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dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, 

Yaitu kitab Tuhanmu (Al Quran). tidak ada 

(seorangpun) yang dapat merobah kalimat-kalimat-

Nya. dan kamu tidak akan dapat menemukan 

tempat berlindung selain dari padanya. 

(Q.S.Al-kahfi.)  
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 الباب األول

 
 المقدمة

 
 خلفية البحث .أ 

داة عجيبة تنتقل هبا األشياء اليت تقع عليها لغة يف شكلها ادللفوظ وادلكتوب أال
تمع، اجملحواسنا إذل أذىاننا، فكل ما متوج بو الدنيا من مشاىد وصور، يف الطبيعة أو 

اجلسر الذى يصل . فاللغة ىي 1ينتقل بصورة عجيبة إذل الذىن بطريقة الكتابة أو اللفظ
 .2خرىاألشياء أحيانا وتلحقها أحيانا أ بُت احلياة والفكر، تسبق وجود

علم يدرس عن اللغة،  ال يفهم اللغة إال بدراسة عن العلم اللغة. علم اللغة ىو
صوات، وعلم اال، منها: علم كانت لعلم اللغة فروع. 3(linguistik) ىو لغوي وصفتو

بالنظريات ادلختلفات، اللغة يبحث  كلها.4الداللة، وغَتىا، وعلم النحو، وعلم صرفال
 ومعنها ولكن موضوعها اللغة. تراكيبها، ولفظها، منها يبحث

ادلعٌت. وعلم يدرس عن لة ألن ىذا البحث يبحث نظرية الداليستخدم الباحث 
مصطلح فٍت يستخدم يف اإلشارة إذل  semanticsعلم الداللة  ادلعٌت ىو علم الداللة.

ىناك اتفاق ليس  دلعٌت يهيمن على جوانب لغوية عدة،ورغم أن ا meaningاسة ادلعٍت در 
ادلعٍت،  وكان يف علم الداللة الفروع تبحث .5أو السبيل إذل وصفو عام على ماىية ادلعٍت،

الباحث يف ىذا البحث عن  يستخدممنها : ادلشًتك اللفظي، والًتادف، والتضاد. 
 .الًتادف والتضاد

                                                           
 .14(.1972)بَتوت: دار الفكر. فقو اللغة وخصائص العربيةزلمد ادلبارك.  1
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   Verhaar. Asas-asas linguistik umum.(yogyakarta: gadjah mada university press. 2001).3. 
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 .9(.1995.)إسكندرية:دار ادلعرفة اجلامعية. علم الداللة إطار جديدةصربي ابراىيم.  .5



 ادف والتضاد. الًتادف ىو التماثل،الًت  ىيالباحث  ستخدمداللة اليت ينظرية ال
. ومن الواضح أن كثَتا من samenessتستخدم كلمة "الًتادف" يف معٍت "متاثل" ادلعٍت 

أو  ،فهي ادلًتدفات حتمل ادلعٌت نفسو،-ة دلصنف ادلعجمبالنسب-رلموعات الكلمات
ادلعٍت. يستخدم مصطلح تضاد يف أما التضاد ىو عكس . ترادف كل منها األخرى

antonymsىي   oppositeادلقابلة فالكلمات، الداللة على عكس ادلعٍت
6
يستخدم  .

ليبحث اآليات القرآن. القرآن ىو مصدر الرئسية يف  البحثىذا الًتادف والتضاد يف 
 ىذا البحث.

القرآن القرآن ىو أصل أو أساس العلوم يف الشرقية أو ديكن يف الغربية أيضا. 
نزل اهلل القرآن باللغة العربية وحي واذلدى. أمستمعو. وىو الحيتوى على السحر لقارئو و 

قال تعاذل  اليت يسهل فهمو              7.  ديتلء
وفيو   صدر العلوم، ن نعرف ألن القرآن ىووينبغي لنا أ القاطعة.باللغة اجلميلة الواضحة و 

. لذلك، حيتاج الدراسات ليبحث كلمة يف 8ويبُت اهلل فيو عن احلق ،كل امور من اهلل
القرآن، منها بدراسة ادلعٌت، يدرس ادلعٌت مهم جدا ألن القرآن ال يفهم إال مبعرفة معٍت 

 منو أو تفسَته.
احدىا قصة النيب  وكان يف القرآن القصص واألخبار للذين يتفكرون يف خلق اهلل.

صلى اهلل عليو وسلم، وقصتو يف القرآن كثَت جدا. ويستخدم الباحث عن القصة النيب يف 
سورة ادلعودتُت)الفلق والناس(، ألن يف ىذا سورة كان قصة ادلهمة، يعٍت أخراج البيهقي 
يف دالئل النبوة من طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس قال: مرض رسول اهلل 

 عليو وسلم مرضا شديدا فاتاه ملكان. فقعد أحد اا عند رأسو واآلخر عند صلى اهلل
رجليو، فقال عند رجليو للذي عند رأسو : ما ترى؟ قال: طب، قال: وما طب؟ قال: 
سحر، قال ومن سحره؟ قال : لبيد بن اعصام اليهودي، قال اى ىو؟ قال : يف بئر آل 
                                                           

 .122..علم الداللة إطار جديدةصربي ابراىيم.  6
 .2سورة يوسف, 7

8
 Imam jalaluddin assuyuti.samudra ulumul qur”an.(surabaya: PT bina ilmu, tidak diketahui 

tahunnya) vi. 



, الباحث يستخدم سورة الفلق والنس .وذلذا القصة9فالن حتت صخرة يف ركية. إخل
أخذ الباحث سورة الفلق والناس أي سورة ادلعوذتُت  دلوضوع الرئسي يف ىذا البحث.

 دلوضوع يف ىذا البحث ألن الباحث يريد أن يعرف أسرار فيهما.
كان أسباب دلاذا خيتار الباحث ىذا السورة، ألن كان فيهما شيء مهيم لبحث،  

متفرق ولكن خلفية النزوذلما متسويا. كالفلق من أسباب النزولو كان فيهما دلاذا سورة 
ألن لبيد يسحر النيب صلى اهلل عليو وسلم والناس باسباب النزول متسو يعٌت لبيد يسحر 
 النيب صلى اهلل عليو وسلم. وكان فيهما األمر متسوي لكن موضوعهما وصفاهتما متفرق.

ذتُت ألن الباحث يريد أن يستخدم الباحث الداللة يف البحث سورة معو 
يستحليل معٍت فيهما يعٍت يستحليل الباحث بنظرية الًتادف والتضاد. يرى الباحث ألن 
يف سورة ادلعوذتُت كثَت من الكلمات اليت حتتاج لبحث، ادلهم يف حبث معنىها. يستخدم 

تضاداد النظرية الداللة عن الًتادف والتضاد ألن يف سورة ادلعوذتُت كان ادلًتادفات وادل
فهما، إما ادلًتادفات وادلتضاداد الداخلية يعٍت يف آياهتما وألفاظهما أو اخلارجية يعٍت عن 

 األسباب النزوذلما.
ليبحث ذلك ادلوضوع حيتاج الباحث عن النظرية اخلاصة اليت تناسب بادلوضوع. 

لفلق الباحث خيتار سوريت الفلق والناس ألن قليل من الباحثُت الذين يبحثون سورة ا
والناس وكان فهما األسرار اخلاص اليت كان يف ىذان سورتان فقد، وكان فيهما شيء 
الذي يريد الباحث ليعرفو. حتليل سورة الفلق والناس بالداللة ألن الباحث يريد البحث 

م والبيانات اجلديدة. حىت يستطيع عن يعطى العلو فيهما يتعلق بادلعٍت آيات فيهما. 
 م لدراسة العلوم والنظريات واخلاص يف دراسة ادلعٌت.عسي أن ينفع لنا ولك

 
 أسئلة البحث .ب 

 البحثىذا أسئلة  يلي اعلى ضوء خلفية البحث السابق ففيم
 ؟الفلق والناس يتسور  يفر الًتادف والتضاد صو  ما .1

                                                           
9
 .555.)سنقافورة: احلرمُت, دون السنة(.4حاصية الصاوي على تفسَت اجلاللُت اجلز السيوطي.  



 ؟الفلق والناس يتسور  يفالًتادف والتضاد  أسباب ظهور ما .2

 

 أهداف البحث .ج 

 الباحث أن ىناك أىداف البحث وىي:من أسئلة البحث السابق، يرى 
 .الفلق والناس يتسور  يفر الًتادف والتضاد صو دلعرفة  .1

 .الفلق والناس يتسور  يفالًتادف والتضاد دلعرفة اسباب ظهور  .2

 
 
 
 
 
 

 فوائد البحث .د 

 و اا: أن ىناك الفوائد. النظرية وتطبيقية يرى الباحث
 نظريةالفوائد ال .1

العلوم وادلعرفة عن الًتادف والتضاد. لتوسيع أن يكون ىذه البحث زيادة خزائن 
 النظريات وادلعارف اليت تتعلق بادلعٌت.

 تطبيقيةالفوائد ال .2

يرجى أن تعود فائدة ىذا البحث دلعرفة الًتادف والتضاد يف القرآن العظيم. 
وكيفية يستعمل الًتادف والتضاد يف القرآن العظيم. وكان ىذا البحث عن 

سوريت الفلق والناس لتمثيل للباحثُت األخر الذي يريدون أن الًتادف والتضاد يف 
 يبحث اآلياة القرآن.

 

 ات السابقةدراسال .ه 



األضداد يف سورة البقرة )دراسة حتليلية داللية(  ،58315112ربيعة األدوية:  .1
شعبة اللغة العرابية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية والثقافة باجلامعة  ،البحث اجلامعي
سورة  ،الكلمة الرئسية: األضداد اىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج،موالنا مالك إبر 

 البقرة.

يف ىذا البجث، تبجث الباحثة عن التضاد يف سورة البقرة. فيها حتليل 
لك اآليات كانت الكلمة اليت يتضادد اآليات اليت تتضمن عن التضاد، يعٍت يف ت

الباطل" بنسبة من نوع األضداد يف اإلطار ><  بكلمة االخر. مثال: كلمة )"احلق 
النظري ىذا اللفظ يدخل إذل التضاد احلاد ألن ىناك دل توجد درجات ادلعٌت من بُت 

 اللفظُت وىو من تضاد حقيقي(.

عند اللغويُت القدماء واحملدثُت اللفظي  ، الًتادف وادلشًتك58315151مغفرة سىت  .2
شعبة اللغة العرابية وأدهبا يف كلية العلوم  ة حتليلية داللية( البحث اجلامعي،)دراس

. الكلمة اىيم اإلسالمية احلكومية مباالنجاإلنسانية والثقافة باجلامعة موالنا مالك إبر 
 .الرئسية: الًتادف وادلشًتق اللفظي عند اللغويُت القدماء واحملدثُت

تبجث الباحثة يف ىذا البحث عن الًتادف وادلشًتق اللفظي عند القدماء 
واحملدثُت. يعٍت يبحث عن اآلراء العلماء من القدماء واحملدثُت. وفيها كانت الرأي 
ادلختلة عن الًتادف وادلشًتك اللفظي عند العلماء القدماء واحملدثُت. لذلك، يبحث 

واحملدثُت عن الًتادف وادلشًتك اللفظي. مثال:  الباحث بالتحليل عن الرأي القدماء 
كان اختالف بُت علماء القدماء واحملدثُت عند التعريف الًتادف وادلشًتاك اللفظ. 

 وكانوا ينكرون ويثبتون.

"الًتادف يف اللغة العربية واللغة اإلندونسية"  ،55315567عمدة اخلَتات، إيلوك,  .3
ي, يف قسم اللغة العرابية وأدهبا يف كلية العلوم )دراسة حتليلية تقابلية(. البحث اجلامع

الكلمة  اىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.اإلنسانية والثقافة باجلامعة موالنا مالك إبر 
 الرئسية: الًتادف يف اللغة العربية واللغة اإلندونسية.



تبجث الباحثة يف ىذه البحث عن صور الًتادف يف اللغة العربية 
يعٍت كيف الًتادف يف اللغة العرابية وكيف الًتادف يف اإلندونسية، و واإلندونسية. 

ما فرق صور بينهما. مثال: كان االختالفات بُت الًتادف ىف اللغة العربية 
واإلندنسية. منها. أن ىناك اجملادلة يف موقف الًتادف يف اللغة العربية، منهم من 

 عربية واإلندونسية.أثبتو ومنخم أنكره، وأنواع الًتادف يف اللغة ال

م. األضداد يف القرآن الكرًن )دراسة حتليلية وصفية عن  2559 نور حيايت، دوي، .4
يف قسم اللغة العرابية وأدهبا يف   دة يف سورة زلمد(. البحث اجلامعي،الكلمات ادلتضا

المية احلكومية كلية العلوم اإلنسانية والثقافة باجلامعة موالنا مالك إبراىيم اإلس
 ج.مباالن

فيها حتليل اآليات اليت تتضمن  .ربيعة األدويةىذه البحث سواء بالبحث ل
عن التضاد، يعٍت يف تلك اآليات كانت الكلمات يتضاداد بكلمة األخرى. مثل: 

             

                         

          

 نوع األضداد يف سورة زلمد
 آمنوا ><او كفر 

نظرا إرل أسباب داخلية لفظ ادلذكور ذلا تتضمن  ىذا من نوع التضاد احلاد.
ادلعٌت ادلتضادة والتصاحب الذىٍت، ألن الضدية نوع من العالقة بُت ادلعاين، تداعي 

بل رمبا كانت أقرب إذل ذىن من أية عالقة أخرى. فجرد ذكر معٍت من ادلعاىن يدعو 
ضد ىذا ادلعٍت إرل ذىن. فعالقة الضدية من أوضح األشياء يف تداعي ادلعٍت، 

 ن يستتبع عادة استحضار األخرى.واستحضار أحد ادلعنيُت ادلتضادين يف الذى

أما يف ىذا البحث يبحث الباحث عن الًتادف والتضاد يف سورتان  اا 
سورتى الفلق والناس،  لباحث عن الًتادف والتضاد يفسورة الفلق والناس. حيّلل ا



يعٍت حيّلل اآلية أو اجلملة يف سورة الفلق ادلتضادد أو مًتادف باآلية أو اجلملة يف 
، ادلوضوعاألول الفرق عن سورة الناس. وفرق يف ىذا البحث بالبحث السابق ىو 

الثاين عن النظرية يعٍت يستخدم الًتادف والتضاد أما البحث  ،يعٍت سورة ادلعوذتُت
يستخدم الًتادف فقد أو التضاد فقد أما يف ىذا البحث يستخدم ثاهنما، السابق 

 الثالث الفرق عن كيفية حتليلها.

