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ملخص البحث:

احنصرت يف ثالثة مواضع يف إطار قصص األنبياء يف العهد

يتناول هذا البحث دراسة أفعال املقاربة الواردة يف القرآن من

املكي  ،وإن كان املعىن اللغوي للفعل طفق اثبت إال أن

خالل موضوعات مشرتكة كنوع من أنواع التفسري املوضوعي،

الرتكيب مع اجلملة يعطي داللة مستقلة يف كل موضع .

حيث يهدف إىل الوصول إىل دالالت أفعال املقاربة داخل

وكما أوصت الباحثة ابلعناية أبلوان التفسري املوضوعي يف

السياق واملوضوعات اجلامعة بينها ،واعتمدت الباحثة على

الدراسات النحوية .

املنهج االستقرائي الوصفي ملعاجلة قضية اجلمع بني أفعال

ABSTRCT
This research deals with studying the actions
of the approach mentioned in the Qur'an
through common topics as a kind of
objective interpretation, as it aims to reach
the indications of the actions of the approach
within the context and the cross-cutting
issues between them, and the researcher
relied on the descriptive inductive approach
to address the issue of combining the actions
of the approach within one framework, and
from Then I studied it in terms of syntax and
semantics by relying on grammar and
interpretation books, especially the book of
the scout, and this study yielded a set of
results, the most important of which are: that
the proven ones were confined within

املقاربة داخل إطار واحد  ،ومن مث دراستها تركيبا ودالليا من
خالل االعتماد على كتب النحو والتفسري خصوصا كتاب
الكشاف  ،وأسفرت هذه الدراسة عن جمموعة من النتائج من
أمهها  :أن كاد املثبتة احنصرت داخل موضوعات معينة كانت
من أبرزها األمثال وأفعال الكافرين  ،وأن كاد املنفية جاءت
يف أغلب مواطنها يف السياق املدين وحتديدا صفات املؤمنني
واملنافقني  ،وأن عسى تفرعت إىل ثالثة أنواع التامة والناقصة
والدائرة بني التمام والنقصان ،ولكل نوع من هذه األنواع
دالالت تقوم على الرتكيب وسياق اآلية داخل موضوعات
حمددة جامعة لآلايت ذات املعىن املتقارب ،وأن طفق
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الواردة يف القرآن ومجع اآلايت املشرتكة يف املعىن حتت عنوان

certain topics, the most prominent of which
were the proverbs and actions of the
unbelievers, and that almost exile came in a
The dominance of its citizens in the civil
context, specifically the characteristics of
believers and hypocrites And that it may be
divided into three types, complete and
incomplete, and the circle between
completeness and decrease, and each of
these types have indications based on the
composition and the context of the verse
within specific topics inclusive of verses
with similar converging meaning, and that a
tunnel is confined to three places within the
framework of the stories of the prophets in
the Meccan era, even if the meaning The
linguistic verb of the verb is fixed, except
that the syntax with the sentence gives an
independent connotation in each position.
As recommended by the researcher to take
care of the colors of objective interpretation
in grammatical studies.

واحد ومن مث دراستها دراسة وصفية تركيبية داللية .
خلفية البحث:
هذه الدراسة تعىن مبوضوع مهم من مواضيع علم النحو وهو
كاد وأخواهتا ،من خالل تسليط الضوء على وجودها يف
القرآن الكرمي  ،وتقوم على الدراسة الوصفية الرتكيبية الداللية
آلي القرآن  ،وهذه الدراسة قامت على ما يسمى ابلتفسري
املوضوعي وهو " بيان موضوع ما من خالل آايت القرآن
الكرمي يف سورة واحدة أو سور متعددة "ويتطلب هذا البحث
مجع اآلايت وتفنيدها حيث يرتكز التفسري املوضوعي على "
اجلمع بني اآلايت املتفرقة يف سور القرآن املتعلقة ابملوضوع
الواحد لفظا أوحكما أو معنا وتفسريها حسب املقاصد
القرآنية " وقامت هذه الدراسة كذلك على تصنيف اآلايت
ذات املوضوع الواحد من حيث كوهنا مكية أو مدنية  ،حيث
نلمح التطابق الكبري بني موضوع اآلايت ذات السور املختلفة

مقدمة

ونوع السور  ،وهو ما سيعطي داللة واضحة ألفعال املقاربة

احلمد هلل صاحب العظمة واجلالل ،املتفرد ابلوحدانية

املوجودة يف اآلايت ذات الطابع املكي  ،واآلايت املتشاهبة يف

والكمال ،منزل الكتاب ومتحد أبقصر سورة منه ،حبل هللا

السياق املدين.

املتني ،وصراطه املستقيم  ،والدرة العليا يف البالغة والبيان،

مشكلة البحث:

وعلى نبيه أزكى الصالة وأمت التسليم ،إن هذا القرآن تفرد

يتطلب هذا النوع من الدراسة إىل تتبع أفعال املقاربة الواردة يف

بنظمه وإعجازه على وجه مل يسبق إليه كتاب  ،فكان معجزة

القرآن الكرمي مث فرز اآلايت وتصنيفها حتت موضوعات مث

حبق ،نزل متحداي ألهل الفصاحة والبالغة من العرب ،فكان

اجلمع بني اآلايت ذات املوضوع املشرتك ،وهو لون من ألوان

أتثريه عليهم بليغا جدا ،أذهل العقول ،وحري القلوب ،فاللسان

التفسري املوضوعي ،وقبل اإلحاطة ابلتفسري ومعرفة داللة فعل

عريب ،والكالم معجز ،أيسر الفؤاد  ،وأيخذ مبجامع الروح

املقاربة داخل اآلية يسبقه دراسة لفعل املقاربة من الناحية

جلزالته وقوة تراكيبه  ،ومن منطلق الرتاكيب القرآنية وما فيها

الرتكيبية وتسليط الضوء على النحو و إعراب الفعل داخل

من أسرار ومعاين قامت هذه الدراسة بتقصي أفعال املقاربة

مجلته  ،وجاءت هذه الدراسة متخذة هذا املسار رغم صعوبته
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للخروج من التكرار أو التقليد للدراسات الكثرية اليت عنيت

2.

أبفعال املقاربة يف القرآن الكرمي تركيبيا ودالليا متخذة مسار

يف سورة البقرة"؛ لعبد الكرمي حممود ،رسالة ماجستري  ،كلية

حدود اآلية فقط  ،يف حني أن هذه الدراسة توسعت يف

الدراسات العليا (قسم اللغة العربية) ( كردفان  :جامعة غرب

طريقة اجلمع بني اآلايت ذات املوضوع الواحد  ،وعلى حد

2016 ،م ).

