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دراسة موضوعية - مواطن التوبة في سورة التوبة  

اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ  

 ملخص البحث        
سورة التوبة هي البالغ األخير للبشرية، وقد أنزلت قبل ختام القرآن ووداع النبّي 
)صّلى اهلل عليِه وسّلم(، وعلى الرغم من اّن السورة قد تضمنت التهديد الشديد للكفار 

للمؤمنين إلى الدفاع عن دينهم، لكّنها حرصت على إبقاء والمنافقين والدعوة الشديدة 
باب التوبة مفتوحا لجميع الناس، فإّنها تدعوهم إلى التوبة مرات عديدة، سياقها رائع 
غاية في الحكمة فإنها تبدأ بالتهديد وتحريض المؤمنين وفضح المنافقين ثم باب 

م بالتوبة فهي تتحدث عن أخطاٍء التوبة، ثم التهديد ثم التوبة، وكذلك المؤمنون تطالبه
            ثم تفتح باب التوبة، حتى بلغت مواطن التوبة في السورة اثنتا عشر موطنًا.

           

Abstract 

      Surat ‘Atawba’ is the lost teaching  for humanities. It was 

descended before completing the Holy Quran and the death of 

the prophet Mohammad (peace and blessing be upon him). 

Although the surah included series threatening to the 

unbelievers and hypocrites and urging the believers to defend 

their religion, but it kept the door of repentance open for all 

people. This surah called people for the repentance several 

times. Its context was precisely arranged since it started with the 

threatening and urging the believers to defend their religion 

besides revealing the hypocrites, then the subject of repentance , 

then the threatening followed by the repentance. Even the 

believers were asked to declare  their repentance since it talked 

about sins then it opened the door of repentance. The repentance 

in this surah was mentioned in twelve situations. 
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 المقدمــة

 وَمدددددن وصدددددحبه آلددددده وعلدددددى اهلل، رسدددددول علدددددى لسددددددالموا والصدددددالة هلل الحمدددددد
 .وااله

 ...وبعدد
 تعددددددالى اهلل أمددددددر لددددددذا جليلددددددة وثمددددددرات اإلسددددددالم فددددددي عظيمددددددة أهميددددددة للتوبددددددة

ىئ   ی    ی  ی   ......ٹ ٹ چ الكددددددددددريم كتابدددددددددده فددددددددددي المددددددددددؤمنين عبدددددددددداده بهددددددددددا

، وحدددددددّث عليهدددددددا وانددددددده مدددددددا مدددددددن إنسدددددددان إال وهدددددددو ١٣الندددددددور   چ.....ی  جئ  
 بة.محتاج إلى التو 

فجددددداءت سدددددورة التوبددددددة لتفدددددتح بددددداب التوبددددددة، وعلدددددى الدددددرغم مددددددن أنهدددددا نزلددددددت 
فدددددي فضدددددح الكفدددددار وأعمدددددالهم، وفضدددددح المندددددافقين لكنهدددددا حرصدددددت علدددددى إبقددددداء بددددداب 
التوبددددة مفتوحددددًا لجميددددع الندددداس، فإنهددددا تدددددعوهم إلددددى التوبددددة مددددرات عديدددددة، وهددددذا كددددان 

اتهددددددا، تبددددددين أن السددددددبب وراء اختيددددددارو لهددددددذا الموضددددددوع، فمددددددن خددددددالل االسددددددتقراء  ي
سدددددياقها رائدددددع غايدددددة فدددددي الحكمدددددة فإنهدددددا تبددددددأ بالتهديدددددد وتحدددددريض المدددددؤمنين وفضدددددح 
المندددددافقين ثدددددم فدددددتح بددددداب التوبدددددة، ثدددددم التهديدددددد ثدددددم التوبدددددة، حتدددددى المدددددؤمنين تطدددددالبهم 
بالتوبددددددة فهددددددي تتحدددددددث عددددددن أخطدددددداء ثددددددم تفددددددتح بدددددداب التوبددددددة، ثددددددم تدددددددعوا المددددددؤمنين 

منددددددافقين علدددددددى التوبددددددة وقتددددددالهم لددددددددفعهم للقتددددددال ونصددددددرة الدددددددين والتحفيدددددددز إللجدددددداء ال
 (  سبع عشرة مرة.٣1للتوبة، وقد ورد ذكر كلمة )التوبة( في هذه السورة )

وألهميدددددددة التوبدددددددة اليدددددددوم للتطهيدددددددر مدددددددن دّندددددددس الدددددددنفس بالمعاصدددددددي والدددددددذنوب 
( موووواطن التوبوووة فوووي سوووورة التوبوووةارتأيدددت الكتابدددة فيددده، فجددداء البحدددث موسدددومًا بدددد )

المبحددددددث األول فهددددددو بيددددددان لمعنددددددى التوبددددددة، واطالقاتهددددددا  فددددددي مقدمددددددة ومبحثددددددين، أّمددددددا
 في القران الكريم، وشروط تحققها وكان في ثالث مطالب.

أّمددددددا المبحددددددث الثدددددداني، فكددددددل مطلددددددب فيدددددده يعبددددددر عددددددن مددددددوطن مددددددن مددددددواطن 
التوبددددددة أو مواضددددددع للتوبددددددة منهددددددا مددددددواطن خاصددددددة بتوبددددددة الكفددددددار والمنددددددافقين ومنهددددددا 

 ما كانت خاصة بتوبة المؤمنين. 
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 البحث طــةخ

 المقدمدة
 :مطالب ثالثة على واشتمل التوبة، ماهية: األول المبحث
 .واصطالح لغة التوبة معنى  األول المطلب
 .الكريم القران في التوبة ألفاظ  الثاني المطلب
 .التوبة تحقق شروط  الثالث المطلب
 :مطلبا عشر اثني على واشتمل التوبة، مواطن: الثاني المبحث
 .االزدراء بأسلوب والتهكم التهديد(  األول الموطن) ولاأل المطلب
 .اإلسالم في للدخول السبيل بتخلية المدة تحديد(   الثاني الموطن) الثاني المطلب
 .اإلخوان معاملة الكفار معامل(  الثالث الموطن) الثالث المطلب
 المشركين توبة في اإلعجاز(   الرابع الموطن) الرابع المطلب
 بالنصر وتذكيرهم المؤمنين على اهلل توبة(  الخامس الموطن) امسالخ المطلب
 والمرتدين المنافقين تهديد(  السادس الموطن) السادس المطلب
 الدعة إيثار من والتحذير فات ما على الندم(  السابع الموطن) السابع المطلب
 والصدقات التوبة على الحث(  الثامن الموطن) الثامن المطلب
 التوبة على والحث للمتخلفين الشديد التخويف(  التاسع الموطن) سعالتا المطلب
 المؤمنين صفات من التوبة استمرار(  العاشر الموطن) العاشر المطلب
 والمهاجرين النبي على اهلل توبة(  عشر الحادو الموطن) عشر الحادو المطلب

 واألنصار
 مع وضمهم المخلفين بشأن التنويه(  عشر الثاني الموطن) عشر الثاني المطلب
 بالرضا عليهم المقطوع
 الخاتمددة

هددددذا وقددددد بددددذلت جهدددددو فددددي هددددذا البحددددث، فمددددا كددددان صددددوابًا فمددددن اهلل ومددددا كددددان مددددن 
 خطأ فمن نفسي ومن الشيطان.

 وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 الباحثة
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 المبحث األول  ماهية التوبددة
 المطلب األول

 ة واصطالحاً مفهوم التوبدة لغ
 :لغووة التوبة -5

 عددددددن ورجددددددع أندددددداب  اهلل إلددددددى وتدددددداب.......  الددددددذنب مددددددن الرجددددددوع  )التوبدددددددة
 .(٣)(الطاعة إلى المعصية

 تدددددل   واحدددددة كلمددددة والبدددداء والددددواو التدددداء  تددددوب  )اللغددددة مقدددداييس معجددددم وفددددي
 .(2)(عنه رجع أو ذنبه، من تاب  يقال الرجوع، على

 الوجددددددوه أجمددددددل علددددددى الددددددذنب تددددددرك التددددددوب  )مفرداتدددددده فددددددي الراغددددددب ويقددددددول
 يقدددددددول أن أّمدددددددا  أوجددددددده ثالثدددددددة علدددددددى االعتدددددددذار فدددددددان االعتدددددددذار، وجدددددددوه أبلددددددد  وهدددددددذا

 وال أقلعددددت وقددددد وأسددددأت فعلددددت أو كددددذا، ألجددددل فعلددددت يقددددول أو أفعددددل، لددددم  المعتددددذر
 .(١)(التوبة هو األخير وهذا لذلك، راجع

 الذنب من جوعالر  معنى على متفقة كلها انها التعريفات هذه على والمالحظ
 .المعنى حيث من متفقة أنها إال لفظاً  اختلفت وان فهي

