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 المقدمة
ِِ  ـَـْمِ   ،الرَّْْحـِن الـرَِّحيمِ  ،واْلَْْمُد لّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَ  ،ِبْسِم الّلِه الرَّْْحـَِن الرَِّحيمِ  َمــِل

ــِد َرُ ــمِ  اه ،الــدِّ نِ  ٍَُمَّ َِِ البَّييــي ،والصَّــُُ  والسَّــُُ  َىلَــَّ  وَىلَــَّ آلِــِه واْبــ اِبِه  ،وخــا
 والذ ن اتيعمهم بإحساِن إىل  مِ  الدِّ ن  ،من األنصاِر واملهاجر ن ،اْْجَِعي

ان  ،جـــشَّ هـــانه ،ا ـــا  اه ،األضـــدا  يف القـــرآن الكـــرمي :فهـــذا ب ـــاي ،وبعـــد
ـــا لمجهـــه ان  ،وا ـــاله  ـــي انه ، والدار ـــي بفـــه بـــه اليـــاح ي ُل خالصل ًِّ ىمـــ   قيَّلـــه مـــ

 .اللهمَّ آمي ،الكرمي
حلَــ   لفــال الــ   ُ لعــرب القــدامَّ يف األاللغم ــمن امصــحلا ا ــ عمله األضــدا  

والسليم ىلـَّ  ،ان والعحشانان ىلَّ الر َّ طإطُق الر َّ ، ىلَّ معبيي م ضا  نبشٌّ مبها 
 ،واوَــمن لوبــي  ،بــاَومن لو ــم و  ،يصــع ىلــَّ اليصــع واألىمــَّوال ،الســليم وامللــدو 

ــــــ ــــــواوََل ــــــْرر للحهــــــر ،واملســــــممر للمــــــ ن والفــــــار  ،والصــــــغع ،عش للكي واْلــــــي   ،والُق
لـي  يف الكـُ   :قا  ثعلب ،واحملققمن من ىلمار العربية  بكرون األضدا  و دفعمهنا))
  (1) ((ٍالل ألنَّه لم بان فيه ضّد لكان الكُ   :قا  ،ضدَّ 

احتـا  ))بمـا نشـ    ،قـا  الـدب مر رمضـان ىيـد ال ـماب :ليس مـ  األضـداد
او يف م علقا ــا جرجهــا ىــن بمهنــا  ،ألنَّ اي تغيــع فيهــا ؛الكلمــة وم علقا ــا يف املعبيــي

وظـــاهر  ،ظـــاهر ىبـــِ ئعـــ   ا ـــش :فـــُ نعـــدَّ لـــذلِ ،بـــذا ا حت مـــش املعبيـــي امل ضـــا  ن
 ،را  ىلـَّ: بمـا انَـّه لـي  مـن األضـدا  بـذلِ  ،بلمات األضدا   ىليِ ئع  ل   من

واتــرب ئعــ   ،ئعــ  اف قــر ،تــرب الرجــشُ  :ولــي  مبهــا ،ئعــ  وىلَّ  ،ورا  ىــن ،ئعــ  اقيــش
وهــذا  :ا إذ قــ ،ب ــب األضــدا ( وقــد احســن ابــن األنيــاري يف ا ــ غ  )بمــا جــار هــذا
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ألنَـّه  ؛ كـمن تـرب مـن األضـدا  فُ ،ألنَّ ترب جالف اترب ؛ىبدي لي  من األضدا 
 (1) ل  قه ىلَّ مع  واحد

بما انَّبـا ل نعـدم مـن األضـدا  مـا تـرو اللغم ـمن العـرب ال  شـها  ىلـَّ احـد 
 ،فها اللغم ـــــمنبـــــذلِ نســـــ يعد مـــــن بلمـــــات األضـــــدا  تلـــــِ الـــــ  بـــــ َّ 000معبييـــــه
 : قا األضدا  برَّ ُت من  :وقا  بع  العرب :ففي األضدا  لبن األنياري ،اوحرَّفمها

واح مـــما بقـــم   ،إذا ا ـــ به :بـــرَّ  الشـــيرَ  :و قـــا  ،ىلـــَّ املعـــ  املعـــرو  بـــرَّ  الشـــيرَ 
  :الشاىر

 برِّ  ه تصا فيه   يبلا   يف الش ار فقلبا ىافِت الشمربَ 
َِّ انَّ هـذا حتر ـف لعيـار  قـا   :فقـد قـا  ابـن األنيـاري تعليقلـا ىلـَّ ذلـِ ،برِّ  ـه :ول ه

 :  اب اببا ىن اي العياس انَـّه بـان  قـم  يف تفسـع هـذا الييـتوحكَّ بع ،ابم بكر
وقـا  ابـم الحيـب يف  (2)فصـارتا رار مشـد    ،فا ىم الـُ  يف الـرار ،بش ر ِّ ه من المرو 
 :وقـا  ابـم حـاِ ، ـّ بيه :معـ  برِّ  ـه يف هـذا الييـت :قا  قحـرب ،ال علي  ىلَّ الييت

ا هم: بش ر ِّ ه ،هذا خحا وبـه  سـ قيم  ،قا  ابم الحيـب ،ه ا غم الُ  يف الرارولكبَّ  ،إَّنَّ
  (4)(((3)مع  الييت

))واْلقيقة انَّ ب علا من الفال ال ضا  ميكـن تاو لـه ىلـَّ وجـه آخـر جرجـه مـن 
ـــه  ،هـــذا اليـــاب جملـــر  ال فـــا    ففـــي بعـــ  األم لـــة ا ـــ عمش اللفـــ  يف ضـــّد مـــا ُوضـــه ل

                                                         والر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان والباهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش للعحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ،بالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم للملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو 
وقـــد  ـــير ال ضـــا  يف ال ـــاهر مـــن  ،او للـــ هكم بـــإطُق لفـــ  العاقـــش ىلـــَّ املع ـــم  ،
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ـا  ،اخ ُ  مؤ ي املع  الماحد باخ ُ  املماقه وذلِ م ش بلمة )فمق( الـ  قـالما إهنَّ
)ِإنَّ اللَّــَه  :بمــا يف قملـه تعـاىل  ف ـا  ئعـ  ) ون( ،قـد تسـ عمش يف ضـد معباهــا األبـلي

ـــا بـَُعمَضـــةل َفَمـــا فـَْمقـََهـــا ُل مَّ  ،فمـــا  وهنـــا :{ اي22 :(}اليقر َل َ ْســـَ ْ ِيي َان َ ْضـــِرَب َمـــَ 
ا يف هذا امل ا  مـا  فـمق  :إذ تفسع اآل ة ،وما إليه تدُ  ىلَّ معباها األبلي ،واْل  اهنَّ

 (1) الذبابة حقار ((
هباو ىمامش ب ع  ا َّت إىل نشا  األضـدا   :ي اللغةعوامل نشأة األضداد ف

  :جنملها فيما  ا 
قـا  ابـم  ،عـ  ىـا   شـ و فيـه الضـدان للة اللف  يف ابش وضعه ىلَّ م-1

مثَّ  ،فاألبـش ملعـ  واحـد ،إذا وقه اْلر  ىلَّ معبيي م ضـا  ن :))وقا  آخرون :بكر
 ؛وللبهـار بـرمي ،يش برميلَّ  قا  لِ فمن ذلِ الصرمي  ،تداخش الثبان ىلَّ جهة التساع

 ،فابـش املعبيـي مـن بـاب واحـد ،والبهار  بصـر  مـن الليـش ،ألنَّ الليش  بصر  من البهار
ألنَّ املغيــ   ؛مسيــا بــذلِ ،والصــار  املســ غي  ،املغيــ وبــذلِ الصــار   ،وهــم القحــه

مـــن و  (2) ((فابـــلهما مـــن بـــاب واحـــد ،واملســـ غي   صـــر  بال ـــ غاثة ، صـــر  باثغاثـــة
 ،وئعـــ  الـــر ا ا يي ـــة ،تـــذبرها ب ـــب األضـــدا  ئعـــ  الـــر ا الحييـــة ،ذلـــِ بلمـــة الـــذفر

ــا او  ،مث ا ــ عملت مقيــد  ئعــ  الــر ا الحييــة ،واملعــ  األبــلي للكلمــة هــم الــر ا محلقل
َفر :وهـذا مـا نيَّـه ىليـه ابـم بكـر فقـا  ،ئع  الـر ا املب بَّـة ِحـدَّ  الـر ا يف الحيِّـب  :))والـذَّ

 ،الفــرو واْلــ ن :ومــن ذلــِ بلمــة الحــرب معباهــا يف ب ــب األضــدا  (3) نت ْجيعلــا((والبــ
وقـد قـا   ،او لشـد  الفـرو ،لشـد  السـرور ؛ِخفَّة تصيب الرجـش :واألبش يف هذا املع 
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ــا هــم ِخّفــة تل ــ  اثنســان يف  ،ول اْلــ ن ،الحــرب لــي  هــم الفــرو)) :ابــن األنيــاري وإَّنَّ
 (1)وقت فرحه وح نه((

إذا وقــــه اْلــــر  ىلــــَّ  :قــــا  ابــــم بكــــر ))وقــــا  آخــــرون :اللغــــات تــــداخش-2
ولكــن  ،فم ــا  ان  كــمن العــري اوقعــه ىليهمــا ئســاوا  مبــه بيبهمــا ،معبيــي م ضــا  ن

 ،مســه بعضــهم لغــة بعــ مث  ،واملعــ  اآلخــر ْلــي غــع  ،احــد املعبيــي ْلــي مــن العــرب
بــي  يف لغــة حــي مــن فــاومن األ :قــالما ،وهــؤلر ىــن هــؤلر ،فاخــذ هــؤلر ىــن هــؤلر

 (2) احد الفر قي من اآلخر((اخذ مثَّ  ،واومن األ م  يف لغة حي آخر ،العرب
واملهلكـــــة ،     وامللـــــدو  بالســـــليم ،ب ســـــمية األىمـــــَّ باليصـــــع  :ال فـــــا  -3
تحلـــ  هـــذ  الكلمـــة ىلـــَّ اململـــمر  ،وم ـــش بلمـــة املســـممر ،والعحشـــان بالر ـــان ،باملفـــا  
 ،ىلـَّ الفـار  تفـا ل بام ُ ـهو ُحلـ  املسـممر  ،لمر هم األبشوال اهر انَّ املم ،والفار 

ــــا املفــــا   :قــــا  ابــــم بكــــر  ،وىلــــَّ املهلكــــة ،تقــــه ىلــــَّ املبمــــا  ،))ومــــن األضــــدا  ا ضل
وهي مـاخمذ  مـن  ،ملَ مسيت مفا   ىلَّ مع  ال هلكة، واخ لف الباس يف الى ُ  هلا

ىلـَّ جهـة ال فـا   ملـن  خلهـا  مسيـت مفـا   :فقا  األبمعي وابم ىييد وغعمها ؟الفم 
 :وقـــا  ابـــم بكـــر(3) ر ـــان(( :وقيـــش للعحشـــان ،ابـــم الييضـــار :بـــالفم ، بمـــا قيـــش لو ـــم 

وقــــا  000و ــــليم للملــــدو  ، ــــليم للســــامل : قــــا  ،))والســــليم حــــر  مــــن األضــــدا 
ا مسي امللدو   ليملا ىلَّ جهة ال فا   بالسُمة(( :األبمعي وابم ىييد  (4) إَّنَّ

َِّ انَّ ىامــــش الــــ هكم واهلــــ ر والســــ ر ة مــــن العمامــــش الــــ  ل :الــــ هّكم-4  هــــ
فابــش بلمــة  ،تــؤ ي إىل قلــب املعــ  وتغيــع الدللــة إىل ضــدها ب ســمية الــذليش بــالع   
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لِ ـُْؤِمبُـــما بِاللَّـــِه َوَرُ ـــملِِه َوتـَُعـــ ُِّروُ  َوتـُـــَمقِـُّروُ  ) :ال ع ـــيم ومبـــه قملـــه تعـــاىل :ال ع  ـــر يف العربيـــة
(}الف اَوُتَســـيُِّ م  ُل ـــا تســـ عمش يف معـــ  ال ا  ـــب وال عبيـــف { 9 :ُ  ُبْكـــَر ل َوَاِبـــي غـــع اهنَّ

  ،واللم   كملا وا  ه ارل بالذنب
 ،واوميـش ، مبف هبـا الفـرس القيـيابكلمة الشمهار   ،ا م  من اْلسد-0

َِّ انَّ  ،إذا بانـت ْجيلـة ،ومهـر  هـمهار ،إذا بانـت قيي ـة ،مهـر  هـمهار :فيقا  ول هـ
ــا هــم مــن  ،وإطــُق الكلمــة ىلــَّ املهــر  اوميلــة ،تعــً ال شــم ه والقــيا )هــم ( مــا   إَّنَّ

 .باب  رر العي واْلسد
ـــمن :ال حـــمر اللغـــمي-2 ملقـــُت الك ـــاب ئعـــ    :مـــن ذلـــِ انَّ بـــً ىقيـــش  قمل

والـذي حصـش انَّ بلمـة  ،ٍمتـه :ئعـ  ،قـُت الك ـابمل :و ا ر بً قي   قملمن ،ب يُ ه
 ،فابـدلما البـمن لملـا ،ب يـتُ   :الـ  ئعـ  ،يـش تحـمرت مـن بلمـة َّنقـتُ ملقُت ىبد بً ىق

 َّنقت الك اب  :واألبش ،ملقُت الك اب :فقالما
هـم إطـُق بلمـة األمَّـة ىلـَّ  ،م ا  هلذا العامـشواوضا  :اجملا  وال  عار -3
َِّ فيــه انَّ الفــر  ل  قــا  لــه امَّــة إلَّ  ،وىلــَّ الفــر  ،اوماىــة ال شــييه  ىلــَّفإنَّــه  ــا ل هــ

انَـّه   : عـً ،وحـد  بـان امَّـةل   :فيقـا  ىـن هـذا العـامل او ذاو ،باوماىة ىلَّ وجه امليالغـة
 .ذبا ه ْجاىة با رها وِحدَّ  ،بان يف رج ان ىقله

ُل بصـــيغة ف  ،اح مـــا  الصـــيغة العربيـــة للمعبيـــي-2  تســـ عمش احيانلـــا ،اىـــش مـــ 
 .لييف معباها األبإىل جانب ا  عماهلا  ،ئع  مفعم 
و شـ   يف  مـن اهـر تصـ يف وهم ،بمعش ا رَّ ئع  اظهر  :ال ص يف-9

تغيــع  ــدخش  ون األضــدا  ان تكــمن الكلمــة الماحــد  تبيــ  ىــن معبيــي م ضــا  ن مــن 
ُل تــرَب الرجــشُ  ،ول اخــ ُ  يف تصــرفها ،ىليهــا  ،اف قــر :ئعــ  ،فلــي  مــن األضــدا  مــ 
  (1)ا  غ  :ئع  ،واترب

                                                 

ومم ــمىة ىلــم   303-332فصــم  يف فقــه العربيــة للــدب مر رمضــان ىيــد ال ــماب ص :(  ب ــر 1)
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بك ـــاب األضـــدا  لقحـــرب امل ـــم     ْجاىـــة مـــن ا مـــة اللغـــةوالَّـــف يف األضـــدا
وب ـــــــاب األضـــــــدا  ألي ىييـــــــد   ،ه203وب ـــــــاب األضـــــــدا  للفـــــــرار امل ـــــــم   ،ه202
وب ـاب األضـدا  ألي ىييـد  ،ه212امل م   األضدا  لوبمعيوب اب  ،ه209امل م 
ـــمَّ ي امل ـــم   ،ه224امل ـــم   وب ـــاب ه 232وب ـــاب األضـــدا  لعيـــد اه بـــن ٍمـــد ال ـَّ

ــــاب األضــــدا  ألي حــــاِ السمســــ ا   ،ه244األضــــدا  لبــــن الســــكيت امل ــــم   وب 
وب ـــاب األضـــدا  ل علـــب  ،ه232وب ـــاب األضـــدا  لبـــن ق ييـــة امل ـــم   ،ه242امل ـــم 
واهـهر الك ـب  ،ه343وب اب إبحـا  األضـدا  لبـن  ر ـ م ه امل ـم   ،ه291امل م  

 ،ه322ألي بكــر بــن األنيــاري امل ــم   ،ألضــدا ا :الــ  ُبــبِّفت يف األضــدا  واو ــعها
))وقــد ْجــه قــم  مــن اهــش  :قــا  يف مقدم ــه (1)فقــد اتــَّ ىلــَّ ْجيــه مــا اُلِّــف قيلــه و ا 

ن ـــرُت فيهـــا فمجـــدُت بـــشَّ واحـــد  ،وبـــبفما يف إحصـــا ها ب يلــا ،اللغــة اْلـــرو  امل ضـــا  
 ،ىـــ ُ واب ـــرهم امســـِ ىـــن ال ،وا ـــقن مبهـــا جـــ رلا ،مـــبهم اتـــَّ مـــن اْلـــرو   ـــ ر

ليســـ غً باتيـــه  ؛فرا ـــُت ان اْجعهـــا يف ب اببـــا هـــذا ىلـــَّ حســـب معـــرف  وميلـــ  ىلمـــي
ومل  ، مش ىلَّ ْجيه ما فيهـاإذ اه ،والباظر فيه ىن الك ب القدمية املؤلفة يف م ش معبا 

 (2) وا  قصـار الشـماهد(( ،وا  يفار الح مـا  ،وحسن الييان ،  ا   الفما د   مبه ُعدَ 
وقـد  ،ه301ي الحيِّـب اللغـمي امل ـم  أل ،األضـدا  يف بـُ  العـرب :بعـد من  مثَّ  ا 
او  ،ومل تــر  يف بــُ  اه ،ىلــَّ اضــدا  ور ْت يف بــُ  العــربهــذان الك ابــان  اهــ مش

فيهـــا  مل ت ضـــا او ىلـــَّ الفـــال ،الكـــرميغـــة ومل  ـــر  يف القـــرآن ور  احـــد الضـــد ن يف الل
او ىلــــَّ اضــــدا  ب ــــع  ذبرهــــا  ،ا  األضــــدا او الــــ  ىــــبَّ ىبهــــا باهــــي ،ظــــاهر  ال ضــــا 

 :اي ،او ىلَّ الفال ُفسِّرت تفسع ن م ضـا  ن يف الشـاهد نفسـه ،املصبف لكبه ر َّها
                                                 

 ،واألضــدا   يف بــُ  العــرب ،واملصــبف ،مقدمــة احملقــ  ،األضــدا  ألي بكــر األنيــاري :(  ب ــر 1)
وامل هـــــر يف ىلـــــم  اللغـــــة وانماىهـــــا للســـــيمطي  ،واملصـــــبف  ،مقدمـــــة احملقـــــ  ،ألي الحيِّـــــب اللغـــــمي

 011-4/009 ،220-2/239ومم مىة ىلم  اللغة العربية  ،1/323-402
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بــش مــن اخــ ُ  اهــش ال او ــش فيــه ىلــَّ مــذهيي  ،انَّ ال ضــا  مل  ــاِت مــن ذات اللفــ 
مل  ،إمهايل هذا بّلهوبعد  ،رغيُت يف ال بييه ىليهإلَّ ما  ،هذا ما  امهله بلَّهف ،م ضا  ن
وتكـررت يف هـماهد  ،يف هذ ن الك ـابيال  ذبرها املصبفان القرآنية  األلفالاجد من 
  :وتس    الدرا ة إلَّ ما  ا  ،معبيي م ضاّ  نىلَّ قرآنية 

تكـمن  ،))وإذ وإذا حرفـان مـن األضـدا  قا  ابم بكر بن األنيـاري :وإذاإذ -6
وإذا للماضــي  ،وتكــمن إذ للمســ قيش ،هــم املشــهمر وهــذا ،وإذا للمســ قيش ،إذ للماضــي

وإذا للمس قيش فشهرته تغـً  ،بمن إذ للماضي فامَّا ،ومل  قه فيه لي  ،إذا ُههر املع 
ــــا بــــمن إذ للمســــ قيش فقــــم  اه تعــــاىل ،ىــــن إقامــــة الشــــماهد ىليــــه ــــَر  ِإِذ  :وامَّ )َولَــــْم تـَ
ــمَن ِىبــدَ  م(} ــيا ال َّــاِلُممَن َمْمُقمُف ــْم ) :وبــذلِ قملــه تعــاىل ،{ ارا  املســ قيش31 :َرهبِِّ َوَل

)َوِإْذ قَـاَ   :وقا  جـشَّ جُلـه ،إذا  ف ىمن :{ معبا 01 :تـََر  ِإْذ َف ُِىما فَُ فـَْمَت(} يا
ـُذوِ  َواُمِّـَي ِإلَــَهْيِ ِمـن ُ وِن الّلِه(}املا ـد  َُِّ  :الّلُه  َا ِىيَسَّ اْبَن َمـْرمَيَ اَاَنـَت قُلـَت لِلبَّـاِس ا

ا جا  ان تكمن إذ ئعـ  إذا  :وقا  بع  اهش العلم000وإذا  قم   :معبا  {112 إَّنَّ
{ ألنَّه ملَّا وقه يف ىلم اه 110 :)ِإْذ قَاَ  الّلُه  َا ِىيسَّ اْبَن َمْرمَيَ(}مرمي :يف قمله تعاىل

 بمــا،  ف ــبَّ ىبــه باملضــي ،ىــ  وجــش انَّ هــذا بــا ن ل ٍالــة بــان ئب لــة الشــاهد املمجــم 
 :{ وهــــم  ر ــــد44 :)َونَــــاَ   َاْبــــَ اُب اْوَبَّــــِة َاْبــــَ اَب البَّــــاِر(}األىرا  :قــــا  تعــــاىل
  (1) و با ي((

وظرفلـــا للـــ من  ،جمـــير إذا ظرفلـــا للـــ من املســـ قيش يف مماضـــه نـــدخشل  صـــا ان 
امَّـا  ،ألنَّ املع  األ ا ـي لــ)إذا( هـم الشـر  ؛يف مماضه ُاَخر يف باب األضدا املاضي 
فـإنَّ هـذ  ال رفيـة اخـر  هذا من جهة ومـن جهـة  ،ها ال مانية فهم مع  مُ   هلاظرفي 

حـ  إنَّ الب ـا  مل ج لفـما  ،بـش هـي ظرفيـة ىامَّـة ،املُ مة هلا غـع مقيـد  بـ من املسـ قيش
ـاىرَّ  لل ها ىلَّ املضي، وإذا بـانما قـديف جما    ظـر  ملـا  سـ قيش مـن ال مـان  فمهـا باهنَّ

                                                 

 42األضدا  يف بُ  العرب ألي الحيَّب ص  :و ب ر 22-21( األضدا  ص  1)
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ا ارا وا والدليش ىلَّ ذلـِ انَّ ةـة هـماهد قرآنيـة   ؛ لل ها ىلَّ ال  قيا  يف األبش فإَّنَّ
ا مـن املفسـر ن  ،ب ع  ور ت فيها )إذا( الشـرطية  الَـّة ىلـَّ الـ من املاضـي ومل اجـد احـدل

ْجعما ىلَّ تفسعها بدللـة الـ من املاضـي، بش ا ، ها إىل املس قيش بال او شمن قلب  لل
ْ نِ  بـَـْيَ  بـَلَـ َ  ِإَذا )َحـ َّ  تعـاىل:ه قملـ مـن ذلـِ مـ ُ  قـَْمملـا لَّ  ُ وهِنَِمـا ِمـن َوَجـدَ  السَّـدَّ

( االكهـف:  ـَْفَقُهـمنَ  َ َكـاُ ونَ  الصَّـَدفـَْيِ  بـَـْيَ  َ ـاَو  ِإَذا وقملـه تعـاىل: )َحـ َّ  [93 قـَـْملل
 َىَلْيـهِ  اُفْـرِ ْ  مِ  آتُـ قَـا َ  نَـارلا َجَعلَـهُ  ِإَذا وقملـه تعـاىل: )َحـ َّ  [92انُفُ ـما( االكهـف:  قَـا َ 

جتــــير انَّ )إذا( ُــــر  ىــــن ال ــــ قيا  و  وذبــــر ابــــن هشــــا  (1)[92ِقْحــــرلا ( االكهــــف: 
 َاِجـُد َمـا لَ  قـُْلـتَ  لِـَ ْ ِمَلُهمْ  اَتـَـْموَ  َمـا ِإَذا الَـِّذ نَ  َىلَـَّ بقملـه تعـاىل: )َولَ   ،للماضـي

ُلُكـْم( اال مبـة:  َهـا(  انَفضمـما هَلْـملا َاوْ  اَر ل جِتَـ رََاْوا وقملـه تعـاىل: )َوِإَذا [92َاْحِْ  :اومعـة}ِإلَيـْ
 َوظَبمـماْ  الرمُ ـشُ  اْ  َـْيَاسَ  تعاىل: )َح َّ ِإَذاه قملمن ام لة جميئها للماضي ا ضلا و  (2) {11
 َاَحـُدُهمْ  ُبشِّـرَ  )َوِإَذا :وقملـه تعـاىل[ 111ْصـرُنَا( ا م ـف: َجـارُهْم نَ  ُبـِذبُماْ  قَـدْ  اَنَـُّهـمْ 
)ِإَذا طََلَعـت تَـّـ َاَوُر وقملـه تعـاىل: { 02 :ٌم( االب شَبِ ي َوُهمَ  ُمْسَم ًّا َوْجُههُ  َظشَّ  بِاألُنَ َّ

ـــَماِ ( االكهـــف َىـــن َبْهِفِهـــْم َذاَت اْلَيِمـــِي َوِإَذا َغَربَـــت تَـّْقِرُضـــُهْم َذاتَ  قملـــه [ و 13:الشِّ
ـِفيَبِة َخَرقـََهـا( االكهـف: تعاىل:  [ وقملـه تعـاىل: )َحـ َّ ِإَذا َلِقيَـا 31)َح َّ ِإَذا رَِبيَـا يف السَّ

[ 34الكهـف: ا( ُغُملا فـََق َـَلُه قَاَ  اَقـَ َـْلَت نـَْفسلا  َِبيَّةل ِبَغْعِ نـَْفِ  لََّقـْد ِجْئـَت َهـْيئلا نمْكـرلا
[ وقملــه تعــاىل: 33وقملــه تعــاىل: )َحــ َّ ِإَذا اَتـََيــا َاْهــَش قـَْر َــِة اْ ــَ ْحَعَما َاْهَلَهــا( االكهــف: 

َئـــِة( االكهـــف:)َحـــ ـــْمِ  َوَجـــَدَها تـَْغـــُرُب يف َىـــْيِ ْحَِ وقملـــه  [22  َّ ِإَذا بـََلـــَ  َمْغـــِرَب الشَّ
ــن ُ وهِنَــا تعــاىل:  ـُـم مِّ ــْمِ  ملَّْ جَنَْعــش هلَّ ــُه َىَلــَّ قـَ ــْمِ  َوَجــَدَها َتْحُل ــَه الشَّ ــَ  َمْحِل )َحــ َّ ِإَذا بـََل

ــــٌة( وقملــــه تعــــاىل: )َحــــ َّ ِإذَ  [90كهــــف: ِ ــــ ـْرلا( اال ــــْما َىَلــــَّ َواِ ي البَّْمــــِش قَالَــــْت ََّنَْل ا اَتـَ
ِ   [ وقمله تعاىل:12االبمش:  )َوَلَقْد َجارُبْم  ُمُ ُف ِمن قـَْيُش بِاْليَـيـِّبَـاِت َفَمـا  ِلْـُ ْم يف َهـ

                                                 

واوــ  الــدا  للمــرا ي   ،3/230(  ب ــر: هــرو بافيــة ابــن اْلاجــب لرضــي الــد ن األ ــ اباذي 1)
 . 323واثتقان يف ىلم  القرآن للسيمطي ص  331، 122ص

 .139/ 2لسيمطي مهه اهلمامه  ل :و ب ر 90/ 1( مغً اللييب  2)
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َعَ  اللَُّه ِمـن َِ قـُْلُ ْم َلن  ـَيـْ ( اغـافر:   َِّّا َجارُبم ِبِه َح َّ ِإَذا َهَل وقملـه [ 34بـَْعـِدِ  َرُ ـملل
 [.90آَمبُت( ا من :  قَا َ  ِإَذا اَْ رََبُه اْلَغَرقُ  تعاىل: )َح َّ 

 ،و)إذا( الـــ  تكـــمن للمســـ قيش هـــرطية ،فــــ)إذا( الـــ  تكـــمن للماضـــي هـــرطية
امَّـا )إذ(  ،فهـي ظرفيـة مضـمَّبة معـ  الشـر  ،فمعباها يف بُ ال ماني واحد ول اضـدا 

ملـا مضـَّ ومل تـر  إلَّ  ،وهـذا فـرق ا ا ـي بيبهمـا ، فهي ظرفية غع مضمَّبة معـ  الشـر 
مبهــا للمســ قيش فهــم مــن بــاب ال عيــع ىــن املســ قيش باملاضــي  ومــا جــار (1)مــن ال مــان

 :تقـــد  ذبـــر  ليـــه مصـــبف األضـــدا  نفســـه بقملـــه الـــذيوهـــذا مـــا نيَّـــه ى ،ل  قـــ  وقمىـــه
ـا جـا  ان تكـمن إذ ئعـ  إذا يف قملـه ت :))وقا  بع  اهش العلـم )ِإْذ قَـاَ  اللّـُه  :عـاىلإَّنَّ
{ ألنَـّه ملَـّا وقـه يف ىلـم اه ىـ  وجـش انَّ هـذا بـا ن ل 110 : َا ِىيسَّ اْبَن َمْرمَيَ(}مرمي

)َونَاَ   َاْبَ اُب  :بما قا  تعاىل،  ف بَّ ىبه باملضي ،ٍالة بان ئب لة الشاهد املمجم 
إنَّ حنــا  اجــا وا ان تكــمن )إذ(  :ا يقــا  املــر  {((44 :اْوَبَّــِة َاْبــَ اَب البَّــاِر(}األىرا 

))ظرفلا ملا  س قَيش مـن ال مـان ئعـ  )إذا( ذهـب إىل ذلـِ قـم  مـن امل ـاخر ن مـبهم ابـن 
{ ِإِذ األْغـــــــــُُ  يف 30)َفَســـــــــْمَ   ـَْعَلُمـــــــــمَن } :وا ـــــــــ دلما بقـــــــــم  اه تعـــــــــاىل ،مالـــــــــِ

 انَّ )إذ( ل تقــه وذهــب اب ــر احملققــي إىل ،{ وبآ ــات ُاَخــر31-30 :َاْىَباِقِهْم(}غــافر
واجــابما ىــن هــذ  اآل ــة  ،وهــم الــذي بــ  ه املغاربــة ،ممقــه )إذا( ول )إذا( ممقــه )إذ(

وحنمها بانَّ األممر املس قيلة ملَّا بانت يف إخيار اه تعاىل م يقََّبة مقحمىلـا هبـا ُىيـِّـَر ىبهـا 
 (2) وهبذا اجاب ال خمشري وابن ىحية وغعمها(( ،بلف  املاضي

 ـَْمَمئِــِذ ) :))ان تكــمن امسلــا للــ من املســ قيش حنــم قملــه تعــاىل :ن هشــا وقــا  ابــ
و علـمن اآل ـة مـن بـاب  ،واومهمر ل   ي من هذا القسـم{ 4 :حُتَدُِّث َاْخَياَرَها(}ال ل لة

                                                 

والبهــان يف ىلــم  القــرآن لل ربشــي  1/20ومغــً اللييــب 122-120اوــ  الــدا  ص  :(  ب ــر1)
  222واثتقان يف ىلم  القرآن ص  212ص 

 . 122( او  الدا  ص 2)
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ــــه تعــــاىل ــــا(}الكهف) :قمل ــــاُهْم َْجْعل ــــمِر َفَمَمْعَب ــــَي يف الصم ــــش 99 :َونُِف { اىــــً مــــن تب  
  (1) ((لمقمع مب لة ما قد وقهاجب ااملس قيش الم 

ِإِذ األْغـُُ ( والـذي حسَّـن هـذا تـيقن وقـمع الفعـش ))) :وجار يف الـدر املصـمن
بــش هــي  ،ول حاجــة إىل إخــرا  )إذ( ىــن ممضــمىها :قلــتُ  ،فــُاخر  يف بــمر  املاضــي

 (2)((ىلَّ املضي باقية ىلَّ  لل ها
املاضـــي ل  قـــ   غةير هبـــا لل عيـــع ىـــن املســـ قيش بصـــيفــــ)إذ( يف هـــذا المجـــه جـــ
ول  ،جـــه الســـاب  ا ـــ عملت للـــ من املاضـــيفهـــي بالم  ،وقمىـــه وإن الـــه مب لـــة مـــا قـــد وقـــه

 .اضدا  ا ضلا
ومن الب ا ج ال  ان هـت إليهـا  ،السابقةوقد تباولت  را ة إذ وإذا يف مؤلفا  

 را ــــ  فيهمــــا انَّ )))إذا( يف ب ــــب الب ــــم ويف ب ــــب حــــرو  املعــــا  جتــــير يف اللغــــة 
وظرفيــــة ٍضــــة غــــع  ،ظرفيــــة مضــــمبة معــــ  الشــــر  :رآن الكــــرمي ىلــــَّ ثُثــــة اوجــــهوالقــــ

وقـد تم ـعُت يف  (3)هـذا مـا اتفقـما ىليـه ومل ج لفـما فيـه ،وفما يـة ،مضمبة مع  الشـر 
ــــا ظرفيــــة غــــع  (4) را ــــ ها يف احــــد مؤلفــــا  وتيــــي يل ))انَّ )إذا( الــــ  ذبــــر الب ــــا  اهنَّ

فهي ليست ظرفية جمر   من بـش معـ  مـن  ، رو ُ لف ىن ال ،مضمبة مع  الشر 
انَّ الفعـش املاضـي بعـدها  فيـد تكـرار  :األو  ،بش فيها مـن الشـر  امـران ،معا  الشر 

ومل  ،وال ـــا : انَّـــه ت غـــع  لل ـــه مـــن الـــ من املاضـــي إىل  مـــن اْلـــا  وال ـــ قيا  ،حدوثـــه
آن الكــرمي تــا  ىلــَّ ثُثــة فـــ)إذا( الشــرطية إذن يف القــر  ،تفقــد مــن الشــر  إلَّ اوــماب

                                                 

 .1/21( مغً اللييب 1)
(2 )9/494 
واوـــ   010-149وربـــف امليـــا  ص  212-211األ هيـــة يف حـــرو  املعـــا  ص  :(  ب ـــر3)

 203والبهـــان يف ىلـــم  القـــرآن ص  100 ،1/94ومغـــً اللييـــب  333-323الـــدا  ص 
  .222واثتقان يف ىلم  القرآن ص 

  . 232-202 را ات يف الب م القرآ  ص  :(  ب ر4)
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وقسم ذبر هرطها وحـذ  جماهبـا لمجـم  مـا  ،قسم ذبر هرطها وبرو  ماهبا :اقسا 
وقسـم ابُ فـي بشـرطها ومل  ُـذبر جماهبـا لعـد   ، د  ىليه او لكمنه مفهمما من السـياق

بمـا  ىـم   ،وهذا  عً انَّه ليست ةة )إذا( ظرفية غع مضمبة معـ  الشـر  ،اْلاجة إليه
 ،هـــرطية ظرفيـــة :ف كـــمن )إذا( يف القـــرآن الكـــرمي ىلـــَّ وجهـــي( 1) ـــا  واملفســـرون((الب

   وفما ية
 ،انَّ )إذ( ل تكـــمن إلَّ ظرفـــا ملـــا مضـــَّيف ذبـــر الفـــرق بـــي )إذ( و)إذا(  تقـــدَّ 

 ؛فهـــم مـــن بـــاب ال عيـــع ىـــن املســـ قيش بصـــيغة املاضـــي ،ومـــا  ّ  مبهـــا ىلـــَّ ال ـــ قيا 
ــا )إذا( ف مــير ملــا مضــَّ وملــا  ســ قيش  ،رآن الكــرميوهــم ب ــع يف القــ ،ل  قــ  وقمىــه امَّ
لكْن ةة فـرق ا ا ـي بيبهمـا مل    ـدث ىبـه  ،ول ىب  يف هذا الفرق ،ىلَّ حد  مار

وهـــم انَّ  ،حمن بـــانَّ )إذ( جتـــير م ـــش )إذا( فيمـــا  ســـ قيشوهـــم  صـــرِّ  ،الب ـــا  واملفســـرون
ـــــا )إذ( فهـــــي ظرفيـــــة  ،الشـــــر )إذا( با ـــــ  بار الفما يـــــة ل جتـــــير إلَّ ُمضـــــمَّبة معـــــ   امَّ

 .جمر   من مع  الشر  ومن لما مه ،ف سب
ألنَّ  ؛الكُ  با ــ عما  )إذ( ل  ـَُرتَّــُب ىليــه حكــم ابــميل او قاىــد  هــرىيةفــ
ا صــلا العمــش ئمجيهــا فيمــلــذلِ ل   ؛بقضــية قــد مضــت وانقضــت   علــ   مــا بعــدها
ُمـماْ اَنُفَسـُهْم َجـآُ وَو فَاْ ـ َـْغَفُرواْ اللّـَه َواْ ـ َـْغَفَر ))َوَلْم اَنَـُّهـْم ِإذ ظَّلَ  :تعاىلبقمله   ، س قيش

ا(  فيا ــ عما  )إذ(  كــمن جماهبــا {24 :}البســارهَلُــُم الرَُّ ــمُ  َلَمَجــُدواْ اللّــَه تـَمَّابـلـا رَِّحيمل
مـن ذلـِ  ،لرتياطها ب مان ومكان معيبي ،بامر قد انقضَّ ل ميكن ان  س مر امرتيحل 

ــا العمــش  ،م  بــلَّ اه ىليــه و ــلم حيًّــا بــي ظهــرا  املســلميا ــ مرار وجــم  الر ــ وإَّنَّ
ُل من ابم  العقيـد  اث ـُمية وقاىـد  هـرىية ىامَّـة يف بـش  مـان  ئمجيها وجعلها اب

ــا  كــمن با ــ عما  )إذا( ،ومكــان )َوالَّــِذ َن ِإَذا فـََعلُــماْ  :وهــذا مــا جتــد  يف قملــه تعــاىل ،إَّنَّ
نُمَب ِإلَّ اللّـُه وملَْ  فَاِحَشةل َاْو ظََلُمماْ  اَنـُْفَسُهْم ذََبُرواْ الّلَه فَاْ  َـْغَفُرواْ ِلُذنُمهِبِْم َوَمن  ـَْغِفـُر الـذم

 {130ُ ِصرمواْ َىَلَّ َما فـََعُلماْ َوُهْم  ـَْعَلُممَن(}آ  ىمران 
                                                 

 . 202-200(  را ات يف الب م القرآ  ص 1)
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األمَّـة للماحـد  : قـا  ،))واألمَّـة حـر  مـن األضـدا  :ابم بكـر قا  :األمَّة-5
ُِ ) :بقملــه ىــ  وجــشّ   ،ذي  ــِؤ بــهالصــاا الــ ــا وملَْ  َــ ــرَاِهيَم َبــاَن اُمَّــةل قَانِ لــا لِلّــِه َحِبيفل ِإنَّ ِإبـْ

َوَجـَد َىَلْيـِه ) :بقملـه ىـ  وجـش ،{ و قا  األمَّة للمماىـة120 :ِمَن اْلُمْشرِِبَي(}الب ش
األمَّـة بـبف مـن ))ابش  :قا  ابن ف يية (1){((23 :(}القصصاُمَّةل مَِّن البَّاِس َ ْسُقمنَ 

ِإنَّ ِإبـْـرَاِهيَم َبـاَن اُمَّـةل قَانِ لـا لِلّـِه ) :بقملـه تعـاىل  ،اثما  والربا  :مث تصع األمَّة000الباس
وقـد  ـم  ان  ،مـاعألنَـّه  ـيب الج  ؛فسـمِّي امَّـة ؛إماملا  ق ـدي بـه البـاس :َحِبيفلا( اي

ومــن هــذا  ، كــمن م لــه يف امَّــةألنَّــه اج مــه ىبــد  مــن خــُ  ا ــع مــا  ؛ كــمن مسِّــي اّمــة
ـــة وحـــد  : قـــا  ـــة(( :اي ،فـــُن امَّ ُ شـــيَّه  ))مثَّ  :وقـــا  ابـــن ىحيـــة (2) هـــم  قـــم  مقـــا  امَّ

ــة وىلــَّ هــذا  الرجــش العــامل او امللــِ او املبفــر  بحر قــة وحــد  بالبــاس الك ــع فيســمََّّ امَّ
ــــة م امَّــــة لنفــــرا   مسِّــــي إبــــراهي :وقــــا  جماهــــد000المجــــه مسِّــــي إبــــراهيم ىليــــه الســــُ  امَّ

ألنَّ تسمية الماحـد باألمَّـة جـار  ؛فاألمَّة ليست من األضدا  (3) باثميان يف وق ه مد ((
انَّ العــرب ل  :اي ،فهــم  ــدخش يف بــاب اجملــا  ل يف بــاب اْلقيقــة ،مــن بــاب ال شــييه

 .إلَّ يف باب اجملا  ،فُن امَّة : قملمن
 ،إن حــر  مــن األضــدا  :لــم))وقــا  بعــ  اهــش الع :قــا  ابــم بكــر :إن-4

 ،مـا قـا  ىيـد اه : ـرا  بـه ،إن قـا  ىيـد اه : قا  ،الساببة البمن اىً املكسمر  اهلم  
مـــــا  :فمعبـــــا  ،مـــــن احـــــد إلَّ بالعافيـــــةإن احـــــد خـــــعلا  :حكـــــَّ الكســـــا ي ىـــــن العـــــرب

ـــــِت  :قـــــا  ْجاىـــــة مـــــن العلمـــــار يف تفســـــع قملـــــه ىـــــ  وجـــــش000احـــــد ْر ِإن نَـَّفَع ـــــذَبِّ )َف
َوَلَقـْد ) :وبـذلِ فـالما يف قملـه ،فذبر قد نفعـت الـذبر  :{ معبا 9 :ْبَر (}األىلَّالذِّ 

ـــــِه(}األحقا  بَّـــــاُبْم ِفي ـــــا ِإن مَّكَّ بَّـــــاُهْم ِفيَم ـــــا 22 :َمكَّ ـــــذي قـــــد مكبَّـــــابم  :{ معب يف ال

                                                 

 123( األضدا  ص 1)
 249غر ب القرآن ص  تفسع :و ب ر 249( تاو ش مشكش القرآن ص 2)
الي ـــر احملـــين ألي حيـــان األندلســـي  :و ب ـــر 3/430( احملـــرر الـــمجي  يف تفســـع الك ـــاب الع  ـــ  3)

0/294 
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)ِفيَمـا ِإن مَّكَّبَّـاُبْم  :فالذي اح جَّ به ابـ اب القـم  األو  مـن قملـه ىـ  وجـش000فيه
فـإنَّ  ،ويف الـذي مل َّنكـبكم فيـه ،يف الـذي مـا مكبَّـابم فيـه :ألنَـّه ارا  ؛  األمـرِفيـِه( لـي

ـــــا يف قملـــــه ول حمـــــة ،وليســـــت إ ابلـــــا ،معباهـــــا او ـــــد ْر ِإن نَـَّفَعـــــِت  :هلـــــم ا ضل )فَـــــذَبِّ
ــــا معباهــــا الشــــر  ،ألنَّ )إن( ليســــت إ ابلــــا الــــذِّْبَر ( فــــذبِّر إن نفعهــــم  :وال او ــــش ،وإَّنَّ
فكانَّــــه حتضــــي  للبــــه بــــلَّ اه ىليــــه  ،وثيــــتَّ  ،إن  مــــَت ىلــــَّ ذلــــِ :اي ،تــــذبعُو
فـــ)إن( مــن  (1)واه اىلــم واحكــم(( ،وتعلــيمهم ،وتمبيــد ىليــه ان  ــدمي تــذبعهم ،و ــلم

 األضدا  ال  ذبرها املصبَّف ور َّها 
ــا ال ِّهــار  والِيحانــة :قــا  ابــم بكــر :البطانــة-3  ،))ومــن حــرو  األضــا  ا ضل
ـا ؛ولليحانـة ظهـار  ،بحانـة  قا  لل ِّهار   :و قـا  ،ألنَّ بـشَّ واحـد مبهمـا قـد  كـمن وجهل

وبــذلِ بحــن الكمبــب وظهــر  ،للــذي تــرا  ،ورا ــُت بحــن الســمار ،را ــُت ظهــر الســمار
َرِق َوَجــَ  اْوَبَّ َـــْيِ ) :قــا  اه ىــ  وجــش ،الكمبــب َِ َبحَا ِبـَُهــا ِمــْن ِإْ ــَ يـْ ُم َِّكِئــَي َىَلــَّ فـُــُر

وقــد بــان بعــ   ،وقــد تكــمن ظهــا ر ،{ فقــد تكــمن اليحــا ن بحــا ن04 :ن(}الــرْحَ انِ 
فيمعــش ال هــا ر غــع  ؟هــذ  اليحــا ن فكيــف لــم ُوِبــف لكــم ال هــا ر :املفســر ن  قــم 

 ،حدثً بع  الفص ار احملّدثي انَّ ابن ال بع ىاب ق لـة ى مـان :وقا  الفرّار ،اليحا ن
وجنـــا مـــن جنـــا  ،قـــ لهم اه بـــشَّ ق لـــةف ،ىليـــه باللصـــمص مـــن ورار القر ـــة خرجـــما :فقـــا 
ُل  : ر ــد ،حتــت بحــمن الكمابــب ،مــبهم  ،فقــد  كــمن الــيحن ظهــرلا :قــا  الفــرّار ،هربــما لــي

