
 

 القرآن ت  ك  ن ن  م  

(012) 

 مّد وأمدّ 

 :أقوال المفسرين

 :(هـ012-) الطبري

ما كان من الشر فهو مددت، وما كان من  :لجرمي أنه كان يقولحكي عن يونس ا
 .الخير فهو أمددت

 

 :(هـ615-) البغوي

 واإلمداد في، أكثر ما يأتي في الشر إال أن المدّ ، وأصله الزيادة، واإلمداد واحد مدّ ال
وقال في  .97مريم ( ًدام   العذاب   ن  م   له   مدّ ون  : )قال اهلل تعالى في المدّ  .الخير

 .00الطور ( ناكم بفاكهة  د  وأمد  ) ،5اإلسراء ( وبنين   ناكم بأموال  د  وأمد  : )اإلمداد

فهو مددت  كل زيادة حدثت في الشيء من نفسه: كان يقول الكوفةبعض نحويي 
 .فهو بألف الشيء من غيرهوكل زيادة أحدثت في  .بغير ألف



 

 :(هـ525-) الرازي

 .بمعنى واحد وأمدّ  مدّ 

  .في الخير يستعمل في الشر، وأمدّ  دّ م: وقال بعضهم

 

 (:هـ591-)القرطبي

 ناكم بأموال  د  وأمد  . )مّد لهم، في الشّر، وأمّد في الخير: يقال: قال يونس بن حبيب
 .00الطور  (مما يشتهون   ولحم ناكم بفاكهة  د  وأمد  ) ،5اإلسراء  (وبنين  

 والبحر  . )مد النهر النهر. زيادته من مثلهمددت، فيما كانت : وعن الفراء واللحياني
: ، كقولكزيادته من غيرهأمددت فيما كانت و . 09لقمان  (حر  أب   ه سبعة  ن بعد  ه م  مدّ ي  

آل عمران  (المالئكة   ن  م   آالف   كم بخمسة  كم ربّ د  مد  ي  : )ومنه. أمددت الجيش بمدد
106. 

  

 :(هـ967-) أبو حيان

 .ه، قاله اللحيانيره فقد مدّ كل شيء دخل في شيء فكثّ أصل المد الزيادة، و 



 .من جنسهيه زاده وألحق به ما يقوّ  .هالجيش وأمدّ  مدّ . بمعنى مدّ  وأمدّ 

 .زاد من غير الجنس: وأمدّ . زاد من الجنس: مدّ : وقال بعض أهل العلم

 .في الشر في الخير، وأمدّ  مدّ : وقال يونس

 

 :(هـ1062-) الشوكاني

 .الزيادة: المدّ 

 .في الخير في الشر، وأمدّ  مدّ : يقال: قال يونس بن حبيب

زيادته وأمددت فيما كانت . زيادته من مثلهمددت فيما كانت : وقال الفراء واللحياني
  .من غيره

 

 (هـ1000-محمد عبده )تفسير المنار 

  .هه وأمدّ مدّ : يقال. والمدد بالتحريك للجيش. الشيء متصلة بهالزيادة في : المدّ 

 

 (:هـ1077-)ابن عاشور 



 المهموز بالخير، ويختص مدّ  يختص أمدّ : في االستعمال، وقيل ال فرق بينهما: قيل
ونقل ذلك عن أبي علي الفارسي في كتاب الحجة، ونقله ابن عطية عن . بغير الخير

 .يونس بن حبيب

 

 :الخالصة

، واهلل هناك علماء يرون أن ال فرق بين مّد وأمّد، وعلماء يميزون بينهما، ولكل  وجه
 .أعلم
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