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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني، 
أما بعد:

فقد اعتىن أئمة اإلسالم األوائل بكتاب اهلل تعاىل، سواء بتفسريه أو لغته أو شىت 
العلوم املتعلقة به. ومن هؤالء العلماء املتقدمني أبو حممد عبد اهلل بن قتيبة، واكن مما 
سبق إيله يف كتابه املوسوم »تفسري غريب القرآن« إشارته إىل أصل اللكمة اليت يريد 
تفسريها، ومن خالل هذا امللمح وفق اهلل ابلاحث يلجمع هذه املواضع من هذا الكتاب، 
ثم إنه جاء عرض ابلحث بمقدمة، ثم ترمجة البن قتيبة، ثم نظرة رسيعة يف كتاب »تفسري 
غريب القرآن«، ثم تقسيم األصل إىل أصل تأرييخ حيث يراد به أول اإلطالق، وأصل 
رصيف يراد به املزيان الرصيف، وأصل يتعلق بعود إطالقات اللكمة إيله، ثم بعد ذلك  انتقاء 
اثنتني وعرشين لفظة ينطبق عليها رشط ابلحث، وتمت دراسة لك لفظة يف مطلب 
مستقل، واكن شأن ابلاحث أن جيعل كالم أيب حممد بن قتيبة أصاًل، ثم يعلق عليه مما 
لف لفه من تفسري السلف وأهل املعاجم اللغوية املتقدمني، والسيما أمحد بن فارس 
يف مقاييسه، ثم يقلِّب اتلفاسري وكيف اقرتبوا من هذا األصل اذلي أورده ابن قتيبة أو 
ابتعدوا، فوجد تفاسري تنص ىلع األصل اكلطاهر بن اعشور، وابن عطية - ىلع تفاوت 
بينهما - ثم جيتهد ابلاحث يف اتلحليل واجلمع واتلقريب مما يقتضيه مقام تفسري القرآن 

العظيم وغريبه ولغته، ثم ختم ابلحث بأهم انلتائج واتلوصيات.

أستاذ مشارك، قسم القرآن وعلومه، لكية الرشيعة، جامعة القصيم.  )*(
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني، 
أما بعد:

فإن من فضل اهلل ىلع عباده أن جعل بني أيدهم كتابه اذلي ال يأتيه ابلاطل من 
ل حبفظه حىت قيام الساعة، فهو  بني يديه وال من خلفه تزنيل من عزيز محيد، وتكفَّ
منهل للك فضل، ومنبع للك خري، واكشف للك كرب، وشفاء ورمحة للمؤمنني، وال يزيد 

الاكفرين واملتنكبني عن سبيله إال خساراً.

العلماء  فلم ينقص برتدد  الكريم رابياً، وحبره زاخراً  الكتاب  ويظل فضل هذا 
وابلاحثني عليه عرب القرون، فهو اهلداية والعلم والرشد والرصاط املستقيم.

ولقد اكن من فضل اهلل ىلع املتخصصني يف دراسة اتلفسري وعلوم القرآن أن 
خيتصوا به ويبذلوا جهودهم فيه وأوقاتهم يف علومه.

احلسن  أيب  كتاب  يف  اتلأمل  أكرثت  أن  حبويث  بعض  يف  عميل  سابقة  من  واكن 
ابن فارس »مقاييس اللغة« وكيف صاغه بهذه الطريقة الفريدة، فكنت أجد هل براعة 
يف عرضه وتأمله ونقاء قرحيته وُبعد غوره حني يغوص إىل أعماق االستعمال العريب، 
فيأيت من مجيع دررها بأصل واحد ينطبق عليها مجيعها، وكأن هذا األصل اذلي انتقاه 

وابتدعه روح تتحرك بها االستعماالت املشهورة يف العربية.

أليب  و»الغريب«  »املشلك«  لكتايَب  مرة  من  أكرث  قراءيت  ومع  كذلك  أنا  وبينما 
حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة، فإذا أنا أمام قوهل: »وأْصل كذا وكذا...« إلخ. ولقد 
سربت كغريي ابن قتيبة مع تقدمه وسابقته يف العلم، وكيف يهذب ما يكتب ويرتبه 

وينتخبه وُيويله فائق العناية واالختيار.

فطفقت أتأمل كيف يريد باألصل وطريقته فيه، والسيما أنه استعمله يف كالمه 
ىلع ألفاظ القرآن العظيم، فعزمت ىلع مجع ما نصَّ فيه ىلع األصل من كتابه الغريب، 



21

ونفيت األصول املتعلقة باملزيان الرصيف وأبقيت ىلع تلك املتعلقة باملعىن واالشتقاق؛ 
لعالقتها املبارشة باتلفسري واملراد باآلية، وأزمعت ىلع اجلمع بني كالمه وكالم من هو 
بني يديه ومن خلفه من أئمة اللغة والغريب واملعاين واتلفسري، فكنت أتلقط اذلي 
واِزن وأجتهد 

ُ
يرصح باألصل ومن يقاربه من عبارات الكناية، ثم أقارن بني أقواهلم وأ

من بعد كدٍّ لذلهن واستعانة بدقيق العبارة من أحدهم ىلع اآلخر، ثم أعرج ىلع تفسري 
اآلية من أهل اتلفسري تتميماً للفائدة، وقد رأيت أن تكون خطة ابلحث:

املقدمة:

أوالً: اتلمهيد: وفيه:

أوالً: ترمجة ابن قتيبة ادلينوري.  

: اتلعريف بكتابه: غريب القرآن.
ً
ثانيا  

: أصل املفردة القرآنية.
ً
ثاثلا  

: قسم ادلراسة: أصل املفردة القرآنية عند ابن قتيبة من خالل كتابه »غريب
ً
 ثانيا

    القرآن«.

اخلاتمة: وفيها أهم انلتائج.

واهلل أسأل أن جيعل هذا العمل فضاًل منه ورمحة، وأن جيعله خالصاً لوجهه، وباباً 
للعلم انلافع واالستفادة من أهل الفضل، واحلمد هلل رب العاملني.
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أوالً: اتلمهيد

أوالً: ترمجة ابن قتيبة ادلينوري:

اسمه ونسبه ومودله)1):
العالم،  اللغوّى  انلحوّي  ادلينورّي  الاكتب  حممد  أبو  قتيبة  بن  مسلم  بن  اهلل  عبد 
صاحب اتلصانيف احلسان يف فنون العلوم، مروزّي األصل، ودل ببغداد، وقيل: بالكوفة، 
ونشأ بها وتأّدب، وأقام بادّلينور مّدة فنسب إيلها، وال خالف بني اذلين ترمجوا أليب حممد 

يف السنة اليت ودل فيها ويه سنة )213ه( يف أواخر خالفة املأمون، ونشأ ببغداد.

شيوخه وتالميذه:
تتلمذ ىلع يد عدد كبري من العلماء منهم:

وادله: مسلم بن قتيبة، حيدث عنه مرات يف كتابيه: »عيون األخبار«، و»املعارف«.. 1
قرأ عليه: كتاب . 2 بن سالم،  القاسم  أيب عبيد  اللحياين، صاحب  بن سعيد  أمحد 

»غريب احلديث« أليب عبيد يف سنة )231ه(، ومعىن هذا أن  »األموال«، وكتاب 
عمر »ابن قتيبة« اكن عندها ثمانية عرش اعماً.

أبو عبد اهلل حممد بن سالم اجلميّح )231ه( صاحب طبقات الشعراء.. 3
ابن راهويه أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم )238ه(، وهو من أئمة الفقه واحلديث، . 4

والرتمذي،  داود،  وأبو  ومسلم،  ابلخاري،  عنه:  وروى  وناظره،  الشافيّع  صحب 
والنسايئ.

انظر يف ترمجته: تاريخ العلماء انلحويني للتنويخ )ص209(، اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث للخلييل )627/2(،   )1(
تاريخ بغداد )411/11(، نزهة األبلاء يف طبقات األدباء )ص159(، تاريخ أربل )477/2(، إنباه الرواة ىلع أنباه انلحاة 
)143/2(، تهذيب األسماء واللغات )280/2(، وفيات األعيان )42/3(، تاريخ اإلسالم )565/6(، سري أعالم انلبالء 
)296/13(، مزيان االعتدال )503/2(، الوايف بالوفيات )326/17(، لسان املزيان )9/5(، بغية الواعة )63/2(، طبقات 
املؤلفني  معجم   ،)137/4( للزريلك  األعالم  )ص44(،  وي  لألدنه  املفرسين  طبقات   ،)251/1( لدلاودي  املفرسين 

.)402/13(
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حرملة بن حيىي اتلجييب )243ه( صاحب الشافيّع.. 5
حيىي بن أكثم القايض )242ه(، ويقال: إن ابن قتيبة أخذ عنه بمكة.. 6
املروزي أبو عبد اهلل احلسن بن احلسني بن حرب السليم )246ه(.. 7
دعبل بن يلع اخلزايع الشاعر )246ه(.. 8
أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن مرزوق بن بكري بن ابُلْهلول ابلاهيل ابلرصي )248ه(.. 9
واألصميع، . 10 سيبويه،  تلميذ:  )249ه(  سفيان  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الزيادي 

وأيب عبيدة.
»وقد . 11 األزهري:  قال  )255ه(،  أو  )248ه(  السجستاين  حممد  بن  سهل  حاتم  أبو 

جالسه: شمر، وعبد اهلل بن مسلم بن قتيبة، ووثقاه«)1(.
حممد بن زياد بن عبيد اهلل بن زياد بن الربيع الزيادي ابلرصي )252ه(.. 12
أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن حممد الصوَّاف ابلاهيل ابلرصي )253ه(.. 13
أبو عبد اهلل حممد بن حيىي بن أيب حزم القطيع ابلرصي )253ه(.. 14
أبو اخلطاب زياد بن حيىي بن زياد احلساين ابلرصي )254ه(.. 15
شبابة بن سوار )254ه(.. 16
أبو عثمان اجلاحظ )254ه(، ويف ذلك يقول ابن قتيبة يف كتابه »عيون األخبار«: . 17

»وفيما أجاز نلا عمرو بن حبر من كتبه، قال...«.
أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ابلرصي )257ه(.. 18
أبو طالب زيد بن أخزم الطايئ ابلرصي )257ه(.. 19
أبو الفضل العباس بن الفرج الريايش، تلميذ األصميع )257ه(.. 20
أبو سهل الصفار عبدة بن عبد اهلل اخلزايع )258ه(.. 21
عبد الرمحن بن برش بن احلكم بن حبيب بن مهران العبدّي )260ه(.. 22

مقدمة اتلهذيب )ص 11(.  )1(
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تالميذه:
وممن تتلمذ ىلع أيب حممد ينهل من علمه:

ادلينََورّي . 1 مسلم  بن  اهلل  عبد  بن  أمحد  قتيبة،  ابن  جعفر  أبو  وهو  أمحد،  ابنه 
واكن  أبيه،  لكتب  واحلفظ  العلم  أهل  من  املذهب  ماليك  النشأة، اكن  ابلغدادي 

حيفظها كما حيفظ القرآن.
أمحد بن مروان املاليك )298ه(.. 2
أبو بكر حممد بن خلف بن املرزبان )309ه(.. 3
أبو القاسم إبراهيم بن حممد بن أيوب بن بشري الصائغ )313ه(.. 4
أبو حممد عبيد اهلل بن عبد الرمحن بن حممد بن عيىس السكري )323ه(.. 5
أبو القاسم عبيد اهلل بن أمحد بن عبد اهلل بن بكري اتلمييم )334ه(.. 6
اهليثم بن لكيب الشايش )335ه(، وقد أخذ عنه األدب خاصة.. 7
ي اكنت رحلته إىل املرشق سنة )274ه(.. 8

ّ
قاسم بن أصبغ األندليس )340ه( اذل

عبد اهلل بن جعفر بن درستويه الفسوي )335ه(.. 9
أبو القاسم عبيد اهلل بن حممد بن جعفر بن حممد األزدي )348ه(.. 10
أبو بكر أمحد بن احلسني بن إبراهيم ادلينََورّي.. 11
أبو عبد اهلل بن أيب األسود )343ه(.. 12
أبو اليرس إبراهيم بن أمحد الشيباين ابلغدادي )298ه(.. 13

مؤلفاته: أهم مؤلفات ابن قتيبة:
أدب الاكتب: طبعه أواًل سريول يف يلبسيك سنة )1877م(، مع خالصة إجنلزيية، 
وأاعد طبعه املسترشق األملاين غرونرت يف يلدن سنة )1900م(، ثم طبع عدة طبعات، 
أجودها طبعة املطبعة السلفية يف القاهرة سنة )1346ه(، بإرشاف حمب ادلين اخلطيب، 

وطبعة جديدة بتحقيق حميي ادلين عبد احلميد، سنة )1355ه( بمرص.
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األرشبة: طبع بتحقيق حممد كرد يلع باملجمع العليم بدمشق سنة )1947م(، ثم 
طبع عدة طبعات، منها طبعة بتحقيق حسام ادلين ابلهنساوي، نرشته مكتبة زهراء 

الرشق بالقاهرة، اعم )1998م(.

إصالح غلط أيب عبيد: نرش حممد عظيم ادلين حمقق كتاب »غريب احلديث«، 
أليب عبيد مقتبسات منه، نرشها ىلع املواد اليت وقع فيها انلقد من كتاب أيب عبيد، 
وقد نرشته دائرة املعارف العثمانية يف حيدر آباد يف اهلند سنة )1384ه(، ونرشه اكماًل 
الرشقية،  اللغات  مدرسة  يف  األستاذ  لكونت،  جريار  الفرنيس  املسترشق  مرة  ألول 
باريس، يف جملة لكية القديس يوسف، بريوت، سنة )1968م(، ثم طبع بتحقيق ادلكتور 

عبد اهلل اجلبوري، نرشته دار الغرب اإلساليم، بريوت، اعم )1403ه(.

األنواء: طبع الكتاب بتصحيح: شارل بال، وحممد محيد اهلل، بمطبعة جملس دائرة 
املعارف العثمانية حبيدر آباد باهلند سنة )1375ه(.

بمطبعة  األسعردي  إسماعيل  الشيخ  بتصحيح  طبع  احلديث:  خمتلف  تأويل 
حممد  الشيخ  وضبط  بتصحيح  طبع  ثم  )1326ه(،  سنة  بالقاهرة  العلمية  كردستان 
زهدي انلجار، نرشته دار اجليل بلبنان )1393ه(، ثم طبع عدة طبعات: منها طبعة 

بتحقيق حممد ميح ادلين األصفر، نرشه املكتب اإلساليم، بريوت، سنة )1408ه(.

تأويل مشلك القرآن: حققه السيد أمحد صقر، وقّدم هل مقدمة ضافية ترجم فيها 
ترمجة موسعة للمؤلف، وعّرف بالكتاب، وبني منهجه يف حتقيقه، طبع بمطبعة عيىس 
ابلايب احلليب اعم )1373ه(، ثم صّور ونرشته دار الرتاث بالقاهرة اعم )1393ه(، ثم 

طبع عدة طبعات.

التسوية بني العرب والعجم: نرش قطعة منه الشيخ مجال ادلين القاسيم يف جملة 
)ص735-722(  عرش  واثلاين  )ص668-657(،  عرش  احلادي  عددها  يف  »املقتبس« 
الرابع سنة )1327ه( بعنوان »ذم احلسد«، وأاعد نرشها حممد كرد يلع يف  من املجدل 
كتاب »رسائل ابللغاء« بعنوان »كتاب العرب أو الرد ىلع الشعوبية« دار الكتب العربية 
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بالقاهرة سنة )1331ه(، ثم طبع الكتاب اكماًل بتحقيق ادلكتور: ويلد حممود خالص، 
منشورات املجمع اثلقايف، أبو ظيب، اعم )1998م(.

تفسري غريب القرآن: وقد طبع الكتاب بتحقيق: السيد أمحد صقر، نرشته دار 
العلمية  الكتب  دار  ثم أاعدت نرشه  بالقاهرة سنة )1378ه(،  العربية  الكتب  إحياء 
من  الكثري  فيه  نقل  إذ  الكتاب،  ىلع  مفيدة  تعليقات  صقر  وللسيد  )1398ه(،  سنة 
الشعرية ورشحها،  األبيات  ج  قتيبة، كما خرَّ ابن  ذكره  ما  بينها وبني  ووازن  اآلراء، 
طبع  كما  واألدب،  واللغة  اتلفسري  كتب  من  بأماكنها  الكتاب  موضواعت  وربط 

الكتاب بعناية: إبراهيم رمضان، نرشته دار اهلالل ببريوت.

الرّد ىلع املشبهة واجلهمية: طبع أواًل بتحقيق: حممد زاهد الكوثري، يف مطبعة 
السعادة بالقاهرة، سنة )1349ه(، ثم نرشه يلع سايم النشار وعمار مجيع الطاليب سنة 
)1391ه(، ضمن جمموعة عقائد السلف، ثم طبع عدة طبعات، منها طبعة بتحقيق: 

عمر حممود، نرشته دار الراية بالرياض، اعم )1412ه(.

برلني  يف  1908م(   -  1900( اعيم  بني  برولكمان  اكرل  نرشه  األخبار:  عيون 
وسرتاسبورغ يف أربعة أجزاء، ثم طبعته دار الكتب املرصية يف أربعة جمدلات )1343ه(، 

ثم طبعته اهليئة املرصية العامة للكتاب اعم )1973م(.