 (2) وال هر بحبلا ىلَّ ما اخبتِ((
))والــــيحن  :وقــــا  الراغــــب (3) فــــاليحن خــــُ  ال هــــر(()) :قــــا  ابــــن فــــارس

َبحَا ِبـَُهــا ِمــْن ) :ع قملــه تعــاىلقــا  ابــن ق ييــة يف تفســ (1) خــُ  ال هــر يف بــشِّ هــير((

                                                 

 122-121( األضدا  ص1)
معـــا   :و ب ـــر  30ألي الحيِّـــب ص  ،األضـــدا  يف بـــُ  العـــرب :و ب ـــر 202( األضـــدا  ص 2)

 3/22القرآن للفرار 
 93ص  ( مقا ي  اللغة3)
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َرقِ   ،وال ِّهـــار  بحانـــة ،قـــد تكـــمن الِيحانـــة ِظهـــار  :))قـــا  الفـــرَّار :{04 :(}الرْحنِإْ ـــَ يـْ
ــاوذلــِ انَّ بــشَّ واحــ وهــذا  ،هــذا ظهــر الســمار :تقــم  العــرب ،د مبهمــا قــد  كــمن وجهل

فقـ لهم اه بـشَّ  ،وذبـر ق لـة ى مـان رضـي اه ىبـه ،وقا  ابن ال بع :قا  ،بحن السمار
ُل  : عـً ،وجنا من جنا مبهم حتت بحـمن السـمار والكمابـب ،ق لة وهـذا ا ضلـا  ،هربـما لـي

مــا َبحَــَن  :واليحانــة ،وال ِّهــار  ِبحانــة ،بيــف تكــمن اليحانــة ِظهــار   ،مــن َىَمــب ال فســع
باس وبان من هان ال ،وال ِّهار  ما َظَهَر مبه ،وبان من هان الباس إخفا   ،من ال مب
 :األرض مبــه مـا ويلَ ولِ  ،هـذا بحان ــه :! وهـش  ــم  ألحـِد ان  قــم  لمجـه ُمصــلََّّ؟إبـدا  

ا ارا  اه جشَّ وى َّ ان  ُعرِّفبا من حي  نفهم فضـشَ ؟هذا ِظهارته وانَّ  ،هـذ  الفـَر !وإَّنَّ
فال َّهــار   ،وإذا بانــت اليحانــة بــذلِ ،وهــم الغلــي  مــن الــدِّ يا  ، ــ بقمــا ويل مبهــا إ

مبا  ــش  ــعد بــن معــاذ يف لَ  :وبــذلِ قــا  البــه بــلَّ اه ىليــه و ــّلم ،َّ واهــر اىلــ
ـــا اخشـــن مـــن ال يـــاب ؛فـــذبر املبا  ـــش  ون غعهـــا ،اوبـــة احســـن مـــن هـــذ  اْلُلَّـــة  ،ألهنَّ

ــا قــمهلم ،وبــذلِ اليحــا ن اخشــن مــن ال ــماهر ِلمــا  ،ظهــر الســمار وبحــن الســمار :وامَّ
ــا ،هي امل ســاو يفــإنَّ هــذا قــد  ــم  يف ذي الــمج ،وليبــا  ،إذا ويل بــشم واحــد مبهمــا قممل

و قــم  اآلخــرون  ،هــذا ظهــر اْلــا ن :ِلمــا وليــِ مبــه ،تقــم  يف حــا ن بيبــِ وبــي قــم 
 ،بـذلِ السـمار  ،فكـشم واحـد مـن الـمجهي ظهـر وبحـن ،هـذا ظهـر اْلـا ن :ِلما وليهم

ــن فمقهــا مــن املُ كــة بحــن(( ،مــا وليبــا مبهــا ظهــر
َ
ِمــْن ))) :ماحــديوقــا  ال (2) وهــم مل

َرِق( وهـــم بـــشم مـــا غلـــ  مـــن الـــد يا  فكيـــف  ُاخـــِبِ باليحـــا ن :قـــا  ابـــن مســـعم  ،ِإْ ــَ يـْ
 :يــش لســعيد بــن جيــع! وق؟هــذ  الَيحــا ن فكيــف بال هــا ر :؟! وقــا  ابــم هر ــر بال َّهــا ر

مَّــا  فَــُ تـَْعلَــُم نـَْفــ ٌ ) :هــذا  ـا قــا  اه تعــاىل :فقــا  ؟ ــ بق فمــا ال ــماهراليحـا ن ِمــن إ
ــن قـُــرَِّ  َاْىــُيِ َجــ َار ِئـَـا َبــانُما  ـَْعَمُلمَن(}الســمد   :{ وقــا  ابــن ىيــاس13 :ُاْخِفــَي هَلـُـم مِّ

                                                                                                                   

 02املفر ات ص  (1)
 ا  املســـــع يف ىلـــــم ال فســـــع لبـــــن اوـــــم ي  :و ب ـــــر 442-441( تفســـــع غر ـــــب القـــــرآن ص 2)

3/314-310 
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وقـا   (1) ألنَّه لي  يف األرض احد  عر  ما ال ـماهر(( ؛وبف اليحا ن وترو ال ماهر
حــــا ن مــــن وإذا بانــــت الي ،( ))مــــن   يــــا  ث ــــيَبحَا ِبـَُهــــا ِمــــْن ِإْ ــــَ يـَْرقِ ))) :ال خمشــــري

وقـا   (2) من نـمر(( :وقيش ،ظها رها من  بدس :! وقيش؟اث  بق فما ظبمِ بال ماهر
هــــذ   :بــــلَّ اه ىليــــه و ــــلم ،))وروي يف اْلــــد   انَّــــه قيــــش لر ــــم  اه :ابــــن ىحيــــة
واث ـ بق مـا خشـن  ،هي من نمر   وأل :قا  ؟( فكيف ال ماهر)ِمْن ِإْ َ يـَْرقِ اليحا ن 

مــن تقــد  وبعــد ان نقــش القــرطه قــم   (3) والســبدس مــا رّق مبــه(( ،وحســن مــن الــد يا 
 ،وظماهرهــا مــن نــمر جامــد ،بحا بهــا مــن إ ــ بق: ))وىــن اْلســن :قــا  ،مــن املفســر ن

وانكـر 000ا  روي ىن ق ـو  ،وهم قم  الفرَّار ،اليحا ن هي ال ماهر :وىن اْلسن ا ضلا
بّش واحد ويل  المجهي امل ساو ي إذا  ل  كمن هذا إلَّ يف :وقالما ،ابن ق يية وغع  هذا

ــا  :قــا  اآللم ــي (4) وىلــَّ ذلــِ امــر الســمار(( ،باْلــا ن بيبــِ وبــي قــم   ،مبهمــا قممل
 :وقــا  ابــن ىاهــمر (0) ىلــَّ المجــه املعــرو (())واْلــ  انَّ اليحــا ن هبــا مقابــش ال هــا ر 

 ،بـشِّ هـيروهي مش قة من اليحن ضّد ال هـر مـن   ،))واليحا ن ْجه بحانة بكسر اليار
فيحانـة 000وللمهة العليا ظهر ، قا  للمهة السفلَّ بحن ،وهم هبا جما  ىن األ فش

 :ومــن بُمهــم ،وضــّد اليحانــة الِ هــار  بكســر ال ــار ،ال ــمب  اخلــه ومــا ل  يــدو مبــه
ــه والســّر  ،هــر الفــراَهــيهْت العُنيــة ب  ،ىُني ــه و ــرَّ  :اي ،افرهــً ظهــَر امــر  وبحَب

ال ـــمب  :وال هـــار  ،الفـــراَ هــي ال ـــمب الـــذي ُ عـــش ىلــَّ :يحانـــةفال000بــيحن الفـــراَ
ف كـــمن ال هـــار  احســـن مـــن  ،لي هـــر لر  ـــة الـــداخش للييـــت؛ الـــذي ُ عـــش فـــمق اليحانـــة

                                                 

 223-4/222( الم ين يف تفسع القرآن اجمليد 1)
 4/441( الكشا  2)
 0/134انــــمار ال ب  ــــش للييضــــاوي  :و ب ــــر 0/233( احملــــرر الــــمجي  يف تفســــع الك ــــاب الع  ــــ 3)

 1192  ش للبسفي صومدارو ال ب
 13/140( اوامه ألحكا  القرآن 4)
 14/113( روو املعا  0)
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فـــُ  ،انَّ بحـــا ن فـــَر اوبـــة مـــن إ ـــ بق :فـــاملع  هبـــا000اليحانـــة يف الفـــراَ الماحـــد
ا اجم  من ذلِ((  (1)تسا  ىن ظها رها فإهنَّ

قـــم     ا ـــ بد يف جعـــش اليحـــا ن وال هـــا ر مـــن األضـــدا  إىلفمصـــبف األضـــدا
قـم  األخـذ بوبيـف  صـّا  ،وقـد انكـر  ْجهـمر املفسـر ن ،وقـد تيـيَّ ضـعف قملـه ،الفرَّار
َبحَا ِبـَُها ِمـْن ) :ألنَّ األخذ به  قلب ال فسع الص يا واملع  املرا  يف قمله تعاىل ؛الفرّار

ـــا ىلـــَّ ىقـــب (ِإْ ـــَ يـَْرقِ  مـــن  ون  اْلكمـــة الـــ  جـــارت مـــن ذبـــر اليحـــا ن و لغـــي ،را ل
 بيَّبه ابن ق ييه وغع   ال ها ر ىلَّ حنم ما

 كـمن ئعـ  ال ـاخع،  ،حر  من األضـدا  (بعد)))و :قا  ابم بكر :بعد-2
 ،و كـمن ئعـ  قيـش ،ول حي ا  مه ههرته إىل ذبـر هـماهد لـه ،وهم الذي  فهمه الباس

بَـــــا يف ال َّبُـــــمِر ِمـــــن بـَْعـــــِد الـــــذِّْبِر َانَّ األْرَض  َرِثـَُهـــــا ِىيَـــــاِ َي َوَلَقـــــْد َبَ يْـ ) :قـــــا  اه تعـــــاىل
ـــاِْلُمَن(}األنييار وقـــا  اه ىـــ َّ 000مـــن قيـــش :{ فمعبـــا  ىبـــد بعـــ  البـــاس100 :الصَّ

 { َوَاْغَحشَ 22{ َرَفَه مَسَْكَها َفَسمَّاَها }23)اَاَنُ ْم َاَهدم َخْلقلا اَِ  السََّمار بـََباَها } :وجشَّ 
َلَهــا َوَاْخــرََ  ُضــَ اَها } َِ َ َحاَها(}البا ىــات29لَيـْ  :{ فمعبــا 30 :{ َواألْرَض بـَْعــَد َذلِــ
  (2) (({قيش السمارألنَّ اه خل  األرض  ؛واألرض قيش ذلِ  حاها

َبــا يف ال َّبُــمِر ِمــن بـَْعــِد الــذِّْبِر َانَّ األْرَض ) :جــار يف تفســع قملــه تعــاىل َوَلَقــْد َبَ يـْ
وىـ   ،َها ِىَياِ َي الصَّاِْلُمَن( ))ى  بال بمر ب ب األنييـار بّلهـا الـ  ان هلـا اه ىلـيهم َرِثُـ 

وجماهــد  ،وهــذا هــم قــم   ــعيد بــن جيــع(3) بالــذبر اّ  الك ــاب الــ  ىبــد  يف الســمار((
))واوىل هــــذ  األقــــما   :وهــــذا ال فســــع هــــم الــــذي اخ ــــار  الحــــبي فقــــا  (4) وغعمهــــا((

 ، ذلـِ مـا قالـه  ـعيد بـن جيـع وجماهـد ومـن قـا  بقمهلمـا يف ذلـِىبدي بالصماب يف

                                                 

 23/249( ال  ر ر وال بم ر 1)
 39واألضدا  يف بُ  العرب ألي الحيِّب ص  32-30( األضدا  ص2)
 13/121( جامه الييان ىن تاو ش آي القرآن  للحبي 3)
 13/121( جامه الييان  4)
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ولقــد ب يبــا يف الك ــب مــن بعــد اّ  الك ــاب الــذي ب ــب اه بــّش مــا هــم   :مــن انَّ معبــا 
 : قـــا  مبـــه، وذلـــِ انَّ ال بـــمر هـــم الك ـــاب ،بـــا ن فيـــه قيـــش خلـــ  الســـماوات واألرض

ال ــمرا  واثجنيــش  :مر ْجيــه الك ــب))ال بــ :وقــا  ال جــا  (1) إذا ب ي ــه(( : بــرُت الك ــاب
ولقـــد ب يبـــا يف الك ـــب مـــن بعـــد  :واملعـــ  ،ألنَّ ال بـــمر والك ـــاب ئعـــ  واحـــد ؛والفرقـــان

َبــا يف ال َّبُــمِر(  عــً ) :))وقملــه تعــاىل :وقــا  الماحــدي (2) ذبرنــا يف الســمار (( َوَلَقــْد َبَ يـْ
 (3)من بعد ذبرنا يف السمار(( ْجيه الك ب املب َّلة من السمار )ِمن بـَْعِد الذِّْبر(

ـــا )بـَْعـــَد( يف قملـــه تعـــاىل ـــَمار بـََباَهـــا } :امَّ ـــا اَِ  السَّ { َرفَـــَه 23)اَاَنـــُ ْم َاَهـــدم َخْلقل
ـــا َوَاْخـــرََ  ُضـــَ اَها }22مَسَْكَهـــا َفَســـمَّاَها } َلَه َِ 29{ َوَاْغَحـــَش لَيـْ ـــ ـــَد َذِل { َواألْرَض بـَْع

قــــا   ،مــــن  ــــياق هــــذ  اآل ــــات وظاهرهــــا بمــــا  يــــدو هــــذا  ،َ َحاَهــــا( فهــــي ىلــــَّ باهبــــا
ـــه تعـــاىل :الحـــبي ( فقـــا  بعضـــهم :))اخ لـــف اهـــش ال او ـــش يف معـــ  قمل َِ ـــَد َذلِـــ  :)بـَْع

وذلـِ انَّ اه خلـ  األرض باقما ـا مـن غـع 000ُ حيت األرض من بعد خل  السـمار
األرض  حا مثَّ  ،مثَّ ا  م  إىل السمار فسماهنَّ  يه مساوات ،ان  دحمها قيش السمار

َِ َ َحاَهـــــــا((( :فـــــــذلِ قملـــــــه ،بعـــــــد ذلـــــــِ  :وقـــــــا  الماحـــــــدي (4) )َواألْرَض بـَْعـــــــَد َذلِـــــــ
( بعد خلـ  السـمار )َ َحاَهـا()) َِ وقـا  ابـن  (0)بسـحها مـن الـدحم(( )َواألْرَض بـَْعَد َذِل

( م مّجـه ىلـَّ انَّ اه تعـاىل خلـ  األرض ومل  :))وقمله تعاىل :ىحية َِ )َواألْرَض بـَْعَد َذِل
مثَّ  حــــا األرض بعــــد  ،وهــــي  خــــان ف لقهــــا وبباهــــا ،الســــمارإىل مث ا ــــ م   ،ا ــــدحه
( اي :وقا  ابن اوم ي(2) ذلِ(( َِ  بعـد خلـ  السـمار )َ َحاَهـا( :)))َواألْرَض بـَْعـَد َذلِـ

                                                 

 13/212( جامه الييان  1)
 3/330( معا  القرآن وإىرابه 2)
 3/204( الم ين يف تفسع القرآن اجمليد 3)
 30/03( جامه الييان 4)
 4/421( الم ين يف تفسع القرآن اجمليد 0)
 0/434( احملرر المجي  يف تفسع الك اب الع    2)
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 ــ ىم انَّ )بعــد( هــا هبــا  ،إنَّ األرض ُخِلقــت قيــش الســمار : قــم  وبعــ ٌ  ،بســحها :اي
ول مي بــــه ان تكــــمن األرض 000ئعــــ  )مــــه( هــــي :وبعضــــهم  قــــم 000ئعــــ  )قيــــش(

 :))قملـه تعـاىل :وقـا  القـرطه (1) مثَّ ُ حيت بعـد بمـا  السـمار(( ،قيش السمارُخلقت 
،  واضــا  الضــ َّ إىل الســمار ،ابــر  هنارهــا وضــمرها و ســها :)َوَاْخــرََ  ُضــَ اَها( اي

م  وطلمىهــا بغــروب الشــ ؛ألنَّ فيهــا  ــيب ال ــُ  والضــيار ؛بمــا اضــا  إليهــا الليــش
َِ َ َحاَهــا( بســحها  (2) وهــذا  شــع إىل بــمن األرض بعــد الســمار(( ،)َواألْرَض بـَْعــَد َذلِــ

وهـــذ  اآل ـــة 000بعـــد خلـــ  الســـمار خلـــ  األرض مـــدحم  :))اي :وقـــا  ابـــن ىاهـــمر
  (3)اظهر يف الدللة ىلَّ انَّ األرض ُخِلقت بعد السماوات((

 ي انه قرن بيبهمـا بالـذبر وا لـ  والدليش ىلَّ خل  األرض بعد السمار انَّه 
بقملــه   ،وقــدَّ  يف بــش ممضــه الســمار ىلــَّ األرض ،يف مماضــه ب ــع  يف القــرآن الكــرمي

{ 04 :}األىـرا  (ِإنَّ َربَُّكُم الّلُه الَِّذي َخَلَ  السَّـَماَواِت َواأَلْرَض يف ِ ـ َِّة اَ َـّا ِ ) :تعاىل
ــَماَواِت َواأَلْرَض بِــاْْل ِّ(}إبراهيمَاملَْ تـَــَر َانَّ اللّــَه َخلَــ) :وقملــه تعــاىل { وقملــه 19 :َ  السَّ

 {12 :)اللَُّه الَِّذي َخَلَ  َ ْيَه مَسَاَواِت َوِمَن األْرِض ِم ْـَلُهنَّ(}الحُق :تعاىل
 ،بان ال فسع األبا وامل  ار من لدن بيار املفسر ن يف بـُ الشـاهد ن فإذا

لــداىي بعــد ذلــِ إىل إ را  )بعــد( ضــمن فمــا ا ،ىلــَّ باهبــا  قضــي  عــش )بعــد( فيهمــا
 ! ؟األضدا 

))و)بع ( حر  من األضدا   :))قا  ابم بكر بن األنياري :بعض-1
 :اللغة يف قم  اه تعاىل قا  بع  اهش ،وئع  بّله ، كمن ئع  بع  الشير

ََُْ ِلُفمَن ِفيِه()َوألُ  َ َلُكم بـَْعَ  الَِّذي  ذي ُ لفمن بش ال  :{ معبا 23 :}ال خر  بـَيِّ
 : واح ج بقم  لييد ،فيه

                                                 

 2/193(  ا  املسع يف ىلم ال فسع 1)
 19/103( اوامه ألحكا  القرآن 2)
 30/33  ر ر وال بم ر ( ال3)
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 او  ع لْ  بعَ  البفمس ِْحاُمها تـَرَّاُو امكبة إذا مل ارَضها
واِْلما  هم  ،ألنَّه ل  سلم من اِْلما  احد ؛او  ع لْ  بشَّ البفمس ِْحاُمها :معبا 
  :وقا  ابن قي  ،القدر

 ِلٌي ويف بع  مشيها ُخُرقُ  من  ون بفرار يف مفابلها
ا ،بع  لي  من األضدا  : وقا  غع  وقا  يف قمله ى   ،ول  قه ىلَّ الكّش ابدل

ََُْ ِلُفمَن ِفيِه( ما احُضُر من اخ ُفكم)َوألُ  :وجش َ َلُكم بـَْعَ  الَِّذي  ألنَّ الذي  ؛بـَيِّ
وقا  يف قم   ،فمقعْت )بع ( يف اآل ة ىلَّ المجه ال اهر فيها ،اغيب ىبه ل اىلمه

ألنَّ )نفسي( هي  ؛البفمس ِْحاُمها( او  ع لْ  نفسي ِْحاُمها )او  ع لْ  بع َ  :لييد
)ويف  :وقالما يف قم  ابن قي  ،ومل  قصد يف هذا الييت قصد غع  ،بع  البفمس

ورئا   ،بع  مشيها ُخُرُق( إذا ا ُ  سن مبها يف بع  األحما  هذا ُوِجد يف مشيها
ومل  ،ي  وال  صيصبان غع هذا من املشي احسن مبه فـ)بع (  خلت لل يع

  (1)  قصد هبا قصد العمم ((
إذا فرَّق ه  :وبعَّض ه تيعيضلا ،طا فة مبه :بش هير))بع    :قا  ا ليش

))بع   :وقا  الراغب (3) نقي  بلِّه(( :))بع  الشير :وقا  الفاراي(2)اج ارل((
 ،ضه وبّلهبع :فيقا  ،ولذلِ  قاَبش به بشٌّ  ؛و قا  ذلِ ئراىا  بش   ،الشير ج ر مبه
(}اليقر  :قا  ى  وجش وْجعه ابعاض { وقا  32 :)َوقـُْلَبا اْهِيحُمْا بـَْعُضُكْم لِيَـْعِ  َىُدوٌّ

َِ نـَُميلِّ بـَْعَ  ال َّاِلِمَي بـَْعضلا(}األنعا  :تعاىل )َو ـَْلَعُن  :{ وقا  تعاىل129 :)وََبَذِل
ش الب م ىلَّ انَّ اْجه اه :و))قا  ثعلب (4){((20 :بـَْعُضُكم بـَْعضلا(}العبكيمت

                                                 

 112-113( األضدا  يف اللغة ص  1)

 . 20( العي ص  2)

 .1/20(   مان األ ب  3)

 .09( املفر ات ص  4)
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هم طا فة من  :)اليع  :وقا  الكفمي (1) اليع  هير من هير او من اهيار((
 (2) وقيش ج ر مبه(( ،الشير

ِحشَّ َلُكم بـَْعَ  الَِّذي ُحرَِّ  َىَلْيُكْم( )َوألُ  :مله تعاىلقا  ابم ىييد  يف ق
 :قا  لييد ،و كمن بشَّ الشير ، كمن هيئلا من الشير :))بع 

 او  ع لْ  بعَ  البفمس ِْحامها ُو امكبة إذا مل ارَضهاتـَرَّا 
 (3) ولكبَّه  ا  ىلَّ اوميه(( ،فُيذهب اليع  ،فُ  كمن اِْلما   ب   بيع  البفمس

َ َلُكم ْد ِجْئُ ُكم بِاْلِْْكَمِة َوألُ )َوَلمَّا َجار ِىيَسَّ بِاْليَـيـَِّباِت قَاَ  قَ  :وقا  يف قمله تعاىل بـَيِّ
ََُْ ِلُفمَن(}ال خر بـَْعَ  الَّذِ    :قا  لييد ،{ ))اليع  ها هبا الكشّ 23 :ي 
 او  ع لْ  بعَ  البفمس ِْحامها تـَرَّاُو امكبة إذا مل ارَضها 

))ومن  :وقا  ابم الحيِّب اللغمي (4) املمت ل  ع ل  بع  البفمس  ون بع ((
 ،يروقد جار بع  الش ،ج ر من اج ا ه :بع  الشير :األضدا  قا  األبمعي

 :وانشد ،ئع  بلِّه
 (0)بيع  ما فيكما إذ ِىي ما َىَمري لمل اْلياُر وبعُ  الشيب ِىيُ كما 

لمل اْليار وبع   :و ُرو  ،ألنَّ الشيب ل   يعَّ  ؛لمل اْليار والشيبُ  : ر د :قا 
 (2) واملرا  الدِّ ن بّله(( ،الدِّ ن

                                                 

 04-03( املصياو املبع للفيممي ص  1)

 203( الكليات ص  2)

 42( جما  القرآن ص  3)

 201( جما  القرآن ص  4)

إذ ه   ــا بــه  ،اببــ  ىصــر العقيلــي هبــذا القــم  وهــم جاطــب ،( الييــت ل مــيم بــن اي بــن مقيــش 0)
 وبان اىمر حي ا  سقامها ،وذبرتا هييه وَىَمرَ 

 23( األضدا  يف بُ  العرب ص  2)
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يار والشيب(  ع  انَّه جعش )لمل اْل :جعُش )لمل اْليار وبع  الشيب( ئع  
 ؛بما هي ىلَّ معباهاو)بع ( هبا   ،)بع ( يف هذا الشاهد  ا د  ولي  ئع  بشّ 

وما  مجيه الشيب ىلَّ  ،لمل اْليار وبع  ما  مجيه الشيب :ألنَّ املرا  يف اْلقيقة
 ،فكانت )بع ( ىلَّ باهبا ،واْللم ،واْليار ،والمقار ،الصب :باحيه اممر مبها

لمل اْليار وبع  ما  امر به  :اي ،لمل اْليار وبع  الدِّ ن :الروا ة األخر  وبذلِ
وبيف  صا جعش اليع  ئع  الكّش يف  ،العفم ىن املسير :بيبه منالذي الدِّ ن 

ولمل  ،لمل اْليار وبشم الشيب :ألنَّه بيف  صا ان  كمن ال قد ر ؟الشاهد املذبمر
  :بما انَّه إذا با ان  قا   ،ا  )بّش( يف الييت ل مع  له! فا  عم؟اْليار وبشم الدِّ ن

فإذا ب ت  ،وبع  الد ن ،بع  الشيب :باَّ ان  قا  ،وبشم الدِّ ن ،بشم الشيب
 .الكلية ب ت اليعضية

 ،امَّا ما قاله ابم ىييد  فقد ر َّ ىليه قمله ب عون ،هذا ىمَّا قاله األبمعي  
ِحشَّ َلُكم بـَْعَ  الَِّذي ُحرَِّ  َىَلْيُكْم( قا  )َوألُ  : ))قا  ابم ىييد  مع : قا  ال جا 

 ،وما ىليه العمش ،وهذا مس  يش يف اللغة وال فسع ،بّش الذي ُحرِّ  ىليكم  :معبا 
د  وانشد يف ذلِ ابم ىيي ،ن الكشَّ فامَّا ا   ال ه يف اللغة فإنَّ اليع  واو ر ل ُ َكمِّ 

 :دوهم قم  ليي ،بي لا غلن يف معبا 
 او  ع لْ  بعَ  البفمس ِْحاُمها تـَرَّاُو امكبة إذا مل ارَضها  

بعضبا  : قم  القا ش ،وهذا بُ  تس عمله الباس ،او  ع لْ  بشَّ البفمس ِْحامها :قا 
ا هم تيعي  ب يا ،انا اىرفِ : ر د ، عرفِ ا جارهم ىيسَّ ب  ليش  ،فهذا إَّنَّ وإَّنَّ

)فَِي ُْلِم مَِّن الَِّذ َن َهاُ وْا َحرَّْمَبا َىَلْيِهْم  :جشقا  اه ى  و  ،ما بان حراملا ىليهم
فامَّا ان  ،{ وهي حنم الش م  وما   يعها يف ال  رمي120 :طَيَِّياِت ُاِحلَّْت(}البسار
 (1)))ألنَّ ذلِ ٍرَّ  ىليهم(( (1)فم ا (( ،وال نا ،والسرقة ، كمن احشَّ هلم الق ش

                                                 

والي ـر  4/30اوـامه ألحكـا  القـرآن للقرطـي  :و ب ر 300-1/349( معا  القرآن وإىرابه  1)
  2/342احملين لوندلسي 
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 : قا  ،وبذلِ  رتين ،حي ي  :ومع   ع قي ،ن  ع قيا :و ُرو  ،او  رتينْ  :))و ُرو 
ألنَّ  ؛وقمله )بعَ  البفمس ِْحاُمها( ارا  نفسه ،حيس ه :اي ،اى قي ه ىن حاج ه

 :وقيش000طا فة مبه :))بع  الشير :وقا  ابن  يد  (2)نفسه بع  انف  الباس((
هذا ىبدي ىلَّ ولي   ،او  ع لْ  بعَ  البفمس ِْحاُمها :بع  الشير بّله قا  لييد
ول  ليش يف هذا  ،هذا نق  ،من اَن اليع  يف مع  الكشّ  ،ما ذهب إليه اهش اللغة

ا ى  بيع  البفمس نفسه(( ؛الييت اترو األمكبة  :)) قم  :وقا  ال ب  ي (3)ألنَّه إَّنَّ
 (4) وارا  بالبفمس نفسه((000إلَّ ان  دربً املمت في يسً ،إذا را ت فيها ما  كر 

ََُْ ِلُفمَن()َوألُ  :قا  ابم ىييد )) :الراغب وقا  َ َلُكم بـَْعَ  الَِّذي  { 23 :}ال خر بـَيِّ
ويف قمله هذا قصمر  ،او  رتيْن بعَ  البفمس ِْحاُمها :بقم  الشاىر ،بشم الذي  :اي

فُ  م   ،ضرب يف بيانه مفسد  :وذلِ انَّ األهيار ىلَّ اربعة اضرب ،ن ر مبه
وضرب معقم  ميكن للباس  ،بمقت القيامة ووقت املمت  ،ييبهلصاحب الشر عة ان  
 ،وضرب  ب ىليه بيانه بابم  الشرىيات امل  صة بشرع000إ رابه من غع نه

وإذا اخ لف الباس يف امر غع  ،وضرب ميكن المقم  ىليه ئا بيبه باحب الشرع
حسيما  ق ضي  ، ييِّ وبي ان ل  ،فهم خمعَّ بي ان  ييِّ  ،الذي ج صم بالبه بيانه

ََُْ ِلُفمَن( مل  ر  به بشّ )َوألُ  :فإذن قمله تعاىل ،وحكم هاج ها    َ َلُكم بـَْعَ  الَِّذي   بـَيِّ
او  رتيْن بعَ   :وامَّا قم  الشاىر ،وهذا ظاهر ملن القَّ العصيية ىن نفسه ،ذلِ

لكن ىرَّض ومل  ،املمتُ  إلَّ ان   داربً :واملع  ،فإنَّه  عً به نفسه ،البفمس ِْحاُمها

                                                                                                                   

  2/342( الي ر احملين لوندلسي  1)

 02رقم الييت يف املعلقة  422( هرو القصا د السيه الحما  اواهليات ص  2)

 1/414( احملكم واحملين األى م  3)

 190( هرو القصا د العشر ص  4)
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انَّ  :اي (1) حسب ما بُِبيْت ىليه ْجلة اثنسان يف الب عا  من ذبر ممته(( ، صرِّو
وتعمَّد ان ل  ييِّ هلم  ،البه بان قد قصد ان  ييِّ هلم هيئلا من الذي ج لفمن فيه

 :ي ُحرَِّ  َىَلْيُكْم(ِحشَّ َلُكم بـَْعَ  الَّذِ )َوألُ  :  ابن ىحية يف قمله تعاىلوقا ،ذلِ بّله
اليع  يف هذ  اآل ة ئع   :وقا  ابم ىييد  ،))فلف ة اليع  ىلَّ هذا م مكبة

ا ىلَّ قمله بيت لييد  ،وخحَّا  الباس يف هذ  املقالة ،الكشّ  وانشد ابم ىييد  هاهدل
 :)الكامش(

 او ج ْ  بعَ  البفمس ِْحاُمها  تـَرَّاُو امكبة إذا مل ارَضها
ا ارا  نفسه ؛ت له حمةوليست يف اليي  (2) فهم تيعي  ب يا(( ،ألنَّ لييدل

بَـُهم ِئَآ اَنَ َ  الّلُه َوَل  :وقا  ال خمشري يف تفسع قمله تعاىل )َوَاِن اْحُكم بـَيـْ
َِ فَِإن تـََملَّْمْا فَاىْ  َا تـَ َِّيْه َاْهَمارُهْم َواْحَذْرُهْم َان  ـَْفِ ُبمَو َىن بـَْعِ  َما اَنَ َ  الّلُه ِإلَْي َلْم اَّنَّ

بذنب ال ميل ىن حكم  :)) عً {49 : ُرِ ُد الّلُه َان ُ ِصييَـُهم بِيَـْعِ  ُذنُمهِبِْم(}املا د 
وارا  انَّ هلم ذنمبلا ْجَّة ب ع   ،)بِيَـْعِ  ُذنُمهِبِْم( ممضه ذلِ وإرا   خُفه فمضه ،اه

ها  ل ع يم ال ميل وهذا اث  ،وانَّ هذا الذنب مه ى مه بعضها وواحد مبها ،العد 
او  رتيْن بعَ   :وحنم اليع  يف هذا الكُ  ما يف قم  لييد ،وا  سرافهم يف ارتكابه

)َواْحَذْرُهْم َان  ـَْفِ ُبمَو  :وبذلِ اليع  يف قمله تعاىل (3) ارا  نفسه(( ،البفمس ِْحاُمها
( ليست ئع  الكّش ))والص يا ا َِ نَّ )بع ( ىلَّ حاهلا َىن بـَْعِ  َما اَنَ َ  الّلُه ِإلَْي

ومل  قصدوا ان  ف بم   ،او اْلكم الذي بانما ارا و  ،وانَّ املرا  الرجم ،يف هذ  اآل ة

                                                 

وبصـــــا ر ذوي ال مييـــــ   209-1/202ىمـــــد  اْلفـــــال لل لـــــه  :و ب ـــــر 09( املفـــــر ات ص  1)
ــا مــا  ــبق 2/202-209 إلَّ انَّ الفعو آبــا ي  بقــش   ،ُن بــُ  الراغــبواْللــه والفعو آبــا ي  ا مل

 بُمه من  ون ان  بسيه إليه بال م خبُ  اْلله الذي  بسب إليه بُمه يف الغالب  

 1/141( احملرر المجي  2)

 1/222( الكشا   3)
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( ألنَّ الذي  الم  هم امر  :))فقا  (1)ىن الكّش(( َِ )َىن بـَْعِ  َما اَنَ َ  الّلُه ِإلَْي
 (2)  الم  ان  قضي هلم فيه ىلَّ خصممهم فاىب مبه(( ،ج  ي

ِحشَّ َلُكم بـَْعَ  الَِّذي ُحرَِّ  َىَلْيُكْم( املرا  )َوألُ  :))قمله تعاىل :ا  اْللهوق
ا هبا ئع  )بّش( :وقا  ابم ىييد  ،بـ)بع ( مدلمله األبلي  :مس دلًّ بقم  لييد وإهنَّ

 او  رتيْن بعَ  البفمس ِْحاُمها تـَرَّاُو امكبة إذا مل ارَضها 
ا بانت ٍ ؛ن حيشَّ هلم الربا والسرقة والق شوقد ر َّ الباس ىليه بانَّه بان  ل   ا رمة ألهنَّ

 ،ألَحشَّ هلم ذلِ بلَّه ،ِحّش لكم بّش الذي حرِّ  ىليكموألُ  :فلم بان املع  ،ىليهم
ابا مبذر افبيَت : وا  د  بعضهم ىلَّ انَّ )بعضلا( ئع  )بّش( بقم  اآلخر )طرفة(

َِ بعُ  الشرِّ اهمن من ب فا  ِيْ  بعَضبا  ع حباني
 :وا  د  آخرون بقم  اآلخر ،اهمن من بّش الشر :اي
ُل  إنَّ األممر إذا األحداث  بَّرها     ون الشيم  تر  يف بعضها خَل
ُل  :اي  ؛ول حاجة إىل إخرا  اللف  ىن مدلمله مه إمكان ب ة معبا  ،يف بلِّها خل

فإنَّ الشرَّ  ،اوال يعي  يف اليي ي اآلخر ن واض ،إذ مرا  لييد بيع  البفمس نفسه هم
وبذلِ لي  بشم امر  بَّر  األحداث بان فيه  ،بعضه اهمن من بعِ  آخر ل من بلِّه

وقا  فيمن جعش )بع ( ئع   (3)بش قد  ا  تدبع  احسن من تدبع الشيي(( ،خلش
 :)الكّش( يف الييت األخع وقم  الشاىر ىمرو بن ُهيَـْيم

 ن مه املس عمش ال لُش وقد  كم  قد  درو امل ا ِّ بعَ  حاج ه
 (4) ))ول ا ري بيف فهمما الكشَّ من اليي ي األخع ن(( :

                                                 

 2/222 ا  املسع  :و ب ر 2/149( اوامه ألحكا  القرآن للقرطه  1)

 3/293يان األندلسي ( الي ر احملين ألي ح 2)

 3/204( الدر املصمن  3)

 9/434( الدر املصمن  4)
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ليست وال فسع ابَّدوا انَّ )بع ( اللغة انَّ ْجاهع اهش ذبر    ييَّ  ا تقد   
ا  ،من األضدا    باهبا ىلَّالقرآنية جارت يف بش هماهدها واهنَّ
 : قــا  ،حــر  مــن األضــدا واهــ  ُت )) :قــا  ابــم بكــر :البيــو والشــرا -7

 ،وهـــم املعـــ  املعـــرو  ىبـــد البـــاس ،اهـــ  ُت الشـــيَر ىلـــَّ معـــ  قيضـــ ه واىحيـــُت ةبـــه
َِ الَّـــــــــِذ َن اْهـــــــــ َـُرُواْ الضَّـــــــــََُلَة ) :قـــــــــا  اه تعـــــــــاىل ،إذا بع ـــــــــه :اهـــــــــ   ه :و قــــــــا  اُْولَــــــــــِئ

وقـا   ،هلـد بـاىما الضـُلة با :معبـا  :{ قا  ْجاىة مـن املفسـر ن12 :بِاهْلَُد (}اليقر 
فــــالعرب جتعــــش اث  ــــار لــــه ئب لــــة  ،بــــشم َمــــن آثــــر هــــيئلا ىلــــَّ هــــير  :بعــــ  اهــــش اللغــــة

)َوِمَن البَّاِس َمـن َ ْشـرِي  :قا  اه ى  وجش ،إذا بع ه :هر ُت الشيرَ  :و قا 000هرا ه
        (1){((203 :نـَْفَسُه ابِْ َغار َمْرَضاِت الّلِه(}اليقر 

ىلــَّ املعــ  املعــرو  ىبــد  ،بعــُت الشــير : قــا  ،)وبعــُت مــن األضــدا  :وقــا 
 : قــا  ،))ومــن األضــدا  الييــه:وقــا  ابــم الحيِّــب (2) وبعــُت الشــير إذا اب ع ــه(( ،البــاس

  (3) وبع ه ا ضلا إذا اه   ه((000بعُت الشيَر إذا بع ه
ول تيــه ئعــ  ل  ،بعــُت الشــير ئعــ  اهــ   ه :))والعــرب تقــم  :قــا  ا ليــش

إذا اخذتــه  :))هــر ُت الشــيَر واهــ   ه :وقــا  ابــن فــارس(4) ب يــاع الهــ ار((وال ،تشــ ِ 
ــا قــالما ،مــن بــاحيه ب مبــه )َوَهــَرْوُ  بِــَ َمِن خَبْــِ   :قــا  اه تعــاىل ،إذا بعــتُ  :هــر تُ  :ورئَّ

  (0){((20 :َ رَاِهَم َمْعُدوَ ِ (} م ف

                                                 

 203األضدا  يف بُ  العرب ص  :و ب ر 00( األضدا  ص 1)
 00( األضدا  ص 2)
   02( األضدا  يف بُ  العرب ص 3)

 . 93( العي ص  4)

 121و ب ر ص  433( مقا ي  اللغة ص 0)
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ا مُسِّي املش ي واليا ه با م واحد  احد مبهما  اخذ هيئلا ألنَّ بش و  ؛و))إَّنَّ
فـ))الشرار  (1) فل ماثلهما من هذا المجه اه با يف ال م الماحد(( ؛و عحي هيئلا

ْ َمن وآخذ ال من
ُ
ْ َمن واليا ه  افه امل

ُ
 ،والييه   ُ مان فاملش ي  افه ال من وآخذ امل
ة بسلعة با فامَّا إذا بانت بـَْيَه  لع ،هذا إذا بانت امليا عة واملشارا  بباض  و لعة

ان  ـَُ َصمَّر بشم مبهما مش  لا وبا علا، ومن هذا المجه بار لف  الييه والشرار ُ س عمش 
واب عُت ئع  اه  ُت  ،وهر ُت ئع  بعُت اب ربشم واحد مبهما يف ممضه اآلخر، 

  (2)اب ر((
إذا بـــان هـــذا ال ـــداخش وال ضـــا  يف  للـــ  الييـــه والشـــرار قـــد حصـــش يف بـــُ  

إذا  :اه   ه :و قا  :وقم  مصبف األضدا  املذبمر ،ر فإنَّه مل حيصش يف بُ  اهاليش
َِ الَِّذ َن اْه َـُرُواْ الضَََُّلَة بِاهْلَُد (}اليقر ) :قا  اه تعاىل ،بع ه { قـا  ْجاىـة 12 :اُْولَـِئ

اضــا ألنَّ مــن الم  ؛وهــم بيــع وواضــا (3)بــاىما الضــُلة باهلــد (( :معبــا  :مــن املفســر ن
ا انَّ املرا  مـن الهـ ار هبـا الهـ ار املعـرو   :فـُ خـُ  ول جـدا  يف انَّ املـرا  ،جدًّ

بمـا ا ِّ مل اجـد مفسِّـرلا قيلـه قـا  مـا ا ىـا  ونسـيه   ،باىما الضُلة :ولي  ،باىما اهلد 
 :فقـــا   ـــي انه ،))مثَّ نعـــ هم اه :ه يف تفســـع 100فقـــد قـــا  مقاتـــش امل ـــم   ،إلـــيهم

ــََُلَة بِاهْلـُـَد (}اليقر اُوْ ) َِ الَّــِذ َن اْهــ َـُرُواْ الضَّ ـــِئ وذلــِ انَّ اليهــم  وجــدوا نعــت  {12 :َل
وظبـــما انَّـــه مـــن ولـــد  ،ٍمـــد بـــلَّ اه ىليـــه و ـــلم يف ال ـــمرا  قيـــش ان  ُيعـــ  فـــآمبما بـــه

ــا بُعــ  ،إ ــ اق ىليــه الســُ  مــن العــرب مــن ولــد  ،ٍمــد بــلَّ اه ىليــه و ــلم ،فلمَّ
اإمساىيــش ىليــ  قــم  بــاىما اهلــد   ،واهــ وا الضــُلة باهلــد  ،ه الســُ  بفــروا بــه حســدل

                                                 

 . 03-02( المجم  والب ا ر للعسكري ص 1)

وإىل هـــذا  ـــذهب الفقهـــار يف  ،مـــا بـــان ىيبلـــا000و))البـــاضم مـــن املـــا  ،229( املفـــر ات ص 2)
 . 233الباض(( مقا ي  اللغة ص 

  00( األضدا  ص 3)
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الــذي بــانما فيــه مــن اثميــان ئ مــد بــلَّ اه ىليــه و ــلم قيــش ان  ُيَعــ  بالضــُلة الــ  
 ،فيــئ  ال مــار  ،ىليــه و ــلم  خلــما فيهــا بعــد مــا بُِعــ  مــن تكــذ يهم ئ مــد بــلَّ اه

  (1)اَرتـُُهْم َوَما َبانُماْ ُمْهَ ِد َن((()َفَما َرِِبَت جتَِّ  :فدلِ قمله  ي انه
فـــاملع  واحـــد والب يمـــة  ،وهـــذا هـــم ال ـــداخش الـــذي حيصـــش بـــي الييـــه والشـــرار

فــاملرا  يف   ،بــاىما اهلــد  بالضــُلة :او قيــش ،اهــ وا الضــُلة باهلــد  :واحــد   ــمار قيــش
ــم اىحــما اهلــد  واخــذوا مكانــه الضــُلة :بــُ ال عيــع ن ا الضــُلة واىحــما او اخــذو  ،اهنَّ

وقــا   ،إىل تفســع هــذ  اآل ــة واألخفــش ،وابــم ىييــد  ،ومل   حــرَّق الفــرَّار ،اهلــد  امكاهنــ
َِ الَِّذ َن اْه َـُرُواْ الضَََُّلَة بِاهْلَُد ())) :ابن ق يية فابـش هـذا انَّ مـن  ،ا ـ يدلما :اي اُْولَـِئ

بمــا   ،ما الضــُلة باهلــد اهّنــم ا ــ يدل :اي (2)اهــ   هــيئلا بشــير فقــد ا ــ يد  مبــه((
ٌر(}اليقر  :قا  تعاىل            {21 :)اََتْسَ ْيِدُلمَن الَِّذي ُهَم اَْ ََن بِالَِّذي ُهَم َخيـْ
َِ الَّـــِذ َن ) :وقـــد ذبـــر الحـــبي انَّ املفســـر ن اْجعـــما ىلـــَّ ان قملـــه تعـــاىل  اُْولَــــِئ

ــم هــداهم الــذي بــانما ىليــه بضــُل هم حــ  ))بــاىما  :اْهــ َـُرُواْ الضَّــََُلَة بِاهْلـُـَد (  عــً اهنَّ
                          اه وا الضُلة باهلد  :اْجعما ىلَّ انَّ املع  :اي (3) ا  يدلمها مبه((

ـــََُلَة بِاهْلـُــَد () :))وقملـــه ىـــ  وجـــشَّ  :وقـــا  ال جـــا  َِ الَّـــِذ َن اْهـــ َـُرُواْ الضَّ ــــِئ  اُْوَل
ــِ بــه قــد  ومعــ  الكــُ  انَّ بــشَّ مــن تــرو هــيئلا ــِ بغــع  فــالعرب تقــم  للــذي متسَّ ومتسَّ

 )اْه َـُرُواْ الضَََُّلَة(  :وهلذا قا  تعاىل ؛فهؤلر قد متسكما بالضُلة (4) اه ا ((
فهــؤلر ا ــاطي ال فســع قيلــه قــد اْجعــما ىلــَّ انَّ املــرا  مــن الهــ ار يف قملــه 

