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  ٢٦/١٠/٢٠٠٥ : النشرقبولتاریخ ؛ ٢٣/٨/٢٠٠٥ : البحثتسلیمتاریخ

:البحثملخص
" فكـرة  الكـریممـادة ظ . هــ . ر المعجمیـة ودالالتهـا فـي القـرآنهذا البحث الموسوم بـ "

تنطلق من كالم العرب لدراسة مادة لغویة كثـرت فـي اسـتعماالت العـرب وصـوًال إلـى القـرآن الكـریم 

فجــاَء منهــا المعنــى الحقیقــي والمعنــى المجــازي والتركیــب اللغــوي االصــطالحي الــذي یحــدد مــراده 

السیاق الذي جاء به واألصل في ذلك واحد .

ن القرآن الكریم نقَل اللفظة إلى دالالت اسالمیة جدیـدة .وتوصل البحث إلى نتائج أهمها أ
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:المقدمة
الحمد هللا والصالة والسالم على سیدنا محمد رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله .

ودالالتها في القرآن الكریم ابتدأت بكالم العرب  )ظ . هـ . ر(وبعد : فهذه محاولة جادة في مادة 

لغویة كثرت في نثرهم وشعرهم وصوًال إلى القرآن الكریم ، كتاب العربیة األكبر ، درسنا فیها مادة 

التي استخدمت بمعانیها الحقیقیة والمجازیة  )ظهر(استعماالت العرب قبل االسالم ، وهي مادة 

من خالل القرائن السیاقیة التي رافقتها واقترنت بها ، واألصل في ذلك واحد ، وقد سبقني إلى 

.) ١(مثل هذه المحاولة غیر باحث على مادة قرآنیة أخرى 

في المعجم العربي ، فبدأنا  )ظ . هـ . ر(فقرتین ، األولى : داللة مادة یقوم البحث على 

بذكر األصل اللغوي ، ثمَّ المعاني الحسیة فالمعاني المجردة ، ثم المعاني المجازیة عند ورودها ، 

وكلُّ هذا لیّطلع القارئ الكریم على سعة هذه المادة واستعماالتها عند األقدمین ، وأوجزنا الكالم 

المعاني النادرة أو غیر المشهورة عندهم .في 

وجاءت الفقرة الثانیة في داللة هذه المادة في القرآن الكریم ، وحاولنا قبل الولوج فیها 

الوقوف على دالالت الصیغ ودور السیاق في استبیان المعنى المراد من نص القرآن الكریم .

ضع ، تاله العلّو والغلبة والقهر ، إذ وقد كان التعاون والتدابر أكثرها إذ جاء في ستة موا

جاء في خمسة مواضع ، ثمَّ البروز والبدُو والعلم بالشيء إذ جاَء في أربعة مواضع ،وكان نصیب 

االطالع في ثالثة مواضع ثّم االرتقاء وجاء في آیتین كریمتین ، ثمَّ وقت الظهیرة وجاء في آیتین 

واحد ، ثم االستخفاف واالستهانة وجاء في موضع كریمتین أیضًا ، ثمَّ الباطل وجاء في موضع

واحد أیضًا ، وكان األخیران من المعاني المجازیة تخللتها اشارة إلى الظهر الحقیقي لالنسان في 

موضعها ،وقد انتهجنا في ترتیب هذه المعاني ودراستها مبدأ الكثرة . هذا ما أردنا تبیانه ، واهللا 

كریم .أسأل أن یجعله خالصًا لوجهه ال

ودالالتها في القرآن الكریم ، عبد اهللا حسن أحمد ، بحث غیر منشور . مادة ( ض . ر . ب )  )١(
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:الداللة المعجمیة
)٢(عند العرب على الحقیقة والمجاز والتركیـب اللغـوي االصـطالحي  )ظهر(توزعت مـادة 

الذي یحدد معناه اللفظ المرافق لـه والسـیاق الـذي یكـون معـُه . فالظـاء والهـاء والـراء اصـٌل صـحیح 

ف بطنــه ، ثـمَّ انتقـل لیــدلُّ ،واألصـل فیــه كلّـه ظهـر االنســان وهـو خـال)٣(واحـد یـدلُّ علـى قــوة وبـروز

، ولــذلك ســمي وقــت الظهــر والظهیــرة ، وهــو أظهــر أوقــات النهــار ) ٤(علــى القــوة والبــروز والغلبــة 

، والظاهرة من الِوْرِد : أن َترد األبل كـلَّ ) ٥(وأْضَوُؤها والظهیرة : الهاجرة وذلك حین تزول الشمس 

ويُّ الظهــــر ، ورجــــٌل مصــــدَّر شــــدید الصــــدر ، ورجــــٌل ظهیــــر وُمَظهَّــــر : قــــ) ٦(یــــوم نصــــف النهــــار 

، ) ٨(. والظهیــر : البعیــر القــوّي ، والبعیــر الِظهــري : المعــدُّ للحاجــة وجمعــُه ظهــارّي ) ٧(ومصــدور 

.) ٩(وظهَر األرض : ما غلظ منها وارتفع 

ومـن هـذا األصـل وداللتــِه ترشـحت معـاٍن عــدة بصـیغ واشـتقاقات ، وقفنــا عنـد المشـهور والمتــداول 

ا ومررنا سـریعًا علـى تلـك المعـاني النـادرة وغیـر المشـهورة التـي ذكرهـا القـدماء ، وهـذِه المعـاني منه

هي كاآلتي :

غیـرك ظهـرُه ، : الذي ظهرُه كبطنِه كالحائط القائم لما ولیك ُیقال بطنه ولما ولـيذو الوجهین  .١

.) ١١(يء كلِّ ش، فالظهُر : خالف البطن من) ١٠(وكذا في ظهارة الثوب والبساط 

idionmالتركیـــب اللغـــوي االصـــطالحي ) ٢( aticexpression:  أن تجتمـــع لفظتـــان فـــأكثر فـــي تركیـــبهـــو

ني األلفـاظ الداخلـة فیـه كـّل علـى اسنادي او غیـر اسـنادي فینشـأ عـن هـذا التركیبمعنـى جدیـد ال تـدل علیـه معـا

ــدین توفیــق ابــراهیم ، حــدة ،  ، بغــداد ، مجلــة  ٣ینظــر : المصــطلح اللغــوي فــي القــرآن الكــریم ، د . محیــي ال

اللغــوي . وینظــر : التركطیــب  م ١٩٨٦هـــ ـ  ١٤٠٧،  ٤) ، الجــزء  ٣٧المجمــع العلمــي العراقــي ، المجلــد ( 

، مقدمـة إلـى ة دكتـوراهروح، أطراسة داللیة ، عبد اهللا حسن أحمداالصطالحي النبوي في صحیح البخاري ، د

  . ١٩٩٦مجلس كلیة اآلداب ـ جامعة الموصل ، 

وأسـاس  ؛ ٧٣٠/  ٢؛ وینظر : تاج اللغة وصحاح العربیـة ؛ الجـوهري  ٤٧١/  ٣مقاییس اللغة ، ابن فارس  )٣(

   . ١٩٢/  ٦؛ ولسان العرب ، ابن منظور  ٤٠٤البالغة ، الزمخشري 

ـــــدي  )٤( ـــــاج العـــــروس ، الزبیـــــدي  ٧٣٠/  ٢والصـــــحاح ؛  ٣٧/  ٤ینظـــــر : العـــــین ، الفراهی  ؛ ٤٧٩/  ١٢؛ وت

  .  ٣٨٦والمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي ، الفیومي 

  . ٤٧١/  ٣مقاییس اللغة  )٥(

  . ١٩٢/  ٦؛ ولسان العرب  ٣٨٦؛ وینظر : المصباح المنیر  ٧٣١/  ٢الصحاح  )٦(

  . ١٩٢/  ٦؛ ولسان العرب  ٤٠٤؛ وینظر : أساس البالغة  ٧٣٢/  ٢الصحاح  )٧(

  . ٤٧٩/  ١٢؛ وتاج العروس  ٧٣٢/  ٢الصحاح  )٨(

  . ١٩٢/  ٦؛ ولسان العرب  ٣٧/  ٤العین  )٩(

  . ١٩٤/  ٦؛ ولسان العرب  ٧٣٢/  ٢؛ وینظر : الصحاح  ٢٤٩/  ٦تهذیب اللغة ، األزهري  )١٠(

  . ١٩٤/  ٦؛ ولسان العرب  ٣٧/  ٤العین  )١١(



ابراهیم خضراحمد 

١٨٤

ومنـــه ،) ١٢(: أي األبـــل التـــي ُیحمـــل علیهـــا وُیركـــب ، یقاُل:عنـــَد فـــالن َظهـــٌر أي إبـــلالرِّكــــاب. ٢

، ُظهـران بالضـم، وُتجمـع علـى) ١٣())حتـى َهَمْمنـا أْن َنْنَحـَر َبْعـَض َظْهِرنـا(الحدیث الشریف (

.) ١٤(ر القويُّ والظهیُر : البعیوٕاّنما سمیت بذلك ألن الذي یحمل منها الشيء ظهورها ،

ــْمُس : أي : مــأخوذ مــن قــولهم : ظهــرُت علــى الحــائط إذا علــوت وظهــرتاالرتفــاع والعلــوّ . ٣ الشَّ

الجبــل أعــاله ، وظــاِهُر ، وظــاهر) ١٥(ارتفعــت ، وهاجــت ظهــور األرض وذلــك مــا ارتفــع منهــا 

.)١٦(تــه َظهــرت فأنــَت فــوَق ظاهر كــلِّ شــيء أعــاله ، اســتوى أو لــم یســتِو ظــاهره وٕاذا علــوت :

:) ١٧(قال الكمیت 

ــــــــــــــــــالظواهرفحللــــــــــــــــــَت ُمعــــــــــــــــــتلَج البطــــــــــــــــــاحِ  ـــــــــــــــــــُرَك ب وحــــــــــــــــــلَّ غی

. وقــال ) ١٨(البطـاح وقـریش الظـواهر الــذین نزلـوا بظهـور جبـــال مكـة ، وقــریش البطــاح الـذین نزلــوا

:) ١٩(النابغة الجعدي 

ــــــــا السَّــــــــماَء َمْجــــــــَدنا وجــــــــدوَدنا وٕاّنـــــــا َلِنْرجـــــــو َفـــــــْوَق ذلـــــــَك مظهــــــــراَ َبَلْغن

والمـذكر والمؤنـث: كقولهم : الظهیر : المعین ، وُیطلق على الواحـد والجمـعاألعانة والتدبیر .٤
. والمظـــاهرة : )٢١(فریـــق ، وهــذا ممـــا حكـــاه ســـیبویه مـــن قـــولهم للجماعـــة هـــم صـــدیق وهـــم) ٢٠(

هم أعانــه كَأنَّـــُه وِلـــَي كــّل واحـــد مـــنوظــاَهر بعضـــهم بعضـــًا :)٢٢(المعاونة،واســتظَهَر : اســـتعاَن 

، قـال ) ٢٤(یجیئونَك من وراء ظهرَك فـي الحـرب ، واقران الظهور الذین) ٢٣(ظهره إلى صاحِبِه 

:) ٢٥(أبو خراش الهذلي 

  . ٤٧٨/  ١٢؛ وتاج العروس  ١٩٧/  ٦؛ ولسان العرب  ٧٣٢ / ٢ینظر : الصحاح  )١٢(

  . ١٣٥٤/  ٣صحیح مسلم  )١٣(

  . ١٩٤/  ٦؛ ولسان العرب  ٤٠٥، وینظر : أساس البالغة  ٤٧١/  ٣مقاییس اللغة  )١٤(

  . ١٩٤/  ٦؛ ولسان العرب  ٧٣٢/  ٢؛ وینظر : الصحاح  ٤٧١/  ٣مقاییس اللغة  )١٥(

  . ١٩٤/  ٦: لسان العرب ؛ وینظر  ٤٠٥أساس البالغة  )١٦(

  . ١١٧ / ١شعرُه  )١٧(

  . ٤٧٩/  ١٢؛ وتاج العروس  ٩٥/  ٦ ینظر : لسان العرب )١٨(

  .  ٥١شعره  )١٩(

  . ٣٨٦؛ والمصباح المنیر  ٧٣٢/  ٢؛ وینظر : الصحاح  ٤٧١/  ٣مقاییس اللغة  )٢٠(

  . ٤٨/  ٢و  ٢١٠/  ١الكتاب ، سیبویة  )٢١(

  . ٧٣١/  ٢حاح ؛ والص ٤٧١/  ٣مقاییس اللغة  )٢٢(

  . ٤٠٥؛ وینظر : أساس البالغة  ٤٧١/  ٣مقاییس اللغة  )٢٣(

  . ١٩٤/  ٦لسان العرب  )٢٤(

  . ١٥٠/  ٢دیوان الهذلیین  )٢٥(
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ــــــــة ــــــــوِم ِثلَّ ــــــــٌل أســـــــــوَأ الق ــــــرَن الظَّْهــــــِر للمــــــرِء شــــــاِغلُ لظــــــــلَّ جمی ولكــــــنَّ ِق

