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 في سورة التوبة لإلشاريات البعد التداولي

 
 
 
 

 
 الملخص

يســعه اــلا المإــاد الــه دراســة 

اإلشــــارفا  فــــي ســــورة ال وبــــة، واــــي 

 ـداوليا  نــدرم  ــمر الدرجــة األولــه، 

العناصــر اللغويــة واــي  مــ ر بدراســة 

ال ي ال ي حدد مرجعمـا اال فـي سـيا  

الخطاب، ولما عدة أصناف أشمراا: 

اإلشــــارفا  الشخصـــــية، واإلشـــــارفا  

 الزمانية، واإلشارفا  المكانية.

 
 

Abstract:  

This article seeks to 

examine deictics in Sourate 

El taubah , and deictics 

pragmatics fall within the 

first class, which is 

interested in studying the 

language elements that are 

not determined by its 

reference, except in the 

context of the speech, and 

it has several varieties of 

the most famous: Personal 

deictics, and temporal 

deictics, and spatial 

deictics. 
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اإلشارفا  اي مفمور لساني يجمع كل العناصر اللغوية ال ي  حيل مباشرة عله المإار، 
مر حيث وجود اللا  الم كلمة أو الزمر أو المكار، حيث ُينجز الملفوظ واللي ير بط به 

واآلر، وانا، واناك، والا، واؤالء، واله العناصر كلما  ل إي في وأن ،  معناه، مر للك: أنا،
 .(1) مفمور ال عيير ؛أو  وجيه االن باه اله مو وعما باإلشارة اليه

فاإلشارفا  اي عالما  لغوية، ال ي حدد مرجعما اال في سيا  الخطاب؛ ألنما خالية 
يطلإور عليما اسر " المبمما "، فإلا مر أي معنه في لا ما، ولللك فإد كار النحوفور سابإا 
معرفة اوية الم كلر  -عله األقل-أردنا أر نفمر مدلود اله الوحدا ، اس وجب منا للك 

 .(2)والم لإي واإلطار الزماني والمكاني للحدث اللغوي 
وال يإف دور اإلشارفا  في السيا  ال داولي عند اإلشارفا  الظاارة، بل ي جاوزاا اله 

ا  الح ور األقوى، واي اإلشارفا  المس إرة في بنية الخطاب العميإة عند اإلشارفا  ل
ال لفظ به، والا ما يعطيما دوراا ال داولي في اس را يجية الخطاب؛ ألر ال لفظ يحدث مر 
لا ، بسما  معينة، وفي زمار ومكار معينير؛ واما مكار ال لفظ وزمانه، ال  ج مع في 

؛ واي ما اصطلح (3)اشارفا ؛ اي )األنا، والُمنا، واآلر( الخطاب الواحد عله األقل ثالث
 عليما اسر: اإلشارفا  الشخصية، و اإلشارفا  الزمانية، و اإلشارفا  المكانية.

 أوال: اإلشاريات الشخصية:
، و شمل  مائر الم كلر (Person)واي العناصر اإلشارفة الدالة عله شخص ما 

مفردا أو مثنه أو جمًعا ملكرا أو مؤنثا. و مائر نحو: أنا، ونحر، و مائر المخاطب 
الحا ر اي دائما عناصر اشارفة؛ ألر مرجعما يع مد اع مادا كليا عله السيا  اللي  س خدر 

 دد عله المرسل في السيا ، فإد  صدر خطابا  م عددة  –الم كلر –، فالـلا  الم ـلفـظة (4)فيه
ر السيا  اللي  لفظ فيه، واله اللا  اي محور عر م كلر واحد، فلا ه الم لفظة   غير ب غي

 أو الطالب،  األس ال (5)ال لفظ في الخطاب  داوليا؛ ألر " األنا" قد  حيل عله الم لفظ
  العامل، و وظيفما يخ لف مر ف رة ألخرى.أو 
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و حإيق »ي شكل الخطاب، « أن »و« أنا»اله الم لإي للخطاب، وبير« أن »كما يشير
اللغة، واس عمالما، يعني الحديث عر ال مائر ال ي  لعب دور  حوفل اللغة اله الفاعلية في 

ممارسة ونشاط فردي مر خالد االس عماد، حيث ار الم كلر حير يملك اللغة وف حكر فيما 
ب نفسه في مر بة عالية  مر العملية ال خاطبية، وال ي حدث اال  يجعلما مر امكانا ه، وُفنص ِّ

عند اس عماد "أنا" و"أن "]...[ :» (Maingunau)، يإود مانغونو(6)«لشخص ينصبه أمامه
فكل م كلر ُيرجع نظار اللغة لفائد ه، فـ" أنا" و" أن " ليسا عالما  لغوية لنمط خاص مر 

 .(7)«المبمما  )ال مائر(، انما قبل كل شيء عوامل  حوفل اللغة اله الخطاب
 فرض علينا أر ن ساءد أوال: مر أير؟ بناء عله للك فإر دراسة  مائر ال وبة  داوليا 

له أير ي جه الا الخطاب الإرآني؟ ألر المإاربة ال داولية  حاود اإلجابة عر مجموعة مر  وا 
له مر ي كلر؟ وألجل مر ؟  األسئلة منما: مر ي كلر؟ وا 

ال يخ لف اثنار في أر سورة ال وبة وحي سماوي منزله هللا سبحانه و  عاله، وم لإيه 
بي صله هللا عليه وسلر لينلر به المشركير، و يبشر به المؤمنير، ومر ثر فإر األود الن

أغلب ال مائر   وزع عله اله المس ويا  الخمسة: اللا  اإللمية، والرسود صله هللا عليه 
 وسلر، و المؤمنور، و المنافإور، و المشركور.

 الضمائر التي تشير إلى لفظ الجاللة ) هللا(:  – 1
 ال ي ورد  فيما  مائر  عود اله اللا  اإللمية؛ قوله  عاله: ﴿ومر اآليا  

يَر } نِّ ْر َوَفنُصْرُكْر َعَلْيمِّْر َوَيْشفِّ ُصُدوَر َقْوٍر مُّْؤمِّ يُكْر َوُفْخزِّاِّ ُ بَِّأْيدِّ ْبُمُر ّللا   (8)﴾. {9/14َقا ُِّلوُاْر ُيَعل ِّ

  من  اله اآلية الكرفمة  مائر مس  رة  شير اله هللا سبحانه و عاله، مر خالد 
يخزفمر ،و ينصرار ، ويشف(، والمعنه اللي نفممه مر ظاار اآلية  (األفعاد الم ارعة 

الكرفمة، او أر هللا سبحانه و عاله أمر معشر المؤمنير بمإا لة الكفار، فجاء  بصيغة 
بمر بأيديمر وفخزفمر بالمزفمة، هللا س ار قدر ه، وأداة مشيئ ه، فيعل األمر؛ أي قا لوار يجعلكر

 (9)فنصركر عليمر، ويشف صدور جماعة مر المؤمنير ممر ألاار  وشردار المشركور.و 
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وبالعودة اله السيا  الموقفي لآلية، نجد أر اؤالء المؤمنير اللير ألاار المشركور ار 
ر مر اليمر قدموا مكة فأسلموا، فلإوا مر أالما أًلى ار قو »، قاد ابر عباس: (10) بنو خزاعة

 (11) «.كثيًرا، فشكوا اله رسود هللا صله هللا عليه وسلر. فإاد: أبشروا فإر الفرم قرفب
ولعل المإصود الحإيإي، والخفي وراء اله الوحدا  اللغوية، او ان صار المسلمير قد 

المدى حير يرور المسلمير  يرد بعض المشركير اله اإليمار،و يف ح بصير مر عله
ُينصرور، ويحسور أر قوة غير قوة البشر  ؤفدار، وعندئل يناد اإلسالر قوة جديدة   اف 

 (12)اله قو ه بمؤالء المم دير ال ائبير.
والملف  لالن باه في اله اآلية، أر هللا سبحانه و عاله أسند ال عليب اله اسمه، وفؤود 

في أنفس المشركير في الا الإ اد ألما نفسيا، لعل أظمر  الا اإلسناد عله أنه  عاله سيحدث
 (13)أسبابه اليأس وسلب البأس.

لا ان إلنا اله نوع آخر مر ال مائر ال ي  شير اله اللا  اإللمية، نجد ال مائر  وا 
ِّ َوآَيا ِّهِّ  الم صلة في قوله  عاله: ﴿ َوَلئِّر َسَأْلَ ُمْر َلَيُإوُلرَّ اِّنََّما ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأبِّاّلل 

ُؤوَر }  (14)﴾.{9/65َوَرُسولِّهِّ ُكنُ ْر َ ْسَ ْمزِّ

نجد أر ال مائر ال ي ورد  في اله اآلية، وال ي  عود عله لفظ الجاللة )هللا(، ما 
لمعنه اللي نفممه مر ظاار اآلية الكرفمة، او أر هللا ا صل بالكلم ير )آيا ه، ورسوله(، وا

 عاله أمر نبيه صلوا  هللا وسالمه عليه، بأر يإود للمنافإير: أ س مزؤور بدير هللا وشرعه 
، ولكر االس فمار انا ليس اس فماما حإيإيا؛ ألنه خرم مر معنه ال ساؤد (15)؟  وك ابه ورسوله

 عاله يإصد  وبيخ اؤالء المنافإير، و مساءل مر، فمنا  ، فاهلل(16) اله غرض آخر؛ او ال وبيخ
قوة انجازفة،  شير اله نوع فعل الكالر المحإق، واو ما  علق بفعل األمر )قل(، باإل افة اله 

 االس فمار اللي غر ه انا ال وبيخ.
لا ان إلنا اله النوع األخير مر ال مائر واي ال مائر المنفصلة، وال ي  حيل اله  وا 

عاله، نجد أنما  كاد  نعدر في سورة ال وبة؛ ألنما  كرر  في س  آيا  فإط مر مجمل هللا  
َر اأَلْعَرابِّ ُمَنافُِّإوَر َومِّْر مئة و سعة وعشرفر آية، ومر بينما قوله  عاله: ﴿ ْر َحْوَلُكر م ِّ َومِّمَّ
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َفا ِّ اَل َ ْعَلُمُمْر َنْحُر َنْعلَ  يَنةِّ َمَرُدوْا َعَله الن ِّ وَر اَِّله َعَلاٍب َأْالِّ اْلَمدِّ َ ْيرِّ ُثرَّ ُيَردُّ ُبُمر مَّرَّ ُمُمْر َسُنَعل ِّ
يٍر }  (17) ﴾.{9/101َعظِّ

نالحظ أر ال مير)نحر( في الا السيا  اللغوي يشير اله هللا الواحد األحد، وليس 
 اله الجمع كما او في النحو العربي، والا يدد  عله  عظم ه جل  ثناؤه.

