغفر، والفهم يعني     ل، وه ه في العق ة هيأت نفس واقام ه في ال راد فهم حصول صورة الم

  .)401())الذي قاله البالغيون في تعريف االستفهام فهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن
ارة الوجدان      (( هذا االسلوب في القرآن الكريم لما له من اثٍر في            وَآُثر   تحريك العاطفة واث

  .)402())وشدة التأثير في النفس
وعين   ى ن تفهام عل سم االس ي : وينق ر حقيق تفهام غي ي واس تفهام حقيق   اس

دم       )مجازي( ب ع تفهام يتطل ريم الن االس رآن الك ي الق ورود ف ل ال ي قلي تفهام الحقيق فاالس
الم بكل شيء فال                             معرفة   الى الع ه سبحانه وتع ى اهللا محال الن ذا عل ه ، وه د معرفت ا يري القائل بم

  .يصدر عنه استفهام حقيقي وهذا ما يتبين من آالم الثماميني الذي نقله لنا ابن جني
  .)403())ال يكون االستفهام منه تعالى على حقيقته((وبهذا المعنى تحدث ابن جني قائال   
 عن االستفهام فوصفه بانه طلب الفهم ولكن الفهم للُمسَتفِهم او هو طلب             آما تحدث السبكي    

  .)404(وقوع فهم لمن يفهم آائنا من آان
  ):غير الحقيقي(والنوع الثاني من االستفهام هو االستفهام المجازي 

ار او           ي، آاالختب رض بالغ ق غ ة لتحقي ى الحقيق ن معن رج ع ذي يخ تفهام ال و االس وه
  .الخ.... او التوبيخ،االنكار او التسوية

  
ي           رض بالغ ق غ تفهام لتحقي ن ادوات الس ا ورد م لوب م ذا االس ة ه ضمن دراس وستت

  :مجازي في ترآيب االيات القرآنية اللفاظ الغفران وهي
  :  الهمزة-1

صور      صديق والت ب الت أتي لطل تفهام وت ي اصل ادوات االس ضا  )405(وه سمى اي أم (، وت
دخول            هي اص ((،يقول السيوطي   ) 406()الباب ل من بين ادواتها؛ ولذا اختصت بجواز الحذف، وبال

د  : أزيد قائم، والتصور أي نحو  : على حرف النفي والعطف، وباستعمالها لطلب التصديق نحو    أزي
  .)407())قائم أم عمرو

صديق   صور: فالت ا، والت سبة أي تعيينه و ادراك الن ي : ه ه، وف رد أي تعيين و ادراك المف ه
   .)408()أم(تلوة بالمسؤول عنه ويذآر له معادل بعد هذه الحال تأتي الهمزة م

واع الكالم والستحقاقها                         ى احد ان داللتها عل صدارة في الكالم، ل وتمتاز الهمزة بان لها ال
  .)409(الصدر ال يتقدم عليها ما في حيزها 

ى الفعل الماضي               زة عل الى         ) استغفر (وقد دخلت الهم ه تع ك في قول ْيِهْم   ((وذل َواٌء َعَل َس
   )410())َتْغَفْرَت َلُهْم َأْم َلْم َتْسَتْغِفْر َلُهْم َلْن َيْغِفَر اللَُّه َلُهْم ِإنَّ اللََّه ال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَنَأْس
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تفهام الحقيقي لتحقيق غرض                          ى االس ة عن معن ة الكريم ذه االي زة في ه فقد خرجت الهم
  .)411(بالغي وهو افادة معنى التسوية 

سوية    زة الت ا فهم ريم    ) أم(تليه رآن الك ي الق ات ف ك خمس اي ب، وهنال ي الغال صلة ف المت
  .)412()المجموعة السوائية( المتصلة وتدعى بـ ) أم(وتلتها ) سواء(تصدرتها لفظة 

  .ففي هذه االية اخبار من اهللا سبحانه وتعالى عن حال هؤالء الكافرين  
ة مع       آما دلت الهمزة على التسوية في االية المارة الذآر، فق            سبوقة  ) ال(د جاءت مرآب وم

الى                        ال تع دة التثليث ق الوا بقاع ي اسرائيل ممن ق ِذيَن      ((بالفاء في سياق الحديث عن بن َر الَّ ْد َآَف َلَق
ُروا   َقاُلوا ِإنَّ اللََّه َثاِلُث َثالَثٍة َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإلَّا ِإَلٌه َواِحٌد َوِإْن َلْم َيْنَتُهوا َعمَّا َيُقوُلوَن َلَيَمسَّ                 ِذيَن َآَف نَّ الَّ

  .)413( ))َأَفال َيُتوُبوَن ِإَلى اللَِّه َوَيْسَتْغِفُروَنُه َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم*ِمْنُهْم َعَذاٌب َأِليٌم 
ان ان            و حي اء العطف، و                ) أفال (ذآر اب ار وف تفهام التي لالنك زة االس ة من هم ) ال(مرآب
  .)414(النافية

ى             ذا ردا عل ا اداة للتحضيض حيث ذهب                 وفي قول ابو حيان ه ال بانه ذي ق ة ال ن عطي اب
  .)415())رفق جل وعال بهم بتحضيضه اياهم على التوبة وطلب المغفرة((الى القول 

  
  : من -2

رآن              ((وهي       ا     103من اآثر االدوات ورودا بعد الهمزة وما فقد جاءت في الق  مرات منه
  .)416()) بعدها االسم54 بعدها المضارع و34 بعدها الماضي و15

ِذيَن ِإَذا   ((وقد وردت هذه االداة مع السياق الترآيبي الية الغفران وذلك في قوله تعالى                 َوالَّ
ْم                            ُه َوَل ا اللَّ ذُُّنوَب ِإلَّ ُر ال ْن َيْغِف ُذُنوِبِهْم َوَم َتْغَفُروا ِل َه َفاْس ُروا اللَّ َسُهْم َذَآ َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُف

  )417())ا َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُموَنُيِصرُّوا َعَلى َم
هُ       (يرى الرازي ان قوله تعالى         ا اللَّ ذُُّنوَب ِإلَّ ين المعطوف      ) َوَمْن َيْغِفُر ال ة معترضة ب جمل

  .)418(فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا: والمعطوف عليه والتقدير لديه
  . )419( إال اهللاوالمعنى عند النحاس ليس احد يغفر المعصية ويزيل عقوبتها

رأي          ) من(ويذهب ابن هشام الى ان       ذا ال ده في ه ي، واي ى النف في هذه االية استفهامية أشِربت معن
  .)420(مصطفى النحاس. من المحدثين د

استفهام بمعنى  ) َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإلَّا اللَّهُ    (( (ووافق البيضاوي ما ذهب اليه الرازي فقال          
طوفين والمراد به وصفه تعالى بسعة الرحمة وعموم المغفرة والحث على           النفي معترض بين المع   

  .)421())االستغفار  والوعد بقبول التوبة
يس                     تفهامه ل ويتبين لنا مما سبق ان اهللا سبحانه وتعالى استفهم في القرآن الكريم، ولكن اس

الى                   ه اهللا سبحانه وتع اراد ب أن       على سبيل الحقيقة وانما آان على سبيل المجاز ف  تحقيق المجاز آ
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و الخالق                              الم بكل شيء فه ه ع ى ان اد عل ه للعب ه التبكيت لينب يكون للتقرير او التوبيخ او قد يراد ب
  .العالم

دليل                  م ب تغفار له دة من االس ه ال فائ سوية بان فعند استفهامه بالهمزة اراد تحقيق غرض الت
النافية الفادة معنى االنكار، آما استفهم      ) ال(آما استفهم بالهمزة مع الفاء و     ) لن يغفر اهللا لهم   (قوله  

تختص بالعقالء، وانحصرت داللتها في اية آل عمران واختصت          ) َمْن(و  ) َمْن(سبحانه وتعالى بـ    
ادر                   د الق و الوحي اري وحده فه ه واختصاصه بالب ران باآمل ة نفي للغف ذه االي باهللا جل وعز ففي ه

ي خر  تعمال القرآن ي االس ذنوب وف ران ال ى غف ن(جت عل ع ) م تعمالها م صر ) إال(باس ادة الق الف
  .فضال عن تحقيق معنى التعظيم

  
  : اسلوب التوآيد -4

ن          شك م ة ال و ازال د ه دة التوآي ره، فائ ة ام نفس وتقوي ي ال ى ف ين المعن و تمك د ه التوآي
  .)422(الحديث

  .)423())تابع يقرر امرا للمتبوع في النسبة والشمول وهو لفظي ومعنوي(( والتأآيد 
وهم                        فا   ع الت شك ودف ة ال اليب لتحقيق ازال ة االس ل بقي ه مث ريم مثل لتأآيد جاء في القرآن الك

ة في صور متنوعة مع                     عند السامع، وقد اشتملت الفاظ الغفران على هذا االسلوب فجاءت تراآيب
ك             ران ولعل سبب ذل عبارات الغفران وُيَعد هذا االسلوب من اآثر االساليب التي حوتها الفاظ الغف

ر من موضع في                       يع الى الآث ود لما للتوآيد من اهمية في تحريك العاطفة؛ فقد اآد اهللا سبحانه وتع
  .القرآن الكريم وصفه بانه غفور رحيم

  :اما فيما يخص صور التوآيد التي جاءت عليها الفاظ الغفران فهي  
  )بكسر الهمزة وتشديد النون ():إنَّ(التوآيد باالداة  -1

ا،                وهي من األحرف المشب      ر له ر خب ع الخب ا، ورف هة بالفعل وعملها نصب المبتدا اسما له
شبه  ي ت و  )أنَّ(وه ا ه رق بينهم زة والف ة الهم ول  ) أنَّ(المفتوح رد معم م مف ي موضع اس ون ف تك

  .)424(لغيره، والمكسورة تكون في موضع المبتدأ وخبره حيث وقعا اول الكالم
الى  ال تع َر((ق ِذيَن َأْس اِدَي الَّ ا ِعَب ْل َي ُر ُق َه َيْغِف ِه ِإنَّ اللَّ ِة اللَّ ْن َرْحَم وا ِم ِسِهْم ال َتْقَنُط ى َأْنُف ُفوا َعَل

  )425( ))الذُُّنوَب َجِميعًا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم
ذه                    في هذه االية دالالت آثيرة تدل على آمال الرحمة والمغفرة فالرازي يتحدث لنا عن ه

ا  (االية فيشير الى ان لفظ       ه       ) دييا عب م ان قول المؤمنين، ث ا   (مختص ب ذنوب جميع ر ال ) إنَّ اهللا يغف
ذنوب                        ر ال و يغف ذا هو المقصود فه ؤمنين وه صادرة عن الم يقتضي آونه غافرا لجميع الذنوب ال

يغة   ة وص ة واالناب ر(بالتوب صاحب     ) يغف ذا ف ى ه اء عل تقبال، وبن ي لالس ضارع  وه يغة الم ص
ة اخرى                الكبيرة مغفور له قطعا، اما قبل الد       اك دالل ا، وهن دخول فيه خول في نار جهنم واما بعد ال

سرة بالحاجة                             ة مف د والعبودي ذنب بالعب الى سمى الم ه تع ة الن ى الرحم دل عل ة فهي ت ذه االي في ه
والذلة والمسكنة، وآذلك اضافته العباد الى نفسه بياء االضافة وشرف االضافة اليه يفيد االمن من             

  .)426(العذاب 
َشاُء   ((  وتعالى  يغفر لمن يشاء بدليل قوله   فاهللا سبحانه    ن َي ، 427))َيْغِفُر ِلَمن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َم

  .)428(فيغفر للتائب، أو من عمل صغيرة ولم تكن له آبيرة و المراد هو التائب
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ـ        د ب وجعل لفظ   ) ان(و المراد من هذه اآلية الكريمة توآيدة للغفران مطلقًا، ونالحظ التوآي
ما  ه اس ظ  ألجالل ر لف د اآلخ ذه االداة، والتوآي ا(له ث) جميع د الثال الى: والمؤآ ه تع َو (( قول ُه ُه ِإنَّ
تفيد المبالغة، فحملت   ) غفور(وتفيد الحصر أي ال احد يغفر إال اهللا، آما ان لفظة            )) اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 

  .هذه اآلية معنى الكمال
رَِّحيمُ      ِنَّإ(( وقد ورد التأآيد إلفادة الحصر بقوله تعالى           وُر ال َو اْلَغُف رآن      )) ُه ُه را في الق آثي
  الكريم 

ا     (وآان خبرها جمله فعليه متكونة من        ) إنَّ(آما ورد التأآيد باألداة        ان واسمها وخبره ) آ
  .مرات في القرآن الكريم) ثماِن(فقد وردت بهذه الصورة 

الى     ال تع وراً  (( ق ّوًا َغُف اَن َعُف َه َآ   .)429())ِإنَّ اللَّ
ال ا    راء ق ا ادخلت العرب    (( لف ان (ربم ذي ال ينقطع      ) آ دائم ال ر ال ى الخب ان اهللا  ...(عل وآ

  .)430())على آل خبر قد آان ثم انقطع) آان(والمعنى البيِّن ان تدخل. فهذا دائم) غفورا رحيما
الغفران من اهللا             ) آان(وبناءا على قول الفراء فان         دائم ف ر ال ى الخب ) عز وجل   (دخلت عل

مهدي المخزومي عن فعل الوجود      . وهو مستمر عبر الوجود، وبهذا المعنى تحدث د        دائم ال ينقطع  
  .)431(آان فهي تدل على الوجود العام المطلق

رآن   ) آان(تدل على الزمن العام، الن ) آان(فالنسبه الغالبة هي ان       استعملت آثيرا في الق
  .)432(استعماال أزليا خصوصا عندما تستند الى اسم الجاللة

ا، الن              ففي اآل    ية المتقدمة الذآر تعليل لما يفهمه الكالم من الترخيص والتيسير وتقرير لهم
ذنبين     ) سبحانه وتعالى (اهللا   ذا         )433(سنته المستمرة الغفران للخاطئين والم ده ه زال عه ا  . ؛  فال ي آم

ذه        ) ان(وردت صورة اخرى للتوآيد بـ     الالم واختلف في اسم ه فجاء خبرها جملة اسمية مبدوءة ب
ة،           (م، فقيل فيها    الال الم الموطئ ل ال ا يكن من      ...الم االبتداء، وقيل المزحلقة وقيل الفارقة وقي ومهم

  اسم هذه الالم فان وظيفتها في الكالم تاآيد معنى الجمله المثبتة
ائم،    : زيد قائم فقد اخبرنا بانه قائم الغير، وإذا قلنا        : إنا اذا قلنا  (( (قال ابن يعيش       إنَّّ زيدا ق
ان          : زيد قائم : رنا عنه بالقيام مؤآدا، آأنه في حكم المكرر نحو        فقد اخب  الالم آ إن اتيت ب زيد قائم؛ ف

  )434(...))آالمكرر ثالثا
ا               ) ان(فهذه الالم تلزم       ا وم دأ به المخففة ولذلك فان هذه الالم مفتوحة الن لها الصدارة فيبت

  .)435(نت هذه الالم مفتوحةيبتدء به البد ان يكون متحرآا واخفَّ الحرآات الفتحة ولذلك آا
  

  )436())ِإنَّ َربََّك َسِريُع اْلِعَقاِب َوِإنَُّه َلَغُفوٌر َرِحيٌم(( ومثال هذه الصورة قوله تعالى 
  )437())ِإنَّ َربََّك َلَسِريُع اْلِعَقاِب َوِإنَُّه َلَغُفوٌر َرِحيٌم(( وقال ايضا 

ا ام سرعة العق ي سورة االنع الى ف بحانه وتع د اهللا س د اآ االداة فق د ) إنَّ(ب ب دها، واآ وح
ـ         االداتين ب ة ب الم  (المغفرة والرحم ـ                  )إّن، وال اب ب د سرعة العق ا في سورة االعراف اآ إّن، (؛ ام

رة         )إّن، والالم (، واآد المغفرة والرحمة بـ      )والالم د المغف ين  هو تأآي اتين االيت ، اذن التشابه في ه
سيوطي       اما االختالف فبتوآ  ) إّن، والالم (والرحمة بـ    ذه      ((يد سرعة العقاب، يقول ال ين ه رق ب والف

ال  الالم فق ا ب ى هن ث ات ام حي ة االنع ة واي اب: (االي سريع العق د ) ل د التوآي الم تفي اك ان ال دون هن
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ي اسرائيل                          اب بن اب عاجل وهو عق ا عق ذآور هن اب الم اب الن العق فافادت هنا تأآيد سرعة العق
ْوِم             (النه في سياق قوله     بالذل والنقمة واداء الجزية بعد المسخ        ى َي ْيِهْم ِإَل َثنَّ َعَل َك َلَيْبَع َأذََّن َربُّ َوِإْذ َت

َذابِ         وَء اْلَع ُسوُمُهْم ُس ْن َي ل وهو مناسب بخالف                 )438()اْلِقَياَمِة َم ان التعجي اد بي سرعة اف د ال  فتأآي
ل    ه آج ام فان ورة االنع ي س ذآور ف اب الم د  )439())العق ه بتأآي اآتفى في ا) إنَّ( ف ة ولم صت اي  اخت

  .)440())االعراف بزيادة العذاب عاجال اختصت بزيادة التاآيد
ويتبين لنا من ذلك ان سورة االعراف آانت في مقام ذآر عقاب بني اسرائيل، فمقام تأآيد                  

  .سرعة العقاب واضح، واما سورة االنعام فاالية الواردة فيها في مقام تاخير سرعة العقاب
صورة من                 وهناك صورة اخرى للتوآيد        ذه ال د وردت ه د بضمير الفصل، وق هي التوآي

  .في القرآن الكريم) خمس مرات(التأآيد في الفاظ الغفران 
ضمير فصال؛           )441(ان ضمير الفصل يفيد توآيد معاني القصر المتعددة          ذا ال د سمي ه ، وق

د                      ادل استعمال آلمات التأآي ضمير يع ذا ال ر، فاستعمال ه دأ والخب ين المبت ا   )442(النه يفصل ب ، آم
وى                  ُسمي عمادًا؛ النه يعتمد عليه معنى الكالم، وسمَّاه بعض الكوفيين دعامة؛ النه يدعم الكالم فيق

  .)443(ويؤآد
سالم  (وسوف نبين ذلك في قوله تعالى في سياق عرض قصة سيدنا يوسف          ه ال ال  )علي ، ق

ْم       * ِإنَّا ُآنَّا َخاِطِئيَن    َقاُلوا َيا َأَباَنا اْسَتْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا       ((اخوة يوسف الى ابيهم      َتْغِفُر َلُك ْوَف َأْس َقاَل َس
  )444())َربِّي ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم

ولهم    ك بق دوا ذل ذنبهم فاآ وة يوسف ب رف اخ د اعت اِطِئيَن(فق ا َخ ا ُآنَّ ول د)ِإنَّ فاضل . ؛ يق
سامرائي  راء فعل  ((ال ن ج ه م ّل ب ا ح اهم وم ا رأوا اب وة يوسف لم ة ان اخ وهن واللوع ن ال تهم م

ة    راف بالخطيئ ذار واالعت د االعت ى توآي ك ال اهم ذل ن الحزن دع ه م اب عيني ؤاد وذه ة الف وحرق
ي االرض  ه ف ن ل ة ومّك ة عالي وََّءه مكان دهم وب ه بع ان اهللا اآرم يهم ف ة اخ ، )445(.....))بخالف حال

  .ووعدهم ابيهم باالستغفار؛ ولم يستغفر لهم بالحال
ى   ) سوف(فدخول     ـ             عل تغفار ف أخير االس اد ت تغفار اف ى      ) سوف (فعل االس دل عل حرف ي
  .)446(المستقبل
شير                        ذي ت زمن ال ى ال وا عل م يتفق سرين ل وعند مطالعة البحث لكتب التفاسير وجد ان المف

ظ   ة بلف ه االي تغفر (الي وف اس ال بعض      ) س ره، فق ى غي ب،ام ال ستقبل القري ى الم شير ال ي ت أ ه
ى          )447( الجمعة آما ذهب الى ذلك الفراء      المفسرين أنها تشير الى ليلة     ، فيما ذهب بعضهم االخر ال

ا              ((انه اخرَّه الى المستقبل البعيد، قال القرطبي         م الحزن م ه أل وا علي انما سألوه المغفرة النهم ادخل
  .)448())لم يسقط المأثم عنهم إال بإحالله
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سالم  (فسيدنا يعقوب      ل             ) عليه ال ورا، ب ران ف م بالصفح والغف م يلقه تغفار      ل ك االس جعل ذل
ي    (وعدا مستقبال، يجيء على تراٍخ من الزمن فقد قال           ل     ) سوف استغفر لكم رب م يق سأستغفر  :(ول

  .)449()لكم ربي
الى     ) عليه السالم (و  استغفار نبينا ابراهيم         ال تع ا       ((البيه ق ي َي ْن آِلَهِت َت َع ٌب َأْن اَل َأَراِغ َق

ي                  * َمنََّك َواْهُجْرِني َمِلّيًا      ِإْبَراِهيُم َلِئْن َلْم َتْنَتِه َلَأْرجُ     اَن ِب ُه َآ ي ِإنَّ َك َربِّ َتْغِفُر َل َك َسَأْس الٌم َعَلْي اَل َس َق
  )450())َحِفّيًا

ذه    ) ساستغفر لك ربي( وقد بين الرازي في تفسيره لهذه االية ان          فيها وجوه عديدة، ومن ضمن ه
ه ي قول تماحة،آما ف ى االس ون بمعن د يك تغفار ق وه ان االس الى الوج ُروا (( تع وا َيْغِف ِذيَن آَمُن ْل ِللَّ ُق

ذاب         )451())ِللَِّذيَن ال َيْرُجوَن َأيَّاَم اللَّهِ   ا بع ا آنت حي رك م ي أن ال يجزيك بكف ، والمعنى سأسأل رب
ا أيس من           ان فلّم ه االيم الدنيا الُمعّجل، والوجه االخر انما استغفر ابراهيم البيه النه آان يرجو من

  .)452(ذلك ترك االستغفار
  

سين                           ين ال رق ب سيوطي ان الف ول ال سين، يق ا من ال وبذلك يتضح لنا ان سوف اوسع زمان
  :وسوف من وجهين

  التراخي في سوف اشد منه في السين: االول
  .)453(يجوز دخول الالم على سوف: الثاني

ات                        االخص في اي دم ان الغرض من دخول ضمير الفصل في الكالم وب ا تق وخالصة م
رة في                  الغفران هو ارا   دة االيذان بتمام اسم اهللا تبارك وتعالى وآمال هذه الصفة فيه أي صفة المغف

  ).إّن(الجملة االسمية والمؤآدة بـ 
الم الجحود ، وهي الم مكسورة                     وهناك صورة اخرى للتوآيد وهو التوآيد بالنفي وذلك ب

مار      ضارع باض ل الم صب الفع ضارع ، وتن ل الم ى الفع دخل عل ده وجوب ) أّن(ت وز بع ا وال يج
  .)454(اظهار هذه الالم

ـ                   سبوقة ب ى الفعل م ان   (ويؤآد النفي بهذه الالم وتعَرف بانها تدخل عل ا آ م يكن   (او  ) م )  ل
  .)455(المنفية اذا آانت ماضية لفظا) آان(حيث تختص بخبر 

الى     ه تع ُه مُ        ((آقول اَن اللَّ ا َآ يِهْم َوَم َت ِف ذَِّبُهْم َوَأْن ُه ِلُيَع اَن اللَّ ا َآ ْم  َوَم ذَِّبُهْم َوُه َع
  )456())َيْسَتْغِفُروَن

هو  ) معذبهم(وذلك لتأآيد نفي العذاب، وبناء على ذلك فان    ) يعذبهم(فاتصلت الالم بالفعل      
ار       ا سبب عدم اظه د الم الجحود   ) أن(الخبر والالم هي الم الجحود وجيء بها لتأآيد النفي وام بع

دها في ا             تقبال وال           هذه النها ان وقعت فهي لنفي الفعل بع ستقبل، و أن لتخليص المضارع لالس لم
  .)457(يجوز دخول حرف على اخر بمعناه

ل                           سمونها الم الجحود ويعل ره ممن ي ى عكس غي الم الم النفي عل ذه ال ويسمي النحاس ه
ائال   سميته ق ق       ((ت ه، ال مطل ا تعرف ار م ة انك ي اللغ د ف ي، الن الجح سميتها الم النف صواب ت وال

  .)458())االنكار
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ذه   ذوف    وي ر مح دة والخب ر زائ دة او غي ون زائ ا ان تك الم ام ذه ال ى ان ه ي ال ب االلوس
  .)459(ما آان اهللا مريدا لتعذيبهم: والتقدير
ضا       ) معذبهم(فان  )) َوَما َآاَن اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُرونَ     ((وقوله تعالى      ان اي ر آ هو خب

ه ال حاجة للمجي       الم، الن ه ال م تتصل ب ا وصيغة اسم الفاعل   ولكن ل ذبهم (ء به ي  ) مع ه نف اراد ب
ة نفي                         ذه االي وت، ففي ه ى الثب دل عل صيغة االسمية ت التعذيب على العموم، وآما هو معلوم ان ال
ى                           ر عل ذا جاء الخب ستغفرين وله ونهم م شرط وهو آ ة ولكن ب للعذاب في جميع االحوال واالزمن

ان من الممكن                ي، وآ د آون منف ه     صيغة اسم الفاعل بع اء بقول ادة الب ذَِّبُهْم،     :  زي ُه بُمَع اَن اللَّ ا َآ َوَم
  .)460()الالم(ولكنه في هذه الحالة ليس ابلغ من الجحود بـ 

ران او                      ى ذا غف وقد يعترض بانَّ خبر آان هو  االسم في المعنى، والجواب ان الخبر بمعن
  .)461(مضمرة وجوبا بعدها) أن(غافر، وليس المصدر هو الخبر والنصب بـ 

الى      ال تع ا ق ِدَيُهْم       ((آم ْم َوال ِلَيْه َر َلُه ُه ِلَيْغِف ِن اللَّ ْم َيُك وا َل ُروا َوَظَلُم ِذيَن َآَف ِإنَّ الَّ
  )462())َطِريقًا

ة               ((يقول الزمخشري      ى سبيل المبالغ في هذه االية نفي للغفران والهداية، وهي اللطف عل
ضيهما               ا يقت ا نفي م راد بنفيهم ان الخالص الثابت والمعنى         التي تعطيها الالم، والم ان : وهو االيم

ا                        نهم ان يحدثوا م ستبعد م ه، ي ر واالصرار علي اد الكف الذين تكرر منهم االرتداد وعهد معهم ازدي
  .)463())يستحقون به المغفرة ويستوجبون اللطف

ذا الموضع     يفيد نفي التأآيد، وهذا غير الئق في       )) َلْم َيُكِن اللَُّه ِلَيْغِفَر َلُهمْ    ((فقوله تعالى       ه
ول                    رازي حيث يق ا ال ه لن ك ينقل ي، والوجه في ذل د اذا ذآر    ((وانما الالئق به تأآيد النف نفي التأآي

  .)464())على سبيل التهكم آان المراد منه المبالغة في تأآيد النفي
ون                      ووردت صورة اخرى للتوآيد وهو اجتماع الم  القسم مع الفعل المضارع متصال بن

ك                    التوآيد الثقيلة،    ران، وذل اظ الغف ريم مع الف رآن الك حيث وردت هذه الصورة مرة واحدة في الق
الى     ) عليه السالم(في استغفار ابراهيم   ال تع ده باالسالم ق ِه     (( البيه حين وع َراِهيَم ِلَأِبي ْوَل ِإْب ا َق ِإلَّ

  )465( ))َلَأْسَتْغِفَرنَّ َلَك
الغرض من وجود          ففي هذه االية اجتمع توآيدان، وهما التوآيد بالم ال         ة ف د الثقيل ون التوآي قسم ون

  .)466(القسم في الكالم توآيد الكالم وتقويته
ائال     اني ق اهر الجرج د الق ا عب د تحدث عنه ة فق د الثقيل ون التأآي د بن ا التوآي م ان ((ام إعل

  .)467())النون الثقيلة علم التوآيد، فال تكون إال في مثال المستقبل
صفور    ن ع ب اب ا ذه ـ669ت(فيم ن )ه دا م ر توآي ة اآث النون الثقيل د ب ى ان التأآي  ال
  .)468(الخفيفة

ذلك   ((فالتوآيد بالنون الثقيلة      د فك بمنزلة تكرار الفعل ثالث مرات ولما آان التكرار للتوآي
  .)469())النون هنا للتوآيد

  :داللة أحوال الجملة : ثانيا
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اء البالغة                ا علم ي به ددة عن ام    يشتمل االسلوب القرآني احواال متع ال االم دمون امث المتق
  .عبد القاهر الجرجاني وغيره

ا                     ارين هم رة وهي تخضع العتب وخي قواعد   : فاالحول التي تراعى في نظم الكالم آثي ت
ا              ددة ومتنوعة ومنه ذه االحوال متع أخير، الحذف      : النحو ومراعاة مقتضى الحال، وه ديم والت التق

  .الخ....وصل والفصل، التأآيد وعدمهوالذآر، التعريف والتنكير،االضمار واالظهار، ال
ى                         ذلك ات ا، وب م جميعه ريم يراعي احوال الكل وهذا ما يعرض له علم المعاني فالقرآن الك

ث     ن حي بة م ا المناس ي مواقعه ع ف ه تق اظ في لوب، فااللف ع االس ستوى ورفي الي الم رآن ع م الق نظ
  .التأليف والترآيب

ا ودل                ع المناسب له ع الموق ه تق ذلك             فكل لفظة في أليف، ل رادة من الت ة الم ا المعين ت داللته
ره من الكالم               ذه الخصائص    : تفرد القرآن الكريم من حيث نظمه بخصائص تميزه من غي وهو به

ة                     ران المتعلق اظ الغف ذه االحول اللف ي، وسيعرض البحث ه ة في االعجاز القرآن بلغ ذروته العالي
ذا س      ة ل اليب المتنوع ة باالس ا عالق ب واآثره ى بالترآي ف   (  نقف عل ذآر، والتعري ذف وال الح

  ، مما ُيَغير او يضيف معنًى جديدًا آليات الغفران)والتنكير، والوصل والفصل
  -:الوصل والفصل- 1

إعلم ان  ((اشار االمام عبد القاهر الجرجاني الى آون هذا المعنى من اسرار البالغة قائال                
لى بعض، او ترك العطف فيها والمجيء        العلم بما ينبغي ان يصنع في الجمل من عطف بعضها ع          

وة االمر في            .....بها منثورة، تستأنف واحدة منها بعد اخرى من اسرار البالغة،              غ من ق د بل ، وق
ال     ا فق ئل عنه ه ُس ضهم ان ن بع اء ع د ج ة فق ّدا للبالغ وه ح أنهم جعل ك ب ن  : (ذل صل م ة الف معرف

  . )470() ))الوصل
ة    يم الجوزي ن ق دث اب د تح ـ751ت(وق ه) ه ائال عن ف (( ق ع العط م بمواض و العل وه

ان البالغة                       ا وهو من اعظم ارآ واالستئناف والتهدي الى آيفية ايقاع حروف العطف في مواقعه
  .)471())حتى قال بعضهم حدُّ البالغة معرفة الفصل والوصل

ائال             ه ق ى اهميت دار،            ((وعلَّق العلوي مشيرا ال ل المق دقيق المجرى، لطيف المغزى، جلي
ة الفصل،           آثير الفو  ة البالغة، فحدها بمعرف ائد، غزير االسرار، ولقد سئل بعض البلغاء عن ماهيِّ
  .)472())والوصل