علم الباحثة مل تدرس أفعال املقاربة من قبل على هذا اللون

تناول الباحث دراسة أفعال املقاربة الواردة يف سورة البقرة

من ألوان التفسري املوضوعي  ،وفكرة الباحثة من هذا البحث

واعتمدت الدراسة على حمورين ( اإلعراب والتحليل النحوي

هو الربط بني اآلايت للوصول إىل داللة أكثر عمقا ومشولية.
الدراسات

– وخرب أفعال املقاربة ) وقد أوصى الباحث بدراسة الربع
األخري من القرآن ألن الدراسة اقتصرت على الربع األول

السابقة:

حظيت أفعال املقاربة بدراسات متنوعة يف إطارات خمتلفة بني

وحتديدا سورة البقرة .

التنظري والتطبيق ،وإن كانت يف مجيعها تعىن بدراسة الفعل

3.

داخل حدود اآلية من جانب حمدد ،يف حني أن هذه الدراسة

(األردن

اجلامعة لكل فعل من أفعال املقاربة وذلك ابجلمع بني اآلايت

 :جامعة مؤتة  2011 ،م ) .

تناول الباحث

اليت حتمل دالالت متشاهبة ومتقاربة يف املعىن ومن مث دراستها

دراسة أفعال املقاربة من حيث معانيها

وأحكام خربها وكان التطبيق من خالل استقراء شواذ أفعال

تركيبيا ودالليا  ،ومن الدراسات اليت اطلعت عليها الباحثة :

املقاربة يف احلديث النبوي وركزت على األفعال اليت أوردها ابن

حبث بعنوان  " :كاد وأخواهتا يف القرآن الكرمي

مالك .

دراسة حتليلية حنوية وداللية "؛ لنور مهزة  ،رسالة ماجستري ،

4.

كلية الرتبية ( مكاسر  :جامعة عالء الدين 1439 ،هـ/
 2018م ) .

حبث بعنوان " :أفعال املقاربة دراسة لغوية "؛ لثامر

العواودة  ،رسالة ماجستري  ،كلية اللغة العربية وآداهبا ،

وسعت األطر من خالل تسليط الضوء على املوضوعات

1.

حبث بعنوان  ":أفعال املقاربة دراسة حنوية تطبيقية

حبث بعنوان " :الرؤية النقدية يف أفعال الرجاء "؛

إلسراء عباس  ،جملة اجلامعة العراقية  ،ع ، 37ص.10

تناول الباحث

تناولت الباحثة دراسة الفعل عسى سبب تسميتها ابألفعال

 :اجلانب النحوي لكاد وأخواهتا مع ذكر معىن عام بشكل

الناقصة  ،وعسى بني القوة والضعف  ،وموقف النحاة من

خمتصر وموجز ابلتوثيق من مرجع واحد  ،واالستقالل بكل

ماهية عسى  ،وطبيعة عملها يف اجلملة  ،والفارق بني كاد

آية مبفردها دون الربط بني اآلايت أو إجياد داللة مشرتكة،

وعسى  ،وهي مقالة موجزة خمتصرة

واعتمد اجلزء األكرب من هذه الدراسة على تسليط الضوء على
القرآن الكرمي من انحية ( تعريفه_ اترخيه –وتنزيله ) ،

5.

وختصيص الفصل الرابع كمبحث واحد يركز على اإلعراب.

وعدم اقرتاهنا هبا" ؛ لوليد صاحل  ،جملة جامعة املدينة العاملية
لعلوم
236
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تناول الباحث دراسة أخبار أفعال املقاربة من حيث جواز

اجلملة  ،وهذه البىن اللفظية هي املتكونة من نظام األصوات

اقرتاهنا أبن وعدم جوازها وكان التطبيق على صحيح البخاري

متتال

"

والشعر.

إذن حنن أمام نظام معني يعرف أبنه " اجلملة املركبة من عدد

6.

حبث بعنوان" :داللة كاد املنفية يف القرآن الكرمي

مفيدا

ضم
خالل تقسيماته وأنواعه يقول الشيخ حممود املنزيل " هو ّ
كلمة إىل أخرى ،ال على طريق سرد األعداد ،مثل قولك :

تناول الباحث قضية اختلف فيها العلماء وهي داللة نفي كاد
يف العربية  ،فقد عين هذا البحث إببراز آراء الفرقاء يف هذه

ضمت فيه كلمة إىل
قلم قرطاس ،كتاب ابب ،فاملرّكب إذا ما ّ

القضية  ،وما استند إليه كل فريق من أدلة يف بعض ما جاء

أخرى هبذا املعىن ،وهو أربعة أقسام :إسنادي :إن اشتمل على

يف القرآن الكرمي والشعر اجلاهلي  ،وخلص هذا البحث إىل

نسبة بني األلفاظ حيصل هبا فائدة …،وإضايف  :حنو كتاب

أن الشواهد القرآنية والشعرية تشري يف أغلبها إىل أن نفي كاد

هللا ،ووصفي :حنو اإلنسان الكامل ،ومزجي عددي  :حنو

يعين وقوع الفعل بعدها بصعوبة وبطء  ،وأن داللة كاد املنفية

مخسة عشر ،وغري عددي كسيبويه"

يف القرآن الكرمي مل أتت خمالفة لسنن العرب يف كالمها.

" وهذا التّعريف جامع

لعل الرتكيب اإلسنادي هنا هو الذي
ملختلف أنواع الرتكيب ،و ّ

حبث بعنوان " :أفعال املقاربة ما ختتص به عسى"؛

الرتاكيب اإلضافية والوصفية واملزجية
يدل على املعىن ،خبالف ّ

لوليد صاحل  ،جملة جامعة املدينة العاملية لعلوم اللغة ،مصر،

التامة اليت ال حيسن
اليت قد تندرج ضمن ّ
الرتاكيب غري ّ
والذي يهمنا يف هذه الدراسة
السكوت عليها"
ّ

.

تناول الباحث دراسة عسى من حيث عملها وحركة السني

الرتكيب اإلسنادي للوصول إىل معىن أفعال املقاربة داخل

عند إسنادها إىل األمساء وجواز رفع السبيب .

سياقاهتا.

معىن الرتكيب:

معىن الداللة:

الرتكيب لغة  :وورد يف املعجم الوسيط  :رَّكبه  :جعله يركب،

الداللة لغة :

والشيء  :وضع بعضه على بعض وضمه إىل غريه  ،فصار

" مصدر الدليل ابلفتح والكسر " .

وجاء يف لسان العرب " ودله على الشيء يدله دال وداللة

شيئا واحدا  ،ركب الكلمة أو اجلملة  ،وهذا تركيب يدل على
كذا

أو

مقصودا
ً

"

ويف أنوار الربيع جاء التفصيل والتوضيح ملعىن الرتكيب من

لآلداب  ،ج ، 9ع2021 ، 2م  ،ص. 839-858

د.ت

وفق

علم

األلفاظ وفق نسق معني  ،ويلزم أن يؤدي هذا الرتكيب معىن

والشعر اجلاهلي" ؛ ألمين األمحد  ،جملة احتاد اجلامعات العربية

7.

