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  اللـــــــــــــــــــــــاالسته
  

  
هو الَِّذي َأْنَزَل عَليـَك اْلِكَتـاب ِمْنـه    (: قال تعاىل

آيات محَكمات هنَّ ُأم اْلِكَتاب وُأَخر مَتَشابهات       
ا            وَن م ٌغ َفيتَّبع وبهم َزي ي ُقُل ا الَِّذيَن ِف َفَأم

ْلِفْتَنِة وابِتَغاَء َتْأويِلِه     َتَشابه ِمْنه ابِتَغاَء ا   
ُخوَن ِفي          وما يعَلم َتْأويَله إلَّا اللَّه والراِس
ا             ِد ربَن ْن ِعْن لٌّ ِم ِه ُآ وَن آمنَّا ب م يُقوُل اْلِعْل

  )وما يذَّآَّر إلَّا ُأوُلو اْلَأْلباب
  

  صدق اهللا العظيم 
  )7(سورة آل عمران، اآلية 
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  داءـاإله 
  

  الذي أنار يل الطريق  .. .إىل والدي
ــدتي ــدفء  ... إىل والـ ــع الـ منبـ

  .  واحلنان
ذخــري  ... إىل إخــوتي وأخــواتي

  .  وسندي يف احلياة
ــيم   ــل املق ــي الراح ..  إىل روح عم

  عبدالرحيم أمحد البدوي  
  إىل األسرة الكرمية  

  
                        



ج 

  الشكر والتقدير 
  

الصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خير الحمد هللا رب العالمين، و

  . من نطق بلغة الضاد، وأفصح العرب على اإلطالق، وعلى آله وصحبه أجمعين

  . فالشكر أوالً هللا سبحانه وتعالى، الذي أعانني على إكمال هذا البحث

يدخر جهداً في إبـداء   الذيعوض علي بشير منصور و/ ومن ثم الشكر للدكتور

ته ومالحظاته القيمة أثناء إعداد هذه الرسالة فال يمكن لكلمات الشكر والثنـاء أن  توجيها

توفيه حقه، فجزاه اهللا عني خير الجزاء كما يسعدني أن أتقدم بالشكر ألسـر مكتبـات   

جامعة أم درمان اإلسالمية، والقرآن الكريم، والزعيم األزهري، لتسهيلهم مهمتنا بهـذه  

  . المكتبات

التجاني سعيد الذي أتاح لنا فرصة االطالع علـى  / إلى األستاذ والشكر موصول

وأعارنا بعض مصادر هذه الدراسة، حيث تعذر الحصول عليهـا فـي   . مكتبته العامرة

  . المكتبات العامة

والشكر لألستاذ صالح خضر محمد طه الذي قام بطباعة هذا البحث حتى خـرج  

  . بهذه الصورة

  . از هذا البحثوالشكر لكل من أعانني على إنج

  



د 

  مستخلص 
  " األلفاظ المتضادة في القرآن الكريم: "العنوان

  سلمى حسن أحمد البدوي : الطالبة

موضوع هذه الدراسة األلفاظ المتضادة في القرآن الكريم وتكمـن أهميـة   

الدراسة في أنها تتناول موضوعاً يتعلق بدراسة بعض ألفاظ القرآن الكريم وبيـان  

الباحثين في هذا المجال من أصحاب المعاجم اللغويـة، وعلمـاء   معانيها، وإفادة 

  . باإلضافة إلى المهتمين باللغويات القرآنية. التفسير

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف ببعض الظواهر اللغوية التي تسـهم فـي   

ثـم بيـان   . تعدد المعني في اللغة العربية كاالشتراك اللفظي والترادف والتضـاد 

لغة منها إثباتاً وإنكاراً، كما تهدف أيضاً إلى إحصاء كـل األلفـاظ   موقف علماء ال

نها من األضداد، وتجريدها وترتيبها، ترتيباً علمياً يسهل إالقرآنية التي قال العلماء 

  . أمر الرجوع إليها لدى الباحثين والدارسين

التعليق والمناقشـة والتحليـل   في الدراسة خطوات المنهج الوصفي  اقتفت

ومن ثم الوصول إلى الحقيقة العلمية بحيـاد   ،ازنة في القضية موضع النظروالمو

  . وموضوعية

تضمنت الدراسة ثالثة فصول بجانب المقدمة والخاتمة وتوصلت الدراسـة  

  : إلى عدد من النتائج والتي من أهمها

أن داللة مفردات اللغة في تطور مستمر، وأن السياق الذي ترد فيه هو : أوالً

  . م على اللفظة المفردة بالجودة أو الرداءةالذي يحك

إن اللغة العربية في كثير من مظاهرها، تؤيد ظاهرة االشتراك اللفظي : ثانياً

  . التي اختلفت آراء العلماء فيها بين اإلثبات واإلنكار

إن الترادف سنة طبيعية، أوجدتها ظروف الحياة التي عاشـتها اللغـة   : ثالثاً

لعربية، بين مجموعة من اللهجات القبلية التي تختلـف فـي   العربية في الجزيرة ا

  . بعض مظاهرها عن العربية المشتركة



ه 

على الرغم من الجدل الذي دار بين العلماء حول وجود األضداد فـي  : رابعاً

اللغة فإننا نجد في القرآن الكريم، وتأليف القدماء ما يؤيد هذه الظـاهرة اللغويـة   

  . ربيةويؤكد وجودها في اللغة الع

إن القائلين بالتضاد، ينظرون إلى اللغة العربية، بقبائلهـا المتعـددة،   : خامساً

ولهجاتها المختلفة، ومواطنها المتباعدة، نظرة مجملة ويعتبرونها بيئة واحدة، ولغة 

  . واحدة

اهتمت كتب األضداد بتتبع معاني األلفـاظ بـين القبائـل العربيـة     : سادساً

  . مهماً في دراسة لغات القبائل العربية ولهجاتها اًصدرالمختلفة؛ ولذلك تعتبر م

أثبتت الدراسة أن في القرآن الكريم، ما ال يقل عن خمسـين لفظـاً،   : سابعاً

  . ذهب العلماء إلى أنها من األضداد

اتفق علماء اللغة، وأصحاب التفاسير، على معاني كثير مـن األلفـاظ   : ثامناً

  . دلوا على ذلك بالشعر العربيالمتضادة في القرآن الكريم، واست

فهرس اآليات القرآنيـة،  : انتهت الدراسة بجملة من الفهارس الفنية يتقدمها

ثم فهرس األحاديث النبوية، وفهرس األشعار، وأخيراً فهرس المصادر والمراجع 

  . التي قامت عليها الدراسة
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Abstract 

The title: "Contrastive expressions in the Holy Quran"  

Student: Salma Hassan Ahmed Albadawi  

The subject of this study is the contrastive expressions in the Holy 

Quran; and the importance of the study lies in that it deals with a subject 

related to study of some of the expressions in the Holy Quran and 

showing their meanings. Moreover, the study aims to help researchers in 

this field, owners of language dictionaries, scholars who are interested in 

interpretation in addition to those who are interested with Quranic 

linguistics, to benefit from it.  

This study aims to present some linguistic phenomena that 

contribute to the multiplicity of meaning in the Arabic language as 

sharing of expressions, synonymity and antagonism. Then to present 

attitude of linguists including confirmation and denial. Moreover, the 

study aims to count all the expressions of the Quran that scholars view 

them as antagonisms, in addition to abstract and to arrange them in an 

orderly, through easily and scientific way to make it easy for researchers 

and students to benefit from them.  

The study followed the steps of the descriptive approach in the 

commentary, discussion, analysis, comparison in the issue under 

consideration and then gets to the scientific truth with neutrality and 

objectivity.  

The study included three chapters, besides the introduction and 

conclusion, and reached to a number of findings: the most important of 

them are the following:  

First: The semantics of language vocabulary is in constant evolution, and 

the context in which it comes, decides the status of a single word in the 

matter of goodness or badness.  
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Second: the Arabic language in many of its manifestations supports the 

phenomenon of verbal participation, which the views of schools varied 

between the confirmation and denial.  

Third: The synonymy is a natural thing created by the conditions that 

Arabic language experienced in the Arab Peninsula, among a group of 

tribal dialects that differ in some aspects from common Arabic.  

Fourth: despite the controversy that took place among the scholars about 

the presence of antagonisms in the language we find in the Holy Quran 

and in writing of ancients what that supports this linguistic phenomenon 

and confirms its presence in the Arabic language.  

Fifth: Those who say and support the antagonism, look to the Arabic 

language, with its multi tribes, its different dialects, and its local 

divergent; they see it with a whole view and considered it as a single 

environment and one language.  

Sixth: Books of antagonisms concerned with following the meanings of 

expressions in the various Arab tribes, and therefore it is considered an 

important source in the study of Arabic tribal languages and their dialects. 

Seventh: The study proved that in the Holy Quran, the scholars hold the 

view that no less than fifty expressions are antagonists.  

Eighth: Linguists and commentator agreed on the meaning of many of the 

opposing terms in the Holy Quran, and they conclude that through Arabic 

poety.  

The study concluded with a set of technical indexes lead by index 

of Quranic verses, Hadith, poetry, and finally an index of sources and 

references on which the study based on.  
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 فهرس احملتويات

  الصفحة  الموضوع

    البسملة 

    االستهالل

    اإلهداء 

    الشكر والتقدير 

    مستخلص البحث باللغة العربية 

    مستخلص البحث باللغة اإلنجليزية 

   فهرس المحتويات 

  أ  المقدمة 
غة: صل األول الف عىن يف الل عدد امل ظاهرة ت

 العربية 
2  

  2  . اللفظ والمعنى: المبحث األول

  2   الصلة بين اللفظ ومدلوله : أوالً 

  5  آراء العلماء العرب في قضية اللفظ والمعنى : ثانياً 

  9  أسباب تطور داللة اللفظ على المعنى : ثالثاً 

  11  . المشترك اللفظي: المبحث الثاني

  11  تعريف المشترك اللفظي  :أوالً

  12   المشترك اللفظي  فيآراء العلماء : ثانياً

  17  . الترادف: المبحث الثالث

  17  تعريف الترادف  :أوالً

  19  أسباب حدوث الترادف  :ثانياً

  20  رأي علماء العربية في الترادف : ثالثاً

  26  شروط الترادف  :رابعاً



ط 

  الصفحة  الموضوع
 27.اللغة العربية التضاد يف: الفصل الثاني

  28  . تعريف التضاد: المبحث األول

  28   معنى التضاد في اللغة: أوالً

  29  التضاد في االصطالح  :ثانياً

  30  التضاد وأجناس الكالم  :ثالثاً

  32  . أسباب نشأة التضاد في اللغة: المبحث الثاني

  39  . موقف العلماء من التضاد: المبحث الثالث

يف دراسة األلفاظ املتضادة   : ثالفصل الثال  
 . القرآن الكرمي

43  

  44  . في القرآن الكريم األلفاظ المتضادة بيترت: المبحث األول

  54  . األلفاظ المتضادة فيآراء علماء اللغة والمفسرين : المبحث الثاني

  118  الخاتمة 

  120  : الفهارس الفنية

  120  . فهرس اآليات القرآنية: أوالً

  124  . فهرس األحاديث النبوية: ثانياً

  125  . فهرس األشعار واألرجاز: ثالثاً

  129  . فهرس المصادر والمراجع: رابعاً
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 املقدمة

الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله 

  . وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

  : وبعد

الته الخالدة، وآيته الباقيـة، ودسـتور   القرآن الكريم كتاب اهللا المعجز، ورس

ولما كان هـذا  . المسلمين الدائم، ثم هو تاج العربية األعلى، ومثلها البياني األسمى

القرآن العظيم قد نزل بلغة العرب، وجرى مجاريهم في الخطاب، كان البد لمـن  

نفـاذ  يتصدى لتفسيره، تفسيراً صحيحاً من االعتماد على العربية وفهم أساليبها وال

إلى خصائص التعبير فيها، ولعل تحديد دالالت األلفاظ تحديداً دقيقاً، يعتبر الخطوة 

األولى في فهم المعاني وتفسيرها، األمر الذي يستوجب معرفة الفروق الدقيقة بين 

التي من بينها ظاهرة التضاد، سيما وأن في القرآن بعض األلفـاظ التـي   . األلفاظ

  التضاد؟ يري العلماء أنها من قبل 

ولما لهذه الظاهرة اللغوية من أثر كبير في فهم كتاب اهللا وتفسيره فقد رغبت 

  . الباحثة في دراستها واختيارها موضوعاً لهذا البحث
   :أسباب اختيار الموضوع وأهميته

  : يرجع اختيار الباحثة لهذه الموضوع لجملة من األسباب لعل من أهمها

في خدمة كتاب اهللا عز وجل بدراسة بعض  -ولو بقدر قليل-اإلسهام : أوالً

  . ألفاظه وبيان معانيها

إفادة الباحثين في هذا المجال من أصحاب المعاجم وعلمـاء التفسـير   : ثانياً

  . والمهتمين باللغويات القرآنية

  . إشباع الرغبة الذاتية والميول الشخصية لمثل هذه الدراسة اللغوية: ثالثاً
   :أهداف البحث

  : البحث إلى تحقيق اآلتي يهدف هذا 

التعريف ببعض الظواهر اللغوية، التـي تسـهم فـي تعـدد المعنـى،       – 1

  . كالترادف، والمشترك اللفظي واألضداد
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بيان جهود العلماء في دراسة هذه الظواهر اللغوية، وموقفهم منها إثباتاً  – 2

  . وإنكاراً

  . ا من األضدادإحصاء كل األلفاظ القرآنية التي قال العلماء إنه – 3

  . ترتيب األلفاظ المتضادة في القرآن الكريم -4

دراسة األلفاظ المتضادة وإبراز موقف علماء اللغة وعلمـاء التفسـير    – 5

  . منها
   :منهج البحث

إن المنهج الوصفي هو المنهج األمثل لهذه الدراسـة إذا وضـعت الباحثـة    

تحلـل وتنـاقش هـذه اآلراء    القضية موضع النظر وتجمع آراء العلماء حولها ثم 

  . وتوازن بينها إذا اقتضى األمر ذلك
   :صعوبات البحث

من الصعوبات التي واجهت الدراسة، تبعثر المصادر والمراجع في مكتبات 

  . متباعدة، وتعذر الحصول على بعضها
   :الدراسات السابقة

، ولعل تناول ظاهرة التضاد جماعة من العلماء والباحثين في تآليفهم المختلفة

مما وقفت عليه الباحثة في هذا المجال وله صلة ببحثها، رسالة ماجستير بعنـوان  

إعداد الباحثة انتصار " العالقات الداللية وتطبيقاتها عند العلماء العرب بين الكلمات"

م، ورسـالة  1998بدوي محمد أحمد، مقدمة إلى جامعـة أم درمـان اإلسـالمية    

إعـداد  " وجهوده اللغوية من خالل كتابه األضداد ابن األنباري "ماجستير بعنوان 

م، 2003الباحثة سوسن الفاضل محمد، مقدمة إلى جامعة أم درمان اإلسالمية عام 

، إعداد الباحثة فائزة "قطرب وأثره في الدراسات اللغوية: "ورسالة ماجستير بعنوان

فصـالً   م، إذا فردت الباحثة2009علي عوض العليم مقدمة إلى جامعة الخرطوم 

  . من دراستها لكتاب األضداد لقطرب
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   :هيكل البحث
جاء هذا البحث في مقدمة وثالثة فصول وخاتمة، إذ اشتملت المقدمة علـى  

  . إلخ...أهميته ودوافع اختياره وأهدافه ومنهجه، -أساسيات البحث 

  : أما الفصول فقد جاءت على النحو اآلتي
غــة ظــاهرة تعــدد املعــىن يف الل: الفصــل األول

 العربية 

  . اللفظ والمعنى: المبحث األول

  . المشترك اللفظي: المبحث الثاني

  . الترادف: المبحث الثالث
 . التضاد يف اللغة العربية: الفصل الثاني

  . تعريف التضاد: المبحث األول

  . أسباب نشأة التضاد في اللغة: المبحث الثاني

  . موقف العلماء من التضاد: المبحث الثالث
ص  لث الف ضادة     : ل الثا فاظ املت سة األل يف  درا

 . القرآن الكرمي

  . ترتيب األلفاظ المتضادة في القرآن الكريم: المبحث األول

  . آراء علماء اللغة والمفسرين في األلفاظ المتضادة: المبحث الثاني

  . الخاتمة وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
 : الفهارس الفنية

  : بحث على عدد من الفهارس وهياشتمل ال

  . فهرس اآليات القرآنية: أوالً

  . فهرس األحاديث النبوية: ثانياً

  . فهرس األشعار واألرجاز: ثالثاً

  . فهرس المصادر والمراجع: رابعاً

  
 
 



 

 الفصل األول
ظاهرة تعدد املعىن يف اللغة 

 العربية
 

  .اللفظ واملعىن :املبحث األول 

  .املشرتك اللفظي :املبحث الثاني

  .الرتادف :املبحث الثالث
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 املبحث األول
 اللفظ واملعىن

   :الصلة بين اللفظ ومدلوله: أوًال
تناول علماء اللغة وغيرهم هذه القضية إال أنهم اختلفوا في أصل هذه العالقة 

ومنهم  ،ومنهم من يرى أنها تواضع واصطالح ،فمنهم من يرى أنها وحي وتوفيق

   .من يرى أنها عالقة طبيعية

وعلـم  [ :واحتج بقولـه تعـالى   ".ن عند اهللاهي م" :قال أبوعلي الفارسي

  .)1(]آدم الَأسماَء آلها

م مـن  ورأى البعض أن اللغة فيها أسماء وحروف وال يجوز أن يكون المعلِّ

فلمـا كانـت   " :بقولهم يفارسعلي ال يبأفرد أصحاب . ذلك األسماء دون غيرها

لى ما ال خفاء به جاز أن يكتفي بها األسماء من القوة واألولية في النفس والرتبة ع

  .)2("مما هو تاٍل لها ومحمول في الحاجة إليه عليها

هذا موضوع محوج إلى فصل تأمل، غير أن أكثـر أهـل   " :وقال ابن جني

  .)3("النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطالح ال وحي وتوفيق

ال يخص األسماء وحـدها   وترى الباحثة أن هذا المذهب غير متقبل ألن اهللا

   .دون غيرها

وذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثالثة فصـاعداً  " :وقال ابن جني عن المواضعة

فيحتاجون إلى اإلبانة عن األشياء والمعلومات فيضعوا لكل واحد سمة ولفظـاً إذا  

ذكر عرف به ما مسماه ليمتاز عن غيره فيكون ذلك أقرب وأخف وأسهل لبلـوغ  

  .)4("حالهالغرض في إبانة 

                                     
  ). 31(سورة البقرة  من اآلية ) 1(

القاهرة،  الطبعة الثانية،  ، الخصائص، تحقيق، محمد علي النجار، دار الهدى،)أبوالفتح عثمان(ابن جني  ) 2(

  .42، ص 1بدون تاريخ، ج

  .40، ص1المصدر السابق، ج ) 3(

  .42، ص1المصدر نفسه، ج) 4(
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أن اإلنسـان الواحـد   " :ويرى اإلمام الرازي أن السبب في وضع األلفاظ هو

البد من التعـاون وال تعـاون إال بالتعـارف وال     ،وحده ال يستقل بجميع حاجاته

ال بأسباب كحركات أو إشـارات أو نقـوش أو ألفـاظ توضـع بـإزاء      إتعارف 

ـ   .. .المقاصد ارت موضـوعة بـإزاء   فلما كانت األلفاظ أيسر وأفيـد وأعلـم ص

  .)1("المعاني

وهناك طائفة من علماء العربية يذهبون إلى أن بين اللفظ ومدلولـه مناسـبة   

طبيعية ويستمدون شواهدهم على ذلك من ألفاظ كثيرة تشير إلى المناسبة الطبيعية 

  .بين اللفظ ومدلوله ومن هؤالء الخليل بن أحمد وسيبويه

موضع شريف لطيف ولقد نبه عليه الخليل  واعلم أن هذا" :)2(يقول ابن جني

وسيبويه وتلقته الجماعة بالقبول واالعتراف بصحته وقال الخليل كأنهم توهموا في 

وتوهموا في صوت البـازي تقطيعـاً    ،رص :صوت الجندب استطالة ومداً فقالوا

ـ إ نالمصادر التي جاءت على الفعالوقال سيبويه في  ،فقالوا صر صر ا تـأتي  نه

بان فقابلوا بتوالي حركات المثال تزان والغليان والعقوالحركة نحو الن لالضطراب

اه توالي حركات األفعال ولقد وجد ابن جني من ذلك أشياء كثيرة على سمت ما حد

  .)3("وسيبويه ومن ذلك ،الخليل ،ومنهاج ما مثاله

تكرار الحرف في اللفظ يقابل تكرار الحدث أو الفعل كما في الزعزعـة   –أ 

   .لقلقلةوا

                                     
، المزهر في علوم اللغـة وأنواعهـا، شـرحه وصـححه وعنـون      )عبدالرحمن جالل الدين(لسيوطي ا) 1(

. 38، ص1موضوعاته، محمد أحمد جاد المولى بك وآخرون، دار الفكر، الطبعة الثالثة، بدون تـاريخ ج 

 .هـ606والرازي هو، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين أبوعبيد اهللا الرازي إمام مصر، توفي سنة 

، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيـق  )أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد(ابن خلكان : انظر

خيـر  (الزركلـي  : ، وانظر474، ص1إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، بدون طبعة، بدون تاريخ، ج

  .313، ص6م، ج1992، 10، األعالم، دار العلم للماليين، بدون مكان، ط)الدين

  .152، ص2ن جني، الخصائص جاب) 2(

  .وما بعدها 153ص 3المصدر السابق، ج ) 3(
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 يمـز والج :ابل تواليها في الحدث نحوتوالي الحركات في اللفظ يق نإ –ب 

 )2(إسراعك بالشيء في أثر الشيء كعدو في أثر عـدو  يق، والول)1( سريعةللصفة 

   .وغيرها

ترتيب الحروف في األلفاظ يقابل ترتيب األفعال التي تدل على تلك  نإ –ج 

   .لهمزة والسين والتاء زائدة تأتي لاللتماس والطلباأللفاظ نحو استقدم واستطعم وا

  . عر وقطَّسي الفعل يقابل تكرار الحدث مثل كتكرار العين ف نإ -د  

تكرار العين والالم في البناء يدل على المبالغة فـي المعنـى نحـو     نإ - ه

   .ب وعشمشمبصعركرك وعص

اث أو األفعال التي تدل األبنية بأصوات حروفها تقابل أصوات األحد نإ –و 

فاختاروا الخـاء   ،من ذلك قولهم خضم لألكل الرطب وقضم للصلب اليابس .عليها

وإذا تتبعنا آراء الفالسفة والمفكـرين   ،والقاف لصالبتها لليابس ،لرخوتها للرطب

  : أساسيتين هما في عالقة اللفظ والمعنى نرى االتجاهات تتشعب إلى شعبتين

ة بين الكلمات وما تدل عليه ويظهر هـذا االتجـاه عنـد    العالقة الطبيعي –أ 

  . أفالطون

العالقة االصطالحية العرفية التي تواضع عليها النـاس وقـال بهـذا     –ب 

  .)3(االتجاه أرسطو الذي استند إلى داللة الكلمة في تقسيم أجزاء الكالم

أدل  وهكذا تعبر األلفاظ عن المعاني وكلما ازداد اللفظ شبهاً بـالمعنى كـان  

   .عليه وأقرب إلى الذهن

                                     
لسـان العـرب، دار صـادر    ) أبوالفضل جمال الدين بن مكـرم (يقال جماز جمزي، انظر، ابن منظور ) 1(

  ). جمز(م، مادة 1997بيروت، الطبعة السادسة  

  . المصدر السابق، مادة ولق )2(

  .42م، ص 1963بدون ناشر القاهرة، الطبعة الثانية،  إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ،) 3(
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   :آراء العلماء العرب في قضية اللفظ والمعنى: ثانيًا

اؤهم فيها إلـى طوائـف   وقد اختلفت آر ،شغلت هذه القضية العلماء العرب 

فضـل المعنـى   دون حوهؤالء يج ،اللفظ والصياغة على المعنى نصرفمنهم من 

وأنكر أثر الصـياغة  اللفظ ومنهم من نصر المعنى على  ،ومنهم من ساوى بينهما

اء فكان االهتمام بهذه القضية على أساس المقابلة بين اللفظ والمعنى وسـوف  دواأل

   :استعرض في إيجاز مواقف بعض العلماء

   :اللفظ والمعنى عند الجاحظ

"...  :يهدف الجاحظ إلى وضوح الداللة واإليجاز في الكالم وذلك في قولـه 

وحسن االختصار ودقة المدخل يكون  ،اإلشارة قدر وضوح الداللة وصواب ىوعل

  .)1("إظهار المعنى

كشف لك قناع شيء بيان اسم جامٌع لكل الو" :واهتم بالبيان وحد معناه بقوله

م على جلى حقيقته ويهحتى يفضي السامع إ ،المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير

ـ فهام ففهم واإللمع إنما هو االقائل والسا يوالغاية التي إليها يجر.. .محصوله  أيب

  .)2(عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع اإلفهام وأوضحتَ تَشيء بلغْ

ولقد خص الجاحظ لكل ضرب من الحديث ضرباً في اللفظ ولكل معنى نوعاً 

فكثيرها لكثيرهـا وقليلهـا    ،وإنما األلفاظ على أقدار المعاني" :من األسماء فيقول

  . خيفها لسخيفهالقليلها وشريفها لشريفها وس

والمعاني المفردة البائنة بصورها وجهاتها تحتاج من األلفاظ إلى أقـل ممـا   

تحتاج إليه المعاني المشتركة والجهات الملتبسة ولو جهد جميع أهـل البالغـة أن   

                                     
، البيان والتبيين، تحقيق، عبدالسالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، )أبوعثمان عمرو بن بحر(الجاحظ  ) 1(

  .75ص 1م، ج1972هـ،  1390الطبعة األولى، 

  .76ص 1المصدر السابق  ج ) 2(
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واإلشارة  لسانعني عن التفسير بالالم وجيز يروا من دونهم عن هذه المعاني بكييخ

  .)1("عليه باليد والرأس لما قدروا

وإيمانه بأن اللفظ جوهر العمل الفني دفعه إلى الفصل بين اللفـظ والمعنـى   

: ويرجح جانب اللفظ على المعنى ويرى أن المعاني موفورة لكل إنسـان ويقـول  

والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والبدوي والمدني وإنما الشأن في "

  .)2(.".إقامة الوزن وتخير اللفظ

   :يبة واللفظ والمعنىابن قت

  : )3(نظر ابن قتيبة في الشعر بغية معرفة أقسامه فوجده على أربعة أضرب

معناه وهذا الضرب عند ابن قتيبة  دالضرب األول ذلك الذي حسن لفظه وجا

  .ألنه احتوى على الحسن والجودة في عنصريه اللفظ والمعنى ؛خير الشعر

فإذا أنت فتشته لم تجد هناك  ،الضرب الثاني ذلك الذي حسن لفظه وحال -ب

  .فائدة في المعنى

  .معناه وقصرت ألفاظه عنه دذلك الذي جا: الضرب الثالث -ج

ذلك الذي تأخر معناه وتأخر لفظه ويبدو من هذا التقسيم : الضرب الرابع -د

ولكنه لم يوفق في التوحيد بينهما ولـم   ،قتيبة قد ساوى بين اللفظ والمعنىأن ابن 

  .اعل بين دالالت األلفاظ داخل السياقيهتم بالتف

                                     
هـ، 1413لجيل بيروت، ايوان، تحقيق، عبدالسالم هارون، دار ، الح)أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ ) 1(

  .6/8م، 1992

  .1/131المصدر السابق ) 2(

، الشعر والشعراء، تحقيق، أحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر، بـدون  )محمد بن مسلم(ابن قتيبة  ) 3(

  .65 – 64م، ص 1966طبعة، 
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  :هالل العسكري وموقفه من اللفظ والمعنىأبو

البالغـة  قسم أبو هالل العسكري نظم الكالم إلى بالغة وفصاحة فتكلم عن 

ألن  ،ن الفصاحة تمام آلة البيان فهي مقصورة على اللفظإ ...وحضها بألفاظ فيقول

المعنـى إلـى القلـب فكأنهـا      ءاهة هي إناآللة تتعلق باللفظ دون المعنى والبالغ

  .)1(مقصورة على المعنى

ن الكالم ألفاظ تشتمل على إ" :ويرى أن الكالم عبارة عن ألفاظ ومعان فيقول

معانِ تدل عليها ويعبر عنها فيحتاج صاحب البالغة إلى إصابة المعنى كحاجتـه  

ـ   ،إلى معانِ تدل عليها ويعبر عنها ابة المعنـى  فيحتاج صاحب البالغة إلـى إص

وألن المعاني تحـل   ،ألن المدار بعد عن إصابة المعنى ،كحاجته إلى تحسين اللفظ

هما علـى  احدإمن الكالم محل األبدان واأللفاظ تجري منها مجرى الكسوة ومرتبة 

  .)2("األخرى معروفة

  :بن رشيف القيروانياوالمعنى عند  اللفظ

للفظ جسم وروحـه المعنـى   ا" :موقفه من هذه القضية بقوله قيحدد ابن رشي

ويقوى بقوته فإذا سلم المعنى  ،وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم يضعف بضعفه

إذاً هو من أنصار التالحم  )3("...للفظ كان نقصاً للشعر وهجنه عليهختل بعض ااو

بين اللفظ والمعنى لكنه لم يهتم بالمالبسات التـي تتعلـق بالمعـاني ومقتضـيات     

  .األحوال

                                     
الصناعتين، تحقيق، على محمـد البجـاوي ومحمـد      ،)الحسن بن عبداهللا بن سهل(أبو هالل العسكري  )1(

  .8ص 1971أبوالفضل إبراهيم، بدون مكان الطبعة األولى 

  .8المصدر السابق ص )2(

المكتبة . ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد )3(

  .124، ص 1955 القاهرة الطبعة الثانية، . التجارية الكبرى
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  :النظم قاهر الجرجاني ونظريةعبدال

وضع عبدالقاهر نظرية النظم التي قضت على كثير من المفـاهيم الخاطئـة   

التي كانت سائدة من قبله وتوصل فيها إلى أن اللفظة المفردة ال يمكن أن تدل على 

وهو المجال الوحيد الذي يحكـم علـى    ،معنى محدداً إال إذا استخدمت في السياق

  .الرداءةالمفردة بالجودة و

لم يرض عبدالقاهر عن رأي من نصر المعنى على اللفظ ليحكم على الجودة 

وكذلك أخـذ فـي   .والرداءة في العمل األدبي بحسب معناه مع إغفال أمر الصياغة

ثر اللفظ علـى المعنـى   آن أكثرهم قد إظ من سابقيه ويقول الرد على أصحاب اللف

 ،أمره في هـذا البـاب   ىوالذي أعيوأعلم أن الداء الدوي " :ويتضح ذلك في قوله

وأقل االحتفال باللفظ وجعل ال يعطيه من المزية إن هو  ،من قدم الشعر بمعناه طغل

وهـل الكـالم إال   ! لمعنى أعطى إال ما فضل عن المعنى يقول ما في اللفظ لوال ا

  )1("...بمعناه

دأب وإطالق اللفظ من غير معرفة المعنى قد صار ذلك ال ..". :وأيضاً يقول

  )2("...والديدان واستحكم الداء منه االستحكام الشديد

ويجعلـون   ،ني وحلية عليهـا فإذا رأيتهم يجعلون األلفاظ زينة للمعا" :ويقول

واأللفاظ كالمعارض لها وكالوشي المحبر واللبـاس الفـاخر    ،كالجواري نيالمعا

لمعنى ينبل به والكسوة الرائعة إلى إشباع ذلك ما يفخمون به أمر اللفظ ويجعلون ا

  )3("فويشر

 اني على اللفظ والمعنى في مقدمة كتابه يقـول ذوأضيف إلى هذا تعليق الهم

واللفظ زينة المعنى والمعنى عماد اللفظ ولكن مما يحمد من التأليف أن يكون كما "
                                     

عبدالقاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، صححه اإلمام محمد عبده ومحمد محمود ووقف علـى تصـحيح    )1(

  .250م ص 1990هـ، 1411مكتبة العلم جدة  . طبعه وحواشيه، محمد رشيد رضا

  .288المصدر السابق،  ص  )2(

  .213المصدر نفسه،  ص  )3(
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تزين معانيه ألفاظه وألفاظه زائنات المعنى فإذا كانت األلفاظ مشاكله للمعاني  :قلت

أللفاظ في جمالها ويضاف إلى ذلك قوة من الصواب لالمعاني موافقة و ،في الحس

وصفاء من الطبع ومادة من األدب ومعرفة برسوم الرسائل والمكتبات كان الكمال 

  .)1("وباهللا التوفيق

  .هكذا كانت مواقف علمائنا العرب عن قضية اللفظ والمعنى

  :أسباب تطور داللة اللفظ على المعنى: ثالثاً

ت اللغة ال تثبت على حال بل هي في تطور مستمر عبـر األزمـان   ن كلماإ

  :هذا التطور لألتي ىالمختلفة ويعز

قيام المجامع اللغوية المختلفة والهيئات العلمية ويتم فيها التطور علـى  : أوالً

  .)2(أيدي الموهوبين من أبناء اللغة

صادف بعـد  بعض التغير في الصورة ويباأللفاظ قد يصيب اللفظ  ىبل: ثانياً

فيصبح اللفظ مـا يسـمي    انخر في صورته فاختلطت الداللتآذلك أن يشبه لفظاً 

  :فمثالً ،المشترك اللفظيب

إلى حرف مناظر لها في المخرج والهمس  غبتطور السين في كلمة مثل الس

كالتاء تفتح لنا صورة جديدة لكلمة تماثل تمام المماثلة كلمة أخرى تعنـي البـدن   

  .)3(فظ الواحد أكثر من داللة واحدةلوبذلك يصبح لل) التغب( والوسخ هي كلمة

تعميم الداللة ويكون بتوسيع معنى اللفظ ومفهومه ونقله مـن المعنـى   : ثالثاً

  .)4(ص إلى معنى أعم وأشملاالخ

                                     
  .، المقدمة1980تابية، الدار العربية للكتب، بدون مكان، بدون طبعة، عبدالرحمن الهمزاني، األلفاظ الك )1(

