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 لخصامل
البحث هذا  دراس   هيدف  من ـ إىل  به  يتعلق  وما  لألوبة  االصطالحي  املفهوم  ة 

الدنيا  يف  واملعنوي  احليس  جزائهم  وبيان  القيامة  يوم  ومقاماهتم  األوابني  صفات 

فقد كان   واآلخرة، واإلشارة إىل أهم البواعث املوصلة إىل بلوغ هذا املقام الكريم. 

تو يف  كبري  أثر  القرآنية  وذلكس للنصوص  األوبة؛  مفهوم  اآليات    يع  سياق  لتنوع 

عىل   اهلل،  إىل  األوبة  مقام  إىل  املوصلة  البواعث  واختالف  األوابني،  وكثرة صفات 

اليشء.  إىل  املطلق  الرجوع  يف  املعنى  حرص  الذي  اللغوي  االصطالح    خالف 

وبيان   املؤمنني  الكريم يف توجيه  القرآن  استعملها  التي  تنوعت األساليب  وكذلك 

باتباعها ألجل بلوغ  ات األوابني، واختلفت  فص الكريم  القرآن  أمر  التي  البواعث 

مقامات األوابني إىل   -من وجهة نظر الباحثة-القرآن  وقد قسم    هذا املقام الكريم.

ومها وخصوص،  عموم  بينهام  رئيسيني  من    قسمني  املؤمنني  ومقام  األنبياء،  مقام 

ل املقام األول بخصائص ليست  أنه  لغريهم، فخص  الثاين، إال  أبرز  مقام  أشار إىل 

صفات األوابني من املؤمنني عىل العموم من مالزمة التقوى، والتوبة واالستغفار،  

أقرب ما يكون   فإنه يكون  والصرب،  وأنه بمقدار حتقق هذه الصفات يف الشخص 

 من اهلل جل جالله. 

 . األوابني ء جزا ،األوابني مقامات  ، األوابني صفات ،األوابون الكلمات املفتاحية:
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 مقدمة
ومن  أنفسنا  رشور  من  باهلل  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  هلل  احلمد  إن 

  سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 

عليه وعىل    إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صىل اهلل

 . آله وصحبه وسلم

 د: ــعـبو 
درج بني  فاضل  قد  أسامؤه  وتقدست  جالله  جل  اهلل  عفإن  الدنيـبات  يف  ا ـاده 

هذا  واآلخ وليس  آتاهم،  فيام  ليبلوهم  بعض  فوق  بعضهم  ورفع  التفاوت  ـرة 

من  كثريا  َوِسع  وإنام  الدنيوية  املعاشية  احلسية  اجلوانب  عىل  مقصورا  والتفاضل 

اخلَل وقالفضائل  والعلمية  واخلُلقية،  عبادالعية  من  فريقا  اهلل  خص  وقد   ه ملية، 

فجعل يف قلوهبم الرهبة له والرغبة فيام عنده، فهيأ قلوهبم وأفئدهتم لرسعة اإلنابة  

وكثر وا  ةإليه،  بحفظه، وأعد  التوبة  واستدركهم  فاجتباهم هلدايته،  ملداومة عليهام، 

ُيعرَس حرصه و النعيم واملكارم ما  أن  ي  هلم من  َقْدُره؛ وذلك  الذي  مقاقَدُر  م اإلنابة 

لوها بعد ُخلُ قد مجع كثريا  بلغه فريق من املؤمنني األوابني   ِصهم ومن الفضائل حصَّ

يف  املآب ، فُحق هلم الوعد بالفوز وحسنمن فتن وقعوا فيها، وابتالءات امتحنوا هبا

 الدنيا واآلخرة.

يف هذا البحث عن مفهوم   يومن هذا املنطلق أحببت أن يكون موضوع دراست

القرآن ألوا يف  األوابني  صفات  دراسة  خالل  من  إليه  الرجوع  وصدق  اهلل  إىل  بة 

أسميته:  ال وقد  واملعنوية،  احلسية  وأجورهم  ومقاماهتم  القرآن األوابون يف [كريم   
 .  ]جزاؤهم  –مقاماهتم    –الكرمي، صفاهتم  

 مشكلة البحث:
ن  يف القرآبة  األو  ما مفهوميس التايل:  يتكمن مشكلة هذا البحث يف السؤال الرئ 
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القرآن   أبرز صفات األوابني يف  املرادفة هلا، وما هي  أنواعها واأللفاظ  الكريم وما 

 الكريم؟ 

 ويتفرع منه األسئلة التالية:
 الكريم يف استعراض مقامات األوابني؟ القرآن ما أساليب -

 ؟ مالتي يمكن من خالهلا بلوغ هذا املقام العظي ما البواعث -

 يا واآلخرة؟ لألوابني يف الدنوي احليس واملعن ما اجلزاء -

 أمهية البحث وأسباب اختياره: 
 تكمن أمهية البحث يف: 

مل -1 الكريم  القرآن  ختصيص  وأسباب  وأنواعها،  األوبة  مفهوم    قامبيان 

 .   بالذكر يف كثري من املواضع وبصيغ وأوصاف خمتلفة األوابني من األنبياء واملؤمنني، 

البو  حماولة مجع -2 إودراسة  املوصلة  منها ىل  اعث  واالستفادة  األوابني،  مقام 

 اة الدعوية والتطبيقية.  يف احلي

استعراض أبرز األساليب التي استعملها القرآن الكريم يف عرض صفات  -3

 مقاماهتم. األوابني و

 أهداف البحث:
 هيدف هذا البحث إىل: 

ال -1 القرآن  استعامالت  يف  ونظائرها  األوبة  مفهوم  وبيان كإيضاح  هلا،  ريم 

 ها.صورأنواعها و

مقامات  -2 أعىل  إىل  الوصول  خالهلا  من  يمكن  التي  البواعث  أبرز  تفصيل 

واهتدى    األوبة ومرافقة األنبياء واملرسلني صلوات اهلل عليهم، ومن حتىل بصفاهتم

 هبداهم من املؤمنني األوابني. 

ومقام -3 األوابني  استعراض صفات  يف  الكريم  القرآن  أساليب  هتم، ادراسة 

 املعنوية. هتاوبيان الصيغ وإرشادا
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 منهج البحث: 
 الباحثة املنهج الوصفي، والتحلييل، واالستقرائي. اتبعت 

 الدراسات السابقة: 
تتعلق بموضوع  التي  دراسات  ال  وقع بني يدي الباحثة بعضبعد سؤال وبحث  

من    فري أن مضامينها ختتلغرتادف،  ال  من حيث هبذا املوضوع    وهلا عالقة  التوبة،  

 سات:دراومن هذه العدة وجوه، 

بن عقيل  للباحث:  هباء الدين بن حممد فاتح      ،التوبة واالستغفار يف القرآن -1

كلية إلسالمية  هـ، رسالة ماجستري، الرياض جامعة اإلمام حممد بن سعود ا1411

وقد   الدين.  التوبة أصول  عنوان  حتت  األول  املبحث  يف  أوب  مادة  الباحث  ذكر 

 قاربة هلا يف اللغة.واملفردات امل

للباحثتوبال  آيات -2 موضوعية  دراسة  الكريم،  القرآن  يف  حممد    :ة  سفري 

العلوم 1433زين   كلية  العاملية  املدينة  جامعة  ماليزيا  ماجستري،  رسالة  هـ، 

 مية قسم التفسري وعلوم القرآن.  اإلسال

 ة فيهادالوارللفرق بني التوبة واألوبة واإلنابة مع ذكر اآليات  وتعرض الباحث  

 .  ترصخم  فقط مع تفسري وجيز

يف   -3 املسلم،  القرآنالتوبة  سلوك  يف  وأثرها  بوزيد للباحثة،    الكريم  بثينة 

العا  م، 1998 املعهد  الزيتونة  جامعة  تونس  ماجستري،  .  رسالة  الدين  ألصول  يل 

جممل هذه الرسائل ووذكرت الباحثة األوبة واإلنابة وجعلتها من مرادفات التوبة،  

األوباألبحاث  والعلمية   إىل  وة  أشارت  معدودة،  سطور  عىل  يف  موجزة  بصورة 

 خالف هذا البحث الذي أفردها بكثري تفاصيل ومزيد بحث.  

انـوق البـ سـق ـد  مـح ـم  إىل  وخـدمـقـث  مبــمس ـة  وخاتـاحـة  وفهرسة ـم ـث  ة 

 لتوثيق املصادر واملراجع.
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 هيكل البحث: 
   طلبان:ه ميوف  مفهوم األوبة وأنواعها،  املبحث األول:

 وعند املفسرين. ة األوبة يف اللغ  املطلب األول:

 وفيه فرعان: أنواع األوبة يف القرآن ونظائرها، املطلب الثاين:

 أنواع األوبة يف القرآن الكرمي.  الفرع األول:

 األلفاظ والنظائر املرادفة للفظ األوابني.  ين:الفرع الثا 

 . والرتغيب يف األوبة ،  فات األوابني ص أساليب القرآن يف استعراض  املبحث الثاين:  
 البواعث املوصلة إىل مقام األوابني.   الثالث:ث  املبح

   وفيه ثالثة مطالب: ابني ومقاماهتم يف القرآن الكرمي،  صفات األو املبحث الرابع:  

 مقام األنبياء صلوات هللا عليهم.   ول:املطلب األ
 مقام املؤمنني. املطلب الثاين:

 وابني.األ ت صفا املطلب الثالث:
 مي.واحلسي لألوابني يف القرآن الكر ي اجلزاء املعنو املبحث اخلامس: 
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 املبحث األول
 مفهوم األوبة وأنواعها 

 :وفيه مطلبان

 فسرين. األوبة يف اللغة وعند املاملطلب األول:  
لغة:  َأوْ   األوبة  يؤوب  آَب  من  أّواب،  واألوابون مجع  األَوب،  إذا بمن  وإيابًا،  ًا 

التّ  ذلك:  من  والِفعل  أهله،  إىل  وا(1) أويب رجع  التواب،  ّواب:  أل،  وهو  الّرّجاع، 

   . (3)، واآليِب: الراجع(2)   كثري الرجوع

والط التوبة  إىل  يرجع  الذي  ّجاع  الرَّ األواب:  اللغة:  أهل  اعة، من قوهلم: وقال 

 ﴾ يب جت حت ىب  مبخب  ﴿ قد آب يؤوب َأْوبًا: إذا َرَجع، قال اهلل عز وجل:  

 ، وقال عبيد بن األبرص:]3٢ق:[

 ( 4) ُب ؤوــوِت ال يـم ـُب الـائـوغ   ؤوُب    ــي  ة  ــبـ ـيــلُّ ذي غــك

 مفهوم األوابني عند اصطالح املفسرين: اثنياً: 
معانيه   عن  األواب  معنى  يف  املفرسين  اصطالحات  ختتلف  أن  مل  إال  اللغوية، 

الدقيقة   الفروق  من  فيها  كان  اطالقات  مأقواهلم  يف  ليس  إن    ،نياللغويا  حيث 

الرجوع   بمعنى:  أهلاملصدر: )آب(  العموم عند  املفرسين    عىل  إنه عند  إال  اللغة، 

املواض أكثر  يف  مقيدا  فيهاكان  ورد  التي  دالالت (5) ع  عىل  ذلك  يف  واعتامدهم   ،

خب مب ىب يب  ﴿يات، كتقييدهم إياه يف قوله تعاىل:  السياق القبيل والبعدي لآل

 . ]3٢ق:[ ﴾جت حت 

 
 (. 10٢9/ ٢(، ومجهرة اللغة: )417-416/ 8تاب العني: ): ك ظرين (1)

 (. 179/ ٢جماز القرآن: )( ٢)

 (.٢18/ 1، ولسان العرب: ))4/3٢4ج: )زجا لل ينظر: معاين القرآن وإعرابه، (3)

 (.٢٢: )ص:بيد بن األبرصديوان ع (4)

 (.٢٢/364رآن: )ينظر: جامع البيان يف تأويل الق (5)
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 ما قول: اللهم اغفر يلكنا نعد األواب احلفيظ، أن ي  »قال:  »  :عبيد بن عمريقال   

التقييد أهنم قرنوا األوبة بحفظ ما يف جمالسهم (1) «أصبت يف جمليس هذا ، وصورة 

م فرط  ما  يستغفروا  يفارقوهنا حتى  فال  الزلل،  ذلكمن  جملسهم  ابن    ،نهم يف  قال 