) ٢٦(وعـاله  ى الشيء إذا غلبـهُ : كقولهم : ظهَر على عدوِِّه إذا غلبه ، وَظَهَر علالَغَلَبة والَقْهر .٥

) ٢٧(راجع إلى معنى الظهر . وَظَهَر بِه وعلیه : قوَي ، وظهرُت علیه : قویُت علیِه وكلُّ ذلك

(. وقال رسول اهللا  ظهرنـا علـیهم فـال تبرحـوا ، وٕان رأیتمـوهم ال تبرحوا إن رأیتمونا(:

.) ٢٨())ظهروا علینا فال تعینونا

ِظهریــة : وجعــَل حاجتــهُ ) ٢٩(: كقــولهم : َظَهــَر بــه واســتظهرُه إذا نســاهفاالســتهانة واالســتخفا .٦

ظهرِه ونابها كَأنَُّه أزالها ولم استخفَّ بها ولم ُیخّف لها معنى ومعنى هذا أّنه جعَل حاجته وراء

:) ٣١(، فقال الفرزدق ) ٣٠(یلتفت إلیها 

ـــــوَننَّ حـــــاجتي ـــــیٍس ال تك ـــــن ق وابهـــــــابظهـــــــٍر فـــــــال یعیــــــــا علـــــــيَّ جتمـــــیُم ب

.) ٣٢(وتركًا لُه والمنسي : كالمستهین بِه والمستخف كأنََّك قد جعلته خلف ظهرك إعراضًا عنهُ 

إذا قــال )َتَظهَّــرَ (: كقــولهم : ظـاَهَر مــن امرأتــِه ظهــارًا ، مثـل قاَتــَل ِقتــاًال . والطَّــالق الجــاهلي .٧

الظهـر ألنَّ الظهـر مـن الدابـة ، قیـل : إّنمـا خـصَّ ذلـك بـذكر) ٣٣()أنِت عليَّ كظهـِر أمـي(لها 

فركــوب األم مســتعاٌر مــن ركــوب الداّبــة ، ثــّم موضــع الركــوب والمــرأة مركوبــة وقــت الغشــیان ،

، فكأّنه قـال : ركوبـك ) ٣٤(الذي هو ممتنع وهو استعارة لطیفة شّبه ركوب الزوجة بركوب األم

،) ٣٥(ا عـن الطـالق بلفـظ الجاهلیـة وكان الظِّهار َطالقًا فـي الجاهلیـة فُنهـو للنكاح حراٌم عليَّ .

:) ٣٦(وكانوا یسمون ابن الظهار ولد الظهر ، قال األخطل 

ـــــــــا ـــــــــرة أنن ـــــــــاَء م ـــــــــٌغ أبن ـــــــــن مبل وجـــدنا بنـــي البرصـــاء مـــن ولـــد الظهـــرفم

  . ١٩٦/  ٦؛ ولسان العرب  ٣٨٦ینظر : المصباح المنیر  )٢٦(

  . ٤٧١/  ٣؛ وینظر : مقاییس اللغة  ١٩٦/  ٦لسان العرب  )٢٧(

  . ١٢٠/  ٥صحیح البخاري  )٢٨(

  . ٤٠٥؛ وأساس البالغة  ٧٣١ـ  ٧٣٠/  ٢؛ وینظر : الصحاح  ٤٧١/  ٣مقاییس اللغة  )٢٩(

  . ٩٤/  ٦لسان العرب  )٣٠(

نسب البیت إلى الفرزدق ولم أجده في دیوانه . )٣١(

  .  ١٩٤/  ٦؛ ولسان العرب  ٤٧١/  ٣مقاییس اللغة  )٣٢(

  .  ١٢/٤٨١؛ وتاج العروس  ٦/١٩٤رب ؛ ولسان الع ٤٠٥؛ وینظر :أساس البالغة  ٢/٧٣٢الصحاح  )٣٣(

  . ١٢/٣٧٩؛ وتاج العروس٦/١٩٤؛ولسان العرب٤٠٥؛ وینظر: أساس البالغة  ٣/٤٧١مقاییس اللغة  )٣٤(

  . ٤٧١/  ٣؛ وینظر : مقاییس اللغة  ٣٧٩/  ١٢تاج العروس  )٣٥(

 ج العــــروس: تـــار، ینظـــي دیـــوان األخطـــل بشـــرح راجـــي األســـمرنســـبه الزبیـــدي إلـــى األخطـــل ولـــم أجـــده فـــ )٣٦(

١٢/٣٧٩  .  



ابراهیم خضراحمد 

١٨٦

وال .٨ وراء الظهــر  : كقـولهم : هــذا أمــٌر ظــاهٌر عنـَك عــارُه : أي زائــل كَأّنـُه إذا زال فقــد صــارالـــزَّ
:) ٣٨(ؤیب الهذلي ، قال أبو ذ) ٣٧(

ـــــــــي ُأِحبُّهـــــــــا ـــــــــوَن أنِّ ـــــــــا الواُش وِتلــــــك َشــــــكاٌة ظــــــاِهٌر َعْنــــــَك َعاُرهـــــــاوعیَّره

تكلمــُت : كقــولهم : اســتظَهَر بمعنــى : حفــَظ ،والظهــُر مــا غــاَب عنــك ، ُیقــال :الغیــب والحفــظ .٩

:) ٤٠(قال لبیـد ) ٣٩(بذلك عن ظهر غیب 

ـــــــــــا ـــــــــــیِس فراَعَه ـــــــــــْت ِرزَّ األن َس ظهـــــر غیـــــٍب واألنـــــیُس ســـــقامهاعـــــنَفَتَوجَّ

حَفظـُه وُیقال : َحَمل فالن القـرآن علـى ظهـِر لسـانِه : أَي حفَظـُه عـن غیـب ، كمـا یقـال :

قـال معـي سـورة كـذا مـاذا معـَك مـن القـرآن ،((. ومنه حدیث الرسـول ) ٤١(عن ظهِر قلبِه 

ل : اذهـب فقـد ملكتهـا بمـا نعـم ، قـاوسورة كذا عدَّها، قال : اتقـرُؤهنَّ عـن ظهـر قلبـك ؟ قـال :

:ى أنَّ الحفــظ عــن ظهــِر القلــب یعنــيمــن االشــارة إلــ. والبــدَّ ،أي اَتحفظهــنَّ ) ٤٢())معــك مــن القــرآن

وجدارة ؛ ألنَّ الحفظ یتطلب قوة الحافظة وابرازها .الحفظ عن تمكن وقوة

:علــى األمـــرِ كقــولهم : ظهــرُت علــى كــذا إذا اطلعــت علیــه ، وُیقــال : أظهرنــا اهللا:األطــالع .١٠

األفشـــاء كثـــرة األظهـــار، ومنـــُه ، والفــــرق بـــین األظهــــار واألفشـــاء والجهـــر: أنَّ ) ٤٣(أي أطلعنـــا 

یقــال َفَشــا الخیـُر فــي القــوِم أو الشــُر وَفشــا أفشـى القــوم : إذا َكثُــر مــالهم ، وقریـُب منــه الَنمــاء ،

ء واألفشـــاء ال یصـــحُّ إّال فیمـــا ُیســـتعمل فـــي كـــلِّ شـــيفیـــه الَجـــَرب إذا َظَهـــر وَكثُـــَر ، واالظهـــار

ر المـروءة وال تقـول كثیـر في ذلك أال تَـرى أنَّـك تقـول : هـو ظـاهالتصَحُ◌ فیه الكثرة وال َیصحُّ 

َظَهــَر أمــر :صــد،ُیقال،والفــرق بــین البــدّو والظهــور أنَّ الظهــور یكــون بقصــد أو بغیــر قالمروءة

.) ٤٤(وبدا الصبحول بدا البرقتقذلك والُبُدوُّ ما یكون بغیر قصد،فالن وٕان لم یقصد 

وٕاّنمــا ُســمُّوا : كقــولهم : جــاَء فــالن فــي َظَهرتــِه وناهضــتِه : أي فــي قومــِه وناِهضــتِه ،القـــوم .١١

:) ٤٦(، قال ابن مقبل ) ٤٥(َظهَرة ألنَُّه یتقوى بهم 

  . ٧٣١ـ  ٧٣٠/  ٢الصحاح  )٣٧(

  . ٧٠/  ١شرح أشعار الهذلیین ، أبو سعید الحسن بن الحسین السكري  )٣٨(

  . ١٩٩/  ٦؛ ولسان العرب  ٤٠٥؛ وینظر : أساس البالغة  ٧٣٢/  ٢الصحاح  )٣٩(

  . ١٣٠شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها ، الشنقیطي  )٤٠(

  . ١٩٩/  ٦لسان العرب  )٤١(

  . ٢٣٧/  ٦صحیح البخاري  )٤٢(

  . ١٩٩/  ٦؛ ولسان العرب  ٣٨٦؛ والمصباح المنیر  ٤٧١/  ٣مقاییس اللغة  )٤٣(

  . ٣٢١ـ  ٣٢٠الفروق اللغویة ، أبو هالل العسكري  )٤٤(

  . ٤٠٥؛ وینظر : أساس البالغة  ٧٣٢/  ٢الصحاح  )٤٥(

  . ٤٥دیوانه  )٤٦(



قرآن الكریممادة (ظ.هـ.ر) المعجمیة ودالالتها في ال

١٨٧

ـــــــى عـــــــزٍّ عزیـــــــٍز وظهـــــــرة وظــــــــلِّ شــــــــباٍب كنــــــــُت فیــــــــه فــــــــأدبرالهفـــــــي عل

بفـتح النـون وال كقولهم : هـو نـازل بـین ظهـریهم وظهـرانیهم وأظهـرهم:األقامة وسط الشيء .١٢

بمعنى واحـد: والمعنـى: إقامتـه تكسر ، وقال جماعة : األلف والنون زائدتان للتأكید وهي كّلها

هرًا منهم قدَّامُه وظ)َظْهراً (بینهم على سبیل االستظهار بهم واالستناد إلیهم ، وكأنَّ المعنى أنَّ 

ان الظهــر بـــاأللف ، وقــد جــاء هــذا المعنــى نتیجــة اقتــر ) ٤٧(جانبیــه �Á»»ƈ�¼Ã»»ƊƄƈ�Êƌ»»ĎƊوراءه ، فكأ

. أي بین ظهرانیهم .) ٤٨()بین(الجماعة مسبوقًا بالظرف والنون أو ضمیر

یــش .١٣ فـي الظُّْهـران ، ورأى الجـوهري) ٤٩(: الظُّهـار مـن الـریش : مـا یظهـر منـُه مـن الجنـاحالرِّ

الــریُش الــذي یلــَي الشــمَس ، وقــال ابــن ســیدة : الظُّْهــراُن :)٥٠(لــریشأنَّــُه الجانــب القصــیر مــن ا

والظُّهار . )٥١(والمطَر من الجناِح والظهر تجمع على الُظهران

ِبُظهــران وال ُترْشــُه هــار بالضــم ، ُیقــال : ِرْش ســهمكَ وقــال أبــو عبیــدة : ریــش الســهام : الظُ 

أّنه سمي بذلك ألنَّـُه أول منیـت یظهـر راجح، وال)٥٢(وعبدانبُبطنان ، الواحد ظهر وبطن مثل عبد

من الطائر .