  
د       ا يفي ان فائدة العطف التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، ومن الحروف العاطفة م

سام         اني        : االول:هذا المعنى وهو الواو، ففي العطف ثالثة اق رد، والث ى مف رد عل عطف  : عطف مف
  .)473(عطف جمل ليست بقوة المفرد : لجمل على جمل اخرى، والثالثا

ه        سم االول قول ال الق سام ومث ذه االق ن ه وع االول م يء الن ران مج ات الغف ضمنت اي وت
اِر                   ((تعالى   َذاَب النَّ ا َع ا َوِقَن ا ُذُنوَبَن اْغِفْر َلَن ا َف صَّاِبِريَن   *الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا ِإنََّنا آَمنَّ صَّاِدِقيَن  ال َوال

   )474())َواْلَقاِنِتيَن َواْلُمْنِفِقيَن َواْلُمْسَتْغِفِريَن ِباْلَأْسَحاِر
ذه     دة من ه ي آل واح م ف ا له ى آم ة عل ة دال ذه االي ي ه واو ف ر الزمخشري ان ال د ذآ فق
  )475(.الصفات
ون حيث               م المؤمن ع دون عطف    ((فهذه االوصاف الخمسة هي لموصوف واحد وه م تتب ل

اير            لتباين   ة تغ ا منزل صفات وتباينه اير ال زل تغ ى واحد، فين آل صفة من صفة؛ اذ ليست في معن
  .)476())الذوات
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ين في                             صفيتين الجليلت ين ال ضاد ب ه الكشف عن الت وي في محاولت ه العل وهذا ما اشار الي

  )477( ))َغاِفِر الذَّْنِب َوَقاِبِل التَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب((قوله تعالى 
اقض                 فالمرجع ب    ا تن دم فلّم ذر والن ل الع ه يقب اه ان ذنب    (قبول التوبة الى االثبات معن غافر ال

الى،             ) وقلبل التوب  وجب الفصل بالواو، آما ان المغفرة مختصة بالعبد وقبول التوبة مختص به تع
رة                           ا احداث المغف ى ان الغرض هن ة عل وورودهما على وزن واحد وهو صيغة اسم الفاعل دالل

   )478( تعالىوالتوبة من قبله
وهم اولياؤه واهل طاعته،وهو غافر الذنوب في        ) الاله اال اهللا  (ومعنى االية غافر الذنب لمن يقول       

  مامضى وفي  مايستقبل
ول        ) غافر و قابل  (وذهب الزملكاني الى ان        رة والقب ا  ((صفتان تشعران بحدوث المغف فهم

رف العط      دخل ح سه، ف ي نف ره ال ف ي غي ه ف ال وفعل فات االفع ن ص ين  م ين المعني اير ب ف المغ
دوام واالستمرار مع                   ولتنزلهما منزلة الجملتين، نبه العباد على انه يفعل هذا ويفعل هذا مشعرة بال

  .)479())شدة العقاب
ال         واو فق ين      ((وذهب ابو حيان في ذآر الفائدة من مجيء ال ذنب التائب ب ادة الجمع للم إف

ذنب            رحمتين بين ان يقبل توبته فيكتبها له طاعة من         م ي أن ل  الطاعات وان يجعلها مّحاءة للذنوب آ
  .)480())آأنه قال جامع المغفرة والقبول

ال      ((ابراهيم السامرائي عن هذا النظم البديع قائال   . وتكلم د    ذه التجزءة جم ا من ه يتبين لن
اني                     ام المع نظم مع احك ذا يتفق احسان ال ى ه رآن، وعل ة الق ه لغ ذي اتصفت ب ديع ال هذا النظم الب

ى المصدر من          ) غافر الذنب (الغراض أال ترى انه حين جاء قوله        وا ده ال اب (لجأ بع م    ) ت ه ل ولكن
ـ اء ب ا ج ة وانم ل بالتوب وب(يق ذلك  ) الت سن ب ة فيح ي االبني ة ف ن المماثل و م ذا النح وفر ه ليت

  .)481())النظم
ر اهللا              ((  ومن الفصل قوله تعالى        ن يغف م ل ستغفر له م   سواء عليهم استغفرت لهم ام لم ت  له

  )5))(إن اهللا اليهدي القوم الفاسقين
ين         مْ       (فقد فصل ب ْسَتْغِفْر َلُه ْم َت ْم َأْم َل َتْغَفْرَت َلُه ْيِهْم َأْس َواٌء َعَل ة  ) َس ونَ (وجمل ؛ الن )ال ُيْؤِمُن

ة                .بينهما آمال االتصال ويتبين لنا مما مر ذآره ان القرآن الكريم استعمل باسلوبه المنظَّم طريق
ذا                       خاصة في عرض   ر ه و تغي ه المناسب ول اظ في مكان  االيات القرآنية، فوضع آل لفظ من االلف

اذ اهللا ان يفعل       –المكان بأن وضع بغير هذا الموضع الختل النظام العام لهيكل القرآن الكريم               ومع
   .-هذا 

ران،            ) الفصل والوصل (فـ     من احوال الجملة قد أثرت التأثير البالغ وبخاصة في ايات الغف
  نا جمال االسلوب مع روعة النظم الذي جاء متناسقا بمختلف صيغه وتراآيبهولحظ

  :  الحذف والذآر2
.ويشكل هذا االسلوب مضافا الحوال الجلمة المارة الذآر عنصرا مهما في الكالم العربي            
  .فاالصل في الكالم ان يذآر، وقد يحذف لتحقيق دالالت معينة   
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هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ،      (( الحذف بقوله    وقد اشار عبد القاهر الجرجاني الى       
ادة                            ذآر، والصمت عن االف ذآر افصح من ال رك ال ه ت رى ب سِّحر، فانك ت عجيب االمر، شبيه بال

  )6())ازيد لالفادة، وتجدك انطق ما تكون اذا لم تنطق، واتم ما تكون بيانا اذا لم تبُِن
دخل الترآيب         ففي الحذف رغبة الى تحقيق االيجاز، ولكن هذا           االيجاز ال يخل بالمعنى، ي

  .اللغوي لغرض معين
وقد اشتملت ايات الغفران على هذا اللون البالغي فقد وردت الفاظ الغفران محذوفة الفعل                

الى      ال تع ام، ق ه المق ق غرض يتطلب ك إال لتحقي ا ذل ه وم ول ب ا  ((او المفع ِمْعَنا َوَأَطْعَن اُلوا َس َوَق
  )2))(َوِإَلْيَك اْلَمِصيُرُغْفَراَنَك َربََّنا 

ة ؛ اذ حذف الفعل                       ذه االي حيث حذف فعل المغفرة، وحذف فعل المغفرة لدليل معين في ه
رازي عن                د تحدث ال دعاء وق ى ال ه معن ى اهللا وفي وهو بصيغة فعل االمر الصادر من قبل العبد ال

ه ال حاجة                ا فان ذآر           هذه االية فذآر ان القوم لما قبلوا التكاليف وعملوا به رة ف ى طلب المغف م ال  به
الوا  ك ق وزا ذل ا َج نهم فلم صير يصدر ع ائفين من تق انوا خ م آ ا(انه ك ربن م ) غفران ى انه والمعن

الم  دير الك ران وتق سون الغف ي   : يلتم ك ف ل وذل ن الفع صدر ع ستغني بالم ث ي ك، حي ر غفران اغف
صيغة آانت موضوعة                      ذه ال ان ه ك ب ال ذل راء، معلل ذلك الف دعاء فكانت      الدعاء وايدهم ب ى ال لمعن

  ).3(اولى له
ا        زل الفعل هن رة، واخت وقد حذف الفعل هنا لداللة ما قبله عليه فسياق االية جاء لمعنى طلب المغف

  ) .4(النهم جعلوه بدال من اللفظ بالفعل
ريم،         وقد حذف االسم ايضا، فقد جاء مفعول فعل الغفران محذوفا في اآثر ايات القرآن الك

  .ا داللته الالزمةولهذا الحذف ايض
  .داللًة على استجابة دعائهم) الذنب(     فدعاء االنبياء والصالحين جاء محذوفا للمفعول وهو 

سالم  (قال تعالى على لسان آدم وحواء       ا ال ْر       ) ((عليهم ْم َتْغِف َسَنا َوِإْن َل ا َأْنُف ا َظَلْمَن اال َربََّن َق
  )482())ِسِريَنَلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخا

  فهذا دعاء آدم وحواء بعد ارتكابهما الذنب  
ي             ) ((عليه السالم (وقال تعالى على لسان نوح         ْيَس ِل ا َل َقاَل َربِّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسَأَلَك َم

  .)483())ِبِه ِعْلٌم َوِإلَّا َتْغِفْر ِلي َوَتْرَحْمِني َأُآْن ِمَن اْلَخاِسِريَن
غائب المفعول وهو    ) عليه السالم(ودعاء نوح ) عليهما السالم(وحواء فقد جاء دعاء آدم       

وح                  ) الذنب( رة، ففي دعاء ن سالم   (ويلحظ في هذه االدعية التمسك الشديد في طلب المغف ه ال ) علي
  .)484())على سبيل التخشع واالستكانة هللا تعالى  وان لم يسبق منه ذنب((آان 

ر          ران آثي ة في طلب الغف ذه االدعي ل ه سان        ومث ى ل ا جاء عل ريم، وهو م رآن الك  في الق
م                    )عليهم السالم (االنبياء   الغفران له دعاء ب ى استجابة ال ة عل ، ويبدو لنا ان في حذف المفعول دالل

)485(.  
د        لم    (ونجد هذه الداللة ايضا في استغفار النبي محم ه وس ه وآل الى   ) صلى اهللا عغلي ال تع ق

   )486())َت َخْيُر الرَّاِحِميَنَوُقْل َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوَأْن((
  .مع غياب صاحب الذنب ) الذنب(ففي هذا الدعاء نلحظ غياب   

وا    ((المسَتغَفر اليه ويذآر الذنب، آما في قوله تعالى         ) اهللا(وقد يحذف المفعول وهو      َوالَِّذيَن ِإَذا َفَعُل
  )487( ))وا ِلُذُنوِبِهْمَفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَآُروا اللََّه َفاْسَتْغَفُر

  ) .اهللا(فقد حذف المفعول وهو المسَتغَفر وهو   
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  )488())ُيوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا َواْسَتْغِفِري ِلَذْنِبِك ِإنَِّك ُآْنِت ِمَن اْلَخاِطِئيَن((وقال تعالى 
ل وجاء    ) عليه السالم(فهو خطاب لسيدنا يوسف     تغفار لراعي بالكتمان وعدم الذآر، واالس

  .)489(للتغليب) الخاطئين(تذآير في صيغة ال
ه،         ) اهللا(ففي هذه االية حذف المفعول وتقديره      تغفار والتزام ز باالس في دعوة لزوجة العزي

ى    ) استغفري (في   ) ياء المخاطبة (وفي هذا الحذف داللة االآثار من االستغفار ومجيء          ة عل للدالل
  .)490(امتداد االستغفار إضافة الى تطويلة

رة واحدة في                 و من مجمل م      ا تقدم يتضح لنا ان حذف الفعل في ايات الغفران لم يرد إال م
ران                          د حذف مفعول فعل الغف ران، فق ات الغف را في اي القرآن الكريم، اما حذف االسم فقد ورد آثي
ان                             داده، ف ران وامت ر الغف رة واستجابتها او تكثي ى تحقيق المغف ة عل ذا دالل رة وفي ه الآثر من م

  .ه دالالت تتبين من خالل السياق القرآنيحذف المفعول في
    : التنكير والتعريف 3

يبويه    ول س ه، يق رع من ر والتعريف ف ماء التنكي ي االس رة اخفُّ ((االصل ف م ان النك اعل
ر                           م اآث ه، فمن ث رَّف ب ا ُتَع ا م دخل عليه عليهم من المعرفة، وهي اشد تمكنا؛ الن النكرة اوَّل، ثم ي

  .)491())الكالم ينصرف في النكرة
يش     ن يع ال اب سمَّيين     ((ق اول ُم م يتن ل اس ي آ ا وه ة عليه ة ومتقدم رة اصل للمعرف النك

  .)492())فصاعدا على سبيل البدل فهو نكرة
رة                     ى سبق النك دليل عل ر، وال وتحدث السيوطي عن التعريف ووصفه بانه فرع عن التنكي

  :ثالث وجوه
  .تميز عن العام باوصاف زائدةإن النكرة أعم والعام قبل الخاص ، فالخاص م: احداها
  .ان لفظة شيء تعمُّ الموجدات ، واذا أريد بعضها ُخِصص الوصف او ما قام مقامه: الثاني
  .)493(التعريف يحتاج الى عالمة لفظية  او وضعية: الثالث

  .فهذه الوجوه آان االصل في االسماء تنكيرها 
  

ظ الواح    تعمال اللف ي اس لوب القرآن ى االس ظ عل ا يالح ارة  ومم ا ت ارة، ومعّرف را ت د منّك
  .اخرى، وفي هذا االستعمال داللة وسر من اسرار هذا االسلوب المعجز

اظ    وت الف د احت ر(وق د جاءت لفظة ) غف لوب فق ذا االس ى ه رة(عل ي ) مغف رة ف وهي نك
د تكررت             ) خمسٍة وعشرين ( ع مرات   (موضعا على العكس من لفظة المغفرة وهي معرفة فق ) ارب

  .ريمفي القرآن الك
ة       ه لفظ اءت في ا ج رة(ومّم الى   ) مغف ه تع رة قول ْأُمُرُآْم    ((نك َر َوَي ُدُآُم اْلَفْق شَّْيَطاُن َيِع ال

  )494())ِباْلَفْحَشاِء َواللَُّه َيِعُدُآْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضًال َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم
ال،                       ذا الكم ر ه سبها التنكي ا، حيث اآ  وهذه المغفرة في هذه االية آاملة تامة بدليل تنكيره

ى                       دالن عل ة لفظين ي ويتحدث الرازي في تفسيره لهذه االية عن هذا الكمال فيذهب الى ان في االي
اني     :  والمعنى) المغفرة(التنكير في لفظة    : آمال هذه المغفرة وهما    رة، والث اضافة  : مغفرة أيِّ مغف

رة                ) منه( ذه المغف ال حال ه ى آم ه        )495(الى المغفرة فهذه االضافة دلت عل ك بقول ل ذل ان ((، ويعل
آمال آرمه ونهاية جوده معلوم لجميع العقالء وآون المغفرة منه معلوم ايضا لكل احد، فلما خصَّ                

                                                           
  29:  سورة يوسف- 488
  4/481: واسرار التأويل: انوار التنزيل: البيضاوي:  ظ- 489
   39: االثر الداللي لحذف االسم في القرآن: محمد جعفر العارضي:  ظ- 490
  1/22: الكتاب:  سيبويه- 491
 5/88: شرح المفصل:  ابن يعيش- 492
  2/35: االشباه والنظائر في النحو: السيوطي:  ظ- 493
   268: رة سورة البق- 494
  7/70: التفسير الكبير: الرازي:  ظ- 495



  
 

 يدل على عظم  هذه المغفرة بانها منه علم ان المقصود تعظيم حال هذه المغفرة، ألن عظم المعطى  
  .)496())الَعطية

َأْرُض               ((ومنها قوله تعالى         سََّماَواُت َواْل َها ال ٍة َعْرُض ْم َوَجنَّ ْن َربُِّك َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِم
  )497())ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقيَن

ة نظره،                ٌل من وجه سيرها آ ى تف سرون ال رة، وذهب المف ذه المغف وقد اختلف في بيان ه
ام ع  ن االم ي فع سالم (ل ه ال ا     ) : علي ان معناه اس ب ن عب ب اب رائض، وذه ى اداء الف ادرة ال المب

رة                  االسالم، وسعيد بن جبير االسالم ايضا ، وابي العالية بان معناها الهجرة، وانس بن مالك التكبي
س،          صلوات الخم سيرها بال ى تف ان  ال ب يم ا ذه ات، فيم ر  اداء الطاع ن جبي عيد ب ى، وس االول

  .)498( الجهاد، وعكرمة قال هي التوبةوالضحاك بانها
  :وقد جمعت هذه المعاني في خمسة ابيات شعرية هي   
  تـرك نواهيـــــــــه بهــــا مفســــــــــــــرة)         لمغفرة(أي بادروا لـ ) سارعوا(و 

  ــــــبرةاو هـــــــي اعمــــــــال لها مؤثـــرة           او هـــــي معنى التـــــوبة المعتــ
  وعـــن اميــــــر المؤمنين حيــــــدرة           ان اداء الفـــــــرض نفـــــس المغـــفرة
       والصلـــــــوات الخمــــس والجهـاد          وديــــــن احـــــــــــمد بهــــا يــــــــــراد

  )499(ســــــــروها الهــــــــجرة المشـــــهورة      او انهـــا االولـــــــى من التكبـــــيرة         وف
ا ان في             ا، آم ويبدو ان هذه المغفرة عامة فهي تشمل جميع المعاني المتقدمة بدليل تنكيره

ة واسعة                  تقديمها على الجنة تفضيل اخر لها النها السبب لدخول الجنة، فالتنكير يعطي ابعاد ايحائي
ل و        ال التهوي ارة النفع ر اش دى          ففي التنكي ه يهون ل ا فان ان معّرف شيء اذا آ نفس فال  التعظيم في ال

  .)500(النفس وإن آان عظيما 
الى         ه تع ي قول رة ف ذه المغف ي ه يم ف ة التعظ ظ دالل ا نلح َن  ((آم ُدوَن ِم ْسَتِوي اْلَقاِع ال َي

ِديَن    اْلُمْؤِمِنيَن َغْيُر ُأوِلي الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه ِبَأْمَواِلهِ      ُه اْلُمَجاِه ضََّل اللَّ ْم َوَأْنُفِسِهْم َف
ى   ِديَن َعَل ُه اْلُمَجاِه ضََّل اللَّ ْسَنى َوَف ُه اْلُح َد اللَّ ًا َوَع ًة َوُآّل ِديَن َدَرَج ى اْلَقاِع ِسِهْم َعَل َأْمَواِلِهْم َوَأْنُف ِب

  .)501()) َوَآاَن اللَُّه َغُفورًا َرِحيماَدَرَجاٍت ِمْنُه َوَمْغِفَرًة َوَرْحَمًة* اْلَقاِعِديَن َأْجرًا َعِظيمًا
دين،        ) مغفرة(في هذه االية وردت لفظة         نكرة، ففي االية معنى للتفضيل بالدرجات للمجاه

ا،                    ة فاجملت ولخصت فيه فقد فّصلت لنا االية االولى مستحقي هذه الدرجات، ثم جاءت االية الثاني
ا          رة منه وال آثي درجات اق ا خوَّل ا    : وفي تفسير ال ة ،             م ر والغنيم دنيا من الظف دين في ال هللا المجاه

  .)502(ما جعل اهللا في االخرة أي المنازل العظيمة في الجنة: وقيل
ا       ) مغفرة(ويتضح لنا مما تقدم ان مجيء لفظة           وين (بصيغة التنكير ودليل التنكير فيه ) التن

  .هاجاءت لتدل على التعظيم من منزلة او درجة ولهذا اختلف  المفسرون في معنا
ة                       ل جاءت مع صيغة المبالغ ط؛ ب رة فق ور (ان التنكير لم يشمل لفظة مغف د وردت   ) غف فق

الى                    ه تع ل قول وم مث ى العم دل عل ر لت صيغة التنكي ا ب رة، ومجيئه وا   ((هذه الصيغة نك ِذيَن َعِمُل َوالَّ
   )503())َغُفوٌر َرِحيٌمالسَّيِّئاِت ُثمَّ َتاُبوا ِمْن َبْعِدَها َوآَمُنوا ِإنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَها َل

رة وعدم            : والمعنى  ) بهم(فقد حذف الضمير        ساع المغف لغفور رحيم بهم، فدلَّ ذلك على ات
  .)504(تقييدها لتشمل العباد جميعهم ليبقوا في حالة الطاعة
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ك إال                       ا ذل ريم، وم رآن الك ر مواضع الق رة في اآث رة جاءت منك يتضح لنا ان صفة المغف
بحانه  ه س ات مغفرت در     الثب درك ق ن ال ن ة ونح رة عظيم ذه المغف صور، فه ر الع ى م الى عل  وتع

ا محجوب                    رازي ؛ الن تفاصيل احوال االخرة اآثره عظمتها ما دمنا في الحياة الدنيا آما يقول ال
ذه        ة ه وحي بعظم يم ي ر العظ رزق واالج ع ال ة وم ع الجن ة م ا مقرون ا، إال ان مجيئه ب عن وغائ

  .ي آل زمان ومكانالمغفرة لتتسع وتشمل المؤمنين ف
  
  
  

  :داللة حروف الجر: ثالثا
ن يعيش          سمى حروف      ((وهذه الحروف هي حروف االضافة قال اب ذه الحروف ت م ه اعل

ا                   ا تجر م االضافة النها تضيف معاني االفعال قبلها الى االسماء بعدها وتسمى حروف الجر، النه
  .)505())....وقد يسميها الكوفيون حروف الصفات .. بعدها من االسماء

  .)506(وهذه الحروف تعطي مفهوم التوصيل بين االفعال واالسماء  
  : ِمْن -1

ا                  : وتعد احدى الحروف العوامل، وتؤدي وظيفة الجر في ما بعدها، ولها معان متعددة منه
ة             ادة،         ) بعض (االبتداء في الغاية، والتبعيض حيث يصح وضع آلم ى الزي ؤدي معن ا، او ت موقعه

و   و ق ي نح ي النف ك ف ل  وذل ز وج ُرهُ  ((ل اهللا ع ٍه َغْي ْن ِإَل ْم ِم ا َلُك ه   )507())َم م إل ا لك ى م ؛ والمعن
  .)508(غيره

الى           ) ثالثة مرات (وقد وقع هذا الحرف مع الفاظ الغفران           ال تع ريم، حيث ق في القرآن الك
ْدُعوُآْم ِلَيغْ           (( َأْرِض َي َؤخَِّرُآْم          َقاَلْت ُرُسُلُهْم َأِفي اللَِّه َشكٌّ َفاِطِر السََّماَواِت َواْل وِبُكْم َوُي ْن ُذُن ْم ِم َر َلُك ِف

  )509())ِإَلى َأَجٍل ُمَسّمًى
  .)510(وقد تكررت هذه الصورة اليات الغفران في اآثر من موضع في القرآن الكريم  

ون  ون واالخفش آ د عارض الكوفي ن(وق الى ) م ه تع احتجوا بقول ضة ف ا ُمبعِّ ُر ((هن َه َيْغِف ِإنَّ اللَّ
  )511())ًاالذُُّنوَب َجِميع

ائال        ) من(فذهب االخفش الى ان        ى ق ذا المعن دة، وتحدث عن ه زاد    ((زائ ه يجوز ان ت فان
ال      ان ق ي، ف ي النف زاد ف وز ان ت ا يج اب، آم ي االيج وبكم (ف ن ذن رلكم م ى  ) يغف س المعن و نف ه

  .)512() ))يغفرلكم ذنوبكم(
دة ا             ) من(فـ     ا زائ ول    عند االخفش زائدة، اما الرازي فيتحدث عن عدم آونه ا   ((ذ يق اذا قلن

ان : انه ذآر البعض ههنا واريد به الجميع توسعا، والثاني        : احدهما: انها ليست زائدة فههنا وجهان    
دل                  ) من( ى الب رة معن ههنا للبدل والمعنى لتكون المغفرة بدال من الذنوب فدخلت من لتضمن المغف

  .)513())من السيئة
ى التبعيض في         : فان قلت  ((قال الزمخشري      ا معن ه   م وبكم   (قول ه    : ؟ قلت  )من ذن ا علمت م

ونِ   ((جاء هكذا إال في خطاب الكافرين، آقوله         وُه َوَأِطيُع وِبُكمْ       *َواتَُّق ْن ُذُن ْم ِم ْر َلُك ا  ((،  )514())َيْغِف َي
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وِبُكمْ    ؤمنين     )515())َقْوَمَنا َأِجيُبوا َداِعَي اللَِّه َوآِمُنوا ِبِه َيْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُن ال في خطاب الم ْل هَ ((، وق
تقراء،         ) يغفر لكم ذنوبكم  ( الى ان قال     )516(......))َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجاَرةٍ   ه االس ك علي وغير ذلك مما يقُف

  .)517())وآان ذلك للتفرقة بين الخطابين ولئال ُيّسوى بين الفريقين في الميعاد
وبكم     (فيما ذهب الرضي الى القول بان قوله تعالى            افر     ) يغفر لكم من ذن ين هو خطاب للك

ه  ) عليهما السالم(من قوم ابراهيم وقوم نوح    ا   (وقول ذنوب جميع ر ال د     ) يغف ة محم و خطاب الم فه
ران       )صلى اهللا عليه وآله وسلم    ( اقض غف ذنوب ال ين ران بعض ال ، ولو آان خطابا المة واحدة فغف

  .)518(الكل،بل عدم الغفران لبعضها يناقض غفران الكل
ا ال     ا انه ت فمنه ددت االراء وتنوع ضة     فتع نس ومبع ان الج دة او لبي ة او زائ داء الغاي بت

  .فالزمخشري تابع سيبويه في آونها مبعضة ، واالخفش ذهب الى زيادتها
ول    ) من (اما الرازي فقد ذآر رأيه بعد ان استعرض االراء التي قيلت بشأن       ذآر ق ذه، ف ه

ال                  م ق دة، ث ا       ف((الزمخشري الذي رأى انها مبعضة ونقل رأي الواحدي وابي عبي ع م ثبت ان جمي
ة                ر توب ه من غي ر بعض ذنوب ذآروه من التأويالت تعسف ساقط بل المراد ما ذآرنا انه تعالى يغف
ه                    وهو ما عدا الكفر، واما الكفر فهو ايضا من الذنوب وانه تعالى ال يغفره إال بالتوبة ، واذا ثبت ان

ان    تعالى يغفر آبائر آافر من غير توبة بشرط ان يأتي بااليمان فبأن       ؤمن آ ة للم تحصل هذه الحال
  .)519())هذا ما خطر بالبال على سبيل االرتجال- وبعد نقله هذا الرأي عقَّبه قائال بـ –اولى 

وبكم     (فيما ذهب الطباطبائي الى ان قوله          ا        ) يغفر لكم من ذن مجزوم في جواب االمر وام
سبوها     فللتبعيض وعلى هذا يكون المعنى يغفر لكم بعض ذنوبكم وهي           ) من(آلمة   الذنوب التي اآت

  .)520(المراد بهذا البعض حقوق اهللا، واما حقوق الناس فهي غير مغفورة: قبل االيمان، وقيل
الى    ه تع ذا قول د ه وِبُكْم   ((ويؤي ْن ُذُن ْم ِم ْر َلُك ِه َيْغِف وا ِب ِه َوآِمُن َي اللَّ وا َداِع ا َأِجيُب ا َقْوَمَن َي

   )521())َوُيِجْرُآْم ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم
نكم من                              ا صدر ع ران م ى غف م ينتهي ال ذنوب ث ران بال داء الغف ع ابت فيكون المعنى انه يق

ْنُهْم             ((وقوله تعالى     )522(ترك االولى واالآمل  صَّاِلَحاِت ِم وا ال وا َوَعِمُل ِذيَن آَمُن ُه الَّ َوَعَد اللَّ
ـ   )523())َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيمًا ن(ف ك ) م ل ذل نس عل ان الج اس لبي د النح ه عن ا اذا (( بقول انه

اه                          ى المجاز ومعن شيء ال يحمل عل ى المجاز وال ذا عل وا وه وا ثبت جعلت للتبعيض آان معنى آمن
  .)524())صحيح على الحقيقة

رد                ا للتبعيض ف الوا بانه وايَّده بذلك ابن هشام في معرض َردِّه على بعض الزنادقة الذين ق
  .)525(عليهم بانها للتبيين

  .)526(لبيان الجنس واحتمل آونها للتبعيضآما ايَّد الرازي آونها 
ك                        ة فغاضهم ذل ذه االي ار له على حين رأى البيضاوي ان هذه االية وقعت عند سماع الكف

   .)527(للبيان ) من(فرأى ان 
  : الباء-2
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ة        اني مختلف ة مع ب لتأدي ي الترآي دخل ف ي ت ر الت روف الج ن ح دة م اء واح د الب تع
  .)528(تعدية والزيادة االستعانة والقسم وااللصاق وال:منها

د جاءت     ران، فق اظ الغف ي اللف سياق الترآيب ع ال اء م تعملت الب رات(واس الث م ابقة ) ث س
  )529())َوِباْلَأْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُروَن((الفاظ الغفران في القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى 

  
  .)530(اليه العكبريفالباء في هذه االية استعملت الفادت معنى الظرفية وهذا ما ذهب   
ى                  وذهب الرازي الى آون هذه الباء ظرفية، واالصل فيها ان تستعمل لغير الظرف، فمعن

  .)531(أي استغفارا متصال باالسحار مقترنا بها) باالسحار هم يستغفرون(
الى    ه تع وَن ((وقول ْوِمي َيْعَلُم َت َق ا َلْي اَل َي َن *َق ي ِم ي َوَجَعَلِن ي َربِّ َر ِل ا َغَف ِ بَم

  )532())ْلُمْكَرِميَنا
  ) .بغفرانه(، وتقدير المصدر المؤول ) ما وغفر(فالباء دخلت عل المصدر المؤول من   
ديره          ((يقول مكي بن ابي طالب         : ويجوز ان تكون بمعنى الذي وتحذف الهاء من الصلة تق

ه،  استفهاما، وفيه معنى التعجب من مغفرة اهللا تع) ما(بالذي غفره لي ربي، ويجوز ان تكون        الى ل
ذا                  : تقديره ه في ه ديء ب ه فتبت رة اهللا ل ه، والتعظيم لمغف ل لعمل ى التقلي ي عل ي رب باي شيء غفر ل

ا         ) ما(الوجه وفي آونه استفهاما  بعد لثبات االلف في           وحقها أن تحذف مع االستفهام إذا دخل عليه
ِشروَن(حرف جر، نحو  ِبَم تَب ات ألف ) َف ساَءلون واليحسن إثب مَّ يت ا(وَع ي )م تفهام إالف ي االس  ف

  .)533())الشعر
ات، و      ) يا ليت قومي يعلمون   (ومقول القول من       ا (هو نصح منه لقومه في الحياة والمم ) م

  .)534(بمغفرة ربي لي وجعله اياي من المكرمين: مصدرية، والمعنى
رَّْحَمَن ِباْلغَ        ((آما قال تعالى       ِشَي ال ذِّْآَر َوَخ َع ال ٍر     ِإنََّما ُتْنِذُر َمِن اتََّب َرٍة َوَأْج شِّْرُه ِبَمْغِف ِب َفَب ْي

  )535())َآِريٍم
  .فعمل فيه الجر) مغفرة(على المصدر ) الباء(وقد دخل حرف الجر   

  : إلى -3
ة                       اء الغاي ى انته ذا الحرف عل دل ه وهو احد الحروف التي تعمل الخفض في االسماء، وي
  .)536(لالنتهاء) الى(بتداء و لال) من(على ابتدائها، فهما على طرفي نقيض، فـ ) من(آما دلت 