 

 منهج البحث .و 

. ادلنهج الذى يستعمل 15منهج البحث ىو طريقة العلمية لياخذ البيانات مبقصود خاص
 الباحث:

 نوع البحث .1
ادلنهج الذي ال  و(، وىqualitative research methodىذه الدراسة من دراسة نوعي ) 

 11حيتاج إذل تصميم فروض البحث وال تستعمل الباحث الرقم يف التفسَت عن اإلنتاج.
(. ادلنهج analysis descriptive research methodاليت تنتهج ادلنهاج الوصفي التحليلي)

الوصفي تكون البيانات اليت تتكون من الكلمات والصور وال تتكون من األعداد بسبب 
استعمل الباحث يف ىذا البحث .12شكل من ىذه الدراسة يستعمل بالدراسة الكيفيةال

تكون من  ألن ىذا البحث يكون من التحليل البيانات وليست البيانات كيفيبادلنهج  
مل ادلنهج الوصفي التحليلي يف ىذا البحث ألن ىذا البحث األرقام أو العدد. ويستع

 تبُت بالعميق.يكون البيانات اليت حيتاج التحليل و 

 
 مصادر البيانات .2

 انقسمت مصادر البيانات يف ىذا البحث إذل قسمُت:
 (  ادلصادر الرئسية: فادلصادر الرئسية ىي القرآن الكرًن.1
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 Sugiono. metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. (bandung: 
alfabeta. 2012),3. 
11

  Suharsimi arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktek )jakarta: rineka cipta, 1998).12 
12

  Lexy J,moloeng, metode penelitian kualitatif (bandung:remaja rosda karya,2002).11. 



( ادلصادر الثانوية: أما ادلصادر الثانوية ىي كتب ذلا عالقة بادلوضوع كالتفاسَت 2
 وادلعاجم وغَت ذلك.

 
 طريقة جمع البيانات .3

وىي أن مجع مصادر ,( Library researchالبحث من دراسة مكتبية ) كان ىذا
ادلعلومات من الكتب اليت تتعلق بالبحث. فلذلك منهج مجع البيانات الذي خيتار 

( واإلستفسار. وادلنهج الوثائق ىو Documenter methodالباحث فهو ادلنهج الوثائقية)
 13البحث عن احلقائق من الكتب وادللحوظة وغَت ذلك.

 
 طريقة تحليل البيانات .4

 بالنسبة ذلك الوصف فطريقة حتليل البيانات للحصول إذل النتائج ىي:
 قرءالباحث النظريات عن الداللة والًتادف والتضاد يف كتب. .أ 

 ياخذ الباحث عن الًتادف والتضاد الذى يناسب هبذا البحث. .ب 

 قة بادلوضوع.كتب الباحث عن النظاريات ذلا عال .ج 

 اليت تتضمن من الًتادف والتضاد.ج اآليات استخر  .د 

 حيلل الباحث عن اآليات اليت تتضمن من الًتادف والتضاد بالنظرية ادلتنسبة. .ه 

 االستنتاج. .و 

 

 تحديد البحث .5
 تسهل الباحث يف حتليل موضوع البحث حيتاج التحديد البحث. 

 حتديد ادلوضوع البحث ىو عن الًتادف والتضاد، أنواعهما، رأي القدماء واحملدثُت
 عن الًتادف والتضاد. وسورة الفلق والناس، تفسَت اا وأسباب النرزذلما.
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  Suharsimi arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktek )jakarta: rineka cipta, 1998).232 



 



 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 
 علم الداللةمفهوم  .أ 

تعددت تعريفات علم الداللة بُت الباحثُت فيو والداسُت لو، ويكفي أن نرى األستاذين 
أوجدن وريتاشادز يقدمان لنا ما ال يقل عن ستة عشر تعريفا للمعٌت، بل اثنُت وعشرين تعريفا، 
أو أخذنا التعريفات اإلضافية األخرى يف احلسبان، إال أن القاسم ادلشًتك بُت تعريفات علم 

 1: "الداللة ىي دراسة ادلعٌت". j.lyon & fodorلة ىو أنو العلم الذي يدرس ادلعٌت يقول : الدال
 :2وأطلق على ىذا العلم إمساء عديدة، مثل

 semantics.علم الداللة:  -

 meaning.علم ادلعاىن: -

 أطلق بعضهم عليو اسم "السيمانتيك"، أخذا من الكلمة اإلصلليزية: أو من الكلمة  -

Semanticsرنسية:الفsemantique 

 الدالليات. -

وردت ىف  semantickظهر مصطلح "علم الداللة" يف اإلصللزية حديثا. ورغم أن كلمة 
، وتعٌت "الكهانة" دل تظهر كلمة semantick philologhyالقرن السابع عشر، ىف عبارة: 

semantique  حىت استخدمت يف وثيقة قرئت على اجلمعية األمريكية لعلماء فقو اللغة عام
 .M. وقد صيغت الكلمة  الفرنسية من اللغة اليونانية، ىف العام السابق على يدي بريل 1893

Breal ويف كال احلالُت دل تستخدم الكلمة ىف اإلشارة إذل ادلعٌت، بل إذل تطوره وىو ما سنطلق .
 .3علم الداللة التارخيي عليو بعد قليل
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 . 179(. 2001زلمد داود. العربية وعلم اللغة احلديث.) دار غريب:  

 179نفس ادلرجع.   2

3
 .10(1995صربى إبراىيم السيد. علم الداللة إطار جديد، )إسكندرية: دار ادلعرفة اجلامعة،  



الداللة يف اللغة ىي مثلة الدال، مصدر الفعل دّل، وىو من مادة )دلل( الىت تدل فيما 
تدل على اإلرشاد إذل الشيء والتعريف بو ومن ذلك "دلو عليو يدلو على الطريق، أي سدده 

إليو وسدده ضلواه إليو ومن اجملاز الدال على اخلرب كفاعلو" ودلو على الطرط ادلستقيم، أرشده 
 .4وىداه

علم الداللة ىو العلم الذى يدرس ادلعٌت أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول 
نظرية ادلعٌت أو ذلك الفروع الذي يدرس الشروط الواجب توافرىا يف الرمز حىت يكون قادرا على 

 محل ادلعٌت.
و كل شيء يقوم بدور يستلزم التعريف األخَت أن يكون موضوع علم الداللة أى شيء أ

العالمة أو الرمز. ىذه العالمات أو الرمز قد تكون عالمات على الطريق وقد تكون إشارة باليد 
أو إدياءة باألس. كما قد تكون كلمات ومجال. وبعبارة أخرى قد تكون عالمات أو رموز غَت 

 لغوية حتمل معٌت، كما قد تكون عالمات أو رموز لغوية.
لداللة بدراسة الرموز وأنظمتها حىت ما كان منها خارجا نطاق اللغة ورغم اىتمام علم ا

 .5بُت أنظمة الرموز باعتبارىا ذات أمهية خاصة بالنسبة لإليسان
( يف كتابو "إذل أن علم الداللة ىو رلموعة من الدراسات اليت M.Brealويقول بارل )

التطبيق،الوإذل السياق اللغوي وغَت هتدف إذل استخدام اللغة بالنظر إذل وجوه سلتلفة وكثَتة من 
اللغوي وبالنظر إذل ادلشًتكُت يف احملادثة، ومعرفتهم وشلارستهم لألشياء واحلاالت اليت تكون فيها 

 .6ادلعلومات احملددة وثبقة الصلة
 دراسة في علم الداللة  .ب 

 مناهج دراسة المعنى .1

 (referential theoryالنظرية اإلشارية ) .أ 
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أول  the meaning of meaning وريتشاردز يف كتاهبما ادلشهوركان أوجدن 
، الىت أوضحاىا Referential theoryمن طور ما ديكن أن يسمى بالنظرية اإلشارية 

 بالرسم اآليت:
 ادلدلول-ادلرجع-الفكرة  

 
 

 االسم-الكلمة–الرمز       ادلشارك إليو-الشىءاحلارج

للمعٌت ويوضح أنو التوجد عالقة مباشرة  فهذا الرسم دييز ثالثة عناصر سلتلفة 
بُت الكلمة كرمز، ولشيء اخلارجي الذي تعرب عنو. والكلمة عندمها حتوي جزاأين مها 

 7صيغة مرتبطة الرمزية، وزلتوى مرتبطة بالفكرة أو ادلرجع.
 وقد اعًتض على ىذه النظرية مبا يأتى:

 أهنا تدرس الظاىرة اللغوية خارج إطار اللغة -1

تقوم على أساس دراسة ادلوجدات اخلارجية )ادلشار إليو(. ولكن نعطى تعريفا أهنا  -2
دقيقا للمعٌت، على أساس ىذه النظرية البد أن تكون على علم دقيق بكل شيء 

 ىف عادل ادلتكلم، ولكن ادلعرفة االنسانية أقل من ىذا بكثَت.

ات الىت ال أهنا التضمن كلمات مثل: ال، إذل، لكن، وأو. وضلن ذلك من الكلم -3
تنشَت إذل شيء موجود. ىذه الكلمات ذلا معٌت يفهمو السامع وادلتكلم، ولكن 

 الشيء الذى تدل عنو ال ديكن أن يتعرض عليو يف العادل األدي.

أمنعٌت شيء غَت ذاتو. فمعٌت كلمة "تفاحة" ليس ىو "التفاحة". التفاحة ديكن أن  -4
 .8تتعلم ولكن التفاحة الديكنتؤكل ولكن ادلهٌت ال يؤكل. وادلهاىن ديكن أن 

 (identional theoryالنظرية التصورية ) .ب 
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)القرن التاسع عسر( يقول: "استعمال  john lockeعند الفلسوف اإلصللزية 
الكلمات جيب أن يكون اإلشارية احلساسة إذل األفكار. واألفكار اليت دتثلها تعد 

وسيلة أو أداة لتوصيل األفكار" أو تعترب اللغة " مغزاىا ادلتاشر اخلاص". وىذه النظرية
 "دتثيال خارجيا ومعنويا حلالة داخلية".

وىذا النظرية تقتضي بالنسبة لكل تعبَت لغوي، أو لكل معٌت متميز للتعبَت 
 اللغوى أن ديلك فكرة، وىذه الفكرة جيب:

 أن تكون حاضرة يف ذىن ادلتكلم -1

ك أن الفكرة ادلعينة ادلتكلم جيب أن ينتج التعبَت الذى جيعل اجلمهور يدر  -2
 موجودة ىف علقة ىف ذلك الوقت.

 التعبَت جيب أن يستدعي نفس الفكرة يف عقل السامع. -3

يالحظ أن النظرية تركز على األفكار أو التصورات ادلوجودة ىف عقول 
ادلتكلمُت والسامعُت بقصد حتديد معٌت الكلمة أو مايعنيو ادلتكلم بكلمة استعملها 

سواء اعتربنا معٌت الكلمة ىو الفكرة أو الصورة الذىنية أو اعتربناه يف مناسبة معينة، 
 .9العالقة بُت الرمز والفكرة

 

 

 
 (Behavioral theoryالنظرية السلوكية ) .ج 

تركز النظرية السلوكية على ما يستلزمو استعمال اللغة )يف االتصال(، وتعطي 
اليت  ختالف النظرية التصوريةاىتمامها للجانب ادلمكن مالحظتو عالنية. وىي هبذا 

 تركز على الفكر أو التصور. والسلوكية بوجو عام تقوم على مجلة أسس منها:
 التشكك يف كل ادلصطلحات الذىنية -1
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اجتاىها إذل تقليص دور الغرائر والدوافع والقدرات الفطرية األخرى،  -2
وتأكيدىا على الدور الذى يلعب التعلم ىف اكتساب النماذج السلوكية، 
وتركيزىا على الًتبية أكثر من الطبيعة ونسبة الشيء الكثَت للبيئة والشيء 

 القليل للزراثة.

اجتاىها اآلرل أو احلتمي الضي يرى أن كل شيء يف العادل زلكوم يقوانُت  -3
 الطبيعة.