 .عنه واإلقالع الذنب من الرجوع  اللغة في فالتوبة
 :االصطالح في التوبة -0

 يكرهدددده مّمددددا الرجددددوع هددددي التوبددددة  )تعددددالى اهلل رحمدددده القدددديم ابددددن اإلمددددام قددددال
 .(4)(وباطناً  ظاهراً  يحبه ما إلى وباطنًا، ظاهراً  اهلل

 أحدددددد علدددددى الددددذنب تدددددرك التوبددددة  )تعدددددالى اهلل رحمدددده حجدددددر ابددددن اإلمدددددام قددددال
 .(5)(األوجه

 ابددددن قددددال. لمثلدددده يعددددود أال علددددى بددددالعزم توثيددددق) فهددددي النصددددوح التوبددددة وأّمددددا
 باللسددددددان، واالسددددددتغفار بالقلددددددب، الندددددددم النصددددددوح التوبددددددة  عنهمددددددا اهلل رضددددددي عبدددددداس

 أال  النصددددددددوح توبددددددددةال وقيددددددددل....  يعددددددددود أال علددددددددى واإلضددددددددمار بالبدددددددددن، واإلقددددددددالع
 تدددددورث التدددددي التوبدددددة هدددددي وهدددددذه وجهدددددرًا، سدددددراً  المعصدددددية مدددددن أثدددددراً  عملددددده علدددددى يبقدددددى

 .(6)(وآجالً  عاجالً  صاحبها
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 ثالثدددددددة التوبددددددددة فدددددددي النصدددددددح تعدددددددالى اهلل رحمددددددده القددددددديم ابدددددددن اإلمدددددددام وجعدددددددل
 - أشياء

 .تناوله إال ذنباً  يدع ال بحيث بها واستغداقها الذنوب جميع تعميم -1

 تلدددددّوم، وال تدددددرّدد، عندددددده يبقدددددى ال بحيدددددث عليهدددددا، بكليتددددده والصددددددق العدددددزم إجمددددداع -2
 .بها مبادالً  وعزيمته إرادته كل عليها يجمع بل انتظار، وال

 لمحدددددددض ووقوعهدددددددا إخالصدددددددها فدددددددي القادحدددددددة والعلدددددددل الشدددددددوائب مدددددددن تخليصدددددددها -3
  .(1)عنده مّما والرهبة لديه فيما والرغبة وخشيته تعالى اهلل من الخوف

 
 الثاني المطلب

 الكريم القران في بالتوبة الصلة ذات أللفاظا
 - (8)أوجده ثالثة على وردت إطالقات الكريم القرآن في للتوبة

ک  ک  ک  ک    چ   تعالى كقوله" على" بد مقيد وهذا والعفو، التجاوز بمعنى -1

گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

 .(9)چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ      ہ  

ىئ   ی    ی   ........ چ  تعالى كقوله" إلى" بد مقيد وهو واإلنابة الرجوع عنىبم -2

 .(٣0) چی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   

ڤ  چ  تعالى كقوله" على" بد وال"  إلى" بد ال مقيد غير وهذا الندامدة، بمعنى -3

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چچ  چ  چ  

ژ  ژ  ڑ   ڑ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ

 .(٣٣)چک   ک

 
 

 
 الثالث المطلب

 التوبـة تحقق شروط
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 التوبدددددة  )بقولددددده تعدددددالى اهلل رحمددددده الندددددووو اإلمدددددام ذكرهدددددا شدددددروط للتوبدددددة إن
 آدمددددي بحددددق تتعلددددق ال تعددددالى اهلل بددددين المعصددددية كانددددت فددددإذا ذنددددب، كددددل مددددن واجبددددة
 - وهي شرط فلها
 .المعصية عن يقلع أن -1

 .فعلها على يندم أن -2

 .توبته تصح لم الشرط هذه فقد فإن أبدًا، إليها يعود ال أن على يعزم أن -3

 حدددددق مدددددن يبدددددرأ أن  )آدمدددددي بحدددددق يتعلدددددق الدددددذنب كدددددان إذا رابدددددع شدددددرط ويدددددزاد
 أو منددددده مكّنددددده القدددددذف حددددددّ  كدددددان وان إليددددده، رّده نحدددددوه أو مددددداالً  كدددددان فدددددإن صددددداحبه،

ن عفوه، طلب  .(٣2)(منها استحله غيبة كان وا 
 التدددددي الدددددذنوب عدددددن التوبددددددة فدددددي تعدددددالى اهلل هرحمددددد تيميدددددة ابدددددن اإلمدددددام قدددددال

 ذلدددددك بعدددددد ثدددددم االنتصددددداف عدددددن المظلدددددوم ُيمكدددددن أن العددددددل مدددددن  )العبددددداد حدددددق فيهدددددا
 .(٣١)(المظلوم إلى الشفاعة

 
 التوبـة مواطن: الثاني المبحث

 االزدراء بأسلوب والتهكم التهديد :األول الموطن
  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  تعالى قال

ڃڃ   چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  

 .١ التوبة چژ  ڑ           ڑ  ک   ک  
 فدددددددي تعدددددددالى اهلل أذن  تعدددددددالى اهلل رحمددددددده الدددددددرازو الددددددددين فخدددددددر اإلمدددددددام قدددددددال

 إن ثدددددددددم وعاهددددددددددهم ، اهلل رسدددددددددول مدددددددددع المسدددددددددلمون فددددددددداتفق المشدددددددددركين، معاهددددددددددة
 وشدددددداء بددددددراءة سددددددورة فنزلددددددت. (٣4)همإلددددددي النبددددددذ اهلل فأوجددددددب العهددددددد نقضددددددوا المشددددددركين

 مددددددوقفهم يحددددددددوا كددددددي للهجددددددرة التاسددددددعة السددددددنة فددددددي الحجدددددداج مسددددددامع تقددددددرع أن اهلل
 الحجددددددي  ألولئددددددك قيددددددل. (٣5)شددددددعائره ودنسددددددوا أمتدددددده وظلمددددددوا اإلسددددددالم حدددددداربوا ممددددددن

 اهلل مددددددددددن إعدددددددددالم أو ،(٣6)اإلعدددددددددالم اللغددددددددددة فدددددددددي األذان ،[ورسدددددددددوله اهلل مدددددددددن وأذان]
 الددددذو –(٣1)النحددددر يددددوم وهددددو– األكبددددر الحدددد  يددددوم الندددداس إلددددى إنددددذار وتقدددددم  ورسددددوله
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 المشدددددركين مدددددن بدددددروء اهلل إن– جميعددددداً  وأكبرهدددددا وأظهرهدددددا المناسدددددك أيدددددام أفضدددددل هدددددو
 .(٣8)منهم بروء أو رسوله، بضم– ورسوُلهُ 

 قددددددددال واإلنددددددددذار، االعددددددددذار بعددددددددد والعددددددددداوة، والخددددددددال  البعددددددددد هددددددددو والبددددددددراء
 المحبددددة الواليددددة وأصددددل  العددددداوة ضددددد ةالواليدددد  )تعددددالى اهلل رحمدددده تيميددددة ابددددن اإلمددددام
 بهددددددذه القرآنيددددددة ا يددددددة ابتدددددددأت فقددددددد. (٣9)(والبعددددددد الددددددبغض  العددددددداوة وأصددددددل والقددددددرب
 مددددن ال التوبددددة أجددددل مددددن كددددان إذاً  فالتهديددددد للتوبددددة، المشددددركين لدددددعوة الملفتددددة الشدددددة
 تندددددوع مدددددن يتضدددددح وذلدددددك الشددددددة إظهدددددار فدددددي ا يدددددة سدددددياق ويسدددددتمر االنتقدددددام، أجدددددل
 تعددددددالى اهلل خطدددددداب منهددددددا عدددددددة، أنددددددواع علددددددى للمشددددددركين تعددددددالى اهلل خطدددددداب صددددددي 

 كددددددالالم الجددددددر حددددددروف مددددددع الصدددددديغة هددددددذه وردت إذ( كدددددداف) بالضددددددمير للمشددددددركين
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ........ چ  تعددددددددددددددددالى قولدددددددددددددددده فددددددددددددددددي

 .چ  ........