في البحر و ، وذلك حین یكون فیه مسلك في البرِّ ومسلك) ٥٣(: ویسمى الظهر طریق الَبرِّ  .١٤

، ورأى ابـن فـارس أنَّـُه ) ٥٤(هنـاك بلفـظ التثنیـة اسـم واٍد قـرب مكـة وُنسـبت إلیـه قریـة)الَظهران(

.) ٥٥(سمي بذلك لظهورِه وبروزِه 

ورأى ابـن .) ٥٦(: العین الظاهرة :التي َمـألت نقـرة العـین وهـي خـالف الغـائرةالعین الجاحظة .١٥

.) ٥٧(فارس والزمخشري أن المراد بالظاهرة : العین الجاحظة 

  . ١٩٦/  ٦ب ؛ وینظر : لسان العر  ٧٣١/  ٢الصحاح  )٤٧(

  .١٨٣ التركیب اللغوي االصطالحي النبوي في صحیح البخاري ـ دراسة داللیة ـ )٤٨(

  . ٣٧٨/  ١٢تاج العروس  )٤٩(

  . ٧٣٢/  ٢الصحاح  )٥٠(

  . ٢٠٦/  ٤المحكم والمحیط األعظم ،  )٥١(

  . ٤٠٥ـ  ٤٠٤؛ وینظر : أساس البالغة  ٩٥/  ٢ مجاز القرآن ، أبو عبیدة )٥٢(

  . ١٩٦ـ  ١٩٥/  ٦؛ ولسان العرب  ٧٣٠/  ٢الصحاح  )٥٣(

  . ٣٨٦المصباح المنیر  )٥٤(

  . ٤٧١/  ٣مقاییس اللغة  )٥٥(

  . ٢٠٠/  ٦لسان العرب  )٥٦(

  . ٤٠٥؛ وأساس البالغة  ٤٧١/  ٣ینظر : مقاییس اللغة  )٥٧(



ابراهیم خضراحمد 

١٨٨

وابــدأ بمــْن خیــُر الصــدقة مــا كــان عــن ظهــر ِغنــى((: ومنهــا حــدیث الرســول نفـــس .١٦

كمـا قیـل : ظهـُر الغیـب لغنى ، ولكن ُأضـیف لالیضـاح والبیـان ،،المراد : نفس ا) ٥٨())َتُعول

قــد  )الظهــر(وجــاء فــي لســان العــرب أن .) ٥٩(وظهــر القلــب والمــراد نفــس الغیــب ونفــس القلــب 

، ذلـك ألنَّ ) ٦٠(كأنَّ صدقته إلى ظهر قـوي مـن المـال ُیزاد في مثل هذا اشباعًا للكالم وتمكیناً 

.) ٦١(لیه وارتفاع مال وزیادته علیه وظهور ع الصدقة تحتاج إلى زیادة

تــِه ، وعقــدالَفْخــر .١٧ لـــواءه : أي  : كقــولهم : َظهــر بالشــيء ظهــرًا : َفَخــَر ، وقولــه : أظهَــَر ببزَّ

.) ٦٢(أفخَر بِه على غیرِه ، وظهرُت بِه افتخرت بِه 

ثقیـل الظهـر و  : كقولهم : فالٌن رجل خفیف الظهر إذا كـان قلیـل العیـالقلیل العیال وكثیرهم .١٨

المعنـــى یحـــدده اللفـــظ . والمالحـــظ هنـــا أنَّ ) ٦٣(إذا كـــان كثیـــر العیـــال ، وكالهمـــا علـــى المثـــل 

المرافق له فهو تركیب لغوي اصطالحي .

ظهرًا لبطن ، ، وضربوا الحدیث) ٦٤()قلبت األمر ظهرًا لبطن(: ومن المجاز تقلیب األمور .١٩

:) ٦٥(قال عمر بن أبي ربیعة 

ـــــــــبطنِ وَضـــــــــَرْبنا ال واتینــــــــا مــــــــن أَمرنــــــــا مــــــــا اْشــــــــَتهیناحـــــــــدیَث ظهـــــــــرًا ل

وهنـــاك معـــاٍن أوردهـــا المعـــدم العربـــي مختصـــرة نـــذكرها اتمامـــًا للفائـــدة وهـــي : ظـــاَهَر بـــین

، )٦٨(، والَظهـــرُة : الســـلحفاة)٦٧(، والظهـــر : الِقـــدر القدیمــة)٦٦(الشــیئین : الَءَم بعضـــهما إلـــى بعــض

.)٦٩(َهر: أي مال من إبل وغنم: المال الكثیر ، یقال له ظَ  والظهر

  . ١٣٩/  ٢صحیح البخاري  )٥٨(

  . ١٩٣/  ٦؛ ولسان العرب  ٣٨٦المصباح المنیر  )٥٩(

  . ١٩٣/  ٦لسان العرب  )٦٠(

  . ١٨٠التركیب اللغوي االصطالحي النبوي  )٦١(

  . ١٩٣/  ٦لسان العرب  )٦٢(

المعروفـة ؛ ولم أجد المثل في كتب األمثال ١٩٣/  ٦؛ ولسان العرب  ٢٠٤/  ٤المحكم والمحیط األعظم  )٦٣(

  .ريللزمخشكمجمع األمثال للمیداني وجمهرة األمثال ، البن درید ، والمستقصى من أمثال العرب ،

  . ٢٠٣/  ٤؛ والمحكم والمحیط األعظم  ٤٠٥أساس البالغة  )٦٤(

  . ٢٨٣دیوانه  )٦٥(

  . ١٩٧/  ٦؛ وینظر : لسان العرب  ٣٧٧/  ١٢تاج العروس  )٦٦(

  . ٣٧٧/  ١٢تاج العروس  )٦٧(

  . ٣٧٨/  ١٢؛ وینظر : تاج العروس  ١٩٧/  ٦لسان العرب  )٦٨(

  . ٢٠٦/  ٤لمحیط األعظم ؛ والمحكم وینظر : ا ٣٧٩/  ١٢تاج العروس  )٦٩(
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:الداللة القرآنیة
ثالثــًا وخمســین مـــرة فــي القــرآن الكــریم منهــا ســت وعشــرون مــرة فــي  )ظ . هـــ . ر(ورد الجــذر 

سور مكیة ، وسبع وعشرون في سور مدنیة ، وجاء على صیغ مختلفة ، هي :

، یظهــرونظهــروا ،(،مثل : صــیغة الفعــل الثالثــي المســند إلــى واو الجماعــة ماضــیًا ومضــارعاً  .١

.)یظهروا

  .)أظهره( ، وماضیًا مسندًا إلى الغائب ومضارعًا،مثل :غة الفعل الثالثي المزید بالهمزةصی .٢

مثـــل : صـــیغة الفعـــل الثالثـــي المزیـــد بـــاأللف ، ماضـــیًا ومضـــارعًا مســـندًا إلـــى واو الجماعـــة ، .٣

  . )ونظاهروا ، ظاهروهم ، ُتظاهرون ، ُیظاِهروا ، ُیظاهر (

ظاهرُه ، ظاهرة ، الظاهر ،(صیغة أسم الفاعل من الثالثي مفردًا وجمَع مذكر سالمًا ، مثل :  .٤

.)ظاهرین

.)ظهیر(صیغة فعیل لصفة مشبهة ، مثل :  .٥

.)تظاهرا(صیغة الفعل المضارع المزید بالتاء واأللف ، مثل :  .٦

.)وُرها، ُظُهورهم، ظهرهاظهرك ،ُظهُ (صیغة األسم المفرد والمجموع ،مثل :  .٧

.)ِظهریا(، وكذلك )الظهیرة(صیغة فعیل ، مثل :  .٨

قــال فــالمالحظ أن هــذا الجــذر ورد بصــیغ مختلفــة ، وهــذه الصــیغ وردت بمعــاٍن مختلفــة .

ابــن جنــي فــي بــاب الداللــة اللفظیــة والصــناعیة والمعنویــة : " اعلــم أنَّ كــل واحــدًا مــن هــذه الــدالئل 

ْؤَثر إّال أّنها في القوة والضعف على ثالث مراتب فأقواهنَّ الداللة اللفظیة ، ثم تلیها معتد مراعى مُ 

الصناعیة ثم تلیها المعنویة ، ولنذكر مـن ذلـك مـا یصـح بـه الغـرض . فمنـه جمیـع األفعـال . ففـي 

ى زمانـه وداللة لفظِه على مصـدره وداللـة بنائـِه علـ )قام(كّل واحد منها األدلة الثالثة أال ترى إلى 

، ویعّد ابن جني الداللة الصناعیة أقوى الدالئل معلًال ذلك بأنها )٧٠(، وداللة معناه على فاعله " 

أوزان لم تكن لفظًا فإنها صورة یحملها اللفظ ویخرج علیها ویستقر على المثـال المعتـزم بهـا ، فلمـا 

فـــي بـــاب المعلـــوم كانـــت كـــذلك لحقـــت بحكمـــٍه ، وجـــرت مجـــرى اللفـــظ المنطـــوق بـــه فـــدخال بـــذلك 

، ویقول في موضع آخر : " وكذلك الضرب والقتل نفس اللفظ یفید الحدث فیهما ، ) ٧١(بالمشاهدة 

، وكــذلك اســم الثالثــة علــى مــا نقولــه فــي المصــادرونفــس الصــیغة تفیــد فیهمــا صــالحهما لألزمنــة 

،آن الكــریم ـ دراســة نظریــة تطبیقیــة؛ وینظــر : االعجــاز الصــرفي فــي القــر  ٣/٩٨الخصــائص ، ابــن جنــي  )٧٠(

  . ١٧الدكتور عبد الحمید أحمد یوسف 

  . ١٠١/  ٣ینظر : الخصائص  )٧١(
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بنـاؤه یفیــد كونــه لفظـُه یفیــد الحـدث الــذي هـو القیــام والقعـود وصــیغته و -الفاعـل ، نحــو قـائم وقاعــد

.) ٧٢(صاحب الفعل " 

فالمالحظ أنَّ ابن جني في تسمیته للداللة الصناعیة یشـیر إلـى مـا تمتـاز بـه الصـنعة مـن 

صــناعة تظهــر فــي عملیــة التشــكیل والصــیاغة واالشــتقاق ، وهــذا یلمــح إلــى اشــتراط كــون الصــیغة 

ى الصــیاغة لغــًة . إذ متصـرفة ودالــة علــى أصـل اشــتقاقي صــیغت منه،ویـدل علــى ذلــك أیضـًا معنــ

. فـإذا لـم یثبـت حـدوث الصـیاغة للكلمـة ) ٧٣(إّن المصوغ البّد من أن یكون له أصل قد صیغ منه 

فــال تســمى لغــة صــیغة ، وهــذا یــرجح معنــى المصــطلح الصــرفي للصــیغة الــذي یقصــرها علــى مــا 

ضـارب (یكون فیـه االشـتقاق والصـیاغة دون مـا لـیس لـه أصـل اشـتقاقي،كما أنَّ اشـتقاق وصـیاغة
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.) ٧٤(الضرب 

إّن الصیغ الصرفیة وقوالبها متصورة في العقول قبل النطق بتلك الصیغ ویختلف التصور 

ن الداللـة لداللة تلك الصیغ في حالة التركیب عنها في حالة األفراد. لذا ال ینبغي أن نقلل مـن شـأ

االفرادیــة ، وٕانمــا هــي مــادة أولیــة ال غنــى للمــتكلم عنهــا فــي التعبیــر عــن معانیــه ومقاصــده ولكــن 

التركیب هو الذي یحدد المعنى المراد عن طریق القرائن السیاقیة والمقاصیة التي ال تظهر إّال في 

أو تلـك وهـذا مـا حالة التركیب ، ومن ثم ال نسـتطیع أن نتبـین المعنـى المقصـود مـن هـذه الصـیغة

أشـــار إلیـــه الجرجــــاني بقولـــه : " إّن المعــــاني االفرادیـــة للصـــیغ مجــــرد صــــور ذهنیــــة أولیـــة یســــبق 

بــین داللــة الصــفة المجــردة ) ٧٦(، ولــذلك فــّرق الــبعض) ٧٥(تصــورها فــي الــنفس جــدوى المواضــعة " 

هـو الـذي تحـدده المعزولة من سیاقها وداللة السیاق وقّسموه إلى الـزمن الصـیغي والـزمن السـیاقي و 

القرینة اللفظیة أو الحالیة ، وهو معنى الفعل في السیاق . وذلك ألن الكلمة في حالة كونها مفردة 

تحمل دالالت مختلفة التراكیب والعالقات السیاقیة التي تكشـف عـن قصـد المـتكلم إلـى إحـدى هـذه 

ان أوجـه التشـابه واالخـتالف الدالالت ، ومن هنا رّكز بحثنا علـى هــذا المفهـوم اللغـوي القرآنـي وبیـ

  . )ظهر(بین اللغویین والمفسرین في داللة اللفظة 

وفضًال عّما ُذِكَر آنفًا فـإنَّ للصـیغة الصـرفیة الواحـدة أكثـر مـن معنـى ، وهـذه الظـاهرة مـن 

الظـــواهر العامـــة التـــي تكشـــف طبیعـــة الداللـــة فـــي الصـــیغة الصـــرفیة ، حیـــث تشـــترك المعـــاني فـــي 

ّل علــى معــاٍن متعــددة قبــل أن یتحــدد المعنــى المــراد بواســطة القــرائن ، فصــیغة الصــیغة الواحــدة فتــد

  .  ١٠١/  ٣م . ن  )٧٢(

  . ٢١االعجاز الصرفي في القرآن الكریم  )٧٣(

  . ٢١م . ن :  )٧٤(

  . ٤٩؛ وینظر : االعجاز الصرفي في القرآن الكریم  ٤٥٠دالئل االعجاز ، الجرجاني  )٧٥(

  . ٥٠ینظر : االعجاز الصرفي في القرآن الكریم  )٧٦(
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) ٧٧(َواْلَمالِئَكُة َبْعَد َذِلَك َظِهیـرٌ ، قال أبو عبیدة في قوله تعـالى مثًال تأتي للواحد والجمع)َفعیل(

) ٧٨(بـأمیرم : إّن العواِذَل لـیَس لـي. العرب قد تجعل فعل الجمیع على لفظ واحد ، واستشهد بقوله

تأتي لمعاٍن كثیرة ، فهي إما أن تدلَّ على مفرد أو جمع والمفـرد إمـا جامـد )فعیل(. وهذه الصیغة 

أو مشــتق ، والجامــد اســم ذات أو أســم معنــى ، فالــذات مثــل طریــق ، وأســم المعنــى وهــو المصــدر 

.والغالب أنه یدّل على صوت مثل َصهیل وَزئیر قد یدّل على سیر مثل : دبیب ورحیل

أمـا المشـتق فهـو یـأتي علـى أربعـة أنـواع منهـا صـفة مشـبهة مصـوغة مـن مصـدر الثالثــي 

الالزم للداللة على من قام به الفعل على جهة الثبوت مثل : كریم ، عظیم . 