قواعد

الصرف

فاندل  :سدده إليه  ،ودللته فاندل  ،والدليل  :ما يستدل به
 ،والدليل  :الدالل  ،وقد دله على الطريق يدله َداللة ِداللة
ودلولة  :والفتح أعلى "وحنن إذ نعىن بداللة أفعال املقاربة فإننا
ُ

"

مفهوم الرتكيب عند علماء النحو  " :هي اجلملة اليت ترتكب
من عدد من البىن اللفظية اليت هي مكوانت الرتكيب أو

نريد التوصل إىل داللة اللفظ يقول أوملان ستيفن "داللة
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اللفظ :هي ما ينصرف إليه هذا اللفظ يف الذهن من معىن

الكلي من وراء املفردات املرتاصة جبوار بعضها البعض

مدرك أو حمسوس ""وعليه فالبد من الوقوف على الداللة

كاد يف القرآن الكرمي دراسة وصفية تركيبية داللية :

املعجمية للفظة اليت تربز لنا أصل املادة ،ومعانيها ،للوقوف

"وردت كاد وتصريفاهتا أربعا وعشرين مرة يف القرآن الكرمي"

على املعىن األصلي للفظة وتطور داللتها ،فالداللة اللغوية

أهم املوضوعات اليت تناولتها كاد يف القرآن الكرمي:

للفظة ،أي املعىن اللغوي هلا والذي حيدد أصل مادهتا وحتديد

1/كاد يف سياق ضرب األمثال :

املراد منها ،والربط بني دالالهتا املتعددة ،للوقوف على تطور

األمثال يف القرآن هلا صور خاصة ختتلف عن ما ذكره األدابء

هذه اللفظة يف استعماالهتا ." .
الداللة

اصطالحا
ً

ويعرف املثل القرآين أبنه " الكالم الذي يقصد به تصوير حالة

:

 ،أو واقعة  ،أو شخص  ،التعاظ القارئني والسامعني ابلصورة

قال الزركشي :هي" :كون اللفظ حبيث إذا أطلق فَ ِهم منه
املعىن َم ْن كان عاملا بوضعه له" .

يف النفس  ،سواء كان تشبيها أو قوال مرسال " والرتكيز يف

ويوضحه أمحد خمتار بعدة مفاهيم " هو دراسة املعىن ،أو العلم

هذا املقام على األمثال اليت ورد يف سياقها الفعل كاد وداللة

الذي يدرس املعىن أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول

ذلك  ،وهذا السياق ورد يف السور املدنية منها ما يصور حال
ۡ ۖۡ
ۡ ۡ ۡ
صَرُه ۡم
َب
أ
ف
ط
خي
َ
املنافقني كقوله هللا تعاىل ﴿ يَ َك ُ
اد ٱل َرب ُق َ ُ َ
ْۚ
ۡ
ۡ
ّلل
َضآءَ َهلُم َّم َش ۡواْ فِ ِيه َوإِ َذآ أَظلَ َم َعلَي ِه ۡم قَ ُامواْ َولَ ۡو َشآءَ ٱ َُّ
ُكلَّ َمآ أ َ
ِ ۡ ِ ِ ۡ ۡ ْۚ
ص ِرِه ۡم إِ َّن ٱ َّّللَ َعلَى ُك ِّل َش ۡيءٖ قَ ِديرٖ﴾
ب ب َسمعهم َوأَب َ
لَ َذ َه َ
" يكاد فعل يدل على مقاربة وقوع الفعل بعدها ،وموضع

الدكتور متام حسان "يقصد هبا الكيفية اليت يتم فيها استعمال

خيطف نصب ألنه خرب كاد "يكاد الربق " أي يقرب :والعرب

املفردات ضمن سياق لغوي معني ،وبيان عالقاهتا ابلعملية

تقول كاد يفعل كذا ،أي قرب يفعل  ،أي قارب الربق خطف

".

األبصار  ،فالرتكيب بني كاد ومجلة املثل هو تصوير حلال

اليت صورها هلم  ،حيث يربز املعىن بصورة رائعة موجزة هلا وقع

نظرية املعىن  ،أو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب
توفرها يف الرمز حىت يكون قادرا على محل املعىن" ويفسر
الدكتور حممد اخلويل املفهوم النظري لعلم الداللة " هو علم
يبحث يف معاين الكلمات واجلمل  ،أي يف معىن اللغة  ،وعند

الذهنية

املنافق " حيث أن من شأنه أن يتحلى بظاهر من الدين
ليكسب منه غنائمه  ،ولكنه يبوء بنهاية تنقلب غنائمه وابال
عليه "وهذه الصورة جاءت " كحال أصحاب مطر غزيرة يف

ومن خالل هذه التعريفات فإن تركيزان يف هذا البحث خيلص

ليلة ظلماء مليئة بوميض الربق وزجمرة الرعد  ،إذا أومض

إىل االهتمام ابملعىن من خالل الداللة الكامنة فيه ال حبسب

عليهم الربق كاد أن يتخطف منهم أبصارهم  ،وإذا دامههم

املفردة لوحدها وهو فعل املقاربة وإن كان هو خيط االمتداد

قصف الرعد جعلوا أصابعهم يف آذاهنم من خمافته واتقائه "

مع السياق واجلملة ككل للوصول إىل الصورة الكاملة واملعىن

الصورة التمثيلية جاءت مركبة ابلفعل يكاد " حيث جاء املعىن
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ابتداء يف صورة التمثيل  ،وهذا اندر وقليل ولكنه على قلته

ابإلفراط فيه ،وجيوز أن يراد غيظ الزابنية " يقول القونوي "

يف كالم البلغاء  ،كثري يف القرآن الكرمي " والتمثيل أييت على

وهو متثيل لشدة اشتعاهلا هبم  ،يعين أنه استعارة متثيلية  ،شبه

مقامات متعددة وهذه اآلية جاءت يف" مقام االحتجاج

اهليئة املنتزعة من أمور عديدة وهي النار وشدة االشتعال هبا

واالستدالل " بينما جاء مقام الوصف" ما كان يف وصف
اد َزۡيـتُـ َها
اإلميان يف قلب املؤمن كما يف قوله تعاىل " ﴿ يَ َك ُ
ۡ
يِ
ض ٓيءُ َولَ ۡو َۡمل َمت َس ۡسهُ َانرٖ ْۚۚ نُّور َعلَى نُورٖ ْۚۚ﴾ "وجاء الفعل
ُ
يكاد من أجل تقريب املعىن " وهذا املثل للتقريب فقط  ،ألن

وحصول األمل الشديد هبا هبيئة أخرى مأخوذة من أشياء كثرية
 ،املغتاظ واغتياظه وكمال حرصه يف إيصال األمل الفادح إىل
من غضب عليه حبيث يكاد املغتاظ يتفرق من كمال غضبه ،
ووجه الشبه قوة التأثري "