وفييييي  أليييييتف ف ميييييي ف إليييييطا مييييية ف تهدييييي    ييييي  ف   يييييط     يييييط   ف إ   ييييي  

وف إشييييي   
( مدددددن الشدددددرك چ  چهدددددذه الشددددددة يفدددددتح بددددداب التوبدددددة بقولددددده ) ، ورغدددددم(20)

( أو اسدددددددتمررتم علدددددددى مدددددددا أندددددددتم ڍ  ڍوالضدددددددالل فهدددددددو خيدددددددر لكدددددددم بالددددددددارين، )
 .(2٣)عليه فاعلموا انكم غير معجزو اهلل

وهدددددددددددذا التخييدددددددددددر هدددددددددددو للمشدددددددددددركين المعدددددددددددروفين بالغددددددددددددر والخياندددددددددددة، أّمدددددددددددا 
 .(22)ييقالمشركون الذين يحترمون كلمتهم فال عدوان عليهم وال تض

ويخددددددددتم اهلل تعددددددددالى هددددددددذا المددددددددوطن بتبشدددددددديرهم بالعددددددددذاب مددددددددن قتددددددددل وأسددددددددر 
وفددددددددددي األمددددددددددوال كمددددددددددا قددددددددددال تعددددددددددالى  ، چژ  ڑ  ڑ  چ وسددددددددددبّي، فقددددددددددال 

ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ...... چ

 .(2١) چەئ   
فلفدددددظ البشدددددارة كدددددان وروده فدددددي هدددددذا المدددددوطن علدددددى سدددددبيل االسدددددتهزاء بهدددددم 

كدددددددد . وهددددددددي أو البشددددددددارة أصددددددددلها (24)رامهم الشددددددددتمكمددددددددا يقددددددددال  تحيددددددددتهم الضددددددددرب وا 
. واسدددددتعيرت هندددددا ل ندددددذار الدددددذو (25)اإلخبدددددار بمدددددا يظهدددددر سدددددرورًا فدددددي المخبدددددور لددددده

هددددددو ضدددددددد اإلخبددددددار بمدددددددا يسددددددر بإدخالددددددده فدددددددي جددددددنس البشدددددددارة علددددددى سدددددددبيل الدددددددتهكم 
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، ويخدددددددددد  (21)چژ  ڑ  ڑ  چ ، نحددددددددددو قولدددددددددده تعددددددددددالى  (26)واالسددددددددددتهزاء
 .(28)هذا النوع باسم التهكمية أو التلميحية

 
 اإلسالم في للدخول السبيل بتخلية المدة تحديد: الثانـي الموطن

ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ٹ ٹ چ

ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  

 .٥ف إوب :  چۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   
لمددددددددددا خددددددددددرج إلددددددددددى غددددددددددزوة تبددددددددددوك، ُجعددددددددددل المشددددددددددركون  روو ان النبددددددددددي 

 العهد إليهم.  ينقضون العهد، فنبذ رسول اهلل
 العهد؟  وقد يقول قائل  كيف يجوز ان ينقض النبي 

الجددددددواب  ال يجددددددوز ان يددددددنقض العهددددددد إال علددددددى ثالثددددددة أوجدددددده، وأحدددددددها  ان 
تظهددددددر مددددددنهم الخيانددددددة والغدددددددر فينددددددتقض العهددددددد ويكددددددون الغددددددرض مددددددن إظهددددددار هددددددذه 
البددددددددراءة ان يظهددددددددر لهددددددددم اندددددددده ال يعددددددددود إلددددددددى العهددددددددد واندددددددده عددددددددازم علددددددددى المحاربددددددددة 

 .(29)مقاتلةوال
واألمددددددر فدددددددي هددددددذا المدددددددوطن بالقتددددددال جددددددداء للتددددددذكير بالتوبدددددددة لحددددددث الكفدددددددار 
عليهدددددا، ذكدددددر االمدددددام الدددددرازو رحمددددده اهلل تعدددددالى  )وانددددده تعدددددالى ضددددديق علددددديهم جميدددددع 
الخيدددددرات وألقددددداهم فدددددي جميدددددع ا فدددددات، ثدددددم بدددددين أنهدددددم لدددددو تدددددابوا عدددددن الكفدددددر وأقددددداموا 

 .(١0)ت(الصالة وآتوا الزكاة فقد تخلصوا عن كل تلك ا فا
أو ان التوبددددددة إذا حصددددددلت مددددددنهم كانددددددت سددددددببًا لتحقددددددق األمددددددن لهددددددم، قدددددددال 

(، ولمددددددا كددددددان المعقددددددب بالتوبددددددة هددددددو األمددددددر بقتددددددالهم والترصددددددد ۋ  ۋتعددددددالى  )
 .(١٣)لهم ناسب ان يفّرع على توبتهم عدم التعرض لهم بسوء

وذكدددددددرت الصدددددددالة والزكددددددداة مدددددددع التوبدددددددة، ألن التوبدددددددة مفضدددددددية إلدددددددى التدددددددزام 
ن التائددددب إنمددددا يتددددوب مددددن تددددرك المددددأمورات، ومددددن فعددددل المحظددددورات الدددددين كلدددده، فددددا

 .(١2)فيرجع من معصية اهلل إلى طاعته تائبًا حافظًا لحدود اهلل
نمددددا سددددمي تائبددددًا لرجوعدددده الددددى  قددددال اإلمددددام ابددددن القدددديم رحمدددده اهلل تعددددالى  )وا 
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 .(١١)أمر اهلل من نهيه، والى طاعته من معصيته(
فى علدددددددددى التوبدددددددددة شدددددددددرف ارتباطهدددددددددا وألهميدددددددددة التوبدددددددددة إن اهلل تعدددددددددالى أضددددددددد

مددددددددن أمثلددددددددة المبالغددددددددة يدددددددددالن  (ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  بأسددددددددمائه الحسددددددددنى، حددددددددين قددددددددال )
 .(١4)على شدة الغفران وشدة الرحمة

جدددداء فدددددي اثنتدددددين وسددددبعين مدددددرة االقتدددددران بددددين الغفدددددور والدددددرحيم، وال شدددددك ان 
 عدددددز المالزمدددددة شدددددديدة بدددددين هدددددذين االسدددددمين، ولدددددذلك كثدددددر االقتدددددران بينهمدددددا. وان اهلل

وجددددددددل مددددددددن رحمتدددددددده ان يغفددددددددر ذنددددددددوب المددددددددذنبين، فيتجدددددددداوز عنهددددددددا ويسددددددددتر علددددددددى 
أصددددددحابها، فددددددالمغفرة أمددددددر الزم للرحمددددددة الن المغفددددددرة إنمددددددا تكددددددون بسددددددبب رحمددددددة اهلل 

 .(١5)تعالى فكل رحمة مشتقة من رحمته

 
 اإلسالم في للدخول واستمالتهم اإلخوان معاملة معاملتهم:  الثالث الموطن

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ  ڻ  ڳ  ڳ  ڱ  ٹ ٹ  چ 

 .٣٣سورة التوبة  ا ية  چڻ  ۀ     ۀ  ہ  
بعددددددد أن قددددددال تعددددددالى محرضددددددًا علددددددى معدددددداداة المشددددددركين والتبددددددروء مددددددنهم، 
ومبيندددددًا أنهدددددم ال يسدددددتحقون ان يكدددددون لهدددددم عهدددددد لشدددددركهم بددددداهلل إذ أن عددددددم مراعددددداتهم 

يهم . فددددددتح لهددددددم بدددددداب التوبددددددة اذ إن فدددددد(١6)حددددددق الحلددددددف والعهددددددد خلددددددق  متأصددددددل فدددددديهم
، وفدددددي هدددددذا المدددددوطن تفريدددددع حكدددددم علدددددى حكدددددم لتعقيدددددب الشددددددة (١1)مدددددن وفدددددّي بعهددددددهِ 

بددددداللين إن هدددددم أقلعدددددوا عدددددن عدددددداوة المسدددددلمين بدددددأن دخلدددددوا اإلسدددددالم وأقددددداموا الصدددددالة 
، فعلدددددددددق أخدددددددددوتهم للمدددددددددؤمنين بفعدددددددددل (١8)وآتدددددددددوا الزكددددددددداة أصدددددددددبحوا أخواندددددددددًا للمدددددددددؤمنين

 .(١9)يكونون مؤمنين الصالة فإذا لم يفعلوا لم يكونوا أخوة للمؤمنين فال
خوانكم.–مسدألة  مقارنة بين تخلية السبيل   وا 

لّمددددا كددددان المقددددام هنددددا لددددذكر عددددداوتهم مددددع المددددؤمنين ُجً علددددت تددددوبتهم سددددببًا 
ۇ  ۆ  ۆ   ...... چل خدددددددددوة مدددددددددع المدددددددددؤمنين، بخدددددددددالف مقدددددددددام قولددددددددده تعدددددددددالى  

، حيدددددددددددددددث ان المعقددددددددددددددددب بالتوبددددددددددددددددة (40)چ ........ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ
قتدددددددالهم والترصدددددددد لهدددددددم فناسدددددددب ان يفدددددددرع علدددددددى تدددددددوبتهم عددددددددم هنددددددداك هدددددددو األمدددددددر ب
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التعدددددددددرض لهدددددددددم بسدددددددددوء وقدددددددددد حصدددددددددل مدددددددددن مجمدددددددددوع ا يتدددددددددين ان تدددددددددوبتهم أمدددددددددنهم 
 .(4٣)وأخوتهم

 
 بالقتال األمر بعد المشركين توبة في اإلعجاز: الرابع الموطن

ڀ   ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ ٹ چ                 

 .1٥ .سور  ف إوب : فآل  چڤ

الكفدددار ذكيييي سيييدتطال وفييييط   فييي  فه ييي  ف إييي  ادل يييط فايييل   ييي مط   طفييي  ف   م يييو  
يصددددددديب الكفدددددددار العدددددددذاب والخدددددددزّو والهزيمدددددددة، والنصدددددددر الدددددددذو سددددددديحققه المؤمندددددددون 