أنو ديكن وصف السلوك عند السلوكيُت على أنو نوع من االستجابات  -4
 .10دلثَتات ما تقدمها البيئة أو احليط

 

 اللفظ والمعنىبين عالقة  .2

قدية اللفظ وادلعٌت موضوع للدارسة يف طل اللغات، وعند كل األمم من اذلند إذل 
الصُت إذل اليونان إذل الفرس مث العرب وادلسلمُت وأوربا. ويكفى أن نزور ادلكتبات العربية 
ونتصفح كتبها لنقف على حجم جهود العلماء، والكم اذلائل من الكتب يف ىذا 
ادلوضوع، بداء بسيبويو يف "الكتاب"، مث اجلاحظ يف "احليوان"، مث أيب ىالل العكري 

 وثعلب النحوي، وابن قتبية، وابن جٍت، وغَتىم.
إن الكلمة مبٍت ومعٌت، ولكل منهما مساتو وخصائصو اليت هبا نستطيع أن نتعرف 

داللية، واالىتمام على الكلمات. فادلبٍت يدرس يف الصوت، وادلعٍت يدرس يف ادلباحث ال
بادلعٌت جزء ىام من أجل تكامل دراسة اللفظة، فإذا كانت الكلمات لفظا ومدلوال 

عالقة متبادلة بُت اللفظ وادلدلول، وعالقة دتكن كل واحد منها -إذن-ومعٌت، فإن ادلعٌت
 من استدعاء اآلخر.
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فال جدوي من لفظ بال معٌت، وال من اسم دون مسمى، وال من مصطلحة دون 
مفهوم، ألن الكلمة تكون كالشيء اجلامد ادلعتم ما دل تعرب عن موقف أو فكرة. فالقمة 
احلقيقية ذلا تتمثل يف أداء معٌت وتعبَت عن احساس وأفكار. فإن حياة اإلنسان تتوفقفي  
كثَت من القضايا على فهم النصوص فهما صحيحا ودقيق يف ميادين السياسة واحلقوق 

دولية واالتفاقات التجارية واالقتصادية، والقضايا ادلعامالت والقانون وادلعاىدات ال
والعبادات يف الفقو اإلسالمي. وذلذه اجملاالت وغَتىا واختالفات كثَتة من حيث التعامل 

 .11مع داللة األلفاظ

 
 الترادف .ج 

الًتادف يف اللغة ىو مصدر )ترادف( يدل على احلدث دون الداللة على الزمان، ويدل 
. أو ىو 12ة، على ادلفاعلة بُت طرفُت )ومها اللفظان اللذان يتعوران سياقيا وداللة(بصيغة الصرفي

. أو ىو ما ىختلف لفظو واتفق معناه، 13األلفاظ ادلفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد
أو ىو إطالق عدة كلمات على مدلول واحد. كاألسد والسبع والليث وأسامة اليت تعٌت مسمى 

 .14واحد
 الترادف عند القدماء .1

كان العلماء يف القرن الثاين اذلجري من رواة اللغة وجامعيها يرون الًتادف مسة من 
مسات اللغة الربية دالة على اتساعها ىف الكالم، وكانوا ال جيدون حرجا ىف مجع األلفاظ ادلختلفة 

 15الدالة على معٌت الواحد.
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فخر الدين: ىو األلفاظ ادلفردة الدالة وأما الًتادف عند العلماء األصول كمثل إمام 
على شيء واحد باعتبار واحد. عند ألكيا قسم الًتادف قسمُت: األول ألفاظ ادلتواردة كما 
تسمى اخلمر عقارا وصهباء وقهوة، أسدا وليثا وضرغاما. والثاين ادلًتدفة ىي اليت يقام لفظ دلعان 

، ودل الشعث ورتق الفتق، وشعب متقاربة جيمعها معٌت واحد، كما يقال أصلح الفاسد
 .16الصدع

وقد اختلف اللغويون العرب القدماء ىف وقوع الًتادف اختالفا واسعا، فمنهم يف إثبات 
 ىذه الظاىرة أو إنكار وجودىا ىف اللغة العربية.

فريق ذىب إذل إثبات الًتادف، ألنو ظاىرة معروفة ىف اللغة وشواىدىا يف ادلعاجم 
من حتصى. ويرى ىؤالء أن وجود الًتادف ضرورى لكثرة الوساءل إذل والكتب للغوية أكثر 

اإلخبار عما يف النفس.وكذلك احتج ادلثبتون بأن الًتادف واقع الحتياج أىل اللغة إذل الشرح 
والتفسَت. فلو كان لكل لفظة معٌت غَت معٌت األخرى دلا أمكن أن تعبَت عن شيء بغَت 

 ا الًتادف منها:. أما العلماء الذين أثبتو 17عبارتو
سيبويو وىو من أشهور ادلثبتُت ذلذه الظاىرة. بُت يف باب )اللفظ ادلعاين(: اعلم أن  .1

من كالمهم اختالف اللفظُت الختالف ادلعنيُت، واختالف اللفظُت وادلعٌت واحد، 
واتفاق اللفظُت واختالف ادلعنيُت. فاختالف اللفظُت الختالف ادلعنيُت ىو ضلو: 

واختالف اللفظُت وادلعٌت واحد ضلو: ذىب وانطلق، واتفاق جلس وذىب، 
اللفظينومٌت سلتلفة ضلو قولك: وجدت عليو من ادلوجودة، ووجدت إذا أردت وجدان 
الضالة، وأشباه ىذا كثَت، فقولو: "اختالف اللفظُت وادلعٌت واحد ضلو: ذىب 

 وانطلق" ينصرف إذل الًتادف.

القبائل قد استعملت على كلمات دل تكن كتب النيب صلى اهلل عليو وسلم إذل  .2
مألوفة بُت قومو. ويتجد أصحاب الًتادف من ىذه الكتب دليال على وقوع الًتادف 
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ىف اللغة األن الكلمات اليت استعملها صلى اهلل عليو وسلم كانت ذلا نظائر ىف ذلجة 
 18قريش. فهي نظائرىا تعبَت من ادلًتادفات.

 

 الترادف عند المحدثين .2

دلختلفة يف الصيغة ادلتواردة مسمى اظ علماء العربية احملدثُت ىو األلفاادف عند الن الًت إ
واحد كاخلمر ولعقار، والليث واألسد ، وباجلملة كل امسُت عربت بكما عن معن واحد منهما 

 19مًتادفات.
أغلب احملدثُت من العلماء اللغة جيمعون على وقوع ىذه الظاىرة ىف مجيع لغات البشر. 

لغة من ىذه اللغات حتتوى بعض األلفاظ ادلًتدفة، ولكنهم يضعون شروطا صارمة لقبول  وإن كل
 بالًتادف بُت كلمتُت ىذه الشروط ىي:

االتفاق ىف ادلعٌت بُت الكلمتُت اتفاقا تاما، على األقل يف ذىن الكثرة الغالبة، ألفراد  .1
فهم من كلمة جلس البيئة الواحدة. فإذا تبُت لنا بذليل قوي أن العرىب كان حقا ي

 20شيئا اليستفيد من كلكة قعد،قلنا حينئد ليس بينها ترادف.

االحتاد ىف البيئة اللغوية حبيث تنتمى الكلمتان إذل ذلجة واحدة أو رلموعة منسجمة  .2
 21من اللهجات.

االحتاد ىف العصر فقد يقع الًتادف نتيجة الختالف األزمان والعصور، فاحملدثون حُت  .3
دفات ينظرون إليها ىف عهد خاص وزمن معُت فإذا حبثنا عن الًتادف ينظرون إذل ادلًت 

 22فيجب أال تلتمسو يف شعر شاعر  جاىلي وشاعر معاصر مثال.
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أال يكون أحد اللفظُت نتيجة تطور صويت للفظ آخر مثل كلمات )الصقر( و)الزقر(  .4
د و)السقر( حيث نالحظ أن احدمها تعد أصال واآلخر تُت تطورا ذلا )رمضان عب

 (.284التواب. فصول ىف فقو العربية. ص:

 

 أنواع الترادف .3

 إن الًتادف عند  زلمد زلمد يونس علي ينقسم إذل أربعة أقسام منها:
 (Referential synonymالًتادف اإلشاري ) .أ 

ويقصد بو إتفاق لفظُت أو أكثر يف ادلشار إليو. وبناء على ذلك ال يوصف اللفظان 
 كان ادلشار إليو فيهما واحد.بالًتادف اإلشاري إال إذا  

 (denotational synonymالًتادف اإلحارل ) .ب 

 وىو اتفاق اللفظُت أو أكثر ىف احملال عليو. من أمثلة األسد والليث والغضنفر.
 (cognitive synonymالًتادف اإلدراكي ) .ج 

وىو اتفاق اللفطُت أو أكثر يف تعبَت مها عن ادلعٌت اإلدراكى بصرىف النظر عن 
ضلو فم وثغر وعنق وجيد، ويقابل هبا. Effective الفات العاطفية أو التأثَتيةاالخت

 ىذا النوع من الًتادف.
 (total/complate synonymالًتادف التام أو الكامل) .د 

وذلك حُت يطابق اللفظان دتام ادلطابقة وال يشعر أبناء اللغة بأي فرق بينهما، ولذا 
 23السياقات.يبادلون حبرية بينهما يف كل 

 على وجود اشًتطُت:-ويتوفق وجود ىذا النوع شلن الًتادف حسب رأى أودلان
أوذلا قابلية التعبَت ىف مجيع السياقات، وثاهنما التطابق ىف كال ادلضمونُت اإلدراكى 

 24والعاطفى.
                                                           

 .220(. 1988الدكتور أمحد سلتار عمر. علم الداللة.)القاىرة: دار األمان،   23
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 25ينقسم إرل أربعة أنواع منها: verharrوأما الًتادف عند فَتحار 
 الكرسى يصنعو أىب.-واجلملة. مثال أيب يصنع الكرسىالًتادف بُت اجلملة  .أ 

 ي أو ىو-الًتادف بُت ادلورفيم ادلتعلق مبورفيم مثال: أنا .ب 

 أيت.-جاء-الًتادف بُت اللفظ واللفظ. مثال: حضر .ج 

 الًتادف بُت اللفظ والكلمة. مثال: تويف وانتقال إذل رمحة اهلل. .د 

 

 أسباب الترادف .4

ادلًتدفات ىف اللغة العربية. وقد تنبو القدماء  ىناك أسباب متعددة، أدات إذل كثرة
 واحملدثون إذل أن ذلذه الظهَتة أسباب، فيما يأيت:

تعدد األمساء للشيء الواحد باختالف اللهجات. فقد يتحد ادلدلول، وخيتلف الدال عليو  .1
باختالف البيئات، ال يظهر ىذا بوضوح ىف رلال التسمية، ويعود اختالف الدال على 

لواحد من بيئة ألخرى  إذل اختالفاالعتبارات، ىف النظر إذل شيء الواحد ىف كل ادلسمى ا
منهما. العصا تسمى يف اليمن لصميل وىف مصر تسمى النبوت، فاعترب ما كانت عليو، ىو 
الذي جعل أىل اليمن يسموهنا بذلك االسم، واعتبار ما كانت عليو، ىو الذى جعل أىل 

 26النبوت ىو الفرع النابت من الشجرة(.مصر يسموهنا هبذا االسم )إذا 

أن يكون للشيء الواحد ىف األصل اسم واحد مث يوصف بصفات سلتلفة باختالف  .2
خصائص ذلك الشيء مث تستخدم ىذه الصفات أمسا. وينسى ما فيها من الوصفية كأمساء 

 27لسيف، والصارم والصاقيل والباتر.
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ا ألفاظ موجودة ىف اللغة مثل كلمة ادلخرقة التوليد أي توليد األلفاظ اجلديدة دلعان حتمله .3
مبعٌت الكذب، والطفيلى للواغل وىذا عن طريق االشتقاقى، ويأيت التوليد أيضا عن طريق 
 اجملاز يشتهر بُت األدباء فيصح حقيقة عرفية. ومن ذلك تسمية العسل ضلال، ورلاجا وشفاء.

ة، كل قبيلة ذلا مفردة وتعبَتات ادلعاجم اللغوي: إن جامعى ادلعجمت أخذوا عن قبائل كثَت  .4
. 173فقو اللغة للدكتور على عبد الواحد واىف:  -298خاصة )فقو اللغة حملمد خضر: 

دار هنضة معنر للطبعة والنثر بالقاىرة(. وإن جامع ادلعجمات مجعوا امساء -الطبعة الثامنة
ر ىف اجلاىلية الىت عديدة للمسمى الواحد من غَت نظر إذل الناحية التارخية، فأمساء الشهو 

 28استبدلت هبا امساء أخرى بعد االسالم ال ديكن أن تعدد ىذه األمساء من ادلًتادفات.

االقًتاض اللغوى من اللغات األخرى، فإذا كان للحرير لفظ ىف لغة العرب، فإهنم استعملوا  .5
ًتضوا إزءه: الدمسق واإلستربق من لغة الفرس، وإذا كان للعسل عندىم ىذا اللفظ، فقد اق

ألفاظا أخرى مسى هبا يرىم ىذا الشيء، فصار عندىم إزاء العسل ألفاظامعربة من ضلو: 
الدستفشار وادلستفشار وألفاظ معربة إزاء )اخلمر( من ضلو: االسفنط، واخلنريس ومها من 

 29أصلى يوناين.

مبنها مع عند القدماء ما تتشابو يف  التطور الصويت والدالرل: التطور الصويت من ادلًتادفات .6
اختالف حرف واحد فقد، أو ما توجد متطابقة ىف مبناىا وحروفها مع اختالف ترتيب 
احلروف. والتطور الدالرل أكثر ادلًتادفات كانت متباينة طفيفا، مث أصبحت مبرور الوقت على 
معٌت واحد دون فرق. وىو حيدث عن عدة طرق منها طريق تعميم اخلاص، ختصيص العام، 

 30اورة.اجملازات واجمل

 

 التضاد/األضداد .د 

                                                           
 .29أيب احلسن علي بن عيثى الرماىن. األلفاظ ادلًتدفة ادلتقاربة ادلعٌت. )اإلسكندرية(.  28

 .501(.2007الداللة التطبيقي ىف الًتاث العرىب.)األردن، دار األمل للنشر والتوزيع: الدكتور ىادى هنر. علم   29
 28أيب احلسن علي بن عيثى الرماىن. األلفاظ ادلًتدفة ادلتقاربة ادلعٌت. )اإلسكندرية(.   30



من ضد. األضداد أو التضاد ىو أن يطلق اللفظ على ادلعٌت وضده.  عاألضداد ىو مج
وضد يف اللغة  31فهو إذا نوع من ادلشًتك اللفظي. فكل التضاد ادلشًتك اللفظي وليس العكس.

النظَت والكفء، واجلمع أضداد. وقال أبو عمرو: الضد مثل شيء وضد خالفة، وضاده إذا 
 32بيانو سلالفة، وادلتضادان اللذان ال جيتمعان كالليل والنهار.

واألضداد ىو: نوع من العلقة بُت ادلعاىن، بل ورمبا كانت أقرب إذل الذىن من أية عالقة 
ن ادلعاىن، يدعو ضدىذا ادلعٌت إذل الذىن، وال سيمابُت األلوان، أخرى، فمجرد ذكر معٌت م

شياء ىف تداعى فذكر البياض يستخضر ىف الذىن السواد، فعالقة الضدية من أوضح األ
 33ادلعاىن.

ويتبُت من ذلك، أن كلمة الضد كلمة استخدمت ىف اللغة مشًتكا لفظيا، إذا دلت 
استخدمت ىف الداللة على الشيء وسلالفو  على معان متددة، وىي كذلك شبو ضد، ألهنا

 34ومباينو.
قال أصل األصول مفهوما اللفظ  35قال السيوطي إن األضدادىو نيو من ادلشًتك.