تشبيه املعقول ابحملسوس يراد به تقريب املعىن املعقول لألذهان

 2/كاد يف سياق كيد

" " ،فقد شبه هللا :اإلميان الذي يقذفه يف قلب املؤمن

الكافرين

وأفعاهلم :

من مواطن كاد اليت محلت سياقا متشاهبا هو دخوهلا على

مبشكاة فيها مصباح  ،املصباح يف زجاجة  ،كأهنا يف قوة

أفعال الكفار وتربصهم ابلنيب صلى هللا عليه وسلم حيث

إضاءهتا وصفائها كوكب من الدر  ،وهو اللؤلؤ  ،يدفع الظلمة

وردت مجيع هذه املواطن يف السور املكية اليت تصور املشهد

بشدة  ،من قوة إضاءته وبياضه وصفائه  ،هذا املصباح يوقد

قبل اهلجرة وما القاه النيب وصحابته الكرام من تربص وأذى ،

من زيت شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية  ،يكاد زيتها

وعند استقراء هذه املواطن برتتيب املصحف فإن أول األفعال

من شدة صفائه يضيء دون إيقاد " ،ومما نلمحه يف هاتني

ادواْ
الكيدية ابلنيب االفتتان يقول ربنا تبارك وتعاىل " ﴿ وإن َك ُ
ۡ
ِ
ي أ َۡو َح ۡيـنَآ إِلَ ۡي َ ِ ۡ ِ
ي َعلَ ۡيـنَا َغ ۡ َريهُۥۖۡ﴾ و"
لَيَـفتِنُونَ َ
ك َع ِن ٱلَّذ ٓ
ك لتَـف َرت َ

الصورتني  ،أن اجلامع بينهما هو الفعل يكاد جاء على صيغة
املضارع مما يدل على استمرارية وصف الذعر يف قلوب

الرتكيب النحوي لآلية " إن  :فيها مذهبان مشهوران :

املنافقني ما بقوا يف نفاقهم  ،واستمرارية النور التام للمؤمنني ما

مذهب البصريني  :أهنا خمففة  ،والالم فارقة بينها وبني إن

تعاهدوا اإلميان يف قلوهبم  ،فالنفاق واإلميان من االعتقاد

النافية ،وهلذا دخلت على انسخ  ،ومذهب الكوفيني أهنا

القليب والذي ال يتجلى فهمه يف األذهان إال بواسطة التصوير

مبعىن ما النافية ،وكادوا فعل ماض انقص  ،والواو امسها ،

ومقاربة وصف كل منهما من خالل املثل  ،ومن مواضع

والالم مبعىن إال  ،ومجلة يفتنوك خرب كادوا  ،وضمن يفتنوك

التشبيه والتمثيل ما ورد يف السياق املكي يف وصف جهنم
ۡ ۖۡ
اد متََيَّـُز ِم َن ٱلغَ ۡي ِظ ﴾ يتكامل كاد مع خربه
يقول تعاىل  ﴿ :تَ َك ُ
املضارع ليعطي داللة واضحة ووصفا جلهنم  ،يقول الزخمشري

معىن يصرفونك  ،فلهذا عدي بـ( عن)  ،وتقديره  :ليصرفونك
بفتنتهم " ومن انحية املعىن اللغوي ليفتنونك  :يفتنوك " لغة":
فتنه يـَ ْفتِنُه" :أوقعه يف الفتنة ،والفتنة هي ما يتبني به حال
اإلنسان من اخلري والشر  ،يقال  :فتنت الذهب ابلنار إذا

صاحب الكشاف " جعلت كاملغتاظة عليهم لشدة غلياهنا هبم
ويقولون فالن يتميز غيظا  ،ويتقصف غضبا  ،وغضب

أحرقته هبا لتعلم أنه خالص أو مشوب " وذكر القرطيب هلا

فطارت منه شقة يف األرض وشقة يف السماء  ،إذا وصفوه

معنيني" ( يزيلونك ) يقال :فتنت الرجل عن رأيه إذا أزلته عما
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كان عليه ،قاله اهلروي ،وقيل يصرفونك  ،واملعىن واحد " فإذا

وأنشد :يطيع سفيه القوم إذ يستفزه

أردان الفعل مفردا كان املعىن واضحا  ،لكن الغموض يف

اهلزاهز"

الرتكيب واملعىن الداليل لفعل املقاربة داخل سياق كيد

يقول األلوسي " وإن كادوا أي أهل مكة كما روي عن ابن

الكافرين واختالف العلماء يف أتويل هذا السياق  ،يقول

عباس وقتادة وغريمها ليستفزونك ليزعجونك ويستخفونك

الزجاج " معىن الكالم كادوا يفتنونك :أهنم قاربوا أن يفتنوك
ادواْ
أي خيدعوك فاتنني وأصل الفتنة االختبار فقولهَ :وإِن َك ُ
ك أي  :يزيلونك ويصرفونك عن الذي أوحينا إليك
لَيَـ ْفتِنُونَ َ

بعداوهتم ومكرهم من األرض  ،أي األرض اليت أنت فيها
وهي أرض مكة ليخرجوك أي :ليتسببوا إىل خروجك منها
وكان هذا االستفزاز مبا فعلوا من حصره صلى هللا عليه وسلم

يعين القرآن ،واملعىن عن حكمه  ،وذلك ألن يف إعطائهم ما

يف الشعب والتضييق " جاءت كاد يف هذا السياق لتمنع

سألوه خمالفة حلكم القرآن" يقول ابن حيان " ومعىن ليفتنونك

املعىن املتبادر إىل الذهن أبن قريشا أخرجوا النيب صلى هللا عليه

 :ليخدعونك وذلك يف ظنهم ال أهنم قاربوا ذلك إذ هو

وسلم من مكة  ،يقول ابن حيان " والظاهر أن اآلية تدل

معصوم أن يقاربوا فتنته عما أوحى هللا إليه  ،وتلك املقاربة يف

على مقاربة استفزازهم ألن خيرجوه  ،فما وقع االستفزاز وال

زعمهم سببها رجاؤهم أن يفرتي على هللا غري ما أوحى هللا إليه

إخراجهم إايه املعلل به االستفزاز "يقول الزخمشري مؤكدا عدم
إخراجهم للنيب من مكة مستشهدا بقوله تعاىل ﴿ َوإِذٖا َّال
ۡ
ك إَِّال قَلِيلٖا﴾ قيل معناه  :أهنم لو أخرجوك
يـَلبَـثُو َن ِخلَ َف َ
الستؤصلوا عن بكرة أبيهم ،ومل خيرجوه بل هاجر أبمر ربه "(

" إذن ابن حيان أول املقاربة هنا إىل رجاء الكفار ال
مقاربتهم حقيقة وأن النيب معصوم من فتنتهم  ،وهذا القول هو
ما نرجحه ملناسبته معىن كاد أبنه مقاربة حصول الفعل دون
وقوعه  ،فالكفار كابدوا يف إحلاق األذى ابلنيب لكنهم مل