لمعـاٍن كثیـرة منهـا التشـارك بـین اثنـین فـأكثر وهـو أن یفعـل أحـدهما )فاَعـلَ (وتأتي صـیغة 

مثلِه،وحینئٍذ فینسب للبـادي نسـبة الفاعلیـة وللمقابـل نسـبة المفعولیـة ، بصاحبه فعًال فیقابله اآلخر ب

فإذا كان أصل الفعل الزمًا صار بهذه الصیغة متعدیًا ، نحو: ماشیتهس، واألصـل مشـیت ومشـى 

.) ٧٩(، وتأتي هذه الصیغة لمعاٍن ُأَخر منها المغالبة والمواالة 

قف عند كل وجه منها من خـالل السـیاقات وفي القرآن الكریم جاء اللفظ بوجوٍه مختلفة سن

التي جاءت بها اآلیات الكریمة .

وفي ما یأتي المعاني القرآنیة الكریمة مرتبة حسب الكثرة :

:)٨٠(التعاون التدابر  .١

، وقفنـــا علـــى موضـــعین ، األول قولـــه تعـــالى : ) ٨١(وجـــاء هـــذا المعنـــى فـــي ســـتة مواضـــع

 َــَك ظ ــَد َذِل ــُة َبْع ــرٌ َواْلَمالِئَك ، والمظــاهرة : )٨٣(قــال المفســرون أي ُمعــین )ظهیــر(، وفــي ) ٨٢(ِهی

المعاونــة یجــوز أن یكــون فعلهــا هنــا مشــتق مــن األســم الجامــد وهــو الظهــر أي صــلب االنســان أو 

البعیــر ، ألنَّ الظهـــر بــه قـــوة االنســان فـــي المشـــي والتغلــب وبـــه قــوة البعیـــر فــي الرحلـــة والحمـــل ، 

  . ٤سورة التحریم ، اآلیة  )٧٧(

  . ٢٦١/  ٢مجاز القرآن  )٧٨(

االسـتنراباذي رضـي الـدین؛ وینظر : شرح شـافیة ابـن الحاجـب ، ١٢٥االعجاز الصرفي في القرآن الكریم  )٧٩(

  . ٩٩ـ  ٩٨/  ١

  .  ٢٨٨الوجوه والنظائر في القرآن الكریم ، هارون بن موسى  )٨٠(

 ١٧اآلیتان ؛ سورة القصص ، ٨٥؛ سورة البقرة ، اآلیة  ٨٨؛ سورة االسراء ، اآلیة  ٤سورة التوبة ، اآلیة  )٨١(

 ،٨٦  .  

  . ٤سورة التحریم ، اآلیة  )٨٢(

القرآن ، ؛ معاني ٣٢٠؛ وینظر :المفردات في غریب القرآن ، الراغب األصفهاني  ١٤٧/  ٢مجاز القرآن  )٨٣(

  . ١١٢/  ٢للفراء 
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مــن الظهــور وهــو مصــدر الخفــاء ،ألنَّ المــرء إذا انتصــَر علــى غیــره ویجــوز أن یكــون فعلــه مشــتقاً 

 )علـــى(ظهـــَر حالـــُه للنـــاس ، فُمّثـــل بالشـــيء الـــذي ظهـــر بعـــد خفـــاء ، ولـــذلك ُیعـــدَّى بحـــرف الجـــّر 

ـــى) كـــان مضـــمنًا معنـــى النصـــر (المجـــازي، والفعـــل ) ٨٤(لالســـتعالء  ظهـــر) إذا عـــدي بحـــرف (عل

.)٨٥(والغلبة 

ولــــم یســــتعمل ظهــــراء ألنَّ صــــیغة )ظهیــــر(كــــریم اســــتعمل صــــیغة والمالحــــظ أن القــــرآن ال

والمــراد بــالظهیر المالئكــة أو جبریــل .)٨٦(ا المــذكر والمؤنــث والمفــرد والجمــعقــد یســتوى فیهــ)فعیــل(

)٨٧(.

، ألنَّ )٨٨(وفي حاشیة الجمل أن الظهیر تعظیم لمظاهرة المالئكة من جملة ما ینصره اهللا 

.) ٨٩(نصرته تعالىهللا للمالئكة تعظیم لنصرة ا

َوَأْنـــَزَل الَّـــِذیَن َظـــاَهُروُهْم ِمـــْن َأْهـــِل اْلِكَتـــاِب ِمـــْن وجـــاء المعنـــى ثانیـــًة فـــي قولـــه تعـــالى :

. نزلــت فــي بنــي قریظــة الــذین ظــاهروا أبــا ) ٩١(، قــال الطبــري : المــراد : عــاونوهم ) ٩٠(َصَیاِصــیِهمْ 

عنــد قــال : فبینــا رســول .ســفیان وراســلوه ، فنكثــوا العهــد الــذي بیــنهم وبــین نبــي اهللا

زینــب بنــت جحــش یغســل رأســه إذ أتــاه جبریــل فقــال لــه إنهــض إلــى بنــي قریظــة فــإني قــد قطعــت 

أوتارهم ، وفتحت أبوابهم فأتاهم وحاصرهم ، وقال یا إخـوان القـرة ، فقـالوا : یـا أبـا القاسـم مـا كنـت 

لف فرجوا أن تأخذه فیهم هوادة ، فحكـم فاحشًا فنزلوا على حكم ابن معاذ وكان بینهم وبین قومه ح

، فمــا ) ٩٢(فــیهم أن ُیقتــل مقــاتلهم وأن تســبى ذراریهــم وأن تكــون عقــاراتهم للمهــاجرین دون األنصــار

.) ٩٣(صلوا العصر إّال في بني قریظة ، والصیاصي : الحصون 

  . ١١٣/  ١٠التحریر والتنویر ، ابن عاشور  )٨٤(

  . ٢٢٦معجم األفعال المتعدیة ، موسى بن محمد الملیاني  )٨٥(

/  ٣ لـى الجاللـین ، سـلیمان الجمـل؛ وحاشیة الجمـل ع ٦/١٩٨؛ وینظر : لسان العرب  ٢/٧٣١الصحاح  )٨٦(

٣٦٦ .  

  .  ٣/١٦٧؛ ومعاني القرآن ، للفّراء  ٣٦٠ینظر : تنویر المقیاس في تفسیر ابن عباس ، الفیروزآبادي  )٨٧(

)٣٦٦/  ٣ )٨٨ .  

  . ٣٦٦/  ٣م . ن  )٨٩(

  . ٢٦سورة األحزاب ، اآلیة  )٩٠(

   . ١٣٦/  ٢جاز القرآن ؛ وم ٣٢٠؛ وینظر : المفردات  ١٧٠ـ  ١٦٩/  ٢١جامع البیان  )٩١(

  . ١٧٠ـ  ١٦٩/  ٢١جامع البیان  )٩٢(

  . ٤٣١/  ٤حاشیة الجمل على الجاللین  )٩٣(
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:) ٩٤(العلّو والغلبة والقهر  .٢

مـع فـارق داللـي ضــئیل بینهـا ، لكنهـا تكــاد العلـو والغلبـة والقهـر ألفــاظ تكـاد تكـون مترادفــة

، منهـا ) ٩٥(تشترك في أصل المعنى وربما ُجمعت كل هذه المعاني فـي خمـس آیـات قرآنیـة كریمـة 

ُل َواآلِخـُر في قوله تعالى :  )الظاهـر(هي  قوله تعالى في صفٍة من صفات اهللا  ُهَو اَألوَّ

علــى وجــه مــا ورد فــي التفســیر النبــوي بقولــه ظهــوره ، فقــد كــان ) ٩٦(َوالظَّــاِهُر َواْلَبــاِطُن 

)) ً٩٧())الظاهر على كل شـيٍء علمـا (وبالغلبـة فـي قولـه ،) وأنـت الظـاهر فلـیس (:

، ولــن یخــرج المفســرون هــذا األســم أو الصــفة مــن هــذه الــدوائر الداللیــة إیجــازًا ) ٩٨())فوقــك شــيء

م ربطــًا لداللــة االســم المــذكور بالبرهــان والقــدر والقــوة وٕاطنابــًا فــي شــرحه ، ولعــّل ابــن القــیم أكثــره

الظـاهر) وال یصـح (والغلبة والقهر بقوله : " فمن جَحَد فوقیتـُه سـبحانه تعـالى فقـد َجَحـد لـوازم اسـمه

.) ٩٩(الظاهر أن یكون ظاهرًا إّال أن تكون له فوقیة القدر لمقابلة اسمه الباطن" 

غلبة فقط وٕان كان سـبحانه ظـاهرًا بهمـا . ورأى ابـن وال یصّح أن یتصور ظهوره بالقهر وال

عاشـور فـي تفسـیر الـنص الكـریم أنـه مــع كـون الوصـفین متضـادین یقتضـي انفكـاك جهتـي األولیــة 

) ١٠٠(ین كل اسمین من هاتین الثنائیتینواآلخریة والظاهریة والباطنیة ، وألمح إلى حسن المطابقة ب

.

ماء الحسنى وذلك لما ُیْلَمُح مـن ظـاهر الضـدیة بـین كـل ویعّد هذا النمط اقترانًا ثنائیًا لألس

.) ١٠١(من األسماء األربعة المذكورةاسمین

وقــد ذكــر شــّراح األســماء الحســنى أنــه ســبحانه یكــون ظــاهَر الشــيء وباطنــًا لشــيء آخــر

.) ١٠٢(ذا األسم إّال مزدوجًا مع الباطن، ولم یرد هوخفیًا عن العقول لشدِّة ظهورهِ 

ُهــَو الَّــِذي َأْرَســَل َرُســوَلُه ِباْلُهــَدى َوِدیــِن اْلَحــقِّ ِلُیْظِهــَرُه َعَلــى الــدِّیِن ى : وفــي قولــه تعــال

، ومنــــه المظــــاهرة أي ) ١٠٤(، أي لیكــــون أشــــرف األدیــــان وأغلبهــــا، والــــدین هنــــا جــــنس ) ١٠٣(ُكلِّــــهِ 

  . ٣/٥٤٨؛ وینظر: بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، الفیروزآبادي٢٨٨الوجوه والنظائر )٩٤(

  . ٤٨،  ٨یتان ؛ سورة التوبة ، اآل ٢٩؛ سورة المؤمن ، اآلیة  ٩سورة الفتح ، اآلیة  )٩٥(

  . ٣سورة الحدید ، اآلیة  )٩٦(

  . ١٦٥/  ٨صحیح البخاري  )٩٧( 

  .  ٧٩،  ٧٨/  ٨صحیح مسلم  )٩٨( 

  . ٣١التفسیر القیم ، ابن قیم الجوزیة  )٩٩( 

  . ٣٦٣/  ٢٧التحریر والتنویر  )١٠٠( 

فخــري أحمــد ســلیماناالقتــران الثنــائي بــین أســماء اهللا الحســنى فــي القــرآن الكــریم ـ الفاظــه ودالالتــه ـ  )١٠١( 

  .  ٢٣٩الجریسي 

  . ١٢٠؛ وینظر : االقتران الثنائي بین اسماء اهللا الحسنى  ٢٧األسماء والصفات  )١٠٢( 
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عـدوِّه إذا ِهَر فـالٌن علـى ، وظ) ١٠٦(عائدة على رسول اهللا )ُیظهرهُ (، والهاء في ) ١٠٥(المناصرة

، فهو فعل متعٍد .) ١٠٧(غلبهُ 

، وقــال ) ١٠٨(وفـي تفســیر اآلیــة الكریمــة ، قــال ابــن عبـاس : أي مــن قبــل أن تقــوم الســاعة 

. قـال  )١٠٩(،حـین تصـیر الملـل كّلهـا واحـدةأبو هریـرة والضـحاك: وذلـك عنـد نـزول عیسـى 

.)١١٠(لكل من سـمعه أّنـه الحـقأّنه أبان على األدیان كّلها ب: قد أظهر اهللا الرسول الشافعي

على أهل األدیان كلِّهم ، ولیظهر دین الحقِّ علـى وقال الزمخشري : أي لیظهر رسول اهللا 

. وقــال غیـره مـن المفسـرین : إّنهــا راجعـة إلـى دیــن ) ١١١(كـلِّ دیـن حتـى ال یخفــى علیـه شـيء منهـا 

.) ١١٢(عبد اهللا إّال به الحقِّ ، والمعنى ظهور اإلسالم على كل األدیان ، وهو أنه ال یُ 

ورأى ابن عاشور أنَّ ُظهـور االسـالم علـى الـدین كلّـه حصـل فـي العـالم باتبـاع أهـل الملـل 

هنـا ألنَّ )المشـركون(إیاه في سائر األقطار بالرغم من كراهیة أقوامهم وعظمـاء مللهـم . وقـد ذكـر 

نتصــار االســالم كــان فــي جزیــرة دیــن االســالم أشــدُّ حســرة علــیهم مــن كــّل أمــة ، وألنَّ أتــّم مظــاهر ا

(العرب ، وقد قـال  ) ، فلـذلك كانـت كراهیـة المشـركین )ال یبقى دینـان فـي جزیـرة العــرب(:

غلبــت أمتــه الیهــود وأخرجــوهم ، فهــو علــى حــذف مضــاف فهــو ) ١١٣(ظهــوره محــل المبالغــة 

وكـذلك سـائر األدیـان من بالد العرب ،وغلبوا الروم والمجوس على ملكهم وغلبـوا عّبـاد األصـنام ،
)١١٤ (.

