
 متعة األضداد في لغة الضاد

فى نفس  من عجائب المغة العربية أن تجد كممة تعطي معنى وتعطى المعنى المضاد ليا ،
 :الوقت ومن ىذه الكممات 

 
أي ( وكان وراءىم ممك يأخذ كل سفينة غصبا ) خمف أو قدام وبو فسر قولو تعالى : وراء 

 .أماميم 
 

إذا ( تعالى والميل إذا عسعسإذا أقبل بظالمو أو أدبر ، ولذا قالوا في تفسير قولو : عسعس الميل 
 أقبل بظالمو أو إذا أدبر ، روي القوالن عن ابن عباس رضي اهلل عنيما

. 
أي كالميل األسود وقيل ( فأصبحت كالصريم ) وبو فسر قولو تعالى . الميل أو الصبح : الصريم 

 .كالنيار فال شيء فييا 
 

تعالى فأنجيناه وأىمو إال امرأتو كانت من  ولذا قالوا في تفسير قولو. الباقي أو الغائب : الغابر 
 .أي الباقين في عذاب اهلل أو الغائبين عن النجاة ( الغابرين

 
أي ... ( لتؤمنوا باهلل ورسولو وتعزروه ) أي التعنيف أو التعظيم ومنيا قولو تعالى : التعزير 
 تعظموه 

. 
عالى والمطمقات يتربصن بأنفسين الحيض أو األطيار ، ولذا اختمفوا في تفسير قولو ت: األقراء 

وقال أىل . ىي الحيض، وىو قول عمر وعمي وابن مسعود : قال أىل الكوفة( ثالثة قروء 
وقال الشافعي من إن االنتقال من الطير . ىي األطيار، وىو قول عائشة وابن عمر: الحجاز

 .إلى الحيضة يسمى قرءا 
 
 

أي ( وأسروا الندامة لما رأوا العذاب) ولو تعالى أخفيتو أو أعمنتو ، وبو فسر ق: أسررت الشيء 
 .أظيروىا 

 
 



قال ابن عباس أي قطعين ، ( أي جمع أو قطع ؛ وبو فسر قولو تعالى فصرىن إليك : صار 
 .اضممين إليك : وقال عطاء

 
 

أي ال تخافون ( ما لكم ال ترجون هلل وقارا : ) لمخوف ، وبو فسر قولو تعالى  لمرغبة أو: الرجاء 
 .مة اهلل تعالى عظ

 
 

 الطرب خفة تصيب اإلنسان لشدة حزن أو سرور : جاء في المعجم . الفرح أو الحزن : الطرب 
 
 

 .العطشان والرَّيان : النَّاِىُل : وفي المعجم . العطشان أو الذي قد شرب حتى روي : الناىل 
 

 . المنصف أو المشرك القاسط عن الحق : العادل 
 

 . إذا أقبمت عمييم حتى يروك أو إذا غبت عنيم حتى ال يروك : طمعت عمى القوم 
 

 . أصمحتو أو شققتو : شعبت الشيء 
 

 .المصمي بالميل أو النائم : الياجد 
 

 .الشيء الصغير الحقير  الشيء العظيم أو: الجمل 
 

 .المستغيث والصارخ المغيث : الصارخ 
 

 .السرعة في السير أو اإلقامة : اإلىماد 
 

 .الشك  ليقين أوا: الظن 

 


