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ملخص: 

يتناول هذ� �لبحث مفهوم م�سطلح »�خَلِبيث« يف �ال�ستعمالني �للغوي و�لقر�آين، مبينا 
�لن�سو�ص  فهم  يف  �أهميته  له  م�ستقاًل  علمًا  باعتباره  ومو�سوعه  �مل�سطلح،  مفهوم  بد�ية 
ومدى  �لكرمي،  �لقر�آن  يف  »�خَلِبيث«  م�سطلح  معنى  �إىل  و�لتعرف  �لقر�آنية،  و�مل�سطلحات 

عالقته باملعاجم �للغوية كمدخل متهيدي لعبور فهم فحوى عنو�ن �لبحث. 
ولكي تكتمل �ل�سورة و�سوحًا يتطلب منا: ��ستقر�ء مو�رد �مل�سطلح يف �لقر�آن �لكرمي 
�سيغ  و�سف  حيث:  ومن  �لكرمي،  �لقر�آن  يف  �لورود  مبو�طن  �ملتمثل  �الإح�ساء  حيث:  من 
ثم  و�ل�سكل،  �حلجم  حيث  من  �ملو�رد  هذه  معطيات  وحتليل  به،  وردت  �لتي  �ال�ستقاقات 
�النتهاء �إىل حتليل معانيه �جلزئية �ملت�سمنة يف كل مورد، ويف حال معرفة هذه �الأمور 

�سالفة �لذكر، �سيتم على غر�رها ��ستنباط تعريف ومفهوم له يف �لقر�آن �لكرمي. 
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The Concept of the Term «Malignant»
in Dictionaries and Its Uses in the Quran 

Abstract: 
This paper tackles the concept of the »malignant« in its linguistic and 

Quranic uses. It introduces the definition of the term considering its topic an 
independent science that has its importance in understanding the texts and the 
Quraniac terms. Also it aims at identifying the definition of « malignant» in 
the Holy Quran and its relation with linguistic dictionaries as a preliminary 
step to understand the main idea of this research. 

To be more precise, we should extrapolate the term’s occurrences in 
the Quran in terms of statistics which is represented by the places of its 
mentioning in the Holy Quran, describing its derivational forms, analyzing 
these occurrences in terms of size and form and finally by analyzing its partial 
meanings implied in each occurrence. When the aforementioned aspects have 
beenrealized, there will be an elicitation of a definition of the concept in the 
Holy Quran. 
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مقدمة:
و�ّله  للعاملني، حممد  �ملبعوث رحمة  و�ل�سالم على  و�ل�سالة  �لعاملني،  �حلمد هلل رب 

و�سحبه �أجمعني ومن تبعهم باإح�سان �إىل يوم �لدين. 
�أما بعد: 

�رتباط  �لكرمي، ولعلم �مل�سطلح  �لقر�آن  فهذ� بحث عن مفهوم م�سطلح »�خَلِبيث« يف 
وثيق بالدر��سات �لقر�آنية، فالقر�آن جمموعة من �ملفاهيم د�خل �لن�سو�ص ون�سق منها، �إذ� 
�لن�ص  �لتفقه يف  �إىل  �سبيل  وال  �لدين،  يفقه  تفقه مل  و�إذ� مل  �لدين  كليات  لت  ُح�سِّ لت  ُح�سِّ
�لقر�آين بغري در��سة م�سطلحاته، ور�سدها، وحتديد �أبعادها، و�لتدقيق يف حدودها و�آفاقها، 
�أغو�ر مفاهيمها ومقارنتها، و�لوقوف على تباين دالالتها بتاأثري تباين �متد�د�تها  و�سرب 
�لتي  �لق�سايا  �لقر�آين، و�ختالف معاين مبانيها باختالف  للن�ص  �لن�سيج �ملفهومي  د�خل 

طرحت فيها. 
�ص للقر�آن �لكرمي  وال �سك يف �أن ذلك من �ساأنه، �أن يحقق �لنقل من �لفهم �ل�سطحي �ملهمَّ
ن على �أ�سا�سه من بناء قو�عد فكرية وهيكلية بنيوية متما�سكة  كِّ �إىل �لفهم �لعلمي �لدقيق، وُيَ
يف نظرة �لقر�آن �إىل �لوجود و�حلياة و�الإن�سان و�ملجتمع، ويقلل من ��ستعار �لنز�ع حول كثري 
من �الآيات و�لقيم �لقر�آنية، وتتبلور �لروؤية �لفقهية لكثري من �الأحكام �ل�رشعية �لتي �بتعد 
�لقر�آين  �لن�ص  �إىل كلية  �أحيانًا  �لتفات منهم  �لقر�آن مب�سافة، دون  �لفقهاء عن  فيها بع�ص 
و�سول  مفتاح  �لقر�آنية  فامل�سطلحات  و�ملعاين.  �ملفاهيم  من  كثري�َ  �أ�ساع  مما  و�أن�ساقه، 

�لعقول �إىل مر�د �هلل عز وجل. 
�خللخلة  خماطر  جتنب  �أجل  من  فكر،  و�إعمال  ومتعن  بعمق  در��ستها  يجب  هنا  من 
�إىل  �حلاجة  باأم�ص  نحن  مما  وتدبره،  �لعظيم  �هلل  كتاب  فهم  يف  و�الختالف  و�ال�سطر�ب 

�البتعاد عنه يف ع�رشنا �حلا�رش �لذي �آلت �إليه �الأمة �ليوم من متزق وت�رشذم. 
وبناًء على ذلك جاء تق�صيم البحث كالآتي: 

مقدمة ت�سمل �أهمية �ملو�سوع، وحمدد�ته، و�جلديد �ملرجو منه، ومفهوم �مل�سطلح . 1
يف �للغة و�ال�سطالح ب�سكل عام و�ال�سطالح �لقر�آين ب�سكل خا�ص، ومو�سوعه كعلم م�ستقل 

له �أهميته يف فهم �لن�سو�ص و�مل�سطلحات �لقر�آنية. 
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�ملبحث �الأول: مفهوم م�سطلح »�خَلِبيث« يف �ملعاجم �للغوية و�ال�سطالح �لقر�آين. . 2
�ملبحث �لثاين: حد »�خلبيث« يف ��سطالح �لقر�آن �لكرمي. . 3
�خلامتة: وفيها �أهم نتائج �لبحث و�لتو�سيات. . 4

متهيد:

مفهوم املصطلح: 
 يعدُّ �مل�سطلح هوية �لعلوم بكل ما يحمله من الفتات معرفية فل�سفية، �جتماعية، ولغوية 
وغري ذلك، فبدون معرفة �مل�سطلحات ال يكننا �إدر�ك �لعلم، وال فهم مكنوناته �ملا�سية يف 

�الت�ساع و�لعمق. 
يقول �لدكتور �لبو�سيخي )1( : »�مل�سطلح: عنو�ن �ملفهوم، و�ملفهوم �أ�سا�ص �لروؤية، 
و�ألو�نها  و�أ�سكالها  باأحجامها  هي؛  كما  �الأ�سياء  تريك  �لتي  �الإب�سار  نظارة  و�لروؤية 

 .  )2( �لطبيعية« 
�لعلمية  �لعالقة بني �ملفاهيم  �لقا�سمي: »�مل�سطلحية علم يبحث يف  �لدكتور  ويقول 

و�مل�سطلحات �للغوية �لتي تعرب عنها« )3( . 
�لباحثني  من  كبري  باهتمام  ت�ستاأثر  �مل�سطلحية  �لدر��سة  �أخذت  �ملنطلق  هذ�  من 
و�لد�ر�سني بعدما حتقق ح�سورها على م�ستوى �لبحث �لعلمي و�الأكاديي، فامتدت و�سملت 
جمموعة من �حلقول �ملعرفية �ملرتبطة �أ�سا�سًا بعلوم �الإن�سان، كما �متدت لت�سمل �أغو�ر هذه 
�حلقول، وتقدم نتائج طليعية للو�سول �إىل حقائقها ودقائقها، فدر��سة �مل�سطلح عودة �إىل 
�لو�قع �لعلمي �ل�سحيح �لتي يتم من خاللها �لك�سف عن غطاء �لغفلة �ملعرفية �لتي �سملت 
ومو�سوعه،  �مل�سطلح،  مفهوم  على  بد�ية  �سنقف  هنا  ومن  و�لبحوث.  �لدر��سات  من  كثري�ً 

ومنهجه كمدخل للدر��سة. 
اأول - تعريف امل�صطلح:  ◄

لفظ »م�سطلح« م�سدر ميمي من �لفعل »��سطلح« �لذي يرجع �إىل �ملادة �للغوية »�سلح« 
وهي مادة تفيد معنى �سد �لف�ساد، قال �جلوهري يف �ل�سحاح: »�ل�سالح �سد �لف�ساد« )4( ، 
ْلح. كما تفيد معنى �التفاق، جاء يف ل�سان �لعرب: »و�ل�سلح: ت�سالح �لقوم  و�ل�سالح من �ل�سٌّ
بينهم« )5( ، �أي �تفقو�. وقد جاء يف حديث �بن عبا�ص ر�سي �هلل عنه »قال: »هذ� ما �أ�سطلح 
بني  �لف�ساد  فاإ�سالح  داليل  تقارب  �ملعنيني  وبني  �تفق.  �أي   ،  )6( �هلل«  ر�سول  حممد  عليه 

�لنا�ص �أو �لقوم ال يتم �إال باتفاقهم. 
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و�ال�سطالح م�سدر، ويعني �التفاق، ويف ذلك يقول �جلرجاين: �ال�سطالح: »عبارٌة عن 
من  �للفظ  �إخر�ج  وقيل:  �الأول.  مو�سعه  عن  ينقل  ما  با�سم  �ل�سيء  ت�سمية  على  قوم  �تفاق 
باإز�ء �ملعنى.  �للفظ  �تفاق طائفة على و�سع  �آخر ملنا�سبة بينهما. وقيل:  �إىل  معنى لغوي 
وقيل: �إخر�ج �ل�سيء عن معنى لغوي �إىل معنى �آخر؛ لبيان �ملر�د. وقيل: لفٌظ معني بني قوم 

معينني« )7( . 
وقال �أبو �لبقاء �لكفوي: »هو �تفاق �لقوم على و�سع �ل�سيء« )8( . 

�سيء  ت�سمية  على  قوم  �تفاق  عن  عبارة  وهو  �خلا�ص،  �لعرف  »هو  �لتهانوي:  وقال 
با�سم بعد نقله عن مو�سوعه �الأول ملنا�سبة بينهما كالعموم و�خل�سو�ص، �أو مل�ساركتهما 

يف �أمر �أو م�سابهتهما يف و�سف �أو غريها« )9( . 
وقال �حمد فار�ص �ل�سدياق: »�تفاق طائفة خم�سو�سة على �أمر خم�سو�ص« )10( . 