ى يستغفر اهلل منه، خريًا كان أو ال يقوم من جملس حت ياألواب احلفيظ: الذ »: عيينة

 . (2) «والتقصري يرى فيه من اخلللرشًا، ملا 

احلسن: قال  عليه،  اإلنسان  ومكوث  الذنب  بزمان  آخرون  األواب  »وقيده 

الذي هو    التائب  إنام  وقتان،  معه  يكون  وقيده (3) «وبة كل ملحة وحلظةللت  مهيأال   ،

إىل  الرجوع  بتكرار  فقال:  التسرتي  صادقة  توبة  عىل  واملوت  الذي  »  اهلل  األواب 

 .  (4)«ويموت عىل توبته م يذنب ثم يتوب،يذنب ثم يتوب، ث 

فاألوبة   ودالالهتا،  صيغه  باعتبار  له  تقييدهم  اللفظ،  هلذا  التقييد  صور  ومن 

غري   أكثر،  أو  كانت  واحدة  واألوبة  الرجعة  بالتوبة  األواب  قيدوا  املفرسين  أن 

عىل   ا ااملتكررة  هو:  فاألواب  القرآنية،  النصوص  يف  املبالغة  دالالت  لتائب  عتبار 

 .  (5) من ذنبه، أو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ويتوب دواليك الراجع إىل ربه 

  هو التائب من الذنب، الراجع من معصية اهلل »قال ابن جرير الطربي: األّواب:  

إنام األّواب  يرضاه؛ ألن  ما  إىل  يكرهه  ومما  القائل:    إىل طاعته،  قول  من  ال،  فعَّ هو 

 .  (6)«ىل حالله، أو من حال إآب فالن من كذا إما من سفره إىل منز»

 
 (. ٢97 /٢) ق:ري عبد الرزاتفس (1)

 (.  15٢: )ص:  ينظر: تفسري التسرتي( ٢)

 (.95تفسري التسرتي: )ص:  (3)

 (. 95لتسرتي: )ص:  ا(، وتفسري17/4٢4ينظر: جامع البيان: )( 4)

ا  (5) القرآن  تفسري  )لعظيمينظر:  حاتم:  أيب  البن  و ( 10/3310،   ،( البيان:  وتفسري 17/4٢4جامع   ،)  

 (.95: )ص:  التسرتي

 (.4٢5/ 17يان: )لبع اينظر: جام( 6)
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املعنى  إن  بل  اللغوي،  املعنى  عن  بعيد  غري  لألواب  االصطالحي  فاملعنى 

ملعناه  وبيان   تفسري   إال  هو  ما  لألواب  يعني:   االصطالحي  الذي  اللغوي، 

يف اصطالح املفرسين ال تطلق عىل من رجع إىل    ة)الرجوع(، غري أن األوبة أو اإلناب

 . (1) وع إىل اهللة بالطاعة والرجهي مقيد املعايص، بل

فاألواب:   واحد،  بمعنى  مها  وقالوا  بالتواب،  وساواه  األواب  بعضهم  وقرن 

برتك   تعاىل  اهلل  إىل  ذنبه  عن  الراجع  قيل: التائب،  ومنه  الطاعات،  وفعل  املعايص، 

أوبة وقرن(2) التوبة  أوامره  بعضهم    ه.  مجيع  تعاىل يف  هلل  االستجابة  بالطاعة ورسعة 

 ﴾  ې ې ى ى ائ ائ    ەئ ﴿ :  قوله تعاىله، كقول قتادة يفونواهي

الصالة»ال:  ـق  ]٢5]اإلرساء: وأهل  املطيعون،  بقوله  (3) «هم  لذلك  اسرتشد  ولعله   ،

  ﴾ ۈئ ۈئ ېئ ېئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿   : تعاىل 

 .]31الروم:[

ا البيان عن  ل:  عباس أنه جعله بمعنى: املسبح، فقا  نبوروي الطربي يف جامع 

 .(4) « حنياملسب قال:    ﴾ى ائ ائ    ەئ  ﴿»
بوذه النبي  ب  عن  روي  بام  اللفظ  تقييد  إىل  املفرسين  فضل  ×عض  يف 

فجعل الضحى،  صالة  بفضل  أو  والعشاء،  املغرب  بني  بأهنم الصالة  األوابني  وا 

الصلوات   تلك  عىل  الع-املحافظون  بني  والصالة  الضحى  قال  اشصالة  ءين، 

ذه من  ذكر  يف  ذلك:  الطربي  إىل  أيب صخر »بوا  عن  ابن  مح  روي  عن  زياد،  بن  يد 

قال: الصالة بني املغرب والعشاء،   ﴾ەئ ى ائ ائ   ﴿ املنكدر يرفعه:

ف َحى...  الضُّ يصلُّون  الذين  هم  آخرون:  قوله وقال  يف  الُعقييّل  عون  عن  روي  قد 

 
 (.303ينظر: الفروق اللغوية: )ص: ( 1)

  (.303(، والفروق اللغوية: )ص: 1٢8/ 1تفسري حييى بن سالم: )( ٢)

 (.4181/ 6 طالب: )كي بن أيبمل، اهلداية إىل بلوغ النهايةينظر:  (3)

 (.4٢3-4٢1/ 17ينظر: جامع البيان: )( 4)
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الذين يصلون ص   ﴾ى ائ ائ    ەئ  ﴿  تعاىل: ، ( 1) «ة الضحىالقال: 

النبي   بقول  لذلك  ما بني  »:  ×واستدلوا  العشاء،  املغرب إىل صالمن صلى  ة 
، وحديث أن زيد بن أرقم، رأى قوما يصلون من الضحى،  (2) « ا صالة األوابنيفإهن

، قال:  ×د علموا أن الصالة يف غري هذه الساعة أفضل، إن رسول اهلل فقال: أما لق

. (4) «(3) لاص صالة األوابني حني ترمض الف »

أقواهلوخالص فيها عرشة معرج عن  خت  كادعنى األواب ال تم يف م ة  ان اختلف 

حاك  : أنه املسلم، رواه الضاألول  ، (5)أهل التفسري اختالف تنوع ال اختالف تضاد

، وبه  : أنه التواب، رواه أبو صالح عن ابن عباس  والثاين.    عن ابن عباس  

بالثلثا و   قال جماهد وسعيد بن جبري والضحاك، املسّبح، رواه سعيد  أنه  ن جبري : 

باس : املطيع هلل تعاىل، رواه عيل بن أيب طلحة عن ابن عوالرابع،  عن ابن عباس  

  ، أن الذي يذكر ذنبه يف اخلالء فيستغفر اهلل منه، قاله عبيد بن عمري،  واخلامس :

بقلبه وعوالسادس  اهلل  إىل  املقبل  أنه  احلسن،  :  قاله  أوالسابعمله،  قاله  املص  هن:  يل، 

املنكدر،  والثامنتادة،  ق ابن  قاله  والعشاء،  املغرب  بني  يصيل  الذي  أنه  :  والتاسع: 

: أنه الذي يذنب رًسا، قاله  رـ والعاشيصيل صالة الضحى، قاله عون العقييل،  الذي  

 . (6) السدي

 
 (.4٢3-4٢1/ 17): جامع البيان (1)

والرقائق: )ص:أخر  (٢) الزهد  ينظر:  األلباين،  وضعفه  الزهد،  يف  املبارك  ابن  اجلامع 445جه  وضعيف   ،)

 (.818الصغري وزيادته: )ص:

حنيا(  3) أي:  بالشمس،  حرارته  اشتدت  الذي  الرمل  من  لرمضاء  الصغار  وهي  الفصال،  أخفاف   حترتق 

فصيل مجع:  اإلبل  ينظأوالد  الرمل،  حر  شدة  من  احلد،  غريب  )ا،  يثر:  سالم:  بن  (،  ٢/4٢٢لقاسم 

ـُْعلم بفوائد مسلم: )1٢/٢5: )هتذيب اللغةو  (.6/30(، واملنهاج رشح صحيح مسلم: )1/45٢(، وامل

رصها، باب: صالة األوابني حني ترمض الفصال،  أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: صالة املسافرين وق  (4)

 (.1/515) :صحيح مسلم  (، ينظر:748رقم)

 (.٢0-19/ 3ري يف علم التفسري: )ملسا ينظر: زاد( 5)

 (. ٢0-19/  3)   ري: (، وزاد املس 437/ 15: ) هتذيب اللغة (، و 115/ 1: ) الزاهر يف معاين كلامت الناس ر: ينظ( 6)
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 فرعان: وفيه املطلب الثاين: أنواع األوبة يف القرآن ونظائرها، 

 يف القرآن الكرمي: ألوبة ا الفرع األول: أنواع 
اآليات  مدلوالت  رئيسيني بحسب  إىل قسمني  الكريم  القرآن  األوبة يف  تنقسم 

ها القبيل والبعدي، وحال األوابني وصفاهتم، ومعنى األوبة واملراد هبا، وكال وسياق

نوعني الرجوع النوعني بينهام عموم وخصوص، فأما العموم فهو كون األصل يف ال

 غريهم، وفيام  ص فهو اختصاص األوابني بصفات ليست يفاخلصو امإىل اليشء، وأ

 ييل عرض موجز هلذين النوعني: 

األول: اآلخرةو  النوع  يف  جالله  جل  اهلل  إىل  رجوع  فيه  الصنف  وقد   ،هذا 

التي   النصوص  من  الكثري  املآب،جاءت  هذا  إىل  به    تشري  يتعلق  وما  مبينة ألسبابه 

 قيامة، وهو عىل قسمني: لا يوم  ساتكاليف الرشعية، وأحوال النمن ال

األول:  وتثبيتا  القسم  هلم  تبشريا  للمؤمنني،  خطابا  فيه  اآليات  سياق  ، جاء 

الرعد:  [ ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   ﴿كقوله تعاىل:

مجيعا]٢9 للمؤمنني  عام  وعد  فهذا  باجلنة،    ،  هلم  يف  وتبشري  ما  تعاىل:وأما   قوله 
ڃڃ ڃ ڃ     ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿

وعيد  ]36الرعد:[  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڇ ڇ ڇ چچ چ چ  ففيه   ،

ع خصومه إىل اهلل جل جالله، ، حيث إن مرجعه ومرج×خاص عىل لسان النبي  

وخرس خاب  فقد  له  خصام  ورسوله  اهلل  كان  جل  (1) ومن  اهلل  إىل  الرجوع  ففي   ،

التصديق، وقد التثبيت وحسن  نبيه سليامن عليه السالم هبذا   جالله كامل    وعد اهلل 

،    ]٢5ص:[  ﴾ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ﴿  قال: ، فسنحلا  املآب

وتعاىل حسن   تبارك  اهلل  فصل  للمؤمنني    املآب  هذاوقد  ترغيبا  النعيم  من  فيه  وما 

ڑ کک ک ک گ گ گ گ  ﴿  وبعثا لرغباهتم وتنشيط هلممهم فقال:

 
 .(6/396ينظر: البحر املحيط: ) (1)
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ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڳ ڳ ڳ ڳ  

  ﴾ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۀ

  .]54-49ص:[

اأو  اما  وهتديد    لثاين:لقسم  هلم،  وعيد  وفيه  ومثواهم،  الكافرين  مئاب  فهو 

قا تعاىل:شديد،  فهذا   ،]٢٢-٢1النبأ:[  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ﴿  ل 

   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿    د، وقوله تعاىل بعدها:يوع

          ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  

، ]30-3٢النبأ:[﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

هذا  تفيه  ف تعاىل:صيل  قوله  ما جاء يف  ومثله  فيها  أحواهلم  وبيان  والوعيد،   الوعد 
ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉ ې ې ې ﴿

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ 

]60-55ص:[ ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی  ی ی جئحئ مئ ىئ يئجب حب خب
 (1) . 