تراباذي  ول االس م ان ((يق ى(اعل ال    ) إل ان ب ان والمك ة الزم اء غاي ي انته ستعمل ف ت
الف اني  )537())خ ي رصف المب القي ف ول الم ذا   ((، ويق ي ه ذآر ف ي ت ر الت روف الج م ان ح اعل

ا      ستدٍع له ا وُم ضمِّن له و ُمت ا ه ه، أي مم ق ب ا تتعل ا مم د له ا الب ي ابوابه اب ف دة الكت ب الفائ لطل
  .)538())واستقامة الكالم،وهو اما فعل صريح آمرَّ ودخل وشبهها، او جاٍر مجراه

اظ                 ذه االلف ابقا ه د ورد س ران وق اظ الغف ستعملة مع الف ثالث  (ويعد احد حروف الجر الم
َها   َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم      ((في القرآن الكريم، وذلك نحو قوله تعالى          ) مرات َوَجنٍَّة َعْرُض

   )539())السََّماَواُت َواْلَأْرُض ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقيَن
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ذآر ان المصدر الميمي    دير بال ة، ومن الج اء الغاي ا انته ل حرف الجر هن رة(فيمث ) مغف
ا من خالل حرف الجر                     ان التوصل اليه ذا آ ى (يتضمن معنى المكانية، له ى المسارعة    ) ال ومعن

ه             المبادرة الى مغفرة ا    هللا باجتناب معصيته والى الجنة، واالمر هنا يقتضي الفور دون التراخي الن
ال            ك ق ي تل الف ف ن خ ل، وم ضي التعجي ك يقت رة وذل ى مغف ادرة ال سارعة والمب ر بالم ا أِم مم

  .)540(المسارعة الى ما يقتضي الغفران واجبة وهي التوبة
ْرِض         َساِبُقوا ِإَلى َمغْ  ((وبمعنى هذه االية نفسها قال تعالى          َها َآَع ٍة َعْرُض ِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنَّ

ْضِل                 ُه ُذو اْلَف السََّماِء َواْلَأْرِض ُأِعدَّْت ِللَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َوُرُسِلِه َذِلَك َفْضُل اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَّ
  )541())اْلَعِظيِم

ى آل             طلب العامل المتقدم في عمله قب      ((ومعنى المسابقة    ه فعل اد في ره باالجته ل عمل غي
  .)542())مكلٍف االجتهاد في تقديم طاعة اهللا على آل عمل آما يجتهد المسابق لغيره

ر       ره ان حرف الج رَّ ذآ ا م ضح مم ى(ويت صدر ) ال بق الم رة(س ال ) مغف سبوقا بافع وم
ا      فهذه االفعال تقتضي المبادرة اليها وعلى الفور و       ) سارعوا، سابقوا (وجوبية وهي    أني آم عدم الت

اعي،                 ) ضمير الجماعة   (ُيلحظ استعمال صيغة      و اذن خطاب جم ين فه واو في طلب الفعل وهو ال
  .هنا لالنتهاء الغاية ) الى(ويبدو لنا ان مجيء 

الى      ال تع ا ق اِس َلَعلَّ       ((آم ِه ِللنَّ يُِّن آَياِت ِه َوُيَب َرِة ِبِإْذِن ِة َواْلَمْغِف ى اْلَجنَّ ْدُعو ِإَل ُه َي ْم َواللَّ ُه
  .)543())َيَتَذآَُّروَن

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصــــــــــل الثالــــــــــث
  
  

  المستوى الداللي اللفاظ الغفران في القران الكريم
  

الظواهر الداللية في الفاظ الغفران في :المبحث االول
  القران الكريم
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التطور الداللي في الفاظ الغفران في :المبحث الثاني
  القران الكريم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  المباحث الداللية في الفاظ الغفران

  :الظواهر الداللية في الفاظ الغفران: المبحث االول
  : المشترك اللفظي: اوال

ه          د عرف ة، وق م الدالل ي عل درس ف ي ُت ة الت واهر الداللي د الظ ي اح شترك اللفظ د الم يع
علم ان من آالمهم اختالف اللفظين الختالف    ِا((اللغويون القدماء في آتبهم فقد ذآره سبيويه بقوله         

ك إ ن                    ين،  وسترى ذل المعنيين واختالف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين واختالف المعني
و  و نح ين ه تالف المعني ين الخ اختالف اللفظ اء اهللا تعالى،ف ين  : ش تالف اللفظ ب، واخ س وذه جل

و  د نح ى واح ين و : والمعن اق اللفظ ق، واتف ب وانطل ك ذه ف قول ى مختل ن  : المعن ه م دت علي وج
  .)544())الموجدة ووجدت اذا اردت وجدان الضالة واشباه هذا آثير

                                                           
  1/24: الكتاب :   سيبويه- 544



  
 

ائال               يبويه ق ى،          ((ثم تبعه ابن فارس فذهب الى متابعة س اق اللفظ واختالف المعن ه اتف ومن
زان         : آقولنا ة، وعين المي ال، وعين الرآي اء، وعين الم ارس     )545(..))عين الم ن ف ر اب ان تعبي  وآ

يبويه               ول س سألة، اذ ان ق اق اللفظين   ((اآثر  تحديدًا في هذه الم ي ان اللفظ واحد إال ان         )) واتف يعن
حيث تحدث عن      ) هـ 347ت(هذه الظاهرة واجهت االنكار عند بعض القدماء امثال ابن درستويه           

انى في حب         : فقد ظن اللغويون انها تفيد معاني متعددة مثال       ) وجد(معاني لفظة    ر، غضب، تف ه، عث
ال     ددة ق ان متع ة جاءت لمع ي الحقيق ذه اللفظة ف ا شيء واحد، وهو  ((وه اني آله ذه المع ا ه وانم

ة، فجعل                   اصابة الشيء خيرا آان او شرا، ولكن فرقوا بين المصادر؛ الن المفعوالت آانت مختلف
ة،  الفرق في المصادرر بأنها ايضا مفعولة، والمصادر آثيرة التصاريف جدا وامثلتها آثيرة مختل             ف

وهم اهل               ذلك ت دوم، فل ا مع صبر عليه وقياسها غامض، وعللها خفية، والمفتشون عنها قليلون، وال
  .)546())اللغة انها تأتي على غير قياس، النهم لم يضبطوا قياسها ولم يقفوا على غورها

ار          ) وجد (ويتضح من هذا النص ان انكار ابن درستويه للفظة             ى انك وى الحجج عل من اق
ففي نظره ان معاني هذه اللفظة آلها شيء واحد وهو           ) ما يتفق لفظة ومعناه مختلف    (المشترك أي   
  .المعنى المتقدم

دل اللفظ الواحد    : وقال بعض النحويين(( وايده ابو هالل العسكري اذ يقول        ال يجوز ان ي
ا     -على معنيين مختلفين   ة لكل واحد منهم ة أشكل        - حتى تضاف عالم ذلك عالم ه ل م يكن في إن ل  ف

ك ضرورة او              وُأ ى ذل دفع ال شكلة إال ان ي ة الُم ة وضع االَدلَّ لِبس على المخاَطب، وليس من الحكم
  .)547())علة، وال يجيء في الكالم غير ذلك إال ما شذَّ وقلَّ

بس، وان وجود اللفظ          ة لل ة المزيل زول بوجود العالم يبدو ان انكار العسكري مشروط، ي
و      المشترك في الجملة يمكن ان يحقق تلك ال    ارس آنفا،وتحدث اب ن ف عالمة آالمثال الذي عرضه اب

ائال              ز بعض انواعه ق م َميَّ ه ث ين فينبغي أن ال      ((علي الفارسي عن اق اللفظين واختالف المعني اتف
م                    ى ث ستعمل بمعن داخلت او تكون آل لفظة ت يكون قصدا في الوضع وال اصال ولكنه من لغات ت

  .)548())االصلتستعار لشيء فتكثر وتغلب، فتصير بمنزلة 
ة      ((َوحدَّ السيوطي هذه الظاهرة بقوله       اآثر دالل ين ف ين مختلف ى معني اللفظ الواحد الدال عل

  .)549())على السواء عند اهل تلك اللغة
ا اراد           يتبين لي ان القدماء انقسموا بين المؤيدين والمنكرين لهذه الظاهرة فمن قال بوقوعه

ا            ان اللفظين من واضعين مختلفين بان يضع اح        م يضع واضع اخر لفظ ين، ث دهما لفظا لمعنى مع
  .اخر لهذا المعنى فيشتهر هذا اللفظ عندهما في افادة المعنيين

؛ )هـ 225ت(وان من المؤيدين لهذه الظاهرة من َصنَّف لها آتبا خاصة آابراهيم اليزيدي              
لفظه واختلف    ما اتفق    (له  ) هـ240ت(، وابن العميثل    )ما اتفق لفظه واختلف معناه    (اذ له مصنف    

شجري     ) ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد       (والمبرد له   ) معناه ن ال ه  ) هـ 542ت(واب ل
  ).ما اتفق لفظه واختلف معناه(

ا خاصا للمشترك اللفظي اسماه                ة   (اما ُآراع النمل فقد وضع معجم د  ) المنجد في اللغ وق
  .وصل الينا بعضا من هذه الكتب
 فساروا على طريقة القدماء نفسها واقروا وجود ظاهرة المشترك             اما الباحثون المحدثون  

  .)550())ان يدل اللفظ الواحد على اآثر من معنى((اللفظي فتعددت تعريفاتهم وتنوعت منها 
  .)551())داللة على السواء عند اهل تلك اللغة((واضاف بعضهم على هذا التعريف عبارة 
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رد   ((ريفه للمشترك اللفظي او هو وهذه العبارة اطلقها السيوطي من قبل في تع       آل لفظ مف
ان واحد                        ة واحدة، وزم ة خاصة، في بيئ ين فصاعدا دالل يدلُّ بترتيب حروفه وحرآاته على معني

  .)552())وال يربط بين تلك المعاني رابط معنوي او بالغي
صوص،            ة للن ة اللفظي وض الدالل با ب غم ن اس ي م شترك اللفظ اهرة الم د ظ ذلك تع ل

  .)553(ظي اهمية آبيرة في اختالف العلماء واستنباطاتهم الفقهيةفللمشترك اللف
م               ان، وه دة مع ى ع ة اللفظ الواحد عل ونلحظ في جميع تعريفات المحدثين لالشتراك دالل
ان                     نهم من اضاف عنصر الزم ريفهم المشترك إال ان م في هذا يتفقون مع الباحثين القدماء في تع

  ).لغة اهل تلك البيئة(د بها الواحد، ومن اضاف البيئة الواحدة ويقص
د                 ا عق ا لم وال وجوده ه ل ة الن ة العربي ويذهب البحث الى تأييد وجود هذه الظاهرة في اللغ

  .اصحاب آتب الوجوه والنظائر مؤلفاتهم المتعددة
ق                     ه ان يطل ة اوجه ، فاالصل في ى ثالث َوعدَّ اصحاب آتب الوجوه والنظائر االستغفار عل

ذنوب و تر ال ه س راد ب ه  والم د االوج ى اح رد عل ريم في رآن الك ي الق ه ف م تنوعت معاني ا ث تغطيته
  :الثالثة االتية
َوَيا َقْوِم اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا     ((وهو االستغفار من الشرك او الذنب آقوله تعالى         : الوجه االول 

  )554())ِإَلْيِه ُيْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدَرارًا
وح      في هذه االية     يدنا ن سالم   (دعا س ه ال ادة              ) علي ه من عب ة الي تغفار والتوب ى االس ه ال قوم

غيره فالتوبة ال تصلح إال بعد االيمان، ثم رغَّبهم الى فعل الطاعات فان فعلوا ذلك سيرزقهم بكثرة                 
   .)555(المطر، وسبب ذلك آونهم محتاجين الى الماء

  )556()) ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِه ِإنَّ َربِّي َرِحيٌم َوُدوٌدَواْسَتْغِفُروا َربَُّكْم((ومثاله ايضا قوله تعالى 
ريم                         رآن الك ورود في الق ر ال ذا الوجه آثي د، وه ى التوحي ا معن اذ المراد من االستغفار هن

   )557()َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َآاَن َغفَّارًا((لقومه ) عليه السالم(آقول سيدنا نوح 
  )558(: ورد قول الشاعروالى معنى التوحيد

  استغفُر اَهللا ذنبا لســــُت محصيه             ربَّ العباِد اليه الوجـه والعمُل
ى حذف حرف الجر              استغفر اهللا من     (فاالصل في البيت       ) من (ولقد ورد هذا الشاهد عل

ا ي        )ذنب ذا م ع، وه د الجم دل ، ولكنه حذف الحرف وآأنه اراد جميع ذنوبه، فلفظ بالواحد وهو يري
ه  ه قول صيه(علي ست مح ن ) ل تغفر اهللا م ا اس ا، وان ي اذنبته وبي الت دد ذن بط ع ا ال اض أي ان

  .)559(جميعها
اني ه الث الى  : الوج ه تع صالة آقول ى ال تغفار بمعن ل االس اِنِتيَن ((تأوي صَّاِدِقيَن َواْلَق صَّاِبِريَن َوال ال

  )560())َواْلُمْنِفِقيَن َواْلُمْسَتْغِفِريَن ِباْلَأْسَحاِر
  )561())َوَما َآاَن اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم َوَأْنَت ِفيِهْم َوَما َآاَن اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُروَن((وقوله تعالى 
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ين     ف المتق ي وص الى ف ه تع وَن     ((وقول ا َيْهَجُع ِل َم َن اللَّْي يًال ِم اُنوا َقِل ْم  * َآ َحاِر ُه َوِباْلَأْس
  )562())َيْسَتْغِفُروَن

ل  : االستغفار نفسه :  الثالث الوجه سان دون   : وهو طلب المغفرة بالمقال او الفعال وقي تغفار بالل االس
  .)563(الفعال فعل الكذابين

الى   ه تع ه قول َذْنِبكِ ((ومثال َتْغِفِري ِل ف   )564())َواْس يدنا يوس ول س و ق سالم (،وه ه ال رأة ) علي الم
  .العزيز

  .)565(جوه والنظائرهذه الوجوه التي ُذِآرت ُنِقَلت ِعبَر ُآتب الو  
  .)566(وقد استند المحدثون الى هذه الكتب وعدوا ما جاء من هذه الوجوه من قبيل االشتراك اللفظي

  
  

  :التقابل الداللي: ثانيا
زا                  ة شغلت حي ران ظاهرة داللي اظ الغف الى جانب ظاهرة المشترك اللفظي تتضح في الف

  .واسعا في القرآن الكريم وهي ظاهرة التقابل الداللي
ة،            ا المطابق ددة منه سميات متع ت م وها تح اهرة فدرس ذه الظ ى ه دماء عل ه الق د تنب وق

ه      ة او             ((فوصفها العسكري بقول الة او الخطب شيء وضده في جزء من اجزاء الرس ين ال الجمع ب
  .)567())البيت من بيوت القصيدة مثل الجمع بين البياض والسواد، والليل والنهار، والحر والبرد

فقد اشترط لهذ الظاهرة ان تكون من     ) هـ337ت(ي هذا القول قدامة بن جعفر       وقد خالفه ف    
ال  ى حيث ق ي المعن ين ف ي ((لفظين مختلف ين ف اء مختلف ي البن شابهين ف راد لفظين مت ة اي المطابق

  .)568())المعنى
  

سكاآي         ق ال أآثر                   ) هـ 626ت(ثم عل يئين ف ين ش ة هي الجمع ب ا ان المطابق ك مبين ى ذل عل
ا شرطا شرطت                      ان تجم  ((وقال   م اذا شرطت هن ين ضدَّيهما ث ر وب وافقين او اآث يئين مت ين ش ع ب

  .)569())هناك ضده
وتعد المقابلة اعم من المطابقة الن في المطابقة تنظير بين شيئين فاآثر من ناحية الموافقة                 

  .)570(او المخالفة لذلك اصبحت المقابلة اعم من المطابقة وهذا ما أيده ابن ابي االصبع
ة                  فيما   ة والمتمثل ة الثالث  بحث اللغويون المحدثون هذه الظاهرة الى جانب الظواهر الداللي

  .بالتضاد والترادف والمشترك اللفظي
وعليه فان المصطلحات التي وردت جميعها بمعنى واحد لذا اقتصر البحث على مصطلح               

  .لما فيه من شمول لمعنى هذه الظاهرة ) التقابل(
ره     ر ذآ ا م ى م ادة عل ون   زي ة تك ط، اذ ان المطابق ر فق ي التنظي ن ف ان الخالف ال يكم ف

  .بالجمع بين الضدين اما المقابلة فقد تجمع بين ضدين او اآثر 
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يستنتج مما مر ذآره ان المطابقة اطلقت عند القدماءوالمراد بها الجمع بين الضدين سواء                 
ة بن جعفر الذي عد الطباق ضمن       أآان في اللفظ أم في المعنى وهذا ما ذهب اليه جميعهم عدا قدام            

نهم                       ة وم اق والمقابل ين الطب ز ب اء من مي ك ومن العلم اد ذل ه النق م عاب علي ي   (التجنيس، ث ن اب اب
بع نهم       )االص اق وم من الطب ة ض ل المقابل ث ادخ صطلحين حي ذين الم ين ه ع ب ن جم نهم م ، وم

  .فدرسوه ضمن علم البديع) القزويني(
  .بل الداللي وهي احدى ظواهر البحث الدالليفيما درس المحدثون ظاهرة التقا  

رآن                  ر سور الق  ويكون التقابل في القرآن الكريم بارزا وخفيا، فالتقابل البارز نجده في اآث
  .الكريم ، وهذا النوع ما جاءت به الفاظ الغفران سواء آانت صيغ اسمية أم فعلية

  .والتقابل الخفي هو تقابل ضمني يتحصل من خالل فهم السياق
ه      ذي تحمل ى ال ا ضد المعن دة منهم ل واح ل آ ين تحم ود لفظت ي وج داللي يعن ل ال فالتقاب
  .االخرى، آالخير والشر، والسالم والحرب، والحرية والعبودية، والحب والكراهية، وما الى ذلك

ى وضده،                     وهي بهذا المعنى تختلف عن االضداد الن االضداد هي آل لفظة تحمل المعن
  .)571( السواد والبياض معا آالجون الذي يطلق على

اظ                   داللي في الف وقد ورد التقابل الداللي في القرآن الكريم على انواع وشمل ذلك التقابل ال
  :الغفران فيمكن تقسيمه على النحو االتي

  : التقابل الداللي بين االلفاظ المفردة ، ويقسم بدوره على نوعين-1
   التقابل الداللي بين االفعال-أ
  داللي بين االسماء التقابل ال-ب
   التقابل الداللي بين الجمل-2
  
  : التقابل الداللي بين االفعال-أ

ين الفعل           ر (قابل القرآن الكريم ب ين الفعل   ) يغف ك في خمسة مواضع في      ) يعذب (وب وذل
  :القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى

الى  -1 ال تع َأْرضِ    (( ق ي اْل ا ِف سََّماَواِت َوَم ي ال ا ِف ِه َم وُه    ِللَّ ِسُكْم َأو ُتْخُف ي َأْنُف ا ِف ُدوا َم  َوِإْن ُتْب
  )572())ُيَحاِسْبُكْم ِبِه اللَُّه َفَيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َقِديٌر

ْن يَ       (( قال تعالى    -2 ُر ِلَم َأْرِض َيْغِف ي اْل ُه     َوِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِف َشاُء َواللَّ ْن َي ذُِّب َم َشاُء َوُيَع
  )573())َغُفوٌر َرِحيٌم

ـ                   ات ف ع الكائن ة جمي الى بملكي ا (ففي هذه االية آالم مستأنف لبيان اختصاصه تع ة  ) م عام
ذيب       ه    ((للعقالء وغيرهم، وسبقت هنا للتغليب، وسبب تقديم المغفرة على التع سبق رحمت ذان ب لإلي

  .)574())تعالى على غضبه
ُتْم     ((ل تعالى    قا -3 ْل َأْن ُذُنوِبُكْم َب ذُِّبُكْم ِب َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َوالنََّصاَرى َنْحُن َأْبَناُء اللَِّه َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل َفِلَم ُيَع

ِه     َبَشٌر ِممَّْن َخَلَق َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َوِللَِّه ُمْلُك السََّماَواِت َواْلَأْرِض َومَ              ا َوِإَلْي ا َبْيَنُهَم
  )575())اْلَمِصيُر

وقين                    ر للمخل سهم، فيغف ة النف وفي هذه االية حكاية لما صدر من الفريقين من دعوى باطل
راد   )عليهم السالم (وهم المؤمنون به تعالى وبرسله، ويعذب الذين آفروا به سبحانه وبرسله             ، والم

ذاب ال من شأن              انكم لو آنتم اشياع نبي اهللا لُكنُتم على صفتهم           من ترك للقبائح وعدم استحقاق الع
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الزعم فمن شأن             اء ب م االبن ا ه وعين، والمتبوعون هن االشباع واالتباع ان يكونوا على صفة المتب
  .)576(االبناء ان يكونوا على صفة ابيهم

الى -4 ال تع َشاُء َوُيَع(( وق ْن َي ُر ِلَم َأْرِض َيْغِف سََّماَواِت َواْل ُك ال ِه ُمْل ُه َوِللَّ اَن اللَّ َشاُء َوَآ ْن َي ذُِّب َم
  )577())َغُفورًا َرِحيمًا

ه من دون     ) رحيما(بصيغة المبالغة وضم    ) غفورا(ففي تقديم المغفرة وتذييل االية بكونه تعالى         الي
شريف         ه وفي الحديث ال م   ((التذييل بما يفيد آونه معذبا مما يدل على سبق الرحمة ما في آتب ربك

  .)578()) يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبيعلى نفسه بيده قبل ان
ر (ففي االيات القرآنية االربعة السابقة الذآر تم مقابلة فعل    سياق   )يعذب (بالفعل  ) يغف ، واقتضى ال

ديم  (تقديم فعل المغفرة وتأخير فعل العذاب؛ الن في تقديم المغفرة دالالت متعددة سنتناولها في          التق
  ).والتأخير

ذه             ويلمح في هذه المقابالت سرٌّ      جمالي اراد التعبير عنه القرآن الكريم فقد اتى في جميع ه
ه سبحانه   )يعذب (وقابله بصيغة الفعل المضارع    ) يغفر(التقابالت بصيغة الفعل المضارع      ، أي ان

وتعالى ما يزال حاله هذا مستمرا، فأتى بالصيغة الفعلية ليدل على التجدد واالستمرار، ونلمح في         
ران     ) يعذب(يم الفعل   اية قرآنية واحدة تقد    ه بفعل الغف م مقابلت ر (ث الى    ) يغف ه تع ك في قول ْم  ((وذل َأَل

ْيٍء                         لِّ َش ى ُآ ُه َعَل َشاُء َواللَّ ْن َي ُر ِلَم َتْعَلْم َأنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْلَأْرِض ُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َوَيْغِف
   )579())َقِديٌر

ة          ) اهللا عليه وآله وسلم   صلى  (في هذه االية خطاب للنبي       ذه االي ، ان السياق القرآني في ه
ر (على الفعل   ) يعذب(يقتضي تقديم الفعل المضارع      سيوطي      )يغف ال ال ا وردت في ذآر       ((، ق النه

ذاب         ديم ذآر الع ان المناسب تق ّسراق، فك ة    )580())قّطاع الطريق والمحاربين وال د ختمت االي ، وق
ب اد؛ الن اهللا س ب العب درة لترهي ى   بالق ذاب عل ر الع دم ذآ د فق ذ الوعي ى تنفي ادر عل الى ق حانه وتع

  .الرحمة
د مهدت                   ّسراق والمحاربين فهي ق فهذه االية القرانية سيقت للتحدث عن قطاع الطرق وال

رة        ى المغف ذاب عل ديم الع ل فعل    ) 8.(جزاء من يحاربون اهللا ورسوله،فناسب هذا السياق تق د قاب فق
  ) 9(عباد للمسارعة الى موجبات المغفرةالمغفرة بفعل العذاب لترغيب ال

ول   ذآر دخ سابقة ال ات ال ي االي ن(ويالحظ ف ران،  ) م ل الغف ر فع د ذآ الالم بع سبوقة ب م
ذاب؛ الن    ل الع د فع الم بع ن ال ردة ع ْن(ومج ل   ) َم ِدم فع د ُق الء، وق ى العق دخول عل صة بال مخت

ة        المغفرة، وذلك لسبق رحمة اهللا ومغفرته على العذاب، اما اية ال           ا للدالل مائدة فقدم ذآر العذاب فيه
  .على الردع والزجر بحق هؤالء السارقين

ر                 )عز وجلَّ  ( ففيها ترهيب من قبل اهللا     رة اآث ا المغف دمت فيه ات التي تق ا آانت االي ، ولم
رة                          دمت المغف م، حيث تق ا له اد وحّث ا للعب ك ترغيب من االيات التي تقدم فيها فعل العذاب فان في ذل

  .؛ وذلك مناسبًة للسياق الذي ورد فيه)مرتين(وتقدم العذاب ) اتثالثة اي(في 
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ياايها الذين امنوا إّن من      (( آما تقدمت افعال العفو والصفح على فعل المغفرة وذلك في قوله تعالى           
  )1))(أزواجكم وأوالدآم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اهللا غفور رحيم

و       دم فعل العف ى                  فقد تق شيرًا ال و هالل العسكري م ول اب ذا يق رة وفي ه ى فعل المغف صفح عل  وال
المؤمن            ((البالغة في تقديم العفو على المغفرة      واب ف الغفران يقتضي إسقاط العقاب وهو إيجاب الث

د   :غفر اهللا لك،وال يقال:المستحق للثواب مستحق للغفران وهذا يستعمل في اهللا تعالى يقال       ر زي غف
ال تغ:لك،ويق ال اس الى،وال يق وم  :فرت اهللا تع قاط الل ضي اس و فيقت ا العف دًا   ،ام تغفرت زي اس

م       :والندم،وال يقتضي إيجاب الثواب ويستعمل في العبد،آما في        ه ل ا عن اذا عف د عن عمرو،ف عفا زي
  )2))(يجب عليه إثابته

غ من    الن الغفران ينبئ  عن الستر والعفو ينبيئ عن المحو           ((اما الغزالي فيعلل ذلك بقوله     وهو ابل
  )3))(الستر؛الن ستر الشيئ قد يحصل مع بقاء اصله،بخالف المحو؛فانه يعني إزالته بالكلية

التجاوز عن الذنب من قولك صفحت الورقة إذا تجاوزتها وقيل هو ترك مؤاخذة الذنب               ((والصفح  
  ) 4))(بالذنب وأن تبدي له صفحة جميلة ولهذا اليستعمل في اهللا تعالى

ي ضوء مات ضح أن اهللا وف دم يت الى(ق بحانه وتع ران     )س ل الغف صفح بفع و وال ي العف ل فعل د قاب ق
  للتدرج من االدنى إلى االعلى

  : التقابل الداللي بين االسماء-ب
دنيا واالخرة                         اة ال ين الحي ل ب ة التي تقاب ورد هذا النوع من التقابل في سياق االيات القرآني

ة وفي           وااليات التي تقابل بين الخير والشر وا       ة واالخالقي صفات الكوني ات التي تتحدث عن ال الي
اتهم        اد ودرج وال العب صوير اح ي ت رة ف ن دور المغف ل ع ذا التقاب شف ه ران آ ات الغف ال اي مج

الى   ه تع ه قول ة ومثال ة واالخروي اتين الدنيوي ين الحي زلتهم ب ضَّالَلَة ((ومن َتَرُوا ال ِذيَن اْش َك الَّ ُأوَلِئ
  )581()) ِباْلَمْغِفَرِة َفَما َأْصَبَرُهْم َعَلى النَّاِرِباْلُهَدى َواْلَعَذاَب

اء       ة وصف لعلم ذه االي ي ه رة، وف اة االخ دنيا والحي اة وال ين الحي ريم ب رآن الك ل الق فقاب
ي    المغفرة ف ذاب ب دنيا، والع ي ال دى ف ضاللة باله تروا ال د فاش م الوعي صوير لعظ ا ت ود، وفيه اليه

  .عه للمطامع واالغراض الدنيوية االخرة، وذلك بكتمانهم الحق واخضا
ا الهدى ويقبضون الضاللة             ((   رة ويأخذون      ! فكأنما هي صفقة يدفعون فيه ؤدون المغف وي

اروا     ! فما اخسرها من صفقة واغباها    .. فيها العذاب  ا اخت اعوا وم ا ابت ة،   ! ويا لسوء م ا لحقيق وانه
  .)582()) متاحة لهم فترآوهافقد آان الهدى مبذوال فترآوه واخذوا الضاللة، وآانت المغفرة

َأْمَواِل              ((قال تعالى      ي اْل اْعَلُموا َأنََّما اْلَحَياُة الدُّْنَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر ِف
َذاٌب       َواْلَأْوالِد َآَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر َنَباُتُه ُثمَّ َيِهيُج َفَتَراُه ُمْصَفّرًا ُثمَّ            َيُكوُن ُحَطامًا َوِفي اْلآِخَرِة َع
     )583())َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن اللَِّه َوِرْضَواٌن َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإلَّا َمَتاُع اْلُغُروِر

ين                           دنيا وصفاتها، وب اة ال ين احوال الحي ة ب داللي بالمقارن ل ال ة يتضح التقاب وفي هذه االي
ة              الحياة االخرة واحوا   لها، فالدنيا بما فيها محقرات من االمور تجاه االخرة ففيها امور خيالية عديم

ا                  ة، ام ازل الرفيع المالبس والمن ة آ م، وزين ا يهمه اس عم و للن النفع؛ النها لعب من غير فائدة وله
ا           ) عذاب شديد (االخرة فأبدية وعظيمة ففيها      دنيا، وفيه اك في ال رة من اهللا    (تنفيرا عن االنهم ) مغف

  .)584(من اقبل عليها وطلبهال
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ذآر ما في الدنيا وانه على ما وصف، واما االخرة    ((والى المعنى نفسه ذهب الفراء قائال         
  .)585())فانها اما عذاب واما جنة

زول،                           ا ت ة سرعان م ة تمثيلي ا حرآ ا فيه ار، وآل م فالدنيا اتجاه االخرة وجود ناقص منه
زارعين            زرع ويعجب ال اآر ال د          فهي آالمطر يب ه ق ه واذا ب ه يجف، ويحين أجل ره ولكن ه وثم نبات

رة والرضوان                     شديد، او المغف ذاب ال قيها الع قارب اليبس والجفاف، اما االخرة فثابتة الكيان في ش
  . )586(في الخلود
اظ                        ة في الف ال  وآانت المقابل ين االفع ل ب د قاب الى ق دم ان اهللا سبحانه وتع ا تق ويالحظ مم

ر (الغفران بين الفعل      م                ) يعذب (و  ) يغف ذيب ول ل التع ا عل ل به ة المقاب ات الغفراني ع االي وفي جمي
ذاب                          ك، ففي ذآر الع ى العكس من ذل ران عل ا الغف ل بينم يعلل الغفران، فالعذاب يحتاج الى التعلي

  وهذا ما سيكشفه البحث ) الزجر او الردع(دالالت معينة منها 
رحي         ه         . م ومن صور المقابلة االخرى تقديم الغفور على ال ه بقول سهيلي عن ذا ماتحدث ال ا  ((وه وام

ديم   ن تق اذآره م ور(م ى ) الغف رحيم(عل ديم  ) ال دَا،واما تق سن ج رحيم(فح ى) ال ور(عل ي ) الغف ف
ففيه معنى غير ماذآره،يظهر لمن تأمل سياق اوصافه العلى،واسمائه          )اول سبأ (موضع واحد وهو  