وقال �لدكتور حجازي: »مفهوم مفرد �أو عبارة مركبة ��ستقر معناها« )11( . 
وقال �لدكتور �ساهني: »�للفظ �أو �لرمز �للغوي �لذي ي�ستخدم للداللة على مفهوم علمي 

�أو عملي �أو فني �أو �أي مو�سوع ذي طبيعة خا�سة« )12( . 
يف  م�ساحة  وال   - و�حد  مبعنى  لفظان  و�ال�سطالح  �مل�سطلح  �أن  �سبق  مما  ويالحظ 

�ال�سطالح فيهما - حيث تتوافر فيه ال�رشوط الآتية: 
Ú  .التفاق على �لداللة على معنى معني�
Ú  .ختالف داللة �جلديدة عن داللة �للغوّية �الأوىل�
Ú  .عالقة منا�سبة �أو م�ساركة �أو م�سابهة بني �ملدلول �جلديد و�ملدلول �الأويل

وعلم �مل�سطلح: يعدُّ علمًا قائماأً بحد ذ�ته، كباقي �لعلوم �ملعرفية، له �أهمية كبرية يف 
فهم �مل�سطلحات و�الألفاظ، عرَّفه بع�س اأهل الخت�صا�س كالآتي: 

Ú  لعلوم� �لعلم �لذي يتخذ من م�سطلحات  قال �لدكتور عبد �ل�سبور �ساهني: »هو 
و�لتاريخ  �لو�قع  يف  مفاهيمها  وبيان  تبني  بغر�ص  خا�ص  منهج  وفق  له،  مو�سوعًا 

معاً« )13( . 
Ú  ملفاهيم� بني  �لعالقة  يف  يبحث  �لذي  �لعلم  »هو  �لقا�سمي:  علي  �لدكتور  وقال 

�لعلمية و�مل�سطلحات �للغوية، �لتي تعرب عنها« )14( . 
Ú  من �لداليل،  �لو�قع  يدر�ص  �لذي  �لعلم  «هو  �الأن�ساري:  فريد  �لدكتور  وقال 

�لعلمي  جماله  �سمن  عنه،  �ملتولدة  وفروعه  له،  �ملكونة  وخ�سائ�سه  مفهومه  حيث 
 . )15( �ملدرو�ص به« 
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Ú  وقالت �لدكتورة فريدة زمرد: «هو �لعلم �لذي يقوم على ��ستخر�ج ��سطالحات ن�ص
�سو�هد  بح�سب  وت�سنيفها  معانيها،  تعليل  ثم  ��ستعماالتها،  وحتليل  ما،  علم  ن�سو�ص  من 

�لن�ص نف�سه؛ من �أجل تعريف �ملفاهيم �لتي تدل عليها تلك �مل�سطلحات« )16( . 
بالنظر �إىل ما �سبق من �لتعريفات: يتبنّي �أّن مفهوم علم �مل�سطلح، و�إن تباينت وجهات 
�لنظر يف حتديد مفهومه بني �لعلماء، يبقى علمًا بر�أ�سه، مد�ره �مل�سطلحات وما يدور يف 

فلكها بق�سد حتليلها وتعليل معانيها؛ للو�سول �إىل فهمها، وفق منهج علمي �سليم. 
ومنهجنا يف هذا البحث هو املنهج التحليلي التعليلي، الذي يقوم على خم�صة 
الدرا�صة الإح�صائية، واملعجمية، والن�صية واملفهومية، والعر�س  اأركان رئي�صة هي: 

امل�صطلحي. 
�لدر��سة �الإح�سائية: تعني �إح�ساء �لن�سو�ص �لتي وردت بها م�سطلح »�خَلِبيث« يف . 1

�لقر�آن �لكرمي وكيفما وردت، وباأي معنى و�سورة لفظية وردت، من حيث �ال�سمية و�لفعلية، 
�ملندرجة  �لعلمية  و�لق�سايا  �للغوي  جذره  من  و�ال�ستقاق  �الإ�سافية،  و�لرت�كيب  و�الإفر�د 

حتت مفهومه. 
�للغوية . 2 �ملعاجم  يف  »�خَلِبيث«  م�سطلح  معنى  در��سة  �ملعجمية:  �لدر��سة 

�ملعاين  �أي  من  للم�سطلح،  �للغوية  �ملادة  مد�ر  عينيها  ن�سب  ت�سع  در��سة  و�ال�سطالحية 
�للغوية �أخذ وباأي �ل�رشوح �رشح. 

�لدر��سة �لن�سية: ويق�سد بها در��سة م�سطلح »�خَلِبيث« وما يت�سل به، بهدف تعريفه . 3
و��ستخال�ص كل ما ي�سهم يف جتلية مفهومه، من �سفات وعالقات، و�سمائم، وغري ذلك. 
وهذ� �لركن هو عمود منهج �لدر��سة �مل�سطلحية؛ كونها �أكرث �لت�ساقًا بن�سو�ص �مل�سطلح 

وما يدور يف فلكها من �رشوح وغريها. 
من . 4 و��ستخل�ست  فهمت  �لتي  �لنتائج  در��سة  بها  »ويق�سد  �ملفهومية:  �لدر��سة 

�لت�سور  خال�سة  يجلي  مفهوميا  ت�سنيفا  وت�سنيفها  به،  يت�سل  وما  �مل�سطلح  ن�سو�ص 
�مل�ستفاد ملفهوم �مل�سطلح �ملدرو�ص يف �ملنت �ملدرو�ص. وكل ما �سبق يعد مرحلة �الإعد�د 

و�لدر��سة للم�سطلح. 
�ل�سابقة، ويق�سد . 5 �لعر�ص �مل�سطلحي: تبد�أ هذه �ملرحلة من حيث �نتهت �ملرحلة 

بها »�لكيفية �لتي ينبغي �أن تعر�ص وحترر عليها خال�سة �لدر��سة �مل�سطلحية للم�سطلح 
ونتائجها« )17( ، وت�سمل �لتعريف، و�ل�سفات �ملتمثلة باخل�سائ�ص �لوظيفية �لتي يوؤديها 
�مل�سطلح د�خل �لن�ص، وعالقات �مل�سطلح بغريه من �مل�سطلحات، و�ل�سمائم و�مل�ستقات. 
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هذه هي �لعنا�رش �ملفهومية �لتي يخ�سع لها عر�ص �مل�سطلح. ويبقى لكل م�سطلح 
خ�سو�سيته �لنابعة من داللته وحجم وروده يف �لن�سو�ص وقوته �ال�سطالحية، وكل بحث 
يف �مل�سطلح له خ�سو�سيته �لنابعة من طبيعة �ملنت �ملدرو�ص فيه، فلي�ست در��سة �مل�سطلح 
�لو�حد يف �ملنت �لو�حد كدر��سة �مل�سطلح �ملتعدد يف �ملنت �ملتعدد، �أو �مل�سطلح �لو�حد يف 
�ملتون �ملتعددة، �أو �مل�سطلحات �ملتعددة، ولي�ست �ملتون �لنظرية كاملتون �لتطبيقية، وال 

�ملتون �لب�رشية ككالم �هلل تعاىل ور�سوله. 
مفاهيم  تبني  جامعة  منهجية  »در��سة  �مل�سطلحية:  �لدر��سة  �إن  �لقول:  ف�سفوة 
د�خل  و�متد�د�ته  للم�سطلح،  �لذ�تية  �ملعاين  مقومات  وتبني  ن�سو�سها،  من  �مل�سطلحات 
�لن�سيج �ملفهومي للن�ص عرب �سمائمه و��ستقاقاته و�لق�سايا �ملو�سولة به« )18( . ومن حيث 
وتنق�صم  �لتاريخية،  و�لروؤية  �لو�سف  بني  جتمع  منهجية  �أ�سوال  تتبنى  فاإنها  كذلك،  هي 

اإجراءاتها املنهجية التف�صيلية اإىل مرحلتني: 
Ú  أحد�هما: �لدر��سة �أو �الإعد�د، حيث يكون �ل�سري من �جلزء �إىل �لكل )مرور� باالإح�ساء�

و�لدر��سة �ملعجمية و�لدر��سة �لن�سية و�لدر��سة �ملفهومية( . 
Ú  �إىل �جلزء. بدء� �لكل  �ل�سري من  �لعر�ص �مل�سطلحي، حيث ي�سري  و�لثانية: مرحلة 

مبا يبني مقومات �ملعاين �لذ�تية للم�سطلح، من تعريف و�سفات وعالقات، و�نتهاء يبني 
�متد�د�ته وت�سعباته �ملفهومية د�خل ذ�ته �أو خارجها، من �سمائم وم�ستقات وق�سايا. بكل 
�لقر�آن  هذه �ملر�حل نكون قد �قرتبنا من مو�سوع در��ستنا مفهوم م�سطلح »�خَلِبيث« يف 

�لكرمي. 

املبحث األول:

مصطلح »اخَلِبيث« يف املعاجم اللغوية واالصطالح القرآني: 

اأول - مفهوم »اخَلِبيث« يف اللغة:  ◄
و�لولد  �لرزق  من  �لَطيَّب  �سد  ويعني:  َخُبَث،  �للغوي  �جلذر  من  ماأخوذ  لغة:  �خَلِبيث 
، و�جَلْمُع   )20( �أو �لفعل  �للون  �أو  ، وقيل: كل �سيء فا�سد �سو�ء كان من �لطعم   )19( و�لنا�ص 
)�اْلأَْعَر�ف: 157(. قال  َباِئَث}  َ ِهُم اخلخْ َعَليخْ {َوُيَحرُِّم  ُخْبَثاُء وَخَبَثٌة، وَخَباِئٌث، قال تعاىل: 
ٌّ« ب�سم �ل�ساد وت�سديد �لر�« وَف�َساٌد وَقَذ�َرٌة )21( . ومنه �خَلاِبُث  �بن عا�سور: كل َما فيه �رشُ
َحابًا �أَو �أَْهاًل، �أَو �أَْعَو�نًا ُخَبَثاَء. و�خَلِبيَثُة: تعني كل كلمة قبيحة من  ْخُذ �أَ�سْ و�مُلْخِبُث: �لِذي َيتَّ

كفر وكذب ومنيمٍة وغري ذلك يقال: 
َباِت. . 1 ُلح ِللنَّ �أَر�ٌص َخِبيَثٌة: �سبخة ال َت�سْ
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�لقبيحة . 2 �الأفعال  �أهلها  عمل  عن  كناية  �ل�رش،  كثريُة  فيها  �أمان  ال  َخِبيَثٌة:  َبْلَدة 
كاللو�ط ِ. 