الثاين: هذا    النوع  منيف  األوبة   الصنف  لفظ  يف  الواردة  األلفاظ  دالالت 

ومال تقاهتشوم وأحواهلم،  األوابني  صفات  عن  اآليات  حتدثت  للتوبة،  ا،  زمتهم 

سبع  واالستغفار عىل  وهي  والتكليفية،  القلبية  األعامل  من  ونحوها  والتسبيح،   ،

ستسلمون أهنم امل  األوىل:  ، (2)رج عنهاال تكاد خت، وخالصة أقوال العلامء فيها  صور

وحني،  وقت  كل  يف  له  املنقادون  تعاىل  العابدون   :ةانيلث او   هلل  التائبون  أهنم 

  : واخلامسة أهنم املطيعون هلل ورسوله،  والرابعة:أهنم املسّبحون،  :والثالثةاحلامدون، 
أهنم املقبلون    :والسادسةأهنم الذي يذكرون ذنوهبم يف اخلالء فيستغفرون اهلل منها،  

رون منها،  املكث  اتأهنم املحافظون عىل الصلو  :والسابعةم وأعامهلم،  إىل اهلل بقلوهب

 
 (.5/44٢: )للشوكاينينظر: فتح القدير،  (1)

 . ( ٢0-19/ 3(، وزاد املسري: ) 437/ 15)   :اللغة هتذيب(، و1/115: )اساهر يف معاين كلامت النالز ظر: ين( ٢)
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بتخصي األثر  جاء  ما  املوخاصة  بني  كالصالة  األوابني  بصالة  وصفها  غرب  ص 

 .(1) والعشاء، وصالة الضحى 

 الفرع الثاين: األلفاظ والنظائر املرادفة للفظ األوابني: 
املفرسين عىل   ألفاظ ومفردات محلها بعض  معنى األواب، أو محلوا  هناك عدة 

وذلك   عليها؛  األواب  مفهوعالود  جلومعنى  وتلك  قة  جهة  من  األواب  بني  مية 

 ظ ما ييل:   األلفاظ من جهة ثانية، فمن تلك األلفا

ملثله يف    ،التوابون -1 يندم عىل ما جنى وال يعود  الذي  للعبد  والتائب وصف  

ب؛ والرجوع عنه إىل اهلل جل  . فمفهوم التائب يدل عىل االعرتاف بالذن(2) املستقبل

وقد   التوبجالله،  متكررة  ذنبلة  تكون  أو  لذنوب   واحد،  أو  ذنب،  بعد  لذنب 

 . ( 3) معاين األواب والتائب عىل الرتادف والتالزم   عديدة، ولذلك تناول بعض املفرسين 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿   قال تعاىل:

پ پ پ   پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

أي: املالزمون للتوبة    التائبون،»  قال السعدي:  ،[11٢]التوبة:   ﴾ٺٺ ٺ ٺ

 . (4) «اتئسي مجيع األوقات عن مجيع ال يف

م عىل  والتوبة يف الرشع: الرجوع عن الذنب بعد فعله، وترك الذنب لقبحه والند

ما فرط منه، والعزيمة عىل ترك املعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من األعامل،  

ألوصاف هي ذواهتا معاين  أو هي توبة عن نقص يف كامل العبادة ونحوها، وهذه ا

 . (5) ني وإن توسعوا يف ذلكواباألاألوبة، وعليها محلت صفات  

 
 (.٢0-3/19(. وزاد املسري: )4٢5-1/4٢1ينظر: جامع البيان: )( 1)

 (.401/ 1نهاج يف شعب اإليامن: )املينظر:  (٢)

 املصدر السابق.( 3)

 (.353)ص:يف تفسري كالم املنان:  تيسري الكريم الرمحن( 4)

 . )169:ن: )صنظر: املفردات يف غريب القرآي (5)
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الفاعل؛ ألن م  ،املستغفرون  -2 ا قبل آخره مكسور، مجع مستغفر، وهو اسم 

، واالستغفار عبادة أصيلة بذاهتا ال يشرتط هلا أن حتدث بعد اقرتاف  (1) وهو العبد 

 ر  فِ تَـغ  َواَّللِه ِإيِنِ أَلَس  »يقول:    ×قال: سمعت رسول اهلل    الذنب؛ فعن َأيب ُهَرْيَرَة  
ِم َأك  ت وب  إِ  َوأَ اَّللهَ  ى:  ـه تعالـولـى قـع بمعنـمع القط،  (2) «ثـََر ِمن  َسب ِعنَي َمرهةً لَي ِه يف ال يَـو 

ومن .  (3) فهذا من وجه   ]٢الفتح:[  ﴾ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿  ×له  

وجه آخر قد يكون االستغفار واجبًا الزمًا يف حق بقية اخللق؛ ألهنم ال خيلون من 

 .  (4) ..طايا.اخلو الذنوب

أن األوابني واملستغفرين    :األوىلن واألوابون من جهتني  وهبذا يتوافق املستغفرو

يذنبوا،   مل  أم  أذنبوا  أحواهلم  كل  يف  اهلل  إىل  اخل  :والثانيةيرجعون  بعد  األوبة  طأ  أن 

الرجوع   أعظم  تستلزم  من  يقبل، وهذا  مل  وإال  األوبة  يستلزم  واالستغفار  اهلل،  إىل 

العالقة بني مفهوميامنياإلر  املظاه ُتبني  التي  املستغفُر  ة  فإن  )األواب( و)املستغفر(، 

الصفة  هذه  مضامني  واستحضار  واسمه)الغّفار(،  تعاىل)املغفرة(  اهلل  بصفة  ُيقرُّ 

 .  (5)األواب بكامل االنقياد والطاعة هلل تعاىلوهذا االسم جيذب قلب 

اللوام  الِلِوام:  -3 النفس  يف  الوواملتمثل  تعاىل: يف  دةارـة  قوله  ژ ژ ڑ  ﴿ 

، وأقول العلامء يف تفسري هذا اللفظ  ]٢-1القيامة:[ ﴾   ک گ ک ک کڑ 

 يدور حول عتاب النفس، واختلفوا يف تأويل النفس اللوامة عىل معان، منها:

 . (6)ي تلوم عىل اخلري والرّش، فتندم عىل ما فات وتلوم عليهاَمة(: التأن )اللَّوَّ  -

 
 (.179/ 5لسريايف: )ل(، ورشح كتاب سيبويه، 11٢/ 8: )ينظر: هتذيب اللغة (1)

(،  6307:  يف اليوم والليلة، )رقم  ×: استغفار النبي  َعَواِت، َباب الدَّ رواه البخاري يف صحيحه كِتَاب:   (٢)

 (.8/67ينظر: صحيح البخاري: )

 (.1/3٢3: )السالكني ينظر: مدارج  (3)

 (.1/3٢3ج السالكني: )مدار ينظر: (4)

 (. 96لبيهقي: )ص:ل ينظر: األسامء والصفات،( 5)

 (. 50-49/ ٢4: )ينظر: جامع البيان (6)
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وطول  وهي قرينة احلرص    ، الفاجرة، املذمومة  السوء،رة بامّ ألاأن )اللّوامة(:  -

 . (1)األمل

 . ( 2) عىل ما فات   صاحبها عىل اخلري والرّش وتندم  تلوم وقد رجح الطربي أهنا التي  

املتعفهذه مفاهيم األلفاظ عىل عمو اللفظ، وسياق اآليات  الناس م  لق بأحوال 

د محل اللفظ عىل الندم مة، فق اقيال  يوم القيامة، فمن أطلق اللفظ عىل ما حيدث يوم 

والصالح،  و الرب  أعامل  من  وترك  فرط  ما  عىل  املؤمن  فيندم  القيامة،  يوم  احلرسة 

 ويندم الكافر عىل كفره باهلل تعاىل.

الت يف احلياة نى منحرص يف النفوس التي ما زوأما من حيث اخلصوص، فإن املع

الصال عليه  قال  تذنب،  شك  وال  مجيعا  فهي  آدم »سالم:  لواة  الدنيا،  بين  كل 
: حال األول  ، غري أن هذه النفوس هلا أحوال:  (3)«اخلطائني التوابونخطاء، وخري  

فيستدر اخلري  أعامل  من  ما قرص  تلوم صاحبها عىل  التي  التوابة  األوابة  كه،  النفس 

وما عمل من الرش فيقرص عنه ويستغفر، وعىل هذا فإن أفعال النفوس املؤمنة من 

والعتب عىل النفس وحماسبتها عىل    ل اللومنابة مبني عىل أصر واإلاغفستالتوبة واال

سيجازهيا  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وأن  ومرجعها  مآهلا  حقيقة  تعلم  ألهنا  منها؛  كان  ما 

 . (4) عليه خريا بخري ورشا برش

حال النفس املجرمة املذمومة التي ال تبايل بام كسبت من السيئات    واحلال الثاين:

 
 (.18٢ التسرتي: )ص:فسريت ينظر: (1)

 (.٢4/50: )ينظر: جامع البيان (٢)

وافقه  اه، و اكم حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجرتمذي، وقال احل، واله أخرجه أمحد يف مسنده، وابن ماج  (3)

حسن إن شاء اهلل، رجاله ثقات غرَي عيل بن "الذهبي عىل لني، وحسنه األلباين، وقال شعيب األرنؤوط:  

(، وسنن  14٢0/ ٢: )هاج (، وسنن ابن م ٢0/344)  :ينظر: مسند اإلمام أمحد  "فيه  تلفخم  مسعدة، وهو

و4/٢40):  الرتمذي ا(،  عىل  )املستدرك  ال4/٢7٢لصحيحني:  اجلامع  وصحيح  :  وزياداتهصغري  (، 

 (.865)ص: 

 (.  6/10٢: )تفسري السمعاينينظر: ( 4) 



 (ه1442مجادى اآلخرة )     ونــثالـثالو  احلادي ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت ااـ راسللداطيب ـلشام اـماإلد ـهـة معـلـجـم

255 

رها وعدم إيامنيها باهلل وال باليوم اآلخر، امدى فيه وتزداد منه لكفهنا تتإ ل  ، بيف الدنيا

معاينة   حني  اآلخرة  يف  يكون  ما  عىل  هلا  املفرسين  تأويالت  يف  اللوم  معنى  فيبقى 

 . (1) العذاب وكشف احلجاب

 

 

 

 
 

 
 (. 6/10٢ينظر: تفسري السمعاين: ) (1)
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 املبحث الثاني
 األوبةيف  يبرتغوال، أساليب القرآن يف استعراض صفات األوابني
إىل  آن الكريم يف توجيه املؤمنني  تنوعت األساليب البالغية التي استعملها القر

وبيان صفات األوابني، فتارة يرسدها عىل اخلرب وأخرى عىل اإلنشاء، ومرة  األوبة،  

يب، فمنها عىل سبيل التمثيل وغريها من األسال  ومرة عىل اخلصوص،  ،عىل العموم

 ال احلرص:

 العموم:  غة يص علىاإلخبار 
ليدل عىل    يف هذا اإلخبار جاء  النفوس وطبعت  سياق اآليات  ما جبلت عليه 

املحن، كام يف   البالء ووقوع  نزول  والتوبة عند  إليه،  والرجوع  اهلل،  إىل  اللجوء  من 

ٺ    ڀ ڀ   ڀ  ڀ پپ  پٻ   پ  ٻ   ٻٻ ٱ ﴿  قوله تعاىل:

اآلي]33الروم:[  ﴾ ٿ ٺٺ  ٺ وهذه  ع،  دلت  وإن  عموة  إال ام  ىل   ألوبة 

وهو العودة من بعد األوبة إىل    ،فيه كثري من الناسيقع    اإهنا تعالج إشكاال متكرر

هبذه   البعض  خصص  ثم  مجيعا،  للناس  عاما  خطابا  السياق  جاء  وهلذا  الرشك، 

 .(1) الصفات املذمومة

 غيب والتبشري:رت ال 
القرآن،   يفمن األساليب    -لرشالتبشري باخلري وا-الرتغيب والتبشري عىل قسميه  

سامه التي وردت يف القرآن الكريم، ومما جاء ره وأنواعه وأقها صوولكل واحد من

قوله   الكريم هلم،  القرآن  وتبشري  وأحواهلم  األوابني  األساليب يف وصف  من هذه 

، ]17الزمر:[  ﴾ ہ   ہ  ۀۀ    ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ﴿  تعاىل:

األوب  يف  جالله  جل  إليهفرغبهم  والرجوع  دهنبأ وبرشهم    ،ة  أخلصوا  له،  م  ينهم 

 
 (.8/٢74) :(، وتفسري املاتريدي٢0/101: )يانامع البينظر: ج( 1)
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ال صورةواجتنبوا  بكل  والطاغوت  املغفرة    ،ومسمياته  ،رشك  بذلك  فاستحقوا 