، ولعلَّ السبب أن اهللا تعـالى ) ١١٥(وقد تكررت اآلیة الكریمة بلفظها في ثالثة مواقع قرآنیة 

علـــى كـــل األدیـــان علـــى الـــرغم كـــّل المعوقـــات التـــي یفترضـــها ال محالـــة ظـــاهر دیـــن محمـــد 

  . ٣٣سورة التوبة ، اآلیة  )١٠٣(

  . ١٧٣/  ١٠؛ والتحریر والتنویر  ١٨٦/  ٢الكشاف ، الزمخشري  )١٠٤(

  . ١٧٣/  ١٠التحریر والتنویر  )١٠٥( 

  . ١٣٣/  ١٠، وینظر : جامع البیان  ٢٧٨/  ٢لجاللین حاشیة الجمل على ا )١٠٦( 

  . ٣٧٨المصباح المنیر  )١٠٧( 

  .  ١٨١/  ٢؛ الكشاف  ١١٢تنویر المقباس  )١٠٨( 

  .  ٢٧٨/  ٢حاشیة الجمل على الجاللین )١٠٩( 

  .  ٣٥ـ  ٣٤/  ٥البحر المحیط ، أبو حیان  )١١٠( 

  .  ١٣٣/  ١لبیان ؛ وینظر : جامع ا ٢٧٨/  ٢حاشیة الجمل على الجاللین  )١١١( 

  .  ١٣٣/  ١٠؛ وینظر : جامع البیان  ١٢٤تنویر المقباس  )١١٢( 

  . ٣٤/  ٥ ؛ وینظر : البحر المحیط ١٧٣/  ١٠التحریر والتنویر  )١١٣( 

  . ٣٥ـ  ٣٤/  ٥البحر المحیط  )١١٤(

  . ٩؛ وسورة الصف ، اآلیة  ٢٨؛ وسورة الفتح ، اآلیة  ٣٣سورة التوبة ، اآلیة  )١١٥(
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ـــْدَنا الَّـــاآلخـــرون ، وتكـــرر المعنـــى مـــرة أخـــرى فـــي قولـــه تعـــالى :  ـــُدوِِّهْم َفَأیَّ ـــى َع ـــوا َعَل ِذیَن َآَمُن

.) ١١٦( َفَأْصَبُحوا َظاِهِریَن 

، ) ١١٧(قــال ابــن عبــاس:أي غــالبین بالحجــة علــى اعــدائهم لصــالتهم بــاهللا )ظــاهرین(وفــي 

ردَّ اهللا تعــالى الكــرَّة علــیهم ، لمــن وبعــد فتــرة مــن رفــع عیســى وقیـل ذلــك قبــل محمــد 

وا صــاحبه الـذي ُألقــي علیــه الشــبیه ، وقیــَل : ذلــك لمحمــد آمـن بــه فغلبــوا الكــافرین الــذین قتلــ

وذلك ألّنُه ال یـؤمن أحـٌد حـّق اآلیمـان ظاهرًا إلیمانه بمحمد أصبح المؤمن بعیسى 

. وقیـَل كـان المؤمنـون قـدیمًا ظـاهرین بالحّجــة بعیسـى إّال وفـي ضـمن ذلـك االیمـان بمحمـد 

ورأى ابــن عاشــور أن المــراد أنهــم .) ١١٨(بین ظــاهر الحیــاة الــدنیاوٕان ظّلــوا مفتــرقین فــي الــبالد مغلــو 

ومزقــوهم كــلَّ ممــزق أصــبحوا منصــورین فتمكنــوا مــن الحكــم فــي الیهــود الكــافرین بعیســى 
)١١٩ (.

:)١٢٠(البروز والبدّو والِعلم بالشيء .٣

وهذا المعنى متأٍت مـن قولنـا ظهـَر الشـيء : أصـله أنـه یحصـل شـيٌء علـى ظهـر األرض 

ـــارز فـــ ال یخفـــى ، وَبَطـــَن إذا حصـــَل فـــي بطنـــان األرض فیخفـــى ، ثـــمَّ صـــار مســـتعمًال فـــي كـــلِّ ب

.) ١٢١(وُمبصر بالبصر والبصیرة 

ـــه تعـــالى : ) ١٢٢(وورد المعنـــى فـــي أربعـــة مواضـــع قرآنیـــة  ـــاِت منهـــا ، قول ـــْل ِلْلُمْؤِمَن َوُق

.) ١٢٣( ُیْبِدیَن ِزیَنَتُهنَّ ِإال َما َظَهَر ِمْنَهاَیْغُضْضَن ِمْن َأْبَصارِِهنَّ َوَیْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوال 

یــرى أنــه الخــاتم والكحــل ، اختلــف المفســرون فــي الشــيء الظــاهر ، فــابن عبــاس 

، ورأى الطبــري ) ١٢٤(وقـال غیـره المـراد الوجـه والكفـان ، وأنكــر بعضـهم اطـالق الزینـة علـى الخلقـة 

.)١٢٥(لخاالن فما ظهر منها یعني الثیابخ، فالظاهرة الثیاب والخفیة الأن الزینة زینتان

  . ١٤صف ، اآلیة سورة ال )١١٦(

  . ٣٥٤تنویر المقباس  )١١٧( 

  . ٤٣٦/  ١٤المحرر الوجیز ، ابن عطیة  )١١٨( 

  . ٣٢٠؛ وینظر : المفردات  ٢٠٣/  ٢٨التحریر والتنویر  )١١٩( 

  .  ٢٨٨الوجوه والنظائر في القرآن الكریم  )١٢٠( 

  . ٣٢٠المفردات  )١٢١( 

  .  ٢٦المؤمن ، اآلیة ؛  ٣٣؛ األعراف ، اآلیة  ١٥١سورة األنعام ، اآلیة  )١٢٢( 

  . ٣١سورة النور ، اآلیة  )١٢٣( 

  . ٤١٢/  ٦البحر المحیط  )١٢٤( 

  . ١٤١ـ  ١٤٠/  ١٨جامع البیان  )١٢٥( 
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ولعل من المفید أن نقف علـى معنـى الزینـة عنـد اللغـویین ، لعلنـا نتبـین المـراد مـن قولـه : 

 َِإال َمــا َظَهــر وفــي التهــذیب هــي اســم جــامع لكــلِّ )١٢٦(، فالزینــة عنــد اللغــویین : مــا ُیتــزین بــِه ،

.) ١٢٨(د . والزین نقیض الشین ، ویوم الزینة : یوم العی) ١٢٧(شيء ُیتزّین بِه 

ومـــن هنـــا یمكـــن أن یكـــون المـــراد : ال یبـــدین الزینـــة الباطنـــة كالمخنقـــة والخلخـــال والـــدملج 

تعـود علـى الزینـة ولمـا كـان )منهـا(في )الهاء(، ألنَّ ) ١٢٩(والسوار والذي یظهر هو الثیاب والوجه 

ى هــذا ذهــب أبــو حیــان موضــحًا أنــه یــوم الزینــة یــوم العیــد فهــذا یعنــي یــوم ارتــداء ثیــاب الزینــة وٕالــ

.) ١٣٠(تعالى استثنى ما ظهر من الزینة 

وذكر الزینة دون مواضعها مبالغة في األمر بالتصون والتستر ألنَّ هذه الزینة واقعة على 

مواضع من ال یحّل النظر إلیها لغیر هؤالء وهي السـاق والعضـد والعنـق والصـدر واآلذان وُسـومَح 

ــّدًا مــن مزاولــة األشــیاء بیــدها ومــن فــي الزینــة الظــاهرة أل نَّ ســترها فیــه حــرج ، فــإنَّ المــرأة ال َتجــُد ُب

الحاجــة إلــى كشــف وجههــا ، وال ســیما فــي الشــهادة والمحاكمــة والنكــاح وَتضــطرُّ إلــى المشــي فــي 

یعنــي إّال مــا )إّال مــا ظهــر منهــا(الطرقــات وظهــور قــدمیها وال ســیما الفقیــرات مــنهنَّ وهــذا معنــى 

.) ١٣١(عادة والجبلة على ظهورِه واألصل فیه الظهور ، وسومح في الزینة الخفیفة َجَرت ال

ُخُذوا ِزیَنَتُكْم ِعْنَد ُكـلِّ َمْسـِجٍد ، قال تعالى :) ١٣٢(وفي البحر المحیط : الزینة : الثیـاب 

)فضـل وعلى ما یتزّین بهِ ، وقال ابن بحر : الزینة تقع على محاسن الخلق التي فعلها اهللا) ١٣٣

لباس ، فنهاهنَّ عن البعض واستثنى ماال یمكـن اخفـاؤه فـي بعـض الوقـت كالوجـه واألطـراف علـى 

قــال یــا (، وأنكــر بعضــهم اطــالق الزینــة علــى الخلقــة ، وفــي ســنن أبــي داؤود : () ١٣٤(غیــر التلــذذ 

، وأشـار الـى وجهـه) ١٣٥())أسماء إّن المـرأة إذا بلغـت المحـیض لـم یصـح أن ُیـرى منهـا إّال هـذا

.) ١٣٦(وكفیه 

  . ٢٠٢/  ١٣؛ ولسان العرب  ٢١٣٢/  ٥الصحاح  )١٢٦(

  . ٢٥٥/  ١٣تهذیب اللغة ، األزهري  )١٢٧(

  . ٢٠٢/  ١٣، وینظر : لسان العرب  ٢١٣٢/  ٥الصحاح  )١٢٨(

  . ١٣٥/  ١١یر والتنویر التحر  )١٢٩( 

  .  ٤١٢/  ٦البحر المحیط  )١٣٠( 

  . ٤١٢/  ٦البحر المحیط :  )١٣١( 

  . ٤١٢/  ٦ن . ن :  )١٣٢( 

  . ٣١سورة األعراف ، اآلیة  )١٣٣( 

  . ٤١٢/  ٦البحر المحیط  )١٣٤( 

  .  ٩٧/  ٤سنن أبي داؤد  )١٣٥( 

  . ٤١٢/  ٦البحر المحیط  )١٣٦( 
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، قال الزجاج فـي التفسـیر : إنـه ) ١٣٧( َفَخَرَج َعَلى َقْوِمِه ِفي ِزیَنِتِه وفي قوله تعالى : 

.) ١٣٨(خرج هو وأصحابه وعلیهم وعلى الخیل األرجوان وقیل الدیباج األحمر 

أي : بـاَن ) ١٣٩( َظَهـَر اْلَفَسـاُد ِفـي اْلَبـرِّ َواْلَبْحـِر وجاء المعنـى ثانیـًة فـي قولـه تعـالى : 

: أي : تبینت المعصیة في البـرِّ مـن قتـل قابیـل أخـاه ، وقال ابن عباس ) ١٤٠(وَكُثَر وشاَع 

البحــر) مــن جلنــدي األزدي الــذي كــان یغصــب ُســفن النــاس فــي البحــر . ویقــال : ظهــر (هابیــل و

بادیــة بســبب الفسـاد بمــوت البهـائم والقحــط والجدوبــة ونقـص الثمــرات والنبـات فــي الســهل والجبـل وال

.) ١٤١(معصیة الناس 

:)١٤٢(األطـالَع  .٤

َعــاِلُم اْلَغْیــِب َفــال ، منهــا قولــه تعــالى : ) ١٤٣(ورد هــذا المعنــى فــي ثالثــة مواضــع قرآنیــة 

، قـال ابـن عبـاس : أي : فـال یطلـع علـى غیبـه إّال مـن اختـار مـن ) ١٤٤( ُیْظِهُر َعَلى َغْیِبِه َأَحـدًا 