ٱ  ٻ  ٻ  چ ، (42)يشددددددددددفي صدددددددددددور المددددددددددؤمنين ويددددددددددذهب غدددددددددديظ قلددددددددددوبهم

 .  (4١)چٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  
أيدددددددددو المسددددددددلمين آلددددددددة  لدددددددده تشددددددددريفًا  إلددددددددى اهلل وُجعلددددددددت  ف إيييييييييت  وأسددددددددند 

، ونلمددددددس اندددددده سددددددبحانه وتعددددددالى رغددددددم تعذيبدددددده لهددددددم، وتشددددددديد  النكيددددددر (44)للمسددددددلمين
علددددددديهم إال انددددددده يفدددددددتح بابدددددددًا للتوبدددددددة وبهدددددددذا يعطدددددددي المدددددددؤمنين سدددددددماحة إيمانيدددددددة فدددددددال 

. والتوبدددددددة حكمتهدددددددا (45)يصدددددددحبوا التعدددددددالي علدددددددى هدددددددؤالء إن جددددددداءوا تدددددددائبين مدددددددؤمنين
 .(46)مشروعية التوبة هي رحمة من الحق سبحانه منع تعادو الكفار الن

واإلعجدددددددددداز فددددددددددي توبددددددددددة المشددددددددددركين بعددددددددددد األمددددددددددر بالقتددددددددددال، ان سددددددددددنة اهلل 
اقتضدددددددت ان النددددددداس إذا رأوا انتصدددددددار أعددددددددائهم علدددددددديهم فدددددددي كدددددددل معركدددددددة يميلددددددددون 
إلددددددديهم، ويقبلدددددددون ديدددددددنهم،  فقتدددددددال المدددددددؤمنين للكدددددددافرين يتددددددديح الفرصدددددددة لكثيدددددددر مدددددددن 

ٹ  ( وقولدددددددده  )ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿلدددددددده تعددددددددالى  )الكددددددددافرين فيسددددددددلمون، وهددددددددو قو 

( تقريددددددددر لتمددددددددر بالقتددددددددال والنتددددددددائ  الطيبددددددددة المترتبددددددددة عليدددددددده آخرهددددددددا ان ٹ  ٹ   
 .(41)يتوب اهلل عليهم

 وابتالئهم بالنصر وتذكيرهم المؤمنين، على هللا توبة: الخامس الموطن
 والهزيمة بالتولي

  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٹ ٹ  چ 
امدددتن اهلل علدددى عبددداده المدددؤمنين بنصدددره إيددداهم فدددي مدددواطن كثيدددرة مدددن مدددواطن 
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ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ اللقددددداء، عنددددددما أخدددددذوا باألسدددددباب وتوكلدددددوا علدددددى اهلل، 

، حتددى فددي يددوم حنددين الدددذو اشددتدت علدديهم فيدده األزمدددة، (48)چ ....... ڻ   ڻ
سدلمون فدي الخطدأ حيدت ، فوقدع الم(49)وغّرتهم كثرتهم إذ قالوا  لن ُنغلدب اليدوم مدن قلدة

 .(50)وّلوا مدبرين
فكانددددددت الهزيمددددددة للمسددددددلمين فددددددي بدددددداد  األمددددددر ثددددددم كانددددددت العاقبددددددة النصددددددر 

، وتحقدددددددق النصدددددددر والظفدددددددر للمسدددددددلمين بمدددددددا أمددددددددهم بددددددده رب العدددددددزة مدددددددن (5٣)والظفدددددددر
نعدددددم، منهدددددا انددددده أندددددزل السدددددكينة علددددديهم والطمأنيندددددة والرحمدددددة، واندددددزل جندددددودًا معوندددددة 

 .(52)بالهزيمة والقتل للمسلمين، وعذابه للكافرين
ٱ  ٻ  ٻ  وخطدددددأ التدددددولي كدددددان البدددددد لددددده مدددددن توبدددددة، فيدددددأتي قولددددده تعدددددالى )

، فجددددداءت التوبدددددة فدددددي هدددددذا (5١)( إشدددددارة إلدددددى توبتددددده علدددددى مدددددن تدددددوّلى يدددددوم حندددددين....
 الموطن من التولي والهزيمة والتخاذل.

 
 والمرتدين للمنافقين تهديد: السادس الموطن

ٹ  ٹ  ٹ         ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ ٹ چ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  

ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ک  

 .47سور  ف إوب : فآل    چک  

روو عددددددن قتددددددادة  أنهددددددا نزلددددددت فددددددي عبددددددد اهلل بددددددن ُأبددددددي، وذلددددددك اندددددده اقتتددددددل 
لدددددددددى األنصدددددددددارو، فقدددددددددال عبدددددددددد اهلل رجدددددددددالن جهندددددددددي وأنصدددددددددارو، فعدددددددددال الجهندددددددددي ع

لتنصدددددار  أال تنصدددددروا أخددددداكم؟ واهلل مدددددا مثلندددددا ومثدددددل محمدددددد إال كمدددددا قدددددال القائدددددل  
، وقددددددددددددددددددال   ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک           ک  چ سددددددددددددددددددّمن كلبددددددددددددددددددك يأكلددددددددددددددددددك 

فأرسدددددل إليددددده فسدددددأله،  ، فسدددددعى بهدددددا رجدددددل مدددددن المسدددددلمين إلدددددى النبدددددي (54)چگگ
 .(55)فيه هذه ا ية فجعل يحلف باهلل ما قاله، فانزل اهلل

كعدددددادتهم إذا ظهدددددر شددددديء مدددددن نفددددداقهم أو ُسدددددمعت عدددددنهم كلمدددددة  فالمندددددافقون
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كفدددددر حلفدددددوا بددددداهلل انهدددددم مدددددا قدددددالوا ذلدددددك، فيجعلدددددون حلفهدددددم ترسدددددًا يقددددديهم مدددددن مؤاخدددددذة 
. والمندددددددافقون أسدددددددوأ أندددددددواع الكفدددددددار ألنهدددددددم زادوا علدددددددى كفدددددددرهم (56)بدددددددذنبهم النبدددددددي 

وذكددددرت هددددذه ا يددددة شددددواهد كفددددرهم مددددن  الكددددذب والمراوغددددة ونقضددددهم لعهددددد اإلسددددالم،
ايمدددددانهم الكاذبدددددة وغيرهدددددا، وعلدددددى عدددددادة القدددددرآن فدددددي تعقيدددددب الوعيدددددد بالوعدددددد والعكدددددس 

، والغلظدددددددة علددددددديهم وتوعددددددددهم (51)(ٻ  ٻ  ٻ  فلّمدددددددا أمدددددددر بجهدددددددادهم )
بالمصددددير إلددددى النددددار فددددّرع علددددى ذلددددك اإلخبددددار بددددان التوبددددة مفتوحددددة لهددددم وان تدددددارك 

(، بدددددددددين اهلل تعدددددددددالى ان ڃ  چ  چ  چالى  ). قدددددددددال تعددددددددد(58)أمدددددددددرهم فدددددددددي مكندددددددددتهم
مددددن كفددددر بعددددد إسددددالمه إن  تدددداب كددددان خيددددرًا لدددده، وأال يعددددذب عددددذابًا أليمددددًا، قددددال شددددي  
اإلسددددددالم ابددددددن تيميددددددة  )وكددددددونهم اظهددددددروا الكفدددددددر والددددددردة لهددددددذا دعدددددداهم إلددددددى التوبدددددددة 

( ڇ    ڍ  ڍ  ڌعدددددددددددددن التوبددددددددددددددة ) (59)(وان يتولددددددددددددددواڃ  چ  چ  چ  فقدددددددددددددال  )
 .(60)ر فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة(وهذا لمن أظهر الكف
اهلل بتعجيددددددل االنتقددددددام مددددددنهم، واال يصددددددق لهددددددم قددددددواًل وال يبددددددر لهددددددم  فتوعددددددهم

، وتتابعدددددت ا يدددددات علدددددى نفدددددس الدددددوتيرة تهديددددددًا ووعيددددددًا وفدددددي النهايدددددة فدددددتح (6٣)قسدددددماً 
 باب التوبة والتذكير بها.