م هل دراسة وافية نليل درجة  غريب احلديث: حققه: د. عبد اهلل اجلبوري، وقدَّ
ادلكتوراه من جامعة بغداد اعم )1976م(، وطبعته وزارة األوقاف العراقية يف ثالثة 
تونس،  يف  )1979م(  السوييس اعم  رضا  د.  بتحقيق:  طبع  ثم  )1977م(،  جمدلات اعم 
نعيم  بعناية  ثاثلة  ثم طبعة  باريس )1970م(،  بها جلامعة  م  تقدَّ وأصله رسالة دكتوراه 

زرزور، نرشته دار الكتب العلمية ببريوت اعم )1408ه(.

املسائل واألجوبة: ُطبع قسم من الكتاب - 19 مسألة من أصل 190 مسألة - يف 
مطبعة السعادة بمرص اعم )1349ه(، بعنوان »املسائل واألجوبة يف احلديث واللغة«، 
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ابن كثري  دار  العطية وحمسن خرابة، نرشته  بتحقيق: مروان  الكتاب اكماًل  ثم طبع 
ببريوت اعم )1410ه(، بعنوان »املسائل واألجوبة يف احلديث واتلفسري«.

طبع  ثم  )1850م(،  سنة  وستنفدل يف جوتنجن  األملاين  املسترشق  نرشه  املعارف: 
بتصحيح حممد إسماعيل الصاوي، نرشته املكتبة احلسينية يف القاهرة، سنة )1353ه(، 
ثم اكنت أجود طبعات الكتاب بتحقيق ادلكتور ثروت عاكشة، قّدم عليه مقدمة ضافية، 

واعتمد يف حتقيقه ىلع سبع نسخ خطية، نرشته دار املعارف بمرص سنة )1960م(.

ومن كتبه املفقودة:
الفقه: ذكره القفطي )ت: 646ه()1(، وذكره ابن انلديم باسم »جامع الفقه«)2(.

اتلفقيه: ذكره القفطي)3(، وابن خلاكن )ت: 681ه()4(.

عيون الشعر: ذكره ابن انلديم، وقال: إنه حيتوي ىلع عرشة كتب: كتاب املراتب، 
اجلواهر،  كتاب  الشواهد،  كتاب  املشاهد،  كتاب  املحاسن،  كتاب  القالئد،  كتاب 

كتاب املراكب، كتاب املناقب، كتاب املعاين، كتاب املدائح)5(.

بعض ما قيل فيه:
يقول اخلطيب ابلغدادي: »واكن - يعين ابن قتيبة - ثقة ديِّناً فاضاًل«)6(.

ويقول ابن حزم أبو حممد يلع بن أمحد بن سعيد: »اكن ابن قتيبة ثقة يف دينه 
وعلمه«)7(.

إنباه الرواة )143/2(.  )1(
الفهرست )ص85(.  )2(
إنباه الرواة )143/2(.  )3(

وفيات األعيان )42/3(.  )4(
الفهرست )ص85(.  )5(

تاريخ بغداد )411/11(.  )6(
نقله ابن حجر يف لسان املزيان )10/5(.  )7(
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اتلصانيف،  صاحب  حممد  »أبو  االعتدال«:  »مزيان  يف  اذلهيب  احلافظ  ويقول 
صدوق قليل الرواية«)1(.

العمل يف  قليل  لكنه  العلم،  أوعية  من  قتيبة  »ابن  احلفاظ«:  »تذكرة  يف  ويقول 
احلديث«)2(.

وفاته:
أكل  هريسة فأصاب حرارة، ثم صاح صيحة شديدة ثم أغيم عليه إىل 
مات،  ثم  السحر،  وقت  إىل  يتشهد  زال  فما  ساعة،  اضطرب  ثم  الظهر،  وقت صالة 

وذلك أّول يللة من رجب سنة ست وسبعني ومائتني.

: اتلعريف بكتابه »غريب القرآن«:
ً
ثانيا

أسمائه  ر 
ْ
بذك هذا  كتابَنا  َنَفتِتُح   : ينََورِيُّ ادلِّ ُقتَيْبََة  بن  مسلم  بن  اهلل  عبد  »قال 

احلُسىن، وصفاته الُعال؛ فنُخرِبُ بتأويلهما واشتقاقهما؛ ونُتِْبُع ذلك ألفاظاً كرث تَرْداُدها 
ور أوىل بها من بعض؛ ثم نبتدئ يف تفسري غريب القرآن،  يف الكتاب لم نر بعض السُّ

دون تأويل ُمْشلكه: إذ كنا قد أفَْرْدنا للمشلك كتاباً جامعاً اكفياً، حبمد اهلل.
ِْمَل؛ 

ُ
ح وجن ناه يف كتابنا هذا: أن خنترص ونُْكمل، وأن نوضِّ

ْ
وغرضنا اذلي امتثَل

 حنُشَو 
َّ

اللَة ىلع احلرف املستعمل؛ وأال  نستشهَد ىلع اللفظ الُمبْتََذل، وال نُْكرِثَ ادلِّ
َّ

وأال
كتابنا بانلحو وباحلديث واألسانيد، فإنَّا لو فعلنا ذلك يف نقل احلديث: الحتجنا إىل أن 
نأيِتَ بتفسري السلف  بعينه؛ ولو أتَيْنا بتلك األلفاظ اكن كتابنا كسائر الكتب 
لََّفَها َنَقلَُة احلديث؛ ولو تكلَّْفنا بعُد اقتصاَص اختالفِهم، وتبينَي معانيهم، وفتَْق 

َ
اليت أ

مُجَِلهم بألفاظنا، وموضَع االختياِر من ذلك االختالف، وإقامَة ادلالئل عليه، واإلخباَر 
ظ،  الُمتحفِّ طمَع  منه  وَقَطْعنا  الكتاب؛  وأطلنا  القول،  يف  ألْسهبْنا   :- فيه  العلة  عن 

وباَعْدناه من ُبْغيَة الُمتأدِّب؛ وتكلَّفنا من نقل احلديث، ما قد ُوِقيناه وُكِفيناه.

مزيان االعتدال )503/2(.  )1(
تذكرة احلفاظ )633/2(.  )2(
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وكتابنا هذا مستنبط من كتب املفرسين، وكتب أصحاب اللغة العاملني لم خنرج 
اختيارنا يف  بعد  معانيهم،  غرَي  بآرائنا  منه  وال تكلَّفنا يف يشء  مذاهبهم،  فيه عن 

 األقاويِل يف اللغة، وأْشبََهَها بقصِة اآلية«.
َ

ْوىل
َ
احلرف أ

يف هذه املقدمة الضافية يبني نلا أبو حممد عبد اهلل بن مسلم اسم كتابه وطريقته 
فيه، ومع أنين اعودت قراءته فيما قبل إال أنين أجد عرض كتابه بذات الطريقة اليت 
ترتيبه وصفاء قرحيته،  نقاء فكرته ومجال  ملا يف ذلك من حفاٍظ ىلع  بها؛  حتدث هو 

فكتابه هذا خلَّصه وخلصه لللكمات الغريبة يف كتاب اهلل تعاىل وحسب.

ويمكننا عرض أسلوبه يف كتابه من خالل قيله:

أوالً: اسم الكتاب: قال: »ثم نبتدئ يف تفسري غريب القرآن، دون تأويل ُمْشلكه: إذ 
كنا قد أفْرَْدنا للمشلك كتاباً جامعاً اكفياً، حبمد اهلل«. ويف هذه داللة ىلع أنه كتب الغريب 
بعد املشلك وأنه عنونه: »غريب القرآن« وأما ذكره للتفسري فهو يريد ىلع سبيل املصدر 

ال االسم للكتاب؛ وذللك قال عن املشلك بعده تأويل ومعلوم: إنه سماه مشلك القرآن.

: االختصار املكمل للمقصود واتلوضيح بعبارة جمملة من غري إطناب وال 
ً
ثانيا

وأن  ونُْكمل،  خنترص  أن  هذا:  كتابنا  يف  ناه 
ْ
امتثَل اذلي  »وغرضنا  فيه:  قال  إسهاب، 

ِْمَل«.
ُ

ح وجن نوضِّ

هضمتها  حىت  استهلكوها  اليت  األلفاظ  من  انلاس  يفهمه  ما  اجتناب   :
ً
ثاثلا

عقوهلم وعرفوها، وال تلك املتداولة كثرياً ىلع ألسنتهم مما ال حيتاج إىل بيان: »وأن ال 
اللَة ىلع احلرف املستعمل«. نستشهَد ىلع اللفظ الُمبْتََذل، وال نُْكرِثَ ادلِّ

 حنُشَو 
َّ

: اجتناب القضايا انلحوية مهما صغرت أو تشعبت خالفاتها: »وأال
ً
رابعا

كتابنا بانلحو«.

: وهنا تظهر شخصية خليقة بادلراسة وحدها، ويه تعظيمه للويح وعلوم 
ً
خامسا

الويح، وذلك أنه اكن يتحدث عن اجتناب املبتذل واملتداول وانلحو يف كتابه فيتحدث 
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خمترصاً، فلما جاء ىلع احلديث عن اجتنابه لروايات احلديث واألثر واألسانيد احتاج 
فأطال االعتذار واحتاط دلينه  اتلفسري وتعظيم شأنه،  يُعيل من قدر هذا  أن   
 حنُشَو كتابنا بانلحو وباحلديث واألسانيد، فإنَّا لو فعلنا ذلك يف 

َّ
وتعظيمه، فقال: »وأال

نقل احلديث الحتجنا إىل أن نأيِتَ بتفسري السلف - رمحة اهلل عليهم - بعينه؛ ولو أتَيْنا 
لََّفَها َنَقلَُة احلديث؛ ولو تكلَّْفنا بعُد 

َ
بتلك األلفاظ اكن كتابنا كسائر الكتب اليت أ

اقتصاَص اختالفِهم، وتبينَي معانيهم، وفتَْق مُجَِلهم بألفاظنا، وموضَع االختياِر من ذلك 
االختالف، وإقامَة ادلالئل عليه، واإلخباَر عن العلة فيه، ألْسهبْنا يف القول، وأطلنا 
ظ، وباَعْدناه من ُبْغيَة الُمتأدِّب؛ وتكلَّفنا من نقل  الكتاب؛ وقطْعنا منه طمَع الُمتحفِّ

احلديث، ما قد ُوِقينَاه وُكِفيناه.
املفرسين،  كتب  من  مستنبط  هذا  »وكتابنا  فقال:  كتابه:  يف  مصادره   :

ً
سادسا

وكتب أصحاب اللغة العاملني، لم خنرج فيه عن مذاهبهم«.
»وال  فقال:  تقدمه،  من  آراء  عن  وشذوذه  كتابه  يف  اتللكف  عن  بُعده   :

ً
سابعا

تكلَّفنا يف يشء منه بآرائنا غرَي معانيهم«.
: إمامته يف العربية حيث أحسن توظيفها باختيار أوىل األقاويل يف اللغة: 

ً
ثامنا

 األقاويِل يف اللغة«.
َ

ْوىل
َ
»بعد اختيارنا يف احلرف أ

: نظرته اتلفسريية يف اختيار القول املوائم لسياق اآلية اليت يتلكم عليها، 
ً
تاسعا

فقال: »وأْشبََهَها بقصِة اآلية«.

: أصل املفردة القرآنية:
ً
ثاثلا

فاملفردة  حده،  ىلع  منه  لفظ  لك  وتعريف  تفصيله  ليس  العنوان  بهذا  واملراد 
القرآنية يه حمل ابلحث واتلناول، ويه مرتع واسع للباحثني، سواء من جهة إعرابها 
أو ابلحث يف عالقة ألفاظها بمعانيها أو غري ذلك مما يتسع به الكالم ويطول به املقام، 
وأجد أن يف اختياري مصطلح )األصل( للمفردة القرآنية يوجب يلعَّ توضيحاً وتفريقاً: 

فأصل اللكمة يطلق ويراد به أحد أمور ثالثة:
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أوالً: األصل األول: اذلي هو حمل اشتقاق املعىن من اللفظ أول االستعمال قبل 
شيوعه يف ألفاظ مشهورة من كالم العرب، وهذا هو األكرث عند ابن قتيبة يف كتابَيه 

»الغريب واملشلك«.

: األصل: اذلي هو ادلاللة املحورية اليت ترجع إيلها مجيع األلفاظ املشهورة 
ً
ثانيا

به  ما سبق  ابلاب، وهذا هو  ألفاظ  بها مجيع  املعىن، فكأنها صبغة تصطبغ  من جهة 
أبو احلسني أمحد بن فارس يف كتابه »مقاييس اللغة«.

وما  وزوائدها  حروفها  وأصول  اللكمة  بمزيان  واملتعلق  الرصيف  األصل:   :
ً
ثاثلا

يعرتي ذلك من إعالل وإبدال وغريهما.

وال شك أن القسم األول واثلاين يتقاربان ويتباعدان حبسب األمثلة واجتهاد 
املجتهد.

وطريقة املؤلفني عن أصل املفردة ىلع نوعني:

األول: اتلرصيح باألصل: وهو قوهلم: وأصله كذا وكذا.

اثلـاين: الكنايـة ادلالة ىلع األصل: كقوهلـم: »مأخوذ من كذا وكـذا«، و»حقيقته 
كذا وكـذا«، و»من قوهلم: كـذا كذا«.

وقد أقف ىلع تأصيل ملتقدم أو كناية هل رصح بها متأخر، وقد حاولت أن أتبرص 
القواميس  يف  انلظر  بعد  مقارباً  أجده  بما  املداد  جريان  قبل  والسابقة  العلم  بأهل 
وأقارن  فأمجع  املفرسين،  من  العناية  وأهل  املعاين  وكتب  الغريب  وكتب  املتقدمة 
وازن وأجتهد يف مقاربة ما أكتب يلكون خليقاً باإلفادة، ثم أعرج ىلع املعىن املراد 

ُ
وأ

باتلفسري من اللفظ املذكور، غري متقيد برتتيب دقيق نظراً الختالف املواضع وتغري 
األفاكر فيها فأرتب حسب ما أراه مناسباً.
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: قسم ادلراسة
ً
ثانيا

أصل املفردة القرآنية عند ابن قتيبة

من خالل كتابه »غريب القرآن«

قوهل تعاىل: ﴿ 
﴾ ]الزمر: 42[.

﴾ ]الزمر: 42[، هو من استيفاء العدد واستيفاء  قال ابن قتيبة: »قوهل: ﴿
نت اخلرب واْستَيَْقنْتُه،  اليشء إذا استقصيته لكه. يقال: توفيته واستوفيته. كما يقال: تيقَّ

وتثبَّت يف األمر واْستَثْبَتُه. وهذا هو األصل. ثم قيل للموت: وفاة وتوف«)1(.
------------------

اتفق رأي ابن فارس مع ابن قتيبة يف أن أصل اتلويف هو االستيفاء واالستقصاء 
: لَكَِمٌة تَُدلُّ  ُمْعتَلُّ

ْ
َْرُف ال

ْ
َفاُء َواحل

ْ
َواُو َوال

ْ
ىلع سبيل اإلتمام والكمال. قال ابن فارس: »ال

 . َويِفٌّ َفُهَو  ْوَف، 
َ
أ َوَوَف:  ِط.  ْ الرشَّ َماُل 

ْ
َوإِك َعْهِد 

ْ
ال إِْتَماُم  َوفَاُء: 

ْ
ال ِمنُْه  َوإِْتَماٍم.  َماٍل 

ْ
إِك ىلَعَ 

]إَِذا  َواْستَْوَفيْتُُه؛  َء  ْ اليشَّ يُْت  َوتََوفَّ َواِفياً.  إِيَّاُه  قََضيْتَُه  إَِذا  َء،  ْ اليشَّ ْوَفيْتَُك 
َ
أ َوَيُقولُوَن: 

َميِِّت: تََوفَّاُه اهلُل)2(، وهو بهذا املعىن 
ْ
َخْذتَُه لُكَُّه[ َحىتَّ لَْم َترْتُْك ِمنُْه َشيْئاً. َوِمنُْه ُيَقاُل لِل

َ
أ

يف كتاب اهلل«.

قال الراغب يف تبيني هذا األصل يف كتاب اهلل، وكيف تعود إيله ألفاظ الكتاب 
الكيَل  ْوَفيُْت 

َ
اتّلمام. يقال: درهم واٍف، وكيل واٍف، وأ الَوايِف: اذلي بلغ  العزيز: »وف 

إذا  ْوَف: 
َ
وأ َوفَاًء،  يَِف  َوَف بعهده  ]اإلرساء: 35[،   ﴾ ﴿ والوزَن. قال تعاىل: 

تّمم العهد ولم ينقض حفظه، وتَْوِفيَُة اليشِء: بذهل َواِفياً، واْستِيَفاُؤُه: تناوهل َواِفياً. قال 
 ، ﴾ ]آل عمران: 25[، وقد عرّب عن املوت وانلوم باتلََّويفِّ تعاىل: ﴿

غريب القرآن البن قتيبة )ص24(.  )1(
مقاييس اللغة )129/6(.  )2(
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األصل  ذلك  وممن نص ىلع   ،)1(]42 ]الزمر:   ﴾ ﴿ تعاىل:  قال 
﴾ ]آل عمران: 55[ ظاهر معناه: إين مميتك،  موافقاً هلما الطاهر ابن اعشور: »﴿
هذا هو معىن هذا الفعل يف مواقع استعماهل؛ ألن أصل فعل توف اليشء أنه قبضه تاماً 
واستوفاه. فيقال: توفاه اهلل؛ أي قدر موته، ويقال: توفَّاه ملك املوت؛ أي أنفذ إرادة اهلل 

بموته، ويطلق اتلويف ىلع انلوم جمازاً بعالقة املشابهة«)2(.
* * *

قـال تعـاىل: ﴿ 

.]70 ]اتلوبة:   ﴾

قال ابن قتيبة: و)اإلفُْك( الكذب؛ ألنه كالم قُِلَب عن احلق. وأصله من أفَْكُت 
﴾ ﴿ لوط:  قوم  ملدائن  قيل  ومنه  عليه.  رأي اكن  إذا رصفته عن   الرجَل 
﴾ ]يونس: 34[؛ أي: من أين حترمون  ﴿ : اتلوبة: 70[؛ النقالبها. ومنه قول اهلل[

وترُْصفون عن احلق. قال الشاعر:
ْ
نِيَعــة َمــأ ْحَســِن الصَّ

َ
ــوا)3)إْن تَــُك َعــْن أ

ُ
فِك

ُ
ــْد أ

َ
ــن ق ــِي آَخِري

َ
 ف

ً
ــواك

ُ
ف

------------------
فِه  ِب اليشء عن وجهه ورَصْ

ْ
وافق ابُن فارس ابَن قتيبة يف أن أصل )أفك( من قَل

ِء  ْ ِب اليشَّ
ْ
ْصٌل َواِحٌد، يَُدلُّ ىلَعَ قَل

َ
اَكُف أ

ْ
َفاُء َوال

ْ
َهْمَزُة َوال

ْ
فََك( ال

َ
عنه. قال ابن فارس: »)أ

فَْكُت 
َ
َكِذُب. َوأ

ْ
ِفُْك ال

ْ
فَِك الرَُّجُل: إَِذا َكَذَب. َواإل

َ
ُء. َوأ ْ فَِك اليشَّ

ُ
فِِه َعْن ِجَهِتِه. ُيَقاُل: أ َورَصْ

 ﴾ ﴿  :
َ

َتَعاىل اهلل  قَاَل  َعنُْه.  ْفتُُه  رَصَ إَِذا  ِء:  ْ اليشَّ َعِن  الرَُّجَل 
]األحقاف: 22[«)4(.