ِبيَثاُت . 3 َ {اخلخْ َتَعاىَل  َقْوُلُه  َوِمْنُه  ز�نية،  وفرجها  نف�سها  حَت�سن  ال  َخِبيَثٌة:  �مر�أٌَة 
ِبيُثوَن ِللخَْخِبيَثاِت} )�لنور: 26(.  َ ِللخَْخِبيِثنَي َواخلخْ

كلمٌة َخِبيَثٌة: كلمة �لكفر. كَقْوُلُه َتَعاىَل: {َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َك�َصَجَرٍة َخِبيَثٍة} . 4
َكَر�َهِة  ِجَهِة  و�لب�سل من  �لثوم  وقيل:  �حَلْنَظُل،  ها  �إِنَّ قيل:  �خَلِبيَثُة  و�ل�سجرُة   )26 )�إبر�هيم: 

َطْعِمها ور�ِئَحِتها. 
َنْكهة َخِبيَثٌة: ِفيَها َننْتٌ وكره طعمها. . 5
َنْف�ٌص َخِبيَثٌة: �رشيرة. . 6
�َسْبٌي َخِبيَثٌة: �إِذ� كان َعْن َغْدر وَنْق�ص َعْهٍد يف ِحلِِّة �سبهة. . 7

�أَر�َد  �إِذ�  ِبيَّ �سلى �هلل عليه و�سلم كان  �لنَّ و�إِناِثِهم، لقوله  �ل�ّسَياِطنِي  ُذْكر�ِن  و�خلبائث: 
�خَلاَلَء َقاَل: {اأَُعوُذ ِباللَّ من اخُلبخِْث واخَلَباِئِث} )22( . 

َوُهَو  الرَُّجُل  ُي�َصلِّي  {َل  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  لقوله  و�لَغاِئط،  �لَبْول  و�الأَْخَبَثاِن: 
َبَثاِن} )23( .  ُيَداِفُعُه الأَخخْ

ة: َما َنَفاه �لِكرُي �إِذ� �أُِذيَبا، َوُهَو َما اَل َخرْيَ فيِه )24( .  وَخَبُث �حَلِديِد و�لِف�سّ
و�خلال�سة: �أن �ملعنى �للغوي لكمة » َخِبيث« تبني اأنها تدور بعد التاأمل اإىل معاٍن 

عديدة منها: 
كل �سيء فا�سد �سو�ء كان من �الأطعمة �أم �الألو�ن �أو �الأفعال. . 1
�ل�رش من �الأقو�ل و�الأفعال. . 2
�لرديء �خل�سي�ص �لننت من �الأطعمة. . 3
�حلر�م و�لنجا�سة. 5. و�لف�سق و�لفجور. . 4
ثانياً - مفهوم اخلبيث يف ال�صطالح:  ◄

من خالل ��ستعر��ص و��ستقر�ء معنى »�خَلِبيث« يف �ملعاجم �للغوية، و��ستعماالته يف 
�لقر�آن �لكرمي وجدت �أن �ملعنى �ال�سطالحي له، مل يتعدَّ معناه �للغوي. 

م معقوال، َوَذِلَك  َبُث: »َما ُيكره رد�ءًة وخ�سًة، حم�سو�سا َكاَن �أَ قال �أبو �لبقاء �لكفوي: »�خْلَ
يَتَناَول �ْلَباِطل يِف �اِلْعِتَقاد، َو�ْلكذب يِف �مْلَقال، و�لقبح يِف �لفعال« )25( 
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وقال �لتهانوي: »�خُلْبث بال�سم و�سكون �ملوّحدة هو: �لنجا�سة �حلقيقية، كما �أّن �حلدث 
هو �لنجا�سة �حلكمية« )26( . 

وقال �لر�غب �الأ�سفهاين: »�خُلْبُث و�خَلِبيُث: ما يكره رد�ءة وخ�سا�سة، حم�سو�سا كان �أم 
معقوال، و�أ�سله �لّرديء �جلاري جمرى َخَبِث �حلديد« )27( . 

ِديد:  ل: �لرَِّديء من كل �َسْيء. وَخبُث �لف�سة َو�حْلَ بيث يِف �الأَ�سْ وقال �بن �جلوزي: »�خْلَ
بيث: �لّطيب« )28( .  َر�م َويِف �ل�رشير، َوَنْحو َذِلك. و�سد �خْلَ َما َنَفاُه �ْلِكري َعنُه، ثمَّ ��ستعري يِف �حْلَ
»عني  هو:  �ال�سطالح  يف  �خَلَبيث  معنى  يف  �لكويتية  �لفقهية  �ملو�سوعة  يف  وجاء 

�لنجا�سة« )29( . 
هو  ْبُث:  »�خْلُ �الأعر�بي:  �بن  عن  ينقله  فيما   - �هلل  رحمه   – �لنووي  زكريا  �أبو  وقال 
َعاِم  َلِل فهو �ْلُكْفر، و�إِن كان من �لطَّ ْتُم، َو�إِن كاَن مْن �مْلِ ْكُروُه فاإِن كان من �لكالم فهو �ل�سَّ �مْلَ
ْبث يف �ملعادن ما نفاه �لكري مما ال خري  ، و�خْلُ ارُّ �ِب فهو �ل�سَّ َ َر�ُم و�إِن كان من �ل�رشَّ فهو �حْلَ

فيه« )30( . 
يلحظ من خالل تعريفات �لعلماء للفظ �خَلِبيث، �أن بع�سهم قد �ساوى بني لفظ �خَلَبث 
و�خَلِبيث يف �ملعنى، وهو معنى �سحيح و�سليم؛ كون �خَلِبيث م�سدر� له، ويحمل �ل�سفات 
�لتي جتعله بهذ� �مل�ستوى من �خل�سة و�لرد�ءة ممقوتًا بني �لنا�ص تعافه �لنفو�ص وت�ستقذره 
َرَت  وتبعد عنه يف �لتعامل، وهذ� يحقق فطرة �هلل �لتي فطر �لنا�ص عليها لقوله تعاىل: {ِفطخْ
ِ} )�لروم: 30(، قال �لر�زي: خلقة و�سنعة  لخِْق اللَّ ِديَل خِلَ َها َل َتبخْ ا�َس َعَليخْ ِتي َفَطَر النَّ ِ الَّ اللَّ

�هلل تعاىل �لتي خلق �لنا�ص عليها من �ل�سعور بالعبودية له وقبول �حلق و�إدر�كه )31( . 
ومن هذ� كله، ن�ستطيع �لقول: �إن �خَلِبيث هو ما ال يجوز �النتفاع به �رشعا، �إاّل يف حال 
�ل�رشورة وتقّدر �ل�رشورة عندها بقدرها دون تعّد. كما ن�ستطيع من خالل هذه �لتعريفات �أن 
ن�ستجمع تعريفًا للَخِبيث يف �ال�سطالح فنقول: هو كل �سيء جن�ص تعافه �لنفو�ص وت�ستكرهه 
�سو�ء كان �سيئًا معقوال �أم حم�سو�سًا، وُيعَرف بح�سب موقعه يف �ل�سياق يف �لن�ص �لو�رد يف 

ْف�ص من �ملحظور�ت.  �لقر�آن �لكرمي، فيطلق وير�د به ما ال يو�فق �لنَّ
ثالثاً: مفهوم اخَلبِيث يف القراآن الكرمي.  ◄

ِبيث يف القراآن على َثاَلَثة اأوجه )32( :  َ فخْ�ِصري اأَن اخلخْ ذكر اأهل التَّ
ِبيَث . 1 َ اخلخْ ُلوا  َتَتَبدَّ {َوَل  َتَعاىَل:  َقْوله  َوِمْنه  �ملال:  من  َر�م  �حْلَ مبعنى  ِبيث  �خْلَ

يِِّب} )�لن�ساء: 2( قال �لطربي: �أعطو� يا مع�رش �أو�سياء �ليتامى: �أمو�لهم �إذ� هم بلغو�  ِبالطَّ
فتاأخذو�  لكم،  �خَلبيَث  �حلر�َم عليكم  �أيتامكم  �أمو�ل  تتبدلو�  �لر�سد، وال  و�أون�ص منهم  �حللم 
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رفائعها وخياَرها وجياَدها بالطيب �حلالل لكم من �أمو�لكم، �أي ال تاأخذو� �لرديء �خل�سي�ص 
بدال من �لطيب �حلالل من �أمو�لكم )33( . 

يِِّب} )�آل . 2 ِبيَث ِمَن الطَّ َ يَز اخلخْ ِبيث مبعنى �ْلَكاِفر: َوِمْنه َقْوله َتَعاىَل: {َحتَّى َيِ �خْلَ
179(. قال �لطربي: »حتى ييز �خلبيث« وهو �ملنافق �مل�ست�رشُّ للكفر من �لطيب،  عمر�ن: 
وهو �ملوؤمن �ملخل�ص �ل�سادق �الإيان، باملحن و�الختبار، كما ميَّز بينهم يوم �أحد عند لقاء 

�لعدّو عند خروجهم �إليهم« )34( . 
َخِبيَثٍة} . 3 َكِلَمٍة  {َوَمَثُل  َتَعاىَل:  َقْوله  َوِمْنه  و�ل�رشك:  �ْلكْفر  كلمة  مبعني  بيث  �خْلَ

َك باهلل، وهي »�لكلمة �خلبيثة«،  )�إبر�هيم: 26( َيْعِني )كلمة( �ْلكْفر. قال �لطربي: »ومثل �ل�رشِّ
ك�سجرة خبيثة وهي �حلنظل« )35( . 

املبحث الثاني:

حّد »اخَلِبيث« يف اصطالح القرآن الكريم:

�لق�سد هاهنا من �حلّد، حتديد مفهوم »�خَلِبيث« يف �لقر�آن �لكرمي، مبعنى و�سع تعريف 
له �نطالقًا من معاين �مل�سطلح يف كل �لن�سو�ص �لتي ورد فيه، ولتحقيق ما �صلف ي�صتلزم 

املنازل الآتية: 
Ú  الإح�ساء� تامًا من حيث  ��ستقر�ًء  �لكرمي  �لقر�آن  »�خَلِبيث« يف  لفظ  ��ستقر�ء مو�رد 

)مو�طن وروده يف �لقر�آن( ، و�لو�سف )�ل�سيغ �ال�ستقاقية �لتي وردت به ومن خالله( . وهذ� 
يعرف باالإح�ساء �لو�سفي ملو�رد �للفظ يف �لقر�آن �لكرمي. 

Ú  :معرفة �لدالالت و�ملعاين �لتي ورد فيها �للفظ يف �لقر�آن �لكرمي، وهذ� يقت�سي
حتليل معطيات هذه �ملو�رد من حيث �أحجامها و�سيغها.  -
حتليل هذه �ملو�رد من حيث �ملعاين �جلزئية �ملت�سمنة يف كل مورد.  -

ويف حال معرفة هذه �الأمور، �سيتم ��ستنباط �لتعريف �ملعترب مل�سطلح »�خَلِبيث« يف 
�لقر�آن �لكرمي. 