  )1))(الحسنى في اول السورة
الى ال تع د هللا (( إذ ق و  الحم رة وه ي االخ د  ف ه الحم ي االرض ول ا ف سموات وم افي ال ه م ذي ل ال
ا وهو    *الحكيم الخبير  يعلم مايلج في االرض وما يخرج  منها  وما ينزل من السماء وما يعرج فيه
  ) 2))(الرحيم الغفور

رة                         ريم ،الن المغف ران الك ر من موضع من الق  فتقديم الغفور على الرحيم  ومقابلته جرى في اآث
ة في سلك             سالم ا منتظم بأ فالنه ا في سورة س ة والرحمة غنيمة  والسالمة مطلوبة قبل الغنيمة ام

ائم          ى البه ق حت ع الخل ا لجمي ا النه تعداد اصناف الخلق  مكلف وغير مكلف،فالرحمة تشملهم جميع
  )3( ويدخل في رحمة اهللا المؤمن والكافر والمغفرة تأتي بعد الزحمة النها خاضة بالمؤمن

  
  
  
  
  
  
  : التقابل الداللي بين الجمل -2

ع في                        ة تق واع الجمل المتقابل شرط، واغلب ان يختص بالجملة التي يراد بها التفصيل او ال
  .دائرة الشرط، وهذا النوع من التقابل آثير في القرآن الكريم

د استعمال اسلوب الجمل                       ل حيث يع وقد تضمنت ايات الغفران هذا اللون من الوان التقاب
ة ويرسم              المتقابل ر حقيق ى ليق ة طريقة الطالق دالالت اوضح، ويكون ذا اثر بالغ في ايصال المعن

ة                منهجا واضحا في طريقته فضال عن فاعلية ظاهرة التقابل الداللي بين الجمل والسياقات المتكامل
ذا                         ى ه ريم عل رآن الك د حرص الق ة للمتلقي وق ا المتكامل د ابعاده في ايصال الصورة الفنية وتحدي

  .نوع لتصوير احوال االخرة واهوالها بمقابلتها مع احوال العباد في الحياة الدنياال
الى          ه تع رَِّحيُم             ((ومثال ذلك قول وُر ال ا اْلَغُف ي َأَن اِدي َأنِّ ْئ ِعَب َذاُب       * َنبِّ َو اْلَع َذاِبي ُه َوَأنَّ َع
   )587())اْلَأِليُم
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ة             ين جمل ا ب ة هن ا اْلَغفُ     (فالعالقة القائم ي َأَن رَِّحيمُ َأنِّ ة  ) وُر ال َذاُب    (وجمل َو اْلَع َذاِبي ُه َوَأنَّ َع
َأِليُم ين        ) اْل ضاد أي ب ة الت ا عالق ين مرادفيه ر ب ين تظه ي ح افر ف ة تن ي عالق ذنوب  (وه تر ال س

  .)588()االخذ بالذنوب وايقاع النكال والعذاب بها(و ) واالمتناع عن االخذ بها
رجيح         وفي هذه االية ترجيح بالوعد والوعيد فترجيح         المغفرة، وت  الوعد عند وصف ذاته ب

  .الوعيد عند وصف ذاته بالعذاب
رن اهللا       ة ق ذه االي ي ه الى (فف بحانه وتع ين      ) س د ب ون العب ة ليك ة الرحم ذاب باي ة الع آي

   .)589(الترغيب والترهيب
  )590()) َلَشِديُد اْلِعَقاِبَوِإنَّ َربََّك َلُذو َمْغِفَرٍة ِللنَّاِس َعَلى ُظْلِمِهْم َوِإنَّ َربََّك((وقوله تعالى   
  ).ِإنَّ َربََّك َلَشِديُد اْلِعَقاِب(وبين ) ِإنَّ َربََّك َلُذو َمْغِفَرٍة ِللنَّاِسَ)والتقابل قائم بين جملة   
ا ذهب                        ذا م ة وه دون توب صغائر ب ائر وال المغفرة للكب في هذه االية وعد ووعيد، فالوعد ب

رة   بحانه المغف ر س د ذآ ي، فق ه االلوس أخير   الي ال وت ستر باالمه المغفرة الم راد ب م، والم ع الظل م
م، وفي   ) ِإنَّ َربََّك َلَشِديُد اْلِعَقابِ  (العقاب الى االخرة، ثم قابل الوعد بالوعيد وهو          لتخفيف الوعيد به

  .)591(ذلك إشارة الىاالمهال ال الى االهمال
  )592())ِليٍمِإنَّ َربََّك َلُذو َمْغِفَرٍة َوُذو ِعَقاٍب َأ((وقال تعالى  

ك اهللا       : العدائهم، ويجوز ان يكون    ) وذو عقاب (ذو مغفرة ورحمة النبيائه     ((فـ      ول ل ا يق م
يمٍ           ((هو قوله تعالى    : االمثل ما قال للرسل من قبلك، والمقول       اٍب َأِل َرٍة َوُذو ِعَق ُذو َمْغِف َك َل ، ))ِإنَّ َربَّ

  .)593())تخويف العصاة: رضفمن حقِّه ان يرجوه اهل طاعته ويخافه اهل معصيته، والغ
   )594())ِإنَّ َربََّك َلَسِريُع اْلِعَقاِب َوِإنَُّه َلَغُفوٌر َرِحيٌم((وقال تعالى  

ه،  ) ِإنَّ َربََّك َلَسِريُع اْلِعَقابِ  ((   (قال الزمخشري      يمٌ   (لمن  آفر نعمت وٌر َرِح ُه َلَغُف لمن  ) َوِإنَّ
  .)595()) قريبقام بشكرها ووصف العقاب بالسرعة، الن ما هو آت

  
ه اذا اراد ان يقضي                          يم لكن ذنوب رح ور لل و غف ا، فه يس دائم فكونه تعالى سريع العقاب ل

م، الن  ر له ة غف الغفران والرحم ا اذا قضى لبعضهم ب اقبهم آم اب ع اده بالعق بعض عب ور (ل الغف
ا                      ) الرحيم ة ج ا، فمضمون االي اب دائم سريع العق يس ب ه ل ى آون ء في   فاصلة لم تأت إال للداللة عل

  .)596(سياق المؤاخذة واالنتقام
  

ل            ويتبين من ذلك ان التقابل في القرآن الكريم لم يأِت لمجرد الصدفة، فسياق االيات المتمث
د                     بها ابان معنى المراد، فاالتيان به لتحقيق اغراض معينة، وآشف احوال االخرة من وعد ووعي

اب،   ازاة بالعق الغفران او المج ريم ب ه التك ا يمثل ذا م ث   وه ن حي داللي م ل ال شفه التقاب ا آ ذا م  وه
ذاب                  ة والع ران والرحم المقارنة بين افعال الغفران وافعال العذاب او بين الجمل التي تضمنت الغف

  .والعقاب
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ع                ريم بتتب اظ     يمكن رصد ظاهرة التطور الداللي في الفاظ الغفران في القرآن الك ذه االلف  ه
ى                         سياق القرآني عل ة في ال ستوياتها الداللي ى م ى اعل ا ال ودالالتها من الجذر او االصل اللغوي له

  :النحو االتي
  : االصل اللغوي: اوال

وي     ذر اللغ ي الج تمعن ف ن خالل ال ر(م رآن  ) غف ي الق تعماالته ف شتقاته واس ه وم والفاظ
ى                الكريم يظهر ان لهذا اللفظ معنى معجميا اليخر        م تحول المعن ة، ث ستر او التغطي ى ال ج عن معن

ه الفكر االسالمي من دالالت فرضها                 سياق ، وماحدث االصلي الى معاٍن جديدة مضافة فرضها ال
  .السياق القرآني

  .)597(اصل يدل على الستر والتغطية) غفر(فقد ورد في المعجمات العربية الجذر   
د         سترها، وآل شيء سترته فقد  : وغفر اهللا ذنوبه   ان ق شد صخر الغي وآ ى ان ذا المعن ه، وبه غفرت

  :خرج مع بعض اصحابه فرأوا بني عبد المصطلق فهرب بعض اصحابه فصرخ بهم قائال 
  )598(يا قوِم ليسْت فيُهم غـــَـفيرة            فآمشوا آما َتمِشي ِجمال الِحيرة 

 جمال الحيرة، أي تثاقلوا في       فهم ال يعذرون وال يغفرون الحٍد منهم، فتثاقلوا في مشيكم آما تمشي           
  .سيرآم وال تخفوه

  .  
  :قال بشر بن ابي خازم  

  .)599( َوَصعٌب يِزلُّ الَغْفُر َعن ُقُذفاِتِه                ِبحافاتــِـــِه باٌن ِطواٌل وعرعُر
  

ال               ((وقال ابن شميل     ه، ق ق فتقي ى العن سبغ عل ان    : هي حلق يجعلها الرجل اسفل البيضة ت ا آ وربم
ا                        الِمغف َبس البيضة فوقه م ُتل درع ث غ ال ى رأسه فتبل ر مثل القلنسوة غير أنها اوسع ُيلقيها الرجل عل

  .)600())فذلك الَمغِفر ُيَرفِّل على العاتقين وربما جعل الَمغِفر من ديباج وخزِّ اسفل البيضة
  

رة، والعزّ         : والَغفيرة مصدر ايضا ومنها قول بعض العرب            ة الغزي رة، والناق  اسألك الغف
  .)601(ِفي العشيرة، فانها عليك يسيرة؛ بمعنى غطى عليه وعفا عنه

اء                  ر وجم مَّ الغفي دود، وَج را مم اء غفي را وجّم ا غفي وم جّم ال جاء الق ع، يق والغفيرة الجمي
م              رة ول يهم آث الغفير والَصمَّاء الغفير جاؤوا بجماعتهم الشريف والوضيع ولم يتخلف احد وآانت ف

  .)602(ء الغفيريحِك سيبويه إال الَجّما
ال فال      ) ((عليه السالم(وفي حديث االمام علي       رة في اهل او م اذا رأى احدآم الخيه غفي

  .)603())يكونن له فتنة الغفيرة، الكثرة والزيادة من قولهم للجمع الكثير الَجّم الغفير
  ).جّم الغفير(فكل جمع آثير يطلق عليه   
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رُ       َغَفَر ال : زئبر الثوب قال الليث   : والَغْفر   ٍم    : ثوب ُيغَفر غفرًا اذا ثار زئبره، والَغف ة أنج ثالث

  :، قال الراجز)604(صغار ينزلها القمر وهو شعر آالزغب يكون على ساق المرأة
  قد علمت خوٌد بساقيها الَغَفر
  )605(لتروين او لُيـــــــــــــبدين الشجر

السلوى، قال المرار أي ُنِكس، والعاشق اذا عاد عيده بعد ) َغفرا(وَغفر المريض والجريح 
  :الفقعسي 

  )606(خليليَّ ان الدار َغفــٌر لذي الهوى         آما ُيغَفُر المحموِم او صاحب الكلُم
  :ورواية الجوهري

  لعمرك أن الدار َغفٌر لذي الهوى      
  :بالرواية االولى الن البيت متبوع بقوله ) خليليَّ(ونرى ترجيح 

          وباالبرق البادي ألّما على َرْسِمقفا فاسأال من منزل الحي ِدمنًة 
  :ومن استعمال الفاظ الغفران في المجاز قول زهير بن ابي سلمى

   أضاَعْت فَلم ُتغَفر لها َخلواُتهـــا         َفالَقْت َبيـــانا عنَد آِخـــــــر معهُِّد
  )607(اٍب ُمَقـــــدَِّد َدمًا عند ِشْلٍو ُتحجُل الّطيُر حْوَله        َوَبضَع ِلحاٍم في إه

أي ان االروية ترآت ولدها وغفلت عنه، فلم تغفر السباع غفلتها عنه فاآلته، وعند رجوعها 
  .وجدت اثار لحمه ودمه في اخر موضع عهدته فيه

زرٌد ُينَسج من الدروع على قدر الرأس ُيلَبس تحت القلنسوة وجمعه : والِمغَفر  
  .)608()مغاِفر(

ة للفظ      وال يخفى بعد ذلك آله    اني اللغوي ن المع ة ي  انه ليس من الصعب علينا ادراك العالق
ادة  ر(م اني وتخصصها بمجيء  ) غف ذه المع دثار ه م ان ة محسوسة ث اني مادي ى مع ق عل د اطل فق

ذنوب         تر ال و س رعي وه ى اصطالحي ش ردة فتخصصت بمعن ة مج اني ذهني ى مع الم عل االس
ا سندرسه في ظاهرة               واالعمال القبيحة واالساءات، وفي هذا آله تطور       ى حد م  داللي واضح عل

  .التطور الداللي
  
  
  

  : المعنى الشرعي: ثانيا
ا المعجمات             ) غفر(ان داللة مادة       ه لن والفاظها ومشتقاتها بمعناها عند الوضع االول ذآرت

  .اللغوية المتقدمة، فهو ال يخرج عن معنى الستر والتغطية
 ثم تحولت عن معناها الحقيقي الى تلك المعاني         فقد اطلقت الكلمة بهذا المعنى على االصل        

ل    داللي للفع ع ال ى التوس ا معن ضح فيه ي ات ر(الت ـ ) غف ر(ف تره  ) غف را س ذنب غف ؛ اذ )609(اهللا ال
وي واالصطالحي     ى اللغ ين المعن ة ب ة الداللي ظ الرابط ادي(يالح شرعي او العب ه) ال ه قول : ومن

  . .ى آفرانك أي نسألك غفرانك ونأب)610())غفرانك ال آفرانك((
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د ان ستر                    : ((فالمغفرة   ى ان العب ه، حت هي ان يستر القادر القبيح الصادر ممن تحت قدرت
  .)611())عيب سيده مخافة عتابه ال يقال غفر له

ى           ) الَغفر(اذ طّور القرآن معنى        ياء الحسية تطور معن ى ستر االش ق عل فبعد ان آان يطل
د       يانة العب و ص اص وه رعي خ ى ش ى معن رة ال فهاني   المغف ب االص ال الراغ ذاب، ق ن الع م

  .)612())الُغفراُن والَمغِفرُة من اهللا، وهو ان يصون العبد من ان يمسه العذاب((
ومن الصيغ االسمية التي لها هذه الداللة مسندة الى اهللا تعالى وهي من اسمائه عز وجل           

ذه         صفة مشبهة بحقه  ) الغافر(الَغفور، والَغّفار، وهما من صيغ المبالغة، و         د تكررت ه  تعالى ، وق
  .)613(الصيغ آثيرا في القرآن الكريم

ى                    ) المغفرة(فـ     رة من معن ذا تقترب المغف ا، وبه و عنه ى العف تغطية الذوب وسترها بمعن
و يقتضي اسقاط      العفو؛ الن الغفران يعني اسقاط العقاب، واسقاط العقاب هو ايجاب الثواب، والعف

  .)614(اب، وهما من صفات اهللا تعالىاللوم والندم وال يقتضي ايجاب الثو
ال فعل               : واما االستغفار    سان دون الفع تغفار بالل ال، واالس فهو طلب المغفرة بالَمقال والِفع
  .)615(الكّذابين

  .واستغفر اهللا من ذنبه ولذنبه بمعنى واحد
  :واالستغفار على نوعين

  االستغفار المفرد: النوع االول
  .ن بالتوبةاالستغفار المقرو: والنوع الثاني 

  
  :االستغفار المفرد: النوع األول 

ذنب     و محو ال ن اهللا وه رة م ب المغف ضمنه طل ع ت ا م ة بعينه و التوب ل ه ة؛ ب و آالتوب وه
ستر                      ا ال اس أنه ه بعض الن ا ظنَّ ة شرِّه، ال آم ره، ووقاي ر، وهو     ((وإزالة أث تغفار طلب الغف فاالس

ضارة       ر                  ....الستر، ستر العيوب والنقائص الُمهِلكة ال ه ومن اليغف ر ل ى من يغف ستر عل ان اهللا ي ، ف
  .)616())له

ة، وآل              تغفار متضمن التوب ان آل اس ذا ف  وهذا االستغفار يمنع العذاب عن االنسان، وله
  .توبة متضّمنة لالستغفار

  
وح     يدنا ن ول س ه ق اني، ومن وع الث ن الن ودا م ر وج تغفار اآث ن االس وع م ذا الن ه (وه علي
  . )617())ُيْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدَرارًا* ُت اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َآاَن َغفَّارًاَفُقْل((لقومه ) السالم

  )618())َلْوال َتْسَتْغِفُروَن اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن((لقومه ) عليه السالم(وقول سيدنا صالح   
ذَِّبُهْم       ((، وقوله تعالى    )619())ُفوٌر َرِحيمٌ َواْسَتْغِفُروا اللََّه ِإنَّ اللََّه غَ    ((وقوله تعالى      ُه ِلُيَع اَن اللَّ َوَما َآ

   .)620())َوَأْنَت ِفيِهْم َوَما َآاَن اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُروَن
  

  :االستغفار المقرون بالتوبة:  النوع الثاني 
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ا مضى        : االستغفار((   ة شر م ة    )621())طلب وقاي ة (، والتوب اب اهللا     هي اال  ) ((لغ الع، وت ق
  .)622())غفر له وانقذه من المعاصي: عليه

وبناء على ما تقدم فان االستغفار يتضمن وقاية الشر فيما مضى والتوبة طلب الوقاية فيما                 
ان  ا ذنب ع هن ستقبل فيجتم ر : ي ضى، واالخ دهما م ان   : اح ذلك ف ستقبل، ول ي الم صوله ف ع ح يتوق

ذنب، والرجوع             الرجوع الى اهللا وطلب مغفرته يتطلب من ا        ة ال ا مضى بمفارق تغفار عم لعبد االس
  .الى اهللا بالتوبة

ة من                       الغفران طلب الوقاي ة ف واالستغفار يعني ازالة الضرر، اما التوبة فهي طلب المنفع
  .)623(الذنب والتوبة تحصيل الوقاية فيما يحبه وآٍل منهما يتضمن االخر عند االفراد

الى    ه تع ه قول َتْغ((ومثال ٍل  َوَأِن اْس ى َأَج َسنًا ِإَل ًا َح تِّْعُكْم َمَتاع ِه ُيَم وا ِإَلْي مَّ ُتوُب ْم ُث ِفُروا َربَُّك
  )624())ُمَسّمًى َوُيْؤِت ُآلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُه

وح        سالم   (وقول سيدنا ن ه ال ه   ) علي سََّماَء              (( لقوم ِل ال ِه ُيْرِس وا ِإَلْي مَّ ُتوُب ْم ُث َتْغِفُروا َربَُّك اْس
ة                )625())ارًاَعَلْيُكْم ِمْدرَ  تغفار طلب التوب د االس واله وبع سان لم ه طلب من االن ، فقدم االستغفار الن

  .النها من عمل االنسان
الح     يدنا ص ال س سالم(وق ه ال ه ) علي ا   (( لقوم َتْعَمَرُآْم ِفيَه َأْرِض َواْس َن اْل َشَأُآْم ِم َو َأْن ُه

  )626())يٌب ُمِجيٌبَفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِه ِإنَّ َربِّي َقِر
عيب     ال ش سالم (وق ه ال ه ) علي يٌم      ((لقوم ي َرِح ِه ِإنَّ َربِّ وا ِإَلْي مَّ ُتوُب ْم ُث َتْغِفُروا َربَُّك َواْس
  )627())َوُدوٌد

ال                      ة، فق ران هو التوب ه الغف ذي يطلب ب شيء ال ذنوب، وال ران من ال وا   (فالمعنى طلب الغف مَّ ُتوُب ُث
ِه ة)ِإَلْي ى التوب داعي ال رةإال   ؛ الن ال ب المغف ى طل بيل ال ال س تغفار، ف و االس ا ه  والُمحِرض عليه

  .باظهار التوبة
ي        ه ف وا الي م توب ذنوب ث الف ال ن س تغفار م ب االس تغفار يتطل ن االس وع م ذا الن فه
  .)628(الُمستأنف
  ) .التوبة النصوح(ان التوبة المراد بها هي   

  .)629())صَخُل: مشتقة من َنَصَح الشيء بمعنى) ن ص ح(فاصل مادة ((
سان،    : التوبة النصوح ويجمعها اربعة اشياء    ((قال محمد بن آعب القرضي         تغفار بالل االس

  .)630())واالقالع باالبدان، واضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء االخوان
  :اما ابن قيم الجوزية فقال النصح بالتوبة يتضمن ثالثة اشياء  
  .تعميم جميع الذنوب واستغراقها: االول
  .اجماع العزم والصدق بكليته عليها، فيجمع بارادته وعزيمته الى المبادرة اليها: والثاني
ه                  : والثالث وب لمجرد حفظ جاهه وحرمت ا للخوف من اهللا فال يت تخليصها من الشوائب، فوقوعه

ومكانه، او لحفظ قوته وماله، او الفالسه وعجزه، فهذه التوبة تستلزم االستغفار وتتضمنه وتمحو               
  .)631(ميع الذنوبج
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ال                       ة ق تغفار المالئك ريم اس رآن الك ورد في الق اما استغفار المالئكة فهو اعظم االستغفار ف
  )632())َواْلَمالِئَكُة ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َوَيْسَتْغِفُروَن ِلَمْن ِفي اْلَأْرِض((تعالى  

ص          ى المع صرين عل انوا م و آ سهم ول ستغفرون النف ة ال ي تغفارهم  فالمالئك ان اس ية لك
انوا    ي االرض واذا آ م ف اء النه ستغفرون لالنبي م ي ي االرض، فه ن ف تغفارهم لم ل اس سهم قب النف

  .)633(مستغفرين لالنبياء فهم االفضل
الى    ال تع ِه     ((وق وَن ِب ْم َوُيْؤِمُن ِد َربِِّه َسبُِّحوَن ِبَحْم ُه ُي ْن َحْوَل ْرَش َوَم وَن اْلَع ِذيَن َيْحِمُل الَّ
  )634())ْغِفُروَن ِللَِّذيَن آَمُنواَوَيْسَت

يفهم           ((يقول البيضاوي      اه وحف م اي م وجودا وحمله الكروبيون اعلى طبقات المالئكة واوله
ربهم من ذي العرش،              ذين   ....(حوله مجاز عن حفظهم وتدبيرهم له، او آناية عن ق ستغفرون لل وي

تغفارهم       اشعارا بان حملة العرش وسكان العرش في معرفته سواء ردا          ) آمنوا ى المجسمة واس  عل
  .)635())شفاعتهم وحملهم على التوبة وإلهامهم ما يوجب المغفرة

ة، احدهما               وعين من المالئك ان لن ون العرش وهو أشارف          : وفي هذه االية بي ذين يحمل ال
ا ابرهم، وثانيهم ة واآ ه : المالئك ي قول ذآورون ف م الم دو انه ه ويب افين حول َة ((الح َرى اْلَمالِئَك َوَت

ا مْ  َح ِد َربِِّه َسبُِّحوَن ِبَحْم ْرِش ُي ْوِل اْلَع ْن َح سبة  )636())فِّيَن ِم ة، الن ن ضل المالئك م اف ؤالء ه  ، فه
ت    سمانيات آان ضل الج ان العرش اف ا آ ساد، فلم ى االج ساد ال سبة االج ى االرواح آن االرواح ال

  .)637(االرواح المتعلقة بالعرش افضل االرواح الُمدَّبرة والقائمة لالجساد
كذا يلحظ في االستغفار  وقاية لالنسان سواء أآان من موقف او تصرف عارض في                  وه

ذا ورد    ة وبه ك زائل ة من مهال ع المخاطر ووقاي ه دف ي االخرة، ففي ا ف وب وخطاي دنيا او من ذن ال
سألونه   )) غفرانك ال آفرانك : ((دعاء العرب  ا ي ، فهم يسألون المولى جل وعز غفران الذنوب، آم
  )).نسألك غفرانك ونأبى آفرانك((ر وبهذا فان التأويل يكون النجاة من الكف

  
  
  
  
  
  
  
  

  :مظاهر التطور الداللي: ثالثا 
ا                    ى  ومنه وانين المعن اء ق : ان للتطور الداللي في القرآن الكريم مظاهر عديدة سماها العلم

  .تخصيص العام، وتعميم الخاص، واالنتقال من المحسوس الى المجرد وغيرها
  :التطور الداللي التي اصابت الفاظ الغفران هيومن مظاهر   

  : االنتقال من المحسوس الى المجرد-1
ل            ور العق ة لتط ة نتيج دالالت التجريدي ى ال سية ال دالالت الح ن ال ال م ون االنتق د يك فق

  .)638(االنساني وهذا االنتقال يحصل بصورة تدريجية
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أ                 م ت ة المحسوسة ث ين وهي الدالل ذه اللفظة و     فقد تنزوي داللة لفظ مع ة اخرى له تي دالل
  .تبقى مستعملة جنبا الى جنب مع الداللة التجريدية لفترة تطول او تقصر 

م اقتصرت     ) غفر(وهذا ما اصاب لفظة        فقد آانت تطلق على االشياء المادية المحسوسة ث
  .على معنى اسالمي خاص وهو طلب الستر للذنوب واالثام

اظ                 ان من اوائل من تحدث عن هذه الظا          ال بعض االلف ة انتق ا آيفي ل لن د نق رازي فق هرة ال
ر (االسالمية ومنها مادة     ة وهي             ) غف ا لغات ثالث ستعمل فيه د آانت ت افر،      : فق ار، وغ ور، وغّف غف

  .)639(اللهم تغمدني بمغفرتك أي استر ذنوبي: وآلها من المغفرة بمعنى الستر آما يقال في الدعاء
   .)640(واصل الغفر من غفرُت الشيء اذا غطيته

ة   ن الدالل ى م ل المعن ام فانتق ذنوب واالث ستر ال ران الى ى الغف الم معن ّور االس م ط ث
اق   ) غفر(المحسوسة الى المعنى المجرد الذهني، فيلحظ تطور داللة      ى اف من الطرق المحسوسة ال

احمد مختار عمر هذه الظاهرة بكونها من اسباب تغير         . التجريد واالدراك العقلي والنفسي وعلل د     
دالالت                      ا ة ال ا المعجمات اللغوي ة،فتحفظ لن ة معين افي في بيئ اعي والثق لمعنى وذلك للتطور االجتم

  .الحسية االولى لكل لفظة 
  

  : االنتقال من العام الى الخاص-2
  ..)641(، النها تنطبق على آل فرد من طائفة آبيرة)الداللة العامة(وتسمى هذه الظاهرة بـ   

ل بالكلمة من معنى عام واسع الى معنى اخص منه االنتقا((والتخصيص يعرف بانه 
  .)642())واضيق

َوِباْلَأْسَحاِر ُهْم *َآاُنوا َقِليًال ِمَن اللَّْيِل َما َيْهَجُعوَن ((آقوله تعالى في وصف المتقين   
  )643 ())َيْسَتْغِفُروَن

ه               ل  (وفي هذه االية ذآر للمعنى العام واراد التخصيص، ففي قول و ذآر المر ه   ) من اللي
ده   ون بع رازي ان يك ل ال ام، احتم د اراد    : آالع ك، فق ر ذل سهر او غي تغفار او ال سبيح او االس الت

و          ل وه ات اللي ن اوق ا م م خصص وقت ره، ث ه ولغي ل ل ام الُمحَتم ر الع صيص االم الهجوع تخ ب
ه                    ) السحر( ك واخلص من ر من ذل م اآث راد بعمله وفيه اشارة الى آونهم يتهجدون ويجتهدون والم

  .ون فيه من التقصيرويستغفر
ل،     : واالستغفار هنا يحتمل عدة وجوه منها        رة بالفع طلب المغفرة في الذآر، او طلب المغف

ا    ) الصالة(أي انهم في هذا الوقت يأتون بفعل اخر طلبا للغفران آـ           ذا م ادات وه او غيرها من العب
ى  ان معن ول ب ى الق ذهبون ال ائر ي وه والنظ ستغفرون(جعل اصحاب آتب الوج ة ) ي ذه االي ي ه ف

رة                       )ُيَصلُّّون( ى ان المغف ذهب ال و ي رازي فه ه ال ذي استغرب من ، اما الوجه االخير وهو الوجه ال
  .)644(تنالهم في هذا الوقت، ففي هذا الوقت تجتمع مالئكة الليل والنهار وهو الوقت المشهود

  
  : االنتقال من الخاص الى العام -3

ـ      سمى ب ا ي و م ى (وه يع المعن د) توس ى     ويح ى معن اص ال ى خ ن معن ال م ه االنتق ث في
  .)645(عام
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ل            ((ابراهيم انيس ان    . ويرى د    تعميم الدالالت اقل شيوعا في اللغات من تخصيصها، واق
  .)646())اثرا في تطور الدالالت وتغيرها

ه    ق علي ُصح ان نطل ا ي ذا م يم(وه الى )التعم ه تع ه قول ِد ((، ومن َسبُِّحوَن ِبَحْم ُة ُي َواْلَمالِئَك
  )647())ِهْم َوَيْسَتْغِفُروَن ِلَمْن ِفي اْلَأْرِضَربِّ

م       رفهم ه واع واش ى ان ة عل ه  (فالمالئك ن حول رش وم ة الع ي   ) حمل ن ف تغفارهم لم واس
سبيح            سبحون اوال والت م ي صالحين، فه اء وال ى االرض االنبي االرض جميعا، ومن ضمن الذين عل

  .)648())اشارة الى االآرامعبارة عن تنزية اهللا تعالى عّما ال ينبغي والتحميد ((
ا                        ة اخرى فيه ة اي ذه االي ر ه ففي هذه االية تعميم لالستغفار لمن في االرض جميعا، ونظي

الى    ه تع ي قول ر وه ْم    ((تخصيص اآث ِد َربِِّه َسبُِّحوَن ِبَحْم ُه ُي ْن َحْوَل ْرَش َوَم وَن اْلَع ِذيَن َيْحِمُل الَّ
ذِ       ْسَتْغِفُروَن ِللَّ ِه َوَي اُبوا                     َوُيْؤِمُنوَن ِب ِذيَن َت اْغِفْر ِللَّ ًا َف ًة َوِعْلم ْيٍء َرْحَم لَّ َش ْعَت ُآ ا َوِس وا َربََّن يَن آَمُن

   )649())َواتََّبُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم
ة             ه افضل المالئك ا أشير   –فحملة العرش والحافين حول وا     - آم ذين آمن ستغفرون لل م ي  وه

هِ     (رهم  فهم مشفقون عليهم، وقيل استغفا     وَن ِب ْم َوُيْؤِمُن ِد َربِِّه َسبُِّحوَن ِبَحْم التعظيم هللا،   ) ُي شعرون ب في
  .وهم غير محتاجين لالستغفار النهم لو آانوا محتاجين له الستغفروا النفسهم في باديء االمر

سالم   (ويتبين هذا في قوله تعالى على لسان سيدنا نوح             ه ال َديَّ      ) ((علي ي َوِلَواِل ْر ِل  َربِّ اْغِف
  )650())َوِلَمْن َدَخَل َبْيِتَي ُمْؤِمنًا َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت

م بال                           رب؛ وه م اق م من ه سه ث دم االسغفار لنف فكل من آان محتاجا الى االستغفار فانه يق
وح               سالم   (شك الوالدان ثم يعمُّ سائر المؤمنين والمؤمنات، وهذا ما فعله سيدنا ن ه ال د خصَّ    ) علي فق

اه من                     نفسه   ه فمعن ثم والديه ثم من دخل بيته وفي هذا البيت تأويالت منها انه مسجده ومنها انه دين
د                             م بع ى ث م اول ه النه م أحق ُّ بدعائ دخل في ديني دخوال مع تصديق القلب، فقد بدأ بنفسه ثم من ه