املفردات يف غريب القرآن )ص878(.  )1(
اتلحرير واتلنوير )258/3(.  )2(

غريب القرآن البن قتيبة )ص30(، وابليت لعروة بن أذينة، كما يف اللسان )270/12(، والصحاح )1573/4(.  )3(
مقاييس اللغة )118/1(.  )4(
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فقال:  اهلل،  كتاب  يف  اللكمة  تلرصيفات  وعرض  الراغب  كذلك  بهذا  ح  ورصَّ
»اإلفك: لك مرصوف عن وجهه اذلي حيق أن يكون عليه، ومنه قيل للرياح العادلة 
﴾ ]احلاقة: 9[. وقوهل تعاىل: ﴿  عن املهاّب: ُمْؤتَِفَكة. قال تعاىل: ﴿
﴾ ]اتلوبة: 30[؛ أي: يرصفون عن احلق يف االعتقاد إىل ابلاطل، ومن 
الصدق يف املقال إىل الكذب، ومن اجلميل يف الفعل إىل القبيح. وقوهل تعاىل: ﴿ 
﴾ ]األحقاف: 22[، فاستعملوا اإلفك يف ذلك لّما اعتقدوا أّن ذلك رصف 

من احلق إىل ابلاطل، فاستعمل ذلك يف الكذب ملا قلنا«)1(.

َمْن رُصَِف، كما  واإليمان،  القرآن  َعِن  »يريد: يرُصف  الفراء:  إىل األصل  وأملح 
نا«)2(. ﴾ َيُقوُل: تلرصفَنا عْن آهلتنا، وتُصدَّ قال: ﴿

ومثله ابن جرير الطربي: »يقول: يرُصف عن اإليمان بهذا القرآن، َمْن رُصَِف، 
وُيْدَفُع عنه من يُْدَفُع، فيُْحَرُمه«)3(.

االستعمال  »عرف  قال:  ابن عطية حيث  فأجاد  القرآن  األصل يف عرف  ومجع 
يف »أفك«، إنما هو يف الرصف من خري إىل رش، وتأمل ذلك جتدها أبداً يف املرصوفني 

املذمومني«)4(.
* * *

﴾ ]ابلقرة: 5[. قال تعاىل: ﴿

﴾ من الفالح؛ وأصله ابلقاء. ومنه قول َعِبيٍد: ﴿

ــُغ بِالْضـ
َ
لـِـْح بَِمــا ِشــْئَت َفَقــْد ُيْبل

ْ
ف
َ
رِيــُبأ

َ
األ ُيْــَدُع  ــْد 

َ
َوق ـــَضْعِف 

املفردات يف غريب القرآن )ص79(.  )1(
معاين القرآن للفراء )83/3(.  )2(

جامع ابليان )398/22(.  )3(
املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز )173/5(.  )4(
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أي: ابق بما شئت من َكيْس أو غفلة. فكأنه قيل للمؤمنني: مفلحون؛ لفوزهم 
بابلقاء يف انلعيم املقيم. هذا هو األصل)1(.

------------------
إىل هذا األصل  أملح  وقد  )ابلقاء(،  الفالح هاهنا  أن أصل  قتيبة ىلع  ابن  نص 
قبله أبو عبيدة، فقال: »لك من أصاب شيئاً من اخلري فهو مفلح، ومصدره الفالح وهو 
ابلقاء، ولك خري«)2(، وتبعهما يف ذلك انلحاس فقال: »أي تلكونوا ىلع رجاء من الفالح 

وأصل الفالح ابلقاء واخللود«)3(.

حُدُهما 
َ
أ ْصالِن صِحيَحاِن، 

َ
أ َاُء 

ْ
ُم واحل

َّ
الَفاُء والال »)فَلََح(  ابن فارس فقال:  وأما 

، َواآلَخُر ىلَع فَْوٍز وَبَقاٍء«)4(. يَُدلُّ ىلَعَ َشقٍّ

مه بأحد ِشقَّ األصل اللغوي هنا. وقال الراغب مضمناً  فهو بهذا يوافق َمْن تقدَّ
ُح: الّشّق، وقيل: 

ْ
األصل )ابلقاء( مجيع إطالقات الفالح يف ادلنيا واآلخرة: »فلح الَفل

َفُر وإدراك بغية،  ُح: األاّكر ذللك، والَفاَلُح: الظَّ
َّ

احلديد باحلديد ُيْفلَُح، أي: يشّق. والَفال
حياة  بها  تطيب  اليت  بالّسعادات  الّظفر  فادّلنيوّي:  وأخروّي،  دنيوّي  رضبان:  وذلك 
فناء،  بال  بقاء  أشياء:  أربعة  وذلك  أخروّي،  وفَالٌح  والعّز،  والغىن  ابلقاء  ادّلنيا، وهو 
 عيش اآلخرة«، 

ّ
وغىن بال فقر، وعّز بال ذّل، وعلم بال جهل. وذللك قيل: »ال عيش إال

 ﴾ ﴾ ]العنكبوت: 64[، ﴿ وقال تعاىل: ﴿
]املجادلة: 22[«)5(.

* * *

غريب القرآن البن قتيبة )ص39(.  )1(
جماز القرآن )30/1(.  )2(

معاين القرآن للنحاس )531/1(.  )3(
مقاييس اللغة )450/4(.  )4(

املفردات يف غريب القرآن )ص644(.  )5(
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قال تعاىل: ﴿

﴾ ]ابلقرة: 228[.

قال ابن قتيبة: »وإنما ُجعل احليُض قُرْءاً والطهر قُرْءاً؛ ألن أصل الُقرْء يف كالم 
العرب: الوقت. يقال: رجع فالن لقرئه؛ أي لوقته اذلي اكن يرجع فيه«)1(.

------------------
تبع ابَن قتيبة السمنُي احلليب يف أن أصل القرء الوقت، فقال: »الَقرُْء يف اللغِة قيل: 

فوهِل«)2(.
ُ
ُدُه، ومنه: قَرُْء انلجِم لوقِت طلوِعه وأ أصلُه الوقُت املعتاُد تردُّ

للطهر،  فيصلح  الوقت،  اللغة:  يف  »القرء  عطية:  وابن  طالب  أيب  بن  ميك  وذكر 
ويصلح للحيض«)3(.

ل تفصياًل بديعاً يف اجتماع  وأما الراغب فلم يعرض ملعىن )الوقت(، ولكنه فصَّ
ِت 

َ
املعنيني مع اختالف وقت وقوع لك منهما لوحده، وذكر نظرياً هلذا فقال: »قرأ قََرأ

ُت اجلاريَة: استربأتُها بالُقرء. والُقرُْء يف 
ْ
ْت: صارت ذات قُرٍْء، وقََرأ

َ
قَْرأ

َ
املرأة: رأت ادّلم، وأ

احلقيقة: اسم لدّلخول يف احليض عن طهر. ولّما اكن اسماً جامعاً لألمرين الّطهر واحليض 
املتعّقب هل أطلق ىلع لّك واحد منهما؛ ألّن لكَّ اسم موضوع ملعنيني معاً يطلق ىلع لّك 
واحد منهما إذا انفرد، اكملائدة: للخوان وللّطعام، ثم قد يسّم لّك واحد منهما بانفراده 
به. وليس الُقرُْء اسماً للّطهر جمّرداً، وال للحيض جمّرداً، بداللة أنَّ الّطاهر اليت لم تر أثر 
ادّلم ال يقال هلا: ذات قرء. وكذا احلائض اليت استمّر بها ادّلم وانّلفساء ال يقال هلا ذلك«)4(.
دم احليضة  أمسكت  املرأة كأنها  أن  معلِّاًل  فارس،  ابن  )اجلمع(  وجعل األصل 
ْصٌل َصِحيٌح يَُدلُّ ىلَعَ مُجٍَع 

َ
ُمْعتَلُّ أ

ْ
َرُْف ال

ْ
اُء َواحل َقاُف َوالرَّ

ْ
يف حال طهرها، فقال: »قرى ال

غريب القرآن البن قتيبة )ص87(.  )1(
ادلر املصون يف علوم الكتاب املكنون )439/2(.  )2(

اهلداية إىل بلوغ انلهاية )758/1(، املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز )304/1(.  )3(
املفردات يف غريب القرآن )ص668(.  )4(



37

ُقرُْء: َوقٌْت، يَُكوُن 
ْ
يَْت قَْرَيًة اِلْجِتَماِع انلَّاِس ِفيَها... َوال َقْرَيُة، ُسمِّ

ْ
َواْجِتَماٍع. ِمْن َذلَِك ال

َياُح ِلَقاِرئَِها«، فهو بهذا جعل الوقت معىن  ًة. َوَيُقولُوَن: َهبَِّت الرِّ َحيِْض َمرَّ
ْ
ًة َولِل ْهِر َمرَّ لِلطُّ

مشهوراً، وأبعد به عن األصل)1(.
* * *

قال تعاىل: ﴿ 
﴾ ]آل عمران: 146[.

ويقال:  كثرية.  مجااعت  أي:  146[؛  عمران:  ]آل   ﴾ ﴿ قتيبة:  ابن  قال 
ثم  الربَّة.  إىل  ِريبِّ كأنه نسب  للجمع:  يقال  بَّة، ويه اجلماعة.  الرِّ األلوف. وأصله من 

جيمع ِريبِّ بالواو وانلون. فيقال: ِربِّيُّون)2(.
------------------

الربة ويه اجلماعة، فقال  »ربيون« من  قتيبة إىل أن أصل  ابن  أبو عبيدة  سبق 
أبو عبيدة: »الّرّبّيون: اجلماعة الكثرية، والواحد منها ريّب«)3(.

وقال انلحاس: » معروف أن الربَّة اجلماعة فهم منسوبون إىل الربة«)4(، وتبعه ابن 
عطية)5(.

وقال الطاهر: »و)الربيون( مجع ريب، وهو املتبع لرشيعة الرب مثل الرباين، واملراد 
بهم هنا أتباع الرسل وتالمذة األنبياء. وجيوز يف رائه الفتح، ىلع القياس، والكرس، ىلع 
أنه من تغيريات النسب وهو اذلي قُِرئ به يف املتواتر، وحمل العربة هو ثبات الربانيني 

ىلع ادلين مع موت أنبيائهم وداعتهم«)6(.
* * *

مقاييس اللغة )78/5(.  )1(
غريب القرآن البن قتيبة )ص113(.  )2(

جماز القرآن )104/1(.  )3(
معاين القرآن للنحاس )490/1(.  )4(

املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز )521/1(.  )5(
اتلحرير واتلنوير )118/4(.  )6(
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قال تعاىل: ﴿

﴾ ]النساء: 24[.
﴾؛ أي: غري زناة. والسفاح: الزنا. وأصله من َسَفْحت  قال ابن قتيبة: ﴿
القربة إذا صببتها. فسيم الزىٰن سفاحاً. كما يسم ِمذاًء؛ ألنه يسافح يصب انلطفة وتصب 
املرأة انلطفة ويأيت بالَمْذي وتأيت املرأة بالَمْذي، واكن الرجل يف اجلاهلية إذا أراد أن يفجر 

باملرأة قال هلا: سافحيين أو ماِذيين. ويكون أيضاً من صبِّ املاء عليه وعليها)1(.
------------------

نص ىلع أصل هذه املفردة القرآنية )السفاح( من بعد ابن قتيبة الزجاج، فقال: 
ٌة َمَع رَُجٍل 

َ
ن تُِقيَم امرأ

َ
. تَقول: سافَْحتُه ُمسافَحًة وِسفاحاً، َوُهَو أ بِّ صُل ذلك من الصَّ

َ
»وأ

ىلع الُفُجوِر من غري تَْزويٍج َصِحيٍح«)2(.
ونص عليه خمترصاً انلحاس)3(، والكرماينُّ إذ قال: »أي زوايَن عالنية، وأصله من 
سفح املاء باطاًل«)4(. وأملح إيله ابن عطية فقال: »والسفاح: الزىٰن، وهو مأخوذ من سفح 

املاء؛ أي صبه وسيالنه، ولزم هذا االسم الزىٰن«)5(.
اتفاقه يف تفسري اآلية مع ابن قتيبة، إال أن  وتبعه بلفظ حنوه القرطيب)6(، ومع 
قتيبة  ابن  ما ذكره  إىل مزيد ىلع  األوسع واالشتقاق  باملعىن  بن اعشور ذهب  الطاهر 
فجعله الصب من غري قيد وال ضبط وال حد، بل هو ذهاب املصبوب لك مذهب: 
من  مشتقاً  السفاح،  يسم  الزىن  ألن  الزاين؛  واملسافح  ثانية،  حال  مسافحني«  »غري 

غريب القرآن البن قتيبة )ص123(.  )1(
نقله عنه الزبيدي يف تاج العروس )476/6(.  )2(

معاين القرآن للنحاس )58/2(.  )3(
غرائب اتلفسري وعجائب اتلأويل )292/1(.  )4(

املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز )36/2(.  )5(
تفسري القرطيب )127/5(.  )6(
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السفح، وهو أن يهراق املاء دون حبس، يقال: سفح املاء. وذلك أن الرجل واملرأة يبذل 
لك منهما لآلخر ما رامه منه دون قيد وال رضا ويل، فكأنهم اشتقوه من معىن ابلذل 

بال تقيد بأمر معروف؛ ألن املعطاء يطلق عليه السفاح.
واكن الرجل إذا أراد من املرأة الفاحشَة يقول هلا: سافحيين، فرجع معىن السفاح 
إىل اتلباذل وإطالق العنان، وقيل: ألنه بال عقد، فكأنه سفح سفحاً؛ أي صباً ال حيجبه 
بالزىن«)1(، فرتاه ذهب باملعىن إىل  يشء، وغري هذا يف اشتقاقه ال يصح؛ ألنه ال خيتص 
ن يتسافح الرَِّجال َوالنَِّساء 

َ
معىن بعيد عن املحسوسات. وقال ابن دريد: »واملسافحة: أ

 َوبِه سيم السفاح«)2(، فلعل الطاهر اقتنص تلك اإلضافة من قول 
ً
َماَءُهْم فَيْذهب َضيااع

(، وربما يكون ابن فارس أفاد من ابن دريد، فقد تكرر عنده نفس 
ً
ابن دريد )ضيااع

ُيَقاُل:  ٍء.  إَِراقَِة يَشْ  
َواِحٌد يَُدلُّ ىلَعَ ْصٌل 

َ
أ َاُء 

ْ
َفاُء َواحل

ْ
َوال نُي  تعبري ابن دريد: »)َسَفَح( السِّ

َفُهَو  نَِكاٍح،  َعْقِد  باَِل  َماِء 
ْ
ال َفاُح: َصبُّ  َوالسِّ َهَراقَُه.  َم:  ادلَّ وََسَفَح  َصبَُّه.  إَِذا  َم،  ادلَّ َسَفَح 

«)3(، وجتدر اإلشارة إىل إهمال الراغب ملعىن السفاح يف املفردات.
ً
ِء يُْسَفُح َضيَااع ْ اَكليشَّ

* * *
قال تعاىل: ﴿ 

﴾ ]النساء: 100[.

قويم،  وهاجرت  راغمت  تقول:  واحد.  و)الُمهاَجُر(  )الُمراَغُم(  قتيبة:  ابن  قال 
وأصله: أن الرجَل اكن إذا أسلم خرج عن قومه ُمراِغماً هلم؛ أي ُمَغاِضباً، ومهاجراً؛ أي 
مقاطعاً من اهلجران. فقيل للمذهب: مراغم، وللمصري إىل انليب : هجرة؛ 

ألنها اكنت بهجرة الرجل قومه)4(.
------------------

اتلحرير واتلنوير )8/5(.  )1(
مجهرة اللغة )532/1(.  )2(

مقاييس اللغة )81/3(.  )3(
غريب القرآن البن قتيبة )ص134(.  )4(
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رصح القتيب هنا أن أصل املراغم هو املذهب، والُمضَطَرب، واذلهاب ىلع سبيل 
الغضب واملقاطعة واهلجران، ووافقه الكثريون ىلع هذا املعىن من غري ترصيح بأنه 
أصل املراغم، ويمكننا القول أن األصل هنا يف مراد ابن قتيبة السبب واملبعث ىلع 

وقوع املراغمة.