رمضان عبدالتواب، التطور اللغوي، مظاهرة وعلله وقوانينه بدون ناشر، بدون مكان،  الطبعـة الثانيـة    )2(

  .189بدون تاريخ ص 

  . 138إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ،ص  )3(

  .164، ص 1964عربية، بدون ناشر، القاهرة الطبعة الثانية محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص ال )4(
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اللفظ العام على بعض أفراده ويتصف  رتخصيص الداللة وذلك بقص: رابعاً

  .)1(خص بقصد البيت الحرامثم قاً وأصله القصد مطل) الحج( ل لفظثشموله م

قد تدعو الحاجة أو الضرورة إلـى اسـتعمال    :تأثير اللغات األجنبية: خامساً

وراديو وغير ذلك من مفـردات التكنولوجيـا   بنطلون :ألفاظ اللغات األجنبية مثل

  .)2(الحديثة

ز ن اآلداب االجتماعية والحياء واالشـمئزا إ :الناحية النفسية العاطفية: سادساً

والتشاؤم والتفاؤل كلها أسباب تدعو إلى تجنب الكثير من األلفاظ والعدول عنهـا  

  .)3(إلى غيرها

االنتقال بسبب المشابهة أو المجاورة ويكون بانتقال اللفظ من معنـاه  : سابعاً

لبريد في األصل مسافة معروفة ثم انتقل ا :إلى معنى مشابه له أو قريب منه فمثالً

لمسافات إليصال الكتب ثم للدابة ثم اسـتعمل للـدائرة التـي    للرسول الذي يقطع ا

  .ويحصل هذا االنتقال بطرق أبرزها المجاز أو االستعارة )4(تتولي إرسال الكتب

يؤدي التطور االجتماعي للتطور الفكري وتبدل المفاهيم إلـى تطـور   : ثامناً

ها الجديـدة  لغوي فتموت ألفاظ وتحيا أخرى فألفاظ الصالة والجهاد ظهرت بمعاني

  .)5(بظهور اإلسالم

                                     
  .164محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، ص  )1(

  .216ص . المرجع السابق )2(

  .216المرجع نفسه ، ص  )3(

  .220المرجع نفسه ، ص  )4(

  .214المرجع نفسه، ص  )5(
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 نياملبحث الثا
 املشرتك اللفظي

  :تعريف المشترك اللفظي: أوًال

محافظتها على لفظها وأصواتها تعبر أحياناً عن أكثـر   إن الكلمة العربية مع

وتعدد معاني اللفظ ظاهرة لغوية نجدها في كثير من اللغـات وسـميت    .من معنى

للفظ المتصف بهذه الصفة المشـترك  اوا موس) ياالشتراك اللفظ(ـه الظاهرة بهذ

  .)1(وإذا كانت المعاني المدلول عليها متضادة فاللفظ عندهم من األضداد

علماء اللغة المشترك اللفظي بأنه هو اللفظ الواحد الـدال علـى    فروقد ع

  )2(عند أهل تلك اللغة ءمعنيين مختلفين فأكثر داللة على السوا

أن اختالف المعنيين هو وجه القياس الذي يجب أن اعلم " :هبن سيداويقول  

فتنفصل فيه لفظ آخر  هرككل معنى يختص فيه اللفظ ال يشتكون عليه األلفاظ ألن 

للحاجـة إلـى    واحدةٌ عدبواختالف اللفظين والمعاني  لتبسالمعاني بألفاظها وال ت

مـا يوجـد    تسـاع من االلم يوجد التوسع باأللفاظ وبين أن هذا القسم لو لم يوجد 

  .)3("بوجوده

ولقد أشار علماء البالغة إلى هذه الظاهرة بقولهم من األلفاظ ما تعدد معنـاه  

وهو المشترك فإذا أراد األديب اإلبانة عن معنى من المعاني فأتى بلفظ تشترك فيه 

معانِ أخرى فال يعرف السامع أيهما أراد فربما يستبهم الكالم من نوع هذا الجنس 

ومن أبـرز   )4(بالتوهم وذلك ما يخل بفصاحة الكالمإال  على معناهال يوقف  حتى

علماء اللغة المحدثين الذين تناولوا ظاهرة االشتراك اللفظـي علـى عبدالواحـد    

                                     
  ).ضد(ابن منظور،  لسان العرب،  مادة  )1(

  .369، ص 1، المزهر، جالسيوطي )2(

، المخصص، المطبعة األميرية بوالق، القاهرة، الطبعة )أبو الحسن على بن إسماعيل األندلسي(، هابن سيد )3(

  .258ص 13هـ، ج1320األولى، 

  .385، ص1السيوطي، المزهر، ج )4(
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ا علـى  كل منهوذلك بأن يكون للكلمة الواحدة عدة معانِ نطلق ": بقوله )1(وعرفه

  ."طريقة الحقيقة والمجاز

على أخ األم وعلى الشامة في الوجه وعلى ذلك لفظ الخال الذي يطلق من و

  .السحاب وعلى البعير الضخم

 سـم اوأيضاً تناول العلماء الباحثون هذه الظاهرة في القرآن الكـريم تحـت   

والوجوه جمع وجه ووجه كل شيء مسـتقبله ووجـه الكـالم    ) الوجوه والنظائر(

  .)2(السبيل الذي نقصد به

 ،ل المثل في كل شيء وفالن نظيركوالنظائر جمع نظير والنظير المثل وقي

  .)3(ونظير الشيء مثله ،مثلك أي

  :أراء العلماء في المشترك اللفظي: ثانيًا

 ،فوجهوا إليها عنـايتهم واهتمـامهم   ،هتم علماء اللغة بهذه الظاهرة اللغويةا

وانقسموا إلى فريقين يمكن أن نجمل خالصـة أرائهـم فـي    فيها وتباينت آراؤهم 

   :اآلتي

  :األولالفريق 

ذهب هذا الفريق إلى كثرة ورود المشترك اللفظي واستدلوا عليـه بشـواهد   

وأبو زيد األنصـاري واألصـمعي    ،الخليل بن أحمد، وسيبويه:كثيرة ومن هؤالء

سـرد أمثلتـه فـي    ببعض أفراد هذا الفريق  اموالمبرد والثعالبي والسيوطي وقد ق

  .)4(مؤلفات على حدة

 :يقول في مقدمة كتابه ،هوعه في اللغة ابن سيدقومن الذين ذهبوا إلى كثرة و

وعلى األسماء المشتركة التي تقع على عدة أنواع كالعين المقولـة علـى حاسـة    "

                                     
  .183م، ص 1962 -هـ138علي عبدالواحد، فقه اللغة، لجنة البيان، القاهرة، الطبعة الثالثة،  )1(

  ).وجه(مادة . ابن منظور،لسان العرب )2(

  ).نظر(المعجم السابق مادة  )3(

  .192على عبدالواحد وافي، فقه اللغة، ص  )4(
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البصر وعلى نفس الشيء وعلى جوهر الذهب وعلى ينبوع الماء وعلـى المطـر   

الدائم وغير ذلك من األنواع المقولة عليها هذه اللفظة ومثل هذا اللفـظ مشـترك   

  )1("...ركثي

 ،وتمسك بأن المعاني غيـر متناهيـة   ،وجب وقوعهأوهناك من العلماء من 

البعض كما ذهب  .المعاني لزم االشتراكوزعت األلفاظ على واأللفاظ متناهية فإذا 

واألفعال الماضية مشتركة بـين   ،بشهادة النحاة ،إلى أن الحروف بأسرها مشتركة

واألسماء كثيـر فيهـا    ،ال واالستقبالوالمضارع مشترك بين الح ،الخبر والدعاء

  .)2(مناها إلى قسمي الحروف واألفعال كان االشتراك أغلبضمفإذا  .االشتراك

تؤيد الباحثة هذا الرأي ألن اللغة العربية قائمة على ثمانية وعشرين حرفـاً   

األلفاظ إذاً محدودة في حين أن فواأللفاظ تكون بهذه الحروف  ،من حروف الهجاء

واألفعال ال حصر لها فكان ال بد من اشتراك أكثر من فعل وأكثر من اسم  األسماء

  .)3(في لفظ واحد

   :الفريق الثاني

وجود االشتراك اللفظي فـي اللغـة    نفيوي ،هبن دستورياتزعم هذا الفريق ي

للفـظ الواحـد   لإنما اللغة موضوعة لإلبانة عن المعاني فلو جاز " :ويقول في ذلك

حدهما ضد اآلخر كان ذلك إبانـة بـل تسـمية    أأو  ،مختلفين الداللة على معنيين

  .)4("وتغطية ولكن قد يحدث النادر لعلل

                                     
  .3، ص10المخصص ج هابن سيد )1(

  .369، ص1السيوطي، المزهر ج )2(

  .نالحظ في األسماء مثالً، محمد لجماعة وأحمد لجماعة وهكذا )3(

  . 369ص 1زهر جالسيوطي،  الم )4(
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 :رواه اللغويون فيه مثل ما ،من المعاني المختلفة) وجد(للفظلوينكر أن يكون 

فإذا صرفت قيل في ضد العدم وجوداً وفي المال وجداً وفي الغضب ) وجد( قولهم

  . )1(وفي الحزن وجداً لة وجداناًاموجدة وفي الض

فهو ال يسلم بأن هذا اللفظ واحد قد جاء لمعانِ مختلفة ويقـول فـي شـرح    

فظن من لم يتأمل المعاني ولم يتحقق الحقائق أن هذا اللفظ واحد قد جاء  .الفصيح

لمعان مختلفة وإنما هذه المعاني كلها شيء واحد هو إصابة الشيء خيـراً وشـراً   

فجعل الفرق في المصادر  ،ألن المفعوالت كانت مختلفة ولكن فرقوا بين المصادر

بأنها مفعولة والمصادر كثيرة التصاريف وأمثلتها كثيرة وقياسها غامض وعللهـا  

خفية والمفتشون عنها قليلون والصبر عليها معدوم وكذلك توهم أهل اللغـة أنهـا   

  .)2(تأتي على غير قياس ألنهم لم يضبطوا قياسها ولم يقفوا على غورها

أو القـارئ وعـدم    عدرستويه هنا يفسر ظاهرة االشتراك بتوهم السام فابن

وبهذا أنكر ابن درستويه وجود هذه الظاهرة  .إدراكهم للفروق الداللية بين األلفاظ

وترى الباحثة أن االشتراك ظاهرة لغوية موجودة فـي معظـم    ،في اللغة العربية

تأويل جميع أمثلتها تأويالً يخرجهـا  اللغات فمن التعسف إنكار وجودها في اللغة و

  .من هذا الباب

ويمكن إرجاع ظاهرة االشتراك اللفظي في اللغة العربية إلـى جملـة مـن    

   :األسباب من أهم هذه األسماء

بعـض أمثلـة المشـترك جاءهـا      :اختالف اللهجات العربية القديمة: أوالً

جمـات  عء جـامعو الم االشتراك من اختالف القبائل العربية في استعمالها ثم جـا 

                                     
دارالجيل بيـروت  . تحقيق آملين نسيب. فقه اللغة وسر العربية) أبو منصور عبدالملك بن محمد(الثعالبي  )1(

  .369ص . م1988هـ، 1408الطبعة األولى 

  .384، ص1السيوطي، المزهر ج )2(
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فضموا هذه المعاني بعضها إلى بعض دون أن يعنوا في كثير من األحوال بتأصيل 

  .)1(يل على األسدذالتي تعني الذئب وتطلق عند ه) السيد( األلفاظ مثل كلمة

فقد تنال األصوات األصلية للفظ ما بعض التغير أو  :التطور الصوتي: ثانياً

ين التطور الصوتي فيصبح هذا اللفظ متحداً مع لفـظ  الحذف أو الزيادة وفقاً لقوان

وأصل الكلمـة   غنىي الرأس والعنالتي تالفروة  :لثآخر يختلف عنه في مدلوله م

  .)2(بالمعني الثاني وهو الثروة وأبدلت الثاء فاء

أو قـد   ،من لغات أجنبية عنهـا قد تستمد اللغة ألفاظاً  :اللغات األجنبية: ثالثاً

) البرج( اختلف معناها فمثالً نإو ،ل صورتها كلمات أخرى فيهاكلمات تمث يرتستع

بمعني الحصن قد استعارته اللغة العربية من اللغة اليونانية فليست بالد العرب بيئة 

وتتخذها ) برج( ومع هذا تشتمل اللغة العربية على هذه المادة ،للحصون واألبراج

  .)3(في عدة معانِ

هناك ألفاظ نقلت عن معناها األصلي  :إلى المجاز االنتقال من الحقيقة: رابعاً

فـاعتبرت لـذلك مـن     ،فشاركتها في اللفـظ  ،إلى معانِ مجازية أخرى لعالقة ما

فمثالً لفظ الهالل الذي يطلـق علـى هـالل     ،ليست منه في شيء يهوالمشترك 

الخ فمن الواضح أنه قد وضع فـي األصـل   ...السماء وهالل الصيد وهالل البغل

  .)4(على المعني األول وأن إطالقه على ما عداه من قبيل المجازللداللة 

                                     
  .185ص . على عبدالواحد وافي، فقه اللغة )1(

  .332ص . م1978ربية، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية، رمضان عبدالتواب، فصول في فقه الع )2(

  .196ص . المصرية، القاهرة، الطبعة الرابعة، بدون تاريخ في اللهجات العربية، مكتبة األنجلوإبراهيم أنيس،  )3(

  .185ص . على عبدالواحد وافي، فقه اللغة )4(
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ويحدث هذا عن قصد المتكلم التعمية  :حدوث االشتراك من الواضح: خامساً

السـيرة   فـي كما ذكـر   ،حيث يكون التصريح سبباً للمفسدة عواإلبهام على السام

 ،هابهما إلى الغاروقت ذ ،وأبابكر كانا مطاردين من قبل الكفار ρالنبوية أن النبي 

وأشـار   ؟من هذافسأل أبا بكر  ρوال يعرف الرسول فلقيهما رجل يعرف أبا بكر 

نصـرف الرجـل   اف ،بكر قائالً هذا رجل يهديني السبيل وفرد عليه أب ρإلى النبي 

بينما كان أبـو بكـر يقصـد     ،بكر في الصحراءي دليل أب ρوهو يظن أن النبي 

  .)1(إلسالمبالهداية الهداية الكبرى إلى ا

هناك ألفاظ جاءها االشتراك من عوارض تصريفية وذلك : التصريف: سادساً

فينشأ  ،فة واحدةكأن تؤدي القواعد الصرفية إلى أن تتفق لفظتان متقاربتان في ص

يؤدي إلى جعلها من المشترك وهي ليسـت   ،معنى هذه الصيغةعن ذلك تعدد في 

 ،لغربـت الشـمس   اًفإنه يجئ مصـدر  )الغروب( إال في الظاهر فمثالً لفظة ،منه

  .)2(و العظيمةلوجمعاً للغرب وهو الد

ن إو ،فمثل هذه األسباب مجتمعة أدت إلى وجود ظاهرة االشـتراك اللفظـي  

   .اللغة العربية في كثير من مظاهرها تؤيد هذه الظاهرة وتؤكدها

                                     
  .369ص 1السيوطي،  المزهر ج )1(

  .189ص . افي، فقه اللغةعلى عبدالواحد و )2(
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 املبحث الثالث
 الرتادف

   :تعريف الترادف : أوًال

وإذا تتابع شيء خلف  ،ء فكل شيء تبع شيئاً فهو ردفهما تبع الشي :الترادف

  .)1(شيء فهو الترادف وردف الرجل وأردفه ركب خلفه

هو األلفاظ المفردة الدالة على شيء " :اإلمام فخرالدين الرازي بقوله وعرفه

  )2("واحد باعتبار واحد

  .)3(ياقوالمترادفات هي ألفاظ متحدة المعنى وقابلة للتبادل فيما بينها في أي س

نجد للشـيء الواحـد    ،وإذا أمعنا النظر في ألفاظ العربية وتسمية المسميات

وبذلك أصـبحت   ،ىسماً للمسماوكل منها تصلح أن تكون  ،أسماء وصفات كثيرة

ن الكلمة الواحدة تعطـي مـن المعـاني    إإذ  .العربية أوسع اللغات ثروة بالكلمات

 ،للسيف أكثر من ألـف اسـم   :فمثالً قدر لها من االستعماالتيوالدالالت بقدر ما 

وللعسل أكثر  ،سمائتا عبان مثولل ،سماداهية أكثر من أربعمائة ولل ،ولألسد خمسمائة

ـ  اًسمامن ثمانين  ي ولكل من المطر والماء والنور والظالم وغيرها من األشياء الت

   .)4(عرفها العربي عشرات من األلفاظ

                                     
  ).ردف(ابن منظور،  لسان العرب، مادة  )1(

  .403ص 1السيوطي، المزهر، ج )2(

  .109، ص 1990ترجمة كمال بشر، القاهرة، مكتبة الشباب، . استيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة )3(

  .403ص 1السيوطي، المزهر، ج )4(
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ألن الغمـوض يعتـري المـدلول     ؛يةوالترادف التام نادر الوقوع في العرب

الية التي تحـيط بهـذا   عواأللوان أو الظالل المعنوية ذات الصبغة العاطفية واالنف

وسـرعان مـا    ،وتفويض أركانه ،ال تلبث أن تعمل على تحطيمهوالتي . المدلول

بحيث يصبح كل لفـظ   .تظهر بالتدريج فروق معنوية دقيقة بين األلفاظ المترادفة

لمـدلول  لمن الجوانب المختلفة  ،ومالئماً للتعبير عن جانب واحد فقط منها مناسباً

  .)1(الواحد

ومـن   ،ر أن تكون هنالك كلمات تتفق في ظالل معانيها اتفاقـاً كـامالً  ندوي

الممكن أن تتقارب الدالالت واأللفاظ المترادفة بهذا المعنـى هـي األلفـاظ ذات    

مترادفات ذكر األلفاظ في مجموعات الدالالت المتقاربة ومن ثم كان واجب معجم ال

  .)2(مع تحديد عالقاتها وظالل معانيها والفروق بينها

وقد جمـع   ،وفي القرن الثاني الهجري كان الترادف سمة من سمات العربية

 .وكانوا ال يرونها محالً للنزاع أو الجـدل  ،األلفاظ المترادفة في كتب ،رواة اللغة

ا زيد أن أب يفقد رو ،ظ المتقاربة فغدت مترادفةفضاعت الفروق الدقيقة بين األلفا

قال هو المتكأكيء قال أبوزيد وما المتكأكيء قال هـو   ؟نبطيما الح :عرابياًأسأل 

  .)3(ما المتأزف فسئم األعرابي من مساءلته وقال له أنت أحمق :المتأزف قال

عن ومن هنا نرى أن رواة اللغة في تلك الفترة ال يجدون حرجاً في التعبير 

   .المعنى الواحد بألفاظ عدة

                                     
  .31ص رمضان عبدالتواب، فصول في فقه العربية  )1(

  .نفسها 31المرجع السابق، ص  )2(

  .413ص 1السيوطي، المزهر ج )3(
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   :أسباب الترادف :ثانيًا

  : هناك أسباب كثيرة أدت إلى وقوع الترادف في العربية من أهمها

هنالك صفات تفقد عنصر الوصفية مع الزمن  :تناسي الصفات والفروق :أوالً

 ، نالحظوغلبت عليه التسمية ،وتجدد مدلوالتها مما كان بينها من فوارق ،بالتدرج

فالحسام واليماني والقاطع يدل كل منهم على وصف خاص  ،ذلك في أسماء السيف

  .)1(للسيف مغاير عما يدل عليه اآلخر

نقل إليهـا   كاكاالحت اهذ ،احتكاك لغة قريش باللهجات العربية األخرى :ثانياً

وقد أجمع الرواة على أن قريشـاً كانـت    ،كبيرة من مفردات هذه اللهجات ئفةطا

 ،ما خف على اللسان ،كلمات القبائل األخرى في مواسم الحج واألسواقتتخير من 

  .)2(وحسن في السمع حتى لطفت لهجتهم وجاد أسلوبهم

بل يدل كل منها على  ،من المترادفات ليست في الحقيقة كذلك اًأن كثير :ثالثاً

 ،حالة خاصة من المدلول تختلف بعض االختالف عن الحالة التي يدل عليها غيره

وما إلى ذلك من األلفاظ التي تدل علـى   ،وشفن ورنا ،حدجو ،لحظ ،رمق :ثالًفم

ت التي تـدل  تختلف عن الحاال ،فإن كل منها يعبر عن حالة خاصة للنظر ،النظر

ولحظ يدل على النظر  ،فرمق يدل على النظر بجامع العين .عليها األلفاظ األخرى

وشـفن يـدل علـى نظـر      ،ج معناه رماه ببصره مع حدةدوح ،من جانب األذن

  .)3(الخ.. .ورنا يفيد إدامة النظر في سكون ،المتعجب الكاره

أن كثيراً من الكلمات التي تذكر المعاجم علـى   :االستخدام المجازي :رابعاً

بـل   ،غير موضوعة في األصل لهذه المعاني ،أنها مرادفة معانيها لكلمات أخرى

موضع الولـد  ) الرحم( قد استخدمت منفالرحمة مثالً  .مستخدمة استخداماً مجازياً

وقـد   ،فتنشأ بينهم صلة من الحب والعطـف  ،لد األبناء واألخوانيوالمكان الذي 
                                     

  .182اللهجات العربية، ص في إبراهيم أنيس،  )1(

  .166علي عبدالواحد، فقه اللغة، ص  )2(

  .168المرجع السابق، ص  )3(
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نشـأ التـرادف   وبهذا  تقادمت العهود على هذا المعنى المجازي حتى أصبح حقيقة

  .)1(بينهما وبين كلمات أخرى مثل الرأفة

لدة والموضوعة والمشكوك في انتقال كثير من األلفاظ السامية والمو :خامساً

عربيتها إلى العربية وكان لكثير من هذه األلفـاظ نظـائر فـي مـتن العربيـة      

  .)2(األصلي

دونـوا   ،ن جامعي المعاجم لشدة حرصهم على تسجيل كـل شـيء  إ :سادساً

  .)3(ومستبدالً بها في اللغة مرادفاتها ،كلمات كثيرة كانت مهجورة في االستعمال

الكتب العربيـة   فيصحيف والتحريف الذي كان سائداً وأضيف إلى ذلك الت

ألن الخط العربي آنذاك كان مجرداً من الشكل فكان من الممكـن قـراءة    .القديمة

   .الكلمة الواحدة على عدة وجوه

كل هذه األسباب مجتمعة أدت إلى وجود هذه الظاهرة التي تعتبر عامالً من 

   .عوامل الثراء اللغوي في اللغة

  :رأي علماء العربية في الترادف : ثالثًا

بدأ رواة اللغة وجامعوهـا   ،في القرنين الثالث والرابع الهجريين وما تالهما

النزاع بين  أشنيلتمسون فروقاً بين الكلمات التي عدها من سبقوهم من المترادفات ف

  :إلى فريقينوانقسموا وعه في اللغة العربية علماء اللغة إزاء الترادف ووق

                                     
  .183اللهجات العربية، ص في إبراهيم أنيس،  )1(

  .184المرجع السابق، ص  )2(

  .406ص 1، المزهر، جالسيوطي )3(
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  : األول الفريق

لقد  ،ويعده من أبرز خصائصها ،يؤيد هذا الفريق وقوع الترادف في العربية

فخر بما جمعه من كلمات يتزعم هذا الفريق أبن خالويه فهو يؤمن بفكرة الترادف و

بالترادف ابن جني وعقد له باباً  اهتمواوأيضاً من الذين  .)1(كثيرة ذات معنى واحد

هذا فصل مـن  " :وقال فيه) تالف األصول والمبانيعلى اخ ،تالقي المعاني( سماه

لمنفعة قوي الداللة على شرف هذه اللغة وذلك أن تجد للمعنى ا العربية حسن كثير

سم منها فتجده مفضي المعنى إلى معنى حد أسماء كثيرة فتبحث عن أصل كل الوا

  .)2("صاحبه

ذلك في مقدمة  يتضح هالمترادفات في العربية ابن سيدثبتوا أمن الذين وكذلك 

وكذلك أقول على األسماء المترادفة التي ال يكثر بهـا  " :كتابه المخصص حين قال

ومـن   ونقلـه  ،وصفاةَ حجر :تها طبع كقولنا في الحجارةنوع وال يحدث عن كثر

الطريق طويل وشلب وشرحكما ضمن كتابه هذا العديد من أمثلة المترادفات )3("ب

  .في العربية

اإلمام فخرالدين الرازي الذي يرى  ،ثبتوا الترادفأالذين  من علماء األصول

 فليس مـن التـرادف   ،وجوب تقيد الترادف بعدم التباين في المعنى وبعدم اإلتباع

 عطشـان ( ولـيس منـه  ، ألن في الثانية زيادة في المعنـي   ؛)الصارموالسيف (

لمترادفات في ولكن مع هذا اعترف بوجود ا .ألنه ال معنى للكلمة الثانية ؛)نطشانو

ومـن   .)4(االشـتقاقيين وكان يرى أن مرجع كل هذه التعسفات إلى  ،اللغة العربية

                                     
  .405ص 1السيوطي، المزهر ج )1(

  .113ص 20ابن جني الخصائص ج )2(

  .3ص 1ابن سيدة المخصص ج )3(

  .175ص . إبراهيم أنيس اللهجات العربية )4(
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الذي قام بقسمة الترادف إلى قسمين يتضح ذلك مـن   )1(أنصار الترادف أيضاً ألكيا

 ،وألفـاظ مترادفـة   ،األلفاظ التي بمعنى واحد تنقسم إلى ألفـاظ متـواردة  " :قوله

 .وليثاً وضرغاماً اًوالسبع أسد، باء وقهوة هعقاراً وص تواردة كما يسمى الخمرفالم

كما .لفظ مقام لفظ لمعان متقاربة يجمعها معنى واحدفيها م ووالمترادفة هي التي يق

وهو بذلك يرى أن  "عدوشعب الص ،ورتق الفتق شعثالولم  ،الفاسد )2(يقال أصلح

ا يميل إليه هـذا  وهنالك حجة قوية على صحة م .الترادف يشمل العبارات والجمل

إلى ذي جدن من ملوك اليمن فطلع إلـى   ،فقد خرج رجل من بني عامر ،الفريق

 مفقال الرجـل لـيعل  ) أقعد( ثب يريد :فلما رآه الملك قال له ،السطح والملك عليه

فقال الملك ما شأنه فقالوا له  .ت عنقهقفوثب من السطح ود ،الملك أني سامع مطيع

  .)3(رة أي الوثوب إلى أسفلفالم نزار الطعن إن الوثب في كلأبيت ال

ويرى أن  ،فمن علماء اللغة المحدثين الذين تناولوا هذه الظاهرة إبراهيم أنيس

وال معنى لمغـاالة بعـض المفسـرين حـين      ،الترادف موجود في القرآن الكريم

ويرى كذلك أن منكـري التـرادف    ،يلتمسون الفروق الدقيقة بين ألفاظه المترادفة

الذين أسرفوا في إرجاع كل كلمة من كلمات اللغة إلى أصل  ،من االشتقاقيينكانوا 

  .)4(اشتقت منه

ورغم ما " :جود هذه الظاهرة في اللغة يقولكذلك أثبت رمضان عبدالتواب و

ننا ال يصح أن ننكر الترادف إف ،من فروق أحياناً ،يوجد بين لفظة مترادفة وأخرى

  .)5("فنراهم يفسرون اللفظة باألخرى

                                     
هـ، ابن خلكـان، وفيـات    504الفقيه الشافعي،  توفي ببغداد سنة ) أبوالحسن على بن محمد(الكيا هو  )1(

  .448ص 2األعيان ج

  .407ص 1السيوطي، المزهر ج )2(

  .300م، ص 1989صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، دار العلم للماليين، بيروت الطبعة الثانية  )3(

  .180إبراهيم، أنيس، اللهجات العربية، ص  )4(

  .316رمضان عبدالتواب، فصول في فقه العربية، ص  )5(
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وترى الباحثة أن ظاهرة الترادف هي سنة طبيعية أوجدتها ظروف الحيـاة  

التي عاشتها اللغة العربية في الجزيرة العربية بين مجموعة من القبائل التي تمثل 

  .وحدات لغوية في إطار اللغة العامة

  :الفريق الثاني

يرى أن ومنهم ثعلب الذي  ،ينكر هذا الفريق وجود الترادف في اللغة العربية

فهو من المتباينات التي تتباين بالصفات كما فـي  ما يظنه البعض من المترادفات 

  .اإلنسان والبشر

والثاني باعتبـار   ،أو باعتبار أنه يؤنس ،اعتبار النسيانبفاألول موضوع له 

  .)1(أنه بادي البشر

 ،فأنكر وقوع الترادف في العربيةثعلب كذلك ذهب ابن فارس مذهب أستاذه 

الحسام و ،يسمي الشيء الواحد باألسماء المختلفة نحو السيف والمهند": يقولكان و

ن االسم واحد هو السيف وما بعده مـن األلقـاب صـفات    إ :والذي نقوله في هذا

  .)2("ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى األخرى

بأنه لو كان لكل لفظة معنى غير معنى األخرى " :رد عليه أصحاب الترادف

ال شـك  ) ال ريب فيه( في وذلك نقول ، لما أمكن أن يعبر عن شيء بغير عبارة 

خطـأ فلمـا   فكانت العبارة عن معنى الريب بالشك فيه فلو كان الريب غير الشك 

  )3(".عبر عن هذا بهذا علم أن المعنى واحد

وجود ولعله لم يفطن إلى أن  ،هذا ما ذهب إليه ابن فارس في إنكار الترادف

  .بل طائفة منها ،المترادفات كلها إنكاردي إلى ال يؤ ،ت بينها فروقمترادفا

                                     
  .403ص 1السيوطي، المزهر، ج )1(

مصطفى الشويعي، : ، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها، تحقيق)الحسين أحمد(س ابن فار )2(

  .96م، ص 1963بدون ناشر، بيروت، طبعة 

  404ص 1السيوطي، المزهر ج )3(
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كما لم يكونا على  ،ال يكون فعل وأفعل بمعنى واحد":أما ابن درستويه فيقول

فأما من لغة واحدة فمحـال أن   ،إال أن يجيء ذلك في لغتين مختلفتين ،بناء واحد

وإنما سمعوا  ،ين والنحويينيختلف اللفظان والمعنى واحد كما يرى كثير من اللغوي

وعلى مـا   ،وما في نفوسها من معانيها المختلفة ،العرب تتكلم بذلك على طباعها

ولم يعرف السامعون لتلك العلة فيه فروقاً فظنوا أنهـا   ،جرت به عاداتها وتعارفها

فـإن كـانوا قـد     .وتأولوا على العرب هذا التأويل من ذات أنفسهم ،بمعنى واحد

ا عليهم في تأويلهم ما ال يجوز فـي  اؤفقد أخط ،ية ذلك عن العربا في رواصدقو

أو تشبيه شيء  ،ين مختلفتينوليس يجيء شيء من هذا الباب إال على لغت ،الحكمة

  .)1("...بشيء

ويؤكد ما ذهب  ،فهو ينكر أن يكون الترادف في لغة واحدة ويجوزه في لغتين

يزعمون أن فعل وأفعل بهمـزة   أهل اللغة أو عامتهم" :بقوله إليه في موضع آخر

من ذلك قول ) أديربي(و) ديربي( :وأن قولهم ،وبغير همزة قد يجيئان بمعنى واحد

فاسد في القياس والعقل مخالف للحكمة والصـواب ال يجـوز أن يكـون لفظـان     

في لغة غيرهم كما مختلفان بمعنى واحد إال أن يجيء أحدهما في لغة قوم واآلخر 

وبذلك يندر وجود هذه  .)2(أو لغة رومية ولغة هنديةوالعجم يجيء في لغة العرب 

   .في لغتين مختلفتين

الفـروق  "أبوهالل العسكري وألف كتاباً سـماه  أيضاً ف دمن الذين نفوا الترا

  . فرق فيه بين ألفاظ كثيرة تعد من الترادف ،وقسمه إلى ثالثين باباً "اللغوية

كتابه يقول العسكري في الفرق ولتوضيح مذهبه هذا نأخذ بعض األمثلة من 

وليس من  ،تالب المحبوبجأن الهم هو الفكر في إزالة المكروه وا ،مغبين الهم وال

ـ أال ترى أنك تقول لصاحبك اهتم بحاجتي وال يصح أن تقول ا ،شيء فيم غال تم غ

                                     
  .385، 384ص 1السيوطي، المزهر ج )1(

  .386ص 1المصدر السابق، ج )2(
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ع ضرر أو توق ،ويكون لوقوع ضرر قد كان ،هم معنى ينقبض القلب معغوال ،بها

  . )1(الحزن الذي تطول مدته حتى يذيب البدن هماًيكون، وقد سمى 

ن السرعة تعني التقدم فيما ينبغي أن إ ،ويقول في الفرق بين العجلة والسرعة

وهـي   ،والعجلة التقدم فيما ال ينبغـي أن يتقـدم فيـه    .وهي محمودة ،يتقدم فيه

  .)2(مذمومة

 كـل واحـد  ألنه يرى أن  ؛للفظين المختلفين معنى واحدلهكذا نفي أن يكون 

  . منهما يفيد بخالف ما يفيده اآلخر

على منعه في  عوينبغي أن يجعل كالم من من" :أما الراغب األصفهاني فيقول

  .)3("لغة واحدة فأما في لغتين فال ينكره عاقل

فهو يذهب إلى ما ذهب إليه ابن درستويه بنفي الترادف فـي لغـة واحـدة    

  . ويجوزه في لغتين

فقد أنكـره   .دثين الذين اهتموا بالترادف محمد المباركومن علماء اللغة المح

الذي ضـاعت فيـه    ،من األمراض المنتشرة في عصر االنحطاط اًواعتبره مرض

  .)4(دت مترادفةغف ،الفروق الدقيقة بين األلفاظ المتقاربة

  

                                     
الفروق اللغوية، منشورات دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ) الحسن بن عبد اهللا بن سهل(أبوهالل العسكري،  )1(

  .261م، ص 1974الطبعة الثانية، 

  .277المصدر السابق، ص  )2(

  .405ص 1السيوطي، المزهر، ج )3(

  .306محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، ص  )4(
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  :شروط الترادف التام :رابعًا

رها حتى يمكن معينة البد من توافيشترط المحدثون من علماء اللغة شروطاً 

  : )1(بين الكلمتين ترادفاً تاماً وهي :أن يقال

على األقل فـي ذهـن    ،االتفاق التام في المعنى بين الكلمتين اتفاقاً تاماً :أوالً

   .الكثرة الغالبة ألفراد البيئة الواحدة

إلى لهجة واحدة  نتميانأي أن تكون الكلمتان ت ،يةفي البيئة اللغو داحاالت :ثانياً

   .موعة منسجمة من اللهجاتأو مج

رادفات ينظرون إليها ينظرون للمت نفالمحدثون حي ،االتحاد في العصر :ثالثاً

   .زمن معينفي عهد خاص و

الجثـل  ( لفظ اآلخر مثـل لأال يكون أحد اللفظين نتيجة تطور صوتي  :رابعاً

  .لها واألخرى تطوراً ،بمعنى النمل فإحدى الكلمتين يمكن أن تعتبر أصالً) والجفل

اإلنسان بمفردات ا بدواخل منه يعبر عإاللغة إذ  فية كبيرة إذاً للترادف أهمي

  . كما أنه يوسع التعبير في أساليب اللغة ويزيد مفرداتها ،ا بينهاميمكن التبادل في

                                     
  .178إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، ص  )1(
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 الفصل الثاني
 التضاد 

 

  . تعريف التضاد   :ول املبحث األ

أسباب نشأة التضاد   :املبحث الثاني
  . يف اللغة

موقف العلماء من   :املبحث الثالث
  . التضاد
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 املبحث األول
 التضاد تعريف 

   :معنى التضاد في اللغة :أوًال
ـ " :جاء في كتاب العين والسـواد ضـد    ،يئاً ليغلبـه الضد كل شيء ضاد ش

والليل ضد النهار إذا جاء  ،تقول هذا ضده وضديده ،والموت ضد الحياة ،البياض

 ،)2(وإلى ذات المعني ذهـب األزهـري   )1(."األضداد"ويجمع على  ،هذا ذهب ذاك

الضاد والدال كلمتان  :ضد"  )4(ومما جاء في معجم مقاييس اللغة .)3(بن منظوراو

ال يجـوز   ،والمتضادان الشـيئان  ،فاألولى الضد ضد الشيء ،اسفي القي متباينتان

د وهو الملء بفتح والكلمة األخرى الض .كالليل والنهار ،اجتماعهما في وقت واحد

مألها ضداً :ة أيبد القرالضاد يقال ض.  