اللا  اإللمية في سورة ال وبة  ال مائر ال ي  شير الهنس خلص مما سبق لكره أر 
أغلبما  مائر مس  رة؛ ألر هللا  عاله غني عر ال عرفف، باإل افة اله ال مائر 
الم صلة؛ألر اله ال مائر  لعب دورا ااما جدا في عالقة الربط، فعوداا اله مرجع يغني 

، أما ال مائر (18) ف الجملةعر  كرار لفظ ما رجع  اليه، وبملا يؤدي اله  ماسك أطرا
المنفصلة فإنما قليلة جدا الا ما قورن  بال مائر المس  رة والمنفصلة؛ وللك ألر ال مائر 

 .(19) المنفصلة مس إلة الداللة
 الضمائر التي تشير إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم:  -2 

بما أر الرسود صله هللا عليه وسلر او الم لإي األود للنص الإرآني، فال بد أر اناك 
 مائر  شير اليه، واله ال مائر  ن شر في سورة ال وبة، ومر بير اآليا  ال ي   من  

ُ اِّ  مائر  شير اله الرسود صله هللا عليه وسلر، قوله  عاله: ﴿  ْل اِّالَّ َ نُصُروُه َفَإْد َنَصَرُه ّللا 
بِّهِّ اَل َ ْحَزْر اِّرَّ ّللا َ مَ  يَر َكَفُروْا َثانَِّي اْثَنْيرِّ اِّْل ُاَما فِّي اْلَغارِّ اِّْل َيُإوُد لَِّصاحِّ َعَنا َفَأنَزَد َأْخَرَجُه الَّلِّ

فْ  يَر َكَفُروْا السُّ ُ َسكِّيَنَ ُه َعَلْيهِّ َوَأيََّدُه بُِّجُنوٍد لَّْر َ َرْوَاا َوَجَعَل َكلَِّمَة الَّلِّ َي اْلُعْلَيا ّللا  ِّ اِّ َله َوَكلَِّمُة ّللا 
فٌز َحكِّيٌر } ُ َعزِّ  (20) ﴾.{ 9/40َوّللا 

ورد في اله اآلية الكرفمة سبعة  مائر كلما  حيل اله الرسود صله هللا عليه وسلر، 
و مثل  في ال مائر ال ي ا صل  بالكلما  اآل ية:   نصره، ونصره، وأخرجه، وصاحبه، 

 السابع فمو مس  ر في قوله ) ال يإود(.وعليه وأي ده، أما ال مير 
أما  مير المثنه الغائب )اما( فإنه يحيل اله الرسود صله هللا عليه وسلر، وصديإه 
أبي بكر الصديق، حيث لر يكر معه أنصار وال أعوار، حير أخرجه الكفار مر مكة مماجرا 
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ثإب في جبل ثور، اخ بأ اله المدينة؛ ألنمر  آمروا عله ق له، ولفظة )الغار( انا  شير اله 
 (21) فيه النبي صله هللا عليه وسلر، مع صاحبه أبي بكر الصديق ر ي هللا عنه.

ونجد في سيا  ا ه اآلية  صوفر حاد النبي صله هللا عليه وسلر، وصاحبه أبي بكر 
الصديق عندما كانا في الغار، وكار هللا ثالثمما، و كيف أر أبو بكر ر ي هللا عنه خائفا، 

، عله صاحبه الحبيب المصطفه، وقد قاد له: لو أر أحدار نظر اله قدميه ألبصرنا جزعا
 ح  قدميه. والرسود صله هللا عليه وسلر وقد أنزد هللا سكين ه عله قلبه، يمدئ مر روعه، 

، والا الإود ي  مر (22) «يا أبا بكر ما ظنك باثنير هللا ثالثمما » ويطمئر قلبه، فيإود له : 
 مفاداا النمي، فمو ينماه عر الخوف والحزر. قوة انجازفه

 د )يإود(، للداللة عله ال كرار، و المالحظ أنه عبر عر الما ي بصيغة االس إبا
الس ح ار صورة ما كار في للك الزمار والمكار، لي مثل المخاطبور ما كار لما مر عظمة و 

 (23) الشأر.
عله عظير ف ل الصديق  وفرى البعض أر قوله )ال يإود لصاحبه ال  حزر( دل  

وجليل قدره، ال جعله هللا  عاله صاحب النبي صله هللا عليه وسلر في الغار، ورفيإه في 
 (24) المجرة ، ولملا قاد العلماء مر أنكر صحبة أبي بكر فإد كفر؛ ألنه رد  ك اب هللا.

لا كان  اآلية السابإة قد   من  سبعة  مائر  شير اله النبي صله هللا عليه  وا 
يَر َمرًَّة َفَلر  وسلر، فإر اآلية:        ﴿ اْسَ ْغفِّْر َلُمْر َأْو اَل َ ْسَ ْغفِّْر َلُمْر اِّر َ ْسَ ْغفِّْر َلُمْر َسْبعِّ

إِّيَر } ي اْلَإْوَر اْلَفاسِّ ُ اَل َيْمدِّ ِّ َوَرُسولِّهِّ َوّللا  ُ َلُمْر َللَِّك بَِّأنَُّمْر َكَفُروْا بِّاّلل   ، قد(25)﴾ {9/80َيْغفَِّر ّللا 
  من  ثالثة  مائر  شير اله الرسود صله هللا عليه وسلر، واي  مائر مس  رة  إديراا 

 )أْنَ (. 
وقد اف  ح  اله اآلية الكرفمة باألمر، اللي خرم عر معناه الحإيإي، واو طلب الإيار 

 ع الحكير في اله اآلية الكرفمة، بالفعل، اله معنه اإلخبار و اإلعالر، و قصد الشار 
الموجه اله الرسود صله هللا عليه و سلر، او عدر اس غفار هللا سبحانه و  عاله للمنافإير، و 
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و ار اس غفر لمر الرسود صله هللا عليه و سلر سبعير مرة؛ ألنمر كفروا باهلل و رسوله كفرا 
 (26) شنيعا؛ و ألنمر أظمروا اإليمار و أبطنوا الكفر.
 ما الرسود صله هللا عليه و سلر؛ سبإة قار بو الا يس لزر علينا أر نف رض أفعاال م

اي االس غفار الكثير للمنافإير، رجاء أر يمديمر هللا و ي وب عليمر، كما كار يدعو و 
 (27) للمشركير كلما اش د ايلاؤار له، و يإود:" اللمر اغفر لإومي فإنمر ال يعلمور".

الث مرا ، وللك لل أثير والمالحظ أر فعل االس غفار قد  كرر في اله اآلية الكرفمة ث
 بالإود، فمو فعل كالمي،   مر قوة انجازفة أمرفة، مفاداا اإلخبار و اإلعالر.

بعد   بع ال مائر ال ي  شير اله الرسود صله هللا عليه وسلر في سورة ال وبة،  وصلنا اله 
وزعا أر ال مائر الغالبة؛ اي ال مائر الم صلة، حيث ورد  بنسبة اثنير وأربعير  ميرا م

عله مس وى السورة كلما، باإل افة اله ال مائر المس  رة؛ ألنما ورد  بنسبة واحد وثالثير 
 ميرا، في حير أر ال مائر المنفصلة حا رة في مو ع واحد بصيغة المفرد الغائب )او( 

يَر ُيْؤُلوَر النَّبِّيَّ َويُِّإوُلوَر ُاَو ُأُلٌر ُقْل ﴿ في قوله  عاله:  ْنُمُر الَّلِّ ِّ َومِّ ُر بِّاّلل  ُأُلُر َخْيٍر لَُّكْر ُيْؤمِّ
ِّ َلُمْر َعَلاٌب َألِّيرٌ  يَر ُيْؤُلوَر َرُسوَد ّللا  نُكْر َوالَّلِّ يَر آَمُنوْا مِّ نِّيَر َوَرْحَمٌة ل ِّلَّلِّ ُر لِّْلُمْؤمِّ   (28){ 9/61 }َوُفْؤمِّ

عليه وسلر  في قوله و جدر اإلشارة اله أر هللا  عاله قد أبرز اسر الرسود صله هللا 
يؤلور رسود هللا( ، ولر يأ   ميرا )يؤلونه(، والمإصود مر للك  عظيما لشأنه صله هللا )

عليه وسلر، وجمعا له بير الر ب ير العظيم ير )النبوة والرسالة(، وا  اف ه اليه زفادة في ال كرفر  
  (29) وال شرفف.