األرض«)1(،  يِف  واملذهب  املضطرب  فاملراغم:  مصدران.  »مراغمة  الفراء:  قال 
ِميُم 

ْ
َغنْيُ َوال

ْ
اُء َوال فرتى الفراء أشار إىل مصدرين وجالهما ابن فارس فقال: »)َرَغَم( الرَّ

ْرَغَم 
َ
»أ َوِمنُْه  َاُب.  الرتُّ َوُهَو  الرََّغُم،  ُل  وَّ

َ ْ
فَاأل َمْذَهُب. 

ْ
ال َخُر 

ْ
َواآل َاُب،  الرتُّ َحُدُهَما 

َ
أ ْصاَلِن: 

َ
أ

َمْهَرُب، يِف قَْوهِلِ 
ْ
َمْذَهُب َوال

ْ
ُمَراَغُم، َوُهَو ال

ْ
َخُر ال

ْ
ْصُل اآل

َ ْ
َصَقُه بِالرََّغِم. َواأل

ْ
ل
َ
ْي أ

َ
ْنَفُه« أ

َ
اهلل أ

﴾ ]النساء: 100[«)2(. َجلَّ َثنَاُؤُه: ﴿

وردَّ األصلني إىل معىن واحد متسق مع معىن اآلية الراغب فقال: »رغم الرََّغُم: 
ْرَغَمُه غريه، ويعرّب بذلك عن 

َ
الرّتاب ادّلقيق، ورَِغَم أنُف فالٍن رَْغماً: وقع يف الّرغم، وأ

الّسخط، كقول الشاعر:

ْرِضها
ُ
ــب الُعْتىب ولكــن أزيده)3)إذا َرِغَمــْت تلــك األنوف لــم أ

ُ
ْطل

َ
ولــم أ

ْرَغَم اهلل أنفه، 
َ
فمقابلته باإلرضاء مّما ينّبه دالتله ىلع اإلسخاط. وىلع هذا قيل: أ

ْرَغَمُه: أسخطه، وَراَغَمُه: ساخطه، وجتاهدا ىلع أن يُرِْغَم أحدهما اآلخر، ثمَّ تستعار 
َ
وأ

أي: مذهباً  100[؛  ]النساء:   ﴾ ﴿ تعاىل:  اهلل  قال  للمنازعة.  ُمَراَغَمُة 
ْ
ال

يذهب إيله إذا رأى منكراً يلزمه أن يغضب منه، كقولك: غضبت إىل فالن من كذا، 
وَرَغْمُت إيله«.

وزاد الطاهر بياناً يف صهر األصلني بمقصود واحد مرتبط، فقال: »واملراغم اسم 
ماكن من راغم إذا ذهب يف األرض، وفعل راغم مشتق من الرغم -بفتح الراء- وهو 

معاين القرآن للفراء )284/1(.  )1(
مقاييس اللغة )413/2(.  )2(

ابليت يف حمارضات الراغب )315/1( دون نسبة.  )3(
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الرغم، أي  أبقاه ىلع  أنه  إذا غلبه وقهره، ولعل أصله  ِمْن راَغَم غريه  أو هو  الرتاب. 
الرتاب، أي جيد ماكناً يرغم فيه من أرغمه، أي يغلب فيه قومه باستقالهل عنهم كما 

أرغموه بإكراهه ىلع الكفر«)1(.

وملا اكن األصالن هما الرتاب واذلهاب يف األرض، فالعالقة األصلية للرتاب من 
حيث يه الرغم، ثم يتفرع ىلع هذا معان مشهورة استعملت بسبب عالقتها بالرتاب 
ومنها املذهب يف األرض؛ ألن أصله يف احلقيقة متصور فيه أن من ذهب يف األرض 
اإلنسان،  بكرامة  يتصل  بما  جمازاً  أو  حقيقة  بالرغم  وجهه  ألصق  ألنه  إما  غضباً: 
وبهذا يتضح مراد ابن قتيبة، وترجع أصول ابن فارس ألصل واحد، وهو أصل )رغم( 

من ارجتال العرب هلذه اللكمة ىلع الرتاب قبل نقلهم هلا ملعان أخرى.

وأما كون املراغمة تشابه اهلجرة يف املعىن، فهذا درج عليه أهل اتلفسري ومنهم 
الزجاج، فقال: »عىن مراغم معىن مهاجُر، املعىن جيد يف األرض ُمهاجراً؛ ألن املهاجر 

لقومه واملراغم بمزنلة واحدة، وإن اختلف اللفظان«)2(.
* * *

﴾ ]األعراف: 78[. قال تعاىل: ﴿

جَيْثُم. واجلُثُوم  ﴾ األصل يف اجلُثُوم للطري واألرنب وما  ﴿ قال ابن قتيبة: 
الربوك ىلع الركب)3(.

------------------
إطالق ابن قتيبة لألصل هنا بني أنه يريد األصل الزمين يف أول إطالق لللكمة 
وليس يريد أصاًل مرتبطاً باشتقاق اللكمة لغوياً سواء من ادلاللة املحورية أو السببية 

أو غريها.

اتلحرير واتلنوير )180/5(.  )1(
معاين القرآن وإعرابه للزجاج )96/2(.  )2(

غريب القرآن البن قتيبة )ص169(.  )3(
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فأصل اجلثوم للطري واألرنب ثم استعري لغريها؛ وكثري من تبع ابن قتيبة يف هذا. 
ىلع  ساقطني  أي:  78[؛  ]األعراف:   ﴾ ﴿« طالب:  أيب  بن  ميك  قال 

ُرَكِبِهْم. وأصل اجلُثُوِم لألرنب والطري وشبهه، وهو الربوك ىلع الركب«)1(.

األرض  املكب ىلع صدره يف  »واجلاثم:  بقوهل:  الطاهر  له  ففصَّ اآلية  معىن  وأما 
 عن اضطراب 

ً
مع قبض ساقيه كما جيثو األرنب، وملا اكن ذلك أشد سكوناً وانقطااع

األعضاء استعمل يف اآلية كناية عن همود اجلثة باملوت، وجيوز أن يكون املراد تشبيه 
حالة وقوعهم ىلع وجوههم حني صعقوا حبالة اجلاثم تفظيعاً هليئة ميتتهم«)2(.

ومما يذكر هنا ىلع سبيل اتلنبيه ذلك القول الغريب اذلي ذكره الفراء: ﴿ 
إلمام  وتفصياًل  تفسرياً  أتلمس  وطفقت  جاثماً«)3(.  »رماداً  يقول:   ﴾
املفرسين أيب جعفر، فوجدت كالمه مقتضباً يف معىن هذه اللفظة، ولم يقف موقف 
اعمة املفرسين من حيث أصل اإلطالق وال كيفية اتلصور هلم حال العقوبة جاثمني، 
فاكن قوهل خمترصاً بإفادة العقوبة واملوت، أو أن املنون جثمتهم فألقت جثامينهم ىلع 

بعض)4(.

وممن أبان عن قول الفراء ومراده منه القايض أبو حممد بن عطية فقال: »وقال 
بعض املفرسين معناه مُحَماً حمرتقني اكلرماد اجلاثم. قال القايض أبو حممد: وحيث وجد 
الرماد اجلاثم يف شعر فإنما هو مستعار هليئة الرماد قبل هموده وتفرقه، وذهب صاحب 

هذا القول إىل أن الصيحة اقرتن بها صواعق حمرقة«)5(.
* * *

اهلداية إىل بلوغ انلهاية )2435/4(. وانظر: اتلفسري البسيط )215/9(، تفسري القرطيب )242/7( وغريهم، ولم يذكر   )1(
ابن فارس وال الراغب أمراً ذا بال مما حنن بصدده.

اتلحرير واتلنوير )227/8(.  )2(
معاين القرآن للفراء )384/1(.  )3(

جامع ابليان )380/15(، )34/20(.  )4(
تفسري ابن عطية = املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز )424/2(.  )5(
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قال تعاىل: ﴿ 
﴾ ]اتلوبة: 16[.

َويِلَجُة(: ابِلَطانة من غري املسلمني، وأصله من الولوج. وهو أن 
ْ
قال ابن قتيبة: )ال

يتخذ الرجل من املسلمني دخياًل من املرشكني وخليطاً ووُّداً)1(.
------------------

نص ىلع أن أصل الويلجة من الولوج اذلي هو ادلخول، كثريون بني يدي ابن قتيبة 
 ومن خلفه. وممن أحاط باملعىن من مجيع أطرافه وجعل هل ضابطاً راسخاً أبو عبيدة،
القوم  ىف  والرجل يكون  ويلجة،  فهو  منه  ليس  أدخلته يف يشء  قال: »لك يشء  إذ 
وليس منهم فهو ويلجة فيهم، وجمازه يقول: فال تتخذوا ويّلاً ليس من املسلمني دون 

اهلل ورسوهل«)2(.

ابِلَطانَُة، ويه »والَويلجة:  الزجاج، فقال:  قتيبة  ابن   وأملح إىل األصل كما ذكره 
مأخوذة ِمْن َولََج اليشء يِلُج إِذا َدَخَل«)3(، وحنوه كثري من املفرسين بهذا السياق)4(؛ 
تَُدلُّ  لَكَِمٌة  يُم:  ِ

ْ
َواجل ُم 

َّ
َوالال َواُو 

ْ
ال »َولََج  فقال:  األصل  نصه ىلع  فارس يف  ابن  وكذلك 

َِطانَُة 
ْ

ابل َويِلَجُة: 
ْ
َوال ُولُوجاً.  يَِلُج  َيَْت 

ْ
ابل َوَولََج  هِلِ  َمزْنِ يِف  َولََج  ُيَقاُل  ٍء.  يَشْ ُدُخوِل  ىلَعَ 

يَِلُج  وََجٌع  َوجِلَُة: 
ْ
َوال ُولُوِج. 

ْ
َوال ُُروِج 

ْ
اخل َكِثرُي  ٌَة: 

َ
ُوجل ُخرََجٌة  رَُجٌل  ُيَقاُل:  ]َو[  َخاَلُء.  َوادلُّ

نَْساِن«)5(. ِ
ْ

َجوَْف اإل

ادلخول،  جمرد  من  أضيق  وهو  اللغوي  األصل  يف  توسع  هاهنا  فارس  ابن  وكأن 
وحيث تتأمل أمثلته جتد ضابط أيب عبيدة منطبقاً عليها لكها.

غريب القرآن البن قتيبة )ص183(.  )1(
جماز القرآن )254/1(.  )2(

معاين القرآن وإعرابه للزجاج )437/2(.  )3(
تفسري القرطيب )88/8(.  )4(
مقاييس اللغة )142/6(.  )5(
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تعاىل: قال  مضيق.  يف  ادّلخول  الُولُوُج:  »ولج  قال:  فإنه  املفردات،  يف  الراغب   وأما 
﴾ ]األعراف: 40[، وقوهل: ﴿  ﴿
ب اهلل  عليه العالَم من زيادة الليل يف انلهار، وزيادة  ﴾ ]احلج: 61[، فتنبيٌه ىلع ما ركَّ
انلهار يف الليل؛ وذلك حبسب مطالع الشمس ومغاربها. والَويِلَجُة: لّك ما يّتخذه اإلنسان 
معتمداً عليه، وليس من أهله، من قوهلم: فالن َويِلَجٌة يف القوم: إذا حلق بهم وليس منهم، 
﴾ ]اتلوبة: 16[،  إنساناً اكن أو غريه. قال تعاىل: ﴿
﴾ ]املائدة: 51[)1(. فهو وإن تكلم  وذلك مثل قوهل: ﴿
ىلع موضع اآليِة - حملِّ حبثنا - بما يبني عن تفسريها وبما يتوافق مع اشتقاقها، إال أن قوهل: 
الولوج: ادلخول يف مضيق أقرب من توسع ابن فارس، فهو ضيق دائرة أصل اللكمة، ولكنها 
بقيت حبيسة لسياق آية األعراف، وأما آية احلج وآية اتلوبة فأيلق بهما ضابط أيب عبيدة، 
مداد  من  جرت  اليت  اتلفسري  عبارة  جتد  وذللك  منه؛  ليس  يشء  يف  يشء  دخول  وهو 
الطاهر بن اعشور أعمق وأشد تضييقاً وحتديداً ملعىن الولوج، حىت إنه أخرج القارئ من 
جمرد )دخول يشء يف يشء ليس منه( إىل )اإلدخال مع اتلعمية حبيث ال يظهر ادلخيل(: 
»و)الويلجة( فعيلة بمعىن مفعولة؛ أي: ادلخيلة، ويه الفعلة اليت خيفيها فاعلها، فكأنه 
يوجلها؛ أي: يدخلها يف مكمن حبيث ال تظهر، واملراد بها هنا: ما يشمل اخلديعة وإغراء 
العدو باملسلمني، وما يشمل اختاذ أويلاء من أعداء اإلسالم خيلص إيلهم ويفيض إيلهم 

برِسّ املسلمني؛ ألن تنكري )ويلجة( يف سياق انلف يعم سائر أفرادها«)2(.
* * *

قال تعاىل: ﴿
 ﴾

]يوسف: 31[.

املفردات يف غريب القرآن )ص882(.  )1(
اتلحرير واتلنوير )139/10(.  )2(
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إذا  فالن:  عند  اتكأنا  يقال:  طعاماً.  أي:  ﴾؛  ﴿ قتيبة:  ابن  قال 
« فإنه يريد األتُْرّج. ويقال: 

ً
طعمنا. وقد بينت أصل هذا يف كتاب »املشلك«. ومن قرأ »ُمتاْك

تْك.
 إال بالقطع؛ كأنّه مأخوذ من ابلَْ

ً
ا اكن فإين ال أحسبه ُسيّم ُمتََّكأ يّاً مَّ

َ
َماَورْد)1(. َوأ الزُّ

------------------
ذكر ابن قتيبة هذه اللفظة وعلق عليها يف ثالثة مواضع من كتابه »املشلك« ويه:

.»
ً
ْعتََدْت لَُهنَّ ُمتََّكأ

َ
﴾)2( ]يوسف: 31[، وقرأ انلاس: »َوأ األول: ﴿

﴾ ]يوسف: 31[ وهو الطعام، و»أعتدت هلن ُمتَّاك«  اثلاين: »وقوهل: ﴿
وهو األترج، ويقال: الّزماورد، فدلَّت هذه القراءة ىلع معىن ذلك الطعام«)3(.

﴾ ]يوسف: 31[ أي طعاماً، يقال:  اثلالث: »ومنه قوهل سبحانه: ﴿
اتّكأنا عند فالن، أي طعمنا. وقال مجيل:

نـــا
ْ
واتَّكأ بنعمـــة  لِـــهفظللنـــا 

َ
ل
ُ
ورشبنـــا احلـــالل مـــن ق

فسيّم  والطمأنينة،  للمقام  اتلكأة  هل  أعددت  يلطعم  دعوته  من  أن  واألصل: 
 ىلع االستعارة«)4(.

ً
الطعام ُمتَّكأ

وال شك أنه يريد بإحاتله تلك املوضع اثلالث؛ إذ ذكر أصل املتكأ باعتبار قراءة 
من القراءات هلذه اللكمة.

وقرئت هذه اللكمة أكرث من قراءة: فقرأ أبو جعفر »متاك« بتنوين الاكف وحذف 
املطويع  وعن  توضأت،  يف  توضيت  كقوهلم:  اهلمزة  برتك  خفف  متىق،  بوزن  اهلمزة 
»ُمتْكأ« بسكون اتلاء وباهلمز، وعن احلسن بالتشديد واملد قبل اهلمز؛ أْشبََع الفتحة 

فتودل منها ألف، وابلاقون بتشديد اتلاء واهلمز مع القرص)5(.

َماَورْد: طَعام من ابلْيض واللَّحم والرقاق امللفوف باللَّْحِم واحللوى. ينظر: املعجم الوسيط )401/1(. الزُّ  )1(
تأويل مشلك القرآن )ص24(.  )2(
تأويل مشلك القرآن )ص33(.  )3(
تأويل مشلك القرآن )ص115(.  )4(

إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش )ص331(.  )5(
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 ،»
ً
»ُمتَّاك وشيبة  جعفر  وأيب  الزهري  قراءة  ذلك  »ومن  جين:  بن  الفتح  أبو  وقال 

عمر،  وابن  عباس،  ابن  مهموز  اتلاء غري  ساكنة   »
ً
»ُمتاْك وقرأ:  همز،  من غري  مشدد 

واجلحدري، وقتادة، والضحاك، واللكيب، وأبان بن تغلب، وُرويت عن األعمش. وقرأ: 
« يف وزن ُمْفتََعل«)1(.

ً
»ُمتَّاَكًء« بزيادِة ألٍف احلسن. وقراءة انلاس: »ُمتََّكأ

وهذا األصل اذلي ذكره ابن قتيبة، فإنه يريد منه أن تهيئة املاكن مرتبط بالطعام 
»وقال  »الغريب«:  كتابه  من  قتيبة  ابن  قول  املفرسون  نقل  وهلذا  اللزوم؛  جهة  من 

القتيب: يقال: اتكأنا عند فالن، أي: أكلنا«)2(.

فإنه  »املشلك«،  قتيبة من حيث أحال عليه هو يف كتاب  ابن  تأمل كالم  ومن 
ادلعوة  تلك  لوازم  فمن  للطعام،  غريه  داع  من  أن  أراد:  إذ  قَْصده،  إىل  مطمئناً  يصل 
الضيف  راحة  يف  يزيد  مما  وغريها،  وانلمارق،  الفرش،  حيث  من  بماكنها،  العناية 

وإكرامه، واتكائه، من خالل تلك اجللسة املقصودة.