 . (1) والدرجة الرفيعة يف اجلنة
الصالة    عليه  لسليامن  وتعاىل  تبارك  تبشريه  أيضا  ذلك  فقال: ومن    والسالم، 

نعم  ]30ص:[  ﴾ڌ  چ چ ڇڇ ڇ ڇڍ ڍ ﴿ ذكر  بعد  قال  اهلل    ثم 

، فوصفه يف األول ]40ص:[ ﴾ی ی  ىئ  ىئ   ېئ  ىئ   ﴿ له: ئهابتالتعاىل عليه، و

  ، واملعنيانوعلو املنزلة، فتجانس اللفظان  املآب  بأنه أواب ووعده يف الثانية بحسن  

: وإن لسليامن يف اآلخرة عند اهلل  يأ  ﴾ی   یېئ  ىئ ىئ  ىئ   ﴿»قال مكي:  

ومصري، مرجع  وحسن  منه  هذا    لقربة  يف  اهلل  إىل  سليامن  رِغب  ليعلم  املوإنام  لك 

 .(2) « د اهلل، ودرجته، وقبول توباته، ومقدار إجابته له..منزله عن

ٱ   ﴿ واملرجع فقال:  وحسن املآبوقد رّغب اهلل هذه األمة وبرشها باجلنة  

هذا ]٢9الرعد:[  ﴾پ پپ ٻ ٻ ٻ  ٻ ثم خصص   ،

، فاشرتط حلسن ]3٢ق:[  ﴾جت  حت مب  ىب  يب خب ﴿  الوعد والتبشري فقال:

 . (3) األوبة والتوبة واالستغفار عةمل واحلفظ ورسعلاإليامن وا املآب

 اء: ـــنـمدح والثـال
عىل   والثناء  املواضع،  من  كثري  يف  األوابني  امتداح  كذلك  الرتغيب  ومن صور 

أعامهلم   ا  وصفاهتم حسن  تعاىل:  ،ألوبةخاصة  قوله  يف  ڻ  ڻ  ۀ   ﴿   كام 

، ]13غافر:[  ﴾ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ

وتعاىل  بتفوصفهم   وارك  اهلل  بالتفكر  إىل  األوبة  وبكثرة  والنذر،  باآليات  االعتبار 

،  ﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ ﴿   واإلنابة إليه يف كل حال، فقرصها عليهم، فقال: 

 
 (.83-4/8٢)  :لقرآنزيل يف تفسري ا(، ومعامل التن٢73-٢1/٢7٢: ): جامع البيانينظر (1)

 (.6٢55/ 10ملكي: )نهاية، وغ الاهلداية إىل بل (٢)

 (.375/ 4ينظر: روح البيان: ) (3)
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حجج اهلل  وما يتذكر  »  والتوبة املبتدرة، قال الطربي:أي: من حاله اإلنابة املتكررة  

ع   التي أدلة  وي جعلها  هبا  فيعترب  وحدانيته،  تدلعتىل  ما  حقيقة  ويعلم  إال   ظ  عليه 

 . (1)«، يقول: إال من يرجع إىل توحيده، ويقبل عىل طاعته ﴾ے   ے  ۓ﴿

 األمر والطلب: 
ھ  ھہ ہ ہ ہ ۀ ۀ   ﴿ومن ذلك ما جاء يف قوله تعاىل:

 .]53الزمر:[ ﴾ۆ           ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ   ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ

التو بقبول  برشهم  أن  الذنوب  ةب فبعد  أمرهم  ةالكثري  مع  باملغفرة،  ووعدهم   ،

باإلنابة إليه والرجوع إىل أمره واالستسالم له، وحذرهم العذاب واخلذالن، فقال:  

  ﴾ ې  ې  ې  ى   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ﴿

قوله  ]54الزمر:  [ الروم،  ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ﴿  تعاىل:، ونظريه من سورة 

ې  ې  ې  ى  ۉ    ۉې    ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ى  ائ   

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  یی  جئحئ  

]3٢–30الروم:[ ﴾مئ  ىئ  يئ 
 (2) . 

ۀ  ۀ    ﴿  عمم األمر والبشارة، فقال:  -موضع الزمر-ففي املوضع األول  

    ، ﴾   ۈ  ٴۇ  ۋ ﴿   ، ﴾ھ  ھ  ھ    ھ  ے ﴿   ،  ﴾  ہ  ہ  ہ  ہ

ڭ  ڭ   ﴿ فقال: ×ضع الروم خصص األمر للنبي  ومويف  ،﴾ۋ  ۅ ﴿

، ثم  دَ ي  به وقُ   َص ص  ما ُخ ، ويدخل فيه أمته، فكل أمر له أمر ألمته إال  ﴾  ڭ       ۇ

األمرعم  فقال:م  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ﴿  ، 

  حئ  مئ  ىئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  یی  جئ 

 
 (.36٢/ ٢1جامع البيان: ) (1)

 (.063 /٢1ان: )ينظر: جامع البي( ٢)



 (ه1442مجادى اآلخرة )     ونــثالـثالو  احلادي ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت ااـ راسللداطيب ـلشام اـماإلد ـهـة معـلـجـم

259 

، واتقوه يف مجيع مك إليه يف كل أموركم وشؤون، أي: منيبني]3٢–30الروم:[﴾يئ

ب أمركم  باإلقامةما  الصالة  خصص  ثم  عنه،  هناكم  أو  عىل    ،ه  النهي  يف  وغلظ 

وا الدين  يف  واالغرتار  الصالة  اإلرشاك  وإقامة  والتقوى  اإلنابة  فجعل  فيه،  لتفرق 

بواعث  وا من  الدين  التفرق يف  الدين وخصائص وصفات  إلخالص وعدم  إقامة 

 . (1) بني الصادقني األوا

 

 

 

 
 

 
 (. 97/ 4: )معامل التنزيل (1)
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 املبحث الثالث
 البواعث املوصلة إىل مقام األوابني 
يصل  يف حتقيق العبودية الصادقة هلل تعاىل، ولكي    عظيام  اشأن إن ملقام )األوابني(  

وابني ح نفسه، مقتديا باألسعي واجلّد يف إصال العبد إىل هذه املرتبة العالية فعليه بال

وتعاىل تبارك  اهلل  ذكرهم  السبل    ثنىأو  الذين  وبسلوك  الكريم،  القرآن  يف  عليهم 

 والبواعث التي أرشد إليها، ومنها:

بعضهم    عموما، فكلهم أواب، وإن كان القرآن قد خص  ابألنبياء  القتداء   : أوًل 

،  ]75هود:[ ﴾ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿  لسالم: هبذا الوصف فقال يف إبراهيم عليه ا

  ح د ، وامت]30ص:[  ﴾ڌ ڇڍ ڍچ چ ڇڇ ڇ﴿  ويف سليامن فقال:

أيو فقال:صرب  وإنابته،  أمر   ،]44ص:[  ﴾ٿ  ٿ ٹٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ﴿ب  ثم 

أثرهم واالهتداء هبداهم فقال:  ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئۆئ ﴿  باقتفاء 

قال القرطبي:  ،  ]90األنعام:[  ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی

 . ( 1)   « غري يف فعله ة ال وافق )فبهداهم اقتده( االقتداء طلب م » 

 اثنيا: التفكر والتدبر: 
و السموات   ونحومها  رالتدبالتفكر  خلق  يف  التفكر  عىل  الباعثة  األفعال   من 

واألرض وما خلق اهلل من يشء، وكلها أفعال تسوق إىل اهلل وهتدي إىل اإليامن، قال 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ﴿  :تعاىل

الطربي:]13غافر:[  ﴾ۓ قال  عىل  يتذكوما  »  ،  أدلة  جعلها  التي  اهلل  حجج  ر 

 . (2) « حقيقة ما تدل عليه إال من ينيب ظ، ويعلمعتهبا ويوحدانيته، فيعترب 

 
 (.7/35: ) ، للقرطبيكام القرآناجلامع ألح( 1)

 .(36٢/ ٢1يان: )جامع الب (٢)
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 اثلثا: حفظ حدود هللا: 
األوابني   وسامت  اإليامن  عالمات  من  احلدود  وحفظ  ورسوله  اهلل  طاعة 

هذهالوصول  و العظيم   إىل  م   ،ةاملنزلة  ومراقبته،  اهلل  مع خشية  غرييتالزم  هون  ى   

مث  خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث ﴿ وال ابتداع، قال تعاىل:

حتى  ]33  -3٢ق:[  ﴾ ىث يث جملس  من  يقوم  ال  الذي  هو  احلفيظ:  فاألواب   ،

ن  ، واملنيب، م(1) يستغفر اهلل منه، خريًا كان أو رشًا، ملا يرى فيه من اخللل والتقصري

املقبل إىل اهلل باإلخال (2) بالتوحيد  املخلص   فعيل، وهو: ل،  ، يذكر ذنوبه يف (3) هص 

منها اهلل  فيستغفر  فهو  (4) اخلالء  املصدق املجيب    تالقان،  هو  املؤمن؛ ألنه  املخبت 

بمقتضاه العامل  املاوردي:  (5) باآليات  قال   ﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿». 

املنيب]8ق:[ أن  أحدها:  أوجه:  ثالثة  فيه  إىل  و  ،لصاملخ  :،  التائب  أنه   ،ربهالثاين: 

امل الراجع  أنه  التبرصة   ،ر تذكوالثالث:  هبذه  اهلل  عّم  خص   ،وقد  وإن  والذكرى 

 .(6) « فاعه هبا واهتدائه إليهانيب النتم كل عبدباخلطاب 

 يف الدين:  الختالف  وتركوالتباع رابعا: اإلخالص 
و الدين،  وعامد  القبول  ركنا  األوابني  من  ومها  تعاىل:ؤاملخصائص  قال    منني، 

ىث يث حج  مج مث   يت جث متىت   يئ جب    حب خب    مب ىب يب جت حت  خت ﴿

التسرتي:  ]110الكهف:[  ﴾جح مح جخ حخ  مخ جس  قال  ما  لاالعمل  »،  صالح 

 . (7) «كان خاليًا عن الرياء مقيدًا بالسنة

 
 ( 15٢تفسري التسرتي: )ص: ( 1)

 ( 3/5٢5(، )٢/٢91مقاتل بن سليامن: ) تفسري (٢)

 (٢/747تفسري حييى بن سالم: ) (3)

 (  1/3٢0تفسري حييى بن سالم: )( 4)

 (.11/703٢ية، ملكي: )(، واهلداية اىل بلوغ النها15/406جامع البيان: )ر: ينظ( 5)

 (.5/34٢لاموردي: )ل ،النكت والعيون (6)

 (.98تفسري التسرتي: )ص: (7)



 هبة هللا بنت صادق أبو عرب. د                          : صفاهتم، مقاماهتم، جزاؤهمقرآن الكرمياألوابون يف ال

262 

ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ     ﴿ وقال تعاىل يف سورة الروم:  

ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې 

  ېئ  ىئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  وئەئ 

، ]٢3  –30الروم:[  ﴾حئ  مئ  ىئ  يئىئ  ىئ   ی  ی  یی  جئ 

والت واحد  الدي رففالدين  واالختالف يف  قال  قة  وبواعثه،  للرشك  تعاىل  ن مصاحبة 

األوابني  اموجه إىل اإلخالص ولزوم طريق   چ  چ  ﴿  :(1) للمؤمنني داعيا هلم 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ    چ  چ

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ    گ   کگ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک 

إليه من    نابةإلفا،  ]13الشورى:[  ﴾ڻڻ  ں  ں  ڻ   إىل اهلل والرجوع 

القرطبي:(2)بواعث اهلداية واالصطفاء أي:  »  ﴾ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں﴿»، قال 

االختيار،   خيتار، يشاء،  واالجتباء  من  للتوحيد  خيتار  ڻ  ڻ ں ﴿أي 

ڱ ڱ  ﴿  ونظريه، قوله تعاىل:  (3) «إليهرجع  أي: يستخلص لدينه من    ﴾ڻ

أل ]17الزمر:[  ﴾ ۀ ہ ہ ۀ  ڻ ڻ  ڱ ں ں ڻ ڻ اجهن؛  تنبوا م 

 .(4) برشهم وأدخلهم يف عباده الصاحلني ؛الطاغوت وأخلصوا له الدين وأنابوا إليه

   خامسا: الصرب:
ومفتاح لكل فرج منتظر، سواء كان صربا عىل   كل عمل صالح،  الصرب باب إىل 