صله هللا عليه وسلر،  والخطاب الإرآني او خطاب منزد عله الحبيب المصطفه
ما بال نلير للكافرفر اسنادا لإوله  عاله اِّنَّا  :﴿ل بليغ رسالة ربه اما بال بشير للمؤمنير، وا 

يٌر } ٍة اِّالَّ خاَل فِّيَما َنلِّ ْر ُأمَّ يًرا َوا ِّر م ِّ يًرا َوَنلِّ فكان  المخاطبة  ،(30) ﴾{ 35/24َأْرَسْلَناَك بِّاْلَحق ِّ َبشِّ
لمخاطب أكثر مر الغائب، ونظر في للك  عظيما لشأنه صلوا  هللا في سورة ال وبة ب مير ا

 وسالمه عليه.
 الضمائر التي تشير إلى المؤمنين: -3
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بما أر وظيفة الرسود صله هللا عليه و سلر اي ابالغ رسالة هللا سبحانه و  عاله، فال 
قوا الرسود،  بد مر وجود مؤفدير و معار ير، و اؤالء المؤفدور ار المؤمنور اللير صد 

 آمنوا به، و أيدوا دعو ه.و 
اَر ُقْل اِّر كَ و مر اآليا  ال ي   من   مائر  شير اله المؤمنير قوله  عاله:﴿ 

يَرُ ُكْر َوَأْمَواٌد اْقَ َرْفُ ُموَاا َو َِّجاَرٌة َ ْخَشوْ  َر َكَساَدَاا َوَمَساكُِّر آَباُؤُكْر َوَأْبَنآُؤُكْر َوا ِّْخَواُنُكْر َوَأْزَواُجُكْر َوَعشِّ
َماٍد فِّي َسبِّيلِّهِّ َفَ َربَُّصوْا َح َّ  ِّ َوَرُسولِّهِّ َوجِّ َر ّللا  ُ اَل َ ْرَ ْوَنَما َأَحبَّ اَِّلْيُكر م ِّ ُ بَِّأْمرِّهِّ َوّللا  ه َيْأ َِّي ّللا 

إِّيَر } ي اْلَإْوَر اْلَفاسِّ  (31) ﴾.{ 9/24َيْمدِّ
لإد   من  اله اآلية الكرفمة عشرة  مائر  شير اله المؤمنير، و كار وروداا 
بصيغة المخاطب؛ ألر اله اآلية عبارة عر خطاب قرآني، وجمه هللا  عاله اله عباده 

 ار كانوا مر اآلباء، و األبناء، و اعالممر بأر اؤالء األقارب،  المؤمنير، قصد ابالغمر
اإلخوار، و الزوجا ، و مر سواار مر جماع كر ال ي  ن صرور بمر، و أموالمر ال ي و 

اك سب مواا و  خافور عدر نفاقما، و منازد  عجبكر اإلقامة فيما، أحب اليكر مر المجرة اله 
الجماد لنصرة دير هللا، فان ظروا عإوب ه العاجلة               هللا و رسوله، و أحب اليكر مر 

  (32) و اآلجلة.
( في Austenو بما أر لكل أفعاد ال لفظ وظيفة انجازفة، و او ما أكده "أوس ير" )

ُ بَِّأْمرِّهِّ  أعماله، نجد أر قوله  عاله: ﴿ ة ﴾، قد   مر قوة انجازفة أمرف َفَ َربَُّصوْا َح َّه َيْأ َِّي ّللا 
 (33) مفاداا ال مديد الشديد والوعيد.
يَر َأنُفَسُمْر َوَأْمَواَلُمر بَِّأرَّ َلُمُر الَجنََّة  و أما قوله  عاله: ﴿ نِّ َر اْلُمْؤمِّ اِّرَّ ّللا َ اْشَ َرى مِّ

ِّ َفَيْإُ ُلوَر َوُيْإَ ُلوَر َوْعًدا َعَلْيهِّ َحإًّا فِّي ال َّْوَراةِّ َواإلِّ  يلِّ َواْلُإْرآرِّ َوَمْر َأْوَفه ُيَإا ُِّلوَر فِّي َسبِّيلِّ ّللا  نجِّ
يُر } ي َباَيْعُ ر بِّهِّ َوَللَِّك ُاَو اْلَفْوُز اْلَعظِّ ُكُر الَّلِّ ُروْا بَِّبْيعِّ ِّ َفاْسَ ْبشِّ َر ّللا  هِّ مِّ ، فإد (34) ﴾{ 9/111بَِّعْمدِّ

 داا بصيغة الجمع الملكر الغائب،   مر  سعة  مائر  شير اله المؤمنير، و كار ورو 
م صلة نحو: أنفسمر، و أموالمر، و لمر، و الا النوع مر ال مائر او مر أوسع أغلبما و 

، (35) اللواصق مجاال؛ ألنه يمكر أر يس فاد منه ثالثة معار؛ اي الشخص و العدد و النوع
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فإولنا: ح ر زفد و أخوه؛ فال مير الم صل )الماء( حدد لنا الشخص و او )زفد(، كما حدد 
 و او المفرد و الملكر. لنا العدد  و النوع، أال

و حري بالبيار أر الغرض اللي يإصد هللا سبحانه و  عاله ايصاله مر خالد الا البناء 
اللغوي اللي  شكل  منه اآلية الكرفمة؛ او أر هللا  عاله اش رى أمواد المؤمنير و أنفسمر 

 جزاءار بالجنة، و او  مثيل في لروة البالغة و البيار ألجر المجاادير، حيث مثل هللا
» ، و انا يظمر كرر هللا الكبير و الفائق، (36)بالجنة عله بللمر األمواد و األنفس في سبيله

فمو اش رى أنفسا او خلإما، و أمواال او رزقما، ثر وابما لمر، بثمر غاد، ففي الا البيع 
فيه الواسطة و المش ري فيه رب العزة، و الثمر فيه الجنة، و الصك فيه الك ب السماوية، 

محمد عليه الصالة و السالر ... و في للك وعدا مثب ا في الك ب السماوية المإدسة ال وراة،      
و اإلنجيل، و الإرآر، و ال أحد أوفه مر هللا جل و عال، ثر يبشرار بللك البيع الرابح و الفرح 

 (37) «.به؛ ألنه او الفوز اللي ال فوز أعظر منه 
له )و مر أوفه بعمده مر هللا ( قد   مر قوة انجازفة و الجدير باللكر أر قوله  عا

  علق باالس فمار، لكنه خرم عر معناه الحإيإي و او ال ساؤد، اله غرض آخر او اإلنكار 
 و النفي.
 الضمائر التي تشير إلى المنافقين: -4

ار الفكرة األساسية ال ي عر   لما سورة ال وبة اي فكرة النفا  و المنافإير، فكشف  
مسلمير، و ف ح  أساليب نفاقمر، الغطاء عنمر، باع بار خطرار الداار عله اإلسالر و ال

ألوار ف ن مر، و  خليلمر للمؤمنير ح ه لر  دع لمر س را ا ك ه، و قد اس غر  الحديث عنمر و و 
معظر السورة، و لملا سمااا بعض الصحابة )الفا حة( لف حما المنافإير، و كشف 

عض أر الا السر في عدر وجود البسملة فيما، و مر بينمر )سفيار بر أسرارار، و يرى الب
انما لر  ك ب في صدر السورة البسملة؛ ألر ال سمية رحمة، و الرحمة :» عيينة( اللي يإود 

    (38)«.أمار، و اله السورة نزل  بالمنافإير و بالسيف، و ال أمار للمنافإير
ِّ َما َقاُلوْا  فإير قوله  عاله: ﴿ونجد مر بير اآليا  ال ي  حدث  عر المنا َيْحلُِّفوَر بِّاّلل 

مِّْر َوَامُّوْا بَِّما َلْر َيَناُلوْا َوَما َنَإُموْا اِّالَّ  ُ  َوَلَإْد َقاُلوْا َكلَِّمَة اْلُكْفرِّ َوَكَفُروْا َبْعَد اِّْساَلمِّ َأْر َأْغَناُاُر ّللا 
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ر َفْ لِّهِّ َفإِّر َيُ وُبوْا َيُك َخْيرً  َرةِّ َوَرُسوُلُه مِّ ْنَيا َواآلخِّ ُ َعَلاًبا َألِّيًما فِّي الدُّ ْبُمُر ّللا  ا لَُّمْر َوا ِّر َيَ َولَّْوا ُيَعل ِّ
يٍر } ر َولِّيٍ  َواَل َنصِّ  (39) ﴾.{ 9/74َوَما َلُمْر فِّي اأَلْرضِّ مِّ

نالحظ أر اله اآلية قد طرح  صفة مر صفا  المنافإير، بل اي أار صفة  ميزار، 
ولملا   من  العديد مر ال مائر ال ي  شير اليمر، وال ي وصل واي الكفر بعد اإلسالر، 

عدداا أربعة عشر  ميرا، والا يدد عله الجو العار في سورة ال وبة، واللي يكاد يكور في 
 النفا  والمنافإير.

فكار قصد الشارع الحكير مر اله اآلية او ف ح اؤالء المنافإير بأنمر أظمروا الكفر 
ر أصروا بعد اسالممر، ومر خال لما يدعوار اله ال وبة عر النفا ؛ ألر  وب مر خيرا لمر، وا 

عله النفا  يعلبمر علابا شديدا في الدنيا بالإ ل واألسر، وفي اآلخرة بالنار وسخط الجبار، 
 (40) وليس لمر مر ينإلار مر الا العإاب أحد.