اهـــش ال فســـع ا ضلـــا هـــذا مـــا اْجـــه ىليـــه و  ،)اْهـــ َـُرُواْ الضَّـــََُلَة( الهـــ ار املعـــرو  :تعـــاىل
ــََُلَة بِاهْلـُـَد () :))قملــه تعــاىل :قــا  الماحــدي ،بعــد  َِ الَّــِذ َن اْهــ َـُرُواْ الضَّ ـــِئ حقيقــة  اُْوَل

                                                 

 30-1/34( تفسع مقاتش 1)
 42( تفسع غر ب القرآن ص 2)
 1/103( جامه الييان 3)
 1/22( معا  القرآن وإىرابه 4)
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، وبا علـا ل خـر ،والعرب جتعش من آثـر هـيئلا ىلـَّ هـير مشـ  لا لـه ،اله ار ال  يدا 
 (1) اخذوا الضُلة وتربما اهلد (( :ىياس نقا  اب :مَثَّ هرار ول بيه ظاهر وإن مل  كن
م آثروا الضُلة ) :ا   ي انهقد قف َِ الَِّذ َن اْه َـُرُواْ الضَََُّلَة بِاهْلَُد ( ألهنَّ اُْولَـِئ

ــكما هبــا  :ئعــ  اولئــِ الــذ ن هــروا اهلــد  بالضــُلة :وجــا  ان  قــا  ،ىلــَّ اهلــد  ومتسَّ
وهـــذا هـــم الـــذي وجدتـــه  ،ليـــه وار ـــد تربـــهألنَّ اهلـــد  هـــم الشـــير الـــذي اوثـــر ى ؛بـــاىما
وفعــش  ،لــوو  ئعــ  الهــ ار املعــرو يف ب ــاب اه انَّــه ا ــ عمش فعــش الهــ ار محّــر لا 

وقد ور  فعش الشرار يف القرآن الكرمي يف اربعة مماضه ْجيعهـا  ،الشرار ئع  الييه لل ا 
ــْئَ  َمــا َهــَرْواْ بِــ :وهــي قملــه تعــاىل ،ئعــ  بــاع  :ِه اَنُفَســُهْم َلــْم َبــانُماْ  ـَْعَلُمــمَن(}اليقر )َولَِي
ونيذوا ب ـاب  ،بئ  هير باىما به ح  انفسهم حي  اخ اروا الس ر :{ ))اي102
ـــه تعـــاىل (2) اه((  :)َوِمـــَن البَّـــاِس َمـــن َ ْشـــرِي نـَْفَســـُه ابِْ غَـــار َمْرَضـــاِت اللّـــِه(}اليقر  :وقمل
)فـَْليـَُقاتِـْش  :وقملـه تعـاىل ،ذهلا يف طاىـة اهوبيعهـا  كـمن بيـ ، ييه نفسه :{ واملع 203

نـَْيا بِاآلِخَرِ (}البســار ــاَ  الــدم ــِه الَّــِذ َن َ ْشــُروَن اْْلََي  ييعــمن اْليــا   :{ اي34 :يف َ ــِييِش الّل
{ 20 :)َوَهــــَرْوُ  بِــــَ َمِن خَبْــــِ  َ رَاِهــــَم َمْعُدوَ ِ (} م ــــف :وقملــــه تعــــاىل ،الـــدنيا بــــاآلخر 

              .باىم  :واملع 
ْجيعهــــا ئعــــ  وبــــان يف  ،واحــــد وىشــــر ن ممضــــعلاوقــــد ور  فعــــش الهــــ ار يف 

َِ الَـِّذ َن اْهـ َـُرُواْ الضَّـََُلَة بِاهْلُـَد ) :الذي تقد  ذبر بقمله تعاىل   ،اله ار قملـه و  (اُْولَـِئ
نـَْيا بِاآَلِخرَ  :تعاىل َِ الَِّذ َن اْه َـَرُواْ اْْلََياَ  الدم َِ ) :{ وقمله تعاىل22 :ِ (}اليقر )اُولَـِئ اُولَــِئ

ـــَّ البَّـــاِر(}اليقر  ـــاْلَمْغِفَرِ  َفَمـــآ َاْبـــيَـَرُهْم َىَل ـــَذاَب ِب ـــََُلَة بِاهْلـُــَد  َواْلَع  :الَّـــِذ َن اْهـــ َـَرُواْ الضَّ
ا َوهلُـْم َىـَذاٌب )ِإنَّ الَِّذ َن اْه َـَرُواْ اْلُكْفَر بِاِثميَاِن َلن َ ُضرمواْ الّلَه َهْيئل  :{ وقمله تعاىل130

ـــَن اْلِكَ ـــاِب  :{ وقملـــه تعـــاىل133 :اَلِـــيٌم(}آ  ىمـــران )َاملَْ تـَـــَر ِإىَل الَّـــِذ َن اُوتُـــماْ َنِصـــييلا مِّ

                                                 

احملـــرر الــمجي  يف تفســع الك ـــاب الع  ــ  لبـــن  :و ب ــر 1/92رآن اجمليــد ( الم ــين يف تفســع القـــ1)
 1/32و ا  املسع يف ىلم ال فسع لبن اوم ي  1/92ىحية األندلسي 

 1/122( الم ين يف تفسع القرآن اجمليد للماحدي 2)
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)َوِمـَن البَّـاِس  :{ وقمله تعـاىل44 :َ ْش َـُروَن الضَََُّلَة َو ُرِ ُدوَن َان َتِضلمماْ السَِّييَش(}البسار
قملـه  { ومـن ذلـ2ِ :ِ  لُِيِضشَّ َىن َ ِييِش اللَّـِه ِبغَـْعِ ِىْلِم(}لقمـانَمن َ ْشَ ِي هَلَْم اْلَِْد 

َُِق(}اليقـر  :تعاىل  :{ واملعـ 102 :)َوَلَقْد َىِلُمماْ َلَمِن اْهـ َـرَاُ  َمـا لَـُه يف اآلِخـَرِ  ِمـْن َخ
لـــه يف اآلخـــر  مـــن  ولقـــد ىلـــم اليهـــم  انَّ مـــن اهـــ   الســـ ر واخ ـــار  وتـــرو اْلـــ  مـــا

َوِإَذ َاَخــَذ اللّــُه ِمي َــاَق الَـّـِذ َن اُوتُــماْ اْلِك َــاَب لَ ُيَـيـِّبـُبَّــُه لِلبَّــاِس َوَل ) :وقملــه تعــاىل (1)نصــيب
ُل فَيِـــْئَ  َمـــا َ ْشـــ َـُروَن(}آ  ىمـــران  :َتْكُ ُممنَـــُه فـََبيَـــُذوُ  َورَار ظُُهـــمرِِهْم َواْهـــ َـَرْواْ بِـــِه َةَبـــال قَلِـــي

ــا  ســعلاواهــ وا بك ــاب اه :{ واملعــ 123 مــن وهــم مــا بــانما  اخذونــه  ، وىهــد  ىَرضل
ُل َوِإ َّــاَي ) :وقملــه تعــاىل (2) ــفل هم ــي ــال قَِل ــِه َوَل َتْشــ َـُرواْ ِبآ َــاِ  َةَب َوَل َتُكمنُــماْ َاوََّ  َبــاِفِر ِب
مـا يف ال ـمرا   : عـً ،ول تسـ يدلما بآ ـا  ،))ول تشـ وا :{ واملعـ 41 :(}اليقر فَاتَـُّقمنِ 

ُل ، ن بيــان بــفة ٍمــد بــلَّ اه ىليــه و ــلم ونع ــهمــ ــا  ســعلا مــن الــدنيا ،ةبلــا قلــي  ،ىرضل
هم ف ــافما إن وذلــِ انَّ ر  ــار اليهــم  بانــت هلــم مآبــش  صــييمهنا مــن  ــفل هم وىــمامّ 

 ،ان تفــم م تلــِ املآبــش والر ا ــة ٍمــد بــلَّ اه ىليــه و ــلم وتــابعم  هــم بيَّبــما بــفة
وهـذا هـم ا ضلـا معـ  قملـه  ،اه وا الدنيا بـاآلخر  :اي (3) خر ((واخ اروا الدنيا ىلَّ اآل

فـََمْ ٌش لِّلَِّذ َن َ ْك ُُيمَن اْلِك َـاَب بِاَ ْـِد ِهْم مُثَّ  ـَُقملُـمَن َهــَذا ِمـْن ِىبـِد اللّـِه لَِيْشـ َـُرواْ بِـِه ) :تعاىل
ـُــم  َِّّـــا َبَ َيـــْت اَ ْـــِد ِهْم َوَو ْـــ ُل فـََمْ ـــٌش هلَّ ـــي ـُــْم  َِّّـــا َ ْكِســـُيمَن(}اليقر َةَبـــال قَِل { وقملـــه 39 :ٌش هلَّ

َِ َمــا  :تعــاىل ُل اُولَـــِئ )ِإنَّ الَّــِذ َن َ ْكُ ُمــمَن َمــا اَنــَ َ  اللّــُه ِمــَن اْلِك َــاِب َوَ ْشــ َـُروَن بِــِه َةَبلــا قَلِــي
يِهْم َوهَلـُـــْم َىــــَذاٌب  َــــْاُبُلمَن يف بُحُــــمهِنِْم ِإلَّ البَّــــاَر َوَل ُ َكلُِّمُهــــُم اللّــــُه  ـَــــْمَ  اْلِقيَ  اَمــــِة َوَل  ـُــــ َبِّ

ُل  :{ وقملـــه تعـــاىل134 :اَلِيٌم(}اليقـــر  )ِإنَّ الَّـــِذ َن َ ْشـــ َـُروَن ِبَعْهـــِد اللّـــِه َوامَْيـَــاهِنِْم َةَبلـــا قَِلـــي
ــــمْ  ــــْيِهْم  ـَ ــــُه َوَل  َب ُــــُر ِإَل ََُق هَلـُـــْم يف اآلِخــــَرِ  َوَل ُ َكلُِّمُهــــُم الّل َِ َل َخــــ َ  اْلِقَياَمــــِة َوَل اُْولَـــــِئ

)َوِإنَّ ِمْن َاْهِش اْلِكَ اِب َلَمـن  :تعاىل { وقمله33 : ـُ َبِّيِهْم َوهَلُْم َىَذاٌب اَلِيٌم(}آ  ىمران
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ــِه َةَبلــا ــِه َل َ ْشــ َـُروَن ِبآ َــاِت الّل ــْيِهْم َخاِهــِعَي لِّل ــْيُكْم َوَمــآ اُنــ َِ  ِإَل ــِه َوَمــا اُنــ َِ  ِإَل   ـُــْؤِمُن بِالّل
ِـــْم ِإنَّ اللّـــَه َ ـــرِ ُه اْلَِْســـابِ قَلِـــ َِ هَلـُــْم َاْجـــُرُهْم ِىبـــَد َرهبِّ ُل اُْولَــــِئ فقـــد  {199(}آ  ىمـــراني

  لــفومل ج ،جــار فعــش الهــ ار ئعــ  الهــ ار يف بــش مماضــه ورو   يف القــرآن الكــرمي
ــِه اَنُفَســُهمْ ) :إلَّ يف قملــه تعــاىل اهــش ال فســعهــا في ــَ َ   بِْئَســَما اْهــ َـَرْواْ ِب َــا انـَ ــُرواْ ِئ َان َ ْكُف

يف )اْهــ َـَرْوْا(  والصــ يا انَّ  ،{ فقــد ذبــروا ان اهــ وا هبــا ئعــ  بــاىما90 :الّلــُه(}اليقر 
ــا ئعــ  الهــ ار املعــرو هــم  هــذا املمضــه ف إذا بــان جــا  ))انَّ املكلَّــ :واملعــ  ،ا ضل

ـ قـد فكانَـّه  ،صـه مـن العقـابلِّ ا ُىلَّ نفسه من ىقاب اه تعاىل  ا  باىما    ـنم اهنَّ
صــهم مــن فهــؤلر اليهــم  ملَّــا اى قــدوا فيمــا اتــما بــه انَّــه جلِّ  ،اهــ   نفســه ب لــِ األىمــا 

ــم اهــ وا انفســهم بــهو مبــلهم إىل ال ــماب  ،العقــاب  ،فــذمَّهم اه تعــاىل ،فقــد ظبــما اهنَّ
  (1) بِْئَسَما اْه َـَرْواْ ِبِه اَنُفَسُهْم((() :وقا 

ول ئعـ  الهـ ار  ،فلـم  سـ عمش يف القـرآن الكـرمي ئعـ  الييـه وحـد  يـهامَّا الي
 قـــا   ، ر ـــد اليـــا ه واملشـــ ي( 2)الييِّعـــان با يـــار :ىليـــه و ـــلم وحـــد  ))وقملـــه بـــلَّ اه
م )ِإنَّ الّلَه اْه َـَر  ِمَن اْلُمْؤِمِبَي اَنُفَسُهْم َواَْمـَماهلَُ  :وقا  تعاىل (3)لكش  مبهما بيِّه وبا ه((

ا َىَلْيـــِه َحقًّـــا يف ال ـَّـــْمرَا ِ   بِـــَانَّ هَلُـــُم اوَبَّـــَة  ـَُقـــاتُِلمَن يف َ ـــِييِش اللّـــِه فـَيَـْق ـُلُـــمَن َو ـُْق َـلُـــمَن َوْىـــدل
 َِ  َواِثجِنيــِش َواْلُقــْرآِن َوَمــْن َاْوَ  ِبَعْهــِدِ  ِمــَن اللّــِه فَاْ َ ْيِشــُرواْ بِيَـــْيِعُكُم الَّــِذي بَــا ـَْعُ م بِــِه َوَذلِــ

 وهــــم انَّكــــم إذا ،واملعــــ  ))فــــافرحما ا هــــا املؤمبــــمن {111 :}ال مبــــةُهــــَم اْلَفــــْمُ  اْلَعِ يُم(
) َــا اَ ـمَهــا  :وقــا  تعــاىل (4) بــذل م انفســكم وامــمالكم يف اوهــا  اخــذِ مــن اه اوبــة((
ْبــِر اللَّــِه َوَذُروا اْليَـْيــَه َذِلُكــْم الَّــِذ َن آَمبُــما ِإَذا نـُـمِ ي لِلصَّــُِ  ِمــن  ـَــْمِ  اوُُْمَعــِة فَاْ ــَعْما ِإىَل ذِ 

ٌر لَُّكْم ِإن ُببـُ ْم تـَْعَلُممَن(}اومعـة )َوَذُروا اْليَـْيـَه(  :))وقملـه تعـاىل :{ قـا  الحـبي9 :َخيـْ
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 :ىـن الضـ او قـا 000 ىما الييه والشرار إذا نـم ي للصـُ  ىبـد  ـم  اومعـة  : قم 
 إذا اذَّن املــؤذن  ــم  اومعــة :و))قــا  اْلسـن (1)إذا  الـت الشــم  ُحــرِّ  الييـه والشــرار((

                         (3) ىما ال مار  يف ذلِ المقت(( :))اي (2) مل حيشَّ الشرار والييه((
اهــ    ا ــ عمش ألنَّــه ؛فــُ تضــا َّ بــي  للــ  الييــه والشــرار يف القــرآن الكــرمي 

بــش ا ــ عمش هلــذا املعــ   ، الييــهئعــ  ،ومل  ســ عمش بــاع و ييــه ،و شــ ي ئعــ  الهــ ار
وارا   ،املصدر وفعـش امليا عـةفقد ا  عمش مبه لف  الييه امَّا  ،بدلل مبهما هر  و شري
 . افه امل يا لة ال  تعقد بيبهمااو الصفقة واملب ،مبهما اليا ه واملش ي

و كمن  ، كمن اليي الفراق ،))واليي من األضدا  :قا  ابم بكر :ي الب  -8
َبُكْم(}األنعا  :وقا  اه ى َّ وجشَّ 000ي المبا الي      {94 :)َلَقد تَـَّقحََّه بـَيـْ

  :حمة هلذا املذهبوقا  الشاىر وبلكم  :فمعبا 
 فقرَّْت بذاو المبش ىيً وىيُبها  لقد فرَّق الماهي بيً وبيُبها

 :وقا  اآلخر ،ارا  فرَّق الماهي وْبلي ووبُلها
  (4) ولمل اهلم  ما حنَّ لليي آلُف(( نقحه اهلم لعمرو لمل اليُي ل  

ُبُكْم(}األنعا  :وبان جماهد  قرا :))قا  الفرَّار  :اي ،بالرفه     {94 :)َلَقد تَـَّقحََّه بـَيـْ
 (0)بالف ا ا ضلا(( وقد قُرِ تْ  ،وهي قرار  ْح   ،وبلكم

                                                 

 22/114( جامه الييان 1)
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وال م اليي  ،الفرقة :))الييُ  :امَّا فيما   عل  ئع  اليي فقد قا  ا ليش
))اليار واليار والبمن ابش واحد وهم بـُْعد  :وقا  ابن فارس(1)المبش(( :واليي ،ا ضلا

  (3)و)) كمن اليي امسلا وظرفلا م مكبلا(( (2)فاليي الفراق(( ،الشير وانكشافه
ول  ،ول الفراق ،وانَّه ل  عً المبش ،واْلقيقة انَّ اليي لي  من األضدا 

ا هم الفرا  الذي  كمن بي الشيئي ،اليعد ول ،القرب ُل جلسُت بي  ،وإَّنَّ تقم  م 
وهذا هم مع  اليي الذي  كمن بي الباس او  ،جلسُت بي الدار :ول تقم  ،الدار ن

انَّ هذا اليي  ،والفراق ،وإنَّ الذي اوهم اهش اللغة انَّه  عً المبش ،بي ه صي
فيم ش العُقة الى يا  ة بي  ،ُ  َو ىلَّ حاله إمَّا ان ،الذي  كمن بي ه صي

 ،وإمَّا ان مُيَو باملم َّ  فيكمن يف حالة  يئة تؤ ي إىل النقحاع وما  رم إليه ،الباس
فاليي  ،تؤ ي إىل الصلة وما  رم إليها ،وإمَّا ان مُيَو بالكراهية ف كمن يف حالة حسبة

ُل يف قم  الشاىر املذبمر  :م 
 فقرَّْت بذاو المبش ىيً وىيُبها ق الماهي بيً وبيُبهالقد فرَّ 

لم  ،و كمن ئع  الفرقة والنقحاع ،ألنَّه ار د مبه حال ه اْلسبة ؛ُجِعَش ئع  المبش
ُل    ار د مبه العك  من ذلِ وقيش م 

 فهامْت بذاو اليعد ىيً وىيُبها لقد ا َت الماهي بيً وبيُبها
ألنَّ بش  ؛لمل اليي الذي  ربن بيببا : عً ،ُي لنقحه اهلم لمل الي: وقم  الشاىر

ومن جهة  ،فهم من جهة  فصش بيبهما ،انسان  رتين بغع  هبذا اليي الذي بيبهما
وانَّه مع  جمر  ل  ،وألنَّ اليي فرا   كمن باملع  الذي مُيو به ،اخر   مبش بيبهما

 ،بعد ان افسدوها ،ابلا القمُ  ذات بيبهم :جا  ان  قا  ،والمبش ،ىُقة له بالفرقة

                                                 

 93( العي لل ليش ص  1)

 121( مقا ي  اللغة ص  2)

 2/192( لسان العرب  3)
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 :فهذا هم مع  اليي يف قمله تعاىل ،ُ  والروابن ال  بيبهمو كمن املقصم  باليي الصِّ 
 )فَاتَـُّقماْ الّلَه َوَاْبِلُ ماْ َذاَت بِْيِبُكْم(

ما  :)َوَاْبِلُ مْا َذاَت بِْيِبُكْم( ))فإن قلتَ  :قا  ال خمشري يف تفسع قمله تعاىل
ح  تكمن  ، عً ما بيبكم من األحما  ،احما  بيبكم :حقيقة )َذاَت بِْيِبُكْم( قلتُ 
يَّة واتفاق   (1)ذات اليي(( :ملَّا بانت األحما  مُبسة لليي قيش هلا000احما  إلفة ٍو

اخفيُت  : قا  ،))واخفيُت من األضدا  :قا  ابم بكر :خفي وأخفى-9
)إنَّ السَّاَىَة َراتَِيٌة اَباُ  : قا  اه ى  وجش ،إذا اظهرَته :هواخفي ُ  ،إذا   َته :الشيرَ 

إنَّ الساىة آتية  :مع  اآل ة :و قا 000ابا  ا  ها :{ فمعبا 10 :ُاْخِفيَها(}طه
)بدُت( مقاربة  يف :واملشهمر000إذا اظهرَته :خفيُت الشيرَ  :و قا  ،ابا  اُظهرها

 قا  قي  بن ا حيم 000لفعش وملَّا افعلهقاربُت ا ،ابدُت افعش بذا وبذ  ،الفعش
 حتشَّ ببا لمل جنار الربا ب   ار ال  با ت وحنن ىلَّ م ل    

 :وقا  ذو الرمَّة ،قاربت اْللم  ومل حتشّ  :معبا 
 تكلمً احمار  ومُىيهْ  وا قيه ح  با  ِممَّ اب مه  

قاربُت  :معبا  ،توقد بدُت امم  :وقا  اآلخر ،قارب الكُ  ومل  كن بُ  :معبا 
 :خفيُت الشير :من قمهلم وهم ،إذا ظهر :خفا البق جفم :و قا  ،املمت ومل امت

 (2)((إذا اظهرته
)اْ ُىمْا َربَُّكْم َتَضرمىلا  :قا  تعاىل ،ا    :))خفَي الشيُر ُخْفية :وقا  الراغب 

 ،ما ُ سَ َ  به بالغحار :فار{ وا َ 00 :َوُخْفَيةل ِإنَُّه َل حيُِبم اْلُمْعَ ِد َن(}األىرا 
 ،وذلِ إذا   َته ،اوليَ ه َخفار :واخفيَ ه ،وذلِ إذا اظهرَته ،اَ ْلُت َخفا  :هوخفي ُ 

ُُُْفمَها  :قا  تعاىل ،و قاَبش به اثبدار واثىُن )ِإن تـُْيُدوْا الصََّدَقاِت فَِبِعمَّا ِهَي َوِإن 

                                                 

 2/129( الكشا   1)

 130-120ألي الحيِّب اللغمي ص،واألضدا  يف بُ  العرب 30-22( األضدا  ص  2)
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ٌر لم  ُكْم َوُ َكفُِّر َىبُكم مِّن َ يَِّئاِتُكْم َوالّلُه ِئَا تـَْعَمُلمَن َوتـُْؤُتمَها اْلُفَقرَار فـَُهَم َخيـْ
  (1){((231 :َخِيٌع(}اليقر 

خفي يف  للة  ،فانت تر  فيما تقد  ذبر  اخ ُ  اهش اللغة وال فسع 
والذي ارا   ،)اَباُ  ُاْخِفيَها( بي ال   ار وال همر :ويف قمله تعاىل ،يف اللغة ،واخفَّ
ما باقيان ىلَّ  ،خفي واخفَّ مها يف اْلقيقة ليسا من حرو  األضدا انَّ  واهنَّ

ما من األضدا  ىامُنوالذي ا َّ  إىل القم   ،معبامها  .باهنَّ
ومرَّ قم   ،وخفي ،خفا :بيواملع  انَّ اهش اللغة فرَّقما يف اوذر  :األو 

إذا  :فيُت الشيرخ :من قمهلم وهم ،إذا ظهر :خفا البق جفم :))و قا  :املصبف
 :فاألو  ،))ا ار والفار واليار ابُن م يا بان م ضا َّان :قا  ابن فارسو  (2)اظهرته((
 :وهم يف ِخْفية وَخفار ،واخفي ه ،خفَي الشيُر جفَّ :فاألو  ،اثظهار :وال ا  ،الس 

و كمن ذلِ يف ا َن  ،إذا مله :خفا البُق َخْفملا :واألبش اآلخر000إذا   ته
وخفا املحُر الفاَر من  ،إذا اظهرَته :خفيُت الشيَر )بغع الف( :و قا  ،فضع

 :قا  امر  القي  ،اخرجهنَّ  :ِجَ َر نَّ 
ا  خفاهنَّ َوْ ٌق من   اِب ُمرَبَِّب  خفاهنَّ من انفاقهنَّ باَّنَّ

 (3)ظِهرها((اُ  :{ اي10 :ْخِفيَها(}طهالسَّاَىَة َراتَِيٌة اَباُ  اَ  )إنَّ  :و قرا ىلَّ هذا ال او ش
  :فقد جعش ابن فارس خفا الذي هم ئع  مله وظهر هاهد  قم  امر  القي 

ا   خفاهنَّ َوْ ٌق من   اِب ُمرَبَِّب  خفاهنَّ من انفاقهنَّ باَّنَّ
واهش اللغة خلحما بي جذر خفا جفم الذي هم ئع   ،)اَباُ  َاْخِفيَها( :وقمله تعاىل
وهلذا اخ لن يف مصبفا م هذان  ،م ئع  ا   وجذر خفي جفَّ الذي ه ،مله وظهر

                                                 

 109( املفر ات ص  1)

 30( األضدا  ص  2)

 0/112لسان العرب  :و ب ر 224( مقا ي  اللغة ص  3)
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 ،))وجار خفيُت ئعبيي م ضا  ن :قا  األ هري ،اوذران و لل امها امل ضا تان
خفيُت الشيَر  :وبُ  العرب اويِّد ان  قا  ،فيما  ىم ابم ىييد  ،وبذلِ اخفيتُ 

 : :وقا  امر  القي  ،اظهرته :اي ،َاخفيه
اخفاهنَّ من انفاقهنَّ با  خفاهنَّ َوْ ٌق من   اِب ُمرَبَّبِ  َّنَّ

وقد تقد  انَّ ابن فارس جعش بيت امرئ القي  املذبمر (1) واخفيُت الشيَر   ته((
وبذلِ خلن بيبهما ابن  يد  ىلَّ  ،من هماهد خفا جفم الذي ئع  مله وظهر

 ،ماوقا  ابن  يد  يف باب ا ار والفار والفقد  ،الرغم من انَّه فصش بي جذر ها
 :وقا  يف باب ا ار والفار واليار (2) ظهر(( :وخفا الشيرُ  ،مله :))خفا البق َخْفملا
 :قا  ،وا   رجه، اظهر : ))خفي الشيرَ 

ا  خفاهنَّ َوْ ٌق من   اِب ُمرَبَّبِ  خفاهنَّ من انفاقهنَّ باَّنَّ
ْلَت له إذا  ُ  ،اهكي ه :بما تقم   ، كمن )ُاخفيها( اُ  ش خفارها :وقا  ابن ج000ً

وبان  بيغي لبن  يد  ان  عش بيت امرئ القي  هاهد  يف باب  (3) ىمَّا  شكم ((
 ل يف باب اوذر ال ا   ،اوذر األو 

ف بي جذر خفا  ياو تص ،وقه خلن انَّ  كمن قدفلي  من املس يعد 
وقد  ،فاب سب ال ا   للة األو  ،وجذر خفي الذي ئع  ا    ،الذي ئع  ظهر

د  يف املقدمة انَّ من العمامش ال  ا َّت إىل نشا  األضدا  ال حمر اللغمي تق
  .وال ص يف

اللي  يف تفسع )با ( بي حصم  مع  الفعش الذي تدخش  :األمر ال ا  
 بقمله فيما تقد   ،وهذا ما نيَّه ىليه املصبف نفسه ،ىليه وىد  حصمله

                                                 

 1/1030(  ذ ب اللغة  1)

 33/221تا  العروس لل بيدي  :و ب ر  0/300واحملين األى م ( احملكم  2)

 220-0/224( احملكم واحملين األى م 3)
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 با لمل جنار الربا بحتشَّ ب ))  ار ال  با ت وحنن ىلَّ م ل    
 :وقا  ذو الرمَّة ،قاربت اْللم  ومل حتشّ  :معبا 

 تكلمً احمار  ومُىيهْ  وا قيه ح  با  ِممَّ اب مه  
قاربُت  :معبا  ،وقد بدُت اممت :وقا  اآلخر ،قارب الكُ  ومل  كن بُ  :معبا 
ال فسع مل و ا  وقد ظهر يل انَّ اهش املع ((قاربُت املمت ومل امت :معبا  ،املمت

 :قا  الفرار يف تفسع قمله تعاىل ،)اَباُ  ُاْخِفيَها( ىلَّ هذا الب م : فسروا قمله تعاىل
فكيف  ،إنَّ الساىة آتية ابا  ُاخفيها من نفسي :)اَباُ  ُاْخِفيَها( ))ويف قرار  اَي 

فيها إنَّ الساىة ال   يع  اه  :)) قم  تعاىل :وقا  الحبي (1)اظهربم ىليها((
ا ُ   من قيمرهم ملمقف القيامة جاثية )اَباُ  ُاْخِفيَها( فعلَّ ضم األلف من 

َّ  حِّله ىليها  ؛ابا  ُاخفيها من نفسي :)ُاْخِفيَها( ْجيه قرَّار امصار اث ُ  ئع  لئ
)))وهذا قم  جماهد  :وقا  الماحدي (2)وبذلِ جار تاو ش اب ر اهش العلم(( ،احد
عيد ذبر اَه مثَّ اخب  ئمير الساىة فقا  )إنَّ السَّاَىَة(  عً القيامة إذا بلَّ ال :قا 

وهم قم   عيد بن  ،ُاخفيها من نفسي :اب ر املفسر ن :)َراتَِيٌة اَباُ  ُاْخِفيَها( قا 
 قملمن إذا  ،هذا ىلَّ ىا   خماطية العرب :قا  قحرب واملب  ،وق ا   ،وجماهد ،جيع

ا :اي ،ب م ه ح  من نفسي  :بالغما يف ب مان الشير ومع   ،مل اُطله ىليه احدل
هي يف  :قا  ق ا   ،انَّ اه بال  يف إخفار الساىة فذبر  بابل  ما تعرفه العرب :اآل ة

 ،ولعمري لقد اخفاها من املُ كة املقربي ،بع  القرار  ابا  اخفيها من نفسي

                                                 

وتاو ــــش مشــــكش  233تفســـع غر ــــب القــــرآن لبـــن ق ييــــة ص  :و ب ــــر 2/94( معـــا  القــــرآن  1)
  32 ،24القرآن ص 

و ا  املســـــــع  4/40واحملـــــــرر الـــــــمجي   3/04الكشـــــــا   :و ب ـــــــر 12/133( جـــــــامه الييـــــــان  2)
 440-3/440وفـــ ا القـــد ر  0/200وتفســـع ابـــن ب ـــع  4/24وانـــمار ال ب  ـــش  0/204-200

 423-2/422وروو املعا  
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ألنَّ  ؛ال هم ش وال  م ف :إخفا ها واملع  يف :قا  ابن األنياري ،واألنييار املر لي
 (1)بانما ىلَّ حذر مبها بش وقت((  ،الباس إذا مل  علمما م  تقم  الساىة

)فَُ تـَْعَلُم نـَْفٌ  مَّا ُاْخِفَي هَلُم مِّن قـُرَِّ  َاْىُيِ َج َار  :))قمله تعاىل :وقا  اْلله 
خفَي الشيُر  : قا  ،ال غحيةالس  و  :{ اثخفار13 :ِئَا َبانُما  ـَْعَمُلمَن(}السمد 

إذا اولي ه  :اخفي ه :فيقا  ،ما  س   به بالغحار :وا فار ،ا    و  ته :واخفي ه
فُ  حله ىليها  ،ا  ها :{ اي10 :ومبه )اَباُ  ُاْخِفيَها(}طه ،  ته :اي ،خفار
إذا  :ا لت خفا  :وخفي ه ،ميالغة ،ابا  ُاخقيها من نفسي :ويف ال فسع ،احد
  (2)وىليه قرا اْلسن )َاخفيها( بف ا اهلم  (( ،هرتهاظ
انَّ  :احدها ،وفيها تاو ُت ،)))اَباُ  ُاْخِفيَها( العاّمة ىلَّ ضمِّ اهلم   :وقا  

 ،اىممُت الك اب :حنم ،ا  ش خفارها :اي ،واث الة ،اهلم   يف )ُاْخِفيَها( للسلب
وم  ا ا   ، فار ئع  الس انَّ ا :احدمها ،مث يف ذلِ معبيان ،ا لت ىمم ه :اي

ا ل  ق  وقمىها وقرهبا ابا  اظهرها :واملع  ،فقد اظهرها ،  ها لمل ما تق ضيه  ،اهنَّ
وإذا ا ا   ،ا  ش ظهمرها :واملع  ،انَّ ا فار هم ال همر :وال ا  ،اْلكمة من الـ اخع
 وإن ، اظهرها الي ةانَّ لشد  إهبامها ابا  اخفيها فُ :واملع  ،ظهمرها فقد ا   ت

او  ،فقد اجا  اهش ال فسع جعش )ُاْخِفيَها( ئع  ا  ها (3)بان ل بدَّ من إظهارها((
و ُبرِّ امَّا مع  ال بيب )اَباُ  ُاْخِفيَها( فقد  ،فهذا ما قالم  يف مع  الفعش (4)اظهرها

                                                 

  3/203( الم ين  1)

 012-1/013( ىمد  اْلفال  2)

 2/19الدر املصمن (  3)

والي ـــر احملـــين ألي 222ومــدارو ال ب  ـــش للبســـفي ص 4/24انـــمار ال ب  ـــش للييضـــاوي  :(  ب ــر 4)
 3/444وف ا القد ر للشمبا   2/222حيان األندلسي 
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ول  ،اخفي الساىةاو))اقرب ان  (1) ))اقرب ان اخفيها(( :ب قد ر هبه يف ال فسع بانَّ 
  عما  انَّ )با ( تد م الألنَّ ))املشهمر يف  ؛وهذا  عً ىد  إخفا ها (2)اظهرها((

 :فقمله تعاىل ،فالفعش بعدها يف حيِّ  الن فار ،ىلَّ مقاربة وقمع الفعش امل ب به ىبها
ا(}اونّ  ولكبَّه  ،ا غع واقه{  د م ىلَّ انَّ بمهنم لَِيدل 19 :)َباُ وا َ ُكمنُمَن َىَلْيِه لَِيدل

           (3) اق ب من المقمع((
لكبهم فسروا ال بيب  ،فقد جعش الفرار ومن تيعه )ُاْخِفيَها( ئع  ا  ها

 فسرو  ىلَّ وبان  ق ضي ان  ،)اَباُ  ُاْخِفيَها(  عله ئع  انَّه  ي انه اخفاها و  ها
 ،ابا  اظهرها :ب قد ر ،هرذلِ انَّه إذا جعلبا اخفَّ ئع  اظ ،العك  من ذلِ

 ، عً ال   ار ،وإذا ابقيبا اخفَّ ىلَّ بابه ،قرب ان اظهرها ومل اظهرهاا : كمن املع 
 ،وهذا هم املع  املرا  من الفعش وال بيب ،قرب ان اخفيها ومل اخفهاا : كمن املع 

 (4)((شومل افع ،قاربُت الفعش :لعربمعبا  ىبد ا ،بدُت افعش  :))قا  اللغم منفقد 
))من  :قا  ابن  عيش، )إنَّ السَّاَىَة َراتَِيٌة اَباُ  ُاْخِفيَها( :وهذا ما  عبيه قمله تعاىل

هذا  :اي (0)ومل  فعش(( ،قارب الفعش :اي ،با    د  فعش  :تقم  ،افعا  املقاربة با 
 )اَباُ  ُاْخِفيَها(  فيد ىد  :وبذلِ قم  اه تعاىل ،ال بيب  فيد ىد  وقمع الفعش

معبا  إثيات مقاربة  ،با    د جر   :))فإنَّ قمله :وقا  ابن اْلاجب ،وقمع اثخفار
وهم انَّ الشير إذا بان ٍكمملا ىليه  ،واخذ البفي لل رو  لي  من ممضمىه ،ا رو 

                                                 

 4/24( انمار ال ب  ش للييضاوي  1)

 2/422( روو املعا  ل لم ي  2)

 )اَباُ  ُاْخِفيَها( : قمله تعاىلتفسع12/103لبن ىاهمر  ،( ال  ر ر وال بم ر 3)

 139-11/132( اوامه ألحكا  القرآن  4)

 4/332( هرو املفصش  0)
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انَّ ا رو  إذا بان ٍكمملا ىليه بقرب  : عً (1)بقرب المجم  ُىِلَم انَّه غع ممجم ((
 ،ُىِلَم انَّ هذا ا رو  غع واقه وغع حابش ،با    د جر   :قملِوقمىه وحصمله يف 

)اَباُ   :وبذلِ اثخفار إذا بان ٍكمملا ىليه بقرب وقمىه وحصمله يف قمله تعاىل
  ،ذا اثخفار غع واقه وغع حابشُاْخِفيَها( ُىِلَم انَّ ه

كة ))ولعمري لقد اخفاها من املُ  :وبُ  املفسر ن الذي تقد  ذبر 
 ؛ال هم ش وال  م ف :واملع  يف إخفا ها :قا  ابن األنياري ،واألنييار املر لي ،املقربي

هم (2)بانما ىلَّ حذر مبها بش وقت((  ،ألنَّ الباس إذا مل  علمما م  تقم  الساىة
َِ َىِن السَّاَىِة اَ َّاَن ُمْرَ اَها قُ  :مُ م ألنَّ  كمن تفسعلا لقمله تعاىل َا )َ ْساَُلمَن ْش ِإَّنَّ

ِىْلُمَها ِىبَد َريِّ َل ُ َلِّيَها ِلَمْقِ َها ِإلَّ ُهَم ثـَُقَلْت يف السََّماَواِت َواأَلْرِض َل تَْاتِيُكْم ِإلَّ 
َا ِىْلُمَها ِىبَد الّلِه َولَـِكنَّ َاْب ـََر البَّاِس لَ  َها ُقْش ِإَّنَّ َِ َحِفيٌّ َىبـْ َِ َباَنَّ بـَْغَ ةل َ ْساَُلمَن

َِ َىِن السَّاَىِة اَ َّاَن ُمْرَ اَها  :{ وقمله تعاىل123 :ْعَلُممَن(}األىرا  َـ  )َ ْساَُلمَن
َِ ُمب َـَهاَها }43{ ِفيَم اَنَت ِمن ِذْبرَاَها }42} َا اَنَت ُمبِذُر َمن 44{ ِإىَل َربِّ { ِإَّنَّ

-42 :يَّةل َاْو ُضَ اَها(}البا ىات{ َباَنَـُّهْم  ـَْمَ   ـََرْونـََها ملَْ  ـَْلَيُ ما ِإل َىشِ 40َجَْشاَها }
وحمب ىن الباس  ،{ ألنَّ يف هذ  اآل ات بيَّ اه  ي انه انَّه قد اخفَّ الساىة42

)إنَّ السَّاَىَة َراتَِيٌة اَباُ  ُاْخِفيَها( فلم  كن يف هذا  :امَّا قمله تعاىل ،العلم ئمىدها
ا هم يف  ياق بيان اق اب الساىة من  ،السياق والشير إذا اه د اق ابه  ،الباسوإَّنَّ

انَّ الساىة  :فيكمن قمله تعاىل )اَباُ  ُاْخِفيَها( معبا  ،من الباس اوهكما ان حيسما به
 .                     وابا  اخفيها لشد  اق اهبا ،قد اق بت

                                                 

 433( اث ضاو يف هرو املفصش ص  1)
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)إنَّ السَّاَىَة  :تعاىل ليه قملههم خُ  ما   َّ ىفمعش اخفَّ ئع  اظهر 
بما انَّ القم  هبذا المجه من  ون هرحه بذبر ما تقد   عله اَباُ  ُاْخِفيَها(   َيةٌ َراتِ 

 غامضلا ميهملا ل  فهم مبه الياح  ول القارئ هيئلا
)اَباُ   :  يـَّيَّ  ا تقدَّ  تفصيله انَّ فعش ا فار او اثخفار يف قمله تعاىل

 00.ئع  ال   ارُاْخِفيَها( هم ىلَّ بابه 
 ،))واملس  في من األضدا  :قا  ابم بكر :في والساربالمستخ-60
 :قد ا   فَّ الرجش :فإذا بان امل ماري فهم من قمهلم ،و كمن امل ماري ، كمن ال اهر
والسارب 000إذا اظهرته :خفيُت الشيرَ  :وإذا بان ال اهر فهم من قمهلم ،إذا تمار 

إذا غاب  :انسرب الرجش قد :من قمهلم ،امل ماري : كمن السارب ،ا ضلا من األضدا 
)َوَمْن ُهَم : قا  اه تعاىل ،ال اهر :والسارب ،فكانَّه  خش َ َربلا ،ىبِ وتمار 

هم امل ماري  :{ ففي املس  في قملن10 :ُمْسَ ْ ِف بِاللَّْيِش َوَ اِرٌب بِالبـََّهاِر(}الرىد
 ،امل ماري هم : قا  ،ويف تفسع السارب قملن ا ضلا ،هم ال اهر :و قا  ،يف بي ه
 رب الرجُش بسُرب  :قا  ،السارب ال اهر :ومن قا 000هم ال اهر اليار  :و قا 
  (1)إذا ظهر(( :َ ْربلا

)َوَمْن ُهَم  :قا  اه ى  وجش ،ومن األضدا  ال   فار :))قا  قحربو 
ظاهر  :ا { خبَّ  من     به انَّ معب10 :ُمْسَ ْ ِف بِاللَّْيِش َوَ اِرٌب بِالبـََّهاِر(}الرىد

)وُمْسَ ْ ِف  :وامَّا ابن ىياس فقا  :قا  ،اظهرته :اي ،خفي ه :من قملِ ،بالليش
ئع : ، اخ فيُت من السلحان :ل  قا  :وقا  األبمعي ،بِاللَّْيِش( باِ لعمله يف بي ه

ا  قا  ،بما تقم  العامَّة  ،ا   تُ   ،ا   فيت :وغع   قم  ،ا   فيُت مبه :إَّنَّ
 (2)(( را  به ا   تُ  ،  واحدواخ فيُت ئع
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وهم  د م ىلَّ التساع  ،))السي والرار واليار ابش محر  ابن فارسقا  
الذهاب يف  :))السََّرب :وقا  الراغب (1) والذهاب يف األرض((

َوَمْن ُهَم ) :قا  تعاىل ،الذاهب يف َ َربه ايَّ طر   بان :والسارب000حدور
  (2){((10 :ٌب بِالبـََّهاِر(}الرىدُمْسَ ْ ِف بِاللَّْيِش َوَ ارِ 

 (3)امل ماري(( :والسارب ،ظاهر :)ُمْسَ ْ ِف(  قم  :))فقمله :قا  األخفش
وبيف  صام هذا ال فسع؟!ألنَّ اق ان املس  في بالليش  ليش ىلَّ انَّ املرا  مبه 

قا  به ما  وهذا ؛ال اهر ليش ىلَّ انَّه ارا  مع   ؛واق ان السارب بالبهار ،املس  
)َوَمْن ُهَم ُمْسَ ْ ِف بِاللَّْيِش َوَ اِرٌب  :مقاتش يف تفسع قمله تعاىل قا  ،ْجهمر املفسر ن
ومب شر ب لِ املعصية  ،َمن هم مس  ِف باملعصية يف ظلمة الليش :بِالبـََّهاِر(  قم 

 (0)روم ش هذا قا  الفرا( 4) فعلُم ذلِ بّله ىبد اه تعاىل  مار(( ،معلن هبا ،بالبهار
)))َوَ اِرٌب بِالبـََّهاِر(  :وقا  ابن ق يية (9)واْلله (2)وال خمشري (3)والماحدي (2)والحبي

 :))فقا  ى  وجش :وقا  ال جا  ،ىلبلا ول  كمن ذلِ إلَّ  (10)م صرِّ  يف حما مه((
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هم  ومن ،والليش ا   من البهار ،هم مس   بالليش :)َوَمْن ُهَم ُمْسَ ْ ِف بِاللَّْيِش( اي
 :اي ،خشِّ له َ َربَه : قا  ،من هم ظاهر بالبهار يف َ َربه :)َ اِرٌب بِالبـََّهاِر( اي

وذبر قحرب وجهلا 000واملس  في يف ال لمات ،ال اهر يف الحرقات :فاملع  ،طر قه
)َوَ اِرٌب بِالبـََّهاِر( 000ان  كمن )ُمْسَ ْ ِف بِاللَّْيِش( ظاهر بالليش ذبر انَّه  م  ،آخر
))وقمله  :وقا  ابن ىحية (1)يف وبف الغيب(( ابل هم  ،واألو  بيِّ 000مس   :اي
بالليش يف غا ة  من هم :معبا  )َوَمْن ُهَم ُمْسَ ْ ِف بِاللَّْيِش َوَ اِرٌب بِالبـََّهاِر( :تعاىل

 مار يف ىلم اه تعاىل وإحاط ه  ،هم م صرِّ  يف البهار ذاهب لمجههومن  ،الخ فار
قا  000ال اهر :  فحرب فيما حكَّ ال جا  )ُمْسَ ْ ِف( معبا وقا000هبما

وإن بان تعلقه باللغة  ،وهذا القم  ،قا  القاضي ابم ٍمد ،و)َ اِرٌب( م مار يف  رب
( 2) ر م هذا القم (( ،والبهار بالسارب ،ألنَّ اق ان الليش باملس  في ؛فضعيف ،بيـِّبلا

{ َ َمار 9مِلُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَ ِ  اْلَكِيُع اْلُم َـَعاِ  }َىا) :قا  تعاىل ،و ر م  ا ضلا السياق
( فقد مِّبُكم مَّْن َاَ رَّ اْلَقْمَ  َوَمن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَم ُمْسَ ْ ِف بِاللَّْيِش َوَ اِرٌب بِالبـََّهارِ 

 ،مث ئن ا رَّ وجهر ،والشها   ما  شاهد ،بدا  ياق اآل  ي بالعلم بالغيب والشها  
ىلَّ  ،والسارب ئع  ال اهر ،فمعش املس  في ئع  املس   ،مث باملس  في والسارب

ول  كمن بذلِ  ، كمن ممافقا لسياق ما قيله وجار لا ىلَّ نسقه ،مذهب اومهمر
 .ىلَّ مذهب األخفش وقحرب