 
 بسوء والرضا الدعة ارإيث من والتحذير فات ما على الندم: السابع الموطن
  المنافقين جوار

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  ٹ ٹ چ

 .٣02سورة التوبة  ا ية  چگگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   
 مددددنهم تبددددوك غددددزوة فددددي  اهلل رسددددول عددددن تخلفددددوا قددددد كددددانوا قددددوم فددددي نزلددددت

. (6١)ذنددددددبهم مدددددن مدددددنهم توبددددددة المسدددددجد سدددددوارو إلدددددى أنفسددددددهم فربطدددددوا ،(62)لبابدددددة أبدددددو
 نفددددداقٍ  أو لكفدددددرٍ  ال معددددده، الجهددددداد وتدددددركهم  اهلل رسدددددول عدددددن تخلفهدددددم كدددددان كالدددددذو
 يكدددددون ال بالدددددذنب واالعتدددددراف. (64)تدددددابوا ثدددددم فعلدددددوا مدددددا علدددددى نددددددموا ثدددددم لكسدددددلٍ  ولكدددددن
 فقددددد المسددددتقبل، فددددي تركدددده علددددى والعددددزم الماضددددي علددددى الندددددم بدددده اقتددددرن إذا االّ  توبددددة
 التوبددددددة تكددددددون ال التوبددددددة، فددددددي األسدددددداس الددددددركن هددددددو الندددددددم أن علددددددى العلمدددددداء أجمددددددع
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 فدددداعترافهم. بتائددددب فلدددديس ربدددده مددددن حيدددداءاً  أو خوفدددداً  ذنبدددده علددددى يندددددم لددددم فمددددن بدوندددده،
 وجدددددداءوا فرطدددددوا مدددددا علدددددى فنددددددموا القلدددددب، فددددددي الحاصدددددل النددددددم إلدددددى يشدددددير بالدددددذنب
 علددددددى والدددددددليل ،(66)(توبددددددة الندددددددم) الحددددددديث فددددددي جدددددداء. (65)والمغفددددددرة العفددددددو يطلبددددددون
 تدددددددددل عسددددددددى ان قددددددددالوا والمفسددددددددرون ،(ک  ک  گ  گگ    ک  )تعددددددددالى قولدددددددده تددددددددوبتهم

 .(61)الوجوب على
 التوبددددددة شددددددرف علددددددى للداللددددددة الحسددددددنى اهلل بأسددددددماء التوبددددددة اقتددددددران وتكددددددرر

ٹ ٹ  العدددددددددل، مددددددددن اهلل إلددددددددى أحددددددددب والرحمددددددددة  ثارهددددددددا، واسددددددددتدعائها ومنزلتهددددددددا

 .(68) چ ڤ               ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ
يتجددددددداوز عدددددددن سددددددديئات التائدددددددب ويتفضدددددددل ( گ  ڳ  ڳ   ڳ  وختمدددددددت ا يدددددددة بقولددددددده  )

عليددددده، وهدددددو تعليدددددل لمدددددا تفيدددددده كلمدددددة عسدددددى مدددددن وجدددددوب القبدددددول، فإنهدددددا ل طمددددداع 
 .(69)الذو هو من أكرم األكرمين

 
 الذنوب بحط واإلخبار والصدقات التوبة على الحث: الثامن الموطن

ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ٹ ٹ چ

 .٣04سورة التوبة  ا ية  چۈ  ٴۇ  ۋ  
لمددددا حكددددى اهلل تعدددددالى عددددن القددددوم الدددددذين تقدددددم ذكددددرهم فدددددي المددددوطن السدددددابق 
نمددددا هددددذه  أنهددددم تددددابوا عددددن ذنددددوبهم، أمددددر اهلل نبيدددده األمددددين ان يأخددددذ الصدددددقة مددددنهم، وا 
الصدددددددددقة المطلوبددددددددة مددددددددن الصدددددددددقات التددددددددي تكفددددددددر المعاصددددددددي، وقددددددددد كددددددددان بعددددددددض 

التصددددددددق بكدددددددل مالددددددده تكفيدددددددرًا عدددددددن الخطدددددددائين الدددددددذين تخلفدددددددوا عدددددددن تبدددددددوك مدددددددن أراد 
حساسددددددًا بكبددددددر مددددددا ارتكبددددددوا، واخددددددذ الصدددددددقات مددددددنهم يؤكددددددد  خطددددددئهم فددددددي التخلددددددف وا 

 .(10)قبول توبتهم وترغيب من لم يتب في التوبة
( جدددددر  علدددددى عدددددادة العدددددرب فدددددي إيهدددددام المخاطدددددب ھ  ےوقولددددده تعدددددالى )

زالدددددددة الشدددددددك عنددددددده ان يقولدددددددوا  أمدددددددا علمدددددددت ان مدددددددن أحسدددددددن إليدددددددك يجدددددددب عليدددددددك –وا 
فبشدددددر اهلل تعدددددالى هدددددؤالء التدددددائبين بقبدددددول تدددددوبتهم وصددددددقاتهم ثدددددم زاده تأكيددددددًا  -شدددددكره
 (.ۈ  ۈ  ٴۇ  بقوله )
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قدددددال اإلمدددددام ابدددددن تيميدددددة رحمددددده اهلل تعدددددالى  )وأيضدددددًا دلدددددت النصدددددو  مدددددن 
الكتدددددداب والسددددددنة علددددددى أن  عقوبددددددة الددددددذنوب تددددددزول عددددددن العبددددددد بنحددددددو عشددددددرة أسددددددباب 

 .(1٣)(-التوبة-األول

 
 التوبة على والحث للمتخلفين الشديد التخويف: التاسع الموطن

ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ٹ ٹ چ

 .٣06سورة التوبة  ا ية  چی
وآخددددددرون أو َمددددددن بقددددددي مددددددن المتخلفددددددين ممددددددن لددددددم يتددددددب اهلل عليدددددده، وكددددددان 
أمددددددرهم موقوفددددددًا إلددددددى ان يقضددددددي اهلل بمددددددا شدددددداء وهددددددؤالء نفددددددر ثالثددددددة هددددددم كعددددددب بددددددن 

، قددددددد تخلفددددددوا عددددددن غددددددزوة (14)، ومددددددرارة بددددددن الربيددددددع(1١)، وهددددددالل بددددددن أميددددددة(12)مالددددددك
تبدددددوك ولدددددم يكدددددن تخلفهدددددم نفاقدددددًا وال كراهيدددددة ولدددددم يصدددددرح القدددددران بقبدددددول تدددددوبتهم ولددددددم 
يسددددمهم باليدددددأس مدددددن غفرانددددده فوقفدددددوا علدددددى قدددددم خجدددددل متميلدددددين بدددددين الرغبدددددة والرهبدددددة 

 .(15)اّما أن يعذبهم أو يتوب عليهم، وبقوا كذلك حتى تاب اهلل عليهم
 المؤمنين صفات من التوبة استمرار: اشرالع الموطن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٹ ٹ چ

پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ   ٺ   

 .٣٣2سورة التوبة  ا ية  چٺ  
مّمددددددا يدددددددل علددددددى مقددددددام التوبددددددة وأهميتهددددددا فددددددي اإلسددددددالم ان اهلل تعددددددالى ابتدددددددأ 
بهددددددا األوصدددددداف الصددددددالحة المرتبددددددة العاليددددددة مددددددن أهددددددل اإليمددددددان، فقددددددال عددددددز وجددددددل  

 ...(.ٻ ٱ )
قددددددال االمددددددام ابددددددن كثيددددددر رحمدددددده اهلل تعددددددالى  )هددددددذا نعددددددت المددددددؤمنين الددددددذين 

، (16)اشددددددتر  مددددددنهم أنفسددددددهم وأمددددددوالهم بهددددددذه الصددددددفات الجميلددددددة والخددددددالل العظميددددددة(
 .(11)والتائبون هم المالزمون للتوبدة في جميع األوقات عن جميع السيئات

 
  األنصارو والمهاجرين النبي على هللا توبة: عشر الحادي الموطن
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ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ٹ ٹ چ 

ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  

 .٣٣1سورة التوبة  ا ية  چۈئ  ۈئ   
وصددددددددحابته  مددددددددن جمددددددددال التوبددددددددة وحددددددددب اهلل لهددددددددا، ذكددددددددّر اهلل بهددددددددا نبيدددددددده 

منين الددددذين غددددزو الكددددرام. وافتتدددداح الكددددالم بمددددا يددددؤذن بالبشددددارة لرضددددى اهلل علددددى المددددؤ 
حسددددددددددانه توبتدددددددددده علددددددددددى النبددددددددددي  والمهدددددددددداجرين  فددددددددددي تبددددددددددوك، فمددددددددددن لطددددددددددف اهلل وا 

. ولهدددددددددددذا قدددددددددددال  (18)واألنصددددددددددار، وذلدددددددددددك لقيددددددددددامهم باألعمدددددددددددال الصدددددددددددعبة الشدددددددددداقات
(، والمتأمددددددددددل فددددددددددي قولدددددددددده عددددددددددز وجددددددددددل فددددددددددي هددددددددددذا ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې)

المددددددوطن ليعجددددددب أن تكدددددددون التوبددددددة علدددددددى النبددددددي والمهددددددداجرين وهددددددم َمدددددددن هددددددم فدددددددي 
 سدددددالم، كمدددددا يتددددداب علدددددى األنصدددددار الدددددذين آووا ونصدددددروا، فيدددددا تدددددر  كيدددددف سدددددبقهم ل

ُيتددددداب علدددددى مدددددن هدددددذه أوصدددددافه؟ ومدددددّم ُيتددددداب علددددديهم؟ إنهدددددا عالمدددددات تعجدددددب كثيدددددرة 
 يثيرها هذا التعبير بالتوبة على من هذه أوصافه.

