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الحمد هللا الذي تواضع لعظمته كل شيء، والحمد هللا الذي يستلزم لقدرته كل  

زته كل شيء والحمد هللا الذي خضع لملكه كل  عشيء والحمد هللا الذي ذل ل

  شيء  

رب حمدا   دك ياحمهذا العمل ن  تمامإلنحمد اهللا العلي القدير على توفيقه لنا  

  اللك العظيم  جامك و قـيليق بم

  :وبعد  

"  عبد اهللا عيسى لحيلحالدكتور  " لشكر الجزيل إلى األستاذ الفـاضلم بانتقد

   واالحتراممنا جزيل الشكر    هموجه في عملنا لالوأحسن    معيننعم اللنا   كان  يذال

االعتراف بالفضل أن نشكر جميع أساتذة قسم اللغة و األدب    بواج و يملي علينا

  ن كانت له يد في انجاز هدا العملوالى كل م, العربي
  



  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

    مةمقد



 مقدمة 
 

  أ
 

  : مقدمة

حيب وال يعطي  يعطي الدنيا ملن حيب ومن ال  ال يسأم من كثرة السؤال والطلب،العاملنيرب احلمد هللا 

أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه {:يقول تعاىل   :إال ملن أحب ورغب أما بعد ينالد

  .}82:النساء{.}اختالفا كثريا

 ملن أجلّ  ،مواطن اإلعجاز البالغي فيه وبيان فصاحته ةودراس آيات القرآن الكرمي، التدبّر يففال شك أن 

كتاب مساوي ،فوجب على    هنو ك ةشهد من تكتل ضد القرآن الكرمي والطعن يف مصداقين األعمال خصوصا ما

زامنا وت ،ه أن يبحث يف آيات القرآن ليبني عظمته ومكمن ربانيتهكل باحث مسلم مهما  كان ختصصه ومستوا

شهده العامل يف شىت جماالته املعرفية ،ظهرت علوم ومناهج جديدة أسهمت  الذيمع احلركة العلمية والتطور 

علم "يسمى ه العلوم ماذبشكل كبري يف خدمة النص القرآين من خالل ربط تلك العلوم بالقرآن الكرمي،ومن بني ه

 ا العلم على جانب من ألفاظذخالل تطبيق منهج ها البحث من ذلبنة بنائنا يف ه اختذناهي ذوال"المصطلح

نبات وحيوان وأرض ومساء وحبار وأ�ار،فكان موضوع  وما حتويه من ةعيبطآن الكرمي ،ونقصد تلك املتعلقة بالالقر 

من آيات ضا العلم لبيان تذحيث اعتمدنا على وسائل ه،  - المصطلحات الطبيعية في القرآن الكريم -حبثنا 

الكرمي مصطلحات حاملة  نآالقر القرآن الكرمي أللفاظ طبيعية سواء تعلقت باحليوان أو النبات مث أصبحت يف 

 منوذجونسبها إليه ووصفه �ا ،ودلك من خالل  اإلنسانكون القرآن الكرمي خص �ا لدالالت إميانية تصورية  

  .ت قرآنية تطبيقي �موعة من األلفاظ الطبيعية واليت صارت مصطلحا

تبيان العالقة الوطيدة بني  ،ن الكرميآا املوضوع يف حتديد مفاهيم املصطلحات يف القر ذوتكمن أمهية ه 

ودحض أفكار  على املشككني يف إعجازه  در لا و الكرمي و القرآندفع الشبهة عن  وكذلك اإلنسان والطبيعة،

يهدف و  يغفل عنها الكثري من القارئني لكتاب اهللاويهدف للوصول إىل املفاهيم اليت قد  القائلني بأنه كالم البشر،



 مقدمة 
 

  ب
 

،كما يهدف أيضا إىل إبراز طريقة القرآن الكرمي يف  يةآنالقر أيضا إىل تطبيق الدراسة املصطلحية على املدونة 

  .  اخلطاب والتعبري سواء كان ترغيبا أم ترهيبا

وشغفنا بكتاب اهللا ما  من جهة، املصطلحيةا املوضوع إىل تناسبه وختصصنا ذويرجع سبب اختيارنا هل

أخرى أحسن احلديث على اإلطالق من جهة و  أوجب علينا الغوص يف أعماق بالغته موقنني بأنه أفضل الكتب

  : ا البحث يف جمموعة من التساؤالت واملتمثلة فيما يليذوميكن أن نلخص إشكالية ه

  خيتلف عن مفهومها يف القرآن الكرمي؟  ةغللاهل مفهوم مصطلحات الطبيعة يف.  

 لك املفاهيم؟تهي املناسبات اليت ارتكز عليها القرآن الكرمي يف نقل  ما  

  املصطلحات الطبيعية من الطبيعة إىل اإلنسان؟ما احلكمة من نقل مفاهيم  

تطبيقي مع مقدمة وخامتة  ثايناألول نظري وال :ا يف فصلنيذه التساؤالت جعلنا حبثنا هذولإلجابة على ه

على شكل مدخل خاص لضبط مفاهيم العنوان ومفاهيم متعلقة به من خالل حتديد  جعلناهفالفصل األول  طبعا،

  :   ا املدخلذه األخرية وتعريفها فشمل هذه

 واالصطالحا العنصر تعريف املصطلح بني اللغة ذيف ه أدرجنا :ماهية المصطلح .  

 للغة يف إشارة إىل أن املصطلحات إمنا هي جزء منهاوقد عرفنا ا: ماهية اللغة .  

 مث بيان عالقتها باللغة واالصطالحتطرقنا إىل مفهومها يف اللغة :  ماهية الطبيعة.  

 أي تعريف القرآن الكرمي من خالل  وقد اعتمدنا على القرآن الكرمي يف التعريف،: تعريف القرآن الكريم

  .لت أمساءه وصفاتهمشآياته اليت 

 القرآن  عالقة خالصمن خالل بيان عالقة اللغة العربية بالطبيعة مث است: عالقة القرآن الكريم بالطبيعة

  .نزل قرآنا عربيا األخريا ذ�ا كون ه الكرمي



 مقدمة 
 

  ت
 

  مضمون  خالصوهو تعريف موجز ميكن من خالله است: الكريم القرآنمفهوم المصطلح الطبيعي في

  .الدراسة

مت فيه رصد جمموعة من األلفاظ الطبيعية يف القرآن الكرمي اعتمدنا فيه  إذ ،تطبيقياأما الفصل الثاين فكان 

اآلية اليت ورد فيها  ذكر،مث معناه يف القرآن الكرمي من خالل }املعاجم{اللفظ مث بيان معناه يف اللغة  إيراد

إىل مصطلح قرآين ،مث  يعيبطلا ظفللااملصطلح وتفسريها ،وخنلص بعدها إىل العالقة واملناسبة اليت مسحت بانتقال 

  .املقام قتضاها امخامتة أوجزنا فيها 

لسان من  فأخذناها متعلقا بالتفاسري واملعاجم ،وقد اعتمدنا على جمموعة من املصادر واملراجع كان جلّ 

ومن املعاجم  دييكتاب العين للخليل ابن أحمد الفراهو معجم مقياس اللغة البن فارس ،ورظالعرب البن من

 التحرير والتنويرومن التفاسري  ، مجمع اللغة العربيةالصادرين عن  كالمعجم الوسيط والمعجم الوجيزاحلديثة 

كر أهم املؤلفات املتوافقة ذ وتعد املصادر السالفة ال البن كثير عظيموتفسير القرآن ال الطاهر بن عاشورـ ل

  .وموضوع حبثنا 

نظري وتطبيقي فاعتمدنا  :ينقسم إىل شقني ئيا وصفيا،كونه ا البحث منهجا استقراذوكان منهج ه 

 مع طريف العمل يف اجلانب التطبيقي وما تهمءملالاملنهج الوصفي يف التحليل والتعليل واعتمدنا االستقراء 

 .دراسة العالقة بني اللفظ الطبيعي واملصطلح القرآين يفتفاسري لامن  اهناستخلص

لكنها حلقة يف سلسلة  ،علم املصطلح بالقرآن الكرميوال يعد البحث هذا األول أو الوحيد الذي خص عالقة 

 :خمتلف الباحثني نذكر إليهفقد تطرق ,يوم يرث اهللا األرض ومن عليها  إىلطويلة هلا بداية و ليس هلا انتهاء 

  قدمت من خالهلا  - دراسة مصطلحية -مفهوم التأويل في القرآن الكريماملعنونة  فريدة زمرددراسة

  .صطلحية ودراسة ملصطلح التأويلتعريفا للدراسة امل



 مقدمة 
 

  ث
 

  الدراسة المصطلحية أللفاظ القرآن الكريماملعنونة  عبد الحميد درقاويدراسة . 

  الدراسة المصطلحية وموقعها من مناهج التجديد في تفسير القرآن  املعنونة محمد البوزيـدراسة

    .الكريم

وقد جنيز ألنفسنا أن نقرتح بعض العناوين قد تصلح للدراسة من طرف باحثني وطالب آخرين انطالقا   

  : من دراستنا منها

 دراسة مصطلحية جلميع مصطلحات الطبيعة يف القرآن الكرمي ـ  

 دراسة مقارنة بني املدونة القرآنية وكالم العرب.  

صاحبه جمموعة من العراقيل ،ولعل أهم ما واجهنا من  أماموقد وقفت  إالوال يكاد خيلو حبث   

  .يف املدونة القرآنية هيد املصطلحات الطبيعية نظرا لدقتصعوبات ،صعوبة حتد

الذي مل يبخل  ،عبد اهللا عيسى لحيلحيف ختام هذه املقدمة نتقدم بالشكر والتقدير لألستاذ الدكتور  

  يقصر يف واجبه جتاه مذكرتنا،وحنمد اهللا الذي وفقنا هلذا العملعلينا بتوجيهاته و نصائحه ومل يدخر جهدا ومل 

اهللا بقلب  أتىمن  إالونسأله أن جيعله يف ميزان حسناتنا يوم يقوم الناس لرب العاملني ،يوم ال ينفع مال وال بنون 

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني اهللا وسلم وبارك على حممد و على آل حممد، وصلّ   ،سليم

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ول الفصل�� 

مدخل�مفا�ي���ملصط��ات�

   العنوان�
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   :مفهوم المصطلح1 - 

مدلول ثـان ملناسـبة جمازيـة بينهمـا ىل إتعين انتقال اللفظ من مدلول أول " االصطالح"أو " املصطلح"كلمة 

" املصـــطلح"وقـــد خصـــها بالـــدرس خمتلـــف البـــاحثني والدارســـني يف شـــىت جمـــاالت اللغـــة، فمـــنهم مـــن اســـتخدم كلمـــة 

االســتخدام إال أننــا نســجل االتفــاق بــني هــؤالء وأولئــك ، لكــن رغــم ذلــك "االصــطالح"ومــنهم مــن اســتخدم كلمــة 

  .على أنه تلك النقلة النوعية اليت يسجلها املعىن يف املبىن الواحد

واالستصــالح نقــيض (...) ضــد الفســاد : الصــالح«أن لســان العــرب البــن منظــور جــاء يف : المصــطلح لغــة -أ

، وتعـّد هـذه اجلزئيـة ركيـزة املصـطلح الـذي )دفُسـ(بضـدها ) صـلح(قد ربط معىن منظور فنرى أن ابن  )1( »االستفساد

يوضـع بدقــة يف قالـب معــني للداللـة علــى معـىن معــني يف ختصـص حمــدد، ألجـل تيســري اسـتخدامه ووضــوح بـني مجيــع 

املســتخدمني لــه، ممــا يــؤّدي إىل رفــع الفســاد واالخــتالف النــاتج عــن اللــبس يف معــىن املصــطلح بســبب فســاد معنــاه 

  .»ومبناه

، وأصـلحه ضـّد ...الصـالح ضـّد الفسـاد«، فقـد أورد القاموس المحيطيف الفيروز أبادي  الشيء عند ونفس

  .)2( »، واستصلح نقيض استفسد...، وصاحله مصاحلة وصالحا، واصطالحا واّصاحلا وتصاحلا واّصلحا...أفسده

املصـــطلح نقطـــة هامـــة يف عمليـــة وضـــع املصـــطلح وهـــي ضـــرورة أن يكـــون ) ص،ل،ح(ونســـجل مـــن خـــالل 

  .سليما، بعيدا عن اللبس والغموض من أجل تيسري عملية استخدامه

، واعتمــادا علــى حداثـــة "الصـــادر عــن جممــع اللغــة العربيـــة المعجــم الوســيط"يف ) صـــلح(أمــا بــالنظر ملــادة 

  :لياملؤلف ميكن توضيح املعىن أكثر، فزيادة على كون الصالح ضّد الفساد جند معاين أخرى ميكن إمجاهلا فيما ي

                                                           
  .)ح.ل.ص(، مادة 4لبنان، ط-لسان العرب، ا�لد الثامن، دار صادر، بريوت :ابن منظور )1(

  .235فصل الصاد، ص -، باب احلاء1، ج1983لبنان، -القاموس احمليط، دار الفكر، بريوت :الفريوز أبادي جمد الدين حممد بن يعقوب )2(
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، حيــث تنطبــق )1( »أزال فســاده=أتــى مبــا هــو صــاحل نــافع والشــيء= يف عملــه أو أمــره) أصــلح(« :عبــارة :أولهــا -

هـــذه احلالـــة علـــى االجتهـــاد الفـــردي يف وضـــع املصـــطلح؛ إذ يـــأيت واضـــع املصـــطلح مبـــا هـــو صـــاحل ونـــافع للغـــة 

 .وأهلها

وتنطبـق هـذه احلالـة علـى املصـطلح األجنـيب  )2("أزال ما بينهما من عداوة وشـقاق= وبينهما...« :عبارة: ثانيها -

يف اللغـــة العربيـــة، إذ يعمـــل علـــى نقـــل املصـــطلحات و�ـــذيبها وفـــق خصوصـــيات كـــل لغـــة، ونظامهـــا يف وضـــع 

 .لة واللغة املنقول عنهاة أثناء الّتواصل بني اللغة الناقاملصطلحات، مما يؤدي إىل تقليص الفجو 

اتفـــــاق طائفـــــة علـــــى شـــــيء خمصـــــوص، ولكـــــل علـــــم  -و-اصـــــطلحمصـــــدر –) االصـــــطالح(«:عبـــــارة: ثالثهـــــا -

ومن خالل معىن االصطالح نفهم أن وضع املصطلح يـتم علـى مسـتوى مجـاعي وضـعا حينـا  )3( ،»اصطالحاته

تعكـــس لنـــا دقـــة " لكـــل علـــم اصـــطالحاته: "وعبـــارة" اتفـــاق طائفـــة علـــى شـــيء خمصـــوص"واتفاقـــا حـــني آخـــر 

 .هلا وختصص املصطلحات يف ا�االت اليت وضعت

للمصـــطلح تعـــاريف عديـــدة وخمتلفـــة، ويعـــود الســـبب يف ذلـــك بتعـــدد الواضـــعني هلـــا، : المصـــطلح اصـــطالحا -ب

فكـل يعـرف حسـب ختصصـه وحاجتـه، غـري أن بعـض السـمات اجلوهريـة . وتعدد اختصاصا�م، ومنـاهجهم ولغـا�م

  .للمصطلح هي القاسم املشرتك بني كل التعاريف

عبـــارة عـــن اتفـــاق قـــوم علـــى " :، املصـــطلح علـــى أنـــهالتعريفـــات يف كتابـــه الشـــريف الجرجـــانيفقـــد عـــّرف 

ونسـتنبط مـن هــذا التعريـف شــرطني أساسـيني مــن شـروط وضــع . )4("شـيء باســم مـا ينقــل عـن موضــعه األولتسـمية 

أي أن اســتخدام املصــطلح مــرتبط مبــدى تواضــع أصــحاب اجلماعــة اللغويــة الواحــدة : فــاألول هــو االتفــاق: املصــطلح

  .ستخدامه أما الشرط الثاين فهو انتقال املعىن عن موضعه القدميعلى ا

                                                           
  .)ح.ل.ص(مادة ، 2004، 4املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط: جممع اللغة العربية)1(

  .املرجع نفسه، املادة نفسها )2(

  .املرجع نفسه، املادة نفسها )3(

  .44ص، 1م، ط1991حممد عبد احلكيم القاضي، دار الكتاب اللبناين، بريوت، : التعريفات، ضبطه وفهرسة: الشريف علي بن حممد اجلرجاين )4(
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ـــه مصـــطفى الشـــهابيويعـــرف  االصـــطالح جيعـــل لأللفـــاظ مـــدلوالت جديـــدة غـــري « :االصـــطالح علـــى أن

  .أيضا إىل ضرورة االنتقال من املدلول القدمي إىل مدلول جديد الشهابيفيشري  )1( »مدلوال�ا اللغوية أو األصلية

: على ضـرورة االتفـاق والتواضـع يف وضـع املصـطلحات الجرجاني تعريف التعريفات اليت تتفق معومن بني 

إىل أداة الصــناعة كــون ، مــن آليــة الفهــم المصــطلح فــي اللســان العربــيللمصــطلح يف كتابــه  عمــار ساســيتعريــف 

اتفـــــاق املصـــــطلح هـــــو مفـــــردة صـــــيغت وفـــــق خصـــــائص اللغـــــة للداللـــــة علـــــى ماهيـــــة شـــــيء حمـــــدد وحصـــــلت علـــــى "

  .)2("املتخصصني

املصــطلح لغــة خاصــة «: بقولــه اللســانيات واللغــة العربيــة: يف كتابــه عبــد القــادر الفاســي الفهــريويعرفــه 

  .)3( »معني يفأو معجم قطاعي يسهم يف تشييد بناء ورواجه أهل االختصاص يف قطاع معد(...) 

لغوي حمـدد ملفهـوم معـني، أي معنـاه هـو املفهـوم رمز : "إضافة إىل ما ذكر يف تعريفه سابقا، فإنه يعّرف بأنه

الــذي يــدّل عليــه هــذا املصــطلح، وتعتمــد درجــة وضــوح معنــاه علــى دقــة موضــوع املفهــوم ضــمن نظــام املفــاهيم ذات 

، إذ يفهم من هذا التعريف أن املصطلح كرمز لغوي يكون حمـدد املفهـوم أو معـىن معـني بدقـة كبـرية داخـل )4("العالقة

تعـالق مـع مصـطلحات مبفـاهيم أخـرى ضـمن احلقـل أو التخصـص املعـريف الواحـد، إذ أن دقـة معـىن نظام متـداخل وم

املصـــــطلح تتحـــــدد مـــــن خـــــالل عالقتـــــه باحلقـــــل العلمـــــي أو اللغـــــوي الـــــذي وجـــــد فيـــــه، ومـــــن خـــــالل عالقتـــــه ببقيـــــة 

 .املصطلحات تشكل معه كنظام مركب هلذا العلم

. 

. 

                                                           
  .6م، ص 1965املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القدمي واحلديث، مطبوعات ا�مع العلمي العريب، دمشق، : األمري مصطفى الشهايب )1(

  .94، ص 2009، 1املصطلح يف اللسان العريب، من آلية الفهم إىل أداة الصناعة، عامل الكتب احلديث، األردن، ط: عمار ساسي )2(

  396، ص 1985، 1اللسانيات واللغة العربية، مناذج تركيبية وداللية دار توبقال، الدار البيضاء، املغرب، ط :عبد القادر الفاسي الفهري )3(

  .03، ص 2005املصطلح العريب شروطه وتوحيده، جملة جامعة اخلليل للبحوث، ا�لد الثاين، العدد األول، األردن، دط، : علي توفيق احلمد )4(
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  :مفهوم اللغة -2

واإلشـارات تشـكل أداة مـن أدوات املعرفـة، وتعتـرب أهـم وسـيلة للتواصـل والتفـاهم اللغة هي نسق من الرموز 

واالحتكــــاك بــــني أفــــراد ا�تمــــع، ويف ميــــادين شــــىت، ويــــرتبط اســــتخدام اللغــــة مبــــدى قــــدرة اإلنســــان علــــى اكتســــاب 

 .واستخدام نظامها املعقد للتواصل

  :لغة: للغةا -أ

: إذا تكلــم: شـتقة مـن لغـا، يلغـواللغـة م«: لغويـا يف قولـهتعريفــا  فـي لسـان العـرباللغـة  ابـن منظـوريعـرف 

  .)1( »ناها الكالمفمع

  :اصطالحا: اللغة -ب

أصـوات «: بأ�ـا الخصـائصيعرفهـا يف  ابـن جنـيإن تعريفات اللغـة يف االصـطالح متنوعـة ومتعـددة فنجـد 

  .)2( »يعّرب �ا كل قوم عن أغراضهم

بعض من اجلوانب املميزة للغة، فأكد علـى طبيعتهـا الصـوتية ويعتمد هذا التعريف تعريفا دقيقا، حيث ذكر 

  .من جهة، وذكر وظيفتها االجتماعية يف التعبري ونقل الفكر من جهة أخرى

هـي "للغـة، حيـث جـاءت يف التعريفـات اللغـة،  الشريف الجرجانيعن تعريف  ابن جنيوال يبتعد تعريف 

 .رجاين أيضا ركز يف تعريفة للغة على اجلانب الوظيفي هلا، فنالحظ أن اجل)3("ما يعّرب به كل قوم عن أغراضهم

.  