 كــمن ئعــ   ،مــن األضــدا  ))وخفــُت حــر  :قــا  ابــم بكــر :الخــو -66
 :فشاهد  قم  اه ى  وجش ،وامَّا بمنه ىلَّ اليقي ،هِو كمن ل حي ا  إىل  ،الشِ

ــــا ُنُشــــم لا َاْو ِإْىرَاضلا(}البســــار ــــن بـَْعِلَه ــــْت ِم ــــَراٌَ  َخاَف ــــد  122 :)َوِإِن اْم ــــم ىيي { قــــا  اب

                                                 

 3/110القرآن وإىرابه  ( معا  1)
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ــــــه تعــــــاىل ،ىلمــــــتْ  :معبــــــا  :وقحــــــرب ــــــا َالَّ  ُِقيَمــــــا ُحــــــُدوَ   :وقــــــا  يف قمل )ِإلَّ َان َجَاَف
  (1)((الَّ ان  علما : معبا {229 :الّلِه(}اليقر 

حنـــم جميئـــه يف هـــماهد ئعـــ  العلـــم  ،بـــ  ابـــم بكـــر بـــمن ا ـــم  مـــن األضـــدا 
ــا هــم احــد  ،ل  عــً العلــما وحنممهــ ا ــم  يف هــاتي اآل  ــيو  ،الشــاهد ن املــذبمر ن وإَّنَّ

ُل حدو  اه وىماقب من   عداها خا  المقـمع فيهـا ؛مسيِّياته فـاملرا   ،ألنَّ من ىلم م 
ٌ  ،ا ــم  بعيبــه همــاا ــم  في مــن لــم ول  صــا ان  كــمن ا ــم  والع بــيَ  فــالفرق بــيِّ

 ،خــُ  األمــن :))ا ــم  :وهــذا مــا بــرَّو بــه العســكري بقملــه ،احــدمها ئعــ  اآلخــر
ألنَّ العلـم  ؛وهـم معـ  غـع العلـم ،ان ىاجهـا وقلقهـا :وا ـم  ، ـكمن الـبف  :واألمن

ش ابـن فـارس ا شـية ئعـ  العلـم يف بـاب اجملـا  وقـد ا خـ (2) يقَّ بعد ذهاب ا م ((
 (3) ىلمُت(( :خشيُت ئع  :))واجملا  قمهلم :فقا 

إلَّ انَّ هذا ا م  حيصش  ، ع  ا م  بعيبها بما ور  يف ب اب اه ا م  ف
فالعُقة بي ا م  والعلم هي ىُقـة  ،ىبدما  علم باحيه ىلم اليقي بمقمع ما جافه

بــش هــم املســيَّب  ،فــا م  ل  عــً العلــم ،او ىُقــة املســيَّب بســييه ،ُ مــهالشــير ئــا  
 .ىبه

 :رجـمت :))وقـا  بعـ  اهـش اللغـة :قا  ابم بكـر بـن األنيـاري :الرجا -65
ـــا معـــ   ،و كـــمن ئعـــ  اليقـــي ، كـــمن ئعـــ  الشـــِ والحمـــه ،حـــر  مـــن األضـــدا  فامَّ
)َفَمـن َبـاَن  ـَْرُجـم  :علـم فقملـه تعـاىلوامَّا مع  ال000ل حيا  به ،الشِ والحمه فك ع

ا(}الكهف ُل َبــاْلِلا َول ُ ْشــرِْو ِبِعَيــاَ ِ  َربِّــِه َاَحــدل  :{ معبــا 110 :ِلَقــار َربِّــِه فـَْليَـْعَمــْش َىَمــ
ُل باْللا ألنَّ الرجـار  ؛وقـمهلم ىبـدي غـع بـ يا ،فمن بان  علم لقار ربه فليعمش ىم
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ا مـــن معـــ  الشـــِ ألنَّ  ؛ ـــة الـــ  اح مـــما هبـــا ل حمـــة هلـــم فيهـــاواآل000ل جـــر  ابـــدل
وقــا   ــهش  ، حمــه يف ذلــِ ول   يقبــه :اي ،فمــن بــان  رجــم لقــار ثــماب ربــه :معباهــا

 ،)َفَمـن َبـاَن  ـَْرُجـم ِلَقـار َربِـِّه( فمـن بـان جـا  لقـار ربـه :مع  قملـه تعـاىل :السمس ا 
  إلَّ مــــه حــــرو  ألنَّ العــــرب ل تــــذهب بالرجــــار مــــذهب ا ــــم  ؛وهــــذا ىبــــدنا غلــــن

 (1) او د((
ِّ  :ووجهـــا  امل ضـــا ان ،جعـــش بعـــ  اهـــش اللغـــة الرجـــار مـــن األضـــدا   ،الشـــ

ا  ،وقد انكر ابن األنياري ان  كمن الرجار من األضـدا  ،واليقي وابَّـد انَـّه ل جـر  ابـدل
 ِّ  .من مع  الش

 ،))ومــــن األضــــدا  قــــا  ابــــم حــــاِ  كــــمن طمعلــــا :وقــــا  ابــــم الحيِّــــب اللغــــمي
ورجمتـه ارجـم   ،طمعـُت فيـه :اي ،ارجـم رجـار ،رجمُت بـذا وبـذا : قا  ،كمن خمفلاو 

{ فهـذا يف معـ  03 :)َو ـَْرُجـمَن َرْْحََ ُه(}اث ـرار :ويف القرآن الكرمي ،خف ه :اي ،رجار
)َفَمـن َبـاَن  ـَْرُجـم ِلَقـار َربِـِّه  :قا  اه تعاىل ،والرجار ئع  ا م  ب ع :قا 000الحمه
ا(}الكهففـَْليَـعْ  ُل َبـــــــــاْلِلا َول ُ ْشـــــــــرِْو ِبِعيَـــــــــاَ ِ  َربِـّــــــــِه َاَحـــــــــدل  :{ اي110 :َمـــــــــْش َىَمـــــــــ

وقـــا  000احـــذرو  :{ اي32 :)َواْرُجـــما اْليَــــْمَ  األِخَر(}العبكيـــمت :وقـــا 000جـــا 
بمــا ل   ،ول تكــا  جتــير ئعــ  ا ــم  إلَّ مــه حــر  نفــي (2)امليــال   :الرجــار :ا ليــش

ولكــن  ،جافــه :اي ،فــُن  يــايل الســلحان :ل  قــا  ،مــه حــر  نفــي جتــير امليــال  إلَّ 
ا : قـــا  مـــا  :اي ،فـــُن مـــا  رجـــم البـــار :وبـــذلِ  قـــا  ،مـــا جافـــه :اي ،مـــا  يـــايل احـــدل
 :قــا  ابــم الحيِّــب000{3 :)إَنَّ الَّــِذ َن َل  ـَْرُجــمَن ِلَقارنَــا(} من  :وقــا  تعــاىل ، ياليهــا

ــْمَ   :  بغــع حــر  نفــي يف قملــه تعــاىلوقــد وجــدنا الرجــار  كــمن ئعــ  ا ــم  َواْرُجــما اْليَـ

                                                 

 22-21( األضدا  ص  1)
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بمـــا  ىـــم   ،ووجـــدنا  ئعـــ  امليـــال  ،اخشـــم  واحـــذرو  :{ اي32 :األِخَر(}العبكيـــمت
   (1)ا ليش((

 ،الحمــه :ووجهــا  امل ضــا ان ،جعــش ابــم الحيَّــب اللغــمي الرجــار مــن األضــدا 
وهــذا  عــً انَّــه اجــا  إخراجــه مــن  ،إلَّ انَّــه اجــا  جعــش الرجــار ئعــ  امليــال  ،وا ــم 
وهــذا مــا جــار يف ب ــب اللغــة فــإنَّ ابــ اهبا مل  علــما الرجــار هبــذ ن املعبيــي  ؛األضــدا 
 :والرْجــمُ 000رجــا  رجــم رجــار ،))الرجــار  ــدو  نقــي  اليــاس :قــا  ا ليــش ،امل ضــا  ن
ْم ل تـَْرُجـمَن لِلَّـِه )مَّـا َلُكـ :من قم  اه ى  وجش ،ما ابايل :اي ،ما ارجم : قا  ،امليال 

 :وقا  ابم ذ  ب )اهلذيل( ،ل ُافمن ول تيالمن :{ اي13 :َوقَارلا(}نمو
 وخالفها يف بيت نُمِب ىما ش  إذا لسع ه الب ُش مل  ـَرُْ  لْسَعها

 ،))الـرار واوـيم واْلـر  املع ـش ابـُن م يا بــان :وقـا  ابـن فـارس (2) مل  كـ ث(( :اي
 ،وهــم األمــش ،الرجــار :فــاألو  ،واآلخــر ىلــَّ ناحيــة الشــير ،ش ــد م احــدمها ىلــَّ األمــ

ـا ُىـبِّ ىـن ا ـم  بالرجـار ،مث   سـه يف ذلـِ ،رجـمُت األمـَر رجـار : قا  قـا  اه  ،فرئَّ
ونـــاس  ،ل ُــافمن لــه ى مــةل  :{ اي13 :)مَّــا َلُكــْم ل تـَْرُجــمَن لِلَّــِه َوقَــارلا(}نمو :تعــاىل
  :وذبروا قم  القا ش ،وفسَّروا اآل ة ىلَّ هذا ،ما ابايل :اي ،ما ارجم : قملمن

 وخالفها يف بيت نُمِب ىمامش  إذا لسع ه الب ُش مل  ـَرُْ  لْسَعها
))والرجـــار ظـــنم  ق ضـــي حصـــمَ  مـــا فيـــه  :وقـــا  الراغـــب (3) مل  كـــ ث(( :قـــالما معبـــا 

  :لكم ل ُافمن وانشدما  :)مَّا َلُكْم ل تـَْرُجمَن لِلَِّه َوقَارلا( قيش :وقمله تعاىل ،مسرَّ 
 وخالفها يف بيت نُمِب ىمامش  إذا لسعْ ه الب ُش مل  ـَرُْ  َلْسَعها
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 ،))وهــرو ابــن ىرفــة هــذا هــرحلا حســبلا (1) ووجــه ذلــِ انَّ الرجــار وا ــم    ُ مــان((
ــِش مــا  رجــم   :فقــا  ))والرجــار  :وجــار يف تــا  العــروس (2) خــا ِف فماتــه(( ،بــشم را  مؤمِّ
 :وقـا  اْلـمايلّ  ،هم ظـنٌّ  ق ضـي حصـم  مـا فيـه مسـر  :قا  الراغب ،ياسضد ال :باملد

وُىرفلا تعل  القلب  ،هم لغة األمش :وقا  غع  ،هم ترقب الن فاع ئا تقدَّ  له  يب ما
ُل  هــم الحمــه يف  كــن  :وقــا  هــي با ،بــذا ىــبَّ ابــن الكمــا   ،ِبصــم  ٍيــمب مســ قي

يف املمكن واملس  يش و  عارضان ول   علقـان  خبُ  ال مً فإنَّه  كمن :اي ،اْلصم 
 (3) إلَّ باملعا ((

 ،وقـد ىرَّفـم  ئـا  را فـه ،تييَّ من بُ  اهش اللغة انَّ الرجار لـي  مـن األضـدا  
واأللفــال  ،او الحمــه ،او امليــال  والبــ اث ،او ال ــن فيمــا  ســرّ  ،فمعلــم  ئعــ  األمــش

ًّ مبهــا ل  عــً الرجــار املرا فــة للرجــار ْجيعهــا واحــد  مــن ح بــش املعــ  بعيبــه يــ  إنَّ بــ
فقد قـا   ،ل بدَّ من ان  كمن بيبها وبي الرجار فروق معبم ة خابَّة :اي ،القر ب مبه

انَّ الرجار هم ال ـّن بمقـمع ا ـع الـذي  ،م ُ العسكري يف ))الفرق بي الرجار والحمه
ِّ فيه والشـاهد  ،ولـي  هـم مـن قييـش العلـم ،اغلبظبَّه فيه انَّ إلَّ  ، ع ي باحيه الش

ارجـم ان  ـدخش  :و قـا  ،لكـمن ذلـِ م يقبلـا ،ارجم ان  ـدخش البـه اوبـة :انَّه ل  قا 
ول  كــمن الرجــار إلَّ ىــن 000األمــش يف ا ــع :والرجــار ،فــُن اوبــة إذا مل  علــم ذلــِ

ا :م تقــ ،و  عــد  ببفســه ، ــيب  ــدىم إليــه مــن بــر  املرجــمِّ او مــا بــه إليــه  ،رجــمُت   ــدل
والحمـــه مـــا  ،ألنَّ الرجـــار ل   عـــد  إىل اىيـــان الرجـــا  ؛رجـــمُت ا ـــع مـــن   ـــد :واملـــرا 

فــإذا طمعــَت يف الشــير فكانَّــِ حــدَّثَت نفســِ بــه  ، كــمن مــن غــع  ــيب  ــدىم إليــه
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 :وقـا (1)ومل  ـذّ  الرجـار(( ،وهلـذا ذ  الحمـه ،من غع ان  كمن هباو  يب  ـدىم إليـه
 ،تاممـشٌ  :فوجـش هـذا قيـش للب ـر يف الشـير إذا ا ـ مّر وطـا  ؛رجار  س مرّ  ))إنَّ األمش

  (2)وهم الرمش املس حيش(( ،وابله من األميش
 ــــاحر  : قــــا  ،))والســــاحر مــــن األضــــدا  :قــــا  ابــــم بكــــر :الســــا ر-13

)َوقَــاُلما  َــا اَ ـمَهــا  :قــا  اه جــّش وىــ َّ  ، ــاحر للممــدوو العــامل :و قــا  ،للمــذمم  املفســد
َِ ِئَــا َىِهــَد ِىبــَدَو ِإنَـَّبــا َلُمْهَ ــُدوَن(}ال خر  ــا َربَّــ ــاِحُر ا ُْع لََب  ــا ا هــا  :{ ارا وا49 :السَّ

ــــم ل جاطيمنــــه بالــــذ  والعيــــب يف حالــــة حــــاج هم إىل  ىا ــــه هلــــم  ؛العــــامل الفاضــــش ألهنَّ
  (3)وا  بقاذ  إ اهم من العذاب واهللكة(( 
 :))وقــا  بعــ  اهــش العلــم (4)يهة((َخــدْع وهــ)) :الســ ر بمــا قــا  ابــن فــارس

ــْ ر ومل  ــر  الســ ر ، وهــذ  هــي  لل ــه يف اللغــة (0)ا ــم ملــا لحــف وخفــي  ــييه(( :السِّ
ـــا الســـاحر يف قملـــه تعـــاىل ،ا يف القـــرآن الكـــرميمـــذمممل وابـــ ابه إلَّ  )َوقَـــاُلما  َـــا اَ ـمَهـــا  :امَّ

 :السَّاِحُر( فقد ُوجِّه ىلَّ اربعة اوجه
 ــا  :بيــف  قملــمن ملم ــَّ ىليــه الســُ   :))إن قــا  قا ــش :قــا  ال جــا  :األو 
ـم مه ـدون ،ا ها السـاحر ـم خـاطيم  ئـا تقـد  لـه ىبـدهم  ؟وهـم   ىمـمن اهنَّ فـاوماب اهنَّ

ذلــــِ حســــب  ،))نــــا و  ئــــا بــــانما  با ونــــه مــــن قيــــش :اي (2) مــــن ال ســــمية بالســــ ر((
 ىا  م(( 

                                                 

 230-234( الفروق اللغم ة ص  1)

 230( الفروق اللغم ة ص  2)

 202( األضدا  ص  3)

 . 233املفر ات ص  :و ب ر 430( مقا ي  اللغة  ص 4)

 . 103( ن هة األىي ص 0)

 4/310( معا  القرآن وإىرابه 2)

 



 

 
51 

 :اي ، ـاحرته فسـ رته : قـا  ،انَّ املع  )) ا ا ها الذي غليبـا بسـ ر  :ال ا 
وفاضـــل ه  ،غلي ـــه با صـــممة :اي ،خابـــم ه ف صـــم ه :بقـــم  العـــرب  ،غلي ـــه بالســـ ر

 وحنمها((  ،ففضل ه
فلـــم  ،))ان  كـــمن ارا  الســـاحر ىلـــَّ اْلقيقـــة ىلـــَّ معـــ  ال ـــ فها  :ال الـــ 

  لمهم ىلَّ ذلِ رجار ان  ؤمبما(( 
ــــم ))بـــــانما  ســــممن العلمـــــار  ــــ ر  :الرابــــه  و  بـــــذلِ ىلــــَّ  ـــــييش فبــــا ،اهنَّ

ا ،) َا اَ ـمَها السَّاِحُر(  ا ا ها العامل :قا  ابن ىياس ،ال ع يم  ،وبان الساحر فيهم ى يمل
   (1) ومل  كن الس ر بفة ذ (( ، مقرونه

فاملرا  من الساحر يف األوجه ال ُثـة األوىل السـاحر بصـف ه املعروفـة واملذمممـة  
ــا ،حالــه يف القــرآن الكــرميهــم بمــا  ُ فــاملــرا  املعــ  هــم انَّــه بــاَّ فلــم  األخــعالمجــه  امَّ
ألنَّه هم بصفة العامل املمدوو يف ىر  قم  مم َّ ولي  يف  ؛ا ضلا من األضدا  كمن 

 .هرع اه وب ابه
 : قا  ،))واملسممر من األضدا : قا  ابم بكر :المسجور-السجر-14 

)َواْلَيْ ِر  :قا  اه ى َّ وجشَّ  ،واملسممر للفار  ،املسممر للمملمر
 : قا  ،قا  ابم ىمرو :وقا  ابن السِّكَّيت000{  ر د اململمر2:اْلَمْسُممِر(}الحمر

 :وقا  اه ى َّ وجشَّ 000إذا موها :قد  مَر املاُر الفراَت والبهَر والغد َر واملصبعةَ 
ت ِبرلا فصار  ،افضَّ بعضها إىل بع  :{ فمعبا 2 :)َوِإَذا اْلِيَ اُر ُ مَِّرْت(}ال كم ر

 ،فرِّ  بعضها يف بع  :اي ،فـُرِّغتْ  : م  ان  كمن املع  :وقا  ابن السكيت ،واحدلا
ففيه  ،وما بانت فيه قحر  ،إنَّ حمضكم ملسممر :امرا  من اهش اْلما  :وقالت
 ،مل ن إنَّ حمضكم :واآلخر ،إنَّ حمضكم لفار  :احدمها ان  كمن معبا  :وجهان

وقا  ابم  (2)وللمهلكة مفا  (( ،إنَّه لر َّان :ما للعحشانبما قال  ،ىلَّ جهة ال فا  
                                                 

 3/139 ا  املسع  :و ب ر 30-12/29اوامه ألحكا  القرآن  ( 1)

                                            233-234األضدا  يف بُ  العرب ألي الحيِّب ص  :و ب ر 40-44( األضدا   ص  2)

 



 

 
51 

وقا  000الفار  :واملسممر ،اململمر :املسممر :))ومن األضدا  قا  ال ـَّمَّ يَ  :الحيِّب
وقا  ابم  ،فـُرِّ  بعضها يف بع  :)َوِإَذا اْلِيَ اُر ُ مَِّرْت( اي :قم  يف قمله جشَّ امسه

 : سمرها  ْمرلا (1)او البهَر او الغد َر او املْصبعةَ   مَر السيُش الفراتَ  : قا  ،ىمرو
 :املسممر :قا  ابم حاِ ،ُملئْت مارل  :اي ،وىٌي مسممر  ،إذا موها

ولسُت اقم  يف  ،فقد بلغً ذلِ ول ا  يقبه ،وامَّا املسممر الفار  :قا 000اململمر
ألنَّه  ؛)َواْلَيْ ِر اْلَمْسُممِر( هيئلا :ىل)َوِإَذا اْلِيَ اُر ُ مَِّرْت( ول يف قمله تعا :قمله تعاىل

فيمكن ان  ،ومل  كن فيه قحر  ،إنَّ حمضكم ملسممر :امَّا قم  اوار ة ،فاتـََهَيُيه ،قرآن
وللَّد    ،بما  قا  للعحشان ر َّان  ،فارا ِت الفا َ  ، كمن هذا الكُ  ىلَّ ال فا  

ا ،َ عو  وَ يسلم :اي ، ليم قا  ابم 000 يكمن ذلِ :اي ،وإنَّه ملسممر غدل
وقا  000فمذهب آخر فيما نر  ،فهم مسممر ، مرُت ال بمرَ  :وامَّا قملِ :حاِ
ا معبا  ، مرُت ال بمرَ  :غع   (2)((اموته ححيلا ونارل  :إَّنَّ
 ،وامل الحة ،املشر :))السي واويم والرار ابم  ثُثة :قا  ابن فارس 

و قا  للممضه الذي  ا   ،اململمر :اي ،سممراملشر فمبه الي ر امل فامَّا ،واث قا 
إذا خالن  ،ومبه ىي  مرار000حة فالسمعلوامَّا امل ا ،ىليه السيش فيمو   اجر

و ا  قارب هذا 000إذا اوقدته : مرُت ال بمر :وامَّا اث قا  فقمهلم ،بياضها ْحر 
ا ت قد يف  عها ات ؛إذا جدَّت :ا  مرِت اثبش ىلَّ جنا ها ومبه  مرِت  ،قا لاألهنَّ

ا(( ،الباقةُ   (3)إذا حبَّت حبيبلا هد دل
)َواْلَيْ ِر  :ومبه ، مرُت البار : قا  ، ييج البار :))السََّمر :وقا  الراغب 

 :{ اي2 :)َوِإَذا اْلِيَ اُر ُ مَِّرْت(}ال كم ر :وقمله000{2:اْلَمْسُممِر(}الحمر
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ا  كم  ،غيضت مياهها :وقيش ،اضرمْت نارلا )مُثَّ يف  ،ن بذلِ ل سمع البار فيهوإَّنَّ
 :ا  عار  لل هاهبا يف العدو، حنم ،و مرِت الباقة000{32 :البَّاِر ُ ْسَمُروَن(}غافر

َرق يف  :بقمهلم  ،والسَّمع ا ليش الذي ُ سَمُر يف مم َّ  خليله ،اه علت الباقة ٍُ فُن 
 (1)مم َّ  فُن((

ِر اْلَمْسُممِر( اخ لف اهش ال او ش يف مع  )َواْلَي ْ  :وقمله تعاىل :قا  الحبي 
وقا  ... والي ر املمقد احملمََّّ :وتاوَّ  ذلِ ،املمَقد :فقا  بعضهم ،الي ر املسممر

 (2) الذي قد ذهب ما  (( :بش املسممر :وقا  آخرون.. اململمر :املسممر :آخرون
إذا  رُت اثنارَ  م : قا  ،)))َواْلَيْ ِر اْلَمْسُممِر( اململمر :وقا  الماحدي

  (3) )َواْلَيْ ِر اْلَمْسُممِر( املمقد(( :وقا  جماهد000موته
 :))ويف املسممر اربعة اقما  :وقا  ابن اوم ي 
 .وْجيه اللغم ي ،وابن السا ب ،وابم باا ،قاله اْلسن ،اململمر :احدها 
 .قاله جماهد ،انَّه املمقد :وال ا  
 :وروي ىن اْلسن قا  ،د ذهب ما   ونضبانَّه الياب  الذي ق :وال ال  

وقم  هذ ن  رجه إىل  ،فيها قحر  يقَّ فُ  ،ح   ذهب ما ها ، عً الي ار ،ُتسَمر
ف  ا  يف  ،وقد نقش يف اْلد   انَّ اه تعاىل  عش الي ار بّلها نارلا ،مع  قم  جماهد

 .نار جهبَّم
  (4)امل  لن ىذبه ئل ه((  :انَّ املسممر :والرابه 
  :يف معبا  ))ثُثة اقما )َوِإَذا اْلِيَ اُر ُ مَِّرْت(  :وبذلِ قمله تعاىل 
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 .احدها: اوقدت فاه علت نارلا 
 . يست :وال ا  
ا(( :وال ال     (1)ملئت بان بارت ِبرلا واحدل
 :مع  ذلِ :))واوىل األقما  يف ذلِ بالصماب قم  من قا  :وقا  الحبي 

)َوِإَذا اْلِيَ اُر  :ا وبفها اه يف املمضه اآلخربم  ،ُملئت ح  فاضت و الت
  (2) مار مسممر(( :او للرَّبيّ  ،{ والعرب تقم  للبهر3 :ُفمَِّرْت(}النفحار

 ،ول يف القرآن الكرمي ،فالص يا انَّ املسممر لي  من األضدا  ل يف اللغة 
 ،واململمر ،املمقد :ييفقد تييَّ بما را ت انَّ املسممر يف اللغة والقرآن جار ىلَّ معب

واود ر بالذبر انَّ ابن فارس مل  ،امَّا الفار  فقد قيش به ىلَّ انَّه قم  ضعيف ومر و 
  . عش مع  الفار  ضمن األبم  ال ُثة ال  ذبرها للف  السمر

 ،))وا ـررُت مـن األضـدا  ا ضلـا :قا  ابم بكر بـن األنيـاري :أسرَّ -سرَّ -10 
قـا  اه  ،و كمن ئعـ  اظهـرتُ  ،وهم الغالب ىلَّ اْلر  ،تُ  كمن ا ررُت ئع  ب م

 ،{  عــً )َاَ ــرموْا( هــا هبــا ب مــما3 :)َوَاَ ــرمواْ البَّْمــَم  الَّــِذ َن ظََلُمماْ(}األنييــار :ىــ َّ وجــشَّ 
ـــا رََاُواْ اْلَعـــَذاَب(} من  :وقـــا  تيـــارو وتعـــاىل يف غـــع هـــذا املمضـــه  :)َوَاَ ـــرمواْ البََّداَمـــَة َلمَّ

 ،ب م الر  ـار البدامـة مـن السـفلة الـذ ن اضـلمهم  :معبا  :{ فقا  الفرار واملفسرون04
 (3) واظهروا البدامة ىبد معا بة العذاب(( :معبا  :وقحرب ،وقا  ابم ىييد 

ومـــا بـــان مـــن  ،الشـــير ))الســـي والـــرار  مـــه فروىـــه إخفـــار :قـــا  ابـــن فـــارس
 : قــــا  ،خــــُ  اثىــــُن :فالســــرم  ،ل جــــر  هــــير مبــــه ىــــن هــــذا ،خالصــــه ومســــ قر 

وحــدَّثً ٍمــد بــن هــرون ال قفــي ىــن ىلــي 000خــُ  اىلب ــه ،ا ــررُت الشــير إ ــرارلا

                                                 

                                     23-30/22جامه الييان للحبي   :و ب ر 209-2/202(  ا  املسع  1)

                                    30/22( جامه الييان  2)

                             230األضدا  يف بُ  العرب ألي الحيِّب ص  :و ب ر 32( األضدا  ص 3)
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 ،ا ــررُت الشــير اخفي ــه :قــا  ،ىــن اي اْلســن األثــر  ىــن اي ىييــد  ،بــن ىيــد الع  ــ 
ــــــه :وا ــــــررتُه ــــــرا ،اىلب  ــــــَذاَب(} من  :وق ــــــا رََاُواْ اْلَع ــــــَة َلمَّ ــــــا 04 :)َوَاَ ــــــرمواْ البََّداَم  :{ ق
مث حــدثً  ،لــم   هــرون :اي ،لــم ُ ســّرون مق لــي :وانشــد قــم  امــرئ القــي  ،اظهروهــا

اخحـا  :قا  الفرار :قا  ،ىن اي اْلسن ىيد اه بن  فيان الب مي ،بع  اهش العلم
  :اي ،َوَاَ ـرمواْ البََّداَمـةَ  :فقـا  ،امَّا ال فسـع ،وب َّف يف ال  شها  ،ابم ىييد  ال فسع

بمـا قـا  ابـم   ،اظهروهـا :ب ممها ولي  ئع   :هي ئع  :خم  الشماتة )اي ب ممها
ــا قــا  امــر  القــي  ــا ال صــ يف فإَّنَّ  ،لــم   هــرون :اي ،لــم  شــّرون مق لــي :ىييــد ( وامَّ

 (1) اهررُت الل َم للشم (( :ومن ذلِ ،إذا ابر ته :اهررُت الشيرَ  : قا 
 :يف قملــه تعــاىل ،ب مــما  :اهبــا ئعــ وقــد ابقــَّ ْجهــمر املفســر ن )َاَ ــرموْا( ىلــَّ ب

ــا رََاُواْ اْلَعــَذاَب(  :))و)َاَ ــرموْا( لف ــة جتــير ئعــ  :وقــا  ابــن ىحيــة (2) )َوَاَ ــرمواْ البََّداَمــَة َلمَّ
 وهـي حيبئـذ مـن ا ـار ر المجـه(( ،اظهـروا :ئعـ  وجتـير ،وهي حيبئذ من السـرِّ  ،اخفما

والكلمــة مــن  ،وقيــش )َاَ ــرموْا( اظهــروا000اخفمهــا :))و)َاَ ــرمواْ( اي :وقــا  القــرطه (3)
 :قــا  الماحــدي ،ب مــما واخفــما  :والصــ يا انَّ )َاَ ــرموْا( ىلــَّ باهبــا ئعــ (4) األضــدا ((

ــا رََاُواْ اْلَعــَذاَب( اي اخفــَّ الر  ــار يف الكفــر البدامــة مــن الــذ ن  :)))َوَاَ ــرمواْ البََّداَمــَة َلمَّ
ــة املفســر نهــذا قــم  ،اضــلمهم و ــ وها ىــبهم  :وقــا  ابــم ىييــد  ،واهــش ال او ــش ،  ىامَّ
ومــن  :قــا  ،اىلب ــه :وا ــررتُه ،اخفي ــه :ا ــررُت الشــير : قــا  ،اث ــرار مــن األضــدا 
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واخ ـار املفضـش  ،اظهروهـا :)َوَاَ رمواْ البََّداَمَة َلمَّا رََاُواْ اْلَعـَذاَب( اي :قمله تعاىل ،اثىُن
 (1)ول تصّبه(( ،   م  تصّب لي  ذلِ اليم  :وقا  ،هذا القم 

ومن ارا  ان   قي اه يف تفسع ب اب اه ىليه ان  يقي اللف  ىلَّ معبـا  ل 
فيكفي لر ِّ هذا  ،مث  سمِّ  هذا ال  ر ف بعلِش خم لقة ،ان حيرَّ   للة اللف  إىل الضدّ 

 ،ش لف ـهال  ر ف وما ا  بد إليه من حمج انَّه  ي انه لم ارا  مع  اثظهار ل  عم
وما ا رانا انَّه لي  يف  م  القيامـة تصـّب ول  ،واظهروا البدامة :وما بان  عم   ان  قم 

ـــَّ البَّـــاِر(}اليقر  :امل  قـــش  ـــي انه؟ تصـــّبه { اومل  قـــش جـــشَّ 130 :)َفَمـــآ َاْبـــيَـَرُهْم َىَل
ـَــــــــا :ثبـــــــــا   جُتْـــــــــَ ْوَن َمـــــــــا ُببـــــــــُ ْم  )اْبـــــــــَلْمَها فَاْبـــــــــِبُوا َاْو ل َتْصـــــــــِبُوا َ ـــــــــَمار َىَلـــــــــْيُكْم ِإَّنَّ

مث ل مــانه بعــد ذلــِ  ،{ فالماجــب ان نيقــي اللفــ  ىلــَّ معبــا 12 :تـَْعَمُلمَن(}الحــمر
ـا رََاُواْ  :قـا  ال خمشـري ،من ان ني ـ  ىـن معرفـة ا ـياب حصـمله )))َوَاَ ـرمواْ البََّداَمـَة َلمَّ
م هُب ما لـر   هم مـا مل حي سـيم   ،وىـا بما مـن هـد  األمـر ،مومل جحـر بيـاهل ،اْلَعَذاَب( ألهنَّ

ول مــا  فعلــه  ،فلــم  حيقــما ىبــد  بكــار ول بــراخلا ،وتفاقمــه مــا  ــليهم قــماهم وهبــرهم
ا ميهمتلــا ، ــم  إ ــرار البــد  حــ  ل  بــي  بكلمــة ،اوــا ع ا ــرَّ  :وقيــش ،و يقــَّ جامــدل

 (2)وخمفـلا مــن تــمبي هم(( ،حيـار مــبهم ،ر  ـا هم البدامــة مـن  ــفل هم الـذ ن اضــلمهم
 ،اخفـما :َاَ رمواْ  :)َوَاَ رمواْ البََّداَمَة َلمَّا رََاُواْ اْلَعَذاَب( ومع  :))قمله تعاىل :  الشمبا وقا
، بش اخفمها ملا قد هاهدو  يف ذلـِ املـمطن  ـا  ـلب ىقـمهلم ،مل   هروا البدامة :اي

وميكــــن انَّــــه بقــــي فــــيهم وهــــم ىلــــَّ تلــــِ اْلالــــة ىــــرق  بــــ ىهم إىل  ،وذهــــب ب ملــــدهم
 :وقيــش ،فا ــروا البدامــة لــئُ  شــمت هبــم املؤمبــمن ،صــيية الــ  بــانما ىليهــا يف الــدنياالع

لكــمهنم هــم الــذ ن  ؛ا ــرَّها الر  ــار فيمــا بيــبهم  ون اتيــاىهم خمفلــا مــن تــمبي هم هلــم
وامَّــا  ،ووقــمع هــذا مــبهم بــان ىبــد ر  ــة العــذاب ،اضــلمهم وحــالما بيــبهم وبــي اث ــُ 
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ـــــا  :قـــــالما بعـــــد الـــــدخم  فيـــــه فهـــــم الـــــذ ن َبـــــا ِهـــــْقَمتـَُبا وَُببَّـــــا قـَْممل )قَـــــاُلما َربَـَّبـــــا َغَلَيـــــْت َىَليـْ
  (1){((102 :َضالَِّي(}املؤمبمن

ـــا رََاُواْ اْلَعــَذاَب( ىلــَّ باهبـــا :فـــ)َاَ رموْا( إذن يف قملــه تعـــاىل  ،)َوَاَ ــرمواْ البََّداَمــَة َلمَّ
لَّــــِذ َن ظََلُمــــمْا( وبمــــا جــــار يف ب ــــاب )َوَاَ ــــرمواْ البَّْمــــَم  ا :وهــــي بــــذلِ يف قملــــه تعــــاىل

))وَ)َاَ ــرموْا( مــن حــرو   :إلَّ انَّ ابــا ىييــد  قــا  يف تفســع هــذ  اآل ــة ،األضــدا  نفســه
 :))البـــمن واوـــيم واْلـــر  املع ـــّش ابـــُن :قـــا  ابـــن فـــارس (2)اظهـــروا(( :اي ،األضـــدا 

 :مُت اولــدجنــ :فــاألو  ،واآلخــر ىلــَّ  ــ  وإخفــار ، ــد م احــدمها ىلــَّ بشــن وبشــف
فهـذا هـم معـ   (3)السـرم بـي اثبـي(( :البمـم والبمـم  :واألبش اآلخر000إذا بشحَ ه

ـــه ئعـــ  اثظهـــار ! وهلـــذا قـــا  ال خمشـــري يف ؟البمـــم  فكيـــف  صـــا جعـــش اث ـــرار في
وهــي ا ــم مــن ال بــاجي ل تكــمن إلَّ خفيــة فمــا  ،البمــم  :))فــإن قلــتَ  :تفســع اآل ــة

او  ،وبـالغما يف إخفا هـا :معبـا  :َ رمواْ البَّْمَم  الَـِّذ َن ظََلُمـمْا( قلـتُ )َواَ  :مع  قمله تعاىل
م م باجمن(( ،جعلمها ِبي  ل  فحن احد ل باجيهم   (4) ول  علم اهنَّ
وهــي مل  ،يف القــرآن الكــرمي لــي  مــن األضــدا  :تيــيَّ فيمــا تقــد  ذبــر  انَّ ا ــرّ 

 .         تر  فيه إلَّ ئع  اثخفار
ُبرت  : قا  ،))وبار حر  من األضدا  :قا  ابم بكر :صار-61

)َفُ ْذ اَْربـََعةل مَِّن الحَّْعِ  :وفسَّر الباس قمله تعاىل ،إذا قحَّع ه :وُبرته ،إذا ْجع ه :الشير

                                                 

                        2/130روو املعا  ل لم ي  :و ب ر 2/033( ف ا القد ر  1)

                        133( جما  القرآن ص  2)

                        222-223( مقا ي  اللغة ص  3)

ـــــش  :و ب ـــــر 3/99( الكشـــــا   4) ـــــمار ال ب   ـــــش ص  4/40ان وفـــــ ا القـــــد ر  309ومـــــدارو ال ب  
                        9/99وروو املعا  ل لم ي  3/492للشمبا  
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) َِ وقا   ،قحِّْعهنَّ  :معبا  :فقا  ابن ىياس ،ىلَّ ضربي {220 :}اليقر َفُصْرُهنَّ ِإلَْي
 (1) إليِ(( ضّمهنَّ  :معبا  :غع 

 (2)))وهم الخ يار(( ،قرا ْح   )َفِصْرُهنَّ( بكسر الصا  وقرا الياقمن بالضم
وحمة من قرا بالضم جعله من بار  ،وحمة من قرا بالكسر جعله من بار  صع

او قحعهنَّ  ،املهنَّ واْجعهنَّ  :فهما لغ ان واملع  يف القرارتي ، صمر
إلَّ انَّ املفسر ن اضافما  ،لقرارتي هم املع  األو والصماب انَّ املرا  من ا(3)وهققهنّ 

والدليش ىلَّ ذلِ قم   ،ول وجم  للف ه فيه ،ألنَّ السياق  ق ضيه ؛املع  ال ا 
ما  بعبقه ووجَّهه  :اي ،فُن  صمر ىبقه إىل بذا : قا  ،امليش :))الَصَمرُ  :ا ليش
  :اْبَمر قا  الشاىر :والبعت ،حنم 

 تر د ن ان ابيم إليها غع اْبَمرِ  ي فإ  إىل ال فقلُت هلا ُغضِّ 
 :و قا ، ضمهنَّ  :اي ،ُبرهنَّ :  قا  ،فشققهنَّ إليِ :)َفُصْرُهنَّ( اي :وقمله تعاىل 

لكن ملَّا جار إىل تفسع ، والشاهد انَّ ا ليش ىيَّ مع  امليش يف اللغة (4) قحعهنَّ((
( إذ  ،وال قحيه )َفُصْرُهنَّ( اجا  مع  الضم :قمله تعاىل َِ والدليش ىلَّ ذلِ ا ضلا )ِإلَْي

 ،او هقِّْقُهنَّ إليِ ،قحِّْعُهنَّ إليِ :ول  قا  ،وُضمَّه إليِ ،اِمِش الشيَر إليِ : قا 
و ا 000بلمات ب ع  م يا بة األبم   ،وقد قا  ابن فارس ))الصا  والماو والرار

إذا امل ه  :الشيَر اُبمر  وابْرتُه وُبرتُ  ،إذا ما  :َبَمَر َ ُصمر : بقاس مبه قمهلم
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ابش  :))الصا  واليار والرار :ُبر )بضم الصا ( وقا  :وفعش األمر مبه (1)إليِ((
 :وفعش األمر مبه (2)من ذلِ بار  صع بعلا وبعور (( ،ب يا وهم املآ  واملرجه

الصاَ   ))ضمَّ  :لذلِ قا  الفرار ، فيد امليش والضم :ِبر )بكسر الصا ( وبُ اوذر ن
وامَّا  ،فامَّا الضم فك ع (3)ومها لغ ان ،وبان اب اب ىييد اه  كسرون ،العامَّةُ 

ومل جند  ،وجههنَّ  :و قا  ،قحعهنَّ  :و ـَُفسَّر معبا 000الكسر ففي ُهَذ ش وُ َليم
))ضمهنَّ إليِ مث  :واملع  ىبد اي ىييد  (4) قحعهنَّ معروفة من هذ ن المجهي((

وهذا هم الصماب وهم اومه بي (0) اْجَعْش َىَلَّ ُبشِّ َجَيِش مِّبـُْهنَّ ُجْ رلا((( قحعهنَّ )مُثَّ 
( اي :واوضا ابن ق يية هذ  اْلقيقة بقمله ،املعبيي بإضمار القحه َِ  :)))َفُصْرُهنَّ ِإلَْي

املُ ه فما  )مُثَّ اْجَعْش َىَلَّ ُبشِّ  :اي ،برُت الشير فانصار : قا  ،فضمهنَّ إليِ
رُبعلا من بش طع فاضمر )فقحعهّن( واب فَّ بقمله )مُثَّ اْجَعْش  :ِش مِّبـُْهنَّ ُجْ رلا( ايَجيَ 

خذ  :وهذا بما تقم  ،ألنَّه  د  ىليه ؛فقحعهنَّ  :َىَلَّ ُبشِّ َجَيِش مِّبـُْهنَّ ُجْ رلا( ىن قمله
  (2) بش رما ىبدو مبه ىلملا(( هذا ال مب واجعش ىلَّ

( قرا اومهمر بضم الصا  :عاىل))قمله ت :وقا  ابن اوم ي  َِ  ،)َفُصْرُهنَّ ِإلَْي
وقرا ابم جعفر  ،امل ه فما  :اي ،برُت الشيَر فانصار : قا  ،املهنَّ إليِ :واملع 

 (3)مها واحد(( :قا  الي  دي ،وْح   بكسر الصا 
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(  :وهم مل  ر  يف قمله تعاىل ،فـ)بار( إذن لي  من األضدا   َِ )َفُصْرُهنَّ ِإلَْي
املهنَّ  :واملع  بما قا  اْلذاق من اهش اللغة وال فسع ، ئع  امليش والضمإلَّ 

لكمنه  ،إلَّ انَّه اضمر لف  الذبا وال قحيه ،مث اذِبهنَّ وقحِّعهنَّ  ،وضمهنَّ إليِ مد 
ا  قا  ابن ب ع ))وق)مُثَّ اْجَعْش َىَلَّ ُبشِّ َجَيِش مِّبـُْهنَّ ُجْ رلا(  :مفهمملا من قمله تعاىل
مث جعش ىلَّ بش  ،فلمَّا اوثقهنَّ ذِبهنَّ  ،)َفُصْرُهنَّ( اوثقهنَّ  :العميف ىن ابن ىياس

فذبروا انَّه ىمد إىل اربعة من الحع فذِبهنَّ مث قحعهنَّ ون ف  ،جيش مبهنَّ ج رلا
وجعش ىلَّ بش جيش  ،مث ج َّاهنَّ اج ار ،وخلن بعضهنَّ يف بع  ،ر شهنَّ وم َّقهنَّ 

مث  ،واخذ ر و هنَّ بيد  :قا  ابن ىياس ،وقيش  يعة ،قيش اربعة اجيش ،مبهنَّ ج رلا
فمعش  ب ر إىل الر ش  حع  ،فدىاهنَّ بما امر  اه تعاىل ،امر  اه تعاىل ان  دىمهنَّ 

واألج ار من بش طا ر   صش بعضها  ،والل م إىل الل م ،والد  إىل الد  ،إىل الر ش
ليكمن ابل  له يف الر  ة  ،اتيبه ميشي  عيلاو  ،ح  قا  بش طا ر ىلَّ حد  ،بيع 

فإذا  ،وجعش بش طا ر  ير لياخذ را ه الذي يف  د إبراهيم ىليه السُ  ،ال   اهلا
  (1) فإذا قدَّ  له را ه تربَّب مه بقية ج  ه ِبم  اه وقمته(( ،قدَّ  له غع را ه  ابا 

َِ  :وىبدي انَّ املرا  من قمله ( هم ال عر  إىل اهكاهلنَّ بدقة )َفُصْرُهنَّ ِإلَْي
فيالفهنَّ و الفبه ح  تصش هذ  املعرفة إىل  رجة ال مكن من متيي هنَّ من بي 

 ،والسر يف ذلِ هم ليحمئنَّ قلب إبراهيم ىليه السُ  ،اجبا هنَّ إذا اخ لحن هبنَّ 
 اخر   ل طيمرلا ،بانَّ اه ى  وجش اىا  إليه الحيمر نفسها ال  ذِبهنَّ وقحعهنَّ 

والصر ي والصار  من )) :قا  ابم بكر :الصريخ والصارخ-صرخ-67
قا  اه  000وبار  وبر ي للمس غي  ،بار  وبر ي للمغي  : قا  ،األضدا 
وقا   ،فُ مغي  هلم :{ فمعبا 43 :فَُ َبرِ َي هَلُْم َول ُهْم  ُبَقُذوَن(}  ) :تعاىل
 ما انا ئغي كم(( :{ فمعبا 22 :اَنُ ْم ِئُْصرِِخيَّ(}إبراهيم )مَّا اَنَْا ِئُْصرِِخُكْم َوَما :تعاىل
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الصر ي  :قا  ابم حاِ ،))ومن األضدا  الصار  والصر ي :وقا  ابم الحيَّب (1)
 :ويف ال ب  ش000ومل  ُعَر  الصار  إلَّ ئع  املس غي  ،والصر ي املغي  ،املس غي 

ل  :{ اي43 :هَلُْم َول ُهْم  ُبَقُذوَن(}  )َوِإن نََّشْا نـُْغرِقْـُهْم فَُ َبرِ َي 
)مَّا  :ومبه قمله تعاىل ،اىب ه :اي ،ابرخُت الرجَش ُابرخه إبراخلا :و قا 000مغي 

                  (2){((22 :اَنَْا ِئُْصرِِخُكْم َوَما اَنُ ْم ِئُْصرِِخيَّ(}إبراهيم
من ذلِ  ،َّ بمت رفيه))الصا  والرار وا ار ابيش  دُ  ىل :قا  ابن فارس