.) ١٤٥(ض الغیب الُرسل ، فإنه یطلعه على بع

وقال القسطالني نقـًال عن الطیبـي : " إطـالع اهللا األنبیـاء علـى الغیـب أقـوى مـن إطالعـه 

معنـى یطلـع أي فـال )یظهـر(فضـمن َعَلـى َغْیِبـهِ لألولیاء یدلُّ علیه حرف االستعالء في قوله: 

ن رسـول وٕاّن اهللا تعـالى إذا ُیْظِهُر اهللا تعالى على غیبِه إظهارًا تامـًا وكشـفًا جلیـًا إّال مـن ارتضـى مـ

على الغیب یوحي إلیه أو ُیرسل إلیه الملك . أما كرامات األولیـاء فهـي أراد أن ُیْطِلَع النبي 

من قبیل التلویحات أواللمحات أو من جـنس إجابـة دعـوة ، فـإن كشـف األولیـاء غیـر تـام كاألنبیـاء 
لما قبله من عدم الدرایة والفـاء لترتیـب استئناف مقرر )فال یظهر(، وجاء في حاشیة الجمل ) ١٤٦(

عدم االظهار على تفردِه بعلم الغیب على االطالق فال یطلع على غیبِه اطالعًا كامًال ینكشف به 

  . ٧٩سورة القصص ، اآلیة  )١٣٧( 

  . ١١٦/  ٤ني القرآن واعرابه ، الزجاج معا )١٣٨(

  . ٤١سورة الروم ، اآلیة  )١٣٩( 

  . ٣٢٠المفردات  )١٤٠( 

  . ٢٥٣تنویر المقباس  )١٤١( 

.؛ وینظر : بصائر ذوي التمییز ٢٨٨الوجوه والنظائر في القرآن الكریم  )١٤٢( 

  .  ٣؛ سورة التحریم ، اآلیة  ٢٠سورة الكهف ، اآلیة  )١٤٣( 

  . ٢٦اآلیة سورة الجن ،  )١٤٤( 

  . ٣٢٠؛ وینظر : المفردات  ٣٧١تنویر المقباس  )١٤٥( 

  .  ١١٦/  ٤ارشاد الشاري لشرح صحیح البخاري ، القسطالني  )١٤٦( 
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حقیقة الحال انكشافًا تامًا موجبًا لعین الیقین ، فلیس فـي اآلیـة مـا یـدلُّ علـى نفـي كرامـات األولیـاء 

.) ١٤٧(المتعلقة بالكشف 

ــا َنبَّــَأْت ِبــِه َوَأْظَهــَرُه اللَّــُه َعَلْیــِه َعــرََّف َبْعَضــهُ لى : وفــي قولــه تعــا . یــرى ابــن ) ١٤٨( َفَلمَّ

عاشـــور أن أظهـــره اهللا علیـــه ، أي أطلعـــه علیـــه ، وهـــو مشـــتق مـــن الظهـــور بمعنـــى التغلـــب ، وأنَّ 

ة علـــى الســـرِّ الـــذي بـــین حفصـــاالظهـــار هنـــا اســـتعیر إلـــى االطـــالع ألنَّ اطـــالع اهللا نبیـــه 

رضي اهللا عنهمـا) كـان غلبـة لـه علیهمـا فیمـا دبرتـاه ، فشـبهت الحالـة الخاصـة مـن تـآمر (وعائشة 

ومـــن علمـــه بـــذلك بحـــال منـــه علـــى معرفـــة ســـّر النبـــي )رضـــي اهللا عنهمـــا(حفصــة وعائشـــة 

وانتصــارِه لــه ُیغالــب غیــره فیغلبــه الغیــر ویكشــف أمــره . وهــذا تنبیــه علــى عنایــة اهللا برســوله 

.) ١٤٩(أطالعه على ماال علم له مما یهمه عنایة ونصح ألنَّ 

وقـــال صـــاحب حاشـــیة الجمـــل : " وقولـــه فلمـــا أنبـــأت بـــِه أصـــل َنّبـــأ وَخبَّـــَر وأْخَبـــَر وأْحـــَدَث 

وحدََّث أن تتعدى األثنین ، إلى األول بنفسها وٕالى الثاني بحـرف الجـّر ، وقـد ُیحـذف الجـرِّ تخفیفـًا 

قــد ُیحــذف األول للداللــة علیــه ، وقــد جــاء للداللــة علیــه ، وقــد جــاءت االســتعماالت الثالثــة فــي ، و 

.) ١٥٠(هذه اآلیة 

وحلـف أن ال یـدخل ما أسـّرها بـه اغـتمَّ )رضي اهللا عنها(وقیل لّما أشاعت حفصة 

ــِر ،وفــي المعنــى نفســه جــاء قولــه تعــالى : ) ١٥١(علــیهَن شــهرًا مؤاخــذًة لهــن . وقیــل غیــر ذلــك َغْی

.) ١٥٢( ُأْوِلي اِإلْرَبِة ِمَن الرَِّجاِل َأِو الطِّْفِل الَِّذیَن َلْم َیْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النَِّساءِ 

قــال الزمخشــري إّمــا مــن ظهــر علــى الشــيء إذا اطلــع علیــه أي ال یعرفــون مــا العـــورة وال 

وظهـَر أن القـرن أخـذُه وأطاقـُه یمیزون بینها وبین غیرها ، وٕاّما من ظهَر علـى فـالن إذ قـوَي علیـه

، والراجح ما قاله صاحب حاشیة الجمل أي لم یطلعوا ) ١٥٣(أي لم یبلغوا أو أن القدرة على الوطء 

على عورات النساء ألجل الجماع أي لـیس لهـم غـرض فـي االطـالع علـى العـورات ألجـل الجمـاع 

 )٤٢٤/  ٤ )١٤٧ .  

  . ٣سورة التحریم ، اآلیة  )١٤٨(

  .  ٣٥٣ـ  ٣٥٢/  ٢٨التحریر والتنویر  )١٤٩(

)٣٦٥/  ٣ )١٥٠ .  

  . ٣٦٥/  ٣م . ن :  )١٥١(

  . ٣١یة سورة النور ، اآل )١٥٢(

  . ٦٢/  ٤الكشاف  )١٥٣(
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هـــم ال یعلمـــون مـــن أمــــر : ذلـــك ألن، وبهـــذا قـــال ابـــن عبـــاس ) ١٥٤(لعـــدم قـــوة الشـــهوة فـــیهم 

.) ١٥٥(الرجال والنساء شیئًا فال بـأس أن یرى زینتهّن هؤالء بغیر ریبة 

لم یبلغوا أن یطیقوا النساء ، كما تقـول : قـد ظهـر فـالن َلْم َیْظَهُروا ویرى الزجاج أن 

رهــا علــى فــالن إذا قــوي علیــه ، ویجــوز أن یكــون المــراد لــم یــدروا مــا قباحــة عــورات النســاء مــن غی
)١٥٦ (.

:)١٥٧(االرتقـاء  .٥

َفَمـا اْسـَطاُعوا َأْن َیْظَهـُروُه َوَمـا ورد هذا المعنى فـي آیتـین كـریمتین منهـا قولـه تعـالى : 

،ثم قال )استطاعوا(، أي : یعلوه ویصعدوا علیه فحذف التاء ، واألصل ) ١٥٨( اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا

:َوَما اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًباابقاء التاء ، وذلك أنه لما كان صعود السّد الذي هو سبیكة من قطع ب

، فقـال : ف الفعل للعمل الخفیـف فحـذف التـاءالحدید والنحاس أیَسر من نقبه وأخف عمًال ، خف

ل الفعــل فجــاء بــأطول بنــاء لــه للعمــل الثقیــل ، فقــال : َفَمــا اْســَطاُعوا ــُه وطــوَّ َوَمــا اْســَتَطاُعوا َل

.) ١٥٩(فحذف التاء في الصعود ، وجاء بها في النقب َنْقًبا

قال ابن عاشور : " ومن خصائص مخالفة مقتضى الظاهر هنا إیثار فعل ذي زیـادة فـي 

المبنى بموقع فیه زیادة المعنى ألنَّ استطاعة نقب السّد أقوى من تسـلقِه ، فهـذا مـن مواضـع زیـادة 

.) ١٦٠(المبنى على زیادة المعنى 

. وال ) ١٦١(أنَّ المـراد : أي یصـلوا علیـه لبعـده وارتفاعـه وامالسـِه ویرى ابـن عبـاس 

نقب لصالبته وثخانتِه وهذا إشارة إلى السدِّ الذي لم یستطیعوا ولم یقدروا أن یفعلوا شیئًا من أسـفلِه 

.) ١٦٢(وال من أعاله 

:)١٦٣(وقت الظهیرة  .٦

)٢٢٠/  ٤ )١٥٤ .  

  . ٢١٩تنویر المقباس  )١٥٥(

  . ٣٤/  ٤معاني القرآن واعرابه  )١٥٦(

  . ٢٨٨الوجوه والنظائر في القرآن الكریم  )١٥٧( 

  . ٩٧سورة الكهف ، اآلیة  )١٥٨( 

  . ٧٢؛ التعبیر القرآني ، الدكتور فاضل صالح السامرائي  ٤١٥/  ١ینظر : مجاز القرآن  )١٥٩( 

  . ٣٨/  ١٦التحریر والتنویر  )١٦٠( 

  . ١٥٦/  ٦البحر المحیط  )١٦١( 

  . ٢٠٣/  ٢٨؛ والتحریر والتنویر  ٣٥٤؛ وینظر : تنویر المقباس  ٤٩٩/  ٢الكشاف  )١٦٢( 



ابراهیم خضراحمد 

٢٠٠

َوَلـُه اْلَحْمـُد ِفـي السَّـَمَواِت :، فـي قولـه تعـالى) ١٦٤(ورد هذا المعنى في آیتین كـریمتین 

�ÈÀÂÉ°ººÊƌÌ· Éř�ÈÀƒºº
ÊšÈÂ�œčƒºº

ÊŬ ÈŵÈÂ�Êµ Ì°Èƕ¦ÈÂ )فــالظهیرة عنــد الراغــب وقــت الظهــر ، وأظهــر فــالن : ) ١٦٥ ،

.)١٦٦(حصَل في ذلك الوقت على بناء أصبَح وأمسى " 

ظـروف  َوِحیَن ُتْظِهُرونَ .) ١٦٧(صالة الظهر ُتْظِهُروَن وقال الزمخشري المراد بـ 

متعلقة بما في إنشاء التنزیه من معنى الفعل ، أي ُینشأ تنزیه اهللا في هذه األوقات ، وهي األجزاء 

التي یتجـزأ الزمـان إلیهـا ، كمـا تقـول : سـبحان اهللا دومـًا ، وسـلك بـه مسـلك األطنـاب ألّنـُه مناسـب 

.) ١٦٨(لمقام الثناء 

:)١٦٩(الطالق الجاهلي .٧

الَِّذیَن ُیَظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَساِئِهْم َما ُهنَّ ُأمََّهاِتِهْم ِإْن ُأمََّهاُتُهْم وذلك في قوله تعالى : 

ُیقــرأ باثبــات األلــف وتشــدید الظــاء ، وبــالتخفیف مــع فــتح )تظــاهرون(، ) ١٧٠(ِإال الالِئــي َوَلــْدَنُهْم 

فأسـكن التـاء )َتَتظـاهرون(أراد التاء وضمِّها وبحذف األلف وتشدید الطاء ، فالحّجة لمـن شـدََّد أّنـه 

ثـم )ظـاَهرَ (فشدََّد لذلك ، والحّجة لمن خفََّف وضمَّ التاء أّنـه أخـذُه مـن  )الظاء(الثانیة وأدغمها في 

فأســقط إحــدى التــائین ، وقــد ذكــر الخْلــف فــي أیهمــا )َتَتَظــاَهرُون(ولمــن فــتح أنَّــُه أراد )ُتظــاِهرون(

فأسـكن التـاء )َتَتظَّهَـرون(ثـم )َتظَّهّـر(د الظـاء أّنـه أخـذُه مـن الساقط والحّجة لمـن حـذف األلـف وشـدَّ 

، ومعنــاه أنَّ الرجـل كـان هـاء علـى مـا كانـت علیـه مـن التشـدیدوأدغمها في الظاء فشدَّدها وبقیت ال

حّرمـت علیـه ، فجعـل اهللا فیهـا علـى المسـلم )أنـِت علـيَّ كظهـِر ُأّمـي(في الجاهلیة إذا قـال ألمرأتـه 

.)١٧١(ارةالكف

وفـــي اآلیـــة الكریمـــة شـــروع فـــي بیـــان شـــأن المظـــاهر فـــي نفســـِه بطریـــق االســـتئناف وقولـــه 

لعاداتهم ألنَّ الظهار كان حال أي حال كونهم منكم أیها العرب ، وهذا توبیخ لهم وتهجین)منكم(