                                                           
، 1لبنان، ط-لسان العرب، منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت :ور األنصاريظالفضل حممد ابن مكرم ابن من ومجال الدين أب )1(

  .مادة صلح، 2005

  .حممد علي النجار، دار الكتب املصرية، مصر: تح: اخلصائص: الفتح عثمان بن جين وأب )2(

  .202، ص التعريفات : اينالشريف علي بن حممد اجلرج )3(
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  :مفهوم الطبيعة -3

  :لغة: الطبيعة -أ

اخلليقــة «: أن الطبيعــة هــي لســان العــربورد معجــم ألقــد ورد املفهــوم اللغــوي للطبيعــة يف عــدة معــاجم عربيــة، إذ  

اإلنسان طباعا، وهو مـا طبـع عليـه مـن  بعوجيمع ط...كالطبيعة، مؤنثة: اإلنسان، والطباع والسجية اليت جبل عليها

فطــره، وطبــع اهللا اخللــق : وطبعــه اهللا علــى األمــر بطبعــه طبعــا... طبــاع اإلنســان يف مأكلــه ومشــربه، وســهولة أخالقــه

وطبــع اهللا ...ري يف الطبــع وحنــووالطبــع اخلــتم وهــو التــأث...علــى الطبــائع الــيت خلقهــا فأنشــأهم عليهــا وهــي خالئقهــم

  .)1(»وال يوفق خلري...أي ختم فال يعي...ختم على املثل، ويقال طبع اهللا على قلوب الكافرين: على قلبه

السـجية جبـل عليهـا : الطبيعـة مـن الطبـع، والطبيعـة والطبـاع ككتـاب«أن : القـاموس المحـيطوقد جاء يف 

خـتم، : وطبـع عليـه، كمتـع...املطعم واملشرب وغري ذلك من األخالقما ركب فيها من : اإلنسان، والطّباع ككتاب

جبــل، وفــالن يطبــع إذا مل يكــن لــه نفــاذ يف مكــارم : وطبــع علــى الشــيء بالضــم...واخلــتم هــو الّتــأثري يف الطــني وحنــوه

  .)2(»ختلق بأخالقه: التجنيس، وتطبع بطباعه: والتطبيع...األمور

الســجية الــيت جبــل : والطبيعــة«: ذين التعــريفني، وجــاء كمــا يلــيوعــرف مصــطلح الطبيعــة تعريفــا مشــا�ا هلــ

اخلـتم، وهـو التّـأثري يف الطـني وحنـوه : عليها اإلنسان، وهو يف األصـل مصـدر، والطبيعـة مثلـه، وكـذلك الطبـاع والطبـع

: أي ختمــت، وطّبعــت الــدرهم أو الســيف، أي علمــت، والطِّبــع بالكســر: والطبــاع؛ اخلــامت؛ وطبعــت علــى الكتــاب

  .)3(»لنهر، واجلمع أطباعا

                                                           
  ).ع.ب.ط(مادة، 2006، 1، ج1، بريوت، لبنان، طادرلسان العرب، دار ص: ابن منظور )1(

  .)ع.ب.ط( مادة ،2008، 8القاموس احمليط، مؤسسة الرسالة، ط: الفريوز أبادي )2(

  .1253، 1252، ص 1990، 4، ط3الصحاح، دار العلم، بريوت، لبنان، ج: امساعيل بن محاد اجلوهري )3(
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زيـــاء درس الطبيعـــة، العـــامل احلســـي يعلـــم الطبيعـــة، ف: الطبيعـــة«: كـــاآليتالمنجـــد وقـــد عرّفـــت الطبيعـــة يف 

متسـاهل مـن طبيعتـه، مـرح طبعـه، مـزاج اإلنسـان املركـب األخـالط ...خملوقات الكون من نبات ومساء وجبال وأوديـة

مـــا وراء الطبيعـــة، عـــامل الغيـــب، طبـــائع ...اهللا ســـبحانه وتعـــاىل مـــن مزاجـــهطبيعـــة النـــار أو الـــدواء وحنوهـــا، مبـــا ســـخر 

خــــــاص باملـــــادة الطبيعيــــــة، والظــــــواهر الطبيعيـــــة، موجــــــودة يف الطبيعــــــة : وطبيعــــــي...األشـــــياء وصــــــفا�ا وخصائصـــــها

 .)1( »مدرسة أدبية وفنية تدعو إىل تقليد الطبيعة: والطبيعات، علم الطبيعة وطبيعة

 :الحالطبيعة في االصط -ب

إن الطبيعة هي الوجود املـادي الـذي حيـيط بنـا وكـل شـيء حمسـس نلمسـه أو حنـس بـه، أو يـؤثر علـى كياننـا  

كلــه، أو علــى وجودنــا بطريقــة مــا، كالشــمس والقمــر والنجــوم واجلبــال واألشــجار والــربق والرعــد، والطبيعــة مبفهومهــا 

ط مــن مشــس وقمــر وجبــال والظــواهر مــا يــرتب الشــامل تنقســم إىل عناصــر وظــواهر، فالعناصــر تشــمل الكــون احملســوس

بتلـــك العناصـــر ارتباطـــا ســـببيا كالليـــل والنهـــار، فإ�مـــا متســـببان يف حركـــة الشـــمس ودوران األرض حوهلمـــا، والرعـــد 

  .)2(والربق متسببان عن اصطكاك السحب وحركتهما يف اجلو

الطبيعــــة احليــــة الناميــــة : مث هنــــاك تقســــيم آخــــر للطبيعــــة بعناصــــرها وظواهرهــــا جيعلهــــا قســــمني رئيســــيني مهــــا

  .والطبيعة الصامتة

فالطبيعـة احليـة الناميـة مـا اشـتملت عليـه مـن خمتلـف احليـوان والطـري، والطبيعـة الصـامتة تشـتمل علـى ظـواهر 

  .نات ورعد وبرق وحنوهاوعناصر متعددة من أرض ومساء وحبار وأ�ار وينابيع وج

الطبيعة احلقيقية كالبحار واأل�ـار والطبيعـة الصـناعية وهـي مـا كـان ": الطبيعة الصامتة"ويندرج حتت مفهوم 

  .من صنع اإلنسان كالقرى والقصور واآلبار والديار واألطالل

                                                           
  .899-898، ص 2001، 2ط-لبنان-املنجد يف اللغة العربية املعاصرة، دار املشرق، بريوت: أنطوان نعمان وآخرون )1(

  .08الطبيعة يف القرآن الكرمي، دار الرشيد للنشر، دط، دت، ص :كاصد ياسر الزيدي  - ينظر )2(



 الفصل األول                                                     مدخل مفاھیمي لمصطلحات العنوان  
 

12 
 

والصـناعية أيضــا،  وقـد حتـدث القــرآن الكـرمي عــن الطبيعـة احليّــة والصـامتة، كمــا حتـدث عــن الطبيعـة احلقيقيــة

  .يف عدة آيات

  .عالقة اللغة بالطبيعة -ج

لقـد اختلفـت األقــوال واختلـف القــائلون يف أصـل اللغــة، ومـا يهمنــا حنـن لــيس البحـث يف أصــل اللغـة، أهــي 

الح أم هـــي توقيـــف واصـــطالح، لكـــن يهمنـــا البحـــث يف العالقـــة بـــني اللغـــة والطبيعـــة مبختلـــف طاصـــهـــي توقيـــف أم 

  .عناصرها وظواهرها

فاللغــة وإن مل يكــن منشــأها مــن الطبيعــة إّال أ�ــا تــرتبط ارتباطــا وثيقــا، فــنلحظ وجــود ألفــاظ لغويــة عديــدة 

ناجتــة عــن حماكــات اإلنســان ألصــوات الطبيعــة مثــل اهلــزمي والــدوي واحلفيــف والصــهيل وغريهــا مــن أصــوات النبــات 

  .واحليوان

اللغــة نشــأت مــن حماكــاة اإلنســان  وقــد ذهــب بعضــهم إىل أن« علــم المصــطلحيف  علــي القاســمييقــول 

، ويرتــب بعضــهم علــى هــذا الــرأي مناســبة األصــوات للمعــاين، أو بعبــارة أخــرى الداللــة الذاتيــة ...ألصــوات الطبيعــة

  .)1( »لأللفاظ

  :تعريف القرآن الكريم -4

بتالوتـــه، املنقـــول هـــو كـــالم اهللا املنـــزل علـــى نبيـــه حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم واملعجـــز بلفظـــه، املتعبـــد 

  .بالتواتر، املكتوب يف املصاحف املبدوء بسورة الفاحتة واملختوم بسورة الناس

                                                           
  .33-32، ص 2008، 1لبنان، ط-أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية، مكتبة لبنان، بريوت–علم املصطلح : علي القامسي )1(
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ومن خالل هذا التعريف يتبني لنا أن القرآن الكرمي كالم اهللا، ويستحيل على أي بشر أو ملك أو جن أن 

 {:يأتوا مبثله ولو اجتمعوا له، قال تعاىل             

                {  88(اإلسراء، آية(.  

وقد اختص القرآن دون غريه من الكتب السماوية بعدة أمساء إن دلت على شيء فإمنا تدل على رفعة 

 {:فقد بالقرآن، وهذا أشهر أمسائه وأكثرها ورودا يف اآليات، قال تعاىل. مكانتهشأنه وعلو          

         {3آية  الزخرف.  

 {:ومسّي أيضا بالفرقان وذلك يف قوله تعاىل          

  { 1(الفرقان.(  

 {:ومسّي أيضا بالكتاب يف قوله تعاىل                           

{ 1(الكهف آية(.  

{عالهكما مسي القرآن الكرمي أيضا بالتنزيل، ودليل ذلك قول احلق جّل يف         

{ 192(الشعراء.(  

وقد مسي القرآن أيضا بالذكر، نظرا ملا فيه من املواعظ والتحذير وأخبار األمم املاضية، وأخبار األنبياء، 

   {:وهذا يف قوله تعاىل               {09: (احلجر.(  

وهذه هي جممال أمساء القرآن الكرمي واليت جاءت يف آياته البينات، وإىل جانب األمساء اليت نسبت 

للقرآن جند أنه وصف بصفات كثرية، حىت أن من العلماء من خلط بني أمساء القرآن وصفاته، ومن أشهر 
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 {:تعاىلالصفات اليت اتصف �ا القرآن الكرمي أنه نور وذلك يف قوله           

            { 174(النساء.(  

ووصف القرآن أيضا بأنه هدى، وهو الرشاد وضّد الضالل وقد ذكر يف مواضع كثرية منها، قوله 

      {:تعاىل                 { 2-1(البقرة.(  

  .وقد وصف القرآن الكرمي �ذه الصفة، أي صفة اهلدى ألن فيه داللة بنية احلق والتفريق بينه وبني الباطل

 {:إضافة إىل هاته الصفات، وصف القرآن الكرمي أيضا رمحة إذ ورد ذلك يف آيات عديدة منها قوله تعاىل

                                     { يونس

)57.(  

شاء من خلقه، فينقده به من صف القرآن بصفة الرمحة، ألن اهللا سبحانه وتعاىل يرحم به من يو وقد 

به ألن من   ،اهلالك، وقد جعله تبارك وتعاىل رمحة للمؤمنني به من دون الكافرين وينجيه منة إىل اهلدى الضالل

  .كفر فهو على عمى ويف اآلخرة جزاؤه على الكفر به اخللود يف نار جهنم

{: ووصف القرآن الكرمي أيضا بصفة الشفاء، إذ ورد ذلك يف آيات عديدة ومنها قوله تعاىل   

                            {82: (اإلسراء(.  

وقد وصف القرآن بالشفاء ألن من آمن به وعمل مبحتواه، كان له شفاء من سقم الكفر، ومن سقم 

  .اجلهل أيضا
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التذكري مبا يلّني القلوب من ثواب وعقاب، وقد جاء ذلك كما وصف القرآن الكرمي أيضا باملوعظة، وهو 

 {:يف قوله تعاىل                                     {

  ).34(النور 

فخاف  ،به اجلاهلني باهللا، وهو أيضا موعظة ملن اتّقى اهللا د وصف القرآن �ذه الصفة، ألنه يعظوق

  .عقابه وخشي عذابه واتعظ

 {:ووصف القرآن بالكرمي يف قوله تعاىل                   { 78-77(الواقعة(  

وصف للقرآن بأنه رفيع على مجيع  يحمد ما فيه من اهلدى والبيان والعلم واحلكمة، وهولووصف بالكرمي 

  .الكتب السماوية حقا، ال يستطيع املكذب والكافر الطعن فيه

       {: وورد ذلك يف قوله تعاىل" العلي"ووصف القرآن الكرمي بصفة 

 {4: (الزخرف.(  

   {:يف قوله تعاىل" احلكيم" ـووصف كذلك ب، علّو ورفعةوذلك ألنه ذو " العلي"وقد وصف بصفة 

                      {1: (هود.(  

ألن آياته أحكمت عن التحريف واالختالف والتباين، وهو الكتاب  ،وقد وصف القرآن �ذه الصفة

  .الوحيد الذي أحكمه اهللا وبينه لعباده وبني حكمته بني احلق والباطل

نظر لكونه الكتاب األمني والشاهد واحلاكم على كل كتاب قبله، وورد ذلك يف  ،نمووصف القرآن باملهي

 { :قوله تعاىل                                ... {

  )48(:املائدة
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 {:يف عدة آيات منها قوله تعاىل" مبارك" :ووصف القرآن بأنه             

                                      

    { هو ووصف القرآن �ذه الصفة ألن كّل آياته مبارك فيها، وأ�ا كلها إما مرشدة ملا  ،)92: (األنعام

ووصف القرآن بأنه قيم، وذلك ألنه ، وفساد، فهو مبارك يف مجيع مقاصده وأهدافهخري، وإما صارفة عن شّر 

 {:مستقيم ال اختالف فيه وال تفاوت يف آياته وحروفه، يقول تعاىل                

                                    

            {2-1: (الكهف.(  

 {:يف قوله تعاىل" فصل: "ووصف أيضا بأنه         {وقد وصف بالفصل ،)13: (الطارق

 {:تعاىل قولهيف " بأحسن احلديث"ووصف ، احلق والباطلذلك ألنه يفصل بني       

                                  

                       {23: (الزمر.(  

ويف هذه اآلية وصف القرآن الكرمي أيضا بأنه مشا�ا، وذلك لكون كل آياته نور وصدق وعدل، ويف 

ووصف ، والثواب والعقابنفس اآلية الكرمية وصف اهللا تعاىل باملثاين ألنه تثىن فيه املواعظ والفرائض واحلدود 

    {:حي يف قوله تعاىلبالو القرآن الكرمي    { ووصف بالوحي ألن فيه إهلاما )4: (النجم ،

  .وخفية بسرعة

 {:يف وقله تعاىل" عريب"ووصف بأنه                    {2:(يوسف.(  
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 {:يف قوله تعاىل" بصائر"ووصف أيضا بأنه                  

{20: (اجلاثية.(  

 {:ووصف بأنه حق، مبعىن صدق وعدل، بقوله تعاىل           

  {5: (ق.(  

وقد وصف القرآن بأنه حق، ألنه صدق من عند اهللا، ال كذب فيه وال لبس وال غموض وال فيه جمال 

         {:للتأويل، كما وصف أيضا بأنه صدق كما جاء يف قوله تعاىل

                        {12:األحقاف.  

وقد وصف القرآن بصفة الصدق ألنه نزل من اهللا مصدقا ملا قبله من الكتب األخرى وما جاء فيها قبل 

  .أن تبدل وتغري ومتمم هلا

 {:يف قوله تعاىل: ووصف بأنه عدل                           

          {115: (األنعام.(  

فوصف القرآن بالعدل، وذلك ألنه عادل يف أحكامه وكل ما أمر به فهو عدل وكل ما �ى عنه فهو 

  .باطل

 {:وجاء ذلك يف قوله تعاىل" بالبشرى"ووصف أيضا                      

                        {97: (البقرة.(  

  .وقد وصف القرآن �ذه الصفة ألنه بّشر املؤمنني مبا أعّد هلم اهللا يوم القيامة من الكرامة يف جنة النعيم
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   {:وهو الرفيع والشريف، وذلك يف قوله تعاىل": با�يد"ووصف أيضا           {1: (ق.(  

ألنه معجز لنفسه، ال ميكن ألحد أن يأيت مبثله أبدا، وأنه حفظ من " ا�يد"فقد وصف القرآن بصفة 

  .التغيري والتبديل، والزيادة والّنقصان، ال يتغري بتغري الزمان واملكان

    {:ألنه أبان وفرق بني احلق والباطل، وجاء ذلك يف قوله تعاىل" مبني"ووصف القرآن أيضا بأنه 

          {1: (يوسف.(  

  {:كما وصف أيضا بالعزيز، وذلك يف قوله تعاىل                     

      {41: (فصلت.(  

  .وقد وصف �ذا الوصف ألن اهللا سبحانه وتعاىل أعزّه وحفظه من كل من أراد تبديله، أو حتريفه أو تغريه

   {:وذلك يف قوله تعاىل" البالغ"بـ ووصف            {106(:األنبياء.(  

  .بالغ ألنّه يُبّلَغ جلميع اخللق من انس وجنوالقرآن 

  .وهذه أبرز األوصاف اليت اشتمل عليها القرآن الكرمي واستشهد �ا، كما بينتها آياته جّل يف عاله

  .عالقة القرآن الكريم بالطبيعة -5

 {:مما الشك فيه أن القرآن الكرمي نزل باللسان العريب، وذلك ملا جاء يف قوله تعاىل    

 { غة العربية لغة أصلية عرفت منذ العهد اجلاهلي بقوة تراكيبها وروعة أساليبها، وكانت كما لوال، )195(الشعراء

ة صافية للشعر آوكانت هذه اللغة مر «، اللغة العربية في رحاب القرآن الكريميف عبد العالم سالم مكرم قال 



 الفصل األول                                                     مدخل مفاھیمي لمصطلحات العنوان  
 

19 
 

يف التصوير، وروعة يف  ورد فظ وفخامة يف املعىن، وقدليف ال لةبشهادة الناقدين جزااجلاهلي والشعر اجلاهلي 

  .)1( »التعبري

، فجاء مبا ظنوه سحرا، فقد حتدى أهل اللغة العربية باللغة العربية كما حتّدى اهللا تعاىل سحرة فرعونو 

العجيبة، فاستسلمت اللغة العربية هلذا الكتاب ، وقوته البالغية بيانه وروعة أساليبه ومسو معانيه اللالقرآن الكرمي جب

 {:قال فيه تعاىل                                      

         {استخرجت من القرآن رت اللغة العربية وكأ�ا هي اليت فصا ،)88: (اإلسراء

بعد ووضعت اللغة العربية « عبد العال سالم مكرمالكرمي وليس القرآن الكرمي هو الذي نزل �ذه اللغة، يقول 

لتنبت بإذن ر�ا نباتا حسنا يؤيت أكله يف كل زمان يف كل عصر حتت ظالل نزول القرآن الكرمي نفسها يف حقله 

  .)2( »الكرمي، ويف ضوء مشسه املشرقة القرآن

وهنا إشارة إىل أن حسن استخدام اللغة العربية وقوة تراكيبها إمنا هو مرتبط بفهم األساليب القرآنية 

  .وحسب اختيار طريقة التعبري �ا كو�ا صاحلة لكل زمان ومكان

–ذ أن كالم العرب منذ العصر اجلاهلي واللغة العربية معروفة منذ القدمي بارتباطها بالطبيعة ارتباطا وثيقا إ

تشاؤمه  امرؤ القيس رال يكاد خيلوا من تصوير الطبيعة، أو التشاؤم منها أو استحسا�ا، فمثال يصو  - شعر أو نثرا

  :من الطبيعة والليل على وجه اخلصوص بقوله

  )3(علي بأنواع اهلموم ليبتلي    وليل كموج البحر أرخى سدوله

                                                           
  .03م، ص 1990، 1اللغة العربية يف رحاب القرآن الكرمي، ط :عبد العال سامل مكرم )1(

  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(

  .29طالل أمحد، دار الكتاب احلديث، دط، دت، ص : شرح املعلقات السبع، تح: أيب عبد اهللا احلسني بن أمحد الزوزين )3(
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م من الليل والنهار ألنه يعقب ءكان كثري التشاؤم من الليل واحلقيقة أنه يتشا  أمرؤ القيسفنسجل أن 

  :بقوله

  .)1(بصبح وما اإلصباح منك بأمثل    أال أيها الليل الطويل أال اجنلي

إذا فتصوير اهلموم واملتاعب ال خيلو من ربط هذا التصوير بالطبيعة، حيث يقول موضع آخر يف وصف 

  :الواد

  .)2(يلبه الذئب يعوي كاخلليع املع     قفر قطعته وواد كجوف العري

  :صف احليوان يف التصوير مثل قولهجانبا من احلماس يف احلرب لكنه ي عنترة بن شدادويصور لنا 

  .)3(ه واملعصميتضمن حسن بنان      هفرتكته جزر السباع ينشن

  .)4(واخلليل تقتحم اخلبار عوابسا: أو قوله

بالغ األمهية يف الوصول إىل املعاين الراقية والتعبري عن خلجات النفس من  نالحظ إذن أن الطبيعة هلا دور

  .فرح أو حزن، تشاؤم أو محاس وغريها

إال أن العالقة بني القرآن الكرمي والطبيعة مل تأخذ هذا املنحى وإمنا سخرها اهللا تعاىل خلدمة اإلنسان 

ية على أن اهللا موجود وهو خالق كل شيء وميكن أن جمموعة ولتوحيد ربوبيته يف املقام األول وكذا إثبات ذاته اإلهل

لكاصد " الطبيعة يف القرآن الكرمي"من القضايا تقودنا إىل معرفة تلك العالقة بني القرآن والطبيعة كما جاءت يف 

  ".ياسر الزيدي

                                                           
  .29شرح املعلقات السبع، ص  :أيب عبد اهللا احلسني بن أمحد الزوزين)1(
  .31 صاملرجع نفسه،  )2(

  .139 ، صاملرجع نفسه،  )3(

  .143 صاملرجع نفسه،  )4(
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  :منها الطبيعة إلى اإلنسان وتقريبهتحبيب  -أ

اخلائف مبا خياف منه، أو الضعيف  وشيجةمل جيعل الوشيجة اليت تربط اإلنسان بالطبيعة إن القرآن «

بالقوي، بل جعل ما بني الطبيعة واإلنسان انسجاما وألفة ومودة ورمحة، بل راح يقر �ا إليه باألوصاف اليت حتببها 

  .)1( »إىل نفسه

فالقرآن الكرمي يبني لإلنسان أن الطبيعة ببحرها وبرها وجباهلا ومائها ومرعاها مسخرة خلدمته وجالبة  إذن

لرزقه وحافظة لوجوده وكيانه، إذ جعلها القرآن الكرمي مالذه الوحيد الذي ميكنه من كسب رزقه بالطرق املشروعة 

 {:اليت أقرها القرآن الكرمي، كما جاء يف قوله تعاىل                        

          {66: (اإلسراء.(  

ففي هذه اآلية الكرمية يبني اهللا سبحانه وتعاىل مدى رمحته بعباده وفضله عليهم، حيث يسر هلم السفن 

   .جتار�ميف البحر للوصول �ا إىل أماكن 

 {:ويتكرر تسخري البحر للعبادة يف آية أخرى وذلك يف قوله تعاىل      

                              

      {فالبحر مل يسخر من أجل السفر بالسفن فقط، وإمنا فيه منافع )14: (النحل ،

  .أخرى للناس من مأكل وملبس

  {:يل للناس وجعله رمزا للسكينة واهلدوء وذلك يف قوله تعاىللكما حبب القرآن الكرمي ال  

                         {67: يونس.  