 :والصار  ،املس غي  :الصار  :و قا  ،وهم إذا بمَّت ،برَ   صرُ ُ  : قا  ،الصرا 
)مَّا اَنَْا ِئُْصرِِخُكْم  :لقمله تعاىل يف قصة من قا  ،بش املغي  ُمْصرِ  :و قا  ،املغي 

 (3){((22 :َوَما اَنُ ْم ِئُْصرِِخيَّ(}إبراهيم
{ 43 :)فَُ َبرِ َي هَلُْم(}   :ه تعاىلقا  ابن ىحية يف تفسع قمل

صرِ ))والصر ي 
ُ
 ،بار  ئع  مس غي  :وذلِ انَِّ تقم  ،هبا ببار الفاىش ئع  امل

ُل من  ؛ومر  ئع  هذا ،و ير بر ي مر  ئع  هذا ،وُمصرِ  ئع  مغي  ألنَّ فعي
قا   (4) ا  غاث((َبرََ  إذا من ومر   ير  ،فمر   ير من ابر  ،اببية ا م الفاىش

وقا   (0)و)َبرِ َي( ئع  ُمصرِ ((000ل مغي  هلم :اي( )فَُ َبرِ َي هَلُمْ )) :القرطه
 ،وئع  ُمصرِ  ،مس غي  :اي ،ئع  بار  ،))والصر ي فعيش :ابم حيان األندلسي

  (2)ول ُمعي((فُ ُمغي  هلم : اي ،وهذا معبا  هبا ،ُمغي  :اي
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ألنَّه مل  ؛امَّا الصر ي فُ  ـَُعدم من األضدا  ،قرآن الكرميمل  ر  الصار  يف ال
 وئع  واحد  ، ر  إلَّ يف ممضه واحد

 قا  للمصلََّّ من  ،))والصُ  من األضدا  :قا  ابم بكر :الصالة-68
) َا اَ ـمَها  :قا  اه ى َّ وجشَّ  ،بُ  و قا  لكبيسة اليهم  ،مساجد املسلمي بُ 

ََُ  َواَنُ ْم ُ َكاَر  َح ََّ تـَْعَلُممْا َما تـَُقمُلمَن(}البسارالَِّذ َن آَمبُ   {43 :مْا َل تـَْقَربُمْا الصَّ
)َوَلْمل َ ْفُه اللَِّه  :وقا  ى َّ وجشَّ  ،هذا تفسع اي ىييد  وغع  ،ل تقربما املصلََّّ :ارا 

َمْت َبَماِمُه َوبَِيٌه وَ  ُدِّ َبَلَماٌت َوَمَساِجُد  ُْذَبُر ِفيَها اْ ُم اللَِّه  البَّاَس بـَْعَضُهم بِيَـْعِ  هلَّ
وقا  000واحد ا بُ  ،{ والصلمات ُىًِ هبا ببا   اليهم 40 :َبِ علا(}اْلج

 :تفقال ،فعرَّب ها العرب ،الكبيسة بالعبانية  قا  هلا بلمثا :بع  املفسر ن
ولكبه ارا   ، مل  ر  اه بالصلمات ببا   اليهم  :وقا  بع  املفسر ن000بُ 

واخرجه  ، دميها تعحيلها :فقا  ؟بيف  دَّ  الصلمات  :فقيش له ،بالصلمات املعروفة
 (1) من باب اجملا ((

ب  املصبف بما تر  جعش الصُ  من األضدا  ىلَّ ا اس انَّ الصُ  يف 
لي  ال او ش وقد برَّو املصبف نفسه انَّ هذا  ،تع  مصلََّّ املسلميالبسار  مر  
 مذهب اي ىييد  وغع   بش هم ،هب بّش اهش ال فسعمذ

ََُ  َواَنُ ْم ُ َكاَر (  :))ويف مع  قمله تعاىل :جار يف ال فسع )َل تـَْقَربُمْا الصَّ
ل تدخلما يف الصُ   :وال ا  ،ل ت عرَّضما بالسكر يف اوقات الصُ  :احدمها :قملن

وجار  (2) ن ل  عقش ما جاطب به((ألنَّ السكرا ؛واألو  ابام  ،يف حا  السكر
ََُ ( اخ لف العلمار يف املرا  بالصُ  هبا :))قمله تعاىل  :فقالت طا فة ،)َل تـَْقَربُماْ الصَّ

)َح ََّ تـَْعَلُممْا َما  :ولذلِ قا  ،وهم قم  اي حبيفة ،هي العيا   املعروفة نفسها
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 ف ذ  املضا (( ،م قم  الشافعيوه ،املرا  مماضه الصُ  :تـَُقمُلمَن( وقالت طا فة

(1) 
ملا با جعش  ،تعً مصلََّّ املسلميانَّ الصُ  يف  مر  البسار لم با و 

تسمية املصلََّّ مصلََّّ بمن ألنَّ املرا  من  ؛وا ن هم ال ضا ؟! ،الصُ  من األضدا 
ألنَّه تؤ    ؛وبذلِ مُسِّيت الكبا   بلمات ،الصُ  تؤ َّ  فيه من قيش املسلمي

فابش  ،ففي بليهما اُذت امابن للصُ  والعيا   ،يها الصُ  من قيش اليهم ف
مث تامشَّ  ياق ، فالدللة واحد  ول اضدا  ،و يب ال سمية واحد ،ال سمية واحد

َمْت َبَماِمُه َوبَِيٌه َوَبَلَماٌت َوَمَسا :اآل ة ُدِّ ِجُد )َوَلْمل َ ْفُه اللَِّه البَّاَس بـَْعَضُهم بِيَـْعِ  هلَّ
 ُْذَبُر ِفيَها اْ ُم اللَِّه َبِ علا( فقد جارت الصمامه واليَيه والصلمات واملساجد يف  ياق 

ُِذت للعيا   والصُ  ،وهان واحد ،واحد ح   ،فمعلها يف  ياق األمابن ال  ا
 ،اهلار يف )ِفيَها( إليها ْجيعهاوح  جا  اح ما  ىم   ،ا بد إىل ْجيعها الفعش نفسه

لمل إظهار  وتسليحه املسلمي ىلَّ الكافر ن باجملاهد   :))اي :يف ال فسع فقد جار
وىلَّ م عيدا م فهدممها ومل  ،ل  مىل املشربمن ىلَّ اهش امللش امل  لفة يف ا مب هم

ومسيت  ،ببا    :اي ،ول لليهم  بلمات ،ول لرهياهنم بمامه ،  بما للبصار  بِيَـعلا
او لغلب املشربمن يف امَّة  ،ول للمسلمي مساجد ،فيهاَّ ألنَّه ُ صلَّ  ؛الكبيسة بُ 

 ،وىلَّ اهش الك اب الذ ن يف ذم هم ،ىلَّ املسلمي ،ٍمد بلَّ اه ىليه و لم
او لقرهبا من  ،وقدَّ  غع املساجد ىليها ل قدمها وجم لا ،وهدَّمما م عيدات الفر قي

 (2)او يف ْجيه ما تقد (( ، املساجدال هدمي ) ُْذَبُر ِفيَها اْ ُم اللَِّه َبِ علا( يف
معبيان  :))فاوَّ  ذلِ ال ّن  قه ىلَّ معان اربعة :قا  ابم بكر :الظ -69 

ِّ  :احدمها :م ضا ان َِّ فيه ،الش مع  الشِ فاب ر فامَّا  ،واآلخر اليقي الذي ل ه
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ا ظَبَـبَّا َان لَّن )َواَنَّ  :وامَّا مع  اليقي فمبه قم  اه ى َّ وجشَّ  ،من ان حُتصَّ هماهد 
 :وقا  جشَّ امسه ،ىلمبا :{ معبا 12:نمعِمَ  اللََّه يف األْرِض َوَلن نـمْعِمَ ُ  َهَربلا(}اونّ 

فعلمما بغع  :{ معبا 03 :)َورََا  اْلُمْمرُِممَن البَّاَر َف َبمما اَنَـُّهم ممَماِقُعمَها(}الكهف
         (1)((هِ
ل نَّ جار يف القرآن الكرمي ئع  الشِ وئع  اْجه اهش اللغة ىلَّ انَّ ا 

ل  صا جمير ال ن يف اْجعما ىليه مر و  ىبدي ذلِ انَّه وهذا الذي  (2)اليقي
ألنَّ الفال هذ   ؛وئع  اليقي يف مماضه ُاَخر ،القرآن الكرمي ئع  الشِ يف مماضه

 ا  ،الكرمي ىلَّ حد  مارقد ا  عملها القرآن  ،واليقي ،والشِ ال ن :املعا  ال ُثة
 ،الذي ميي   من مع  اللف ي اآلخر ن ، د  قحعلا ىلَّ انَّ لكش مبها معبا  ا اص به

وإن  ،اهش اللغة انفسهمو  ،ول ئع  اليقي ،والذي ارا  انَّ ال ن ل  ير ئع  الشِ
ٌِّ  ،اْجعما ىلَّ انَّ ال ن ال نَّ ل هم من جهة اخر  انَّ ذبروا  ،وإمَّا  قي ،إمَّا ه

 ٌِّ ا  ،ول هم  قي ،ه فالعسكري وإن قا  يف ب ابه المجم   ، هماحدّ بي   يروإَّنَّ
وقد جار يف القرآن   ،واليقي ،الشِ :))ال ن يف العربية ىلَّ وجهي :والب ا ر
والشِ انَّ الشِ  ،))الفرق بي ال ن :فقد ذبر يف ب ابه الفروق اللغم ة (3)بذلِ((

 :ال ن :و م  ان  قا 000وال ن رج ان احد طريف ال مم   ،م  ا  مار طريف ال م
ولي  بذلِ الشِ الذي هم  ،قم  املع  يف البف  من غع بلم  حا  ال قة ال اب ة

 (4)وقم  بي البقيضي من غع تقم ة احدمها ىلَّ اآلخر((
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مثَّ ا  عمش يف ال    بي  ،وابله اضحراب البف  ،فـ))الشِ خُ  اليقي 
هم  :وقا  األبمليمن000ىلَّ اآلخر يئي  مار ا  م  طرفا  او ترجا احدمهاالش

ال    بي الحرفي إن بان ىلَّ السمار فهم  :قالما ،تر   الذهن بي امر ن ىلَّ  مار
هِ  :))ال نّ  :وقا  ابن  يد  (1) واملرجمو وهم(( ،وإلَّ فالراجا ظنٌّ  ،الشِ
ا هم  قي تدبّرإ ،إلَّ انَّه لي  بيقي ىيان ،و قي فامَّا  قي العيان فُ  قا  فيه إلَّ  ،َّنَّ
وم  قم ت ا َّت إىل  ،ا م ِلما حيصش ىن امار  :))ال نّ  :وقا  الراغب (2) ىلم((
يف  )ال ن :وقا  ابن اوم ي (3)وم  ضعفت جدًّا مل   ماو  حدَّ المهم(( ،العلم
 :فرق بيبه وبي الشِ انَّ الشِوال ،قم  احد الشيئي ىلَّ نقيضه يف البف  :األبش

ال     :))ال نّ  :وقا  الفعو آبا ي (4)ال    يف امر ن ل م  ة ألحدمها ىلَّ اآلخر((
 (0) الراجا بي طريف الى قا  غع اوا  ((

))والذي  يدو يل انَّ إبقارها ىلَّ  :وقا  الدب مر فاضش السامرا ي يف ال ن 
)قَاَ  الَِّذ َن  :من معا  اليقي ميكن تاو له فقمله تعاىلوما ذُِبر  ،معباها ما امكن اوىل

َ  ُبممَن اَنَـُّهم ممَُُقم الّلِه َبم مِّن ِفَئِة قَِليَلِة َغَلَيْت ِفَئةل َبِ عَ ل بِِإْذِن الّلِه َوالّلُه َمَه 
 الذ ن وطَّبما انفسهم ىلَّ ال يات :{ ميكن ان  كمن معبا 249 :الصَّاِبرِ َن(}اليقر 
م  يُقمن رهبم يف هذ  المقعة ،يف  احة الق ا  )ِإ ِّ ظََببُت  :وقمله تعاىل ،وظبما اهنَّ

وهذا ممطن  ،وهي حا  السعا   ،َا ِّ ُمُِق ِحَسابِيْه(  عً ا ِّ مُقيه ىلَّ هذ  اْلا 
م مل )َورََا  اْلُمْمرُِممَن البَّاَر َف َبمما اَنَـُّهم مم  :وقمله تعاىل ،ال ّن ل العلم َماِقُعمَها( ئع  اهنَّ
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م  يماقعمن البار ، يا ما من ان جفف اه ىبهم  :وقمله تعاىل ،ولكن ال ّن الراجا اهنَّ
م  حمعمن يف رْحة اه 112 :)َوظَبممْا َان لَّ َمْلَمَا ِمَن الّلِه ِإلَّ ِإلَْيِه(}ال مبة { ئع  اهنَّ

 ،وحنم  ما ذبر يف بقية اآل ات وغعها ،وهذا ممطن ظّن ل  قي ،وال مبة ىليهم
 (1) واظبِ حتّ  الفرق بي بلم  ظنَّ وىلَم يف م ش هذ  املماطن((

ول هم هِ ىلَّ خُ  ما  ،اْلقيقة انَّ ال نم ل هم  قيفهذ  هي  
 ،وار  انَّ اقرب املعا  إليه الى قا  ،بش هم مع  ٍا د ،ول هم حالة بيبهما ،اْجعما

لذبر انَّ القرآن الكرمي مل  س عمش لف  )اى قد( وقد  كمن ا  عمش )ظنَّ( واود ر با
فهذ  هي  ،فال ن مع   قه بي الشِ واليقي ممقه اْليا  ،واه اىلم ،بدل مبه

آن الكرمي يف ب ب حقيقة ال ن ال   بيغي ىلَّ ا ا ها ان تـَُفسَّر هماهد  يف القر 
ا ظَبَـبَّا َان لَّن نمعِمَ  اللََّه يف األْرِض َوَلن نـمْعِمَ ُ  َهَربلا( )َواَنَّ  :فقمله تعاىل ،اللغة وال فسع

 :( معبا )َورََا  اْلُمْمرُِممَن البَّاَر َف َبمما اَنَـُّهم ممَماِقُعمَها :وقمله تعاىل ،ذلِاى قدنا  :اي
 قا  باى  ،يف غع ٍلِّهوقد  كمن  ،قد  كمن يف مكانهوما  ع قد  اثنسلن  ،واى قدوا

 َا اَ ـمَها الَِّذ َن آَمُبما ) :لذلِ قا   ي انه ،املسلم يف اخيه املسلم الذي ارتاب به
 { 12 :اْجَ ِبُيما َبِ علا مَِّن ال َّنِّ ِإنَّ بـَْعَ  ال َّنِّ ِإمْثٌ(}اْلمرات

وىقيد   ،ىقيد  اليهم  :فيقا  ،ومصحلا العقيد  ا  عمش ألهش بشِّ ملَّة 
ن و يعلم  م  القيامة مَ  ،فكشٌّ مبهم  ع قد ما آمن به ،ملسلميوىقيد  ا ،البصار 

)فََامَّا َمْن اُوِ َ ِبَ ابَُه بَِيِميِبِه  :من ذلِ قمله تعاىل ،ومن اباب ،ضشَّ فيما اى قد 
 {20-19 :{ ِإ ِّ ظََببُت َا ِّ ُمُِق ِحَسابِيْه(}اْلاقة19فـَيَـُقمُ  َهاُ ُ  اقْـَرُ وا ِبَ ابِيْه }

  .                    ته اليم  ىيانلاوجد ،انَّ ما ببت اى قد  يف الدنيا :ع املو 
 : قا  ،))وى َّرُت حر  من األضدا  :قا  ابم بكر :التعزير-عزر-50 

 :و قا  ، ب ىليه ال ع  ر :ومبه قم  الفقهار ،وملَ ه ،وىبَّفَ ه ،إذا ا َّبَ ه ،ى َّرُت الرجش
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لِ ـُْؤِمُبما بِاللَِّه َوَرُ ملِِه َوتـَُع ُِّروُ  ) :قا  اه ى  وجش ،ه وبرَّمَ ه َ مإذا ى َّ  ،ى َّرُت الرجش
(}الف ا ُل  (1) ( تكرِّممنه وتع ِّممنه(({ ارا  بـ)تـَُع ُِّرو ُ 9 :َوتـَُمقِـُّروُ  َوُتَسيُِّ مُ  ُبْكَر ل َوَاِبي

مبها  ،وال ع يم وور  ال ع  ر يف القرآن الكرمي يف ثُثة مماضه ْجيعها ئع  ال كرمي
ََُ  َوآتـَْيُ ُم ال ََّباَ   :وقمله تعاىل ،املمضه املذبمر )َوقَاَ  الّلُه ِإ ِّ َمَعُكْم لَِئْن اََقْمُ ُم الصَّ

َوآَمبُ م ِبُرُ ِلي َوَى َّْرمُتُمُهْم َواَقْـَرْضُ ُم الّلَه قـَْرضلا َحَسبلا لَبفَِّرنَّ َىبُكْم َ يَِّئاِتُكْم 
فَالَِّذ َن ) :{ وقمله تعاىل12 :ُكْم َجبَّاِت جَتْرِي ِمن حَتِْ َها األَنـَْهاُر(}املا د َوألُْ ِخَلبَّ 

َِ ُهُم  آَمُبمْا ِبِه َوَى َُّروُ  َوَنَصُروُ  َواتَـّيَـُعمْا البممَر الَِّذَي اُن َِ  َمَعُه اُْولَـِئ
ألنَّه  ؛القرآن الكرميلذلِ فإنَّ ل  ُعدم من األضدا  يف { 103 :اْلُمْفِلُ مَن(}األىرا 

لم  وال عبيف وال ا  ب فقد ور  يف  مَّا مع  الا ،إلَّ ئع  ال ع يم وال كرميمل  ر  فيه 
 ومل  ر  يف بُ  اه ،بُ  الباس

 ،))وىسَّ هلا معبيان م ضا ان :قا  ابم بكر بن األنياري :عسى-56 
)َوَىَسَّ َان َتْكَرُهمْا َهْيئلا  :قا  اه ى  وجش ،اليقي :واآلخر ،الشِ والحمه :احدمها

ٌر لَُّكْم(}اليقر   :وقا  بع  املفسر ن ،و قي انَّ ذاو  كمن :{ معبا 212 :َوُهَم َخيـْ
ىسَّ يف القرآن واجية إلَّ يف  :وقا  غع  ،ىسَّ يف ْجيه ب اب اه جشَّ وى َّ واجية

 :(}اث رارَوِإْن ُىدِمْ ُىْدنَاْم َىَسَّ َربمُكْم َان  ـَْرَْحَكُ ) :يف  مر  بً إ را يش :ممضعي
 ،بش قاتلهم ر م  اه بلَّ اه ىليه و لم ،فما رْحهم رهبم ،{  عً بً البضع2

ا َخيـْرلا  :ويف  مر  ال  رمي ،واوقه العقمبة هبم )َىَسَّ َربمُه ِإن طَلََّقُكنَّ َان  ـُْيِدَلُه اَْ َواجل
 ،ح  قُِي  ىليه السُ  ،ول ِبنَّ مبه ،نَّ ا واجلا{ فما ابدله اه هب0 :مِّبُكنَّ(}ال  رمي
 :ُاَيَ يف بمن ىسَّ إ ابلا وقا  متيم بن

 با ىمن جما   األم ا     ةِ  َـُبمفَ ظنٌّ هبم بعسَّ وهم بِ  
 :وانشد ابم العياس000ظنٌّ هبم بيقي :ارا 
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  كمن ورار  فر  قر بُ  ىسَّ الكرُب الذي امسيَت فيه 
  (1) ((يت ىلَّ مع  الشِيف هذا الي فــ)ىسَّ(

ويف   ،األنياري إىل انَّ )ىسَّ( من األضدا  يف القرآن الكرميابن فقد ذهب  
))وقا   :وقمله ؛والص يا انَّ )ىسَّ( ليست من األضدا  يف بُ  اه ،بُ  العرب

)َىَسَّ  :)َىَسَّ َربمُكْم َان  ـَْرَْحَُكْم ( :ىسَّ يف القرآن واجية إلَّ يف ممضعي :غع 
ا َخيـْرلا مِّبُكنَّ( وما  ،يف ب ب ال فسعخُ  ما جار  ((َربمُه ِإن طَلََّقُكنَّ َان  ـُْيِدَلُه اَْ َواجل

 ،بش قاتلهم ر م  اه بلَّ اه ىليه و لم ،قاله يف الشاهد األو  ))فما رْحهم رهبم
 قا  مقاتش يف تفسع قمله ،واوقه العقمبة هبم(( بان ذلِ بعد العم  ل بعد ىسَّ

مثَّ إنَّ اه ى َّ  ،)َىَسَّ َربمُكْم َان  ـَْرَْحَُكْم ( ))فُ  سلن ىليكم الق ش والسه :تعاىل
ور َّ اه ى َّ وجشَّ  ،فر هم إىل بيت املقدس فعمرو  ، د املقياس ا  بقذهم ىلَّ وجشَّ 

 إىل وإن ىدِ :)َوِإْن ُىدِمْ ُىْدنَا(  قم  :مث قا  ،وبع  فيهم انييار ،إليهم الف هم
اه ))و)ىسَّ( من  :وقا  الحبي (2) املعابي ىدنا إليكم باهّد  ا ابابكم((

وجعش مبهم  ،ورفه خسا  هم ،بعد ذلِفك ر ىد هم  ،وفعش اه ذلِ هبم ،واجب
 :))قمله :وقا  الماحدي (3) بعقابه(( فعا وا فعا  اه ىليهم000امللمو واألنييار

لعشَّ  :واملع  ،هذا ما اخب اه به بً إ را يش يف ب اهبم(  )َىَسَّ َربمُكْم َان  ـَْرَْحَُكمْ 
مث ىا  اه ىليهم  ،ربكم ان  رْحكم و عفم ىبكم بعد ان قامه مبكم  ا بً إ را يش

وإن ىدِ باملعصية  :( قا  اْلسن)َوِإْن ُىدِمْ ُىْدنَا :مث قا  ،برْح ه ح  ب روا وان شروا
 :وقا  ابن اوم ي (4)مث ىا وا فاىا  اه بالعرب(( :قا  إبراهيم ،ىدنا بالعقمبة
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و)ىسَّ( من اه  ،)َىَسَّ َربمُكْم َان  ـَْرَْحَُكْم ( هذا  ا ُوىدوا به يف ال مرا  :قمله))
وىمَّر بُ هم واىا  نعمهم بعد  يعي  بة  ،فرْحهم اه بعد ان قامهم مبهم ،واجية

( إىل معصي با م ىا وا إىل  :قا  املفسرون ،إىل ىقمب كم)ُىْدنَا(  )َوِإْن ُىدِم مث إهنَّ
مث بان آخر ذلِ  :قا  ق ا   ،فيع  اه ىليهم ملمبلا من ملمو فارس والرو  ،املعصية

ا بلَّ اه ىليه و لم  ،فهم يف ىذاب إىل  م  القيامة ،ان بع  اه ىليهم ٍمدل
)َىَسَّ َربمُه ِإن  :تعاىلامَّا قمله يف قمله  (1) فيعحمن او  ة ىن  د وهم باغرون((

ح   ،ول ِبنَّ مبه ،طَلََّقُكنَّ َان  ـُْيِدَلُه اَْ َواجلا َخيـْرلا مِّبُكنَّ( ))فما ابدله اه هبنَّ ا واجلا
 ،ألنَّ وجمب ىسَّ بان بشر  طُق الر م  ؛قُِي  ىليه السُ (( فلي  يف ٍلِّه

افلم طلقهنَّ ألبدله اه ،هلنَّ  ،و لمىليه اه بلَّ  ولكبَّه مل  حلقهنَّ  ، هبنَّ ا واجل
ا َخيـْرلا مِّبُكنَّ(((واجب من اه )ِإن طَلََّقُكنَّ( ر مله  :))واملع    (2))َان  ـُْيِدَلُه اَْ َواجل

ىسَّ  :قا  ابم حاِ وقحرب ،))ومن األضدا  ىسَّ :وقا  ابم الحيِّب 
َّ َربمُكْم َان  ـَْرَْحَُكْم )َىسَ  :قا  اه ى َّ وجشَّ  ،و قيبلا اخر  ،تكمن هكًّا مر 

هي واجية من  :قا  ابن ىياس رْحه اه ،وىسَّ يف القرآن واجية {2 :(}اث رار
{ وبّش ما يف 102 :)َىَسَّ الّلُه َان  ـَُ مَب َىَلْيِهْم(}ال مبة :وبذلِ قمله تعاىل ،اه

 :بن ُمقِيشومبه قم  ا :قا  ابم ىييد  ،القرآن من ذلِ فهم واجب من اه ى َّ وجشَّ 
 (3)  با ىمن جما   األم ا  هبم بعسَّ وهم بِ َـُبمَفةِ  ظًّ  
َِّ يف مع  لعشَّ قم  الشاىر :قا  ابم حاِ ،ظًّ هبم بيقي :اي  :و ا جار يف الش
 (4)  كمن ورار  فر  قر ب(( ىسَّ الكرُب الذي امسيَت فيه 

                                                 

 0/9(  ا  املسع يف ىلم ال فسع  1)

 22(  ا  املسع يف ىلم ال فسع  2)

 القفر من األرض ل مار هبا ول اني   :( ال بمفة 3)

 303( األضدا  يف بُ  العرب ص  4)
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به مل  عله لك ،وإن جعش ىسَّ من األضدا  يف بُ  العرب ،فابم الحيِّب 
وبّش ما يف القرآن من 000)وىسَّ يف القرآن واجية :وقا  ،ألضدا  يف بُ  اهمن ا

 :ما قاله الراغبتقد  ذبر   ما ذلِ فهم واجب من اه ى َّ وجشَّ((  ضا  إىل
 ،وب ع من املفسر ن فسَّروا )لعش( و)ىسَّ( يف القرآن بالُ   ،وترجََّّ طمهَ  :))ىسَّ
وذاو انَّ اه  ؛ويف هذا مبهم قصمر ن ر ،ه والرجار ل  صام من اهإنَّ الحم :وقالما
فقمله  ،ليكمن اثنسان راجيلا ل ان  كمن هم تعاىل  رجم ؛إذا ذبر ذلِ  ذبر  :تعاىل
َِ َىُدوَُّبْم(}األىرا ) :تعاىل بمنما راجي يف   :{ اي129 :َىَسَّ َربمُكْم َان  ـُْهِل
 ،ال جي ل  را  هبما :اي ،َّ( و)لعشَّ( من اه إ اب)ىس :))وقا   ييم ه (1) ذلِ((

 مها :فقد قالما ،وامَّا اْلذاق غع  ،ألنَّ ذلِ ٍا  يف ح  الياري تعاىل ؛ول اثهفاق
)فـَُقمل  :فقالما يف قمله تعاىل ،إىل الباسبش  ،ولكن لي  إىل الياري تعاىل ،ىلَّ باهبما

إليه ىلَّ الرجار والحمه اذهيا  :{ اي44 :ذَبَُّر َاْو َجَْشَّ(}طهَلُه قـَْملل لَّيـِّبلا لََّعلَُّه  ـَ َ 
 َبْش َىِمْيتُ ) :فيما قرا بالضم يف قمله تعاىل ،بما قيش يف ىميتُ   ،مبكما يف ذلِ

 (2){((12 :َوَ ْسَ ُروَن(}الصافات
بش  ،ضدا  يف القرآن الكرميخنلص  ا  ي  ذبر  انَّ )ىسَّ( ليست من األ 

  .اهبا و لل ها األبلية يف بش مماضه ورو ها يف ب اب اهُر  ىن ب هي مل
 : قا  ،حر  من األضدا  :))وىسع  :بكر قا  ابم :عسعس  -55 

قا  نافه بن األ رق لعيد اه بن 000إذا اقيش :وىسع  ،إذا ا بر :ىسع  الليش
 ؟{ ما معبا 13 :)َواللَّْيِش ِإَذا َىْسَعَ (}ال كم ر :ارا َت قيَش اه ى َّ وجشَّ  :العياس
 (3)ا بر واقيش ْجيعلا(( :ىسع  :وقا  ابم ىييد 000اقيلت ظلم ه :ىسع  :فقا 

                                                 

 342-343( املفر ات ص  1)

 3/30( ىمد  اْلفال يف تفسع اهر  األلفال  2)

 31-30( األضدا  ص  3)
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ىسع   : قا  :قا  ابم ىييد  ،))ومن األضدا  ىسع  :قا  ابم الحيِّب اللغميو 
)َواللَّْيِش  :يف قمله تعاىلوقا  ابن ىياس 000إذا ا بر :يشُ وىسع  الل ،إذا اقيش :الليش

واه  ،اقيش :وقا  آخرون ،اظلم :وقا  غع  ،ا بر :قا  {13 :(}ال كم رِإَذا َىْسَع َ 
 ،إذا اقيش :ىسع  الليشُ  : قا )))َواللَّْيِش ِإَذا َىْسَعَ (  :قا  ال جا و  (1)اىلم((

وهم اب دار ال ُ  يف  ،واملعبيان  رجعان إىل هير واحد ،إذا ا بر :وىسع  الليش
 ،اقيش وا بر :)))َواللَّْيِش ِإَذا َىْسَعَ ( اي :الراغب قا و  (2)وإ بار  يف آخر (( ،اوله

وذلِ يف طريف ، فالعسعسة والِعساس رقة ال ُ  ،وذلِ يف ميدا الليش ومب ها 
ا ؛إنَّه لي  من األضدا  :لذلِ ))قا  بعضهم (3)الليش((  ،ألنَّ بيبهما قدرلا مش بل

وهم اب دار ال ُ  يف  ،مع  واحد واملعبيان  رجعان إىل :وقا  ،وإليه حنا اهلروي وغع 
 (0)ظلمة الليش بّله(( :العسعسة :و))ىن ابن األىراي (4)((بار  يف آخر  وإ ،اوله

 :وقا  ابن ىحية يف تفسع اآل ة (2)بالعسع ((  ،ا فيف من بشِّ هير :))والعسَّاس
 ،م اثظُ إذا بان غع مس  ك :)َواللَّْيِش ِإَذا َىْسَعَ ( ))وىسع  الليش يف اللغة

وقا    د بن ا لم  ،وبه وقه القسم ،وذلِ يف وقت إقياله ،وقا  اْلسن بن اْلسن
وقا  املب  ابم 000وبه وقه القسم ،ذلِ ىبد إ بار  :وق ا   ،وجماهد ،وابن ىياس

اقيش  إذا :ىسع  الليُش و عسه : قا  :قا  ا ليش ،اقسم بإقياله وإ بار  :العياس

                                                 

 309-302األضدا  يف بُ  العرب ص (  1)

 0/222( معا  القرآن وإىرابه  2)

 343( املفر ات ص  3)

 33-3/32( ىمد  اْلفال  4)

 3/2434(  ذ ب اللغة ألي مبصمر األ هري  0)

 12/133( تا  العروس لل بيدي  2)
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وبذلِ  كمن إ  ار هذا الفعش  ،م اه بإقيا  الليش وإ بار  معلا))اقس :اي (1) ((وا بر
ما من م اهر القدر   ؛ثفا ته بُ حالي باْلي للقسم به إذ  عقب ال ُُ   ؛ألهنَّ

بدلل من ان  قم  اه  :اي (2) ((وهذا إ ا  ،مث  عقب الضياُر ال ُ َ  ،الضيارَ 
 والليش إذا ىسع   :فقا  ،الكُ  اوج  ،وإذا اقيش ،والليش إذا ا بر : ي انه

ألنَّ قمله  ،وبفم  القم  انَّ )ىسع ( لي  من األضدا  يف القرآن الكرمي 
ا  ،والليش إذا ا بر :ول  عً ،والليش إذا اقيش :ل  عً)َواللَّْيِش ِإَذا َىْسَعَ (  :تعاىل وإَّنَّ
   وهذا  كمن يف او  الليش وآخر  ،ظلم ه والليش إذا رقَّتْ  : عً
اه  : قا  ،))والعابم من األضدا  :قا  ابم بكر :العاصم-عصم-54 

 :قا  اه تعاىل ،إذا ُفِهم املع  ،معصم  :اي ،و قا  رجش ىابم ،ىابم ملن اطاىه
َم )قَاَ  َ آِوي ِإىَل َجَيِش  ـَْعِصُمًِ ِمَن اْلَمار قَاَ  َل َىاِبَم اْليَـْمَ  ِمْن اَْمِر الّلِه ِإلَّ َمن رَّحِ 

بَـُهَما اْلَمْمُ  َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقَي(}هم  ل معصم  اليم  من  :{ فمعبا 43 :َوَحاَ  بـَيـْ
  (3)وتكمن )َمن( يف ممضه نصب ورفه ىلَّ ال   بار املبقحه(( ،اه إلَّ املرحم 

ل  :بانَِّ قلتَ   ،ولكن لم جعلَت العابم يف تاو ش معصم )) :الفرَّار قا  
ال  ،من امر اه وا  رفه )َمن( ول تبكرن ان جر  املفعم  ىلَّ فاىش معصم  اليم 

 ،مدفمق ،واه اىلم ،{ فمعبا 2 :)ُخِلَ  ِمن مَّار َ اِفِ  (}الحارق :تر  قمله تعاىل
وقا  الشاىر  ،مرضية :{ معباها21 :)فـَُهَم يف ِىيَشِة رَّاِضَيِة(}اْلاقة :وقمله تعاىل
  :)اْلحيئة(

 واقعد فإنَِّ انت الحاىم الكا ي  رَ  ل ترحْش ليغي ها ِع املكا 

                                                 

 0/444( احملرر المجي  يف تفسع الك اب الع     1)

 30/132ن ىاهمر ( ال  ر ر وال بم ر لب 2)

 319-312األضدا  يف بُ  العرب  :و ب ر 23( األضدا  ص 3)
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 :ول تقم  ،ُرِضيْت هذ  املعيشةُ  :تقم د م ىلَّ ذلِ انَِّ تس  ،املكسم :معبا 
 :ول تقم  ،ُبِسَي العر ان :وتقم  ،َ َف َ  :ول تقم  ،وُ ِفَ  املارُ  ،ضيْت هذ  املعيشةُ رَ 

  (1) بسا((
او املفعم   ،ن بيبها جمير الفاىش ئع  املفعم وانا ل ا من باألضدا  ال  م 

فُ بدَّ ان  كمن  ،الحاىم الكا ي :والشاىر ملَّا ا  عمش الفاىش وقا  ،ئع  الفاىش
او   ،وِمن َبسا ،ِمن َطِعمَ  :ول بدَّ ان  كمنا ،ل مع  املفعم  ،ارا  مبهما مع  الفاىش

فهمُ ه من خُ   را   للب م  والفاىش بما ،وليسا من طُِعَم وُبِسيَ  ،َبِسيَ 
ما او  ،واهش الب م له انَّ الفاىش هم ما قا  بالفعش ،وتعر ف اهش اللغة ،وتدر سه
فهم  ،وىا  الحييب املر   ،فهم فاهم ،الدرسَ  ال لميذفهم  :حنم ،فاألو  ،اتَّصف به

كمن  ما جار ىلَّ فاىش من هذ  األم لة وحنمها ف ، ا رفهم  ،و ار   د بد قه ،ىا د
ا هم مفم ،وانكسر ال جا ُ  ،ومات الرجشُ  ، قن اودارُ  :حنم : ن قا  بالفعش وال ا 

ُل يف امل ا انَّ اودار ومعلم  واضا  م بفعش مل  قمه انَّه  ،اودارُ  قنَ  َ  : ُعرب فاى
ُل يف امل ا والرجش  ،ىليهبش السقم  وقه  ،السقم  ىلَّ  ،مات الرجشُ  : عَرب فاى

 ُعَرب وبذلِ ال جا   ،ىليهاملمت  وقه بش هم  ن ،مل  قم بفعش املمت الرغم من انَّه
ُل يف امل ا   ،ىليهوقه الكسر  بش ،م مل  قم بفعش الكسروه ،انكسر ال جا ُ  :فاى

ُل   ،بش ألنَّه اتصف به ،لي  ألنّه قا  بالفعش ،فاىرب املرفمع يف هذ  األم لة فاى
بالحاىم والكا ي يف بيت   ،املذبمر وبذلِ بش ما جار ىلَّ فاىش حنم األم لة 

اقعد ف :قا  من اليسين ،ا  يف املحعمحسن اْل :))ورجش طاىم :قا  ا ليش ،اْلحيئة
))وقد َطِعَم َ ْحَعُم (2)هذا قيا ه(( ،وَطِعَم َ ْحَعُم َطعاملا ،فإنَِّ انت الحاىم الكا ي

                                                 

ومعـــا  القـــرآن وإىرابـــه  204وتفســـع غر ـــب القـــرآن لبـــن ق ييـــة ص  1/334( معـــا  القـــرآن  1)
 911والص او للممهري ص  3/40لل جا  

 029( العي ص  2)
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ا فهم طاىم وقا  ابن  (1) هم غامن((ف ،َغِبَم  ـَْغَبمُ  :م ا  ،او ذاق ،إذا ابش :طُْعمل
 :قا  اْلحيئة ،حسن اْلا  يف املحعم ىلَّ البسب :))ورجش طاىم : يد 

 واقعد فإنَِّ انت الحاىم الكا ي  ِع املكارَ  ل ترحْش ليغي ها  
فقد  (3)هنٌَِر(( :قالمابما  ،ىلَّ البسب ،وَطِعمٌ  ،))ورجش طاىم (2) هنٌَِم(( :بما قالما

لكن ئع  الذي اتصف  ،بابه  ع  مع  الفاىشحيئة ىلَّ جعلما الحاىم يف بيت اْل
 :قا  األ هري ،وبذلِ جعلما الكا ي هبذا املع  ،ل ئع  الذي قا  بالفعش ،بالفعش
  :وقم  اْلحيئة000إذا اب سَّ  :فهم باسِ  ،َبِسي فُن َ كسَّ  :))و قا 

 يواقعد فانت لعمري الحاىم الكا   ِع املكارَ  ل ترحْش ليغي ها 
ىيشة  :مع  :ا ليشقا  و )) :وقا  اهلروي بعد ان نقش قم  الفرَّار (4)املك سي(( :اي

 :وقا  ابن  يد  (0)ُبسم ((و  ،وذو طعا  ،ذات رضا :اي ،وطاىم باسِ  ،راضية
ْحله  ييم ه  ،ذو ُبْسم  :ورجش باسِ  واب سَّ بـ)َبِسَي(000لي  الُكْسم  :))وَبِسيَ 

إذا لي   :َبِسيَ   :))وقيش :وجار يف اللسان (2)بـ)طاىم(((وجعله   ،ىلَّ البسب
اهش اللغة الحاىم وَجْعُش  (3) واب سَّ بـ)َبِسَي( وبسا  إ اها َبْسملا((000الُكْسم 
 ،ُبسم وذو   ،طعا  ذو :ئع  ،انَت الحاىم الكا ي :يف قم  اْلحيئة ،والكا ي

ن جار مِ  ،ذات رضا :ِة( ئع )فـَُهَم يف ِىيَشِة رَّاِضيَ  :وجعش )رَاِضَيِة( يف قمله تعاىل
                                                 

 33/10تا  العروس لل بيدي  :و ب ر 241ص ( الص او للممهري  1)

 1/002( احملكم واحملين األى م  2)

 9/120( لسان العرب  3)

 4/3140(  ذ ب اللغة 4)

 120-124( األ هية يف ىلم اْلرو  ص  0)

 39/199وتا  العروس  13/29لسان العرب  :و ب ر 123-122( احملكم  2)

 13/29( لسان العرب  3)
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ل ئع   ،ئع  الفاىش الذي اتصف بالفعشما بان ىلَّ فاىش يف هذ  الشماهد  جعش
لي   ،واقعد فإنَِّ انت الحاىم الكا ي :فيكمن قم  الشاىر ،الذي قا  بالفعش

حَعم واملكسم :معبا 
ُ
بش  ،ِناو الذي  حعمِ الباس و كسم  ،واقعد فإنَِّ انت امل

وُهِغْلَت بذلِ ىن  ،وليا ِ ،وهرابِ ،واقعد فإنَِّ انت الذي تُعَ  بحعامِ :املع 
 :وهذا هييه بقم  الشاىر ،طلب املعايل واملكار 

 لي  الشماىُة ان تـَُعبَّ املارَ  إنَّ الشماىَة ان متمت من ال ما 
 :قا  ا ليش )ُخِلَ  ِمن مَّار َ اِفِ  ( :وبذلِ جعلما )َ اِفِ ( يف قمله تعاىل 

وَ َفَ   ،انصبَّ ئرَّ ِ  :واندف  الكم 000إذا انصبَّ ئرَّ ِ  :وَ فْـقلا ،))َ َفَ  املاُر  فمقلا
وهم  ،ابش واحد محَّر  قيا ه والقا  ،والفار ،))الدا  :وقا  ابن فارس (1) ماُ  ((

ىي إذا  ُ  :وَ َفَ  اُه روَحه000وهم مار  اف  ،َ َفَ  املارُ  :من ذلِ ، فه الشير ُقُدملا
 ،واندف  ،وَ ْدُفُ  و فمقلا ،))َ َفَ  املاُر والدمُه َ ْدِف ُ  :وجار يف اللسان (2)ىليه باملمت((

الداف  من ف (3) ((و ْدفـُُقه َ فْـقلا ، ْدِفُقه ،وقد َ فـََقه000انصبَّ ئَر ِ  :وا  دف  ،وتدفَّ 
 ،بما قا  الفرَّار  ،مليً للممهم ل من الفعش )ُ ِفَ ( ا ،الفعش )َ َفَ ( امليً للمعلم 

)))ِمن مَّار َ اِفِ ( ومذهب  ييم ه  :وقا  ال جا  ،ئع  املفعم  ل ،فهم ئع  الفاىش
وهذا  عً  (4) من مار ذي اندفاق(( :املع  ،واب ابه انَّ معبا  البسب إىل الندفاق

 ،بلحالحنم جنا ا ،عش الداف  يف اآل ة ئع  الفاىش الذي اتصف بالفعشبرَّو  انَّه 
ِمن مار  :)ُخِلَ  ِمن مَّار َ اِفِ  ( معبا  :))وقا  ال جا  :وقا  األ هري ،وفاض البهر
وقا  ابم اهلي م  ،ذو ب مان :وبذلِ ِ رٌّ باِ ،وهم مذهب  ييم ه وا ليش ،ذي ِ ْف ِ 
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إذا َ َفَ   :م ُ واندف  الك ،إذا انصبَّ ئرَّ ِ  :َ َفَ  املاُر ُ فمقلا وُ فْـقلا :وقا  اللي  ،حنملا مبه
ْفُ  يف بُ  العرب :قلتُ  ،ماُ    فْقُت  :وهم جماو  )فعش م عد (  قا  ،َببم املارِ  :الدَّ

واحسيه ذهب  ،لغع اللي  ، فقُت املاَر َفَدَف َ  :ومل امسه ،وهم مدفمق ،الكمَ  فاندف 
 :وقا  (1) (({ وهذا جا   يف البعمت2 :)ِمن مَّار َ اِفِ (}الحارق :إىل قم  اه تعاىل

ل من تاليف  هري  ع قد انَّ العي من تاليف اللي  بن امل فر األألّن  ؛قا  اللي 
فبعم ما  ،قد ذهب فيما قاله إىل قم  اه ،بما قا  األ هري ،وإذا بان ا ليش ،ا ليش
او لي  ب اب اه ل  اتيه الياطش من بي  ؟ان  ـُ ََّيه الي  ب اب اه اح َّ  ،إليهذهب 

وتعقيب األ هري  ؟ول يف احكامه ومعانيه ،ل يف لغ ه وتعابع  ، د ه ول من خلفه
)ِمن  :قمله تعاىل املذبمر ىلَّ ا ليش  د م ىلَّ انَّه اقرَّ ىلَّ انَّ املرا  من )َ اِفِ ( يف

 ،ارُ ُ ِفَ  امل :ل ِمن ،َ َفَ  املارُ  :وانَّه ِمن ،مَّار َ اِفِ ( مع  الفاىش ل مع  املفعم 
بش هم يف جما  اللغة مقدَّ  ىلَّ   ،والقرآن الكرمي  ُعدم مصدرلا ا ا يًّا من مصا ر اللغة

ْف  م عد لا يف بُ  العرب ،بُ  العرب  ،فإذا باَّ ما قاله األ هري ئمير فعش الدَّ
وما  ،ما جار يف اللغةبي فيمب يف األقشِّ ان جنمه  ،وا  عماله ل ملا يف بُ  اه

 ، فقُت املارَ  :حنم ،ميبيًّا للمعلم فبقم   ما  ا  عماله م عد لا  ،القرآن الكرمي جار يف
وما وقه ىلَّ املار يف هذ   ،َ َفَ  املارُ  :حنم ،ول ما ،ُ ِفَ  املارُ  :حنم ،وميبيًّا للممهم 

بش ُ لف بي  ،فاىله ليست واحد ب ه لكن ىُق ،وهم بيمه ،ال ابيب ال ُثة واحد
خارجي بفاىش افا   فمق املار  ، فْقُت املارَ : ففي ال بيب األو  ،تربيبتربيب و 
 ،ُ ِفَ  املارُ  :ويف ال بيب ال ا  ،وهذا هم حا  املفعم  به ،وهم ضمع امل كلم ،معلم 

َ الفعش للممهم  ؛خارجي غع معلم  فاىشافا   فمق املار ب وناب ىن  ،لذلِ بًُِ
َ َفَ   :ويف ال بيب ال ال  ،اثىراب ل يف الدللةالفاىش املفعم  واخذ مكانه يف 

وهذا هم الفاىش الذي  شمش القسم ال ا   ، فمق املار بعامش  اخلي ذا افا   ،املارُ 
 قن  :بما تقم  ،فهم  اف  ،َ َفَ  املارُ  :ف قم  ،ما اتصف بالفعش فبا له بانَّهمن تعر 
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َِ  ،شَّ الصهم وم ،فهم فا   ،وفاض البهرُ  ،فهم  اقن اودارُ  وطار الحُع  ،فهم ما
 وهرب اللصم فهم هارب ،فهم طا ر