.) ١٧٢(خاصًا بالعرب دون سائر األمم 

.؛ وبصائر ذوي التمییز ٢٨٨الوجوه والنظائر  )١٦٣( 

  . ٥٨سورة النور ، اآلیة  )١٦٤( 

  . ١٨سورة الروم ، اآلیة  )١٦٥( 

  .٣٢٠فردات الم )١٦٦(

  . ٢١٧/  ٣الكشاف  )١٦٧(

  . ٦٥/  ٢١التحریر والتنویر  )١٦٨(

  .  ٥٤٩/  ٣؛ وبصائر ذوي التمییز  ٢٨٨الوجوه والنظائر في القرآن الكریم  )١٦٩(

  .  ٢سورة المجادلة ، اآلیة  )١٧٠(

  .  ٢٨٨الحجة في القراءات ، ابن خالویه  )١٧١(

  . ٣٠٠/  ٣حاشیة الجمل على الجاللین  )١٧٢(
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، وهـو مـن أقـوال ) ١٧٣()انـِت علـّي كظهـر أمـي(أن یقول الرجل لزوجتـه  )الظهار(ومعنى 

الجاهلیـة ، ُیریـدون لـه تأبیـد تحــریم نكاحهـا وبـتِّ عصـمتِه وهـو متســق مـن الظهـر ضـد الــبطن ألنَّ 

الذي یقول ألمرأته هذا ُیرید بذلك َأنَُّه حرمها على نفسِه ، كما أنَّ ُأمَُّه حـرام علیـه ، فإسنــاد تركیـب 

تها وهي االستمتاع المعروف ، سلكوا في هذا التشبیه إلى ضمیر المـرأة على تقدیر حالة مـن حاال

التحریم مسلك االستعارة المكنیة تشبیه الزوجة حـین یقربهـا زوجهـا بالراحلـة ، واثبـات الظهـر تخّیـل 

ـــه أي فـــي حالـــة مـــن أحوالـــِه وهـــي حالـــة االســـتمتاع  لألســـتعارة ، ثـــم تشـــبیه ظهـــر زوجتـــه بظهـــِر أمِّ

صود أخّص أحوال الزوجة ، وهـو حـال قربانهـا فـآل المعروف ، وجعل المشبه ذات الزوجة ، والمق

.) ١٧٤(إلى اضافة األحكام إلى األعیان

حذفًا ومجيء حـروف لفـظ ظهـر فـي صـیغة )ُیظاهرون(ورأى البعض أنَّ في هذه الصیغة 

أیمـــا إلـــى تلـــك )أنـــِت علـــي كظهـــر أمـــي(ظهـــار أو مظـــاهرة ُیشـــیر إلـــى صـــیغة التحـــریم التـــي هـــي 

مل فـي النحـت ولـیَس هـو مـن النحـت ألّن النحـت یشـتمل علـى حـروف الصیغة على نحو ما ُیستع

.) ١٧٥(عدة كلمات 

والـــراجح أن هـــذه الظـــاهرة كانـــت عنـــد أهـــل یثـــرب ومـــا حولهـــا لكثـــرة مخـــالطتهم الیهـــود وال 

یحســب أنــه كــان معروفـــًا عنــد العــرب فــي مكـــة وتهامــة ونجــد وغیرهــا ، ولـــم یقــف علــى ذلــك فـــي 

هــذا الشــيء لــم ُیــذكر إّال فــي المــدني هنــا وســورة األحــزاب مكیــة . كالمهــم واســتّدلَّ علــى ذلــك بــأنَّ 

ویرى أن أهـل یثرب ابتدعوا هذه الصیغة للمبالغة في التحریم ، فإنَّهم كانوا قبـل االسـالم ممتـزجین 

، وجاء اللفظ بطریق ) ١٧٦(بالیهود ، متخلقین بعوائدهم ، فجاء هذا الحكم تشریعًا عامًا لكلِّ ُمظاهر

ـــرة االســـتعارة ـــه تعـــالى: )١٧٧(فـــي مواضـــع كثی ـــَركَ ، منهـــا قول ـــَض َظْه ـــِذي َأنَق ـــالظهر )١٧٨(الَّ ، ف

.) ١٧٩(الجارحة وجمعه ظهـور ، وجاء هنـا استعـارة تشبیهًا للذنوب بالحمـل الذي ینوء بحاملِه 

  . ٣٠٠/  ٣؛ حاشیة الجمل على الجاللین  ٧٠/  ٤؛ الكشاف  ٣٤٤ر المقباس تنوی )١٧٣(

  . ٣٣٤/  ٢؛ ومعاني القرآن ، الفراء  ١١/  ٢٨التحریر والتنویر  )١٧٤(

  . ١١/  ٢٨التحریر والتنویر  )١٧٥(

  .  ١٢ـ  ١١/  ٢٨التحریر والتنویر  )١٧٦(

اآلیـة ؛ سـورة البقـرة ،١٨٧ورة آل عمـران، اآلیـة ؛ س١٣٨؛ سورة األنعام ، اآلیة  ١٨٩سورة البقرة ، اآلیة  )١٧٧(

  . ٣١؛ سورة األنعام ، اآلیة  ١٠١

  . ٣سورة الشرح ، اآلیة  )١٧٨(

  .  ٣٢٠المفردات  )١٧٩(
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:)١٨٠(النسیان واالستخفاف  .٨

ºċƄƃ¦�ÈÀºÊƆ�Ì¿ÉƂÌƒºÈƄÈŵ�Č±ºÈŵÈ¢�Ƒºوذلك في قولـه تعـالى : 
Ê¶ÌƋÈ°È¢œºčƒÊ° Ìƌ

Ê· �Ì¿ºÉƂÈ  ¦È° ÈÂ�ÉƉÂÉƆÉřÌ̄ºÈŤċř¦ÈÂ�
ÊƊ)١٨١(.

ـــأ بـــِه ، والكســـر مـــن  ـــال المفســـرون أي : جعلتمـــوه كالشـــيء المنســـي المنبـــوذ وراء الظهـــر ال ُیعَب ق

، وقـال أبـو عبیـدة : ألقیتمـوه خلـف ظهـوركم فلـم تلتفتـوا إلیـه ، ویقـال للـذي ال ) ١٨٢(تغییرات النسب 

.) ١٨٣(بحاجتي ، وجعلتها ِظهریة أي خلف ظهرك یقضي حاجتك وال یلتفت إلیها ظهرتَ 

°œºčƒÊوجملـة  Ìƌ
Ê· �Ì¿ÉƂÈ  ¦È° ÈÂ�ÉƉÂÉƆÉřÌ̄ÈŤċř¦ÈÂ فـي موضـع الحـال مـن اسـم الجاللـة ، أي : اهللا أعـّز

في حال إنكم نسیتم ذلك ، واالتخاذ : الجعل ، والِظّهري بكسر الظاء نسبة إلى الظهـر علـى غیـر 

، ألنَّ الشـيء الموضـوع بـالوراء ) ١٨٤(یة عـن النسـیان أو االسـتعارة قیاس . والمراد بالظهري : الكنا

°œººčƒÊحــال مؤكــدة للظــرف فــي قولــه )ظهریــاً (ُینســى لقلــة مشــاهدته . فوقــع  Ìƌ
Ê· إغراقـــًا فــي معنــى

.) ١٨٥(النسیان ألنهم اشتغلوا باألصنام عن معرفة اهللا وعن مالحظة صفاته 

فــــي محــــل نصــــب مفعــــول بــــه أول، و ُتُموهُ َ◌اتََّخــــذْ ویـــرى النحــــاس أنَّ الضــــمیر فــــي 

œčƒÊ° Ìƌ
Ê· ١٨٦(في محل نصب حال)اتخذتموه ظهریاً (مفعول به ثاٍن ، والجملة(.

ـــّین أن مـــادة  )ظ . هــــ . ر(وبعـــد هـــذا التجـــوال فـــي معـــاني  قـــد توزعـــت  )ظ . هــــ . ر(تب

ع األول لعلوم اللغة ، وذلك لما دالالتها القرآنیة على ثمانیة معاٍن وتبّین أنَّ القرآن الكریم هو المنب

ــه بوصــفه  ترســمه المفــردات والتراكیــب القرآنیــة مــن صــوٍر ومعــاٍن اســالمیة جدیــدة ، فضــًال عــن أّن

تشریعًا َمَحـا ظـواهَر وصـورًا كانـت سـائدة فـي المجتمـع وأحـلَّ محلَّهـا معـاني أخـر طیبـة . وقـد كـان 

°œººčƒÊ:هــذه ، فـالظهر فـي قولــه تعـالىللمجـاز حـٌق فــي محاولتنـا Ìƌ
Ê· �Ì¿ºÉƂÈ  ¦È° ÈÂ�ÉƉÂÉƆÉřÌ̄ººÈŤċř¦ÈÂ  هــي أدق

لفظــة فــي التعبیــر عــن المعنــى واخراجــِه بالصــورة المحسوســة المرئیــة الموحیــة ، ویــتم ذلــك بانتقــال 

الظهر من مجال مادي ُمحّس وهو أصل الكلمة إلى مجال آخر مـن التعبیـر عـن المعنویـات التـي 

تتمثل بالنسیان واالستخفاف .

جارحة االنسان بمعناه الحقیقي في القرآن الكریم قـط ، والبّد من االشـارة  )الظهـر(ولم یرد 

إلى أن كتب الوجـوه والنظائر ذكرت عـددًا من المعاني المعجمیـة والقرآنیـة ولكنهـا ال ترقـى إلـى مـا 

ني ذكره اللغویون والمفسرون ، وكان أوسعهم الفیروزآبادي إذ ذكر أحد عشـر معنـًى ، وقـد زاد معـا

لم أجدها في المعجمات التي درستها، أما المفسرون واللغویون فقد ذكروا معاني ُأَخر كثیرة .

  .  ٢٨٨الوجوه والنظائر في القرآن الكریم  )١٨٠(

  .  ٩٢سورة هود ، اآلیة  )١٨١(

   . ٢/٢٨٩؛ الكشاف ٢/٤١٨جاللین ؛ حاشیة الجمل على ال٣٢٠؛ المفردات ١٤٤ینظر : تنویر المقباس )١٨٢(

  . ٢٩٨/  ١مجاز القرآن  )١٨٣(

  . ٨٦االستعارة في القرآن الكریم ، أحمد فتحي رمضان :  )١٨٤(

  . ١٥١/  ١٢التحریر والتنویر  )١٨٥(

  . ١٠٨/  ٢اعراب القرآن ، النحاس  )١٨٦(
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ثبت المصادر والمراجع : 
: أبو العباس شهاب الدین أحمد بن محمد القسـطالني ، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري.١

ابعة بالمطبعـة األمیریـة بیروت ، دار الكتاب العربي ، طبعة جدیدة باألوفسـت عـن الطبعـة السـ

  هـ . ١٣٢٣ببوالق ، 

جـــار اهللا أبـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري ، دار صـــادر للطباعـــة أســـاس البالغـــة :.٢

   م .١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٥والنشر، دار بیروت للطباعة والنشر ، بیروت ، 

لكلمـةاالعجاز الصرفي في القرآن الكریم ـ دراسة نظریة تطبیقیة التوظیف البالغـي لصـیغة ا.٣

، المطبعـــة العصـــریة للطباعـــة والنشـــر،  ١: الـــدكتور عبـــد الحمیـــد أحمـــد یوســـف هنـــداوي ، ط 

  م . ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢بیروت ـ لبنان ،

: أبو جعفر محمد بـن اسـماعیل النحـاس ، تحقیـق : زهیـر غـازي زاهـد ، مطبعـة اعراب القرآن .٤

العاني ، بغداد ـ العراق .