ادلشًتك إما أن يتبايا، بأن ال ديكن اجتماعا ىف الصدق على شيء واحد، كاحليظ والطهور 
احد. أو يتواصال، فإمنا أن يكون فإهنما مدلوال القرء، وال جيوز اجتماعهما لواحد ىف الزمان و 

 ألحدمها جزأ من اآلخر كادلمكن العام واخلاص، أو صفة كاألسود لذي السواد فيمن مسي بو.
ال تعٌت بالتضاد م يعنيو علماء اللغة احملدثون من وجود لفظُت سلتلفان نطقا ويتضدان 

عٍت هبا مفهومها القدًن وىو معٌت، كالقصَت يف مقبلة الطويل واجلميل يف مقابلة القبيخ، وإمنا ي
 36للفظ ادلستعمل يف معنُت متضادين.
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 أسباب نشأة األضداد .1

وقد حاول بعض العلماء العربية تفثَت نشأة األضداد فذىب إذل أن أصل األضداد  
كأصل األلفاظ األحرى وضعت ىكذا للداللة على الضداد غَت أن ابن سيدة واحملصص يرد 

ق  اللفظُت واختالف ادلعنيُت فينبغي أال يكون قصدا ىف الوضع وال ىذا الرأي قائال: " أما اتفا
أصال، ألن أسباب نشأة األضداد ترجع إذل أمرين إما أن تكون من اذلجات تداخلت، أو 

 37تكون كلمة تستعمل مبعٌت تستعار لشيء أخر فتكثر وتغلب فتصَت مبًتلة األصل.
فأمهها ما يتصل بالوضع واللهجات أما أسباب نشأة األضداد ىف العربية الفصحى 

واإلقطراض، وما يتعلق بالتطور الصويت والصريف.وما يصدر عن العوامل النفسية واألداب 
إضافة إذل عوامل أخرى ترجع إذل اجملاز وغَته سبل  االجتماعية من آثار يف إبراز ىذه الظاىرة،

 38التطور الدالرل.
ذه الظاىرة ومنهم الدكتور إبراىيم أنيس لقد حتدث علماء اللغة احملدثون عن أسباب ى

ودكتور رمضان عبد التواب ودكتور أمحد سلتار عمر، وىم يتفقون مجيعا على عدة أسباب 
ووجدت األخَت قد ذكر األسباب اليت ذكرىا السابقان وزاد عليها حبيث بدت أكثر مشوال، 

 ضداد فهي ثالثة أقسام:وأما أسباب نشأة األ 39وإن اتفاقوا مجيعا فىي غالب ىذه األسباب.
 أسباب التارخية. -1

 أسباب داخلية -2

 أسباب خارجية. -3

 أوال: األسباب التارخية:

                                                           
 .180-179(.1996الدكتور محلي خليل. مقدمة لدراسة اللغة.)اإلسكندرية: دار ادلعرفة،   37
 .290(، الطبعة الثانية.1999إذل فقو اللغة العربية )دمسق: دار الفكر، أمحد زلمد قدور، مدخل   38

 .152.(1999فريد عوض حيدر. علم الداللة، دراسة نظرية وتطبيقية.)القاىرة، مكتبة النهدة ادلصرية:  39



الذي يقول: إن األضداد من مجيع  Gordis: وينسب ىذا إذل رواسب تارخية -1
النواحي ىي يف حديث الناس ليست إال بقايا من طرائق التفكَت عند البدائُت 
عندما كان العقل البشري سذاجتو. وادلتأمل يف ىذا العمل يرجعو إذل األسباب 

 40اإلمجاعية.

وىو رأي بعضهم بأن أصل األضداد كأصل األلفاظ األخري  :الوضع األول -2
لة ادلعنيُت ادلتضادين يف األصل. ويرد علي ىذا الرأي ابن سيدة وضعت للدال

قائال: أما اتفاق اللفظُت واختالف ادلعنُت فينبغي أال يكون قصدا يف الوضع وال 
 42ألنو ال يصح وضع لفظ دلعنُت متضهدين يف الوقت نفسو. 41أصال.

 ثانيا: األسباب الداخلية:
وىي ثالثة أقسام، أسباب ترتبط بادلعٌت،  وىي تلك األسباب النابعة من داخل اللغة

 43وأخرى ترتبط باللفظ وثالثة ترتبط بالصيغة.
 تبط بمعنى: وهي:اأسباب تر  .1

: وهبذا نلقى ضوءا كافيا لفهم ما يقولو بعض علماء اللغة القدمى: إذا االتساع .أ 
وقع احلرف على معنيُت متضادين فاألصل دلعٌت واحد، مث تداخل االثنان على 

ساع، فمن ذلك: الصرًن، يقال لليل الصرًن، والنهار الصرًن، ألن الليل جهة االت
ينصرم من النهار، والنهار ينصرم من الليل، فأصل معنيُت من باب واحد وىو 
القطع، وكذلك "الصارخ": ادلغيث والصريخ: ادلستغيث، مسيا بذلك ألن ادلغيث 

 يصرخ باالستغاثة، فأصلهما من باب واحد.
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اتالق اسم الفاعل على ادلفعول وىذا شائع يف اللغات السامية، مثل  :المجاز  .ب 
ومن ذلك قولو تعاذل: )عيشة راضية( أي مرضية وقوذلم تطليقة بائنة، وادلعٌت 

 44مبانة.

: كأن يكون ادلعٌت األصلي للكلمات يدل على العموم، عموم لمعنى األصلي .ج 
جتو مضاد يف مث خيصص ىذا ادلعٌت يف ذلجة من اللهجات، كما يتخصص يف ا

 45ذلجة أخرى.

ومن ذلك كلمة "الطرب" اليت تطلق على الفرح واحلزن، وأصل ادلعٌت خفة 
تصيب الرجل، لشدة السرور أو لشدة اجلزع. وكلمة اجلون تطلق على األبيض 

 46واألسواد ىف األصل دلطلق اللون يف العربية والعربية والسريانية والفارسية.

: ألن  الضدية نوع من العالقة واتصاحب الذهنيتداعى المعنى المتضادة  .د 
بُت ادلعاىن، بل رمبا كانت أقرب إذل الذىن من أية عالقة أخرى. فمجرد ذكر 
معٌت من ادلعاىن يدعو ضد ىذا ادلعٌت إذل الذىن. فعلقة الضدية من أوضح 
األشياء ىف تداعي ادلعان، واستحضار أحد ادلعنيُت ادلتضادين ىف الدىن يستتبع 

يرد بعض كلمات  gieseة استخضار اآلخر. ونرال نفس الفكرة عند عاد
األضداد إذل تصاحب ادلعاىن ادلتضادة ىف الدىن. مثل كلمة "بُت" الىت تفيد 
الفراق، كما تفيد الوصال وفقا حلالة الشخص الذي يكون إما مفًتقا وحده عن 

عٌت الوصال. مجاعتو أو متصال جبماعة أخرى، وألن الفراق يستدعي يف الدىن م
 47ومثلها كلمة "ادلاثل" مبٌت احلاضر الىت تستدعي ىف الدىن معٌت "الغائب".
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: إذا أراد ادلتحدث ادلبالغة ىف التعبَت عن الشيء عرب عنو زيادة القوة التعبيرية .ه 
بضد معناه. يقول زلمد األنطاكي: أال ترانا إذا أعجبنا بشخص قلنا عنو: ابن  

تحسنا شيئا قلنا عنو إنو فظيع. وقد حدثت ملعون. وإذا اس -شيطان–كلب 
التارخي أن أحد خلفاء العرب ىف األدلس مسى أحد جوارية قبيحة لشدة 

 48حسنها ومجاذلا.

 

 أسباب ترتيب باللفظ: وهي: .2

: وقد ينتاج األضداد عن اختالف األصل االشتقاقي اختالف األصل االشتقاقي
األصل االشتقاقي للكلمة يف أحد لكل من ادلعنيُت ادلتضادين. وذلك حُت خيتلف 

معنيها ادلتضادين عن اآلخر. من ذلك أن احتاد كلمتُت يف الصيغة من الصيغ يثَت 
داللة ضدية. ومثال ذلك ضاع: اختفي، وظهر. وضاع يف األصل جاءت من أصلُت 

 مها: ضيع: اختفي وضوع: ظهر، وكالمها انقلبت فيو الياء والواو.

 

 

 

 يةثالثا: األسباب الخارج
: وديكن تفسَت نشأة األضداد أساس من اختالف اللهجة. كما اختالف اللهجات -1

قالوا: إذا وقع احلرف على معنيُت متضادين أن يكون العريب أو قعو عليهما مبياوة 
بينهما، ولكن أحد ادلعنيُت حلي من ىؤالء واآلخر حلي غَته. مث مسع بعضهم لغة 

ا فاجلون األبيض يف لغة حي من العرب بعض فأخذ ىؤالء وىؤالء من ىؤالء. قالو 
وكذلك مثل  49واجلون األسود يف حي آخر، مث أحذ أحد لفريقُت من اآلخر.
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"السدفة" فإن دتيما تطليق ىذه الكلمة على الظلمة ولكن قيسا تطليقها على 
 50الضوء.

( يرى أن العربية قد gieseمثل "جلل" فإن جيسى ) :االقتراض من اللغة المجاورة -2
من العربية، وىي فيها مبعٌت دخرج. وإذا كان الشيء ادلدحرج ثقيال أحيانا أخدتو 

وخفيفا أحيانا، فقد اعتمدت  العربية على ىذين اإلحاءين ادلتضادين للكلمة 
الواحدة، وأعطتها معنيُت متضادين مها عظيم وحقَت. ويقرب من قول جيسى ما 

ادين مها: الكلمة الصغَتة واحلجر للكلمة ىف العربية معنيُت ادلتض أن   ذكره كمال من
ومن ذلك اقًتاض العربية دلعٌت كلمة "بسل" من العربية واآلرامية،  51الكبَت الثاقل.

كما   –وتدل فيهما على غَت الصاحل أو غَت اجلائز. وبذلك غذت تدل على احلالل 
 52واحلرام بعد االقًتاض. -ىي يف العربية

 :أسباب اجتماعية -3

ة" فإن معناىا يف العربية ادلنجاة وادلهلكة. و اشتقاق الكلمة : مثل "ادلفاز التفاؤل .أ 
من "الفوز". و"السليم" يطلق يف العربية على الصحيح وعلى ادلذيغ، واشتقاقة 
من السالمة. والناىل تطلق على الريان وعلى عطشان، والشتقاق النهل من 

ن ادلثقل بالدين، ورود ادلاء والشرب. و"ادلفرح" معناه يف العربية ادلسرور واحلزي
واشتقاقو من الفرح مبعٌت السرور. فكل ذلك يؤكد أصالة ادلعٌت األول، أما 

ومن ذلك إطالق كلمة  53إطالقها على ادلعٌت الثاين فهو على سبيل التفاؤل.
"القافلة" على الرفقة ادلسافرة أي الذاىبة، مع أن األصل ىو إطالقها على 

جع. وقد ذكر األزىري أن العرب تسمى الراجعة من السفر، ألهنا من قفل: ر 
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الناىضُت يف الداء األسفار قافلة تفاؤال بأن يسر اهلل اىا القفول، وىو شائع يف  
  54كالم فصحائهم، وزاد آخرون بأنو سنة من سنن العرب يف كالمها.

: مثل تسمية األسود أبيض تشاؤما من النطق بلفظ األسود. والعرب التشاؤم  .ب 
بيضاء ذلذا، ويطلقون يف بعض البالد العربية على "الفحم: تكٍت األسود بأي ال

 55البياض.

: مثل كلمة "التعزيز" فأصل معناىا يف العربية التعظيم، ومن ذلك قولو التهكم .ج 
تعاذل: )لتؤمنوا باهلل ورسولو وتعزروه وتوقروه(  وقد استعملت مبعٌت التأذيب 

ومن امثلت التهكم بالتعمال  56والتعنيف واللوم، هتكما بادلذنب واستهزاء بو.
الضد قولو تعاذل: )فبشرىم بعذاب أليم(. فالتبشَت سلتص باخلَت، ولكنو ورد يف 

 57سياق الشر على سبيل االستعارة التحكمية.

: ومن أمثلة التأدب إطالق كلمة البصَت على األعمى، وأطالق كلمة التأدب .د 
 58ادلوذل على العبد وىي للسيد.

خلوف واحلسد يدفع إذل استعمال كلمات تصف : أن االخوف من الحسد .ه 
ومن أمثلة ذلك كلمة "سوىاء" يوصف هبا  59اجلميل بالقبيح واحلسن بالبشاعة.

الفرس القبيح واجلميل، فيقال: مهرة شوىاء إذا كانت قبيحة ومهرة شوىاء إذا  
كانت مجيلة. وكذلك إطالق كلمة "بلهاء" على ادلرأة الكادلة العقل مع أن البلو 
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ل دلن  ان العقل، وإطالق كلمة "األعور" على احلديد البصر وىو يف األصنقص
 60ذىبت إحدى عينية.

 

 أنواع األضداد .2

 نوع األضداد عند القدماء . أ

بنسبة إذل أمثلة من كرة رأوا أن الضداد تنقسم إذل أربعة أقسام، يعٌت األضداد 
 ادلتعلقة.ادلفرد، األضداد الفعلية، واألضداد الًتكيبية، واألضداد 

 نوع األضداد عند المحدثين . ب

ميز اللغويون احملدثون التضاد إذل أنواع ادلتباينة، فنجد يفرق بُت التضاد احلاد مثل 
أغراب(، والتضاد ادلتدرج، وىذا النوع من التضاد نسيب،  –ميت(،)متزوجة  –)حي 

بارد(، فإن ىناك درجات من السخونة والربودة متعددة جتعل التضاد  –مثل: )ساخن 
 نسبيا.