ظمر ( وظيفة حجاجية وظيفة  Actes d'énonciationوبما أر ألفعاد ال لفظ )
والا ما نجده في قوله  عاله: ) فإر ي وبوا يك خيرا لمر (؛ ألر  كعالمة في بنية الجملة لا ما،

هللا سبحانه و عاله مر خالد اله اآلية يحث المنافإير عله انجاز فعل ال وبة، والرجوع مر 
منر النفا ، محاوال اقناعمر بأر ال وبة خيٌر لمر وأف ل، واللي يعرض عر للك فمآله نار ج

َعَله  خالدا فيما، وال ُيصل عليه الرسود صله هللا عليه وسلر، ال يإود  عاله: ﴿ وال ُ صل ِّ 
إُ  ِّ َوَرُسولِّهِّ َوَماُ وْا َوُاْر َفاسِّ ْنُمر مَّاَ  َأَبًدا َواَل َ ُإْر َعَلَه َقْبرِّهِّ اِّنَُّمْر َكَفُروْا بِّاّلل  وَر َأَحٍد م ِّ

{9/84}.﴾(41)  
 الضمائر التي تشير إلى المشركين:  -5
سبق أر أشرنا اله أر المدف األود اللي عر   له سورة ال وبة؛ او معاادة   

المشركير، للك أنه كار بير النبي عليه الصالة والسالر والمشركير عمودا ومواثيق، كما كار 
روا مع اليمود عدة بينه وبير أال الك اب عمودا أي ا، ولكر المشركير نإ وا العمود، و آم

مرا  عله حرب المسلمير، فنزل  السورة الكرفمة بإلغاء  لك العمود، ونبلاا اليمر، وبللك  
قطع هللا  عاله مابير المسلمير والمشركير مر صال ، فال  عااد، وال سلر، وال أمار بينمر،  
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فيه المصلحة  بعد أر منحمر هللا فرصة كافية )أربعة أشمر( لي مكنوا مر اخ يار ما يرور 
مًَّة ، ومر للك قوله  عاله: ﴿ (42)لمر َكْيَف َوا ِّر َيْظَمُروا َعَلْيُكْر اَل َيْرُقُبوْا فِّيُكْر اِّالًّ َواَل لِّ

ُإوَر } مِّْر َوَ ْأَبه ُقُلوُبُمْر َوَأْكَثُرُاْر َفاسِّ    (43)﴾.{ 9/8ُيْرُ وَنُكر بَِّأْفَوااِّ

اؤالء المشركير الناكثير للعمود، وكلما فإد   من  اله اآلية س ة  مائر  شير اله 
 مائر م صلة ورد  بصيغة الغائب، و المإصود مر اله اآلية ليس االس فمار كما او 
نما او اس فمار بمعنه  وا ح مر خالد ظاار األلفاظ المشكلة لملا الخطاب الرباني، وا 

ر أكثرار ناق ور أل ؛(44) اإلنكار، وفي للك  حرفض للمؤمنير عله معادا مر وال برئ منمر
 للعمود، وفاسإور خارجور عر طاعة هللا .

  بع ال مائر ال ي ورد  في سورة ال وبة، و ال ي  عود عله المشركير وجدنا بعد 
ح ورا مكثفا لل مائر الم صلة، وأغلبما بصيغة جمع الملكر الغائب، أما ال مائر المنفصلة 

َما َكاَر لِّْلُمْشرِّكِّيَر َأر َيْعُمُروْا  وله  عاله: ﴿و مر نمالم للك ق  فإنما قليلة في اله السورة؛ 
مِّْر بِّاْلُكْفرِّ ُأْوَلئَِّك َحبَِّطْ  َأْعَماُلُمْر َوفِّي  يَر َعَله َأنُفسِّ َد هللا َشااِّدِّ النَّارِّ ُاْر َخالُِّدوَر َمَساجِّ

{9/17}.﴾(45) 
ينبغي للمشركير لإد أراد هللا سبحانه و عاله مر خالد اله اآلية أر يبلغ نبيه بأنه ال 

أر يعمروا شيئا مر المساجد، وار مإرور بالكفر، ناطإور به قوال و فعال، سواء كار اعمار 
حسي بالبناء وال شييد، أو اعمار معنوي بالصالة، فمساجد هللا هلل ، ومر أجل عباد ه او، 

ومر  ولكر اسمه عز وجل، وال يدعه فيما غيره، فكيف يعمراا مر ال يعمر ال وحيد قلبه ؟
، ومر يشمدور عله أنفسمر بالكفر، حيث انمر كانوا في  لبي مر (46) يدعور أر مع هللا شركاء

، (47)«لبيك ال شرفك لك، اال شرفكا او لك،  ملكه و ما ملك » عند الطواف بالكعبة يرددور: 
فكيف يعمر بيو  هللا مر ينكر عنه أنه واحد أحد، فرد صمد، فمر في نار جمنر، و كل 

 ر باطلة. أعمالم
 ال وبة  شير اله أشخاص بعينمر،  و حري بالبيار أر اناك  مائر ورد  في سورة

ْنُمر مَّْر َعاَاَد  ال يمكر معرف مر اال بالعودة اله السيا  الموقفي، فمثال في قوله  عاله: ﴿و  َومِّ
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َر  َقرَّ َوَلَنُكوَنرَّ مِّ دَّ َ َلئِّْر آَ اَنا مِّر َفْ لِّهِّ َلَنصَّ يَر }ّللا  الِّحِّ ُلوْا 9/75الصَّ ا آَ اُار م ِّر َفْ لِّهِّ َبخِّ { َفَلمَّ
َفاًقا فِّي ُقُلوبِّمِّْر اَِّله َيْورِّ َيْلَإْوَنُه بَِّما َأْخَلُفوْا ّللا َ َما 9/76بِّهِّ َوَ َولَّوْا وَُّار مُّْعرُِّ وَر } { َفَأْعَإَبُمْر نِّ
ُبوَر }  (48)﴾.{9/77َوَعُدوُه َوبَِّما َكاُنوْا َيْكلِّ

حظ عله  مائر ا ه اآلية أنما ورد  بصيغة الجمع الملكر نحو ال مائر نال
، و بخلوا، و  ول وا ... ، و ال مير المنفصل  الم صلة بالكلما : منمر،  و آ انا ، ولنصدقر 
"ار"، واله ال مائر  شير اله رجل يدعه   )ثعلبة( جاء اله النبي صله هللا عليه و سلر 

دع هللا أر يرزقني ماال، فإاد: و يحك يا ثعلبة، قليل  ؤدي شكره، يا رسود هللا : ا» فإاد : 
خير مر كثير، ال  طيإه، فإاد: و اللي بعثك بالحق لئر دعو  هللا أر يرزقني ماال ألعطير 
كل لي حق حإه، فلر يزد يراجعه، ح ه دعا له، فا خل غنما فنم  كما ينمو الدود، ف اق  

واديا مر أودي ما، ح ه جعل يصلي الظمر و العصر في عليه المدينة، ف نحه عنما، فنزد 
جماعة، و ي رك ما سوااما، ثر نم  و كثر  ح ه  رك الجمعة و الجماعة، فسأد رسود هللا 

 صله هللا عليه و سلر عنه، فأخبروه بخبره، فإاد: يا ويح ثعلبة ثالثا، فأنزد هللا  عاله:
َ َلئِّْر آ َ  ﴿  ْر َعاَاَد ّللا  ْنُمر مَّ يَر َومِّ الِّحِّ َر الصَّ َقرَّ َوَلَنُكوَنرَّ مِّ دَّ اَنا مِّر َفْ لِّهِّ َلَنصَّ

 ( 49)﴾ فملك في خالفة عثمار ر ي هللا عنه.{9/75}
ُلُكْر   و أما في قوله  عاله:   ﴿ ُد َما َأْحمِّ َلُمْر ُقْلَ  اَل َأجِّ يَر اَِّلا َما َأَ ْوَك لَِّ ْحمِّ َواَل َعَله الَّلِّ

ُدوْا َما ُينفُِّإوَر }َعَلْيهِّ َ َولَّوْا وَّأَ  ْمعِّ َحَزًنا َأالَّ َيجِّ َر الدَّ ، ففيه اشارة اله ( 50)﴾ { 9/92ْعُيُنُمْر َ فِّيُض مِّ
"البكائير" و ار سبعة مر األنصار، أ وا رسود هللا صله هللا عليه و سلر، و قالوا: قد نلرنا 

أحملكر عليما، ف ولوا الخروم فأحملنا نغزو معك، فإاد: صله هللا عليه و سلر: ال أجد حمولة 
 (51)و ار يبكور مر شدة الحزر؛ ألنمر لر يجدوا ما ينفإونه للجماد في سبيل هللا. 

و لملا جاء  ال مائر بصيغة الجمع الملكر نحو ال مائر الم صلة بالكلما : 
  حملمر، و  ولوا،  و أعينمر، و أال يجدوا... الخ.