  .)651(ذلك عمَّ المؤمنين والمؤمنات
  

لم       ص(ويؤيد هذا امر اهللا سبحانه وتعالى لنبيه محمد            ه وس ه وآل ه      ) لى اهللا علي ذلك في قول ب
الى   َبُكْم     ((تع ُم ُمَتَقلَّ ُه َيْعَل اِت َواللَّ ْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَن َذْنِبَك َوِلْلُم َتْغِفْر ِل ُه َواْس ا اللَّ َه ِإلَّ ُه ال ِإَل اْعَلْم َأنَّ َف
   )652())َوَمْثَواُآْم
د ي     تغفار ق م، فاالس تغفروا الممه ل اس اء والُرُس أن   فاالنبي ر آ ون للغي د يك نفس وق ون لل ك

تغفار    )اللهم اغفر لفالن بن فالن: (يترحم أحدهم على فالن من الناس فيقول     ر آاس ، وقد يكون للغي
  .االنبياء والُرُسل

  
  :المعنى الوظيفي: رابعا

  :  الغفران والوظيفة الفنية-1
ز، يتحدد   ان طريقة عرض القرآن الكريم اللفاظ الغفران خضعت السلوب فني ادبي مت             مي

اظ             في آل مرة بالسياق العام لالية القرآنية فمثال ان االية التي ورد فيها سياق نفي ُتخِضع هذه االلف
ضا                     ه اي سياق، ومثل لفنية اسلوبية وتأثير ادبي في النص، فتخضع اللفظة حينئذ لقوانين النفي في ال

  .)653(ي االدبي على النصتخضع قوانين االمر، والشرط، والتأآيد، ولكل اسلوب تأثيره الفن
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ات                   ذه العالق ة وه وتشترك في بناء العالقات الفنية في النص قوانين بالغية ونحوية ولغوي
  .ما يتعلق بااليقاع والموسيقى والسياق العام لاليات وخواتم االيات

درس           ين ان ال ي ح دة ف د جام ي قواع اظ ف اول االلف وي تن درس اللغ ول ان ال ن الق ويمك
د                الداللي آان يت   داللي واللغوي ق درس ال ين ال حرك بحرية اوسع في تناول االلفاظ فكانت االلفاظ ب

  .افاد من القواعد الجامدة والمتحرآة في آن واحد
الجهود والمباحث      ة ب ات اللغوي ى الدراس رت عل ي أث ة الت د المتحرآ ذه القواع ل ه وتتمث

  .البالغية والداللية الحديثة
  )654 ())وا ِنْعَمَة اللَِّه ال ُتْحُصوَها ِإنَّ اللََّه َلَغُفوٌر َرِحيٌمَوِإْن َتُعدُّ(( مثال قال تعالى 

ة اخرى   ي اي الى ف ال تع ا ق وٌم  ((فيم َساَن َلَظُل ُصوَها ِإنَّ اْلِأْن ِه ال ُتْح َت اللَّ دُّوا ِنْعَم َوِإْن َتُع
  )655())ٌَآفَّار

ات                      الى واثب ان صفات اهللا سبحانه وتع ا في بي دأ اياته ا آانت      فسورة النحل تب ه، فيم قدرت
وا      ((ايات سورة ابراهيم تتحدث عن صفات االنسان حيث قال تعالى      وا ُيِقيُم ِذيَن آَمُن اِدَي الَّ ْل ِلِعَب ُق

   )656())الصَّالَة َوُيْنِفُقوا ِممَّا َرَزْقَناُهْم ِسّرًا َوَعالِنَيًة ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَي َيْوٌم ال َبْيٌع ِفيِه َوال ِخالٌل
سيوطي                    ثم تتسل  ة، ورأي ال ذه االي ى ه سل وتتوالى االيات في بيان نعم اهللا الى ان تصل ال

راهيم                 انه خص سورة ابراهيم بوصف المنعم عليه وسورة النحل بوصف الُمنِعم؛ النه في سورة اب
  .)657(في مساق وصف االنسان، وفي سورة النحل مساق صفات اهللا اثبات إلوهيته

ة التي تنتهي بالفاصلة،                وعند مطالعة البحث لهذه االية     رة والخاتم ين الفك سجامًا ب  وجد ان
ِه               ((ومثاله قوله تعالى     ْشِرْك ِباللَّ ِإنَّ اللََّه ال َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُي

  )658())َفَقِد اْفَتَرى ِإْثمًا َعِظيمًا
  

ْشِرْك                     ِإنَّ اللََّه   ((وقوله تعالى    ْن ُي َشاُء َوَم ْن َي َك ِلَم ا ُدوَن َذِل ُر َم ِه َوَيْغِف ال َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِب
   )659())ِباللَِّه َفَقْد َضلَّ َضالًال َبِعيدًا

ة فالفاصلة     تالف إال بالفاصلة القرآني د اخ ين وال يوج ين االيت ر ب شابه الكبي المالحظ الت ف
داً (، والثانية آانت )َعِظيمًاَفَقِد اْفَتَرى ِإْثمًا   (االولى آانت    ى    ) َفَقْد َضلَّ َضالًال َبِعي ا ان االول دو لن ويب

شرآين     ي الم ة ف ة، والثاني ه آتاب يس في ا ل ى اهللا م االفتراء عل ا ب وا إثم د تحمل ود فق ي اليه ت ف نزل
  .وضاللهم اشد واآثر

ا، الن     ) الغفور الرحيم (فهناك ايات قرآنية ُخِتمت بـ       ا     وهذه الفاصلة الئقة به ستحقين له  الم
يم   (وهم المؤمنون حقا، اما االيات التي ُخِتمت بفاصلة             ز الحك اني       ) العزي فهي فاصلة مناسبة لمع

سى         سالم   (االيات آما في دعاء سيدنا عي ه ال الى       ) علي ه تع اُدَك َوِإْن        ((في قول ِإنَُّهْم ِعَب ذِّْبُهْم َف ِإْن ُتَع
   )660())ْلَحِكيُمَتْغِفْر َلُهْم َفِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز ا

  )661())َواْغِفْر َلَنا َربََّنا ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم(( وقوله تعالى 
يم   (ففي جميع هذه االيات آانت الفاصلة القرآنية المناسبة لها ختمها بـ             ز الحك ، لكن   )العزي

تمها بهذه الفاصلة    ؛ فكان المناسب خ   )الغفور الرحيم (الناظر للوهلة االولى يرى المناسب ختمها بـ        
يم ( ز الحك العزيز   ) العزي زة، ف ة والع درة والغلب ى الق ا معن ب( ففيه يم (و) الغال ضع  )الحك ذي ي ال

  .االشياء في محلها، فكان من المناسب في هذه االيات ختمها بهذه الفاصلة وليس بغيرها
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اريء             ى   اذن الفاصلة القرآنية تخدم اللفظ والمعنى وتقدم زيادة على هذا جذب الق ه ال  ودفع

  .مواصلة القراءة ليتطلع القاريء الى فاصلة قرآنية جديدة تكون مكمِّلة لما تقدمه
  

ا،        ران فيه اظ الغف وقد تحدثنا في فصل الداللة الصوتية عن معنى الفاصلة وما جاء من الف
ال وحسن                      ة التي تمثلت في مظاهر الجم ا الفني ان وظيفته وهدفنا في دراستها في هذا الموضع بي

نغم وقد أدت وظيفة فنية فضال عن خدمة المعنى، فقد اختار القرآن الكريم الفواصل المناسبة في                 ال
  .مواقعها المالئمة، فالمعنى هو الذي يتحكم في وقوع الفاصلة

  
ين                      ة، فجاءت ب اني البديعي ة متضمنة للمع ات القرآني وخواتم السور جاءت في معظم االي

د       ادعية ووصايا، وفرائض، وتحميد وتهل     واعظ، ووعد ووعي ل وم الى         )662(ي ه تع ك قول ال ذل ، ومث
  .)663())َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه ِإنَُّه َآاَن َتوَّابًا((
  
  :   الغفران والوظيفة النفسية-2

ة، فمن              ا للعواطف واالخيل ا، وامتالآه وة تأثيره ا وق امتازت الفاظ الغفران بصفاء الفاظه
  .ر النفسي للمؤمنين، وتوجههم نحو اهللا بقلب سليم صاٍفاهداف الغفران التأثي

وى              ((والوظيفة النفسية      ى الق سيطر عل نفس وت تعني بمجموعة االنفعاالت التي تؤثر في ال
دعو            ى سريرته، ت ر ال شتد نحو سريرته، وتغف الشعورية عند االنسان، فهي تسرح في اعماقه، وت

ي     رى، فه ذير اخ ى التح ارة، وال شير ت ى التب سا   ال داخلي عك اوب ال سي والتج أثر النف اس الت مقي
  .)664())واطرادا، وقد آان االمل والخوف والرغبة والرهبة مجاال البعادها الموضوعية

ا،                   ؤثر فيه فاهللا سبحانه وتعالى خلق النفس البشرية وهو عالم باسراراها بالمؤثرات التي ت
سانية            نفس        وقد يعلم علماء النفس الشيء الكثير عن النفس االن ذه ال ستثير ه ا ي نهم اليعلمون بم ولك

  .)665(ولن يعلمون فاهللا وحده العالم باسرارها وبما يوسوس فيها 
ا الطرق الصحيحة                د صورت لن سية فق ة النف وقد آشفت لنا ايات الغفران عن عظم الدالل

  .المسلوآة للوصول الى السعادة في االخرة ونيل المغفرة
نفس               عالوة على ذلك فان طلب العبد لل         شد ال م ي دعاء نغ ا فال غفران يعد خيط موصل بينهم

ه       م يتوجه الي تعانة ث ويروضها، فيصبح غذاء روحي للمؤمن الواعي فيناجي ربه ويطلب منه االس
ى اهللا                          تغفار ال ران واالس ان طلب الغف ة ببي ريم في سوره المختلف رآن الك باالسغفار، وقد زخر الق

اء والص           ل ادب االنبي ا يمث صيغة       تعالى وهذا م اة ب ات المناج ذه االي ر  (الحين، اذ نالحظ في ه اغف
ا  (او  ) لي ي   (او    ) اغفر لن ر الب راهيم         ) اغف ا في دعاء اب سالم   (آم ه ال دعاء     )علي ا يكون ال ، واحيان

ًا             ) ((عليه السالم (للجميع، آما في دعاء سيدنا نوح        َي ُمْؤِمن َل َبْيِت ْن َدَخ َديَّ َوِلَم َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِل
  )666())ِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َوال َتِزِد الظَّاِلِميَن ِإلَّا َتَبارًاَو

ا                            ى م ودة ال وي الع ى ان ال ين ا، عل وعند توجه العبد لطلب الغفران البد من ان يكون تائب
ة، وحسبنا                   صدر منه من ذنوب واثام، ويتوجه الى اهللا بصفاء النية في آل االمور النفسية والباطني

الى    قوله ُر              (( تع َه َيْغِف ِه ِإنَّ اللَّ ِة اللَّ ْن َرْحَم وا ِم ِسِهْم ال َتْقَنُط ى َأْنُف َرُفوا َعَل ِذيَن َأْس اِدَي الَّ ا ِعَب ْل َي ُق
  )667())الذُُّنوَب َجِميعًا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم
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سن             ى انف ث ال ماعها تب د س ا وعن ي قراءته سية ف ذة النف د الل ة نج ذه االي ي ه ات فف ا آلم
  .االطمئنان والراحة النفسية وتدعو الى عدم القنوط واليأس من رحمة اهللا

ة وهي     ة الرفيع ذه المنزل ستحقين له ريم صفات الم رآن الك د صّور الق رة(وق م ) المغف فه
الى  ال تع ة، ق ذه المكان سبتهم ه ة اآ ة وروحي ون صفات ذاتي ا آَمنَّ((يحمل ا ِإنََّن وَن َربََّن ِذيَن َيُقوُل ا الَّ

اِر َذاَب النَّ ا َع ا َوِقَن ا ُذُنوَبَن اْغِفْر َلَن ْسَتْغِفِريَن * َف يَن َواْلُم اِنِتيَن َواْلُمْنِفِق صَّاِدِقيَن َواْلَق صَّاِبِريَن َوال ال
  )668())ِباْلَأْسَحاِر
ا يتحصل                ين وبه ذآر اهللا سبحانه وتعالى في هذه االية خمس صفات وهي صفات المطيع

  .ت الكمالاعلى الدرجات فهي درجا
رآن            : الصابرين: الصفة االولى  في اداء الواجبات والمندوبات وترك المحظورات، وقد آثر في الق

  .الكريم مدح الصابرين
  .في القول والفعل والنية: الصادقين: الصفة الثانية
  .أي آناية عن دوامهم على العبادة: القانتين: الصفة الثالثة
  .مرء على نفسه واهله واقاربه وصلة ارحامهانفاق ال: المنفقين: الصفة الرابعة

م صفة خامسة                : المستغفرين باالسحار : الصفة الخامسة  ذآورة اضيف له صفات الم ى ال ادة عل زي
  .)669(فمن يصلي في الليل ثم يتبعه باالستغفار والدعاء له االثر المزيد في قوة االيمان

ع، ف    ى االرف ى ال ن االدن ة م ذه االي ي ه صفات ف درجت ال د ت ي وق درجات ه ارفع ال
رازي      ) المستغفرين باالسحار ( ول ال ذه  ((ثم المنفقين ثم القانتين والصادقين ثم الصابرين، يق الن ه

ستغفرين         ذآر الم تم ب ع الخ رم وق ال ج رف، ف ى االش ى ال ن االدن د م روج العب رح ع ةفي ش االي
  .)670())باالسحار
  .يهواالستغفار باالسحار يستلزم قيام اخر الليل واالستغفار ف  

صفات  وت  (ف صبر والقن صدق وال سان و   ) ال ة لالن صفات الذاتي ن ال تغفار  (م وت واالس القن
  .صفات روحية)باالسحار
صيغة االسمية فهي                     ئهم بال فهذه صفات المؤمنين الدالة على الثبات، ودل على ثباتهم مجي

يهم        ة ف ا  .صيغة دالة على الثبات، فهذه الصفات صفات متلبسة بهم وثابت لم وصفات  ، وتتوضح  مع
   يجب على االنسان المسلم التحلي بها للوصول إلى مراتب السعادة االخروية

الى      ه تع سها قول سابقة نف ة ال اظ االي رر الف ْؤِمِنيَن ((وبتك ْسِلَماِت َواْلُم ْسِلِميَن َواْلُم ِإنَّ اْلُم
صَّادِ    صَّاِدِقيَن َوال اِت َوال اِنِتيَن َواْلَقاِنَت اِت َواْلَق ِعيَن   َواْلُمْؤِمَن صَّاِبَراِت َواْلَخاِش صَّاِبِريَن َوال َقاِت َوال

اِت              ُروَجُهْم َواْلَحاِفَظ اِفِظيَن ُف صَّاِئَماِت َواْلَح َواْلَخاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِِّقيَن َواْلُمَتَصدَِّقاِت َوالصَّاِئِميَن َوال
  )671()) َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيمًاَوالذَّاِآِريَن اللََّه َآِثيرًا َوالذَّاِآَراِت َأَعدَّ اللَُّه َلُهْم

ائال         ره الزمخشري ق ا ذآ ى م ة عل زول االي ن ((سبب ن ا رسول اهللا  : ان ازواج النبي قل ي
ل                                ا طاعة، وقي ل من ا نخاف أن ال تقب ه؟ إّن ذآر ب ر ن ا خي ا فين ر، أم ذآر اهللا الرجال في القرآن بخي

  .)672())السائلة أم سلمة
  :تب وهيوفي هذه االية تفصيل لعشرة مرا

  .االسالم واالنقياد المر اهللا: االولى
  .االيمان بما يرد به امر اهللا: الثانية
  .القانتين والقانتات: الثالثة
  .أي من يصدق اخاه في النصيحة: الصادقين والصادقات: الرابعة
  .من يصبر على االذى: الصابرين والصابرات: الخامسة
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  .الخاشعين والخاشعات: السادسة
  . ذه الحسنات اشار الى ما يمنع منها وهو طلب الجاه او حب المالولما ذآر ه

  .الباذلين االموال الذين اليكتنزونها لشدة محبتهم اياها ثم قال: المتصدقين والمتصدقات: السابعة
  .الذين التمنعهم الشهوة الباطنية من عبادة اهللا: والصائمين والصائمات: الثامنة
  .أي الذين ال تمنعهم الشهوة الفرجية وختمها بقوله: لحافظاتالحافظين فروجهم وا: التاسعة
ة             : الذاآرين اهللا آثيرا والذاآرات   : العاشرة ذه مراتب بني ذآرون اهللا، فه ويعني في جميع احوالهم ي

  .)673(صادقة هللا
ان                       و حي ال اب اث، ق ى االن ذآور عل ة تغليب لل ذه االي اث        ((ففي ه ذآور فجمع االن ب ال غّل

  .)674()) الضمير ولم يأِت الترآيب لهم ولهنمعهم وادرجهم في
ى      ا للوصول ال ى به سلم أن يتحل سان الم ى االن الم وصفات يجب عل ة مع ذه  االي ي ه ضح ف وتت

  مراتب السعادة االخروية
  .عظيمة) مغفرة(فجازاهم اهللا على هذه الصفات بان أعدَّ لهم   

  .خرةوتتضح آمال المغفرة لتتنكيرها فهي درجة رفيعة في الدار اال
رة                   ة المغف وقد حملت لنا االيتان السابقتان صفة مهمة عند االنسان المؤمن الذي ينال آرام

ورود                 ان ل اع، فك سخير للطب اق ( وهي صفة االنفاق، ففي االنفاق تهذيب للنفوس وت مشتمال  ) االنف
يل                    ا وس االت وهم ر االنفع ا يثي ة، والترغيب والترهيب مم ة على وظائف ترغيبية ولمسات ترهيبي

  .)675(اريد بها اجتذاب القلوب
اِت         ((وتتضح مراتب السعادة في اية اخرى، قال تعالى            ْن َطيَِّب َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِم

ْسُتْم ِبآِخذِ                         وَن َوَل ُه ُتْنِفُق َث ِمْن وا اْلَخِبي َأْرِض َوال َتَيمَُّم َن اْل ْم ِم ا َلُك ا َأْخَرْجَن َسْبُتْم َوِممَّ ا َأْن     َما َآ ِه ِإلَّ ي
ُدُآْم           * ُتْغِمُضوا ِفيِه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغِنيٌّ َحِميدٌ       ُه َيِع َشاِء َواللَّ ْأُمُرُآْم ِباْلَفْح الشَّْيَطاُن َيِعُدُآُم اْلَفْقَر َوَي

  )676())َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضًال َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم
دهم اهللا بالفضل        نفس، فمراتب               فزيادة على المغفرة يع ضيلة الحاصلة في ال ه الف ي ب  ويعن

ائال            : السعادة ثالثة  رازي ق دثنا ال ى ان     ((نفسانية، وبدنية، وخارجية، وبهذا الصدد يح وا عل واجمع
ثالث  ب ال ذه المرات سانية: اشرف ه سعادات النف سعادة  .. ال ت ال ال آان اق الم م يحصل انف ى ل فمت

ساني             الخارجية حاصلة، والنقيضة النفسانية معها     ال النف اق حصل الكم ى حصل االنف  حاصلة ومت
ا وعد                    والنقصان الخارجي، والشك ان هذه الحالة اآمل فثبت ان مجرد االنفاق يقتضي حصول م

  .)677())اهللا به من حصول الفضل
ذه                           رة ه ى آث ة عل سالم للدالل ذآر ال صيغة جمع الم اق ب ويتبين لنا مما تقدم ان مجيء االنف

دورها الطريق الموصل          الصفة بحقهم واثر اال    د ب سية والتي تع سعادة النف نفاق في الوصول الى ال
  .الى الطريقة النفسية

ريم             الرزق الك ارة وب ر ت االجر العظيم او الكبي وقد اقترنت المغفرة في اآثر من موضع ب
  .تارة اخرى
  )678())ْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌمَوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلُهْم َم((قال تعالى 

  )679())ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحّقًا َلُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َربِِّهْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َآِريٌم((وقال تعالى 
ه         رزق الن من الى ال بحانه وتع ز اهللا س وة اهللا، فمي اب دع ن اج د لم ات وع ذه االي ي ه فف
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ور،       الخبيث ومنه الطيب، فالخبيث   اء الطه ه والم ا الطيب فالفواآ يم، وام آثير آالزقوم وطعام االث
ر        ا اليخفى من اث ات م ا، وفي ذآر الطيب ستحقين له ؤمنين الم دة للم ا واح رة النه ز المغف م يمي ول

  .نفسي ايجابي على نفس القاريء
شارة    ى الب ؤمنين ومعن شارة للم ران الب ات الغف ضمنت اي ا ت شارة،  : ((آم ن الب شرك م يب

ولهم           واال ه ق سرور ومن سط           : صل ان بشرة االنسان تنبسط عن ال شر، أي بوجه منب اني بب الن يلق ف
  .)680())عند السرور

ِشَي       ((وهذا يتضح في بشارة الرجل المؤمن في قوله تعالى       ذِّْآَر َوَخ َع ال ِن اتََّب ِذُر َم ا ُتْن ِإنََّم
  )681())يٍمالرَّْحَمَن ِباْلَغْيِب َفَبشِّْرُه ِبَمْغِفَرٍة َوَأْجٍر َآِر

) صلى اهللا عليه وآله وسلم    (ويتضح في هذه االيات ان البشارة جاءت بعد االنذار، والخطاب للنبي            
شارة     ل، فالب ن قب د حصل م ذار ق ريم، الن اإلن رآن الك ع الق ن اتب ذآر،  والواضح م ع ال ن اتب وم

  .)682(بالمغفرة واالجر الكريم بمعناه ثواب خالص من الشوائب
ا                       ونجد اثار الوظيفة     ه بم م قوم ة عل ى الجن ه ال د دخول ؤمن بع ي الرجل الم  النفسية في تمن

ونَ               ((اصابوا وتصويره لتلك الجنة في قوله تعالى         ْوِمي َيْعَلُم َت َق ا َلْي اَل َي َة َق ِل اْلَجنَّ َل اْدُخ ا  * ِقي ِبَم
   )683())َغَفَر ِلي َربِّي َوَجَعَلِني ِمَن اْلُمْكَرِميَن

ي  ففي هذه االية دخل حرف الت      ي هو        ) ليت (من وم ان التمن ول، وفي المعل ول الق ى مق عل
  .)684(طلب حصول امر محبوب ومرغوب في المستقبل،وقد يكون في المستحيالت

دخول في                 ((وقد تمنى علم قومه بحالة         ر وال ة عن الكف ا بالتوب ساب مثله ى اآت ليحملهم عل
ى اال                  رحم عل يظ والت اء في آظم الغ ى دأب االولي انوا         االيمان والطاعة عل م آ وا انه عداء او ليعلم

  .)685())على خطأ عظيم في امره وانه آان على حق
ة                    النعم الدنيوي ذا الترغيب ب ان ه ونجد عنصر الترغيب في ايات الغفران واضح االثر وآ

وح                    سان ن ى ل الى عل ه تع ة قول سالم   (تارة واالخروية تارة اخرى، فمن النعم الدنيوي ه ال مَّ  ) ((علي ُث
ي َأْعَلْن َرارًاِإنِّ ْم ِإْس َرْرُت َلُه ْم َوَأْس ارًا* ُت َلُه اَن َغفَّ ُه َآ ْم ِإنَّ َتْغِفُروا َربَُّك ُت اْس سََّماَء * َفُقْل ِل ال ُيْرِس

  .)686())َوُيْمِدْدُآْم ِبَأْمَواٍل َوَبِنيَن َوَيْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَيْجَعْل َلُكْم َأْنَهارًا* َعَلْيُكْم ِمْدَرارًا
وح                ففي هذه االية     وم ن نعم التي وعدها اهللا لق ر ال سالم   ( نلمح اث ه ال ـ   ) علي ذه    ((ف ان ه جري

ا   ان محسوس، وانم م آي ذين له ك ال ى االنس حسب، اولئ صرا عل م يقت ة وصدقها، ل سنة االلهي ال
  .)687())َتعدَّياهم  الى عالم ما وراء الطبيعة الى الجن الذين نؤمن بوجودهم وال نحّس بهم

َمَثُل اْلَجنَِّة  ((الخروية فقد حفلت به ايات المغفرة القرآنية آقوله تعالى          اما الترغيب بالنعم ا     
ٍر                 ْن َخْم اٌر ِم الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن ِفيَها َأْنَهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر آِسٍن َوَأْنَهاٌر ِمْن َلَبٍن َلْم َيَتَغيَّْر َطْعُمُه َوَأْنَه

  .)688( )) َعَسٍل ُمَصّفًى َوَلُهْم ِفيَها ِمْن ُآلِّ الثََّمَراِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن َربِِّهْمَلذٍَّة ِللشَّاِرِبيَن َوَأْنَهاٌر ِمْن
ين،                      ا للمتق ة وجعله ذة معنوي ا ل فقد فضلهم اهللا بطرف من لذات الجنة الحسية واضاف اليه

ا                      ار ماؤه ة من انه ذات المؤلف ذه الل عذب ال   فهؤالء المتقون اعلى مقاما من المؤمنين منهم اهل له
  .)689(آدر فيه

  
  :  الغفران والوظيفة الدينية-3 
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  :تتمثل الوظيفة الدينية اليات الغفران باتجاهين بارزين هما  
   ظاهرة الدعاء-1
  . ظاهرة الحث والترغيب على الغفران-2

تميز النص القرآني باسلوبه المعجز الذي اليناظره أي نص اخر على االطالق، وقد رسم                
ا النظر سنجد ان                  لنا االسالم بهذا   و امعن  النص الجوانب االيجابية والسلبية للسير في هذه الحياة ول

ا     ز عليه ي ترتك ة الت الم التربوي ى المع دوره ال ؤدي ب ذي ي ابي ال اه االيج ن االتج شف ع رآن آ الق
  .شخصية االنسان المسلم

تغفار وال                ى االس سلم ال دعو الم ه من واجب شرعي ي توجه  وآانت ايات الغفران بما حملت
اء     ة االنبي ات ادعي ذه االي سيئات ، وضمت ه اب ال ة واجتن ى التوب زم عل ليم والع ب س ى اهللا بقل ال
دين،            ى ال سلم بالتوجه ال واعظ الي م اد والم تغفار، فحملت االرش السابقين وتوجههم الى اهللا باالس

  .وعدم انشغاله بملذات الدنيا
رآن تمثلت في سوق القصص ل                د          فالوظيفة الدينية في الق ة، وق ة بحت تحقيق اغراض ديني

  .دخل الغفران في سياق هذه القصص فجاء عدد وفير من القصص باسلوب الدعاء
  
  :  ظاهرة الدعاء-1

ان                  الى واالطمئن تستمد بالدعاء القوة والنصر، ففيه غاية نفسية وذلك باالعتماد على اهللا تع
  .مغفرة والصفح الى المولىواالستعانة به، وهو ما يكون من العبد والتسليم بان طلب ال

الى ال تتحقق                           رة اهللا تع ان مغف ادي، ف ى الجانب العب ا عل دعاء في طياته وتحمل ظاهرة ال
ة                       سيرة تاريخي دعاء م ان لل ات، ف رك المحرمات والمجيء بالواجب باإلتكال على القول فالبد من ت

سالم   (قديمة تبدأ باالنسان االول وهو ادم        ه ال و   ) علي ا و   ((فه اء     اول من دع ى اهللا من ابن تضرع ال
  .)690())هذه االرض حيث حكى القرآن قصته مع ابليس بعد ما حذَّره اهللا

  .اول دعاء صادر من العبد للباري عز وجل) عليهما السالم(ويعد دعاء آدم وحواء   
الى     ال تع ا َلنَ    ((ق ا َوَتْرَحْمَن ْر َلَن ْم َتْغِف َسَنا َوِإْن َل ا َأْنُف ا َظَلْمَن اال َربََّن َن  َق وَننَّ ِم ُك
   )691())اْلَخاِسِريَن
َو          ((قوله تعالى   ) عليه السالم (فاستجيب دعاءه      َفَتَلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َآِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُه

   )692())التَّوَّاُب الرَِّحيُم
ساعة                  ام ال ى قي ستقبل ال ا وحتى الم ى يومن ده وال ذ عه ه   –وآل بني آدم من  بانتظار مغفرت

  . فكل نبي وولي، ومؤمن وآافر، يطلب المغفرة بحقه-سبحانه وتعالى
نهم                  ا وم ادرين اليه رة والمب آدم : وقد عرضت لنا قصص القرآن الكريم الداعين لهذه المغف
  .بعد خروجهما من الجنة) عليها السالم(وحواء 

الى     ال تع رْ  ((ق ْم َتْغِف َسَنا َوِإْن َل ا َأْنُف ا َظَلْمَن اال َربََّن َن  َق وَننَّ ِم ا َلَنُك ا َوَتْرَحْمَن  َلَن
  .)693())اْلَخاِسِريَن
ان     و حي ول اب شجرة، يق ن ال ا م د اآلهم ا بع شيطان لهم اغواء ال راف ب ة اعت ذه االي ي ه فف

و     )694())اعتراف من آدم وحواء عليه السالم وطلب للتوبة والستر والتغمد بالرحمة          (( ، ثم جاء العف
   )695())َلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َآِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُمَفَت((االلهي لهما في قوله تعالى 

  )عليه السالم( نوح -
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َن                     ((قال تعالى    ْن ِم ي َأُآ َقاَل َربِّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسَأَلَك َما َلْيَس ِلي ِبِه ِعْلٌم َوِإلَّا َتْغِفْر ِلي َوَتْرَحْمِن
   )696())اِسِريَناْلَخ

ان         ) عليه السالم (فقد توجه نوح     د آ تكانة هللا      ((بطلب الغفران من ربه فق ى سبيل التخشُّع واالس عل
  .)697())تعالى وإن لم يسبق منه ذنب

الى   ) عليه السالم( استغفر ابراهيم  - ه تع ي    ((لنفسه ولوالديه وللمؤمنين؛ وذلك في قول ْر ِل ا اْغِف َربََّن
  .)698())ُمْؤِمِنيَن َيْوَم َيُقوُم اْلِحَساُبَوِلَواِلَديَّ َوِلْل

  )699())َواْغِفْر ِلَأِبي ِإنَُّه َآاَن ِمَن الضَّالِّيَن((واستغفر البيه وذلك في قوله تعالى 
ه مشروطة            ) عليه السالم (فابراهيم     طلب الغفران الشد الناس التصاقا به وهو ابوه فمغفرت

  .)700( الشرطباسالمه وال يمتنع الدعاء للكافر على هذا
ة      )701 ())َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن َيْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي َيْوَم الدِّينِ       ((واستغفر لنفسه      ند الخطيئ ، وقد اس

رة    ه المغف م تعليق ى، ث رك االول اب ت ن ب ك م ا وذل ون عن الخطاي اء منزه ع ان االنبي سه م ى نف ال
  .)702( وهو خفي هنا للخطيئة الى يوم الدين وليس في الدنيا،الن اثرها يظهر هناك