) يقول أبو السعود "( ليخرجوك منها وإذن ال يلبثون )

يصلوا إىل مرادهم  ،وتستمر أفعاهلم الكيدية يف نفس السورة
يقول تعاىل ﴿ :وإِن كادوا لي ۡست ِفزونك ِمن ٱ ۡأل َۡر ِ ۡ
وك
ض لِيُخ ِر ُج َ
َ َ ُ ْ ََ َ ُّ َ َ َ
ۡ ۖۡ
ِمنـ َها ﴾ قال ابن عاشور "عطف على مجلة ( وإن كادوا
ليفتنونك) تعدادا لسيئات أعماهلم والضمائر املتحدة ،

ابلرفع عطفا على خربك كاد  ،وقرئ ال يلبثوا ابلنصب إبعمال
إذن على أن اجلملة معطوفة على مجلة وإن كادوا ليستفزونك
،

عيسى:

بسط الشواطب بينهن

أي ولو خرجت ال يبقون بعد خروجك " ،وقد جتاوز أبهل

"

الكفر القدح يف النيب صلى هللا عليه وسلم واستهزائهم به قال
ْۚ
ۡ ِِ ۡ
ِ
ص َ ۡربَان َعلَ ۡيـ َها ﴾(
تعاىل  ﴿ :إِن َك َاد لَيُضلُّنَا َعن ءَاهلَتنَا لَوَالٓ أَن َ
) يقول أبو السعود " إن كاد  :إن خمففة من الثقيلة  ،وضمري

"قال احلسن( :ليستفزونك) ليفتنونك عن رأيك ،وقال ابن
ليزعجونك

بعدك

،

قال

:

حصريا

ابرح املكان  ،أي كادوا أن يسعوا أبن تكون فازا  ،أي خارجا
من

خالفك

أي

خلت الداير خالفهم فكأمنا

واالستفزاز احلمل على الرتحل  ،وهو االستفعال من فز مبعىن
مكة

حليما شيبته
ويعصي ً

ويستخفونك:

الشأن حمذوف أي أنه كاد ليضلنا عن أهلتنا  ،أي ليصرفنا عن
240

AIJLLS |SEPTEMBER 2019 | VOL 3 ISSUE 8
مجلة اللسان الدولية  /العدد الثامن (سبتمبر 2019م 1441 /هــ)
الترقيم الدولي ISSN 2600-7398

عبادهتا صرفا كليا حبيث يبعدان عنها ال عن عبادهتا فقط ،

يقال :سطا عليه  ،وسطا به :إذا تناوله ابلعنف والشدة "

(لوال أن صربان عليها ) ثبتنا عليها واستمسكنا بعبادهتا " مث

واملتتبع حلال املسلمني يف الدعوة السرية حصل هلم من األذى

هو الزخمشري يوضح أن كاد يف السياق بينت جماهدة النيب يف

والبطش فما وجه داللة كاد يف هذا السياق ؟ جييب ابن

دعوهتم فأوصلتهم إىل نسبة الضالل إىل حممد صلى هللا عليه

عاشور " وجيوز أن يراد به من يقرأ عليهم القرآن من املسلمني

وسلم " إن كاد ليضلنا  :دليل فرط جماهدة رسول هللا صلى

والرسول ،أما الذين سطوا عليهم من املؤمنني فلعلهم غري

هللا عليه وسلم يف دعوهتم الستعطافهم حىت شارفوا بزعمه أن
يرتكوا دينهم إىل دين اإلسالم  ،لوال فرط جلاجهم

لعل السطو عليهم كان بعد نزول
الذين قرأوا عليهم القران ،أو ّ

هذه اآلية فال إشكال يف ذكر فعل املقاربة"  ،ومن خالل

واستمساكهم بعبادة آهلتهم وبذله قصارى الوسع والطاقة ( ،

اجلمع بني هذه اآلايت جند أن الداللة العامة هي حماولة

ولوال) يف مثل هذا الالم جار من حيث املعىن ال من حيث

املشركني لصد النيب صلى هللا عليه وسلم عن دعوة التوحيد

الصنعة جمرى التقيد للحكم املطلق " ومن أعماهلم السيئة يف

وهذه األفعال منتهى ما بذلوه من األذى الفعلي  ،وأتيت كاد

حق النيب صلى هللا عليه وسلم اليت جاءت يف مجلة كاد قوله
ۡ
ِۡ
تعاىل ﴿ :وإِن ي َك َّ ِ
ص ِرِه ۡم﴾قال
ين َك َفُرواْ لَيُـزل ُقونَ َ
َ َ ُ
ك ِأبَب َ
اد ٱلذ َ
الزخمشري " قرىء ليزلقونك  :بضم الياء وفتحها وزلقه وأزلقه

يف مجيع هذه السياقات مانعة وحارسة من أن يتبادر إىل
الذهن وقوع األذى يف حق النيب فاهلل تكفل حبفظه وعصمته .
3/كاد يف سياق التعظيم والتهويل:

 ،ويقال  :زلق الرأس و أزلقه حلقه  ،وقرئ  :ليزهقونك من

وذلك يف موضعني يف السياق املكي" استعظاما لكلمة الكفر

زهقت نفسه  ،وأزهقها  ،يعين  :أهنم من شدة حتديقهم

 ،وهتويال من فظاعتها  ،وهدمها ألركان الدين وقواعده وهي

ونظرهم إليه شزرا بعيون العداوة والبغضاء ،يكادون يزلون
قدمك أو يهلكونك ،من قوهلم نظر إيل نظرا يكاد يصرعين

مقولة أن هلل ولد تعاىل هللا عما يقولون علوا كبريا " أحدمها
ۡ ۡ
ۡ ۡ
ض
اد ٱ َّ
ت يـَتَـ َفطَّر َن ِمنهُ َوتَ َ
يف قوله تعاىل ﴿ :تَ َك ُ
لس َم َو ُ
نش ُّق ٱألَر ُ
ۡ
ال َهدًّا ﴾الرتكيب جلملة فعل املقاربة " تكاد فعل
َوَِختُّر ٱجلِبَ ُ
مضارع من أفعال املقاربة  ،والسموات امسها  ،ومجلة يتفطرن

تستمر أفعاهلم الكيدية ليس يف حق النيب وحده بل جتاوزت
ۡ
ِ َّ ِ
ين
إىل الصحابة الكرام يقول تعاىل  ﴿ :يَ َك ُ
ادو َن يَسطُو َن بٱلذ َ
ۡ
يـَتـلُو َن َعلَ ۡي ِه ۡم ﴾ " حيث دخلت كاد على اجلملة األمسية
فأصبح املبتدأ ضمري الغائبني امسا هلا واجلملة الفعلية من الفعل