: اي عناصر اشارفة  دد عله زمار يحدده السيا  بالإياس اله ثانيا: اإلشارات الزمانية
زمار ال كلر، فزمار ال كلر او مركز اإلشارة الزمانية في الكالر، فإلا لر يعرف الا الزمار 
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، فمر أجل  حديد مرجع األدوا  اإلشارفة، و أوفل الخطاب (52)ال بس األمر عله الم لإي
لحظة ال كلر، في خلاا مرجعا يحيل عليه، وفؤود  أويال صحيحا، يلزر الم لإي أر يدرك 
، «أنا قادر بعد ساعة» ، كما في الخطاب اآل ي:(53)مكونا  ال لفظ اللغوية بناء عله معرف ما

 ال يس طيع أر يعرف أاو الرابعة فال يس طيع الإارئ أر ي نبأ بوق  الإدور بال حديد، و 
ا الللار يحددار المإصود مر عبارة )بعد الخامسة أو السادسة؛ألر زمار ال كلر وسياقه امأو 

ساعة(، فربما حدث ال لفظ قبل دقائق، أو ساعة، أو ساع ير؛ ألر لحظة ال لفظ اي المرجع، 
 واله العبارة ال    مر مرجعا زمانيا يمكر أر يسمر في  حديد زمر الإدور.

يا  ومر أجل للك يلجأ الم كلر في خطابه اله  وظيف اإلشارفا  الزمانية في س
 ، مثل: (54)اإلن ام، وخطاب اإلعالنا  ال جارفة مر أشمر الخطابا  ال ي  س عمل فيما

، اال «اآلر»، فال نس طيع  حديد مرجع األداة اإلشارفة «س بدأ ال خفي ا  اآلر» 
 بمعرفة لحظة ال لفظ.

كللك صيغ األفعاد فإنما  خ ع ل فسير مر بط بزمر الم كلر، فالفعل الما ي ي ع 
في نإطة زمنية سابإة عله زمر الم كلر، بينما الفعل الم ارع ي ع الحدث في نإطة الحدث 

 . (55)زمنية ليس  سابإة عله زمر الم كلر
وقد أف   دراسة )بنفنس ( للزمر اله  إسيمه أقساما ثالثة، مع مدا عله عالقة الم كلر 

 (56)بالزمر:
خ لف انإ اؤه مر بيئة يحس به اإلنسار وفدركه في حيا ه، وفالزمن الطبيعي:  -1

 ألخرى، ويم از عر غيره مر األزمنة باالس مرارفة.
بما أر اإلنسار جزء ال ي جزأ مر البيئة ال ي ين مي اليما، وبما أنه الزمن التاريخي:  -2

كائر حي   عاقب عليه مجموعة مر األحداث، فيمكنه أر يؤرخ لحيا ه مر بداي ما اله نماي ما، 
 رة ل أليف ما يدعه بالسيرة اللا ية.وللك عله طرفق اللاك
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ومر اللسانيير مر يحاود ابعاد الزمر عر المرجعية، ال يؤكد )بنفنس ( أر األحداث 
ار الزمر او حصر حدث ما » ليس  اي الزمر، لكنما م  منة فيه، بينما )أركيوني(  إود:

 .(57)«في محور األزمنة بالنسبة لوق  مع مد كمرجع
  ارفخ، أو ف رة  ارفخية في ح ارة أو بيئة معينة.ويعود الا الزمر اله 

واو المراد في اله الدراسة، وقد أطلق عليه )بنفنس ( مصطلح )زمر زمن الحدث:  -3
الحديث(، أما ) ودوروف( فإد أطلق عليه مصطلح )زمر الخطاب(، واو البحث عر  مثيلية 

حا ر اللي يشكل مرجعي ه، الزمر في ار باطه مع لحظة الحديث، وف جله زمر الحديث في ال
 أما الما ي والمس إبل فم علإار به.

بواسطة أو وف جله الزمر في اللغة بواسطة الإرائر ال ي   حد بجوار األفعاد عند نماي ما، 
، مثل: البارحة، وفي الصباح، واليور، واآلر، وغدا، أما لحظة الخطاب (58)ظروف الزمار

  الزمر، ول حديد اله المبمما   بعا ألزمن ما  إ رح ف بإه المحور اللي  ر ب بواسط ه مبمما
 (59))أركيوني( ال صنيف اآل ي:

 اس عمالما ودالل ما يإ رر بالحا ر. المبهمات التزامنية: -1
 زمنما انإ ه وفا . المبهمات القبلية: -2
 الزمر اللي لر ينإض بعد. المبهمات البعدية: -3
زمنما غير محدد، وسمي  كللك ألنما  خرم عر المبمما   المبهمات الحيادية: -4

 المحددة بسبب اخ الفما عنما.
ومما ينبغي اإلشارة اليه، أر العناصر اإلشارفة قد  دد عله الزمار الكوني اللي يشمل 
الفصود، والسنوا  واألشمر واأليار والساعا ، وقد  دد عله الزمر النحوي، وقد ي طابإار في 

وقد يخ لف الزمر النحوي عر الزمار الكوني؛ ف س خدر صيغة الحا ر للداللة  سيا  الكالر،
عله الما ي، وصيغة الما ي للداللة عله المس إبل، فينشأ بينمما صراع ال يحله اال 

  .(60)المعرفة بسيا  الكالر ومرجع اإلشارة
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اإلشارفا   وبعد   بع اإلشارفا  الزمانية في سورة ال وبة، الحظنا أر اناك العديد مر
ِّ  ال ي خالف  معنااا المعجمي، ووظف   وظيفا  داوليا، نحو قوله  عاله: ﴿ َر ّللا  َوَأَلاٌر م ِّ

َر اْلُمْشرِّكِّيَر َوَرُسوُلُه َفإِّر  ُْبُ ْر فَ  ُمَو َخْيٌر لَُّكْر َوَرُسولِّهِّ اَِّله النَّاسِّ َيْوَر اْلَحج ِّ اأَلْكَبرِّ َأرَّ ّللا َ َبرِّيٌء م ِّ
يَر َكَفُروْا بَِّعَلاٍب َألِّيٍر }َوا ِّر َ وَ  رِّ الَّلِّ ِّ َوَبش ِّ زِّي ّللا   .(61) ﴾{9/3لَّْيُ ْر َفاْعَلُموْا َأنَُّكْر َغْيُر ُمْعجِّ

﴾ ، واو يحمل َيْوَر اْلَحج ِّ اأَلْكَبرِّ  ار العنصر الزماني اللي ورد في اله اآلية او: ﴿
ور النحر، اللي  ن مي فيه فرائض معنه البعدية، وقد اخ لف في  فسيره، فمناك مر يإود أنه ي

، واناك مر (62)الحج وأركانه، وفج مع الحام فيه إل مار واجبا  المناسك وسننما في منه
يإود أر المراد به او الحج كله، واناك مر يرى أر المإصود به او يور عرفة،فإد روي عر 

صله هللا عليه وسلر قار فينا رسود هللا » رجل مر أصحاب النبي صله هللا عليه وسلر قاد: 
عله ناقة حمراء مخ رمة فإاد: ال  درور أي يور يومكر الا ؟ قالوا: يور النحر، قاد: 

 (63)«.صدق ر يور الحج األكبر
، وقاد (64) وعر سعيد بر المسيب قاد: يور الحج األكبر، اليور الثاني مر يور النحر

الوليد السممي فإد قاد: حدثنا  ، أما عمر بر(65) مجااد: يور الحج األكبر: أيار الحج كلما
شماب بر عباد البصري عر أبيه قاد: سمع  عمر بر الخطاب يإود: الا يور عرفة، الا 

الا يور األ حه، والا يور النحر، »، وقاد آخر: (66) يور الحج األكبر، فال يصومنه أحد
 (67) «.والا يور الحج األكبر

أصغر، والا ما يؤكده قود الزمخشري: والإود بـ) يور الحج األكبر( يس لزر وجود حج 
 (68)«.وصف الحج باألكبر؛ ألر العمرة  سمه الحج األصغر»

لا  أملنا قوله  عاله: ﴿ يَر َكَفُروْا بَِّعَلاٍب َألِّيٍر  وا  رِّ الَّلِّ نجده يحمل قوة انجازفة   ﴾َوَبش ِّ
، كال بشير أمرفة مفاداا ال مكر؛ ألنه جعل البشارة ال ي  كور في مإاد آخر غير العلاب

جعل اإلنلار بشارة عله سبيل االس مزاء بمر، وفي »بالنجاح مثال، وفي للك قاد أبو حيار 
 (69) «.الا وعيد عظير لمر
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َإاَيَة  ومر اآليا  كللك ال ي   من  اشارفا  زمانية نجد قوله  عاله: ﴿ َأَجَعْلُ ْر سِّ
ِّ اَل َيْس َ  ِّ َواْلَيْورِّ اآلخِّرِّ َوَجاَاَد فِّي َسبِّيلِّ ّللا  دِّ اْلَحَرارِّ َكَمْر آَمَر بِّاّلل  َماَرَة اْلَمْسجِّ نَد اْلَحام ِّ َوعِّ ُووَر عِّ

يَر } ي اْلَإْوَر  الظَّالِّمِّ ُ اَل َيْمدِّ ِّ َوّللا  ليور اآلخر( ، فالملفوظ اإلشاري الزماني )ا(70) ﴾{ 9/19ّللا 
يحمل معنه البعدية؛ ألر المإصود به او يور يرث هللا  عاله األرض وما عليما؛ أي يور  إور 
الساعة ال ي ال رفب فيما، وال ي ال يعلر وق ما اال هللا جل وعال، ولملا صنف ظرف الزمار 

 )اليور اآلخر( حسب )أركيوني( مر الظروف الحيادية ال ي يصعب  حديد زمانما.