وىلع معىن املتكأ أنه ماكن اجللوس اعمة املفرسين. قال أبو جعفر الطربي: »يعين: 
جملساً للطعام، وما يتكنئ عليه من انلمارق والوَسائد، وهو »مفتعل« من قول القائل: 
( ما 

ً
»اتَّكأت«، يقال: »ألق هل ُمتَّكأ«، يعين: ما يتكئ عليه«)3(. وقال الزجاج: »)ُمتََّكأ

اب أو حديث«)4(. يُتكأ عليه لطعام أو رَشَ

وأما الراغب فقال: »تكأ الُمتََّكأ: املاكن اذلي يتكأ عليه، واملخّدة: املتكأ عليها، 
﴾ ]يوسف: 31[، أي: أترجاً، وقيل: طعاماً متناواًل، من قولك:  وقوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]طه: 18[، ﴿  اتكأ ىلع كذا فأكله. قال تعاىل: ﴿
﴾ ]الواقعة: 16[«)5(. ﴾ ]يس: 56[، ﴿ ﴾ ]الطور: 20[، ﴿

املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها )339/1(.  )1(
املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز )238/3(، تفسري القرطيب )179/9(.  )2(

جامع ابليان )69/16(.  )3(
معاين القرآن وإعرابه للزجاج )105/3(.  )4(

املفردات يف غريب القرآن )ص167(.  )5(
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وَبنيَّ السمني احلليب أن معىن األترج يَتَِّسق مع قراءة »ُمتاَْك«، فهو غري مراد هنا)1(.

وأما قول الراغب: اتكأ ىلع كذا فأكله، فغريب، ربط االتكاء بالطعام، وإن 
املعاين  وأهل  املفرسون  أورده  واذلي  اللغة  من  املشهور  واملعىن  قليل،  فهو  لغة  صح 

والغريب: أن االتكاء مرتبط باملاكن اذلي يريخ عليه اجلالس متنه.

حمل  »واملتكأ:  الطاهر:  يقول  السياق،  يف  يه  كما  االتكاء  حالة  تصوير  ويف 
قليل  انتصاب  مع  اجلنب،  ىلع  االضطجاع  من  قريبة  جلسة  واالتكاء:  االتكاء. 
أي:  واالسرتاحة،  املكث  إطالة  أريد  إذا  االتكاء  يكون  وإنما  األىلع.  انلصب  يف 
أحرضت هلن نمارق يتكنئ عليها تلناول طعام. واكن أهل الرتف يأكلون متكئني كما 

ة اتكائهم موجودة يف ديار اآلثار«)2(. اكنت اعدة للرومان، ولم تزل أرِسَّ

َرُْف 
ْ
اَكُف َواحل

ْ
َواُو َوال

ْ
( ال

َ
وأشار ابن فارس إىل معىن االشتداد باملوتكأ، فقال: »)َواَك

ُت 
ْ
أ َاِب تََوكَّ

ْ
ي يَُشدُّ بِِه... َوِمَن ابل ِ

َّ
ِواَكُء: اذل

ْ
ٍة. ِمنُْه ال ٍء وَِشدِّ َصيٌْل يَُدلُّ ىلَعَ َشدِّ يَشْ

ُ
: أ ُمْعتَلُّ

ْ
ال

 ُ
َ

اَلناً إِيَكاًء: نََصبُْت هل
ُت فُ

ْ
ْوَكأ

َ
ُد بِِه َوَيتََقوَّى بِِه. َوأ نَُّه يَتََشدَّ

َ
ُت؛ أِل

ْ
ِي: اتََّكأ

َ
ىلَعَ َكَذا، أ

.)3(»
ً
ُمتََّكأ

ابن قتيبة، وىلع  ومما حتسن إيله اإلشارة إضافة إىل معىن االستعارة اليت ذكرها 
املعقودة  الطويلة  اجللسات  أن  الغالب  فإنه يف  الطاهر،  إيله  أشار  اذلي  الرتف  معىن 
لألنس واملسامرة اليت لم تعقد ألمر ذي بال؛ فإنها تتسم بالطول واملنادمة، واتلفنن 
بما تستذله انلفوس من كالم، وطعام، ورشاب، وال شك أن راحة املاكن واالسرتخاء 

ه الواقع بني انلفوس. فيه جزء من هذا اتلفكُّ
* * *

عمدة احلفاظ )305/1(.  )1(
اتلحرير واتلنوير )262/12(.  )2(

مقاييس اللغة )137/6(.  )3(
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﴾ ]احلجر: 94[. قال تعاىل: ﴿

يريد:  والفتُح.  الَفْرق  ذلك. وأصله  أظهر  أي:  ﴾؛  ﴿ قتيبة:  ابن  قال 
ك)1(. اصدع ابلاطَل حبقِّ

------------------
يف هذا املوضع نص ابن قتيبة ىلع ادلاللة املحورية للصدع ويه الفتح واتلفريق، 
بنص  وهو  وامضه«)2(،  افرق  »أي  عبيدة:  أبو  قال  هذا.  يف  عليه  خُيتلف  يكاد  وال 
أيب عبيدة عند الطربي)3(، ولم يبتعد الزجاج عن هذا األصل، بل فرسه بنتيجته فقال: 
ْدع يف الزُّجاج، أو يف احلائط، أن يبني بعُض اليشء عن َبْعض«)4(، ومجع  »وتأويل الصَّ
بني األصل واملعىن املراد ابن عطية، فقال: »فَاْصَدْع معناه فانفد ورصح بما بعثت به، 
والصدع اتلفريق بني ملتئم كصدع الزجاجة وحنوه، فكأن املرصح بقول يرجع إيله، 

يصدع به ما سواه مما يضاده، والصديع الصبح ألنه يصدع الليل«)5(.

قُوا،  َتَفرَّ ْي 
َ
أ َقْوُم 

ْ
ال َع  َوتََصدَّ  . قُّ الشَّ ْدُع:  »َوالصَّ فقال:  القرطيب،  باألصل  ورصح 

ْصُل 
َ
أ  . انَْشقَّ ِي 

َ
أ فَانَْصَدَع  وََصَدْعتُُه  قُوَن.  َيتََفرَّ ْي 

َ
أ ]الروم: 43[؛   ﴾ ﴿ َوِمنُْه 

ْدُع: الّشّق يف األجسام  «)6(، وكذلك الراغب إذ قال: »صدع الصَّ قُّ َفْرُق َوالشَّ
ْ
ْدِع ال الصَّ

َع، َفتََصدَّ ْعتُُه  وَصدَّ فَانَْصَدَع،  َصَدْعتُُه  يقال:  وحنوهما.  واحلديد  اكلزّجاج   الّصلبة 
فََصلَُه، قال: ]الروم: 43[، وعنه استعري: َصَدَع األمَر، أي:   ﴾ ﴿  قال تعاىل: 

﴾ ]احلجر: 94[«. ﴿

غريب القرآن البن قتيبة )ص240(.  )1(
جماز القرآن )355/1(.  )2(

جامع ابليان )151/17(.  )3(
معاين القرآن وإعرابه للزجاج )187/3(.  )4(

املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز )375/3(.  )5(
تفسري القرطيب )61/10(.  )6(
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اُد  ولم يبتعد ابن فارس عن ذلك األصل اذلي اتفقوا عليه، فقال: »)َصَدَع( الصَّ
فَانَْصَدَع  َصَدْعتُُه  ُيَقاُل:  ِء.  ْ اليشَّ يِف  انِْفَراٍج  ىلَعَ  يَُدلُّ  َصِحيٌح  ْصٌل 

َ
أ َعنْيُ 

ْ
َوال اُل  َوادلَّ

نَُّه يَْصَدُع 
َ
ْدُع: انلَّبَاُت؛ أِل َفاَلَة: َقْطَعتَُها. وََديِلٌل َهاٍد ِمْصَدٌع. َوالصَّ

ْ
َع. وََصَدْعُت ال َوتََصدَّ

 ، َقِّ
ْ
َاِب: َصَدَع بِاحل

ْ
﴾ ]الطارق: 12[. َوِمَن ابل ﴿ :

َ
رَْض، ]يِف[ قَْوهِلِ َتَعاىل

َ ْ
األ

 .]94 ]احلجر:   ﴾ ﴿ اَلَم:  السَّ َعلَيِْه  نِلَِبيِِّه  ُسبَْحانَُه  قَاَل  ِجَهاراً.  بِِه  تََكلََّم  إَِذا 
قُوا«)1(. َقْوُم، إَِذا َتَفرَّ

ْ
َع ال َوُيَقاُل: تََصدَّ

* * *

 ﴾ ﴿ تعاىل:  قال 
]اإلرساء: 6[.

﴾ ]اإلرساء: 6[؛ أي أكرث عدداً. وأصله: َمْن َينِْفُر مع  قال ابن قتيبة: »﴿
الرجل من عشريته وأهل بيته. وانلَِّفرُي وانلَّافُر واحد. كما يقال: قَِدير وقَاِدر«)2(.

------------------
جهة  من  واتلارييخ  الزمين  األصل  أنه  األصل  من  حممد  أيب  مراد  أن  شك  ال 
أول إطالقه قبل أن ينقل لغريه ويتوسع فيه، وليس يريد األصل املحوري اذلي تعود 
إيله اللكمة يف مجيع اشتقاقاتها يف االستعمال العريب. وممن نص ىلع هذا األصل بهذا 
﴾ بمعىن نافِر مثل قدير  ﴿ االعتبار أبو جعفر انلحاس، فقال: »جيوز أن يكون 
وقادر، وجيوز أن يكون مجع نفر مثل عبيد ولكيب ومعزي، وأصله َمن ينفر مع الرجل 
واجلميع  اعشور)4(،  بن  والطاهر  القرطيب،  كذلك  وتبعه  وأصحابه«)3(،  عشريته  من 

متفق ىلع أن معىن اآلية: أكرث عدداً.

مقاييس اللغة )337/3(.  )1(
غريب القرآن البن قتيبة )ص251(.  )2(

معاين القرآن للنحاس )124/4(.  )3(
تفسري القرطيب )217/10(، اتلحرير واتلنوير )33/15(.  )4(
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وأما ادلاللة املحورية فقد قال ابن السكيت: »وانلَّْفر: اتلفرق«)1(. وقال ابن فارس: 
يْضاً ِمْن ِقيَاِس 

َ
َاٍف َوَتبَاُعٍد. َوانلََّفُر أ

َ
ْصٌل َصِحيٌح يَُدلُّ ىلَعَ جت

َ
اُء: أ َفاُء َوالرَّ

ْ
»َنَفَر انلُّوُن َوال

ِة«)2(. ُهْم َينِْفُروَن لِلنُّرْصَ نَّ
َ
َاِب أِل

ْ
ابل

وقال الراغب مشرياً إىل موضع هذا اجلذر من كتاب اهلل مع معانيها: »نفر انلَّْفُر: 
االنْزاَِعُج عن اليشِء وإىل اليشء، اكلَفَزِع إىل اليشء وعن اليشء. يقال: َنَفَر عن اليشء 
﴾ ]فاطر: 42[، وَنَفَر إىل احلرِب َينُْفُر وَينِْفُر َنْفراً، ومنه:  ُنُفوراً. قال تعاىل: ﴿

﴿  ،]41 ]اتلوبة:   ﴾ ﴿ تعاىل:  قال  انلَّْفِر.   يَْوُم 
﴾ ]اتلوبة: 38[، ﴿  ﴾ ]اتلوبة: 39[، ﴿

﴾ ]اتلوبة: 122[«)3(.
* * *
﴾ ]اهلمزة: 8[. قال تعاىل: ﴿

؛ ألنهم  وَِصيُد( الِفناء. ويقال: عتبة ابلاب. وهذا أعجب إيلَّ
ْ
قال ابن قتيبة: و)ال

﴾؛ أي ُمْطبََقة ُمْغلََقة. وأصله  وِْصد بابَك؛ أي: أغِلْقه. ومنه ﴿
َ
يقولون: أ

أن تلصق ابلاب بالعتبة إذا أغلقته. ومما يوضح هذا: أنك إن جعلَت اللكَب بالِفناِء 
اكن خارجاً من الكهف. وإن جعلته بعتبة ابلاب أمكن أن يكون داخل الكهف. 
العتبة من  بموضع  منه  اللكب  أن  أراد  فإنما  وعتبة،  باب  هل  لم يكن  وإن  والكهف 
ابليت، فاستعري ىلع ما أعلمتك من مذاهب العرب يف كتاب »املشلك«. وقد يكون 
الوصيد ابلاب نفسه، فهو ىلع هذا كأنه قال: ولكبهم باسط ذراعيه بابلاب. قال الشاعر:

ــا ــدُّ َوِصيُده ــاٍء ال يَُس ض
َ
ــأرِض ف ــِر)4)ب

َ
ــري ُمْنك ــا غ ــرويف به يلعَّ ومع

------------------

كتاب األلفاظ البن السكيت )ص442(.  )1(
مقاييس اللغة )459/5(.  )2(

املفردات يف غريب القرآن )ص817(.  )3(
غريب القرآن البن قتيبة )ص264(، وابليت منسوب لعبيد بن وهب العبيس، كما يف سرية ابن هشام )326/1(،   )4(
ومنسوب لألخطل يف: الزاهر يف معاين لكمات انلاس )177/1(، ومنسوب لزهري يف مجهرة أشعار العرب )ص17(، 

والعمدة يف حماسن الشعر وآدابه )81-80/2(.
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ح ابن قتيبة هنا بأن أصل )وصد( إلصاق اليشء بما يناسبه اكبلاب للعتبة،  رصَّ
وأن املراد من اآلية: أن تلصق ابلاب بالعتبة إذا أغلقته، وقال هذا بعد أن ذكر قواًل 
آخر يف اآلية وهو تفسري الوصيد بالِفناء، ومال إىل أن املراد بالوصيد هنا العتبة جلالئه 

من جهة االشتقاق، فقد بيَّنه وأطنب.

اُد  َوالصَّ َواُو 
ْ
ال »)وََصَد(  فارس:  ابن  قال  قتيبة  ابن  من األصل اذلي ذكره  وقريباً 

وَِصيُد: انلَّبُْت 
ْ
ْغلَْقتُُه. َوال

َ
َاَب: أ

ْ
وَْصْدُت ابل

َ
ٍء. َوأ  يَشْ

َ
ٍء إِىل ْصٌل يَُدلُّ ىلَعَ َضمِّ يَشْ

َ
اُل: أ َوادلَّ

:
َ

َتَعاىل َوقَاَل  ُمْطبَُق. 
ْ
ال ُموَصُد: 

ْ
َوال بِْع.  بِالرَّ اِلتَِّصاهِلِ  ِفنَاُء؛ 

ْ
ال وَِصيُد: 

ْ
َوال ُصوِل. 

ُ ْ
ُمتََقارُِب األ

ْ
 ال

﴾ ]اهلمزة: 8[«)1(، وحنوهما قول الراغب: »وصد الوَِصيَدُة: ُحْجَرٌة جتعل  ﴿

تعاىل: وقال  أطبقته وأحكمته،  أي:  وآَصْدتُُه؛  ابلاَب  وَْصْدُت 
َ
أ يقال:  اجلبل،   للمال يف 

﴾ ]ابلدل: 20[، وقرئ باهلمز: مطبقة، والوَِصيُد املتقارب األصول«)2(. ﴿

املفردة تلك من  فاألصل هو اإلطباق واتلضام واإللصاق؛ هذا من حيث أصل 
حيث أراد ابن قتيبة، وبسببه مال إىل القول بالعتبة دون الِفناء.

وأما املراد باآلية ففيه خالف؛ ألن املطلوب هنا حتديد ماكن لكب أهل الكهف 
ترجيحه:  يف  الطربي  متابعاً  لألقوال  استعراضه  يف  الشنقيطي  قال  الكهف.  من 
بَيِْت، َوُيْرَوى َعِن 

ْ
وَِصيِد«، فَِقيَل: ُهَو فِنَاٌء لِل

ْ
ُمَراِد بِـ »ال

ْ
يَن يِف ال ِ

ُمَفرسِّ
ْ
»اْختَلََفْت ِعبَاَراُت ال

َاُب، َوُهَو َمْروِيٌّ َعِن ابِْن َعبَّاٍس 
ْ

وَِصيُد: ابل
ْ
، َوِقيَل ال رْيٍ

ابِْن َعبَّاٍس َوجُمَاِهٍد وََسِعيِد بِْن ُجبَ
ُهَو  وَِصيَد 

ْ
ال نَّ 

َ
أ ُقْرآُن 

ْ
ال  ُ

َ
هل يَْشَهُد  ي  ِ

َّ
َواذل ِعيُد،  الصَّ َوِقيَل:  َعتَبَُة، 

ْ
ال وَِصيُد 

ْ
ال َوِقيَل:  يْضاً. 

َ
أ

ْي 
َ
أ  ،]8 ]اهلمزة:   ﴾ ﴿ َيُقوُل:  اهلَل  نَّ 

َ
أِل يْضاً؛ 

َ
أ ِصيٌد« 

َ
»أ  :ُ

َ
هل َوُيَقاُل  َاُب، 

ْ
ابل

ُمْغلََقٌة ُمْطبََقٌة«)3(.

مقاييس اللغة )117/6(.  )1(
املفردات يف غريب القرآن )ص872(.  )2(

أضواء ابليان يف إيضاح القرآن بالقرآن )224/3(، وانظر أقوال السلف: جامع ابليان )625/17(.  )3(
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وقد انترص لقول ابن قتيبة ابن عطية، فقال: »والوصيد« العتبة بلاب الكهف أو 
موضعها حيث ليست. وقال ابن عباس وجماهد وابن جبري »الوصيد« الفناء. وقال ابن 
»الوصيد« ابلاب. وقال ابن جبري أيضاً: »الوصيد« الرتاب، والقول األول  عباس أيضاً 

أصح، وابلاب املوصد هو املغلق، أي: قد وقف ىلع وصيده«)1(.