خربها " ووجه داللة كاد يف اآلية يوضحه ابن عادل يف

ويكاد أيكلين " يقول القرطيب " واملعىن أهنم ينظرون إليك
ابلعداوة حىت كادوا يسقطونك " ويدل هذا السياق على شدة
عداوهتم للنيب يكادون يصيبونه ابلعني " فعصم هللا نبيه " ،مث

تفسريه بعدة أتويالت " األول  :أن هللا تعاىل يقول  :كدت
أفعل هذا ابلسموات واألرض واجلبال عند وجود هذه الكلمة
غضبا مين على من تفوه هبا  ،لوال حلمي ،وإين ال أعجل
ابلعقوبة ،الثاين  :أن السموات واألرض تكاد تفعل ذلك لو

والفاعل خربا هلا " ويف معىن يسطون يقول ابن اجلوزي " أي :
يبطشون ويوقعون مبن يتلو عليهم القرآن من شدة الغيظ ،
241

كانت تعقل ،من غلظ هذا القول  ،وهذا أتويل مسلم "
ت يـَتَـ َفطَّ ۡر َن ِمن
اد ٱ َّ
واملوضع الثاين يف قوله تعاىل  ﴿:تَ َك ُ
لس َم َو ُ
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ْۚ
فَـ ۡوقِ ِه َّن ﴾ تركيب اجلملة كسابقتها " ومن فوقهن متعلقان
بيتفطرن  ،ومعىن من االبتداء أي يبتدئ االنفطار من جهتهن

ۡ
ِ ۡۖۡ ۡ ۡ ۡ
َخ َذ بَِرأ ِس أ َِخ ِيه َجيُُّرٓهُۥ إِلَ ۡي ِْۚه﴾ امتأل موسى
اح َوأ َ
َربّ ُكم َوأَل َقى ٱألَل َو َ

الفوقانية ألن أعظم اآلايت وأدهلا على العظمة واجلالل هو

مع خربها املضارع يتفطرن ،فالزخمشري يوضح داللتها بـ"

 ،فيصف الشعراوي حال هارون " لذلك جند أخاه هارون
ۡ
ال ٱ ۡب َن أ َُّم إِ َّن ٱل َق ۡوَم
يكلمه ابألسلوب الذي حيننه "﴿ قَ َ
ۡ
ۡ ۡ
ادواْ يـَقتُـلُونَِين فَ َال ﴾ هذه اجلملة " مبثابة التعليل
ٱستَض َع ُف ِوين َوَك ُ

ملا عاملوه به " والرتكيب النحوي ( وكادوا يقتلونين)  ":الواو

تكاد ابلتاء والياء وينفطرن ويتفطرن  ،أي يكدن ينفطرن من
وقيل من دعائهم له ولدا "يقول ابن عطية " يتصدعن

ادواْ
اسم كاد  ،ومجلة يقتلونين خربها " ومادام قال َ ﴿ :وَك ُ
ۡ
يـَقتُـلُونَِين ﴾ فهذا دليل على أنه وقف منهم موقف املعارض
املقاوم الذي أدى ما عليه إىل درجة أهنم فكروا يف قتله " فكاد

ويتشققن من سرعة جريهن خضوعا وخشية من سلطان هللا

املثبتة مع خربها املضارع يف هذا املوضع تصف احلالة األخرية

تعاىل وتعظيما له وطاعة " يقول ابن عادل " قوله من فوقهن

بعد استمرارية اجلهد واملقاومة "إن القوم استضعفوين ألين

يف هذا الضمري ثالثة أوجه  :أحدها  :أنه عائد على

وحدي وكادوا يقتلونين  ،مما يدل على أنه قاومهم مقاومة

السموات  ،أي كل واحدة منها تتفطر فوق اليت تليها من

وصلت وانتهت إىل آخر جمهودات الطاقة يف احلياة  ،حىت

قول املشركني كما يف سورة مرمي  ،والثاين  :أنه يعود على

أهنم كادوا يقتلونه  ،إذن مل يوافقهم يف شيء  ،ولكنه قاوم

األرضني  ،لتقدم ذكر األرض  ،الثالث  :أنه يعود على فرق

على قدر الطاقة البشرية " وهذا السياق من كاد والفعل فيه

الكفار وامللحدين " ويف كال املوضعني جاء الفعل يكاد وصفا

من املبالغة يف وصف احلدث يقول الدكتور حممد رجب "

بليغا يف عظمة الذات اإلهلية وشناعة مقولة الكافرين حىت كاد

ففي قول هارون " كادوا يقتلونين " مبالغة يف قرب قتل بين

الكون يتصدع من هول القول.

إسرائيل إايه  ،فقد كان هارون عليه السالم حيذرهم من عبادة

غضبا وأسفا من أفعال قومه  ،فتوجه إىل أخيه مشددا ومعاتبا

االنفطار من تلك اجلهة ويعلم انفطار السفلى بطريق األوىل
"وقد اختلف العلماء على مشارب عدة يف توضيح داللة كاد

علو شأن هللا وعظمته يدل عليه جميئه بعد العلي العظيم ،

العجل حىت قهروه وقاربوا قتله  ،وحني شعر بذلك سكت عن

4/كاد يف سياق الشفقة واالستعطاف :

فعل القوم  ،وهو عبادة العجل  ،ولكن احلدث ( القتل ) مل

جاء هذا السياق يف آيتني من سورتني مكيتني  ،حمور اآليتني

يقع يف سياق اآلايت " واملوطن الثاين الدال على الشفقة
ۡ
والرمحة قول أم موسى ﴿ :إِن َك َاد ۡت لَتُـ ۡب ِدي بِِهۦ لَ ۡوَالٓ أَن َّربَطنَا
ۡ ِ
ِ ۡ ۡ ِِ
ني﴾ الرتكيب النحوي لقوله( :
َعلَى قَـلبِ َها لتَ ُكو َن م َن ٱل ُمؤمن َ

إسرائيل يف غيابه من عبادة العجل  ،يقول ربنا تبارك وتعاىل
وس ٓى إِ َىل قَـ ۡوِم ِهۦ
﴿ولَ َّما َر َج َع ُم َ
واصفا حال موسى عليه السالم َ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ِ ۡ ِ ۖۡ
ي أ ََع ِجلتُ ۡم أ َۡمَر
َب أ َِسفٖا قَ َ
ال بِئ َس َما َخلَفتُ ُم ِوين من بـَعد ٓ
َغض َ َ

ماض  ،وامسها مسترت وتقديره هي  ،والالم الفارقة  ،ومجلة

قصة موسى عليه السالم مع اختالف احلدث  ،جاء املوطن
األول لدرء الغاضب واسرتحام قلبه ،وهو احلوار الدائر بني
موسى وهارون  ،ومعاتبة موسى ألخيه هارون وما فعلته بنو

إن كادت لتبدي به )  ":إن خمففة من الثقيلة  ،وكادت فعل

تبدي خرب كادت  ،وبه متعلقان بتبدي" يقول ابن كثري " أي
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كادت من شدة وجدها وحزهنا وأسفها وشفقتها على وليدها