سالم  (استغفر نوح   ) عليه السالم (وبمثل دعاء ابراهيم         ال      ) عليه ال ات ق ؤمنين والمؤمن للم
اِلِميَن                  ((تعالى   ِزِد الظَّ اِت َوال َت ْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَن ًا َوِلْلُم َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل َبْيِتَي ُمْؤِمن
  )703())ِإلَّا َتَبارًا
م                ((يقول الرازي      ه ث انما خصَّ نفسه اوال بالدعاء ثم المتصلين به النهم اولى واحق بدعائ

  .)704())عمَّ المؤمنين والمؤمنات
الى         ه تع ي قول تغفار ف رهم باالس ه وام ا قوم ا دع اَن   ((آم ُه َآ ْم ِإنَّ َتْغِفُروا َربَُّك ُت اْس َفُقْل
   )705())َغفَّارًا

وا   ((فامر قومه باالستغفار ) عليه السالم (وآذلك فعل هود       مَّ ُتوُب َوَيا َقْوِم اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُث
  .)706())ِإَلْيِه ُيْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدَرارًا

سالم  ( موسى   - ال               ) عليه ال ل الرجل القبطي فق ه حين قت ِسي     ((استغفر رب ُت َنْف ي َظَلْم اَل َربِّ ِإنِّ َق
  )707()) ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُمَفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلُه

ه (فاستجاب له ربه في قوله       تغفار من        )فغفر ل ه، واالس ى  الخضوع لرب ه عل ه ندم ، فَحَمل
  .)708(ذنبه

ُم           ((ثم اشرك اخاه في الدعاء معه        َقاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَأِخي َوَأْدِخْلَنا ِفي َرْحَمِتَك َوَأْنَت َأْرَح
  )709())الرَّاِحِميَن

ه،                  ((قال الزمخشري    نفس واستغفر من ا لل شيطان وسماه ظلم جعل قتل الكافر من عمل ال
  .)710())النه قتله قبل أن يؤَذن له في القتل فكان ذنبا يستغفر منه
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سالم  (في دعاء موسى ) ظلما(والى جانب طلب الغفران نجد لفظة        ه ال د من    ) علي ا ُوِج آم
في هذه اللفظة تتضح الرغبة الشديدة والُمِلحَّة في طلب           ف) عليهما السالم (قبل في دعاء آدم وحواء      

  .المغفرة
َك                     ) ((عليه السالم ( استغفر سليمان    - ِدي ِإنَّ ْن َبْع ٍد ِم ي ِلَأَح ًا ال َيْنَبِغ ي ُمْلك ْب ِل َقاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوَه

   )711())َأْنَت اْلَوهَّاُب
ر     ((فـ   ك بطلب المغف دة     )712())ةسليمان افتتح سؤاله قبل سؤال الُمل ا ع ك هن ، ويقصد بالُمل

ا              ذا م ة وه واب الجن ك االخرة وث ه ُمل ه او ان معاٍن منها انه ُملك اصلح له في الدين او انه آية لنبوت
ضى   اره المرت د(اخت ه  ) ق تص ب زة تخ ه معج ه    )713(او ان ب الي ا ذه رجيح م ى ت ل ال ن نمي ، ونح

  ).قد(المرتضى 
سى  - تغفر عي سالم ( اس ه ال ذِّ) ((علي ُز       ِإْن ُتَع َت اْلَعِزي َك َأْن ْم َفِإنَّ ْر َلُه اُدَك َوِإْن َتْغِف ِإنَُّهْم ِعَب ْبُهْم َف

   )714())اْلَحِكيُم
ام         )715())عيسى في عرصات القيامة ُيحيل أمته الى عالم المغفرة        ((و     ة في خت ذه االي ، وه

ب،   ((سورة المائدة وهو   دة عجي وعن  ختام ديني وختام فني في آن واحد لقصة آقصة عيسى، مول
هذا المولد نشأت شبهات تأليهه، وحول هذه النقطة المعقدة ثارت المشكالت فها هو ذا في اللحظة                  

  .)716())االخيرة امام خالقه يعترف بعبوديته
الح  ث ص سالم(ح ه ال تغفار ) علي ى االس ه ال ْم  ((قوم َه َلَعلَُّك ْسَتْغِفُروَن اللَّ ْوال َت َل

  .)717())ُتْرَحُموَن
ا          ((والدهم ان يستغفر لهم     ) السالمعليه  (سأل اخوة يوسف     ا ُذُنوَبَن َتْغِفْر َلَن ا اْس َقاُلوا َيا َأَباَن

   )718())ِإنَّا ُآنَّا َخاِطِئيَن
  )719())َقاَل َسْوَف َأْسَتْغِفُر َلُكْم َربِّي ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم((فوعدهم االستغفار قائال 

ران     ) عليه السالم (آما ان يوسف     شرهم بغف الى        ب ه تع م بقول ْيُكُم       ((اهللا له َب َعَل اَل ال َتْثِري َق
  )720())اْلَيْوَم َيْغِفُر اللَُّه َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِميَن

و       تغفار، فه م يوسف باالس ا له يكم اآلن  ودع ع عل وبيخ وال تقري ر وال ت ى التعيي والمعن
  .الرحيم في عفوه، وفي هذا دعاء ما من بعده دعاء

ريم،                وحين نصل ا   رآن الك لى خاتم االنبياء والمرسلين نجده يستغفر اهللا في اآثر من موضع في الق
الى         ال تع ه، ق ْؤِمِنيَن         ((وآان استغفاره لنفسه والمت َذْنِبَك َوِلْلُم َتْغِفْر ِل ُه َواْس ا اللَّ َه ِإلَّ ُه ال ِإَل اْعَلْم َأنَّ َف

   )721())َوَمْثَواُآْمَواْلُمْؤِمَناِت َواللَُّه َيْعَلُم ُمَتَقلََّبُكْم 
يلحظ في هذه االية الكريمة ان اهللا سبحانه وتعالى جاء بفعل العلم ليأمر نبيه باالستغفار لذنبه اوال،                 
تغفار الرسول                  سلمين باس ثم للمؤمنين والمؤمنات، وهذه نعمة من الباري عز وجل انعمها على الم

  .االعظم لهم
أخر       )  عليه وآله وسلم   صلى اهللا (وقد غفر اهللا سبحانه وتعالى لمحمد        ما تقدم من ذنبه وما ت

  .)722())ِلَيْغِفَر َلَك اللَُّه َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتَأخََّر* ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتحًا ُمِبينًا((قال تعالى 
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اورد           وقد اختلف المفسرون في معنى الفتح وقيلت فيه اقوال عديدة، ووضحها الطبرسي ف
ما تقدم من ذنب ابوي النبي      :  قالوا معناه ما تقدم من معاصي الرسول قبل النبوة، وقيل          :منها وجوه 

ذه                ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    (محمد   ه، وفي ه وب أمت آدم وحواء ببرآة الرسول وما تأخر من ذن
  .)723(االقوال خالف فاالنبياء معصومون من الذنوب آلها صغيرها وآبيرها 

  .)724())َوُقْل َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوَأْنَت َخْيُر الرَّاِحِميَن((الى قائال آما خاطب اهللا سبحانه وتع
  

   الحث والترغيب على الغفران-2
ى                     د ظهرت في مجال الحث عل دعاء، فق ر ال ارزة في اث ة ب ة الديني ا الوظيف وآما بانت لن

ران القرآن          ات الغف ي اي اس ف دعو الن اطق ي سان ن ريم ل القرآن الك تغفار، ف اظ   االس ى االتع ة ال ي
  .والحكمة، فهو يحبب الغفران لدى نفوس القارئين الياته والمتأملين لها

ـ       اسلوب العرض او اسلوب التخصيص     (وتتضح الدعوة الى االستغفار باساليب معينة آ
ى فعل               ) او اسلوب التمني   ادرة ال اد بالمب فهي  اساليب صريحة فيها حث وفيها دعوة وترغيب للعب

  .الغفران
الى فلن   ه تع ل قول يٌم((تأم وٌر َرِح ُه َغُف ْم َواللَّ ُه َلُك َر اللَّ وَن َأْن َيْغِف العرض )725())َأال ُتِحبُّ ، ف

  .وهو طلب برفق ولين) أال(ممثل بدخول االداة 
  .)726(على الجملة الفعلية فافادت معنى العرض) أال(ففي هذه االية دخلت اداة العرض   
الى    ال تع ْسَتْغِفُرو((ق ْوال َت ونَ َل ْم ُتْرَحُم َه َلَعلَُّك ي حث  )727())َن اللَّ ب ف ، فالتخصيص طل

ي ا ان النب دو هن اج، ويب ستقبل،  : وازع ى الم تغفار مؤجل ال ذا االس تغفار وه نهم االس ب م د يطل ق
  .)728(فالتخصيص يصرف الفعل الى زمن االستقبال

الى                   ال تع د ق رة، فق ِذيَن    ((وقد يرغب القرآن احيانا بالتقوى وجعلها اساس للمغف ا الَّ ا َأيَُّه َي
ْضِل       ُه ُذو اْلَف ْم َواللَّ ْر َلُك يَِّئاِتُكْم َوَيْغِف ْنُكْم َس ْر َع ًا َوُيَكفِّ ْم ُفْرَقان ْل َلُك َه َيْجَع وا اللَّ وا ِإْن َتتَُّق آَمُن

  . ، فتحقق المغفرة البد من ان يسبقه بل ان اساسه التقوى فيها يتم الغفران)729())اْلَعِظيِم
الى  ال تع دَّْت    ((وق َأْرُض ُأِع سََّماَواُت َواْل َها ال ٍة َعْرُض ْم َوَجنَّ ْن َربُِّك َرٍة ِم ى َمْغِف اِرُعوا ِإَل َوَس

   )730())ِلْلُمتَِّقيَن
ة اخرى   ي اي الى ف ال تع ا ق سََّماِء   ((آم ْرِض ال َها َآَع ٍة َعْرُض ْم َوَجنَّ ْن َربُِّك َرٍة ِم ى َمْغِف اِبُقوا ِإَل َس

دَّْت لِ  َأْرِض ُأِع ْضِل       َواْل ُه ُذو اْلَف َشاُء َواللَّ ْن َي ِه َم ِه ُيْؤِتي ْضُل اللَّ َك َف ِلِه َذِل ِه َوُرُس وا ِباللَّ ِذيَن آَمُن لَّ
   )731())اْلَعِظيِم

ِبقت بفعل               ران ُس ويلحظ في هاتين االيتين تشابها من حيث االلفاظ إال أن المغفرة في سورة آل عم
سارعة  ارعوا(الم المتقين، و )وس ة ب ا خاص سابقة   ؛ النه ل الم رة بفع ِبقت المغف د ُس ي الحدي ف

  .؛ النها للذين آمنوا، إال أن المغفرة في آليهما مسنودة الى اهللا)وسابقوا(
الى    ه تع ُأُمورِ  ((وقول ْزِم اْل ْن َع َك َلِم َر ِإنَّ َذِل َبَر َوَغَف ْن َص ى )732())َوَلَم د حث اهللا عل ، فق

ى     الصبر والمغفرة، فالصبر بما فيه من تحمُّل وآتم  تم، ومعن  يتالئم مع ما في المغفرة من ستر وآ
م تكن      ((االية على ما نقله النحاس    شبهات وإن ل وقى ال أي من اعاليها واجلها ان يعفو ويصفح ويت
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ور، وهي من عزم االمور أي التي         محضورة ورعا وطلبا لرضاء اهللا عز وجل فهذه معالي االم
  .)733())يعزم عليها الورعون المتقون

ه                     ((ضاوي  يقول البي    ال قدرت الى مع آم ه تع رة فان و والمغف ى العف فيه تعريض بالحث عل
ة؛ اذ ال            ى العقوب وتعالى شأنه لما آان يعفو ويغفر فغيره بذلك أولى، وتنبيه على انه تعالى قادر عل

  .)734())يوصف بالعفو إال القادر على ضده
ضح أن اهللا  ذا يت الى (وبه بحانه وتع ى المغ  ) س ادرة إل ر بالمب د أم ات   ق ىء االي الل مج ن خ رة م ف

نفس               ) سارعوا ،سابقوا (القرانية باالفعال الوجوبية     ادة في ال ،وفيها حث وترغيب بفعل اعمق عب
ى اهللا                     ات من خالل التوجه ال الى   (االنسانية ، وبذلك يتحتم علينا ان نستثمر هذه االي ) سبحانه وتع

ة     نفس واالم صلح ال ذي ي و ال دعاء فه ك بال ليم صاٍف وذل ب س ة  بقل ة واخالقي ائف ديني ه وظ وفي
سان باسلوب عرضها                    ع لالن وتربوية نستقي منها ابرز الروافد التي امدنا اهللا بها،وهي بال شك نف

  .وتحبيب لسلوك طريق الحق والخير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخـــــــــــــــــاتمة
مل اهم النتائج التي في نهاية المطاف وبعد هذه الرحلة في ايات الغفران القرآنية سوف اج

  :توصل اليها البحث وهي على النحو االتي
ة         -1 ل العربي ن القبائ صيحة م اظ الف تعملوا االلف د اس ا، فق زوا بينه اظ ومي رب االلف تعمل الع  اس

ة                    ا عناي اظ االسالمية واولوه ا بااللف تم علماؤن المشهورة بفصاحة آالمها، وبعد مجيء االسالم اه
ذه ا      ى                   آبيرة الُتنكر، ومن ه دل عل شعر الجاهلي لت ة ال د استعملت في لغ ران، فق اظ الغف اظ الف اللف
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ة مجردة                  اٍن ذهني دالالت مادية محسوسة وبعد مجيء االسالم تطورت تلك الدالالت لتدل على مع
اري عز وجل                       ى الب ال ال ة التضرع، واالبته فاصبح لفظ الغفران يطلق في الدعاء اليومي في حال

  .وَّر داللتها القرآن الكريمفاصبحت من االلفاظ التي ط
  
ا                      -2 اك الفاظ ا، إال ان هن  الفاظ الغفران ال ترادف بينها في االستعمال القرآني لخصوصية مجيئه

، وهناك الفاظ يقرب     )العفو، والصفح، والتجاوز  (يقرب معناها االصطالحي من معنى الغفران آـ        
ل   ران آالفع ى الغف ن معن وي م ا اللغ ر(معناه د ورد )آفَّ ر  ، فق ر والكف ة ان الغف ات اللغ ي معجم ف

الغفران           )الستر(بمعنى واحد وهو     ف، ف المعنى مختل شرعية ف د ستر      : ، اما من الناحية ال طلب العب
  .فهو ازالة الذنوب بالتجاوز عنها: الذنوب بالعفو عنها او محوها، اما آفر

  
ه المبحث االول من ال-3 ا أثبت ذا م ر، وه ة ال ُتنك ة دالل ة  لالصوات اللغوب و دالل فصل االول وه

المباحث الصوتية في الفاظ الغفران، فقد تميزت بمادة صوتية تتمثل في صفات حروف هذه المادة               
ورين                   ى حرفين مجه تمالها عل ر حيث تميزت بوضوحها الصوتي الش ى ظاهرة التكري زيادة عل

ا ضمَّت حرفين من االحرف الرخوة، وصوتين من اصوات الذالق              ة وحرف مهموس واحد، آم
ستعٍل واحد وهو                            ا منفتحة وصوت م اق فكانت حروف مادته ا من حروف االطب ضّم حرف ولم ت

وة ووضوحا الن    ) غفر(فضال عن ما حوته مشتقات مادة       ) الغين( ا ق من حروف اللين التي منحته
  .أحرف المد من األحرف المجهورة الرخوة أي انها بعيدة عن الجرس الشديد الصاخب

  
ر ( الصرفية لمادة  آان لتعدد االبنية -4 سياق        ) غف ضاها ال ة اقت ة دالل ين االسمية والفعلي ا ب وتنوعه

ة واالسمية                ا الفعلي ران بنوعيه ين      (القرآني، فقد آان مجموع تكرار الفاظ الغف ة وثالث ائتين وثالث م
ا                   )مرة غ مجموع تكراره د بل صدارة، فق ان ال صيغ االسمية مك سع وعشرين     (؛ احتلت ال ة وت ) مائ

ا            لفظة، فيما تخ   غ مجموع تكراره ع   (لَّفت الصيغ الفعلية عنها حيث بل ة وارب رآن      ) مائ لفظة في الق
ى  الحدوث                     دل عل صيغ االسمية ت ي، فال سياق القرآن ضاه ال الكريم، وما ذلك التنوع إال لغرض اقت
ة      ي حال ران ف ذا الغف سيئين وه اده الم ذنوب لعب ران ال الى غف بحانه وتع ادة اهللا س ن ع دد فم والتج

  .ستمرة ودائمة،وهذا ما جعلني اضع ملحقًا احصائيًا يمثل تكرار هذه االبنيةمتجددة وم
  
ران فجاءت                     -5 اظ الغف ة مع الف اليب القرآني  وفيما يخص داللة المباحث النحوية، فقد تنوعت االس

تفهام               (بين   د واسلوب اس ل        ) اسلوب شرط واسلوب نفي واسلوب توآي د احت إال ان اسلوب التوآي
ذا               المرتبة االولى ب   ين تلك االساليب وما ذلك إال لبيان تأآيده تعالى على سعة رحمته وغفرانه، وله

  .الغرض فردت ملحقا ثانيا يمثل مجموع االيات الغفرانية المؤآد بها مع ادوات التأآيد المختلفة
  

أخير وفصل                          ديم وت ين تق ران فجاءت ب اظ الغف ة مع الف آما تعددت احوال الجمل الترآيبي
  .آر وتنكير وتعريف، زيادة على داللة حروف الجر مع الفاظ الغفرانووصل وحذف وذ

  
  
  
ة من               -6 ين ظواهر داللي ي       ( اما المباحث الداللية فقد انقسمت ب ل دالل ولكل  ) مشترك لفظي وتقاب

ى                           داللي من معن ا حواه التطور ال ا فضال عن م ظاهرة من هذه الظواهر داللة تميزها من غيره
زة         لغوي حيث تطور الى معنى       ان  لالستعمال القرآني مي شرعي ومن ثمة معنى وظيفي، حيث آ

بعض مظاهر التطور             ان ل ا آ ة، آم سية وديني ة ونف معينة مع هذه االلفاظ فتراوحت بين وظيفة فني
  .الداللي من تجريد وتعميم وتخصيص اثر ال يمكن انكاره

  



  
 

م     في الختام اسأل اهللا تعالى ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكري        ه نع ه، ان ع ب م وان ينف
  المولى ونعم النصير، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المالحق
  
 

  ) :1(الملحق االحصائي رقم 
  :ملحق يمثل مجوع تكرار الصيغ الفعلية اللفاظ الغفران

  ) :غفَر(الفعل المجرد 



  
 

  :الماضي
          االيــــــــــة                                 السورة   رقمها        نزولها                        

  *ك  1  16  القصص   َلُهَفَغَفَرَقاَل َربِّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي 

  ك  2  27  يس    ِلي َربِّي َوَجَعَلِني ِمَن اْلُمْكَرِميَنَغَفَرِبَما 
  ك  3  43  الشورى  ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اْلُأُموِر َغَفَرَوَلَمْن َصَبَر َو

 :غفرنا
  ك  4  25  ص   َلُه َذِلَك َوِإنَّ َلُه ِعْنَدَنا َلُزْلَفى َوُحْسَن َمآٍبَفَغَفْرَنا

  )نغفر: (المضارع
دًا   ْئُتْم َرَغ ُث ِش ا َحْي وا ِمْنَه َة َفُكُل ِذِه اْلَقْرَي وا َه ا اْدُخُل َوِإْذ ُقْلَن

َنِزيُد       َنْغِفْراْلَباَب ُسجَّدًا َوُقوُلوا ِحطٌَّة     َواْدُخُلوا   اُآْم َوَس ْم َخَطاَي  َلُك
  اْلُمْحِسِنيَن

  ك  5  58  البقرة

وا           ْئُتْم َوُقوُل ُث ِش ا َحْي َوِإْذ ِقيَل َلُهُم اْسُكُنوا َهِذِه اْلَقْرَيَة َوُآُلوا ِمْنَه
جَّدًا     اَب ُس وا اْلَب ٌة َواْدُخُل ْرِحطَّ ْم َخِطَنْغِف َنَزِيُد   َلُك اِتُكْم َس يَئ

  اْلُمْحِسِنيَن

  ك  6 161  االعراف

  
والمدنية أشرُت اليها ) ك(في نزول االية أشرُت الى مكان نزولها، فالمكية أشرُت اليها بحرف *

  .لالختصار) م(بحرف 
  . في مكان نزول االية-
  .66 -60: تاريخ القرآن: محمد حسين علي الصغير.  االعتماد على آتاب د-
  
  
  
  )َيغِفُر: (لمضارع ا

ُه      ِه اللَّ ْبُكْم ِب رُ َوِإْن ُتْبُدوا َما ِفي َأْنُفِسُكْم َأو ُتْخُفوُه ُيَحاِس  َفَيْغِف
  ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء

  م  7 284  البقرة

ُه               ْبُكُم اللَّ اتَِّبُعوِني ُيْحِب َه َف وَن اللَّ رْ ُقْل ِإْن ُآْنُتْم ُتِحبُّ ْم   َوَيْغِف  َلُك
  ُذُنوَبُكْم

  م  8  31  آل عمران
  

َأْرِض  ي اْل ا ِف سََّماَواِت َوَم ي ال ا ِف ِه َم ُرَوِللَّ َشاُء َيْغِف ْن َي  ِلَم
  َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء

  م  9 129  آل عمران
  

  م  10 135  آل عمران   الذُُّنوَب ِإلَّا اللَُّهْغِفُريََوَمْن 
  

َه ال  ُرِإنَّ اللَّ هِ َيْغِف ْشَرَك ِب ْن    َأْن ُي َك ِلَم ا ُدوَن َذِل ُر َم  َوَيْغِف
  َيَشاُء

  م 11،12  48  النساء
  

َه ال ُرِإنَّ اللَّ ْن     َيْغِف َك ِلَم ا ُدوَن َذِل ُر َم ِه َوَيْغِف ْشَرَك ِب  َأْن ُي
  َيَشاُء

 13 116  النساء
،14  

  م
  

  م  15 137  النساء   َلُهْم َوال ِلَيْهِدَيُهْم َسِبيًالِلَيْغِفَرَلْم َيُكِن اللَُّه 
  م  16 168  النساء   َلُهْم َوال ِلَيْهِدَيُهْم َطِريقًاِلَيْغِفَرَلْم َيُكِن اللَُّه 

  م  17  18  المائدة   ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُءَيْغِفُر
  

  م  18  40  المائدة   ِلَمْن َيَشاُءَوَيْغِفُرُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء 
  

  ك  19 149  االعراف   َلَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِريَنََيْغِفْرَنا وَقاُلوا َلِئْن َلْم َيْرَحْمَنا َربُّ



  
 

  
  م  20  29  االنفال   َلُكْمََيْغِفْرَوُيَكفِّْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم و

  
  م  21  70  االنفال   َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌمَيْغِفْرَو

  
  م  22  80  التوبة   اللَُّه َلُهْمَيْغِفَرَفَلْن 
  ك  23  92  يوسف   اللَُّه َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِميَنْغِفُريََيْوَم اْل

  
  ك  24  10  ابراهيم   َلُكْم ِمْن ُذُنوِبُكْمِلَيْغِفَر

  ك  25  73  طه   َلَنا َخَطاَياَنا ِلَيْغِفَرِإنَّا آَمنَّا ِبَربَِّنا
  م  26  22  النور   اللَُّه َلُكْم َيْغِفَرَأال ُتِحبُّوَن َأْن
  ك  27  51  الشعراء   َلَنا َربَُّنا َخَطاَياَنا َيْغِفَرِإنَّا َنْطَمُع َأْن

  ك  28  82  الشعراء  َ ِلي َخِطيَئِتي َيْوَم الدِّيِنَيْغِفرَوالَِّذي َأْطَمُع َأْن 
  م  29  71  االحزاب  ْ َلُكْم ُذُنوَبُكْمََيْغِفرُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم و

  ك  30  53  الزمر  لذُُّنوَب َجِميعًا ا َيْغِفُرِإنَّ اللََّه
  ك  31  31  االحقاف   َلُكْم ِمْن ُذُنوِبُكْم َوُيِجْرُآْم ِمْن َعَذاٍب َأِليٍمَيْغِفْر
  م  32  34  محمد  اللَُّه َلُهْم َيْغِفَر َفَلْن

  م  33  2  الفتح   َلَك اللَُّه َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتَأخََّرِلَيْغِفَر
  

  م  34  14  الفتح  َمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُءُ ِلَيْغِفر
  

  م  35  28  الحديد   َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌمَيْغِفْرَو
  م  36  12  الصف   َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َيْغِفْر
  م  37  6  المنافقون   اللَُّه َلُهْم َيْغِفَرَلْن
  م  38  17  التغابن   َشُكوٌر َحِليٌم َلُكْم َواللَُّهََيْغِفْرو

  
  م  39  4  نوح   َلُكْم ِمْن ُذُنوِبُكْمَيْغِفْر

  
  

  ) يغفرون: (الفعل المضارع
َوالَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َآَباِئَر اْلِأْثِم َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُهْم 

  َيْغِفُروَن
  ك  40  37  الشورى

  
 ِللَِّذيَن ال َيْرُجوَن َأيَّاَم اللَِّه ِلَيْجِزَي ا َيْغِفُروُقْل ِللَِّذيَن آَمُنوا

   َقْومًا ِبَما َآاُنوا َيْكِسُبوَن
  م  41  14  الجاثية

  
  

  ) ُيْغَفُر: (الفعل المضارع
  م  42 169  االعراف  ُ َلَناَسُيْغَفر َوَيُقوُلوَن 

  م  43  38  االنفال  َلُهْم َما َقْد َسَلَفُيْغَفْر ُقْل ِللَِّذيَن َآَفُروا ِإْن َيْنَتُهوا 
  )َتْغِفُر: (الفعل المضارع



  
 

 َلُهْم َفِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز  َتْغِفْرِإْن ُتَعذِّْبُهْم َفِإنَُّهْم ِعَباُدَك َوِإْن
  اْلَحِكيُم

  م  44 118  المائدة

  ك  45  23  االعراف   َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِريَنَتْغِفْرَوِإْن َلْم 
  

  ك  46  47  هود   ِلي َوَتْرَحْمِني َأُآْن ِمَن اْلَخاِسِريَنَتْغِفْرَوِإلَّا 
  

  ك  47  7  نوح  َ َلُهْم َجَعُلوا ِلَتْغِفرَوِإنِّي ُآلََّما َدَعْوُتُهْم 
  )تغفروا: (الفعل المضارع

  م  48  14  التغابن   َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم َتْغِفُرواَوِإْن َتْعُفوا َوَتْصَفُحوا َو
  )أغفْر: (فعل االمر

  م  49 286  البقرة  ْ َلَنا َواْرَحْمَنا َأْنَت َمْوالَنا َاْغِفر َواْعُف َعنَّا و
  م  50  16  آل عمران   َلَنا ُذُنوَبَنا َوِقَنا َعَذاَب النَّاِرَفاْغِفْر 

  م  51 147  آل عمران  َلَنا ُذُنوَبَنا َوِإْسَراَفَنا ِفي َأْمِرَنا اْغِفْر َربََّنا 
  م  52 193  آل عمران   َلَنا ُذُنوَبَنا َوَآفِّْر َعنَّا َسيَِّئاِتَنا َفاْغِفْرَربََّنا 
  ك  53 151  االعراف   ِلي َوِلَأِخي َوَأْدِخْلَنا ِفي َرْحَمِتَك  اْغِفْرَربِّ

  ك  54 155  االعراف   َلَنا َواْرَحْمَنا َوَأْنَت َخْيُر َفاْغِفْرَأْنَت َوِليَُّنا 
  ك  55  41  ابراهيم   ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمِنيَن اْغِفْرا َربََّن

  ك  56 109  المؤمنون  َفاْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َوَأْنَت َخْيُر الرَّاِحِميَن

  ك  57 118  المؤمنون   َواْرَحْم َوَأْنَت َخْيُر الرَّاِحِميَناْغِفْرَوُقْل َربِّ 
  ك  58  86  الشعراء  ِمَن الضَّالِّيَنَواْغِفْر ِلَأِبي ِإنَُّه َآاَن 

  ك  59  16  القصص   ِليَفاْغِفْرَقاَل َربِّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي 
  ك  60  35  ص   ِلي َوَهْب ِلي ُمْلكًا اْغِفْرَقاَل َربِّ
  ك  61  7  *المؤمن   ِللَِّذيَن َتاُبوا َواتََّبُعوا َسِبيَلَكَفاْغِفْر
  م  62  10  الحشر  ِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا  َلَنا َوِلِإْخَوااْغِفْرَربََّنا 
  م  63  5  الممتحنة  ْ َلَنا َربََّنا ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُمَاْغِفرو

  
  م  64  8  التحريم  َلَنا ِإنََّك َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َقِديٌراْغِفْر  َو

  
نًا َوِلْلُمْؤِمِنيَن  ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل َبْيِتَي ُمْؤِم اْغِفْرَربِّ

  َواْلُمْؤِمَناِت
  ك  65  28  نوح

  .ايضا) غافر(والسورة تسمى * 
  )استغفر: (الفعل المزيد
  م  66  64  النساء   َلُهُم الرَُّسوُل اْسَتْغَفَرا اللََّه َوَفاْسَتْغَفُرو
  ك  67  24  ص   َربَُّه َوَخرَّ َراِآعًا َوَأَناَبَفاْسَتْغَفَر

  )استغفرت(
  م  68  6  المنافقون   َلُهْم َأْم َلْم َتْسَتْغِفْر َلُهْم َأْسَتْغَفْرَتَلْيِهْم َسَواٌء َع

  )استغفروا(
  م  69 135  آل عمران   ِلُذُنوِبِهْم َاْسَتْغَفُروا َذَآُروا اللََّه ف

  
  م  70  64  النساء   اللََّه َفاْسَتْغَفُروا

  )استغفُر(الفعل المضارع 



  
 

  ك  71  98  يوسف   َربِّي ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم َلُكْمَأْسَتْغِفُرَقاَل َسْوَف 
  ك  72  47  مريم   َلَك َربِّي ِإنَُّه َآاَن ِبي َحِفّيًا َسَأْسَتْغِفُر

  )استغفرنَّ(
  م  73  4  الممتحنة   َلَكَلَأْسَتْغِفَرنَّ 

  )َتسَتغِفر: (الفعل المضارع
  م  74  80  التوبة  َأْو ال َتْسَتْغِفْر َلُهْم

  م  75  6  المنافقون  َلْم َتْسَتْغِفْر َلُهْمَأْم 
  

  )تستغفرون: (الفعل المضارع
  ك  76  46  النمل   اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن َتْسَتْغِفُروَن َلْوال 

  )يستغفُر: (الفعل المضارع
  م  77 110  النساء   اللََّهَيْسَتْغِفِرَوَمْن َيْعَمْل ُسوءًا َأْو َيْظِلْم َنْفَسُه ُثمَّ 

  م  78  5  المنافقون   َلُكْم َرُسوُل اللَِّهَيْسَتْغِفْرَوِإَذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوا 
  )يستغفرون(

  ك  79  33  االنفال  َيْسَتْغِفُروَن َوَما َآاَن اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم 
  ك  80  7  غافر   ِللَِّذيَن آَمُنوا َيْسَتْغِفُروَنَوُيْؤِمُنوَن ِبِه َو

 ِلَمْن ِفي ََيْسَتْغِفُروَنُة ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم وَواْلَمالِئَك
  اْلَأْرِض