ومعلوم أن الكهف ليس هل باب، ولكن املراد موضع ابلاب، ىلع سبيل االستعارة 
مما ذكره ابن قتيبة يف كتابه »تأويل مشلك القرآن«، فقد بىن كتابه ىلع أسايلب العرب 

يف الكالم مستشهداً عليها من القرآن.

قتيبة  فابن  اللكب،  موقع  تصور  يف  اختالفهم  هنا  اختالفهم  سبب  أن  ويظهر 
وابن عطية يريان أن موقع اللكب يف ابلاب عند العتبة، فهو ىلع حرف املدخل للكهف.
وهذا حقيقة قول ابن عباس ومن تبعه وهم أكرث املفرسين وأهل اللغة واملعاين)2(، وذلك 
أن مراد أصحاب القول املشهور بالفناء أنه ليس الفناء الفسيح اخلاريج ابلعيد عن 
الكهف، وإنما املقصود فناء الكهف من ادلاخل واذلي هو موقع احلراسة وهو موضع 
اللكب، ويوضحه جلياً عبارة ابن جرير: »وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب قول من قال: 
وإيصاده:  يُوَصد،  ابلاب  أن  وذلك  ابلاب،  يغلق  حيث  ابلاب  فناء  أو  ابلاب،  الوصيد: 
﴾ ]اهلمزة: 8[، وفيه لغتان: األصيد،  ﴿ : إطباقه وإغالقه من قول اهلل
ويه لغة أهل جند، والوصيد: ويه لغة أهل تهامة، وُذِكر عن أيب عمرو بن العالء، قال: 
إنها لغة أهل ايلمن، وذلك نظري قوهلم: َورَّْخُت الكتاب وأرَّْختُه، ووكدت األمر وأكدته، 
وِصده، وهو ُموَصد، ومن قال: األصيد، قال: 

ُ
فمن قال: الوصيد، قال: أوصدت ابلاب فأنا أ

آصدت ابلاب فهو ُمؤَْصد، فاكن معىن الكالم: ولكبهم باسط ذراعيه بفناء كهفهم عند 
ابلاب، حيفظ عليهم بابه«)3(.

* * *

املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز )504/3(.  )1(

نسبه هلم الواحدي يف تفسريه البسيط )560/13(.  )2(
جامع ابليان )625/17(.  )3(
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قال تعاىل: ﴿ 
﴾

]الكهف: 28[.

فاً.  ﴾؛ أي نََدماً. هذا قول أيب عبيدة، وقول املفرسين: رَسَ قال ابن قتيبة: ﴿
بق. يقال: فََرَط مين قول قبيح، أي: َسبق. وفََرٌس فُُرٌط: أي متقدم)1(. وأصله الَعَجلَُة والسَّ

------------------
أملح ميك بن أيب طالب إىل ذلك األصل اذلي ذكره ابن قتيبة، إذ قال: »وقال جماهد: 
ابن زيد: معناه  . وقال 

ً
ندامة. وقيل: هالاك . وقيل معناه: 

ً
﴾ أي: ضيااع ﴿

خمالفة للحق. وهو من قوهلم أفرط فالن يف كذا، إذا أرسف فيه وجاوز قدره، فيكون 
معناه: واكن أمره رسفاً يف كفره وافتخاره وتكربه«)2(. وكذلك الزخمرشي إذ قال: »نابذاً 
فقال:  الطاهر  كذلك  وتبعه  للخيل«)3(.  متقّدم  فُُرط«  »فرس  قوهلم:  من  ظهره  وراء  هل 
»والفرط -بضمتني-: الظلم واالعتداء. وهو مشتق من الفروط وهو السبق؛ ألن الظلم 
سبق يف الرش«)4(، ولم يبتعد عن األصل اذلي ذكره ابن قتيبة الراغُب األصفهاين إذ قال: 
إلصالح  م  املتقدِّ أي:  املاء؛  إىل  الَفارُِط  ومنه:  َيْفُرُط،  بالقصد  ماً  تقدُّ تقّدم  إذا  »فََرَط: 
فُُرٌط:  وفرس  يتقّدم،  أي:  45[؛  ]طه:   ﴾ ﴿ وقوهل:  وفََرٌط،  فَارٌِط  يقال:  ادّللو، 
فَْراُط: أن يرسف يف اتّلقّدم، واتلَّْفِريُط: أن يقرّص يف الَفَرط، يقال: ما  ِ

ْ
يسبق اخليل، واإل

،]38 ]األنعام:   ﴾ ﴿ تعاىل:  قال  قرّصت.  ما  أي:  كذا؛  يف  ْطُت   فَرَّ
القربَة:  فَْرْطُت 

َ
وأ  ،]80 ]يوسف:   ﴾ ﴿  ،]56 ]الزمر:   ﴾ ﴿

﴾ ]الكهف: 28[، أي: إرسافاً وتضييعاً)5(. مألتها ﴿

غريب القرآن البن قتيبة )ص266(.  )1(
اهلداية إىل بلوغ انلهاية )4367/6(.  )2(

الكشاف عن حقائق غوامض اتلزنيل )718/2(.  )3(
اتلحرير واتلنوير )306/15(.  )4(

املفردات يف غريب القرآن )ص631(.  )5(
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وذكر  هنا  الراغب  تفريق  ىلع  اطلع  عطية  ابن  كأن  اآلية  بمعىن  املراد  ويف 
بمعىن  يكون  أن  حيتمل  »)الفرط(  فقال:  اختالفهم،  وسبب  املفرسين  اختالف 
اتلفريط واتلضييع، أي أمره اذلي جيب أن يلزتم، وحيتمل أن يكون بمعىن اإلفراط 
أعين  بالعبارتني:  املتأولون  فرسه  وقد  بسبيله،  هو  اذلي  وهواه  أمره  أي  واإلرساف، 
اتلضييع واإلرساف«، ثم ذكر أقوال بعض السلف فقال: »وعرب خباب عنه باهلالك، 
وداود بانلدامة، وابن زيد باخلالف للحق، وهذا لكه تفسري باملعىن«)1(، وتبعه يف حنٍو 

من هذا القرطيب)2(.

فاً وتضييعاً«)3(. ويتجىل هنا سبق أيب عبيدة حني قال يف معىن )فرطاً(: »أي: رَسَ

وأما ابن فارس فهو ذهب إىل ما هو أعمق من هذا بكثري، ويفتقر تأماًل لراغب 
ٍء   إَِزالَِة يَشْ

ْصٌل َصِحيٌح يَُدلُّ ىلَعَ
َ
اُء أ اُء َوالطَّ َفاُء َوالرَّ

ْ
يف االستيعاب حيث قال: »)فََرَط( ال

َّيْتُُه. قَاَل:
َ

ْي حن
َ
ْطُت َعنُْه َما َكِرَهُه، أ ِمْن َماَكنِِه َوَتنِْحيَِتِه َعنُْه. ُيَقاُل: فَرَّ

ً
َســيِّئا ُيَفــرُِّط  َمــا 

ُ
ك

َ
ُبْطأ َعــلَّ 

َ
ل
َ
ــالً)4)ف ــرْياً ُمْقبِ اُع َخ ْسَ ِ

ْ
ــبُِق ال ْو يَْس

َ
أ

َفَرَط، 
ْ
ْمِر. َيُقولُوَن: إِيَّاَك َوال

َ ْ
َدَّ يِف األ

ْ
َاَوَز احل

َ
فَْرَط، إَِذا جت

َ
ْصُل، ُثمَّ ُيَقاُل: أ

َ ْ
َفَهَذا ُهَو األ

َء َعْن ِجَهِتِه.  ْ َزاَل اليشَّ
َ
َقْدَر َفَقْد أ

ْ
ُه إَِذا َجاَوَز ال

نَّ
َ
ِقيَاُس؛ أِل

ْ
َقْدَر. َوَهَذا ُهَو ال

ْ
َاِوِز ال

ُ
 جت

َ
ْي ال

َ
أ

.)5(»ُ
َ

َ ِفيِه َفَقْد َقَعَد بِِه َعْن ُرتْبَِتِه الَّيِت يِهَ هل ُه إَِذا قَرصَّ
نَّ
َ
َوَكَذلَِك اتلَّْفِريُط، َوُهَو اتلَّْقِصرُي؛ أِل

األمور  اعمة  يف  األصل  أن  هنا  ذكره  اذلي  املحوري  األصل  من  يريد  وكأنه   
أو  اتلفريط  هو  اذلي  اتلضييع  يف  متصور  وحتركها  هلا،  األصيل  املاكن  وهو  اتلوسط، 

اإلرساف اذلي هو اإلفراط.

املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز )513/3(.  )1(
تفسري القرطيب )392/10(.  )2(

جماز القرآن )398/1(.  )3(
ابليت نسبه يف الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لساعدة بن جؤية )1149/3(، ونسبه ملرقش - وهو عمرو بن   )4(

سعيد - يف تاج العروس )534/19(، واملفضليات )ص221(، ولسان العرب )370/7(.
مقاييس اللغة )490/4(.  )5(
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وبناء ىلع لك هذا العرض فمراد أيب عبد اهلل بن قتيبة باألصل إنما هو املشتق 
من اإلفراط.

* * *

قال تعاىل: ﴿ 
﴾ ]الكهف: 45[.

إذا  َهَشْمُت اليشء  املتفتت. وأصله: من  انلبت  قتيبة: و)الَهِشيُم( من  ابن  قال 
كرسته)1(.

------------------
تهم  لم أقف ىلع خمالف البن قتيبة يف أن معىن اهلشيم املتكرس املتفتت، واعمَّ

يذكرون اتلكرسُّ معىًن للتهشم وأن )هشيم( فعيل بمعىن مفعول)2(.

ِميُم 
ْ
نُي َوال َهاُء َوالشِّ

ْ
وأما اتلرصيح باألصل للمفردة، فقد قال ابن فارس: »)َهَشَم( ال

ُة  جَّ َهاِشَمُة: الشَّ
ْ
ْجوَِف َوَهَشْمتُُه َهْشماً. َوال

َ ْ
ْجوَِف َوَغرْيِ األ

َ ْ
ِء األ ْ ْصٌل يَُدلُّ ىلَعَ َكرْسِ اليشَّ

َ
أ

َعْمٌرو.  َواْسُمُه  يَد،  ِ
الرثَّ َهَشَم  نَُّه 

َ
أِل بِِه   َ ُسيمِّ َهاِشماً  نَّ 

َ
أ ىلَعَ  َوجُمَْمٌع  ِس. 

ْ
أ الرَّ َعْظَم  َتْهِشُم 

َهْشُم: َكْسُر اليشء 
ْ
«)3(. وقال الراغب: »هشم: ال ُ ُمتََكرسِّ

ْ
َابُِس ال

ْ
َهِشيُم ِمَن انلَّبَاِت: ايل

ْ
َوال

﴾ ﴾ ]الكهف: 45[، ﴿  الرّخو اكنّلبات. قال تعاىل: ﴿
]القمر: 31[، يقال: َهَشَم َعْظَمه«)4(.

* * *
﴾ ]مريم: 13[. قال تعاىل: ﴿

غريب القرآن البن قتيبة )ص268(.  )1(
للواحدي  الوسيط  اتلفسري   ،)4392/6( انلهاية  بلوغ  إىل  اهلداية   ،)405/1( القرآن  جماز  املثال:  سبيل  ىلع  انظر   )2(
)150/3(، املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز )520/3(، تفسري القرطيب )412/10(، اتلحرير واتلنوير )331/15(.

مقاييس اللغة )53/6(.  )3(
املفردات يف غريب القرآن )ص842(.  )4(
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﴾؛ أي رمحة. ومنه يقال: حتننَّ يلّع. وأصله من حنني انلاقة  قال ابن قتيبة: ﴿
ىلع ودلها)1(.

------------------
ذكر أبو عبد اهلل أن أصل احلنني من حيث أول إطالقه مأخوذ من حنني انلاقة 

ىلع ودلها، وذكر هذا األصل كذلك القرطيب)2(.

منها:  عدة،  معايَن  فمتضمن  اللغة  يف  املشهور  وهو  اآلية  يف  احلَنَان  معىن  وأما 
الشفقة والرمحة واملحبة. قال ابن عطية: »واحلنان الرمحة والشفقة واملحبة، قاهل مجهور 
ويقال: حنانك وحنانيك،  انلفس،  أفعال  فِْعل من  وهو  اللغة.  تفسري  املفرسين، وهو 
فقيل: هما لغتان بمعىن واحد، وقيل: حنانَيك تثنية احلنان. وقال عطاء بن أيب رباح: 
القرطيب)4(، وذكر  ]مريم: 13[ بمعىن تعظيماً من دلنَّا«)3(. وتبعه يف هذا   ﴾ ﴿

حنوه الطاهر بن اعشور)5(.

الرَّمْحَِة  ِمَن  َعلَيِْه  ُجِبَل  َما  ُهَو  َنَاُن: 
ْ
»َواحل فطرياً:  أنه يكون  الشنقيطي  وأضاف 

َعَرِب«)6(.
ْ
َعْطِف َمْشُهوٌر يِف َكاَلِم ال

ْ
َنَاِن ىلَعَ الرَّمْحَِة َوال

ْ
َفَقِة، َوإِْطاَلُق احل َعْطِف َوالشَّ

ْ
َوال

وقد ذكر ابن جرير أصاًل للحنان، فقال: »وأصل ذلك - أعين احلنان - من قول 
َ فالن ىلع فالن،  القائل: حّن فالن إىل كذا، وذلك إذا ارتاح إيله واشتاق، ثم يقال: حتننَّ

ف عليه والرقة به، والرمحة هل«)7(. إذا وصف باتلعطُّ

اللكمة،  إطالق  أول  وليس  املعاين  إيله  ترجع  اذلي  املحوري  األصل  يريد  فهو 
وذللك جند الشفقة متضمنة احلب والرمحة والراعية وغريها.

غريب القرآن البن قتيبة )ص273(.  )1(
تفسري القرطيب )87/11(.  )2(

املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز )7/4(.  )3(
تفسري القرطيب )87/11(.  )4(

اتلحرير واتلنوير )76/16(.  )5(
أضواء ابليان يف إيضاح القرآن بالقرآن )379/3(.  )6(

جامع ابليان )158/18(.  )7(
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ْصٌل َواِحٌد، 
َ
َاُء َوانلُّوُن أ

ْ
( احل وتبع ابن جرير يف هذا األصل ابن فارس فقال: »)َحنَّ

 
َ

إِىل نَِزاُعَها  انلَّاقَِة:  فََحِننُي  ٍع.  بِتَوَجُّ َصوٍْت  َمَع  َذلَِك  يَُكوُن  َوقَْد  قَُّة.  َوالرِّ ِْشَفاُق 
ْ

اإل َوُهَو 
 إىل 

ً
أنه أشار أوال يْضاً«)1(. وترى 

َ
أ َغرْيِ َصوٍْت  ِمْن  َذلَِك  يَُكوُن  قَْد  قَْوٌم:  َوقَاَل  َوَطِنَها. 

األصل الزمين بعد األصل املحوري مبارشة كما هو عند ابن قتيبة.

املرأة،  َحنَِّت  يقال:  املتضّمن لإلشفاق،  الزّناع  الراغب فقال: »حنَّ احلنني:  وأما 
ادّلاّل  الّصوت  باحلنني عن  يعرّب  ذلك صوت، وذللك  مع  وقد يكون  لودلها،  وانّلاقة 
ىلع الزناع والّشفقة، أو متصّور بصورته. وىلع ذلك حنني اجلذع، وريح َحنُون، وقوس 
َحنَّانَة: إذا رنّت عند اإلنباض. وقيل: ما هل حانَّة وال آنّة، أي: ال ناقة وال شاة سمينة، 
ال  واإلشفاق  لإلشفاق،  متضّمناً  احلنني  اكن  ولّما  بصوتيهما،  اعتباراً  بذلك  ووُصفتا 
﴾ ]مريم: 13[، ومنه  ينفّك من الرمّحة، عرّب عن الرمّحة به يف حنو قوهل تعاىل: ﴿

قيل: احلَنَّان املّنان، وَحنَاَنيَْك: إشفاقاً بعد إشفاق)2(.

واحلَنَان يف اآلية صفة من صفات اهلل تعاىل تليق جبالهل وعظمته، نثبتها هل ىلع 
ما يليق جبالهل من غري تشبيه وال تعطيل، واهلل سبحانه من أسمائه احلنَّان وهو اسم 

. متضمن للصفة واألثر
* * *

﴾ ]طه: 111[. قال تعاىل: ﴿

﴾ أي َذلَّْت. وأصله من َعِنيتُه: أي حبسته. ومنه قيل  قال ابن قتيبة: ﴿
لألسري: اعٍن)3(.

------------------

مقاييس اللغة )24/2(.  )1(
املفردات يف غريب القرآن )ص259(.  )2(
غريب القرآن البن قتيبة )ص282(.  )3(
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تبع أبو جعفر الطربي أبا عبد اهلل بن قتيبة يف ترصحيه باألصل املحوري اللغوي 
للفظ )عنا(، وهو كذلك املراد يف اآلية، فقال: »اسرتّت وجوه اخللق، واستسلمت لليّح 
إياهم، وترصيفهم ملا شاءوا، وأصل  القيوم ىلع خلقه بتدبريه  القيوم اذلي ال يموت، 
قيل  وكذلك  وذّل،  هل  خضع  يعين  عنوا،  يعنو  لربه  وجهه  عنا  منه:  يقال  اذلّل،  العنو 
لألسري: اعن؛ ذللة األرس، فأما قوهلم: أخذت اليشء عنوة، فإنه يكون وإن اكن معناه 

يؤول إىل هذا أن يكون أخذه غلبة، ويكون أخذه عن تسليم وطاعة«)1(.