لـدین محمـد بـن یعقـوب الفیروزآبـادي، : مجـد االعزیـزبصائر ذوي التمییز فـي لطـائف الكتـاب.٥

  هـ . ١٣٨٧القاهرة ،المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة،اصدارتحقیق: محمد علي النجار،

: محمد مرتضى الحسـیني الزبیـدي ، تحقیـق : عبـد السـتار تاج العروس من جواهر القاموس .٦

  . م١٩٨٠ـ  ١٩٦٥احمد فراج وآخرین ، مطبعة حكومة الكویت ،

ـ  ١٩٨٦: الــدكتور فاضــل صــالح الســامرائي ، المكتبــة الوطنیــة ، بغــداد ، التعبیــر القرآنــي.٧

  م .١٩٨٧

: محمد بن یوسف الشهیر بابي حیان األندلسي ، تحقیـق : عـادل أحمـد تفسیر البحر المحیط .٨

عبــد الموجـــود وعلــي محمـــد معــوض ، منشـــورات محمــد علـــي بیضــون ، دار الكتـــب العلمیـــة ، 

  م . ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢،  ١نان ، ط بیروت ـ لب

: محمـــد الطـــاهر ابـــن عاشـــور ، الـــدار التونســـیة للنشـــر ، تـــونس ، تفســـیر التحریـــر والتنـــویر.٩

  م .  ١٩٨٤

: ابــن القــیم ابــو عبــد اهللا محمــد بــن أبــي بكــر الجــوزي ، جمعــه : محمــد أویــس التفســیر القــیم.١٠

  م . ١٩٤٨العربي ، النداوي ، تحقیق : محمد حامد الفقهي ، بیروت ، لجنة التراث

: أبو طـاهر محمـد بـن یعقـوب الفیروزآبـادي ، المطبعـة تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس .١١

  م . ١٩٢٦هـ ـ  ١٣٤٤،  ٢األزهریة ، مصر ، ط 

: أبـو منصـور محمـد بـن أحمـد األزهـري ، تحقیـق : أحمـد عبـد العلـیم البردونـي ، تهذیب اللغة.١٢

سلسلة تراثنا ، مطابع كلَّ العرب ، د . ت .الدار المصریة للتألیف والترجمة ، 
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٢٠٤

: أبــو جعفــر محمــد بــن جریــر جــامع البیــان عــن تأویــل أي القــرآن المعــروف بتفســیر الطبــري .١٣

هــ ـ  ١٤٢١الطبري ، ضبط وتعلیق : محمود شاكر ، احیاء التراث العربي ، بیروت ـ لبنـان ، 

  م . ٢٠٠١

لهیـة بتوضـیح تفسـیر الجاللـین للـدقائق حاشیة الجمل على الجاللـین المسـماة الفتوحـات اال .١٤

  م . ١٩٣٣هـ ـ  ١٣٥٢: سلیمان الجمل ، مطبعة مصطفى محمد ، مصر ، الخفیة

: ابـن خالویـه ، تحقیـق وشـرح : الـدكتور عبـد العـال سـالم مكـرم ، الحجة فـي القـراءات السـبع.١٥

  م . ١٩٧٧م ـ  ١٣٩٧،  ٢دار الشروق ، القاهرة ـ مصر ، ط 

، دار الشـؤون  ٤ح عثمان بـن جنـي ، تحقیـق : محمـد علـي النجـار ، ط : ابو الفتالخصائص .١٦

  م . ١٩٩٠الثقافیة العامة ، بغداد ، طبعة مصورة عن طبعة الهیئة المصریة العامة ، 

، ائي ، بغـداد ، مطبعـة جامعـة بغـداد، جمـع وتحقیـق : الـدكتور ابـراهیم السـامر دیوان ابـن مقبـل.١٧

  م . ١٩٦٩هـ ـ  ١٣٨٩

ــوان عمــر بــن أبــ.١٨ : شــرح وتحقیــق وتعلیــق :الــدكتور محمــد عبــد المــنعم خفــاجي ، ي ربیعــةدی

  م . ١٩٩٥والدكتور عبد العزیز شرف ، المكتبة األزهریة للتراث ، 

، روایة الحسن بن الحسین السكري ، قّدم له : الدكتور شاكر الفحام .دیوان الفرزدق.١٩

م . مطبوعـات مجمـع ١٩٦٦ـ هــ ١٣٨٦، دار صادر، بیروت ، دیوان لبید بن ربیعة العامري.٢٠

  م . ١٩٦٥هـ ـ  ١٣٨٥اللغة العربیة ، دمشق ، 

م ، الــدار القومیــة للطباعــة  ١٩٥٠، نســخة مصــورة عــن طبعــة دار الكتــب ، دیــوان الهــذلیین.٢١

  م . ١٩٦٥هـ ـ  ١٣٨٥والنشر ، القاهرة ، 

ر أحمــد : أبـو ســعید الحسـن بـن الحســین الُسـّكري ، تحقیـق : عبــد السـتاشـرح أشــعار الهـذلیین.٢٢

فراج ، سلسلة كنوز الشعر ، مطبعة المدني ، القاهرة ، د . ت .

: رضــي الــدین محمــد بــن الحســن االســتراباذي مــع شــرح شــواهده شــرح شــافیة ابــن الحاجــب.٢٣

للبغدادي ، تحقیق : محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمـد محـي الـدین عبـد الحمیـد ، دار 

  م . ١٩٧٥هـ ـ  ١٣٩٥الكتب العلمیة ، بیروت ، 

: أحمد بـن األمـین الشـنقیطي ، مكتبـة النهضـة ، بغـداد شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها .٢٤

  م . ١٩٨٨، 
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، روایة : عبد اهللا بن محمد بن العباس الیزیدي عن أبي سعید السكري عـن ابـن شعر األخطل.٢٥

لبنـان ، ، دار المشـرق ، بیـروت ، ٢األعرابي ، نشره : األب انطوان صلحاني الیسوعي ، ط 

  د . ت . 

، جمع وتقدیم : الدكتور داؤد سلوم ، النجـف األشـرف ، مطبعـة شعر الكمیت بن زید األسدي.٢٦

  م . ١٩٦٩النعمان ، بغداد ، نشر مكتبة األندلس ، 

،  ١، تحقیــق : عبــد العزیــز ربــاح ، منشــورات المكتــب االســالمي ، ط شــعر النابغــة الجعــدي.٢٧

  م . ١٩٦٤هـ ـ  ١٣٨٤دمشق ، 

: اسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري ، تحقیـق : أحمـد عبـد ح ، تـاج اللغـة وصـحاح العربیـة الصحا.٢٨

  م .  ١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧،  ٤الغفور عطار ، دار العلم للمالیین ، بیروت ـ لبنان ، ط 

: أبــو عبــد اهللا محمــد بــن اســماعیل بــن ابــراهیم بــن المغیــرة البخــاري ، الطبعــة صــحیح البخــاري.٢٩

عـــن النســـخة الیونینیـــة ، دار احیـــاء التـــراث  ١٣١٣میریـــة ، بـــوالق ، الســـلطانیة ، المطبعـــة األ

العربي ، د . ت .

: االمــام أبــو الحســین مســلم بــن الحجــاج القشــیري النیســابوري ، تحقیــق : محمــد صــحیح مســلم.٣٠

، ١، فیصــل عیســى البــابي الحلبــي ، ط فـؤاد عبــد البــاقي ، القــاهرة ، دار احیــاء الكتـب العربیــة 

  م .  ١٩٥٥هـ ـ  ١٣٧٤

: أبـــو هـــالل الحســـن بـــن عبـــد اهللا بـــن ســـهل العســـكري ، عّلـــق علیـــه ووضـــع الفـــروق اللغویـــة.٣١

هــ  ١٤٢٤،  ٢حواشیه : محمد باسل عیون السود ، دار الكتب العلمیـة ، بیـروت ـ لبنـان ، ط 

  م . ٢٠٠٣ـ 

ید وعبد المج)أبو الفضل ابراهیم(: أبو هالل العسكري ، تحقیق : محمد كتاب جمهرة األمثال .٣٢

  م . ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨،  ٢قطامش ، بیروت ، دار الجیل ، ط 

: أبـو بشـر عمــرو بـن عثمـان بــن قنبـر ، تحقیـق : عبــد السـالم محمـد هــارون ، كتـاب ســیبویه.٣٣

بیروت ، عـالم الكتـب للطباعـة والنشـر ، مصـورة عـن طبعـة دار القلـم والهیئـة العامـة للكتـاب ، 

  م . ١٩٧٧ـ  ١٩٦٦القاهرة ، 

أبــــو عبــــد الــــرحمن الخلیــــل بــــن أحمــــد الفراهیــــدي ، تحقیــــق : الــــدكتور مهــــدي :كتــــاب العــــین .٣٤

،  ١، ج ٢شــــــؤون الثقافیــــــة ، ط المخزومــــــي ، الــــــدكتور ابــــــراهیم الســــــامرائي ، بغــــــداد ، دار ال

، ١٩٨٤،  ٧ج ، و  ١٩٨٢،  ٦، و ج  ٥، و ج  ٤و ج  ١٩٨١،  ٣، و ج  ٢، ج ١٩٨٠

  . ١٩٨٥،  ٨و ج 

: أبـو القاسـم جـار اهللا محمـود ون األقاویل فـي وجـوه التأویـل الكشاف عن حقائق التنزیل وعی.٣٥

  م . ٢٠٠٢هـ ـ  ١٤٢٣، دار المعرفة ، بیروت ـ لبنان ،  ١بن عمر الزمخشري ، ط 
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، طبعــة مصــورة عــن )ابــن منظــور(: جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم األنصــاري لســان العــرب .٣٦

، الدار المصـریة للتـألیف والترجمـة ، طبعة بوالق ، المؤسسة المصریة للتألیف واألنباء والنشر 

  د . ت .

، علیـه : الـدكتور محمـد فـؤاد سـزكین: أبي عبیدة معمر بن المثنـى التیمـي ، علَّـقمجاز القرآن.٣٧

  م .  ١٩٧٠هـ ـ  ١٣٩٠دار الفكر ، الطبعة الثانیة ، 

یـق أبو محمد عبد الحق بن عطیة األندلسي ، تحق:المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز.٣٨

وتعلیـق : الرحـالي الفـاروقي ، عبـد اهللا بـن ابـراهیم األنصـاري السـید عبـد العـال السـید ابـراهیم ، 

  م. ١٩٧٧هـ ـ  ١٣٩٨،  ١محمد الشافعي صادق العناني ، الدوحة ، مؤسسة دار العلوم، ط 

: علـي بـن اسـماعیل بـن سـیده ، تحقیـق : عبـد السـتار أحمـد فــراج ، المحكـم والمحـیط األعظـم.٣٩

  م . ١٩٦٨هـ ـ  ١٣٨٨،  ١مصطفى البابي الحلبي وأوالده ، مصر ، ط مطبعة

: أحمد بن محمد بـن علـي الُمقـري ، تحقیـق المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي.٤٠

  . ١٩٧٧: الدكتور عبد العظیم الشناوي ، دار المعارف ، مصر ، 

هــ ـ  ١٤٠٣،  ٣عـالم الكتـب ، ط : أبـو زكریـا یحیـى بـن زیـاد الفـراء ، بیـروت ،معاني القرآن.٤١

  م . ١٩٨٣

: أبو اسحاق ابـراهیم بـن السـري الزجـاج ، شـرح وتحقیـق : الـدكتور عبـد معاني القرآن واعرابه.٤٢

  م  ٢٠٠٤هـ ـ  ١٤٢٤الجلیل عبده شلبي ، دار الحدیث ، القاهرة ، 

، للمالیـینني األحمـدي ، دار العلـم: موسى بن محمد بن الملیامعجم األفعال المتعدیة بحرف .٤٣

  م . ١٩٨٣،  ٢بیروت ـ لبنان ، ط 

ـــة.٤٤ ـــاییس اللغ ـــد الســـالم محمـــد هـــارون ، مطبعـــة معجـــم مق ـــن فـــارس ، تحقیـــق : عب : أحمـــد ب

  م .  ١٩٧٠هـ ـ  ١٣٩٠مصطفى البابي الحلبي وأوالده ، مصر ، 

: أبـو القاسـم الحسـین بـن محمـد المعـروف بالراغـب األصـفهاني ، المفردات في غریـب القـرآن .٤٥

ة وتقدیم : وائل أحمد عبد الرحمن ، د . ت .مراجع

: هارون بن موسى ، سلسلة خزانة دار صّدام للمخطوطات الوجوه والنظائر في القرآن الكریم .٤٦

 ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٩، ثقافة واالعالم ، بغداد ـ العراق، تحقیق : الدكتور حاتم الضامن ، وزارة ال

  م .
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األطاریح والرسائل الجامعیة :
: فخـري أحمـد الثنائي بـین أسـماء اهللا الحسـنى فـي القـرآن الكـریم ـ ألفاظـه ودالالتـهاألقتران .١

ســلیمان الجریســي ، رســالة ماجســتیر ، قــّدمت إلــى كلیــة اآلداب ـ جامعــة الموصــل بإشــراف : 

  م .١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨األستاذ الدكتور عبد الوهاب محمد علي العدواني ، 

حي رمضان ، رسالة ماجسـتیر قـّدمت إلـى كلیـة اآلداب ـ : أحمد فتاالستعارة في القرآن الكریم .٢

  م.١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨جامعة الموصل ، بإشراف : الدكتور جلیل رشید فالح ، 

: عبد اهللا حسن أحمد التركیب اللغوي االصطالحي النبوي في صحیح البخاري ـ دراسة داللیة.٣

إشــراف : األســتاذ الــدكتور ، أطروحــة دكتــوراه، قــّدمت إلــى كلیــة اآلداب ـ جامعــة الموصــل ، ب

  م .  ١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٧محیي الدین توفیق ابراهیم ، 

الدوریات : 
: د . محیي الدین توفیق ابراهیم ، بغـداد ، مجلـة المجمـع المصطلح اللغوي في القرآن الكریم. ١

  م. ١٩٨١هـ ـ  ١٤٠٧) ، ٤) ، الجزء (٣٧العلمي العراقي ، المجلد (