املعصم   )َل َىاِبَم اْليَـْمَ ( ئع  :الفرّار وغع  العابم يف قملهجعش وقد  
)َل َىاِبَم اْليَـْمَ  ِمْن اَْمِر  :))قمله تعاىل :قا  الحبي ،والص يا انَّ ىابم ىلَّ بابه

م  من امر اه الذي قد ن   با ل  من الغرق واهلُو إلَّ َمن ل مانه الي :الّلِه(  قم 
 ؛ن( يف ممضه رفهفـ)مَ  ،هار من خلقه و عصم فإنَّه الذي ميبه َمن ،رْحبا فانقذنا مبه
 :وقا  ال خمشري (1) إلَّ اهُ((ل ىابم  عصم اليم  من امر اه  :ألنَّ مع  الكُ 

م  مع صم قّن من ل  عصمِ الي :ملا من املار قا  له))وذلِ انَّه ملَّا جعش اويش ىاب
 (2) عً السفيبة(( ،ن رْحهم اه وجّناهموهم مكان مَ  ،جيش وحنم   م  مع صم واحد

ل  :واملع  ،))وِمن احسن ما قيش فيه ان  كمن )َمن( يف ممضه رفه :وقا  الب اس
مل  ِألنَّ  ؛وحيسن هذا ،شَّ وى َّ جإلَّ اُه  :اي ، عصم اليم  من امر اه إلَّ الراحمُ 

 :))قيش :وقا  ابم حيان األندلسي (3)جتعش ىابملا ئع  معصم  ف  رجه من بابه((
وانَّه نفَّ   ،وال اهر إبقار ىابم ىلَّ حقيق ه ،واويش الذي ىبا  طمر    ا فلم ميبعه

في فهم ))نفي وب  العابم املب  م لب (4)بش ىابم من امر اه يف ذلِ المقت((
فالص يا إبقار  (0) ْجيه افرا   ذاتلا وبفة للميالغة يف نفي بمن اويش ىابملا((

                                                 

واوــامه ألحكــا  القــرآن للقــرطه  2/034الم ــين للماحــدي  :و ب ــر 12/00( جــامه الييــان  1)
9/32  

 4/20و ا  املسـع لبـن اوـم ي  3/134احملرر الـمجي  لبـن ىحيـة:و ب ر 2/322( الكشا   2)
  492ومدارو ال ب  ش ص  3/132ضاوي وانمار ال ب  ش لليي

  419( إىراب القرآن ص  3)
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وانَّ املرا  مع  الفاىش ل مع  املفعم  وهذا هم الذي  د م ىليه  ،ىابم ىلَّ بابه
هذا هم ح  إنَّ الراغب األبفها  ابَّد انَّ  ،ظاهر اللف  وال اهر من  ياق اآل ة

ل  :)َل َىاِبَم اْليَـْمَ  ِمْن اَْمِر الّلِه( اي :))قا  تعاىل :فر قان فقا املع  الذي ىبا  ال
 ،معبا  ل معصم  فلي   عً انَّ العابم ئع  املعصم  :ومن قا  ،هير  عصم مبه

ا ذلِ تبييه مبه ىلَّ املع  املقصم   ،وذلِ انَّ العابم واملعصم    ُ مان ،بذلِ وإَّنَّ
 (1) خر((فا ّهما حصش حصش معه اآل

امل فكِّه  :))وقا  بع  اهش اللغة ا ضلا :قا  ابم بكر :متفكَّه-فكه-53 
إذا بان  :ورجش م فكِّه ،مسرورلاإذا بان م بعِّملا  ،جش م فكِّهر  : قا  ،من األضدا 
 :اقعةْلُ ْم تـََفكَُّهمَن(}الم ار وَََعْلَباُ  ُححَاملا َف َ )َلْم َنشَ  :قا  اه تعاىل ،ح  بلا م بدِّملا

و قا  مع  قمله جشَّ وى َّ  ،تفكَّبمن بالبمن :ش تقم كْ وىُ  ،{ فمعبا  تبدَّممن20
 ،إذا ىمب :قد فكه الرجش  فكه : قا  ، ا وقه بكم يف  رىكم)تـََفكَُّهمَن( تعميمن 

 :انشد الل يا  ابم اْلسن
  م  ا مي  بُ  ُو ظاهر ولقد فِكهُت من الذ ن تقاتلما 

ب رت ىبد   إذا :وفابه ،إذا بان  ابش الفابهة :رجش فِكه : قا و  ،ىميتُ  :ارا 
 :قا  اه ى َّ وجشَّ  ،إذا بان معميلا بالشير :رجش فِكٌه وفابهٌ  :و قا 000الفابهة

  (2){((12 :(}الحمر)فَاِبِهَي ِئَا آتَاُهْم َربـمُهمْ 
وانَّ  ،فابم بكر بعد ان نسب إىل بع  اهش اللغة انَّ امل فّكه من األضدا  

 ،فبقش قم  من جعش )تـََفكَُّهمَن( ئع  تعميمنىا   ،)تـََفكَُّهمَن( ئع  تبدَّممن
 ،))ومن األضدا  ال فّكه :وقا  ابم الحيَّب ،ول اضدا  ،و)فَاِبِهَي( ئع  معميي

ا : قا  وقا   ،  لذذونوالقم    فكَّهمن تفكَّهلا  ،ممن  بدَّ  :اي ،القم    فكَّهمن تفّكهل
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  فكَّهمن  :ال ـَّمَّ ي وقا 000هم   فكَّهمن )  فعَّلمن( وهم الض ِ وامل او :م حاِاب
ْلُ ْم تـََفكَُّهمَن( َف َ ) :يف قمله تعاىل ى  وجش وقا  ابم ىييد  ،ا ضلا  ابلمن الفابهة

( ْلُ ْم تـََفكَّبمنَ َف َ بان ابم جرَّاو الُعْكلّي  قرا )  :وقا  ابم ىمرو الشييا  ،تبدَّممن: اي
ا هم الفابهة(( ،تفكَّهمن :وبان  قم  ،تبدَّممن :اي   (1) إَّنَّ
وهي  ،))الفار والكا  والبمن بلمة واحد  :نَ وقا  ابن فارس يف باب فكَ  

تبدَّ  وتفكَّن ئع ل(( : قا  ،ال بدم 
))الفار والكا  واهلار ابش  :وقا  يف باب فكه (2)
ْلُ ْم تـََفكَُّهمَن( َف َ ) :كمه يف قمله تعاىلفامَّا ال ف000ب يا  د م ىلَّ طيب وا  حابة

وقد مضَّ  ،وهم من ال بدم  ،تفكَّبمن :واألبش ،وهم من باب اثبدا  ،فلي  من هذا
وهم  ،فارا  مع  ما قا  ،تفكَّبمن :)تـََفكَُّهمَن( ومل  قش :واه  ي انه قا  (3) ذبر ((
قا  ا ليش  ،دا ول اض ،( ئع  واحدوالص يا انَّ )تـََفكَُّهمَن( و)فَاِبِهيَ  ،تعميمن

ْلُ ْم تـََفكَُّهمَن( َف َ )) :ومبه قمله تعاىل ،تعمَّيبا :اي ،))وتفكَّهبا من بذا :يف باب فكه
ناىمي ُمعميي ئا هم  :)فَاِبِهَي ِئَا آتَاُهْم َربـمُهْم( اي :وقمله ى َّ وجشَّ  ،تعميمن :اي
  (0) ال لهمف ىلَّ حاجة انَّه   فر هبا ففات ه(( :))ال فكمن :وقا  يف باب فكن (4)فيه((
 (2) تعميمن(( :ْلُ ْم تـََفكَُّهمَن( )) عًَف َ ) :قا  مقاتش يف تفسع قمله تعاىل 

 :و قا  ،ْلُ ْم تـََفكَُّهمَن( ت عميمن  ا ن   بكم يف  رىكمَف َ ) :))وقمله :وقا  الفرَّار
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)َف َْلُ ْم تـََفكَُّهمَن( ت عميمن  ا ن   )) :يةوقا  ابن ق ي (1)تبدَّممن(( :مع  تفكَّهمن
وهي لغة  ،تبدَّممن م ش تفكَّبمن و قا  )تـََفكَُّهمَن( ،بكم يف  رىكم إذا بار ححاملا

)َف َْلُ ْم تـََفكَُّهمَن( اخ لف اهش ال او ش يف  :))وقمله تعاىل :وقا  الحبي (2) لُعْكِش((
من  ا ن   بكم يف  رىكم من املصيية ف ل م ت عمي :مع  ذلِ :فقا  بعضهم ،ذلِ

ُبه بيبكم يف تفر حكم  م ُوممن م ل ف :مع  ذلِ :وقا  آخرون000باح اقه وه
وقا  000ح  نالكم ئا نالكم من هُو  رىكم ،يف طاىة اه ربكم جش ثبا  

ف ل م تبدَّممن ىلَّ ما  لف مبكم من معصية اه ال   :بش مع  ذلِ :آخرون
بش مع   :وقا  آخرون000ح  نالكم يف  رىكم ما نالكم ،قمب هاوجب لكم ى

مع   :واوىل األقما  يف ذلِ بالصماب قم  من قا 000تعميمن ف ل م :ذلِ
إذا وابله من ال فكمه باْلد    ،)َف َْلُ ْم تـََفكَُّهمَن( فاقم م تعميمن  ا ن   ب رىكم

وبانَّ مع   ،فكذلِ ذلِ ،هو لهَّ ب ،باْلد    عمب مبه حدَّث الرجُش الرَّجشَ 
  (3)فاقم م ت عميمن  ُعمب بعُضكم بعضلا  ا ن   بكم(( :الكُ 

 (4)وهذا هم الصماب انَّ )تـََفكَُّهمَن( ئع  تعميمن و)فَاِبِهَي( ئع  معميي 
 فاجا او  ،ألنَّ اثنسان  عمب من نعمة بيع  إذا فمج  ب واهلا ىبه ؛فاملع  واحد
السرور بما  صاحب   ،م ما  صاحب العمب األو امَّا البد  فه ،ئميئها إليه
  فابش املع  واحد ول اضدا  ،العمب ال ا 

 كمن ئع   ،))وفمق حر  من األضدا  :قا  ابم بكر :فوق-52 
وإنَّه  ،وفمق القصع ،إنَّ فُنلا لقصع :بقملِ  ،و كمن فمق ئع   ون000اى م

                                                 

 3/30( معا  القرآن  1)

 400( تفسع غر ب القرآن ص  2)

 233-23/232( جامه الييان  3)

 4/122والم ين للماحدي  01األضدا  ألي بكر ص  :(  ب ر 4)

 



 

 
81 

)ِإنَّ اللََّه َل َ ْسَ ْ ِيي َان  :املع  قم  اه ى  وجشومن هذا 000ألْح  وفمق األْح 
ُل مَّا بـَُعمَضةل َفَما فـَْمقـََها(}اليقر   ،مع  )َفَما فـَْمقـََها( فما  وهنا :{  قا 22 :َ ْضِرَب َمَ 

  (1)فما هم اى م مبها(( :معبا  :و قا 
دمها ىلَّ  د م اح ،))الفار والماو والقا  ابُن ب ي ان :قا  ابن فارس 

اآلخر فـَُفماق  وامَّا000وهم الُعُلم :الفمق :فاألو  ،واآلخر ىلَّ اوبة ورجمع ،ُىُلمّ 
 ،فدللة فمق هي الُعُلم وضد حتت (2)وهم رجمع اللنب يف ضرىها بعد اْللب(( ،الباقة

)بـَُعمَضةل  :يف قمله تعاىل هي بذلِو  ،وهي باقية ىلَّ باهبا ا بما ور ت يف ب اب اه
 :يف تفسع هذ  اآل ةقا  الفرار  ،وإن جعلها بع  املفسر ن ئع   ون ْمقـََها(َفَما فَـ 

 :او  قم  ، ر د املدو ،وفمق ذاو :فيقم  السامه ،إّن فُنلا لشر ف :)) قم  القا ش
 :وقا  األخفش (3) ر د بكليهما مع  ابب((، وفمق ذاو :فيقم  اآلخر ،إنَّه لي يش

 :بما تقم   :وقا  بعضهم ،اى م مبها :َها( قا  بعضهم)َفَما فـَْمقَـ  :))وقمله تعاىل
 :وقا  ال جا  ،واهد بغرلا :اي( 4)وابغر من ذلِ(( : ر د، وفمق ذلِ ،فُن بغع

ابب  :قالما فما فمقها :)َفَما فـَْمقـََها( قالما يف ذلِ قملي :))وقالما يف مع  قمله تعاىل
بش  ،فما  وهنا يف الصغر :ي  املع ل :اي (0)فما فمقها يف الصغر(( :وقالما ،مبها
 :)َفَما فـَْمقـََها(}اليقر  :اهار بقمله :قيش)) :وقا  الراغب ،ما فمقها يف الصغر :املع 
ا  :ومن قا  ،ما فمقها يف الصغر :وقيش معبا  ،{ إىل العبكيمت22 ارا  ما  وهنا فإَّنَّ

فاخر  ذلِ  ،   ونوتصمَّر بع  اهش اللغة انَّ فمق  س عمش ئع ،قصد هذا املع 
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)بـَُعمَضةل  :وفمق يف قمله تعاىل :وقا  ابن ىاهمر (1) ((من األضدا يف ْجلة ما ببَّفه 
وما هم ابب  ،من اليعمضة يف اْلقار  ما هم اهدّ  :اي ،َفَما فـَْمقـََها( ))باا للمعبيي

ىلَّ معباها ا بما ور ت يف ب اب باقية فمق ليست من األضدا  وهي ف (2)حمملا((
 اه 
ر رْ القُ  : قا  ،))والُقْرر حر  من األضدا  :بكر قا  ابم :القْر -51 

و قا   ،وهم مذهب اهش العراق ،والُقْرر لل ي  ،وهم مذهب اهش اْلما  ،للحهر
إذا  نا  :قد اقرات املرا  : قا  ،وابم ىييد  ،وقا  األبمعي ،يف ْجعه اقرار وقرور

 :ورو  غع  ،هذ  روا ة اي ىييد  ،بم بكرقا  ا ،إذا  نا طهرها :واقرات ،حيضها
بغع الف يف  ،قرات :وحكَّ بعضهم ،إذا طهرت :واقرات ،إذا حاضت :اقرات

 :املرا  قراتِ  :))وقا  قحرب (3)والص يا ىبدي ما روا  ابم ىييد (( ،املعبيي ْجيعلا
لََّقاُت )َواْلُمحَ  :وهم من قم  اه ى َّ وجشَّ  :قا  ،إذا طهرت :وقراتْ  ،إذا حاضت

َثََة قـُُرَوِر(}اليقر   (4) قـُْرٌر(( :{ والماحد 222 : ـَ َـَربَّْصَن بِاَنُفِسِهنَّ ثَُ
قا  ابن فارس: ))القا  والرار واْلر  املع ش ابش ب يا  د م ىلَّ ْجه   

قر ُت املار يف  :و قملمن ،مُسِّيت قر ة لج ماع الباس فيها ،من ذلِ القر ة ،واج ماع
ومُسِّي قـََر   ،ال هرُ  :الَقَر  :ومن الياب000وذلِ املار اجملممع َقريٌّ  ،هْجع  :املقرا 

ومبه  ،قالما ،وإذا مهُِ  هذا الياب بان هم واألو   مار000ما اج مه فيه من الع ا لِ 
فامَّا قراِت  ،وغع ذلِ ،بانَّه مُسِّي بذلِ ومعه ما فيه من األحكا  والقصص  ،القرآن
ا :فيقا  ،املرا  ا تكمن بذا يف حا  طهرها ،من هذا ا ضلا إهنَّ ا قد   ،وذبروا اهنَّ باهنَّ
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ا إقرا ها :وناس  قملمن ،ْجعت  مها يف جمفها فلم تـُْرخه خروجها من طهر إىل  :إَّنَّ
 (1)ولل ي  مر (( ،وقت  كمن للحهر مر  :والُقْرر :قالما ،او حي  إىل طهر ،حي 

وملَّا   ،لدخم  يف اْلي  ىن طهر))والُقْرر يف اْلقيقة ا م ل :وقا  الراغب 
بان امسلا جامعلا لومر ن الحهر واْلي  امل عقِّب له اُطِل  ىلَّ بشِّ واحد مبهما إذا 

ولي  الُقْرر  ،َّ بشم واحد مبهما بانفرا  مَث قد ُ سمَّ  ،باملا د  للِ مان والحعا   ،انفر 
ل  قا   ،الد اثر اهر ال  مل تر بدللة انَّ الح ؛ول لل ي  جمرَّ لا ،امسلا للحهر جمرَّ لا
)َواْلُمحَلََّقاُت  :وقمله تعاىل ،وبذا اْلا   ال  ا  مرَّ هبا الد  والبفسار ،هلا ذات قـُْرر

َثََة قـُُرَوِر(}اليقر  ثُثة  خم  من الحهر يف  :{ اي222 : ـَ َـَربَّْصَن بِاَنُفِسِهنَّ ثَُ
 (2)اْلي ((

فلّما بان اْلي   ير  ،ا م للمقت :قررال :و))قا  الشافعي رضي اه ىبه 
و لَّت  بة ر م   ،والحهر  ير لمقت جا  ان تكمن األقرار ِحَيضلا واطهارلا ،لمقت
)َواْلُمحَلََّقاُت  ـَ َـَربَّْصَن  :انَّ اه ى َّ وجشَّ ارا  بقمله ،بلَّ اه ىليه و لم ،اه

َثََة قـُُرَوِر( األطهار  ،وهي حا   ،نَّ ابن ىمر ملَّا طلَّ  امراتهوذلِ ا ؛بِاَنُفِسِهنَّ ثَُ
ُمْر   :قا  ،فيما فعش ،بلَّ اه ىليه و لم ،البهَّ وا  ف  ىمر رضي اه ىبه 

 ( 3)ف لِ العد  ال  امر اه ان  ُحلَّ  هلا البسار(( ،فإذا طهرْت فْلُيحلِّْقها ،فْلعاجْعها
ول  عً  ،اهش اْلما  بما ذهب  ،والص يا انَّ القرر ل  عً الحهر وحد  

وهذا هم مع  الُقْرر يف  ،بش  عً اومه بيبهما ،العراق بما ذهب اهش  ،اْلي  وحد 
))والُقْرر  :وهذ  حقيقة ابَّدها الراغب بقمله املذبمر ،انَّه  عً اومه والج ماع ،اللغة

ول  ، لاولي  الُقْرر امسلا للحهر جمرَّ 000يف اْلقيقة ا م للدخم  يف اْلي  ىن طهر
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وبذا  ،ل  قا  هلا ذات قـُْرر ،بدللة انَّ الحاهر ال  مل تر اثر الد  ؛لل ي  جمرَّ لا
)َواْلُمحَلََّقاُت  ـَ َـَربَّْصَن بِاَنُفِسِهنَّ  :وقمله تعاىل ،اْلا   ال  ا  مرَّ هبا الد  والبفسار

َثََة قـُُرَوِر(}اليقر   (1)ي ((ثُثة  خم  من الحهر يف اْل :{ اي222 :ثَُ
واهش  ،ولم انَّ اهش اللغة ،وقد احسن الحبي ما قاله يف حقيقة القرر 

فقد  ،مذهب األضدا  يف القرر ملَّا تر  وا يف إنكار ،نقلما ووىما ما قالهبعد  ال فسع 
َثََة قـُُروَ  :تفسع قمله تعاىلرْحه اه يف قا   ِر( )َواْلُمحَلََّقاُت  ـَ َـَربَّْصَن بِاَنُفِسِهنَّ ثَُ
 :وابش القرر يف بُ  العرب ،إذا بارت ذات حي  وطهر :اقراِت املرا  :)) قا 

وث بار الشير املع ا  إ بار  لمقت  ،المقت جملير الشير املع ا  جميئه لمقت معلم 
وجار  ،ئع   نا قضا ها ،اقرات حاجة فُن ىبدي :ولذلِ قالت العرب ؛معلم 

جار وقت  إذا :واقرا ،ر وقت افملهإذا جا :واقرا البمم ،وقت قضا ها
ولذلِ مسََّّ بع  العرب وقت  ؛إذا هيَّت لمق ها :الر ا اقراتِ  :وقيش000طلمىه

 ،وبممنه يف آخر ،إذا بان  ملا  ع ا  ظهمر  من فر  املرا  يف وقت :جمير اْلي  قررلا
ولذلِ  ؛ابما مسََّّ الذ ن مسَّما وقت جمير الر ا لمق ها قررل   ،فسمِّي وقت جميئه قررلا

 ، ىي الصُ  ا َّا  اقرا ِ :قا  البه بلَّ اه ىليه و لم لفاطمة ببت اي حييش
ومسََّّ آخرون من العرب وقت جمير الحهر  ،ئع   ىي الصُ  ا ا  إقيا  حيضِ

وإقيا  الحهر املع ا  جميئه لمقت  ،إذ بان وقت جميئه وق لا ث بار الد     اْلي  ؛قررلا
)َواْلُمحَلََّقاُت  ـَ َـَربَّْصَن  :بفبا من مع  القرر اهكش تاو ش قم  اهما و ولِ 000معلم 

َثََة قـُُرَوِر( فرا  بعضهم انَّ الذي امرت به املرا  املحلقة  ،ىلَّ اهش ال او ش بِاَنُفِسِهنَّ ثَُ
فاوجب ىليها  ،وذلِ وقت جميئه لعا ته ال  جتير فيه ،ذات األقرار اقرار اْلي 

ورا  آخرون انَّ الذي امرت به من ذلِ  ،فسها من خحية األ وا ثُث ِحَي  بب
ا هم اقرار الحهر فاوجب ىليها تربص  ،وذلِ وقت جميئه لعا ته ال  جتير فيه ؛إَّنَّ

فقد تييَّ إذن إذ بان األمر ىلَّ ما وبفبا انَّ القرر ال ال  من 000ثُث اطهار
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نقضا ه وجمي قرر اْلي  الذي   لم  انقضار وانَّ با ،اقرا ها ىلَّ ما بيـَّبَّا الحهر ال ال 
  (1) ((ىد ا

ًٌّ ىلَّ جعش القرر  عً وقد تقد  انَّ   القم   عش القرر من األضدا  مي
وبف  ح  ،وقد انكر الحبي هذا ونقضه ،او  عً اْلي  وحد  ،الحهر وحد 

مي وقت جمير ))فإن ظنَّ ذو غياو  إذ ببَّا قد نس :فقا  ،القا لي باألضدا  بالغيار
انَّه  ل مبا ان جنعش ىد  املرا  مبقضية بانقضار  ،ووقت جمير اْلي  قررلا ،الحهر قررلا
 ،وحد فالقرر إذن ل  عً اْلي   (2)قها فيه((إذ بان الحهر الذي طل ،الحهر ال ا 

ا  عً اومه بيبهما ،ول  عً الحهر وحد   ،وقد جعش الشرع القرر  يدا بالحهر ،وإَّنَّ
واألضدا  يف بُ  العرب  ،وقد تقد  ما جار يف األضدا  ألي بكر ،ب هي باْلي و 

قرات  :))وقا  قحرب (3)((إذا طهرت :اتواقر  ،إذا حاضت :))اقرات :ألي الحيب
 :ئع  ،اقرات املرا  :قم  العرب شُ عْ فمَ  (4) ((إذا طهرت :وقرات ،حاضتإذا  :املرا 

 ،طهرتْ  :ه ئع لُ وجعْ  ،لحهر و ب هي باْلي  كمن ىبد جعش القرر  يدا با ،حاضت
القم  واملع  األو  هم  ،و ب هي بالحهر ، كمن ىبد جعش القرر  يدا باْلي 

 ،و ب ان  كمن هم املرا  يف اللغة ،والقرآن الكرمي ،املرا  يف الشرعالص يا وهم 
 ،قا له فهم وهم وغلن بدر من ،املع  ال ا  إنَّ باَّ القم  به ىن بع  العربو 
 :بما جار يف تفسع الحبيالبه بلَّ اه ىليه و لم لفاطمة ببت اي حييش  قم  و 

هم من قييش جعش  ،ئع   ىي الصُ  ا ا  إقيا  حيضِ ، ىي الصُ  ا َّا  اقرا ِ
 .القرر  يدا بالحهر و ب هي باْلي 
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فهم  ،هذا من جهة ومن جهة اخر  فإنَّ القرر غع خم ص باْلي  والحهر 
المقت  فهم لف  ىا   عً ،بش هم ا م لمقت جميئهما ،مل  كن يف األبش امسلا هلما

بما   وث بار الشير املع ا  إ بار  لمقت معلم  ،جملير الشير املع ا  جميئه لمقت معلم 
إذا  :))اقرا البمم :حنم امل ا  املذبمر ،لذلِ جا  ا  عماله يف غع املرا  ؛قا  الحبي

 :جار وقت طلمىه(( وبذلِ يف هذا امل ا   كمن املرا  من إذا :اقراو  ،جار وقت افمله
 كمن  ،اقرات الشم ُ  :وبذلِ لم قيش ،طله :ل مع  ،افش :مع  ،اقرا البمم

ا تيدا بالبو  وال همر  ؛تاهرق :ولي  ،غربتْ  :املع  ألنَّ املع ا  من اممر الدنيا اهنَّ
  لفبارالضم ُ  وابالخ فار و وتب هي  ،واْليا 

وهذا  ،وحي  طهراملرا  من القرر اومه بي  فقد ابيا من الماضا انَّ  
بش  ،او اْلي  وحد  ،الحهر وحد فالقرر ل  عً  ،مماف  لدللة القرر انَّه  عً اومه

ويف الشرع انَّ املرا  إذا ارا   وجها ان  ،طهر  عقيه حي فالقرر هم  ،اومه بيبهما
فهذا هم القرر  ،فُ ُ سمََّّ هذا الحهر قُررلا ح  حتي  ، حلقها يف طهر ، حلقها
فإذا طهرْت ، وهذا هم القرر ال ا  ،فإذا طهرْت فُ ُ سمََّّ قررلا ح  حتي  ،األو 

دا بالحهر تي ةفالقرور ال ُث ،وهذا هم القرر ال ال  ،فُ ُ سمََّّ قررلا ح  حتي 
 ضلا حا  من طلَّ   وج ه يف وهذا هم ا ،اْلي  ال ال  وتب هي بانقضار ،األو 

 .بش تيدا العد  بالحهر الذي   لم  ،حي  فإنَّه ل  ُع دم باْلي  الذي طُلِّقت فيه
وهم  ،ئع  واحد بش مل  ر  إلَّ  ،فصفم  القم  انَّ القرر لي  من األضدا  

  .تفصيله املع  الذي تقد 
اه ى  قا   ،))وقسن حر  من األضدا  :قا  ابم بكر :القسط-57 

 :و قا 000ارا  اوا رون{ 10 :(}اونَواَمَّا اْلَقاِ حُمَن َفَكانُما وََِهبََّم َححَيلا) :وجش
)َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكم  :قا  اه ى  وجش ،ل غع باأللف إذا ىد  ،الرجش اقسن

بَـُهْم بِاْلِقْسِن ِإنَّ الّلَه حيُِبم اْلُمْقِسِحَي(}املا د    (1){((42 :بـَيـْ
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 ))القا  والسي والحار ابش ب يا  د َّ ىلَّ معبيي :قا  ابن فارس 
 ،اقسن  ُقِسنُ  :و قا  مبه ،العد  :بكسر القا فالِقسن  ،واليبار واحد ،م ضا  ن

 :والَقسن بف ا القا  {42 :)ِإنَّ الّلَه حيُِبم اْلُمْقِسِحَي(}املا د  :قا  اه تعاىل
 :الِقسن :ومن الياب األو 000 َقِسن َقسحلا ،إذا جار :َقَسن : قا 000اَومر

 :))الِقسن :وقا  الراغب (1)املي ان(( :والِقسحاس ،وتقسَّحبا الشيَر بيببا ،البصيب
)َواَِقيُمما اْلَمْ َن بِاْلِقْسِن َول  :والبَّصفة قا  تعاىل ،بالبَّصف  ،هم البصيب بالعد 

 ،وذلِ َجمر ،ان  اخذ ِقسن غع  { والِقسن هم9 :(}الرْحنُُِْسُروا اْلِمي َانَ 
 ،إذا جار :َقَسن الرجشُ  :ولذلِ قيش ،وذلِ إنصا  ،واثقسا  ان  عحي ِقسن غع 

{ 10 :)َواَمَّا اْلَقاِ حُمَن َفَكانُما وََِهبََّم َححَيلا(}اون :قا  اه تعاىل ،إذا ىد  :واقسن
  (2){((9 :ِسِحَي(}اْلمرات)َواَْقِسحُما ِإنَّ الّلَه حيُِبم اْلُمقْ  :وقا  تعاىل

اقسـن  :و قـا  مبـه ،العـد  :))فالِقسـن بكسـر القـا  :تقـد  قـم  ابـن فـارس
 َقِســــــن  ،إذا جــــــار :َقَســــــن : قــــــا 000اوَــــــمر :والَقســــــن بفــــــ ا القــــــا 000 ُقِســــــنُ 
ولــــــي  مــــــن ال ضــــــا  إذا بــــــان  البصــــــيب(( :الِقســــــن :ومــــــن اليــــــاب األو 000َقســــــحلا

والقرآن الكرمي ا  عمش الِقسن بكسـر  ،لف ي باْلربةامل ضا ان  رجعان إىل بيغ ي خم 
وا ـــ عمش الفعـــش الربـــاىي )اقســـن( وا ـــم  ،ومل  ســـ عمش الَقســـن بفـــ ا القـــا  ،القـــا 

ولــي  مــن  ،وا ــ عمش ا ـم الفاىــش مــن الفعــش ال ُثـي ئعــ  ال لــم ،فاىلـه ئعــ  العــد 
ــا إذ ابــان امل ضــا ان  رجعــان إىل بــيغ ي خم لف ــي ب ــعلا مــا اخ لفــت يف و  ،ال ضــا  ا ضل

ُل الـــِبّ بكســـر اليـــار ئعـــ   ،القـــرآن الكـــرمي املعـــا  لخـــ ُ  الصـــيغة فقـــد ا ـــ عمش مـــ 
)اَتَــْاُمُروَن البَّــاَس بِــاْلِبِّ َوتَبَســْمَن اَنُفَســُكْم َواَنــُ ْم  :اثحســان يف ىــد  مماضــه بقملــه تعــاىل
َُ تـَْعِقُلـــمَن(}اليقر  ـــ ـــاَب اََف ُلـــمَن اْلِكَ  ـــّر بفـــ ا اليـــار ئعـــ  األرض { 44 :تـَ ـْ وا ـــ عمش اليَـ
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)ُاِحــشَّ َلُكــْم َبــْيُد  :مــا بــان خــُ  الي ــر يف ىــد  مماضــه بقملــه تعــاىل :اي ،اليابســة
ــيَّاَرِ  َوُحــرَِّ  َىَلــْيُكْم َبــْيُد اْليَـــرِّ َمــا ُ ْمــُ ْم ُحُرملا(}املا ــد   :اْلَيْ ــِر َوَطَعاُمــُه َمَ اىلــا لَُّكــْم َولِلسَّ

ْل  بف ا ا ـار و ـكمن الـُ  ئعـ  امل لـمق يف ىـد  مماضـه بقملـه { وا  عمش ا َ 92
{ وا  عمش ا ُُل  04 :)َاَل َلُه اْ َْلُ  َواأَلْمُر تـََياَرَو الّلُه َربم اْلَعاَلِمَي(}األىرا  :تعاىل

ئع  األخُق يف ىد  مماضه بقملـه  :اي ،بضم ا ار والُ  ئع  السما ا والفضا ش
ـــِ  َىِ ـــيِم(}القلم)وَ  :تعـــاىل َِ َلَعلـــَّ ُخُل لغـــة العـــرب ولغـــة  { وحنـــم هـــذا ب ـــع يف4 :ِإنَّـــ

بيغة ئعـ   شُ فمعْ  ،بيغة ئع  بيغة اخر مل  س عمش القرآن الكرمي و  ،القرآن الكرمي
إلغارهــــا ذلــــِ  :اي ،بمــــا انَّــــه  عــــً تمحيــــد معانيهــــا  ،بــــيغة اخــــر  حتر ــــف لــــدلل ها

ويف ذلِ هد  بيع للغة القـرآن  ،عا  بعضها بيع وخبلن م ،بالب فار بصيغة واحد 
 ،إذا ىـد  :فهـم ُمقسـن ،اقسن  ُقِسـن :انَّه )) قا  ضا  إىل ما تقد  ذبر   ،الكرمي

هـكا  :بما  قا   ،فكانَّ اهلم   يف اقسن للسلب ،إذا جار :وَقَسن  َقسن فهم قا ن
 ،ثــي ألغــراض ىــد اهلمــ   ىلــَّ ابــش الفعــش ال ُفقــد ا خــش العــرب  (6) إليــه فاهــكا ((

اخرجــُت و  ،خــر    ــدٌ  :حنــم ،جعــش الفعــش الــُ   م عــد لا :اي ،تــ ا  لل عد ــةاهلمــ    مبهــا
ا ا :حنـم، او ت ا  وعش الشير ىلَّ بفة معيبـة ،  دل ُل  :اي ،اخبلـُت   ـدل او  ،وجدتـه خبـي

 ،او للــدخم  يف املكــان ، خــش يف الصــياو :اي ،ابــيا   ــدٌ  :حنــم ،للــدخم  يف ال مــان
 ،ال  تدخش ىلَّ الفعش ف بقـش معبـا  إىل ضـد ومبها  ، خش يف الي ر :اي ،ُناِبر ف
ا :حنــم ومساهــا  ،ا لــُت ىمم ــه ،لك ــابَ واىممــُت ا ،ا لــُت هــكا  ه :اي ،اهــكيُت   ــدل

ا تـدخش ىلـَّ الفعـش ف سـلب مبـه معبـا  ،اهش اللغة هبم   السلب  :حنـم قسـن   ـد ،ألهنَّ
 إذا ىد   :واقسن ،إذا ظلم

 ،تكمن ئع  او د ،))و)ل( حر  من األضدا  :ابم بكر قا  :ال-58 
فكمهنا  ،وهم املس غرب ىبد ىما  الباس ،وتكمن ئع  اثثيات ،وهم األههر فيها
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 :وبمهنا ئع  اثثيات هاهد  قم  اه ى  وجش ،ئع  او د ل حُي ا  فيه إىل هاهد
م  رجعمن :{ معبا 90 :(}األنييارل  ـَْرِجُعمنَ  َوَحرَاٌ  َىَلَّ قـَْر َِة َاْهَلْكَباَها اَنَـُّهمْ )  ،اهنَّ

َِ َالَّ َتْسُمَد(}األىرا  :وبذلِ قمله ى  وجش  ،ان تسمد :{ معبا 12 :)َما َمبَـَع
 :(}األنعا َوَما ُ ْشِعرُُبْم اَنَـَّها ِإَذا َجارْت َل  ـُْؤِمُبمنَ ) :وم له قمله تعاىل

َِ َالَّ َتْسُمَد( املبه  رجه إىل مع   )َما :وقا  الفرار ا ضلا يف قمله000{109 َمبَـَع
وبذلِ تاو ش 000فـ)ل( ج د ٍ  ،ل تسمد :َمن قا  لِ :وال او ش ،القم 

َوَما ){90 :َوَحرَاٌ  َىَلَّ قـَْر َِة َاْهَلْكَباَها اَنَـُّهْم ل  ـَْرِجُعمَن(}األنييار) :اآل  ي األخر ي
  (1)(({109 :(}األنعا  ـُْؤِمُبمنَ  ُ ْشِعرُُبْم اَنَـَّها ِإَذا َجارْت لَ 

ا  ،فابم بكر بعد ان ذبر انَّ )ل( من األضدا   اثثيات يف  جارت ئع واهنَّ
نقش قم  الفرار الذي اثيت جميئها ىلَّ باهبا نافية يف الشماهد  ،الشماهد املذبمر 

)ل(  :نوقد بان احد الي مث ال  تضمبها ب اي من م اىم الب ا  ِب لا بعبما ،نفسها
 :وبان  ا قل ه يف مقدمة هذا الي   ،ال ا د  غع  ا د  يف القرآن الكرمي/ را ة حنم ة

ل تفيد البفي ول  ،))  يت الب ا  واملفسرون جمير )ل(  ا د  يف القرآن الكرمي
و  باو  الي   )ل( هذ  بالدرا ة و  يت اهنا جارت ىلَّ باهبا نافية وانه  ،تمبيد 

  ا د  يف ب اب اه((لي  ةة )ل( 
و ـــا قل ـــه يف خامت ـــه ))ُ ســـ ب ج مـــن هـــذا الي ـــ  انَّ )ل( الـــ  ىـــدَّها الب ـــا  

ــا هــي يف اْلقيقــة )ل( البافيــة جــير  ،واملفســرون  ا ــد  جــير هبــا ل مبيــد املعــ  امل يــت إَّنَّ
  ل ثثياته فلي  يف القرآن الكرمي )ل(  ا د (( ،هبا لبفي املع 
لل حــا  : قــا  ،))والل ــن حــر  مــن األضــدا  :بــم بكــرقــا  ا :اللحــ -59

وامَّـا   ،فامَّا بمن الل ن ىلَّ مع  ا حا فُ حي ا  فيه إىل هاهد ،وللصماب ْلن ،ْلن
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َولَ َـْعـــــــرِفـَبـَُّهْم يف ْلَْـــــــِن ) :بمنـــــــه ىلـــــــَّ معـــــــ  الصـــــــماب فشـــــــاهد  قـــــــم  اه ىـــــــ  وجـــــــش
 (6)يف بماب القم  وب  ه(( :{ معبا 30اْلَقْمِ (}ٍمد: 

))الــُ  واْلــار والبــمن ببــاران  ــد م احــدمها ىلــَّ إمالــة هــير  :قــا  ابــن فــارس
ـــه ـــذبار ،مـــن جه  ـــة وال ـــا اللْ ـــن بســـكمن اْلـــار ،و ـــد م اآلخـــر ىلـــَّ الفحب ـــة  ،فامَّ فإمال

وهـذا ىبـدنا مـن الكـُ   ،َْلَن ْلَْبلا : قا  ،الكُ  ىن جه ه الص ي ة يف اللغة العربية
َملَّــد
ُ
ــ ؛امل ٍُ  ،العــرب العاربــة الــذ ن تكلمــما بحيــاىهم الســليمة َدث مل  كــن يفألنَّ الل ــن 

إذا قـرا بـذلِ  هوذلـِ انَـّ ، قرا باألْلـان وهم ،هم طيِّب الل ن :ومن هذا الياب قمهلم
ــــا اللْ ــــن ،ا ا  الشــــير ىــــن جه ــــه الصــــ ي ة بال  ــــا   والبقصــــان يف ترَّّنــــه  :ومبــــه ا ضل

ــــــــا  ــــــــا  اه تعــــــــاىل ،ف ــــــــم  الكــــــــُ  ومعب ــــــــِن اْلَقْمِ (}ٍمــــــــد: )َولَ َـ  :ق ــــــــرِفـَبـَُّهْم يف ْلَْ ْع
لعــشَّ بعضــكم ان  :ويف اْلــد  000وهــي الفحبــة ،اللَ ــن :واألبــش اآلخــر000{30

بــر  الكــُ  ىــن  ــببه  :))اللْ ــن :وقــا  الراغــب (5) كــمن اْلــن ِبم ــه مــن بعــ ((
 ،لل وذلـِ اب ـر ا ـ عما ،وهم املـذمم  ،او ال ص يف ،إمَّا بإ الة اثىراب ،اواري ىليه

ــا بإ ال ــه ىــن ال صــر ا وهــم ٍمــم  ىبــد اب ــر  ،وبــرفه ئعبــا  إىل تعــر   وف ــم  ،وإمَّ
وإ َـّا   ،وخع اْلد   ما بان ْلَْبلا :وإ َّا  قصد الشاىر بقمله ،األ بار من حي  اليُغة

ا ئـــ{ ومبـــه قيـــش للفحـــن 30)َولَ َـْعـــرِفـَبـَُّهْم يف َْلْـــِن اْلَقْمِ (}ٍمـــد:  :ُقِصـــَد بقملـــه تعـــاىل
لعــشَّ بعضــكم ان  كــمن اْلــن ِبم ــه مــن  :ويف اْلــد   ،َْلِــنٌ  : ق ضــي ف ــم  الكــُ 

                      (4) واقدر ىلَّ اْلمة(( ،السن وافصا وابي بُملا :اي ،بع 
مل  ـر  يف القـرآن الكـرمي إلَّ ألنَـّه  ؛يف القرآن الكرمي لـي  مـن األضـدا الل ن ف
امَّـــا قـــم   ،هـــم الشـــاهد املـــذبمر ،ر  يف هـــاهد واحـــدوو  ،وهـــم الصـــماب ،ئعـــ  واحـــد
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 (( ارا مصبف األضدا  ))فامَّا بـمن الل ـن ىلـَّ معـ  ا حـا فـُ حي ـا  فيـه إىل هـاهد
ىــن الل ــن  ،بمــا تقــد   ،لــذلِ قــا  ابــن فــارس ؛هــماهد  هبــذا املعــ  يف بــُ  العــرب

َملَّــد :ئعــ  ا حــا
ُ
ــ ؛))وهــذا ىبــدنا مــن الكــُ  امل ٍُ العــرب  َدث مل  كــن يفألنَّ الل ــن 
  العاربة الذ ن تكلمما بحياىهم السليمة((

 ،))و)مــا( حــر  مــن األضــدا  تكــمن امسلــا للشــير :قــا  ابــم بكــر :مــا-40
ا له  ،وهـم  ر ـد طعامـِ الـذي ابل ُـه ،طعامِ ما ابلـتُ  :فيقم  القا ش ،وتكمن ج دل

 (6) مل آبــش((طعامــِ  :وهــم  ر ــد ،طعامــِ مــا ابلــتُ  :وتقــم  ،ف كــمن امسـلـا للحعــا 
انَّ )إن( بمــا تقــد  بــش ابــم بكــر نقــش   ؟ابــ يا انَّ )مــا( البافيــة ضــدها )مــا( املمبــملة

فكــذلِ لــم جعلبــا )مــا( مــن األضــدا  لمجــب ان  ،وضــدها )قــد( ،البافيــة مــن األضــدا 
وهلـا سسـة  ،بـش هـي مـن األلفـال املشـ بة ،ر  )مـا( هبـذا املعـ ومل ت  كمن ضدها )قد(

 .وال عمب ،والشرطية ،وال  فهامية ،واملمبملية ،فيالب :معان ا ا ية
تكــــمن لــــيع   ،))و)ِمــــن( حــــر  مــــن األضــــدا  :قــــا  ابــــم بكــــر :ِمــــ -46

ئعــ  )بــّش( وبمهنــا  ،فكمهنــا لل يعــي  ل حُي ــا  فيــه إىل هــاهد ،وتكــمن لكلِّــه ،الشــير
 بـــشّ   :معبـــا { 10 :)َوهَلـُــْم ِفيَهـــا ِمـــن ُبـــشِّ ال ََّمرَاِت(}ٍمـــد :هـــاهد  قـــم  اه ىـــ َّ وجـــشَّ 

 غفـــر  :معبـــا  {31:}األحقـــا ) ـَْغِفـــْر َلُكـــم مِّـــن ُذنُمِبُكْم( :وقملـــه ىـــ  وجـــش ،ال مـــرات
ُهم مَّْغِفـَر ل  :وقمله ىـ  وجـش ،لكم ذنمبكم )َوَىـَد اللَّـُه الَـِّذ َن آَمبُـما َوَىِملُـما الصَّـاِْلَاِت ِمـبـْ

 :وقـم  اه ىـ  وجـش000م مغفـر وىدهم اه بّله :{ معبا 29 :َوَاْجرلا َىِ يملا(}الف ا
 َِ َهــْمَن َىــِن اْلُمبَكــِر َواُْولَـــِئ ــبُكْم اُمَّــٌة  َــْدُىمَن ِإىَل اْ َــْعِ َو َــْاُمُروَن بِــاْلَمْعُروِ  َو ـَبـْ  )َوْلــَ ُكن مِّ

ــــــــة تــــــــدىم إىل  ول كمنــــــــما بّلكــــــــم :{ معبــــــــا 104 :ُهــــــــُم اْلُمْفِلُ ــــــــمَن(}آ  ىمــــــــران امَّ
وهــم ل  بــمون انَّ القمــيص ُقِحــَه  ،ال ــمب قميصلــا قحعــُت مــن :والعــرب تقــم 000ا ــع

ـــا  َـــُدُلمن بــــ)ِمن( ىلـــَّ ال مبـــي  ،مـــن بعـــ  ال ـــمب  ون بعـــ   :وجـــشبقملـــه ىـــ    ،إَّنَّ
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 ،فـاج بيما األوثـان الـ  هـي رجـ  :{ معبـا 30 :)فَاْجَ ِبُيما الرِّْجَ  ِمـَن األْوثَـاِن(}اْلج
ومــن غـــع  مـــن  ،ذا اوـــب إذ بـــان  كــمن مـــن هــ ،واج بيــما الـــرج  مــن جـــب  األوثــان

)َونـُبَـ ُِّ  ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَم ِهَفار َوَرْْحٌَة لِّْلُمْؤِمِبَي َوَل  َ ِ ُد  :وقا  اه ى  وجش ،األجباس
ألنَـّه ل  كـمن بعـ   ؛{ فـ)ِمن( هبا ليست تيعيضلا22 :ال َّاِلِمَي َإلَّ َخَسارلا(}اث رار