بأن معىن عنت ذلت وخشعت  والغريب  املعاين  وأهل  املفرسين  وتبعهم اعمة 
واستأرست من غري ترصيح باألصل. قال أبو عبيدة: »فيه تعنو ُعنُّوا؛ أي استأرست 
رْسِه؛ أي ذيلل«)2(. وقال ابن عطية: 

َ
فىه عواٍن لرّبها، واحدها اعٍن بمزنلة األسري العاين أل

»َوَعنَِت معناه َذلَّت، والعاين األسري«)3(.

والعاين:  األرس،  وأصله  لَّة،  اذلِّ »والَعناء:  فقال:  لألسري  األصل  الطاهر  وجعل 
األسري. وملا اكن األسري ترهقه ذلة يف وجهه أسند الَعناء إىل الوجوه ىلع سبيل املجاز 
العقيل«)4(، وهو يريد باألصل هنا أول اإلطالق ومزنعه من حيث ابتدأ، وهلذا جاءت 
لفظة )استأرست( عند كثري من املفرسين يف معىن اآلية من دلن ابن جرير -كما تقدم 

آنفاً- ومن بعده.

ُصوٌل 
ُ
أ ُمْعتَلُّ 

ْ
ال َرُْف 

ْ
َواحل َوانلُّوُن  َعنْيُ 

ْ
ال »َعىَن  فقال:  فارس  ابن  باألصل  ورصح 

َدالٌّ ىلَعَ ُخُضوٍع  َواثلَّايِن  َعلَيِْه،  ِفيِه وَِحْرٍص  بِانِْكَماٍش  ِء  ْ لِليشَّ َقْصُد 
ْ
ال ُل  وَّ

َ ْ
األ ثاََلثٌَة: 

ٍء َوُبُروزُُه«)5(. ، َواثلَّاِلُث ُظُهوُر يَشْ وَُذلٍّ

جامع ابليان )376/18(.  )1(
جماز القرآن )30/2(.  )2(

املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز )65/4(، وانظر: تفسري القرطيب )248/11(.  )3(
اتلحرير واتلنوير )311/16(.  )4(

مقاييس اللغة )146/4(.  )5(
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وأما الراغب فذكر اآلية يف جذرين وموضعني:

خوف  فيها  معاندة  ألنها  أبلغ؛  الُمَعاَنتَُة  لكن  اكملعاندة  ُمَعاَنتَُة 
ْ
ال عنت  األول: 

وهالك، وهلذا يقال: َعنََت فالن: إذا وقع يف أمر خُياف منه اتّللف، َيْعنُُت َعنَتاً. قال 
﴾ ]آل عمران: 118[، ﴿  ﴾ ]النساء: 25[، ﴿ تعاىل: ﴿
ذلّت وخضعت،  أي:  111[؛  ]طه:   ﴾ ﴿ ]اتلوبة: 128[،   ﴾
إذا  املجبور  للعظم  ويقال   ،]220 ]ابلقرة:   ﴾ ﴿ غرُيُه.  ْعنَتَُه 

َ
أ ويقال: 

ْعنَتَُه)1(.
َ
أصابه ألم فهاضه: قد أ

﴾ ]طه: 111[، أي: خضعت مستأرسة بعناء«)2(. اثلاين: »عنا ﴿

واذلي يتضح أن موضع اآلية هو املوضع اثلاين؛ ألن اتلاء يف )عنت( يف آية طه 
تاء اتلأنيث وليست تاء أصلية، وفرق بني العنت اذلي هو املشقة، وبني )عنا( اليت 

يه من اذلل واخلضوع أو اإلذالل للغري، كقوهلم: )دخل ابلدل عنوة(.
* * *

 ﴾ قال تعاىل: ﴿
]األنبياء: 98[.

لق فيها، وأصله من احلَْصباء، 
ُ
﴾ ]األنبياء: 98[، ما أ قال ابن قتيبة: ﴿

َرَميَْت  ويه: احلىص. يقال: َحَصبُْت فالناً: إذا رميتَه َحْصباً - بتسكني الصاد - وما 
به: َحَصٌب، بفتح الصاد. كما تقول: َنَفْضُت الشجرة َنْفضاً. وما وقع من َثَمرِها: َنَفٌض؛ 

واسم حىص احلجارة: َحَصٌب)3(.
------------------

املفردات يف غريب القرآن )ص589(.  )1(
املفردات يف غريب القرآن )ص591(.  )2(
غريب القرآن البن قتيبة )ص288(.  )3(
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يريد أبو عبد اهلل باألصل هنا حمل االشتقاق أنه مأخوذ من احلصباء من حيث 
اللغة. قال اخلليل: »حصب: احلَْصُب: َرْميَُك باحلَْصباء أي ِصغار احلىََص أو ِكبارها«)1(. 
ْجَزاِء 

َ
أ ِمْن  ِجنٌْس  َوُهَو  َواِحٌد،  ْصٌل 

َ
أ َاُء 

ْ
َوابل اُد  َوالصَّ َاُء 

ْ
احل ابن فارس: »)َحَصَب(  وقال 

رِْض، ُثمَّ يُْشتَقُّ ِمنُْه«)2(. وجعل هلذا االسم والفعل به إطاراً واضحاً أبو عبيدة فقال: 
َ ْ
األ

السجستاين فقال: »حصب  نار فقد حصبتها«)3(، وزاده توضيحاً  ألقيته ىف  »لك يشء 
لقيته يف نَار َفُهَو حصب قد حصبتها به«)4(.

َ
ء أ َجَهنَّم: لك يَشْ

واملعىن يف اتلفسري، إذ قال ابن عطية: »احلصب ما توقد به انلار، إما ألنها حتصب 
به أي ترىم، وإما أن تكون لغة يف احلطب إذا ريم، وأما قبل أن يرىم به فال يسم 
انلاِر، وال  َصُب؛ أي: يرىم يف  السمني احلليب: »وهو ما حيُْ إال بتجوز«)5(. وقال  حصباً 

ا ما قبل ذلك فَحَطٌب وشجٌر وغري ذلك«)6(.  وهو يف انلاِر، فأمَّ
َّ
يقاُل هل َحَصب إال

ومنُْعهما إطالق لفظ احلصب ىلع ما يرىم يف انلار قبل أن يرىم فألن انلار تُعمر 
ا احلَصب فهو من احلصباء اليت ليست من جنس ما  باحلطب والشجر وحنوهما؛ وأمَّ
حيتطب، وال يتخذ لإليقاد. ويرد هذا االحرتاز يف تفسري اآلية هنا آية اتلحريم كما بنيَّ 
الطاهر، فقال: »واحلصب: اسم بمعىن املحصوب به؛ أي املريم به. ومنه سميت احلصباء 
 ﴾ ألنها حجارة يرىم بها؛ أي: يُْرَمون يف جهنم، كما قال تعاىل: ﴿

]ابلقرة: 24[ أي: الكفار وأصنامهم«)7(.

* * *

العني )123/3(.  )1(
مقاييس اللغة )70/2(.  )2(

جماز القرآن )42/2(.  )3(
غريب القرآن للسجستاين )ص194(.  )4(

املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز )101/4(.  )5(

ادلر املصون يف علوم الكتاب املكنون )206/8(.  )6(
اتلحرير واتلنوير )153/17(.  )7(
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قال تعاىل: ﴿
﴾ ]القصص: 28[.

﴾ ]القصص: 28[، قال املفرسون:  قال ابن قتيبة: ﴿
َجلنَْيِ قضيُت، فال 

َ
ي«، وهو: الظلم. كأنه قال: أيَّ األ . واألصُل من »اتلَّعدِّ ال سبيل يلعَّ

تعتِد يلعَّ بأن تُلزَمين أكرَث منه)1(.
------------------

سبق ابن قتيبة إىل هذا األصل أبو عبيدة معمر بن املثىن، فقال: »وهو من العدا 
ا ابن فارس فلم يبتعد عن معىن الظلم  واتلعدي والعدو واحد لكه وهو الظلم«)2(. وأمَّ
َرُْف 

ْ
اُل َواحل َعنْيُ َوادلَّ

ْ
ولكنه اختار لفظاً أوسع فجعله يف عموم اتلجاوز؛ فقال: »)َعَدَو( ال

ِء  ْ اليشَّ يِف  َاُوٍز 
َ

جت ىلَعَ  يَُدلُّ  َوُهَو  لُكَُّها،  ُفُروُع 
ْ
ال ِْه 

َ
إِيل يَرِْجُع  َصِحيٌح  َواِحٌد  ْصٌل 

َ
أ ُمْعتَلُّ 

ْ
ال

اتلَّجاوز   : »الَعُدوُّ األصفهاين:  الراغب  وحنوه  َعلَيِْه«)3(،  ُيْقتَرَصَ  ْن 
َ
أ يَنْبَِغ  لَِما  ٍم  َوَتَقدُّ

ومنافاة االتلئام، فتارة يعترب بالقلب، فيقال هل: الَعَداَوُة والُمَعاَداُة، وتارة بامليش، فيقال 
هل: الَعْدُو، وتارة يف اإلخالل بالعدالة يف املعاملة، فيقال هل: الُعْدَواُن والَعْدُو«)4(.

ي واتلجاُوز والظلم. قال الطاهر:  ولم خيتلف أحد منهم أن املراد باآلية هنا اتلعدِّ
»والعدوان بضم العني: االعتداء ىلع احلق؛ أي فال تعتدي يلع. فنىف جنس العدوان 

اذلي منه عدواُن مستأَجِره«)5(.
* * *

﴾ ]األحزاب: 11[. قال تعاىل: ﴿

غريب القرآن البن قتيبة )ص332(.  )1(
جماز القرآن )102/2(.  )2(

مقاييس اللغة )249/4(.  )3(
املفردات يف غريب القرآن )ص553(.  )4(

اتلحرير واتلنوير )110/20(.  )5(
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الزُل«:  و»الزِّ ل.  وُهوِّ عليهم  د  ُشدِّ أي  ﴾؛  ﴿ قتيبة:  ابن  قال 
الشدائُد. وأصلها من »اتلحريك«)1(.

------------------
أورد ابن قتيبة أصل الزالزل هنا وهو يريد مصدر اشتقاقه ومنبعه وهو اتلحريك، 
ُكوا بما يُؤْذي، وأصل الزلزلة يف اللغة ِمْن َزلَّ  فُوا وُحرِّ وتبعه يف هذا الزجاج، فقال: »ُخوِّ
ع  اليشُء عن ماكنه. فإذا قلت: زلزلة، فتأويله كررت زلزتله من ماكنه، ولك ما فيه ترجُّ
كررت فيه فاُء اتلفعيل، تقول: أقلَّ فالن اليشَء إذا رفعه من ماكنه، فإِذا كرر َرْفَعه 
ابلاب.  هذا  قياس  هذا  فعىل   ، رَصَ ورَصْ ورَصَّ  َصل 

ْ
وَصل  ، صلَّ وكذا  قلقله،  قيل:  ه  َوردَّ

كوا«)2(.  وُحرِّ شديداً  إزاعجاً  أزِْعجوا  باخلوف.  اتلحريك  عليهم  يكرر  أنه  فاملعىن 
وتوافقت عبارة املفرسين ىلع معىن اتلحريك. قال أبو جعفر الطربي: »ُحّركوا بالفتنة 

حتريكاً شديداً، وابتُلُوا وفُتنوا«)3(.

ل الطاهر يف تفسري اآلية فقال: »والزلزال: اضطراب األرض، وهو مضاعف  وفصَّ
َزلَّ تضعيفاً يفيد املبالغة، وهو هنا استعارة الختالل احلال اختالاًل شديداً حبيث ختيل 
مضطربة اضطراباً شديداً اكضطراب األرض، وهو أشد اضطراباً للحاقه أعظم جسم يف 
هذا العالم. ويقال: ُزلزل فالن، مبنياً للمجهول َتبَعاً لقوهلم: زلزلت األرض؛ إذ ال يعرف 
﴾  فاعل هذا الفعل عرفاً. وهذا هو غلب استعماهل، قال تعاىل: ﴿
العدو  أحزاب  واذلعر؛ ألن  االنزاعج  املؤمنني شدة  بزلزلة  واملراد   ،]214 ]ابلقرة:  اآلية 

تفوقهم عدداً وعدة«)4(.

لَُّة يف األصل:  : الزَّ وذهب إىل معىن أصل الفعل قبل اتلضعيف الراغُب، فقال: »َزلَّ
وقيل  الّزلق،  املاكن  َمِزلَُّة: 

ْ
وال  ، تَِزلُّ رِْجٌل  َزلَّْت  يقال:  قصد،  غري  من  الرِّْجل  اسرتسال 

غريب القرآن البن قتيبة )ص348(.  )1(
معاين القرآن وإعرابه للزجاج )219/4(.  )2(

جامع ابليان )222/20(، وانظر: املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز )373/4(، تفسري القرطيب )146/14(.  )3(
اتلحرير واتلنوير )283/21(.  )4(
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 ،]209 ]ابلقرة:   ﴾ ﴿ تعاىل:  قال  الرِّجل.  بزلّة  تشبيهاً  َزلٌَّة،  لذّلنب من غري قصد: 
تنبيه ىلع  ُزُل: االضطراب، وتكرير حروف لفظه 

ْ
ل َ ]ابلقرة: 36[. والزتَّ  ﴾ ﴿

﴾)1( ]الزلزلة: 1[. تكرير معىن الّزلل فيه، قال: ﴿

ُمَضاَعِف، 
ْ
ال يِف  ُمنَْقاٌس  رٌِد  ُمطَّ ْصٌل 

َ
أ ُم 

َّ
َوالال اُء  الزَّ  ) »)زلَّ فقال:  فارس  ابن  وأما 

ْصِل. َتُقوُل: َزلَّ َعْن 
َ ْ
. َوَهَذا ِمْن َعِجيِب َهَذا األ ٌم يِف اثلُّاَلِثِّ

َ
َوَكَذلَِك يِف لُكِّ َزاٍء َبْعَدَها ال

؛ 
ُ
ََطأ

ْ
لَُّة: اخل نَُّه يَِزلُّ َعْن َظْهِر اللَِّساِن لِِرقَِّتِه. َوالزَّ

َ
َعْذُب؛ أِل

ْ
ُل: ال

َ
ال َماُء الزُّ

ْ
. َوال

ّ
َماَكنِِه َزيِلاًل َوَزال

َزااًل«)2(.
ْ
ِزلَْت ِزل

ْ
رُْض: اْضَطَرَبْت، َوُزل

َ ْ
َزلَِت األ

ْ
َواِب، َوتََزل ُمْخِطَئ َزلَّ َعْن َنْهِج الصَّ

ْ
نَّ ال

َ
أِل

الراغب  عند  مأخذه  من  أوسع  )اتلحريك(  قتيبة  ابن  عند  األصل  أن  ويظهر 
فيشمل حتريك الرجل وغريها.

* * *
﴾ ]سبأ: 10[. قال تعاىل: ﴿

ويُب يف السري؛ 
ْ
﴾ ]سبأ: 10[؛ أي َسبِّيح. وأصله: اتلأ قال ابن قتيبة: ﴿

وهو: أن تسرَي انلهاَر لكَّه وتزنَل يلاًل. قال ابن ُمْقِبل:

ــرَي بعــَد َمــا ــوا السَّ ُب ِْقنــا بــيٍّ أوَّ
َ

 َيَْنُح)3)حل
ُ

ْرف َدَفْعنا ُشــعاَع الشــمِس والطَّ

يِب انلهاَر لكَّه بالتسبيح إىِل الليل)4(. كأنه أراد: أوِّ
------------------

أراد ابن قتيبة باملصدر هنا حمل االشتقاق ومنبعه ومأخذه وأنه سري انلهار؛ وقد 
وْب: ترجيع األيدي والقوائم يف الّسري، والِفْعل 

َ
اختلف عليه يف هذا فقال اخلليل: »واأل

مّرة ال  واتّلأويبة:  تأويباً،  اإلبل  بت  أوَّ اللّيل.  واتَلأويب: من سري  اتّلأويب،  ذلك:  من 

املفردات يف غريب القرآن )ص381(.  )1(
مقاييس اللغة )4/3(.  )2(

ابليت البن مقبل يف: تفسري القرطيب )265/14(، وابلحر )263/7(.  )3(
غريب القرآن البن قتيبة )ص353(.  )4(
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إيابُه  أي:  الغائِب؛  أوبُة  تلهنك  وتقول:  اللَّيل.  إىل  انّلهار  سرُي  اتّلأويب:  ويقال:  غري. 
ورجوعه. واملآب: الَمرِْجُع«)1(. فاخلليل وإن لم يرصح باألصل إال أنه ذكر القول اذلي 
أورده ابن قتيبة وقواًل آخر وهو حركة سري خاصة باإلبل، ورصح بكونه أصاًل ميك 
الرجل يف مزنهل  ومبيت  الرجوع،  العرب:  »واتلأويب يف كالم  فقال:  طالب،  أيب  ابن 
وأهله، وأصله من رسعة رجع أيدي اإلبل وأرجلها يف السري احلثيث، وهو اتلأويب«)2(. 
قال  أهله،  يبيت يف  أن  »واتلأويب  فقال:  للتأويب،  ثاثلاً  املثىن معىن  بن  وأورد معمر 

سالمة بن جندل:

وأنديــٍة مقامــاٍت  يــوُم  ويــوُم ســرٍي إىل األعــداء تأويــب«)3)يومــان 

فهذه إطالقات ثالثة لكها صحت يف معىن اتلأويب.