قال أبو  .الضد هو النظير والكفء والجمع أضداد" :)5(وفي المصباح المنير

والمتضادان  ،وضاد مضادة إذ باينه مخالفة ،والضد خالفه عمرو الضد مثل الشيء

  ." اللذان ال يجتمعان كالليل والنهار

 ،الضد في اللغة يقع على معنيـين متضـادين  " :)6(وورد في كشف الظنون

فيكون الحرف منها  ،والمراد هنا األلفاظ التي أوقعها العرب على المعاني المتضادة

                                     
اهيدي، العين، تحقيق مهدي المخزومي وآخرين، دار مكتبة الهالل، بدون طبعة بدون الخليل بن أحمد الفر )1(

  ). ضد(تاريخ، مادة 

، تهذيب اللغة تحقيق رياض زكي قاسم، دار المعرفـة، بيـروت،   )أبومنصور محمد بن أحمد(األزهري  )2(

  ). ضد(م، مادة 2001هـ، 1422الطبعة العاشرة، 

  ). ضد( ابن منظور لسان العرب مادة )3(

متخير األلفاظ حققه وقدم له هالل ناجي، المكتب الـدائم لتنسـيق   ) أبوالحسن أحمد بن زكريا(ابن فارس  )4(

  ). ضد(التعريب في الوطن العربي، الرباط، المغرب، بدون طبعة بدون تاريخ، مادة 

هــ،  1413عة األولى، ، المصباح المنير، دار الحديث، القاهرة، الطب)أحمد بن محمد بن علي(الفيومي  )5(

  ). ضد(م، مادة 2000

، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـون، دار الكتـب العلميـة،    )مصطفى بن عبداهللا(حاجي خليفة،  )6(

  .115، ص 1م، ج1992هـ، 1413بيروت، بدون طبعة، 
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الضد بالكسر كل شـيء  " :)1(يدوقال الزبي ،"ة السياقلمعنيين مختلفين بداللمؤدياً 

ال ضد لـه وال   :ويقال ،والموت ضد الحياة ،السواد ضد البياض ،ليقلبه ئاًضاد شي

 :لقي القوم أضدادهم وأندادهم أي :ويقال ،ال نظير له وال كفء له :يدله أي يدضد

  ."أقرانهم

   :التضاد في االصطالح :ثانيًا

يعد التضـاد  ) 225 -165( ألبي حاتم السجستاني" كتاب األضداد"جاء في 

يقصد به أن تؤدي اللفظة الواحـدة معنيـين    ،جنساً من أجناس الكالم عند العرب

توضـح  ووتدل عليه  ،كل لفظة عن المعنى الذي تحتها ءتنبي ،مختلفين متضادين

  .)2(تأويله

وتكون  ،انيهو نوع من العالقة بين المع )3(قال ابن األنباري في مقدمة كتابه

اللون األبيض مثالً يستحضر مجرد ذكر ، فبأقرب إلى الذهن من أية عالقة أخرى

فإذا جاز أن تعبر الكلمة الواحدة عن معنيين متضادين ذكر اللون األسود إلى ذهننا 

ألن  ،متضـادين  نيـين ن باب أولى جواز تعبيرهما عـن مع فم ،بينهما عالقة ما

والتضاد هـو نـوع مـن     .خرع استحضار اآليستتب ،دهما في الذهناستحضار أح

وقد ظهر ذلك جلياً  ،وقد تبدو عالقة الضدية واضحة في األلوان ،المشترك اللفظي

   .فوصفوا األلوان وجمالها وتناسقها ،في تأمالت كثير من الشعراء

                                     
دار  ، تاج العروس من جـواهر القـاموس،  )أبوالفيض السيد محمد مرتضى الحسين الواسطي(الزبيدي  )1(

  ). ضد(م، مادة 1960صادر، بيروت، طبعة 

األضداد، تحقيق، محمد عبدالقادر أحمد، دار المعارف، القـاهرة، بـدون   ) أبوحاتم بن سهل(السجستاني،  )2(

  .75طبعة، بدون تاريخ، ص 

، كتاب األضداد، تحقيق، محمـد أبوالفضـل إبـراهيم، المكتبـة     )أبوبكر القاسم بن محمد(ابن األنباري  )3(

  . وما بعدها 1م، ص 1998هـ، 1418العصرية، بدون مكان، 
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  :)1(بلهجقال على بن 

   ضيبـــم بحِالصـــ ُلمثْـــ هوجـــفالَ

ــ   ــعوالشِّـ ــِلر مثُـ ــودم ل الليـ  سـ

ــ ــتُضـ ــا اسـ ــعا حمجدان لمـ    ناسـ

ــ   ــظْي دوالضـ ــح رهِـ ــنَسـ  ده الضـ

وسواد  ،استطاع الشاعر أن يقابل بين بياض الوجه والصبح ينالبيت ينفي هذ

عارضاً لنا هذه األلوان في أبهى  ،في صورة أحسن فيها أيما إحسان ،الشعر والليل

أحسن منـه   ،لهذا كان البياض مع السواد ،اربةذلك ألن األلوان متق ؛وأجمل منظر

  . )2(الن األشياء إنما تثبت بأضدادها ،مثالً رةفالصمع 

  :التضاد وأجناس الكالم: ثالثاً

ذلك ألن كالم العـرب   ،ذكرت من قبل أن التضاد فرع من المشترك اللفظي

ذلك عدد مـن علمـاء اللغـة     ىوقد أشار إل ،يأتي على ضروب وأجناس مختلفة

   :ومن أجناس الكالم عند العرب ،ولهم سيبويهوأ

وقـام   ،وهو األكثر واألشهر مثل ذهب وجاء ،اختالف اللفظ والمعنى :أوالً

  .ورحل وفرس ويد ،وقعد

ت د، وقعوظننتُ وحسبت ،اختالف اللفظ واتفاق المعنى مثل ليث وأسد :ثانياً

  .وجلست

وعـين المـال وعـين     ،مثل عين الماء :اتفاق اللفظ واختالف المعنى :ثالثاً

  .)3(المنارة التي يؤذن عليها والمنارة العلم والمنارة المصباح :الميزان والمنارة

والجون  ،يرجلل للكبير والصغال :مثل :اتفاق اللفظين وتضاد المعنيين :رابعاً

   .للعطشان والذي شرب حتى روى ناهلوال ،لألبيض واألسود

                                     
  .1ابن األنباري، األضداد، ص : ، انظرلعلي بن جبله لم أعثر على ديوان )1(

  . وما بعدها 2ابن األنباري، األضداد، ص  )2(

لطبعة ، الكتاب، تحقيق عبدالسالم هارون، دار الجيل، بيروت، ا)أبوبشر عمر بن عثمان بن قنبر(سيبويه  )3(

  .24،ص 1األولى، بال تاريخ، ج 
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فالحزم مـن األرض   ،الحزم والحزنمثل  :تقارب اللفظين والمعنيين :خامساً

  .م وهو بأطراف األسنانضقَوال ،م وهو بالضم كلهضوالخَ ،الحزن أرفع من

وأبنه إذا  ،مدحه إذا كان حياً :مثل :اختالف اللفظين وتقارب المعنيين :سادساً

  .كان ميتاً

 ،تقارب اللفظين واختالف المعنيين مثل حرج إذا وقع فـي الحـرج   :سابعاً

وإذا أتاه الفزع وفزع عـن   ،وكذلك أثم وتأثم وفزع ،إذا تباعد من الحرجج وتحر

   .)1(قلبه إذا نحى عنه الفزع

فتجـيء   ،التضاد من بين أجناس الكالم السـابقة  –في هذا البحث  –ويعنينا 

وقـد أورد اإلمـام    ،الكلمة الواحدة تؤدي معنيين متضادين ويفهم ذلك من السياق

ومنه قول  :حين قال ةإليها الباحث تك المعاني التي أشارتل ،في تفسيره )2(الطبري

، أي فصل )3(] إياهربك َألا تعبدوا إال وقضى[ :اهللا عز وجل

وقضـينا إلـى   [: الحكم فيه بين عباده بأمره أياهم بذلك، كذلك قوله تعالى

ك وأخبرنـاهم بـه   أعلمناهم بـذل  يأ )4(]بِني إسراِئيل ِفي الِكتاب

  . ففرغنا إليهم منهم

                                     
  . وما بعدها 75، ص )أضداد السجستاني(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )1(

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق، أحمد عبـدالرازق وآخـرون، دار   ) محمد بن جرير(الطبري  )2(

  .369، ص 2م، ج 2007هـ، 1428السالم، بدون مكان، الطبعة الثانية، 

  ). 23(سورة اإلسراء من اآلية  )3(

  ). 4(سورة اإلسراء من اآلية  )4(
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 املبحث الثاني
 أسباب نشأة التضاد يف اللغة

  : ترجع نشأة التضاد في اللغة العربية، إلى جملة من األسباب من هذه األسباب

   :اختالف اللهجات العربية :أوًال

 وذلك كلفـظ  ،ف القبائل في استخدامهاها التضاد من اختالبعض األلفاظ جاء

) ةالسدف( وكلفظ .بمعنى قعد روعند حمي ،مل عند مضر بمعنى ظفرمستعال) وثب(

قال ابن  .)1(وعند قيس بمعنى الضوء وغيرها ،بمعنى الظلمة ،فإنها كانت عند تميم

ـ فم ،وقع الحرف على معنيين متضـادين إذا  :آخرون :قال" : )2(األنباري ال أن ح

أحد المعنيـين لحـى مـن     ولكن ،يكون العربي أوقعه عليهما بمساواة منه بينهما

فأخذ هؤالء عـن   ،ثم سمع بعضهم لغة بعض ،والمعنى األخر لحى غيره ،العرب

 ،فالجون األبيض في لغة حـي مـن العـرب    :هؤالء وهؤالء عن هؤالء ؛ قالوا

وإلى ذات المعنـى  " .ثم أخذ الفريقان من األخر ،خرآوالجون األسود في لغة حي 

   .)3(ذهب السيوطي

  :لمعنىعموم ا :ثانيًا

ثم يتخصص في اتجاه أخر عند قبيلـة   ،قد يكون المعنى األصلي للكمة عاماً

فبنو تميم يذهبون إلي أنها الظلمة  ؛السدفة حرف من األضداد :ومثال ذلك .أخرى

والمعنى العـام لهـذه الكلمـة فـي األصـل       .)4(وقيس يذهبون إلي أنها الضوء

وكأن الليل إذا أقبـل سـترت    ،ليله ظلمة الؤفكان النهار إذا أقبل ستر ضو،الستر

لغـة قضـاعة   فـي   يقال لألسود جـون  :وكذلك لفظ الجون .ظلمته ضوء النهار

                                     
  .192علي عبدالواحد وافي، فقه اللغة، ص  )1(

  .236ابن األنباري، األضداد، ص  )2(

  .401،ص 1السيوطي، المزهر، ج  )3(

  .116ابن األنباري، األضداد، ص  )4(
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الفارسـي  ) كـون ( وهذه الكلمة معربة عن اللفظ ،ولألبيض جون في لغة غيرهم

   .)1(معناه في األصل اللون وهذا يصدق على األبيض كما يصدق على األسود

فتصلح لكل ، عام يشترك فيه الضدانمعنى مة على التضاد من داللة الكل قعوقد ي

ينصرم من  ،ن الليلصريم ؛ أل ،يقال لليل صريم والنهار،فمن ذلك لفظ الصريم ،منهما

   .)2(فأصل المعنيين من باب واحد هو القطع ،والنهار ينصرم من الليل ،النهار

  .ع الكلمة إلي أصلينورج :ثالثًا
فتكـون فـي    ،انشعاب الكلمة من أصلينقد يكون السبب في ذلك راجعاً إلي 

وفي داللتها على مقابلة منحدرة مـن   ،داللتها على أحد الضدين منحدرة من أصل

يكون في معنى فمن المحتمل أن  ،ربمعنى نام وسه) هجد( ومثال ذلك .أصل أخر

 رلما في السه ،من جد إذا جهد رومن معنى السه ،إذا سكن دأالنوم منحدرة من ه

   .)3(في منع النوم من االجتهاد
  :التفاؤل :بعًاار
فإذا أتي التعبيـر عـن    ،غريزة من الغرائز التي تسيطر على اإلنسانهو  

معنى سيء تشاءم من ذكر اللفظة أو الكلمة الخاصة بهذا المعنى وفر منهـا إلـى   

 ،واألمراض والمصائب يفرمنها اإلنسـان  ،فالكلمات التي تعبر عن الموت ؛غيرها

 هذا مثالً يقولونل .)4(خيروقريبة إلي ال ،ة المعنى والوقعلمات حسنويكنى عنها بك

واألعمـى يسـمونه    .تجنباً لذكر كلمة المرض ،للشخص المريض) فالن بعافية(

   :يقول األعشى .واللديغ يسمونه السليم ،البصير

ــمَأ ــتَ ل ــاك ضمتَقْ ــةَ عين ــرَأ ليل دام   

  وعــادــ ك مــا عــادساهالســليم الم5(د( 

                                     
  .190علي عبدالواحد وافي، فقه اللغة، ص  )1(

  .401ص  1السيوطي، المزهر، ج )2(

  .343ة، ص عربيرمضان عبدالتواب، فصول في فقه ال )3(

  .345المرجع السابق ، ص   )4(

، ديوانه، شرح يوسف شكري فرحات، دار الجيل، بيروت، الطبعـة األولـى،   )ميمون بن قيس(األعشى  )5(

  .67م، ص 1992هـ، 1413
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 وعلى هذا النحو يمكننا تفسير كلمة ،الذي لدغته الحية :والسليم هو اللديغ أي

   .معناها في العربية المنجاة والمهلكة) المفازة(

أمـا إطالقهـا علـى     ،يؤكد أصالة المعنى األول) الفوز( اشتقاق الكلمة من

   .)1(المعنى الثاني فهو على سبيل التفاؤل

  :التهكم :خامسًا

، عوامل التي تؤدي إلي تغيـر المعنـى  أن عامل التهكم والسخرية من النجد 

حرف مـن   :عزرتُ :ومثال لذلك .وقلب الداللة إلي ضدها في كثير من األحيان

وأيضاً يقـال عـزرتُ الرجـل إذا     ،األضداد يقال عزرت الرجل إذا أدبته ولمته

وتعزروه  ِلتؤِمنوا باللِه ورسوِلِه[عظمته وكرمته قال تعالى 

  .)2(]وتوقروه وتسبحوه بكرة وَأِصيلا

   .)3(وه تكرمونه وتعظمونهأراد بتعذر

يطلق هذا اللفظ في العربية على العاقـل والجاهـل   : العاقلومن ذلك كلمة  

وإطالقه على المعنى الثاني على سبيل السخرية  .وأصل إطالقه على المعنى األول

   .)4(يقولون للجاهل يا عاقل إذا استهزءوا به ويريدون يا عاقل عند نفسكوالتهكم ف

                                     
  .346ص ة، عربيرمضان عبدالتواب، فصول في فقه ال )1(

  ). 9(سورة الفتح من اآلية  )2(

  .147ابن األنباري، األضداد، ص  )3(

  .258المصدر السابق، ص  )4(
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  .التطور الصوتي :سادسًا

وفقاً  ،أو الزيادة ،أو الحذف ،يحدث ألصوات اللفظ األصلية بعض التغيرقد 

ح اللفظ متحداً مع لفظ أخر يدل علـى مـا يقابـل    ، فيِصلقوانين التطور الصوتي

  . مثال لذلك .)1(معناه

 ،حرف من األضداد يقال قد تلحلح الرجل إذا قام في الموقع وثبـت : لحتلح

)  اإللحاح( من) تلحح( بمعنى أقام وثبت أصله) تلحلح( وتلحلح إذا ذال وذهب وقيل

  .)2(فاستثقلوا الجمع بين ثالثة حاءات فأبدلوا من الثانية الماً

لمقت "يقولون قيس  روسائ ،كتبته :أي" لمقت الكتاب" :بن عقيلاوأيضاً قول 

ر أننا إذا عرفنـا أن  غي) لمق( وهكذا يبدو التضاد في الفعل :محوته :أي" الكتاب 

عرفنا أن هذا الفعل قد تطور في نطـق  ) نمق( خر بمعنى الكتابة هوآهناك فعالً 

والنون والالم من األصوات التي يحدث فيها اإلبدال  .بني عقيل فأبدلت النون الماً

وتولد التضـاد   .)محا( فتطابق مع نظيره بمعنى) مقل( لفعلوبذلك صار ا ،كثيراً

  .)3(بين المعنيين عن هذا الطريق

   :نسبة الصفة التي يتضمنها المعني :سابعًا

ويكون كبيراً بالقياس إلـي   ،قد يكون الشيء صغيراً بالقياس إلي ما هو فوقه

 فـي كلمـة  الصغر على هذا أمرين نسبيين، و يتجلى وفيكون الكبر  ،ما هو دونه

وهـذان المعنيـان    ،وتعني أيضاً الصغير ،العظيم :مثالً إذ تعني في اللغة) الجلل(

فهما مـن   ،وإنهما نسبيان ،المتضادان ليس لهما صفة الثبوت في الواقع الخارجي

   .)4(المعاني التي تقال عند نسبة بعضها إلى بعض

                                     
  .192علي عبدالواحد وافي، فقه اللغة، ص  )1(

  .236ابن األنباري، األضداد، ص  )2(

  .315ص  ة،رمضان عبدالتواب، فصول في فقه العربي )3(

  .176م، ص2004هـ، 1425دار الفرقان، عمان، الطبعة األولى، ، فقه اللغة، )ناصر ياسر(الزيدي )4(
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 )الجلـل (واليسير  )الجلل( وقد التفت إلى ذلك قدامى اللغويين يقول الثعالبي

والعظيم قد يكون صغيراً  ،العظيم آلن اليسير قد يكون عظيماً عندما هو أيسر منه

   .)1(عندما هو أعظم منه

  .الخوف من الحسد :ثامنًا

وتلعـب الكلمـة    ،يسود في بعض القبائل اعتقاد في اإلصابة بالعين والسحر

اء بالحسن والجمال حتى فيفر المرء من وصف األشي ،دوراً هاماً في هذا االعتقاد

كانت امرأةً ال يبقى لها " :يبايقول ابن األعر) كما يقولون( بها عين الحسوديال تص

  . )2("نفذا وكنته أبا العداء فعاشقي عنه فسمته رِفِّفقيل لها نَ هتأفقد إالولد 

مهـرة  : "ها الفرس القبيح والجميـل، فيقـال  يوصف ب) شوهاء( وأيضاً كلمة

وال شك أن مـادة شـوه    .، ومهرة شوهاء إذا كانت جميلةقبيحة إذا كانت" شوهاء

وإطالق القبح على المهرة الجميلة إنما هو مـن بـاب درء    ،التشويه والقبح: تعني

ال أظنهم قـالوا  " :، وقد فطن إلى هذا أبوحاتم السجستاني فقال)3(العين ومنع الحسد

  .)4("للجميلة شوهاء إال مخافة أن تصيبها عين الحسد

  :تصور المساواة في الحدث :سعًاتا

لك ذحدثاً واحداً و ،كالبيع والشراءوهو أن يتصور شخصان حدثين مختلفين 

ئذ يشعر كل منهما أنـه مشـتر   فعند .على سبيل المقايضة ،حين تباع سلعة بسلعة

صح أن يتصور كل منهما مشـتر  " :أو على حد تعبير الراغب األصفهاني ،وبائع

صار لفظ البيع والشراء يسـتعمل كـل منهمـا موضـع     ومن هذا الوجه " وبائع

  . )5(األخر

                                     
، فقه اللغة، تحقيق، جمال طلبة، دار الكتب العلمية، بيـروت،  )أبومنصور عبدالملك بن محمد(الثعالبي،  )1(

  .342م، ص 1994هـ، 1414الطبعة األولى، 

  .350رمضان عبدالتواب، فصول في فقه العربية، ص   )2(

  .350ق، ص المرجع الساب )3(

  .173السجستاني، األضداد، ص  )4(

  .177الزيدي، فقه اللغة، ص  )5(
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  :المجاز واالستعارة :عاشرًا

لنكته  يأخر مجاز قد يجيء التضاد من انتقال اللفظ عن معناه إلى إلي معنى

فالفعـل    )1(]نسوا الله فنِسـيهم [ :كقوله تعالى ،ما القةبالغية أو لع

بل مستعمل  ،ألن اهللا ال يجوز عليه السهو ،لياألصالثاني غير مستعمل في معناه 

وقد حسنت االسـتعارة   ،اإلهمال والترك المقصود على سبيل االستعارةفي معنى 

  .)2(في تحقيق المجانسة بين الجزاء والعمل

فإنه مما ال شك فيه أن  ،وأيضاً إطالق كلمة األمة على الجماعة وعلى الفرد

فيقال عن هـذا   ،لتشبيه بالجماعة على وجه المبالغةإال على ا ،الفرد ال يقال له أمة

كائه جماعة ذوحدة  ،ي أنه كان في رجاحة عقلهيعن "كان أمة وحده" :العالم أو ذاك

   .)3(ستعير له لفظ يطلق في العادة على الجماعةاف ،بأسرها
  :احتمال الصيغ الصرفية للمعنيين: حادي عشر

عل والمفعول ومـن هنـا ينشـأ    هناك صيغ كثيرة في العربية تستعمل للفا 

   :من أمثلة تلك الصيغ ما يلي .التضاد كثيراً في معاني هذه الصيغ

الفجوع يكون للفاجع  :مثل) فاعل( تستعمل في العربية بمعنى) فعول( صيغة

و أيضاً الزجور يقال للزاجر وللناقـة التـي ال تـدر حتـى تزجـر       .والمفجوع

وناقـة   ،فعول مثل رسول بمعنى مرسـل كما تستعمل أحياناً بمعنى م .)4(وتضرب

مثل سـميع  ) فاعل( تأتي كذلك بمعني) فعيل( وصيغة .سلوب بمعنى مسلوبة الولد

وكحيل بمعنـى   ،مثل دهين بمعنى مدهون) مفعول( كما تأتي بمعنى ،وعليم وقدير

بمعنـى   ،مثل الكـري  ،ورويت بعض أمثلة هذه الصيغ بالمعنيين جميعاً .مكحول

   .)5(بمعنى الدائن والمدين وغيرهما  الغريم ،المكتري

                                     
  ).67(سورة التوبة من اآلية  )1(

  .189علي عبدالواحد وافي، فقه اللغة ص  )2(

  .352ة، ص تواب، فصول في فقه العربيرمضان عبدال )3(

  .357ابن األنباري، األضداد، ص  )4(

  . وما بعدها 353ة، ص عربيقه الرمضان عبدالتواب، فصول في ف )5(
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   .هذه هي األسباب التي أدت إلي شيوع ظاهرة التضاد في اللغة العربية

به من  اعد كل ما أتوناء المؤلفين في األضداد ورولكننا ال نريد أن ننساق و

كلمات هذه الظاهرة صحيحاً فهنالك كثير من الكلمات التي ترى الباحثة أنها ليست 

  :في شيء فمثالً من األضداد

  .)1(وطرب إذا حزن ،طرب يقال إذا فرح الرجل

   .تلحق اإلنسان عند حزنه وفرحه فةوهو خ اًقيقة أنها تعنى معنى واحدالحو

 )2(س والشراب الذي فيه كأس والحقيقة أن كلمة كـأس أيقال لإلناء ك :الكأس

  .نيةآتعني اإلناء بما فيه واإلناء الخالي تسمية العرب 

 )3(قال للنساء المجتمعات في الحزن مأتم وللمجتمعات في الفرح مأتمي :المأتم

فالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة ينحصر في اجتماع النساء سواء أكان في المـأتم أو  

  .الفرح

                                     
نشـرها أوغسـت    ) أضداد األصمعي(، ثالثة كتب في األضداد )أبوسعيد عبدالملك بن قريب(األصمعي  )1(

  .158م، ص 1912هفنر، دار الكتب العلمية، بيروت، 

  .162ابن األنباري، األضداد، ص  )2(

ابن األنباري، األضـداد، ص  : ،وانظر143، ص )أضداد السجستاني(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )3(

103.  
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 املبحث الثالث
 التضاد منموقف العلماء 

على الرغم من شيوع هذه الظاهرة وانتشارها في فنون اللغة المختلفة إال أن 

  .ماء قد اختلفوا حولها بين مؤيد لها ومنكرالعل

الذي هو من المثبتين لألضداد أن شيخاً له أنكر األضداد ولـم   :هقال ابن سيد

ن باب األضداد باب مهم في إ" :رىقام رده على الجدل العقلي فهو ييذكر اسمه وأ

تأتي هل يوافق بأن  :ع باأللفاظ وأن هذا المنكر لألضداد لو سئل سؤاالً وهوالتوس

لفظتان في اللغة متفقتان لمعنيين مختلفين فإنه إن قال ال ؛ يكون قد خالف جمهور 

العلماء وجانب الصواب ألن مثل هذه الكلمات كثيرة ومثبته في اللغة مـن مثـل   

وجلست هو خالف قمت وجلست  ،والوجدان والغضب ،وجدت الذي يراد به العلم

ها جلس وإذا ال سبيل إلنكار مثل هـذه  الذي هو بمعنى أتيت نجدا ألن نجدا يقال ل

جاز  هوقوع الحالة الواحدة لشيء وخالف إذا جاز :الكلمات وفي هذه الحالة نقول له

  .)1("اًلضد من الخالف وليس كل خالف ضدألن ا ،وقوعها لشيء وضده

وهناك من العلماء من اعتني ببيان األضداد في مصنفاته ومن هؤالء أبـو   

ول سمعت  أبا زيد سعيد بن أوس األنصاري يق" حيث يقول  عبيد القاسم بن سالم

ذي قد شـرب حتـى روى واألنثـى    والناهل ال ،الناهل في كالم العرب العطشان

الظلمة والسدفة فـي لغـة قـيس     بني تميمقال أبو زيد السدفة في لغة ..  .؛ناهلة

   .)2("الضوء

                                     
  .258ص 13هـ، ج1320األندلسي، المخصص،  هابن سيد )1(

أبوعبيد القاسم بن سالم، الغريب المصنف، تحقيق، محمد المختار العبيدي، بيت الحكمة، قرطاج، تونس  )2(

  . وما بعدها 622، ص 2ج
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ومـن هـؤالء    ،الًفألف بذلك كتاباً مستق ؛ومنهم من أقر وقوعها في العربية

  . وابن األنباري وغيرهم ،السجستاني ،، وابن السكيتواألصمعي ،قطرب

لذي ظنوه بضروب مـن األجوبـة   فأجيبوا عن هذا : ")1(يقول ابن األنباري

أن كالم العرب يصحح بعضه بعضاً ويرتبط أوله بـآخره، وال يعـرف   : أحدهن

فجاز وقوع اللفظة علـى   معنى الخطاب منه إال باستيفائه واستكمال جميع حروفه

ا يدل على خصوصية أحد المعنيين ميأتي بعدها والمعنيين المتضادين ألنها يتقدمها 

  . "خبار إال معنى واحددون األخر وال يراد بها في حال التكلم واإل

ومـن هـؤالء    ،من المحدثين من ذهب إلي وجود األضداد في اللغة العربية

اد في اللغة فإننا ال إذا كان هناك من أنكر التض" :)2(ياسر الزيدي حيث يقول اصرن

وذلك أن رواة اللغة ذكروا ألفاظاً  .وال حجة يصار إليها ،دليالً يعتد به نكارهنجد إل

استعملها العرب في معنيين متضادين فقد كان  أبو زيد األنصاري يذهب مثالً إلي 

  "  مدته واألخر سللتهغأن شمت السيف عبارة ذات معنيين أحدهما 

إبطـال   يفالذين أنكروها على رأسهم ابن درستويه وقد ورد أنه ألف كتاباً ف

أن ثعلب أنكر األضداد وأنـه  وذكر  .)3(األضداد غير أن هذا الكتاب غير موجود

ألنه ال  ؛ألنه لو كان فيه ضد لكان الكالم محاالً ؛ليس في كالم العرب ضد: يقول

  .)4(يرجع إلي أصل واحد

                                     
  .7ابن األنباري، األضداد، ص  )1(

  .175اللغة، ص الزيدي،، فقه  )2(

رمضان : وانظر ،195م، ص 1934أحمد مختار عمر، علم الداللة، بدون ناشر القاهرة، الطبعة الرابعة،  )3(

  .336ة، ص عبدالتواب، فقه العربي

، شرح أدب الكاتب، قدم له السيد مصطفى صادق الرافعي، دار )أبومنصور موهوب بن أحمد(الجواليقي  )4(

  .177دون طبعة، بدون تاريخ، ص الكتاب العربي، بيروت، ب
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فقد جاء في شرح الفصـيح   ،يثبت أن ثعلباً لم ينكر األضداد غير أنه ورد ما

وأن كلمـة   ،وأدلجت إذا سرت من أخره ،إذا سرت بأول الليل :أدلجت"  :أنه قال

نوءا أي  ،هب نؤت بالحمل أنوء: "وفي مجالسة يقول . )1(زوج تعني الذكر واألنثى

  . )2(ناء النجم ينوء نوء إذا سقط :؛ ويقالنهضت به

هـتم بـالمعنى   ال يبدو أن ثعلباً أنكر األضداد ومن الواضح أنـه م مما سبق 

ومن المالحـظ   .ن السياق هو الذي يحكم ويحدد معنى اللفظةإالمقامي للكمات إذا 

فإن ابن درستويه زعـيم   ،ها بشروطبينكرون األضداد يعودون ليتعرفوا أن الذين 

فعل وأفعل فيتوهم من كما يجيء الشيء من هذا لعلل  ءقد يجي"  :المنكرين يقول

ف واختصار وقع في الكالم فربمـا  ذأنهما لمعنيين مختلفين أو لحال يعرف العلل 

ال وذلك أن الفعل الـذي   ،السامع والتأويل فيه خطأ ىاشتبه اللفظان وخفي ذلك عل

تعديته على الوضع الذي هو عليه حتى يتغير إلي لفظ أخـر   احتيج إلىيتعدى إذا 

"  :وقال ،فهو وإن عدد األسباب .)3("أو يوصل به حرف جرتوضع في أوله همزة 

قد يجيء الشيء النادر من هذا فإنه قد اعترف بوجود األضداد التي أنكرهـا فـي   

   .األول

وعلى الرغم من  ،في أنها ال بد أن تكون من واضع وأحد دويشترط ابن دري

فاتـه ففـي   فإن ألفاظ األضداد تشكل حضوراً كبيراً فـي مؤل  ،ه هذا الشرطضعو

  .)4(الجمهرة مثالً الجون بمعنى األبيض وبمعنى األسود

                                     
ابن هشام اللخمي، شرح الفصيح، دراسة وتحقيق مهدي عبيد جاسم، بدون ناشر، بدون مكان، الطبعـة    )1(