 –اشًتى، دفع  –وىناك العكسى، الذي يظهر بُت أزواج الكلمات مثل: باع 
حيي. اخل.  -أسفل، فوق –أخذ. وىناك التضاد االجاىى اخلاص باالجتاىات: أعلى 

 61اخل.جنوب. -مشال -غرب –وىناك أيضا التضاد العمودى: شرق 
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 .195محمد محمد داود، العربية وعلم اللغة الحديث،  



 الباب الثالث

 

 عرض البيانات وتحليلها

  

يف ىذا الباب يكون البيانات اجلديدة حول علوم القرآن أو أسرار عن ادلعٌت آيات القرآن.  
تاج الباحث عن حقيقة أن القرآن ىو كامل ولكن فيو أسرار اليت حتتاج لبحثو. لبحث ىذا األسرار حي

النظري، يستخدم الباحث عن الداللة الًتادف والتضاد. و، كما ذكر الباحث يف إطار النظرية ادلوفق ب
 يف ىذا الباب ستبحث عن اآليات يف سورة ادلعوذتُت أو سوريت الفلق والناس بذلك النظري.

خيتار الباحث اآليات أو األلفاظ من سوريت الفلق والناس أوال لعرض البيانات مث حيللها 
الًتادف يف سوريت الفلق والناس والتضاد يف سوريت بذلك النظري. يف ىذا الباب جيد البيانات عن 

الفلق والناس مث األسباب الًتادف والتضاد يف سوريت الفلق والناس. قبل يدخل إىل عرض البيانات 
. سورة ادلعوذتُت سورة ادلعوذتُت )الفلق والناس(وحتليلها، البد لنا أن يعرف عن ادلوضوع البحث ىو 

وىو من احدى عشر أيات، مخس  114و 113الكرًن، يعٍت سورة   مها سورتان األخَت يف القرآن
 أيات يف الفلق وست آيات يف الناس. كما يلي:

 

 

 سورة الفلق .1

                                   

                   1   
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نزلت ىذه السورة واليت بعدىا دلا سحر لبيد اليهودي النيب صلى اهلل عليو وسلم يف   
وتر بو  إحدى عشرة عقدة فأعلمو اهلل. وىي من السورة مكية أو مدنية وىي مخس آيات. واسم 

الصبح. كما ذكر السيوطي يف تفسَته عن التفسَت السورة الفلق من اآلية األول ىو "الفلق" مبعٍت 
 : 2ىذه السورة

(       الصبح:) (      )  من احليوان مكلف وغَت مكلف ومجاد :

) كالسم وغَت ذلك         ( أي الليل إذا أظلم، أو القمر إذا غاب :)    

  :) السواحر تنفث  (    اليت تعقدىا يف اخليط تنفخ فيها بشيء  تقولو من :)

غَت ريق. وقال الزسلشري معو كبنات لبيد ادلذكور)        أظهر حسده :)
ذلا )ما خلق( بعده وعمل مبقتضاء كلبيد ادلذكور من اليهود احلاسدين للنيب وذكر ثالثة الشامل 

 لشدة  شرىا.

 

   

 سورة الناس .2

                                    

                    3    

. واسم ىذه 4ىذه السورة بعد السورة الفلق، وىي مكية أو مدنية، وىي ست آياتنزلت 
 سورة من اآلية األول ىو "الناس". كما ذكر السيوطي يف تفسَته عن ىذه السورة:
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(       خالقهم ومالكهم خصوا بالذكر تشريفا ذلم ومناسبة لالستعاذة من :)

 ) الصدورىمشر ادلوسوس يف         بدالن أو صفتان أو عطف بيان وأظهر :)

  ) ادلصاف إليو فيهما زيادة للبيان     أي الشيطان مسي باحلدث لكثرة :)

مالبستو لو ) ألنو خينس ويتأخر عن القلب كلما ذكر اهلل :) (     

  قلوهبم إذا غفلوا عن ذكر اهلل :) (      بيان للشيطان :)
ادلوسوس أنو جٍت وإنسي، كقولو تعاىل: )شياطُت اإلنس واجلن( أو من اجلنة بيان لو والناس 
عطف على الوسوس وعلى كل يشمل شر لبيد وبناتو ادلذكرين واعًتض األول بأن الناس ال 
يوسوس يف صدورىم الناس، إمنا يوسوس يف صدورىم اجلن بأن الناس يوسوسون أيضا مبعٌت يليق 
هبم يف الظاىر مث تصل وسوستهم إىل القلب وتثبت فيو بالطريق ادلؤدي إىل ذلك واهلل تعاىل 

 .5أعلم

 عرض البيانات . أ

 صور الترادف والتضاد في سورتي الفلق والناس

 الفلق والناس بين السورة والسورةالترادف والتضاد في سورتي  .1

 التضاد الًتادف رقم
كلمة "الفلق" و"الناس" ، ومها  يف أسباب النزول مًتادف 1

 متضدان يف حقيقتهما

ملك الناس "كان يف سورة الناس آية  ان من سورة ادلكية أو ادلدنيةيمتسو  2
لكن يف سورة الفلق ال  "والو الناس

 جيد فيو.
كان يف سورة الفلق يأمر لتعوذ عن  ليعوذ من كل شران يأمران يمتسو  3

ادلخلوق العام ويف سورة الناس يأمر 
 لتعوذ عن ادلخلوق اخلاص ادلذكور فيو
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كان كلمة "الفلق" يف سورة الفلق  4
و"الناس" يف سورة الناس، ومها 

 سللوقان الذي خلق اهلل ذلما

كان ادلستعاذ بو وادلستعاذ منو فيهما 
 يتضدان

كان فيهما الثناء جيب أن يتقدر بقدر  كلمة "شر" فيهماكان   5
 مطلوب

 

 الترادف والتضاد في سورتي الفلق والناس بين األية واآلية أو الجملة والجملة .2
 التضاد الًتادف رقم
قل أعوذ برب الفلق = قل أعوذ برب  1

 الناس
قل أعوذ برب  <>قل أعوذ برب الفلق 

 الناس
غاسق إذا من شر ما خلق ومن شر  2

وقي ومن شر النفاثات يف العقد ومن 
شر حاسد إذا حسد = من شر 

 الوسوس اخلناس

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا 
وقي ومن شر النفاثات يف العقد ومن 

من شر  <>شر حاسد إذا حسد 
 الوسوس اخلناس

 

 الترادف والتضاد في سورتي الفلق والناس بين اللفظ واللفظ .3

 التضاد الًتادف رقم
 الناس<> الفلق  الفلق = الناس  1
 إلو <>رب  شر ما خلق= شر الوسوس 2
 الوسوس <>غاسق  غاسق = الوسوس 3
  النفاثات = الوسوس 4
  حاسد = الوسوس 5
  رب =ملك=إلو 6
 

 

 



 

 حتليل البيانات . ب

 صوار الترادف والتضاد في سورتي الفلق والناس .1

 صوار الترادف .أ 

 الترادف بين سورة وسورة .1

 تان كان ادلًتدفات منها:يف ىذان سور 
 ىذان سورتان متسوان يف أسباب النزول .أ 

أخرج البيهقي ىف الدالئل النبوة من طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس 
قال: مرض رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم مرضا شديدا فأتاه ملكان، فقعد أحدمها 

جليو للذى عند رأسو: ماترى؟ قال: عند رأسو واآلخر عند رجليو، فقال الذي عند ر 
طب، قال: وما طب؟ قال: سحر، قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن األعصام اليهودي، 
قال أى ىو؟ قال: يف بئر آل فالن حتىت صخرة يف ركية، فأتوا الركية فانرحوا ماءىا 

سلم وارفعوا الصخرة مث خذوا الكرية واحرقوىا، فلما أصبح رسول اهلل صلى اهلل عليو و 
بعث عمار بن ياسر يف نفر، فأتوا الركية فإذا ماؤىا مثل ما احلناء، فنرحوا ادلاء مث رفعوا 
الصخرة، وأخرجوا الكرية وأحرقوىا فإذا فيها إحدى عشرة عقدة،وأنزلت عليو ىاتان 
السورتان فجعل كلما قرأ اية ىنحلت عقدة )قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب 

 .6الصحيح بدون نزول السورتُت ولو شاىد بنزوذلماالناس، ألصلو شاىد يف 
نظرا إيل أسباب داخلية لفظ ادلذكور ذلا تتضمن تداعي ادلعٌت ادلًتادف 
والتصاحب الذىٍت، ألن الًتدف نوع من العالقة بُت ادلعاين، بل رمبا كانت أقرب إىل 

عٍت إيل ذىن من أية عالقة أخرى. فجرد ذكر معٍت من ادلعاىن يدعو ترادف ىذا ادل
ذىن. فعالقة الًتادف من أوضح األشياء يف تداعي ادلعٍت، واستحضار أحد ادلعنيُت 

 ادلًتافُت يف الذىن يستتبع عادة استحضار األخرى.
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سورة ادلعوذتُت ىو سورتان ادلتفرقان ولكن أسباب النزوذلما واحد، ألن سورة 
ولذلك سورة ادلعوذتُت ىو سورة  ادلعوذتُت نزلت بالرتال معيا تقريبا يعٍت الفلق مث الناس.

 ادلتفرقان لكن ادلًتدف يف أسباب النزول.

 من سورة ادلكية أو ادلدنية ىذان سورتان متسوان .ب 
نزل ادلعوذتُت يف مكة، أما "أو مدنية" أي ىو الصحيح دلا تقدم من أن سبب 

ُت ىو ادلقصود بأن منزيل سورة ادلعوذت 7النزول واقعة السحر، وىي بادلدينة سنة سبع.
ىو أن سحر لبيد  بادلكة ادلكرمة مث ادلذكوب بسورة ادلكية، أما اللفظ "أو ادلدنية"

اليهودي لنيب صلى اهلل عليو وسلم بادلدنة. ألن ىذه سورة أنزلت بسبب ذلك قصة، مث 
 ادلفسرون يرى أن ىذا سورة من سورة ادلكية أو ادلدنية.

تداعي ادلعٌت ادلًتادف  نظرا إيل أسباب داخلية لفظ ادلذكور ذلا تتضمن
والتصاحب الذىٍت، ألن الًتدف نوع من العالقة بُت ادلعاين، بل رمبا كانت أقرب إىل 
ذىن من أية عالقة أخرى. فجرد ذكر معٍت من ادلعاىن يدعو ترادف ىذا ادلعٍت إيل 
ذىن. فعالقة الًتادف من أوضح األشياء يف تداعي ادلعٍت، واستحضار أحد ادلعنيُت 

 فُت يف الذىن يستتبع عادة استحضار األخرى.ادلًتا

 يأمران ليعوذ من كل شر ىذان سورتان متسوان .ج 
كان كلمة "قل" فيهما، يعٍت "قل أعوذ بربالفلق" يف سورة الفلق و"قل أعوذ برب 
الناس" يف سورة الناس. كلمة "قل أعوذ" أي أحتصن، واألمر للنيب صلى اهلل عليو وسلم 

 ألن أوامر القرأن ونواىيو ال ختص فردا دون فرد.ويتناول غَته من أمتو، 

كان كلمة "الفلق" يف سورة الفلق و"الناس" يف سورة الناس، ومها سللوقان الذي خلق  .د 
 اهلل ذلما.

الفلق والناس مها سللوقان الذي خلق اهلل. ادلقصود كلمة الفلق ىو الصبح، يعٍت 
العائذ من االستعادة، أن يتغَت حالو باخلروج من اخلوف إىل األمن. وىذا ادلخلوق ال 
يعقل أي ىو مل يظهر.أما كلمة الناس ىو أصلو إما أناس حذفت اذلمزه، أو نوس 
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ابشر، ألن ادلتحرك احلركة ادلعتد هبا الناشئة عن مأخوذة إما من ناس إذا حترك خاص ب
 رؤية وتدبر. أي الناس ىو سللوق الذي ديلك عقل.

نظرا إيل أسباب داخلية لفظ ادلذكور ذلا تتضمن تداعي ادلعٌت ادلًتادف 
والتصاحب الذىٍت، ألن الًتدف نوع من العالقة بُت ادلعاين، بل رمبا كانت أقرب إىل 

ى. فجرد ذكر معٍت من ادلعاىن يدعو ترادف ىذا ادلعٍت إيل ذىن من أية عالقة أخر 
ذىن. فعالقة الًتادف من أوضح األشياء يف تداعي ادلعٍت، واستحضار أحد ادلعنيُت 

 ادلًتافُت يف الذىن يستتبع عادة استحضار األخرى.

 كان كلمة "شر" فيهما. .ه 

ًتادف نظرا إيل أسباب داخلية لفظ ادلذكور ذلا تتضمن تداعي ادلعٌت ادل
والتصاحب الذىٍت، ألن الًتدف نوع من العالقة بُت ادلعاين، بل رمبا كانت أقرب إىل 
ذىن من أية عالقة أخرى. فجرد ذكر معٍت من ادلعاىن يدعو ترادف ىذا ادلعٍت إيل 
ذىن. فعالقة الًتادف من أوضح األشياء يف تداعي ادلعٍت، واستحضار أحد ادلعنيُت 

 تبع عادة استحضار األخرى.ادلًتافُت يف الذىن يست
كلمة "شر" يف سورة الفلق والناس مبعٌت سواء. ولكن خيتلف يف صفة، يف سورة 

 الفلق موصوفو "ما خلق" وأما يف سورة الناي موصوفو "الوسوس اخلناس".
 

 الترادف بين اآلية واآلية أو الجملة والجملة .2

 قل أعوذ برب الفلق = قل أعوذ برب الناس (1

داخلية لفظ ادلذكور ذلا تتضمن تداعي ادلعٌت ادلًتادف  نظرا إيل أسباب
والتصاحب الذىٍت، ألن الًتدف نوع من العالقة بُت ادلعاين، بل رمبا كانت أقرب إىل 
ذىن من أية عالقة أخرى. فجرد ذكر معٍت من ادلعاىن يدعو ترادف ىذا ادلعٍت إيل ذىن. 

واستحضار أحد ادلعنيُت ادلًتافُت يف  فعالقة الًتادف من أوضح األشياء يف تداعي ادلعٍت،
 الذىن يستتبع عادة استحضار األخرى.