الإح�صاء الو�صفي ملوارد لفظ »اخَلبيث« يف القراآن الكرمي. . 1
يق�سد باالإح�ساء �لو�سفي: �إح�ساء مو�طن وروده يف �آيات �لقر�آن �لكرمي، ومن ثم 
و�سف �أ�سكال �ل�سيغ �ال�ستقاقية �لتي وردت به. فقد ورد لفظ �خَلِبيث يف �لقر�آن �لكرمي 
من خالل �سبعه )7( ��ستقاقات ُتًكّون يف جمموعها �ستة ع�رش )16( مو�سعَا )36( نبينها 
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يف �جلدول �الآتي: 
الجدول )1( 

حجم الورودال�صتقاقحجم الورودال�صتقاقحجم الورودال�صتقاق

َباِئَث1لْلَخِبيِثنَي1َخُبَث 2�خْلَ

ِبيَث  -  - 2َخِبيَثٍة7�خْلَ
ِبيُثوَن ِبيَثاُت1�خْلَ 16املجموع2�خْلَ

اأهم ما يالحظ من هذا التق�صيم: 
Ú  يحتل لفظ »�خَلِبيث« من بني تلك �ملو�رد: �سبعة مو��سع موزعٌة على خم�ص �سور

جميعها مدنية وهي: « �لبقرة، �آل عمر�ن، �لن�ساء، �ملائدة، و�الأنفال« )37( . ففي �سورة �لبقرة 
)38( : ورد �للفظ ب�سيغة �ل�سفة �مل�سبهة �لد�لة على �لثبوت و�لدو�م، وتقرير وتاأكيد على �أن 

�خَلِبيث �سفة مالزمة ملن يت�سف به �سو�ء كان ح�سّيَا �أو معقوال م�سافًا �إىل: 
ِذيَن اآَمُنوا  - َها الَّ �الأمو�ل: كما يف �سورة �لبقرة يف �الآية )267( قال تعاىل: {َيا اأَيُّ

ُه  ِمنخْ ِبيَث  َ اخلخْ ُموا  َتَيمَّ َوَل  أَرخْ�ِس  الخْ ِمَن  َلُكمخْ  َنا  َرجخْ اأَخخْ ا  َوِمَّ ُتمخْ  َك�َصبخْ َما  َباِت  َطيِّ ِمنخْ  ِفُقوا  اأَنخْ
َواَلُهمخْ َوَل  َيَتاَمى اأَمخْ ِفُقوَن}، ويف �لن�ساء )39( : وذلك يف �الآية )2(: قال تعاىل: {َواآُتوا الخْ ُتنخْ

يِِّب}. )مرتني( وهذ� �الأمر له داللة �سنبيِّنها الحقا.  ِبيَث ِبالطَّ َ ُلوا اخلخْ َتَتَبدَّ
�آل عمر�ن )40( : يف �الآية  - �خلبيث من �لرجال: وهو �ملنافق �لكافر: كما يف �سورة 

يِِّب} )مرة و�حدة(.  ِبيَث ِمَن الطَّ َ يَز اخلخْ )179(: قال تعاىل: {َحتَّى َيِ
�حلر�م من �الأمو�ل و�الأطعمة و�الأ�رشبة... �لخ: كما يف �سورة �ملائدة )41( : يف �الآية  -

يُِّب}. ويف �الأنفال )42( : وذلك يف �الآية  ِبيُث َوالطَّ َ َتِوي اخلخْ )100(: قال تعاىل: {ُقلخْ َل َي�صخْ
يِِّب} )مرتني(.  ِبيَث ِمَن الطَّ َ ُ اخلخْ )37(: قال تعاىل: {ِلَيِميَز اللَّ

Ú  ح�سور لفظ » �خَلِبيث« يف �ل�سور �ملدنية، �أكرث منه يف �ل�سور �ملكية، وهذ� �أي�سا له
داللة �سنبينها الحقًا. 

Ú  ورد لفظ »�خَلِبيث« يف كل �الآيات معرفًا – ما عد� �الآتيني )26( يف �سورة �إبر�هيم
جاءت نكرة. قوله تعاىل:( َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َك�َسَجَرٍة َخِبيَثٍة ). 

Ú  ورد لفظ »�خَلِبيث« ب�سيغة �ملا�سي )َخُبث( مرة و�حدة، يف حني مل يرد ولو مرة
و�حدة ب�سيغة �مل�سارع �أو �الأمر، مما له داللة و��سحة �سنبينها الحقًا. 

يجمل  �إليه،  تنتمي  �لذي  و�ملجال  و�ل�سيغة  �لكم  حيث  من  �ملو�رد  هذه  وحا�سل 
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يف �جلدول �الآتي: 
الجدول )2(

مو�صع الورود
�صكل الورودحجم الورود

ال�صورة، ورقم الآيةاملجال

مدين

{�خَلِبيث من �الأمو�ل} م�سدر1�لبقرة )267( 
{�خَلِبيث من �لرجال} م�سدر1�آل عمر�ن 179

{�خَلِبيث من �الأمو�ل} م�سدر1�لن�ساء - 2
{�خَلِبيث من �حلالل} م�سدر2�ملائدة - 100
{�خَلِبيث من �الأمو�ل} م�سدر2�الأنفال - 37

7املجمــوع

�جلدول  فيجمعها  و�سور«  »�آيات  �ملو�رد:  هذه  د�خل   )43( �مل�سطلح  ورود  ن�سب  و�أما 
�الآتي: 

الجدول )3(

ن�صبة الورودحجم ورود امل�صطلح فيهاعدد اآياتهاجمالهاال�صورة

2.22%2861مدين�لبقرة

0.5%2001مدين�آل عمر�ن

0.56%1761مدين�لن�ساء

1.7%1202مدين�ملائدة

2.7%752مدين�الأنفال

�ل�سور  بح�سب  ثم  و�ملدنية،  �ملكية  �ل�سور  ح�سب   )44( �لن�سب  هذه  توزيع  �إىل  وبالنظر 
جمتمعة، ثم بح�سب �سور �لقر�آن كله، نح�سل على �لنتائج �الآتية: 

الجدول )4(

7.22%ن�سبة �لورود يف �ل�سور �ملدنية

7.22%ن�سبة �لورود يف جمموع �ل�سور �لتي ورد فيها �مل�سطلح

0.5% ن�سبة �لورود يف جمموع �سور �لقر�آن �لكرمي
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دللت موارد لفظ »اخَلِبيث« يف القراآن الكرمي ومعانيها. . 2
يقت�سي  �لكرمي  �لقر�آن  يف  »�خَلبيث«  لفظ  يحملها  �لتي  و�ملعاين  �لدالالت  معرفة 

معرفة �الآتي: 
Ú  أو�سح حتليل� �ملو�رد وو�سفها، ومبعنى  �إح�ساء  �مل�ستفادة من  �ملعطيات  حتليل 

معطى �الإح�ساء �أو حجم ورود �مل�سطلح – كون �لدر��سة م�سطلحية - د�خل �لن�سو�ص. 
Ú  .حتليل �ل�سيغ �لتي وردت فيها تلك �لن�سو�ص، �أي �سكل �لورود
Ú  .م حتليل هذه �لدالالت و�ملعاين ومن ثَّ

1.2: حتليل معطى الإح�صاء: 
�إن �أهم ما يالحظ من خالل معطى �الإح�ساء ما ياأتي: 

Ú  ح�سور م�سطلح » �خَلِبيث » يف �لقر�آن �لكرمي �سئيل جد� على م�ستوى �لقر�آن �لكرمي
�إذ� ما قي�َص بغريه من �مل�سطلحات  �ل�سور �لتي ورد بها خا�سة،  كله عامة وعلى م�ستوى 
�أثر  . وهذ� ما   )45( �لخ  �ل�سيئات...  �ل�ساحلات،  �الأمن،  �لقر�آنية، على �سبيل �ملثال: م�سطلح 
قلة �سفاته وحمدودية عالقاته  يتجلى يف  للم�سطلح، كما  �ملفهومية  �لبنية  بالفعل على 

وندرة �سمائمه و�نح�سار ق�ساياه د�خل �لن�ص �لقر�آين. 
Ú  ورود �مل�سطلح د�خل �ل�سور قليل ومتفاوت �حلجم )46( ، حيث ورد يف خم�ص �سور

جميعها مدنية، بتكر�ر مرة و�حدة يف كل �سورة، ما عد� �سورتي �ملائدة و�الأنفال، فقد تكرر 
فيهما �مل�سطلح مرتني يف كل �سورة منهما، ومل يظهر يف �ل�سور �ملكية على �الإطالق )47( ، 

وُيفهم من هذ� �أن ح�سوره يف �لقر�آن �ملدين فقط. مما يدل: 
�أحد �ملتعلقات  - �أمور �الأحكام و�لت�رشيع �ملتمثلة يف تنظيم حياة �مل�سلم،  �أن  على 

�أكل  �أو  �لرديئة،  �ل�سيئة  باالأخالق  متعلقًا  كان  �سو�ء  عام،  ب�سكل  �خلبيث  �ملهمة مبو�سوع 
�حلر�م من �لرزق و�الأمو�ل و�الأطعمة و�الأ�رشبة، �أو متيز �خلبيث �ملنافق من �ملوؤمن �لطيب. 

من �ملعلوم �أن �لقر�آن �ملكي من خ�سائ�سه �لرتكيز على �جلانب �لعقدي و�الإياين،  -
�الأج�ساد  و�لتاأكيد على وحد�نية �هلل وقدرته على بعث  �لرتكيز  فكان جل �الهتمام يوجب 
بعد �ملوت و�حل�ساب، و�ل�سخرية من �مل�رشكني و�آلهتهم وتهديدهم بالعذ�ب �ملقيم يف �لنار، 
ودعوتهم �إىل �الإيان باهلل تعاىل و�ملالئكة و�لكتب و�لر�سل و�ليوم �الأخر، فكان �الهتمام 
�أن  �أن يغر�ص �الأحكام و�لت�رشيعات قبل  ُمَركز�ً على هذه �لق�سية، فكان من �ل�سابق الأو�نه 
يهيئ �لقلوب الأن ت�ستقبل هذه �ملفاهيم، وما مو�سوع �خَلِبيث وما يتعلق به من �أحكام �إال 
دولة  ��ستقرت معامل  �ملدين، حيث  �لقر�آن  �لتي ظهرت يف  و�لت�رشيعات  �الإحكام  من جملة 
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�الإ�سالم فكان �سدور �لتعليمات و�لقو�نني و�الأنظمة حاجة ملحة و�رشورية لتنظيم حياة 
�مل�سلمني. 