  .84م، ص 1986 -هـ 1409األولى، 

، مجالس ثعلب، تحقيق، عبدالسالم محمـد هـارون، دار المعـارف،    )أبوالعباس أحمد بن يحيى(ثعلب  )2(

  .349ص 3هـ، ج1428الثانية، القاهرة، الطبعة 

  .385، ص 1السيوطي، المزهر، ج )3(

، جمهرة اللغة، علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه إبـراهيم شـمس   )أبوبكر محمد بن الحسن(ابن دريد )4(

  ). مادة ج ون( 497ص  1هـ، ج1426الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
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األضداد  ،هاومهما يكن من أمر الجدل الذي دار حول ظاهرة التضاد ووجود

باً عن األضداد فضـالً عـن   افي اللغة إثباتاً وإنكاراً فإننا نجد في كتب القدماء أبو

حفز أو أحفز قسط أو أقسط األلفاظ التي تزين صدور دواوينهم ؛ فقد كتب الثعالبي 

تسمية المتضادين باسم واحد ومثـل لهمـا بـالجون     :الً كامالً بعنوانصوسمى ف

                 .)1(يل والنهارلَّلوالصريم  ،لألسود واألبيض

        

   

                                     
  .453لعربية، ص الثعالبي، فقه اللغة وسر ا )1(
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 الفصل الثالث
يف القرآن الكرمي دراسة ألفاظ التضاد

  

 يفترتيب األلفاظ املتضادة    :املبحث األول
 القرآن الكرمي 

ن يف ي واملفسرآراء اللغويني : املبحث الثاني
 هذه األلفاظ 
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 املبحث األول
 القرآن الكرمي يفترتيب األلفاظ املتضادة 

  

أللفاظ المتضادة في القرآن ترتيبـاً  حاولت الباحثة في هذا المبحث أن ترتب ا

  : هجائياً وذلك على النحو التالي

  : هاخفيأ) 1(

إن الساعَة ءاِتيٌة َأآاد ُأخِفيها ِلتجزى [: قال تعالى

  . )1(]آل نفس بما تسعى

  : أسر) 2(

ولو َأن ِلكل نفس ظلمـت مـا ِفـي األرض    [: قال تعالى

دت بِه وَأسروا الندامَة ملا رَأوا العَذاب وقِضي       الفت 

  .)2(]بينهم بالِقسِط وهم ال يظلمون

  

                                     
  . )15(اآلية،  سورة طه) 1(

  . )54(اآلية،  سورة يونس) 2(
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  : دهشأ) 3(

ووصـينا اإلنسـان بواِلديـِه إحسـانا     [: قال تعـالى 
ه وِفص            ها وحمل عته آر ها ووض ه آر ه ُأم اله حملت

َثالُثون َشهرا حتى إَذا بلغ َأُشده وبلغ َأربِعني سنًة          
قال رب َأوزعِني َأن َأْشكر ِنعمتك الِتي َأنعمت علي         
وعلى واِلدي وَأن َأعمل صاِلحا ترضاه وَأصِلح ِلي ِفي         

  .)1(]وإني ِمن املسِلِمني ُذريِتي إني تبت إليك

  : وأم) 4(

آـان النـاس ُأمـًة واِحـدة فبعـَث اُهللا      [: قال تعـالى 
اب            م الِكت نزل معه نِذرين وَأ يني مبشِّرين وم النب
يِه وما            يحكم بين الناس ِفيما اختلفوا ِف باحلق ِل

يِه    ِد ما جاءتهم        اختلف ِف ن بع إال الِذين ُأوتوه ِم
البينات بغيا بينهم فهدى اُهللا الِذين آمنوا ِلما         
اُء            ِدي من يَش ِه واُهللا يه ن احلق بإْذِن يِه ِم اختلفوا ِف

  .)2(]إىل ِصراٍط مستِقيم

   :وأم)  5(

ِهيم آـان ُأمـًة قاِنتـا ِللـِه     إن إبـرا [: قال تعالى

  . )3(]حِنيفا ومل يك ِمن املْشرِآني

  : بين) 6(

ولقد جئتمونا فـرادى آمـا خلقنـاآم    [: قال تعالى
ا          ورآم وم اآم وراء ظه ا خولن رآتم م رٍة وت َأول م

لِذين        فعاءآم ا م ُش رى معك يكم       ن م ِف تم َأنه زعم
نتم                ا آ نكم م ل ع نكم وض ع بي د تقط رآاء لق ُش

  .)4(]تزعمون

  : بعد) 7(

                                     
  . )15(اآلية،  سورة األحقاف) 1(

  . )213(اآلية،  سورة البقرة) 2(

  . )120(اآلية،  سورة النحل) 3(

  . )94(اآلية،  سورة األنعام) 4(
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  .)1(]واألرض بعد َذِلك دحاها[: قال تعالى

                                     
  . )30( اآلية، سورة النازعات) 1(
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  : تبع) 8(

َأم َأِمنتم َأن يِعيدآم ِفيِه تارة ُأخـرى  [: قال تعالى
ل  ا            فيرِس رقكم بم لريح فيغ ن ا فا م ليكم قاِص ع

  .)1(]آفرتم ُثم ال تجدوا لكم علينا بِه تبيعا

  : تفرح) 9(

  .)m±  °    ̄  ®  ¬  «²        ̧ ¶   µ   ́ ³l)2 : قال تعالى

  : ونفكهت) 10(

 لــو نَشــاء جلعلنــاه حطامــا فظلــتم[: قــال تعــالى

  .)3(]تفكهون

  : حسب) 11(

m  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C   B  A : قال تعالى
O  N  MP   T   S  R  Ql)4(.  

  : خبت) 12(

ومن يهِد اُهللا فهو املهتِد ومن يضِلل فلن [: قال تعالى
رهم يوم الِقيامةِ           ِه ونحُش ن دوِن  تجد هلم َأوِلياء ِم
على وجوِههم عميا وبكما وصما مْأواهم جهنم آلما         

  .)5(]خبت زدناهم سِعريا

  : روغ) 13(

  .)6(]فراَغ إىل َأهِلِه فجاء بِعجل سِمني[: قال تعالى

                                     
  . )69(اآلية،  سورة اإلسراء) 1(

  . )72(القصص اآلية، سورة ) 2(

  . )65(اآلية،  سورة الواقعة) 3(

  . )71(المائدة اآلية، سورة ) 4(

  . )97(اآلية،  سورة اإلسراء) 5(

  . )26(اآلية،  سورة الذاريات) 6(
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  : واًره) 14(

ــالى ــال تع واتــرك البحــر رهــوا إنهــم جنــد  [: ق

  .)1(]رقونمغ

  : رباس)  15(

سواء منكم من َأسر القول ومن جهر بِه [: قال تعالى

  .)2(]ومن هو مستخٍف بالليل وسارب بالنهار

  : شعب) 16(

  . )3(]انطِلقوا إىل ِظل ِذي َثالِث ُشعب[: قال تعالى

  : خيصر) 17(

ْأ نغرقهم فال صريخ هلـم وال هـم   وإن نَش[: قال تعالى

  .)4(]ينقُذون

  : ميصر) 18(

  .)5(]فَأصبحت آالصرمي[: قال تعالى

  : ةصالال) 19(

يـا َأيهـا الـِذين آمنـوا ال تقربـوا      [: قال تعالى
ون وال          ا تقول وا م ى تعلم كارى حت نتم س الة وَأ  الص

نتم             لوا وإن آ ى تغتِس بيل حت ابري س با إال ع جن
آِئِط            مرضى َأو على سفر َأو جاء َأحد منكم من الغ
َأو المستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صِعيدا        

                                     
  . )24(اآلية،  سورة الدخان) 1(

  . )10(اآلية،  سورة الرعد) 2(

  . )30(اآلية،  سورة المرسالت) 3(

  . )43(اآلية،  سورة يس) 4(

  . )20(اآلية،  سورة القلم) 5(
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إن اَهللا آان عفوا    طيبا فامسحوا بوجوِهكم وَأيِديكم    

   .)1(]غفورا

                                     
  . )43(اآلية،  سورة النساء) 1(
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  : واتصل) 20(

الِذين ُأخرجوا ِمن ِديارِهم بغير حق إال [: قال تعالى
هم          اس بعض ع اِهللا الن لوال دف ا اُهللا و وا ربن َأن يقول

اجد ي            لوات ومس ع وص واِمع وبي دمت ص بعض هل ْذآر ب
ِفيها اسم اِهللا آِثريا ولينصرن اُهللا من ينصره إن اَهللا        

  .)1(]لقوي عزيز

)21 (ظن :  

الِذين يظنون َأنهم مالقوا ربهم وَأنهم [: قال تعالى

  .)2(]إليِه راجعون

)22 (ظن :  

وعد اِهللا حـق والسـاعُة ال   وإَذا ِقيل إن [: قال تعالى
اعُة إن نظن إال            ريب ِفيها قلتم ما ندري ما الس

  . )3(]ظنا وما نحن بمستيِقِنني

  : عسى) 23(

آِتب عليكم الِقتال وهو آره لكم وعسى [: قال تعالى
و خ     يئا وه وا َش وا      َأن تكره ى َأن تِحب م وعس ر لك ي

  .)4(]َشيئا وهو َشر لكم واُهللا يعلم وَأنتم ال تعلمون

  : سععس) 24(

  . )5(]والليل إَذا عسعس[: قال تعالى

                                     
  . )40(اآلية،  سورة الحج) 1(

  . )46(اآلية،  سورة البقرة) 2(

  . )32(اآلية،  سورة الجاثية) 3(

  . )216(اآلية،  سورة البقرة) 4(

  . )17(اآلية، سورة التكوير) 5(
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  : صماع) 25(

قال سآوي إىل جبل يعِصـمِني ِمـن املـاء    [: قال تعالى
م الي    م وحال       قال ال عاِص ن َأمر اِهللا إال من رِح وم ِم

  .)1(]بينهما املوج فكان ِمن املغرِقني

  : اعفو) 26(

ُثم بدلنا مكان السـيئِة احلسـنَة حتـى    [: قال تعالى
راء             راء والس ا الض س آباءن د م الوا ق وا وق عف

  . )2(]اهم بغتًة وهم ال يْشعرونفَأخْذن

  : عنت) 27(

وعنِت الوجوه ِللحي القيوم وقـد خـاب   [: قال تعالى

  . )3(]من حمل ظلما

  : ينبراغ) 28(

  .)4(]إال عجوزا ِفي الغابرين[: قال تعالى

  :هجدفت) 29(

ِه ناِفلًة لـك عسـى   وِمن الليل فتهجد ب[: قال تعالى

  .)5(]َأن يبعَثك ربك مقاما محمودا

  : رهنصف) 30(

وإْذ قال إبراِهيم رب َأرِني آيف تحيـي [: قال تعالى
ِئن             لـِكن ليطم لى و ال ب ؤِمن ق ال َأومل ت وتى ق امل

ًة من الطي        ْذ َأربع م    قلبي قال فخ ر فصرهن إليك ُث

                                     
  . )43(اآلية،  سورة هود) 1(

  . )95(اآلية،  رة األعرافسو) 2(

  . )111(اآلية،  سورة طه) 3(

  . )171(اآلية،  سورة الشعراء) 4(

  . )79(اآلية،  سورة اإلسراء) 5(
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م ادعهن يْأِتينك             اجعل على آل جبل منهن جزءا ُث
  .)1(]سعيا واعلم َأن اَهللا عزيز حِكيم

                                     
  . )260(اآلية،  سورة البقرة) 1(
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  : هافوق) 31(

إن اَهللا ال يسـتحيي َأن يضـرب مـَثال مـا     [: قال تعالى
ا     ا فوقه ًة فم ون       بعوض وا فيعلم لِذين آمن ا ا فَأم

ون             روا فيقول لِذين آف ا ا م وَأم ن ربه ق ِم ه احل َأن
ماَذا َأراد اُهللا بهـَذا مَثال يِضل بِه آِثريا ويهِدي بِه         

  .)1(]آِثريا وما يِضل بِه إال الفاِسِقني

  : وءقر) 32(

واملطلقات يتربصن بَأنفِسهن َثالَثَة قروٍء [: ىقال تعال
وال يِحل هلن َأن يكتمن ما خلق اُهللا ِفي َأرحاِمهن إن         
آن يؤِمن باِهللا واليوم اآلِخر وبعولتهن َأحق بردِهن          

الحا    ك إن َأرادوا إص ي َذِل ليهن       ِف لِذي ع ل ا ن ِمْث وهل
  . )2(]باملعروِف وِللرجال عليهن درجٌة واُهللا عزيز حكيم

  :ونسطاقال) 33(

  .)3(]وَأما القاِسطون فكانوا ِلجهنم حطبا[: قال تعالى

  : نعاقال) 34(

َشـعاِئر اِهللا  والبدن جعلناها لكـم مـن   [: قال تعالى
لكم ِفيها خير فاْذآروا اسم اِهللا عليها صواف فإَذا         
وجبــت جنوبهــا فكلــوا ِمنهــا وَأطِعمــوا القــاِنع 

  .)4(]واملعتر آَذِلك سخرناها لكم لعلكم تْشكرون

  : قسطبال) 35(

كـِذب َأآـالون ِللسـحِت فـإن     سماعون ِلل[: قال تعالى
رض            نهم وإن تع رض ع نهم َأو َأع احكم بي آؤوك ف ج
نهم            احكم بي ت ف يئا وإن حكم روك َش لن يض نهم ف ع

   .)5(]بالِقسِط إن اَهللا يِحب املقِسِطني

                                     
  . )26(اآلية،  سورة البقرة) 1(

  . )228(اآلية،  سورة البقرة) 2(

  . )15(اآلية،  سورة الجن) 3(

  . )36(اآلية،  سورة الحج) 4(

  . )42(اآلية،  سورة المائدة) 5(
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  : ناك) 36(

إليِه قالوا آيف نكلم من آان  فَأَشارت[: قال تعالى

  .)1(]ِفي املهِد صبيا

  : ال) 37(

وحرام على قريـٍة َأهلكناهـا َأنهـم ال    [: قال تعالى

  .)2(]يرجعون

  : يهممثل) 38(

قد آان لكم آيٌة ِفـي ِفئتـين التقتـا    [: قال تعالى
ي س       ل ِف ٌة تقاِت رونهم     ِفئ اِفرة ي رى آ بيل اِهللا وُأخ

اُء إن         مْثليهم رْأي العين واُهللا يؤيد بنصرِه من يَش
  .)3(]ِفي َذِلك لِعبرة ألوِلي األبصار

  : روسجالم) 39(

  .)4(]والبحر املسجور[: قال تعالى

  : حيمسال) 40(

لـِت املآلِئكـُة يـا مـريم إن اَهللا     إْذ قا[: قال تعـالى 
ريم             ن م ى اب يح ِعيس مه املِس ه اس ٍة من يبشِّرِك بكِلم

  .)5(]وجيها ِفي الدنيا واآلِخرِة وِمن املقربني

  : ةزافبم) 41(

ال تحسبن الـِذين يفرحـون بمـا َأتـوا     [: قال تعالى
بنهم          وي ال تحس وا ف ا مل يفعل دوا بم ون َأن يحم ِحب

  . )6(]بمفازٍة من العَذاب وهلم عَذاب َأِليم

                                     
  . )29(اآلية،  سورة مريم) 1(

  . )95(اآلية،  سورة األنبياء) 2(

  . )13(اآلية،  سورة آل عمران) 3(

  . )6(اآلية،  سورة الطور) 4(

  . )45(اآلية،  سورة آل عمران) 5(

  . )188(اآلية،  سورة آل عمران) 6(
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  : ونفرطم) 42(

ويجعلــون ِللــِه مــا يكرهــون وتِصــف [: قــال تعــالى
َأن هلم النار   َألِسنتهم الكِذب َأن هلم احلسنى ال جرم      

  .)1(]وَأنهم مفرطون

)43 (من :  

مَثل اجلنِة الِتـي وِعـد املتقـون ِفيهـا     [: قال تعالى
َأنهار من ماء غير آِسن وَأنهار ِمن لبن مل يتغير           

لذٍَّة للشَّاربني وَأن         ر  ن خم ار م ه وَأنه ن   طعم ار م ه
رة من             ن آل الثَّمراِت ومغِف عسل مصفى وهلم ِفيها ِم
ي النار وسقوا ماء حِميما             د ِف ربهم آمن هو خاِل

  .)2(]فقطع َأمعاءهم

  : سانال) 44(

ِمـن  * الِذي يوسوس ِفـي صـدور النـاس    [: قال تعالى

  . )3(]و الناس اجلنِة

)45 (دن :  

الِذي جعل لكم األرض ِفراشـا والسـماء   [: قال تعالى
ِه مِن                 َأخرج ب اًء ف ماِء م نزل مِن الس اء وَأ بن
الثَّمراِت رزقا لكم فال تجعلوا ِللِه َأندادا وَأنتم         

   .)4(]تعلمون

  : نسي) 46(

املناِفقون واملناِفقات بعضهم مـن بعـض   [: عالىقال ت
ون             روِف ويقبض ن املع ون ع املنكر وينه ْأمرون ب ي
ــم     ــاِفِقني ه ــيهم إن املن ــوا اَهللا فنِس ــِديهم نس َأي

  .)5(]الفاِسقون
                                     

  . )62(اآلية،  سورة النحل) 1(

  . )15(اآلية،  سورة محمد) 2(

  . )5،6(اآلية،  سورة الناس) 3(

  . )22(اآلية،  سورة البقرة) 4(

  . )67(اآلية،  سورة التوبة) 5(



 - 56 -

  : ةمداه) 47(

اس إن آنتم ِفي ريـب مـن   يا َأيها الن[: قال تعالى
البعِث فإنا خلقناآم من تراب ُثم ِمن نطفٍة ُثم ِمن         
علقٍة ُثم ِمن مضغٍة مخلقٍة وغير مخلقٍة لنبين لكم           
م                مى ُث ل مس اء إىل َأج ا نَش ام م ي األرح ر ِف ونِق

كم ِطفال ُثم ِلتبلغوا َأُشدآم وِمنكم من يتوفى         نخرج 
وِمنكم من يرد إىل َأرَذل العمر ِلكيال يعلم ِمن بعِد         
ِعلم َشيئا وترى األرض هاِمدة فإَذا َأنزلنا عليها         

  .)1(]زوج بهيج املاء اهتزت وربت وَأنبتت ِمن آل

  : هل) 48(

  .)m   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬l)2 : قال تعالى

  : ائهمور) 49(

َأما السِفينُة فكانت ِلمسـاِآني يعملـون   [: قال تعالى
ك            م مِل ان وراءه ا وآ َأردت َأن َأِعيبه ر ف ي البح ِف

  .)3(]صبايْأخُذ آل سِفينٍة غ

  : شريي) 50(

وِمن الناس مـن يْشـري نفسـه ابِتغـاء     [: قال تعالى

  .)4(]ِعباِدلمرضاِت اِهللا واُهللا رؤوف با

  : ونوزعي) 51( 

نـس  إلن واجلـ وحِشر ِلسليمان جنوده ِمن ا[: قال تعالى

  . )5(]والطير فهم يوزعون

فتبسـم ضـاِحكا مـن قوِلهـا وقـال رب      [: لىقال تعا
لى            لي وع ت ع ي َأنعم ك الِت كر ِنعمت ي َأن َأْش َأوزعِن

                                     
  . )5(اآلية،  سورة الحج) 1(

  . 1: اآلية سورة اإلنسان) 2(

  . )79(اآلية،  سورة الكهف) 3(

  . )207(اآلية،  سورة البقرة) 4(

   .)17(اآلية،  سورة النمل) 5(
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اه وَأدخِ      اِلحا ترض ل ص دي وَأن َأعم ك   لواِل ي برحمِت ِن
  . )1(]ِفي ِعباِدك الصاِلِحني

  

 املبحث الثاني
 املتضادة ن يف هذه األلفاظيواملفسر نيآراء اللغوي

  

  : يهاخفأ) 1(

  . من األضداد تكون بمعنى كتمت وأظهرت يأن خف ةعلماء اللغذكر 

إن [ :أخفيت الشيء كتمته وأخفيته أظهرته وفي القـرآن  :)2(قال األصمعي

   .ظهرهاأ: أي ) 3(]االساعَة آِتيٌة َأآاد ُأخِفيه

   :)4(نديالقيس بن حجر الك ؤقال امر

  هفــــخَّنُالروإن تكتمــــوا الشَّــــ

 دعــــال نقْ الحــــرب بعــــثْوإن تُ  

   :) 6(واستشهد بقول امرئ القيس ،) 5(وإلى ذات المعنى ذهب السجستاني

ــ ــاهن مـ ــاقنخفـ ــاَأكَّنهِأنفـ   نمـ

ــاهن ودقٌ   ــنِ خف ــع م ــ يٍشَّ جلبم 

   .أظهرهن :أي

                                     
  . )19(اآلية،  سورة النمل) 1(

  .21ص  ،)أضداد األصمعي(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )2(

  ).15(اآلية  سورة طه  )3(

   ).فإن تدفنوا الداء ال تخفه(، رواية الديوان ،186ص  ،ديوانه ،القيس ؤامر )4(

  .35ص  ،)أضداد السجستاني(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )5(

  .53ص  ،ديوانه القيس،امرؤ   )6(
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   .لسابقةباآلية ا) 1(واستشهد قطرب

إن السـاعَة آِتيـٌة   [ :قوله تعالى فيذكرها المفسرون بالمعنيين 

رواه  ،بفتح الهمزة قال أظهرها للجزاء :)3(قال القرطبي .)2(]َأآاد ُأخِفيها

ألنه يقال  ؛ظهرهاأ ،وقال بعض اللغويين بضم الهمزة معناه .أبوعبيدة عن الكسائي

فأخفيته من حروف األضداد يقع علـى السـتر    ،لشيء وأخفيته إذا أظهرتهخفيت ا

   .واإلظهار

بضم األلف أكاد أخفيها من نفسي وأن اإلخفـاء فـي كـالم     :)4(قال البغوي

وأن اإلظهار في هذا الموضـع   ،واألخر الكتمان ،أحدهما اإلظهار :العرب وجهين

ـ بأن أي أظهرها  :)5(قال أبوالسعود .أشبه بمعنى الكالم ا فـي  أقول آتيه لوال أن م

  .وأخفاه من األضداد ،األخبار من لطف وقطع األعذار لما فعلت

  : أسر) 2(

  ). تأتي بمعني اإلظهار واإلخفاء(داداألضن لفظة أسر من إ :قال اللغويون

  . أسررت الحديث أظهرته وأسررت الحديث كتمته: )6(قال األصمعي

  : )7(قال الفرزدق

ــفَ لمــاج ــ ا رأي الحج جــر د سه فَي  

ــ   الح ــر ــان ورِرأس ــذي ك ــَأي ال ضرام 

  . بمعني أظهر

                                     
  .20ص  قطرب، األضداد، )1(

  ).15(اآلية،  سورة طه  )2(

  .166ص  ،11ج  ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي )3(

  .401ص  ،8ج  ،معالم التنزيل في التفسير والتأويل ،البغوي )4(

  .8ص  ،6ج  ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،أبوالسعود )5(

  . 21ص  ،)أضداد األصمعي (معي ثالثة كتب في األضداد األص  )6(

 ،م1997 هـ،1417 ،بيروت ،طبعة دار الجيل ،تحقيق كرم البستاني ،في ديوان الفرزدق لم أعثر عليه   ) 7(

  . 21ص ،األضداد ،األصمعي ،انظر ،م1997
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. )1(]وَأسروا الندامَة ملا رَأوا العـَذاب [: وقال تعالى

أظهروها: أي .  

واستشـهدا بقـول    ،)3(وابن السكيت ،)2(وإلى نفس المعني ذهب السجستاني

وَأسـروا  [: بقوله تعـالى الفرزدق واآلية السابقة واستشهد ابن األنباري للسر 

  . )4(]النجوى الِذين ظلموا

وَأسـروا  [: فمعني اسروا ها هنا كتموا وأضاف في تفسير قوله تعـالى 

يجـوز أن يكـون معناهـا كـتم     . )5(]الندامَة ملا رَأوا العَذاب

  . )6(عاينة العذابالرؤساء الندامة من السفلة الذين أضلوهم أو أظهروا الندامة عند م

  . )6(العذاب

 في تفسير اآلية السابقة يجوز أن يكون المعني أظهروا لقولهم )7(:قال قطرب

فقـد أظهـروا    )9(]لو َأن لنا آرة[: وقوله تعالى. )8()ليتنا نرد( لقولهم

رؤسـاء هـؤالء    خفتأو: )10(فقال الطبري. وفسرها المفسرون بالمعنيين ،الندامة

 ،أبصروا عذاب اهللا قد أحـاط بهـم   نندامة حيوسفلتهم ال وضعائهمالمشركين من 

  . )11(وإلى ذات المعني ذهب القرطبي. وأيقنوا أنه واقع بهم

                                     
  . )54(اآلية،   سورة يونس  ) 1(

  . 114ص ،)أضداد السجستاني(األصمعي ثالثة كتب في األضداد) 2(

  . 176ص ،)أضداد ابن السكيت (األصمعي ثالثة كتب في األضداد   )3(

  . )3(من اآلية،  سورة األنبياء) 4(

  . 54(من اآلية، سورة يونس) 5(

  . 32ص ،األضداد ،ابن األنباري) 6(

  . 89ص ،األضداد ،قطرب) 7(

  . )27(من اآلية،  سورة األنعام) 8(

  . )167(من اآلية،  سورة البقرة) 9(

  . 567ص ،6ج في تفسير آي القرآن، جامع البيان ،الطبري) 10(

  . 315ص ،8ج ،ألحكام القرآن ، الجامعالقرطبي) 11(
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أي أضمر الفريقان الندامة على ما فعال مـن الضـالل   : )1(وقال أبو السعود

وأظهروهـا فإنـه مـن     ،رغييخر مخافة التوأخفاها كل منهما عن اآل ،واإلضالل

  . ماألضداد وهو المناسب لحاله

معناها أظهروا الندامة ألنه ليس ذلك اليوم يوم تصبر وتصنع : )2(قال البغوي

  . ل معناها أخفوايوتصنع وق

  : هشدأ) 3(

ن أشد من األضداد يقال بلغ فالن أشده إذا بلغ ثماني عشرة إ :ذكر اللغويون

  . سنة أو بلغ أشده إذا بلغ األربعين سنة

ن  األشد أربعون سنة، وقيـل  إ :لواك فقااختلف في ذل: )3(قال ابن األنباري

  . )4(وإلى ذات المعنى ذهب الصغاني. ، وقالوا ثالث وثالثون سنةثماني عشرة سنة

  . )4(الصغاني

اختلف أهل التأويل في مبلغ حد  :)5(أوردها المفسرون بالمعنيين قال الطبري

وقال آخرون هو بلغ  ،ثالث وثالثون سنة قاله قتادة :ذلك من السنين فقال بعضهم

 ،األشد الحلم إذا كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات ،وذكر من قال ذلك الحلم

وإذا كان ذلك كذلك كان الثالث  ،وأن األشد جمع شد وأنه تناهى به قوته واستوائه

ألن المرء ال يبلغ في حال حلمه كمال قـواه ونهايـة    ؛والثالثون، أقرب من الحلم

  .)6(وإلى ذات المعنى ذهب القرطبي .شدته

                                     
  . 135ص ،7ج ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،أبو السعود) 1(

  . 137ص ،1ج ،معالم التنزيل في التفسير والتأويل ،البغوي) 2(

  .139، ص األضداد ابن األنباري، )3(

  .233ص  ،)للصغاني ذيل في األضداد(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،   )4(

  .283، ص 11الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج  )5(

  .165ص   ،16ج  ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي )6(
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قيل لم  ،ه وبلغ أربعين سنةلقاكتهل واستحكم قوته وع: أي :)1(قال أبوالسعود

  .وقرئ حتى إذا تسوى وبلغ أشده ،يبعث نبي قبل أربعين سنة

  : وأم) 4(

قـال ابـن     ،تكـون للواحـد والجماعـة    ،ن أمة من األضدادإقال اللغويون 

ن علماً في الخير واألمة ويكو ،يقال األمة للواحد الصالح الذي يؤتم به :)2(األنباري

إن إبراِهيم آـان ُأمـًة قاِنتـا ِللـِه     [ :للجماعة قال تعالى

آان النـاس  [ :للواحد الصالح واستشهد للجماعة بقوله تعالى )3(]حِنيفا

   .)4(]ُأمًة واِحدة فبعَث اُهللا النبيني مبشِّرين ومنِذرين

ويقول غيرهم كـان النـاس    ،سرين كان الناس مؤمنين كلهميقول بعض المف

   :)5(وإلى ذات المعنى ذهب الصغاني .كفاراً كلهم

   .وقد فسرها المفسرون بالمعنيين في اآليتين

   .)7(]آان الناس ُأمًة واِحدة[في قوله تعالى  :)6(قال القرطبي

عود كان النـاس أمـة   وقرأ ابن مس ،قرأ أبي بن كعب كان البشر أمة واحدة"

إن إبراِهيم آان ُأمًة قاِنتـا ِللـِه   [ :أما قوله تعالى .واحدة

 :قصـدته فمعنـى أمـة أي    :أمة مأخوذة من قولهم أممت كـذا أي  )8(]حِنيفا

                                     
  .83ص  ،8ج  ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،أبوالسعود )1(

  .165ص ،األضداد ،ابن االنباري) 2(

  .)12(اآلية  سورة النحل ) 3(

   .)213(اآلية  سورة البقرة ) 4(

   .223ص ،)ذيل في األضداد الصغاني(االصمعي ثالثة كتب في األضداد، ) 5(

   .32ص ،3ج ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي) 6(

  .)213(اآلية  سورة البقرة ) 7(

  .)120(اآلية  سورة النحل ) 8(
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يحشر يـوم القيامـة أمـة    "عدة بن ساافي قس  ρمقصدهم واحد ومنه قول النبي 

   .)1("واحدة

فـي قولـه    )3(وأضاف ابن كثير )2(هب ابن كثير والبغويإلى ذات التفسير ذ

قال عبدالرزاق عن قتادة كانوا على هدى جميعـاً   ]كَان النَّاس ُأمةً واِحدةً[ :تعالى

العوفي عن ابن عباس كـانوا كفـاراً فبعـث اهللا     وقال. ختلفوا فبعث اهللا النبيينفا

ألن النـاس   ،باس أصح سـنداً والقول األول عند ابن ع ،النبيين مبشرين ومنذرين

فبعث اهللا إليهم نوحاً عليه السالم فكـان   ،حتى عبدوا األصنام ،كانوا على ملة آدم

  .أول رسول بعثه اهللا إلى أهل األرض

  : بين) 5(

  . ذكر اللغويون أن البين من األضداد يكون للوصل والفراق

ذا فارق والبين الوصل البين الفراق وتقول بأن يبين بيناً إ )4(:قال ابن السكيت

ولقد جئتمونا فرادى آمـا خلقنـاآم   [: الوصل قال تعالى
ا          ورآم وم اآم وراء ظه ا خولن رآتم م رٍة وت َأول م
يكم              م ِف تم َأنه لِذين زعم فعاءآم ا م ُش رى معك ن

نكم و        ع بي د تقط رآاء لق نتم        ُش ا آ نكم م ل ع ض

قال الفراء وكان مجاهد يقرأها لقد تقطع بيـنَّكُم يريـد وصـلكم    . )5(]تزعمون

 )6(وقرأها حمزة مرفوعة على هذا المعني وإلى ذات المعني ذهب ابن األنبـاري 

  : )7(روأضاف إذا كان الفراق فهو مصدر بأن يبين بيناً إذا ذهب كقول جري

                                     
  . 613، ص 2البخاري صحيح البخاري، ج) 1(

   .50ص ،1ج ،والتأويل ، معالم التنزيل في التفسيرالبغوي) 2(

   .251ص ،1ج ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير) 3(

  . 204ص ،)أضداد ابن السكيت(األصمعي ثالثة كتب في األضداد، )4(

  . )94(اآلية، سورة األنعام) 5(

  . 54ص  ،داداألض ،ابن األنباري) 6(

  . 490ص  ،ديوانه ،جرير) 7(
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ــالخَ بــانلطُي طُ ولــوــوــ تُعمانــا ا ب  

ــطَّوقَ   ــع وا من ــاِلح ــالو ب ــااقرأ ِلص  ن

   .بمعني الفراق

  : )1(واستشهد للوصل باآلية السابقة وقول الشاعر

   وىالنقطــع الهــ ال البــينولَــ كلعمــرِ

  ــو ــفُ ول ــين أل ال الهــوى مــا حــن للب

  . همقرتف: يالهم وأعجبني بينهم أاتص: يقال أعجبني بينهم أي )2(:قال قطرب

لقـد  [: عـن قولـه تعـالى    )3(قال الطبري. وذكرها المفسرون بالمعنيين

يعني تواصلهم الذي كان في الدنيا ذهب ذلك اليـوم فـال    )4(]تقطع بينكم

قرأ نافع والكسـائي وحفـص    )5(قال القرطبي. تواصل بينهم وال تواد وال تناصر

ف على معني لقد تقطع وصلكم بينكم ودل على حذف الوصل بالنصب على الظر

، فدل ]َما نرى معكم ُشفعاءآم الِذين زعمـتم و[: قوله تعالى

  . هذا على التقاطع والتهاجر بينهم

إْذ  [:وذلك مثل قولـه تعـالى   ،لقد تقطع وصلكم بينكم: أي )6(:قال البغوي
وا مِ       لِذين اتبع رَأ ا وا ورَأوا    تب لِذين اتبع ن ا

الوصالت والبـين مـن   : أي. )7(]العَذاب وتقطعت بهم األسـباب 

  . األضداد يكون وصالً وهجراً

   :بعد) 6(
                                     

  . 54ص  ،األضداد ،ابن األنباريانظر ،لم ينسبه إلى قائل) 1(

  . 138ص ،األضداد ،قطرب) 2(

  . 272ص  ،5ج ،جامع البيان ،الطبري) 3(

  . 94: ، اآليةسورة األنعام) 4(

  . 40ص ،7ج ،ألحكام القرآن القرطبي، الجامع) 5(

  . 167ص ،1ج ،يل في التفسير والتأويلمعالم التنز ،البغوي) 6(

  . 166: ، اآليةسورة البقرة) 7(
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  . ل وبعدبقال اللغويون أن بعد من األضداد تكون بمعنى ق