نبـ    :اي ،احـدمها ال مبـي  :)ِمن( حت مـش تـاو ليفــ ،وبعضه غع هفار ،القرآن هفار
 :بقملـه تعـاىل  ،وال او ـش اآلخـر ان تكـمن )ِمـن( م  ـد  لل مبيـد ،الشفار من جهة القرآن

وقا  000{ وهم  ر د  غضما ابصارهم30 :ُقش لِّْلُمْؤِمِبَي  ـَُغضمما ِمْن اَْبَصارِِهْم(}البمر)
ــــــــه ت ــــــــن( ليســــــــت  ا ــــــــد  يف قمل ــــــــن ُبــــــــشِّ  :عــــــــاىلبعــــــــ  ابــــــــ اببا )ِم ــــــــا ِم ـُـــــــْم ِفيَه )َوهَل

 :{ ويف قمله تعـاىل30 :)ِمْن اَْبَصارِِهْم(}البمر: { ويف قمله تعاىل10 :ال ََّمرَاِت(}ٍمد
ــن ُذنُمِبُكْم(}األحقــا  ــا قملــه :{ وقــا 31:) ـَْغِفــْر َلُكــم مِّ ِمــن ُبــشِّ ال ََّمــرَاِت( فــإنَّ ) :امَّ

إذ بـان قـد  ،ت ل   مـه هلـم يف وقـت واحـدألنَّ العمم  يف ْجيه ال مرا ؛)ِمن( تيعي 
ا ،و ا  ،تقدَّ  مبها ما قد ُاِبشَ  فمقه ال يعـي  هلـذا  ،وبقي مبها ما  س قيش ول  بفد ابدل

ــما ِمــْن اَْبَصــارِِهْم( معبــا  :قــا  ،املعــ  ر مل حُيَضــ :وقــا  ، غضــما بعــ  ابصــارهم :) ـَُغضم
ا ُحِضر ىليبا بعُضه ،الب ر ىليبا بشم   :قـا  ،جب ال يعـي  مـن اجـش هـذا ال او ـشفم  ،إَّنَّ
ـــه ـــا جُمبَّســـة :وقمل ـــن( هب ُـــمِبُكْم( )ِم ـــن ُذن ـــْر َلُكـــم مِّ ـــة ،) ـَْغِف  غفـــر لكـــم مـــن  :وتاو ـــش اآل 

بمــا  قــم    ، غفــر لكــم مــن اجــش وقــمع الــذنمب مــبكم :اي ،وىلــَّ إذنــابكم ،إذنــابكم
)ِمـن(  : نوقـا  بعـ  املفسـر  ،مـن اجـش الـدوار :اي ،اه كيت مـن  وار هـر  ه :الرجش
ـا(}الف ا :يف قمله ُهم مَّْغِفـَر ل َوَاْجـرلا َىِ يمل  :)َوَىَد اللَُّه الَِّذ َن آَمُبما َوَىِملُـما الصَّـاِْلَاِت ِمـبـْ
وبــان قــد ذبــر قــيلهم  ،ه و ــلمذبــر ابــ اب نييــه بــلَّ اه ىليــ هألنَّــ ؛{ ميعَّضــة29

( وقـا  بعـدُ ِإْذ َجَعَش الَِّذ َن َبَفُروا يف قـُلُ ) :فقا  ،الذ ن بفروا يََّة اْوَـاِهِليَّ  :مهِبُِم اْلَِْميََّة ْحَِ
  (6) ومن هذ ن اوبسي(( ،من هذ ن الفر قي :{ اي29 :)ِمبـُْهم(}الف ا
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 ،))تكـمن لـيع  الشـير ،ف امَّش انَّ ابا بكر بعد ان جعش )ِمن( من األضـدا 
ن اهـش اللغـة انَّ  ببقـش اقـما  اْلـذاق مـ ،وتكمن لكلِّه(( ىا  فابحش جعلها من األضدا 

ــا جــارت م  ــد  تفيــد معــ  الكــش فهــي تيعيضــية بــشَّ  او  ،ب ــدارُاو ل ،،)ِمــن( قيــش باهنَّ
ــش مــر  اخــر  انَّــه جعــش )ِمــن( ئعــ   ،اوــب لييــان  وىبــد إلغا هــا جعلهــا  ،الــيع وتامَّ

  ،املبح  واملعقم وهذا خُ   ،ئع  الكشّ 
وتاو ـش  ،ن ُذنُـمِبُكْم( )ِمـن( هبـا جُمبَّسـة) ـَْغِفْر َلُكم مِّـ :))وقمله :وقد تقد  قمله

 غفـر لكـم مـن اجـش وقـمع الـذنمب  :وىلَّ إذنـابكم اي ، غفر لكم من إذنابكم :اآل ة
ار(( والصـ يا من اجـش الـدو  :اي ،اه كيت من  وار هر  ه :بما  قم  الرجش  ،مبكم

 :))لحيفـة :قـا  ال ربشـي ،معـ  مقصـم  وهـم ،اآل ة وحنمها لل يعـي انَّ )ِمن( يف هذ  
ـا حيـ  وقعـت يف خحـاب املـؤمبي مل تـذبر بقملـه تعـاىل ) َـا اَ ـمَهـا الَـِّذ َن َآَمبُـما َهـْش  :إهنَّ

{ تـُْؤِمبُـمَن بِاللَّـِه َوَرُ ـملِِه َوجُتَاِهـُدوَن يف 10اَُ لمُكْم َىَلَّ جِتَاَرِ  تُبِميُكم مِّْن َىَذاِب اَلِيِم }
ــٌر لَُّكــْم ِإن ُببــُ ْم تـَْعَلُمــمَن }َ ــِييِش اللَّــِه بِــَاْمَماِلُكْم َواَ  {  ـَْغِفــْر َلُكــْم 11نُفِســُكْم َذِلُكــْم َخيـْ

) َـــا اَ ـمَهـــا الَّـــِذ َن آَمبُـــما ل َتُكمنـُــما َبالَّـــِذ َن : { وقملـــه تعـــاىل13-10 :ُذنُمَبُكْم(}الصـــف
ـا  {  َـا اَ ـمَهـا الَـِّذ َن آَمبُـما اتَـُّقـما 29}آَذْوا ُممَ َّ فـَيَـرَّاَُ  اللَُّه ِ َّا قَاُلما وََبـاَن ِىبـَد اللَّـِه َوِجيهل

ا }  :{ ُ ْصِلْا َلُكْم َاْىَماَلُكْم َو ـَْغِفْر َلُكـْم ُذنُـمَبُكْم(}األح اب30اللََّه َوُقمُلما قـَْملل َ ِد دل
َِ ِمــن  :{ وقــا  يف خحــاب الكفــار29-31 ــا ِإىَل قـَْمِمــِه َاْن اَنــِذْر قـَْمَمــ )ِإنَّــا اَْرَ ــْلَبا نُمحل
{ َاِن اْىُيُدوا اللَّـَه 2{ قَاَ   َا قـَْمِ  ِإ ِّ َلُكْم َنِذ ٌر ممِيٌي }1َان  َْاتِيَـُهْم َىَذاٌب اَلِيٌم } قـَْيشِ 

) َـا قـَْمَمبَـا َاِجييُـما  :{ وقـا 4-1 :{  ـَْغِفْر َلُكم مِّـن ُذنُمِبُكْم(}نـمو3َواتَـُّقمُ  َوَاِطيُعمِن }
{ 31 :َلُكم مِّن ُذنُمِبُكْم َو ُِرُْبم مِّْن َىَذاِب اَلِيِم(}األحقـا  َ اِىَي اللَِّه َوآِمُبما ِبِه  ـَْغِفرْ 

َّ  ســمي بــي الفــر قي يف المىــد ؛ومــا ذاو إلَّ لل فرقــة بــي ا حــابي وهلــذا فإنّــه يف  ؛لــئ
ـــا وهـــم  ، ـــمر  نـــمو واألحقـــا  وىـــدهم مغفـــر  بعـــ  الـــذنمب بشـــر  اثميـــان ل محلقل

ــة ٍمــد بــلَّ  (1)العيــا (( غفــران مــا بيبــه وبيــبهم ل م ــامل ــا ذاو فضــيلة وم  ــة ثمَّ وباَّنَّ
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ومل  كــن ذلــِ لومــم  ،اه ىليــه و ــلم انَّــه  ــي انه وىــدهم ان  غفــر هلــم ْجيــه ذنــمهبم
 .السابقة

يف  ،تييَّ  ا تقدَّ  ذبر  انَّ جعش )ِمن( من األضدا  ميـً ىلـَّ القـم  ب  ا  ـا
ـــن(  ا ـــد وقـــد انكـــر املصـــب ،الشـــماهد الـــ  ا  شـــهد هبـــا يف هـــذ   ،ف نفســـه جمـــير )ِم

ا لل يعي  ،الشماهد   او لييان اوب  ،وَخرَّجها ىلَّ اهنَّ
نـــاس  : قـــا  ،والبـــاس حـــر  مـــن األضـــدا )) :قـــا  ابـــم بكـــر :النـــا -45

ِِ البَّـاِس 1)قُـْش َاُىـمُذ بِـَربِّ البَّـاِس } :قـا  اه ىـ  وجـش ،ونـاس مـن اوـن ،للباس { َملِـ
{ الَّــــِذي  ـَُمْ ــــِمُس يف ُبــــُدوِر 4{ ِمــــن َهــــرِّ اْلَمْ ــــَماِس اْ َبَّــــاِس }3{ ِإلَــــِه البَّــــاِس }2}

ـــــَن اْوِبَّـــــِة َو البَّـــــاِس( اي0البَّـــــاِس } ـــــذي  م ـــــمس يف بـــــدور البـــــاس :{ ِم ـــــ هم  ،ال جب
ــا :قــا  الفــرَّار ،ونا ــهم  ،فمقفــما ،اوــنِّ مــن جــار قــم   :فقــا  ،حــدَّث بعــ  العــرب قممل
ُقْش اُوِحَي ِإيَلَّ اَنَُّه ) :وقا  اه ى  وجش ،حنن ناس من اونّ  :فقالما ؟َمن ان م :فقيش هلم

ـــَن اوِْنِّ(}اوـــن ـــا ،{ فـــاوقه البفـــر ىلـــَّ اوـــنّ 1 :اْ ـــَ َمَه نـََفـــٌر مِّ )َواَنَّـــُه َبـــاَن  :وقـــا  ا ضل
اوـن  { فمعـش مـن2 :رَِجاٌ  مَِّن األنِ   ـَُعمُذوَن ِبرَِجاِ  مَِّن اوِْنِّ فـَ َاُ وُهْم َرَهقلـا(}اونّ 

  (1) بما  س    الباس((  ،رجالل  س  قمن ال سمية برجا 
وبـّش  ،وهم ظهمر الشير ،لسي ابش واحد))اهلم   والبمن وا :قا  ابن فارس

وقــا   (2)ومســما ل هــمرهم(( ،اوــنّ خــُ  اثنــ   :قــالما ،خــالف طر قــة ال ــمحش هــير
ســـــمب إىل واثنســـــي مب ،واثنـــــ  خـــــُ  البفـــــمر ،))اثنـــــ  خـــــُ  اوـــــن :الراغـــــب
وهلذا قيش إنسـيٌّ للمانـب الـذي  ؛ولكشِّ ما  ؤن  به ، قا  ذلِ ملن ب ر انسه ،اثن 

واثنسـيم مـن بـشِّ هـير  ،وإنسُي القمس للمانب الذي  ُقيش ىلَّ الرامـي ، لي الرابب
 ؛مُسِّــي بــذلِ :قيــش ،واثنســان000والمحشــيم مــا  لــي اوانــب اآلخــر ،مــا  لــي اثنســان
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هـــم إفعـــُن وابـــله  :وقيـــش000ل قـــما  لـــه إلَّ بـــإن  بعضـــهم بـــيع  ألنَـّـه ُخلِـــ  خلقـــة
  (1) ألنَّه ُىهد إليه فبسَي(( ؛إنسيان مُسِّي بذلِ

حنـن  :فقالما ؟َمن ان م :فقيش هلم ،فمقفما ،))جار قم  من اونِّ  :ما نقله الفرار
ا بان من بـاب تشـييه اوـن انفسـهم بالبـاس ـم مـ لهم ،ناس من اوّن(( إَّنَّ  ـا  ـؤن   اهنَّ

حنــن نــاس مــن  :بــش هــم بقــمهلم ،وقــد قــالما ذلــِ وهــم قــد اظهــروا انفســهم ،ب هــمرهم
ـم جـنٌّ وليسـما ببـاس  ،اونّ  ـم قـالما ؛مـن حيـ  ال سـميةقد اثي ما اهنَّ حنـن نـاس مـن  :ألهنَّ
والرجــا  مــن البــاس  ،حنــن نــاس مــن البــاس: او ،حنــن نــاس مــن اثنــ  :ومل  قملــما ،اوــنّ 

ــ ؛مّســما رجــالل  ألنَّــه  ؛وخــصَّ بــذلِ الــذبر مــن  ون األن ــَّ ،م ميشــمن ىلــَّ ارجلهــمألهنَّ
وهــم هبــذا ج لفــمن  ،مُسّــما بــاون ل ــ  ارهم اوــنّ  واملعــرو  انَّ  ،اقــدر ىلــَّ املشــي مبهــا

وهــم بالبــاس  ،و بحقــمن ــابلمن و شــربمن  ،وفيمــا ىــدا ذلــِ فهــم بالبــاس ،ىــن البــاس
وهـــم بالبـــاس مـــبهم املـــؤمن  ،اىـــة اهوهـــم بالبـــاس مكّلفـــمن بح ،  بـــاب من و  با ـــلمن

لـذلِ  ، كمنمن افرا لا وْجاىاتو ، هلم ارجش ميشمن ىليها وهم بالباس ،ومبهم الكافر
ِمـــَن اْوِبَّـــِة ) :قـــا  ال جـــا  يف تفســـع قملـــه تعـــاىل ،وبـــالبَفر ،ال عيـــع ىـــبهم بالرجـــا  جـــا 

 ـــمار بـــان مـــن  ،َوالبَّـــاِس( ))وذبـــر اوبـــة والبـــاس لُ ـــ عاذ  بكـــشِّ مـــا  م ـــمس بســـمر
ِمَن اْوِبَِّة َوالبَّاِس( بـدلل مـن )البَّـاِس( بـش )فال جا  مل  عش  (2) او األنا ّي(( ،الشيحان

ــا بقملــه )ِمــن َهــرِّ اْلَمْ ــَماِس( و  مــن مــن هــرِّ الم ــماس يف حــا  بمنــه  :املعــ جعلــه م علقل
ــــاس ــــة والب ــــاس ،اوِّب ــــذي  م ــــمس يف بــــدور الب ــــش وحنــــم  هــــم ،ال ال فســــع  وهــــذا ال او 

)))َوالبَّاِس(  :قا  مكي بن اي طالب القيسي ،الص يا الذي قا  به ْجهمر املفسر ن
))مثَّ  :وقــا  الماحــدي (3)مــن هــرِّ الم ــماس والبــاس(( :اي ،َخفــٌ  ىحــٌف ىلــَّ البــاس
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 ،ِمـــَن اْوِبَّـــِة( وهـــم الشـــياطي)ذبـــر انَّ هـــذا الشـــيحان الـــذي  م ـــمس يف بـــدور البـــاس 
بانَـّه   ،ومن هرِّ الباس ،من هرِّ الم ماس :املع  ،اِس( ىلَّ الم ماسوىحف قمله )َوالبَّ 

ِمَن اْوِبَّـِة َوالبَّـاِس( بيـان ))) :وقا  ال خمشري (1) اُِمر ان  س عيذ من هرِّ اونِّ واثن ((
ًٌِّ وإنســيٌّ  :ىلــَّ انَّ الشــيحان ضــربان ،للــذي  م ــمس )َهــَياِطَي  :بمــا قــا  تعــاىل  ،جــ
{ وىــن 112 :نِّ  ُــمِحي بـَْعُضــُهْم ِإىَل بـَْعــِ  ُ ْخــُرَ  اْلَقــْمِ  ُغُرورلا(}األنغــا اِثنــِ  َواوِْــ

و ـــم  ان  ؟هـــش تعـــمَّذَت بـــاه مـــن هـــيحان اثنـــ  :اي ذّر رضـــي اه ىبـــه قـــا  لرجـــش
 م ــمس يف بــدورهم مــن  :اي ،اب ــدار الغا ــة : كــمن )ِمــن( م علقلــا بـــ) ـَُمْ ِمُس( ومعبــا 

وانَّ ا ـم البـاس  ،ِمـَن اْوِبَّـِة َوالبَّـاِس( بيـان للبـاس) :وقيـش ،البـاسومن جهـة  ،جهة اونّ 
ألنَّ اوــّب  مُسّــما  ؛ومــا اُحقمــه، وا ــ دلما ببفــر ورجــا  يف  ــمر  اوــنّ  ،ةبَّــ بحلــ  ىلــَّ اوِ 
ــا ل هــمرهم ،جبًّــا لج بــاهنم  ،بمــا مُسّــما بشــرلا  ،وهــم اثبصــار ،مــن اث بــاس ،والبــاس نا ل
مل  كـن مبا ـيلا لفصـاحة القـرآن  ،وباَّ ذلِ وثيتَ  ،ىلَّ القييلي سولم بان  قه البا
اِع  :بقملـه تعـاىل  ،البا ـي :واجم  مبه ان  را  بالباس ،وبعد  ىن ال صبه ) ـَـْمَ   َـدُْع الـدَّ

ألنَّ ال قلــي مهــا البمىــان املمبــمفان ببســيان حــ  اه 000((2 :ِإىَل َهــْيِر نمُكِر(}القمــر
ًٌِّّ  :))مثَّ بـــيَّ  ـــي انه الـــذي  م ـــمس بانَّـــه ضـــربان :شـــمبا وقـــا  ال (2) ىـــ  وجـــش(( جـــ

وامَّــا  ،)ِمــَن اْوِبَّــِة َوالبَّــاِس( امَّــا هــيحان اوــّن فيم ــمس يف بــدور البــاس :فقــا  ،وإنِســيٌّ 
فيمقــه يف  ،هــيحان اثنــ  فم م ــ ه يف بــدور البــاس انَّــه  ــري نفســه بالبابــا املشــف 

  البصــي ة مــا  مقــه الشــيحان فيــه بم م ــ ه بمــا الصــدر مــن بُمــه الــذي اخرجــه خمــر 
)ِمــَن )) :وقــا  اآللم ــي (3)(({112 :)َهــَياِطَي اِثنــِ  َواوِْنِّ(}األنغــا  :قــا   ــي انه

ًِّ وإنســـيٌّ اْوِبَّـــِة َوالبَّـــاِس(   :بمـــا قـــا  تعـــاىل ،بيـــان للـــذي  م ـــمس ىلـــَّ انَّـــه ضـــربان جـــ
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 م ـمس يف  :اي ،و)ِمـن( لب ـدار الغا ـة  ـَُمْ ِمُس()َهَياِطَي اِثنِ  َواوِْنِّ( او م عل  بـ)
م  بفعمن و ضـرون  ،بدورهم من جهة اون م ش ان  لقي يف قلب املرر من جه هم اهنَّ

ــم  علمــمن  ،ومــن جهــة البــاس م ــش ان  لقــي يف قليــه مــن جهــة املبممــي والكهــان واهنَّ
هـــم بيـــان  :ار وْجاىـــةوقـــا  الفـــرَّ 000وُجـــمِّ  فيـــه اْلاليـــة مـــن ضـــمع ) ـَُمْ ـــِمُس( ،الغيـــب

ــ  ىلــَّ ــا للبــاس ببــارل ىلــَّ انَّــه  ُحَل نــاس مــن  :فيقــا  بمــا نقــش ىــن الكلــه ،اوــنِّ ا ضل
مــه مــا يف  ،املعــرو  ىبــد البــاس خُفــه وفيــه انَّ  ،بمــا  قــا  نفــر ورجــا  مــبهم  ،اوــنِّ 

ا له وإن  ـلم  ،وم لـه ل  با ـب بُغـة القـرآن ،ذلِ من هيه جعش قسم الشير قسيمل
ـــب بانَّـــه  لـــ   ىليـــه القـــم  بـــانَّ الشـــيحان  م ـــمس يف بـــدور اوـــنِّ بمـــا  ،بـــ  ه وتُعقِّ

ُل ملـا ل جفـَّ(( ،ومل  قم  ليش ىليه ، م مس يف بدور الباس  ول  م  جعش اآل ة  لي

  :ِمَن اْوِبَِّة( فيه اوجه) :))وقمله :وقا  اْلله (1)
( بإىا   العامش :احدها  .هرِّ اوبةمن  :اي ،انَّه بد  من )َهرِّ
 .ألنَّ املم مس من اونِّ واثن  ؛انَّه بد  من ذي الم ماس :ال ا 
 م ـــمس حـــا  بمنـــه مـــن  :انَّـــه حـــا  مـــن الضـــمع يف ) ـَُمْ ـــِمُس( اي :ال الـــ 
 .هذ ن اوبسي
 .انَّه بد  من الباس :الرابه

 .إنسيٌّ وجًٌّّ  :ىلَّ انَّ الشيحان ضربان ،انَّه بيان للذي  م مس :ا ام 
ــــن( لب ــــدار الغا ــــة :الســــا س  م ــــمس يف  :اي ،انَّــــه   علَّــــ  بـــــ) ـَُمْ ِمُس( و)ِم

 .بدورهم من جهة اونِّ ومن جهة اثن 
 .من هرِّ الم ماس والباس :اي ،انَّ )َوالبَّاِس( ىحف ىلَّ الم ماس :السابه
 (2)با بي من القييلي((  :اي ،ِمَن اْوِبَِّة( حا  من الباس)انَّ  :ال امن
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)يف ُبــُدوِر البَّــاِس(  :ذبــر ةانيــة اوجــه ْجيعهــا جتعــش البــاس يف قملــه تعــاىل فقــد
  إلَّ القم  الرابه ،باقية ىلَّ باهبا تع  الباس وحدهم
وابب  ليش ىلَّ ذلِ انَّه مل  ـر  يف القـرآن الكـرمي  ،فالباس لي  من األضدا 

ومل  ،يف مماضــه ب ــع  فقــد ور  لفــ  البــاس يف القــرآن الكــرمي ،إطــُق البــاس ىلــَّ اوــنّ 
والشــاهد المحيــد  ،اجــد مفســرلا قــد ذبــر او نقــش انَّ البــاس يف آ ــة بــذا ار ــد هبــم اوــنّ 

لــم بـاَّ فإنَّــه ل  صــا ال ــ با  إليــه وعــش البــاس ، نفسـه الــذي ذبــر  مصــبف األضــدا 
وىلـَّ الـرغم مـن  ،بـش البـاس واوـّن معلـا ،ألنَـّه مـا ار ـد هبـم اوـّن وحـدهم ؛من األضدا 

                    .من  ون اونّ  ،لِ فال فسع الص يا بما تقد  انَّه ارا  الباس وحدهمذ
 ،معبيــي م ضــا  ن ))والبــدم  قــه ىلــَّ :قــا  ابــم بكــر بــن األنيــاري :النــد  -44

وفسَّـر البـاس قـم  اه  ،إذا بـان م لـه :وفُن ِنّد  ،إذا بان ضّد  :فُن ِندم فُن : قا 
َُ ) :ىـــ َّ وجـــشَّ  ـــ ـــُ ْم تـَْعَلُمـــمَن(}اليقر َف ـــَدا ال َواَن ـــِه اَن ـــماْ لِّل قـــا   :{ ىلـــَّ جه ـــي22 : جَتَْعُل
، امل ـش :والعِـْد  ،اىـدالل  فـُ جتعلـما ه ::معبـا  :ىن ابن ىيـاس ،ىن اي باا ،الكله

َُ جَتَْعلُـماْ لِلّـِه اَنـَدا ال( :ىن األثر  ىن اي ىييد  ،وقا  ابم العياس وقـا  (1) اضـدا لا(( )فَـ
اج معت العرب ىلـَّ انَّ نـدَّ الشـير  :قا  ابم حاِ ،))ومن األضدا  الِبدم  :ابم الحيِّب
   (2)و ىم بع  الباس انَّ بع  العرب  علمن الِبدَّ ئع  الضّد ا ضلا((000م له وهيهه

وذلِ ضرب من  ،مشاربه يف جمهر  ،))وند د الشير :قا  الراغبو  
 (3) ولي  بش م ش نّد(( ،فكش ِند  ِمْ ش ،يف اّي مشاربة بانت فإنَّ املِْ ش  قا  ،املماثلة

َُ جَتَْعُلمْا لِّلِه اَنَدا ال َواَنُ ْم تـَْعَلُممَن(}اليقر  :وقا  الحبي يف تفسع قمله تعاىل  :)َف
  :بما قا  حسان بن ثابت  ،والبّد: الِعْدُ  واملِْ شُ  ،))واألندا  ْجه ِند   {22
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 فشرمبما  عبما الفدار   بِبد  ا مم  ولسَت له    
َُ جَتَْعُلمْا لِّلِه اَنَدا ال( :ىن ق ا   َُ جَتَْعُلمْا لِّلِه اَنَدا ال(  :ىن جماهد000ِىْدلل  :اي )َف )َف

وىن ناس  ،وىن مرّ  ىن ابن مسعم  ،وىن اي باا ىن ابن ىياس000ِىْدلل  :اي
َُ جتَْ  :من اب اب البه بلَّ اه ىليه و لم ابفَّار من  :َعُلمْا لِّلِه اَنَدا ال( قا )َف

َُ جَتَْعُلمْا لِّلِه  :قا  ابن   د يف قم  اه تعاىل000الرجا  تحيعمهنم يف معصية اه )َف
ىن 000وجعلما هلا م ش ما جعلما له ،اآلهلة ال  جعلمها معه :األندا  :اَنَدا ال( قا 

َُ جَتَْعُلماْ  :ابن ىياس يف قمله تعاىل ا(( :لِّلِه اَنَدا ال( قا  )َف  :وقا  ال خمشري (1) اهياهل
ول  ،لي  ه ِندٌّ  :ومع  قمهلم000ول  قا  إلَّ للم ش امل الف املباوئ، املِ شُ  :))والبِّدم 
 ،))وواحد األندا  ِندم  :وقا  ابن ىحية (2) ونفي ما  بافيه(( ،نفي ما  سدم مسدَّ  ،ضدٌّ 
ُل  املقاو  واملضاهي بان وهم ا ،او خُفلا ،ِمْ  فقد  ،وضاهَّ ،ومن حي  قاو ، او ضدًّ

قاله ابم  ،اضدا لا :وقيش ،ن رار :ااندا ل  :))وقيش :وقا  اْلله (3)حصلت  اثلة ما((
 :وقالما يف تفسع  ،لي  ه ِندٌّ ول ضدٌّ  :بدليش قمهلم ،لي  بذلِ :وقا  غع  ،ىييد 

 (4) فد َّ ىلَّ اهنما غعان(( ،بافيهونفَّ ما   ،إنَّه نفَّ ما  سدم مسدَّ 
نَّه جار او  ،يف القرآن الكرمي لي  من األضدا انَّ البدَّ    ييَّ  ا تقد  ذبر  

      يف بش مماضه ورو   يف ب اب اهاملضاهي املباوئ ئع  املِْ ش 
تكمن ا  فهاملا  ،))و)هش( حر  من األضدا  :قا  ابم بكر :هل-43 

فامَّا بمهنا ىلَّ مع   ،وتكمن )هش( ئع  )قد(000سان ول  علمهىمَّا  هله اثن

                                                 

والم ــــين يف  94معــــا  القــــرآن وإىرابــــه لل جــــا  ص :و ب ــــر 122-1/123ه الييــــان ( جــــام 1)
 42-1/41و ا املسع يف ىلم ال فسع لبن اوم ي 100-1/99تفسع القرآن اجمليد 

 4/102ىمد  اْلفال لل له :و ب ر 1/101( الكشا   2)

 1/102( احملرر المجي  3)

 4/102( ىمد  اْلفال   4)
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وامَّا بمهنا ىلَّ مع  )قد( فشاهد  قم  اه ى   ،ال  فها  فُ حُي ا  فيه إىل هاهد
ْهِر ملَْ َ ُكن َهْيئلا مَّْذُبمرلا(}اثنسان :وجش { 1 :)َهْش اََتَّ َىَلَّ اثنَساِن ِحٌي مَِّن الدَّ

واثنسان يف هذا املمضه  ،قد اتَّ ىلَّ اثنسان :معبا  :ش العلمقا  ْجاىة من اه
بان اه جش وى  خل  بمر  آ   ومل  بفي فيه   ،واْلي اربعمن  بة ،آ   ىليه السُ 
) ـَْمَ  نـَُقمُ  وََِهبََّم َهِش اْمَ ُِت َوتـَُقمُ  َهْش  :وقم  اه ى  وجش000الروو اربعي  بة
 ،قد ام وت :وال او ش ،ىبد بع  الباس )هش( )قد( { مع 30 :ِمن مَّ ِ ِد(}ق

 ،ما من م  د  ا ربّ  :)َهْش ِمن مَّ ِ ِد( اي :فقالت جهبم مؤبد  لقم  اه ى  وجش
قا  اه ى   ،ليفـ)هش( ال انية معبا  او د، وهم مع  هلا معرو  جالف املعبيي األوَّ 

 (1) ((ما  ب رون :{ معبا 22 :تِيَـُهم(}ال خر )َهْش  َب ُُروَن ِإل السَّاَىَة َان تَاْ  :وجش
ُر  ىن ال  هي حر  ا  فها  قد جار يف ب ب اللغة وال فسع انَّ )هش(  

)َهْش َج َار  :بقمله تعاىل  ،ف مير ئع  )ما( البافية ،مع  ال  فها  إىل معان اخر 
 ،سان إلَّ اثحسانما ج ار اثح :{ واملع 20 :األْحَساِن ِإل األْحَساُن(}الرْحن

ْهِر(}اثنسان :)قد( بقمله تعاىلوئع   { 1 :)َهْش اََتَّ َىَلَّ اثنَساِن ِحٌي مَِّن الدَّ
قد  : عً{ 1 :)َهْش اَتَاَو َحِد ُ  اْلَغاِهَيِة(}الغاهية :وقمله تعاىل ،قد اتَّ :واملع 
(}الكهف)ُقْش َهْش نـَُبيُِّئُكْم بِاأل :بقمله تعاىل (ال)ئع  و  ،اتاو  :ْخَسرِ َن َاْىَمالل
)َهْش ِمن ُهرََباِ ُكم مَّن  ـَْفَعُش  :بقمله تعاىل  ،ئع  ال مبييو  ،ال انيئكم :اي {103

َِ َقَسٌم  :بقمله تعاىل  ،(الي )وئع  { 40 :ِمن َذِلُكم مِّن َهْيِر(}الرو  )َهْش يف َذِل
)قَاَ  َهْش  :مر بقمله تعاىلاألئع  و  ،الي  يف ذلِ :اي{ 0 :لِِّذي ِحْمِر(}الفمر

) ـَْمَ  نـَُقمُ  وََِهبََّم َهِش اْمَ ُِت  :{ والسؤا  بقمله تعاىل04:اَنُ م ممحَِّلُعمَن(}الصافات
  (2){30 :َوتـَُقمُ  َهْش ِمن مَّ ِ ِد(}ق

                                                 

 124-123( األضدا  ص  1)

وبا ـم المجـم  103-101واألهيا  والب ا ر ملقاتش ص 432 ،3/420تفسع مقاتش  :(  ب ر 2)
 222وتاو ــــش مشــــكش القــــرآن ص  92-94والمجــــم  والب ــــا ر هلــــرون ص 00-49والب ــــا ر ص 
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هي انَّه لي  يف  ،ار د يف هذا املقا  ان اذبر حقيقة طاملا ذبر ا من قيش
تر   (هش)فالقم  بانَّ  ،قرآن الكرمي من لف ي م حابقي يف املع اللغة ول  يما يف ال

 ،او مع  بذا وبذا  ر   واقه اللغة (قد)او مع   ،البافية (ما)يف القرآن الكرمي ئع  
 ،يهاو تعرفه باقرب املعا  إل ،  اي لف  بان تشرو  لل هح  إنَّ املعاجم ىبدما تعرِّ 
هذ  حقيقة  ،ألنَّ اللف  ل  حاب  معبا  إلَّ اللف  نفسه ؛ول تعرفه ئا  حاب  معبا 
املمضمىة  (هش)مل تر  إلَّ ئع   (هش)إنَّ  :وهلذا اقم  ، ب ان نسلِّم هبا تسليما

 (هش)او وعش ما   ضمبه ا  فها   ،لُ  فها  ال  فيها مع  الحلب ىن اوماب
ِ ُ س غ  فيها ىن ال صر ا لذل ؛ئب لة اْلقيقة ال  ل هِ فيها ول اخ ُ 

ا ))لُ  فها  ،ألنَّ جماهبا واحد م ف  ىليه ؛باوماب ول  ،وقد ُىرَّفت )هش( باهنَّ
ُل يف قمله تعاىل (1)  كمن املس فهم ىبه إلَّ فيما ل ظنَّ له فيه الي ة(( )َهْش  :فـ)هش( م 

 بش إنسان ليقرَّ   َج َار األْحَساِن ِإل األْحَساُن( هم ا  فها  حقيقي ممجه إىل
وهم من األممر ال اب ة الكامبة يف  ،وهم جعش اثحسان ج ا   اثحسان ،ئضممنه

هبا ْحش امل اطيي ىلَّ  (هش)و كمن املرا  من ا  عما   ،ىقش بش ىاقش وقليه
لكن ملَّا  ،نعم ج ار اثحسان هم اثحسان :اثقرار هبذا األمر باثجابة ىبه يف نفسه

ما انَّ  ،ما ج ار اثحسان إلَّ اثحسان :قد رجعلما اثجابة ب   (ما)ئع   (هش)تممهَّ
  ،البافية

                                                                                                                   

ون هــة القلــمب  343والمجــم  والب ــا ر للعســكري ص 212واأل هيــة يف ىلــم اْلــرو  للهــروي ص 
ون هـة األىــي لبــن  421-420والمجـم  والب ــا ر للــدامغا  ص  433ص  ألي بكـر السمســ ا 

واوــ  الــدا  للمــرا ي  241-239ومب  ــب قــر  العيــمن لبــن اوــم ي  302-300اوــم ي ص 
وبصا ر  909والبهان يف ىلم  القرآن لل ربشي ص  2/300ومغً اللييب لبن هشا   342ص 

 . 333-0/332ذوي ال ميي  

 .909يف ىلم   القرآن ص ( البهان  1)
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)َهْش اََتَّ َىَلَّ األنَساِن ِحٌي  :يف قمله تعاىل (قد)ئع   (هش) وبذلِ جعشُ  
ْهِر ملَْ َ ُكن َهْيئلا مَّْذُبمرلا( وهذا ما قا  به ْجاىة من الب ا  واملفسر ن بانَّ  مَِّن الدَّ

 :و))قا  املفسرون واهش املعا  (1)وليست با  فها   (قد)هذ  اآل ة ئع   يف (هش)
واْلقيقة انَّ )هش( فيما تقد  وحنم  (2)فـ)هش( ها هبا خب ولي  با  فها (( ،قد اتَّ

ا قر ئا   ضمبه هذا ال  فها  والسؤا  ا   :ا  فها  و ؤا  ممجَّه إىل امل اطب
ألنَّه  ؤا  ىن حقيقة ل  س حيه املسؤو  ان  ،واثجابة تق ضي اثقرار ؟ بكر 
قد اتَّ  :))معبا  :)َهْش اََتَّ َىَلَّ األنَساِن( :تعاىل قا  الفرار يف تفسع قمله ، بكرها

ا وتكمن خبلا فهذا من ا ب ،ىلَّ اثنسان حي من الدهر  ؛و)هش( تكمن ج دل
واو د  ،ووى  ه فهش وى  ِ؟ فهش اىحي ِ؟ تقرر  بانَِّ قد اىحي ه :ألنَِّ تقم 
وانت تر  انَّ بُ امل الي ا  فها   (3)هش  قدر واحد ىلَّ م ش هذا؟(( :ان تقم 
بقمله   (قد))) واملفسرون  علمهنا يف بع  املماضه ئع   :وقا  ابن ق يية ،تقر ري
ْهِر(  :تعاىل و علمهنا ا ضلا ئع   000)َهْش اََتَّ َىَلَّ األنَساِن ِحٌي مَِّن الدَّ
هبا ئع   :))هش :وقا  الشمبا (4)وهم واألو  ىبد اهش اللغة تقر ر((000(ما)
هي وإن بانت ئع  قد ففيها مع   :قيش000ولي  با  فها  ،(قد)

  (0) وال  فها  لل قر ر وال قر ب((000ال  فها 
                                                 

 ،44-1/43، واملق ضـــب للمـــب  ب  قيـــ  هـــرون 222جمـــا  القـــرآن ألي ىييـــد  ص  :(  ب ـــر 1)
 ،0/200ومعـا  القـرآن وإىرابـه لل جـا   ،29/240وجامه الييـان للحـبي  1/20وب  قي  بد ه 

-430وربــف امليــا  للمــالقي ص  ،4/203والكشــا  لل خمشــري  ،213واأل هيــة للهــروي ص 
431 . 

 . 4/392( الم ين  2)

 .3/100( معا  القرآن  3)

 . 229-222( تاو ش مشكش القرآن ص  4)

 .0/422( ف ا القد ر  0)
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والدليش ىلَّ ذلِ  ،والص يا انَّ هش يف اآل ة جارت ىلَّ باهبا ا  فهامية  
ا جارت ئع  انَّ الذ ن  ا خرجت ىن حد ال  فها  (قد)قالما باهنَّ انَّ هؤلر  ،واهنَّ
فقد قا  الحبي يف تفسع  ؛(هش)جانب آخر با  فهامية  قد اقروا من ،انفسهم
و)هش( يف هذا املمضه خب ل  ،قد اتَّ ىلَّ اثنسان: )) عً جش ثبا   :اآل ة
وقد  ؟وهش  رتُِ ،وقد ابرمه ؟هش ابرم ُِ :ذلِ بقم  القا ش آلخر  قرر  ؛ج د
ا ئع   (هش)فالحبي مه انَّه ذهب إىل انَّ  (1)  ار (( يف اآل ة خب ل ا  فها  واهنَّ

ا ا  فها  تقر ري ،(قد) ))ومع  )َهْش اََتَّ َىَلَّ  :وقا  ال جا  ،اثيت باألم لة اهنَّ
 (2)لدهر((امل  ات ىلَّ اثنسان حي من ا :اي ،األنَساِن( قد اتَّ ىلَّ اثنسان

اقد  :فاملع  ،اهش :واألبش ،يف ال  فها  خابة (قد)ئع   :))هش :وقا  ال خمشري
ْجعت بي مع  ال  فها   (هش)انَّ  :اي (3) ىلَّ ال قر ر وال قر ب ْجيعلا(( ،اتَّ

فال جا  وال خمشري وإن ذهيا إىل انَّ  ،الذي  فيد ال قر ر و)قد( ال  تفيد ال قر ب
ا ا  فهامية ىبدما جعش األو  اآل ة ،(دق)ئع   (هش) امل  ات  :ب قد ر فقد اثي ا اهنَّ

اقد اتَّ ىلَّ اثنسان؟ وتقد ر ال جا  ا ق وابا من  :وال ا  ب قد رىلَّ اثنسان؟ 
ُل  (قد)ل تا  ئع   (هش)))ف ىمما انَّ  :قا  ابن هشا  ،تقد ر ال خمشري وهذا  ،اب

))ميكن ىبدي ان  :ا  حقيقي قا  ابن جًبش هي ا  فه (4)هم الصماب ىبدي((

                                                 

  29/240( جامه الييان  1)

  0/200( معا  القرآن وإىرابه  2)

والي ـر احملـين ألي  0/402احملرر المجي  لبن ىحيـة األندلسـي  :و ب ر ،4/203( الكشا   3)
 2/049 :األندلسي حيان

 .2/302( مغً اللييب  4)
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وهش  :واه اىلم ،فكانَّه قا  ،تكمن ميقا  يف هذا املمضه ىلَّ باهبا من ال  فها 
 (1) فُ بد يف جماهبم من نعم ملفمظلا هبا او مقدر (( ؟اتَّ ىلَّ اثنسان هذا

 (هش)وقد بيَّ مكي بن اي طالب القيسي السر والغرض من ا  عما    
ىلَّ باهبا لُ  فها  الذي  (هش)واألحسن ان تكمن  ،(قد)هش ئع   :))قيش :فقا 

نعم قد مضَّ  هر  :فُ بد ان  قم  ،وإَّنا هم تقر ر ملن انكر اليع  ،معبا  ال قر ر
بيف   ،وبمَّنه بعد ىدمه ،من احدثه بعد ان مل  كن :فيقا  له ،طم ش ل إنسان فيه

)َوَلَقْد َىِلْمُ ُم البَّْشَاَ  األوىَل فـََلْمل  :م مع  قملهوه ،مي به ىليه بع ه وإحيا   بعد ممته
ف علممن انَّ من انشا هيئلا بعد ان مل  ،فهُ تذبرون :{ اي22 :َتذبَُّروَن(}الماقعة

 (2)  كن ىلَّ غع م ا  قا ر ىلَّ إىا ته بعد ممته وىدمه((
ج رلا من بُغة ال  تؤلف  ،ف امَّش انَّ بش هذ  املعاَن امل  ربة امل  الية 

وتامش مر  اخر  انَّ جعلها ئع   ،ىلَّ باهبا ا  فهامية (هش)جار من جعش  ،القرآن
  .وامات ما فيها من ني  وحيا  ،)قد( اطفا ما يف هذ  اآل ة من ومضات

 الب ا  واملفسر ن بما تقد  يف هذا الياب قملهلذي ذبر  والشاهد ال ا  ا
والغاهية  ،ْلَغاِهَيِة( واملع  ىبدهم قد اتاو حد   الغاهية)َهْش اَتَاَو َحِد ُ  ا :تعاىل

ا تغشَّ ،هما هي القيامة تغشَّ الباس باأل والص يا  (3)وجم  الكفار وقيش البار ألهنَّ
))ومع  )َهْش  :لُ  فها  ال قر ري قا  ال جا  يف هذ  اآل ة باآل ة السابقة (هش)انَّ 

وبذلِ  ،ا مل  كن من ىلمِ ول من ىلم قممِهذ :اَتَاَو َحِد ُ  اْلَغاِهَيِة( اي
َِ ِمْن  :قا  اه ى  وجش ،البه بلَّ اه ىليه و لمهبا األقابيص ال  ُاخب  )تِْل

                                                 

 . 10/23( لسان العرب  1)

والليـاب يف ىلـم   الك ـاب  ،2/302مغـً الييـب  :و ب ـر ،2/434( مشكش إىـراب القـرآن   2)
20/3-4 

 . 0/243ومعا  القرآن وإىرابه  ،30/194جامه الييان   :(  ب ر 3)
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َِ ِمن قـَْيِش َهـَذا فَاْبِبْ ِإنَّ  َِ َما ُببَت تـَْعَلُمَها اَنَت َوَل قـَْمُم اَنَيار اْلَغْيِب نُمِحيَها ِإلَْي
 :هش اتاو: ))قا  بع  املفسر ن :وقا  ابن ىحية (1){49 :ِقَي(}هم اْلَعاِقَيَة لِْلُم َّ 

فا دته حتر ِ نف  السامه إىل  ،هي ىلَّ باهبا تمقيف :وقا  اْلذاق ،ئع  قد اتاو
 :وقا  ابن ب ع (2)لمل ما ىلمباو((هش بان هذا من ىلمِ  :يش املع وق ،تلقي ا ب

ىليه و لَّم ىلَّ مرَّ البه بلَّ اه  :قا  ،نميمم  ىن ىمرو بن ،))ىن اي إ  اق
 (3) نعم قد جار (( :)َهْش اَتَاَو َحِد ُ  اْلَغاِهَيِة( فقا   س مه و قم  :تقرا امرا 

 ،ىلَّ معباها ال  فهامي امل ضمن لل عمب  ا يف خب  (هش)إنَّ بقار  :وهلذا))قيش
انَّه لُ  فها  اُر د به ))وامل  ار  :وقا  اآللم ي (4) وال شم   إىل ا  ماىه اوىل((
األحا    اليد عة ال  حقها ان  واثهعار انَّه من ،ال عمب وال شم   إىل ا  ماىه

 (0)ت باقلها الروا  و  باف  يف تلقبها المىا ((
)َهْش اَتَاَو  :يف قمله تعاىل (قد)ئع   (هش)  يي من هذا انَّ يف جعش  

  آل ة وتفسعها وإماتة للمانب اليُغي فيهاَحِد ُ  اْلَغاِهَيِة( حتر فلا ملع  ا
)ُقْش َهْش  :يف قمله تعاىل (ال)وهذا هم حا  هش ا ضلا ال  ُجعلت ئع  

( والغرض من هذا ال  فها  هم ال بييه ىلَّ انَّ اوماب  نـَُبيُِّئُكْم بِاألْخَسرِ َن َاْىَمالل
فار د هبذا  ،معرف ه مبفع هم وانَّ يف ،ومن الضروري واملفيد ال عر  إليه ،ىبه  همهم

نعم  :وبانَّه ار د ان  قملما يف انفسهم ،ال  فها  ْحلهم ىلَّ اثجابة ىبه باثثيات

                                                 

 .2/249  املسع  ا :و ب ر ،0/243( معا  القرآن وإىرابه  1)

 . 2/249الي ر احملين  :و ب ر ،0/432( احملرر المجي   2)

 .2/300( تفسع القرآن الع يم  3)

 . 0/030( ف ا القد ر  4)

 10/324( روو املعا   0)
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ول نكمن اخسر  ،من اجش ان ن مبب اىماهلم ؛نر د ان تبيئبا ىن األخسر ن اىمالل 
 .الباس م لهم