ىذه آيتان ادلًتدفان بينهما، يعٍت كنا فيهما األمر يدل إىل ادلعٍت ادلتسوي أو ادلعٌت 
ادلًتدف، ىي كان اللفظ يدل إليو ىو اللفظ "قل"، و"أعوذ"، و"برب". اللفظ "قل" 



و وسلم، واللفظ "أعوذ" ىو أول الرسالة من اهلل لنيب مبعٌت مبعٌت أمر إىل نيب صلى اهلل علي
ان اهلل يأمر لنيب ليستعذ هلل ويبلغ ىذا اآلية ألمتو، واللفظ "برب" يدل إىل من يعطي 
اإلستعاذة. وكان يف ىذا األية "الفلق والناس" ىذا يدل إىل معٌت "مها سللوقان"، كما 

 ذكر قبلها.

شر حاسد إذا وقي ومن شر النفاثات يف العقد ومن  من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا (2
 حسد = من شر الوسوس اخلناس

نظرا إيل أسباب داخلية لفظ ادلذكور ذلا تتضمن تداعي ادلعٌت ادلًتادف 
والتصاحب الذىٍت، ألن الًتدف نوع من العالقة بُت ادلعاين، بل رمبا كانت أقرب إىل 

ادلعاىن يدعو ترادف ىذا ادلعٍت إيل ذىن. ذىن من أية عالقة أخرى. فجرد ذكر معٍت من 
فعالقة الًتادف من أوضح األشياء يف تداعي ادلعٍت، واستحضار أحد ادلعنيُت ادلًتافُت يف 

 الذىن يستتبع عادة استحضار األخرى.

كان اللفظ "شر" الذي يدل ألن فها كان ادلًتدف يف ىذه اجلمل. "شر" مبعٌت 
ن فيها ألفظ منها "غاسق، النفاثات، حاسد، "شيء سوء أو قبيخ أو مظلومة. وكا

والوسوس" كلها يدل إىل معٌت مظلومة. "غاسق" أي الليل إذا أظلم، أو القمار إذا 
غاب، و"النفاثات" مبعٌت السواحر تنفث، كلمة السواحر يدل إىل شيء قبيخ ألن 
السحر حيظم من أخر. و"حاسد" مبعٌت من حسد إىل غَته، حسد ىو علة القلوب 

ذي جيعل قلب الناس ظلم. و"الوسوس" أي شيطان يوسوس إىل الناس، الشيطان ىو ال
 سللوق الذي يفسد إىل سدور الناس.

 
 الترادف بين اللفظ واللفظ .3

  الفلق = الناس (1

بنسبة من نوع الًتادف ىذا لفظ يدخل إىل الًتادف التام أو الكامل ألن ىناك 
نظرا إيل أسباب داخلية لفظ ادلذكور ذلا تتضمن تداعي  سللقان الذي خلق اهلل ذلما.

ادلعٌت ادلًتادف والتصاحب الذىٍت، ألن الًتدف نوع من العالقة بُت ادلعاين، بل رمبا  
كانت أقرب إىل ذىن من أية عالقة أخرى. فجرد ذكر معٍت من ادلعاىن يدعو ترادف 



تداعي ادلعٍت، واستحضار  ىذا ادلعٍت إيل ذىن. فعالقة الًتادف من أوضح األشياء يف
 أحد ادلعنيُت ادلًتافُت يف الذىن يستتبع عادة استحضار األخرى.

الًتادف التام يف ىذا اللفظ يعٍت أن لفظ الفلق والناس ىو من سللوق اهلل، 
وادلقصود يف ىذا البحث ىو أن الفلق ىو سللوق والناس ىو سللوق أيضا. يالخص 

ًتادف يف معٌت. كما ادلذكور قبلها يف تفسَت أن معٍت الباحث ىكذا من معنىهما ومها ادل
الفلق ىو الصبح، الصبح ىو سللوق اهلل ومعٍت الناس ىو اإلنسان وىو سللوق اهلل ايضا. 
ولو بينهما الفرق كمثل الصبح ىو سللوق ال يظهر يف العُت أما اإلنسان سللوق يظهر يف 

  الذي خلق اهلل بادلقصود السر.العُت ولكن حقيقتهما ىي متسويا يعٍت من سللوق اهلل
كما اللفظ الدنيا واألخرة، ىو ادلًتادف ألهنما سللوقان ولكن بينهما الفرق، الدنيا 
يظهر ومكان اإلنسان عند حياهتم والألخرة مكان اإلنسان عند موهتم. ولذلك يري و 

 الكامل.يالخص الباحث أن الفلق والناس ىو ادلًتادف و جنسيتو من الًتادف التام أو 

 شر ما خلق= شر الوسوس (2
بنسبة من نوع الًتادف ىذا لفظ يدخل إىل الًتادف التام أو الكامل ألهنما شر. 

نظرا إيل  يعٍت شر ما خلق مبعٍت ادلخلوق الذي ديلك شر والوسوس مبعٍت الشيطان الشر.
ن أسباب داخلية لفظ ادلذكور ذلا تتضمن تداعي ادلعٌت ادلًتادف والتصاحب الذىٍت، أل

الًتدف نوع من العالقة بُت ادلعاين، بل رمبا كانت أقرب إىل ذىن من أية عالقة أخرى. 
فجرد ذكر معٍت من ادلعاىن يدعو ترادف ىذا ادلعٍت إيل ذىن. فعالقة الًتادف من أوضح 
األشياء يف تداعي ادلعٍت، واستحضار أحد ادلعنيُت ادلًتافُت يف الذىن يستتبع عادة 

 استحضار األخرى.
كما قال ادلفسرون أن لفظ "شر"ىو مبعٍت قبيخ. أما معٍت شر ما خلق يف ىذا 
البحث يعٍت شيء أو سللوق الذي ديلك شر أو ضر ويضرر لألخر وكان ىذا سللوق من 
احليوان ادلكلف أو غَت مكلف كم ذكر يف التفسَت، مثل السم ىو احليوان الذي فيو 

خلوق األخر. ولذلك ضرور، يأمر اهلل السموم كحية وعقرب وغَت ذالك كلها يضرر دل
 ليعوذ من شر ما خلق.



أما الوسوس ىو الشيطان، الوسوس ىو صفة الذي للشيطان فقد. والشيطان ىو 
عدو الناس وخلقو اهلل من النار. الوسوس تقتضي زلاال وجوديا، كما قال "الذى يوسوس 

ال صدور وال وسوس،  مبعٍت زلال الوسوس يف الصدور أو يف القلب، 8يف صدور الناس"
واخلاص يف صدور الناس ألن الناس عدو الشيطان. ولذلك أن الوسوس شر أو ضر 

 للناس.
سولذلك البيان، يالخص الباحث أن ىذا اللفظ مًتادف، ألن شر ما خلق وشر 

 الوسوس مبعٌت يضر للناس.

 غاسق = الوسوس (3
ن ىناك ادلشار بنسبة من نوع الًتادف ىذا لفظ يدخل إىل الًتادف اإلشاري أل

إليو بظلم، يعٍت غاسق مبعٍت مظلم أي الليل والوسوس مبعٍت ظلم أي يظلم قلوب. أي 
نظرا إيل أسباب داخلية لفظ ادلذكور ذلا تتضمن تداعي ادلعٌت ادلًتادف  مها مبعٌت ظلم.

والتصاحب الذىٍت، ألن الًتدف نوع من العالقة بُت ادلعاين، بل رمبا كانت أقرب إىل 
أية عالقة أخرى. فجرد ذكر معٍت من ادلعاىن يدعو ترادف ىذا ادلعٍت إيل ذىن. ذىن من 

فعالقة الًتادف من أوضح األشياء يف تداعي ادلعٍت، واستحضار أحد ادلعنيُت ادلًتافُت يف 
 الذىن يستتبع عادة استحضار األخرى.

إذا غاسق عند سورة الفلق مبعٍت الليل أو أول الليل. الليل ىو وقت أو زمان 
غاب النهار إيل الليل أو غابت الشمس، قد عرفنا أن الليل ىم ظلم، وعند وقت الليل 
أو وقت الظلم ىذا كانت ادلظلوم أو الظلمات فيها مثل القتل، قطع الطريق، وغَت ذلك 
ألن يف وقت الليل ليس من شاىد إذا قاتل أو قاطع الطريق يفعل ذالك ادلظلوم. ولذلك 

 ظلم. أن غاسق ىو الليل ىو
أما الوسوس ىو الشيطان، الوسوس ىو صفة الذي للشيطان فقد. والشيطان ىو 
عدو الناس وخلقو اهلل من النار. الوسوس تقتضي زلاال وجوديا، كما قال "الذى يوسوس 

مبعٍت زلال الوسوس يف الصدور أو يف القلب، ال صدور وال وسوس،  9يف صدور الناس"
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عدو الشيطان. والشيطان يظلم يف قلوب الناس  واخلاص يف صدور الناس ألن الناس
 ولذلك أن الوسوس ضر وظلم للناس.

ولذلك أن غاسق و الوسوس عند الباحث يف ىذا البحث أهنا ادلًتدف يف ادلعٍت 
 أي مبعٍت الظلم.

 النفاثات = الوسوس (4
بنسبة من نوع الًتادف ىذا لفظ يدخل إىل الًتادف اإلشاري ألن ىناك ادلشار 

نظرا إيل أسباب  ، يعٍت النفاثات مبعٍت علم مظلم والوسوس مبعٍت سبب ظلم.إليو بظلم
داخلية لفظ ادلذكور ذلا تتضمن تداعي ادلعٌت ادلًتادف والتصاحب الذىٍت، ألن الًتدف 
نوع من العالقة بُت ادلعاين، بل رمبا كانت أقرب إىل ذىن من أية عالقة أخرى. فجرد 

ىذا ادلعٍت إيل ذىن. فعالقة الًتادف من أوضح  ذكر معٍت من ادلعاىن يدعو ترادف
األشياء يف تداعي ادلعٍت، واستحضار أحد ادلعنيُت ادلًتافُت يف الذىن يستتبع عادة 

 استحضار األخرى.
النفاثات والوسوس مًتادف ألن النفاثات أي سحر. أي القوي النفسانية من 

د عزائم السالكُت بالدواعي الرىم واليخيل والغضب والشهوة وحنوىا اليت تنفث يف عق
. ىذا يبُت أن النفاثات ىو السحر 15الشيطانية وحلها ونكسها بالوساوس واذلواجس

واخليل والغضب والشهوة، وكلها من داعي الشيطان. يعٍت أن النفاثات من ادلوسوس 
 الشياطُت.

أما الوسوس ىو الشيطان، الوسوس ىو صفة الذي للشيطان فقد. والشيطان ىو 
ناس وخلقو اهلل من النار. الوسوس تقتضي زلاال وجوديا، كما قال "الذى يوسوس عدو ال

مبعٍت زلال الوسوس يف الصدور أو يف القلب، ال صدور وال وسوس،  11يف صدور الناس"
واخلاص يف صدور الناس ألن الناس عدو الشيطانس. ولذلك أن الوسوس الشيطان 

 يسبب الظلم للناس.
والوسوس عند الباحث يف ىذا البحث أهنا ادلًتدف يف ادلعٍت ولذلك أن النفاثات 

 أي مبعٍت سبب الظلم.
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 حاسد = الوسوس (5
بنسبة من نوع الًتادف ىذا لفظ يدخل إىل الًتادف اإلدراكي ألن ىناك يف زلال 

نظرا إيل أسباب داخلية لفظ ادلذكور ذلا تتضمن تداعي ادلعٌت ادلتسوي يعٍت يف القلب. 
حب الذىٍت، ألن الًتدف نوع من العالقة بُت ادلعاين، بل رمبا كانت ادلًتادف والتصا

أقرب إىل ذىن من أية عالقة أخرى. فجرد ذكر معٍت من ادلعاىن يدعو ترادف ىذا ادلعٍت 
إيل ذىن. فعالقة الًتادف من أوضح األشياء يف تداعي ادلعٍت، واستحضار أحد ادلعنيُت 

 ضار األخرى.ادلًتافُت يف الذىن يستتبع عادة استح
احلسد إي النفس إذا حسدت تنور القلب فانتحلت صفاتو ومعارفتو باسًتاق 

. ويف ىذا 12السمع، فطغت وظهرت عليو وحجبتو وذلك ىو التلوين يف مقام القلب
 البيان أن احلسد ىو الفس إذا حسدت، ومقام النفس يف القلب.

د. والشيطان ىو أما الوسوس ىو الشيطان، الوسوس ىو صفة الذي للشيطان فق
عدو الناس وخلقو اهلل من النار. الوسوس تقتضي زلاال وجوديا، كما قال "الذى يوسوس 

مبعٍت زلال الوسوس يف الصدور أو يف القلب، ال صدور وال وسوس،  13يف صدور الناس"
واخلاص يف صدور الناس ألن الناس عدو الشيطان. ولذلك أن الوسوس شر أو ضر 

 لقلب الناس.
أن ىذا اللفظ ادلًتادف، وعند الباحث ىذا اللفظ مًتادف يف ادلعٍت قد ظهر 

 مقامو ىو يف القلب.
 رب =ملك=إلو (6

بنسبة من نوع الًتادف ىذا لفظ يدخل إىل الًتادف التام أو الكامل ألن ىناك 
نظرا إيل أسباب داخلية لفظ ادلذكور ذلا تتضمن تداعي ادلعٌت ادلًتادف  مبعٌت ادلعبود.
ذىٍت، ألن الًتدف نوع من العالقة بُت ادلعاين، بل رمبا كانت أقرب إىل والتصاحب ال

ذىن من أية عالقة أخرى. فجرد ذكر معٍت من ادلعاىن يدعو ترادف ىذا ادلعٍت إيل ذىن. 
فعالقة الًتادف من أوضح األشياء يف تداعي ادلعٍت، واستحضار أحد ادلعنيُت ادلًتافُت يف 

 ألخرى.الذىن يستتبع عادة استحضار ا
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"رب" ىو دات مع مجيع الصفات ألن اإلنسان ىو الكون اجلامع احلصر جلميع 
ادلراتب الوجود، فربو الذي أوجده، وأفاض عليو كمالو ىو الدات باعتبار مجيع األمساء 

 . يعٍت رب ادلعبود والناس ىو العبد. 14حبسب البداية ادلعرب عنها باهلل
الذي ديلك رقاهبم وأمورىم، باعتبار حال  أما "ملك" يف ىذه السورة مبعٌت الدات

فنائهم فيو ويسمي الذات الذي ديلك اإلنسان أي أمورىم. ملك ىو من رأسية يف 
شللكتو وديلك كلها فيها. مث اإلنسان كالعبد البد أن يعبد للمعبود. كرعية البد أن 

 يطيعون دللكهم. 
اعتبار النهاية ادلطلق أما "إلو" ىو ادلعبود مطلق، ىو الذات مع مجيع الصفات ب

 .15ففٍت فيو فظهر كونو ملكا. مث رده إىل الوجود دلقام ادلعبود فكان معبودا دائما
فلذلك أن "رب وملك وإلو" يف ىذه سورة ىو من أفصاف اهلل، واهلل ىو ادلعبود. 