أو عنصرب  طاعة،  عالقة    ا  له  بالصرب  والتحيل  بالء،  أو  يتحقق ومعصية،  هبا  ثيقة 

ی جئ حئ مئ ىئ يئ ﴿  ىل:اإلنابة، وصدق العبادة، قال تعا  مللمؤمن من مقا

ٱ ٻ جب حب خب    مب ىب يب جت حتخت مت ىت يت جث مث 

 
 (.٢0/٢00ع البيان: ): جامينظر (1)

 (. ٢9/ 5ينظر: املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ) (٢)

 (1٢/ 16ي: )رطبآن، للقاجلامع ألحكام القر (3)

 (.٢74-٢73/ ٢1: )جامع البيانينظر:  (4)
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 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

السعدي، معلقًا عىل قوله  ]44  -41ص:[  ﴾ٿ ٹٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤٿ  ، يقول 

الدينية والدنيوية، كثري   أي: كثري الرجوع إىل اهلل، يف مطالبه ،   ﴾ڤ ڤ  ﴿ »  اىل:تع

 .(1) « لربه والدعاء، واملحبة والتأله  ركالذ

كونه  إن  يقول:  فكأنه  بالصرب،  )األواب(  مفهوم  ارتبط  الكريمة  اآلية  هذه  ويف 

أن منه  غرب  . أو بعبارة أخرى أن كلَّ )أواب( ال ُيست. هو َنتاج أنه )أواب(.صابرًا  

 بالصرب.   را، وهذا فيه بيان عالقة صفة األوابيكون صاب

   الستغفار: ةسادسا: الذكر وكثر 
إىل  الكريم  القرآن  أشار  وقد  املخبتني،  ودعاء  الصاحلني  دأب  االستغفار  كثرة 

ۅ  ﴿  : ع فقال تعاىل يف شأن داود  عليه السالمهذا املعنى اجلليل يف أكثر من موض

فقدم االستغفار عىل األوبة؛    ،]٢4ص:[ ﴾ ى  ىۉ ۉ ې ې ې     ې 

فيعود  ب أن يستربئ اإلنسان من ذنوبه  جيوالرجوع إىل اهلل مقام عظيم  ألن األوبة  

إىل اهلل سليم القلب نقيا طاهرا، بكثرة االستغفار اللفظي والقلبي والعميل، ثم قال  

بعدها:ت فكان  ]٢5ص:[ ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ﴿  عاىل   ،

االستغ اواإلفار  جزاء  إىل  اجلننابة  يف  العالية  والدرجة  املغفرة  وحسن  هلل  املأوى  ة، 

اهلل تعاىل ملا ذكر من ينيب من عباده، ذكر منهم من   إن»:  خر الرازيفل، قال اواملآب

ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿   أناب وأصاب ومن مجلتهم داود، كام قال تعاىل عنه: 

ڌ ڎ ڎ ڈڈ  ڌ ﴿  ، وبني ما آتاه اهلل عىل إنابته فقال:﴾ې     ې ى  ى 

 . (2) «]10سبأ:[ ﴾ژ ژ ڑ ڑک ک ک  ک 

 
 (.714تيسري الكريم الرمحن: )ص:  (1)

 (.٢5/195: )مفاتيح الغيب (٢)
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  الرابع املبحث

 هم يف القرآن الكريمتاصفات األوابني ومقام
 :وفيه ثالثة مطالب

نستطيع القول بأن مقام األوبة مقام عيّل قّل من يصل إليه؛ وذلك أن األواب قد  

تمج وقد  املقام،  هذا  به  بلغت  التي  واألعامل  الفضائل  من  كثريا  خبني  ع  الل  من 

ول عىل  ألاتركز يف املقام    اشتق منه، أهناضع التي ورد فيها لفظ: )األوبة( وما ياملو

نبياء عليهم الصالة والسالم، واملقام الثاين مقام املؤمنني الصادقني، وهي امتداح األ

 كالتايل:

 وات هللا عليهم:  قام األنبياء صلاملطلب األول: م 
إبراهي يف  تعاىل  قوله  علوشاهده  ام   ﴾ ڇ ڇ ڇچ چ  ﴿ لسالم:يه 

َدا  ،]75هود:[ اهلل  فقالووصف  أواب،  بأنه  السالم  ٻ  ٻ  ٻ ٱ   ﴿  :  ُوَد عليه 

ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ    ڀ   ڀ   ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 .]19–17ص:[ ﴾ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ       ڤ  ڤ    

اع إىل اهلل يف مجيع األم  ﴾ڀ    ڀ   ﴿ »ول السعدي:  قي نابة إليه، باإلور  أي: رجَّ

والتأله، وكثر  باحلب  والرجاء،  يواخلوف  عندما  إليه  رجاع  والدعاء،  الترضع    ع ق ة 

النصوح، ومن شدة إنابته لربه وعبادته، أن سخر  منه بعض اخللل، باإلقالع والتوبة 

بحمد معه  تسبح  معه،  اجلبال  وآخره،   ﴾ٿٿ ﴿  رهبا  اهلل  النهار  أول 

  اىل ـر، هلل تعـال والطيـبـاجلن  ـم  ﴾ٹ ﴿   ةـوع ـم ـجـه مـع ـم  ﴾ٹ ٹ﴿  رـخـوس 
اهلل   فهذه ِمنَّةُ  ،]10سبأ:[  ﴾ ژ  ژ  ڑ  ڑ ﴿   عاىل: ، امتثاال لقوله ت﴾ڤ﴿

 . (1)«العبادةعليه ب

 
 (.711: )ص: تيسري الكريم الرمحن (1)
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ٹڤ  ٿ  ٿ ٹٹ ٹ ﴿ وقال يف وصف أيوب عليه السالم وصربه عىل البالء: 

  البالء،   أي: عىل  ﴾ٿ  ٿ ٹ ﴿»قرطبي يف تفسري:  ل ال، قا]44ص:[﴾ڤ ڤ
ابتيل   توابأي:    ﴾ٹ ٹڤ ڤ ڤ ﴿ عبدين  عن  سفيان  وسئل  مطيع،  رجاع 

فشكر،  أحدمه اآلخر  عىل  وأنعم  فصرب،  كالمهافا  أثنى    قال:  تعاىل  اهلل  ألن  سواء؛ 

عبدين، أحدمه عليه  عىل  أيوب  فقال يف وصف  واحدًا،  ثناء  واآلخر شاكر  ا صابر 

سليامن﴾ٹ ٹڤ ڤ ڤ ﴿م: السال يف  وقال  السالم  ،  ڇ ڇڍ ڍ    ﴿   : عليه 

ڍ   ﴿ يامنيقول: نعم العبد سل  ﴾ڇ ڇ ﴿»، قال الطربي: (1) «]30ص:[ ﴾ڌ 

قيل: إنه ُعنِي به أنه  تّواب إليه مما يكرهه منه، و طاعة اهلل يقول: إنه رجاع إىل  ﴾ڌ 

 . (2) «كثري الذكر هلل والطاعة

 ؤمنني:املطلب الثاين: مقام امل 
ما  منها  عدة،  بصيغ  للمؤمنني  الوصف  جاء  املقام  هذا  حا  ويف  هلم  يصف 

ں ں ڻ ڻ   ڱ ڱ ڱ﴿  الصهم وتوحيدهم هلل، كقوله تعاىل:وإخ

البغو  ،]17الزمر:[ ﴾ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ   ﴾ڱ ڱ ڱ ﴿»ي:قال 
الدنيا،    ﴾ں ں ڻ ڻ  ڻ  ﴿  األوثان، يف  البرشى  اهلل، هلم  إىل عبادة  رجعوا 

،  (3) «فيتبعون أحسنه-القرآن-، فبرش عباده الذين يستمعون القول واجلنة يف العقبى

فاهتم بالرجوع واألوبة ص  وخص   تعاىل، الص العبادة والتوحيد هلل  قام بإخفخص امل

ب خصهم  ثم  نبيه  لعبودياإليه،  وأمر  الدنيا   ×ة  يف  احلسنة  بالعاقبة  يبرشهم  أن 

  ﴾ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ﴿  وأراد بعباده»واآلخرة، قال الزخمرشي:  

تناب  ال غريهم، وإنام أراد هبم أن يكونوا مع االجالذين اجتنبوا وأنابوا   ،]18الزمر:[

 
 (.15/٢15: ) اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي (1)

 (.٢1/191جامع البيان: ) (٢)

 (. 4/83: )معامل التنزيل (3)
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نقادا يف ىل هذه الصفة، فوضع الظاهر موضع الضمري، وأراد أن يكونوا  واإلنابة ع

 .(1) « الدين يميزون بني احلسن واألحسن والفاضل واألفضل

تعاىل: قوله  يف  جاء  ما   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿  ومنها 

باإلخالص ]31الروم: [  ﴾ېئ ېئ أمرهم  منصوبة :  لوقي  ،(2) ،  )منيبني( 

وتأويل الكالم: فأقم  »قبلني، قال الطربي:  معىل احلال، أي: تائبني راجعني إىل اهلل  

من الكاف التي يف    فاملنيبون حال  وجهك يا حممد للدين حنيفا، منيبني إليه، إىل اهلل،

واحد،  وجهك.   عن  كناية  والكاف  منها،  حاال  يكون  وكيف  قائل:  قال  فإن 

جل صفة  هذا واملنيبون  يف  اهلل  من  اسمه  كناية  الكاف  من  األمر  ألن  قيل:  امعة؟ 

مته، فكأنه قيل له: فأقم وجهك أنت وأمتك للدين حنيفا هلل، ملوضع أمر منه له وألا

 . (3) «منيبني إليه

القنوط من رمحته  له والتوكل عليه، وعدم  الترضع هلل واالستسالم  ومنها مقام 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۈ﴿   تعاىل: حلسن الظن به، كام يف قوله 

ۋ  ۈ  ٴۇ  ﴿   قوله:»تسرتي:  ل، قال ا]54الزمر:[  ﴾ ې  ې  ې  ى

يعني:    ﴾ۋ  ۅ﴿  يعني: ارجعوا له بالدعاء والترضع واملسألة،  ﴾ۋ  ۅ

وإنام    ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ﴿». قال الطربي:  (4)فوضوا األمور كلها إليه

إليامن، فإياهم عاتب، وإياهم  ايعاتب اهلل أويل األلباب وإنام احلالل واحلرام ألهل  

نفسه،   أحدهم عىل  إن أرسف  اهلل  نأأمر  رمحة  من  يقنط  يبطئ ال  وال  ينيب  وأن   ،

عمل الذي  والذنب  اإلرساف،  ذلك  من  والعتاب(5) «بالتوبة  األمر  بني  فجمع   ، 

 حتى يبلغوا املقام الذي أراده هلم. هألوليائ

 
 (.4/1٢0ف عن حقائق غوامض التنزيل: )الكشا (1)

 (.659/ ٢: تفسري حييى بن سالم: )ينظر (٢)

 (.٢0/100) :: جامع البيانينظر( 3)

 (.135تفسري التسرتي: )ص:  (4)

 (.306/ ٢1: )لبيانامع اج( 5)
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 صفات األوابني: املطلب الثالث:
    عموم صفات استنبطها العلامء منها: ل ولألوابني عىل ا

بية(، كلام أذنب ذنبًا صغريًا كان  د املوصوف بصفة )األوابعأن ال  الصفة األوىل:

ڦ         ڦ    ڤ﴿:أو كبريًا، مل ييأس، وإنام يتوب منه ويستغفر؛ آخذًا بقوله تعاىل

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

 .]135آل عمران:[ ﴾چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

ا واستغفر وال  ، استحيا وتاب منه رِسر رس  أنه كلام أذنب ذنًبا يف ال  الصفة الثانية:

اِب احْلَِفيِظ؟ ُقْلُت:  »جيهر به، فقد روي عن جماهد أنه قال ألَخ  له:   ُأَنب ُئُكْم بِاأْلَوَّ َأاَل 

ُجُل َيْذُكُر َذْنَبُه إَِذا َخاَل   . (1) «ْسَتْغِفُر لَِذْنبِهِ يَ َبىَل َقاَل: ُهَو الرَّ