                                                           
  .138الطبيعة يف القرآن الكرمي، ص : كاصد ياسر الزيدي )1(
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وهذا دليل على أن اهللا سبحانه وتعاىل قد سخر الليل لعباده حببه إليهم كي يسرتحيوا من مشقات عمل 

    {: فقال" لباس"النهار، كما جعله أقرب ما يكون إليهم من ضروريات احلياة، فوصفه احلق بأنه 

                                { فالليل ، )37(الفرقان

باستحقاق العبادة، كما أقسم يف مفهوم القرآن هو آية وبينة وداللة وبرهان على وجود إله قادر متمكن، متفرد 

سبحانه وتعاىل بالليل يف عدة آيات، وذلك إما مع النهار أو مع الفجر أو الصبح أو الضحى، وإما مع الشمس 

  .أو القمر، وهذا كل مع عناصر الطبيعة وظواهرها

 {:ومن ذلك قوله تعاىل                         {وقوله  ).34-32: (املدثر

 {:تعاىل                                 {وقوله ).4-1: (الفجر

 {:تعاىل                                        {

 {:وقوله تعاىل).4-1: (الشمس             {2-1: (الضحى.(  

وهذا دليل على أن اهللا سبحانه وتعاىل ما أقسم بالليل والنهار والشمس والقمر، أي بعناصر من الطبيعة 

لعظمتها، إذ أقسم بالليل كونه يوفر السكينة واهلدوء للناس، وأقسم بالقمر الهتداء العباد به يف وذلك إال 

 ،وأقسم بالشمس ملا توفره من ضوء وحرارة تساعد الكائنات احلية على النمو، كما أقسم أيضا بالنهار ،الظلمات

  .وذلك ملا فيه من حركية اإلنسان وسعيه وراء رزقه واستمرارية وجوده

  :اقتران األرض بمعاني الخير والبركة -ب

لقد ذكر مصطلح األرض يف القرآن الكرمي يف العديد من اآليات، وذلك لقوة عالقتها باإلنسان، إذ تعترب 

املستقر الوحيد له يف وجود، ومتاعه ومنفعة وفراشه، وكل ما فيها من اخلريات، فهي نعمة له ورزق ما دام فيها 
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له ملجأ آخر غري األرض، وذلك ألنه بدأ منها وإليها يعود، وليس ذلك مبعزل عن طاعة حي، فال ميكن أن يكون 

   .)1(اهللا وعبادته، بل هو داع من دواعيها، ودافع من دوافعها، وكيان من كيا�ا، ودليل ذلك يف القرآن الكرمي

  {:قال عز وجل                              

                                          

                 {5-3: (اجلاثية.(  

وموطئا وقرار يستقر عليه اإلنسان ما دام  سبحانه وتعاىل قد جعل األرض مهاداوهذا يدل على أن اهللا 

وتعطفا منه بذلك عليهم، وذلك بعد أن خلقهم أحياء قادرين هلم عقول  ،حّيا، وهذه رمحة منه لعباده ورأفة �م

وقلوب يفكرون �ا فيما خلق اهللا، مث جعل من األرض مكا�م الذي البّد هلم منه كي يستقروا ويتمتعوا، وذلك  

 {:كما جاء يف قوله تعاىل                             

                      {وهذا يدل على أن اهللا جعل ) 22: (البقرة

  .اخلالئقحياة كل حي متاع يستمتع �ا يف حياته وجعل األرض لإلنسان متاعا إىل يوم يبعث اهللا 

  :اإلله عن كل تالبس مع الطبيعةيه تنز   -ج

والطبيعة، ومن يعتقد ذلك االعتقاد فقد كفر ألن اهللا عز  عز وجلّ  ال ميكن أن يكون تالبس بني اهللا

وجل منزه عن أن حيتاج لشيء يستقر أو يسكن فيه وكل ما يف الطبيعة قد سخره اهللا سبحانه وتعاىل خلدمة 

ومنفعة اإلنسان وحده، ومن غري أن يكون اهللا سبحانه يف حاجة لشيء منها، فالرياح والسحاب واجلبال والسماء 

تها القرآن الكرمي وأظهر عدم التالبس بني اهللا والطبيعة يف صور معربة تبعد مفهوم قها اهللا قد بني حقيقاليت خل

                                                           
  .148 ص الطبيعة يف القرآن الكرمي، :كاصد ياسر الزيدي  - ينظر )1(
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 {:قال تعاىل .)1(ضع كثرية يف القرآناالتالبس بينهما ومن أمثلة ذلك جند اجلبال والسماء واألرض يف مو   

                                           

                  {91-88: (مرمي.(  

اهللا ويها�ا، وهذا يدل على أن كل خملوق خاضع ألمر اهللا دون غريه، وأن كل ما يف الطبيعة خيشى قوة 

ية اليت عرضت عليها، هلاإلواليت أبت أن حتمل األمانة  حىت عناصر الطبيعة الضخمة كالسماء واألرض واجلبال

 {:واشفقت منها استصغارا لنفسها وخوفا من تبعتها، ودليل ذلك يف قوله تعاىل         

                                      

 {72: األحزاب.  

  :تنزيه اإلله عن التعب عند خلق الطبيعة -د

لقد خلق اهللا سبحانه وتعاىل كل شيء يف هذا الكون وجعل له نظاما يسري وفقه دون أن يتغري، ومل يكن 

ذلك شيئا جسيما بالنسبة إىل اهللا أو بتعب، وذلك تصوير اهللا يف القرآن الكرمي، فالسموات وما فيها واألرض وما 

يقف أمام ل له كن فيكون، فال ميكن شيء أن عليها ليست شيئا إزاء عظمة اخلالق، الذي إذا أراد شيئا أن يقو 

قدرته أو أن يتعبه كما زعم بعض املكذبني واملخالفني ألمر اهللا بأنه تعب يف خلق الطبيعة وما عليها، فكان الّرد 

على ذلك الزعم يف القرآن الذي صّغر الطبيعة مهما عظمت يف احلّس، وجعلها شيئا حقريا أمام عظمة اهللا الذي 

                                                           
  .152ص الطبيعة يف القرآن الكرمي، :كاصد ياسر الزيدي  - ينظر )1(



 الفصل األول                                                     مدخل مفاھیمي لمصطلحات العنوان  
 

25 
 

{: ولذلك قال سبحانه وتعاىل يف حمكم تنزيله .)1(يء يف األرض وال يف السماءال يعجزه ش       

                          {38: ق.  

 {:وقوله أيضا                                 

                   {33: األحقاف. 

  :توخي العبرة من وصف الطبيعة -ه

بل لتوخي العربة  ليس احلديث عن الطبيعة وظواهرها يف القرآن الكرمي بغرض االستمتاع أو التلذذ،

وتقصد من الفائدة واملوعظة، فالقرآن الكرمي يعرض يف قصصه كثريا من التواريخ والتفاصيل واجلزئيات اليت عرفت 

يف العهد القدمي عند وصف ظواهر الطبيعة، أو احلديث عن عناصرها حتقيقا ألغراضه اليت جاء من أجلها، وهي 

خلق الكون وتعاقب الظواهر يف مسار وجمرى واحد دون االحنراف،  أخذ العربة من التفكري والتدبر يف كيفية

اليت بدأت خبلق " كثريا من هذه القصص ألخذ العربة منها، ومثال ذلك قصة اخلليفة  فالقرآن الكرمي يعرض

السموات واألرض وما فيها من نعم وخريات أعدها اهللا لبين اإلنسان، وذلك يف أعقاب إنكار املشركني ليوم 

 {:بقوله تعاىل .)2(والنشور، وكان رده عليهم بقدرته يف اإلحياء واإلعادة البعث       

                                     

                           { 29-28البقرة.  

مث ينتقل حديث القرآن بعد ذلك إىل خلق آدم أيب البشر، وهذا حىت يذكرنا بعديد نعمه علينا، قال 

 {:تعاىل                                     

                                                           
  163 كاصد ياسر الزيدي، الطبيعة يف القرآن الكرمي،ص  - ينظر )1(

  .166املرجع نفسه، ص  )2(
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                          {وهذا برهان من اهللا يف ، 30:البقرة

القرآن، وأن احلديث عن الطبيعة وما فيها مل يرد به جمرد السرد فقط، بل يراد به  صواملواعظ من قص أخذ العرب

  .)1(التذكري والوعظ والتدبر والتفكر وإعمال العقل بأن هناك خالق واحد هلذا الكون

  :اقتران الحجر بالنقمة والعذاب - و

اختالفا كبريا، فقد دّل معناه قدميا إذا حتدثنا عن معىن احلجر بني ما تداول قدميا والقرآن الكرمي قد جند 

على الطمأنينة وااللتجاء والقوة النافعة، بينما يف القرآن الكرمي قد أخذ مفهوما مغايرا متاما، إذا اقرتن حديثه 

ومما   بالقسوة يف الغالب، كما أنه من صور العذاب الدنيوية واألخروية، إال أن ذلك ال يغطي على منفعته للناس

الدالئل على االنتفاع به كونه من النعم اإلهلية يف ظروف خاصة، إّن اهللا سبحانه وتعاىل جعل لبين ورد فيه من 

 كان موسى يضربه بعصاه، فتنفجر منه اثنتا عشرة عينا يشربون الناس منها  ،إسرائيل عيونا جتري من حجر

كانوا ينكصون من حني آلخر إىل ما   نعام الرباين، بلإل يكونوا مبستوى ذلك اإال أ�م ملوينعمون �ا وينتفعون 

يسخط اهللا عّز وجّل، وقد ذكر احلجر يف القرآن الكرمي يف مقام الغلظة والقسوة، مشبها به قلوب اليهود اليت 

  {:فقال تعاىل .)2(جفت من الرمحة واللني، وأصبحت شديدة الغلظة والقسوة       

         ...{ 74: (البقرة.(  

كما بني القرآن الكرمي أيضا اقرتان احلجر بالعذاب، وهذا دليل على أن من كان يعبد تلك احلجارة اليت 

 {:هي عبارة عن متاثيل ستكون عذابه يوم القيامة، وقد حّذر من ذلك يف قوله        

                                                           
  .169كاصد ياسر الزيدي، الطبيعة يف القرآن الكرمي، ص   -ينظر)1(

  .176املرجع نفسه، ص  )2(
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   {6: (التحرمي(  

  :الطبيعة دون اإلنسان منزلة ما لم يحد عن الحق -ز

الكرمي إذا حتدثنا عن الطبيعة واإلنسان يف القرآن الكرمي البّد من معرفة منزلة كل منها، فالطبيعة يف القرآن 

، فهي ال تستوي واإلنسان يف املنزلة وال ترقى عليه أيضا، بل هي دون اإلنسان يف سلم الرقي اقدميمغايرة ملنزلتها  

سخرة له أيضا، ومظهرا من مظاهر تكرمي هذا اإلنسان، وإعالء الكوين، فهي كما بينها القرآن الكرمي خاضعة وم

 {:يف قوله تعاىل )1(هلذا العامل احملسوس، وقد بني القرآن الكرمي مكانة الطبيعة من اإلنسانشأنه، وإشعاره برئاسته 

                                            

      {واإلنسان الذي هو متميز عن غريه من ، فليس هناك تسوية بني الطبيعة )70: (اإلسراء

وقيمه إىل الكائنات احلية بعقل ميزه به اهللا ولتكن تلك التسوية عندما يفقد اإلنسان آدميته وينحط يف فكره 

وخصائص أخرى، أي حينما يصبح هذا العقل ال  مستوى ما يف الطبيعة من خملوقات يتفق وأياها يف احلياة واحلركة

 .)2(يعمل وفق ما خصه به اخلالق، ويصبح كاألنعام فاقدا هلويته يف احلياة، نائيا عن الصواب، معرضا عن احلق

{: أولئك قال فيهم اهللا عّز وجلّ                      

                                             

    {179: األعراف.  

  .وهكذا يبني القرآن الكرمي يف مفهومه مكانة ومنزلة اإلنسان من الطبيعة

                                                           
  .184 ص الطبيعة يف القرآن الكرمي، :كاصد ياسر الزيدي  - ينظر )1(

  .185 املرجع نفسه، ص )2(
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  :نفي ألوهية الطبيعة في نظر األنبياء -ح

عندما تتحدث عن مفهوم الطبيعة يف القرآن الكرمي، البّد أن نبحث عن مفهومها لدى األنبياء وإثباته 

ليها بعض األنبياء من بين إسرائيل، ومنهم سليمان عليه السالم، إال ونفي ما زعم به قدميا بأن الطبيعة قد مال إ

أن ذلك مل يظهر له أثر يف القرآن الكرمي فالنيب سليمان عليه السالم ال يرى يف الطبيعة إال كل ما يراه كل نيب 

، مث عاد إليه مرسل، وقد أثبت القرآن الكرمي ذلك يف قصته مع اهلدهد الذي كان ينئه، وقد غاب عنه أمدا طويال

وأخربه مبا رآه أن هناك امرأة تسجد هي وقومها للشمس دون اهللا فما كان سليمان عليه السالم إال أن يبعث 

برسالة هلذه املرآة وقومها حيثهم فيها لعودة إىل اهللا، فكانت العبادة اليت نبأ عنها اهلدهد هي عبادة الشمس، بينما  

فكانت هذه الرسالة هي  م هي اإلسالم والعودة إىل اهللا وترك عبادة ما سواهكانت رسالة النيب سليمان عليه السال

   ...{ :قال تعاىل .)1(رسالة كل األنبياء املرسلني، رغم التفاوت بينهم يف األزمان واألمصار

   ... {78: احلج.  

وهذا ما يوضح التفاوت بينما قدمه اإلجنيل يف مفهوم الطبيعة لدى األنبياء وما قدمه القرآن الكرمي والذي 

لنا صورة مشرفة لتصور األنبياء للطبيعة وأ�م ال يروا فيها إال خملوقات ال تستحق عبادة وال تقديسا، فإذا كان قدم 

  .يعة يف نظر األنبياء كان مشرقا ساميا بعيدا عن كل تأويالتمفهوم اإلجنيل قامتا غامضا، فإن مفهوم القرآن للطب

.  

.  

.  

                                                           
  .190 ص الطبيعة يف القرآن الكرمي، :كاصد ياسر الزيدي  -ينظر)1(



 الفصل األول                                                     مدخل مفاھیمي لمصطلحات العنوان  
 

29 
 

  :التدليل على قدرة اهللا وسلطانه وحكمته ونعمته - ط

إذا انتقلنا إىل مسألة استدالل القرآن بعناصر الطبيعة على وجود اهللا ووحدانيته وقدرته وحكمته ورمحته "

عنها واسعا مرتاما ال تكاد سورة من سور القرآن من أغراض وجدنا حديث القرآن هنالك  إىل آخر ما....وسلطانه

  .)1("الطويلة أو املتوسطة أو القصرية أحيانا ختلو منه

فكل شيء هو موجود يف الطبيعة ال خيلو من وجود دالئل على قدرة اهللا وعظمته وحكمته يف خلق هذا 

الكون، فمن يتأمل يف عناصر الطبيعة ويتدبر يف وجودها وكيفية سريها وفق نظام مضبوط يتأكد بأن هناك خالقا 

فكل شيء خاضع لقوته وعظمته،  قدرته، وال حكمة تضاهي حكمته،واحدا هلذا الكون، وأن ال قدرة تعلو فوق 

مدرك متام اإلدراك بأن اهللا ما خلق هذا الكون باطال بل خلقه لتفكر وتأمل عباده فيه، وأخذ العربة واملوعظة منه 

جاعال من الطبيعة رابطا قويا لتقرب عباده إليه من خالل تفكرهم وتأملهم يف ما حوهلم، ويف ذلك داللة على 

...{:وذلك ورد يف قوله تعاىل .)2(واحلق اإلهليةالقدرة                     

           { وهكذا يتضح بأن كل ما جاء به القرآن الكرمي إمنا  ،191آل عمران

  .يدل على وحدانية اهللا وقدرته وعظيم سلطانه وتعدد نعمه، وتفرد حكمته

  :مفهوم المصطلح الطبيعي في القرآن الكريم -6

لو قرأنا كتاب اهللا لوجدنا فيه ما يربو عن سبع مئة لفظ من ألفاظ الطبيعة وما حتويه من نبات وحيوان 

وأشجار وحبار، وظفها القرآن الكرمي لوصف الطبيعة املسخرة خلدمة اإلنسان، وجعلها آيات يرجع إليها كل من يف 

بأعمال املنافقني والكفار، يقول واالزدراء قلبه شك أن اهللا فاطر السموات واألرض واستخدام بعضها الحتقار 

                                                           
  . 192الطبيعة يف القرآن الكرمي، ص : كاصد ياسر الزيدي  -ينظر)1(

  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها)2(
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 {:تعاىل                                 

                                    

          {191-190: (آل عمران.(  

فكل ما يف الطبيعة دليل على قدرة اهللا وإبداعه يف خلقه، ومن بني ألفاظ الطبيعة املوجودة يف القرآن 

إن عليه حلالوة "عن اإلنسان، وهذا دليل على أن القرآن الكرمي معجز ببالغته، الكرمي جند أن اهللا تعاىل عرب �ا 

فانتقال معاين ألفاظ الطبيعة من معانيها األوىل إىل معاين دالة على اإلنسان هو ما نسميه " وإّن له لطالوة

فاظ الطبيعية، حيوانية  فاملصطلح الطبيعي يف القرآن الكرمي هو جمموع األل" املصطلح الطبيعي يف القرآن الكرمي"

: كانت أو نباتية هلا معاين خاصة بالطبيعة وعندما جاء القرآن الكرمي استخدم تلك األلفاظ للداللة على اإلنسان

  {:يقول تعاىل                         

{18: لقمان.  

ال تصغر ال تعرض بوجهك عن الناس احتقارا منك هلم واستكبارا عليهم، قال ابن جرير «ابن كثير  يقول

  .)1( »وأصل الصعر داء يأخذ اإلبل يف أعناقها فيلويها

فاملعروف عند العرب قبل نزول القرآن، أن الصعر داء يصيب اإلبل، وعندما أتى القرآن الكرمي نقل معىن 

الصعر من داء يصيب احليوان إىل صفة دميمة ال يستحب أن يتحلى �ا اإلنسان املؤمن، وهي إعراضه عن 

                                                           
، 2009، ـه1430، 2تفسري ابن كثري، مكتبة اإلمام مالك، باب الوادي، اجلزائر، ط: إمساعيل ابن كثري القرشي الدمشقي ءاالفر  وعماد الدين أب )1(

  .309، ص 6ج
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  {:اآلخرين والتكرب عليهم، يقول تعاىل                    

   {6: (البقرة.(  

إن الذين أصّروا على كفرهم وجحودهم وحدانية اهللا وإنكار « لوهبة الزحيلي الوجيز التفسير جاء يف

، فالكفر هنا إنكار وجود اهللا ووحدانيته، لكن الكفر ال خيتص بإنكار وجود اهللا، فقد جاء يف )1( »رسالة حممد

  :لبيد بن ربيعةيف قول  شرح المعلقات السبع لعبد اهللا الحسين بن أحمد الزوزني

  .يف ليلة كفر النجوم غمامها    يعلو طريقة متها متواتر

  )2( »جنومها يف ليلة سرت عمامها...التغطية والسرت، : الكفر

ونسجل  فسمى القرآن الكرمي الذي يغطي حقيقة أن اهللا موجود وأنه أنزل القرآن على نبيه حممد بالكافر

 .كةت مشرت أن القرآن الكرمي يستخدم ألفاظ دالة على الطبيعة يف وصف البشر ملا يوجد بني هذا وذاك من صفا

                                                           
  .4سوريا، دط، دت، ص -التفسري الوجيز، دار الفكر، دمشق: وهبة الزحيلي )1(

  .100، ص شرح املعلقات السبع :أبو عبد اهللا بن أمحد الزوزين)2(
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  :الَحَبط -1

  :في المعاجم اللغوية-أ

وجــع يأخــذ يف بطــن البعــري مــن كــأل يســتوبله، يقــال : احلــبط: حــبط«:  معجــم العــين للفراهيــديجــاء يف  

  .)1(»فسد، وأحبطه صاحبه، واهللا حمبط عمل من أشرك: حبطت اإلبل، حتبط، حبطا، وحبط عمله

فـــاحلبط إذ أطلقــــه العـــرب علــــى مــــرض جســـماين يصــــيب اإلبـــل، ولــــيس مبختلــــف هـــذا املعــــىن عمــــا ورد يف  

انــتفخ بطنهــا مــن كثــرة األكــل أو مــن أكــل مــا ال يوافقهــا، : حبطــت الدابــة حبطــا«: حيــث جنــد  المعجــم لوســيط

بـا ال يعـود، واحلبـاط وجـع بقيـت لـه آثـار بعـد اجلـرح، ومـاء البئـر ذهـب ذها: ورم واجلـرح: ويقال حبط البطن، واجللد

  .)2(»البطن من االنتفاخ لكثرة األكل أو ألكل ما ال يوافق

على أنه مرض جسماين، نسجل من هذا التعريف عرضا من أعراضـه وهـو الـورم " احلبط"فإىل جانب معىن 