 مث يرى الباحث أن ىذا لفظ مًتادف يف صفاتو يعٌت ادلعبود. 
 

 

 

 
 ر التضاد صو  .ب 

 سورة وسورةالتضاد بين  .أ 
كان كلمة "الفلق" يف سورة الفلق و"الناس" يف سورة الناس، ومها سللوقان الذي خلق اهلل  (1

 .ولكن مها متضدان يف حقيقتهما

نظرا إيل أسباب داخلية لفظ ادلذكور ذلا تتضمن تداعي ادلعٌت ادلتضادة 
أقرب إىل  والتصاحب الذىٍت، ألن الضدية نوع من العالقة بُت ادلعاين، بل رمبا كانت

ذىن من أية عالقة أخرى. فجرد ذكر معٍت من ادلعاىن يدعو ضد ىذا ادلعٍت إيل ذىن. 
فعالقة الضدية من أوضح األشياء يف تداعي ادلعٍت، واستحضار أحد ادلعنيُت ادلتضادين 

 يف الذىن يستتبع عادة استحضار األخرى.
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ال يعقل وال يظهر  كما عرفنا يف تفسَت أن معٌت "الفلق" ىو الصبح، وىو سللوق
العُت، وىو قول أكثرين. أى إزالة ىذه الظلمات الشديدة على كل ىذا العامل يقدر 
أيضا أن يدفع عن العائذ كل ما خيافو وخيشاه، أن الصبح كالبشري فإن اإلنسان يف 

 16الظالم يكون كلحم على وضم، فإذا ظهر  الصبح فكأنو صاح باألمان وبشر بالفرج.
يعٍت بُت "الفلق والناس" كان ادلتضادة س" ىو سللوق يعقل ويظهر بعُت. أما كلمة "النا

 يف ادلعٍت احلقيقيهما.

 كان يف سورة الناس آية ملك الناس والو الناس لكن يف سورة الفلق ال جيد فيو. (2

نظرا إيل أسباب داخلية لفظ ادلذكور ذلا تتضمن تداعي ادلعٌت ادلتضادة 
وع من العالقة بُت ادلعاين، بل رمبا كانت أقرب إىل والتصاحب الذىٍت، ألن الضدية ن

ذىن من أية عالقة أخرى. فجرد ذكر معٍت من ادلعاىن يدعو ضد ىذا ادلعٍت إيل ذىن. 
فعالقة الضدية من أوضح األشياء يف تداعي ادلعٍت، واستحضار أحد ادلعنيُت ادلتضادين 

 يف الذىن يستتبع عادة استحضار األخرى.
لناس والو الناس" يدل يف سورة الناس كان ادلعٍت التخصيصية. ىناك آية "ملك ا

وقبل ىذه آية كان أية "برب الناس". أن رب الناس مث الرب قد يكون ملكا وقد اليكون 
فال جرم بينو بقولو "ملك الناس" مث ادللك قد يكون إذلا قد يكون إذلا وقد ال يكون فال 

. أما يف 17ص بو وىو سبحانو ال يشركو فيو غَتهجرم بينو بقولو "إلو الناس" ألن األلو خا
 سورة الفلق ال جيد "ملك والو" ألن الفلق ىو ليس سللوق بعقل مث ال ديلك ملك وإلو. 

كان يف سورة الفلق يأمر لتعوذ عن ادلخلوق العام ويف سورة الناس يأمر لتعوذ عن  (3
 ادلخلوق اخلاص ادلذكور فيو.

نظرا إيل أسباب داخلية لفظ ادلذكور ذلا تتضمن تداعي ادلعٌت ادلتضادة 
والتصاحب الذىٍت، ألن الضدية نوع من العالقة بُت ادلعاين، بل رمبا كانت أقرب إىل 
ذىن من أية عالقة أخرى. فجرد ذكر معٍت من ادلعاىن يدعو ضد ىذا ادلعٍت إيل ذىن. 

عي ادلعٍت، واستحضار أحد ادلعنيُت ادلتضادين فعالقة الضدية من أوضح األشياء يف تدا
 يف الذىن يستتبع عادة استحضار األخرى.
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ادلخلوق العام ىو أن يف الفلق كان شر عن ادلخلقات منها "شر ما خلق" كما يف 
علوم التفاسَت أن ىو من احليوان مكلف وغَت مكلف ومجاد  كالسيم وغَت ذلك، و"شر 

النفثات" أى السواحر تنفث وقال الزسلشري معو  غاسق" أي الليل إذا أظلم، و"شر 
كبنات لبيد ادلذكور، و"شر حاسد" أي كلبيد ادلذكور من اليهودي احلاسدين للنيب 
 صلى اهلل عليو وسلم. ولذلك كلهم كمخلوقات العامة كاحليوان أو اإلنسان وغَت ذالك. 

خَت السورة "من أما ادلخلوق اخلاص يف سورة الناس يعٍت اجلنة والناس كقولو يف أ
 اجلنة والناس". لذلك التضاد فيها ىي بينادلخلوق العام واخلاص. 

 كان ادلستعاذ بو وادلستعاذ منو فيهما يتضدان. (4

نظرا إيل أسباب داخلية لفظ ادلذكور ذلا تتضمن تداعي ادلعٌت ادلتضادة 
قرب إىل والتصاحب الذىٍت، ألن الضدية نوع من العالقة بُت ادلعاين، بل رمبا كانت أ

ذىن من أية عالقة أخرى. فجرد ذكر معٍت من ادلعاىن يدعو ضد ىذا ادلعٍت إيل ذىن. 
فعالقة الضدية من أوضح األشياء يف تداعي ادلعٍت، واستحضار أحد ادلعنيُت ادلتضادين 

 يف الذىن يستتبع عادة استحضار األخرى.

واحدة ىي رب األضداد أيضا ىي ادلستعاذ بو يف السورة األوىل مذكور بصفة 
الفلق أي اللفظ "رب" وأما ادلستعاذ منو ثالثة أنواع من اآلفات وىي الغاسق والنفاثات 
واحلاسد. أما يف سورة الثانية مذكور بصفات الثالثة وىي اللفظ "رب وملك وإلو 

 ومستعاذ منو آفة واحدة ىي الوسوس.
 كان فيهما الثناء جيب أن يتقدر بقدر مطلوب. (5

داخلية لفظ ادلذكور ذلا تتضمن تداعي ادلعٌت ادلتضادة نظرا إيل أسباب 
والتصاحب الذىٍت، ألن الضدية نوع من العالقة بُت ادلعاين، بل رمبا كانت أقرب إىل 
ذىن من أية عالقة أخرى. فجرد ذكر معٍت من ادلعاىن يدعو ضد ىذا ادلعٍت إيل ذىن. 

حضار أحد ادلعنيُت ادلتضادين فعالقة الضدية من أوضح األشياء يف تداعي ادلعٍت، واست
 يف الذىن يستتبع عادة استحضار األخرى.



الثناء ادلطلوب يف سورة األوىل سالمة النفس والبدن، أما يف سورة الثانية سالمة 
الدين. يعٍت أن بينهما يتضادان، النفس والبدن أي سالمة يف الدنيا وسالمة الدين أي 

 سالمة األخرة.
 

 واآلية أو الجملة والجملةالتضاد بين اآلية  .ب 

 قل أعوذ برب الناس <>قل أعوذ برب الفلق  (1

التضاد يف ىذا اآلية ىو يف كلمة الفلق والناس كما ادلذكور قبلها. يعٍت عن 
 رب الناس.  <>ادلستعاذ بو، يعٍت عن رب الفلق 

كما عرفنا يف تفسَت أن معٌت "الفلق" ىو الصبح، وىو سللوق ال يعقل وال 
يظهر العُت، وىو قول أكثرين. أى إزالة ىذه الظلمات الشديدة على كل ىذا العامل 
يقدر أيضا أن يدفع عن العائذ كل ما خيافو وخيشاه، أن الصبح كالبشري فإن 

الصبح فكأنو صاح باألمان   اإلنسان يف الظالم يكون كلحم على وضم، فإذا ظهر
يعٍت بُت "الفلق أما كلمة "الناس" ىو سللوق يعقل ويظهر بعُت. وبشر بالفرج. 

 والناس" كان ادلتضادة يف ادلعٍت احلقيقيهما.
نظرا إيل أسباب داخلية لفظ ادلذكور ذلا تتضمن تداعي ادلعٌت ادلتضادة 

عاين، بل رمبا كانت أقرب إىل والتصاحب الذىٍت، ألن الضدية نوع من العالقة بُت ادل
ذىن من أية عالقة أخرى. فجرد ذكر معٍت من ادلعاىن يدعو ضد ىذا ادلعٍت إيل 
ذىن. فعالقة الضدية من أوضح األشياء يف تداعي ادلعٍت، واستحضار أحد ادلعنيُت 

 ادلتضادين يف الذىن يستتبع عادة استحضار األخرى.

شر ن شر النفاثات يف العقد ومن من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقي وم (2
 من شر الوسوس اخلناس <>حاسد إذا حسد 

التضاد يف ىذا اآليات ىي زلل عن كل شر منهم. أما غاسق زلالو يف الليل 
أي كان يف وقت الليل أو بعد غروب الشمس، أما النفاثات زلاذلا يف علم مظلوم 

اإلنسان الذي ديلك صفة وعموما يف اإلنسان بقلب قبيخ، أما احلاسد زلالو يف 
حسد يف قلبو، أما الوسوس زلالو من الشيظان الذي يوسوس يف سدور الناس. 

 فلذلك التضاد يف ىذا اآليات ىي يف زلل شر.



نظرا إيل أسباب داخلية لفظ ادلذكور ذلا تتضمن تداعي ادلعٌت ادلتضادة 
مبا كانت أقرب إىل والتصاحب الذىٍت، ألن الضدية نوع من العالقة بُت ادلعاين، بل ر 

ذىن من أية عالقة أخرى. فجرد ذكر معٍت من ادلعاىن يدعو ضد ىذا ادلعٍت إيل 
ذىن. فعالقة الضدية من أوضح األشياء يف تداعي ادلعٍت، واستحضار أحد ادلعنيُت 

 ادلتضادين يف الذىن يستتبع عادة استحضار األخرى.
 

 التضاد بين اللفظ واللفظ .ج 

 الناس <>الفلق  (1

من نوع األضداد يف حبث النظري، ىذا اللفظ ادلذكور يدخل إىل بنسبة 
التضاد احلاد ألن بُت لفظ "الفلق" و"الناس" مل توجد درجات ادلعٍت بُت اللفظُت 
وىو من تضاد حقيقي. يعٌت الفلق مبعٌت سللوق ال يعقل والناس ىو سللوق يعقل. 

ية لفظ ادلذكور ذلا تتضمن التضاد فيو بُت "اليعقل" و"يعقل". نظرا إيل أسباب داخل
تداعي ادلعٌت ادلتضادة والتصاحب الذىٍت، ألن الضدية نوع من العالقة بُت ادلعاين، 
بل رمبا كانت أقرب إىل ذىن من أية عالقة أخرى. فجرد ذكر معٍت من ادلعاىن يدعو 
ضد ىذا ادلعٍت إيل ذىن. فعالقة الضدية من أوضح األشياء يف تداعي ادلعٍت، 

 أحد ادلعنيُت ادلتضادين يف الذىن يستتبع عادة استحضار األخرى. واستحضار

كما ادلذكور قبلها أن الفلق والناس مها من سللوقات الذي خلق اهلل ذلما.  
ولكن بينهما كان الفرق الضد أو ادلتضادد. كما يف تفسَت اجلاللُت أن الفلق ىو 

 أي من سللوقات اهلل الصبح أي وقن النور قبل طلوع الشمس، الصبح ىو خلق اهلل
تعاىل. ولكن الصبح ىو سللوق ال يستطيع أن يقول، أو يسمع، أو متفرق مبخلوقات 

 اهلل األخر كاحليوان والناس والنباتات وغَت ذلك، وىو ال ديلك عقل أو فكر.
كما عرفنا أن اإلنسان أو الناس ىو ادلخلوق الكامل واخلَت من سللوقات 

ألنو ديلك فم، يستطيع أن يسمع ألنو ديلك األذنُت، األخر، ىو يستطيع أن يقول 
وديلك اليد، والرجل، وغَت ذلك. ولكن الفرق اخلاص من سللوقات األخر ىو أن 

 اإلنسان ديلك العقل أو الفكر، ولكن ادلخلوق األخر ال ديلكها.



لذلك البيان، يري الباحث أن ىذا اللفظ متضادد يف معٍت، يعٌت أن الفلق ال 
 أو فكر ولكن الناس ديلكو.ديلك غقل 

 إلو <>رب  (2

بنسبة من نوع األضداد يف إطار النظري، ىذا اللفظ ادلذكور يدخل إىل 
التضاد احلاد ألن بُت لفظ "رب" و"إلو" مل توجد درجات ادلعٍت بُت اللفظُت وىو 
من تضاد حقيقي. يعٌت رب مبعٌت دون اهلل و"إلو" مبعٍت اهلل تعاىل. التضاد فيو بُت 

نظرا إيل أسباب داخلية لفظ ادلذكور ذلا تتضمن تداعي  اهلل" و"اهلل تعاىل"."دون 
ادلعٌت ادلتضادة والتصاحب الذىٍت، ألن الضدية نوع من العالقة بُت ادلعاين، بل رمبا  
كانت أقرب إىل ذىن من أية عالقة أخرى. فجرد ذكر معٍت من ادلعاىن يدعو ضد 

ن أوضح األشياء يف تداعي ادلعٍت، واستحضار ىذا ادلعٍت إيل ذىن. فعالقة الضدية م
 أحد ادلعنيُت ادلتضادين يف الذىن يستتبع عادة استحضار األخرى.