يظ هو الذي ال يقوم  كل جملس، فاألواب احلف يف  ر  كثرة االستغفا  الصفة الثالثة:

َوَتَعاىَل  ُسْبَحاَنُه  املعنى ما جاء يف كفارة  (2)من جملسه حتى يستغفر اهلل  . ويؤكد هذا 

 َفَكثـ َر س  َجَلَس يف ََم لِ   َمن  »:  ×املجلس فيام روي عن أيب هريرة قال: رسول اهلل  
َهد  ََم ِلِسِه َذِلَك: س  ن   َل َأن  يـَق وَم مِ ِفيِه لََغط ه ، فـََقاَل قـَب   ِدَك، َأش  ب َحاَنَك اللهه مه َوِبَم 

تَـغ ِفر َك َوأَت وب  ِإلَي َك، ِإله غ ِفَر لَه  َما َكاَن يف ََم ِلِسِه َذلِ   . (3) «كَ َأن  َل ِإلََه ِإله أَن َت َأس 

ما النبي    وجيمع  هريرة أسوة    ×سبق حديث  أبو  روى  األوابني مجيعًا، حيث 

  َا »ن ربه تبارك وتعاىل:  فيام يرويه ع  ×النبي    عن ِإنه َعب ًدا َأَصاَب َذنـ ًبا، َور َّبه
، فَاغ ِفر  ِل فـََقالَ قَاَل َأذ َنَب َذنـ ًبا، فـََقاَل: َربِِ َأذ نـَب   َا قَاَل َأَصب ت  ، َور َّبه   ه : َأَعِلمَ رَب    ت 

ب ِدي. ُث ه َمَكَث َما َشاَء اَّلله ، ُث ه  بِِه، َغَفر ت  لِعَ خ ذ  َعب ِدي َأنه لَه  َرابا يـَغ ِفر  الذهن َب َويَ  
 

 (. 13/6٢9ينظر: الدر املنثور يف التفسري باملأثور: ) (1)

 (.9/104رآن: )سري الق ان عن تفينظر: الكشف والبي (٢)

َعَواِت َعْن َرُسوِل اهللِرواه الرتمذي يف سننه يف  (3) َأْبَواُب الدَّ ا َيُقوُل إَِذا َقاَم ِمْن جَمْلِِسِه، وقال:  ، َباب: مَ ×   

حده" صحيحذا  حسن  )  "يث  الرتمذي:  سنن  )5/371ينظر:  رقم  يف  3433(  األلباين  وصححه   ،)

 (.88٢ -٢/8٢7اجلامع الصغري وزيادته: )صحيح 
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 ، ًبا، َأو  َأذ َنَب َذنـ ًبا، فـََقاَل َربِِ َأذ نـَب ت  َأو  َأَصب ت  آَخَر، فَاغ ِفر ه ، فـََقاَل   َأَصاَب َذنـ 
َغَفر ت  َعب دِ   َأَعِلمَ  بِِه،  َويَ خ ذ   الذهن َب  يـَغ ِفر   َرابا  لَه   َأنه  َمَكَث  لِ   ي  َشاَء َعب ِدي ُث ه  َما 

قَاَل   َأو    ، َأَصب ت  َربِِ  قَاَل  ًبا،  َذنـ  َأَصاَب  قَاَل  َا  َور َّبه َذنـ ًبا،  َأذ َنَب  ُث ه  َأذ نـَب ت  اَّلله ، 
َأَعِلمَ  فـََقاَل  ِل،  فَاغ ِفر ه   َغَفر ت  َعب دِ   آَخَر،  ِبِه،  َويَ خ ذ   الذهن َب  يـَغ ِفر   َرابا  لَه   َأنه   ي 

قوله: )فليعمل ما شاء(  » . قال ابن رجب احلنبيل:  (1) «يَـع َمل  َما َشاءَ َعب ِدي َثاَلاًث فـَل  لِ 

ذنبًا    يعني: أذنب  كلام  احلال  هذه  عىل  دام  مرادُه  ما  أنَّ  والظاهر  منه،  استغفر 

 . (2) «إلرصاربعدم ااالستغفاُر املقرون 

الرابعة: خاصة  الصفة  الضحى  وصالة  الصلوات  عىل  واملحافظة  التي  ،  هي 

أن النبي   وابني(؛ وصالة ما بني العشاءين، ملا رواه أبو هريرة  تسمى)صالة األ

َخلِ »  قال:  × إِ َأْوَصايِن  َأَناُم  اَل  َأْن   ، بَِتاِركِِهنَّ َلْسُت   
بَِثاَلث  َعىَل ييِل  اَل    الَّ  َوَأْن   ، ِوْتر 

ابِنَي، َا َصاَلُة اأْلَوَّ َحى َفإِهنَّ ، وقال (3) «ام  ِمْن ُكل  َشْهر  ِصَياِم َثاَلَثِة َأيَّ وَ   َأَدَع َرْكَعَتِي الضُّ

  ×. وروي عنه  (4) «الصالة األوابني حني ترمض الفص »عليه الصالة والسالم:  
 .  « إهنا صالة األوابنيف ني املغرب إىل صالة العشاء، من صلى ما ب »أنه قال: 

خالص يف  اإل  وفيام سبق عرضه يتبني أن أبرز وأعظم صفات عباد اهلل األوابني

وكثرة اإلرصار    التوحيد  وعدم  واالستغفار،  واإلنابة  بالتوبة  تعاىل  اهلل  إىل  الرجوع 

التع من  العبد  أكثر  فكلام  الغفور،  احلليم  مواله  من  الرشود  واالستغفار  ىل  وبة 

 
يف    (1) البخاري  تعاىل:  صحيحه  رواه  قوله  َباب:  التَّْوِحيِد،    ﴾ ۈئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿كِتَاب: 

 (.7507( رقم )9/145ينظر: صحيح البخاري: )[ 15الفتح:[

 (.1/413م واحلكم: )العلوجامع ( ٢)

خزيمة يف صحيحه، وصححه(  3) وابن  مسنده،  يف  الدارمي  الدا  أخرجه  مسند  ينظر:  )األلباين:  / ٢رمي: 

 (.٢/1٢63(، وصحيح اجلامع الصغري وزيادته: )1/605يمة: )(، وصحيُح ابن ُخزَ 109٢

ا(  4) غريب  )ينظر:  مسلم: )٢/4٢٢حلديث:  بفوائد  ـُْعلم  وامل وامل1/45٢(،  مسلم:    نهاج(،  رشح صحيح 

(6/30.) 
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والفع األربع   لبالقول  الصفات  هذه  ومن  األوابني،  مقام  حتقيق  إىل  أقرب  كان 

أخ تفرعت صفات  عونظائرها،  يشاركرى  قد  لألوابني  منها:  امة  فيها غريهم،  هم 

املسلم، واملسبّ  واملـأنه  تعاىل، والقح،  إىل  طيع هلل  انت، واملجيب، واملخبت، واملقبل 

 . (1)اهلل بقلبه وعمله

 

 

 

 
 

 
 (.٢0-3/19ينظر: زاد املسري: ) (1)
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 املبحث اخلامس
 ي واحلسي لألوابني يف القرآن الكريمواجلزاء املعن 

املوحد عبادة  اهلل  العبادين  وعد  يف  له  الدنيا املخلصني  يف  احلسن  باجلزاء   ة 

أوصافهم   اختالف  عىل  اهللواآلخرة،  أن  غري  اجلنة،  يف  با  ومراتبهم  عض ختص 

األنبيا كحال  عناية،  ومزيد  فضيلة  بمزيد  واألشخاص  والصداألوصاف  قني  يء 

 . والشهداء ونحوهم

وفضائل زيادة   ارموقد اقرتن وصف املؤمنني باألوبة والرجوع إىل اهلل بعدة مك

هم، وإن شاركهم فيها غريهم فبقدر ما وافقهم به من األعامل؛ وذلك أن  عىل غري

لفضائل والصفات، فامتاز املتصفون هبا عىل غريهم، صفة األوبة مجعت كثريا من ا 

من اهلل تبارك وتعاىل، فمنه ما خصهم به يف    لتغاير تفاضل اجلزاء والعطاءوعىل هذا ا 

االدنيا من اجلزا ل بعضه  ضوإن ف  ؛ا اّدخره هلم يف اآلخرةحليس واملعنوي، ومنه مء 

 املواضع بعثا للهمم واستثاره للنفوس، ومن ذلك:بعض يف 

 جلزاء احلسي واملعنوي يف الدنيا: ا
ع غلب  اجلزاء  من  الصنف  أوصافوهذا  بذكر  مقرتنا  الذكر  األوابني   ليه 

تبارك   نزلة، كام جاء يف وصفهاملواألفعال التي عملوها حتى بلغوا هذا املقام وهذه  

ی  جئ  ﴿  وتعاىل حلال أيوب عليه السالم فيام وقع فيه من االبتالء، حيث قال: 

جب  حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حتخت  مت  ىت  يت  حئ  مئ  ىئ  يئ  

  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻجث  مث   

نَّ د م، فق]44-41ص:[  ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ

علي أيوب  عىل  أهله اهلل  له  ووهب  مرضه،  من  فربئ  عنه رضه  فكشف  السالم  ه 

، وأثنى عىل صربه وأدخله يف  يمينهورشع له حتلة  زقه منه رمحة،  ومثلهم معهم، ور 
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 . (1) الرجوع إليه يف كل حال ه؛ ألنه كان أوابا كثريدعبا

تعاىلو فقال  السالم،  عليه  دواد  شأن  يف  أيضا  تكرر  احلال  ٻ  ٻ  ٱ  ﴿:  هذا 

پ  پڀ  ڀ    ڀ   ڀ   ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٻ  ٻ  پ  پ  

ڦ     ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    

 . ]٢0-17ص:[﴾ڄ     

ائ    ې   ى    ى   ې  ې  ې    ۅ  ۉ  ۉ ...   ﴿   وقال تبارك وتعاىل:  

ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     

ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ىب  يب  جت    حت  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ     ىئ  ی 

 .]٢6-٢4ص:[ ﴾ خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج

السعدي:    اع إىل اهلل يف مجيع األمور باإلنابة    ﴾ڀ    ڀ   ﴿ »قال  إليه، أي: رجَّ

واخلوف والتأله،  يقع    باحلب  عندما  إليه  رجاع  والدعاء،  الترضع  وكثرة  والرجاء، 

ومن شدة إنابته لربه وعبادته، أن سخر   إلقالع والتوبة النصوح،با منه بعض اخللل، 

رهبا   بحمد  معه  تسبح  معه،  اجلبال  وآخره،   ﴾ٿٿ ﴿اهلل  النهار  أول 

حمشورة   الطري  والطوسخر  اجلبال  من  كل  امتثاالمعه  أواب،  تعاىل،  هلل  لقوله   ري، 

   .(2)«دةعبافهذه ِمنَُّة اهلل عليه بال ، ]10سبأ:[ ﴾ڑ   ڑ ژ  ژ   ﴿ تعاىل:

إىل اهلل ورجع غفر اهلل له ذلك، ورفع درجته يف اجلنة، وقربه إليه،   فإنه ملا أناب

ومق منزله  األرض،  وأحسن  يف  له  واستخلفه  عليه،  بنعمه  وذّكره  اجلنة،  يف  امه 

معهوسخ تسبح  والطري  اجلبال  له  املنيبة  ،ر  الصاحلة  الطيبة  الذرية  فقال  (3) ورزقه   ،

چ  چ   ﴿اود عليهام السالم:  نّتِه عليه وعىل أبيه دوم  تعاىل يف وصف سليامن

 
 (.٢74-٢73/ ٢1ع البيان: )جامينظر:  (1)

 ف يسري.(، بترص711عدي: )ص: تفسري الس (٢)

 (. 711املرجع السابق: )ص: ( 3)



 هبة هللا بنت صادق أبو عرب. د                          : صفاهتم، مقاماهتم، جزاؤهمقرآن الكرمياألوابون يف ال

272 

 ڇڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ     ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    

ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  

ھ    ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ ں  ں  ڻ  ڻ 

، ] 35-30ص:[ ﴾ۈ   ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ   

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ﴿د له من نعيم الدنيا، فقال:  ثم ذكر جزاءه وما أع

ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ 

 . ]39 – 36ص: [ ﴾ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ      ېئ  

النصوص يف  امن صنوف جزاء األنبياء عىل    فهذا خلصوص وقد جاءت بعض 

العم  عىل  الدنيا  يف  املؤمنني  جزاء  تعاىل:  وم  وصف  قوله  يف   ڱ ڱ  ﴿كام 

ہ  ھ  ھ  ہ ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ہ ں  ں  ڻ  ڻ  ڱ 

 . ﴾ ۇ   ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ
املاوردي:   اجلن  ﴾ ڻ  ۀ ﴿»  قال  أهنا  أحدمها:  وجهان:  مقاتل   ،ةفيه  قاله 

ا  قاله الكلبي. وحيتمل ثالثا: أهن  ،والثاين: برشى املالئكة للمؤمنني  م.وحييى بن سال

من يشاهده  بام  املعاينة  عند  عمله  البرشى  تبارك (1)«ثواب  منه  أمر  اآليات  ويف   ،

للنبي   عبادة   ×وتعاىل  واجتنبوا  هلل  دينهم  أخلصوا  الذين  املنيبني  يبرش  بأن 

 . (2) ون القول فيتبعون أحسنهتمعالطاغوت، أهنم أولوا األلباب وأهنم الذين يس 

الزخمرشي:  ب»  قال  يبرشهم  وجل  عّز  رسله،  ذلكاهلل  ألسنة  عىل  وحيه   يف 

 . (3)«املالئكة عند حضور املوت مبرشين، وحني حيرشون وتتلقاهم

ۅ  ﴿  ل تعاىل: وعد اهلل به األوابني يف الدنيا جزاء هلم: مغفرة الذنوب، قا  ومما

 
 ( 1٢0/ 5)تفسري املاوردي:  (1)

 (.٢74/ ٢1: )نظر: جامع البياني (٢)

 ( 1٢0 /4الكشاف، للزخمرشي: )( 3)
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 «  ]٢5اإلرساء:[ ﴾ەئ    ائ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى   ى  ائ  

السعدي:   إليه    ﴾ەئ ائائ ى ﴿»قال  الرجاعني  مجيع يف  أي: 

يه وحمبته  اهلل عىل قلبه وعلم أنه ليس فيه إال اإلنابة إلاألوقات )َغُفوًرا( فمن اطلع  

األوق بعض  يف  منه  وإن جرى  فإنه  إليه  يقرب  ما  الطبائع وحمبة  مقتىض  هو  ما  ات 

 .  (1)«غفر له األمور العارضة غري املستقرةعنه ويالبرشية فإن اهلل يعفو 

الذنو  مغفرة  أن  ذلك  يفومفاد  وإقبالب  للصدور  رشح  يتبعها  الدنيا  عىل    

اآل املغفرة يف  من  املقصد  كان  وإن  الذنوب  الطاعات،  أثقلته  من  أنه  إال  أعم،  خرة 

الطاعات واستزود  ران عل  تأخر عن  فإذا  ينكت عليه،  القلب  فإن  املعايص،  يه  من 

 .(2)د مل تنفعه موعظة ومل يستقبل صاحلاوفس

 اثنيا: اجلزاء يف اآلخرة:
  ﴾ ھہ   ھ  ھ         ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ﴿اىل:  تع  قال

ما يعجز بعد هذا الوصف منه تعاىل جلزاء املتقني يف اجلنة عىل العموم  ،  ]17السجدة:[

الكري القرآن  املوااإلنسان عن وصفه، وقد فصل  إىل  م يف بعض  أشارت  التي  ضع 

ما   أضعاف  أضعاف  فأدناها  اجلنة،  يف  النعيم  صور  األرض، حازبعض  ملوك  ه 

وج  إىل  النظر  الوأعاله  وص(3) كريم هه  بعد  تعاىل  قوله  ومنها  الذين  ،  األوابني  ف 

التوحيد:   وأخلصوا  الطاغوت  ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ې  ې  ې﴿ اجتنبوا 

، وقال  ]٢0الزمر:[  ﴾ېئ  ىئ  ىئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ

 حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  ﴿تعاىل:  

جس  حس  خس  مس    مخ    يت  جث  مث  ىث   يث  حج  مج   جحمح  جخ  حخ  ىت 

 .]35-31ق:[ ﴾حص  مص  جض  حض   

 
 ( 456تفسري السعدي )ص:  (1)

 (. 711: )ص:ينظر: تفسري جماهد (٢)

 (.4/438ر الوجيز: )املحرو(، 1/٢61تفسري حييى بن سالم: ) ينظر:( 3)
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 اخلامتة
 وتشمل: أهم النتائج وتوصيات:

البحثق هذا  صفحات  وتطوي  قلمها  الباحثة  تضع  أن  هبابل  حريا  كان  أن    ، 

 : تايلتدون أبرز ما توصلت إليه من النتائج والتوصيات واملقرتحات، وهي كال

 أول: أهم النتائج: 
لق إىل اهلل أو إىل غريه،  عىل الرجوع املط  لغةالأهل    تركز مفهوم األوبة عند -1

املفهوم كان   أن هذا  اتساغري  تأّولوه عىل   اعأكثر  املفرسين  أن  تقييدا، وذلك   وأكثر 

ا املصطلح  أوصاف  حسب  ودالالت  اآليات  سياق  من  يشتمله  ما  مع  للغوي 

 بني وأحواهلم. ااألو

رئيسينينقست -2 قسمني  إىل  الكريم  القرآن  يف  األوبة  مدلوالت   بحسب  م 

وااآليات وسياق األوبة  األوابني وصفاهتم، ومعنى  والبعدي، وحال  القبيل  ملراد  ها 

فأ وخصوص،  عموم  بينهام  النوعني  وكال  فهو  هبا،  العموم  يف  ما  األصل  كون 

األواب اختصاص  فهو  اخلصوص  وأما  اليشء،  إىل  الرجوع  بصفات ني  النوعني 

 ليست يف غريهم. 

ريم يف توجيه املؤمنني  ي استعملها القرآن الكة الت تنوعت األساليب البالغي -3

ع يرسدها  فتارة  األوابني،  صفات  عىل  وبيان  ومرة  اإلنشاء،  عىل  وأخرى  اخلرب  ىل 

و اخلصوصالعموم  عىل  الرتغيب  مرة  أو  العموم،  صيغة  عىل  اإلخبار  وتارة   ،

 أو األمر والطلب، وغريها.  اء،والتبشري، أو املدح والثن

تباعها ألجل بلوغ هذا املقام  عث التي أمر القرآن باالبواكان هناك كثري من   -4

ص  بياء، والتفكر والتدبر، وحفظ حدود اهلل، واإلخالاالقتداء باألن  الكريم، ومنها: 

االستغفار، واحلفاظ واالتباع وع وكثرة  والذكر  والصرب،  الدين،  االختالف يف  دم 

 ا.  ات عموما وصاليت الضحى وما بني العشاءين خصوصصلوعىل ال
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مق  -5 الكريم  القرآن  عموم قّسم  بينهام  رئيسيني  قسمني  إىل  األوابني  امات 

م ومها  املوخصوص،  فخص  غريهم،  من  املؤمنني  ومقام  األنبياء،  األول قام  قام 

 ائص ليست للمقام الثاين.بخص

أوصاف   -6 كل  يشمل  أنه  إذ  )األوابني(،  مفهوم  له  عباتوسع  املطيعني  اهلل  د 

 هي.النوا بامتثال األوامر واجتناب 

األ -7 صفات  أهم  من  واالستغفار،  إن  والتوبة  التقوى،  مالزمة  وابني: 

كون من اهلل  مقدار حتقق هذه الصفات يف الشخص يكون أقرب ما يوالصرب، وأنه ب

 جالله.  جل

 اثنيا: أهم التوصيات واملقرتحات: 
املفاهيم -1 بدراسة  الباحثة  وختصيص األ  تويص  الكريم  القرآن  يف  خالقية 

البجانب موسع م ملا هلن  العلمي هلا،  بزيادة اإليامن ورفع  حث  ا من عالقة وطيدة 

 آلخرة.الدرجات يف الدنيا وا

ال -2 استعملها  التي  واألساليب  الصيغ  بودراسة  رسد  يف  األوبة  قرآن  اعث 

اللغو والنكت  اللطائف  من  فيها  ما  وبيان  بالغية،  لغوية  واإليامنية  ية  دراسة 

 لقية.واخلُ 

املر -3 االصطالحات  ومقاصدادفة  دراسة  األوبة  وصيغها،  ملصطلح  ها 

 دراسات موسعة. 
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 املصادر واملراجعفهرس 
 القرآن الكرمي.  . 1
هـ(،    58لبيهقي)ت: سى، أبو بكر، ا أمحد بن احلسني بن عيل بن مو   األمساء والصفات، . 2

 هـ. 1417،  1ارش: دار اجليل، بريوت، ط الن عبد الرمحن عمرية،    د. حتقيق:  

يان، أبو حيان،  ، حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيف التفسرييط  البحر احمل . 3

األندليس)ت:  الدين  صدقي  745أثري  حتقيق:  الفكر،  هـ(،  دار  النارش:  مجيل،  حممد 

 هـ. 14٢0بريوت، 

التسرتي . 4 الُتسرتي)ت:   ، تفسري  اهلل،  عبد  بن  أ٢83سهل  بكر حممد  بو  هـ(، مجعها: 

السو عيون  باسل  الالبلدي، حتقيق: حممد  دار  د،  بيضون،  منشورات حممد عيل  نارش: 

 هـ.  14٢3،  1مية، بريوت، ط الكتب العل 

هـ(، حتقيق: يارس  489ملروزي السمعاين)ت:، منصور بن حممد، اتفسري السمعاين  . 5

إبرا بن  بن  وغنيم  الرياض  هيم،  الوطن،  دار  النارش:    ، 1ط   السعودية   –عباس، 

 .  م 1997  -هـ4181

العظيم  . 6 القرآن  أيبتفسري  البن  حات،  التميمي   حممد،  بن  الرمحن  عبد    م، 

حتق3٢7)ت:  الباز،  هـ(،  مصطفى  نزار  مكتبة  النارش:  الطيب،  حممد  أسعد  يق: 

 هـ. 1419،  3ودية، ط السع

بن وهب بن مسلم املرصي القريش    ، عبد اهلل وهب  تفسري القرآن من اجلامع لبن  . 7

 م. ٢003،  1ط   ميكلوش موراين، النارش: دار الغرب اإلسالمي، ق:  هـ(، حتقي 197)ت: 

السنة(، . 8 أهل  املاتريدي)أتويالت  املاتريدي حم  تفسري  حممود،  بن  حممد  بن    مد 

 م. ٢005،  1اسلوم، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، ط جمدي ب .  هـ(، حتقيق: د 333)ت: 

ع . 9 الرزاق تفسري  احلمرييبد  نافع  بن  مهام  بن  الرزاق  عبد  الصنعاين ال  ،    يامين 

د٢11)ت:  وحتقيق:  دراسة  العلمية،  حمم .  هـ(،  الكتب  دار  النارش:  عبده،  حممد  ود 

 هـ. 1419، 1ط  بريوت، 
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َماهد  . 10 التابتفسري  احلجاج،  أبو  جرب،  بن  جماهد  حممد  104عي)ت: ،  حتقيق:  هـ(، 

 م. 1989،  1، ط 1الفكر اإلسالمي احلديثة، مرص، ط ، النارش: دار  عبد السالم أبو النيل 

سليمانفسري ت . 11 بن  مقاتل  بش  بن  سليامن  بن  مقاتل  أ،  احلسن)ت: ري،  هـ(،  150بو 

 هـ. 14٢3،  1النارش: دار إحياء الرتاث، بريوت، ط   حتقيق: عبد اهلل حممود شحاته،

يم  هـ(، تقد٢00)ت: ، حييى بن سالم بن أيب ثعلبة، القريواينبن سالم تفسري حيىي   . 12

ـ    14٢5،  1ة، بريوت، ط لمي هند شلبي، النارش: دار الكتب الع   . وحتقيق: د   م. ٢004  -ه

الل  . 13 حمغة هتذيب  منصور)ت: ،  أبو  اهلروي،  األزهري  بن  أمحد  بن  ـ(،  ه370مد 

 . م ٢001  ، 1ط   بريوت،   –  حتقيق: حممد عوض مرعب، النارش: دار إحياء الرتاث العريب 

ت . 14 يف  الرمحن  الكرمي  املنتيسري  اهلل    ان، فسري كالم  عبد  بن  نارص  بن  الرمحن  عبد 