  .واإلنتفاخ، فاحلبط ورم وانتفاخ بدون فائدة، بل عكس ذلك ألنه قد مييت الّدابة

ــــن منظــــورويتفــــق تعريــــف   حتــــبط، قــــال : حبطــــت اإلبــــل«  لســــان العــــربمــــع ســــابقيه فجــــاءت يف    اب

: احلــبط أن تأكــل املاشــية فتكثــر حــىت تنــتفخ بطو�ــا وال خيــرج عنهــا مــا فيهــا، وحبطــت الشــاة بالكســر": اجلــوهري"

  .)3(»انتفخ بطنها عن أكل الذرق، حبط بطنه إذا انتفخ

                                                           
: لبنان، دط، دت، مادة-عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت: كتاب العني، تح:  أبو عبد الرمحان اخلليل ابن أمحد الفراهيدي )1(

  ).ط.ب.ح(
  ).ط.ب.ح: (معجم الوسيط،  مادة: جممع اللغة العربية )2(
  ).ط.ب.ح: (لسان العرب، مادة: ابن منظور )3(
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الفة الــــذكر بنتيجــــة مفادهــــا أنــــه لفــــظ مــــرتبط بالطبيعــــة يف املعــــاجم الســــ" احلــــبط"وخنــــرج مــــن خــــالل معــــىن 

احليوانية، ذالك أنه مرض يصيب األبقار واإلبل جرّاء أكلها لشيء مسموم، فظاهرها يعجب كو�ا مسينـة ومنتفخـة، 

  .وباطنها ال يسر كون ذلك االنتفاخ نتيجة الّسموم وأنه ميكن أن مييتها وال ينتفع حبجمها

  :في التفاسير-ب

 {: تعاىليقول اهللا                            

         {)105:الكهف.(  

وأعمـاهلم مـا  حبطـت مبعـىن بطلـت، «": حبطـت أعمـاهلم"يف تفسـري   المحور الوجيز البن عطيةجاء يف  

  .)1(»كان هلم من عمل خري

فاملقصــود بـــاحلبط يف اآليـــة الكرميـــة هـــو اخلســـران والـــبطالن ألعمــال طائفـــة مـــن النـــاس، فيـــأتون يـــوم القيامـــة 

  .حبسنات وأعمال خري كثرية، لكنهم ال يثابون عليها ملا يف نفوسهم من رياء

ــوار التنزيــل وأســرار، فيقــول يف   عطيــةابــن يف تفســريه لآليــة الكرميــة مــع    الشــيخ البيضــاويويتفــق    أن

فنـزدري �ـم وال جنعـل هلـم " فـال نقـيم هلـم يـوم القيامـة وزنـا: "حبطـت أعمـاهلم بكفـرهم فـال يثـابون عليهـا«:  التأويل

  .)2(»مقدارا واعتبار أو ال نضع هلم ميزانا يوزن به أعماهلم إلحنباطها

  .ابتهم عليها ملا فيهم من رياءفإحباط أعمال الناس هو خسرا�ا وبطال�ا وعدم إث

                                                           
عبد السالم عبد الّسايف حممد، دار الكتب : احملرر  الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، تح: القاضي حممد عبد احلق بن غالب ابن عطية األندلسي )1(

  .545ص لبنان، دط، دت، -العلمية، بريوت
أنوار التنزيل وأسرار التأويل، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، دط، : ناصر الدين أيب اخلري عبد اهللا ابن عمر ابن حممد الّسريازي الشافعي البيضاوي )2(

  .295، 294دت، ص 
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فاحلبط مبعناه الطبيعي هو مـرض جسـماين يصـيب األبقـار واإلبـل وعـرب بـه القـرآن الكـرمي عـن مـرض نفسـي 

ال تغنيــه  رفاكــلا يصــيب طائفــة مــن النــاس فتخســر أعمــاهلم فــإن كانــت اإلبــل منتفخــة وبــال فائــدة فكــذلك اإلنســان

مـة، فنقـل اهللا مفهـوم هـذا املصـطلح الطبيعـي إىل اإلنسـان يف أعماله عن نار جهنم وستكون عليه حسـرات يـوم القيا

  .صورة بالغية متناهية الدقة وما ذالك على اهللا بعزيز

  :الصََّعر-2

  :في المعاجم اللغوية-أ

إذا عدنا إىل املعاجم اللغوية باحثني عن أصل الصعر سنجد أن هذا األخـري يرجـع أصـله إىل مـرض يصـيب 

ـــق، فيقـــول   ـــدي العن ميـــل يف العنـــق وانقـــالب يف الوجـــه إىل أحـــد الشـــقني، : الصـــعر«:  العـــين معجـــم  يف الفراهي

  .)1(»والتصعري إمالة اخلد عن النظر إىل الناس �اونا كرب وعظمة

مـــال عنقـــُه أو وجهـــه إىل أحـــد : صـــعرا: صـــعر«:  المعجـــم الوســـيطوغـــري بعيـــد عـــن هـــذا املعـــىن جنـــد يف  

  .اشتدت سرعتها يف السري فتمايلت: الدابةاصعرت . اجلانبني، وقد يكون هذا مرضا

  .)2(»داء يف العنق ال يستطاع منه االلتفات: الصعر

  .فالصعر قد يكون ُخلقا وقد يكون مرضا وهذا األخري أقرب إىل األصل، فمن املرض، اشتق اخلُلق

الصـعر امليـل الصـعر ميـل يف العنـق، وقيـل «: فجـاء  لسـان العـربأيضـا هـذا املعـىن يف    ابن منظـوروأورد  

يف اخلد خاصة، ورمبا كان خلقا يف اإلنسان، وقيل ميل يف العنق وانقـالب يف الوجـه إىل أحـد الشـقني، وقيـل الصـعر 

                                                           
  ).ر.ع.ص: (كتاب العني، مادة: اخلليل ابن أمحد الفراهيدي )1(
  ).ر.ع.ص: (لوسيط، مادةمعجم ا: جممع اللغة العربية )2(
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داء يأخذ البعري فيلـوي منـه عنقـه ومييلـه، صـعر، صـعرا وهـو أصـعر، ويقـال أصـاب البعـري صـعر وصـيد أي أصـابه داء 

  .)1(»يلوي منه عنقه

وامليل يف الوجه أو العنق وحيمل معنيني حيـث أن األول يكـون نتيجـة مـرض جسـدي فأصل الصعر االلتواء 

  .والثاين نتيجة مرض نفسي

  :في التفاسير-ب

ورد الصعر يف القرآن الكرمي، فعال منفيا، فيمكن أن نقول أ�ا صفة ذميمة �ى اهللا عن االتصاف �ا، 

  {:فيقول يف حمكم التنزيل                         

 { )18:لقمان.(  

ال تصــعر خــدك للنــاس ال تعــرض بوجهــك عــن النــاس إذا  «:  تفســير القــرآن العظــيم  البــن كثيــرجــاء يف 

  .)2(»وجهك إليهم كلمتهم أو كلموك، احتقارا منك هلم، واستكبارا عليهم، ولكن ألن جانبك وابسط

فقــد �ــي اهللا تعــاىل عــن الصــعر والــذي جــاء مبعــىن التكــرب واالحتقــار، فمــن خــالل هــذا املعــىن جيــذر اإلشــارة 

إىل انتقـــال معـــىن الصـــعر مـــن املـــرض اجلســـماين الـــذي ينـــتج عنـــه ميـــل يف العنـــق إىل املـــرض النفســـي الـــذي يـــدير فيـــه 

هــذا املصــطلح مــن الطبيعــة احليوانيــة إىل اإلنســان، وكأنــه يشــبه  اإلنســان عنقــه عــن قصــد وإرادة، فاســتعار اهللا تعــاىل

  .اإلنسان املتكرب املريض بإعجابه بنفسه، باحليوان املريض يف جسده

.  

                                                           
  ).ر.ع.ص: (لسان العرب، مادة: ابن منظور )1(
  .338تفسري القرآن العظيم، ص : ابن كثري )2(
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  :الصدف -3

يف املعــاجم اللغويــة لكنهــا مل ختتلــف اختالفــا كبــريا يف حتديــد " صــدف"تعــددت تعريفــات مــادة : فــي المعــاجم -أ

 ر صــــدف مبعــــىن أعــــرض، ومصــــدوف مبعــــىن مســــتو «: جنــــد  البــــن منظــــور العــــربلســــان معــــىن هــــذا اللفــــظ ففــــي  

ميــل يف احلــافر إىل اجلانــب الوحشــي، وقيــل هــو أن مييــل خــف البعــري إىل اجلانــب : والصــدف عــوج يف اليــدين، وقيــل

ـــل الصـــدف تـــداين  ـــركبتني علـــى األخـــرى، وقي ـــال إحـــدى ال ـــل الصـــدف ميـــل يف القـــدم، وقيـــل هـــو إقب الوحشـــي  وقي

ني وهـو مـن عيـوب اخليـل، وفـرس أصـدف متـداين الفخـذين، متباعـد باعد احلافرين يف التواء مـن الرسـغ وتالعجاجتني

  .)1(»احلافرين

هنا يعطينا معنيني رئيسيني للصدف، فاألول هو اإلعـراض والسـرت، واملعـىن الثـاين هـو املـرض   فابن منظور 

اجلســماين الـــذي يصـــيب البعـــري ورغـــم تعـــدد األقـــوال يف هـــذا اللفـــظ إىل أ�ـــا تنـــدرج حتـــت مفهـــوم واحـــد وهـــو تباعـــد 

  .احلافرين عند البعري املصاب يف أصل الكلمة

حيث   المعجم الوسيطلتعريف وتعريف نفس املادة يف وال نلمس اختالفا كبريا بني هذا ا

أقبلت إحدى ركبتيه على األخرى حني املشي فهو أصدف وهي : أعرض ومال، وصدف صدفا: صدف«:جاءت

 ...{:صدفاء، والصدف هو كل شيء مرتفع عظيم، كاحلائط واجلبل مثل قوله تعاىل     

      ... {)2(»والصدوف املرأة اليت تعرض وجهها للناضر مث تصدف) 96:الكهف(.  

تعريفـــا يضـــاف فيـــه علـــى املعـــاين الســـابقة، معـــاين جديـــدة  محـــيط المحـــيطيف  بطـــرس البســـتانيويعطينـــا  

صــدف فــالن يصــدف ويصــدف صــدفا وصــدوفا، انصــرف ومــال عنــه، وصــادفه مصــادفة وجــده «: للصــدف فيقــول

                                                           
  ).ف.د.ص: (لسان العرب، مادة: ابن منظور )1(
  ).ف.د.ص(معجم الوسيط، مادة : جممع اللغة العربية )2(
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قصـد، والعامــة تقـول صـدفة أيضـا إذا لقيــه اتفاقـا، والصـادفة واحـدة الصــوادف، وهـي اإلبـل الـيت تــأيت ولقيـُه عـن غـري 

اإلبل على احلوض فتقف عند أعجازها تنتظر انصراف الّسارية منها، فتدخل هي، ومنه الصدف حيوان مـن جـنس 

  .)1(»السمك خيلق اهللا فيه اللؤلؤ 

ميكــــن أن خنــــرج بنتيجــــة مفادهــــا أن هــــذا ) ف.د.ص(وعــــة واملتشــــا�ة ملــــادة ومــــن خــــالل هــــذه املعــــاين املتن

املصطلح ميكن أن يطلق على املرض اجلسماين الذي يأخذ باألقدام، أو على املرض النفسـي الـذي يأخـذ باإلنسـان 

  .جرّاء كربه أو بغضه

  :في التفاسير-ب

 {:قال تعاىل                                

                {)46:األنعام.(  

قولـه تعـاىل يصـدفون أخـرج آدم ابـن أيب إيـاس «:  لحكمت بشير بـن ياسـين  التفسير الصحيحجـاء يف  

  .)2(»أي يعرضون" يصدفون"الصحيح عند جماهد قوله تعاىل بسنده 

فاملصطلح مل يرد يف سياق يتحدث فيه اهللا تعاىل عن احليوان وإمنا ورد يف سياق يتحـدث يف اهللا تعـاىل عـن 

الذين يصـدون عـن آيـات اهللا، فعـّرب اهللا تعـاىل �ـذا املصـطلح الـذي اسـُتعري مـن الطبيعـة احليوانيـة عـن الـذين يعرضـون 

ن آياتــه، فنقــل املــرض اجلســماين إىل مــرض نفســي، فكمــا ســبق الــذكر أن لغــة العــرب لغــة طبيعيــة، وهلــذا اســتعار عــ

  .القرآن الكرمي من األلفاظ الطبيعية، حىت يفهم القارئ لكتاب اهللا كيفية تصريفه لآليات وضربه لألمثال

                                                           
  ).ف.د.ص(، مادة 1977ط، .الصلح، بريوت، دحميط احمليط، مكتبة لبنان، ساحة رياض : بطرس البستاين)1(
  .241ت، ص .ط، د.التفسري الصحيح، دار املآثر، املدينة النبوية د: حكمت بن بشري بن ياسني )2(
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  :البخس -4

  :في المعاجم -أ

البـاء واخلـاء والسـني أصـل واحـد وهـو الـنقص، قـال : خبس«:  مقاييس اللغةيف معجم    ابن فارسيقول  

خبّـس تبخيسـا، إذ صـار يف السـالمى والعـني : ناقصا ومن هـذا البـاب فـوهلم يف املـخ: أي}وَشَرْوُه بَِثمٍن َخبْسٍ {:تعاىل

  .)1(»وذلك حني نقصانه وذهابه يف سائر البدن

بالشــيء الــذي يــنقص ويعطينــا مثــاال باملــال يف قصــة يوســف وكــذلك العقــل  " الــبخس"فــريبط هــذا التعريــف 

أرض تنبـت بغـري سـقي، واجلمـع خبـوس  : الـبخس«: تعريفـا يـربط فيـه الـبخس بـاألرض فقـد أورد ابن منظورويعطينا  

  .)2(»يزرع مباء السماء والُبخس من الزرع ما مل يسقى مباء عد إمنا سقاه ماء السماء، والبخس الذي

الــبخس أرض «: كمــا يلــي   محــيط المحــيطيف    بطــرس البســتانيولــيس ببعيــد عــن هــذا التعريــف يعرفــه  

  .تنبت من غري سقي، قيل هلا ذالك أل�ا مبخوسة احلظ من املاء

وشـروه بـثمن خبـس أي مبخـوس لزيفـه أو نقصـانه والبخسـي مـن الـزرع خـالف املسـقي كمـا أن الـبخس مــن 

  .)3(»خالف السقي، األباخيس، األصابع وأصوهلا والعصب األرض

فــالبخس إذا هــو الــنقص واحلرمــان، وانتقــل مفهومــه مــن األرض احملرومــة مــن املــاء يف ســقيها، إىل اإلنســان 

  .الذي حيرم من حقه أو ُيسلب منه

...  

                                                           
  ).س.خ.ب(معجم مقاييس اللغة، مادة  :ابن فارس )1(
  ).س.خ.ب(لسان العرب، مادة  :ابن منظور )2(
  ).س.خ.ب(حميط احمليط، مادة  :املعلم بطرس البستاين )3(
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  :في التفاسير -ب

 {:يقول تعاىل يف حمكم التنزيل         

                 {)85:هود.(  

ينهـاهم «: أ�ـا مرتبطـة بالكيـل، فجـاءت  عمـدة التفسـير  ألحمـد شـاكريف تفسري اآلية الكرمية، جنـد يف  

  .)1(»أعطوا الناس، مث أمرهم بوفاء الكيل آخذين ومعطنيعن نقص املكيال وامليزان إذا 

نسجل إذن كيف أن عالقة النقص واحلرمان بني األرض البخس وعـدم إعطـاء النـاس حقـوقهم مكنـت مـن 

انتقــال املصــطلح مــن طبيعتــه األرضــية إىل التعبــري عــن اإلنســان، فــاألرض احملرومــة مــن املــاء هــي أرض خبــس، كــذلك 

  .ناس من حقوقهم فقد خبسهماإلنسان الذي حيرم ال

  :الّصدع -5

  :في المعاجم-أ

: الشـــق يف الشـــيء الصـــلب كالزجاجـــة واحلـــائط وغريمهـــا، ومجعـــه: الّصـــدع«:  ابـــن منظـــورالصـــدع حبســـب  

بــات األرض  نصــدوع، وصــدعت الغــنم ِصــدعتني بكســر الصــاد، أي فــرقتني، وكــل واحــدة منهمــا صــدعة، والصــدع 

الفـيت الشـاب مـن األوعـال والضـباء و اإلبـل : األرض بالنبـات تشـققت، والصـدعألنه يشقها فتنصدع به وتصدعت 

  .)2(»واحلمري، وقيل هو الوسط منها

                                                           
  .270، ص 2، ج2005، 2عمدة التفسري، دار الوفاء، ط :ابن كثري)1(
  ).ع.د.ص(لسان العرب، مادة  :ابن منظور )2(
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الفــيت مــن األوعــال  : الصــدع«:  كتــاب العــينيف   لفراهيــديومــن التعريفــات املؤيــدة هلــذا التعريــف، قــول  ا

هــر تصــدع يف وســطه فتشــقق شــقا شــق يف شــيء لــه صــالبة، وصــدعت الفــالة قطعــت وســط جوزهــا، والن: والصــدع

  .)1(»نهم والصدع نبات يف األرض ألنه يصدع األرض واألرض تتصدّع

فالصـدع إذا هــو الشــق، ويطلـق هــذا اللفــظ علــى مـا يوجــد يف الطبيعــة مــن نبـات أو حيــوان، فالنبــات صــدع 

  .ألنه يشق واألرض أل�ا تنشق والغنم أل�ا تتفرق

 معجـم يف   أبـي الفـتح ناصـر الـدين المطـّرزيمـن تعـاريف وتعريـف   وال نلمس اختالفا كثريا بـني مـا ذُكـر

، وهـذا التعريـف يـذكر لنـا )2(»إذا تفرقـوا: الشـق، ومنـه تصـدع النـاس: الصـدع«: فقـال  ترتيـب المعـرب المغرب في

  .أصل الكلمة وهي الشق، وكذا انتقال مفهومه إىل اإلنسان

أصل صحيح يدل على انفـراج الشـيء، والصـدع نبـات  الصاد والدال والعني«:  مقاييس اللغةويف معجم  

ـــــه تعـــــاىل  ـــــه يصـــــدع األرض، كمـــــا يف قول ـــــاب" واألرض ذات الصـــــدع"ألن الفـــــيت مـــــن : الصـــــدع: وممـــــا ســـــد عـــــن الب

  .)3(»األوعال

فكل التعاريف إذا تعطينا معاين متقاربة للصدع وكلها تشري إىل التباعد واالنشقاق والتفرقـة، وأصـل الكلمـة 

  .بيعة مبا فيها من نبات وحيوانيعود إىل الط

.  

.  

                                                           
  ).ع.د.ص(كتاب العني، مادة   :اخلليل ابن أمحد الفراهيدي )1(
  .468ت، ص .ط، د.اخوري، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، سوريا، دحممود ف: املغرب يف ترتيب املعرب، تح :أيب الفتح ناصر الدين املطّرزي )2(
  ).ع.د.ص(معجم مقاييس اللغة، مادة  :ابن فارس )3(
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  :في التفاسير -ب

 {:يقلو تعاىل                                

   {)43:الروم.(  

أي يتفرقــون، ففريــق يف اجلنــة وفــريق : يومئــذ يصــدعون«:  عمــدة التفســيرجـاء يف تفســري اآليــة الكرميــة يف  

  .)1(»يف السعري

أي : يتصــدعون «: اآليــة الكرميــة فقــال  التفســير الــوجيزيف    وهبــة الزحيلــيوبــنفس املعــىن فســر الشــيخ  

  .)2(»يتفرقون بعد احلساب، فريق يف اجلنة وفريق يف السعري

الصــدع مــن الطبيعــة "األرض وهلــذا اســتعار القــرآن الكــرمي فيــوم القيامــة يتفــرق النــاس وينشــقوا كمــا تتشــقق 

  .ليبني للناس أ�م لن يكون مع بعضهم كما هم يف األرض وإمنا الصدع يوم القيامة فريق يف اجلنة وفريق يف السعري

  .الهيام -6

  :في المعاجم-أ

ـــام بالضـــم داء يصـــيب اإلبـــل مـــن مـــاء تشـــربه«:  البـــن منظـــور  لســـان العـــربجنـــد يف   بعـــري : ويقـــال اهلُي

هيمان، وناقة هيمى، واهليـام بالكسـر اإلبـل العطـاش وهـو مـن الـداء مهيـوم، وقـوم هـيم أي عطـاش، وقيـل هـو الرمـل 

  .)3(»أو الرتاب الذي ال يتمالك أن يسيل من اليد للينه

                                                           
  .824عمدة التفسري، ص  :ابن كثري)1(
  .410التفسري الوجيز على هامش القرآن العظيم، ص  :وهبة الزحيلي )2(
  ).م.ي.ه(لسان العرب، مادة : ابن منظور )3(
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  .فاهليام هنا مرتبط باإلبل وهو بالتحديد من داء يصيبها فتشرب وال ترتوي

العطشـان، اهلـائم املتحـري، هـام يهـم، واهليـام مـن الرمـل مـن : اهليمـان: هـيم«:  ينهعيف   الفراهيديويعرفه  

  .)1(»مفازة ال ماء فيها: الرمل ما كان دقاقا يابسا واهليام كا�نون من العشق، واهليماء

  .ملعاين أخرى  الخليل ابن أحمد الفراهيديمع إضافة    ابن منظورفيتفق هذا التعريف مع تعريف  

: ثـــالث معـــان رئيســـة للهيـــام كلهـــا مرتبطـــة بالطبيعـــة فيقـــول" حمـــيط احملـــيط"يف " بطـــرس البســـتاين"ويعطينـــا 

ال جنـوم : مـا ال يتماسـك مـن الرمـل فينهـار، وليـل أهـيم: هو داء يصيب اإلبـل فـتعطش، فـال ترتـوي، واهليـام: اهليام«

  .)2(»فيه

  .األرضية والسماوية، واحليوانية فاهليام هنا يرتبط بالطبيعة من ثالث جوانب وهي الطبيعة

اهلــاء واليــاء واملــيم كلمــة تــدل علــى عطــش شــديد، : هــيم« :معجــم مقــاييس اللغــة يف    ابــن فــارسوقــال  

اإلبــل العطــاش، واهلــيم الرمــال الــيت تبتلــع املــاء، واهليــام داء يصــيب اإلبــل عنــد عطشــها : العطــش، واهلــيم: فاهليمــان

  .)3(»املفازة اليت ال ماء فيها: ءفتهيم يف األرض ال تروي، واهليما

املـرض الـذي ينـتج عـن العطـش الشـديد، فـاملريض مـن اإلبـل " اهليـام"نسجل مما سبق أن املقصود مـن لفـظ 

  .ال يرتوي عند شربه، وانتقل هذا املفهوم للداللة على اجلنون من العشق وكذلك الرمل الني الذي ال يتماسك

  :في التفاسير -ب

 {:يقول تعاىل           {)55:الواقعة(.  