ل  ا عدنا اله السيا  االج ماعي لمله اآلية،وجدنا أنما نزل  في العباس بر عبد وا 
لئر كن ر سبإ مونا باإلسالر والمجرة والجماد، لإد كنا نعمر المسجد الحرار، »المطلب لما قاد: 

 (71)«.ونسإي الحام، ونفك العاني 
المشركير سإاية أجعل ر يا معشر »والمعنه الظاار لمله اآلية او ال ساؤد؛ أي 

، لكر المعنه المس لزر (72)«الحجيج، وسدانة البي ، كاإليمار بمر آمر باهلل وجااد في سبيله؟
الا ال وبيخ مر هللا » ، قاد الطبري: (73)او ال وبيخ واإلنكار؛ أي ال  فعلوا للك ،فإنه خطأ

إليمار باهلل، واليور  عاله لإور اف خروا بالسإاية، وسدانة البي  الحرار، فاعلر أر الفخر في ا
 (74)«.اآلخر، والجماد في سبيله
ِّ َيْوَر َخَلَق وأما في قوله: ﴿  ِّ اْثَنا َعَشَر َشْمًرا فِّي كَِّ ابِّ ّللا  نَد ّللا  ُمورِّ عِّ َة الشُّ دَّ اِّرَّ عِّ

يُر اْلَإي ُِّر َفاَل َ ْظلُِّموْا فِّ  ْنَما َأْرَبَعٌة ُحُرٌر َللَِّك الد ِّ َماَوا  َواأَلْرَض مِّ يمِّرَّ َأنُفَسُكْر َوَقا ُِّلوْا اْلُمْشرِّكِّيَر السَّ
، فإر اإلشارفا  الزمانية (75)﴾{ 9/36َكآفًَّة َكَما ُيَإا ُِّلوَنُكْر َكآفًَّة َواْعَلُموْا َأرَّ ّللا َ َمَع اْلُم َّإِّيَر }

 ال ي ورد  في اله اآلية اي: الشمور، و اثنا عشر شمرا، وفور، وأربعة حرر.
الإرآني يرد معيار الزمر، و حديد دورانه اله طبيعة الكور ال ي  نالحظ أر الا النص

له أصل الخلإة؛ خلإة السماوا  واألرض، ويشير اله أر اناك دورة زمنية  فطر هللا عليما، وا 
ثاب ة، مإسمة اله اثني عشر شمرا، يس دد عله ثبا ما بثبا  عدة األشمر، وأر للك في ك اب 

 (76)عليه نظار الكور. هللا؛ أي في ناموسه اللي أقار
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واكلا ي  مر الا النص الإصير سلسلة طوفلة مر الدالال  العجيبة والمخ ارة... ي بع 
بع ما بع ا، ويممد بع ما لبعض، ويإوي بع ما بع ا، ويش مل عله حإائق كونية 
يحاود العلر الحديث جاادا أر يصل اليما بطرفإ ه ومحاوال ه و جاربه، وفربط بير نواميس 

رة في خلق الكور، ونواميس الا الدير وفرائ ه، ليإر في ال مائر و األفكار عمق الفط
جلوره، وثبا  أسسه، وقدر أصوله، كل للك في احدى وعشرفر كلمة،  بدو في ظااراا 

 (77)بسيطة عادية، وا حة مألوفة.
َماَوا  َواأَلرْ  وعليه فإر الملفوظ الزماني ) يور( في قوله: ﴿ ﴾ يحمل َض َيْوَر َخَلَق السَّ

ْنَما َأْرَبَعٌة ُحُرٌر  معنه الإبلية، وأما قوله  عاله: ﴿ ﴾ فار المإصود بالمفعود فيه ) أربعة(، مِّ
، وسمي  (78) النائب عر ظرف الزمار ) أشمر( بـ: محرر، ورجب، ولو الإعدة، ولو الحجة

 (79) حرما؛ ألنما معظمة مح رمة،    اعف فيما الطاعا ، ويحرر فيما الإ اد.

لا  أملنا العنصر اإلشاري الزماني ) ساعة العسرة( في قوله  عاله: ﴿  َلَإد  َّاَب هللا وا 
فُغ قُ  يَر ا ََّبُعوُه فِّي َساَعةِّ اْلُعْسَرةِّ مِّر َبْعدِّ َما َكاَد َيزِّ فَر َواألَنَصارِّ الَّلِّ رِّ ُلوُب َعَله النَّبِّي ِّ َواْلُمَماجِّ

ْنُمْر ُثرَّ َ اَب َعَلْيمِّرْ  فٍق م ِّ يٌر } َفرِّ ، فإنه يشير في الا السيا  (80)﴾{ 9/117اِّنَُّه بِّمِّْر َرُؤوٌف رَّحِّ
اله ) غزوة  بوك(، وقد سمي  بـ  ) غزوة العسرة(، لما فيما مر المشإة؛ ألر وق ما كار في 

، فإد روي أر الرجلير كانا يشإار ال مرة بينمما، (81)شدة الحر، وقلة الزاد، وال يق الشديد
لور ال مرة بينمر، يمصما الا، ثر يشرب عليما، ثر يمصما آخر، ثر يشرب وكار النفر ي داو 

خرجنا مع رسود هللا »، وروى الطبري عر عمر بر الخطاب ر ي اله عنه قاد: (82)عليما
صله هللا عليه وسلر اله  بوك في قيظ شديد، فأنزلنا منزال أصابنا فيه عطش، ح ه ظننا أر 

حر البعير فيعصر فرثه فيشربه، فإاد أبو بكر: يا رسود هللا رقابنا س نإطع، ح ه ار الرجل لين
ار هللا عودك في الدعاء خيرا، فادع لنا، قاد :  حب للك؟ قاد: نعر، فرفع يديه فلر يرجعمما 

 (83)«.ح ه سكب  السماء، فملئوا ما معمر، فرجعنا ننظر فلر نجداا جاوز  العسكر
السيا  اللغوي؛ او ال وبة عله مر  خلفوا والغرض الحإيإي لمله اآلية، واللي يفمر مر 

مر المؤمنير عر غزوة  بوك، ثر  ابوا وأنابوا، وعلر هللا صد   وب مر فإبلما منمر، وصدراا 
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ب وب ه عله رسوله، وكبار صحبه، جبرا لإلوبمر، و نوفما لشأنمر، وبعثا للمؤمنير عله ال وبة، 
س غفار، ح ه النبي، والمماجرور، وأنه ما مر مؤمر اال واو مح ام اله ال وبة واال

 (84)واألنصار.

بعد   بع اإلشارفا  الزمانية الواردة في سورة ال وبة، الحظنا أر اإلشارفا  الغالبة في 
السورة اي:     ) يور( اللي ورد في اثني عشر مو عا، و) مر بعد( اللي لكر في ثمانية 

 اجماد للك في الجدود اآل ي : موا ع، و) مر قبل( اللي لكر في سبعة موا ع، ويمكننا
 

 نسبة تواترها في سورة التوبة اإلشاريات الزمانية
 12 يور

 8 بعد + مر بعد
 7 قبل + مر قبل

 15 اشارفا  أخرى 

 42 المجموع

 اإلشارفا  الزمانية الواردة في سورة ال وبة.
عله مكار اي عناصر  شير اله أماكر، يع مد  فسيراا ثالثا: اإلشاريات المكانية: 

 العناصر ال ي  شير اليه قربا،  الم كلر لحظة ال كلر، ويكور ل حديد المكار أثره في اخ يار
 بعدا، أو وجمة. أو 

ويصعب عله الم كلمير باللغة أر يفسروا أو يس عملوا كلما  مثل: الا، واله، وللك، 
فمي » ارة اله المكار، وانا، وانالك، اال الا وقفوا عله ما  شير اليه بالإياس اله مركز اإلش

 .(85)« ع مد عله السيا  المادي المباشر اللي قيل  فيه 

نحو :  ،(86)و جدر اإلشارة اله أر أكثر اإلشارفا  المكانية و وحا اي كلما  اإلشارة 
الا، واله، ولاك، وللك وغيراا مر كلما  اإلشارة اله قرفب أو بعيد مر مكار الم كلر، 
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وكللك انا وانالك مر ظروف المكار، ال ي  حمل معنه اإلشارة اله قرفب أو بعيد مر مكار 
 الم كلر، وسائر ظروف المكار، نحو: فو ، و ح ، وأمار، وخلف، وشماد. 

 خ ص ب حديد المواقع باالن ساب اله نإاط مرجعية في الحدث » فاإلشارفا  المكانية 
اني بشكل عار، انطالقا مر الحإيإة الإائلة ار اناك الكالمي، و إاس أامية ال حديد المك

ما  طرفإ ار رئيس ار لإلشارة اله األشياء اما: اما بال سمية أو الوصف مر جمة أوله، وا 
 .(87)«ب حديد أماكنما مر جمة أخرى 

وبعد   بع اإلشارفا  المكانية في سورة ال وبة، الحظنا أنما ورد  بكثرة، فمثال في قوله 
مِّْر َاَلا يَ   عاله: ﴿  َد اْلَحَراَر َبْعَد َعامِّ ُكوَر َنَجٌس َفاَل َيْإَرُبوْا اْلَمْسجِّ يَر آَمُنوْا اِّنََّما اْلُمْشرِّ ا َأيَُّما الَّلِّ

ر َفْ لِّهِّ اِّر َشاء اِّرَّ ّللا َ َعلِّيٌر َحكِّيٌر } ُ مِّ يُكُر ّللا  ْفُ ْر َعْيَلًة َفَسْوَف ُيْغنِّ ، فإر (88)﴾{ 9/28َوا ِّْر خِّ
 المكانية ال ي ح ر  في اله اآلية اي: المسجد الحرار، و اسر اإلشارة ) الا( . اإلشارفا 

لا  أملنا العنصر المكاني ) المسجد الحرار( نجد أر اس عماله في الا المإار يخ لف  وا 
؛ أي أطلق الجزء (89)عر معناه المعجمي؛ ألنه أطلق ) المسجد الحرار(، وقصد به الُحرر كله

معنه: او أر المشركور نجس فال  دعوار يإربوا المسجد الحرار بدخود وأراد به الكل، وال
 (90) أرض الحرر، ف ال عر دخود البي  نفسه.