والمدددددددراد ان نددددددددرك ان التوبدددددددة ليسدددددددت بالضدددددددرورة توبدددددددة المدددددددذنبين بدددددددل قدددددددد 
مددددددا مددددددن مددددددؤمن إال وهددددددو محتدددددداج إلددددددى التوبددددددة حتددددددى تكددددددون توبددددددة المقصددددددرين واندددددده 

 .(19)النبي والمهاجرون واألنصار
انددددده قدددددال  )فدددددو اهلل إندددددي ألتدددددوب إليددددده فدددددي اليدددددوم أكثدددددر  روو عدددددن النبدددددي 

 .(80)من سبعين مرة(
 وفي هذا إبانة لفضل التوبة ومقدارها عند اهلل.

 معنه المقطوع مع وضمهم المخلفين بشأن التنويه: عشر الثاني الموطن
  التوبة على للمؤمنين وبعثا   بالرضا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  

 .٣٣9 -٣٣8سورة التوبة  ا يتان  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  

ين تخلفددددددددددوا عددددددددددن غددددددددددزة وأخيددددددددددرًا توبددددددددددة خاصددددددددددة بالثالثددددددددددة المددددددددددؤمنين الددددددددددذ
. فالتقددددداعس عدددددن ُنصدددددرة اإلسدددددالم بحاجدددددة إلدددددى توبدددددة. وغدددددزوة تبدددددوك قادهدددددا (8٣)تبدددددوك
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بنفسددددده، وأخبدددددر بهدددددا والتجهّدددددز لهدددددا دون غيرهدددددا مدددددن الغدددددزوات وذلدددددك لبعدددددد  النبدددددّي 
، فكددددددددان ذلددددددددك امتحانددددددددًا (82)المشددددددددقة وشدددددددددة الزمددددددددان وكثددددددددرة العدددددددددو الددددددددذو يقصددددددددده

الثالثدددددددة الدددددددذين خلفدددددددوا مدددددددنهم مؤمندددددددون للمدددددددؤمنين بالثبدددددددات ومواجهدددددددة المشدددددددقة. وان 
بمقددددداطعتهم وهجدددددرهم ألنهدددددم تثددددداقلوا  صدددددادقون اختددددداروا الصددددددق فدددددأمر رسدددددول اهلل 

 .(8١)في السعي إلى الجهاد والنكو  في أداء الواجبات والتكاليف
وتصدددددددور لندددددددا هدددددددذه القصدددددددة الحالدددددددة النفسدددددددية التدددددددي الزمدددددددت هدددددددؤالء الدددددددذين 

هدددددؤالء الثالثدددددة. اذ تضدددددمنت القصدددددة  خلفدددددوا، وشددددددة هدددددذه الصدددددراعات النفسيددددددة داخدددددل
أسددددداليب مدددددؤثرة منهدددددا إلصدددددالح التدددددأثير النفسدددددي المتمثدددددل بدددددالهجر والمقاطعدددددة وهمدددددا 
طريقدددددددة تأديبيدددددددة إلصدددددددالح األفدددددددراد الدددددددذين أخطئدددددددوا حتدددددددى يرجعدددددددوا إلدددددددى الصددددددددواب 
ويتوبددددددوا. وهددددددذا الهجددددددر بمنزلددددددة التعزيددددددر لمددددددن ظهددددددر مندددددده تددددددرك الواجبددددددات أو فعددددددل 

 .(84)المحرمات
عددددددن كالمهددددددم  تددددددأثيره االجتمدددددداعي حيددددددث نهددددددى رسددددددول اهلل ومنهددددددا مالدددددده 

والتعامددددل معهددددم. حتددددى أقربددددائهم فددددي مجدددداالت مختلفددددة مددددن الحيدددداة. يقددددول كعددددب بددددن 
مالدددددك عدددددن هدددددذه األحدددددداث  )كندددددت أخدددددرج فأشدددددهد الصدددددالة، وأطدددددوف فدددددي األسدددددواق 

. وبهددددددذه المقاطعددددددة يسدددددددل السددددددتار بلجددددددوء الثالثددددددة إلددددددى اهلل (85)فددددددال يكلمنددددددي أحددددددد(
 رجوع إليه بالتوبة والندم الشديد على ما فعلوه.تعالى وال

ثدددددم يقدددددول الشدددددي  السدددددعدو إن ا يدددددة تشدددددير إلدددددى االقتدددددداء بهدددددؤالء األخيدددددار 
بقولددددده  )وفدددددي هدددددذه ا يدددددات دليدددددل علدددددى إن اهلل تعدددددالى مدددددّن علددددديهم بالصددددددق ولهدددددذا 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    چأمدددددددددر باالقتدددددددددداء بهدددددددددم فدددددددددي قولددددددددده تعدددددددددالى  

 .(86)( چڃ چ  
 
 

 ــةالخاتم

  كا تي وهي نتائ ، من إليه توصلت ما أهم اذكر البحث في المطاف بعد
 سدددددبحانه اهلل عليهدددددا أضدددددفى فقدددددد الكدددددريم، القدددددرآن فدددددي عظيمدددددة مكاندددددة للتوبدددددة إن -1
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 .الحسنى بأسمائه ارتباطها شرف وتعالى

 .للمؤمنين الجليلة الصفات ذكر مطلع وجعلها -2

 .التوبة ورةس في مرة عشرة سبع( ٣1) التوبة كلمة وردت وقد -3

 مددددا منهددددا موطنددددًا، عشددددر اثنتددددي إلددددى وصددددلت السددددورة هددددذه فددددي التوبددددة مددددواطن ان -7
 .بالمؤمنين تعلق ما ومنها والمنافقين، المشركين بتوبة تعلق

 وخيدددددر المدددددؤمنين حتدددددى بدددددل توبدددددة، إلدددددى محتددددداج وحدددددده والمدددددذنب العاصدددددي لددددديس -٥
 فدددددددي توبدددددددة مدددددددوطن لهدددددددم ذكدددددددر فقدددددددد. واألنصدددددددار والمهددددددداجرين محمدددددددد الخلدددددددق

 .رانالق

 أهلهددددددا إلددددددى المظددددددالم رد يجددددددب بددددددل التوبددددددة لقبددددددول بالددددددذنب االعتددددددراف يكفددددددي ال -6
 .مرت التي التوبة شروط الستكمال

 
 
 
 
 
 
 
 

 الهوامووش
                                                           

 . مادة )توب(.١١6/ ٣لسان العرب  ابن منظور )جمال الدين محمد بن مكرم(   (٣)
  . مادة )توب(.٣58م مقاييس اللغة  احمد بن زكريا ابن فارس  معج (2)
 . مادة )توب(.16المفردات في غريب القرآن  الراغب األصفهاني )الحسين بن محمد(   (١)
ياك نستعين  ابن القيم )محمد بن أبي بكر(   (4) / ٣مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 

١82. 
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ارو  احمد بن علي بن حجر العسقالني، كتاب الدعوات، باب فتح البارو شرح صحيح البخ (5)
 .٣2١/ ٣٣التوبة، 

 .١1التعريفات  الجرجاني )علي بن محمد(   (6)
 . ١86 -١85/ ٣مدارج السالكين  ابن القيم   (1)
/ 2بصائر ذوو التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الفيروز آبادو )محمد بن يعقوب(   (8)

١08- ١09. 
 (.54البقرة  ا ية ) سورة (9)
 (.١٣سورة النور  ا ية ) (٣0)
 (.١سورة التوبة  ا ية ) (٣٣)
 .١4 -١١رياض الصالحين  أبو زكريا يحيى بن شرف النووو   (٣2)
 .550/ ٣٣مجموع الفتاو   ابن تيمية   (٣١)
 .2٣14/ ٣مفاتيح الغيب  الرازو   (٣4)
 .٣١9/ ٣ينظر  علل وأدوية  محمد الغزالي   (٣5)
. ٣66/ ١4تاج العروس من جواهر القاموس  محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني   (٣6)

 مادة  )أذن(.
/ 6، ينظر  تفسير التحرير والتنوير  ٣0١/ 4ينظر  تفسير القرآن العظيم  ابن كثير   (٣1)

١0٣. 
 .١١2/ 2ينظر  تفسير القرآن العظيم  ابن كثير   (٣8)
 .٣60 /٣٣مجموع الفتاو   ابن تيمية   (٣9)
، 22 -2٣/ ٣ينظر  تنوع خطاب القران الكريم في العهد المدني  صالح العولقي   (20)

 .68١وينظر  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية  الشوكاني  
 .٣0١/ 4تفسير ابن كثير   (2٣)
 .٣ينظر  الدعوة اإلسالمية  محمد الغزالي، دار نهضة مصر، ط/ (22)
 .26ية سورة التوبة  ا  (2١)
 .2٣11/ ٣مفاتيح الغيب  للرازو   (24)
، وينظر  اإلتقان في علوم القران  جالل الدين 21/ ٣ينظر  أحكام القران البن العربي   (25)

 .495/ ٣، وبصائر ذوو التمييز في لطائف الكتاب العزيز  الفيروز آبادو  ٣55/ ١السيوطي  
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، و بغية اإليضاح  50/ ٣ف الشحود  ينظر  الخالصة في علوم البالغة  علي بن ناي (26)
 .٣/١١6عبد المتعال  