                                                           
  ).م.ي.ه(كتاب العني، مادة : اخلليل ابن أمحد الفراهيدي )1(
  ).م.ي.ه(، مادة 1987حميط احمليط، مكتبة لبنان، بريوت، دط،  :املعلم بطرس البستاين )2(
  ).م.ي.ه(معجم مقاييس اللغة، مادة  :ابن فارس )3(
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اهليـام داء يصــيب اإلبــل فتشـرب حــىت متــوت «:  ألبــي حيــان األندلســي   البحــر المحـيطجنـد يف تفســري  

  .)1(»أو تسقم سقما شديدا

هذا التفسري ركّز على طبيعة اللفظ وكيف يعذب اهللا الكفار يوم القيامة مبـرض يصـيب اإلبـل، فنقـل القـرآن 

الكرمي املصطلح من لفظه املعروف على أنه مرض دنيوي طبيعـي إىل مفهـوم جديـد وهـو أنـه عقـاب لإلنسـان يف نـار 

  .جهنم وبيس املصري

  :الكظم -7

  :في المعاجم-1

الرجـل غيظـه، اجرتعـه، وكظـم البعـري جرتـه : كظـم«:  للخليل ابن أحمد الفراهيدي العين كتابجاء يف 

لإلبــل كظــوم، وناقــة كظــوم أيضــا، إذا مل حتــّرب، والكظــم خمــرج الــنفس والكظامــة ســري إذ ازدردهــا وكــف عنهــا، ويقــال 

  .)2(»نوصله بوتر القوس العربية، ورمبا كانت حبال يكظم به خْطم البعري

كظــم «: معــاين أخــرى فقــد ورد الكظــم مبعــىن  المعجــم الــوجيزفهــذا إحــدى معــاين الكظــم، ويضــاف يف  

أمسـك علـى مـا يف نفسـه منـه صـافحا أو مغيظـا، فهـو كـاظم، : رجـل كظـم غيضـهمـأله وسـد فـاه، وال: السقاء كظما

  .)3(»فأنا كظيم ومكظوم: وكظمي الغيظ

                                                           
  .208، ص 8علي حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، دط، دت، ج: تفسري البحر احمليط، تح :أبو حيان األندلسي )1(
  ).م.ظ.ك(تاب العني، مادة ك:اخلليل ابن أمحد الفراهيدي )2(
  ).م.ظ.ك(معجم الوجيز، مادة  :جممع اللغة العربية )3(



 المصطلحات الطبيعية في القرآن الكريم  ثاني                                 الفصل ال

 

45 
 

فكظـــم الســـقاء يشـــبه كظـــم الغـــيظ أو كظـــم البعـــري جلرتـــه ألن كـــال منهـــا تفيـــد احلـــبس واإلمســـاك، ويعرفـــه  

إمســــاك الفــــم، : الكظــــم«: يف معجــــم البلــــدان تعريفــــا يتفـــق مــــع ســــابقيه، حيــــث جــــاء  شــــهاب الــــدين الحمــــودي

  .)1(»املطرق ال جير من اإلبل: والكاظم

املختلفــة نســجل أ�ــا احلــبس والكــتم ســواء مبعناهــا الطبيعــي عنــد احليــوان، أو " الكظــم"ومــن خــالل معــاين 

  .مبعناها عند اإلنسان فرد األكل يف اجلوف يقابله رد الغضب وكتمه وعدم إظهاره

  :في التفاسير -ب

    {: القرآن الكرمي يف صيغة مجع املذكر السامل يف وقله تعاىلورد لفظ الكظم يف 

                           {)134: آل عمران.(  

ربط اهللا تعاىل كظم الغيظ باإلحسان والعفو، فهذه إذا مـن الصـفات املسـتحّبة عنـد اهللا تعـاىل، ويف حـديثنا 

كظـم الغـيظ، رده يف اجلـوف إذا  «: بـالمحرر الـوجيزاملعـروف    ابـن عطيـةعن تفسري اآلية الكرمي، جند يف تفسـري  

  .)2(»كاد خيرج من كثرته، فضبطه ومنعه كظما له

كظـم «ويعطينا أيضا املعـىن الطبيعـي للكظـم، لتبيـان العالقـة بـني األصـل واملصـطلح مبفهومـه اجلديـد فيقـول 

  .)3(»ازدردها يف جوفه، وقد يقال حلبسه اجلرة قبل أن يرسلها إىل فيه: البعري جرته

بعـــري خنـــرج إذا خبالصـــة مفادهـــا أن كـــتم الغضـــب وعـــدم إظهـــاره مـــن قبـــل اإلنســـان املســـلم يقابلـــه حـــبس ال

لألكل يف جوفه، وهذه املقابلة يف املفهوم فاستخدم القرآن الكرمي هذا املصطلح لتوضيح املعىن، وال نفهـم مـن ذلـك 

                                                           
  ).م.ظ.ك(، مادة 1977لبنان، دط، - معجم البلدان، دار صادر، بريوت :عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموي الروسي البغدادي وشهاب الدين أب )1(
  .509احملور الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ص  :ابن عطية األندلسي )2(
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(
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أن القرآن الكرمي يذم هذه الصفة ويشبه املتحلي �ا باحليوان بل عكس ذالك متاما فهي من الصـفات الـيت حبـذا لـو 

...{:بقولـه تعـاىلحتلى �ا كل فرد مسلم ألن اهللا يعقـب إيرادهـا                  {

  .)134: آل عمران(

  .الفصاحة -8

  :في المعاجم -أ

من املعروف عند اجلميع أن الفصاحة متعلقة بالطالقة يف الكالم، لكن أصل الكلمـة يعـود إىل اللـنب الـذي 

خلـص ممـا شـوبه فأخـذت عنـه : وفصـاحة. اللـنب فصـًحا: َفُصـحَ «:  الـوجيزالمعجـم زالت رغوته فقد ورد اللفـظ يف 

: فصـحاء، وهـي فصـيحة) ج. (جـادت لغتـه فلـم يلحـن، وهـو فصـيح: فصح األعجمـي: رغوته وبقي خالصة ويقال

البيــان، وســالمة األلفــاظ ) الفصــاحة. (وضــح: بــدا ضــوئه وظهــر، ويقــال أفصــح األمــر: أفصــح الصــبح. فصــائح) ج(

فالفصـيح إذا . )1(»طلـق يعـني صـاحبه علـى إجـادة التعبـري: رجـل فصـيح: يقـال-)الفصـيح(وسوء التـأليف من اإل�ام 

يف    ابـن منظـورهو ما ذهبت رغوته من لنب، وهو من اتضح كالمه من إنسان وال خيتلف هذا التعريف عمـا أورده  

قـوم فصـحاء وفصـاح وفصـح  البيان، فصـح الرجـل فصـاحة، فهـو فصـيح مـن : الفصاحة«: حيث قال  لسان العرب

ذهـب اللبـأ عنـه، واملفصـح مـن اللـنب كـذالك، وفصـح اللـنب إذا أخـذت عنـه الرغـوة، وأفصـحت الشـاة : وأفصح اللنب

  .)2(»أفصحت الشاة إذا انقطع لبؤها وجاء اللنب بعده: والناقة خلص بينها، وقال اللحياين

  .أحدمها باإلنسان واآلخر باألنعام فكال التعريفني يتفقان على أن الفصاحة حتمل معنيني يتعلق

                                                           
  ).ح.ص.ف(م الوجيز، مادة املعج :جممع اللغة العربية )1(
  ).ح.ص.ف(لسان العرب، مادة  :ابن منظور )2(



 المصطلحات الطبيعية في القرآن الكريم  ثاني                                 الفصل ال

 

47 
 

تفصـيح «:كمـا يلـي  كتـاب العـينيعرفه الفصـاحة يف   الفراهيدي وليس ببعيد عما سبق من تعريفات جند 

ذهاب اللبأ عنه وذهاب رغوته فصح اللنب تفصـيحا، ورجـل فصـح فصـاحة، وأفصـح الرجـل القـول، والفصـيح : اللنب

  .)1(»يف كالمه العاّمة املعرب

يفـــات تصـــب يف نفـــس املعـــاين للكلمـــة، ولعـــل األصـــل هـــو اللـــنب الصـــايف ومنـــه انتقـــل املعـــىن إىل فكـــل التعر 

  .الكالم املفهوم الذي ذهب عنه اللبس والغموض

  :في التفاسير -ب

  {: يف قوله تعاىل" أفعل"ورد لفظ الفصاحة يف القرآن الكرمي بصيغة التفضيل على وزن 

                            {)34:القصص.(  

هـذا سـؤال صـريح يـدل علـى أن موسـى «:  التحرير والتنوير  لمحمد الطاهر بن عاشـورجاء يف تفسـري  

ومل يسأل مؤيـدا مـا لعلمـه بأمانتـه وإخالصـه هللا ال يريد باألول التنصل من التبليغ ولكنه أراد تأيده بأخري، وإمنا عّينه 

  .)2(»وألخيه، وعلمه بفصاحة لسانه

فالفصــاحة هنــا جــاءت متعلقــة بــالكالم واللســان، أي أن هــارون جييــد الكــالم بطالقــة وحيســنه، ويف تفســري 

وهـو صـغري  -معليـه السـال-املعـني، وعرفنـا مـن قصـة موسـى : معـىن الـردءْ «:  الشيخ الشـعراوياآلية الكرمية يقول  

يف بيــت فرعــون أنــه أصــابته لثغــة يف لســانه، فكــأن ثقيــل النطــق، ال ينطلــق لســانه، لــذالك أراد أن يســتعني بفصــاحة 

  .)3(»أخيه هارون ليؤيده، ويظهر حجته، وينال فضال ورفعه معه

                                                           
  ).ح.ص.ف(كتاب العني مادة :اخلليل ابن أمحد الفراهدي )1(
  .116ت، ص .التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، دط، د :حممد الطاهر بن عاشور )2(
  .10920-10919، ص 1989خواطر حول القرآن الكرمي، دار الفكر العريب، دط،  :حممد متويل الشعراوي )3(
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يشـوبه أي فالفصاحة اسـتعريت مـن الطبيعـة يف القـرآن الكـرمي للّداللـة علـى اإلنسـان الـذي جييـد الكـالم وال 

  .شائبة، ويتشارك اللفظان يف الصفاء وذهاب الشوائب، فالرغوة يف اللنب يقابلها التلعثم يف الكالم

  :الكفر -9

  :في المعاجم -أ

الــزرّاع الــذي يســرت البــذر : كــل مــن ســرت شــيئا فقــد كفــره، والكــافر«: لســان العــرب يف  ابــن منظــورذكــر  

الليــل ألنــه يســرت بظلمتـه كــل شــيء وكفــر اجلهــل علــى : بالفتحــة التغطيـة، والكــافرالــزرّاع، والكفــر : بـالرتاب  والكّفــار

  .)1(»البحر لسرته ما فيه: غطّاه، والكافر: علم فالن

  .فالكفر إذا ميكن إطالقه على كل من سرت شيئا وغطّاه سواء أكان عاقال أو غري عاقل

الليــــل والبحــــر، ومغيــــب : الكــــافر«: ييعرفـــه كمــــا يلــــ  الفراهيــــديفنجـــد    معجــــم  العــــينوإذا ذهبنـــا إىل 

  .)2(»الشمس وكل شيء غّطى شيئا فقد كفره والكافر النهر العظيم

الكـاف والفـاء والـراء أصـل صـحيح يـدل علـى معـىن واحـد وهـو : كفـر«:  ابن فـارسويف هذا املعىن يقول  

بســالحه، ويقصــد بالكــافر  الرجــل املتغطــي: قــد كفــر درعــه، واملكفــر: يقــال ملــن غطّــى درعــه بثــوب: الســرت والتغطيــة

والكفــر ضـد اإلميــان، مسـي كفــرا ألنـه تغطيــة . البحـر، والنهـر العظــيم، ويقـال للمــزارع كـافرا ألنــه يغطـي احلــب بـالرتاب

  .)3(»للحق وكذلك كفران النعمة أي جحودها وسرتها

                                                           
  ).ر.ف.ك(لسان العرب، مادة  :ابن منظور )1(
  ).ر.ف.ك(كتاب العني، مادة :اخلليل ابن أمحد الفراهيدي )2(
  ).ر.ف.ك(معجم مقاييس اللغة، مادة  :ابن فارس )3(
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ومسـاء وسـحب،  خنلص إىل أن الكفر مصطلح يتغري مفهومه بني اإلنسان والطبيعة مبا حتويه من حبار وأ�ار

  .وقد اشرتك كل ما ذكر يف صفة واحدة هي التغطية والسرت

  في التفاسير -ب

 {:يقول تعاىل                      

                              

                             

 {)20:احلديد(  

مجع اهللا تعاىل يف اآلية الكرمية بني املعىن األصل للكفـر ومعنـاه اجلديـد فـاألول أن الكفـار هـم الـزرّاع والثـاين 

} أعجـب الكفـار نباتـه{:قـول تعـاىل  ابـن كثيـرأن الكفار هم الذين تلهيهم أمواهلم وأوالدهم عـن ذكـر اهللا فيفسـر  

وكمـا يعجـب الـزرّاع ذالـك، كـذلك تعجـب احليـاة الـدنيا  يعجب الزرّاع نبات ذالـك الـزرع الـذي نبـت بـالغش«:يقول

  .)1(»الكافر، فإ�م أحرص شيء عليها وأميل الناس إليها

فـالزّارع إذا أشــبه بالكــافر والنبــات أشــبه حبيــا�م فضــرب اهللا هــذا املثــل ليختصــر لإلنســان حياتــه الــيت شــبهها 

مهمـا كفـر وغطـى احلـق فسـوف يـأيت عليـه يـوم  بنبته يف األرض وذكـر مراحلهـا حـىت تصـري حطامـا فكـذلك اإلنسـان

  .يصبح شيخا خائر القوى، يعجزه الشيء اليسري

0.0.0.  

                                                           
  .24تفسري القرآن العظيم، ص  :ابن كثري )1(
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  :الزكاة -10

  :في المعاجم -أ

املعروف عندنا أن الزكاة هو أحد أركان اإلسالم، لكن لو اطّلعنا علـى بعـض املعـاجم لوجـدنا أصـل الكلمـة 

: مجــع الزكــاة، والزكــاة: الزكــوات): زكــو(زكــا «:  معجــم العــينذو خلفيــة طبيعيــة مرتبطــة بالنبــات والــزرع، فــوردت يف  

  .)1(»ومنا فهو يزكو زكاءً ل شيء ازداد الصالح، وزكا الزرع يزكوا زكاءا ازداد ومنا، وك

 النمـاء والريـع، زكـا يزكـو زكـاءً : الزكـاء، ممـدود: زكـا«:  لسـانهيف هـذه الداللـة، فـأورد يف   ابن منظوروشاركه 

ل شـيء يزيـد وينمـو أي منـا وأزكـاه اهللا، وكـ: طّيبة، والزرع يزكوا زكاءً : زكيةوزكوا، والزكاء ما أخرجه اهللا من متر؛ وأرض 

  .)2(»فهو يزكو زكاءً 

فالزكاة إذا وردت يف املعاجم بداللتها الطبيعية، فهي منـو الـزرع يف أرض طيبـة وميكـن وصـف األرض بالزّكيّـة 

  .لطيبتها وإخراجها لتمرها

الــزاي والكــاف واحلــرف املعتــل أصــل يــدل علــى منــاء وزيــادة «:  ابــن فــارسفيقــول    مقــاييس اللغــةأمــا يف  

ومهــا النمـــاء والطهــارة، ومـــن : واألصــل يف كـــل ذلــك راجـــع إىل هــذين املعنيـــني ويقــال زكـــاة املــال، وهـــو زيادتــه ومنـــاؤه

  .)3(»زرع زاك: النماء

فالزكــاة إذا تــدل علــى النمــاء وميكــن أن نقــول أ�ــا عكــس الربــا ألن الزكــاة هــو النمــاء الطيــب الطــاهر، والربــا 

قــد ورد يف القــرآن الكــرمي عــدة مــرات هــو النمــاء الفاســد وأصــل الكلمــة كمــا ســبق الــذكر يعــود إىل الطبيعــة األرضــية و 

  .وبصيغ خمتلفة
                                                           

  ).ى.ك.ز(كتاب العني، مادة :اخلليل ابن أمحد الفراهيدي )1(
  ).ى.ك.ز(لسان العرب، مادة  :ابن منظور )2(
  ).ى.ك.ز(معجم مقاييس اللغة، مادة  :ابن فارس )3(
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  .في التفاسير -ب

 {:يقول اهللا تعاىل                                 

        {)103:التوبة.(  

التزكيـة جعـل الشـيء زكيـا أي كثـري اخلـريات إشـارة إىل  « :يف تفسري اآلية الكرمية  التحرير والتنويرجند يف  

  .)1(»إشارة إىل مقام التحلي بالفضائل واحلسات) تزكيهم(مقام التخلية عن السيئات وقوله 

  :قة كاآليتيف الطبيعة، وإيراده كمصطلح يف القرآن لوجدنا العال) زكي(ولو نعود إىل عالقة اللفظ 

فهو دليل على اإلنفاق فكذلك يف األرض فإننا نضع البذور حتت الرتاب، وقوله تعاىل " ُخد"قوله تعاىل 

 {:فمعناها أن ذلك األخذ ال يولد النقصان وإمنا يأيت بالزيادة ويقوهلا اهللا تعاىل صراحة" تزكيهم"    

                                           

         {)261:البقرة.(  

اهللا فــالزرع عنــدما يلقــى يف األرض ينبــت أكثــر، واملــال عنــدما ينفــق يف ســبيل اهللا يزيــد ويكثــر، وهلــذا شــّبه 

  .تعاىل الصدقات بالبذور اليت تزكى

  .البور -11

  :في المعاجم -أ

                                                           
  .23التحرير والتنوير، ص  :الطاهر بن عاشور )1(
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األرض البــور مل تــزرع ومل تعمــر، والبــائر مــا بــار : البــور«أن   محــيط المحــيطيف    بطــرس البســتانييــرى   

ويقـال من األرض فلم تعمر، والبور كذلك األرض قبل أن تصلح للزرع، والبور الرجـل الفاسـد واهلالـك ال خـري فيـه، 

  .)1(»امرأة بور وقوم بور

): ر.و.ب(يف تعريــف مـــادة   المختـــار مــن صــحاح اللغــةومــن التعريفــات املوافقــة هلــذا التعريــف جنــد يف  

: كســد، وبــار عملــه: األرض الــيت مل تــزرع، وبــار املتــاع: البــور، الرجــل الفاســد اهلالــك ال خــري فيــه، والبــور-ب و ر«

  .)2(»بطل

: األرض اليت ال تزرع، واملعـامي ا�هولـة واألغفـال وحنوهـا، والبـور «:ابن منظوريقول   لسان العربأما يف 

مـا بـار منهـا ومل يـزرع، والبـور بفـتح البـاء وسـكون الـواو، األرض كلهـا قبـل : األرض اخلراب اليت مل تزرع وبور األرض

  .)3(»أن تستخرج حىت تصلح للزرع أو الغرس

نقـيض الصـالح وكمـا سـبق الـذكر يف املعـاجم، فـإن البـور هـي تلـك  فالبور إذا مـرتبط بـاهلالك والفسـاد وهـو

األرض اليت مل تزرع ومل تعمر، وهذا اللفظ لـه اشـتقاقات عـدة حتمـل دالالت خمتلفـة، وقـد ورد هـذا اللفـظ يف القـرآن 

  .الكرمي يف حديث اهللا عن طائفة من الناس ووصفهم بالقوم البور

  :في التفاسير -ب

 {:يقول سبحانه وتعاىل                        

                        {)18:الفرقان.(  

                                                           
  ).ب،و،ر(حميط احمليط، مادة  :بطرس البستاين)1(
  ).ر.و.ب(املختار من صحاح اللغة، مطبعة االستقامة، القاهرة، مصدر، دط، دت، مادة  :حممد حمي الدين عبد احلميد )2(
  ).ر.و.ب(لسان العرب، مادة  :ابن منظور )3(
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ـــريقـــول   أي هلكـــى أو ال خـــري فـــيهم بنســـيا�م ذكـــر قومـــا بـــورا «:  تفســـير القـــرآن العظـــيميف   ابـــن كثي

  .)1(»اهللا

فاألرض البور هي تلك األرض اليت ال خترج ما يلقى فيها من بذر حىت ولو لقيـت عنايـة كافيـة، واهللا تعـاىل 

  .شبه �ا النفوس البور اليت ال خترج ما يلقى فيها من مواعظ وتذكري ولو حرصت

 .الطغي والطغيان -12

  :في المعاجم -أ

): ي.غ.ط(عــــدة معــــاين للطغــــي، فجــــاء يف مــــادة  المعجــــم الوســــيطيف   مجمــــع اللغــــة العربيــــةأعطــــى  

جاوز احلد املقبول واملاء فاض وجتـاوز احلـد يف الزيـادة، والبحـر هاجـت أمواجـه، ويقـال طغـى : طغيا وطغيانا: طغى«