قد عرفنا أن الكلمة أو اللفظ "رب وإلو" يف سورة ادلعوذتُت ىو مصاف هلل  
تعايل، لكن إذا درسنا يف معنو، أهنما متفرقان عند مقامهما واحلقيقتهما. أن "رب" 

يعٍت رب ىو كان دون اهلل ولكن وجوده بنسبة من أو رلموعةالذي ىو عموما 
يسمي ىذا رب. مثل الدين اإلسالم ربو "اهلل"، ولكن الدين األخر ربو ىذا وليس 

 وأما إلو ىو ادلعبود ادلطلق أي اهلل تعاىل."اهلل". 
والتضاد يف ىذا اللفظ عند الباحث ىو من ادلعٍت من لفظ رب وإلو يعٌت  

 دون أهلل وإلو مبعٌت اهلل تعاىل.مبعٌت رب 

 الوسوس <>غاسق  (3
بنسبة من نوع األضداد يف إطار النظري ىذا اللفظ ادلذكور يدخل إىل 
التضاد احلاد ألن بُت لفظ "غاسق" و"الوسوس" مل توجد درجات ادلعٍت بُت اللفظُت 
 وىو من تضاد حقيقي. يعٍت غاسق مبعٌت الليل أو الظلم يظهر، و "الوسوس" مبعٌت

نظرا إيل أسباب داخلية لفظ  الظلم ال يظهر. التضاد فيو بُت "يظهر" و"اليظهر".
ادلذكور ذلا تتضمن تداعي ادلعٌت ادلتضادة والتصاحب الذىٍت، ألن الضدية نوع من 
العالقة بُت ادلعاين، بل رمبا كانت أقرب إىل ذىن من أية عالقة أخرى. فجرد ذكر 



عٍت إيل ذىن. فعالقة الضدية من أوضح األشياء معٍت من ادلعاىن يدعو ضد ىذا ادل
يف تداعي ادلعٍت، واستحضار أحد ادلعنيُت ادلتضادين يف الذىن يستتبع عادة 

 استحضار األخرى.
كما ذكرت يف الًتادف أن غاسق والوسوس مبعن الظلم. ولكن فهما كان  

يشهده. ضد يعٍت جنسيتهما. أن عاسق ىو ظلم يظهر، أي يستطيع اإلنسان أن 
وأما الوسوس ىو الظلم ال يستطيع أن يشهده بالعُت. ولذلك ىذا لفظ متضادة يف 

 معٍت اجلنسيتهما تعن يظهر واليظهر.
 

 أسباب الترادف والتضاد في سورتي الفلق والناس .2

 ةأسباب الخارجي .أ 

أسباب اخلارجية ىو أسباب الذي جعل شيء متفرق عن اخلارخي. كما يف ىذه السورة  
 اخلارجية، كما من اجملتمات واللهجات والتفاسَت وغَتىا.كان أسباب 

 أسباب الترادف (1

 أسباب وجود الًتادف يف سورة الفلق والناس.
أن يكون للشيء الواحد في األصل اسم واحد ثم يوصف بصفات مختلفة  ( أ

، مثل: كلمة "رب بإختالف خصائص ذلك الشيء ثم تستخدم هذه الصفات أسما
الناس" بصفة أيضا "ملك الناس وإلو الناس". كلمة رب يف سوريت الفلق والناس ىو 
ديلك صفة اليت ديتلء بصفة اهلل تعاىل، كربوبية وشللكية وإذلية. لذلك كان يف سورة الفلق 
والناس ىذه صفة يعٍت ملكية وإذلية. كلمة ملك الناس وإلو الناس مها من صفة اهلل أو 

يف ىذا السوريت. وادللخص ألن كلمة رب وملك وإلو أصلهم باسم واحد يعٌت أهلل رب 
 سبحانو وتعاىل. 

، مثل: النفاثات توليد األلفاظ الجديدة لمعان تحملها ألفاظ موجودة في اللغة  ( ب
 مبعٍت السحر نفثت. 

 النفاثات يف سورة الفلق مبعٌت السحر. كما يف تفسَت أن بنت لبيد اليت تسحر للنيب
صلى اهلل عليو وسلم، أمر لبيد لبنتو ليفعل ذلك السحر للنيب. النفاثات مبعٌت السحر 



نفثت، ادلقصود بو ألن السحر نفثت متعلق مبن يفعل السحر، ألن فيو من يفعل 
 ذلك السحر ىو من ادلرأة يعٌت بنت لبيد اليهودي، ولذلك ادلكتوب ب"النفاثات".

 مبعٍت الليل إذا أظلم أو غروب الشمس.: مثل: "غاسق" المعاجم اللغوي  ( ت

غاسق ىو كلمة يدل على وقت، يعٍت وقت إذا أظلم إي وقت غروب الشمس. 
الليل إذا أظلم فيو مبعٍت الوقت أخَت وقت صالة العصر وأول مغريب. وغروب 

 الشمس مبعٍت أخَت الشمس يف الغرب يف ىذا اليوم، أي مبعٍت أول يدخل الليل

 

 أسباب األضداد (2

 اب وجود التضاد يف سورة الفلق والناسأسب
. مثل كلمة "الفلق" ىو وقت قبل طلوع الشمس أي وقت الصبح، اختالف اللهجات ( أ

الفلق ديكن غسم وقت الصبح عند العراب يف زمان ادلاضي قبل منهم يعريفون 
اإلسالم، وبعد يعرفون اإلسالم ىم سعرفون كلمة الصبح ألن يف اإلسالم  كان الصالة 

 الصبح.

 

 

 

 ةاألسباب الداخلي .ب 

 األسباب الداخلية ىو أسباب الذي فيو نفسو. كما من اللفظ واألسلوب.

 وجود الًتادف والتضاد يف سوريت الفلق والناس ألن وجود سبب،كان سببان منها:
 من األسباب النزول .1

أخرج البيهقي ىف الدالئل النبوة من طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس قال: 
مرض رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم مرضا شديدا فأتاه ملكان، فقعد أحدمها عند رأسو 
واآلخر عند رجليو، فقال الذي عند رجليو للذى عند رأسو: ماترى؟ قال: طب، قال: وما 

ره؟ قال: لبيد بن األعصام اليهودي، قال أى ىو؟ قال: طب؟ قال: سحر، قال: ومن سح
يف بئر آل فالن حتىت صخرة يف ركية، فأتوا الركية فانرحوا ماءىا وارفعوا الصخرة مث خذوا 
الكرية واحرقوىا، فلما أصبح رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بعث عمار بن ياسر يف نفر، 



رحوا ادلاء مث رفعوا الصخرة، وأخرجوا الكرية وأحرقوىا فأتوا الركية فإذا ماؤىا مثل ما احلناء، فن
فإذا فيها إحدى عشرة عقدة،وأنزلت عليو ىاتان السورتان فجعل كلما قرأ اية ىنحلت 
عقدة )قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ألصلو شاىد يف الصحيح بدون نزول 

 .18السورتُت ولو شاىد بنزوذلما

ل ادلعوذتُت القصة النيب صلى اهلل عليو وسلم الذي ولذلك كان يف أسباب النرو 
مرض مرضا شديدا يعٌت أصاب النيب بالسحر. وذلذا قصة فنزل اهلل سورة ادلعوذتُت. دلاذا 

 يفرق اهلل إىل سورتُت لكن القصة من قصة واحدة؟ ألن فيها كان ادلقصود ادلختلفة.
الذي يقلقل النفس ادلقصود من سورة األوىل ىي كان أمر إلحتياط من شر ما 

ونكد البدن. وادلقصود من سورة الثانية ىي كان أمر إلحتياط من شر الوسوس أى من 
الشيطان الذي يوسوس أو يقلقل يف صدور الناس. فلذلك ادلقصود ادلختلفة فمعناىا 

 سلتلفة أيضا.

 المقصود في كل سورة .2

حث عن تقصيد كما ذكر يف أسباب األول عن ادلقصود ادلعوذتُت عامة، وىنا سيب
 ادلعوذتُت دقيقة،

ادلقصود يف سورة الفلق يعٍت ليستعذ برب الفلق وليستعذ عن شر ما خلق أي من  
احليوان وغَت ذالك، ومن شر غاسق أي الليل إذا أظلم، ومن شر النفاثات ومن شر 
حاسد. ألن يف أسباب النزول كان السحر الذي سحر لبيد إيل النيب فمقصود عن السورة 

ىو ليستعذ عن من الذي ديلك اسحر. دلاذا كان النفثات واحلاسد والغاسق يف ىذا  الفلق
سورة؟ كلها ديلك معٌت ومقصود النفسي، وكلها دتلك وصيلة يف نفس اإلنسان. كاحلاسد 

 ىو من ديلك صفة حسد يف قلبو أي حسد يوصل بقلب إنسان.
ذ عن الوسوس، أي من أما ادلقصود يف سورة الناس يعٌت ليستعذ برب الناس وليستع

الوسوس الشيطان إما الشياطن اجلٌت أو اإلنس. كما مذكور يف أسباب النزول ادلعوذتُت ألن 
 سحر لبيد  وبناتو إىل النيب، مها يفعل ىذا ألهنا يصيبان الوسوس يف صدورمها.
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البحث ولذلك مقصود، فبحث عن ادلعوذتُت سيجد حبث سلتلفة بنظرية سلتلفة أيضا، كما يف ىذا 
الذي يبحث بنظرية الًتادف والتضاد. وجود الًتادف والتضاد يف سورة معوذتُت ىذا متأثر بإختالف 
 ادلقصوده وادلعٌت وأسباب النزولو.
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 الباب الرابع

 
 االختتام

 
 الخالصة . أ

كان صور الرتادف والتضاد يف سوريت الفلق والناس متعددة. كان صوار الرتادف  .1
الثاين الرتادف بني اآلية واآلية أو ثالثة أقسام، األول الرتادف بني السورة والسورة 

اجلملة واجلملة الثالث الرتادف بني اللفظ واللفظ. وأما صور التضاد يف سوريت 
الثاين التضاد  .بني السورة والسورةالفلق والناس فيها ثالثة أقسام. األول التضاد 

 .اآلية واآلية أو اجلملة واجلملة. الثالث التضاد بني اللفظ واللفظ بني

كان سبوت الرتادف والتضاد يف سوريت الفلق والناس، سببان، األول ألسباب  .2
اخلارجية، يف الرتادف ثالثة أسباب ويف األضداد سبب واحد. الثاين ألسباب 

 الداخلية فيها سببان مها من أسباب النزول واملقصود يف كل سورة.

 

 اإلقتراحات  . ب
والتضاد يف سوريت الفلق انتهي ىذا البحث اجلامعي حتت املوضوع "الرتادف 

والناس)دراسة حتليلية داللية(" هبداية اهلل تعاىل ومعونتو وتوفيقيو، واهلل أسأل أن جيعلو 
 نافعا ومنتفعا بو، باركا ومباركا بو.

ولو كانت الدراسة عن الرتادف والتضاد يف القرآن الكرمي قد حبث فيها 
الرتادف والتضاد مرة أخري  الباحث القدمي، ولكن من األحسن أن ينفذ البحث عن

من جهة أخري. ألن العلوم خاصة العلوم اللغوية تنتمي بنمو الزمان. وال سيام القرآن 
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الكرمي حبر العلوم الذي ال ينفذ ذخره وسره وكنوزه. إن ىذا البحث اجلامعي بعيد عن 
حث على وفاية الكمال والتمام ألن الكمال والتمام ليس إال هلل تعاىل. لذا ترجوا البا

الباحثني اآلتني أن يستمروا حبثها العلمي باختاد املوضوع األخر غري املوضوع الذي 
 احتده الباحث، وعلى القراء األعزاء أن يصححو لو وجدوا األخطاء فيو.
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الملحق

سورة الفلقتفسير 








نزلت هذه السورة واليت بعدها ملا سحر لبيد اليهودي النيب صلى اهللا عليه 
وهي من السورة مكية أو مدنية وهي . وسلم يف وتر به  إحدى عشرة عقدة فأعلمه اهللا

كما ذكر . مبعين الصبح" الفلق"واسم السورة الفلق من اآلية األول هو . مخس آيات
: ورةالسيوطي يف تفسريه عن التفسري هذه الس

):(ال
من احليوان مكلف وغري : )(صبح

مكلف ومجاد كالسم وغري 
): (ذلك

أي الليل إذا أظلم، أو القمر إذا غاب 
):( السواحر

تنفخ فيها بشيء  اليت تعقدها يف اخليط ): (تنفث
وقال الزخمشري معه كبنات لبيد . تقوله من غري ريق

(املذكور
 :(



أظهر حسده وعمل مبقتضاء كلبيد املذكور من اليهود احلاسدين للنيب وذكر ثالثة الشامل 
.بعده لشدة  شرها) ما خلق(هلا 

سورة الناستفسير 








. نزلت هذه السورة بعد السورة الفلق، وهي مكية أو مدنية، وهي ست آيات
السيوطي يف تفسريه عن هذه كما ذكر ". الناس"واسم هذه سورة من اآلية األول هو 

:السورة

) :(
خالقهم ومالكهم خصوا بالذكر تشريفا هلم ومناسبة لالستعاذة من شر املوسوس يف 

(الصدورهم


 :( بدالن أو صفتان أو عطف بيان وأظهر املصاف إليه فيهما زيادة للبيان
) :( أي الشيطان مسي

ألنه خينس ويتأخر عن ): (باحلدث لكثرة مالبسته له 
القلب كلما ذكر 

(اهللا


 :(
بيان ): (اهللا



أو من اجلنة ) اإلنس واجلنشياطني : (للشيطان املوسوس أنه جين وإنسي، كقوله تعاىل
بيان له والناس عطف على الوسوس وعلى كل يشمل شر لبيد وبناته املذكرين واعرتض 
األول بأن الناس ال يوسوس يف صدورهم الناس، إمنا يوسوس يف صدورهم اجلن بأن 

.ق املؤدي إىل ذلك واهللا تعاىل أعلمبالطري
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