اليت تسعى الباحثة إىل حتققها يف هذه الدراسة ،

لتظهر أنه ذهب هلا ولد ،وخترب حباهلا لوال أن هللا ثبتها وصربها

واملصطلحات اليت تقوم عليها الدراسة  ،وأمهية هذا النوع من

" ويقول صاحب الكشاف " حينما مسعت أم موسى بوقعه

البحوث يف الدراسات النحوية  ،مث الفصل الثاين اشتمل على

يف يد فرعون طار عقلها من فرط اجلزع والدهشة فكادت

أدبيات البحث وفيه اإلطار النظري والدراسات السابقة ،

تصحر به ،والضمري عائد على موسى  ،واملراد أبمره وقصته

وتناول أيضا منهجية البحث الذي اشتمل على حدود البحث

وأنه ولدها"  ،نلمح أن كاد يف سياق اجلملتني تصور مظاهر

ومنهجه  ،مث الفصل الثالث الدراسة النظرية لكاد وأخواهتا

الشفقة والرمحة  ،حيث تكامل هذا الشعور ليس بكاد وحدها

عند علماء النحو واشتمل على ثالثة مباحث :املبحث األول

 ،ولكن يف سياق اجلملة مع اجلو العام للقصة ومعرفة احلدث

:داللة أفعال املقاربة وأبنيتها  ،املبحث الثاين  :عسى

 ،فيصل املعىن واضحا إىل الذهن ابكتمال مجيع أركانه إىل

واختالفات النحاة  ،املبحث الثالث  :خرب كاد وأخواهتا  ،مث

.

الفصل الرابع  :الدراسة التطبيقية ألفعال املقاربة يف القرآن

فهم القارىء واملستمع

الكرمي  ،واشتمل على ثالثة مباحث  ،املبحث األول  :كاد
يف القرآن دراسة تركيبية داللية  ،املبحث الثاين :عسى يف

خامتة:

القرآن دراسة تركيبية داللية  ،املبحث الثالث  :طفق يف القرآن

احلمد هلل الذي أعان وسدد ،وأهلم وأرشد ،املتفضل بكرمي

دراسة تركيبية داللية يف قصص األنبياء  ،مث الفصل اخلامس

اإلحسان ،وجزيل العطاء ،هذه الورقات مجع فيها جهدا

واألخري حيتوي على خامتة البحث وفيها خالصة البحث

ورحلة مع األايم والليايل ،جمالدة ابلصرب ،وجماهدة الصوارف

ونتائج البحث واملقرتحات والتوصيات واملصادر واملراجع .

ومشاغل احلياة ،وكان املورد العذب الذي محلين على الصرب
أن الدراسة قائمة على اآلايت القرآنية أتمال وتدبرا وفهما،
فنسأله

القبول

والنفع

لطالب

العلم

نتائج البحث :

.

ويف هناية هذا البحث نذكر خالصة البحث وأهم النتائج اليت

قامت الباحثة بتقصي أفعال املقاربة الواردة يف القرآن الكرمي ،

توصلت إليها الباحثة مث خنتم ابملقرتحات والتوصيات.

ومن مث مجع اآلايت املتشاهبة يف املعىن حتت عنوان واحد
والعمل على دراسة كل آية دراسة تركيبية داللية  ،وميكن

خالصة البحث

إمجال أبرز النتائج اليت مت التوصل إليها يف النقاط التالية :

هذا البحث بعنوان " كاد وأخواهتا يف القرآن الكرمي دراسة
وصفية

تركيبية

داللية

األول  :أهم املوضوعات اليت جاء يف سياقها كاد يف القرآن

"

الكرمي

الفصل األول اشتمل على املقدمة وخلفية البحث  ،وإشكاليته

وداللة

ذلك:

كاد املثبتة يف أغلب مواطنها جاءت يف السور املكية داخل

 ،وعرض األسئلة اليت سيتم مناقشتها خالل البحث  ،وأهدافه
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سياقات وموضوعات حمددة تكررت يف عدة سور وهذا

الدعاء والطلب والرجاء وهي من أشرف املواطن ومن أدب

أعطاها خصيصة وميزة من انحية املعىن و الداللة  ،فمن أهم

العبد مع ربه ،فاهلل ال جيب عليه شيء ،والعبد يتعبد هلل

املوضوعات ما ورد يف سياق أذية مشركي مكة للرسول صلى

بدعائه ويتذلل له.

هللا عليه وسلم  ،فتأيت دالة على وصف احلرب املعنوية

ابعا  :أهم املوضوعات اليت جاء يف سياقها الفعل طفق
رً
ذلك:
وداللة

والنفسية يف حق النيب إال أهنم مل ينالوا من ذاته الشريفة شيئا
حلفظ هللا وعنايته به ،وهو ما يدل داللة واضحة عن معىن

مل يرد من أفعال الشروع سوى الفعل طفق يف ثالثة مواضع من

املقاربة دون الوصول للمراد ،كاد املثبتة وردت أيضا يف

القرآن الكرمي يف السور املكية يف سياق القصة مع نيب هللا

مواضع حمددة يف السور املدنية يف إطار الوصف والتشبيه

سليمان وآدم عليهما السالم حيث اختلف التفسري الرتكييب

والتمثيل  ،حيث تصور اإلميان والنفاق والكفر ابهلل وهذه

والداليل لطفق يف قصة نيب هللا سليمان عليه السالم الواردة يف

املوضوعات هي ما مييز السور املدنية .

سورة ص عن قصة آدم عليه السالم الواردة يف سوريت

اثنيا  :أهم املوضوعات اليت جاء يف سياقها كاد املنفية وداللة

األعراف وطه وإن كان هناك اتفاق يف معىن طفق لغواي وهو

:

الشروع إال أن داللة الفعل ختتلف حبسب اختالف سياق كل

كاد املنفية وردت يف أغلب مواضعها يف السور املدنية مركزة

آية .

املقرتحات

على وصف اليهود واملنافقني واملشركني دالة على نفي األفعال

والتوصيات

احلميدة عنهم أو تصوير عقائدهم الفاسدة  .اثلثا  :أهم

 .1العناية بدراسة أبواب النحو من زاوية التفسري املوضوعي

املوضوعات اليت جاء يف سياقها عسى التامة والناقصة وداللة

ابعتباره علما حديثا ذا ألوان متعددة وله أمهية كربى يف فهم

:

اآلايت فهو يعطي ربطا قواي ومعنا واضحا ومزيدا من التدبر

قامت هذه الدراسة على التفريق بني دالالت عسى التامة

والربط

واألحداث.

والناقصة يف األسلوب القرآين والتعرف على املوضوعات اليت

 .2تقدمي دراسة عن املتشاهبات يف القرآن الكرمي دراسة

اختص هبا كل نوع  ،وخلصت إىل وجود فروق ومتايز بني

تركيبية داللية

على ضوء التفسري املوضوعي .