  ك  81  5  الشورى

  ك  82  18  الذاريات  َيْسَتْغِفُروَنَوِباْلَأْسَحاِر ُهْم 
  )يستغفروا: (الفعل المضارع

  م  83 113  التوبة   َيْسَتْغِفُرواَما َآاَن ِللنَِّبيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن
  ك  84  55  الكهف   َربَُّهْمَتْغِفُرواَيْس َو
  )يستغفرونه(

  م  85  74  المائدة  ََيْسَتْغِفُروَنُه َأَفال َيُتوُبوَن ِإَلى اللَِّه و
  

  )إستغفْر: (فعل االمر
  م  86 159  آل عمران   َلُهْم اْسَتْغِفْرَفاْعُف َعْنُهْم َو

  م  87 106  النساء  ًااللََّه ِإنَّ اللََّه َآاَن َغُفورًا َرِحيمَاْسَتْغِفِر و
  م  88  80  التوبة   َلُهْم َأْو الاْسَتْغِفْر

  ك  89  97  يوسف  ْ َلَنا ُذُنوَبَنااْسَتْغِفر 
  م  90  62  النور   َلُهُم اللََّه اْسَتْغِفْرَو

  ك  91  55  غافر   ِلَذْنِبَك َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْر
  م  92  19  محمد  ِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت  ِلَذْنِبَك َوِلْلُمْؤِماْسَتْغِفْرَو

  م  93  11  الفتح   َلَنا  َفاْسَتْغِفْر
  م  94  12  الممتحنة   َلُهنَّ َواْسَتْغِفْر

  )إسَتْغِفرُه(
  م  95  3  النصر  َاْسَتْغِفْرُهَفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك و

  )إسَتغِفروا(
  م  96 199  البقرة   اللََّه اْسَتْغِفُرواَو

  ك  97  3  هود   َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِه ِفُروااْسَتْغَوَأِن 
  ك  98  52  هود   َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِه اْسَتْغِفُرواَوَيا َقْوِم 

  ك  99  90  هود  َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِه اْسَتْغِفُروا َو



  
 

  ك 100  10  نوح   َربَُّكْم اْسَتْغِفُرواَفُقْلُت 
  م 101  20  المزمل  لََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم  الاْسَتْغِفُرواَو
  )إستغفروه(

  ك 102  61  هود   ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِه َفاْسَتْغِفُروُه
  ك 103  6  فصلت  اْسَتْغِفُروُه َفاْسَتِقيُموا ِإَلْيِه َو

  )إستغفري(
  ك 041  92  يوسف   ِلَذْنِبِك ِإنَِّك ُآْنِت ِمَن اْلَخاِطِئيَن اْسَتْغِفِريَو
  

  :ملحق يمثل مجموع تكرار الصيغ االسمية اللفاظ الغفران 
  :ابنية المصارد 

  
مرات   االية  السورة  نوعه  المصدر

  التكرار
  نزولها

  م  1  285  البقرة  سماعي   َربََّنا ُغْفَراَنَك َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا 
  المصدر

 َدى َواْلَعَذاَبُأوَلِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا الضَّالَلَة ِباْلُه
  ِاْلَمْغِفَرِة 

  م  2  175  البقرة  مصدر ميمي
  

  م  3  221  البقرة  مصدر ميمي  اْلَمْغِفَرِة َواللَُّه َيْدُعو ِإَلى اْلَجنَِّة َو
  م  4  263  البقرة  مصدر ميمي  ََمْغِفَرٌة وَقْوٌل َمْعُروٌف 

  م  5  268  البقرة  مصدر ميمي  َمْغِفَرًة َواللَُّه َيِعُدُآْم 
  م  6  133  آل عمران  مصدر ميمي   ِمْن َربُِّكْم  َمْغِفَرٍةَساِرُعوا ِإَلىَو

  م  7  136  آل عمران  مصدر ميمي  َمْغِفَرٌة ُأوَلِئَك َجَزاُؤُهْم 
  م  8  157  آل عمران  مصدر ميمي   ِمَن اللَِّه َلَمْغِفَرٌةَوَلِئْن ُقِتْلُتْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْو ُمتُّْم 

  م  9  96  النساء  مصدر ميمي   َوَرْحَمًة ََمْغِفَرًةُه وَدَرَجاٍت ِمْن
  م  10  9  المائدة  مصدر ميمي   َوَأْجٌر َعِظيٌم َمْغِفَرٌةَلُهْم 

  م  11  4  االنفال  مصدر ميمي   َوِرْزٌق َآِريٌمََمْغِفَرٌة َلُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َربِِّهْم و
  م  12  74  االنفال  مصدر ميمي  ْزٌق َآِريٌم َوِرَمْغِفَرٌة ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحّقًا َلُهْم 

  م  13  11  هود  مصدر ميمي   َوَأْجٌر َآِبيٌر َمْغِفَرٌة ُأوَلِئَك َلُهْم 
  م  14  6  الرعد  مصدر ميمي   ِللنَّاِس َمْغِفَرٍةَوِإنَّ َربََّك َلُذو 

  م  15  50  الحج  مصدر ميمي   َوِرْزٌق َآِريٌم َمْغِفَرٌةَلُهْم 
  م  16  26  النور  مصدر ميمي   َوِرْزٌق َآِريٌم َمْغِفَرٌةوَن ِممَّا َيُقوُلوَن َلُهْمُأوَلِئَك ُمَبرَُّأ

  م  17  35  االحزاب  مصدر ميمي   َوَأْجرًا َعِظيمًاَمْغِفَرًةَأَعدَّ اللَُّه َلُهْم 
  ك  18  4  سبأ  مصدر ميمي   َوِرْزٌق َآِريٌم َمْغِفَرٌة ُأوَلِئَك َلُهْم 

َوَأْجٌر  َمْغِفَرٌةِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلُهْم  َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَع
  َآِبيٌر

  ك  19  7  فاطر  مصدر ميمي
  

  ك  20  11  يس  مصدر ميمي   َوَأْجٍر َآِريٍم ِبَمْغِفَرٍةَفَبشِّْرُه 
  ك  21  43  فصلت  مصدر ميمي  َوُذو ِعَقاٍب َأِليٍم َمْغِفَرٍةِإنَّ َربََّك َلُذو 

  م  22  15  محمد  مصدر ميمي  ِمْن َربِِّهْم  َمْغِفَرٌةَراِت َوَوَلُهْم ِفيَها ِمْن ُآلِّ الثََّم
 َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمْنُهْم 

   َمْغِفَرًة
  م  23  29  الفتح  مصدر ميمي

  
  م  24  3  الحجرات  مصدر ميمي   َوَأْجٌر َعِظيٌم َمْغِفَرٌةَُهْم 

  م  25  32  النجم  مصدر ميمي   ِفَرِة اْلَمْغِإنَّ َربََّك َواِسُع



  
 

  م  26  20  الحديد  مصدر ميمي   ِمَن اللَِّه َمْغِفَرٌةَوِفي اْلآِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َو
  م  27  21  الحديد  مصدر ميمي   ِمْن َربُِّكْم َمْغِفَرٍةَساِبُقوا ِإَلى 

  ك  28  12  الملك  مصدر ميمي   َوَأْجٌر َآِبيٌرَمْغِفَرٌةَيْخَشْوَن َربَُّهْم ِباْلَغْيِب َلُهْم 
  ك  29  56  المدثر  مصدر ميمي  اْلَمْغِفَرِة ِإلَّا َأْن َيَشاَء اللَُّه ُهَو َأْهُل التَّْقَوى َوَأْهُل 

  )استغفر(المزيد 
  م  30  114  التوبة  قياسي  ِإْبَراِهيَم ِلأِبيِه ِإلَّا َعْن َمْوِعَدٍة   اْسِتْغَفاُرَوَما َآاَن

  :ابنية المشتقات 
  
صفة مشبهه    الذَّْنِب َوَقاِبِل التَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِباِفِرَغ

  باسم الفاعل
  ك  31  3  غافر

  َفّعـــــــــــــــــــــال
  ك  32  82  طه  صيغة مبالغة  ِلَمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلحًا  َلَغفَّاٌر َوِإنِّي

  ك  33  66  ص  صيغة مبالغة   اْلَغفَّاُرِزيُز َربُّ السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَما َبْيَنُهَما اْلَع
  ك  34  5  الزمر  صيغة مبالغة   اْلَغفَّاُر َأال ُهَو اْلَعِزيُز 

  ك  35  42  غافر  صيغة مبالغة   اْلَغفَّاِرَوَأَنا َأْدُعوُآْم ِإَلى اْلَعِزيِز 
  ك  36  10  نوح  صيغة مبالغة   َغفَّارًا ِإنَُّه َآاَن

  غفــــــــور
  م  37  173  البقرة  صيغة مبالغة   َرِحيٌم َغُفوٌر ِإنَّ اللََّه
  م  38  182  البقرة  صيغة مبالغة  َرِحيٌم  َغُفوٌر ِإنَّ اللََّه

  م  39  192  البقرة  صيغة مبالغة   َرِحيٌم َغُفوٌر َفِإنَّ اللََّه 
  م  40  199  البقرة  صيغة مبالغة   َرِحيٌم َغُفوٌرِإنَّ اللََّه 

  م  41  218  البقرة  صيغة مبالغة  ٌ َرِحيٌم َغُفورَواللَُّه 
  م  42  225  البقرة  صيغة مبالغة   َحِليٌم َغُفوٌر َواللَُّه 

  م  43  226  البقرة  صيغة مبالغة  ٌ َرِحيٌم َغُفورَفِإنَّ اللََّه 
  م  44  235  البقرة  صيغة مبالغة   َحِليٌمَغُفوٌر َأنَّ اللََّه 

  م  45  31  آل عمران  صيغة مبالغة  ٌ َرِحيٌم َغُفورَواللَُّه 
  م  46  89  آل عمران  صيغة مبالغة  ٌ َرِحيٌم َغُفورَفِإنَّ اللََّه 

  م  47  129  آل عمران  صيغة مبالغة   َرِحيٌم َغُفوٌر َواللَُّه 
  م  48  155  آل عمران  صيغة مبالغة   َحِليٌمَغُفوٌرِإنَّ اللََّه 

  م  94  23  النساء  صيغة مبالغة  َرِحيمًا َغُفورًا  ِإنَّ اللََّه َآاَن 
  م  50  25  النساء  صيغة مبالغة  ٌ َرِحيٌمَغُفور َواللَُّه 

  م  51  43  النساء  صيغة مبالغة  َغُفورًاِإنَّ اللََّه َآاَن َعُفّوًا 
  

  م  52  96  النساء  صيغة مبالغة   َرِحيمًاَغُفورًاَوَآاَن اللَُّه 
  

  م  53  99  النساء  صيغة مبالغة  َغُفورًا  َوَآاَن اللَُّه َعُفّوًا 
  م  54  100  النساء  صيغة مبالغة   َرِحيمًاَغُفورًاَآاَن اللَُّه َو

  م  55  106  النساء  صيغة مبالغة  َرِحيمًا َغُفورًا  ِإنَّ اللََّه َآاَن 
  م  56  110  النساء  صيغة مبالغة   َرِحيمًا َغُفورًاَيِجِد اللََّه 

  م  57  129  النساء  صيغة مبالغة   َرِحيمًاَغُفورًا َفِإنَّ اللََّه َآاَن 
  



  
 

  م  58  152  النساء  صيغة مبالغة  َرِحيمًا َغُفورًا َوَآاَن اللَُّه 
  م  59  3  المائدة  صيغة مبالغة   َرِحيٌمَغُفوٌر َفِإنَّ اللََّه 
  م  60  34  المائدة  صيغة مبالغة  ٌ َرِحيٌم َغُفور َأنَّ اللََّه 
  م  61  39  المائدة  صيغة مبالغة   َرِحيٌم َغُفوٌرِإنَّ اللََّه 

  م  62  74  المائدة  صيغة مبالغة   َرِحيٌمَغُفوٌراللَُّه  َو
  م  63  98  المائدة  صيغة مبالغة   َرِحيٌم َغُفوٌرَوَأنَّ اللََّه 

  م  64  101  المائدة  صيغة مبالغة  ٌ َحِليٌمَغُفور َواللَُّه 
  

  ك  65  54  االنعام  صيغة مبالغة   َرِحيٌم َغُفوٌرَوَأْصَلَح َفَأنَُّه 
  ك  66  145  االنعام  صيغة مبالغة   َرِحيٌم َغُفوٌر  َفِإنَّ َربََّك

  ك  67  165  االنعام  صيغة مبالغة   َرِحيٌم َلَغُفوٌرَوِإنَُّه 
  ك  68  153  االعراف  صيغة مبالغة   َرِحيٌمَلَغُفوٌر ِإنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَها 

  م  69  167  االعراف  صيغة مبالغة  َرِحيٌم  َلَغُفوٌر َوِإنَُّه
  م  70  69  االنفال  صيغة مبالغة  َرِحيٌم َغُفوٌر َه ِإنَّ اللَّ
  م  71  70  االنفال  صيغة مبالغة   َرِحيٌمَغُفوٌرَواللَُّه 

  م  72  5  التوبة  صيغة مبالغة   َرِحيٌمَغُفوٌرِإنَّ اللََّه 
  

  م  73  27  التوبة  صيغة مبالغة   َرِحيٌمَغُفوٌر َواللَُّه 
  م  74  91  لتوبةا  صيغة مبالغة   َرِحيٌمَغُفوٌرَواللَُّه 
  م  75  99  التوبة  صيغة مبالغة   َرِحيٌم ُفوٌرَغَ ِإنَّ اللََّه
  م  76  102  التوبة  صيغة مبالغة   َرِحيٌم َغُفوٌرِإنَّ اللََّه 

  ك  77  107  يونس  صيغة مبالغة   الرَِّحيُم اْلَغُفوُرَوُهَو 
  ك  78  41  هود  صيغة مبالغة  ٌ َرِحيٌم َلَغُفور ِإنَّ َربِّي 

  ك  79  53  يوسف  صيغة مبالغة   َرِحيٌم َغُفوٌرَربِّي ِإنَّ 
  ك  80  98  يوسف  صيغة مبالغة   الرَِّحيُم اْلَغُفوُرِإنَُّه ُهَو 

  
  ك  81  36  ابراهيم  صيغة مبالغة  ٌ َرِحيٌم َغُفور َفِإنََّك 

  ك  82  49  الحجر  صيغة مبالغة  ُ الرَِّحيُم اْلَغُفورَأنِّي َأَنا 
  ك  83  18  النحل  صيغة مبالغة   َرِحيٌم َلَغُفوٌرِإنَّ اللََّه 

  
  ك  84  110  النحل  صيغة مبالغة  َرِحيٌم َلَغُفوٌر ِإنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَها

  ك  85  115  النحل  صيغة مبالغة   َرِحيٌم َغُفوٌر َفِإنَّ اللََّه 
  ك  86  119  النحل  صيغة مبالغة  ٌ َرِحيٌمَلَغُفورِإنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَها 

  ك  87  25  االسراء  صيغة مبالغة  ُفورًا َغَن ُه َآاَن ِلْلَأوَّاِبيَفِإنَّ
  ك  88  44  االسراء  صيغة مبالغة  ُفورًا َغ ِإنَُّه َآاَن َحِليمًا 

  ك  89  58  الكهف  صيغة مبالغة   ُذو الرَّْحَمِة اْلَغُفوُرَوَربَُّك 
  م  90  60  الحج  صيغة مبالغة  َغُفوٌرِإنَّ اللََّه َلَعُفوٌّ 

  م  91  5  النور  صيغة مبالغة   َرِحيٌم َغُفوٌرنَّ اللََّه  َفِإ
  م  92  22  النور  صيغة مبالغة   َرِحيٌمَغُفوٌرَواللَُّه 

  م  93  33  النور  صيغة مبالغة  َرِحيٌم َغُفوٌر  َفِإنَّ اللََّه ِمْن َبْعِد ِإْآَراِهِهنَّ
  م  94  62  النور  صيغة مبالغة   َرِحيٌم َغُفوٌر ِإنَّ اللََّه 



  
 

  ك  95  6  الفرقان  صيغة مبالغة   َرِحيمًا َغُفورًانَُّه َآاَن ِإ
  م  96  70  الفرقان  صيغة مبالغة   َرِحيمًا َغُفورًا َوَآاَن اللَُّه 

  م  97  11  النمل  صيغة مبالغة  َرِحيٌم َغُفوٌر  َفِإنِّي
  ك  98  16  القصص  صيغة مبالغة   الرَِّحيُم اْلَغُفوُرِإنَُّه ُهَو 

  م  99  5  االحزاب  صيغة مبالغة   َرِحيمًا َغُفورًاَوَآاَن اللَُّه 
  

  م  100  24  االحزاب  صيغة مبالغة   َرِحيمًا َغُفورًاِإنَّ اللََّه َآاَن 
  م  101  50  االحزاب  صيغة مبالغة   َرِحيمًا َغُفورًاَوَآاَن اللَُّه 

  م  102  59  االحزاب  صيغة مبالغة   َرِحيمًا َغُفورًا َوَآاَن اللَُّه 
  م  103  73  االحزاب  صيغة مبالغة  َرِحيمًا َغُفورًا اللَُّه َوَآاَن 

  ك  104  2  سبأ  صيغة مبالغة  اْلَغُفوُرَوُهَو الرَِّحيُم 
  ك  105  15  سبأ  صيغة مبالغة  .َغُفوٌرَوَربٌّ 

  ك  106  28  فاطر  صيغة مبالغة  َغُفوٌرِإنَّ اللََّه َعِزيٌز 
  ك  071  30  فاطر  صيغة مبالغة   َشُكوٌرَغُفوٌرِإنَُّه 

  ك  108  34  فاطر  صيغة مبالغة   َشُكوٌر َلَغُفوٌرِإنَّ َربََّنا 
  ك  109  41  فاطر  صيغة مبالغة   َغُفورًاِإنَُّه َآاَن َحِليمًا 

  م  110  53  الزمر  صيغة مبالغة   الرَِّحيُم اْلَغُفوُرِإنَُّه ُهَو 
  ك  111  32  فصلت  صيغة مبالغة   َرِحيٍمَغُفوٍرُنُزًال ِمْن 

  ك  112  5  الشورى  صيغة مبالغة   الرَِّحيُمَغُفوُراْل ُهَو 
  ك  113  23  الشورى  صيغة مبالغة   َشُكوٌر َغُفوٌرِإنَّ اللََّه 

  
  ك  114  8  االحقاف  صيغة مبالغة   الرَِّحيُم اْلَغُفوُرَوُهَو 

  م  115  14  الفتح  صيغة مبالغة   َرِحيمًا َغُفورًاَوَآاَن اللَُّه 
  م  116  5  الحجرات  صيغة مبالغة  َرِحيٌم َغُفوٌر َواللَُّه 

  م  117  14  الحجرات  صيغة مبالغة   َرِحيٌم َغُفوٌرِإنَّ اللََّه 
  م  118  28  الحديد  صيغة مبالغة   َرِحيٌم َغُفوٌرَواللَُّه 

  م  119  2  المجادلة  صيغة مبالغة   ُفوٌرَغَوِإنَّ اللََّه َلَعُفوٌّ 
  م  120  12  المجادلة  صيغة مبالغة  َرِحيٌم  َغُفوٌر َفِإنَّ اللََّه

  م  121  7  الممتحنة  صيغة مبالغة  ٌ َرِحيٌم َغُفورَواللَُّه 
  م  122  12  الممتحنة  صيغة مبالغة   َرِحيٌم َغُفوٌرِإنَّ اللََّه 

  م  123  14  التغابن  صيغة مبالغة  ٌ َرِحيٌم َغُفورَفِإنَّ اللََّه 
  م  124  1  التحريم  صيغة مبالغة   َرِحيٌم َغُفوٌرَواللَُّه 

  ك  125  2  الملك  صيغة مبالغة   اْلَغُفوُرَوُهَو اْلَعِزيُز
  م  126  20  المزمل  صيغة مبالغة  ٌ َرِحيٌمَغُفورِإنَّ اللََّه 

  
  ك  127  14  البروج  صيغة مبالغة    اْلَوُدوُداْلَغُفوُرَوُهَو 

  الجــــموع
مكان   ورودها  رقمها  السورة  نوع الجمع  االيـــــــــــــــة

  نزولها
جمع صحيح   اْلَغاِفِريَنْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َوَأْنَت َخْيُر  َفا

  )فاعل(
  ك  128  155  االعراف



  
 

الصَّاِبِريَن َوالصَّاِدِقيَن َواْلَقاِنِتيَن َواْلُمْنِفِقيَن 
   ِباْلَأْسَحاِراْلُمْسَتْغِفِريَنَو

  جمع صحيح 
  )مستفعل(

  م  129  17  آل عمران

  
  
  
  
  
  
  
  

  :المجـــــموع 
  ) من الفعل الثالثي المجرد والمزيد( الفعلية اللفاظ الغفران الصيغ
  65  المجرد
  39  المزيد

  104  المجموع
  )المصادر والمشتقات والجموع(الصيغ االسمية اللفاظ الغفران 

  30  ابنية المصادر
  97  ابنية المشتقات
  2  ابنية الجموع
  129  المجموع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع
  
  

  :رالمصاد
  القرآن الكريم* 
  ):هـ637ت(ابو الفتح ضياء الدين نصر اهللا : ابن االثير* 
ة، ط . احمد الحوفي و د. د:  المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر، تحـ  - ة دار  2بدوي طبان ،مطبع

  .م1983 -هـ 1403 الرياض، –الرفاعي 
  ):ت     هـ(المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم : ابن االثير* 



  
 

  .م2001 لبنان،- النهاية في غريب الحديث واالثر، ط، دار احياء التراث العربي، بيروت -
  ) :هـ215ت(ابو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري : االخفش اال وسط*
  .م1981 -هـ 1401، 2فائز فارس، دار االمل ودار البشير، ط. د:  معاني القرآن، تحـ-

  ):هـ686ت( الدين محمد بن الحسن رضي: االستراباذي* 
ـ- شافية، تح د، دار :  شرح ال د الحمي دين عب دمحي ال زاف و محم د الزف ور الحسن ومحم د ن محم

  .م1975 -هـ 1395 بيروت، –الكتب العلمية 
  .ت.  بيروت، د– شرح الكافية، دار الكتب العلمية -
  ):هـ370ت (ابو منصور محمد بن احمد : االزهري*
  .ت.عبد العظيم محمود، مطابع سجل العرب ، الدار المصرة للتأليف د: ، تحـ تهذيب اللغة-

  ):م600 - 560ت (بشر بن ابي خازم ،يتراوح تاريخ وفاته بين : االسدي* 
ي خازم ، تحـ      - ة    . د:  ديوان بشر بن اب واري ، مراجع دين اله وبي، ط  . د: صالح ال ،  1ياسين االي

  .م9971 بيروت، لبنان، –دار ومكتبة الهالل 
  ) :هـ645ت(ابن ابي االصبع * 
   القاهرة–، دار نهضة مصر الفجالة 2حنفي محمد شرف، ط:  بديع القرآن، تحـ-

  ):هـ577ت(ابو البرآات آمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن ابي سعيد : االنباري* 
  م1970 -هـ 1390طه عبد الحميد طه، : تحـ: البيان في غريب اعراب القرآن-
سائل الخالف، تحـ         االنصا - سعادة               : ف في م ة ال د، مطبع د الحمي دين عب د محي ال  مصر،   –محم

  م1961
  ):هـ754ت(ابو حيان اثير الدين : االندلسي* 
  ت. الرياض، السعودية، د–، مطابع النصر الحديثة )البحر المحيط( التفسير الكبير المسمى بـ -
ة   1خديجة الحديثي، ط  . د مطلوب ود  احم. د: يب بما في القرآن من الغريب، تحـ      رتحفة اال - ، مطبع

  م1977 -هـ 1397 بغداد، –العاني 
صريف- ي الت دع ف ب،ط :  المب يد طل د س د الحمي صفاة 1عب ة دار العروبةال ت، –، مكتب  الكوي

  1982 -هـ 1402
  ):هـ685ت(ناصر الدين ابو سعيد عبد اهللا بن عمر بن محمد الشيرازي : البيضاوي* 
  م2003 -هـ 1424بيروت، لبنان، –، دار الكتب العلمية 1ر التأويل، ط انوار التنزيل واسرا-

  ):هـ429ت(محمد بن نصور عبد الملك مابو : الثعالبي* 
  م1975 -هـ 1395ابتسام مرهون الصفار، دار الحرية بغداد،:تحـ:  االقتباس من القرآن الكريم-
  ت.بنان، د بيروت ، ل–ة يعلمل فقه اللغة واسرار العربية، دار الكتب ا-

  ):هـ255ت(ابو عثمان عمر بن بحر : الجاحظ* 
ابي الحلبي واوالده          1عبد السالم محمد هارون، ط    : الحيوان، تحـ  -  مصر،   –، مطبعة مصطفى الب

  م1938 -هـ 1356
  ):هـ471ت(ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن : الجرجاني* 
ان، تحـ  - م البي ي عل ة ف رار البالغ يد رضا، ط : اس د رش ة  1محم ب العلمي روت ، -، دار الكت  بي

  م1989لبنان، 
  ت.مصر، د–محمود محمد شاآر، مطبعة المدني : دالئل االعجاز، تحـ-
  ت.آاظم بحر المرجان، د:  المقتصد في شرح االيضاح، تحـ-

  ):هـ816ت(ابو الحسن علي بن محمد بن علي : الجرجاني* 
  ت. بغداد، د– التعريفات، دار الشؤون الثقافية -
  ):هـ833ت(ابو الخير محمد بن محمد الدمشقي :  ابن الجزري*
شر، تحـ  - راءات الع ي الق شر ف د ال :  الن ي محم ي  1 ،طعباّضعل ابي الحلب صطفى الب ة م ، مطبع

  م1938 -هـ 1356 مصر، -واوالده
  ):هـ392ت( الموصلي  بن جنيابو الفتح عثمان: ابن جني* 



  
 

  ت. دمشق، د–دار القلم حسن هنداوي ، . د:  سر صناعة االعراب، تحـ-
  م1955 -هـ 1374، دار الكتب المصرية القاهرة، 2محمد علي النجار، ط:  الخصائص، تحـ-
  م1982-هـ 1402 بغداد، –حامد لمؤمن، مطبعة العاني :  اللمع في العربية، تحـ-

  ):هـ231ت(ابن سالم : الجمحي* 
  م1988 -هـ 1408،  بيروت، لبنان–، دار الكتب العلمية 2 طبقات الشعراء، ط-

  ):هـ393ت( اسماعيل بن حماد: الجوهري* 
  م1987احمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، :  تاج اللغة وصحاح العربية، تحـ-

  ):من اعالم القرن الخامس(الحسين بن محمد بن علي بن محمد :الدامغاني* 
رآن الكر        ( قاموس القرآن او     - يد االهل،        : ، تحـ  )يماصالح الوجوه والنظائر في الق ز س د العزي عب
  ت.د

  ):هـ321ت(ابو بكر محمد بن الحسن االزدي البصري : ابن دريد* 
  ت. بغداد ،د– جمهرة اللغة، مكتبة المثنى -

  ):هـ606ت(فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين : الرازي* 
  م1935 -هـ 5413 مصر ، –، المطبعة البهية )مفاتيح الغيب(  التفسير الكبير المسمى بـ -

  ):هـ322ت(ابو حاتم احمد بن حمدان : الرازي* 
ـ    - المية، تح ات االس ي الكلم ة ف ذاني،ط،    : الزين يض اهللا الهم ن ف سين ب ات  1ح ز الدراس ، مرآ

  م1994-هـ 1415 صنعاء، –والبحوث اليمني، اليمن 
  ):هـ666ت بعد (محمد بن ابي بكر بن عبد القادر : الرازي* 
  م1982 -هـ 1402 الكويت، – الرسالة  مختار الصحاح، دار-

  ):هـ502ت(ل ابو القاسم الحسين بن محمد المفضَّ: الراغب االصفهاني* 
ة   1ابراهيم شمس الدين، ط   :   معجم مفردات الفاظ القرآن الكريم، تحـ      - روت  -، دار الكتب العلمي  بي

  م1997 -هـ 1418، لبنان، 
  ):هـ638ت(ابو الحسن علي بن عيسى النحوي : الرماني* 
و، - ي النح دود ف ة ( الح و والبالغ ي النح ائل ف ـ)ضمن رس واد ود. د:  ، تح يوسف . مصطفى ج

  هـ1388 بغداد، –يعقوب مسكوني، دار الجمهورية 
  م1984 -هـ 1404، دار الشروق، 3عبد الفتاح اسماعيل شلبي ،ط:   معاني الحروف، تحـ-
رآن،   - از الق ي اعج ت ف از  ( النك ي اعج ائل ف الث رس من ث رآنض ـ) الق ف اهللا  :  ، تح د خل محم

  م1976 مصر القاهرة، –ومحمود زغلول سالم، دار المعارف 
  ):هـ1205ت(محمد مرتضى الحسيني : الزبيدي* 
د        : حسين نصار، مراجعة  . د:  ر القاموس، تحـ  ه تاج العروس من جوا    - يم الطحاوي وعب د العل عب

  م1974 -هـ 1394الستار احمد فراج، 
  ):هـ031ت(اق ابراهيم بن السري ابو اسح: الزجاج* 
ـ- رآن ، تح ة، :   اعراب الق ابع االميري شؤون المط ة ل أة العام اري، الهي راهيم االبي ـ 1383اب  -ه

  م1964
  ):هـ340ت(ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق : الزجاجي* 
ـ  1394عبد الحسين المبارك ، مطبعة النعمان ، النجف االشرف،         . د:  اشتقاق اسماء اهللا، تحـ    -  -ه

  م1974
  م1984 -هـ 1404 بيروت، –علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة :  حروف المعاني تحـ-

  ):هـ794ت(بدر الدين محمد بن عبد اهللا : الزرآشي* 
روت،  –محمد ابو الفضل ابراهيم، المكتبة العصرية      :  البرهان في علوم القرآن ، تحـ      -   صيدا ، بي

  م1972
  ):هـ538ت(مود بن عمرجار اهللا مح: الزمخشري* 
  م1960 القاهرة، - اساس البالغة، دار الكتب الحديثة-



  
 

ل،ط              - ل في وجوه التأوي ة القدس      1 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون االقاوي  –، مطبع
  .هـ1413قم، رجب، 

  ):هـ651ت(آمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم: ابن الزملكاني* 
اني        . احمد مطلوب ود  .د:القرآن، تحـ  البرهان الكاشف عن اعجاز      - ة الع –خديجة الحديثي، مطبع

  م1974 -هـ 1394، 1بغداد، ط
ـ- رآن، تح از الق ى اعج ع عل ان المطل م البي ي عل ان ف وب ود.د: التبي د مطل ديثي، . احم خديجة الح

  م1964-هـ 1383، 1بغداد، ط–مطبعة العاني 
  ):شاعر جاهلي(زهير بن ابي سلمى * 
  م1995، دار الفكر اللبناني، 1محمد محمود، ط:  ابي سلمى، تحـ ديوان زهير بن-

  ):هـ773ت(بهاء الدين : السبكي* 
اح  - ي شرح  تلخيص المفت راح ف روح التلخيص( عروس االف ابي )ضمن ش سى الب ة عي ،مطبع

  م1927 مصر، –الحلبي وشرآاه 
  )هـ330ت (ابو بكر محمد بن عبد العزيز : السجستاني* 
ي- وب ف ة القل رآن نزه ب الق سير غري ز تف ـ العزي شلي، دار  . د:، تح رحمن المرع د ال يوسف عب