نطاق معني  - ولي�ست حم�سورة يف  �لدين،  هذ�  ثانويا يف  �سيئا  لي�ست  �الأخالق  �إن 
من نطاقات �ل�سلوك �لب�رشي، �إمنا هي ركيزة من ركائزه، كما �أنها �ساملة لل�سلوك �لب�رشي 
�لعملية  �لرتجمة  �لو��سحة هي  �ل�سبغة �خللقية  �ل�سلوكية كلها ذ�ت  �أن �ملظاهر  كله، كما 
�ل�سمري فح�سب،  د�خل  م�ساعر مكنونة يف  لي�ص  �الإيان  الأن  �ل�سحيح؛  و�الإيان  لالعتقاد 
�إمنا هو عمل �سلوكي ظاهر كذلك، بحيث يحق لنا حني ال نرى ذلك �ل�سلوك �لعملي �أو حني 
�سلوك؟ فمو�سوع  �إىل  �إذ� مل يتحول  �إذن؟ وما قيمته  �الإيان  �أين  نت�ساءل:  �أن  نرى عك�سه، 
�خلبائث و�لطيبات من �الأخالق �الأ�سا�سية �لتي عر�ص لها �لقر�آن �ملكي و�ملدين معًا، وما 
فاحتة �لقر�آن �لكرمي عنك ببعيد مبا حوت وجمعت يف طياتها مقا�سد �لقر�آن �لكرمي كلها 
من عقيدة وعبادة ومنهج يح�ص على �الإيان من جانب، وعلى �البتعاد عن كل ما ي�سوب 
�الأخالق  وجدنا  ذلك  الأجل  �أخر؛  جانب  من  �حلر�م  مال  �أكل  من  ويعكرها  �لعبادة  �سفوة 
�لقر�آن �ملكي، وت�سكل �ل�سالح �الإياين  �لنفو�ص يف  ت�سري وتغر�ص مع �ملفاهيم �لعقدية يف 
�لقوي يف يدي �مل�سلم؛ لذلك نرى �ل�سحابة - ر�سي �هلل عنهم - تعلمو� �لقر�آن قواًل وعماًل، 

فاأ�سبحو� قر�نًا ي�سري على �الأر�ص. 
2.2 - حتليل معطى �صكل الورود: 

يف حتليلنا لل�سيغ و�الأ�سكال �ل�رشفية و�ال�ستقاقية �لتي ورد بها �مل�سطلح يف �لقر�آن 
�لكرمي تلوح �ملالحظ �الآتية: 

Ú  .نكرة ياأِت  �مل�سبهة معرفًا ومل  �ل�سفة  ب�سيغة  �لن�سو�ص  كل  �مل�سطلح يف  ورود 
وهذ� �أمر يوحي بثبات هذ� �ملفهوم وعدم خ�سوعه ل�سنة �لتغري �لتي يثلها �لفعل و�أزمنته، 
وين�سجم مع دالله �للفظ �أي�سًا: وهو �نه حقيقة ثابتة و�قعة ال حمالة �سو�ء كان متعلقًا يف 
�آثار معنوية يف حال  �أم معقواًل، وما يرتتب عليه من  �حلر�م من كل �سيء حم�سو�سًا كان 
�لعمل و�اللتز�م مبقت�ساه. ومن ناحية �أخرى كون جتنب �خلبيث �أ�سا�سًا يف قبول �الأعمال، 
و�سببًا يف ��ستجابة �لدعاء؛ لقوله - �سلى �هلل عليه و�سلم: »�أيها �لنا�ص �إن �هلل طيب ال يقبل 

�إال طيبا« ... �لخ )48( . 
Ú  ورود �مل�سطلح و�سٌف على وزن« َفِعيل »و�أن هذه �ل�سيغة �ملميزة لهذ� �مل�سدر ال

تقت�سي وجود فعل ممار�ص لعملية �خَلِبيث، بل هي و�قعة موقع �ل�سفة �لد�لة على �لرد�ءة 
و�خل�سة �أي �حلالة و�ل�سفة �لتي يوؤول �إليها �خَلِبيث وهو: �لرد�ءة و�خل�سة و�لنجا�سة و�لنكد، 
ولي�ص فعل �خَلِبيث نف�سه، وهذ� ما ين�سجم مع �ملعنى �للغوي للم�سطلح: يقول �بن عا�سور 
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وهي: »�سيغة تدل على قوة �لو�سف يف �ملو�سوف وهو �ملت�سف باخَلِبيث و�لبلد �خَلِبيث: 
�لنبات  تربتها وعدم مالءمتها الإخر�ج  باخُلبث، وخبثها نكدها و�سبخ  �الأر�ص �ملو�سوفة 
�أخرج نبتا خبيثا ال  �أنبت  �لنافع، فال يكاد ينبت فيها �سيء و�إن  �ل�سالح و�لزرع و�لغر�ص 
خري فيه. وهو من باب �لتمثيل �لد�ل على عظيم �لقدرة �الإلهية، وعلى تاأكيد وقوع �لبعث 
بعد �ملوت، وعلى �ختالف قابلية �لنا�ص للهدى و�النتفاع به« )49( . فاملوقف موقف عظة 
و�عتبار ب�سنع �هلل تعاىل، وهذ� ما يوؤكده �حلديث �ل�سحيح عن �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم 

- �أنه قال: « مثل ما بعثني �هلل به من �لهدى و�لعلم..... « )50( . 
Ú  جاء ورود �مل�سطلح قي �أكرث مو�رده مقرتنًا ومرتبطًا ب�سده، وهو �لطيب يف �أربع

�سور ت�سمنته �آيات �سورة �آل عمر�ن، و�لن�ساء، و�ملائدة، و�الأنفال، وهذ� �الأمر له داللة: 
يقول �ل�سيوطي: �الأ�سد�د �أ�سلوب من �أ�ساليب �لعرب يف �لكالم وهو: �ختالُف �للفظني 
الختالف �ملعنيني كقولك: ذهب وجاء، وقام وقعد، فيعرف �أحدهما ب�سده )51( . وعلى �أ�سا�ص 
ذلك ��ستخدم �لقر�آن �لكرمي هذ� �الأ�سلوب �لرباين يف فهم �مل�سطلحات �لقر�آنية. و�أن �لتف�سري 
لل�سيء يكون تارة لبيان �ملعنى �لذي يحتويه �للفظ �ملَف�رش، وتارة يكون بذكر تف�سري �ل�سيء 
�لطيب، وما  �خَلِبيث جاء مقرتنا ومرتبطا ب�سده وهو  لفظ  �أن  بذكر �سده. وعلى هذ� نرى 
وروده ملت�سقًا ب�سده �إال لتقريب وتو�سيح وحتديد معناه من ناحية، و�إز�لة �الختالط من 
فعندها  �لطيب،  �سد  هو  له:  لقيل  �خَلِبيث؟  هو  ما  �أحد  على  ��ستبه  لو  حيث  �أخرى،  ناحية 

يتبادر للذهن فهمه ومعرفته. 
�أبو �ل�سعود: » قوله تعاىل: {حتى ييز اخَلِبيث من الطيب} غايٌة ملا يفيده  قال 
ه قيَل ما يرتكهم �هلل تعاىل على ذلك �الختالِط بل يقدِّر �الأموَر ويرتب  �لنفُي �ملذكور، كاأنَّ

�الأ�سباَب حتى يعِزَل �ملنافَق من �ملوؤمن« )52( . 
Ú  ورود �مل�سطلح معطوفًا عليه لفظ �لطيب كما جاء يف �سورة �ملائدة �أية )100( مرة

ِبيِث}  َ َُة اخلخْ َجَبَك َكثخْ ُب َوَلوخْ اأَعخْ يِّ ِبيُث َوالطَّ َ َتِوي اخلخْ و�حدة فقط، قوله تعاىل: {ُقلخْ َل َي�صخْ
وبينه وبني �لطيب طباق، يقول �بن عا�سور: »و�ملق�سود منه �إثبات �ملفا�سلة بينهما بطريق 
ُ �لفا�سل من �ملف�سول، فاإن جعل �أحدهما َخِبيثا و�الآخر طيبا  �لكناية، و�ملقام هو �لذي ُيَعنيِّ
ُ �أن �ملر�د تف�سيل �لطيِّب وملا كان من �ملعلوم �أن �خَلِبيث ال ي�ساوي �لطيب و�أن �لبون  ُيَعنيِّ
بينهما بعيد، علم �ل�سامع من هذ� �أن �ملق�سود: ��ستنز�ل فهمه �إىل متييز �خَلِبيث من �لطيب 

يف كل ما يلتب�ص فيه �أحدهما باالآخر« )53( . 
3.2 - حتليل الدللت واملعاين: 

من  جمموعة  �إىل  �لكرمي  �لقر�آن  يف  »�خلبيث«  لفظ  مو�رد  لكل  �لعميق  �لتدبر  يقود 
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ها وبيانها يف �لوحد�ت �لداللية �لتالية:  �لدالالت و�ملعاين يكن ر�سَّ
جاء ورود �مل�سطلح يف �الآيات �لقر�آنية بعدة معاٍن بينها علماء �لتف�سري، وهي كاالآتي: 

Ú  لرديء من �ملال: كما جاء يف �سورة �لبقرة )54( ، يف �الآية )267(، قال تعاىل: {َيا�
ُموا  أَرخْ�ِس َوَل َتَيمَّ َنا َلُكمخْ ِمَن الخْ َرجخْ ا اأَخخْ ُتمخْ َوِمَّ َباِت َما َك�َصبخْ ِفُقوا ِمنخْ َطيِّ ِذيَن اآَمُنوا اأَنخْ َها الَّ اأَيُّ

ِفُقوَن} ُه ُتنخْ ِبيَث ِمنخْ َ اخلخْ
�أمو�لكم يف  �لرديء من  �إىل  تعمدو�  �جليد، فال  �لرديء، غري  ِبيث:  »و�خْلَ �لطربي:  قال 

�سدقاتكم فت�سدقو� منه، ولكن ت�سدقو� من �لطيب �جليد« )55( . 
وقال �بن عا�سور: »�خلبيث: �مل�ستقذر من �ملال �ملكت�سب ووقع يف �سياق �لنهي يفيد 

عموم ما ي�سدق عليه �للفظ« )56( . 
فالرديء من �ملال هنا، �أطلق ليدل على �أي نوٍع من �الأمو�ل �ملكت�سبة، �سو�ء كان مااًل 
عينيًا مكت�سبًا عن طريق �لتجارة: كالغ�ص و�لربا، �أو �لثمار و�لزروع منه �ل�سعيف �لرديء. 