 .2٣سورة آل عمران  ا ية    (21)
 .212/ ٣ينظر  اإليضاح  في علوم البالغة  جالل الدين القزويني   (28)
 .525/ ٣5ينظر  مفاتيح الغيب  الرازو   (29)
 .529/ ٣5ينظر  مفاتيح الغيب  الرازو   (١0)
 .١08/ 6التنوير  ابن عاشور  ينظر  تفسير التحرير و  (١٣)
 .9/ ٣موسوعة التوبة والترقي   (١2)
 .١01 -١06/ ٣مدارج السالكين  ابن القيم   (١١)
 .284/ 6ينظر  التحرير والتنوير  ابن عاشور   (١4)
، وشرح أسماء اهلل الحسنى  ٣65/ ٣ينظر  النور األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى   (١5)
٣ /56. 
 .٣٣5/ 4ابن كثير  ينظر  تفسير  (١6)
 .٣6/ 4ينظر  تفسير معالم التنزيل لالمام البغوو   (١1)
 ،.١08/ 6، وتفسير التحرير والتنوير  ابن عاشور  ٣6/ 4ينظر  تفسير البغوو   (١8)
 .11٣معارج القبول  حافظ الحكمي   (١9)
 .5 آلية:سورة التوبة  ا  (40)
 .١08/ 6ينظر  التحرير والتنوير  ابن عاشور   (4٣)
 .٣2١6ينظر  تفسير الشعرواو   (42)
 .٣4سورة التوبة  ا ية    (4١)
 .١٣4/ 6ينظر  تفسير التحرير والتنوير   (44)
 .٣2١1ينظر  تفسير الشعرواو   (45)
 .25١/ ٣موسوعة المسلم في التوبة والترقي   (46)
 .١46/ 2ينظر  أيسر التفاسير  للجزائرو   (41)
 .26سورة التوبة  ا ية  (48)
 .4١1/ 2نظر  سيرة ابن هشام  ي (49)
 .11٣/ 2مرويات اإلمام الزهرو في المغازو   (50)
 .٣4/ ٣ينظر  مرويات غزوة حنين   (5٣)
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 .١١2ينظر  تفسير السعدو   (52)
 .٣٣6/ 2أضواء البيان   (5١)
 .8سورة المنافقون  ا ية   (54)
 .٣01لباب النقول في أسباب النزول   (55)
 .٣90/ 8ينظر  أضواء البيان   (56)
 .1١سورة التوبة  ا ية  ( 51)
 .4٣8/ 6ينظر  تفسير التحرير والتنوير   (58)
التولي  اإلعراض والمراد به اإلعراض عن التوبة، ينظر  تفسير التحرير والتنوير، ابن  (59)

 .4٣8/ 6عاشور  
 .٣١0/ ١أعالم الموقعين   (60)
 .١8١/ 2ينظر  النكت والعيون   (6٣)
فاعة بن عبد المنذر بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف، ينظر  اإلصابة أبو األنصارو، ر  (62)

 .١٣2/ ٣4في تمييز الصحابة  ابن حجر العسقالني  
 .٣14أسباب النزول  للواحددو   (6١)
 .45١/ ٣4، وينظر  تفسير الطبرو  ٣١9/ ٣6مفاتيح الغيب   (64)
 .١05 /٣موسوعة المسلم في التوبة والترقي، د. منير البياتي   (65)
 .98 -91/ 4، والترغيب والترهيب  المنذرو  ١16/ ٣مسند أحمد بن حنبل   (66)
 .٣١9/ ٣6مفاتيح الغيب   (61)
 .54سورة األنعام  من ا ية   (68)
، وأحكام القرآن  242/ 8، وتفسير القرطبي  99 -98/ 4ينظر  أبي السعود   (69)

 .2٣5/ ١الجصا   
/ ٣، وزهرة التفاسير  ٣00/ 4، وأبي السعود  ٣41 -٣46/ ٣6ينظر  مفاتيح الغيب   (10)

١4١4. 
 .488 -481/ 1مجمع الفتاوو  البن تيمية   (1٣)
هو كعب بن مالك بن أبي كعب األنصارو السلمي، ينظر  اإلصابة في تمييز الصحابة   (12)

 .١05 -١04/ 1العسقالني  
 .252/ ٣ هو هالل بن أمية بن عامر بن قيس األنصارو، ينظر  اإلصابة  (1١)
 .٣59/ 9هو مرارة بن الربيع األنصارو العمرو، ينظر  اإلصابة   (14)
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، وأيسر ٣65/ ١، وتفسير القشيرو  القشيرو  456/ 6ينظر  تفسير التحرير والتنوير   (15)
 .42١/ 2التفاسير  

 .١92/ 2تفسير ابن كثير   (16)
 .١5١/ ٣، وتفسير السعدو  2291/ ٣مفاتيح الغيب   (11)
/ ٣، وتفسير السعدو  412/ 6، وتفسير ابن عاشور  228/ 4ر  تفسير ابن كثير  ينظ (18)

١54. 
 .١02/ 2ينظر  الكّشاف  الزمخشرو   (19)
 .42/ ٣6(، 6١01صحيح البخارو  كتاب الدعوات، باب )لكل نبي دعوة مستجابة(، ) (80)
م، وهي من مدن تبوك  منطقة تبوك موضع شمال الجزيرة العربية بين وادو القر  والشا (8٣)

الحجاز الرئيسية تقع شمااًل لها إمارة تعرف بإمارة تبوك، ينظر  معجم البلدان  ياقوت الحموو  
2 /٣4. 
 .٣04/ ١الكّشاف  الزمخشرو   (82)
 .١60ينظر  القصة في القران مقاصد الدين وقيم الفن  محمد قطب   (8١)
 .٣0الزجر بالهجر  جالل الدين السيوطي   (84)
(، 44٣8البخارو  كتاب المغازو، باب حديث كعب بن مالك )رضي اهلل عنه(، )صحيح  (85)

118- 119. 
، وانظر  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  السعدو  ٣٣9سورة التوبدة  ا ية  (86)

١55. 
 
 
 

 در  والمراجعاالمص
 .القرآن الكريم .٣
الدددددددين السدددددديوطي  ، عبددددددد الددددددرحمن بددددددن أبددددددي بكددددددر، جدددددداللاإلتقووووووان فووووووي علوووووووم القووووووران .2

(، تحقيدددددق  محمدددددد أبدددددو الفضدددددل إبدددددراهيم، الهيئدددددة المصدددددرية العامدددددة للكتددددداب، طبعدددددة أل9٣٣)
 م(.٣914 -أل٣١94)

 محمد بن عبد اهلل األندلسي، دار الكتب العلمية.أحكام القران البن العربي،  .١
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، احمددددددد بددددددن علددددددي الددددددرازو الجصددددددا  أبددددددو بكددددددر، دار إحيدددددداء أحكووووووام القووووووران للجصوووووواص .4
 د تحقيق  محمد الصادق قمحاوو.أل٣405، بيروت، التراث العربي

، محمدددد بدددن محمدددد العمدددادو أبدددو السدددعود، إرشووواد العقووول السوووليم إلوووى ماايوووا القوووران الكوووريم .5
 دار إحياء التراث العربي، بيروت.

 م(.٣968 -أل٣١88، الواحدو، دار الباز، مؤسسة الحلبي، )أسباب الناول .6
حجددددر أبددددو الفضددددل العسددددقالني، دار  ، احمددددد بددددن علددددي بددددناإلصووووابة فووووي تمييووووا الصووووحابة .1

 .أل٣4٣2الجيل، بيروت، الطبعة األولى، 
، محمدددد األمدددين بدددن محمدددد المختدددار بدددن عبدددد أضووووال البيوووان فوووي إيضووواح القووورآن بوووالقرآن .8

(، دار الفكدددددددددددددر، بيدددددددددددددروت، لبندددددددددددددان، الطبعدددددددددددددة أل ٣١9١القدددددددددددددادر الجكندددددددددددددي الشدددددددددددددنقيطي )
 م(.٣995 -أل٣425)

(، أل15٣بددددن أبددددي بكددددر ابددددن قدددديم الجوزيددددة )، محمددددد أعووووالم المووووورعين عوووون رب العووووالمين .9
 -أل٣١88تحقيددددق  طددددده عبدددددد الددددرؤوف سدددددعد، مكتبدددددة الكليددددات األزهريدددددة، مصدددددر، القددددداهرة، )

 م(.٣968
، جددددابر بددددن موسددددى بددددن عبددددد القددددادر بددددن جددددابر أيسوووور التراسووووير لكووووالم العلووووي  الكبيوووور .٣0

 أبدددددددددو بكدددددددددر الجزائدددددددددرو، مكتبدددددددددة العلدددددددددوم والحكدددددددددم، المديندددددددددة المندددددددددورة، الطبعدددددددددة الخامسدددددددددة،
 م(.200١ -أل٣424)
، جددددالل الدددددين أبددددو عبددددد اهلل محمددددد بددددن سددددعد الدددددين بددددن اإليضوووواح فووووي علوووووم البال ووووة .٣٣

 م.٣998عمر القزويني، دار إحياء العلوم، بيروت، الطبعة الرابعة، 
، مجددددد الدددددين محمددددد بددددن يعقددددوب بصوووواور اوت التمييووووا فووووي لطوووواو  الكتوووواب العايووووا .٣2

، إحيددددداء التدددددراث اإلسدددددالمي، القددددداهرة، الفيدددددروز آبدددددادو، تحقيدددددق  محمدددددد علدددددي علدددددي النجدددددار
 .أل٣١8١

، عبدددددد المتعدددددال الصدددددعيدو، بغيوووووة اإليضووووواح لتلخووووويص المرتووووواح فوووووي علووووووم البال وووووة .٣١
 م(.2005 -أل٣426مكتبة ا داب، الطبعة السابعة عشر، )

، محمددددد بددددن محمددددد بددددن عبددددد الددددرزاق الحسدددديني، توووواع العووووروه موووون جووووواهر القوووواموه .٣4
 الزبيدو، دار الهداية.