)ت:  اللوحيق،6137السعدي  معال  بن  الرمحن  عبد  حتقيق:  مؤسسة  النا   هـ(،  رش: 

 م. ٢000، 1الرسالة، ط 

ر  ، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب، أبو جعفويل القرآنجامع البيان يف أت . 15

 م. ٢000،  1سالة، ط ارش: مؤسسة الر هـ(، حتقيق: أمحد حممد شاكر، الن 310الطربي)ت: 

د  ، عبد الرمحن بن أمححديثا من جوامع الكلم  سنيجامع العلوم واحلكم يف شرح خ  . 16

النارش:  هـ(، حتقيق: شعيب األرناؤوط، إ795رجب، احلنبيل)ت: بن   براهيم باجس، 

 م. 001٢  -هـ  14٢٢،  7مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 

القرطيب(، . 17 القرآن)تفسري  ألحكام  بن  حم  اجلامع  أمحد  بن  القرطبي مد  بكر،    أيب 

النارش: دار الكتب املرص  ين، هـ(، حتقيق: أمحد الربدو671)ت:  ية،  وإبراهيم أطفيش، 

 م. 1964،  ٢القاهرة، ط 

ب   مجهرة اللغة، . 18 هـ( حتقيق: رمزي منري بعلبكي،  3٢1ن دريد)ت: حممد بن احلسن 

 . م 1987  ، 1ط  بريوت، –م للماليني  النارش: دار العل

يف . 19 املنثور  ابملالدر  التفسري  السيوطي)ت:   أثور،   بكر  أيب  بن  الرمحن    هـ(، 911عبد 

 .  م٢003-ـه14٢4  مرص، –: دار هجر قيق: مركز هجر للبحوث، النارشحت
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األبرص . 20 بن  عبيد  أرشف  ديوان  العريب،  ، رشح:  الكتاب  دار  النارش:  َعرَرة،  أمحد 

 م. 1994، 1بريوت، ط 

البيان . 21 اخلروح  احلنفي،  مصطفى،  بن  حقي  إسامعيل  الف  ،لويت،    )ت:   داءأبو 

 ت(. ، )د.بريوت –هـ(، النارش: دار الفكر  11٢7

التفسري . 22 علم  يف  املسري  الرمحزاد  عبد  بن  ،  اجلوزي)ت: ن  حممد  بن  هـ(،  597عيل 

 . هـ 14٢٢  ،1ط  بريوت،  –هدي، النارش: دار الكتاب العريب  حتقيق: عبد الرزاق امل

  : حتقيق   هـ(، 3٢8  كر األنباري)ت: حممد بن القاسم، أبو ب   ، ر يف معاين كلمات الناس الزاه  . 23

 . م 199٢-  هـ 141٢  ، 1ط   بريوت،   –سة الرسالة  مؤس حاتم صالح الضامن، النارش:  .  د 

حتقيق: حبيب الرمحن    هـ(، 181عبد اهلل بن املبارك بن واضح)ت:   هد والرقائق،الز  . 24

 ، )د.ت(. بريوت  –األعظمي، النارش: دار الكتب العلمية 

اب . 25 الق   ،ه ماجن  سنن  يزيد،  بن  عبد  هـ٢73)ت:  زوينيحممد  فؤاد  حممد  حتقيق:   ،)

 )د.ت(.  لبي،ء الكتب العربية،  فيصل عيسى البايب احلحيا الباقي، النارش: دار إ 

الرتمذي  . 26 الرتمذي)ت:  ،سنن  عيسى،  بن  عواد  هـ٢79حممد  بشار  حتقيق:   ،)

 م.  1998وت،  معروف، النارش: دار الغرب اإلسالمي، بري

هـ(، حتقيق: أمحد حسن  368: ، السريايف)تاحلسن بن عبد اهلل  شرح كتاب سيبويه، . 27

 م. 08٢0،  1ارش: دار الكتب العلمية، بريوت، طالنمهديل، عيل سيد عيل، 

خ َزمية . 28 ابن  السلمي، صحيح   خزيمة،  بن  إسحاق  بن  حممد    )ت:   النيسابوري  ، 

أَحاد311 َوَخّرَج  َعَليه  وَعّلق  َحققُه  دهـ(،  له:  م  َوقدَّ األعظمي،  .  يثه  مصطفى  حممد 

 م. ٢003  -هـ  14٢4، 3مي، ط : املكتب اإلسال النارش

البخاري   . 29 هللا امل  )اجلامع   صحيح  رسول  أمور  من  املختصر  الصحيح  وسننه    ×  سند 
عبد اهلل، البخاري، اجلعفي، حتقيق: حممد زهري بن نارص  حممد بن إسامعيل أبو    وأايمه(،

فؤادالنارص حممد  ترقيم:  السلطانية،  عن  النجاة)مصورة  طوق  دار  النارش:  عبد    ، 

 هـ. 14٢٢،  1ط الباقي(، 
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رش:  هـ(، النا 14٢0رص الدين، األلباين)ت:نا   حممد صحيح اجلامع الصغري وزايداته،  . 30

 ملكتب اإلسالمي، )د.ط()د.ت(. ا

  (، ×  هللا )املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول    مصحيح مسل . 31
احلجاج)ت:  بن  الن٢61مسلم  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  حتقيق:  إحياء هـ(،  دار    ارش: 

 الرتاث العريب، بريوت، )د.ت(. 

هـ(، أرشف  14٢0ين)ت:حممد نارص الدين، األلبا   وزايدته،  غريضعيف اجلامع الص  . 32

طب املجددعىل  الطبعة:  اإلسالمي،  املكتب  النارش:  الشاويش،  زهري  واملزيدة  عه:  ة 

 واملنقحة، )د.ت(. 

مد  حسني حم.  يق: د(، حتقـ ه٢٢4القاسم بن سالم، أبو عبيد)ت:   غريب احلديث، . 33

 م. 1984،  1ريية، القاهرة، طألم رشف، النارش: اهليئة العامة لشئون املطابع ا

، حممد بن عيل، الشوكاين  ة والدراية من علم التفسريجلامع بني فين الرواي دير ا فتح الق . 34

 هـ. 1414،  1دمشق، بريوت، ط   -ـ(، النارش: دار ابن كثري، دار الكلم الطيب  ه 1٢50)ت: 

  هـ(، حققه 395عبد اهلل بن سهل، العسكري)ت: نحو    احلسن بن  غوية، الفروق الل . 35

 . مرص   –رش والتوزيع، القاهرة  ر العلم والثقافة للن : دا لق عليه: حممد إبراهيم سليم، النارش وع 

الفراهيدي)ت:   اخلليل بن أمحد بن  كتاب العني، . 36 هـ( حتقيق:  170عمرو بن متيم، 

 ومكتبة اهلالل. ، النارش: دار إبراهيم السامرائي .د/ مهدي املخزومي، د 

التنزيل، . 37 غوامض  حقائق  عن  القاسم،  حم   الكشاف  أبو  أمحد،  بن  عمرو  بن  مود 

 . ـ ه1407،  3: دار الكتاب العريب، بريوت، ط هـ(، النارش538رشي)ت: الزخم

هـ(،  4٢7أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعلبي)ت: تفسري القرآن،الكشف والبيان عن  . 38

حممد   أيب  اإلمام  مراجحتقيق:  عاشور،  دار  بن  النارش:  الساعدي،  نظري  وتدقيق:  عة 

 م. ٢00٢،  1ث العريب، بريوت، طرتاإحياء ال 

عىل   ،العرب لسان   . 39 بن  مكرم  بن  منظور حممد  ابن  الدين،  مجال  الفضل،  أبو   ،  

 . هـ 1414  ،3ط  بريوت،  –صادر  هـ(، النارش: دار 711)ت: 



 هبة هللا بنت صادق أبو عرب. د                          : صفاهتم، مقاماهتم، جزاؤهمقرآن الكرمياألوابون يف ال

280 

القرآن، . 40 البرص  َماز  التيمي  عبيدة،  أبو  املثنى،  بن  حتق٢09ي)ت: معمر  يق:  هـ( 

 . هـ1381  هرة،لقا ا –حممد فؤاد سزگني، النارش: مكتبة اخلانجى

هـ(،  54٢ق بن غالب بن عطية)ت: عبد احل  لكتاب العزيز،سري ا احملرر الوجيز يف تف . 41

 هـ. 14٢٢،  1النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، ط  حتقيق: عبد السالم عبد الشايف،

السالكني، . 42 بكر    مدارج  أيب  بن  سعدحممد  بن  أيوب  اجلوزية بن  قيم  ابن   ،  

العريب،  الف هـ(، حتقيق: حممد حامد  751)ت:  الكتاب  النارش: دار  ،  ٢، طبريوت قي، 

 م. 1973  -ـه1393

الصحيحني،ا . 43 على  محدويه،  ملستدرك  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  البيع   حممد    ابن 

وت،  هـ(، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، النارش: دار الكتب العلمية، بري405)ت: 

 .  م 1990،  1ط

بن    مسند اإلمام أمحد بن حنبل، . 44 أبو عبد  حنبأمحد بن حممد  أسد،  بن  ل بن هالل 

الش اهلل حتقيق:  ٢41يباين)ت: ،  األرنؤوط  هـ(،  وآخرون،    -شعيب  مرشد،  عادل 

 م. ٢001، 1ط  النارش: مؤسسة الرسالة، 

الدارمي  . 45 الدارمي(،   مسند  الدارمي)ت:  )سنن  الرمحن،  عبد  بن  اهلل  ،  هـ( ٢55عبد 

 م. ٢000، 1ط  ية، سليم أسد الداراين، النارش: دار املغني، السعودحتقيق: حسني 

هـ(،  510  )ت:   حلسني بن مسعود، البغوي ا  )تفسري البغوي(،   القرآن   تفسري معامل التنزيل يف   . 46

 هـ. 14٢0،  1، النارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط حتقيق: عبد الرزاق املهدي 

وإعرابه،  . 47 القرآن  الرسي  إبر  معاين  بن  الزجاج اهيم  إسحاق،  أبو  سهل،    بن 

اهـ(، حتقيق: عب311)ت:  النارش:  د    ، 1ط  بريوت،  –الكتب  عامل  جلليل عبده شلبي، 

 . م1988  -  هـ1408

مسلم، . 48 بفوائد  املازري)  املـ ع لم  عمر  بن  عيل  بن  حممد  536ت: حممد  حتقيق:  هـ( 

 م.  1988،  ٢الشاذيل النيفر، النارش: الدار التونسية، ط 
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  الدين، خر حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني، الف   الكبري(،  )التفسري الغيب  مفاتيح  . 49

،  3ث العريب، بريوت، ط هـ(، النارش: دار إحياء الرتا 660)ت: خطيب الري  الرازي،

 هـ. 14٢0

القرآن،  . 50 غريب  يف  األصفهاين)ت:احل   املفردات  الراغب  حممد،  بن  هـ(،  50٢سني 

الدار    حتقيق: صفوان عدنان الداودي، النارش: دار    بريوت،   دمشق،   –الشامية  القلم، 

 . هـ141٢  ، 1ط

ش . 51 احلجاج،رح  املنهاج  بن  مسلم  رش   حييى  صحيح  النووي)ت: بن  هـ(،  676ف، 

 . ـه139٢، ٢دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط  النارش:

ش . 52 يف  اإلميان، املنهاج  البخاري،    عب  حليم،  بن  حممد  بن  احلسن  بن  احلسني 

،  1لمي حممد فودة، النارش: دار الفكر، طهـ(، حتقيق: ح403اجلرجاين، احلَلِيمي)ت: 

 م. 1979

هـ(،  450ت:)   بن حممد بن حممد، املاورديعيل   (،)تفسري املاوردي   كت والعيون الن . 53

 العلمية، بريوت، )د.ت(. حتقيق: السيد بن عبد املقصود، النارش: دار الكتب 

وتفسريه،  . 54 القرآن  معاين  علم  يف  النهاية  بلوغ  إىل  منوأ  اهلداية  ومجل  فنون    حكامه، 

القييس)ت:  طالب،  أيب  بن  مكي  حتهـ(437علومه،  الباحثني،  من  جمموعة  ،  قيق: 

 . م ٢008،  1ارش: جامعة الشارقة، طالن
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