عسى التامة والناقصة من انحية تركيب اجلملة واإلعراب

 .3عمل مناهج وحبوث ميسرة عن التفسري املوضوعي وربطها

وداللة كل نوع داخل اآلية  ،فعسى الناقصة احملتاجة إىل امسها

ابلنحو واإلعراب لطالب وطالبات حلقات القرآن وكل

وخربها هي األكثر ورودا يف القرآن الكرمي وهذا من متام

حافظ

.

فصاحته وبالغته ووضوح معانيه  ،عسى التامة املكتفية

 .4ربط النحو النظري ابلتطبيقي يف مدارس التعليم العام

مبرفوعها األقل ورودا وهذا من إجياز القرآن واالكتفاء ابلتعبري

ملعاجلة القصور والضعف بني الطالب وجعل مادة النحو مادة

عن املراد بدون زايدة  ،وقد وردت عسى كثريا يف مواطن

عملية تطبيقية من خالل آايت القرآن واحلديث والشعر العريب

ذلك

ذلك
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بني

اآلايت

والقصص

وحافظة
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Aalaa 'Abu Alfadl Gamal Aldiyn , Lisan Alearab ,
Altabeuh 3 , (Byurut: Dar Sadir , 1414).

Surat Alnuwr , Ayah 35.

19.
Allaahim , Sulayman Bin 'Iibrahim ,
Ainshirah Alsudur Fi Tudabur Surat Alnuwr ,
Altabeuh 1 , (Alryad: Dar Aleasimih , 1426/2015).

7.
Stifin , 'Awliman , Dawr Alkalmih Fi
Allaghih , Turjmh: Kamal Muhamad Bashir ,
Altubeuh 3 , (Alqahiruha: Maktabih Alshabab ,
1972).

20.
Alzamkhashriu , Mahmud bin Eumar 'Abu
Alqasim Jar allah , Tafsir Alkishaf ean Haqayiq
Altanzil Waeuyun al'Aqawil Fi Wujuh Altaawil ,
Altabeuh 3 , (Byurut: Dar Almaerifih , 1430/2009).

8.
Alzarkashi , Badr Aldiyn , Albahr Almuhit
Fi 'Usul Alfaqih , Tahqiq: Lajnh Min Eulama'
Al'azhar , Altabeuh 3 , (Msar: Dar Alkatubi , 14242005)

21.
Alhinfiu , Eisam Aldiyn 'Iismaeil ,
Alruwmia , Maslah Aldiyn Mustafaa , Hashiat
Alqawnwii AalaaTafsir Albaydawii Wamaeah
Hashiat abn Altamjid ,Tahqyq: Eabdallah Mahmud
Eumar , Altabeuh 1 , (Byurut: Dar alkutub Aleilmiuh
, 1422/2001).

9.
Aumar , 'Ahmad Mukhtar , Eilm Aldilalih ,
Altabeuh 5 (Alqahiruh: Aala' lilkutub , 1998)

22.

10.
Hisan , Tamam , Al'usul (Draasuh
'Iibstimulujih Lilfikr Allaghawii Eind Aleurba:
Alnahw - Faqih Allaghuh - Albilaghuh) , Altabeuh 1 ,
(Alaqahirh: Ealam Alkutub , 1420/2000).

Surat Al'iisra' , Ayah 73.
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algharib , Thqyq: Tariq Fathi Alsyd , Altabeuh 1 ,
(Byurut: Dar Alkutub Aleilmiuh , 1425/2004).
32.

23.
Alqirtabay , Muhamad bin 'Ahmad
Al'ansari , Aljamie 'Ahkam Alquran (Tfasir
Alqurtubi) , Tthqyq: Eabd allah bin Eabd Almuhsin
Alturki , Altabeuh 1 , (Byurut: Muasasat Alrasalih ,
1427/2006

Surat Maryam , Ayah 90.

33.
Aldarwish , Muhi Aldiyn , 'Iierab Alquran
Alkarim Wabayanih , Altabeuh 3 , Almajlid 9
(Byurut: Dar Alyamamuh , 1412/1992).
34.

24.
.Alqimash , Eabdalrhmn Muhamad , Alhawi
Fi Tafsir Alquran Alkarim , (Janat Almushtaq Fa
Tafsir Kalam Almalik Alkhalaaqi) Altabeih 1 ,
(2019).

Suratan Alshuwraa , ayah 5.

35.
Abn Eatiuh , Eabdalhq Bin Ghalib
Al'undilsii , Almuharir Alwajiz Fi Tafsir Alkitab
Aleaziz , Altabeuh 1 , Almujlid 5 , (Biurut: Dar
Alkutub Aleilmiuh , 1422/2001).
36.

25.
Abn Hiaan , Muhamad Bin Yusif bin Eali ,
Tafsir Albahr Almuhit , Thqyq: Eadil 'Ahmad –
26.
Ealia Mueawad (Byrut: Dar Alfikr , 1420).
Al'ulusiu , Shihab Aldiyn Mahmud bin Eabd Allh
Alhusayni , Ruh Almaeani Fi Tafsir Alquran
AleazimWalsabe Almathanii , Almhqq: Eali Eabd
Albari Eatayh , Altabeih 1 , (Byuruta: Dar Alkutub
Aleilmiuh , 1415).

Surat Al'aeraf , Ayuh 150.

37.
Alshuerawiu , Muhamad Mutawaliy , Tafsir
Alshuerawii - Alkhawatir , (Msr: Matabie 'Akhbar
Alyawm , 1997).
38.
Alwazir , Muhamad Rajab Muhamad ,
Aldilaluh Alzamniuh lasighih Almadi Fi Alearabiih
(Draasih Fi daw' Alsiyaq Allghwy) 1995.
39.

27.

Surat Alfurqan , Ayah 42.

28.
'Abu Alsueud , Muhamad Bin Mustafaa
Aleimadii , 'Iirshad Aleaql Alsalim 'Iilaa Mazaya
Alkitab Alkarim (Tfasir 'Abi Alsaeuda) (Alqahiruha:
Dar Almusahf - Maktabih Wamutabieh Eabd
Alrahmin Muhmda).

Surat Alqasas , Ayah 10.

40.
Abn kthyr , Eimad Aldiyn 'Abi Alfada'
'Iismaeil bin Eumar , Tafsir Alquran Aleazim , Wade
Hawashih Waealaq Ealayha: Muhamad Husayn
Shams Aldiyn , Altabeuh 1 , (Byurut: Dar Alkutub
Aleilmi

29.

Surat Alqalam , ayah 51.

30.

Surat Alhaji , Ayah 72

31.
Abn Aljawziu ,Jamal Aldiyn 'Abu Alfarj
Eabd Alruhmin bin Eali , Tadhkirat Al'arib Fi Tafsir
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