Ú  ملنافق: كما جاء يف �سورة �آل عمر�ن )57( : يف �الآية )179(: قال تعاىل: {َما َكاَن�
يِِّب}.  ِبيَث ِمَن الطَّ َ يَز اخلخْ ِه َحتَّى َيِ ُتمخْ َعَليخْ ُوؤخِْمِننَي َعَلى َما اأَنخْ ُ ِلَيَذَر املخْ اللَّ

�ملنافق  متييز  �الآية:  هذه  يف  باخَلِبيث  �ملر�د  �أن  على  يجمعون  �لتف�سري  علماء  يكاد 
 )58( �ملعاين«  �أهل  �أكرث  �بن �جلوزي: «هذ� قول  قال  �ملخل�ص،  �ملوؤمن  بالكفر من  �مل�سترت 
وهو:  �خلبيث«  ييز  «حتى  بذلك:  يعنى  �لطيب«،  من  �خَلِبيث  ييز  »حتى  �لطربي:  وقال   .
. وهذ�   )59( �الإيان«  �ل�سادق  �ملخل�ص  �ملوؤمن  �لطيب، وهو:  للكفر من  �مل�ست�رشُّ  «�ملنافق 
�ملعنى �لذي �أملحت �إليه �الآية كان مبثابة �لقول �لف�سل يف معنى هذ� �مل�سطلح �لذي ُفِهم 

من �سياق �الآيات �أن �ملق�سود به حتى ييز �ملوؤمن من �ملنافق �ملخادع. 
Ú  :تعاىل قال   :)2( �الآية  يف   :)60( �لن�ساء  �سورة  يف  جاء  كما  �ملال:  من  �حلر�م 

يِِّب}.  ِبيَث ِبالطَّ َ ُلوا اخلخْ َواَلُهمخْ َوَل َتَتَبدَّ َيَتاَمى اأَمخْ {َواآُتوا الخْ
باخَلِبيث يف هذه  �ملر�د  �أن  يكاد جلهم يجمعون على  �ملف�رشين  �أقو�ل  �إىل  بالرجوع 

�الآية هو: �حلر�م من �الأمو�ل عامة، و�حلر�م من �أمو�ل �ليتيم خا�سة. 
تذرو�  ال  و�لبالغ،  �لر�سد  بعد  عندكم  �لتي  �أمو�لهم  �ليتامى  �أعطو�  �ل�سمرقندي:  قال 

�أمو�لكم �حلالل وتاأكلو� �حلر�م من �أمو�ل �ليتامى )61( . 
و�أمو�لكم  عليكم حر�م،  و�أمو�لهم  �أمو�لكم،  بدل  �ليتامى  �أمو�ل  تاأكلو�  ال  �لفر�ء:  وقال 

حالل )62( . 
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�حلالل  باأمو�لكم  )�ليتامى(  �أمو�لهم  من  عليكم  �حلر�م  ت�ستبدلو�  »وال  �لطربي:  وقال 
لكم« )63( . ثم �أورد �أقو�اًل يف بيان كيف كانت �سفة �لتبديل مرجحًا �حدها، ونقل عنه معظم 
�ملف�رشين هذه �الأقو�ل حيث يقول: »�ختلف �أهل �لتاأويل يف �سفة تبديلهم �خلبيث بالطيب، 
�لذي نهو� عنه: فقال بع�سهم: كان �أو�سياء �ليتامى ياأخذون �جليِّد من ماله و�لرفيَع منه، 

ويجعلون مكانه لليتيم �لرديء و�خل�سي�ص، فذلك تبديلهم �لذي نهاهم �هلل تعاىل عنه«. 
من هذ� كله نخل�ص �إىل: �أن �الآية حتقق مفهومًا قويًا موؤثر�ً تتحدث عنها �سورة �لن�ساء، 
فقدو�  �لذين  �ليتامى  منهم  �الأر�ص  يف  �مل�ست�سعفني  �إن�ساف  يف:  يتمثل  حوله  وتتمحور 
�لرعاية �الأبوية وحتقق لهم رد حقوقهم من �الأمو�ل �لتي بني �أيدي �أو�سيائهم؛ مما يحقق 
�ل�سعاف فيها، ويبد�أ فياأمر  �الأ�رشة و�ملجتمع، وخا�سة رعاية حقوق  �لعدل و�لتكافل يف 

�الأو�سياء على �ليتامى �أن يردو� لهم �أمو�لهم كاملة �ساملة متى بلغو� �سن �لر�سد. 
Ú  حلر�م من �ملال و�الأطعمة و�الأ�رشبة... �لخ: كما جاء يف �سورة �ملائدة )64( : وذلك�

يُِّب}. ويف �سورة �الأنفال )65( :  ِبيُث َوالطَّ َ َتِوي اخلخْ يف �الآية )100(: قال تعاىل: {ُقلخْ َل َي�صخْ
يِّب}.  ِبيَث ِمَن الطَّ َ ُ اخلخْ وذلك يف �الآية )37(: قال تعاىل: {ِلَيِميَز اللَّ

حتدثنا فيما �سبق عن �خلبيث من �أمو�ل �ليتامى كما بينت �آيــة �سورة �لن�ساء، وكان 
ذلك خا�سة باحلر�م من �أمو�لهم �لتي بني �أيدي �أو�سيائهم، وهنا جاء ورود �مل�سطلح يحمل 
معنى �حلر�م من �الأمو�ل �سو�ء كان حم�سو�سًا �أو معقواًل، فلن�ستعر�ص �أقو�ل �ملف�رشين �لتي 

ت�سعفنا يف حتقيق هذ� �ملفهوم. 
�ختلف �أهل �لتف�سري يف �ملر�د مبعنى �خلبيث هنا، فمنهم من �أوله باملح�سو�ص فقالو� 
يُِّب  ِبيُث هم �مل�رشكون، َو�لطَّ معناه: �حلالل من �ملال، ومنهم من �أوله باملعقول فقالو�: �خْلَ

هم �ملوؤمنون. 
قال �لطربي: يقول تعاىل ذكره لنبيه – �سلى �هلل عليه و�سلم، قل يا حممد: ال يعتدل 
�أهل �ملعا�سي  �لرديء و�جليد و�ل�سالح و�لطالح، و�لعا�سي و�ملطيع هلل عند �هلل، ولو كرث 
فعجبت من كرثتهم الأن �أهل طاعة �هلل هم �ملفلحون �لفائزون بثو�ب �هلل يوم �لقيامة و�إن 

قلُّو�، دون �أهل مع�سيته، و�إن �أهل معا�سيه هم �الأخ�رشون �خلائبون و�إن كرثو� )66( . 
وقال �ل�سمرقندي: ال ي�ستوي �حلالل و�حلر�م من �الأمو�ل. )67( . 

عامًا  �خَلِبيث جاء  �أن م�سطلح  �الآية:  عنه  تف�سح  �لتي  �لظاهر  �ملعنى  �لناظر يف  �إن 
وغري مقيد ف�سمل �خَلِبيث من �ملح�سو�سات: �الأمو�ل و�الأطعمة و�الأ�رشبة... �لخ، ومن �ملعقول 
جماز�ً: �الأنف�ص من �لنا�ص وما هم عليه من �الإيان و�لكفر و�لنفاق، وكال �ملعنيني �سحيح 
ِبيُث  َ َتِوي اخلخْ وجائز ويحتمل ذلك، وهذ� ما �أكده �ل�سعدي - رحمه �هلل - عندما قال: {ل َي�صخْ
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يُِّب} من كل �سيء، فال ي�ستوي �الإيان و�لكفر، وال �لطاعة و�ملع�سية، وال �أهل �جلنة  َوالطَّ
و�أهل �لنار، وال �الأعمال �خَلِبيثة و�الأعمال �لطيبة، وال �ملال �حلر�م باملال �حلالل )68( . 

�الآية  و�الأطعمة...؛ كون  �ملال  باحلر�م من  �خلبيث  ف�رش  �إىل: من  �أميل  فاين  ومع هذ� 
من  �حلالل  وهي  و�الأنفال«  »�ملائدة  �سورتي  عنها  تتحدث  �لتي  �الآيات  �سياق  �سمن  تقع 

�ملح�سو�سات، و�هلل تعاىل �علم. 

اخلامتة:
مباحث  يف  تقدم  ما  حم�سول  فيه  جنني  م�سلك  يف  �لبحث  خامتة  يف  �لكالم  ينتظم 
�لبحث ب�سكل يف�سي �إىل �ل�سورة �لتي ير�سمها �لقر�آن �لكرمي مل�سطلح �خَلِبيث. ونتذوق فيه 
�لبحث،  هذ�  وجهت  �لتي  �لعامة  �لعلمية  �لروؤية  تاأ�سيل  يف  ينفع  مما  �لتجربة،  هذه  ثمرة 

و�أف�ست �إىل حت�سيل تلك �لثمار. 
ويتلخ�س القول يف هذا امل�صلك بنتائج، تتعلق مبنهج البحث وتطبيقه وهي: 

�لدر��سة . 1 منهج  خالل  من  �لكرمي،  �لقر�آن  يف  »�خَلِبيث«  مفهوم  �إىل  �لنظر  مت  لقد 
وبيانها،  �ملفاهيم  تبني  �إىل  »تهدف  فريدة:  �لدكتورة  قالت  كما  در��سة  وهي  �مل�سطلحية 
�لتحليل و�لرتكيب، و�ال�ستقر�ء  �لو�سف وجتمع بني  و�أدو�ت منهجية تعتمد  �أ�سول  باتباع 
�لعر�ص.  يف  �أم  �الإعد�د  يف  �سو�ء  و�إجر�ء�تها،  خطو�تها  من  ذلك  يتجلى  كما  و�ال�ستنباط، 
يف  �لبحث  و�قع  حترير  يف  �ملنهج  هذ�  �سوء  يف  �لقر�آنية  �ملفاهيم  در��سة  فائدة  وتتجلى 
�مل�سطلح �لقر�آين من �ملذهبية يف �لفكر و�لعمومية يف �لقول، وتعود بامل�سطلح �إىل مفهومه 
ما روعيت �خل�سو�سية  �إذ�  �لقر�آين �خلال�ص، وخا�سة  �لت�سور  �ملعرب عن  �خلال�ص  �لقر�آين 
�ملنهجية يف در��سة �مل�سطلح �لقر�آين، وكلمة �خَلِبيث خا�سة، �سو�ء على �سعيد �أ�سول هذ� 

�ملنهج �أم على �سعيد �إجر�ء�ته �لتطبيقية« )69( . 
يتخذ م�سطلح »�خَلِبيث« يف �لقر�آن �لكرمي معانيه �لتي ت�ستمد �أ�سلها يف �للغة من . 2

معنى »�لف�ساد و�لقبح و�لنجا�سة«، وتت�سعب د�خل �سياقات �لن�سو�ص �لقر�آنية لت�سمل معاين 
جزئية توؤول �إىل معانيها �سابقة �لذكر �أعاله. 

�إن �أهم ما ييز م�سطلح »�خَلِبيث« يف �لقر�آن، كونه م�سطلحًا قليل �لورود حمدود . 3
�الأبعاد مقارنة بغريه من �مل�سطلحات �لغنية باملفاهيم، كم�سطلح �الإيان و�الإ�سالم مثال، 
لكنه مع ذلك يتبو�أ موقعا بني �ملفاهيم �لد�لة على جتليات �لبعد �لعقدي و�لعلمي لالإ�سالم. 