 العصـيان، والشـيطان والكـاهن وكـل غال يف العصيان وجترب وأسـرف يف الظلـم، والطاغيـة املعتـدي كثـري: املوج، وفالن

انغمــار األرض مبــاء البحــر ملســافات شاســعة ترتاكــب عليهــا رواســب : والطغيــان يف اجليولوجيــا. مــا عبــد مــن دون اهللا

  .)2(»البحر

  .فهذه جمموعة من املعاين للطغي واليت ترتاوح بني معاين خاصة بالطبيعة وأخرى باإلنسان

كــل شــيء جيــاوز القــدر فقــد طغــى مثلمــا طغــى املــاء «: العــينمعجــم وغــري بعيــد عــن هــذا التعريــف جــاء يف 

: املكــان املشــرق مــن اجلبــل، ويقــال: اجلبــار العنيــد، والطُّغيــة: علــى قــوم نــوح، وطغــت الصــيحة علــى مثــود، والطاغيــة

  .)3(»مسعت طغية، أي صوته ومدحيه

                                                           
  .292تفسري القرآن العظيم، ص : ابن كثري .)1(
  ).ى.غ.ط(معجم الوسيط، مادة  :جممع اللغة العربية )2(
  ).ى.غ.ط(كتاب العني، مادة   :اخلليل ابن أمحد الفراهيدي )3(
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إىل جانـــب املعـــاين الســـابقة فـــإن الصـــوت املرتفـــع أيضـــا يعـــد خنلـــص أنـــه و  الفراهيـــديومـــن خـــالل تعريـــف 

  .طغيانا

الطـاء والغـني واحلـرف املعتـل أصـل صـحيح منقـاس، وهـو : طغـى«:  مقاييس اللغةيف    ابن فارسويقول  

  .)1(»جماوزة احلد يف العصيان، يقال هو طاغ وطغى السيل إن جاء مباء كثري، وطغى البحر إن هاجت أمواجه

حتمل معىن التجاوز والزيادة يف الشيء وعنـد اإلنسـان هـي " الطغي"السابقة نستنتج أن كلمة  من التعاريف

  .العلو والتكرب واملعىن األول هو األصل واملعىن عند اإلنسان إمنا هو إحدى مشتقات اللفظ، ملناسبة بني املعنيني

  :في التفاسير -ب

أحيانــا ومبفهومــه اجلديــد املتعلــق باإلنســان أحيانــا ورد مصــطلح الطغــي يف القــرآن الكــرمي للتعبــري عــن أصــله 

  .أخرى وملعرفة العالقة بينهما جيدر معرفة املقصود من الطغيان عند اإلنسان

 {:يقول تعاىل                      

              {التحرير جاء يف تفسري  . 11:يونس

يف سورة البقرة " وميدهم يف طغيا�م يعمهون"تقدم نظريه يف قوله " يف طغيان يعمهون"وقوله «:  والتنوير

  .)2(»الكفر: والطغيان

حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـط، وإمنـا العلـو علـى فالكفر املقصود هنا ليس إنكار الدين اإلسـالمي ونبـوة 

  .وحىت تعذيبه وكذا حتدي اهللا سبحانه وتعاىل  ،ههذا الدين واالستهزاء مبن يدخل في

                                                           
  ).ط،غ،ى(معجم مقاييس اللغة، مادة  :ابن فارس )1(
  .108، ص 11التحرير والتنوير، ج :الطاهر بن عاشور )2(



 المصطلحات الطبيعية في القرآن الكريم  ثاني                                 الفصل ال

 

55 
 

وهنــا تكمــن العالقــة واملناســبة يف اســتعارة القــرآن الكــرمي مــن الطبيعــة ليوضــح للكفــار مــا هــم عليــه، فانتقــل 

ء إىل اليـابس وعلـوه عليهـا إىل جمـاوزة طائفـة مـن النـاس لكتـاب اهللا وحـدوده وعلـوهم من جماوزة املا" الطغيان"مفهوم 

  .عليها

  :النفاق -13

  :في المعاجم -أ

النــون والفــاء والقــاف أصــالن صــحيحان، يــدل : نفــق«:  مقــاييس اللغــة ابــن فــارس  فــي معجــم يقــول  

سـرب يف األرض لـه : واألصـل يف النفـقأحدمها على انقطـاع شـيء وذهابـه، واآلخـر علـى إخفـاء الشـيء وإغماضـه، 

فقـــاء برأســـه اعاء ضـــرب النوع مـــن جحـــره فـــإذا أتـــى مـــن قبـــل القاصـــموضـــع يرققـــه الريبـــ: خملـــص إىل مكـــان، والنافقـــاء

فـانتفق، أي خـرج، ومـن اشـتق النفـاق، ألن صــاحبه يكـتم خـالف مـا يظهـر، فكــا أن اإلميـان خيـرج منـه أو خيـرج هــو 

  .)1(»من اإلميان يف خفاء

الــذي يعــود إىل الطبيعــة احليوانيــة، ويعطينــا كــذلك مشــتقاته مثــل  " النفــاق"التعريــف يعطينــا األصــل يف فهــذا 

  .كتم اإلميان

ســرب يف األرض لــه : ماتــت والنفــق: نفقــت الذابــة«: كتــاب العــين،  فقــد أورد يف  لفراهيــديوحبســب  ا

قبـــل القاصــعاء، ضـــرب النافقـــاء برأســـه خملــص إىل مكـــان، والنافقـــاء موضــع يرققـــه الريبـــوع يف جحـــره، فــإذا أخـــذ مـــن 

  .)2(»فانتفق منها

  .نافق فالن، أظهر خالف ما يبطن«:  المعجم  الوجيزأما يف 

                                                           
  ).ق.ف.ن(معجم مقاييس اللغة، مادة  :ابن فارس)1(
  ).ق.ف.ن(كتاب العني، مادة   :اخلليل ابن أمحد الفراهيدي )2(
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  .من يظهر الكفر وخيفي اإلميان: واملنافق

  .)1(»سرب يف األرض له مدخل وخمرج: والنفق

الكفـــر وإظهـــار اإلميـــان فـــالنفق إذا هـــو املســـلك واملخـــرج ومنـــه النفـــاق يف القـــرآن والـــذي يقصـــد بـــه، إخفـــاء 

  .واملواالة للرسول صلى اهللا عليه وسلم

  :في التفاسير -ب

  .لقد جاءت يف القرآن الكرمي سورة كاملة حتمل إحدى مشتقات الّنفاق وهي املنافقون

  {:يقول تعاىل                           

           {) 1سورة املنافقني.(  

يقـــول تعـــاىل خمـــربًا عـــن املنـــافقني أ�ـــم إّمنـــا يتفوهـــون باإلســـالم إذا  «: تفســـري اآليـــة عمـــدة التفســـيرجنـــد يف 

  .)2(»فأّما يف باطن األمر فليسوا كذلك، بل على الضد من ذلك -صلى اهللا عليه وسلم-جاءوا الّنيب 

  ".إن املنافقني لكاذبون"فمصطلح النفاق يف القرآن الكرمي، يضاف إىل طبيعته األرضية، صفة الكذب 

فق بـــالريبوع ألن كالمهـــا يتخـــذ مســـلكا وخمرجــــا إلنقـــاذ نفســـه لكـــن اإلنســـان إضـــافة إىل اختــــاذه فشـــبه املنـــا

  .مسلكا وخمرجا فإنه يستخدم الكذب يف ذالك

فذلك املسلك أو املخرج هو املناسـبة الـيت مسحـت بانتقـال اللفـظ الطبيعـي إىل مصـطلح قـرآين خيـص بـه اهللا 

  .تعاىل طائفة من الناس

                                                           
  ).ق.ف.ن(جممع اللغة العربية، املعجم الوجيز، مادة  )1(
  .125، ص08: مجعمدة التفسري، : ابن كثري)2(
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  :التبيع -14

  :المعاجمفي  -أ

سـرت يف : تبع الشيء تبعا وتباعـا يف األفعـال وتبعـت الشـيء تبوعـا«: لسان العرب يف  ابن منظوريقول  

الفحـل مـن ولـد البقـر ألنـه يتبـع أمـه، وقيـل : جعلـه لـه تابعـا، والتبيـع: وأتبعـه الشـيء. قفـاه: إثره، واتّبعه وأتبعـه وتتبعـه

  .)1(»تبيعةأول سنة، واجلمع أتبعة، واألنثى : هو تبيع

التـايل، ومنـه التتبـع واملتابعـة : التـابع«  العـين  كتـابيف   الفراهـديوليس ببعيد عن هـذا التعريـف، يقـول  

أتبعـه، واجلمـع أتـابيع وبقـر متبـع  : العجل املدرك من ولد البقر الـذكر، ألنـه يتبـع أمـه بعـدو، والعـدد: واإلتباع، والتبيع

  .)2(»واء، وأتبع فالن فالنا إذ تبعه يريد شرّاأي خلفها تبيع، وتبعت شيئا، واتبعت س

ومســـي التبيـــع تبيعـــا ألنـــه ال ميلـــك قـــوة وال حيلـــة لصـــغر ســـنه فهـــو يعتمـــد علـــى أمـــه، ومنـــه انتقـــل املعـــىن إىل 

  .اإلنسان الذي يتبع شخصا آخر خلري أو يّتبعه لشر، ومنه أيضا مسي الشيطان تبيعا ألنه يريد باإلنسان شرا

َسـار : تبـع الشـيء تبعـا وتبوعـا«: مبعىن ال خيتلف عن سابقيه فجاء  الوجيز  معجمال وورد اللفظ أيضا يف

صـارت ذات تبيـع فهـي متبـع : حذا حذوه واقتدى به، واْتِبَعت املاشـية وحنوهـا: يف أثره، أو تاله، وتبع املصلي اإلمام

  .)3(»أتباع) ج(ولد املاشية : أو متبعه والتبيع

ر الشـيء لتحقيـق غايـة مـا وتتحـدد هـذه الغايـة مـن خـالل معرفـة املتبـع، فـإن  فالتبيع هو الذي يسري علـى أثـ

كان من املاشية فالغاية هي احلماية واألمـان، وإن كـان إنسـان خـري فهـي اهلدايـة والنصـح، وإن كـان إنسـان شـر هـي 

  .اإلفساد والشر
                                                           

  ).ع.ب.ت(لسان العرب، مادة  :ابن منظور )1(
  ).ع.ب.ت(العني، مادة  :اخلليل ابن أمحد الفراهيدي )2(
  ).ع.ب.ت(معجم الوجيز، مادة  :جممع اللغة العربية )3(
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  :في التفاسير -ب

 {:قوله تعاىلالتبيع يف القرآن الكرمي باشتقاقات عدة ومنها "لقد ورد لفظ          

                          {)175: األعراف.(  

تابعـا لـه، قـال أتبعـه صـريه «": فأتبعـه الشـيطان فكـان مـن الغـاوين: "يف تفسري قوله تعاىل  ابن عطيةيقول  

بقطــع األلــف وســكون التــاء، وهــي راجحــة أل�ــا " فأتبعــه"الطــربي إمــا الضــاللة رمسهــا لــه وإمــا لنفســه، وقــرأ اجلمهــور 

بصلة األلف وَشد التاء، وكـذلك طلحـة بـن " فاتّبعه"تتضمن أنه حلفه وصار معه، وقرأ احلسن فيما روي عن هارون 

  .)1(»أي الضالني" ومن الغاوين"مصرف خبالف 

معىن صار تابعا له فاللفظ نفسه حيمل معىن أضعفه، وهنا " للتبيع"وإضافة إىل هذا التفسري الذي أعطى 

تكمن بالغة القرآن الكرمي يف نقل املعىن من الطبيعة إىل اإلنسان، فالتبيع كما سبق الذّكر، الفصيل الذي يتبع أمه 

وة وطاقة، ومن يرتك آيات اهللا ويعرض عنها يفقد تلك لضعفه ولعدم امتالكه للقوة، وكذلك القرآن الكرمي فيه ق

{: الطاقة ويضعف، فيعقب اهللا تعاىل هذه اآلية بقوله                 

                                       

                { )176: األعراف.(  

فمـن يعــرض عــن آيــات اهللا يصـبح دون طاقــة مثــل الكلــب، ويفقــد قوتـه ويصــري تابعــا الشــيطان دون قــوة أو 

الفصيل الصغري الذي يتبع أمه فسبحان الـذي أنـزل هـذا الكتـاب الـذي ال يأتيـه الباطـل مـن بـني يديـه وال حيلة مثل 

  .من خلفه

                                                           
  .476ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ص ر احمل :ابن عطية )1(
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  :األبى  -15

  :في المعاجم اللغوية -أ

داء يصـــيب املـــاعز يف رؤوســـها، فـــال تكـــاد : مقصـــور: األىب: أيب«:  العـــين   الفراهيـــديجـــاء يف  معجـــم 

  .)1(»وعند أبية، وتبيت أبٍ (...) أًىب شديدا أبيت العنز تأىب (...) تسلم 

، داء يصـيب املعـز يف رؤوسـها، يـؤّدي �ـا إىل تـرك الخليل بن أحمد الفراهيديفاألىب كما ورد يف تعريف 

  .طريقها، وهذا املصطلح ذو طبيعة حيوانية بدل يف معناه الظاهر على ترك الطاعة وامليل إىل املعصية

اهلمـزة والبـاء واليـاء يـدّل علـى االمتنـاع  : أىب«:  معجم  مقاييس اللغـةاء يف وغري بعيد عن هذا التعريف ج

  .)2(»وال يبعد أن يكون األباء من هذا القياس، وهو وجع يأخذ املعزى عن شّم أبوال املروى

للداللـة علـى ذلـك املـرض الـذي أخـذ املعـز يف رؤوسـها جـراء مـا " أيب"ففي هذا املعجـم أيضـا ورد مصـطلح 

  .أبوال املروى، فتميل عن مسارها املقصودتشمه من 

: الشـــيء يأبـــاه ويأبيـــه إبـــاًء وإبـــاءة، وأيبَّ : أىب«: طـــرس البســـتانيلب  محـــيط المحـــيطوقـــد ورد يف معجـــم  

فهــذا . )3(»امتنــع، وأىب الفصــيل يــأىب أًىب وأيب يُــأىب ســنق مــن اللــنب، والعنــز مشــت بــول األروّي فمرضــت فهــي أبــوى

أغلـب اللغـويني بأنـه مـرض يصـيب املـاعز يف رؤوسـها بسـبب مشّهـا لبـول األروى، فتنصـرف املصطلح، قد أمجع عليـه 

عن مسارا إىل مسار آخر، وقد جاء هذا املصطلح يف القرآن الكرمي بداللة مغايرة ملـا هـو يف املعـاجم اللغويـة، حيـث 

  .دّل على ترك الطاعة وامليل إىل املعصية

                                                           
  ).ى. ب.أ( مادة : كتاب العني: اخلليل بن أمحد الفراهيدي )1(
  ).ى. ب.أ( مادة معجم مقاييس اللغة، : بن فارسا )2(
  ).ى. ب.أ( مادة : حميط احمليط: بطرس البستاين )3(
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  :في التفاسير -ب

 {:قال اهللا تعاىل                                 

{)89: اإلسراء(.  

: أي أىب العمـل بـه، ويف قولـه: أىب«: مـا يلـي  الطّاهر بن عاشـورورد يف تفسري هذه اآلية للمفسر الشيخ  

ضده أي تأكيد يف صـورة الـنقص المـا فيـه مـن  اإلطمـاع بـأن أبيـا�م غـري مطـردة، تأكيد الشيء مبا يشبه " إال كفر"

مث يأيت املستثىن مؤكًدا ملعىن املستثىن منه إذا لكفور أخص من املفعول الذي حذف للقرينة وهـو اسـتثناء مفـرع ملـا يف 

فــــي، مثـــل االســــتثناء مــــن مــــن معـــىن النفــــي الــــذي هـــو شــــرط االســــتثناء املفـــرع ألن املــــدار علـــى معــــىن الن" أىب"فعـــل 

  .)1(»االستفهام املستعمل للنفي

يف القــرآن الكــرمي بداللـة معروفــة وواضــحة وهـو امليــل إىل املعصــية وتـرك الطاعــة، وهــو يف " أىب"ورد مصـطلح 

املعــاجم اللغويــة ذو طبيعــة حيوانيــة علــى شــاكلة مــرض جســدي يصــيب املــاعز يف رؤوســها وقــد أُعــري هــذا املصــطلح 

جسـدي إىل مــرض نفســي يصـيب اإلنســان العاصــي التـارك للطاعــة، املتبــع للمعصـية هــذا اإلنســان  وحتولـه مــن مــرض

شبهه اهللا سبحانه وتعاىل بتلك العنزة املصابة بذلك الّداء وذلك بسـبب إعراضـه عـن الطاعـة واحنرافـه عـن االسـتقامة 

  .لة لطريقها نتيجة إصابتها باملرضوسيلة حنو املعصية، فما كان جزاؤه من اهللا إال أن كان شبًها بالعنزة الضا

.  

.  

.  

                                                           
  .205تفسري التحرير والتنوير، ص : حممد الطاهر بن عاشور )1(
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  :الجموح -16

  :في المعاجم اللغوية -أ

إذا ذهـــب جرحيـــا غالبًـــا، وكـــل : مجاًحـــا. الفـــرس بصـــاحبه: مجـــح« : للفراهيـــدي   كتـــاب العـــين جـــاء يف  

صــطلح م، ف)1(»جــامح، الــذكر واألنثــى يف النعتــني ســوداء: شــيء مضــى لوجهــه علــى أمــر فقــد مجــح، وفــرس مجــوح

: مجــح«"املعجـم الوســيط"ذو طبيعــة حيوانيـة، ويقصــد بـه ذهــاب الفـرس جريــا مـن صــاحبها، وقـد جــاء يف " اجلمـوح"

، فقــد أمجعــت جــل )2(»الفــرس مجًحــا ومجوًحــا، ومجــاًح، ومجاًحــا، عــىت عــن أمــر أمــر صــاحبه حــىت غلبــه، فهــو جــامح

، فسـميت جاحمـة، وغـري بعيـد عـن يقصـد بـه عتـو الفـرس عـن أمـر صـاحبه" مجـح: "املعاجم اللغوية على أن مصـطلح

 : مجــح «: تعريــف آخــر يف معجــم مقــاييس اللغــة يؤكــد مــا جــاء بــه ســابقية وجــاء كمــا يلــي: التعــاريف الســابقة ورد

مجاًحـا إذا اعتـز فارسـه  فـرسويقال مجـح ال. اجليم وامليم واحلاء أصل واحد مطّرد وهو ذهاب الشيء قدما بغلَية وقوة

  .)3(»حىت يغلبه وفرس مجوح

  .وقد ورد هذا املصطلح يف القرآن الكرمي بداللة مغايرة ملا ورد يف املعاجم اللغوية، ويقصد �ا اإلنسان

.  

.  

.  

                                                           
  ).ح.م.ج(مادة كتاب العني، : اخلليل بن أمحد الفراهيدي   )1(
  ).ح.م.ج(املعجم الوسيط، مادة : جممع اللغة العربية )2(
  ).ح.م.ج(مادة معجم مقاييس اللغة،  :بن فارسا   )3(

.  