  محمددددد الطدددداهر بددددن محمددددد بددددن محمددددد الطدددداهر بددددن نوووووير موووون الترسوووويرالتحريوووور والت .٣5
 .أل(٣١9١عاشور التونسي م)
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، عبدددد العظددديم بدددن عبدددد القدددوو المندددذرو أبدددو التر يوووب والترهيوووب مووون الحوووديث الشوووري  .٣6
 .أل٣4٣1محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

 م.٣91٣س، علي بن محمد الجرجاني، الدار التونسية، تون التعريرات، .٣1
   الشعراوو.ترسير الشعروات .٣8
  أبددددو الفددددداء إسددددماعيل بددددن عمددددر بددددن كثيددددر القرشددددي الدمشددددقي ترسووووير القوووورآن الع وووويم .٣9

 م.٣994 -أل٣4٣4ن تحقيق  محمود حسن، دار الفكر، الطبعة الجديدة أل(114م)
   القشيرو.ترسير القشيرت .20
ر مسدددددود صددددالح عبددددد اهلل منصددددو تنوووووا خطوووواب القووووران الكوووووريم فووووي العهوووود المووووودني،  .2٣

 العولقي، رسالة مقدمة إلى قسم اللغة العربية بعدن لنيل درجة الماجستير.
، عبدددددد الدددددرحمن بدددددن ناصدددددر بدددددن تيسوووووير الكوووووريم الووووورحمن فوووووي ترسوووووير كوووووالم المنوووووان .22

السدددددعدو، تحقيدددددق  عبدددددد الدددددرحمن بدددددن معدددددال اللويحدددددق، مؤسسدددددة الرسدددددالة، الطبعدددددة األولدددددى، 
 م(.2000 -أل٣420)
، محمدددد بدددن جريدددر بدددن يزيدددد بدددن كثيدددر بدددن غالدددب رانجوووامع البيوووان فوووي تلويووول آت القووو .2١

(، تحقيددددددق  احمددددددد محمددددددد شدددددداكر، مؤسسددددددة أل١٣0 -224ا ملددددددي، أبددددددو جعفددددددر الطبددددددرو، )
 الرسالة.

 ، علي نايف الشحود.الخالصة في علم البال ة .24
، محمدددددد الغزالدددددي، دار نهضدددددة الووووودعوة اإلسوووووالمية تسوووووتقبل عامهوووووا الخوووووامه عشووووور .25

 مصر، الطبعة األولى.
، أبددددددو بكددددددر زكريددددددا يحيددددددى بددددددن شددددددرف النددددددووو، تحقيددددددق  شددددددعيب نريووووووال الصووووووالحي .26

 .أل٣422األرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 
، جددددالل الدددددين السدددديوطي، مكتبددددة الصددددحابة للطباعددددة والنشددددر، طنطددددا، الاجوووور بووووالهجر .21

 .أل٣408الطبعة األولى، 
 .، اإلمام الجليل محمد أبو زهرة، دار الفكر العربياهرة التراسير .28
، البددددن هشددددام، عبددددد الملدددددك بددددن هشددددام بددددن أيددددوب الحميددددرو المعدددددافرو السوووويرة النبويووووة .29

 أبو محمد، تحقيق  طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل.
 ، الشي  خالد السبت.شرح أسمال اهلل الحسنى .١0
محمددددددد بددددددن إسددددددماعيل أبددددددو عبددددددد اهلل البخددددددارو الجعفددددددي، دار ابددددددن صووووووحيا البخووووووارت،  .١٣

 م(.٣981 -أل٣401الثالثة، )كثير، اليمامة، بيروت، الطبعة 
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، مسدددددلم بدددددن الحجددددداج أبدددددو الحسدددددين القشددددديرو النيسدددددابورو، دار إحيددددداء صوووووحيا مسووووولم .١2
 التراث العربي، بيروت، تحقيق  محمد فؤاد عبد الباقي.

   محمد الغزالي، دار نهضة مصر، الطبعة األولى.علل وأدوية .١١
 .احمد مصطفى المراغي علوم البال ة )البيان، المعاني، البديع(، .١4
، محمدددد بدددن علدددي فوووتا القووودير الجوووامع بووون فنوووي الروايوووة والدرايوووة مووون علوووم الترسوووير .١5

 الشوكاني.
، محمددددد قطددددب، دار قبدددداء، القدددداهرة، القصووووة فووووي القوووورآن مقاصوووود الوووودين وروووويم الروووون .١6

 م.2002
، ابددددو القاسددددم الكشووووا  عوووون حقوووواوي التنايوووول وعيووووون األراويوووول فووووي وجووووو  التلويوووول .١1

دار إحيددددداء التدددددراث العربدددددي، بيدددددروت، تحقيدددددق   محمدددددود بدددددن عمدددددر الزمخشدددددرو الخدددددوارزمي،
 عبد الرزاق المهدو.

، عبدددد الدددرحمن بدددن أبدددي بكدددر بدددن محمدددد السدددديوطي لبووواب النقوووول فوووي أسوووباب النووواول .١8
 أبو الفضل، دار إحياء العلوم.

ابددددن منظددددور )محمددددد بددددن مكددددرم بددددن منظددددور اإلفريقددددي المصددددرو(، دار  لسووووان العوووورب، .١9
 صادر، بيروت، الطبعة األولى.

 -، احمدددددد بدددددن عبددددد الحلددددديم ابددددن تيميدددددة الحراندددددي، تحقيددددق أندددددور البدددددازالرتووووواو مجموووووا  .40
 م(.2005 -أل٣426عامر الجزار، دار الوفاء، الطبعة الثالثة، )

يووواس نسوووتعين .4٣ ، محمدددد بدددن أبدددي بكدددر أيدددوب مووودارع السوووالكين بوووين منووواال إيووواس نعبووود وا 
 -أل٣١9١الزرعدددددددددي أبدددددددددو عبدددددددددد اهلل، دار الكتددددددددداب العربدددددددددي، بيدددددددددروت، الطبعدددددددددة الثانيدددددددددة، )

 م(.٣91١
  محمددددددد  بددددددن محمددددددد العددددددواجي،  الطبعددددددة مرويووووووات اإلمووووووام الاهوووووورت فووووووي المغوووووواات .42

 م(.2004 -أل٣425األولى، )
، إبددددراهيم بددددن إبددددراهيم قريبيددددي، الناشددددر عمددددادة البحددددث العلمدددددي مرويووووات  وووواوة حنووووين .4١

 .أل٣4٣2بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، الطبعة األولى، 
، حدددافظ بددددن أحمدددد الحكمددددي، دار ل إلووووى علووووم األصووووولمعوووارع القبووووول بشوووورح الوصوووو .44

 م(.٣990 -أل٣4٣0ابن القيم، الدمام، الطبعة األولى، )
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(، حققدددده وخددددرج أل5٣6، أبددددو محمددددد الحسددددين بددددن مسددددعود البغددددوو )ت  معووووالم التنايوووول .45
أحاديثددددددده محمدددددددد عبدددددددد اهلل نمدددددددر، عثمدددددددان جمعدددددددة خميريدددددددة، سدددددددليمان مسدددددددلم الحدددددددر ، دار 

 م(.٣991 -أل٣4٣1طيبة، الطبعة الرابعة، )
 ، ياقوت بن عبد اهلل الحموو، دار الفكر، بيروت.معجم البلدان .46
أبددددددو الحسدددددين احمدددددد بددددددن فدددددارس بدددددن زكريددددددا، تحقيدددددق  عبددددددد معجوووووم مقوووووواييه اللغوووووة،  .41

 م(.٣919/ أل٣١99السالم محمد هارون، دار الفكر، الطبعة )
/   أبددددددو عبددددددد اهلل فخددددددر الدددددددين المعددددددروف بددددددالفخر الددددددرازو، دار النشددددددرمروووووواتيا الغيووووووب .48
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