لقد ك�سف تعريف م�سطلح »�خَلِبيث« من جميع زو�ياه، عن خ�سوبة كبرية عربت . 4
عن نف�سها من خالل �أو��رش �لقربى �لتي ت�سد �ملعاين �ال�سطالحية من جهة، وت�سد مفهوم 
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�ملنت  يف  �ملفهوم  هذ�  �سمات  تتبع  �أن  �إال  �أخرى،  جهة  من  �لقر�آين  �ال�سطالح  يف  �خلبيث 
�أن ننتبه  �أ�سفر عن غنى وتنوع مقدرين فيها، ولكن تبقى هناك ق�سية يجب  �ملدرو�ص قد 
�إليها وهي: �أن كل م�سطلح يدخل جمال �لتد�ول �لقر�آين �لرحب، يجب �أن ياأخذ بعني �العتبار 
و�الإن�سان،  و�حلياة  و�لكون  لالإلوهية  خا�سة  بروؤية  حمكومًا  م�سطلح  مفهوم  تعالج  �أنك 
ف�ستان بني معنى �للفظ يف �ال�ستعمال �لعادي، وبني معناه وهو يتخذ موقعة د�خل منظومة 

مفاهيم �الإ�سالم. 
ك�سفت عملية �إح�ساء لفظ »�خَلِبيث« من حيث حجم �لورود يف �لقر�آن �لكرمي ح�سور�ً . 5

معترب�ً دل داللة قوية على موقعه �ملتميز د�خل �مل�سطلح �لقر�آين، ودخول مفهومه �لنوعي 
كمكونني مهمني ومعياٌر حا�سٌم يف ن�سيج �لنظرة �الإ�سالمية وروؤيتها لالأ�سياء. 

وبناًء على ما �سلف: يجزم �لباحث، �أن هذه �لنتائج و�لثمار �ل�سالفة �لذكر لي�ست بدعًا 
من �لقول يف �لدر��سات �لقر�آنية، �إنها ثماٌر تنتمي �إىل �سجرة من �لبحث متتد جذورها يف 
جماالت �لتف�سري و�للغة و�الأ�سول �لتي تعد من تر�ث هذه �الأمة؛ �لو�جب �حلفاظ عليها. ومع 
هذ� تبقى �سجرة حتتاج �إىل من يغذي جذورها، ويروي تر�بها؛ - كي يزد�د �أ�سلها ثباتًا، 
ومتتد فروعها يانعًة يف �ل�سماء - بالتاأ�سيل و�لتحقيق �لعلمي و�ل�رشعي، ملناهج �لدر��سات 

�لقر�آنية عامة، ومنهج در��سة م�سطلحاتها خا�سة. 
�إّن تطبيق منهج �لدر��سة �مل�سطلحية، �أوقف �لباحث على تذوق خ�سو�سية �مل�سطلحات 
�لقر�آنية �لتي تت�سم بغنى �ملعاين، يقف معها �لباحث موؤمنًا ومتيقنًا �أنها م�سطلحات من لدن 
حكيم عليم. كيف ال؟! و�الأمر يتعلق مبفاهيم كتاب ال ين�سب له معني، وال تنتهي عجائبه، 
م�سد�قًا لقوله تعاىل:( ُقْل َلْو َكاَن �ْلَبْحُر ِمَد�ًد� ِلَكِلَماِت َربِّي َلَنِفَد �ْلَبْحُر َقْبَل �أَْن َتْنَفَد َكِلَماُت 
أَرخْ�ِس ِمنخْ �َصَجَرٍة  َا يِف الخْ ْثِلِه َمَدًد� )�لكهف: 109( وقوله تعاىل: {َوَلوخْ اأَنَّ َربِّي َوَلْو ِجْئَنا مِبِ
َعِزيزٌ َحِكيٌم}   َ اإِنَّ اللَّ  ِ ُحٍر َما َنِفَدتخْ َكِلَماُت اللَّ اأَبخْ َعُة  ِدِه �َصبخْ َيُدُُّه ِمنخْ َبعخْ رُ  َبحخْ اَلٌم َوالخْ اأَقخْ

)لقمان: 27(. 
فمن منطلق هذ� �الإغناء �لذي يوفره منهج �لدر��سة �مل�سطلحية، يبقى �لباب مفتوحًا �أمام 

�لباحثني و�لد�ر�سني لكتاب �هلل �لعزيز؛ لتطوير مفهومه وحت�سني عطائه على مدى �لزمان. 
هذه  مثل  �جلامعات،  يف  �ل�رشيعة  كليات  تتبنى  باأن  �لباحث:  يو�سي  هذ�  �أجل  من 
م�سطلحية  در��سة  �لقر�آنية  �مل�سطلحات  بدر��سة  �ملتعلقة  �أق�سامها  �أروقة  يف  �لدر��سات 
بحته، حتقق مبقت�ساها جودة يف �لفهم و�سفاًء يف �مل�رشب، و�سمواًل يف �لنظرة، وحت�سياَل 

للتدبر يف �آيات �هلل تعاىل؛ كونها تفتقر ملثل هذه �لدر��سات. 
و�حلمد هلل رب �لعاملني
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اهلوامش: 
�أ�ستاذ . 1 حممد،  بوؤ  قرية  باحلري�سة،  1945م  �سنة  ولد  �لبو�سيخي،  حممد  بن  �ل�ساهد 

�مل�سطلحية  �لدر��سات  معهد  مدير  بفاأ�ص،  �الإن�سانية  و�لعلوم  �الآد�ب  بكلية  حما�رش 
بفاأ�ص، �ملغرب، له �هتمام و��سع يف جمال علم �مل�سطلح. 

�ل�ساهد �لبو�سيخي، نحو ت�سور ح�ساري للم�سطلح 13. . 2
علي �لقا�سمي، مقدمة يف علم �مل�سطلح 7. . 3
4 . /1 �لعربية، باب �حلاء ف�سل �ل�ساد، )�سلح(  �للغة و�سحاح  �جلوهري، �ل�سحاح تاج 

 .383
�بن منظور، ل�سان �لعرب حرف �حلاء ف�سل �ل�ساد )�سلح( 2/ 517. . 5
�ل�سيخ . 6 وقال  2008م  للن�رش،  �لر�سالة  طبعة   18910  /212  /31 �مل�سند،  �حمد، 

�الأرنوؤط: �إ�سناده �سحيح، وبقية رجالة ثقات رجال �ل�سيخني. 
�جلرجاين، �لتعريفات 1/ 28. . 7
�ل�ساهد �لبو�سيخي، نظر�ت يف �مل�سطلح و�ملنهج 13. . 8
�لتهانوي، مو�سوعة ك�ساف ��سطالحات �لفنون و�لعلوم 1/ 212. . 9

�حمد �ل�سدياق، �جلا�سو�ص على �لقامو�ص437. . 10
حممود فهمي حجازي، �الأ�س�ص �للغوية لعلم �مل�سطلح 11. . 11
عبد �ل�سبور �ساهني، �لعربية لغة �لعلوم و�لتقنية 120. . 12
�مل�سدر �ل�سابق 120. . 13
علي �لقا�سمي، مدخل يف علم �مل�سطلح 17. . 14
فريد �الأن�ساري، �مل�سطلح �الأ�سويل عند �ل�ساذيل 69. . 15
فريدة زمرد، مفهوم �لتاأويل يف �لقر�آن �لكرمي26. . 16
�ل�ساهد �لبو�سيخي، نظر�ت يف �مل�سطلح و�ملنهج 25. . 17
�أورده . 18 �لقول  بان  علمًا  بت�رشف،  �لكرمي39.  �لقر�آن  يف  �لتاأويل  مفهوم  زمرد،  فريدة 

�لدكتور عبد �حلكيم �لربقاوي، مفهوم �لنظر يف �لقر�ن �لكرمي، ولكن لعدم �لتمكن من 
�حل�سول على �لكتاب من �جل توثيق �لن�ص رجعت مل�سدر �لقول فاخت�رشته من �مل�سدر 
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و�ن كان ي�سابه قوله. 
�بن منظور، ل�سان �لعرب، ف�سل �خلاء �ملعجمة 2/ 141. . 19
�لزَّبيدي، تاج �لعرو�ص، ف�سل �خلاء مع �ملثلثة 5/ 231. . 20
�بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير9/ 135. . 21
�بن . 22 �سنن  �أرقم.  �بن  زيد  من طريق   45 ، �ص:   )296( �حلديث  رقم  �ل�سنن،  ماجة،  �بن 

ماجه، طبعة د�ر �ل�سالم للن�رش - �لريا�ص، ط1، 1999م. وقال �الألباين: حديث �سحيح. 
رو�ه �الإمام م�سلم يف �جلامع �ل�سحيح، كتاب �مل�ساجد: باب كر�هية �ل�سالة بح�رشة . 23

�لطعام، رقم �حلديث )560( �ص، 149. 
�بن منظور، ل�سان �لعرب، ف�سل �خلاء �ملعجمة 2/ 144. . 24
�لكليات، للكفوي1/ 429. و�بن �جلوزي، نزهة �الأعني �لنو�ظر يف علم �لوجوه و�لنظائر . 25

 .270  /1
�لتهانوي، مو�سوعة ك�ساف ��سطالحات �لفنون و�لعلوم 1/ 735. . 26
�لر�غب �الأ�سفهاين، �ملفرد�ت 1/ 272. . 27
�بن �جلوزي، نزهة �الأعني. 1/ 270. . 28
وز�رة �الأوقاف و�ل�سوؤون �الإ�سالمية - �لكويت، �ملو�سوعة �لفقهية �لكويتية، 19/ 11. . 29
�لنووي، �ملجموع �رشح �ملهذب 2/ 75. . 30
�لر�زي، مفاتيح �لغيب �لتف�سري 25/ 98. . 31
�بن �جلوزي، نزهة �الأعني 1/ 270. . 32
33 . .524 hلطربي، جامع �لبيان7/ 
�مل�سدر �ل�سابق 7/ 424. 34
35 . .583  /16 hمل�سدر �ل�سابق 
ِبيَث )�لبقرة، 267(. )�آل عمر�ن، 179(. )�لن�ساء، 2(. )�ملائدة، . 36 َخُبَث: )�الأعر�ف، 58(. �خْلَ

َخِبيَثٍة   .)26 لْلَخِبيِثنَي)�لنور،   .)26 ِبيُثوَن)�لنور،  �خْلَ )مرتني(.   )37 )�الأنفال،   )100
َباِئَث )�الأعر�ف، 157(. )�الأنبياء، 74(. حممد  ِبيَثاُت: )�لنور، 26(. �خْلَ )�إبر�هيم، 26(. �خْلَ