بـور  ولقد آتبنا ِفي الز[ :بقوله تعالى) 1(واستدل السجستاني

واألرض بعـد  [ :من قبل الذكر وقوله تعالى: ، أي) 2(]ِمن بعِد الذِّآر

  . قبل ذلك :أي .)3(]َذِلك دحاها

ألن اهللا خلـق   ،وقال بعد بمعنى قبل ،باآلية السابقة ) 4(واستدل ابن األنباري

ىل ُثـم اسـتوى إ  [ :والدليل على هذا قولـه تعـالى   ،األرض قبل السماء

وقد ذكرها  .)6(وإلى ذات المعنى ذهب الصغاني  .)5(]السماِء وِهي دخان

ل كما فـي قولـه   ببعد بمعنى ق :)7(فقال الطبري ى اآلخرذكرها المفسرون بالمعن

: أي ،)8(]ولقد آتبنا ِفي الزبور ِمن بعِد الـذِّآر [: تعالى

  . من قبل الفرقان

ا أن هبسـط  :ض بعد خلق السـماء دحاهـا أي  واألر: )9(وقال ابن الجوزي

ا بمعنى قبل وال يمتنع أن األرض خلقت قبل ناألرض خلقت قبل السماء، أن بعد ه

وهذا مذهب عبداهللا بن عمرو بن العاص وإلى  ،ثم دحيت بعد كمال السماء ،السماء

   .)10(ذات المعنى ذهب الشوكاني

                                     
  .224ص  ،)أضداد السجستاني(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )1(

  ).105(اآلية،  سورة األنبياء  )2(

  ).30(اآلية  سورة النازعات  )3(

  .76 – 75ص  ،األضداد ،ابن األنباري )4(

  .11 اآلية، سورة فصلت  )5(

  .146ص  ،)للصغاني ذيل من األضداد(األصمعي ثالثة كتب في األضداد، )6(

  . 178، ص 19ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري )7(

  .105من اآلية سورة األنبياء  )8(

  .33، ص 9 عبدالرحمن بن علي زاد المسير ج ابن الجوزي، )9(

 ،5الطبعـة األولـى، بـدون تـاريخ، ج      ، القاهرة،فتح القدير، دار الوفاء) محمد بن علي(الشوكاني،  )10(

  .533ص
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  : تبع) 7(

   .ذكر اللغويون أن تبيع من األضداد

بيع للذي يتبع امـرأة يعشـقها   تيقال  ،التبيع من األضداد: )1(قال السجستاني

ُثم ال تجدوا لكم علينا بـِه  [: وكذلك المتبوعة تبيع وفي القرآن

  . أظنه فاعالً واهللا أعلم )2(]تبيعا

: يالتبيع التابع والمتبوع واستشهد باآلية السابقة وقال أ: )3(قال ابن األنباري

  . )4(انيغوإلى ذات المعني ذهب الص. تابعاً مطالباً

ثم ال تجدوا لكم علينا تابعـاً  : )5(بالمعنيين، قال الطبريالتبيع المفسرون  ذكر

وقيل تبيع في موضع تابع كمـا   ،يتبعنا بما فعلنا بكم وال ثأئراً يثأرنا بإهالكنا إياكم

أو دين أو غيره تبيع ومنه  والعرب تقول لكل طالب دم ،قيل عليم في موضع عالم

  : )6(قول الشاعر

ـ  ــدوا وعـ ــ تْدع ــاكَالنهم فَزغُ    أنه

  ــوامن ــ ض مــع   ن ــذهن تبي ــزم ل  ع

  

                                     
  . 102ص ،)أضداد السجستاني(األصمعي ثالثة كتب في األضداد   )1(

  . )69(من اآلية،  سورة اإلسراء) 2(

  . 219ص ،األضداد ،ابن األنباري) 3(

  . 225ص  ،)الصغاني ذيٌل في األضداد(األصمعي ثالثة كتب في األضداد، ) 4(

  . 114ص  ،8ج ،جامع البيان ،الطبري) 5(

  . .114ص   8المصدر السابق، ج : ، انظرلم ينسبه إلى قائل) 6(
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 )2(]فاتباع باملعروِف[: المطالب من قوله تعالى: )1(قال الزمخشري

3(مطالبه، قال الشماخ: أي(:  

  كما الذ الغريم من التبيع 

والمعنـي   ،له بحقه الن تبيع بحقه أي مسيطر عليه مطالبفالن على ف: يقال

جد أحداً يطالبنا بما فعلنا انتصاراً منا ودركاً للثأر من نبهم ثم ال  نفعلأن نفعل ما 

  . )4(جهتنا

النحاس هو من الثأر وكذلك يقـال  وقال قال مجاهد ثائراً، : )5(قال السيوطي

فاتبـاع  [: قولـه تعـالى  تبيع وتـابع ومنـه   : لكل من طلب بثأر أو غيره

  . ]باملعروِف

   :فرحت) 8(

  . المفرح المسرور والمفرح المثقل بالدين: أجمع اللغويون أن المفرح من األضداد

فهو  ،وقد فرح إذا بطر ،قد فرح الرجل إذا سرفهو فَرٌح :)6(قال ابن األنباري

ه ال تفـرح  إْذ قال له قومـ [ :قال تعالى .شراًآإذا كان  حفهو فر

  .أراد األشرين ،)7(]إن اَهللا ال يِحب الفرِحني

                                     
  . 690ص ،1ج ،الكشاف ،الزمخشري) 1(

  .178سورة البقرة اآلية ) 2(

 ،الزمخشري ،انظر ،بدون طبعة ،دار المعارف بمصر ،شرح صالح الدين الهادي ه،لم أعثر عليه بديوان) 3(

  . 690ص ،1ج ،الكشاف

  . 69ص ،1ج ،الكشاف ،الزمخشري) 4(

  . 314ص ،5ج ،الدر المنثور ،السيوطي) 5(

  .125ص  ،األضداد ،ابن األنباري )6(

  .76 اآلية، سورة القصص  )7(
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   :)1(وقال الشاعر

ــتُ ــمبِ ولس ــدراحٍفْ ــهرإذا ال سرين  

  ــازع ــن صــ وال ج ــقَتَالم خةرم  بِلِّ

واستشـهد قطـرب بقـول    ) 3(وقطـرب ) 2(وإلى ذات المعنى ذهب الصغاني

   :)4(الشاعر

ــتَ ــم تَ إذا أن ــل بــرح ــةًؤدتُ   ي أمان

ــحوتَ   ــُلم ــفْرى َأأخْ ــدالو كرحتْ  عاِئ

ال تفـرح إن  [ :وقد ذكرها المفسرون بالمعنيين في تفسير قوله تعـالى 

  : )6(قال الطبري .)5(]اَهللا ال يِحب الفرِحني

 شـربين أن اهللا ال يحب مـن خلقـه اآل   ،وال تبطر فرحاً غإذ قال قومه ال تب

   .البطرين، وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل

المعنى ال تفرح بالمال  :ال تأشر وال تبطر وقال الزجاج :أي :)7(قال القرطبي

  . يعني المرحين :بالمال فإن الفرح بالمال ال يؤدي حقه وقال ابن عباس

ما هو صالح قومه فقالوا على سـبيل النصـح   بوعظه  :أي :)8(قال ابن كثير

وقال ابن عباس يعني  ،عنون ال تبطر بما أنت فيهي ،ح بما أنت فيهواإلرشاد ال تفر

   .المرحين

                                     
  .125ص  ،األضداد ،ابن األنباري: انظر ،لم ينسبه إلى قائل  )1(

  .241ص  ،)للصغانياألضداد (األصمعي ثالثة كتب في األضداد،   )2(

  .80ص  ،األضداد ،طربق  )3(

  .80، ص األضداد ،قطرب: انظر ،لم ينسبه إلى قائل )4(

  ). 76(سورة القصص، اآلية  )5(

  .99ص  ،1ج  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري)6(

  .274ص  ،13ج  ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي )7(

  .452ص  2ج ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير )8(
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   :ونفكهت) 9(
: )1(وتكون بمعنى التلذذ والندم قال األصمعي ،اللغويون أنها من األضدادقال 

 ،تلـذذون توأيضـاً   نـدمون ت: أي ،)2(]فظلتم تفكهـون [ :في قوله تعالى
  . ويقولون تفكهون من الفاكهة

واسـتدلوا بـاآليتين    ) 4(وابن السكيت) 3(وإلى ذات المعنى ذهب السجستاني

 :تندمون ويقال ]تفكهون[ :من قوله جل وعز :)5(وقال ابن األنباري. السابقتين

   .تعجبون مما وقع بكم في زرعكم :ويقال

   :)6(قال الشاعر

ــينِ ــى حـ ــة علـ ــى إذافكـ   العشـ

 طرِوضـــن بـــالقَ النجـــومحـــوتْ  

فـاِآهني  [ :إذا كان معجباً بالشيء وقال تعـالى  :وفاكه ،يقال رجل فكةو

 ) 8(وإلى ذات المعنى ذهب قطرب. معجبين :فمعناه ،)7(]بما آتاهم ربهم

   .)9(والصغاني ) 8(قطرب

تعجبون بذهابها وتندمون  :أي ،)10(قال القرطبي ،المفسرون بالمعنيينأوردها 

 ،جب وتندم وقال يمان تندمون علـى نفقـاتكم  وفي الصحاح تفكه تع ،مما حل بكم

                                     
  .51ص  ،)أضداد األصمعي(ي ثالثة كتب في األضداد، األصمع )1(

  ).65(اآلية  سورة الواقعة  )2(

  .132ص  ،األضداد ،السجتاني )3(

  .203ص  ،)أضداد ابن السكيت(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )4(

  .47 – 46ص  ،األضداد ،ابن األنباري )5(

  .47ص  ،األضداد ،ابن األنباري: انظرلم ينسبه إلى قائل  )6(

  ).18(اآلية  سورة الطور  )7(

  .141ص  ،األضداد ،قطرب )8(

  .241ص  ،)للصغاني ذيل في األضداد(األصمعي ثالثة كتب في األضداد )9(

  . 234، ص 19، و ج 188، ص 17،ج الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي )10(
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وفـي   ) 1(]فَأصبح يقلب آفيِه على ما َأنفق ِفيهـا [: دليله

معجبين بما هم عليـه مـن الكفـر     :أي،)2(]انقلبوا فِكهني[ :قوله تعالى

  . متفكهون بذكر المؤمنين

حزنون على ما فاتكم تفجعون وت ]فظلتم تفكهون[ :)3(وقال ابن كثير

وهذا يرجع إلى األول وهو التعجب من السبب الذي من أجلـه   ،فاتكم من زرعكم

تالومون وقال قتادة تندمون أما على ما فـاتكم أو  : بوا في مالهم وقال عكرمةيأص

تفكه من األضداد تقول العرب تفكهـت   :على ما أسلفتم من الذنوب، قال الكسائي

   .)4(لمعنى ذهب البغويوإلى ذات ا. بمعنى تنعمت وحزنت

  : حسب) 10(

. )5(قال السجسـتاني  ،ن حسب من األضداد تكون يقيناً وشكاًإ :قال اللغويون

  : )6(حسبت ظننت واستيقنت واستشهد لليقين بقول لبيد

ــبتُ ــرالتُّ حس ــي والب ــارة ق ــر تج    خي

  ــب ــا أص ــاً إذا م ــرءرباح ــ ح الم  افالغ

  .التقي بمعني استيقنت تحسب

واستشهد ابن األنباري  )8(نياغوالص ،)7(وإلى ذات المعني ذهب ابن األنباري

  : استشهد له بقوله تعالى فقدأما الشك  ،لبيد السابقاألنباري لليقين بقول 

                                     
  ).42(اآلية  سورة الكهف  )1(

  ).31(اآلية  سورة المطففين  )2(

  .371ص  ،4ج  ،تفسير القرآن العظيم ،كثيرابن  )3(

  .20ص  ،1ج  ،معالم التنزيل في التفسير والتأويل ،البغوي )4(

  . 77ص ،)تانيد السجسأضدا(األصمعي ثالثة كتب في األضداد، )5(

  . 174ص ،م1962طبعة  مكان بدون ،وزارة اإلرشاد ،شرح إحسان عباس ،)ديوانه(لبيد بن ربيعة) 6(

  .17ص ،األضداد ،ريابن األنبا  )7(

  . 227ص ،)أضداد ابن السكيت(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )8(
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وحِسبوا َأال تكون ِفتنٌة فعموا وصموا ُثم تـاب  [
هم واُهللا بِصري بما   اُهللا عليهم ُثم عموا وصموا آِثري من      

  . )1(]يعملون

  . حسب ها هنا من باب الشك

المعني ظن هؤالء الـذين   )2(:وقد أوردها المفسرون بالمعنيين قال القرطبي

ألنهـم   ؛أخذ عليهم الميثاق أنه ال يقع بهم من اهللا عز وجل ابتالء واختبار بالشدائد

تكون بالرفع ونصب الباقون فالرفع علـى أن  وقرأ أبو عمرو والكسائي  .أبناء اهللا

حسب علم وتيقن وأن مخففه من الثقيلة والرفع عند النحويين في حسب وأخواتهـا  

  . )3(ألن حسب وأخواتها بمنزلة العلم وإلى ذات المعني ذهب ابن كثير دأجو

أي حسب هنا بمعني علم وأن ال تخفف إال بعـد مـا يفيـد     )4(:قال األلوسي

ونقل ذلك عن  اًوحسبوا عدم الفتنة كائن: ن المفعول الثاني محذوف أيإوقيل اليقين 

  . األخفش وتكون على كل تقدير تامة

  : خبت) 11(

  . من األضداد تن الخبوإقال اللغويون 

  . يتميقال خبت النار إذا سكنت وإذا ح: )5(قال ابن األنباري

   :)6(قال الشاعر

ــَأ ــب نمــ ــ زينــ ــَلقُ * ارذي النَّــ ــ بيـ ــا تَالصـ ــوخْبح مـ  بـ

ــا خَ ــإذا م مدــت ي ــالقَ ــالم  * ى عليه ــب دُلنْـــــ  الرطـــــ

  . أراد أمن زينب هذه النار

                                     
  . )71(اآلية،  سورة المائدة) 1(

  . 233ص ،6ج ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي) 2(

  . 111ص ،2ج ،تفسير القرآن العظيم ،كثير ابن) 3(

  . 205ص ،6ج ،روح المعاني ،األلوسي) 4(

  . 113ص ،األضداد ،ابن األنباري) 5(

  .113ص  ،األضداد ،ابن األنباري: انظرلم ينسبه إلى القائل و )6(
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 :قال بعض المفسرين  ،]آلما خبت زدناهم سِعريا[ :وقال تعالى

  .)2(وإلى ذات المعنى ذهب الصغاني .)1(معناها توقدت وهذا ضد األول

آلمـا خبـت   [: في قولـه تعـالى   )3(ن قال الطبريبالمعنييرين فسعند المو

ت وقال أهل التأويل على اختالف نيعني بقوله خفت والنت وسك ]زدناهم سِعريا

  . منهم في العبارة

آلمـا خبـت زدنـاهم    [ :روى عن ابن عباس في قولـه تعـالى  

 ،وهج فذلك خبوهـا كلما أحرقتهم فلم يبق منهم شيء صارت جمراً تت ) 4(]سِعريا

   .فإذا بدلوا خلقاً جديداً عاودتهم

، وأضـاف إذا أرادت أن  )6(والقرطبـي  ،)5(إلى ذات التفسير ذهب البغويو

  .)7(]فإَذا قرْأت القرآن[ :تخبو مثل قوله تعالى

   :راغ) 12(
، راغ فالن على القوم إذا أقبل عليهم، راغ من األضداد :)8(قال ابن األنباري

فـراَغ علـيهم   [: واستدل بقوله تعـالى  ،عنهم إذا ولى عنهم وذهبوراغ 

وفي كتاب اهللا تعالى في موضع آخر  ،معناه أقبل عليهم. )9(]ضربا باليِمني
  .معناها ذهب إلى أهله. )10(]فراَغ إىل َأهِلِه[

                                     
  .114ص  ،األضداد ،ابن األنباري )1(

  .228ص  ،)للصغانيذيل من األضداد (األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )2(

  .152ص  ،3ج ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري )3(

  .970 ةاآلي سورة اإلسراء  )4(

  .131ص  ،1ج  ،معالم التنزيل ،البغوي )5(

  .290ص  ،10ج  ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي)6(

  . 98 :اآلية ،سورة النحل )7(

  .102ص  ،األضداد ،ابن األنباري )8(

  .93 :اآلية سورة الصافات، )9(

  .126 :اآلية سورة الذاريات، )10(
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 :تفسـير قولـه تعـالى    فيف :)1(وقد ذكرها المفسرون بالمعنيين قال الطبري
الـروغ وإن   :وكان الفراء يقـول  ،عدل إلى أهله ورجع ) 2(]راَغ عليهمف[

أال ترى كان على هذا المعنى فإنه ال ينطبق به حتى يكون صاحبه ذهابه أو مجيئة 
ـ    أنك تقول قد راغ أهله مك  عه وأنت تريد رجعوا أو صـدروا فلـو أخفـى الراج

  . رجوعه حسنت فيه راغ يروغ
  . في سرعةضيفه انسل : أي ]اَغ إىل َأهِلِهفر[ :)3(وقال ابن كثير

فـإن مـن أدب    ضـيفه ذهب إليهم على خفية مـن   :أي ،)4(قال ابوالسعود

  . قري ويبادر به حذاراًمن أن يكفه ويعزره يصير منتظراًالمضيف أن يبادره بال

   :رهو) 13(

  . رالرهو االرتفاع والرهو االنحدا ،ذكر اللغويون أن لفظة رها من األضداد

   :)6(العباس النميريي قول أببلالنحدار  ،)5(استشهد األصمعي

ــا نَ * وةهـــلـــي فـــي رجرِ دليـــتُ ــا عالَفم ــد ذاك القــرار ت  ن

   :)7(أما االرتفاع فقد استدل عليه بقول عمرو بن كلثوم

ــَل ــبنا مثـ ــوةنصـ ــرهـ   دذات حـ

ــةً   ــوكُ محافظــ ــابقينانَّــ  ا الســ

  

                                     
  .493ص  ،11ج  ،نجامع البيان عن تأويل آي القرآ ،الطبري )1(

  ).93(اآلية  ،سورة الصافات )2(

  .300ص  ،4ج  ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير )3(

  .140ص  ،8ج  ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،أبوالسعود )4(

  .12 ،11ص  ،)أضداد األصمعي(ثالثة كتب في األضداد،  )5(

  .11ص  ،)أضداد األصمعي(الثة كتب في األضداد، األصمعي ث: انظر ،لم أعثر على ديوانه )6(

  .76ص  ،ديوانه ،عمرو بن كلثوم )7(
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 أبـي وقد استشهد لالنخفاض بقـول   ،)1(لسجستانيوإلى ذات المعنى ذهب ا

فقـال   ،فـالجٍ  رعرابي إلى بعيأنظر  ) 2(قال ابن السكيت. العباس النميري السابق

فقـد اسـتدل    ) 3(فهذا من االنهباط أما ابن األنباري ،سبحان اهللا رهوة بين سنامين

  :)4(لالرتفاع بقول ابن أبي خازم

ــتُ ــاء تَبي ــعاتُالنس ــوةالمرض   بره

  ــزع ــتف ــن ه ــانِالج وِلم ــاوبلُقُ ن  ه

   .)6(والصغاني )5(وإلى ذات المعنى ذهب قطرب

واتـرِك  [ :وفي قوله تعالى ،)7(وذكرها المفسرون بالمعنيين فقال الطبري

على  تركهأ: يل في معنى الرهو فقال بعضهماختلف أهل التأو ]البحر رهوا

وقال آخـرون   ،وقال آخرون بل معناها أتركه سهالً ،هيئته وحاله التي كان عليها

وأتركـه   :وأولى األقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنـاه  ،ساً جددابأتركه ي

   :)8(على هيئته كما هو الحال والرهو في كالم العرب السكون كما قال الشاعر

  بــهالــدماءبازيــاً تضــخُ تْرأ كــالطيرِ

  ــه ــتْخروأم ــواً إ ج ــى عره ــل  دي

  .البازي يشد ليسقط ريشه وأصله الرجل الحازق وهو بالفارسية كُره

                                     
  .94 – 93ص  ،)أضداد السجستاني(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )1(

  .126 – 125ص  ،)أضداد ابن السكيت(المصدر السابق،   )2(

  .99ص  ،األضداد ،ابن األنباري )3(

  .99ص  ،األضداد ،ابن األنباري :انظر ،لم أ عثر على ديوانه )4(

  .103ص  ،األضداد ،قطرب )5(

  .132ص  ،)للصغانيذيل في االضداد (األصمعي ثالثة كتب في األضداد،   )6(

  .234ص  ،11ج  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري )7(

  .234ص  ،11ج  المصدر السابق،: انظر ،لم ينسبه إلى قائل )8(
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  .يعني على سكون وإذا كان ذلك معناه الشك أنه متروك سهالً وطريقاً يبساً

الرهو والرهوة المكان المرتفع  :وأضاف) 1(وإلى ذات المعنى ذهب القرطبي

  .دوهو من األضدا ،يجتمع فيه الماء ،والمنخفض أيضاً

وال تـأمره أن   ،انفرق لـك أن أي ساكناً على حاله بعد  :)2(الجوزيابن  قال

قال قتادة لما قطع موسى عليه السالم البحـر   .يرجع حتى يدخله فرعون وجنوده

فقيـل لـه    ،وخاف أن يتبعه فرعون وجنوده ،عطف يضرب البحر بعصاه ليلتئم

   .طريقاً يابساًكما هو : واترك البحر رهواً أي

  : رباس) 14(

قال اللغويون السارب من األضداد يكون بمعني الظاهر والمتواري من قولهم 

ومن هـو مسـتخٍف   [: نسرب الرجل إذا غاب عنك وإذا ظهر قال تعالىا قد

هـو  . ففي تفسـير السـارب قـوالن   . )3(]بالليل وسارب بالنهار

  . المتواري وهو الظاهر البارز

  : )4(مقال قيس بن الحطي

ــتُ ــربتُ وكن ــي س ــغَ إن يــ ر روبِس   

  ــالم ــرب األحـ ــر وتغـ ــق غيـ  بِريـ

  . ر على المعني اآلخريفسوقد  .ظهرت وكنت غير ظاهرة ىنأ

نسرب الوحش في اوقال في المتواري مثل  )5(وإلى ذات المعني ذهب قطرب

  . في الحجر دخل

                                     
  .119ص  ،16ج  ،ألحكام القرآن الجامع ،القرطبي )1(

 ،بيـروت  ،المكتب اإلسالمي ،زاد المسير في علم التفسير ،عبدالرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، )2(

  .344ص  ،7ج  ،هـ1404 الطبعة الثالثة،

  . )10(اآلية،  سورة الرعد) 3(

 ،طبعـة مكـان، بـدون   بدون  ،مكتبة دار العروبة ،ناصر الدين األسد حقيق،ت ،ديوانه ،قيس بن الخطيم) 4(

  . 15ص ،م1962 ،هـ1381

  . 120ص ،األضداد ،قطرب) 5(
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ظـاهر  : )1(ة قال الطبريأوردها المفسرون بالمعنيين في تفسير اآلية السابق

من في سربه آبالنهار واختلف أهل العلم بكالم العرب في السرب فقال بعضهم هو 

سارب ذاهب في األرض سروباً والمعني عنـده سـواء مـن    : )2(قال الزمخشري

طلب الخفاء في مختبأ بالليل في ظلمته ومن يضطرب في الطرقـات  : استخفي أي

  . يبصره كل أحد

  . )3(ير ذهب القرطبيوإلى ذات التفس

  : شعب) 15(

يرى العلماء أن شعب من األضداد تكون بمعنى شعبت الشيء جمعته وشعبته 

  . فرقته

  : شعوب ألنها تفرق وأنشد يةسميت المن :)4(قال األصمعي

ــىخ ــعبا ل ــم فانش ــي اله ــل عل   طفي

5(ير الغنويأما التفرقة فاستدل بقول  علي بن الند(:   

  هأمــريشــعبرءالمــ وإذا رأيــتَ

  ــعب ــجيصــا والعش ــي العصــيانِ ل  ف

  وإلى ذات المعنى ذهب السجستاني 

                                     
  . 272ص ،5ج في تأويل آي القرآن، جامع البيان ،الطبري) 1(

  . 659ص ،1ج ،الكشاف ،الزمخشري) 2(

  . 40ص ،7ج ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي) 3(

  .7 ص ،)أضداد األصمعي(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )4(

  .7ص  ،)أضداد األصمعي(ثالثة كتب في األضداد،  : لم أعثر على ديوانه، انظر )5(
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  :)2(بقول ذي الرمة) 1(واستشهد ابن األنباري

  ترفـع بـي الـنعش رفعـةً وأمتى إبـل  

ـ  خَإحدى العلى القومِ    بِواعارمـات الشَّ

   :)3(وقال جرير

ــ ــ دوقَ ــومعبتْشَ   انَيوفُســالرحــوبِي

ــ   قَعواتــم ــتْي ل ــيهِ ثب ــُلحن معل  م

   :أي فرقت

   :)4(وقال أبوالعباس

ــعب ــاً يش ــبوإن طبيب ــدالقل   مابع

  عــد ــد تص ــن وج ــذوب  م ــا الك  به

انطِلقـوا  [ :وقد ذكرها المفسرون بمعنى واحد في تفسير قوله تعـالى 

خـان ذي ثـالث   دل ظ :أي :) 6(بريقال الط ،)5(]إىل ِظل ِذي َثالِث ُشعب

 .شعب وذلك أنه يرتفع من وقودها الدخان فيما ذكر فإنه تصاعد وتفرق شعباً ثالث

 .)7(]نـارا َأحـاط بهـم سـراِدقها    [ :وعن قتادة قال هو كقولـه 

انطلقوا إلى ظل ذي ثالث شعب  :والسرادق الدخان ثم تفرق فكان ثالث شعب فقال

   .ة هاهنا وشعبة هاهناوشعب ،شعبة هاهنا

                                     
  .29 – 28ص   ،األضداد ،ابن األنباري )1(

  .56ص  ،ديوانه ذو الرمة، )2(

  .367ص  ،ديوانه ،جرير )3(

  29ص  ،األضداد ،ابن األنباري: انظر ،لم أجده بديوانه )4(

  .)30(اآلية،  سورة المرسالت  )5(

  .106ص  ،7ج  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري )6(

  .)29(من اآلية سورة الكهف  )7(
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  .)1(وإلى ذات المعنى ذهب القرطبي

   :خيصر) 16(

وصـارخ   ،يقال صـارخ للمغيـث   ،يرى اللغويون أن صارخ من األضداد

  .للمستغيث

  . ال مغيث لهم :أي )3(]فال صريخ هلم[ :في قوله تعالى )2(قال األصمعي

واستشـهد ابـن    )5(وابـن األنبـاري   ،)4(وإلى ذات المعنى ذهب السجستاني

   :)6(األنباري بقول الشاعر

ــازُل ــأن أعـ ــا أفْمـ ــنَـ   يابِبى شَـ

  ــكــوبِر إلــى المنــادي ريخِي فــي الص 

ــالى  ــه تع ــرِخكم ومــا َأنــتم  [ :وقول مــا َأنــا بمص

  .)7(]بمصرِخي

   .ما أنا بمغيثكم :معناه

ـ  وإن نَشـْأ  [ :الىوقد ذكرها المفسرون بمعنى واحد في تفسير قوله تع

فال  :)9(قال الطبري ،)8(]نغرقهم فال صريخ هلم وال هم ينقُذون

وإلـى ذات التفسـير   . فينجيهم من الغرق غيثهمم إذا نحن غرقناهم ليفال مغيث له

   .)1(والسيوطي ،)10(ذهب ابن كثير

                                     
  .107ص  ،10ج  ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي )1(

  .53ص  ،)أضداد األصمعي(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )2(

  ).43(من اآلية، سورة يس  )3(

  .105ص  ،)أضداد السجستاني(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )4(

  .57ص  ،األضداد ،ابن األنباري )5(

  .57ص  ،األضداد ،ابن األنباري: انظر إلى قائلنسبه يلم  )6(

  ).22(من اآلية سورة إبراهيم  )7(

  .43 من اآليةسورة يس  )8(

  .99ص  ،10ج  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري )9(

  .756ص ،3ج  ،لعظيمتفسير القرآن ا ،ابن كثير )10(
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  .60ص  ،7ج  ،الدر المنثور ،السيوطي )1(
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   :ميصر) 17(

  . الصبح والليل ذكر اللغويون أن الصريم من األضداد ويكون الصريم

  : بن أبي حازم) 2(للصبح بقول بشرٍ) 1(فاستدل األصمعي

ــول ــات يق ــ:فب ــكليبحأص ــىل   حت

 ه الظـــالممتريكشـــف عـــن صـــت  

وإلى ذات  .كالليل :أي) 3(]فَأصبحت آالصرمي[ :ومن الليل قوله تعالى

  .)4(المعنى ذهب السجستاني

ليل صريم وللنهار صريم ألن كل واحد منهمـا  لليقال ) 5(وقال ابن األنباري

   :)6(ينصرم من صاحبه واستدل بقول الشاعر

  ي بصـــريمٍتلـــومنعلـــى بكـــرتْ

    ــر ــت غي ــتْ ولم ــد عزل ــيمِم فلق  ل

اختلف أهل التأويل في ذلك  ،)7(وقد ذكرها المفسرون بالمعنيين قال الطبري

وقال بعضهم فأصبحت جنـتهم   ،حالذي عنى بالصريم فقال بعضهم عنى به الصب

  .)8(وإلى ذات المعنى ذهب القرطبي .كسواد الليل المظلم البهيم

فأصبحت كالبستان الذي انصرمت ثماره بحيث لم يبق منه  ،)1(قال أبوالسعود

يبست وابيضت سميا بذلك ألن كـل وحـد منهمـا     :وقيل كالنهار أي ،منه شيء

  . انصرم عن صاحبه
                                     

  .41ص  ،)أضداد األصمعي(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )1(

  .41ص  ،)أضداد األصمعي(انظرثالثة كتب في األضداد،  ،لم أعثر على ديوانه )2(

  ). 20(سورة القلم، اآلية  )3(

  .105ص  ،)السجستانيأضداد (األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )4(

  .60ص  ،األضداد ،ابن األنباري )5(

  .60ص  ،األضداد ،ابن األنباري: انظر ،لم ينسبه إلى قائل )6(

  .190ص  ،12ج  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري )7(

  .211ص  ،18ج  ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي )8(
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  : وصلوات ةصالال) 18(

الصالة من األضداد يقال للمصلي من مساجد المسلمين  :)2(ل ابن األنباريقا

  . أراد بالصالة المصلى من مساجد المسلمين .صالة ويقال لكنيسة اليهود صالة

يـا َأيهـا الـِذين آمنـوا ال تقربـوا      [ :قال تعالى

   .)3(]الصالة وَأنتم سكارى

   )4(]صواِمع وبيع وصلوات ومساجدهلدمت [ :وقال تعالى

   .)5(والصلوات عني بها كنائس اليهود واحدتها صالة قال الشاعرة

ــالة ــق اهللا لصــ ــ واتــ    هاعدفَــ

ـ    ادا ســفَ الةوالصــ ومِإن فــي الصـ

يقال قـد صـام    ،وبالصوم ما يخرج من بطن النعام ،أراد بالصالة الكنيسة

   .وذكرها المفسرون بالمعنيين في تفسير اآليتين ،فعل ذلكيم إذا لالظ

للمصلى من مساجد المسـلمين وقولـه   ) الَ تَقْربواْ الصالَةَ( :)6(قال الطبري

هـي كنـائس   ) وصـلواتٌ ( :)7(عني بها الكنائس قال القرطبي) وصلواتٌ( :تعالى

يوت تبنى للنصارى فـي  وقال أبوعبيدة الصلوات ب ،اليهود وهي بالعبرانية صلوتاً

وإلى ذات . فقيل صلوات عربتتسمى صلوتاً ف ،يها في أسفارهمالبراري يصلون ف

   . )8(التفسير ذهب البغوي

   :ظّن) 19(

                                                                                                         
  .15ص  ،9ج  ،يا القرآن الكريمإرشاد العقل السليم إلى مزا ،أبوالسعود )1(

   .236ص ،ذيل األضداد ،الصغانيانظرو ،202ص ،األضداد ،ابن األنباري) 2(

   .)143(اآلية  سورة النساء ) 3(

   ). 40(سورة الحج  اآلية ) 4(

   .202ص ،األضداد ،ابن األنباريانظر لم ينسبه إلى قائل،) 5(

   .92ص ،9ج ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري) 6(

   .66ص ،12ج ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي) 7(

   .216ص ،1ج ،معالم التنزيل في التفسير والتأويل ،البغوي) 8(
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   .ن ظن من األضداد تأتي بمعنى اليقين والشكإ :قال العلماء اللغويون