.  
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  :في التفاسير -ب

  {:يقول سبحانه وتعاىل يف حمكم التنزيل           

    { يسرعون  معناه" جيمحون"«: البن عطية ر الوجيزر المحورد يف تفسري اآلية يف . 57التوبة

  .)1(»مصممني غري منثنني

يف القــرآن الكــرمي بداللــة اإلســراع يف فعــل شــيء دون تــردد وال اكــرتاث، وقــد " حو مــاجل"فقــد جــاء مصــطلح 

والـذين خيــادعون اهللا ورســوله، ومـا خيــدعون إال أنفســهم، انطبـق قولــه تعــاىل علـى الكفــار الــذين كفـروا بــاهللا وبرســوله، 

فيحلفــون بــأ�م مــن املــؤمنني ومــا هــم مــنهم، إذ يبحثــون عــن ملجــأ أو مغــامرات حــىت يعــودوا إليهــا وهــم مســروعون 

وقـد شـبههم اهللا بـذلك بـالفرس الـيت تـرغم صـاحبها للتخلـي عنهـا " وهـم جيمحـون"لذلك قال فـيهم سـبحانه وتعـاىل 

به وتذهب منه جريًا، حـىت وإن مالـت عـن مسـارها، فكـذلك الكفـار الـذين حيـاولون اهلـروب مـن ديـن اهللا بالقوة فتغل

بعيـدا عـن ديـن  لِ ومغـارة ومـدخ شـديد، فـرتاهم فـارّين إىل كـل ملجـإ غري مكرتثـني مبـا يالقونـه يـوم القيامـة مـن عقـاب

  .اهللا ودين حممد صلى اهللا عليه وسلم

  الضحك  -17

  :اللغويةالمعاجم  -أ

ضـحًكا : ضـحك يضـحك ضـحًكا وِضـْحًكا، ولـو قـال: ضحك«:  معجم العين للفراهيديلقد ورد يف  

: الكثري الضِحك يُعاب بـه، والضَّـْحك: ما ُيضحُك منه، والضحكة: لكان قياًسا ألن مصدر فِعَل فـََعَل، والضحكة

                                                           
  .46احملور الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ص : القاضي أيب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي )1(
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الزُّبـد، : هـو الشـهد، ويقـال: وقـال آخـرون. ضـحكت النخلـة إذا نشـق كافورهـا: جـوف الطلـع، يقـال: الثلج، ويقال

  .)1(»ويقال العسل

فالضـــحك مصـــطلح ذو معنيـــني أحـــدمها ظـــاهر واآلخـــر خفـــي وأمـــا الظـــاهر فهـــو معـــروف وهـــو الضـــحك 

  .والقهقهة أثناء املرح، بينما املعىن اخلفي فهو ما خيرج من النخلة من مثر ومن النحل من عسل ومن اللنب من زُبد

: يقــدم تعريفــا آخــر كمــا يلــي  لســان العــربيف معجمــه  ابــن منظــور   التعريــف جنــد وغــري بعيــد عــن هــذا 

  :معروف، ضحك يضحك ضحًكا وِضْحًكا وِضِحًكا وضِحًكا أربع لغات، ومنه قول كثري: الضحك-ضحك«

 الضـحك هنـا الشـهد، وقيـل الزبـد، وقيـل الـثلج : وقيـل. غمر الرداء إذا ابتسم ضـاحًكا غِلقـت لضـحكته رقـاب املـال

  .)2(»أخرجت الضُّحك: طلع النخل حني ينشق، وضحكت النخلة وأضحكت: والضحك أيضا

الضــاد واحلــاء والكــاف : ضــحك«وهــو   معجــم مقــاييس اللغــةآخــر ورد يف   وقــد وافــق التعــريفني تعريــف

ــبلح، قــال  قريــب مــن البــاب الــذي قبلــه، وهــو دليــل االنكشــاف والــربوز فأمــا الضــحك فيقــال إنــه العســل، ويقــال ال

  .)3(»الطلع هو الكافور والضحك مجيعا حني ينفق: الشيباين

فالضــحك كمــا ورد يف املعــاجم معــىن خفــي عمــا هــو مقصــود يف الظــاهر، إذ يقصــد بــه مــا خيــرج مــن النخــل 

  .والنحل واللنب، وهي من أفضل النعم اليت أنعم اهللا �ا على عباده

  :في التفاسير -ب

{: قال اهللا عز وجل                              {

  ).71:هود(

                                                           
  ).ك.ح.ض(مادة كتاب العني، : اخلليل بن أمحد الفراهيدي )1(
  ).ك.ح.ض(مادة لسان العرب، : ابن منظور )2(
  ).ك.ح.ض(مادة معجم مقاييس اللغة، : بن فارس بن زكرياا )3(
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مـن  -عليـه السـالم-وإمنـا ضـحكن امـرأة إبـراهيم  «  التحريـر والتنـويروقد جاء يف تفسري اآلية يف  تفسـري 

تعجـــب واســــتعباد، وقـــد وقــــع يف التــــوراة يف تبشـــري املالئكــــة إبـــراهيم عليــــه الســـالم بغــــالم، وكــــان ضـــحكها ضــــحك 

يكـون لسـارة : فقـالوا. ها هي يف اخليمة: أين سارة امرأتك؟ فاقل: قالوا له"اإلصالح الثامن عشر من سفر التكوين 

أباحلقيقـة أبـدو أنـا قـد شـخت؟ : امرأتك ابن، وكانت سارة سـامعة يف بـاب اخليمـة فضـحكت سـارة يف باطنهـا قائلـة

  .)1(»ال بل ضحكت: ضحكت سارة؟ فأنكرت سارة مل أضحك؟ أل�ا خافت، قالملاذا : فقال الرب

" ومــن وراء إســحاق يعُقــوب"علــى مجلــة  ضــحكت  باعتبــار املعطــوف وهــو " فبشــرها بإســحاق"وتفريــغ «

أل�ـا مــا ضــحكت إال بعــد أن بشـرها املالئكــة بــابن، فلمــا تعجبـت مــن ذلــك بشــروها بـابن االبــن زيــادة يف البشــرى، 

  .)2(»بأن يولد هلا ابن ويعيش ونعيش هي حىت يولد ألبنائها ابنوالتعجب 

فضـحكت يف هـذه اآليـة لــيس اسـتخفافا بقـدرة اهللا وقوتـه، وإمنــا مـن شـدة الفـرح تســاءلت مـع نفسـها، هــل 

صحيح أ�ا ستلد وهـي كبـرية يف السـن، وقـد ضـحكت بعفويـة دون أن تتفكـر يف قـدرة اهللا وقـد شـبهها اهللا سـبحانه 

نخلة اليت تثمر ألّد الثمار حىت وأ�ا ذات جذور طويلة، إذ بشـرها سـبحانه وتعـاىل بـابن صـاحل مث بولـد مـن وتعاىل بال

ابنهـــا، وهـــذا دليـــل علـــى قـــدرة اهللا يف تغيـــري كـــل شـــيء بالنســـبة لعبـــاده الصـــاحلني الصـــابرين، ويـــرزقهم مـــن حيـــث ال 

  .حيتسبون، وهذا ما حدث مع إبراهيم وزوجته، بعد صربمها الطويل

.  

.  

.  

                                                           
  .119التحرير والتنوير، ص : حممد الطاهر بن عاشور )1(
  .الصفحة نفسها: املرجع نفسه )2(
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  الثبر  -18

  :في المعاجم اللغوية -أ

األول السـهولة، والثـاين اهلـالك : الثـاء والبـاء والـراء أصـول ثالثـة" ثـرب"«  معجم مقاييس اللغةلقد جاء يف  

والثالث املواظبة على الشـيء، فـاألرض السـهلة هـي الثـربة، والثـربة تـراب شـبيه بـالنوره إذا بلـغ عـرق النخلـة إليـه وقـف  

  .)1(»بلغت النخلة ثربة من األرض: فيقولون

بداللـــة األرض أو الـــرتاب اليـــابس الـــذي ال يســـتطيع عـــرق النخلـــة  معجـــم مقـــاييس اللغـــةفـــالثرب إذا ورد يف 

  .جتاوزه

   لســان العــربوإىل جانــب هــذا التعريــف جنــد تعــاريف أخــرى تصــب يف هــذا ا�ــرى ومــن بينهــا مــا ورد يف  

تـراب شـبيه بـالنورة يكـون بـني ظهـري األرض، فـإذا : َحَبَسـُه، والثـربة: وثـربة، كالمهـاثربة يثربه ثـربًا : ثرب«  البن منظور

أرض رخــوة ذات حجــارة بــيض تقــوم : لِقيــْت عــروق النخلــة ثــربة فرّد�ــا، والثــربة: بلــغ عــرق النخلــة إليــه وقــف، يقــال

  .)2(»بلغت النخلة إىل ثربة من األرض: األرض السهلة، ويقال: ويبىن �ا، والثربة

الثرب والثـربة إذا مصـطلح طبيعـي أمجعـت جـل املعـاجم اللغويــة أنـه يـدّل علـى مـا جـاء يف الطبيعـة مـن تــراب فـ

  .وأرض يابسة ذات حجارة

                                                           
  ).ر.ب.ث(معجم مقاييس اللغة، مادة : بن فارسا )1(
  ).ر.ب.ث(مادة لسان العرب، : ابن منظور )2(
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تعريفـا آخـر ملصـطلح   كتـاب العـين  يفالخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي وغري بعيد عن هـذه التعـاريف يـورد  

انتهينـا إىل ثـربة  : حجار�ـا كحجـارة احلـرة إال أ�ـا بـيض، تقـول أرض: الثـرب: ثـرب«: مبعناه اخلفي جاء كما يلي" الثرب"

  .)1(»اهلالك: اسم جبل والثبور: كذا، أي حرّة كذا، وثبري

معـــىن ظــاهر معـــروف وهــو اهلـــالك واخلســران، ومعـــىن خفــي بينتـــه ووضـــحته : كمصـــطلح ذو معنيــني: فــالثرب

والــرتاب اليــابس املخــتلط باحلجــارة والــذي ال ميكــن األرض : املعــاجم اللغويــة وأمجعــت علــى ثبــوت معنــاه اخلفــي وهــو

  .حىت لعرق النخلة جتاوزُه، وقد ورد هذا املصطلح يف القرآن الكرمي مبعناه املعروف باهلالك

  :في التفاسير-ب

 {:قال تعاىل                        {)13:الفرقان.(  

ــن كثيــرجــاء يف تفســري اآليــة   : ، أي بالويــل واحلســرة واخليبــة، قــال اإلمــام أمحــد"دعــوا هنــاك ثبــورا"«:  الب

: حــدثنا محــاد بــن ســلمة، عــن علــي بــن زيــد عــن أنــس بــن مالــك أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم. حــدثنا عفــان

يـا : خلفه، ودريته من بعـده وهـو ينـادي أول من يكسى حلة من النار إبليس، فيضعها على حاجبيه ويسحبها من"

  .)2(»"ثبورا

ال "فيقــال هلــم  ! يــا ثبــورهم: ويقولــون ! يــا ثبــوراه: حــىت يقفــوا علــى النــار، فيقــول ! يــا ثبــورهم: وينــادون«

اهلــالك، والظهــر أن الثبــور جيمــع اهلــالك والويــل : الثبــور: ، وقــال الضــحاك"تــدعوا اليــوم ثبــورًا واحــد وادعــوا ثبــورا كثــريا

  . )3(»أي هالًكا" وإين ال أظنك يا فرعون مثبورا"اخلسارة والدمار، كمال قال هوس لفرعون و 

                                                           
  ).ر.ب.ث(مادة كتاب العني، : اخلليل بن أمحد الفراهيدي )1(
  .290ص تفسري القرآن العظيم، : بن كثري )2(
  .الصفحة نفسها: املرجع نفسه )3(
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فالثبور إذا كما ورد يف القرآن الكرمي يدل على اهلالك واخلسران والدمار الذي يلحـق بالكـافرين يـوم القيامـة 

: ملعـــاجم بداللـــة أخـــرى، وهـــيجـــراء إعراضـــهم الشـــديد عـــن آيـــات اهللا وتكـــذيبهم �ـــا، وهـــذا املصـــطلح قـــد ورد يف ا

األرض الســـهلة الـــيت ختـــتلط تربتهـــا باحلجـــارة الصـــلبة الـــيت يصـــعب علـــى عـــرق النخلـــة جتاوزهـــا، فقـــد شـــبه اهللا تعـــاىل 

الكفــار الــذين تشــّددوا يف إعراضــهم عــن آياتــه بتلــك األرض الصــلبة الــيت إن زرعهــا صــاحبها ال يكــون إال قــد خســر 

فكــذلك الكفــار إمنــا جيــزون يــوم القيامــة إال اهلــالك . لــيت ال تســمح للــزرع بــالنموزراعــة بســبب تلــك الرتبــة املتحجــرة ا

  .واخلسران وجيزون جهنم نظري إعراضهم وكفرهم الشديد

  :الجرم -19

  :في المعاجم الغوية -أ

اجلـرمي البـؤرة : وشـجرة جرميـة مقطوعـة، وقيـل. القطـع: اجلـرم: جـرم«:  بن منظـورال  لسان العرب جاء يف 

التمر اليابس، واجلُرامـة بالضـم، مـا سـقط مـن التمـر إذا : واجلرام واجلرمي مها النوى، ومها أيضا. يرضح فيها النوىاليت 

  .)1(»ُجرِمَ 

  .واجلرم يف معناه الظاهر، هو الذنب والتعّدي، ومنه جاءت كلمة ا�رم وا�رمني، واجلرمية

رم جنــد تعريفـا آخــر مل يكــن بعيـد املعــىن عنــه ملصــطلح اجلـ  ابـن منظــور وإىل جانـب التعريــف الـذي جــاء بــه 

  اجلـــيم والــراء واملـــيم أصــل واحـــد يرجــع إليـــه الفـــروع : جــرم «: كمــا يلـــي  معجــم مقـــاييس اللغـــةوهــو تعريـــف ورد يف 

  التمــر اليــابس: واجلــرام واجلــرمي. ويقــال لصــرام النخــل اجلــرام، واجلرامــة مــا ســقطة مــن التمــر إذا جــرم. القطــع: فــاجلرم

  .)2(»وهذا كله متفق لفظا ومعىن وقياًسا

                                                           
  ).م. ر. ج(لسان العرب، مادة : ابن منظور )1(
  ).م. ر. ج(مادة معجم مقاييس اللغة، : بن فارس ا )2(
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ومعــىن بـاطين يقصــد بـه اللغــويني التمـر اليــابس  يفـاجلرم إذا ذو معنيــني أحـدمها معــروف وهـو الــذنب والتعـدّ 

  .الذي يتساقط من النخل والذي ال فائدة منه

: جرمـا-"جـرم"«غري بعيد املعـىن عـن سـابقيه حيـث جـاء   معجم الوجيز كما ورد أيضا مصطلح اجلرم يف 

جــىن مثــره، واجلرامــة إمــا ســقط مــن التمــر عنــد قطعــه، ومــا تــرك : والنخــل وحنــو جرمــا، وجرمــا. والشــيء قطعــه...أدنـب

  .)1(»التمر اليابس...: التمر ا�روم و: ردئ التمر ا�روم، واجلرمي: و. من التمر على الكرب

عـــروف وهـــو الــدنب والتعـــدي واجلرميـــة، ففــي هـــذا املعجــم أيضـــا ورد مصـــطلح اجلــرم مبعنيـــني، معـــىن ظــاهر م

  .ومعىن خفي هو التمر اليابس الرديء الذي يرتك على الكرب، والذي ال فائدة منه

  :في التفاسير -ب

  {:قال اهللا تعاىل                       

                             {)40:األعراف.(  

  وكــذلك جنـزي ا�ــرمني « : الطـاهر بــن عاشـور التحريــر والتنـوير للشــيخ  تفسـريوقـد ورد تفسـري اآليــة يف 

مني الـذين جيـزون مبثـل اجلـزاء ر ذلك اجلزاء، فهم قد دخلوا يف عمـوم ا�ـ قعهم يفهو الذي أو تنزيل يؤذن بأن اإلجرام 

  .)2(»وهم املقصود األول منهم، ألن عقاب ا�رمني قد شبه بعاب هؤالء

.  

                                                           
  ).م. ر. ج(مادة املعجم الوجيز، : جممع اللغة العربية )1(
  .125التحرير والتنوير، ص : حممد الطاهر بن عاشور )2(
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فعلــم أ�ــم جمرمــون، وأ�ــم يف الرعيــل األول مــن ا�ــرمني، حــىت شــبه عقــاب عمــوم ا�ــرمني بعقــاب هــؤالء «

ألــنب : وهــو الـذنب، وأصـل صــار ذا جـرم، كمــا يقـال -بضــم اجلـيم-فعـل اجلُـرم: واألجــرام. وكـانوا مـثال لــذلك العمـوم

  .)1(»أمتر وأخصب

يبــني يف هــذه اآليــة عقــاب ا�ــرمني الــذين أعــرض عــن آياتــه وكــذبوا واســتكربوا بــأن ال  فــاهللا ســبحانه وتعــاىل

 أدت �م إىل هذا اجلزاء، وقـد شـبههم تفتح هلم أبواب السماء وال يدخلون اجلنة، وذلك بسبب أفعاهلم الدنيئة اليت

اهللا ســبحانه وتعــاىل بشــيء طبيعــي غــري مرغــوب فيــه مــن طــرف صــاحبه وهــو التمــر اليــابس الــرديء الــذي لــيس لــه 

فائدة، إذ يتخلى عنه صـاحب الواحـة يف مكانـه، فكـذلك ا�ـرمني الـذين أذنبـوا وأجرمـوا وأعرضـوا عـن آليـات اهللا يف 

السـيئة الـيت تضـرهم وال تـنفعهم حبرمـا�م اجلنـة وإدخـاهلم وم القيامـة وذلـك بسـبب أعمـاهلم الـدنيا يتخلـى عـنهم اهللا يـ

  .جهنم خالدين فيها رنا

  :النكب - 20

  :في المعاجم -أ

: والنكباء »(...) النون والكاف والباء أصل صحيح بدل على ميل يف الشيء«: معجم مقاييس اللغةورد يف     

  ) 2(.»داء يأخذ اإلبل مناكبها فتضلع منه: األربع والنكبكل ريح وعدلت عن مهب الرياح 

مالت عن مهاب : نكبت الريح نكوبا«ال نلمس اختالفا يف تعريف نفس املادة فجاءت  المعجم الوجيزويف 

  .)3(»املصيبة: الرياح العادية، والنكباء ريح احنرفت ووقعت بني رحيني كالصبا والشمال، والنكبة

                                                           
  .128التحرير والتنوير، ص : حممد الطاهر بن عاشور  )1(
  ).ب.ك.ن(معجم مقاييس اللغة، مادة  :ابن فارس )2(
  .)ب.ك.ن(مادة  ، املعجم الوجيز :جممع اللغة العربية )3(
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فهذان التعريفات يتفقان على أن النكب مرتبط بامليل واالحنراف وأنه يطلق على الريح اليت تنحرف ومتيل على 

أن النكب هو داء يصيب اإلبل يف مناكبها، حيث يسبب هلا عالة .. "ابن فارس"مهب الرياح األربة، كما أن 

  .عن املشي

كل ريح من الرياح األربعة احنرفت ووقعت بني رحيني، : اءالنكب«:أيضا مع هذا التعريف فأورد "ابن منظور"ويتفق 

ميشي متنكبا، واألنكب من اإلبل  : وبعري أنكب(...) وهي �لك املال وحتبس القطر، وقد نكبت تنكب نكوبا 

  .)1( »كأمنا ميشي يف شق

ألن ذلك الريح املتعلق بالريح هو األصل،  فالنكب إذا ال خيرج عن معىن امليل واالحنراف ولعل ذلك النكب

  .النكباء حتبس القطر، وكذلك هي ريح مهلكة، ومنه اشتقت النكبة اليت تعين املصيبة

  :في التفاسير -ب

 {:يقول تعاىل                     { )74: املؤمنون(  

السامل يف وصف للكفار يوم اآلخرة وهو مبعىن اهلالك، وقد جاء يف تفسري منايف صيغة مجع املذكر " النكب"ورد 

  :للزخمشري "الكساف"

وأن كل من اليؤمن باآلخرة فهو عن " إىل صراط مستقيم"عادلون عن هذا  الصراط املذكور : أي »لناكبون«

  . )2( »القصد ناكب

الريح فانتقل معىن النكب من الطبيعة إىل اإلنسان فالعدول عن الصراط وامليل عنه ويقابله ذلك العدول وامليل يف 

  .ذلك أن تلك الريح مهلكتا عندما متيل وتنحرف عن مسارها كذلك النكب عن صراط اهللا فهو مهلك للعبد

                                                           
  ).ب.ك.ن(ولسان العرب، مادة  :ابن منظور )1(
  .242، ص4، ج1998، 1مكتبة العبيكان، الرياض، ط ،افالكشّ  :أيب القاسم حممود بن عمر الزخمشري )2(
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  :الخذل -21

  :في المعاجم -أ

ختلفت عن صواحبها : وهب خاذل وخذول »خذلت الضبية والبقرة وغريها من الدواب«:  لسان العرب جاء يف 

هو : وانفردت، وقيل ختلفت فلم تلحق، وخذلت الضبية وأخذلت وهي خاذل وخمذل، أقامت على ولدها، ويقال

مقلوب أل�ا هي املرتوكة، وختاذلت مثله، اخلاذل واخلذول من الضباء والبقر اليت ختذل صواحبا�ا وتنفر مع 

  . )1(»ذول اليت ختلفت عن القطيع، وقد خذلت وخدرتولدها، وقد أخذهلا ولدها، واخل

مجمع اللغة وما جاء يف املعجم الصادر عن  يف اللسان ابن منظوروال نلمس اختالفا كبريا بني ما أورده      

ختلفت عن القطيع أو أقامت : بان وانقطع، ويقال خدلت الضبية وحنوها: ال وخذالناخذل خد« :فنجدالعربية 

  .)2(»فهي خاذل وخذولعلى ولدها، 

واليت أرجعت إىل الدابة اليت تتخلف عن القطيع  وتقيم على " اخلذل"متقاربان من خالل تعريف فهذان التعريفان 

اخلاء والذال والالم أصل واحد يدل وعلى «:فقالمعجم مقاييس اللغة  أيضا يف ابن فارسولدها، وهذا ما ذكره 

  .)3( »الوحشية أقامت على ولدها، وهي خذولترك الشيء والقعود عنه، ويقال خذلت 

فاخلذل إذا يدل على ترك الشيء، بد من الدابة اليت ختذل القطيع وتقيم على ولدها ووصل املصطلح للتعبري عن 

  .اإلنسان فنقول خذل خيذل خذال وخذالنا، ملن يكون يف عونه أخيه

  

                                                           
  ).ل.ذ.خ(لسان العرب، مادة  :ابن منظور )1(
  ).ل.ذ.خ(املعجم الوجيز، مادة  :جممع اللغة العربية )2(
  ).ل.ذ.خ(معجم مقاييس اللغة، مادة  :ابن فارس )3(
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  :في التفاسير -ب

  {:يقول تعاىل                      { )22:اإلسراء(  

ألن الرب تعاىل ال بنصرك بل يكلك إىل الذي عبدت معه  : خمذوال«: تفسير القرآن العظيمجاء يف  

  .)1(»وهو ال ميلك لك ضرا وال نفعا، ألن مالك الضر هو اهللا وحده ال شريك له

جيعل مع اهللا إله آخر فيصري خمذوال فمن الدواب ما خيذل القطيع ويقيم فاخلذل يف القرآن متعلق بالذي 

على ولدها ومن الناس من خيذل اهللا تعاىل ويعبد غريه، أو يقيم مصاحله الدنيوية الوضيعة، فانتقل هذا اللفظ 

  .الطبيعي إىل مصطلح قرآين يعّرب به عّمن يعبد غري اهللا

  :السجر  -22

  :في المعاجم -أ

والسجور اسم للحطب، : ار جأسجرت التنور س: سجر«: للخليل ابن أحمد الفراهيدي العينجاء يف معجم 

: امتالء البحر والعني، والبحر املسجور، املفعم املآلن، والساجر: اليت يساط �ا يف التنور، والسجور: واملسجرة

  .)2(»السيل مير بشيء فيملؤه، سجر السيل اآلبار مألها

.  