)الا( فإد جاء لل وكيد، وال بيير ب رورة أر ال يإرب أحد مر المشركير  وأما اسر اإلشارة
 أر المراد بإوله  ال شبمة في: » المسجد الحرار، بعد العار اللي حصل فيه النداء، قاد الرازي 

بعد عاممر الا( السنة ال ي حصل فيما النداء مر المشركير؛ واي السنة ال اسعة مر المجرة؛ )
 (91)«.أي ار المنع يبدأ مر السنة العاشرة 

لا أنعمنا النظر كللك في اسر اإلشارة للبعيد )للك( في قوله  عاله: ﴿ َأَلْر َيْعَلُموْا َأنَُّه وا 
يُر } ْزُي اْلَعظِّ دِّ ّللا َ َوَرُسوَلُه َفَأرَّ َلُه َناَر َجَمنََّر َخالًِّدا فِّيَما َللَِّك اْلخِّ ، فإننا (92) ﴾{ 9/63َمر ُيَحادِّ

نجده قد وظف في الا المإار  وظيفا  داوليا؛ ألنه قصد به اإلشارة اله أمر قرفب، لإليلار 
 (93) والفظاعة. ببعد درج ه في المود
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ألر يعلر اؤالء المنافإور »وحري بالبيار أر المعنه الظاار لمله اآلية او االس فمار؛ أي 
، لكر المعنه المس لزر (94)«أنه مر يخالف هللا ورسوله، فإد حق دخوله جمنر، وخلوده فيما

وجزاءه  والحإيإي او ال وبيخ لمر، واو مصير وعإوبة كل مر يواجه هللا ورسوله ويحاربمما،
 (95) سيكور اللد العظير، والشإاء الكبير.

َخاًل لََّولَّْوْا اَِّلْيهِّ َوُاْر َيْجَمُحوَر  وأما في قوله  عاله: ﴿ ُدوَر َمْلَجًأ َأْو َمَغاَراٍ  َأْو ُمدَّ َلْو َيجِّ
خل(، وكل (96)﴾{9/57} ، فإننا نجد مر اإلشارفا  المكانية ) الملجأ( و ) المغارا ( و ) الُمدَّ

منما يخ لف معناه عر اآلخر، فالعنصر المكاني ) الملجأ( او اشارة اله المكار اللي يلجأ 
ة في البحر، و ) المغارا ( جمع اليه الخائف ليع صر به؛ مر حصر أو قلعة أو جزفر 

َخل(  عني السرب في األرض يدخله اإلنسار ) مغارة(؛ واي الغار في الجبل، أما ) الُمدُّ
 (97)بمشإة.

م  اله اإلشارفا  المكانية في  حإيق مإصدية الشارع الحكير؛ ألنما رسم  وقد أسم
صورة لمؤالء المنافإير، وار ملعورور، مطاردور، يطاردار الفزع الداخلي، والجبر الروحي، 

، فصور (98)وسيا  الحديث يجعل لملا الجبر مشمدا يجسده في حركة؛ حركة النفس والإلب
يلمثور كما  لمث الكالب، ي سابإور اله  لك المالجهء؛ شخوصمر وار يعدور بغير نظار، 

مر مغارا  ومدخال ، في سلإور اليما، أو يندسور فيما، والا الوصف مر أبلغ مبالغة الإرآر 
 (99) في  صوفر الحإائق ال ي ال   جله للفمر، والعبرة بدونما.

رعبمر مر ظمور  والمعنه الظاار لمله اآلية، او أنمر لشدة كرامر للإ اد معكر، وشدة
نفاقمر، ي منور الفرار منكر، والمعيشة في م يق مر األرض، يع صمور به مر ان إامكر، 
بحيث لو يجدور ملجأ يلجؤور اليه، أو مغارا  يغورور فيما، أو مدخال يندسور فيه، لَولَّْو اليه 

 (100) وار مسرعور.

المؤمنير اله أر المنافإير ولكر المعنه المإصود او ال نبيه ال اإلخبار فإط؛ أي  نبيه 
لو قدروا عله المروب منمر، ولو في شر األمكنة وأخسما لفعلوا، لشدة بغ مر لكر، فال  غ روا 

ُدورَ  ، ولملا نجد األداة ) لو( في قوله: ﴿(101)بأيمانمر الكالبة أنمر معكر ومنكر ﴾ ال  دد َلْو َيجِّ
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نما  دد عله معنه آخر يفمر مر خالد الس يا ؛ واو ال مني؛ أي أر اؤالء عله الشرط، وا 
، ولملا (102)المنافإير يودور أر ال يخالطوا المؤمنير؛ ألنمر يخالطونمر كراا ال محبة

 ي طرور اله المعيشة بعيدا عنمر، ولو في أ يق األمكنة.
َنا ِّ َجنَّاٍ  َ ْجرِّي مِّر َ ْح ِّمَ وأما في قوله  عاله: ﴿  نِّيَر َواْلُمْؤمِّ ُ اْلُمْؤمِّ ا األَْنَماُر َوَعَد ّللا 

يرُ  ِّ َأْكَبُر َللَِّك ُاَو اْلَفْوُز اْلَعظِّ َر ّللا  يَر فِّيَما َوَمَساكَِّر َطي َِّبًة فِّي َجنَّا ِّ َعْدٍر َورِّْ َواٌر م ِّ  َخالِّدِّ
، فإر مر اإلشارفا  المكانية الواردة في اله اآلية نجد: جنا ، ومر  ح ما، ومساكر، (103)﴾

 ) للك(.وجنا  عدر، واسر اإلشارة للبعيد 
لا  أملنا ظرف المكار )  ح ما( نجده يشير اله الجنا  ال ي سبق لكراا في اآلية،  وا 
أما لفظة )مساكر( فإنما  شير اله قصور الجنة ال ي  ن ظر كل مؤمر، واله الإصور مر 

 (104)اللؤلؤ والياقو  األحمر، والزبرجد. 
األمور ال ي سبق لكراا؛  في حير أر اسر اإلشارة ) للك(  شير في الا السيا  اله كل

، والا او الفوز الكبير، والظفر (105)مر وعد للمؤمنير والمؤمنا  بالنعير الجسماني والروحاني
 العظير، اللي ال سعادة بعده.

والمعنه المس فاد مر ظاار الا النص الإرآني؛ او أر هللا عز وجل وعد المؤمنير 
 جري  ح  أشجاراا األنمار، البثير فيما أبدا، والمؤمنا  عله ايمانمر، بجنا  وارفة الظالد، 

ال يزود عنمر نعيمما، وال يبيد، ومنازد يطيب فيما المإار في جنا  عدر، ور وار مر هللا، 
واو أكبر مر للك كله، وقد جاء في الحديث الشرفف أر هللا  عاله يإود ألال الجنة: يا أال 

ر ي ر؟ فيإولور: وما لنا ال نر ه، وقد الجنة: فيإولور: لبيك ربنا وسعديك، فيإود: ال 
أعطي نا ما لر  عط أحدا مر خلإك! فيإود: أعطيكر أف ل مر للك، فيإولور: وأي شيء 

  (106) أف ل مر للك؟ فيإود: أحل عليكر ر واني فال أسخط عليكر بعده أبدا.
لا أنعمنا النظر في قوله: ﴿ ﴾ فإننا نجد أر كلمة َوَمَساكَِّر َطي َِّبًة فِّي َجنَّا ِّ َعْدرٍ  وا 

عدر( قد اخ لف المفسرور في  أوفلما؛ فمناك مر أطلإما عله معنااا المعجمي؛ واو اإلقامة )
، (108)، بمعنه: منازد يطيب فيما العيش في جنا  الخلد واإلقامة(107)واالس إرار والثبا 
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ير واناك مر أطلإما عله معنه مغاير، وأراد بما مكانا، ومنزال مر منازد دار النع
عدر: » أبو الدرداء ر ي هللا عنه، عر النبي صله هللا عليه وسلر: ، وقد روى (109)كالفردوس

اي دار هللا ال ي لر  راا عير، ولر  خطر عله قلب بشر، ال يسكنما غير ثالثة: النبيور، 
 (110)«.والصديإور، والشمداء، يإود هللا  عاله: طوبه لمر دخلك

 ة ال وبة نس خلص ما يلي:بعد دراسة أصناف اإلشارفا  في سور 
 نافإير و  نكيلمر و كشف أسرارار أر سورة ال وبة مر السور ال ي جاء  لف ح الم -

 مخازفمر .و 
المنفصلة،  نوع ال مائر في سورة ال وبة: ما بير ال مائر الم صلة، و ال مائر  -

 ال مائر المس  رة.و 
الجاللة )هللا(، و الرسود صله هللا  نوع مرجع ال مير في سورة ال وبة: ما بير لفظ  -

 عليه و سلر،   و المؤمنور، و المنافإور، و المشركور.
اناك  مائر  شير اله أشخاص بعينمر نحو: لو الخويصرة، و ثعلبة، و عبد هللا بر  -

 أبي  بر سلود، و السبعة البكاؤور.
صرا اشارفا، وقد ( عن42لإد  نوع  اإلشارفا  الزمانية في سورة ال وبة، وقد بلغ ) -

 كار الح ور األقوى للعنصر الزماني ) يور(، و )مر قبل(، و )مر بعد(. 
أما اإلشارفا  المكانية فإد ساام  في موا ع كثيرة مر السورة في  حديد مإصدية - 

هللا سبحانه و عاله، وقد ورد  بمخ لف أنواعما، فوجدنا: أسماء اإلشارة بنوعيما: الإرفب 
 المكار، واألمكنة، نحو: المسجد الحرار، والمساكر، والجنا ...الخ.والبعيد، وظروف 

 نوع  مإاصد هللا سبحانه و عاله في سورة ال وبة  بعا لمإ  ه السياقا  ال ي  -
ورد  فيما، حيث كان  المعاني المإصودة موافإة للملفوظا  المشكلة للنص الإرآني، وأحيانا 

ا وآخر مس لزر، ال يفمر اال مر خالد السيا  وقرائر أخرى نجد أر الملفوظا  لما معنه ظاار 
 األحواد، مثلما الحظنا سابإا في االس فمار، واألمر.