   :)2(ومنه قول تميم بن مقبل ،الظن يقين وشك :)1(قال األصمعي

ــظَ ــم ب بِوا نَّ ــى وه ــم كعس ــتَه    ةنوف

  ــاز ــوائز ونعيتنــ ــال  جــ األمثــ

 )3(]وظنوا ما هلم مـن مِحـيص  [ :يقول اليقين منهم وقوله تعالى

واستشهد السجستاني لليقـين   )5(سكيتوابن ال )4(وإلى ذات المعنى ذهب السجستاني

نـون َأنهـم   الـِذين يظ [ :بن مقبل السابق وقوله تعـالى الليقين بقول 

   )6(]مالقوا ربهم

وظنوا َأنهم ماِنعتهم حصونهم [: أما الشك فاستشهد بقوله تعالى

  . توهموا: أي )7(]من اِهللا

                                     
   .34ص ،)أضداد األصمعي( ثالثة كتب في األضداد ،األصمعي) 1(

   .301ص ،م1962،ه1381دمشق  ،تحقيق عزة حسن دار الفكر ،ديوانه ،تميم بن مقبل) 2(

   .)48(اآلية  فصلت  سورة) 3(

   .77 -76ص ،)أضداد السجتاني(األصمعي، ثالثة كتب في األضداد ) 4(

   .189 -188ص، )أضداد ابن السكيت( ثالث كتب في األضداد األصمعي،)5(

   .)46(اآلية  سورة البقرة ) 6(

  .)2(اآلية  سورة الحشر ) 7(
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اهده واستشـهد  معنى الشك أكثر من أن تحصى شـو  :)1(وقال ابن األنباري

نعجز اَهللا ِفـي األرض  وَأنا ظننا َأن لن [:لليقين بقوله تعالى

   .علمنا :معناه )2(]ولن نعجزه هربا

  :)3(وقول الشاعر

ــأن ت ــذواب ــيكم  قت ــد ف ــومي وأقع    ق

ــا     ــاً مرجم ــن عيب ــي الظ ــل من  وأجع

   .وأجعل مني اليقين غيباً :معناه

قوله تعـالى  فللشك بقول تميم بن مقبل السابق أما اليقين  )4(واستشهد قطرب

   .)5(]إني ظننت َأني مالق ِحسابيه[

   .لم يجز في ذلك المعنى وكان كفراً ولكنه يقين اًفهذا يقين ولو كان شك

الـِذين  [ :فـي تفسـير قولـه تعـالى     بمعنى اليقينوأوردها المفسرون 

قال  )6(]يظنون َأنهم مالقوا ربهم وَأنهم إليِه راجعون

يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة معرضـون عليـه    :أي" :)7(ن كثيرقال اب

فلهـذا لمـا    ،وأنهم إليه راجعون أي أمورهم راجعة إليه يحكم فيها ما يشاء بعدله

وإلى ذات  ."استيقنوا الحساب والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المعصيات

   .)8(التفسير ذهب القرطبي

                                     
   .13 - 12ص ،األضداد ،ابن األنباري) 1(

   .)12(اآلية  سورة الجن ) 2(

  . 12ابن األنباري، األضداد، ص : انظرلم ينسبه إلى قائل ) 3(

   .73 - 71ص ،األضداد ،قطرب) 4(

   .)20(اآلية  سورة الحاقة ) 5(

   .)46(اآلية  سورة البقرة ) 6(

 ،1ج ،م1986 ،ه1407 ،دمشق الطبعة السـابعة  ،دار الفكر ،تفسير القرآن العظيم ،)اءأبوالفد( ابن كثير) 7(

   .89ص

   .375ص ،1ج ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي) 8(
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يتوقعون لقاء ثوابه ويطمعون فيه فيعملـون علـى   أي  : )1(قال الزمخشري

   .فسر يظنون يتيقنونولذلك حسب ذلك 

   :عسى) 20(

عسى  :)2(قال السجستاني ،قال اللغويون عسى من األضداد تكون شكاً ويقيناً

عسـى اُهللا َأن يتـوب   [ :شٌك ويقين وهي من اهللا يقين في قولـه تعـالى  

   :)4(س بن األحنفومن الشك قول العبا )3(]عليهم

ــ ــى الكَ ــيتَ برعس ــذي أمس ــهف ال    ي

  ــون ــرجوراء يكــ ــب ه فــ  قريــ

واستدل للشك بقـول العبـاس بـن     ،)5(وإلى ذات المعنى ذهب ابن األنباري

وعسى َأن تكرهـوا َشـيئا   [ :بقوله تعالىفاألحنف السابق أما لليقين 

   .يقين ذلك يكونو :معناه .)6(]وهو خير   لكم

عســى ربكــم َأن [ :لليقــين بقولــه تعــالى )7(واستشــهد قطــرب

   .عسى من اهللا واجبة) 8(]يرحمكم

عسى من اهللا واجبة في جميـع   :)9(أوردها المفسرون بالمعنيين قال القرطبي

عسى ربـه إن طلقكـن َأن يبِدلـه    [ :القرآن إال في قوله تعالى

 ،فما أبدله اهللا أزواجاً والبن منه حتى قـبض  )10(]خيرا منكن َأزواجا

                                     
   .67ص ،1ج ،الكشاف ،الزمخشري) 1(

   .95ص ،)أضداد السجستاني(األصمعي، ثالثة كتب في األضداد، ) 2(

  . )102(من اآلية سورة التوبة ) 3(

: بدون تاريخ انظـر الطبعة األولى  ، بيروت،دار األرقم ،شرحه وضبط عمر فاروق في ديوانه،لم أجده ) 4(

   .95، ص )أضداد السجستاني(األصمعي ثالثة كتب في األضداد، 

   .180ص ،األضداد ،ابن األنباري) 5(

   .)116(اآلية  سورة البقرة ) 6(

   .7ص ،األضداد ،قطرب) 7(

  .)8(من اآلية سورة اإلسراء ) 8(

   .ص ،1ج ،الجامع ألحكام القران ،القرطبي) 9(

   .)5(ية اآل سورة التحريم ) 10(
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يعني بنو النضير ما رحمهم )  1(]يرحمكم عسى ربكم َأن [وقوله تعالى 

   .رحمهم ربهم

رهوا َشـيئا  وعسى َأن تك[: قوله تعالىفعني أما معنى الوجوب 

وهـو  هوا ما في الجهاد من المشقة المعنى عسى أن تكر )2(]ْلكموهو خير 

  . )3(خير في أنكم تغلبون وتظفرون

ألن فـي   :وأضاف البغوي ،)5(والبغوي ،)4(وإلى ذات التفسير ذهب ابن كثير

  .أو الشهادة والجنة ،ما الظفر والغنيمةإ ،الغزو إحدى الحسنيين

   :سعسع) 21(

ليـل إذا أقبـل   عسعس ال :يقال ،ن لفظة عسعس من األضدادإ :قال اللغويون

  .)7(لإلقبال بقول الشاعر) 6(واستدل األصمعي. وأدبر

  ساعسما علَالليِلمدرعاتُ

وإلى ذات المعنى ذهـب السجسـتاني واسـتدل بقولـه تعـالى     . أقبل: أي: 

  . أقبل ويقال أدبر) 8(]والليل إَذا عسعس[

                                     
  .)8(اآلية  سورة اإلسراء ) 1(

   .)116(من اآلية سورة البقرة ) 2(

   . 38، ص 3القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 3(

  .253ص ،1ج ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير) 4(

   .277ص ،1ج ،معالم التنزيل في التفسير والتأويل ،البغوي) 5(

  .8 – 7ص  ،)أضداد األصمعي(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )6(

  .70ص  ،)أضداد األصمعي(ثالثة كتب في األضداد، : انظر ،لم ينسبه إلى قائل )7(

  ).17(اآلية  سورة التكوير  )8(
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لإلقبال بقول ) 2(ألنباريابن اأوضح و. باآلية السابقة ،)1(واستدل ابن السكيت

   :)3(امرئ القيس

ــعس ــ عس ــحتَّ ــاءيوى لَ ــىِش   أدن

  كـــانـــ لـــهمنَـــ ناره قـــمبس 

  . واستدلوا باآلية السابقة ) 5(وقطرب) 4(وإلى ذات المعنى ذهب الصغاني

إذا أقبل أو أدبر، والمعنيان  :)6(قال القرطبي ،وقد ذكرها المفسرون بالمعنيين

  . دباره في آخرهإن إلى شيء واحد وهو ابتداء الظالم في أوله ووالمعنيان يرجعا

 ،دبـاره إويقال  إقباله :)8(وقال السيوطي .)7(وإلى ذات التفسير ذهب الثعالبي

الفجر فقال نعم  ،وأخرج الطحاوي والبيهقي في سننه عن علي أنه خرج حين طلع

  .]والليل إَذا عسعس[ :ثم تال ،ساعة الوتر هذه

  

                                     
  .167ص  ،) أضداد ابن السكيت(األصمعي ثالثة كتب في األضداد  )1(

  .24 – 23ص  ،األضداد ،ابن األنباري )2(

  .24ص  ،األضداد ،ابن األنباري: نظرا ،لم أعثر عليه بديوانه )3(

  .239ص  ،)الصغانياد دذيل من األض(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )4(

   .123 – 122ص  ،األضداد ،قطرب )5(

  .207ص  ،19ج  ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي )6(

  .391ص  ،4ج  ،جواهر الحسان في تفسير القرآن ،الثعالبي )7(

  .433ص  ،8ج  ،المنثورالدر  ،السيوطي )8(
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  : صماع) 23(

  قال اللغويون أن عصم من األضداد 

معصوم إذا فهم المعنـي قـال   : أي: يقال رجل عاصم: )1(قال ابن األنباري

  . )2(]ال عاِصم اليوم ِمن َأمر اِهللا إال من رِحم[: تعالى

ويجوز أن يكون عاصـم   ،فمعناه ال معصوم اليوم من أمر اهللا إال المرحوم

  . )3(انيغوإلى ذات المعني ذهب الص. علبمعني فا

ال مانع فإنه يوم حق فيـه  : أي: )4(وفسرها المفسرون بالمعنيين قال القرطبي

العذاب على الكفار فانتصب عاصم على التبرئة ويجوز ال عاصم اليوم تكـون ال  

لكن من رحمة اهللا فهـو  : أي بمعني ليس في موضع نصب استثناء ليس من األول

ويجوز أن تكون في موضع نصب على أن عاصـم بمعنـي    .ه الزجاجقال لمهيع

مدفوق، ومن أحسن ما قيل فيه أن تكـون  : أي. )5()ماء دافق:(قال تعالىمعصوم 

إال اهللا: من في موضع رفع بمعني ال يعصم اليوم من أمر اهللا إال الراحم، أي .  

ي مطعوم عاصم بمعني معصوم كما يقال طاعم وكاس بمعن: )6(قال ابن كثير

  . مطعوم ومكسو

فهو ِفي ِعيَشٍة [ :قيل معصوم إال من رحم اهللا كقوله: )7(وقال البغوي

  .مرضية: ، أي)8(]راِضيٍة

  : وعف) 24(

                                     
  .89ابن األنباري، األضداد، ص ) 1(

   ).43(اآلية، سورة هود) 2(

  . 89ص ،األضداد ،ابن األنباري) 3(

  . 36ص ،9ج ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي) 4(

  . )6(اآلية،  سورة الطارق) 5(

  . 586ص ،2ج ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير) 6(

  . 178ص ،1ج ،يل في التفسير والتأويلمعالم التنز ،البغوي) 7(

  . )29(من اآلية،  سورة الحاقة) 8(
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  . قال اللغويون أن عفا من األضداد يقال عفا الشيء إذا كثر وإذا درس

معناه حتى كثروا  )2(]حتى عفوا[: بقوله تعالى )1(واستدل األصمعي

  .)4(بقول لبيد )3(واستدل السجستانيكثروا 

فَـــعت لهـــا فمقامهـــا حم الـــديار  

ــا بم   ــا فرجامهـ ــد عولهـ ــي تأبـ  نـ

  . درست: أي

   )6(:بقول أمرئ القيس )5(واستدل ابن األنباري

لَــ فتوضــح بــالمقراةم يــعــف رسها م  

ــا نَ   ــجتَلم ــمال س ــوبٍ وش ــن جن  ها م

  . فمعناه لم يدرس رسمها

 )7(قال الطبـري . حتى عفو: ذكرها المفسرون بمعني واحد في قوله تعالىو

أي كثروا : )8(حتى كثروا وكذلك كل شيء كثر فإنه يقال فيه قد عفا، قال القرطبي

كثروا وكثرت أموالهم وأوالدهم وعفا من األضداد عفا كثر ودرس أعلم اهللا تعالى 

  . أنه أخذهم بالشدة والرخاء فلم يزدجروا ولم يشكروا

                                     
  . 8ص ،)أضداد األصمعي( األضدادثالثة كتب في  ،األصمعي  )1(

  .)95(اآلية،  سورة األعراف  )2(

   .93 ص ،)أضداد السجستاني( األضدادثالثة كتب في  ،األصمعي  )3(

  . 8ص ،ضداداأل ،األصمعيانظر ،لم أعثر عليه بديوانه) 4(

  .61 ص ،األضداد ،ابن األنباري) 5(

محمد أبوالفضل إبراهيم، مطبعة دار صادر، بيروت، دون طبعـة، بـدون   : امرؤ القيس، ديوانه، تحقيق) 6(

   .30تاريخ، ص 

  . 8ص ،6ج ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري) 7(

  .225، ص 7القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج ) 8(
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أعطينـاهم الحسـنة   : عفا كثر ودرس فهو من األضداد أي )1(وقال ابن كثير

  . مكان السيئة حتى كثروا

   :عنت) 25(

قـال   ،نها من األضـداد تكـون بمعنـى القهـر والطاعـة     إ :قال اللغويون

وأهل الحجاز يقولون الطاعة ويقال أخذته عنـوة أي   ،العنوة القهر: )2(السجستاني

   :) 3(وأنشد الشاعر .قهراً

  وةًنْـعبلْـهـا القَيأييعـطم أنـتَ  هْل

  ولم تلح نفـس   لـم تلـم  فـي احهـا اِلتي 

 :واستشهد ابن األنباري بقوله تعـالى ) 4(وإلى ذات المعنى ذهب ابن األنباري

  . فمعناه ذلت وخضعت ،)5(]وعنِت الوجوه ِللحي القيوم[

  : )6(قال الشاعر

ــذُ  ــا أخ ــوةًوهفم ــا عن ــن م   دةوع

   ولكــن بحــد ــتَرِشْــالم  الهاقَفي اس

  . وهو على معنى التسليم والطاعة بال قتال

استسـرت وجـوه الخلـق     :)7(وقد ذكرها المفسرون بالمعنيين قال الطبري

فأما قولهم أخذت الشيء عنوة فإنه وإن  ،واستسلمت للحي القيوم وأصل العنو الذل

                                     
  . 311ص ،2ج ،تفسير القرآن العظيم ،ن كثيراب) 1(

  .126ص  ،)أضداد السجستاني(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )2(

  .126ص  ،)أضداد السجستاني(انظر االصمعي ثالثة كتب في األضداد،  ،لم ينسبه إلى قائل )3(

  .56ص  ،األضداد ،ابن األنباري )4(

  .111 من اآلية،سورة طه  )5(

  .56ص  ،األضداد ،ابن األنباري: انظر ،إلى قائل لم ينسبه )6(

  .461ص  ،8ج  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري )7(
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ى هذا أن يكون أخذه عليه ويكون أخذه عن تسليم وطاعة كمـا  ناه يئول إلعكان م

   :)1(قال الشاعر

عنـوةًهل أنـت مطيعـي أيهـا القلـب  

  ولم تلح ـ   نفـس  هـا اِليم فـي احت لـم تلْ

  .)3(وابن كثير ،)2(وإلى ذات التفسير ذهب القرطبي

ساب صارت أنهم إذا عاينوا يوم القيامة الخيبة وسوء الح :)4(قال الزمخشري

  . ذليلة خاشعة مثل وجوه العناة وهم األسارى :وجوههم عانية أي

   :ينبراغ) 26(

  . ذهب اللغويون إلى أن الغابر من األضداد تكون بمعنى الباقي والماضي

   .في الماضي )6(قال األعشى ،)5(قال األصمعي

ــا ــض بم ــىع ــالمأبقَ ــي لَ   هواس

  مــن أمــه  رِابِالغَــ منِفــي الــز 

  :)8(واستشهد للغابر الباقي بقول العجاج )7(وإلى ذات المعنى ذهب السجستاني

  :)8(العجاج

ــا و ــدفم ــي محم ــن ــأن غَذْم   رفَ

  ــه ــه اإلل ــا مل ــم ــا غَض ــرى وم  ب

                                     
  . 461، ص 8المصدر السابق، ج : انظرلم ينسبه إلى قائل  )1(

  .190ص  ،17ج  ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي )2(

  .379ص  ،4ج  ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير )3(

  .768ص  ،1ج  ،الزمخشري )4(

  .58ص  ،)أضداد األصمعي(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )5(

  .18ص  ،ديوانه األعشى، )6(

  .153ص  ،)أضداد السجستاني(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )7(

  .153ص  ،)أضداد السجستاني(ثالثة كتب في األضداد، : انظر ،لم أجده بديوان رؤبة بن العجاج )8(
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إال عجـوزا  [ :للغابر بمعنى الباقي بقوله تعالى )1(واستشهد ابن األنباري

إال [ :نى واحد في تفسير قوله تعالىوذكرها المفسرون بمع .)2(]ِفي الغابرين

روى سعيد عن قتـادة قـال    :)3(قال القرطبي ]إال عجوزا ِفي الغابرين[

بقيت ويذهب أبوعبيدة إلى أن المعنى من الباقين في  :غبرت في عذاب اهللا عز وجل أي

  . متربقيت حتى ه :أنيم راله

  . من قومها بقىكانت عجوز سوء بقيت فهلكت مع من  :)4(قال ابن كثير

ـ  : ديارهم أيفي وا ربمن الذين غَ :)5(قال الزمخشري كير ذبقوا فهلكـوا والت

  . وروى أنها التفتت فأصابها حجر فماتت ،لتغلب الذكور على اإلناث

  : هجدفت) 27(

  . ن هجد من األضدادإ: قال اللغويون

تشهد واس ،الهاجد النائم، والهاجد المصلي المتهجد في الليل: )6(قال األصمعي

  . )7(تشهد بقول الحطيئةواس

ــاكو ــة  حيـ ــداك لفتيـ ــا هـ    ودمـ

ــد     جــة ه ــأعلى ذي طوال ــوضٍ ب  وخ

وِمـن الليـل   [: المتيقظ، قال تعالى: وأكثر ما يقال المتهجد نيام: أي

  . )8(]فتهجد بِه ناِفلًة لك

                                     
  .89ص  ،األضداد ،ابن األنباري )1(

  ).171(اآلية  سورة الشعراء  )2(

  .122ص  ،13ج  ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي )3(

  .259ص  ،3ج  ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير )4(

  .406ص  ،3ج ،الكشاف ،الزمخشري )5(

  . 40ص ،)أصداد األصمعي(األصمعي ثالثة كتب في األضداد ) 6(

  .237م، ص1958هـ، 1378 ،بدون ناشر بدون مكان الطبعة األولى. ديوان، تحقيق نعمات أمين طه) جرول(ئة،الحطي  )7(

  .)79(اآلية،  سورة اإلسراء  )8(
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اجـد  واستشـهد لله . )1(تيقظ بالقرآن وإلى ذات المعني ذهب السجستاني: أي

عن ابن عباس قال أيحسب أحدكم أنـه إذا  ف أما الهاجد النائم ،اليقظان باآلية السابقة

قام من الليل أنه تهجد ال ولكن حتى يقوم ثم ينام ثم يقوم ثم ينام ثم يقوم ثـم ينـام   

  . قال أبو حاتم كأنه يذهب مذهب القيام للصالة. فذلك التهجد

  :  )3(بقول لبيدللهاجد النائم : )2(واستشهد ابن السكيت

ــال ه ــق جــالَ د ــد ط ــ نا فق ىرالس   

ــ   ــدرنا إن خنـــي الـــدهر غَفَـ  لوقـ

  . نمنا: معناه

  . للهاجد النائم بقول لبيد السابق )4(واستشهد ابن األنباري

  . أما المتيقظ فاستشهد باآلية السابقة

  .  )6(والصغاني )5(وإلى ذات المعني ذهب قطرب

وِمن الليـل  [: المعنيين في تفسير قوله تعالى إلىالمفسرون  بوقد ذه

من الهجود وهـو مـن    ،التهجد )7(قال القرطبي ]فتهجد بِه ناِفلًة لك

ويقال هجدنا وهجد سهر على الضد والتهجد التيقظ بعد رفدة فصار اسماً  ،األضداد

هجد هو الذي ألن المت ؛ألنه يشتبه لها ويسمي من قام إلى الصالة متهجداً ؛للصالة

  . يلقي الهجود وهو النوم عن نفسه

                                     
  . 124 ،123ص ،)أضداد السجستاني(األصمعي ثالثة كتب في األضداد   )1(

  . 194ص ،)أضداد ابن السكيت(المصدر السابق،   )2(

  . 194ابن السكيت األضداد ص: انظر ،وزارة اإلرشاد ،الكويت ،شرح إحسان عباس. دلم أجده بديوان لبي) 3(

  . 194ص

  . 36ص ،األضداد ،ابن األنباري) 4(

  . 129ص ،األضداد ،قطرب) 5(

  . 247ص ،)للصغاني ذيٌل في األضداد(األصمعي ثالثة كتب في األضداد، )6(

  . 267ص ،10ج ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي) 7(
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 ،التهجد ما كان بعد النوم وهذا المعروف في لغة العـرب : )1(وقال ابن كثير

  . كان يتهجد بعد نومه ρوكذلك تبين األحاديث أن الرسول 

قم وقتاً والضمير في : من للتبعيض والتقدير وقتاً من الليل أي )2(قال الثعالبي

يحتمل أن يعود على القرآن، وتهجـد معنـاه وأطـرح    وا المقدر به عائد على هذ

هر به في الصـالة وقـال   والهجود النوم والمعنى ووقتاً من الليل س ،عنك دالهجو

  . التهجد بعد نومه ةعلقمة وغير

  : هنرصف) 28(
  . قال اللغويون أن صار من األضداد

أيضـاً  وصـرت   ،يقال صرته أصوره إذا ضممته إليـك : )3(قال األصمعي
  : )4(قطعت وفرقت واستدل بقول الخنساء

  لظلت الشم منها وهي تنصار

وتنصدع تنقطع : ويروي الشهب أي  

فخـْذ  [ :واسـتدل بقولـه تعـالى    )5(لى ذات المعنى ذهب ابن السـكيت إو

بمعنى قطعهن وأجمعهن فـي   )6(]َأربعًة من الطير فصرهن إليك

   .فقدم وأخر) فصرهن( )7(قال أبوحاتم .التفسير

                                     
  . 75ص ،3ج ،تفسير القرآن العظيم ،ثيرابن ك) 1(

  . 355ص ،2ج ،الجواهر الحسان في تفسير القرآن ،الثعالبي) 2(

   .33ص ،)أضداد األصمعي(األصمعي، ثالثة كتب في األضداد، ) 3(

انظـر   ،م1963بدون طبعـة  دار صادر، بيروت،  ،)تماضر بنت عمرو( الخنساءلم أعثر عليه بديوان ) 4(

   .33ص ،)أضداد األصمعي(ب في األضداد، األصمعي ثالثة كت

  .187ص ،)أضداد ابن السكيت(األصمعي ثالثة كتب في األضداد، ) 5(

   .)260(من اآلية سورة البقرة ) 6(

   .98ص ،)أضداد السجستاني(األصمعي ثالثة كتب في األضداد، ) 7(
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بمعنى قطعهـن وأملهـن أمـا     :باآلية السابقة وقال )1(واستدل ابن األنباري

   .للتفريق واستدل بقول الخنساء السابق

قـرأ أبـوجعفر    )2(قال البغـوي ) فصرهن إليك(ذكرها المفسرون بالمعنيين

وقرأ  ،قطعهن ومزقهن يقال صار يصير صيراً إذا نقطع :وحمزة بكسر الصاد أي

ل عطاء أجمعهن وأضممهن وقا ،اآلخرون بضم الصاد ومعناه أملهن إليك ووجهن

 )3(وإلـى ذات التفسـير ذهـب أبوالسـعود    . صورة صوراً إذا جمعيإليك صار 

  .)4(والسيوطي

   :هافوق) 29(

للغويون أن فوق من األضداد تكون بمعنى أعظم وتكون بمعنى اذكر العلماء 

   .دون

إن اَهللا ال يستحيي َأن [ :في تفسير قوله تعالى :)5(قال السجستاني

وقال األخفـش   ،فما دونها )6(]يضرب مَثال ما بعوضًة فما فوقها

   .وأبوعبيدة كما يقال إنه لحقير فيقال وفوق ذلك

وأضـاف   )9(والصـغاني  )8(وقطرب )7(لى ذات المعنى ذهب ابن األنباريإو

عنى دون في الوصف كقول العرب إنه لقليل وفوق القليـل  فوق تكون بم :قطرب

ألنـه لـم    ؛هذه نملة وفوق النملة :وال تكون بمعنى دون مع األسماء كقول العرب

                                     
  . 26ص  ،األضداد ،ابن األنباري) 1(

   .322ص ،1ج ،سير والتأويلمعالم التنزيل في التف ،البغوي) 2(

إلى مزايا القرآن الكريم دار إحيـاء التـراث    ،أرشاد العقل السليم ،)محمد بن محمد العمادي( أبوالسعود) 3(

   .256ص ،1ج ،بدون تاريخ ،بدون طبعة ،العربي بيروت

   .32ص ،2ج ،الدر المنثور ،السيوطي) 4(

   .101ص ،)تانيأضداد السجس(ثالثة كتب في األضداد،  األصمعي، )5(
   .)26(من اآلية سورة البقرة ) 6(
   .153،155ص ،األضداد .ابن األنباري) 7(

الطبعـة األولـى    ،األردن ،دار العلوم ،تحقيق حنا حداد ،األضداد ،)أبوعلى محمد بن المستنير(، قطرب) 8(
   .30ص ،ه1405

   .241ص ،)للصغانيذيل في األضداد (ثالثة كتب في األضداد  األصمعي،  )9(
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قال  .ن الذين ذكروا أن فوق في اآلية بمعنى دونييتقدمه وصف ورد قول المفسر

 البعوضة وصف ابن األنباري ورد والتقدير  ،دوما توكي ،لمثلهذا غلط عندي ألن

مثالً ما بعوضة فما دونها فإن كان األمر على ما ذكر من أن فوق تكون بمعنـى  

دون إال بعد تقدم الوصف لزمه إجازة هذا المعنى في اآلية إذا كان الحرف جـاء  

) بـين ( ويجوز أن تنصب البعوضة على معنى ،بعد البعوضة وهي وصف للمثل

وقها فأسقطت بين وجعـل إعرابهـا فـي    ويكون التقدير مثالً ما بعوضة إلى ما ف

   :البعوضة ليعلم أن معناها مراٌد كما قالت العرب

   )ةعلبيثمطرنا ما زبالة فال(

وقد أوردها المفسرون بالمعنيين قال  )1(الثعلبية وهم يريدون ما بين زبالة إلى
قال الكسائي وأبوعبيدة وغيرهما معنى فما فوقها مادونها أي أنهـا   :قال القرطبي

في الكالم أتراه قصيراً فيقول القائل أو  كقولكهذا : لصغر وقال الكسائيها في افوق
جريج في الكبر والضمير فـي أنـه   وقال ابن  ،هو أقصر مما ترى :فوق ذلك أي

  . )2(أن المثل أحق والحق خالف الباطل :د على المثل أيئعا

 قال ρإني سمعت رسول اهللا قالت عائشة رضي اهللا عنها، : قال الزمخشري

ومحيـت بهـا عنـه     درجةما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إال كتبت له بها (

نخبة النملة فـي   :يحتمل فما عدا الشوكة وتجاوزها في القلة وهي نحو. )3()خطيئة

و كفارة لخطاياه حتى ما أصاب المؤمن من مكروه فه( قوله عليه الصالة والسالم

هو أشد من الشوكة وأوبـخ كـالخرور    ويحتمل ما .وهي عضتها. )4()نخبة النملة

كيف يضرب المثل بعادون البعوضة وهي النهاية : قلتفإن  .على طنب الفسطاط

                                     
   .155ص ،األضداد ،ابن األنباري) 1(

   .282ص ،3ج ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي) 2(

مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي، دار إحيـاء التـراث    ) 3(

  . 1991، ص4العربي، بيروت، ج

  . 155، ص1العاصمة الرياض، جالمناوي، الفتح السماوي، تحقيق أحمد مجتبي، دار ) 4(
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جناح البعوضة أقل منها وأصغر بدرجات وقد ضربه ليس كذلك : في الصغر قلت

  .)1(مثالً للدنيا وفي خلق اهللا حيوان أصغر منها ومن جناحها) ص( رسول اهللا

  : ءوقر) 30(

   .ن القرء من األضداد يكون بمعنى الطهر والحيضإللغويون قال ا

 .وعند أهل العراق الحيض ،لطهرالِقرء عند أهل الحجاز ا: )2(قال األصمعي

  . يكون وقتاً للطهر ووقتاً للحيضقت فقد يجوز أن وا القرء المنإ: وقال

   :)3(قال األعشى

ــة   ــي رفع ــي الح ــاالً وف ــة م   موروث

  ــفيهــا  لمــا ضــاعنَم ــن قُــروءكا اِئس

لما ضاع فيها من طهر نسائكا :أي.   

للحـيض   )5(ستشهد ابـن األنبـاري  او )4(وإلى ذات المعنى ذهب السجستاني

   .)6("دعي الصالة أيام أقرائك"أنه قال للمرأة  ρبالحديث الذي يروي عن النبي 

                                     
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل فـي وجـوه التأويـل، دار    ) أبوالقاسم محمود بن عمر(الزمخشري ) 1(

   .250، ص1وانظرالسيوطي، الدر المنثور، ج. 56، ص1الكتب العلمية، بيروت، بدون طبعة، بدون تاريخ، ج

  . 6 - 5ص ،)اد األصمعيأضد(األصمعي ثالثة كتب في األضداد، ) 2(

 ،بيروت بدون طبعة ،دار النهضة العربية ،شرح محمد محمد حسين ،ديوانه ، )ميمون بن قيس( االعشى) 3(

   .749ص ،وبدون تاريخ

   .99ص ،)أضداد السجستاني(األصمعي، ثالثة كتب في األضداد،) 4(

   .210ص ،األضداد ،ابن األنباري) 5(

 ،بيـروت بدون طبعة، بدون تاريخ، دار المعرفة  ،كتاب الحيض ،)بوالحسنعلى بن عمرو أ(الدار قطني) 6(

  .36ص ،1ج
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   :)2(بن كلثوم وبقول عمر )1(واستشهد قطرب

ــذ ــرةَ َأراعـ ــدي جـ ــرٍمـ    اء بكـ

     ح نينــاهجــانِ اللــون لــم تقــر 

3(]َثالَثَة قروٍء[لم ترم به وقوله تعالى  :أي(.   