فوؤ�د عبد �لباقي، �ملعجم �ملفهر�ص الألفاظ �لقر�آن �لكرمي، �ص226، باب )�خلاء( . 
روعي يف �لرتتيب: ترتيب �لنزول ح�سب ما �أورده �ل�سيوطي يف كتابه �الإتقان يف علوم . 37
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�لقر�آن 1/ 39. 
�سورة مدنية، وعدد �آياتها )286(، �نظر: �ل�سيوطي، �التقان1/ 235. . 38
�سورة مدنية، وعدد �آياتها )176(، �نظر: �مل�سدر �ل�سابق1/ 235. . 39
�سورة مدنية، وعدد �آياتها )200(، �نظر: �مل�سدر �ل�سابق1/ 235. . 40
�سورة مدنية، وعدد �آياتها )120(، �نظر: �مل�سدر �ل�سابق1/ 235. . 41
�سورة مدنية، وعدد �آياتها )75(، �نظر: �مل�سدر �ل�سابق1/ 235. . 42
خبث . 43 وهي:  �سبعة  و�لبالغة  �لذكر،  �ل�سالفة  م�ستقاته  غري  من  فقط  )�خَلِبيث(  م�سطلح 

�خلبيثون، �خلبيثني، خبيثة، �خلبيثات، �خلبائث، باالإ�سافة �إىل �خلبيث. 
�أخذت �لن�سب ح�سابيا �إىل �قرب رقم �سحيح. . 44
م�ستقاته، . 45 �إىل  باالإ�سافة  مرة   )500( من  �أكرث  �لكرمي  �لقر�آن  يف  �الأمن  م�سطلح  ورد 

�ملعجم  �لباقي،  عبد  فوؤ�د  �نظر: حممد  مرة.   )180( �ل�سيئات  مرة،   )180( �ل�ساحلات 
�ملفهر�ص الألفاظ �لقر�آن �لكرمي، �من،�سلح، و�أ�ساء. 

�نظر: �جلدول رقم )1( ، من هذه �لدر��سة. . 46
علمًا �نه ورد مب�ستقاته يف �ل�سور �ملكية، و�إمنا ق�سدت هنا م�سطلح �خلبيث فقط، وباقي . 47

�مل�ستقات �سياتي �حلديث عن حتليلها يف مو�سوع �ال�ستقاقات. 
م�سلم، �جلامع �ل�سحيح، كتاب �لزكاة، باب قبول �ل�سدقة من �لك�سب �لطيب وتربيتها، . 48

رقم �حلديث )1015( �ص: 270. 
�بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير8/ 185. . 49
�لك�سب �لطيب وتربيتها، رقم . 50 �لزكاة، باب قبول �ل�سدقة من  رو�ه �الإمام م�سلم، كتاب 

�حلديث )1015( �سحيح م�سلم، طبعة، مكتبة �ألفا للتحقيق، �ص: 270. 
�ل�سيوطي، �ملزهر يف علوم �للغة، 1/ 305. . 51
�أبو �ل�سعود، �إر�ساد �لعقل �ل�سليم �إىل مز�يا 2/ 119. . 52
�بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير7/ 63. . 53
�سورة مدنية، وعدد �آياتها )286(. 54
�لطربي، جامع �لبيان5/ 559. . 55
�بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير3/ 56. . 56
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�سورة مدنية، وعدد �آياتها )200(. . 57
�بن �جلوزي، ز�د �مل�سري1/ 352. . 58
�لطربي، جامع �لبيان 7/ 424. . 59
�سورة مدنية، وعدد �آياتها ) 176(. 60
�ل�سمرقندي ، بحر �لعلوم 1/ 279. . 61
�لفر�ء، معاين �لقر�آن 1/ 253. . 62
�لطربي، جامع �لبيان 7/ 424. . 63
�سورة مدنية، وعدد �آياتها )120(. 64
�سورة مدنية، وعدد �آياتها )75(. 65
�لطربي، جامع �لبيان 11/ 96. . 66
�ل�سمرقندي، بحر �لعلوم 1/ 421. . 67
�ل�سعدي، تي�سري �لكرمي �لرحمن1/ 245. . 68
مع . 69 يتنا�سب  �سئيل  بت�رشف  �لكرمي264.  �لقر�آن  يف  �لتاأويل  مفهوم  زمرد،  فريدة 

�ملو�سوع. 
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املصادر واملراجع: 

�الأن�ساري، فريد، �مل�سطلح �الأ�سويل عند �أل�ساطبي، د�ر �ل�سالم للطباعة و�لن�رش و�لتوزيع . 1
و�لرتجمة، ط1، 2010م. 

�الأزهري، حممد �بن �حمد )ت: 370هـ( ، تهذيب �للغة، حتقيق، حممد مرعب، د�ر �إحياء . 2
�لرت�ث - بريوت ط1، 2001م. 

�بن �جلوزي، عبد �لرحمن بن علي بن حممد )ت: 597هـ( نزهة �الأعني �لنو�ظر يف علم . 3
�لوجوه و�لنظائر، حتقيق: حممد عبد �لكرمي كاظم ،موؤ�س�سة �لر�سالة، لبنان - بريوت،ط1، 

1984م. 
�لكتاب . 4 د�ر  �ملهدي،  �لرز�ق  عبد  حتقيق:  �لتف�سري،  علم  يف  �مل�سري  ز�د   ،_________

�لعربي – بريوت،ط1، 1422 هـ، 
�لكتب . 5 د�ر  هند�وي،  �حلميد  عبد  حتقيق   ، 458هـ(  )ت:  �إ�سماعيل  بن  علي  �سيدة،  �بن 

�لعلمية - بريوت،ط1،2000م. 
�بن عا�سور، حممد �لطاهر بن حممد )ت: 1393هـ( ، �لتحرير و�لتنوير » حترير �ملعنى . 6

�ل�سديد وتنوير �لعقل �جلديد من تف�سري �لكتاب �ملجيد«، �لد�ر �لتون�سية للن�رش – تون�ص، 
د. ط،1984هـ. 

�لكتاب . 7 تف�سري  يف  �لوجيز  �ملحرر   ، 542هـ(  )ت:  غالب  بن  �حلق  عبد  عطية،  �بن 
ط1،  بريوت،   – �لعلمية  �لكتب  د�ر  حممد،  �ل�سايف  عبد  �ل�سالم  عبد  �لعزيز،حتقيق: 

1422هـ. 
الم . 8 �ل�سَّ عبد  �للغة،حتقيق:  مقايي�ص  ، معجم  395هـ(  )ت:  فاِر�ص  بن  �أحمد  فار�ص،  �بن 

حممد َهاُرون �حتاد �لكتاب �لعرب د. ط، 2002م. 
�لر�سالة - بريوت، ط2، . 9 �للغة، حتقيق: زهري �سلطان، موؤ�س�سة  __________ جممل 

1986م. 
�لعظيم، . 10 �لقر�آن  تف�سري   ، 774هـ(  )ت:  �لب�رشي  �لقر�سي  عمر  بن  �إ�سماعيل  كثري.  �بن 

حتقيق: �سامي بن حممد �سالمة، د�ر طيبة للن�رش و�لتوزيع، ط2، 1999م. 
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�بن ماجه، حممد بن يزيد )ت: 273هـ( ،�سنن �بن ماجه طبعة د�ر �ل�سالم للن�رش و�لتوزيع . 11
- �لريا�ص، ط1، 1999م. 

– بريوت، ط3، . 12 ،د�ر �سادر  �لعرب  ل�سان   ، 711هـ(  )ت:  بن مكرم  �بن منظور ،حممد 
1414هـ. 

و�لفروق . 13 �مل�سطلحات  �لكليات معجم يف   ، �أبو �لبقاء، �أيوب بن مو�سى )ت: 1094هـ( 
�للغوية، حتقيق: عدنان دروي�ص، موؤ�س�سة �لر�سالة – بريوت،د. ط، د. ت. 

�أبو حيان، حممد بن يو�سف �الأندل�سي )ت: 745هـ( ، �لبحر �ملحيط يف �لتف�سري، حتقيق: . 14
�سدقي حممد جميل،د�ر �لفكر بريوت، ط1، 1420 هـ. 

�لبخاري، حممد بن �إ�سماعيل )ت: 256هـ( ، �سحيح �لبخاري، ترقيم: حممد فوؤ�د عبد . 15
�لباقي، د�ر �لهيثم - �لقاهرة، ط1، 2004م. 

�نفو� . 16 �ل�ساهد بن حممد، نحو ت�سور ح�ساري للم�ساألة �مل�سطلحية مطبعة  �لبو�سيخي، 
بر�نت - فاأ�ص - �ملغرب،ط1، 2002م. 

�نفو� . 17 ، مطبعة   )2( _________ نظر�ت يف �مل�سطلح و�ملنهج، در��سات م�سطلحية 
بر�نت - فاأ�ص - �ملغرب،ط1، 2002م. 

علي . 18 حتقيق:  و�لعلوم،  �لفنون  ��سطالحات  ك�ساف  مو�سوعة  علي،  حممد  �لتهانوي، 
دحروج، مكتبة، بريوت - لبنان، ط1، 1996م. 

م�رش . 19 �لفجالة،  غريب  مكتبة  �مل�سطلح،  لعلم  �للغوية  �الأ�س�ص  فهمي،  حممود  حجازي، 
�لعربية، بدون

�لعلماء . 20 من  جماعة  و�سححه  �سبطه  حتقيق:  �لتعريفات،  حممد،  بن  علي  �جلرجاين، 
باإ�رش�ف �لنا�رش، د�ر �لكتب �لعلمية بريوت – لبنان ،ط1، 1983م. 

�لرتكماين، عدنان خالد، �ملذهب �القت�سادي �الإ�سالمي، مكتبة �أل�سو�دي ،ط1، 1990م. . 21
�لقر�آن . 22 يف  و�لنظائر  �لوجوه  �إ�سالح  �أو  �لقر�آن  قامو�ص  حممد،  بن  �حل�سني  �لد�مغاين، 

�لكرمي، حتقيق: عبد �لعزيز �سيد �الأهل،د�ر �لعلم للماليني،بريوت، ط3، 1980م. 
تف�سري كالم . 23 �لرحمن يف  �لكرمي  تي�سري  �ل�سعدي، عبد �لرحمن بن نا�رش )ت: 1376هـ( 

�ملنان، حتقيق: عبد �لرحمن بن معال، موؤ�س�سة �لر�سالة، ط1، 200م. 
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�لر�زي، �بن �أبي حامت )ت: 327هـ( ، تف�سري �لقر�آن �لعظيم، حتقيق: �أ�سعد حممد �لطيب، . 24
مكتبة نز�ر م�سطفى �ألباز �ل�سعودية، ط3، 1419هـ،. 
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