                                                           
  .465، ص4=تفسري القرآن العظيم، مج :ابن كثري  )1(
  ).ر.ج.س(كتاب العني، ومادة   :فراهيدياخلليل ابن أمحد ال )2(
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ابن  كما قالفالسجر في لسان العرب  لسان العربومن التعريفات املؤيدة هلذا التعريف، ما جاء يف 

به اسم احلطب، وسجر التنور يسجره سجرا والسجور ما أوقد : تسجر التنور وبالوقود سجرا، والسجور«:منظور

  .)1( »ملئت من املطر، وكذلك املاء سجرة ومنه البحر املسجور: وسجرت اآلبار

خنرج إذا مبعنيني رئيسني للسجر، فاألول هو الشيء اململوء والفعل منه ملأل الشيء أو فاض الشيء 

واملعىن الثاين أنه إيقاد الشيء وإشعاله وحرقه وهو أيضا اسم للحطب، وأساس املعنيني من ماء ونار، وغري بعيد 

: سجرا، وسجورا-سجر«وجاء ، طالمعجم الوسيعن هذه التعاريف هناك تعريف آخر للفظ السجر، ورد يف 

  .)2(»احلطب وحنوه مما يوقد به: مأله وقودا وأمحاه، والسجور: مأله، والتنور: امتأل واإلناء وحنوه

فالسجر كما سبق من تعاريف ال خيرج عن معىن نوع من احلطب يوقد به، أو ملئ الشيء كملئ التنور 

  .الكرمي ورد يف احلديث عن أهل النار بأ�م هم من سيسجر أو النهر، أو البحر أو العني ولكن اللفظ يف القرآن

  :في التفاسير -ب

 {:يقول تعاىل                  { 72غافر.  

سوف يعملون حني توضع األغالل يف أعناقهم ويسحبون بالسالسل بعنف يف جهنم «:التفسير الوجيزجاء يف 

  .)3(»الشديد احلرارة مث حيرقون ويوقدون يف النار، املاء ..وال

ملئ الشيء كالبحر والعني وأنه ضرب من احلطب، وهذا ما مجعه : سبق وأن ذكرنا بأن السجر حيمل معنيني

  .فالكفار عندما يشربون من محيم جهنم متأل بطو�م" السجر"القرآن الكرمي يف مصطلح 

                                                           
  ).ر.ج.س: (لسان العرب، مادة :ابن منظور )1(
  ).ر.ج.س(املعجم الوسيط، مادة  :جممع اللغة العربية )2(
  .476التفسري الوجيز، ص :وهبة الزحيلي )3(
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 {:واهللا يقول            {)54:الواقعة.(  

        {:النار، كما قال تعاىل تسج ربهوعند حرقهم يصريون كاحلطب الذي 

           {)98: األنبياء.(  

يعرب به " مصطلحا"القرآن الكرمي هذا اللفظ ليصبح واحلصب هو احلجارة أو الشيء الذي توقد به النار، فأستعار 

  ".أهل جهنم وعن عذا�م"عن 

  :السمود -23

  :في المعاجم -أ

السني وامليم والدال أصل واحد يصل زعلى املضي قدما من غري تعريج، يقال مسدت اإلبل يف «:  ابن فارسيقول 

  .)1( »سريها، إذا جدت ومضت على رؤوسها

يسمد ومسودا، ومسدت اإلبل تسمد : مسد« :حني أورد ابن منظورويوافق هذا التعريف يف داللته وتعريف 

ليس يف بطو�ا علف، وقيل ليس على ظهورها زاد للراكب، : أي دوائب: مل تعرف اإلعياء، واإلبل السوامد: مسودا

  .)2( »والسمود الغناء يف لغة محري

أن السمود متعلق باإلبل إذا مل يكن يف بطو�ا علف ومل تعرف ] د.م.س[ة ملادة تعطينا هذه املعاين املختلف    

  .اإلعياء أو مضت قدما وهذه املعاين ميكن أن حتتسب على اإلبل ال هلا

                                                           
  ).د.م.س(معجم مقاييس اللغة، مادة  :ابن فارس )1(
  ).د.م.س(لسان العرب، مادة  :ابن منظور )2(
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السمد من السري، : مسد«": اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف العني"ومن التعريفات املوافقة وملا سبق ذكره، ما أورده 

  .)1(»الغفلة والسهو عن الشيء: أي مل تعرف اإلعياء، والسمود: تسمد مسودامسدت اإلبل 

فالسمد إذا ميكن أن ينتقل معناه من احليوان إىل اإلنسان فكما توجد من اإلبل املاضية على رؤوسها قدما من غري 

  .تعريج يوجد من الناس من ميضي معاجزا يف آيات اهللا من غري خوف وكله غفلة وسهو عن قول اهللا

  :في التفاسير -ب

 {:يقول تعاىل       {)61: النجم.(  

وسامدون من السمود وهو ما يف املرء من اإلعجاب بالنفس، يقال مسد «: التحرير والتنوير جاء يف تفسري 

البعري يف البعري، إذا رفع رأسه يف سريه مثل به حال املتكرب املعرض عن النصح املعجب مبا زهو فيه حبال 

  .)2(»نشاطه

تكمن يف أن املتكرب يبني لنا املناسبة يف انقال السمود زمن طبيعته واحليوانية إىل اإلنسان، واليت وهذا التفسري      

  .الذي يعرض عن النصح وميضي يف جهله، كالبعري الذي ميضي قدما ومن غري تعريج

.  

.  

.  

.  

                                                           
  ).د.م.س(كتاب العني، مادة   :اخلليل ابن أمحد الفراهيدي )1(
  .160، ص27التحرير والتنوير،ج :الطاهر بن عاشور )2(
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  :الخمود -24

  :في المعاجم -أ

ومل يطفأ  سكن هليبها: مخدت النار مخدا ومخودا: مخد«:  فؤاد إفرام البستاني لـ الطالب منجدجند يف معجم 

  .)1( »فيه النار لتخمد املوضع الذي تدفن: مجرها، واخلّمود

سكن هليبها وإذا طفئت قيل : مخدت النار مخودا: مخد« عينه يف  الفراهيديوليس ببعيد عن هذا التعريف، أورد 

  .)2(»مهدت

يف  ابن منظورفاخلمود إذ مرتبط بالنار للتعبري عن سكون هليبها وذهابه، ويتفق هذان التعريفات مع تعريف     

  .سكن هلبها ومل ويطفأ مجرها: مخدت النار ختمد مخودا: مخد«: ، حيث أوردلسان العرب

: ر حىت ختمد، ومخدت احلّمىومهدت مهودا إذا أطفأ مجرها البتة، واخلّمود على وزن التنور موضع تدفن فيه النا

  . )3(»سكن فورا�ا

، حيث "محيط المحيط"" يف" بطرس البستانيومن التعريفات املوافق أيضا لتعريف اخلمود، ما جاء به 

خبت، أي سكن هلبها ومل يطفأ مجرها ويقال مهدت إذا : مخدت النار ختمد ومخدت ختمد مخدا ومخودا«:جاءت

  .)4( »أطفأ هلبها: ومخدت احلّمى سكن فورا�ا، وأمخد النارانطفئ مجرها ومل يبق شيء، 

وهذا املعىن قد كان خيص النار فقط، الرتباطه بانقطاع اللهب وبقاء اجلمر، لكن داللة املعىن انتقلت إىل     

  .اإلنسان كقولنا مخدت احلّمى، وقد ورد هذا اللفظ يف القرآن الكرمي لداللة أخرى

                                                           
  ).د.م.خ(، مادة 1978، 22منجد الطالب، دار املشرق، بريوت، زلبنان، ط :فؤاد إفرام البستاين )1(
  ).د.م.خ(كتاب العني، مادة   :اخلليل ابن أمحد الفراهيدي  )2(
  ).د.م.خ(ولسان العرب، مادة  :ابن منظور )3(
  ).د.م.خ(حميط احمليط، مادة  :بطرس البستاين )4(
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  :في التفاسير -ب

 {:تعاىليقول                     {)29:يس(.  

انطفاء النار، استعيد للموت بعد احلياة املليئة بالقوة والطغيان : واخلمود« : التحرير والتنوير تفسري جاء يف .

  .)1(»حاهلم يف حيا�م بنشوب النار وحال مو�م خبمود النار..ليتضمن الكالم 

نار انطفائها ..فالقرآن الكرمي إذا استعار من الطبيعة للتعبري عن اإلنسان الطاغي املتجرب، فوصف حياته بأ�ا ك

قرآين طبيعي " مصطلح"إىل " اخلمود"فذهاب قوتك وطغيانك يف الدنيا كذهاب هلب تلك النار، فانتقل ولفظ 

  . يعرب فيه اهللا عن اإلنسان

   :السطو -25 

  :المعاجم اللغويةفي  -أ

 معجم العينعلى عدة معاين ودالالت، حيث جاء يف " السطو"ورد يف املعاجم اللغوية لفظ     

شدة البطش، وإمنا مسي الفرس ساطيا، ألنه يسطو على سائر اخليل، فيقوم على رجليه : السطو«:للفراهيدي

فخرج ولدها مقطعا، وسطوا اخليل إذا أن يسطو الراعي فيدخل يده يف رحم الناقة، : ويسطو بيديه، والسطو

  . )2( »جرت، أال تبقي شيئا، وال تبايل كيف وقعت حوافرها

هو بطش الفرس بالقوة على سائر اخليل أو على صاحبها، كما أن له : إذا كما جاء يف كتاب العني: فالسطر

  .إخراج ولد الناقة من رمحها مقطعا: أيضا معىن آخر وهو

                                                           
  .6، ص23:التحرير والتنوير، مج: الطاهر بن عاشور )1(
  ).ا.ط.س(كتاب العني، مادة   : بن أمحد الفارهيديااخلليل  )2(
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: سطا«، إذا وعرّفه "لسان العرب"يف  ابن منظوريوافق هذا التعريف وهو تعريف  وقد جاء تعريف آخر    

  .القهر بالبطش: السطو

والسطو، شدة البطش، وإمنا مسي الفرس ساطيا ألنه يسطو على سائر اخليل، ويقوم على رجليه، ويسطو بيده، 

يسطو على : ، وفرس ساطوالفعل يسطو على طروقته، وسطا الراعي على وسطا، الفرس أي وأبعد اخلطو

  .)1(»اخليل

ما متارسه الفرس ومن  مبعىن ال خيتلف عن سابقه، وهو البن منظوريف لسان العرب " أسطو"فقد جاء لفظ     

اخليل، كما له معىن ثان وهو أن خيرج الراعي من رحم الفرس ماء الفحل أو ولدها بطش بالقهر والقوة على سائر 

  .متقطعا

سطا عليه وبه « "محيط المحيط"وغري بعيد عن هذين التعريفني ورد تعريف آخر هلذا اللفظ، حيث جاء يف     

صال وعليه ووثب أو قهره بالبطش أو بسط عليه بقهره من فوق، وسطا املاء كثر والفرس : يسطو سطوا وسطوة

ا ليخرج ما فيها من الوثر وهو ماء الفحل، أبعد اخلطر، والفرس ركب رأسه، والراعي على الناقة أدخل يده يف رمحه

، فقد )2(»وإذا مل خيرج مل تلح الناقة، ومسي الفرس ساطيا ألنه يسطو على سائر اخليل فيقوم على رجليه ويرفع يديه

 .أمجعت جل املعاجم على عدم اختالف معىن السطو فيما بينها، واتفاقها على املعىن الذي جاء به أصحا�ا

  :في التفاسير -ب.

   {:جاء يف قوله تعاىل                             

                                           

{)72:احلج.(  

                                                           
  ).ا.ط.س(لسان العرب، مادة  :ابن منظور )1(
  ).ا.ط.س(حميط احمليط، مادة   :بطرس البستاين )2(
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والسُّطُو، البطش، أي يقاربون أن «جاء يف تفسري هذه اآلية للعالمة اإلمام حممد الطاهر بن عاشور 

سطوا عليهم من يصولوا على الذين يتكون عليهم اآليات من شدة الغضب والغيط من مساع القرآن، أما الذين 

املؤمنني وفلعلهم غري الذين وقرأوا عليهم القرآن، أو لعل السطو عليهم كان بعد ونزول هذه اآلية، فال أشكال يف 

  .ذكر فعل املقاربة

ألن اهلّم  »تعرف يف وجوه الذين كفروا املنكر«يف موضع بدل االشتمال جلملة  »يكادون يسطون«ومجلة     

  .)1(»بالسطو مما يشتمل عليه املنكر

يف هذه اآلية، شبه اهللا وسبحانه وتعاىل الكفار الذين أعرضوا عن مساع آيات اهللا وأرادوا بقارئيها سوءا 

وبطشا بالقهر والقوة بالفرس اليت تسطو على سائر اخليل بيدها بالقوة والقهر، وهو مصطلح ذو طبيعة حيوانية 

ه من كونه يدل على احليوان إىل كونه يدل على اإلنسان الكافر املعرض عن مساع كالم اهللا، والذي انتقلت وداللت

.يريد أن يسطو على من يتلو ويبطشه بالقهر والقوة كاحليوان

                                                           
  .355، ص 17التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور )1(
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  :     الخاتمة

عن ن هذا البحث قد سعى إىل تقدمي صورة إبعد هذه الرحلة الشيقة يف رحاب القرآن الكرمي ميكن القول 

من خالل إخضاع عينة من هذه املصطلحات إىل دراسة تطبيقية مصطلحات الطبيعة اليت جاء �ا القرآن الكرمي 

انتقال مفاهيمها من الطبيعة إىل اإلنسان وكذا اهلدف من اعتمادا على املنهج االستقرائي الوصفي يف كشف كيفية 

  .ذلك االنتقال

ن املدونة القرآنية كو�ا وإىل جانب انتقال مفاهيمها، فإ�ا لعبت دورا  مهذه املصطلحات جانبا عظيما  وتعدّ      

بيب بعض األعمال ، ويف املقابل تطييب وحتكبريا يف احتقار بعض األمور اخلاصة باملشركني والتقليل من شأ�م

   .وإىل املسلمني كافة، فجاءت هذه املصطلحات دقيقة املفاهيم فصيحة، متناسقة مع معناها اللغوي السابق

  :وقد خلصنا من خالل هذا البحث إىل جمموعة من النتائج مبكن حصرها يف النقاط التالية

  .ما هو مصطلحكل لفظ ينتقل معناه من املعىن األصل إىل معىن ثان ملناسبة بينه  -1

املصطلح الطبيعي يف القرآن الكرمي هو ذلك اللفظ الذي كان يعرب به عن أشياء موجودة يف الطبيعة، ويف  -2

  .القرآن الكرمي انتقل عن معناه األول بعرب عن اإلنسان

  .اإلهليةالقرآن الكرمي سخر الطبيعة خلدمة اإلنسان، ويف املقام األول أداة لتوحيد ربوبيته وإثبات ذاته  -3

عرفت اللغة العربية بقوة تراكيبها وبالغتها، وبعد جميء القرآن الكرمي ببالغة أكرب وفصاحة أكثر، أصبحت  -4

  .اللغة العربية وكأ�ا واستخرجت من القرآن الكرمي

سياقات اللغة العربية وتتميز كذلك بإعجازها يف ال ظ، أي أ�ا تتميز عن األلفا"قرآنية"القرآن الكرمي  ريباعت -5

  .اليت ترد فيها
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إذا كان العرب قدميا خيتلف التأثري النفسي أللفاظ القرآن عن تأثري تلك األلفاظ قبل جميء القرآن، فمثال  -6

  .يتشائمون من الليل ، فإن القرآن جعل هذا الليل سكنا وراحة للنفوس واألبدان

نفسية تصيب صيب أجسام املخلوقات إىل أمراض اليت تمن األمراض اجلسدية  أمساء الكثري القرآن الكرمي نقل -7

ملصطلحات يف كو�ا تزدري وحتتقر تلك الطائفة من الّناس إىل جانب اقرآنية هذه نفوس بعض البشر، وتكمن 

  .مناسبة انتقال املعىن

 عنو تتجلى الدراسة املصطلحية للقرآن الكرمي يف دراسة املصطلحات اليت جاء �ا وفق مناهج معينة حيددها  -8

  .الدراسة

تفتح الدراسة املصطلحية للقرآن الكرمي أبوابا جديدة للمهتمني بعلم التفسري مبا تضيفه أللفاظ القرآن الكرمي  -9

  .من معان جديدة

ال خيتص القرآن الكرمي بعلم البيان واللغة فقط، وإمنا ميكن أن ندرس فيه ظواهر يف علم الطبيعة وعلم  - 10

  .من العلوماألرض والفيزياء وغريها 

  .تلعب التفاسري دورا هاما يف الوصول إىل العالقة اليت على أساسها انتقل الفظ من معىن آلخر - 11

النقاط اليت توصلنا إليها من خالل حبثنا هذا جدير بالذكر أن املصطلحات اليت  أهمهذه إذن بعض      

حر يف دراسة املصطلح القرآين، ويستفيد من أخضعناها للدراسة والتحليل إمنا هي قطرة من حبر ملن أراد أن يب

 {:القرآن ويف دينه ودنياه، يقول تعاىل                    { )22:القمر.(  

ويف اخلتام ال يسعنا إّال أن حنمد اهللا ونثين عليه أن وفقنا يف هذا العمل الذي نرجو منه أن ينفعنا به يف ديننا     

  .ودنيانا
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إن ال حجة علينا، ربنا ال تؤاخذنا اللهم لك احلمد كله ولك الشكر كله، اللهم أجعل القرآن العظيم حّجة لنا 

  .بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رمحة أنك أنت الوهاب نسينا أو أخطأنا، ربنا ال تزغ قلوبنا

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رّب العاملني                                                                            
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  .القرآن الكريم - 

   التفاسير.  

  .د ت ،د ط ،املدينة النبوية ،دار املآثر ،التفسري الصحيح :حكمت بن بشري بن ياسني _1

د ،  لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية،   علي حممد معوض:تح،  تفسري البحر احمليط:أبو حيان األندلسي _2

  .د ت، ط

باب  ،مكتبة اإلمام مالك ،تفسري القرآن العظيم:كثري القرشي الدمشقيعماد الدين ايب الفراء امساعيل بن   _3

  . 2009،ه2،1430ط ،اجلزائر ،الوادي

  .د ت ،د ط ،الرياض، مكتبة العبيكان ،الكشاف :شريالقاسم حممود بن عمر الزخم وأب _4

 عبد :تح ،الكتاب العزيزاحملرر الوجيز يف تفسري  :حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي وأب القاضي _5

  .د ت ،د ط ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،السالم عبد الشايف حممد

  .د ت ،د ط ،دار الوفاء ،امحد شاكر :تح ،عمدة التفسري :ابن كثري _6

  .د ت، د ط، الدار التونسية للنشر ،تفسري التحرير والتنوير :حممد الطاهر بن عاشور _7

  .د ت ،د ط ،دار الفكر العريب ،خواطر حول القرآن الكرمي :الشعراويحممد متويل _8

 ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل :عبد اهللا ابن عمر بن حممد الشريازي الشافعي البيضاوي اخلري وبأناصر الدين _9

  .د ت ،د ط ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب

  .د ت ،د ط ،سوريا ،دمشق ،دار الفكر ،التفسري الوجيز :وهبة الزحيلي _10
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 المعاجم:  

  .1990 ،4ط ،لبنان - بريوت ،دار العلم ،الصحاح :امساعيل بن محاد اجلوهري _11

  .1987 ،بريوت ،ساحة رياض الصلح ،مكتبة لبنان ،حميط احمليط :بطرس البستاين _12

،    لبنان ،بريوت ،العلميةدار الكتب  ،عبد احلميد هنداوي :تح ،كتاب العني:اخلليل بن امحد الفراهدي _13

  .د ط، د ت

 ،دار صادر ،معجم البلدان :عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموي الرومي البغدادي وشهاب الدين أب _14

  .1977 ،لبنان ،بريوت

 ،مكتبة أسامة بن زيد ،حممود فاخوري :تح ،املغرب يف ترتيب املعرب :الفتح ناصر الدين املطرزي وأب _15

  .سوريا- حلب

  .1978 ،22ط ،لبنان ،بريوت ،دار املشرق ،منجد الطالب :فؤاد إفرام البستاين _16

  .1983 ،لبنان ،بريوت ،دار الفكر ،القاموس احمليط :الفريوز أبادي جمد الدين حممد بن يعقوب _17

  .1994 ،1ط ،مصر ،وزارة الرتبية والتعليم,املعجم الوجيز :جممع اللغة العربية _18

  . 2004 ،4ط ،مصر ،مكتبة الشروق الدولية، املعجم الوسيط  :اللغة العربيةجممع  _19

  .، د ط، د تمصر - القاهرة ،االستقامةمطبعة  ،املختار من صحاح اللغة :حممد حمي الدين عبد احلميد _ 20

  .، د ت 4 ط ،نلبنا -بريوت ،دار صادر ،لسان العرب :ابن منظور _ 21
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 ،1ط ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،منشورات حممد علي بيضون ،لسان العرب :ابن منظور _22

2005.  

 .عجار مو  رداصم:  

بوعات ا�مع العلمي طم ،املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف احلديث والقدمي :األمري مصطفى الشهايب _23

  .1965د ط،  ،دمشق ،العريب

  .2001 ،2ط ،لبنان ،بريوت ،دار املشرق ،املعاصرةاملنجد يف اللغة العربية  :انطوان نعمان وآخرون _24

  .د ت ،د ط ،مصر ،دار الكتب املصرية ،حممد علي النجار:تح ،اخلصائص :ابن جين _25

دار الكتاب  ،حممد عبد احلكيم القاضي :ضبطه وفهرسه،التعريفات :الشريف علي بن حممد اجلرجاين _26

  .1991 ،1ط ،بريوت ،اللبناين

 ،الدار البيضاء ،دار توبقال ،ج تركيبية ودالليةذ منا ،اللسانيات واللغة العربية :الفاسي الفهريعبد القادر  _27

  .1985 ،1ط ،املغرب

  .2002 ،1ط ،دار الكتاب احلديث ،طالل أمحد:تح ،شرح املعلقات السبع :أبوعبد اهللا بن امحد الزوزين _28

  . 2005،د ط ،األردن ،امعة اخلليل للبحوثج،املصطلح العريب شروطه وتوحيده :علي توفيق احلمد _29

  . 1،2008ط ،لبنان ،بريوت ،مكتبة لبنان ،علم املصطلح اسسه النظرية وتطبيقاته العلمية:علي القامسي _30

 ،األردن ،عامل الكتب احلديث ،املصطلح يف اللسان العريب من آلية الفهم إىل أداة الصناعة :عمار ساسي _ 31

  .2009 ،1ط
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