 ،اختلف العلماء في اإلقـراء " :)4(قال القرطبي ،أوردها المفسرون بالمعنيين
بن مسعود وقتادة والضحاك وقال  بداهللاوهو وقول ع ،فقال أهل الكوفة هي الحيض

 .وهو قول عائشة وابن عمرو أبان بن عثمان والشافعي ،هي األطهارأهل الحجاز 
   ."هرتطقال أهل اللسان والعلماء في تأويل القرء أقرأت المرأة إذا حاضت و

ن قلت إم يرد ال حيضاً وال طهراً فلوجاء في معنى الوقت : الزمخشري قال
 :لمحتكر يتربص الغالء أيكقولك االمفعولية قلت على ) ثَالَثَةَ قُروء( فعالم انتصب

مدة ثالثة قروء فإن  نيتربص :أي ،أو على أنه ظرف ،مضى ثالثة قروء نيتربص
قلت لما جاء المميز على جمع الكثرة دون القلة التي هي األقراء قلت يتسعون في 

   .)5(ذلك فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان اآلخر الشتراكهما في الجمعية

                                     
  .21ص ،االضداد ،قطرب) 1(

، بيـروت ، دار الكتاب العربـي  ،ق أميل بديع يعقوبيحقتجمع و ،عمر بن كلثوم ،لم اعثر عليه بديوانه) 2(

  .21قطرب، األضدد، ص : بدون تاريخ، انظر الطبعة األولى،

   .)228(من اآلية قرة سورة الب) 3(

  .115ص ،3ج ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي) 4(

   .135ص ،1ج ،الكشاف ،الزمخشري) 5(
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   :ونسطاقال) 31(

 :)1(قال األصمعي .ن قسط من األضداد بمعنى الجور والعدلإ :قال اللغويون

فـاحكم بيـنهم   [ :وأقسط باأللف عدل ال غير قـال تعـالى   ،قسط جار

   .العادلين :أي )2(]بالِقسِط إن اَهللا يِحب املقِسِطني

هـنم  وَأما القاِسـطون فكـانوا ِلج  [ :وقال في الجائرين

   )3(]حطبا

وابن األنباري واستشهدوا بـاآليتين   ،)4(وإلى ذات المعنى ذهب ابن السكيت

   .)6(الحارث بن حلزة يقولأيضاً  )5(واستشهد ابن األنباريالسابقتين 

ــطٌ ــك مقس ــُل مل ــ وأكم من ــي ي مش  

ــ   ــا لَ دونِ نومـ ــدمـ ــاء هيـ  الثنـ

وَأمـا  [ :في قولـه تعـالى   :)7(ال الطبريوأوردها المفسرون بالمعنيين ق

   .الجائرون عن اإلسالم فكانوا لجهنم حطباً توقدهم )8(]القاِسطون

الجائرون عـن طريـق الحـق     :أي )10()قَاِسطُونلوَأما ا( :)9(قال القرطبي

   .العادلين :أي )11()مقِْسِطينلِإن اَهللا يِحب ا( :واإليمان

                                     
   .19ص ،)أضداد األصمعي(األصمعي ثالثة كتب في األضداد، ) 1(

   .)42(اآلية  سورة المائدة ) 2(

   .)15( رقم اآلية سورة الجن ) 3(

   .174،175ص ،)داد ابن السكيتأض(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )4(

  .42ص ،األضداد ،ابن األنباري) 5(

  . 26، صم1991بيروت  ،دار الكتاب العربي ،يعقوببديع أميل  ،تحقيق ،ديوانه ،الحارث بن حلزة) 6(

   .268ص ،12ج ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري) 7(

   .)15( رقم اآلية سورة الجن ) 8(

   .174ص ،6وج ،18ص ،19ج ،ع ألحكام القرآنالجام ،القرطبي) 9(

   .)15(اآلية  سورة الجن ) 10(

   .)42(اآلية  سورة المائدة ) 11(
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وإن حكمـت فـاحكم بيـنهم    [ :قوله تعالىفي  :)1(قال البغوي

المقسطون عند اهللا على ": إنه قال ρوروى عن النبي  ،بالعدل :أي )2(]بالِقسِط

  .)3("على منابر من   نور

   :انعقال) 32(

ـ    ،من األضداد قنعأن لفظة  :قال اللغويون الراضـي   انعتكـون بمعنـى الق

  . والسائل

والقانع  ،القناعة  ومصدره .ما قسم اهللا لهبالراضي القانع " :)4(قال األصمعي

  : )5(قال عدي بن زيد العبادي ،ومصدره القنوع ،السائل

إذا وصُل تْنّوما ح   وأبـت بوصـله * ولم أحرم الم ـ  ضـطر إذا جقَ اءعـاً ان 

 قانعفال )6(]وَأطِعموا القاِنع واملعتر[ :سائالً وقال تعالى :أي

   .السائل

   :)7(قال لبيد

ــعيد ــنهم سـ ــيبهآفمـ ــذٌ بنصـ   خـ

  ومـــنهم شـــقي بالمعقَـــ يشـــةانع 

  

                                     
   .258ص ،2ج ،معالم التنزيل في التفسير والتأويل ،البغوي) 1(

   .)42: (، اآليةسورة المائدة) 2(

الرافعي الكبير، تحقيق عبـد  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني، تلخيص الحبير في أحاديث  ) 3(

  . 81، ص4م، ج1964هـ 1384اهللا هاشم اليماني، مكان المدني، المدينة المنورة، 

  .50 – 49ص  ،)أضداد األصمعي(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )4(

 ،م1965 ، بدون مكان، طبعة، نشر شركة دار الجوهرية جبار المعيبد، ،تحقيق لم أعثر عليه في ديوانه، )5(

  .49ص  األصمعي ثالثة كتب في األضداد، : انظر ،م1965

  ).36(من اآلية، سورة الحج  )6(

  .170ص  ،ديوانه ،لبيد بن ربيعة )7(
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ة، قواستشهد للقانع السائل باآلية السـاب  )1(وإلى ذات المعنى ذهب السجستاني

   :)2(قال الشماخو

ــا ــرء ي للمـ ــلحالمـ ــغْيفَهصـ   ينَـ

ــفُّ   ــاقرة أعـ ــ مفـ ــن القُمـ  وعِنُـ

   .الناس من سؤال :أي

للقانع بمعنى السائل باآلية السابقة أما القانع الراضي  )3(واستشهد ابن األنباري

  :)4(الراضي فاستدل بقول الشاعر

واقنــع بالشــيءــســيرِاليصانةًي  

ــيِ   ــر لنفس ــرتُ والح مــا ع ــ م  عانقَ

   .راض :أي

 :لىفـي تفسـير قولـه تعـا     ،)5(وأوردها المفسرون بالمعنيين قال الطبري

المراد بالقانع المستغني بما أعطيتـه   )6(]وَأطِعموا القاِنع واملعتر[

وقال سعيد بن  .ويسألك ،والقانع هو الذي يقنع إليك ،وهو في بيته والقانع المتعفف

ثالثة  أاآلية من ذهب إلى أن األضحية تجزوقد احتج بهذه  ،جبير القانع هو السائل

  . وثلث يتصدق به على الفقراء ،وثلث يهديه ،كلهفثلث لصاحبها يأ :أجزاء

                                     
  .116ص  ،)أضداد السجستاني(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )1(

ص  ،ةبدون طبع ،دار المعارف بمصر ،شرح صالح الدين الهادي ،ديوانه ،الذبياني الشماخ بن ضرار  )2(

221.  

  .47ص  ،األضداد ،ابن األنباري )3(

  .48ص  ،األضداد ،ابن األنباري ،انظر ،لم ينسبه إلى قائل )4(

  .298ص  ،3ج  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري )5(

  ).36(من اآلية سورة الحج  )6(
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السائل من قنعت إليه وإذا خضعت لـه وسـألته    ،القانع :)1(قال الزمخشري

من قنعـت قنعـاً    ،أو القانع الراضي بما عنده وبما يعطي من غير سؤال ،قنوعاً

  .وقناعة

   :ناك) 33(

   .فعل لما وقع وفعل لما يقع هنإ :قال اللغويون

اتسعت العرب فجعلوا فعل في مواضع لما لم ينقطع بعد ولما  :)2(قال أبوحاتم

آيـف نكلـم مـن آـان ِفـي املهـِد       [ :لم يكن بعد فقال تعـالى 

 ،)4(]ونادى َأصحاب الجنـةِ [ :من يكون وقوله تعالى :، أي)3(]صبيا

واستشهد باآليـة   ،)5(وإلى ذات المعنى ذهب ابن األنباري ،ينادون في اآلخرة :أي

  . السابقة

   :)7(بقول الحطيئة) 6(واستشهد قطرب

ــ ــةُالح دهِشَ ــينطيئ ــىح ــهريلق   ب

  ــد ــ إن الوليــ ــبال قُّأحــ  رِذْعــ

  . ولم يلقه بعد

ـ كان هنا لـيس   :) 8(، قال القرطبين بالمعنيينيالمفسرهي عند و راد بهـا  ي

وكان  اآلنوإنما هي في معنى هو  ،د صبياًألن كل واحد قد كان في المه ؛الماضي

والماضي قد يذكر بمعنى المستقبل  ،والتقدير من يكن في المهد صبياً ،نوبمعنى يك

                                     
  .804ص  ،1ج  ،لكشافا ،الزمخشري )1(

  .131ص  ،)ضداد السجستانيأ(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )2(

  .29 من اآليةسورة مريم  )3(

  ).50(من اآلية سورة األعراف  )4(

  .44 – 43ص  ،األضداد ،ابن األنباري )5(

  .116ص  ،األضداد ،قطرب )6(

  .237ص  ، ديوانه،الحطيئة )7(

  .95ص  ،11ج  ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي )8(
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بارك الِذي إن َشاَء جعل لك خيرا ت[ :في الجزاء كقوله تعالى

أن يشـاء   :أي ) 1(]ِمن َذِلك جناٍت تجري ِمن تحِتها األنهار

  : وأجيب عن ذلك بوجهين: ")2(ال الزمخشريق. يجعل

مبهم يصلح لقريبه  لجملة في زمان ماضٍاوإن كان اإليقاع مضمون : األول

  .وبعيده وهو هاهنا لقريبه فيكون المعنى كيف نكلم من كان باألمس

رضهم من ذلك استمرار حال الصبي به غمن هذا الوقت في المهد و وقريٌب

   .ولم يبرح بعد عنه

ومن موصوفه والمعنى كيـف   ،تكلم حكاية حال ماضيهأن يكون ال: والثاني

كلم هذا وفي العـدول  ناآلن حتى  فكلمناهم إال :المهد أي فينكلم الموصفين بأنهم 

التصوير واالستمرار وهذا كما في الكشف وجه حسن  ةعن الماضي إلى الحال أفاد

  .)3(مالئم

  : ال) 34(

   .قال اللغويون أن ال من األضداد

 وتكـون  ،ال تكون بمعنى الجحد وهو األشـهر فيهـا  " :) 4(ال ابن األنباريق

د ال يحتاج إلى شاهد وكونها بمعنى اإلثبـات  حجوكونها بمعنى ال ،بمعنى اإلثبات

وحـرام علـى قريـٍة َأهلكناهـا َأنهـم ال      [ :قوله تعـالى 

مـا منعـك َأال   قال [ :معناها أنهم يرجعون وقال تعالى ،)5(]يرجعون

                                     
  ).10(اآلية  سورة الفرقان  )1(

  .92ص  ،1ج  ،الكشاف ،الزمخشري )2(

  .92ص  ،1ج  ،الكشاف ،الزمخشري )3(

  .133ص  ،األضداد ،ابن االنباري )4(

  ).95(اآلية  سورة األنبياء  )5(
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)1(]تسجد
وإلـى ذات المعنـى ذهـب    . معناها أن تسجد فـدخلت ال للتوكيـد   ،

  .)2(الصغاني

روى ذلك عن ابـن   ،، هي صلة)3(وذكرها المفسرون بالمعنيين قال القرطبي

وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا بعـد الهـالك    :عباس واختاره أبوعبيدة أي

وجب علـى  : أي،هي ثابتة ويكون الحرام بمعنى الواجبليست بصلة وإنما  :وقيل

  : )4(قرية كما قالت الخنساء

ـــوأن حدرى الـــاً ال َأرامـــهرابالحي  

ــ   ــوة االجعلــى شَ رِخْ بكــين علــى ض 

  .)5(تريد أخاها فال ثابتة على هذا القول

ه ابـن  هكذا صرح ب ،ال يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة :)6(قال ابن كثير

  . ال يتوبون والقول األول أظهر واهللا أعلم :عباس أنهم ال يرجعون أي

  .أن يرجعوا إلى الدنيا وال زائدة في اآلية :)7(قال الواحدي

  

                                     
  ).12(اآلية  سورة األعراف  )1(

  .248ص  ،)ذيل فن األضداد، الصغاني(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،   )2(

  .297ص  ،11ج  ،آنالجامع ألحكام القر ،القرطبي )3(

  .360الخنساء، ديوانها، ص  )4(

  .297ص  ،11ج  ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي )5(

  .262ص  ،3ج  ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير )6(

  .72ص  ،1ج  ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،الواحدي )7(
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   :يهممثل) 35(

من األضداد يقال المشبه للشيء والمعادل لـه يقـال    )مثل(ن إقال اللغويون 

نه يقال رأيتكم مثليكم إ :)1(األنباريمثل للضعف فيكون واقعاً على المثلين قال ابن 

من هذا قول اهللا  ،رأيتكم ضعفيكم :ورأيتكم مثلكم يراد به ،يراد به رأيتكم ضعفيكم

معناه يـرى المسـلمون    )2(]يرونهم مْثليهم رْأي العين[ :تعالى

مثـل الشـيء المشـبه لـه      :م وقال الصغانيهثالثة أمثال: مشركين ضعفيهم أيال

   .لمعادل لهوا

ن المشركين وترون أيها المؤمن : )3(قال القرطبي ،فسرها المفسرون بالمعنيين

ـ  ،وقد كانوا ثالثة أمثالهم ،المشركين مثليكم في العدد ين فقلل اهللا المشركين في أع

ويحتمل أن يكون الضمير في مثليهم للمسلمين  ،دتهمفأراها إياهم مثلي ع ،المسلمين

ترون أيها المسلمون المس :أيترون أنفسكم  :لمين مثلي ما أنتم عليه من العدد أي

  . مثلي عددكم ففعل اهللا لهم ذلك لتقوى أنفسهم على لقاء المشركين

سلمين مثليهم فـي العـدد رأى   يرى المشركون يوم بدر الم :)4(وقال الثعالبي

 :والقول الثـاني  ،جعل اهللا ذلك فيما رأوه سبباً لنصرة اإلسالم عليهم :أي عينهم،أ

أي: ضعفيهم فـي العـدد ومـع هـذا      :ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم أي

   .نصرهم اهللا عليهم

                                     
  .89، صاألضداد ،ابن األنباري) 1(

  . )13(اآلية سورة آل عمران ) 2(

   .36ص ،4ج ،ألحكام القرآن ، الجامعالقرطبي) 3(

دار األعلمي بيروت بدون  ،جواهر الحسان في تفسير القرآن ،)فعبدالرحمن بن محمد بن مخلو(الثعالبي ) 4(

   .272ص ،4ج ،بدون طبعة
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وقللهم اهللا في أعينهم وأراهم على  ،هم كانوا ثالثة أمثالهم :)1(وقال الواحدي

   .قدر ما أعلمهم أن المائة منهم تغلب المائتين من الكفار

                                     
عـة  دار القلم الطب .دمشق .الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،)على بن أحمد الواحدي أبوالحسن(الواحدي ) 1(

    .200ص ،1ج ،م1995األولى 
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  : روسجالم) 36(

والمسـجور   ،يقال المسجور المملؤ ،لمسجور من األضدادن اإ :قال اللغويون

  . للفارغ

وإَذا البحـار  [: للمسجور الفارغ بقوله تعـالى ) 1(استدل األصمعي

ؤ فاستدل عليه بقولـه  أما المسجور الممل ،بعض فيفرغ بعضها : أي ،)2(]سجرت

   .نالمآل ،)3(]والبحر املسجور[: تعالى

   :)4(وقول لبيد

ــفتو ــس طا عــرض ــرى وص   عادالس

  ــم ــاوزورةًجسـ ــاالمقَّ متجـ  )5(هـ

: وأضاف ابن السـكيت  ،)6(توإلى ذلك المعنى ذهب السجستاني وابن السكي

   .إذا مألها :سجر السيل الفرات :حكى أبوعمرو يقال

   :)7(ل ذي الرمةوقو .واستدل ابن األنباري باآليتين السابقتين

ــف ــقص ــزددون الخُ ــوب نواش   والقل

ـ مسـجورٍ صـح  طِّعلى شَ   ادعِفّوب الض 

. وقالت امرأة من أهل الحجاز أن حوضكم لمسجور وما كانت فيه قطرة ماء

   :قال ابن األنباري فيه وجهان

                                     
  .11 – 10ص  ،)أضداد األصمعي(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )1(

  ).6(اآلية  سورة التكوير  )2(

  ).6(اآلية سورة الطور  )3(

  . 307ص  ،لبيد ديوانه )4(

  .127 – 126ص  ،)أضداد السجستاني(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )5(

  .168ص  ،)ابن السكيتأضداد (المصدر،  )6(

  .366ص  ،ديوانه ،الرمة ذو )7(
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ن علـى  واآلخر أن حوضكم لمآل ،أحدهما أن يكون معناه أن حوضكم لفارغ

وأضاف قطرب في ) 3(وقطرب) 2(ب الصغانيوإلى ذات المعنى ذه .)1(جهة التفاؤل

كان المعنى على مذهب فرغـت   ]وإَذا البحار سجرت[ :في قوله تعالى

  . ليس بهذا شيء على قول المكية

 :مـن قولـه تعـالى    :) 4(وقد ذكرها المفسرون بالمعنيين فقـال الطبـري  

ممتلئ وقـال  المسجور ال :حدثنا بشر عن قتادة قال) 5(]والبحر املسجور[

 ) 6(وإلى ذات المعنى ذهب ابـن كثيـر   ،بل المسجور الذي قد ذهب ماؤه :آخرون

  .)7(والبغوي

وقـال   ،اختلف الناس في البحر المسجور فقال قتادة المملؤ :) 8(قال الثعالبي

وروى أن البحار يوم القيامة يذهب ماؤها فهذا معـروف فـي    ،ابن عباس الفارغ

  .قيل يوقد البحر ناراً يوم القيامة فلذلك سجرهو ،فهو من األضداد ،اللغة

  

                                     
  .40 – 39ص  ،األضداد ،ابن األنباري )1(

  .232ص  ،)للصغانيذيل في األضداد (األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )2(

  .102ص  ،األضداد ،قطرب )3(

  .482ص  ،11ج  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري )4(

  ).6(ية اآل سورة الطور  )5(

  .305ص  ،4ج  ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير )6(

  .386ص  ،1ج  ،معالم التنزيل في التفسير والتأويل ،البغوي )7(

  .214ص  ،4ج  ،الجواهر الحسان في تفسير القرآن ،الثعالبي )8(
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   :حيمسال) 37(

   .ذكر اللغويون أن المسيح من األضداد

يقال المسيح لعيسى بن مريم عليه السالم ومنـه قولـه    )1(قال ابن األنباري

إن اَهللا يبشِّرِك بكِلمٍة منه اسمه املِسيح ِعيسـى  [ :تعالى

قال رسـول   :قال ،عن عبداهللا بن عمر ،ويقال المسيح للدجال )2(]ابن مريم

أحسن ما أنت راء من فرأيت رجالً آدم كفي المنام ني الليلة عند الكعبة اأر" ρاهللا 

متكئاً علـى   ،تقطر ماء فهي كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجله ةالرجال له لم

بـن   مسـيح ال: هذا فقيلالبيت فسألت من يطوف ب ،رجلين أو على عواتق رجلين

فسألت من  ،ورأيت رجالً جعداً قططاً أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية ،مريم

   .)4(وإلى ذات المعنى ذهب الصغاني. )3("المسيح الدجال :هذا فقيل

لقـب لعيسـى عليـه     :المسيح :)5(قال الطبري ،أوردها المفسرون بالمعنيين

وروى عن ابن عبـاس   ،هب فيها فلم يستكنذ :ألنه مسح األرض أي :السالم فقيل

من  رفنه فعيل صإلذلك ف اًفكأنه سمي مسيح ،أنه كان ال يمسح ذا عاهة إال برئ

   .ا هو ممسوح يعني مسحه اهللا فطهره من الذنوبإنمإلى فعيل و مفعول

: واضـاف القرطبـي   ،)7(والقرطبـي  ،)6(وإلى ذات التفسير ذهب ابن كثير

 .خلقه خلقاً ملعونـاً : خلقه خلقاً كريماً ومسخه: سحه اهللالمسيح ضد المسيخ يقال م

                                     
   .213ص ،األضداد ،ابن األنباري) 1(

  ) 45(اآلية  سورة آل عمران ) 2(

، صحيح البخاري، تحقيق مصطفي ديب البغا، دار ابن )ن إسماعيل أبو عبد اهللا الجعفيمحمد ب(البخاري ) 3(

  . 2211، ص 5م، ج1987 -هـ1497، 3ابن كثير اليمامة، ط

   .245ص ،األضداد ،)ذيل في أضداد الصغاني(األصمعي ثالث كتب من األضداد، ) 4(

   .286ص ،3ج ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري) 5(

   .484ص ،1ج ،تفسير القرآن العظيم ،بن كثيرا) 6(

   .89ص ،4ج ،الجامع الحكام القرآن ،القرطبي) 7(
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الصديق والمسيخ األعور وبه سمي الدجال أما الدجال  :وقال ابن األعرابي المسيح

ألنه ممسوح أحد العينين وقد قيل في الدجال مسيح بكسر الميم وشد  اً؛سمي مسيح

األكثر سمي به ألنـه  وعليه  ،واألول أشهر ،السين وبعضهم يقول بالخاء المنقوطة

مكة والمدينة وبيت المقدس  إالها ويدخل جميع بلدانها قيطو: يسيح في األرض أي

وابن مريم يمسـحها منحـه    ،نةعنى فاعل، فالدجال يمسح األرض محفهو فعيل بم

   .وعلى أنه ممسوح العين فعيل بمعنى مفعول

  : ةزافبم) 38(

جـاة     اد تكـون بمعنـى المن  فازة مـن األضـد  ذكر العلماء اللغويون أن الم

   .والمهلكة

قال  ،من فاز يفوز إذا نجا وهي مهلكة فعلةلمفازة مسموا ا :)1(قال األصمعي

منه منجاة ال :أي )2(]فلا تحسبنهم بمفازٍة ِمن العَذاب[ :تعالى

ات وإلـى ذ  اًلملدوغ سـليم لوأصل المفازة مهلكة فتفاءلوا بالسالمة والفوز كقولهم 

ن األنباري للمناجاة باآليـة  واستشهد اب )4(والصغاني )3(المعنى ذهب ابن األنباري

   :)5(وللمعنى اآلخر بقول امرؤ القيس ،قةبالسا

 وكم مـن دون  هـا مـن مه مـة ـ وم    ازةفَ

  جـدبٍ  من أرضٍ وكم دـ نهـا ولِ و صوص 

هم بمنجاة من عذاب اهللا ظنفال ت: )6(وأوردها المفسرون بالمعنيين قال الطبري

قال  ،اهللا الذي أعده ألعدائه في الدنيا من الخسف والرجف والقتل وال هم ببعيد منه

                                     
   .38ص ،)أضداد األصمعي(األصمعي ثالثة كتب في األضداد، ) 1(

   .)188(اآلية  سورة آل عمران ) 2(

   .74ص ثالثة كتب في األضداد، األضداد،ابن األنباري ) 3(

   .241ص ،)الصغانيذيل في األضداد (ألضداد، األصمعي ثالثة كتب في ا) 4(

   .177ص ،الطبعة الرابعة ،دار المعارف ،محمد أبوالفضل إبراهيم :حقيقت ،ديوانه ،القيس ؤامر) 5(

   .546ص ،3ج ،الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن) 6(
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وجـوز أن تكـون   صـدر،  ين بنجاة منه على أن المفازة ممتلبس :أي :)1(األلوسي

ن النجاة بمنجاة منه أل: )2(قال الزمخشري ،محل فوز ونجاة :المفازة اسم مكان أي

جاتهم العمل الصالح لهذا فسر ابن عبـاس رضـي اهللا   وسبب منمن أعظم الفالح 

الصـالح سـبب    ويجوز حسب فالحهم ألن العمل ،عنهما المفازة باألعمال الحسنة

الصالح في نفسه مفـازة ألنـه   ويجوز أن يسمى العمل  ،نةجالفالح وهو دخول ال

  . سببها

  : ونفرطم) 39(

  . ذكر اللغويون أن المفرط من األضداد

  . المفرط المقدم والمؤخر: )3(لسجستانيقال ا

: واستشهد بقوله تعالى ،فرطت الرجل إذا قدمته وأخرته: )4(قال ابن األنباري

مقـدمون   )5(]ال جرم َأن هلم النار وَأنهم مفرطـون [: تعالى

كون وإلى ذات المعنـي ذهـب قطـرب    وون متريوقال جماعة من المفسرين منس

يجوز فيها أن يكونوا مقدمون إليهـا جميعـاً ويجـوز أنهـم     وأضاف في التفسير 

  . )6(مؤخرون مباعدون

مخسئون مبعدون وأولى األقوال : )7(بالمعنيين قال الطبرى مفسرونال هاذكر

التقـديم  بمعنـى  هو الذي أن اإلفراط بالصواب القول الذي اخترناه وذلك  في ذلك

قت ورود من قدمه عليـه ولـيس   إلصالح ما يقدم إليه إلى ووإنما يقال فيمن قدم 

                                     
دار التراث العربي  ،ع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسب ،)د أبوالفضلومحم(، األلوسي) 1(

   .9ص ،16ج ،بدون طبعة ،بيروت

   .1115ص ،1ج ، الكشاف،الزمخشري) 2(

  . 141ص ،)أضداد السجستاني(األصمعي ثالثة كتب في األضداد، ) 3(

  . 50ص ،األضداد ،ابن األنباري) 4(

  . )62(من اآلية،  سورة النحل) 5(

  81، ص ،األضداد ،قطرب) 6(

  . 106ص ،7ج عن تآويل آي القرآن، ع البيانجام ،الطبري) 7(
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شيء فيها لوارد يرد عليها فيها فيوافقه بمقدم من قدم إلى النار من أهلها إلصالح 

ل له فإذا كان معني ذلك اإلفراط الذي هو تأويل عجوإنما تقدم إليها لعذاب ي مصلحاً

وهو اإلفراط الذي . التعجيل ففسد أن يكون له وجه في الصحة صح المعني اآلخر

ما : والترك وذلك أن يحكي عن العرب ما أفرطت ورائي أحد أي في التخليبمعن

1(وإلى ذات التفسير ذهب القرطبي. لم أخلفه: خلفته وما فرطته، أي( .  

ب الماء الـوارد والمتـأخرون،   الفرط المتقدمون في طل: )2(قال الزمخشري

معناها مسـرفون  نافع بكسر الراء وتخفيفها وهي قراءة عبد اهللا بن مسعود و وقرأ

في الذنوب والمعصية أي :مضيعون : أفرطوا فيها، وقرأ بكسر الراء وتشديدها أي

  . )3(، فهو من التفريط في الواجباهللا أمر

   :من) 40(

 ،األضداد تكون لبعض الشـيء وتكـون لكلـه   من ِمن : )4(قال ابن األنباري

 :قوله تعـالى  هشاهد وكونها بمعنى كل ،وكونها للتبعيض ال تحتاج فيه إلى شاهد

 :كل الثمرات وقوله تعالى :معناها ) 5(]وهلم ِفيها ِمن آل الثَّمراِت[

يغفر لكم ذنـوبكم وقولـه    :معناها ،)6(]يغِفر لكم ِمن ُذنوبكم[ :تعالى

وعد اُهللا الـِذين آمنـوا وعِملـوا الصـاِلحاِت     [ :تعالى

 ،وعهدهم اهللا كلهم مغفـرة  :معناها ،)7(]ِظيماِمنهم مغِفرة وَأجرا ع

فمن ليسـت   ،)8(]وننزل ِمن القرآن ما هو ِشفاٌء[ :وقوله تعالى

                                     
  . 107ص ،1ج ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي) 1(

  . 659ص ،1ج ،الكشاف ،الزمخشري) 2(

  . 659ص ،1ج المصدر السابق،) 3(

  .156ص  ،األضداد ،ابن األنباري )4(

  ).15(اآلية  سورة محمد  )5(

  ).31(اآلية  سورة األحقاف  )6(

  ).129(اآلية  سورة الفتح  )7(

  ).82(اآلية  سورة اإلسراء  )8(
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هاهنا تبعيضاً ألنه ال يكون بعض القرآن شفاء وبعضه غير شفاء فمـن تحتمـل   

 الشفاء من جهة القرآن والتأويـل اآلخـر أن   ننزل :أحدهما التجنيس، أي :تأويلين

قـل ِللمـؤِمِنني يغضـوا ِمـن     [: تكون من مزيدة للتوكيد قال تعالى

  . ، وهو يريد يغضوا أبصارهم)1(]َأبصارِهم

  :)2(وكقول ذي الرمة

إذا مــا امــرؤ حــاولنلنَــقتُأن يه  

ــوسِ   ــين النف ــال شــحنة ب ــوال د ب  ِلخْ

  رىي فـي الثَّـاحقَـاَألرِوعن نَـ تبسمتْ

  وفتــرنصــارِمــن أب ــمضــ روجةِلنُح 

ــروجة ــار مضـ ــرن أبصـ    أراد وفتـ

ولهؤالء المتقين فـي   :)3(فقال الطبري ،وقد ذكرها المفسرون بالمعنى اآلخر

هذه الجنة من هذه األنهار التي ذكرنا من جميع الثمرات التي تكون على األشجار 

وعفو من اهللا لهم عن ذنوبهم فـي   ،)4(]ومغِفرة ِمن ربهم[ :وقوله تعالى

   .الدنيا ثم تابوا منها وصفح لهم عن التوبة عليها

يـدعون  [: كقولـه تعـالى  "فيها من كل الثمرات ولهم: ")5(وقال ابن كثير

ِفيهما ِمـن آـل   [: ، وقوله تعالى)6(]ِفيها بكل فاِآهٍة آِمِنني

آمن هـو  [: وقوله سبحانه وتعالىمع ذلك كله : ، أي)7(]فاِآهٍة زوجان

                                     
  ).30(اآلية  سورة النور  )1(

ص  ،طبع على نفقه كلية كمبريج ،ديوانه صححه كاريل هنري هيس) غيالن بن عقبة العدوي( ذي الرمة )2(

  .487ص 

  .213ص  ،11ج  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري )3(

  ).15(اآلية  سورة محمد  )4(

  .224ص  4ج  ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير )5(

  ).55(من اآلية سورة الدخان  )6(

  ).52(اآلية سورة الرحمن  )7(
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الدرجات كمن  فيليس هؤالء كهؤالء وليس من هو ) 1(]خاِلد ِفي النـار 

   .هو في الدركات

  : ناسال) 41(

وناس من الجن قال  ،يقال ناس للناس ،الناس من األضداد) 2(قال ابن األنباري

جلنـِة  ِمـن ا * الِذي يوسوس ِفي صـدور النـاس   [ :تعالى

   .جنهم وناسهم :الذي يوسوس في صدور الناس :أي) 3(]والناس

جاء قوم من الجن فوقفوا فقيـل   :حدث بعض العرب قوماً فقال : قال الفراء

وَأنه آـان رجـال   [ :نحن ناس من الجن قال تعالى :لهم من أنتم؟ فقالوا

فجعل من الجـن رجـاالً    .)4(]ِمن اإلنس يعوُذون برجال ِمن اجلن

قـال   ،وذكرها المفسرون بالمعنيين ،كما يستحق الناس ،يستحقون التسمية برجال

: نسى كمـا قـال تعـالى   إو جنييان الذي يوسوس على أنه ضربان ب :)5(الثعالبي

وقد جوز أن يكـون بيانـاً    .ومتعلق بيوسوس ،)6(]َشياِطني اإلنس واجلن[

وال  ،ق على الجن أيضاً حسب إطالق النفر والرجـال علـيهم  للناس على أنه يطل

ويجعل سقوط الياء كسقوطها فـي   ،تعويل عليه وأقرب منه أنه يراد بالناس الناس

ثم بين بالجنة والناس وإلـى ذات   ،)7(]يوم يدعو الداِعي[ :قوله تعالى

  .)8(التفسير ذهب القرطبي

                                     
  ). 15(سورة محمد من اآلية  )1(

  .203ص  ،األضداد ،ابن األنباري )2(

  ).6(،)5(اآلية،  سورة الناس  )3(

  ).16(اآلية،  سورة الجن  )4(

  .219ص  ،9فسير القرآن ج جواهر الحسان في ت ،الثعالبي )5(

  ). 112(سورة األنعام، اآلية  )6(

  ).6(سورة القمر، اآلية  )7(

  .243،ص 2القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج  )8(
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)42 (ند:   

ِند الشيء مثله وشبهه ونده يكون بمعنى  ،ند من األضدادذكر اللغويون أن ال

  . ضده

   :) 2(نبقول حسا ) 1(واستشهد السجستاني
ــ ــتَأتهجـ ــهوه ولسـ ــدلـ  بنـ

  ـ ا لخيرِمكُفشـــر  داءكمـــا الفــ

  بكفؤ  :أي

فـال تجعلـوا ِللـِه َأنـدادا وَأنـتم      [ :وقوله تعـالى 

 ،الند أيضاً للجمع من الرجال والنسـاء  نعرب يجعلووكثير من ال ) 3(]تعلمون

   .كما يجعلون المثل والشبه والعدل والضد

  : في الجمع فأفرده ) 4(قال جرير
ــون ــاً تجعلـ ــأتيمـ ــداًيإلـ   نـ

     ــد ــب ندي ــذي حس ــيم ل ــا ت  وم

 ) 6(ستشهد ابن األنبارياو ) 5(انيصغاري والذهب ابن األنب معنىوإلى ذات ال

فقـالوا أعـداالً    :اختلف في تفسيرها على جهتين :ة السابقة وقالباآلي ) 6(األنباري

   .أضداداً :والعدل المثل وأنداداً

ال تجعلـوا  فـ [ :تعالىوقد ذكرها المفسرون بالمعنيين في تفسير قوله 

   .)7(]...ِللِه َأندادا

                                     
   .74 -73ص ،)أضداد السجستاني(ها ذيل الكتاب ثالثة كتب في األضداد ويلي األصمعي،) 1(
   .18ص ،1ج ،بدون طبعة بدون تاريخ ،ر صادر بيروتدا ت،تحقيق وليد عرفا ،ديوانه ،حسان بن ثابت) 2(

   .18ص
  . 22 :اآلية، سورة البقرة) 3(
   .29ص ،بدون طبعة ،بيروت ،دار صادر ،محمد أمين طه تتحقيق نعما ،هديوان ،جرير بن عطية) 4(
  . 246، ص)للصغانيذيل في األضداد (، ثالثة كتب في األضداد األصمعي،) 5(

مكتبة القـرآن   .تحقيق محمد إبراهيم الدسوقي ،األضداد في اللغة ،محمد بن بشار أبوالقاسم ،ابن األنباري) 6(

   .18ص ،بدون تاريخ بالقاهرة،
   .)22(من اآلية سورة البقرة ) 7(
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ـ  ،وأنداداً مفعول أول ،أنداداً أضداداً :)1(قال القرطبي اني واهللا في موضع الث

   .أكفاء وأمثاالً ونظراء: أيوقال 

ال تشركوا به غيره من األضداد التي ال تضر وال تنفـع   :)2(وقال السيوطي

   .وأنتم تعلمون أنه ال رب لكم يرزقكم غيره

أي أمثاالً تعبدونهم كعبادة اهللا والند الضد وهو من األضـداد  " :)3(قال البغوي

  ."واهللا تعالى بريء من المثل والضد

  : نسي) 43(

  : دادأوردها العلماء اللغويون من األض

: النسيان الغفلة والسهو والنسيان التـرك كقولـه تعـالى    )4(قال السجستاني

  . فتركهم: أي )5(]نسوا اَهللا فنِسيهم[

   )6(:قال الشاعر

  رفتْ أشْــ ي إذا الــنفسنِّــأي مــلَعتَ ملَــَأ

ــى طمــ    ــ عٍعل ــ ملَ ــتكرَأَأن  سأنْ ام 

  

                                     
، دار مكتبة السالم العالمية القـاهرة  ،الجامع ألحكام القرآن ،)فرحمحمد بن أحمد أبوبكر بن ( ،القرطبي) 1(

   .270ص 1ج ،م1981 الطبعة األولى الثقافة،
الطبعة  ،بيروت ،دار الفكر في القول المأثور، الدر المنثور ،عبدالرحمن بن الكمال جالل الدين ،السيوطي) 2(

   .87ص ،1ج ،م1993األولى 
 ،بدون طبعة ،دار الفكر بيروت ،معالم التنزيل في التفسير والتأويل ،)الحسن بن مسعود الفراء(، البغوي) 3(

   .72ص ،1ج

  .156ص )أضداد السجستاني(األصمعي ثالثة كتب في األضداد   )4(

  . )67(اآلية، سورة التوبة) 5(

   .156، ص )أضداد السجستاني(األصمعي ثالثة كتب في األضداد : لم ينسبه إلى قائل انظر) 6(
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معني الغفلة وإلى ب )1(]وال تنسوا الفضل بينكم[: وقوله تعالى