ن ُهرََباِ ُكم )َهْش مِ  :ئع  ال مبيي يف قمله تعاىل ال  َجعلمها (هش)وبذلِ 
مَّن  ـَْفَعُش ِمن َذِلُكم مِّن َهْيِر( ألنَّ الغرض من ا  عما  هش هبا هم ْحش امل اطيي 
ىلَّ اثجابة ىمَّا ا  قر ىبدهم من األممر املبكر  واملع قدات الياطلة ال  ل 

 ويف ذلِ تمبيي هلم  ، س حيعمن ان  بكروا بحُهنا
َِ َقَسٌم  :ه تعاىليف قمل (الي ) ئع  وبذلِ هش ال  جعلمها )َهْش يف َذِل

 (الي )والدليش ىلَّ ذلِ جعلها ئع   ،هبا ا ضلا ا  فهامية (هش)و (1) لِِّذي ِحْمِر(
َِ ِبَقاِ ِر َىَلَّ َان حُيِْيَي اْلَمْمَتَّ(}القيانة :ال  هي بقمله تعاىل { وقمله 40 :)اَلَْيَ  َذِل

{ وقد جار يف اْلد   الص يا انَّ 2 :اْْلَاِبِمَي(}ال ي)اَلَْيَ  اللَُّه بَِاْحَكِم  :تعاىل
والدليش  (2)بلَّ وانا ىلَّ ذلِ من الشاهد ن :من قرا هذ  اآل ة يف السمرتي فليقش

))هش يف ذلِ املذبمر  :فسَّرها ئع  ال  فها  فقا ابن اوم ي  ىلَّ ذلِ ا ضلا انَّ 
انَّ  :ومع  الكُ 000لذي ىقش :ِر( ايمن األممر ال  اقسمبا هبا )َقَسٌم لِِّذي ِحمْ 

من بان ذا لب َىِلَم انَّ ما اقسم اه به من هذ  األهيار فيه  ل ش ىلَّ تمحيد اه 
فقد ار د من ال  فها  ْحش امل اطيي  (3) فهم حقي  ان  قسم به لدلل ه(( ،وقدرته

لذا  ،ن معلممةألنَّه ا  فها  ىن حقيقة  ب ان تكم  ؛ىلَّ اثجابة ىبه باثثيات
واود ر بالذبر انَّ  ،نعم إنَّ يف ذلِ قسملا لذي حمر : ب ان  كمن اوماب

   (4)وبال قد ر نفسه (إنَّ )يف هذ  اآل ة ئع   (هش)اهلروي جعش 

                                                 

 241مب  ب قر   العيمن ص  :(  ب ر 1)

 .340 ،2/223( تفسع القرآن الع يم لبن ب ع  2)

 .2/203(  ا  املسع 3)

 .213األ هية يف ىلم اْلرو  ص   :(  ب ر 4)
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)قَاَ  َهْش اَنُ م  :ئع  األمر يف قمله ( ال  جعلمهاهش)وبذلِ  
هبا ْحش امل اطيي ىلَّ اثجابة ىبها ا  فهامية ار د  (1){04:ممحَِّلُعمَن(}الصافات

ألنَّ اطُع املؤمن وهم يف اوبة ىلَّ اهش البار جتعش املؤمن  شعر بع م  ؛باثثيات
والدليش ىلَّ ذلِ ا ضلا انَّ ابن اوم ي فسَّر اآل ة ئع  ال  فها   ،نعمة اه ىليه

 (2)مب لة اهلها((  هش حتيمن الطُع إىل البار ل علمما ا ن مب ل كم من :))اي :فقا 
) ـَْمَ  نـَُقمُ  وََِهبََّم  :ئع  السؤا  يف قمله تعاىل ال  جعلمها (هش)وبذلِ  

والدليش ىلَّ  ، والسؤا  مرا   لُ  فها (3)َهِش اْمَ ُِت َوتـَُقمُ  َهْش ِمن مَّ ِ ِد(
ا جارت جمابلا ىن ا  : يقا  ابن اوم  ،األوىل باأل لمب نفسه (هش)  فهامي ها اهنَّ

ويف 000فإنَّه تمبيا ملن ا ِخلها ،وقد ىلم ام وت ا  ل ،))فامَّا فا د   ؤاله إ اها
ا تقم  ذلِ بعد ام ُ ها  :احدمها :)َهْش ِمن مَّ ِ ِد( قملن ىبد اهش اللغة :قمهلا اهنَّ
ا تقم  تغي لا ىلَّ من  :وال ا  ،قد ام وتُ  ؟هش بقي يفَّ ممضه مل مي ل : فاملع  اهنَّ
  (4) اه(( ىصَّ

ا  ،ول من األلفال املش بة ،ليست من األضدا فـ)هش(   مل ُر  ىن حد واهنَّ
ولي  شَّ بش  ،لُ  فها  :اي (هش)ال  فها  يف القرآن الكرمي ومل تر  فيه إلَّ ئع  

يف القرآن الكرمي جار اهش اللغة والب م وال فسع بعد اليم  ىن قمهلم بانَّ لف  بذا 
 .ائع  بذ

وهذا حا  بش ا  فها  وجهه اه  ي انه إىل ىيا   باي ا ا  بانت من  
فإنَّه ا  فها  ار د مبه ْحش امل اَطب ىلَّ اثجابة ىبه إمَّا بإقرار  ،ا وات ال  فها 

                                                 

 241مب  ب قر  العيمن ص  :(  ب ر 1)

 .2/303(  ا  املسع  2)

 . 241مب  ب قر  العيمن ص  :(  ب ر 3)

 .243-3/242(  ا  املسع  4)
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 ،فـ)ىن جابر قا  خر  ر م  اه ىلَّ اب ابه او بإنكار ما انكر  اه ،ما اقرَّ  اه
فقد قرا ا ىلَّ اوّن  :فقا  ،فسك ما ،ن اوهلا إىل آخرهافقرا ىليهم  مر  الرْحن م

)فَِيَايِّ آلر  :ببت بلما اتيُت ىلَّ قمله  ،فكانما احسن مر و لا مبكم ،ليلة اونّ 
بَاِن( قالما  00(1)فلِ اْلمد(( ،ل بشير من نعمِ رببا نّكذب :َربُِّكَما ُتَكذِّ

 :اي ،ورارو :  للرجش قا ،))وورار من األضدا  :قا  ابم بكر :ورا -42 
{ 10 :)ِمن َورَاِ ِهْم َجَهبَُّم(}اواثية :قا  اه ى َّ وجشَّ  ،امامِ :اي ،وورارو ،خلفِ

ٌِ  َْاُخُذ ُبشَّ َ ِفيَبِة  :وقا  تعاىل ،فمعبا  من امامهم )وََباَن َورَارُهم مَِّل
 (2){((39 :َغْصيلا(}الكهف

 :اي ،او ل ،فهم ضد ،قدا وقد  كمن ئع   ، كمن ئع  خْلف :))وورار 
وإليه  ،كمن قدا و  ،خلف وهم ما تمار  ىبِ  كمن ،ألنَّه ئع  واحد ؛لي  بضد

  (3) آلمدي((ذهب ال جا  وا
قا   ،إليه ْجهمر املفسر ن وهم الذي ذهب ،واملذهب ال ا  هم الص يا 

 :مَّار َبِد ِد(}إبراهيم )مِّن َوَرآ ِِه َجَهبَُّم َوُ ْسَقَّ ِمن :األخفش يف تفسع قمله تعاىل
ا قا  )ورار( اي ،من امامه :{ اي12  :بما تقم  للرجش  ،انَّه ورار ما هم فيه :وإَّنَّ

قد  ألنَّ ما انت فيه  ؛وهم من ورار ما انت فيه ، يا  ىليِ :اي ،هذا من ورا ِ
(}الكهف :وقا  تعاىل ،بان م ش ذلِ فهم ورا   ٌِ ذا { يف ه39 :)وََباَن َورَارُهم مَِّل

جهبَّم  :)مِّن َوَرآ ِِه َجَهبَُّم( اي)) :وقا  ال جا  (4) بان ورار ما هم فيه((  :اي ،املع 
ا معبا  ،و)ورار(  كمن  ْلف وقدَّا  ،بي  د ه ما ا     :اي ،ما تمار  ىبِ :وإَّنَّ

                                                 

 حسبه األليا  0132واْلد   يف ب يا اوامه  3/330( تفسع ابن ب ع  1)

 412ألضدا  يف بُ  العرب ألي الحيب صا :و ب ر 03-02( األضدا  ص  2)

 40/90( تا  العروس  3)

 13/232جامه الييان للحبي  :و ب ر 232( معا  القرآن ص  4)
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)))َوِمن َوَرآ ِِه َىَذاٌب  (1)بما  قم  بع  اهش اللغة((  ،ولي  من األضدا  ،ىبِ
))والمرار ْجيعلا  كمن  :وقا  ابن  يد (2)من بعد ذلِ(( :{ اي13 :(}إبراهيمَغِلي ٌ 

 ،ولكن إذا بان  ا متّر ىليه فهم قّدا  ،ا لف :المرار :وقا  ثعلب ،خْلف وقّدا 
بحر   تا   ))وتل يص هذا ان ُ شيَّه ال مان :وقا  ابن ىحية (3)((هكذا حكا 

 ،وما تاخَّر فهم ورار امل قد  ،ا تقدَّ  فهم اما فم ،اْلما ث من جه ه الماحد  م  ابعة
(}الكهف :وبذلِ قمله تعاىل ٌِ غصيه وتغليه  ا  بعد  :{ اي39 :)وََباَن َورَارُهم مَِّل
من ورار  :)مِّن َوَرآ ِِه َجَهبَُّم( اي :))قمله تعاىل :وقا  القرطه (4)حذرهم وحتف هم((

ُبه :اي ،ذلِ الكافر )َوِمن َوَرآ ِِه  :وبذلِ قمله تعاىل ،  بعدُ ووراُر ئع ،من بعد ه
)َوَ ْكُفروَن ِئَا  :وقمله تعاىل ،من بعد  :{ اي13 :َىَذاٌب َغِليٌ (}إبراهيم

 :فقا  ؟المرار لوما  :ملَ قيش :))و ئش ثعلب (0) ئا  ما (( :{ اي91 :َورَارُ (}اليقر 
))وقا  ابن  (2)لفِ(( مار ابان امامِ او خ ،ا م ملا تمار  ىن ىيبيِ :المرار

ما تمار  ىبِ  :ومعبا  ،و))ورار ئع  خلف وقدا  (3)ورار ئع  بعد(( :األنياري
ا ا بما ور ت يف ب اب اه ،فـ)ورار( ليست من األضدا  (2)وا   (( إمَّا ان  ،ألهنَّ

 .          ما تمار  ىبِ :او ئع  ،تكمن ىلَّ باهبا ئع  بعد
                                                 

 3/122( معا  القرآن وإىرابه  1)

 3/122( معا  القرآن وإىرابه  2)

 10/300( احملكم واحملين األى م  3)

 3/331( احملرر المجي   4)

 9/203  القرآن ( اوامه ألحكا 0)

 3/20الدر املصمن لل له  :و ب ر 4/229(  ا  املسع لبن اوم ي  2)

 11/302( اللياب يف ىلم  الك اب لبن ىا   الدمشقي  3)

 4/304( ىمد  اْلفال لل له  2)
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نـََيَذ َفرِ ٌ  مَِّن الَِّذ َن اُوُتمْا اْلِكَ اَب ِبَ اَب الّلِه ) : لا بقمله تعاىلوا  عمش )ورار( جما  
ل بهم  م شٌ  ،{ ))ونيذو  ورار ظهمرهم101 :َورَار ظُُهمرِِهْم َباَنَـُّهْم َل  ـَْعَلُممَن(}اليقر 

ن وى ،وقلَّة ال فات إليه ،م ش ئا  رمَّ هبا ورار ال هر ا  غبار ىبه ،وإىراضهم ىبه
ا رجم  يف  :وىن  فيان ،ولكّبهم نيذوا العمش به ،هم بي ا د هم  قر ونه :الشعه

))والعرب  (1) ومل حيّرمما حرامه(( ،ومل حيّلما حُله ،الد يا  واْلر ر وحّلم  بالذهب
  (2)و بر اذنه(( جعش هذا األمر ورار ظهر  :تقم 

 الخاتمة والنتائج
  :ميكن إْجا  هذ  الب ا ج ئا  ا  
اخ لف قيش بمجم ها يف القرآن الكرمي قد تييَّ انَّ ْجيه األضدا  ال  -1 

واخر   ،بي تاو ُت تدخلها يف باب األضدا  ،اهش ال او ش يف تاو ش معانيها
بانت هذا املصلا ىليها إلَّ إذا  إطُق واألضدا  ل  صام  ،ُرجها من هذا الياب

بمجم  األضدا  يف ل ا من لذلِ فإ   ؛ َـَلف فيهامعانيها امل ضا َّ  حقا   ثاب ة ل جُ 
 .ب اب اه

 ،ذبر اهش اللغة انَّ ةة ىمامش ب ع  ا ت إىل نشمر األضدا  يف اللغة -2 
او قليه إىل  ،لضياع املع  األبلي لهاو  ،بسيب ال ص يف ،بقلب اللف  إىل ضد 

 ؛ا  وقمىها يف لغة العربوغعها جهذ  العمامش ف ،او خمفلا من اْلسد ،ضد  تفا لل 
م بشر لذلِ خلت لغة القرآن  ؛ألنَّه بُ  اه ؛ب اب اهول  م  وقمىها يف   ،ألهنَّ

 .من ظاهر  ال ضا ّ 

                                                 

 1/010جامه الييان للحبي  :و ب ر 1/131( الكشا  لل خمشري  1)

 1/120( احملرر المجي  لبن ىحية  2)
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تييَّ انَّ ْجيه األضدا  ال  قيش بمجم ها يف القرآن الكرمي ا ـ بد القـا لمن -3 
هذا  عـً انَّ القـم  بالضـّد ل و ، وإمَّا إىل تفسع بعيد ومرجمو ،هبا إمَّا إىل تفسع غلن

 . صام   كمن إثياته إلَّ بإلغار ال فسع الذي باَّ وتعيي ما مل
ـــــدليش القـــــاطه ىلـــــَّ انَّـــــه  ـــــي انه ارا  مـــــن األلفـــــال املـــــذبمر  معانيهـــــا -4  ال

فيكـمن  ،هـم انَـّه جـشَّ ثبـا   ىـبَّ ىبهـا بالفاظهـا ،وانَّه ارا  ان تكمن ىلَّ باهبا ،األبلية
ارا  معـا  األضـدا   َّ ىد  ب ة األضدا  ال  قيش هبا يف ب ـاب اه انَـّه لـمالدليش ىل

 ،معـ  ضـدِّ  فمـا الـداىي ومـا املسـم  يف ان  ـذبر لف ـلا وهـم  ر ـد ،لعبَّ ىبها بالفاظها
  .لعبَّ ىبه بلف ه فلم ارا  مع  ضدَّ 

 ثـ ب ُت المصادر والمراجو
د الــرْحن بــن اي بكــر الســيمطي وــُ  الــد ن ىيــ ،اثتقــان يف ىلــم  القــرآن-

  2010ليبان  ،بعوت ، ار الك ب العلمية ،( حتقي  ٍمد  امل911 :)ت
ه( 410 :لعلـــي بـــن ٍمـــد الب ـــمي اهلـــروي )ت ،األ هيـــة يف ىلـــم اْلـــرو -

   1931ه=1391حتقي  ىيد املعي امللمحي 
ا ـة ه(  ر 100 :ملقاتش بن  ليمان )ت ،األهيا  والب ا ر يف القرآن الكرمي-

 وحتقي  الدب مر ىيد اه ٍمم  ه اته
ٍمــــد ابــــم  :هـــــ( حتقيــــ 322 :حملمــــد بــــن القا ــــم األنيــــاري )ت ،األضــــدا -

 . 2002هـ=1423بعوت  ،بيدا ،املك ية العصر ة ،الحيعة األوىل ،الفضش إبراهيم
ألي الحيـب ىيـد الماحـد بـن ىلـي اللغـمي اْللــه  ،األضـدا  يف بـُ  العـرب-

 . 1992الحيعة ال انية  ،قي  الدب مر ى   حسنهـ( ب  301 :)ت
 :ألي جعفــــر اْحــــد بــــن ٍمــــد بــــن إمساىيــــش الب ــــاس )ت ،إىــــراب القــــرآن-

ـــد العلـــي332 ـــه الشـــيي خال  ،ليبـــان ،بـــعوت ، ار املعرفـــة ،الحيعـــة األوىل ،هــــ( اى ـــ  ب
 .  2002هـ 1423
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 ألي جعفـــر ٍمـــد بـــن اْحــد بـــن نصـــر بـــن ،إىــراب القـــرارات الســـيه وىللهــا-
الحيعـة  ،هـ( ضين نصه وىل  ىليـه ابـم ٍمـد األ ـيمطي203 :خالم ه األبيها  )ت

 . 2002هـ =1423 ،ليبان ، ار الك ب العلمية ـ بعوت ،األوىل
لبابــر الــد ن اي  ،املعــرو  ب فســع الييضــاوي ،انــمار ال ب  ــش وا ــرار ال او ــش-

هـــ( إىــدا  291 :وي )تىيــد اه بـن ىمــر بـن ٍمــد الشـعا ي الشــافعي الييضـا ،ا ـع
 ،بــعوت ، ار إحيــار الــ اث العــري ،الحيعــة األوىل ،وتقــدمي ٍمــد ىيــد الــرْحن املرىشــي

 .ت(-ليبان ) 
ى مـان بـن ىمـر بـن تـاليف اي ىمـرو  ،فصش لل خمشـرياث ضاو يف هرو امل-

 ،ه، حتقيــ  ٍمــد ى مــان242اي بكــر ْجــا  الــد ن بــن اْلاجــب املــالكي امل ــم   ــبة 
   2011ليبان  ،بعوت ، ار الك ب العلمية ،األوىلالحيعة 

هــــ( حقـــ  ُابـــمله الـــدب مر 340 :الي ــر احملـــين ألي حيـــان األندلســـي، )ت-
العـــــــــــــــــري،   ار إحيـــــــــــــــــار الـــــــــــــــــ اث ،الحيعـــــــــــــــــة األوىل ،ىيـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــر اق املهيـــــــــــــــــدي

   .2002هـ=1423بعوت،
ــــم  القــــرآن لل ربشــــي )ت - ــــن ٍمــــد، 394البهــــان يف ىل ــــد ن ب ــــدر ال هـــــ( ب

 .الحيعة ال ال ة، بعوت ،ٍمد اي الفضش :ي حتق
جملد الد ن ٍمد بـن  عقـمب  ،بصا ر ذوي ال ميي  يف لحا ف الك اب الع   -

بـعوت  ،املك يـة العلميـة ،هـ( حتقي  األ  اذ ٍمد ىلي البمار213 :الفعو آبا ي )ت
 ت(-) 

 بَـَمري ألي ٍمـــد ىيـــد اه بـــن مســـلم بـــن ق ييـــة الـــدِّ  ،تاو ـــش مشـــكش القـــرآن-
   2003هـ = 1422بعوت  ، ار الك ب العلمية ،هـ( الحيعة ال انية232 :)ت

تـــا  العـــروس مـــن جـــماهر القـــاممس للســـيد ٍمـــد مرتضـــَّ بـــن ٍمـــد اْليـــً -
هـــ( اى ــ  بــه ووضــه حماهــيه الــدب مر ىيــد املــبعم خليــش إبــراهيم 1200:ال َّبيــدي ) ت
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هــ 1423بـعوت  ، ار الك ب العلمية ،الحيعة األوىل ،واأل  اذ برمي  يد ٍمد ٍمم 
 =2003 .   

وتبـم ر العقـش اود ـد مـن تفسـع الك ـاب اجمليـد )تفسـع  حتر ر املعـ  السـد د-
الحيعـــة  ،هــــ( مؤ ســـة ال ـــار ي العـــري1393ابـــن ىاهـــمر( ٍمـــد الحـــاهر ابـــن ىاهـــمر )

  2000هـ=1420بعوت  ،األوىل
 :م بــن ق ييــة الــد بمري)تتفســع غر ــب القــرآن ألي ٍمــد ىيــد اه بــن مســل-

 . 2003هـ=1422بعوت  ،املك ية العلمية ،( حتقي  السيد اْحد بفر232
هــــــ( ىمـــــا  الـــــد ن اي الفـــــدار 334تفســـــع القـــــرآن الع ـــــيم لبـــــن ب ـــــع )ت-

 ،مصـــر ،املك يـــة ال مفيقيـــة ،ىلـــ  ىليـــه وخـــرَّ  احا   ـــه هـــا  اْلـــا  ،امساىيـــش الدمســـقي
 .ت(-القاهر  ) 
 ،الحيعـة األوىل ،هــ( حتقيـ  اْحـد فر ـد100 : ـليمان )ت تفسع مقاتش بـن-

 . 2003هـ =1424ليبان  ،بعوت ، ار الك ب العلمية
هـــ( حتقيــ  330 :ألي مبصــمر ٍمــد بــن اْحــد األ هــري )ت ، ــذ ب اللغــة-

 . 2001هـ=1422 ليبان ،بعوت ، ار املعرفة ،الحيعة األوىل ،ر اض  بي قا م- 
 ،هـ(310حملمد بن جر ر الحبي )ت:  ،اي القرانجامه الييان ىن تاو ش  -

  .2002هـ= 1422ضين وتعلي  ٍمم  هابر،  ار إحيار ال اث العري، بعوت، 
ألي ىيـد اه ٍمـد بـن اْحـد بـن اي بكـر القـرطه  ،اوامه ألحكـا  القـرآن -

 ،د ار العلــم اود ــ ،الحيعــة األوىل ،هـــ( حتقيــ  الــدب مر حامــد اْحــد الحــاهر231:)ت
 . 2010ه=1431القاهر  

هـــ( 349لل ســن بــن قا ــم املــرا ي )ت:  ،اوــ  الــدا  يف حــرو  املعــا  -
 ار  ،الحيعــــة اأُلوىل ،والـــدب مر ٍمــــد نــــدمي فاضــــش ،حتقيـــ  الــــدب مر ف ــــر الــــد ن قيــــاو 

   1992هـ =1430بعوت  ،الك ب العلمية
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رو  بالسمي الدر املصمن يف ىلم  الك اب املكبمن، ألْحد بن  م ف املع-
الحيعـــــــــة  ،هــــــــــ( حتقيـــــــــ  األ ـــــــــ اذ الـــــــــدب مر اْحـــــــــد ٍمـــــــــد ا ـــــــــرا 302اْللـــــــــه )ت:

  .2003هـ=1424،ال انية
ميـ ان اللغـة ومعيـار الكـُ  ث ـ اق بـن إبـراهيم بـن اْلسـي  ،  مان األ ب-
 ،الحيعــة األوىل  ار الك ــب العلميــة ،حتقيــ  ٍمــد الســيد ى مــان ه(300 :الفــاراي)ت
  2011بعوت ليبان 
ربـــف امليـــا  يف هـــرو حـــرو  املعـــا  ل مـــا  اْحـــد بـــن ىيـــد البـــمر املـــالقي -

ـــــة ،اْحـــــد ٍمـــــد ا ـــــرَّا 0 0( حتقيـــــ  ا302 :)ت  مشـــــ   ، ار القلـــــم ،الحيعـــــة ال ال 
  2002ه=1422

ألي الفضـــش هـــهاب  ،روو املعـــا  يف تفســـع القـــرآن الع ـــيم والســـيه امل ـــا -
ضــيحه وبــ  ه ىلــي ىيــد  ،هـــ(1230 :تالــد ن الســيد ٍمــم  اآللم ــي اليغــدا ي )

 . 2000هـ=1422 ار الك ب العلمية، بعوت  ،الياري ىحية الحيعة ال انية
ألي الفر  ْجا  الد ن ىيد الـرْحن بـن ىلـي بـن   ا  املسع يف ىلم ال فسع،-

 ار  ،الحيعـــة ال انيـــة ،اْحـــد  ـــ  الـــد ن ،هــــ( وضـــه حماهـــيه093ٍمـــد اوـــم ي )ت:
  .2002هـ=1422 ،وتالك ب العلمية، بع 

هـــــ( 1100 :ألي ىقيلــــة املكــــي )ت ،ال  ــــا   واثحســــان يف ىلــــم  القــــرآن-
   . 2002ه=1423جامعة الشارقة  ،الحيعة األوىل
هـ( حتقي  002:ألي  بر ا حيىي بن ىلي ال ب  ي )ت ،هرو القصا د العشر-

 . 1993هـ=1412ليبان  ،بعوت ، ار الك ب العلمية ،األ  اذ ىيد السُ  اْلميف
ألي بكـــــر ٍمـــــد بـــــن القا ـــــم  ،هـــــرو القصـــــا د الســـــيه الحـــــما  اواهليـــــات-
بــعوت  ،بــيدا ،املك يــة العصــر ة ،حتقيــ  بربــات  م ــف هّيــم ه( 322 :)ت،األنيــاري
  2002ه=1429
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 :لرضـي الـد ن ٍمـد بـن اْلسـن األ ـ اباذي )ت ،هرو بافية ابن اْلاجـب-
 ،الحيعـة ال انيـة ،ب مر إميـش بـد ه  عقـمبهـ( قـد  لـه ووضـه حماهـيه وفهار ـه الـد 222

 . 2003هـ 1422ليبان  ،بعوت ، ار الك ب العلمية
هــ( 243ملمف  الد ن  عيش بن ىلي بن  عـيش الب ـمي )ت: ،هرو املفصش-

 ار الك ـــــب  ،الحيعـــــة اأُلوىل ،وضـــــه همامشـــــه وفهار ـــــه الـــــدب مر إميـــــش بـــــد ه  عقـــــمب
    .2001هـ =1422 ،بعوت ،العلمية

للشـيي اْحـد بـن  م ـف بـن ىيـد  ،فال يف تفسـع اهـر  األلفـالىمد  اْل-
 ار  ،هـــ( حتقيــ  ْحــد با ــش ىيــمن الســم 302:املعــرو  بالســمي اْللــه )ت ،الــدا م

 ت(-بعوت )  ،الك ب العلمية
 ار إحيـار  ،هــ( الحيعـة ال انيـة130 :العي لل ليش بن اْحد الفراهيـدي )ت-

  2000هـ = 1422ال اث العري 
حملمـد بـن ىلـي  القد ر اوامه بي فً الروا ة والدرا ة من ىلـم ال فسـع،ف ا -

 ،هــــ( ضـــيحه وبـــ  ه اْحـــد ىيـــد الســـُ   ار الك ـــب العلميـــة1200الشـــمبا  )ت: 
 ت(.-ليبان )  ،بعوت

لبــــمر الــــد ن بــــن نعمــــة اه  ،فــــروق اللغــــات يف ال مييــــ  بــــي مفــــا  الكلمــــات-
مك يـــة الرهـــد  ،الحيعـــة األوىل ،ضـــمان الدا ـــةحققـــه وهـــرحه الـــدب مر ٍمـــد ر  ،او ا ـــري
 .   2003هـ=1424

هــ( حتقيـ  ٍمـد 390:ألي هُ  بـن  ـهش العسـكري )ت ،الفروق اللغم ة-
 . 2009 ،بعوت ، ار الك ب العلمية ،الحيعة األوىل ،با ش ىيمن السم 

 ،الحيعــــة السا  ــــة ،للــــدب مر رمضــــان ىيــــد ال ــــماب ،فصــــم  يف فقــــه العربيــــة-
   2009ه=1430
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ألي ٍمد مكي بن اي طالـب  ،الكشف ىن وجم  القرارات السيه وىللها-
مؤ ســة  ،الحيعــة الرابعــة ،هـــ( حتقيــ  الــدب مر ٍيــي الــد ن رمضــان433 :القيســي )ت

 . 1923هـ 1403ليبان  ،بعوت ،الر الة
 ،الكشـــا  ىـــن حقـــا   غـــمام  ال ب  ـــش وىيـــمن األقاو ـــش يف وجـــم  ال او ـــش-

هـــ( رتيــه وضــيحه 032ه ٍمــم  بــن ىمــر بــن ٍمــد ال خمشــري )ت:ألي القا ــم جــار ا
 ار الك ـــب العلميـــة، بـــعوت،  ،الحيعـــة ال ال ـــة ،ٍمـــد ىيـــد الســـُ  هـــاهي ،وبـــ  ه
 . 2003-هـ1424

ــــات-  :ألي اليقــــار ا ــــمب بــــن مم ــــَّ اْلســــيً الَقرميــــيِّ الكفــــميِّ )ت ،الكلي
مــــــــــــد املصــــــــــــري ، رو ــــــــــــش ىــــــــــــدنان-هـــــــــــــ( حتقيــــــــــــ   1094 ة ال انيــــــــــــة الحيعــــــــــــ ،ٍو
 . 2011هـ=1432

ألي جعفـــر ىمـــر بـــن ىـــا   الدمشـــقي اْلبيلـــي  ،الليـــاب يف ىلـــم  الك ـــاب -
هــ، حتقيـ  الشـيي ىـا   اْحـد ىيـد املمجـم ، والشـيي ىلـي ٍمـد 220امل ـم  بعـد  ـبة 

  .1992هـ=1419 ،بعوت ، ار الك ب العلمية ،معمض، الحيعة اأُلوىل
ن ٍمــد بـــن مكـــر  بـــن مب ـــمر )ت: ألي الفضـــش ْجـــا  الـــد  ،لســان العـــرب-

  .2003 ،بعوت ، ار با ر ،الحيعة ال انية ،هـ(311
ــــ َّ ال يمــــي )ت ،جمــــا  القــــرآن- ــــد  َمْعَمــــر بــــن امل  ه( حتقيــــ  211 :لي ىيي

ليبــــــان  ،بــــــعوت ، ار الك ــــــب العلميــــــة ،الحيعــــــة األوىل ،وتعليــــــ  اْحــــــد فر ــــــد امل  ــــــدي
  2002ه=1423

 ـــاب الع  ـــ ، للقاضـــي اي ٍمـــد ىيـــد اْلـــ  بـــن احملـــرر الـــمجي  يف تفســـع الك-
الحيعة  ،هـ( حتقي  ىيد السُ  ىيد الشايف ٍمد042غالب بن ىحية األندلسي )ت:

  .2001هـ=1422 ،بعوت ، ار الك ب العلمية ،األوىل
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 ،ألي اْلســن ىلــي بــن إمساىيــش بــن  ــيد  املر ــي ،احملكــم واحملــين األى ــم-
الحيعــــة  ،حتقيــــ  الــــدب مر ىيــــد اْلميــــد هبــــداويهـــــ( 420 :املعــــرو  بــــابن  ــــيد  )ت

  2000هـ=1421ليبان  ،بعوت ، ار الك ب العلمية ،األوىل
ــــش- ــــش وحقــــا   ال او  ــــن ٍمــــم  البســــفي  ،مــــدارو ال ب   ــــن اْحــــد ب ــــد اه ب لعي

 ،بـــعوت ، ار املعرفـــة ،الحيعـــة ال انيـــة ،هــــ( اى ـــ  بـــه ىيـــد اجمليـــد طعمـــة حلـــه310)ت
  .2002-ه1429ليبان 

حققــه  ،لعيــد الــرْحن جــُ  الــد ن الســيمطي ، هــر يف ىلــم  اللغــة وانماىهــاامل-
مــد ابــم الفضــش إبــراهيم ،وىلــي ٍمــد اليمــاوي ،ٍمــد اْحــد جــا  املــمىل  ار اويــش  ،ٍو

   .ت(-بعوت ) 
ه( حتقيــ  433 :ملكــي بــن اي طالــب القيســي )ت ،مشــكش إىــراب القــرآن-

 . 1934ه=1394 مش   ،   ٍمد السماس
تــاليف اْحــد بــن ٍمــد بــن  ،او املبــع يف غر ــب الشــرو الكيــع للرافعــياملصــي-

 . 1994هـ=1414 ،ليبان ،بعوت ،هـ(  ار الك ب العلمية330 :ىلي الفيممي )ت
ألي اْلســن  ــعيد بــن مســعد  املعــرو  بــاألخفش األو ــن  ،معــا  القــران-

 ار الك ـب  ،هـ( وضه حماهيه وفهار ه إبراهيم    الـد ن، الحيعـة األوىل210)ت:
  .2002هـ=1423 العلمية، بعوت،

هــــــ( وضـــــه 203ألي  بر ـــــا   ـــــا  بـــــن ىيـــــد اه الفـــــرار )ت: ،معـــــا  القـــــران-
حماهــــــــــــيه وفهار ــــــــــــه، إبــــــــــــراهيم  ــــــــــــ  الــــــــــــد ن،  ار الك ــــــــــــب العلميــــــــــــة، بــــــــــــعوت 

  .2002هـ=1423
ألي إ ــــــــ اق ال جــــــــا  إبــــــــراهيم بــــــــن الســــــــري  ،معــــــــا  القــــــــران وإىرابــــــــه -

ـــــــدب مر ىيـــــــد اوليـــــــش ىيـــــــد هـــــــله،  ار اْلـــــــد  ، القـــــــاهر  هــــــــ( حتقيـــــــ  ا311)ت: ل
  .2004هـ=1424
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 ار إحيـــار  ،معـــا  الب ـــم للـــدب مر فاضـــش بـــاا الســـامرا ي، الحيعـــة األوىل-
 . 2003هـ =1422ليبان  ،بعوت ،ال اث العري
هــــ( ْجـــا  الـــد ن 321مغـــً اللييـــب ىـــن ب ـــب الىار ـــب لبـــن هشـــا  )ت-

 .حتقي : ٍيي الد ن ىيد اْلميد، القاهر  ،النصاري م ف بن اْحد بن ىيد اه 
ألي القا م اْلسي بن ٍمد املعـرو  بالراغـب  ،املفر ات يف غر ب القرآن-

 ار إحيـــار الـــ اث  ،الحيعـــة األوىل ،هــــ( ضـــيحه هيـــ م الحعيمـــي002 :األبـــفها  )ت
 . 2002هـ=1422 ،ليبان ،بعوت ،العري

هــ( حتقيـ  390 :د بـن فـارس بـن  بر ـا )تألي اْلسي اْح ،مقا ي  اللغة-
  20002هـ=1429القاهر   ، ار اْلد   ،ان  ٍمد الشامي

هــــ( حتقيـــ  األ ـــ اذ ٍمـــد ىيـــد 220حملمـــد بـــن    ـــد املـــب  )ت:  ،املق ضـــب-
 ت(-)  ا ال  ىضيمة،  ار الك اب، بعوت

هـــ( حتقيــ  حســن 220 :ألي العيــاس ٍمــد بــن ب  ــد املــب  )ت ،املق ضــب-
ليبـان  ،بـعوت ، ار الك ب العلمية ،الحيعة األوىل ،ومراجعة الدب مر إميش  عقمب ْحد

 . 1999ه=1420
لبــــن  ،مب  ــــب قــــرَّ  العيــــمن البــــماظر يف المجــــم  والب ــــا ر يف القــــرآن الكــــرمي-
والــــدب مر فــــؤا  ىيــــد املــــبعم  ،هـــــ( حتقيــــ  ٍمــــد الســــيد الصــــفحاوي093 :اوــــم ي )ت

 ت( -اث كبدر ة )  ،اْحد
 ،إىـــدا  األ ـــ اذ الـــدب مر إميـــش بـــد ه  عقـــمب ، ـــمىة ىلـــم  اللغـــة العربيـــةمم -
  2002ه1423ليبان  ، ار الك ب العلمية بعوت ،الحيعة األوىل
ل ما  ْجا  اي الفر  ىيد الرْحن بن  ،ن هة األىي يف ىلم المجم  والب ا ر-

 ،ة األوىلالحيعـ ،ه( وضه حماهيه خليش املبصمر093 :ىلي بن ٍمد بن اوم ي )ت
   . 2000ه=1421ليبان  ،بعوت ، ار الك ب العلمية
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ل ما  اي بكـر ٍمـد بـن ى  ـ   ،يف تفسع غر ب القرآن الع   ن هة القلمب -
الحيعـــــة  ،حتقيـــــ  الـــــدب مر  م ـــــف ىيـــــد الـــــرْحن املرىشـــــي ه(320 :السمســـــ ا  )ت

  2010ه=1432بعوت  ، ار املعرفة ،ال انية
هـــ( 911 :)ت ،وـُ  الـد ن السـيمطي ،اومامــهمهـه اهلمامـه يف هـرو ْجـه -

 مصر.  ،القاهر  ،املك ية ال مفيقية ،حتقي  الدب مر ىيد اْلميد هبداوي
 :ألي ىيــد الــرْحن إمساىيــش بــن اْحــد اْلــعي البيســابمري )ت ،وجــم  القــرآن-

 22011ه=1432ليبان  ،الحيعة األوىل ،ه( حتقي  جُ  السيمطي430
 :ملقاتــــــش بــــــن  ــــــليمان اليل ــــــي )ت ،لقــــــرآن الكــــــرميالمجــــــم  والب ــــــا ر يف ا-

ليبــان  ، ار الك ــب العلميــة بــعوت ،الحيعــة األوىل ،ه( حتقيــ  اْحــد فر ــد امل  ــدي100
 . 2002ه=1429

ألي اهلُ  اْلسن بن ىيد اه العسكري  ،المجم  والب ا ر يف القرآن الكرمي-
 ،بــعوت ،الك ــب العلميــة  ار ،الحيعــة األوىل ،هـــ( حتقيــ  اْحــد الســيد390بعــد  :)ت
 . 2010ليبان 

هـــ( 130 :هلــرون بــن مم ــَّ القــارئ )ت ،المجــم  والب ــا ر يف القــرآن الكــرمي-
 . 2002ىمَّان  ،الحيعة األوىل ،حتقي  األ  اذ الدب مر حاِ باا الضامن

ألي ىيــد اه اْلســي بــن ٍمــد  ،المجــم  والب ــا ر أللفــال ب ــاب اه الع  ــ -
 ار الك ـــب  ،الحيعـــة األوىل ،هــــ( حتقيـــ  ىـــري ىيـــد اْلميـــد ىلـــي432 :الـــدامغا  )ت

  2003هـ=1424ليبان  ،بعوت ،العلمية
ألي اْلســــن ىلــــي بــــن اْحــــد الماحــــدي  ،الم ــــين يف تفســــع القــــران اجمليــــد -

هـــ( حتقيــ  الشــيي ىــا   اْحــد ىيــد املمجــم  والشــيي ىلــي ٍمــد 422البيســابمري )ت:
  .1994هـ=1410 لك ب العلمية، بعوت، ار ا ،معمض، الحيعة األوىل
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 السيرة العلمية
 .ىيد اويار ف  ي   دان ذنمن بميف ىلي :ال م-
 .يا قرب  ور  قا م ا  ،ٍلة الشفار ، 1943املمبش/ :ٍش وتار ي المل  -
 .1922 بة  ،يف املدر ة الق حانية ،اهنيُت  را   الب دا ية-
 . 1920 بة  ،يف م م حة اْلر ة ،اهنيُت  را   امل م حة-
  1923 بة  ،القسم العلمي ،يف اثىدا  ة املرب  ة ،اهنيُت  را   اثىدا  ة-
ُت ىلـَّ هـها   حصـل ،خر ج بلية ال بية امللغـا  / قسـم اللغـة العربيـة /جامعـة بغـدا - 

 . 1932 بة  ،اليكالمر مس يف هذ  الكلية بدرجة جيد جدًّا
ــــا يف ثانم ــــة قيــــار  يف - مث نُقلــــُت بعــــدها إىل م م ــــحة   ، 9/10/1933ُىيِّبــــُت مدر ل

وبعــد  ،فم م ــحة اي بكــر الصــد   ،مث م م ــحة امل ــ  ،مث ثانم ــة قــر  قــمَ ،بــرملي 
 . 1929عهد إىدا  املعلمات  بة حصميل ىلَّ هها   املاجس ع، ِ نقلي إىل م

ا ىــا ِ  ،حصــلُت ىلــَّ هــها   املاجســ ع يف اللغــة العربيــة-   ر ـــال   بدرجــة جيــد جــدًّ
املم ـــــــــممة )املشـــــــــابلة بـــــــــي واو اْلـــــــــا  وواو املصـــــــــاحية يف الب ـــــــــم العـــــــــري( ب ـــــــــار ي 

ئمجــــــب األمــــــر اوــــــامعي املــــــرقم  ،  جامعــــــة املمبــــــش / بليــــــة اآل اب20/12/1922
   9/1/1929يف  3/11/319
بــاطروح  املم ــممة  ،بدرجــة ام يــا  ،حصــلت ىلــَّ هــها   الــدب مرا  يف اللغــة العربيــة-

ئمجـــب األمـــر اوـــامعي  ، 22/2/1993))مـــا( يف القـــرآن الكـــرمي / را ـــة حنم ـــة( يف 
   12/9/1993ب ار ي  32ع3/11/2العد  

املعلمـــــي يف وباهـــــرُت ال ـــــدر   بكليـــــة  ،ِ نقـــــش خـــــدما  إىل و ار  ال علـــــيم العـــــايل-
 ال  هي بلية ال بية األ ا ية حاليا ، 19/3/1993
وبان ىـد  اومامـه الـ  بـعدُت فيهـا ىلـَّ  ،ُبلِّفُت با حابة من لدن و ار  األوقا -

واو  خحيـة خحي هـا بانـت يف جـامه حيـىي الحالـب/حي  ،سسـة ىشـر جامعلـا ،مبابرها
ــــاىي ــــر خحــــه بانــــت يف  ، 1923 ــــبة  ،يف األ ــــابيه األوىل مــــن اف  احــــه ،الرف واب 
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ــــــمن  الب ــــــمي املعــــــرو   ــــــامه هــــــيي الشــــــن وآخرهــــــا بانــــــت يف جــــــامه  ،جــــــامه  
  2000مث تربُت املبب  بة  ،العحاَ/بمبملي

اضـرلا يف الدرا ـات  ،جامعة املمبـش ،بقيت اىمش تدر سيًّا بكلية ال بية األ ا ية- ٍو
ـا ومشـرفلا لر ـا ش املاجسـ ع واطـار ا ا ،العليا يف قسـم اللغـة العربيـة يف  .لـدب مرا ومباقشل

 . 0/2/2012ح  ُاحلُت ىلَّ ال قاىد ب ار ي  ،الكلية املذبمر 
  3/2/2002ترقيُت إىل األ  اذ ة ب ار ي -
  

 للمؤلف
 .1933اه وال قد  املا ي ىبد اثنسان  بة -1
هـ 1400محيعة ا عد بغدا   ،الحيعة األوىل ،اغ بم هيابِ يف طاىة اه-2

 . 1920لسبة  299يف املك ية المطبية بيغدا  رقم اث داع ، 1920=
 ،إىل تارو الصُ  ر الة او ،فضش الصُ  وحكم تاربها يف الك اب والسبة-3

يف املك ية المطبية بيغدا     رقم اث داع1920بغدا   ،محيعة ا عد ،الحيعة األوىل
 . 1922لسبة  022

ا مل تكن وق ئذ  ؛طيعهاوهذ  الك ب ال ُثة نفدت نس ها ومل اىد  ألهنَّ
 .او خم ونة يف حا ية ،مسملة ىلَّ قرص

/ 202رقـــم اث ـــداع يف  ار الك ـــب والمثـــا   بيغـــدا  .إىمـــا  القـــرآن الكـــرمي-4
  2009لسبة 

لســبة  203رقــم اث ــداع يف  ار الك ــب والمثــا   بيغــدا / .مــماى  إ ــُمية-0
2009  
لســـبة  204والمثـــا   بيغـــدا /رقـــم اث ـــداع يف  ار الك ـــب  . روس إ ـــُمية-2
2009  
رقـــــم اث ـــــداع يف  ار الك ـــــب  .بـــــي املاضـــــي واْلاضـــــر / قصـــــا د إ ـــــُمية-3
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  2009لسبة  200والمثا   بيغدا /
رقـم اث ـداع يف  ار  .املشابلة بي واو اْلا  وواو املصاحية يف الب م العـري-2

  2009لسبة  202الك ب والمثا   بيغدا /
رقــم اث ــداع يف  ار الك ــب والمثــا    .كــرمي /  را ــة حنم ــة)مــا( يف القــرآن ال-9
  2009لسبة  203بيغدا /

رقـــــــم اث ـــــــداع بـــــــدار الك ـــــــب والمثــــــــا    .. را ـــــــات يف الب ـــــــم القـــــــرآ -10
  2009لسبة  211بيغدا /

لسبة  202رقم اث داع يف  ار الك ب والمثا   بيغدا / .من م اىم الب ا -11
2009  

رقـــم  ،ف  وال ضـــمي مـــن بـــدع الب ـــا  واملفســـر نالبصـــب ىلـــَّ نـــ ع ا ـــا-12
 . 2010لسبة  1332 اث داع بدار الك ب والمثا   بيغدا /

ـــا ،المجـــم  الدخيلـــة يف ب ـــب المجـــم  والب ـــا ر -13 مـــه  ،لفـــ  )الـــذبر( َّنمذجل
لغــة القــرآن فــمق حنــم الب ــا  رقــم اث ــداع يف  ار الك ــب والمثــا    :ِبــ  بــغع بعبــمان

   2011لسبة  1392بيغدا / 
رقــم اث ــداع يف  ار الك ــب  .ل وجــم  ول ن ــا ر يف ب ــب المجــم  والب ــا ر-14

   2014لسبة  232والمثا   بيغدا / 
رقــــم اث ــــداع يف  ار  .اخــــ ُق األوجــــه واملعــــا  يف ببــــب حــــرو  املعــــا -10

   2014لسبة  233الك ب والمثا   بيغدا / 
م اث ــــداع يف  ار الك ــــب رقــــ ..طرا ــــ  اخــــ ُق المجــــم  يف ب ــــب المجــــم -12

   2014لسبة  234والمثا   بيغدا / 
 .ظن واخما ا وال ضمي يف القرآن الكرمي-13
 تذبع اوىل البمهَّ واليصا ر ِبَ    ب ب المجم  والب ا ر -12
 .األضدا  يف القرآن الكرمي-19

 