 :       الهوامش
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األزاـــر الزنـــاد، نســـيج الـــنص، بحـــث مـــا يكـــور بـــه الملفـــوظ نصـــا، المركـــز الثإـــافي العربـــي، ( 1)
 . 116بيرو ، لبنار، الدار البي اء، المغرب، ص

ينظـر: بـراور، يـود،  حليــل الخطـاب،  رجمـة محمـد لطفــي الزليطـي، منيـر ال رفكـي، جامعــة  (2)
 . 35، ص1997الملك سعود، الرفاض، المملكة العربية السعودية، 

عبــد المــادي بــر ظــافر الشــمري، اســ را يجيا  الخطــاب، مإاربــة لغويــة  داوليــة، دار الك ــاب  (3)
  .80، ص2004، 1الجديد، بيرو ، لبنار، ط

محمـــود أحمـــد نحلـــة، آفـــا  جديـــدة فـــي البحـــث اللغـــوي المعاصـــر، دار المعرفـــة الجامعيـــة،  (4)
 . 17،18، ص2002مصر، 

 . 82عبد المادي بر ظافر الشمري، اس را يجيا  الخطاب، مإاربة لغوية  داولية، ص (5)
 . 97المرجع السابق، ص (6)
)7 (Dominique Maingueneau, linguistique pour le texte littéraire, Nathan, 

Paris, France, 2003,4e édition, P16. 
 .14ال وبة / (8)
 .1612، ص 10، م3، مج 1985، 11سيد قطب، في ظالد الإرآر، دار الشرو ، ط (9)
ابر كثير )أبو الفداء اسماعيل بر عمر بـر الإرشـي الديمشـإي(،  فسـير الإـرآر الكـرفر، دار  (10)

 .918 ، ص2الك اب الحديث، م
، 1981، 4محمد علي الصابوني، صفوة ال فاسير، دار الإـرآر العظـير، بيـرو ، لبنـار، ط (11)

 .524، ص 1مج 
 .1612ينظر: سيد قطب، في ظالد الإرآر، ص (12)
، 10، مـــج 1ينظـــر: محمـــد رشـــيد ر ـــا،  فســـير المنـــار، دار المعرفـــة، بيـــرو ، لبنـــار، ط( 13)

 .196ص
 .65ال وبة / (14)
 .546محمد علي الصابوني، صفوة ال فاسير، ص  (15)
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 المرجع نفسه. (16)
 .101ال وبة / (17)
، 2004، 4 مار حسار، اللغة العربيـة معنااـا ومبنااـا، عـالر الك ـب، الإـاارة ،  مصـر، ط (18)

 .113ص 
 .156المرجع نفسه، ص (19)
 .40ال وبة/ (20)
 .536محمد علي الصابوني، صفوة ال فاسير، ص (21)
أحمـــد ر ـــا، ومحمـــد علـــي الصـــابوني، مخ صـــر  فســـير الطبـــري، مك بـــة الرقـــاب،  صـــالح( 22)

 .325، ص1، م1987، 2الجزائر، ط
 .427محمد رشيد ر ا،  فسير المنار، ص (23)
 .539محمد علي الصابوني، صفوة ال فاسير، ص (24)
 .80ال وبة / (25)
 .552المرجع السابق، ص  (26)
 .567محمد رشيد ر ا،  فسير المنار، ص (27)
 .61ال وبة / (28)
 .549محمد علي الصابوني، صفوة ال فاسير، ص (29)
 .119البإرة/  (30)
 .24ال وبة / (31)
 .529، 528محمد علي الصابوني، صفوة ال فاسير، ص  (32)
 .532المرجع نفسه، ص (33)
 .111ال وبة / (34)
 .159مبنااا، ص مار حسار، اللغة العربية معنااا و  (35)
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 .564محمد علي الصابوني، صفوة ال فاسير، ص (36)
 .565المرجع نفسه، ص  (37)
 .519محمد علي الصابوني، صفوة ال فاسير، ص( 38)
 .74ال وبة / (39)
 .549المرجع السابق، ص (40)
 .84ال وبة / (41)
 .518محمد علي الصابوني، صفوة ال فاسير، ص  (42)
 .8ال وبة/ (43)
 .916ابر كثير،  فسير الإرآر العظير، ص (44)
 .17ال وبة/ (45)
 .1613سيد قطب، في ظالد الإرآر، ص (46)
 .525محمد علي الصابوني، صفوة ال فاسير، ص (47)
 .77-75ال وبة / (48)
 .551المرجع السابق، ص (49)
 .92ال وبة/ (50)
 .337صالح أحمد ر ا، ومحمد علي الصابوني، مخ صر  فسير الطبري، ص  (51)
 .19محمود أحمد نحلة، آفا  جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص (52)
 .83عبد المادي بر ظافر الشمري، اس را يجيا  الخطاب، مإاربة لغوية  داولية، ص (53)
 .83المرجع السابق، ص (54)
 .23المرجع نفسه، ص (55)
 .106، 105لابية حمو الحام، لسانيا  ال لفظ و داولية الخطاب، ص (56)
 .105نإال عر: المرجع نفسه، ص (57)
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 .106المرجع نفسه، ص (58)
 .107المرجع نفسه، ص( 59)
 .21محمود أحمد نحلة، آفا  جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص (60)
 .3ال وبة / (61)
 .153محمد رشيد ر ا،  فسير المنار، ص (62)
 .914ابر كثير،  فسير الإرآر العظير، ص  (63)
 . 914ابر كثير،  فسير الإرآر العظير، ص  (64)
 المرجع نفسه. (65)
 .913المرجع نفسه، ص (66)
 المرجع نفسه. (67)
 .521محمد علي الصابوني، صفوة ال فاسير، ص ( 68)
 المرجع نفسه. (69)
 .19ال وبة/ (70)
 .920ابر كثير،  فسير الإرآر العظير، ص  (71)
 .935محمد علي الصابوني، صفوة ال فاسير، ص  (72)
 .218محمد رشيد ر ا،  فسير المنار، ص (73)
 .526المرجع السابق، ص ( 74)
 .36ال وبة / (75)
 .1615سيد قطب، في ظالد الإرآر، ص (76)
 .1652المرجع السابق، ص (77)
 .931ابر كثير،  فسير الإرآر العظير، ص  (78)
 .534محمد علي الصابوني، صفوة ال فاسير، ص ( 79)
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 .117ال وبة/ (80)
 .566المرجع السابق، ص  (81)
 .971ابر كثير،  فسير الإرآر العظير، ص  (82)
 .567محمد علي الصابوني، صفوة ال فاسير، ص( 83)
 .566المرجع السابق، ص (84)
 .  22، 21محمود أحمد نحلة، آفا  جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  (85)
 .   22، 21المرجع نفسه، ص  (86)
 . 84عبد المادي بر ظافر الشمري، اس را يجيا  الخطاب، مإاربة لغوية  داولية، ص  (87)
 .28ال وبة/ (88)
 .530عبد المادي بر ظافر الشمري، مرجع سابق، ص( 89)
 .275،  فسير المنار، صمحمد رشيد ر ا (90)
، 1نإـــال عـــر: وابـــة الزحيلـــي، ال فســـير المنيـــر، دار الفكـــر المعاصـــر، بيـــرو ، لبنــــار، ط (91)

 .169، ص10، مج1991
 .63ال وبة/ (92)
 .549محمد علي الصابوني، صفوة ال فاسير، ص  (93)
 .546المرجع نفسه، ص (94)
 المرجع نفسه. (95)
 .57ال وبة/ (96)
 .485،486محمد رشيد ر ا،  فسير المنار، ص (97)
 .1666سيد قطب، في ظالد الإرآر، ص (98)
 .486سيد قطب، في ظالد الإرآر  ، ص  (99)
 المرجع نفسه. (100)
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 .542محمد علي الصابوني، صفوة ال فاسير، ص (101)
 .940ابر كثير،  فسير الإرآر العظير، ص  (102)
 .72ال وبة/ (103)
 .548فوة ال فاسير، ص محمد علي الصابوني، ص (104)
 .547محمد رشيد ر ا،  فسير المنار، ص (105)
 .548محمد علي الصابوني، صفوة ال فاسير، ص ( 106)
 .545المرجع السابق، ص (107)
 .548محمد علي الصابوني، صفوة ال فاسير، ص  (108)
 .545محمد رشيد ر ا،  فسير المنار، ص (109)
 .302وابة الزحيلي، ال فسير المنير، ص( 110)