للترك بقوله  )3(واستشهد ابن األنباري )2(ذات المعني ذهب ابن األنباري والصفاني

ألنه  ؛معناه فترك إثابتهم ورحمتهم متعمداً. )4(]نسوا اهللا فنسيهم[: تعالى

تركوا العمل هللا بتعمـد ال  ) نسوا اهللا(وتأويلألنه قد جال وعال عن الغفلة والسهو، 

  . ألن اهللا تعالى ال يؤاخذ بالنسيان وال يعاقب عليه ؛أيضاً بغفلة

  : في هذا المعني )5(وقال الشاعر

ــه خ ــاًًكأن ــن ج ارج ــم ــ بِنْ فْصحهت   

ــربِ نَ    ــفور ش ــس سوه ــع ــغْمُ دنْ  ادتَ

تـرك مـا   : معناه )6()انجد له عزم فنسي ولم(تركوه وقال اهللا عز وجل: أي

  . أمرناه به متعمداً، فأخرج من الجنة لذلك

معناه تذكروا اهللا أن يطيعـوه  : )7(قال الطبري. وأوردها المفسرون بالمعنيين

ويطيعوا أمره وتركهم اهللا من توفيقه وهدايته وأن معني النسيان الترك وقال قتادة 

  . نسوا من الخير ولم ينسوا من الشر

نسوا اهللا غفلوا عن ذكره فنسيهم تركهم من رحمتـه وفضـله   : )8(ل أبو السعودقا

  . )9(وإلى ذات المعني ذهب البغوي. وخزلهم والتعبير عنه بالنسيان للمشاكلة

                                     
  . )237(اآلية،  سورة البقرة) 1(

  . 246ص ،)الصغاني ذيل في األضداد(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،   )2(

  . 233 -232ص ،األضداد ،ابن األنباري) 3(

  . )67(من اآلية،  سورة التوبة) 4(

   .233ابن األنباري، األضداد، ص : ، انظرلم ينسبه إلى قائل) 5(

  ). 15(سورة طه،  اآلية ) 6(

  . 411ص ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري) 7(

  . 80ص ،4ج ،ى مزايا القرآن الكريمإرشاد العقل السليم إل ،أبو السعود) 8(

  . 71ص ،1ج ،معالم التنزيل في التفسير والتأويل ،البغوي) 9(
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  : ةمداه) 44(

ويكون بمعنى السـرعة فـي السـير     ،قال اللغويون أن اإلهماد من األضداد

   .ومعنى اإلقامة

   :في السرعة )2(بةقال رؤ :)1(قال األصمعي

   مــا كــان إال طلــق اإلهمــاد * ــذَو ــرببنا اَألجـ ــاد غـ  الحيـ

   :)4(واستشهد للسرعة بقول العجاج )3(وإلى ذات المعنى ذهب السجستاني

ـــيهمـــ دنــويرِوالتَّراسِلألج   شـ

 غيرِدى الصــنَــ نفْــإن خواللمــعِ  

ا انقطع عنها المطر واستشهد ت األرض إذديقال قد هم :)5(وقال ابن األنباري

وترى األرض هاِمـدة فـإَذا َأنزلنـا    [ :واستشهد بقوله تعالى
ل زوج              ن آ ت ِم ت وَأنبت زت ورب اَء اهت ا امل عليه

  .)6(]بهيج

   :)7(وقول الشاعر

ـــ أرضٍ وربرأيناهـــا وقـــد هدتْم  

ــا   ــا دج ــعرعليه ــ بي ــمد بهوص  ي

                                     
  .28ص  ،)أضداد األصمعي(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )1(

 الطبعة الثانيـة،  ،بيروت ،دار الرفاق الجديد ،وليم بن الورد ،: تحقيق ،لم أجده بديوان رؤبة بن العجاج )2(

  . 28األضداد، ص : نظر األصمعي ثالثة كتب في األضداد، ام1980

  .1180ص  ،)أضداد السجستاني(األصمعي ثالثة كتب في األضداد، )3(

 ،)أضـداد السجسـتاني  (انظر األصمعي ثالثة كتب فـي األضـداد،    لم أجده بديوان رؤبة بن العجاج، )4(

  .119ص

  .112ص  ،األضداد ،ابن األنباري )5(

  .5 يةاآل سورة الحج  )6(

   .112ابن األنباري، األضداد، ص : ، انظرلم ينسبه إلى قائل )7(
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وتـرى األرض  [ :وقد ذكرها المفسرون بمعنى واحد في قولـه تعـالى  

وترى األرض يا محمد يابسة دارسة اآلثار من النبت  :)1(، قال الطبري]هاِمدة

 وبنحو الذي قلنا في ذلـك قـال أهـل    ،وأصل الهمود الدروس والدثور ،والزرع

  . التأويل

 ،ها باالهتزاز والربـو وترى األرض هامدة خالف وصف :)2(قال الزمخشري

وهي  ،زيه فيوإذا خصبت وتزخرفت بالنبات كأنها بمنزل المختال  ،وهو االنتفاخ

   .قبل ذلك بالذليل الكاسف في اإلمطار والرثة

معناها ساكنة بالية واهتزاز األرض هو حركتهـا بالنبـات    :)3(قال الثعالبي

  .ر ذلك بما يعتريها بالماءغيو

   :هل) 45(

ن ن هل من األضداد تكون استفهاماً عما يجهله اإلنساإ" :)4(اريقال ابن األنب

  . في حال العلم والتيقن وال يعلمه وتكون هل بمعنى قد 

أما كونها على معنى االستفهام فال يحتاج فيه إلى شاهد أما كونها على معنى 

هل َأتى على اإلنسان ِحني ِمن الـدهر  [ :قد فشاهدة قوله تعالى

  .)5(] يكن َشيئا مْذآورامل

اللهـم هـل   " :في بعض غزواته :ρمعناها قد أتى على اإلنسان وقال النبي 

   .قد بلغت :، فمعناها)6("بلغت

يوم نقول ِلجهنم هل امتألِت وتقول هل [ :وقال تعالى

   .قد :فمعنى هل .)1(]ِمن مزيٍد

                                     
  .112ص  ،  9ج   ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري )1(

  .114ص  ،3ج ،الكشاف ،الزمخشري )2(

  .72ص  ،9ج  ،الجواهر الحسان في تفسير القرآن ،الثعالبي )3(

  .122ص  ،األضداد ،ابن األنباري )4(

  ).1(اآلية  رة اإلنسان سو )5(

  .619، ص2البخاري، صحيح البخاري، ج )6(
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سان وهـل  قد أتى على اإلن :)2(قال الطبري ،يينوقد ذكرها المفسرون بالمعن

آلخر يقرره هل أكرمتك؟ وقـد   :وذلك كقول القائل دفي هذا الموضع خبر ال جح

  . أكرمه وقد تكون جحداً

هل بمعنى قد قاله الكسائي وأبوعبيدة وقد حكى عن سيبويه  :)3(وقال القرطبي

هي فهذا من الخبر وقيل وقال الفراء هل تكون جحداً وتكون خبراً  ،هل بمعنى قد

  .)4(وإلى ذات المعنى ذهب الثعالبي. بمنزلة االستفهام والمعنى آتي

  : ائهمور) 46(

قـال   ،وتكون بمعنـى خلـف وأمـام    ،ن وراء من األضدادإ :قال اللغويون

 :أي )6(]وآان وراَءهم مِلك[ :وراء خلف وأمام قال تعالى :)5(األصمعي

  . أمامهم

   :)7(مضرب السعدي وقال سوار بن

ـ ترجَأ   يتاعي وطَـمعسـوانرو مـو بنُ

 رائيـــاو والفـــالةُ ي تمـــيممووقَـــ  

واستشهد لوراء بمعنـى أمـام باآليـة    ) 8(وإلى ذات المعنى ذهب السجستاني

  . السابقة

                                                                                                         
  ).30(اآلية سورة ق  )1(

  .353ص  ،12ج  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري )2(

  .107ص  ،19ج  ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي )3(

  .370ص  ،4ج  ،جواهر الحسان في تفسير القرآن ،الثعالبي )4(

  .20ص  ،)أضداد األصمعي(ثالثة كتب في األضداد، األصمعي  )5(

  ).79(اآلية  سورة الكهف  )6(

  .20ص  ،)أضداد األصمعي(األصمعي ثالثة كتب في األضداد، : انظر ،لم أعثر على ديوانه )7(

  .83 – 82ص  ،)أضداد السجستاني(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )8(
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   :)1(وقول لبيد

ــيس ــ أل ــيِإيوراِئ ــت منيت   ن تراخ

  لزومـ صـى تُ الع  صـابع هـا األَ يعلى حنَ

) 3(]ِمن وراِئهم جهنم[ :لألمام بقوله تعالى) 2(واستشهد ابن األنباري

  . فمعناها من أمامهم) 3(]جهنم

  .)5(]وِمن وراِئِه عَذاب غِليظ[ :بقوله تعالى) 4(واستشهد قطرب

   :)6(وقول النابغة

ــمح ــت فل ــركلف ــأت لنفســةًك   ريب

  ــيس ــر اِهللا وراءولـ ــ ءللمـ  هبذْمـ

   .أراد وليس قدامه

وآـان  [ :في قوله تعـالى ) 7(قال القرطبي ،وأوردها المفسرون بالمعنيين

نـه كـان   إوقال بعض المفسرين  ،أصلها بمعنى خلف وراء ]وراَءهم مِلك

قراءة ابن  هعضدتراء هنا أمام ووكان رجوعهم عليه واألكثر على أن معنى  ،خلفه

   .ير كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة عصباعباس وابن جب

                                     
  .170ص  ،ديوانه ،لبيد )1(

  .49ص  ،األضداد ،نباريابن األ )2(

  .10  من اآليةسورة الجاثية  )3(

  .106 – 105ص  ،األضداد ،قطرب )4(

  ).17(من اآلية سورة إبراهيم  )5(

ص  ، بدون طبعة، بدون تاريخ، دار صادر للطباعة والنشر ،تعليق كرم البستاني ،ديوانه ،النابغة الذبياني )6(

  .17ص 

  .330ص  ،11ج  ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي )7(
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وال خالف عند أهل اللغة  ،أيضاً أمامهم وفي القرآن كثير: أي) 1(قال اآللوسي

وأكثرهم على أنه معنى حقيقي يصح إرادته في  ،اللغة في مجيء وراء بمعنى أمام

  .أي موضع كان وهي من األضداد

كان طريقهم في رجوعهم أمامهم وقيل خلفهم و .وراءهم :)2(قال الزمخشري

  . رجوعهم عليه وما كان عندهم خبره

   :شريي) 47(

   .ذكر اللغويون أن شري من األضداد تكون بمعنى البيع والشراء

شراه ملكه بالبيع وأيضاً باعه فاستدل للشراء بمعنى البيـع   :)3(قال األصمعي

اِت وِمن الناس من يْشري نفسه ابِتغاء مرض[ :بقوله تعالى

   .)5(]وَشروه بَثمن بخس[: يبيعها وقوله تعالى :أي )4(]اِهللا

واسـتدل السجسـتاني    )7(ابن السكيتو )6(وإلى ذات المعنى ذهب السجستاني

   .السجستاني بقول طرفه في بعت بمعنى اشتريت

ــ باألخبــارِ ويأتيــكمــ ن ــتُ ملَ ــ عبِ   ه لَ

   ـ بتاتاً ولـم ت رِضب  وقـتَ  لـه ـ م وع8(د( 

  

                                     
  .9ص  ،16ج  ،روح المعاني ،األلوسي )1(

  .719ص  ،1ج  ،الكشاف ،الزمخشري )2(

   .59ص ،)أضداد األصمعي( األصمعي ثالثة كتب في األضداد، )3(

   .)207( اآلية ،سورة البقرة) 4(

   .)20( اآلية ،سورة يوسف) 5(

   .106،107ص ،)أضداد السجستاني(األصمعي ثالثة كتب في األضداد، )6(

   .185ص ،)أضداد ابن السكيت(األصمعي ثالثة كتب في األضداد، )7(

  .41صبدون طبعة، بدون تاريخ،  ،دار صادر بيروت ،ديوانه،طرفة بن العبد) 8(
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   :)1(ستشهد ابن السكيت بقول الشاعراو
يــي ــاً فيمنَبِ عطـ ــا ثمنـ ــعهـ  اهـ

ــوُل   ــاحبهويقــ ــاال تَ صــ ي رِشْــ

ال تبيع :أي.   

ُأولــِئك  [ :للشراء بمعنى البيع بقولـه تعـالى   )2(ستدل ابن األنبارياو

وا الضـاللة  أولئك الذين اشتر )3(]دىهلالِذين اْشتروا الضاللَة با

   :)4(باعوا الضاللة وقول الشاعر :أي :بالهدي
فإن كان ريبَأهرِالدولـىفـي اُألمضاك 

ــ   ــد  رشَ ــه الخل ــدنيا بجنات ــذه ال  وا ه

وِمـن النـاس   [ :وذكرها المفسرون بمعنى البيع في تفسير قوله تعالى

أيضـاً   )6(قال القرطبي )5(]من يْشري نفسه ابِتغاء مرضاِت اِهللا

جبـره يبذلها في الجهاد وقيل نزلت في صهيب بن سنان عنـد مـا أ   :ببيعها أي 

 ،لن أنفعكـم فأنا شيخ كبير إن كنت معكم " :المشركون على ترك اإلسالم فقال لهم

فقبلوا منه مالـه   ،فخذوا مالي ،فخلوني وما أنا عليه ،لم أضركم ،وإن كنت عليكم

واستشـهدا   ،)8(والزمخشـري  ،)7(ذات المعنى ذهب ابن كثير وإلى. "وأتى المدينة

ـ  " :قال لـه  ρأن الرسول  ،وأضاف ابن كثير ،بسبب النزول السابق  عربـح البي

  . )9("صهيب

                                     
   .185ص،)أضداد ابن السكيت(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،: انظر ،لم ينسبه إلى قائل) 1(

   .51ص ،األضداد ،ابن األنباري) 2(

   .)16(من اآلية سورة البقرة ) 3(

   .51ص ،األضداد ،ابن األنباريانظر ،لم ينسبه إلى قائل) 4(

   .)207(اآلية  سورة البقرة ) 5(

  .هو صهيب بن سنان وهو رومي .23ص ،3ج ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي) 6(

   .248ص ،1ج ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير) 7(

    .22ص ،1ج ،الكاشف ،الزمخشري) 8(

  . 248، ص1ج ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير: لم أجده في كتب الحديث انظر) 9(
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  : ونزعيو) 48(

ن وزع من األضداد تكون بمعنى أوزعني به أولعني وهذا معروف إقال اللغويون 

 ،)2(]فهم يوزعـون [ :بقوله تعالى )1(، واستشهد السجستانينفقته ومنعتهوأوزعته 

3(ون وقال طرفةمنعيكفون وي :أي(:   

ــُلالج زعو ــي مجلاهــ ــفــ   ناســ

   ــس ــرى المجلـ ــالحرم  فتـ ــا كـ  فينـ

)4(نى ذهب ابن األنباريعوإلى ذات الم
أمـا   .باآلية السابقة عواستشهد للكف والمن 

. ألهمنـي  :معناهـا  )5(]رب َأوزعِني[ :ني وأولعني فاستشهد بقوله تعالىمبمعنى أله

  .)7(وقطرب )6(وإلى ذات المعنى ذهب الصغاني

 ]رب َأوزعِني[ :في قوله تعالى )8(ن بالمعنيين قال الطبرييالمفسر ي عندوه

وذلـك أن   ؛يرد أولهم علـى آخـرهم   ]فهم يوزعون[ :وفي قوله تعالى ،ألهمني

وإنما قيل للـذين   فالن فالناً عن الظلم إذا كفه وزع ،الوازع في كالم العرب هو الكاف

  .)9(وإلى ذات التفسير ذهب القرطبي. الوالة وزعة لكفهم أياهم عنه نيدفعون الناس ع

ـ ليكفون وقد يكون بمعنـى ي : أي: )10(وقال الثعالبي  :ون مـن قولـه تعـالى   هم

  . ألهمني: يأ ]َأوزعِني َأن َأْشكر[
  

                                     
  .151 ،150ص  ،)أضداد السجستاني(األصمعي ثالثة كتب في األضداد،  )1(

  ).83(، )17(اآلية  سورة النمل  )2(

  .91ص  ،ديوانه ،طرفة بن العبد )3(

  .95 – 94ص  ،األضداد ،ابن األنباري )4(

  .)15(اآلية  األحقاف  ،19 اآلية سورة النمل  )5(

  .247ص  ،)للصغانيذيل في األضداد (األصمعي ثالثة كتب في األضداد،   )6(

  .135ص  ،األضداد ،قطرب )7(

  .372ص  ،10ج  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري )8(

  .260ص  ،14ج  ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي )9(

  .158ص  ،3ج  ،الجواهر الحسان في تفسير القرآن ،الثعالبي )10(
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  : خاتمة البحث

  ت أهم النتائج التي انتهت إليها الدراسة وقد تضمن

  : خاتمة البحث ونتائجه

تناول هذا البحث بالدراسة األلفاظ المتضادة في القرآن الكـريم فـي ثالثـة    

كزاً في ذلـك  فصول كان األول منها عن ظاهرة تعدد المعني في اللغة العريبة مر

ـ  على االشتراك اللفظي والترادف وكان الفصل داد حيـث كـان   الثاني عن األض

المبحث األول عن تعريف االضداد، والثاني عن أسباب نشأة األضداد فـي اللغـة   

لماء العربية من األضـداد وجـاء   العربية، أما المبحث الثالث فقد تناول موقف ع

الثالث مختصاً بدراسة األلفاظ المتضادة في القرآن الكريم حيث أحصـت   لصالف

تيبها حسب ورودها في القرآن الكريم ثم بيـان  الدراسة هذه األلفاظ وتجريدها وتر

  . موقف علماء اللغة والتفسير منها

  : خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج يمكن إنجازها في اآلتي

أن داللة مفردات اللغة في تطور مستمر، وأن السياق الذي ترد فيه هو  :أوًال

  . الذي يحكم على اللفظة المفردة بالجودة أو الرداءة

اً ثان إن اللغة العربية في كثير من مظاهرها، تؤيد ظاهرة االشتراك اللفظي  :ي

  . التي اختلفت آراء العلماء فيها بين اإلثبات واإلنكار

اً  إن الترادف سنة طبيعية، أوجدتها ظروف الحياة التي عاشـتها اللغـة    :ثالث

تلـف فـي   العربية في الجزيرة العربية، بين مجموعة من اللهجات القبلية التي تخ

  . بعض مظاهرها عن العربية المشتركة

على الرغم من الجدل الذي دار بين العلماء حول وجود األضداد فـي   :رابعًا

في القرآن الكريم، وتأليف القدماء ما يؤيد هذه الظـاهرة اللغويـة    اللغة فإننا نجد

  . ويؤكد وجودها في اللغة العربية
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اً  لى اللغة العربية، بقبائلهـا المتعـددة،   إن القائلين بالتضاد، ينظرون إ :خامس

ولهجاتها المختلفة، ومواطنها المتباعدة، نظرة مجملة ويعتبرونها بيئة واحدة، ولغة 

  . واحدة

اً  اهتمت كتب األضداد بتتبع معاني األلفـاظ بـين القبائـل العربيـة      :سادس

  . هجاتهامهماً في دراسة لغات القبائل العربية ول اًالمختلفة؛ ولذلك تعتبر مصدر

ابعاً  أثبتت الدراسة أن في القرآن الكريم، ما ال يقل عن خمسـين لفظـاً،    :س

  . ذهب العلماء إلى أنها من األضداد

اً  اتفق علماء اللغة، وأصحاب التفاسير، على معاني كثير مـن األلفـاظ    :ثامن

  . المتضادة في القرآن الكريم، واستدلوا على ذلك بالشعر العربي
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  116  16  البقرة  ...)... ُأولَـِئك الَِّذين اشْتَرواْ الضالَلَةَ بِالْهدى(   .1

2.   )ونلَمتَع َأنتُماداً ولُواْ ِللِّه َأندع52  22 البقرة )فَالَ تَج  

3.   )ِيي َأن يتَحسالَ ي اللَّه ا ِإنةً فَموضعا بثَالً مم رِبض

 ...)فَوقَها

  50  26 البقرة

  56  167 البقرة ...)لَو َأن لَنَا كَرةً(   .4

  53  207 البقرة ...)وِمن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه ابِتغَاء مرضاِت اللِّه(   .5

6.   )النَّبِي ثَ اللّهعةً فَباِحدةً وُأم النَّاس كَان شِّرِينبم ين

نِذرِينمو(... 

  45  213 البقرة

7.   )ٌر لَّكُمخَي وهئاً وواْ شَيهى َأن تَكْرسع48  216 البقرة ...)و  

8.   )ءوثَالَثَةَ قُر بَِأنفُِسهِن نصبتَرطَلَّقَاتُ يالْم50  228  البقرة ...)و  

9.   )نَكُميَل باْ الْفَضوالَ تَنس110  237 لبقرةا ...)و  

10.  )كِإلَي نهررِ فَصالطَّي نةً معب49  260 البقرة ...)فَخُذْ َأر  

  51  13  آل عمران ...)يرونَهم مثْلَيهِم رْأي الْعينِ(  .11

12.  ) نى ابِعيس ِسيحالْم هماس نْهم ةِك بِكَِلمشِّربي اللّه ِإن

ميرم(... 

  51  45آل عمران

  51  188آل عمران ...)فَالَ تَحسبنَّهم بِمفَازة من الْعذَابِ(  .13

  47  43 النساء...)يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَقْربواْ الصالَةَ وَأنتُم سكَارى(  .14

15.  ) ِحبي اللّه ِط ِإنبِالِْقس منَهيكُم بتَ فَاحكَمح ِإنو

 ...)ِسِطينالْمقْ

  50  42  المائدة

  67  71  المائدة ...)وحِسبواْ َأالَّ تَكُون ِفتْنَةٌ فَعمواْ وصمواْ(  .16

17.  )ونمعتَز ا كُنتُمنكُم ملَّ عضو نَكُميب 45  94  األنعام  ...)لَقَد تَّقَطَّع  

18.  )دتَنَا نُر56  27  األنعام  ...)لَي  
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19.  )لْنَا مدب فَواْثُمتَّى عنَةَ حسَئِة الْحيالس 47  95 األعراف  ...)كَان  

  96  50 األعراف ...)ونَادى َأصحاب النَّارِ َأصحاب الْجنَِّة(  .20

21.  )دجَأالَّ تَس كنَعا م98  12 األعراف ...)م  

22.  )مهفَنَِسي واْ اللّه37  67  التوبة  ...)نَس  

23.  )َأن ي ى اللّهسعهِملَيع 79  102  التوبة  ...)تُوب  

24.  )ذَاباْ الْعَأوا رةَ لَمامواْ النَّدرَأس44  54  يونس  ...)و  

25.  )ِحمن ررِ اللِّه ِإالَّ مَأم ِمن موالْي اِصم49  43  هود  ...)قَاَل الَ ع  

  47  10  الرعد  )...ومن هو مستَخْف بِاللَّيِل وسارٌِب بِالنَّهارِ(  .26

  114  17  إبراهيم  ...)وِمن ورآِئِه عذَاٌب غَِليظٌ(  .27

28.  )رِِخيصبِم ا َأنتُممو رِِخكُمصا َأنَاْ بِم74  22  إبراهيم  ...)م  

29.  )طُونفْرم مَأنَّهو الْنَّار ملَه َأن مر52  62  النحل  ...)الَ ج  

30.  )ُأم كَان اِهيمرِإب ِنيفاًِإن45  120  النحل  ...)ةً قَاِنتاً ِللِّه ح  

  46  69  اإلسراء ...)ثُم الَ تَجِدواْ لَكُم علَينَا بِِه تَبِيعاً(  .31

32.  )بِِه نَاِفلَةً لَّك دجِل فَتَهاللَّي ِمن49  79 اإلسراء ...)و  

  46  97 اإلسراء )...مْأواهم جهنَّم كُلَّما خَبتْ زِدنَاهم سِعيراً(  .33

34.  )كُممحرَأن ي كُمبى رس79  8 اإلسراء ...)ع  

  105  82 اإلسراء ...)ونُنَزُل ِمن الْقُرآنِ ما هو ِشفَاء(  .35

  53  79  الكهف  ...)وكَان وراءهم مِلٌك يْأخُذُ كُلَّ سِفينَة غَصباً(  .36

  66  42  الكهف ...)َأنفَقَ ِفيها َأصبح يقَلِّب كَفَّيِه علَى ماو(  .37

  73  29  الكهف  ...)نَاراً َأحاطَ بِهِم سراِدقُها(  .38

  51  29  مريم  ...)قَالُوا كَيفَ نُكَلِّم من كَان ِفي الْمهِد صبِياً(  .39

  44  15  طه  ...)ِإن الساعةَ ءاَِتيةٌ َأكَاد ُأخِْفيها(  .40

41.  )ِللْح وهجنَِت الْوعومِوالْقَي 49  111  طه ...)ي  
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42.  )ونجِعرلَا ي ما َأنَّهلَكْنَاهَأه ةيلَى قَراٌم عرح51  95  األنبياء  ...)و  

  56  3  األنبياء  ...)وَأسرواْ النَّجوى الَِّذين ظَلَمواْ(  .43

  61  105  اء األنبي ......)ولَقَد كَتَبنَا ِفي الزبورِ ِمن بعِد الذِّكْرِ(  .44

  53  5  الحج ...)وتَرى الَْأرض هاِمدةً(  .45

46.  )تَرعالْمو وا الْقَاِنعَأطِْعم50  36  الحج  ...)و  

47.  )اجِدسماتٌ ولَوصٌع وبِيو اِمعوتْ صمد48  40  الحج ...)لَّه  

ت تَبارك الَِّذي ِإن شَاء جعَل لَك خَيراً من ذَِلك جنَّا(  .48

ارا الَْأنْهِتهرِي ِمن تَحتَج(... 

  97  10  الفرقان 

49.  )وزاً ِفي الْغَابِرِينج49  171  الشعراء  ...)ِإلَّا ع  

50.  )ونعوزي م53  17  النمل  ...)فَه  

51.  )تَكمِنع َأشْكُر ِني َأنزِعَأو ب45  19  النمل  ...)ر  

  47  43  يس  ...)خَ لَهم ولَا هم ينقَذُونوِإن نَّشَْأ نُغْرِقْهم فَلَا صرِي(  .52

  77  48  فصلت  ...)وظَنُّوا ما لَهم من مِحيصٍ(  .53

  61  11  فصلت ...)ثُم استَوى ِإلَى السماء وِهي دخَاٌن(  .54

55.  )قُونغْرنٌد مج مواً ِإنَّههر رحالْب كاتْر47  24  الدخان  ...)و  

  106  55  الدخان  ...)يها بِكُلِّ فَاِكهة آِمِنينيدعون ِف(  .56

57.  )ِقِنينتَيسبِم نا نَحمِإلَّا ظَنّاً و 48  32  الجاثية  ...)ِإن نَّظُن  

  45  15  األحقاف  ...)حتَّى ِإذَا بلَغَ َأشُده وبلَغَ َأربِعين سنَةً(  .58

59.  )ن ذُنُوبِكُملَكُم م غِْفر105  31  ف األحقا ...)ي  

  52  15  محمد  ...)ولَهم ِفيها ِمن كُلِّ الثَّمراِت(  .60

61.  )زِيدْل ِمن م112  30  ق ...)ه  

  46  26 الذاريات  ...)فَراغَ ِإلَى َأهِلِه فَجاء بِِعجٍل سِمينٍ(  .62

  51  6  الطور ...)والْبحرِ الْمسجورِ(  .63
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64.  )مهبر ما آتَاهبِم 65  18  الطور )...فَاِكهِين  

  106  52  الرحمن ...)ِفيهِما ِمن كُلِّ فَاِكهة زوجانِ(  .65

66.  )ونتَفَكَّه طَاماً فَظَلْتُمح لْنَاهعنَشَاء لَج 46  65  الواقعة  ...)لَو  

  77  2  الحشر ...)وظَنُّوا َأنَّهم ماِنعتُهم حصونُهم من اللَِّه(  .67

  47  20  القلم  ...)يمِفََأصبحتْ كَالصرِ(  .68

69.  )ابِيهِحس لَاق78  20  الحاقة  ...)ِإنِّي ظَنَنتُ َأنِّي م  

70.  )ةاِضير ِفي ِعيشَة و82  21  الحاقة  ...)فَه  

  50  15  الجن  ...)وَأما الْقَاِسطُون فَكَانُوا ِلجهنَّم حطَباً(  .71

  78  12  الجن ...)ي الَْأرضِوَأنَّا ظَنَنَّا َأن لَّن نُّعجِز اللَّه ِف(  .72

  112  1  اإلنسان ...)هْل َأتَى علَى الِْإنسانِ ِحيٌن من الدهرِ(  .73

74.  )سعسِل ِإذَا عاللَّي48  17  التكوير  ...)و  

  47  30المرسالت  ...)انطَِلقُوا ِإلَى ِظلٍّ ِذي ثَلَاِث شُعبٍ(  .75

  45  30  لنازعاتا ...)والَْأرض بعد ذَِلك دحاها(  .76

77.  )واْ فَِكهِين66  31  المطففين ...)انقَلَب  

78.  )اِفقاء د82  6  الطارق ...)خُِلقَ ِمن م  

  52  5  الناس ...)الَِّذي يوسوِس ِفي صدورِ النَّاسِ(  .79

  107  6  الناس ...)ِمن الْجِنَِّة و النَّاسِ(  .80
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  102  أراني الليلة عند الكعبة في المنام فرأيت رجالً  - 1

  91  دعي الصالة أيام أقرائك    - 2

  116  ربح البيع صهيب    - 3

  90  ما أصاب المؤمن من مكروه فهو كفارة لخطاياه    - 4

  90  ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها    - 5
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        الهمزة  

  108  الوافر  الفداء  اتهجوه ولست له بند- 1

    الوافر  الثناء  ملك مقسط وأكمل من يمشي - 2

  الباء

  67  مجزوء الهزج   تحبو   أمن زينب ذي النار- 3

  ؟؟؟  مجزوء الهزج   الرطب   مت يلقي عليها إذا ما خد- 4

  73  الطويلالشواعب   متى إبل أو ترفيع بنو النعش رفعة - 5

  54  الطويل   مجلب  خفاهن من انفافهن كأنما - 6

   64  الطويل  المنقلب  ولست بمفراج إذا الدهر سرني - 7

  114  الطويل  مذهب  حلفت فلم أترك لنفسك ريبة - 8

  73  الطويل  بجذوب  ا عب القلب بعدموأن طبيباً يش- 9

  70  الطويل  قلوبها   المرضعات برهوة  تبيت النساء-10

  79  الوافر  قريب  رب الذي أمسيت فيه كعسى ال-11

  71  الكامل   قريب  إني سربت وكنت غير سروب -12

  الدال

  110  البسيط  معتاد   كأنه خارجاً من جنب صفحته -13

  76    فسادا   واتق اهللا لصالة فدعها -14

  111  الرجز  الجياد   هماد طلق اإل ما كان-15

  86  الطويل  هجد   وحياك ود ما هداك لغيته -16

  54  المتقارب  نقعد   وإن تكتموا الشر ال تخفه -17

  115  الطويل  موعد   ويأتيك باألخبار من لم تبع له -18

  116  الطويل  الخلد   فإن كان ريب الدهر أمضاك في األلي-19

  70  سيطالب  عيم   كالطير رأت بازياً تضخ الدماء به -20
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  30  الوافر  مسود   فالوجه مثل الصبح مبيض -21

  30  الوافر  الضد  ضدان لما استجمعها حسنا -22

  33  الوافر المسهدا   لم تغتمض عيناك ليلة أرمدا -23

  74  الوافر  المنادى   أعازل إنما أفني شبابي -24

  108  الوافر  نديد  أتيما تجعلون إلي نداً-25

  الراء

  69  المتقارب  القرار  دليت رجلي في رهوة -26

  88  البسيط  تضار  لظلت الشم منها وهي تضار -27

  85  السريع  الغابر  عض بما أبقى المواسي له -28

  85  الرجز  غبر  فما وني محمد مذ أن غفر-29

  98  الطويل  صخر  وأن حراماً ال أرى الدهر باكياً-30

  96  الطويل  العذر  شهد الحطيئة حين يلقى ربه -31

  116  الكامل  يتشر  يعطي بها ثمناً فيمنعها -32

  65  الكامل  القطر  فكه على حين العشى إذا -33

  55  الطويل  أصخرا  فلما رأى الحجاج جرد سيفه -34

  111  الرجز  الصغير   يهمدت لألجراس والتشوير -35

  السين

  81  الرجز   مقيس   عسعس حتى لو يشاء أدنى -36

  80  الرجز   عسعسا  مدرعات الليل لما عسعسا-37

        الصاد  

  103  الطويل  لصوص  ا من مهمه ومفازة وكم من دونه-38

  العين

  64  الطويل  الودائع   إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة -39

  114  الطويل األصابع   أليس ورائي أن تراخت منيتي -40
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  95  الطويل  القنوع   لمال المرء يصلحه فيغني -44
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  62  الطويل  تبيع
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  60  الطويل  آلف  لعمرك لوال أليست ال نقطع الهوى -46

  الكاف

  91  الطويل  نسائكا   موروثة ماالً وفي الحي رفعة -47

  الالم

  77  الكامل  األمثال  ظنوا بهم كعسى وهم بتوخه -48

  84  الطويل استقالها   فما أخذوها عنوة عن مودة -49
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  73 الطويل  محمل  وقد شعبت يوم الرحيل سيوفنا -56
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  100  الكامل  قالمها 

  النون

  59  البسيط   أقرانا   لو طوعت ما بنا بأن الخليط و-65
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