  ت. بيروت ، لبنان، د–المعرفة 
  ):  هـ316ت(ابو بكرالسراج البغدادي :راجابن السَّ* 
ـ    - و ، تح ي النح ول ف ي ،      . د:  االص لمان االعظم ة س ي ، مطبع سين الفتل د الح ـ 1393عب  -ه

  م1973
  ) :  هـ626ت ( ن ابي بكر محمد بن علي ابو يعقوب يوسف ب: السكاآي* 
  م 1982-هـ 1402 بغداد، –،  دار الرسالة 1  مفتاح العلوم،ط-

  ):هـ180ت (ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر : سيبويه * 
الم الكتب      :  الكتاب،  تحقيق و شرح    - ة ع ارون ، مطبع د ه روت  –عبد  السالم محم ان ،  – بي  لبن

  .م1966
  ):هـ458ت(حسن علي بن اسماعيل االندلسي ابو ال: ابن سيده* 
  م1971، 1ابراهيم اال بياري، ط: المحكم والمحيط االعظم في اللغة، تحـ -
   بيروت– المخصص، المكتب التجاري للطباعة -

  ):هـ466ت(محمد بن عبد اهللا بن محمد بن سعيد الخفاجي الحلبي : ابن سنان* 
هـ 1372 الصعيدي،مط محمد علي صبيح واوالده،       عبد المتعال : ح وتعليق ي سر الفصاحة، تصح   -
  م1953 -

  ):هـ428ت(ابو علي الحسين بن عبد اهللا بن سينا : ابن سينا* 
  م1962 بيروت، – اسباب حدوث الحروف، دار الكتب -

  ): هـ911ت ( ابو الفضل جالل الدين عبد الرحمن بن الكمال : السيوطي  * 
ـ        - رآن، تحق ة العصرية          محم :  االتقان في علوم الق و الفضل ابراهيم،المكتب روت،     –د اب  صيدا، بي

  م1988 -هـ 1408
  .هـ1359 الهند، -، حيدر اباد الرآن2 االقتراح، ط،-
  م 1975 -هـ 1395طه عبد الرؤوف سعد، :  ا الشباه والنظائر في النحو ،تحـ-
  م1977 - هـ1397 بغداد، –عبد الكريم المدرس، مطبعة االرشاد :  الفرائد الجديدة،تحـ-
سى   2محمد احمد جاد المولى واخرون ،ط      :  المزهر في علوم اللغة وانواعها ، تحقـ         - ة عي ، مطبع

   مصر–البابي الحلبي وشرآاه 
 ت.علي محمد البجاوي، دار الفكر اللبناني، د:  معترك االقران في اعجاز القرآن، تحـ-
ة، صححه وحقق   - م العربي ي عل ع ف ع الجوام رح جم ع  ش ع الهوام دين  : ههم در ال د ب سيد محم ال

  م1969 لبنان ،–النعساني ، مطبعة دار المعرفة ، بيروت 
  ):هـ548ت (ابو علي الفضل بن الحسن : الطبرسي *



  
 

  ت. لبنان ، د– مجمع البيان في تفسير القرآن ، مطبعة دار احياء التراث العربي ، بيروت - 
  ):هـ310ت(ابو جعفر محمد بن جرير: الطبري * 
، دار احياء التراث العربي، بيروت      1محمود شاآر،ط : البيان في تأويل آي القرآن،ضبط        جامع    -
  م2001 -هـ 1421 لبنان، –
  ):هـ560ت(ابو االصبع السماني االشبيلي : انحَّابن الَط* 
  م1984_ هـ 1404، 1محمد يعقوب ترآستاني، ط:  مخارج الحروف وصفاتها، تحـ-

  ):هـ1085ت(لي بن احمد النجفي فخر الدين بن محمد ع: الطريحي* 
  م1989 بيروت، – مجمع البحرين، دار مكتبة الهالل -
  ): هـ460ت ( ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي : الطوسي *
ـ     - رآن ،تحق سير الق ي تف ان ف املي ،ط   :   التبي صير الع ب ق د حبي م  1احم ة ق  –، مطبع

  هـ1409االوفسيت،
  ):هـ210ت ( معمر بن المثنى: ابو عبيدة* 
  م1954 -هـ 1374 مصر، –، مطبعة السعادة 1 مجاز القرآن، ط-

  ):هـ395ت(ابو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل: العسكري* 
ة العصرية             :  الصناعتين، تحـ  - راهيم، المكتب  – صيدا    –علي محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل اب

  م1986 -هـ 1406بيروت، 
  م1977يروت،  ب–، دار االفاق 2 الفروق في اللغة، ط-
  ):هـ669ت(علي بن مؤمن : ابن عصفور*
ـ- رب، تح وري، ط:  المق د اهللا الجب واري و عب ستار الج د ال د عب اني 1احم ة الع داد، –، مطبع  بغ

  م1972 -هـ 1392
  م1978 بيروت، –، دار االفاق 3فخر الدين قباوة،ط:  الممتع في التصريف، تحـ-

  ):هـ769ت(ل المصري الهمذاني بهاء الدين عبد اهللا بن عقي: ابن عقيل* 
ك، تحـ            - ن مال ة اب د،دار الكتب             :  شرح ابن عقيل على الفي د الحمي دين عب د محي ال ة   –محم  جامع

  ت.الموصل، د
  ):هـ616ت(محب الدين ابوالبقاء عبد هللا بن الحسين: العكبري 
ابي الحل            :   التبيان في اعراب القرآن ، تحـ       - سى الب ة عي د البجاوي ، مطبع بي وشرآاه،    علي محم

  ت.دار احياء الكتب العربية، د
  ):هـ749ت(يحيى بن حمزة بن علي ابراهيم اليمني: العلوي* 
ة - از، ، دار الكتب العلمي ائق االعج وم حق روت –  الطراز المتضمن السرار البالغة وعل – بي

  م1982 -هـ 1402لبنان، 
  ):هـ208ت( الشيباني وابو عمر* 
يم، تحـ - راهيم االبي :  الج ة  اب ابع االميري شؤون المط ة ل أة العام اهرة، -اري، الهي ـ 1394 الق  -ه

  م1974
 ):  هـ395ت  (  بن فارس بن زآرياابو الحسين احمد: ابن فارس *
ـ             - ا ، تحق شويمي ، مؤسسة أ       : الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في آالمه دران  . مصطفى ال ب

 .م  1963– هـ 1382 لبنان ، –للطباعة والنشر ، بيروت 
اء    1محمد عوض مرعب واالنسة فاطمة محمد اصالن، ط       . د: مقاييس اللغة ، اعتنى به     - ، دار احي

  م2001 -هـ 1422التراث العربي، 
  ):هـ377ت(يابو علي النحو: الفارسي* 
  م1981 -هـ 1401 جامعة الموصل، –آاظم بحر المرجان، دار الكتب . د: تحـ:  التكملة-
ـ- ال، تح د اهللا ب:  االغف ي   عب و ظب د، اب ة الماج ز جمع راهيم، مرآ اج اب ر الح ارات –ن عم  االم

  ت.العربية المتحدة،د
  م1982، مطبعة الجامعة بغداد، 1علي جابر المنصوري، ط: كريات، تحـس المسائل الع-



  
 

  ):هـ207ت(ابو زآريا يحيى بن زآريا الكوفي : الفراء*
  ت. للتأليف والترجمة، دمحمد علي النجار ، الدار المصرية:  معاني القرآن، تحـ-
  ):هـ175ت(الخليل بن احمد:الفراهيدي*
  .م1980 الكويت، –مطابع الرسالة ابراهيم السامرائي، . مهدي المخزومي ود. د:  العين، تحقيق-

  ):هـ917ت(مجد الدين محمد بن يعقوب : الفيروز ابادي* 
  م1965 -هـ 1385 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، القاهرة، -
  م1991 بيروت، لبنان، –، دار احياء التراث العربي 1 القاموس المحيط، ط-

  ):هـ770ت(احمد بن محمد بن علي المقري: الفيومي* 
  م1912 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الطبعة االميرية، -

  ):  هـ671ت  ( االنصاريابوعبد اهللا محمد بن احمد بن ابي بكر: القرطبي * 
ـ - روف ب رآن المع ام الق امع الحك ي  ( الج سير القرطب شيخ) تف صحيح ال مير : ، ت شام س ه

  م 2002-هـ 1422بيروت، لبنان، –، دار احياء التراث العربي 1البخاري،ط
  ):هـ515ت(ابو القاسم علي بن جعفر السعدي: ابن القطاع* 
  ـه1360، مطبعة دار المعارف العثمانية، 1 آتاب االفعال، ط-

  ):هـ367ت(لقوطية ابن ا* 
  .م1952، مطبعة مصر ، 1علي فودة، ط:  آتاب االفعال ، تحـ-

  ):هـ456ت(الحسن بن رشيق: القيرواني* 
ده - ه ونق شعر واداب ي محاسن ال دة ف ـ العم د،ط : ، تح د الحمي دين عب د محي ال ل، 2محم ،دار الجي

  م1972 لبنان، –بيروت 
  ):هـ437ت(ابو محمد مكي بن ابي طالب : القيسي* 
  ت.احمد حسن فرحات، دار المعارف، د. د:  الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة، تحـ-
ـ- رآن، تح ة، :  مشكل اعراب الق ة العراقي ي الجمهوري ي وزارة االعالم ف ع ف ضامن، طب اتم ال ح

  م1975
  ):هـ751ت(ابو عبد اهللا محمد بن ابي بكر بن ايوب الحنبلي : ابن قيم الجوزية* 
ان، تحـ               الفو - م البي رآن وعل وم الق ى عل دين الغشساني، ط        : ائد المشوق ال در ال د ب ة   1محم ، مطبع

  هـ1327 مصر، –السعادة 
ستعين، تحـ    - اك ن د واي اك نعب ازل اي ين من سالكين ب دارج ال ي،  :  م د الفق د حام ـ 1375محم  -ه

  م1955
  ):هـ702ت(احمد بن عبد النور : المالقي*
اني، تحـ    رصف المباني في شرح حروف ال        - ن ثابت               : مع د ب ة زي د الخراط، مطبع د محم –احم

  م1975دمشق، 
  
  ) هـ672ت(جمال الدين محمد بن عبد اهللا الطائي االندلسي(ابن مالك*

سيد،ط             :ـ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد،تح     ا وطارق فتحي ال ادر عط د الق د عب ،دار الكتب   1محم
  م2001العلمية،بيروت ـ لبنان،

  ):هـ588ت(بن علي بن شهر اشوب محمد : المازنداني* 
  ت. قم، د–، مطبعة امير 3 متشابه القرآن ومختلفه،ط-

  ):هـ285ت(ابو العباس محمد بن يزيد : دالمبرِّ* 
  هـ1399محمد عبد الخالق عظيمة، بيروت، القاهرة، : ب، تحـض المقت-

  ):هـ749ت(حسن بن قاسم : المرادي* 
  م1976-هـ 1396طه محسن، :  الجني الداني في حروف المعاني، تحـ-

  ):هـ436ت(الشريف علي بن الحسين الموسوي العلوي : المرتضى* 
  هـ1384 قم، –، مطبعة بخش 1محمد ابو الفضل ابراهيم، ط:  امالي المرتضى، تحـ-



  
 

  ):  هـ711ت (ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم : ابن منظور *
       م1956 -هـ 1375  لبنان،–النشر، بيروت ، مطبعة دار صادر للطباعة و 1 لسان العرب، ط-

  ):هـ338ت (ابو جعفر احمد بن محمد بن اسماعيل: النحاس* 
  م1977 -هـ 1397 بغداد، –زهير غازي زاهد، مطبعة العاني . د:  اعراب القرآن،تحـ-
  م1974 النجف، –، مطبعة الغري الحديثة 1زهير غازي زاهد،ط. د:  شرح ابيات سيبويه، تحـ-

  ):هـ107(دي زارون بن موسى االه* 
ـ    - ريم، تح رآن الك ي الق ائر ف وه والنظ ة   :  الوج ضامن، دار الحري اتم ال داد، –ح ـ 1409 بغ  -ه

  م1988
  ):قبيلة جاهلية(الهذليون * 
ـ- ذليين، تح وان اله ي :  دي راث العرب شر –الت ة والن ة للطباع دار القومي اهرة، – ال ـ 1385 الق  -ه

  م1965
د اهللا االنصاري المصري                 ابو  : ابن هشام   *  ن عب محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف بن احمد ب
  ):  هـ761ت ( 
  م2001-هـ 1422 لبنان ، - بيروت-، دار احياء التراث العربي1شرح شذور الذهب،ط-
  هـ1382 قم، –، مطبعة امير 2 قطر الندى و بل الصدى ،ط-
روت        1 يعقوب، ط  اميل بديع : مغني اللبيب عن آتب االعاريب ، إشراف      - ة ، بي ، دار الكتب العلمي
  م1998 -هـ 1418 لبنان ، –
  ) : هـ643ت ( موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش : ابن يعيش *
 ت . القاهرة،د– لبنان،ومطبعة المتنبي – شرح المفصل، مطبعة عالم الكتب ، بيروت -
  

  المراجع
  :ابتسام مرهون الصفار* 
ي االدب العرب - رآن ف ر الق ري، ط  اث رن االول الهج ي الق وك 1ي ف ة اليرم داد، –، مطبع  بغ

  م1974 -هـ  1394
  : ابراهيم انيس* 
  م1971، مكتبة االنجلو المصرية، 4 االصوات اللغوية،ط-
  م1976 القاهرة، - داللة االلفاظ، مكتبة االنجلو المصرية -
  م1978 القاهرة، -، مكتبة االنجلو المصرية6 من اسرار اللغة، ط-

  :راهيم السامرائياب* 
  م1980 -هـ 1400 بيروت، - الفعل زمانه وابنيته، مؤسسة الرسالة-
  م1984 -هـ 1404 االردن، –، دار الفرقان، عمان 1 من بديع لغة التنزيل، ط-

  :ابراهيم مصطفى* 
  م1992 -هـ 1413، القاهرة، 2 احياء النحو، ط-

  :االب هنريكوس المنس السيوعي* 
  م1999فروق،  فرائد اللغة في ال-

  :احمد الحمالوي* 
  م2003 -هـ 1424 قم، –، مطبعة مهر 2 شذا العرف في فن الصرف، ط-

  :احمد الحوفي* 
  م1971 -هـ 1391، 28مجلة مجمع اللغة العربية، جـ /  سجع القرآن فريد، بحث -

  :احمد بن سليمان* 
  ت.احمد حسن حامد، دار الفكر، عمان، د:  اسرار النحو، تحـ-

  : عبد الستار الجوارياحمد* 
  م1984 -هـ 1404، مطبعة المجمع العلمي العراقي، )دراسة ونقد منهجي( نحو التيسير -



  
 

  م1987 -هـ 1407 نحو المعاني، مطبعة المجمع العلمي العراقي، -
  :احمد محمد الشيخ* 
  هـ 1425، ليبيا، 1 ابنية االسماء في اللغة العربية، ط-

  :احمد مختار عمر* 
  م1976، مطابع سجل العرب، 1الصوت اللغوي، ط دراسة -
  م1982 -هـ 1402، دار العروبة، 1 علم الداللة، ط-

  :احمد نصيف الجنابي* 
  م1984، 10 ظاهرة التقابل الداللي في علم الداللة، مجلة اداب المستنصرية، ع -

  :الياس ديب* 
   اساليب التأآيد في العربية،-

  :اميل بديع يعقوب* 
  م1999 جامعة الموصل، –، دار الكتب 2العربية وخصائصها، ط فقه اللغة -

  :امين علي السيد* 
  م1973 -هـ 1392 القاهرة، – تصريف الفعل، مطبعة عاطف -

  :باآزة رفيق حلمي* 
  ت. المجموع في اللغة العربية مع بعض المقارنات السامية، مطبعة االديب البغدادية، د-

  :بدوي طبانه* 
  م1969 -هـ 1388، 24مجلة مجمع اللغة العربية، جـ / ث  معاني الكالم، بح-

  :بكري عبد الكريم* 
  م1999 وهران، الجزائر، –، دار الفجر 2 الزمن في القرآن الكريم دراسة داللية، ط-

  :تمام حسان* 
ريم، بحث            - رآن الك ـ      /  تأمالت في بعض القيم الصوتية في الق ة، ج ة العربي ة مجمع اللغ ، 60مجل

  م8719 -هـ 1407
  م1973 اللغة العربية معناها ومبناها، الهيأة المصرية العامة للكتب ، -
  م1955 القاهرة، - مناهج البحث في اللغة، مطبعة الرسالة، مكتبة االنجلو المصرية -

  ):هـ1270ت( محمود البغدادي: ابو الثناء االلوسي* 
اني، تحـ   - سبع المث رآن وال سير الق ي تف اني ف د اح:  روح المع سالم   محم د ال ر عب د وعم د االم م

  م1999 -هـ 1420، دار احياء التراث العربي، 1السالمي،ط
  :حاتم الضامن* 
  م1991 الصرف ، ساعدت جامعة بغداد على نشره، -
  م1989 الموصل، - علم اللغة ، مطابع التعليم العالي-

  : حسام النعيمي* 
  م1998،  بغداد– ابحاث في اصوات العربية، دار الشؤون الثقافية -

  :حسين الشامي* 
  ت. تهذيب التفسير الكبير، دار االسالم، د-
  :حسين نّصار*
  )ت..د(،دار مصر للطباعة،سعيد جودة السحار وشرآاه، )نشأته وتطوره( المعجم العربي-

  :حميد احمد عيسى العامري* 
  م1996 بغداد، –، دار الشؤون الثقافية 1 التقديم والتأخير في القرآن الكريم، ط-

  :حنفي محمد شرف* 
  م1970 -هـ 1390 اعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق، -

  :خديجة الحديثي* 
  م2003 لبنان، – بيروت –، مكتبة لبنان 1 ابنية الصرف في آتاب سيبويه، ط-



  
 

  : خليل ابراهيم العطية-
  م1980، 16ة، ع مطبعة جامعة البصر–مجلة آلية االداب /  الفكر الصوتي عد ابن دريد، بحث-

  :رشيد عبد الرحمن العبيدي* 
  .م2003 مباحث في علم اللغة واللسانيات، بغداد، -

  :رمضان عبد التواب* 
  م1987، مكتبة الخانجي، مصر، 3 فصول في فقه العربية، ط-

  :سيد قطب* 
  م1963 القاهرة، – التصوير الفني في القرآن، دار المعارف -
  م1995 -ـ ه1415، 24 في ظالل القرآن، ط-

  :شلتاغ عبود* 
ريم، ط    - رآن الك ي الق لوبي ف شابه االس رار الت ضاء  1 اس ة البي روت –، دار المحج ان، – بي  لبن

  م2003 -هـ 1424
  :صبحي الصالح* 
  م1962 -هـ 1382 بيروت، –، المكتبة االهلية 2 دراسات في فقه اللغة، ط-

  :طالب محمد اسماعيل الزوبعي* 
  م1996 بيروت،–، دار النهضة العربية 1رآني،ط من اساليب التعبير الق-

  ):بنت الشاطيء(عائشة عبد الرحمن * 
ن االزرق    - سائل اب رآن وم اني للق از البي ة  ( االعج ة وبياني ة قرآني ارف 2،ط)دراس  –، دار المع

  م1984القاهرة، 
  :عباس حسن* 
  هـ1422 طهران، –، مطبعة ناصر خسرو 3 النحو الوافي،ط-

  :عبد اهللا امين* 
  م1956 القاهرة، –، مطبعة لجنة التأليف والترجمة 1 االشتقاق، ط-

  :عبد الحسين المبارك* 
  1986 فقه اللغة ،طبع على نفقة جامعة البصرة، -

  :عبد الحميد حسن* 
  م1971 االلفاظ اللغوية خصائصها وانواعها، معهد البحوث والدراسات العربية، -

  :عبد الحميد الشلقاني* 
  .ت. مصر ، د–دار المعارف  رواية اللغة، -

  :عبد الرحمن ايوب* 
  م1968 مصر، –، مطبعة الكيالني 2غة،طل اصوات ال-
  م1969، 24مجلة مجمع اللغة العربية، جـ/  التفكير اللغوي عند العرب، بحث-

  :عبد الصبور شاهين* 
ة         - ة العربي دة في الصرف العربي      ( المنهج الصوتي للبني ة جدي الة  )رؤي روت،   ب-،مؤسسة الرس ي

  م1980 -هـ 1400
  :عبد العال سالم مكرم* 
  م1996 -هـ 1417 بيروت، –، مؤسسة الرسالة 1 المشترك اللفظي في الحقل القرآني، ط-

  :عبد العزيز عتيق* 
  م1985 -هـ 1405 علم البديع، دار النهضة العربية ، -
  م1985 -هـ 1405 علم المعاني، دار النهضة العربية ، -

  :راهيم المطعنيعبد العظيم اب* 
  م1979 -هـ 1399 القاهرة، – التفسير البالغي لالستفهام، المكتبة التوقيفية -

  :عبد العليم السيد فودة* 



  
 

  ت. مصر، د- اساليب االستفهام في القرآن، مؤسسة دار الشعب-
  :عبد الفتاح الشين* 
  م1986، مكتبة االنجلو المصرية، 3 البديع في ضوء اساليب القرآن، ط-
  م1982 -هـ 1402 لبنان، –، بيروت 1بن القيم اللغوي وحسه البالغي في تفسير القرآن، ط ا-

  :عبد القادر السعدي* 
شريعية، ط      - رآن الت ات الق ن اي ام م تنباط االحك ي اس ة ف ة والنحوي ة اللغوي ر الدالل ة 1 اث ، مطبع

  م1986 -هـ 1406 بغداد، -الخلود
  :عبد القادر مرعي الخليل* 
ة المعاصر، ط                المصطلح الص  - م اللغ ـ   1413،  1وتي عند علماء العربية القدماء في ضوء عل  -ه

  م1993
  :عبد الكريم الخطيب* 
  ت. التفسير القرآني للقرآن،مطبعة السنة المحمدية، القاهرة د-

  :عبد المنعم سيد عبد العال* 
  م1977 جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية، مطبعة الخانجي القاهرة، -

  :عبد الهادي الفضلي* 
  م1982 بيروت ، لبنان، –، دار القلم 1 دراسات في الفعل ،ط-

  :عز الدين بحر العلوم* 
  م1987 -هـ 1407، بغداد، 3،ط)اضواء على دعاء آميل( في رحاب الدعاء -

  :عصام نور الدين* 
   م1984 -هـ 1404، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، لبنان، 1 الفعل والزمن، ط-

  :علي جابر المنصوري* 
  م1984، بغداد، 1 الداللة الزمنية للجملة العربية، ط-

  :علي عبد الواحد وافي* 
  م1973-هـ 1393،  مجمع اللغة العربية، 7 فقه اللغة،ط-

  :عواطف يوسف رزاق* 
ي     - و العرب ي النح د ف لوب التوآي ث ( اس صرية  / بح ة اداب المستن ة االداب–مجل ، 16، ع) آلي

  م1988 -هـ 1408 الموصل، –تعليم العالي مطابع ال
  : عودة خليل ابو عودة* 
رآن، ط      - ة الق شعر ولغ ة ال ار  1 التطور الداللي بين لغ ة المن اء،  -، مكتب ـ  1405 االردن، الزرق  -ه

  م1985
  :غالب فاضل المطلبي* 
  م1984، )دراسة في اصوات المد العربية( في االصوات اللغوية -

  :فاضل السامرائي* 
  م1987 -م1986تعبير القرآني، طبع بمطابع وزارة التعليم العالي، جامعة بغداد،  ال-
  م1981 -هـ 1401، الكويت، 1 معاني االبنية في العربية، ط-
  م1987 -م1986 معاني النحو، مطابع التعليم العالي، الموصل، -

  :فايز الداية* 
ة، ط   دراسة تاريخية   ) النظرية والتطبيق ( علم الداللة العربي     - ، دار الفكر للطباعة      1تأصيلية نقدي
   1985-1405 سوريا دمشق –
  :فايز عارف القرعان* 
  م1994 -هـ 1415 لبنان، –، اربد 1 التقابل والتماثل في القرآن الكريم،ط-

  :القاسم بن الحسن*  



  
 

ـ    - رآن، تح ب الق رح غري ي ش ان ف ة    :  البي ة العلمي ي، المطبع ضى الحكم سيد مرت ف، –ال  النج
  م1955 - هـ1374

  :عبد اهللا الموحدي الكيسوي الدشتي: القندهاري* 
  هـ1384 النجف االشرف، -، مطبعة النعمان1 ايضاح العوامل،ط-

  :آاصد ياسر الزيدي* 
  م1980 الطبيعة في القرآن الكريم، دار الرشيد للنشر ، -

  :آمال بشر* 
  م2000 القاهرة، – علم االصوات، دار الغريب -

  :بيةمجمع اللغة العر* 
  م1972، القاهرة، 2 المعجم الوسيط،ط-

  :مجيد عبد الحميد ناجي* 
ة، ط          - اليب البالغة العربي سية ألس شرق       1 االسس النف ة دار ال ان،      –، آتب روت، لبن ـ   1404 بي  -ه

  م1984
  :محمد االنطاآي* 
شرق      1 المحيط في االصوات العربية ونحوها وصرفها، ط       - روت،    –، مكتبة دار ال ـ   1392 بي  -ه
  م2197
  م1969 حلب ، – الوجيز في فقه اللغة، المطبعة الحديثة -

  :محمد جعفر العارضي* 
ة      ( االثر الداللي لحذف االسم في القرآن الكريم،         - ة االداب   –رسالة ماجستير، جامعة الكوف ، )  آلي

  م1998 -هـ 1418
  :محمد ابو موسى* 
  .ت. القاهرة، د– دالالت التراآيب دراسة بالغية، دار العلم -

  :محمد حسين ابو الفتوح* 
  .م1995، مكتبة لبنان، 1 اسلوب التوآيد في القرآن الكريم،ط-

  :محمد بن ابراهيم بن سعد* 
  .م1987 -هـ 1408، 1 شرح الكافية، ط-

  :محمد حسين علي الصغير* 
  .م1983 -هـ 1403 تأريخ القرآن، الدار العالمية للطباعة، -
  .م1988 -هـ 1408 بغداد، –، مطبعة العاني 1ط تطور البحث الداللي عند العرب، -
ريم، ط   - رآن الك ي الق وي ف صوت اللغ روت   1 ال ي، بي ؤرخ العرب ان،–، دار الم ـ 1420 لبن  -ه

  .م2000
  .م1981 بغداد، – دراسة نقدية بالغية، دار الرشيد – الصورة الفنية في المثل القرآني -
ين االصل النحوي والموروث البالغ            - صغيرة،ط     علم المعاني ب شؤون    1ي، الموسوعة ال ، دار ال

  .م1989 بغداد، –الثقافية 
ة     ( مجاز القرآن    - ه العربي روت         1،ط)خصائصه الفنية وبالغت ي، بي ان ،    –، دار المؤرخ العرب  لبن

  .م1999 -هـ 1420
  ):م1982 -هـ 1402(محمد حسين الطباطبائي * 
  .م2004 -هـ 1425 قم، –، ايران 1 الميزان تفسير القرآن، ط-

  :محمد حسين نجم* 
ن ( افادة   - ي،     ) ل د النف دين      /بحث (تأبي ة اداب الراف ة االداب     –مجل ة الموصل    – آلي ، 24، ع ) جامع

  .م1992
  :محمد خير الحلواني* 
  .م1987 -هـ 1398 دمشق، –،دار المأمون للتراث 2 الواضح في علم الصرف والنحو، ط-



  
 

  :محمد رضا المظفر* 
  5719، مطبعة الزهراء،2المنطق،ط-

  :محمد عبد الخالق عظيمة* 
  .م1972 -هـ 1392 مصر، – دراسات السلوب القرآن الكريم، مطبعة السعادة -

  :محمد آاظم القزويني* 
  .ت. النجف االشرف، د–، مطبعة النعمان 1 الغفران مع التوبة، ط-

  :محمد بن عبد الرحمن بن صالح الشايع* 
رآن ا            - سير الق ا في تف ة واثره ريم،ط  الفروق اللغوي ان      1لك ة العبيك اض،    –، مكتب ـ   1414 الري  -ه

  .م1993
  :محمد المبارك* 
  م1972 -هـ 1392 بيروت، –، دار الفكر 5 فقه اللغة وخصائص العربية، ط-
  :محمود السعران*
  ت. علم اللغة، دار النهضة العربية، د-

  :مسعود بوبو* 
ق،ط- ة والتطبي ين النظري رآن ب ي الق  سوريا، ودار – دمشق – الفكر ، دار1 االشتراك اللفظي ف

  م1999 -هـ 1419 لبنان، – بيروت –الفكر المعاصر 
  :مصطفى جمال الدين* 
  هـ1980 بغداد، - البحث النحوي عند االصوليين، دار الرشيد للنشر-

  :مصطفى النحاس* 
  م1979 -هـ 1399، )دراسة وصفية تاريخية( اساليب النفي في العربية -
  م1998 -هـ 1419 لبنان، –، عالم الكتب ، بيروت 1النحوية، ط دراسات في االدوات -

  :مناف مهدي محمد* 
  م1989 -هـ 1419 لبنان، –، عالم الكتب ، بيروت 1 علم االصوات اللغوية،ط-

  :مهدي المخزومي* 
  م1986 بيروت، لبنان، –، دار الرائد العربي 2 عبقري من البصرة، ط-
  
  م1986 -هـ 1406 بيروت، لبنان،–، دار الرائد العربي 2،ط)نقد وتوجيه( في النحو العربي -

  :نجاة عبد العظيم الكوفي* 
  م1989 -هـ 1409، )دراسة لغوية قرآنية( ابنية االفعال -

  :هادي عطية مطر الهاللي* 
  .ت.، د16، س20 جامعة البصرة، ع-مجلة آلية االداب/  نحت الحروف العاملة وترآيبها، بحث-
ا، ط   نظرية الحروف الع - ة    1املة ومبناها وطبيعة استعمالها القرآني بالغي ة النهضة العربي ، مكتب
  م1986 -هـ 1406 بيروت، –
  :هادي نهر* 
  م1987 -هـ 1408 بغداد، – التراآيب اللغوية في العربية، مطبعة االرشاد -
دماء والمحدثين، بحث             - ة اداب المستنصرية     /  الحروف واالصوات العربية في مباحث الق ، مجل
  م1984 -هـ 1404، 8ع
  م1986 الموصل، - الصرف الوافي، مطابع التعليم العالي-

  :هاشم طه شالش* 
  م1989 جامعة بغداد، – المهذب في علم التصريف، طبع بمطابع وزارة التعليم العالي -
  م1971 النجف االشرف، - اوزان الفعل ومعانيها، مطبعة االداب -

  :هوازن عزة ابراهيم* 
  م2001 -هـ 1422، 26مجلة االستاذ ، ع/ لتقابل الداللي في القرآن الكريم، بحث ظاهرة ا-



  
 

  
  

  :وليد قصاب* 
  م2000 -هـ 1400 سوريا، –مجلة نهج االسالم /  التقديم والتأخير في النظم القرآني، بحث-
  م2000 -هـ 1422، 29،س78 سوريا،ع–مجلة نهج االسالم /  الفاصلة القرآنية، بحث-

  ):هـ3850ت(بي سعيد السيرافي يوسف بن ا* 
  م1976 -هـ 1396 دمشق، –محمد علي سلطاني، مطبعة الحجاز .د: شرح ابيات سيبويه،تحـ-

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 