وأما األصل املحوري اذلي ترجع إيله معاين اللكمة، فإنهم يتفقون أنه )الرجوع(. 
الغائب  وآب  سيفه.  إىل  يده  رّد  أي:  سيفه؛  إىل  فالن  آب  يقال:  »أوب:  اخلليل:  قال 
َواِحٌد،  ْصٌل 

َ
أ اُء 

َوابلَْ َواُو 
ْ
َوال َهْمَزُة 

ْ
ال وََب( 

َ
ابن فارس: »)أ يؤوب أوباً؛ أي: رجع«)4(. وقال 

ْصُل َواِحٌد«)5(. وقال الراغب: 
َ ْ
ْمِع قَِلياًل، َواأل َوُهَو الرُُّجوُع، ُثمَّ يُْشتَقُّ ِمنُْه َما َيبُْعُد يِف السَّ

وُْب: رضٌب من الرجوع، وذلك أّن األوب ال يقال إال يف احليوان اذلي هل إرادة، 
َ
»أوب األ

ْوباً وإِيَاباً وَمآباً«)6(.
َ
والرجوع يقال فيه ويف غريه، يقال: آب أ

للجبال: وقلنا  فضاًل،  منا  داود  عطينا 
َ
أ وقد  »أي:  فقال ميك:  اآلية،  معىن   وأما 

﴾ ]سبأ: 10[؛ أي: سبيح معه إذ سبح«، قاهل ابن عباس، وجماهد، وقتادة،  ﴿
والضحاك، وابن زيد.

العني )416/8(.  )1(
اهلداية إىل بلوغ انلهاية )5889/9(.  )2(

جماز القرآن )142/2(.  )3(
العني )416/8(.  )4(

مقاييس اللغة )152/1(.  )5(
املفردات يف غريب القرآن )ص97(.  )6(
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واتلأويب يف كالم العرب: الرجوع، ومبيت الرجل يف مزنهل وأهله، وأصله من 
رسعة رَْجع أيدي اإلبل وأرجلها يف السري احلثيث، وهو اتلأويب)1(.

* * *
﴾ ]الزخرف: 5[. قال تعاىل: ﴿

]الزخرف: 5[؛ أي نُمسك عنكم   ﴾ ﴿ ابن قتيبة:  قال 
فال نذكركم صفحاً؛ أي إعراضاً. يقال: صفحت عن فالن؛ إذا أعرضت عنه. واألصل 

ه صفحَة عنقك. قال ُكثري يصف امرأة:
ِّ

يف ذلك: أنك تُويل

َقــاَك إاِل حبيلــٍة
ْ
 فمــا تَل

ً
ِت)2)َصُفوحــا

َّ
َفَمــن َمــلَّ منها ذلــك الوصــَل َمل

أي معرضًة بوجهها.

ويقال: رضبت عن فالن كذا؛ أي أمسكته وأرضبت عنه)3(.
------------------

نص ابن قتيبة ىلع األصل هنا، وهو يريد أصل االشتقاق ومأخذه أول استعماهل، 
وتبعه يف هذا من غري ترصيح باألصل أبو جعفر انلحاس فقال: »أي إعراضاً جيوز أن 
أن يكون  ، وجيوز 

ً
تراك يدعه  هو  يقال  كما  أفنصفح عنكم صفحاً  املعىن:  يكون 

املعىن: أفنرضب عنكم اذلكر صافحني كما يقال: جاء فالن مشياً، ومعىن صفحت 
عنه،  »رضبت  فقال:  والواحدي  عنق«)4(،  صفحة  ته 

َّ
َويل أي  عنه؛  أعرضُت  عنه: 

وأرضبت عنه، أي: تركته، وأمسكت عنه، والصفح مصدر قوهلم: صفحت عنه إذا 
أعرضت عنه، وذلك أنك تويله صفحة وجهك وعنقك«)5(، ونقل قول ابن قتيبة وعزاه 

القرطيب  تفسري   ،)407/4( العزيز  الكتاب  تفسري  يف  الوجزي  املحرر  وانظر:   ،)5889/9( انلهاية  بلوغ  إىل  اهلداية   )1(
)265/14(، اتلحرير واتلنوير )156/22(.

ابليت لكثري عزة يف: الزاهر يف معاين كالم انلاس )271/1(، ولسان العرب )515/2(، والشعر والشعراء )505/1(.  )2(
غريب القرآن البن قتيبة )ص395(.  )3(

معاين القرآن للنحاس )335/6(.  )4(
اتلفسري الوسيط للواحدي )64/4(.  )5(
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)َصْفحاً(  »َوَمْعىَنَ  قتيبة:  ابن  كالَم  ونقل  القرطيبُّ  باألصل  السمعاين)1(، ورصح  إيله 
َعنُْه َصْفحاً  بُْت  َوقَْد رَضَ َذنِْبِه.  َعْن  ْعَرْضُت 

َ
أ إَِذا  فُاَلٍن  َعْن  َصَفْحُت  ُيَقاُل:  إِْعَراضاً، 

ْتُُه 
َّ

ْي َويل
َ
ْعَرْضُت َعنُْه، أ

َ
ُعنُِق، ُيَقاُل: أ

ْ
ْصُل ِفيِه َصْفَحُة ال

َ ْ
تُُه. َواأل

ْ
ْعَرْضُت َعنُْه َوتََرك

َ
إَِذا أ

َصْفَحَة ُعنُِق«)2(.

واملراد من اآلية: »فيحتمل أن يكون بمعىن العفو والغفر لذلنب، فكأنه يقول: أفنرتك 
تذكريكم وختويفكم عفواً عنكم وغفراً إلجرامكم إذ كنتم، أو من أجل أن كنتم قوماً 
مرسفني؟ أي: هذا ال يصلح، وهذا قول ابن عباس وجماهد، وحيتمل قوهل: َصْفحاً أن يكون 

بمعىن مغفواًل عنه، أي نرتكه يمر ال تؤخذون بقبوهل وال بتدبر وال تنبهون عليه«)3(.

وهذان القوالن ال خيالفان األصل اذلي ذكره ابن قتيبة؛ حيث إن حتويل الوجه 
مع العنق بإشارة إىل اإلعراض عن اليشء قد يكون للصفح والعفو واتلجاوز، وقد 

يكون للتغافل والظهور بمظهر اذلي لم يعلم.

االشتقاق  يبتعد عن أصل  لم  فارس  ابن  فإن  املحورية،  ادلاللة  وأما من حيث 
رٌِد يَُدلُّ ىلَعَ  ْصٌل َصِحيٌح ُمطَّ

َ
َاُء أ

ْ
َفاُء َواحل

ْ
اُد َوال اذلي ذكره ابن قتيبة فقال: »)َصَفَح( الصَّ

ٌس ُمْصَفٌح: َعِريٌض«)4(.
ْ
ِء: َعرُْضُه. َوُيَقاُل: َرأ ْ َعْرٍض وَِعَرٍض. ِمْن َذلَِك َصْفُح اليشَّ

فرتاه اختار لفظ )العرض( مرجعاً جلميع ابلاب والَعرض مقتنص من اإلعراض 
بصفحة الوجه والعنق أو من عرض الوجه والعنق، إذ ال يبدو إال هما مع االتلفات؛ 
ُعرضه  اليشِء:  َصْفُح  »صفح:  فقال:  قتيبة  ابن  للفظ  أقرب  الراغب  عبارة  وجاءت 
اتّلرثيب،  ترُك  ْفُح:  والصَّ احلََجِر.  وَصْفَحِة  الّسيِف،  وَصْفَحِة  الوجِه،  َكَصْفَحِة  وجانبه، 
﴾ ]ابلقرة: 109[، وقد  وهو أبلغ من العفو، وذللك قال: ﴿

تفسري السمعاين )91/5(.  )1(
تفسري القرطيب )63/16(.  )2(

املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز )46/5(.  )3(
مقاييس اللغة )293/3(.  )4(
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﴾ ]الزخرف: 89[، ﴿  يعفو اإلنسان وال يَْصَفُح. قال: ﴿
﴾ ]الزخرف: 5[)1(. ﴾ ]احلجر: 85[، ﴿

* * *
 ﴿ تعاىل:  قال 

﴾ ]انلمل: 19[.
اإلغراء  »اإليزاع«:  يف  واألصل  ألِهْمين.  أي  ﴾؛  ﴿ قتيبة:  ابن  قال 

باليشء؛ يقال: فالن ُموَزٌع بكذا وُمولٌَع)2(.
------------------

ذكر ابن قتيبة أن أصل اإليزاع: اإلغراء باليشء، وهذا من ضمن ما ذكره أهل 
اللغة واملعاين واتلفسري. قال اخلليل: »وزع: الوزع: كفُّ انلَّْفس عن هواها. والوازُع: 
م ىلع آخرهم. 

ُ
﴾ ]انلمل: 17، 83[؛ أي: يَُكفُّ أّوهل ﴿ : احلابُس للعسكر. قال

ابن فارس:  وقال  ِهْمين«)3(. 
ْ
ل
َ
أ أي:  19[؛  ]انلمل:   ﴾ ﴿  : وقوهل 

ْمِر: َكَفْفتُُه. 
َ ْ
: بِنَاٌء َموُْضوٌع ىلَعَ َغرْيِ ِقيَاٍس. َوَوَزْعتُُه َعِن األ َعنْيُ

ْ
اُء َوال َواُو َوالزَّ

ْ
»)َوَزَع( ال

لُُهْم ىلَعَ آِخِرِهْم... َوبِنَاٌء آَخُر،  وَّ
َ
ْي حُيْبَُس أ

َ
﴾ ]انلمل: 17[، أ قَاَل اهلُل ُسبَْحانَُه: ﴿

نَّ 
َ
وِلَع بِِه، َكأ

ُ
ِء، إَِذا أ ْ وِزَع بِاليشَّ

ُ
َهَمُه إِيَّاُه. َوُيَقاُل: ُهَو َمْن أ

ْ
ل
َ
ْكَر: أ ْوَزَع اهلُل فُاَلناً الشُّ

َ
ُيَقاُل: أ

ْي مَجَااَعٌت«)4(. وقال الراغب: »وزع: 
َ
ْوَزاٌع ِمَن انلَّاِس، أ

َ
 يُوِلُعُه بُِشْكِرهِ. َوبَِها أ

َ
اهلَل َتَعاىل

 ﴾ ﴾ إىل قوهل: ﴿ يقال: َوَزْعتُُه عن كذا: كففتُه عنه. قال تعاىل: ﴿
﴾ ]انلمل: 17[ إشارٌة إىل أنهم مع كرثتهم وتفاوتهم لم يكونوا  ]انلمل: 17[، فقوهل: ﴿

مسوسني  اكنوا  بل  بمعّرتهم،  املتأّذى  الكثري  اجليش  كما يكون  ومبعدين،  مهملني 
﴾ ﴾ أي: حبس أوهلم ىلع آخرهم، وقوهل: ﴿  ومقموعني. وقيل يف قوهل: ﴿

املفردات يف غريب القرآن )ص486(.  )1(
غريب القرآن البن قتيبة )ص407(.  )2(

العني )207/2(.  )3(
مقاييس اللغة )106/6(.  )4(
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الُوُزوُع  وقيل:  العقوبة.  سبيل  ىلع  َوْزٌع  فهذا   ،]19 ]فصلت:   ﴾ ﴿ قوهل:  إىل 
ْوِزَع باليشء: إذا 

ُ
ْوَزَع اهلُل فالناً: إذا أهلمه الّشكر، وقيل: هو من أ

َ
الولوُع باليشء. يقال: أ

 ﴾ وِلَع به، كأن اهلل تعاىل يُوزُِعُه بشكره، ورَُجٌل َوُزوٌع، وقوهل: ﴿
ُ
أ

ِزُع نفيس عن 
َ
]انلمل: 19[؛ قيل: معناه: أهلمين، وحتقيقه: أولعين ذلك، واجعلين حبيث أ

الكفران«)1(.
ومن خالل هذا العرض ال يكاد يعود هذا اجلذر باستعماالته املشهورة ملعىن 

واحد واضح أو متقارب، فعبارة ابن فارس اكفية هلذه انلتيجة.
واذلي جرى ىلع بيان اخلليل معنيان يكادان أن يكونا ضدين وهما: الكف 
واحلبس مع اإلغراء واإلهلام، وهذا منبع القلق ومنه يتبني أن ابن قتيبة ذكر أصاًل 

واحداً من اللكمة متسقاً مع آية املوضع معنا.
﴾، ولعل  ﴿ م ىلع آخرهم« يف معىن 

ُ
أّوهل إذ يقول: »يَُكفُّ  وعبارة اخلليل 

هذا يتسق مع مجيع مواضع هذه اللكمة، وذلك عند اتلأمل فإن متأخرهم يُغرى وحيثُّ 
وُيولع بالسري ومتقدمهم يكف وحيبس، ولك هذا يف وقت واحد يللحق آخرهم أوهلم، 
وهذا يشء من الرتتيب واتلهذيب املستقيم سواء يف سري اجليوش أو يف اإليعاز إىل انلار 

كما أشار الراغب، وبهذا اتلصور يصح املعنيان ويرتبطان.
ْغِرين)2(.

َ
وجاءت عبارة كثري من املفرسين تبعاً البن قتيبة: أهلمين وأ

وأما ابن عطية فقد انفرد بعبارة تتسق مع معنيي الكفِّ واإلهلام، فقال: »ادفعين 
عن املوانع وازجرين عن القواطع ألجل أن أشكر نعمتك«)3(. وادلفع بمعىن اإلغراء، 

والزجر بمعىن الكف.
* * *

املفردات يف غريب القرآن )ص868(.  )1(
جامع ابليان )114/22(، معاين القرآن وإعرابه للزجاج )112/4(، معاين القرآن للنحاس )122/5(، تفسري السمعاين   )2(

)154/5(، اهلداية إىل بلوغ انلهاية )6843/11(، تفسري القرطيب )194/16(.
املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز )98/5(.  )3(
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﴾ ]حممد: 1[. قال تعاىل: ﴿

يقال: ضلَّ  الَغيْبُوبة.  الل«:  »الضَّ أبطلها وأصل   ،﴾ ﴿ قتيبة:  ابن  قال 
.)1( املاُء يف اللنب؛ إذا غب وُغلب عليه؛ فلم يُتبنيَّ

------------------

لم أقف ىلع من تابع ابن قتيبة يف أن أصل الضالل الغيبوبة بهذا انلص. بل إين 

وجدت هل يف »تأويل مشلك القرآن« قوهل: وربما جعلت العرب )اإلضالل( يف معىن 

 ﴿ تعاىل:  قوهل  ومنه  اهللكة،  إىل  يؤّدي  اإلبطال واإلهالك؛ ألنه 

تقول:  والعرب  منه.  بالرتاب ورصنا  بطلنا وحلقنا  أي   ،]10 ]السجدة:   ﴾

ضّل املاء يف اللنب: إذا غلب اللنب عليه فلم يتبنّي)2(. فرتاه هنا ساق ذات املثال اذلي 

معنا وكأنه يريد معىن اإلبطال ألن اللنب أبطل املاء.

واذلي ذكره اخلليُل من غري نص ىلع األصل أن اإلضالل من الضياع؛ قال: »ضل: 

َضلَّ يَِضلُّ إذا ضاَع، يقال: َضلَّ يَِضلُّ ويضل«)3(، وعليه بىن األصل املحوري ابن فارس 

ْصٌل َصِحيٌح يَُدلُّ ىلَعَ 
َ
أ ُم 

َّ
اُد َوالال ( الضَّ وأىت ىلع اعمة األلفاظ املشهورة فقال: »)َضلَّ

، لَُغتَاِن.  ِه. ُيَقاُل: َضلَّ يَِضلُّ َوَيَضلُّ ِء وََذَهابُُه يِف َغرْيِ َحقِّ ْ َمْعىًن َواِحٍد، َوُهَو َضيَاُع اليشَّ

إَِذا  َوُمَضلٌَّل،  ِضلِّيٌل  َورَُجٌل  بَِمْعىًن.  اَللَُة  َوالضَّ اَلُل  َوالضَّ  . َضالٌّ َقْصِد 
ْ
ال َعِن  َجائٍِر  َولُكُّ 

ِضلَّ 
ُ
اَلِل َما َذَكْرنَاُه قَْولُُهْم: أ ْصَل الضَّ

َ
نَّ أ

َ
ا يَُدلُّ ىلَعَ أ اَكَن َصاِحَب َضاَلٍل َوَباِطٍل. َوِممَّ

َماِء، ُثمَّ َيُقولُوَن 
ْ
ٌء قَْد َضاَع. َوَيُقولُوَن: َضلَّ اللَّنَبُ يِف ال نَُّه يَشْ

َ
َميُِّت، إَِذا ُدفَِن. وََذاَك َكأ

ْ
ال

اْستُْهِلَك«)4(.

غريب القرآن البن قتيبة )ص409(.  )1(
تأويل مشلك القرآن )ص85(.  )2(

العني )8/7(.  )3(
مقاييس اللغة )356/3(.  )4(
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اآلية: »أحبطها وضيعها وأبطلها  فإنهم جعلوا معىن  املعاين واتلفسري  وأما أهل 

عليهم، فال قيمة ألعماهلم الصاحلة«)1(.

 وغلَّب الراغب احلقيقة الرشعية يف معىن الضالل لكرثة وروده يف كتاب اهلل تعاىل

ـاَلُل: العدوُل عن الّطريق  من غري بسـط لآلية موضع الشـاهد َمَعنا، فقال: »ضل الضَّ

املسـتقيم، ويضـاّده اهلدايـة، قـال تعـاىل: ﴿

ـاَلُل لـلّك عدوٍل عن املنهج، عمداً اكن أو سـهواً،  ﴾ ]اإلرساء: 15[، ويقـال: الضَّ

 يسـرياً اكن أو كثرياً، فإّن الّطريق املسـتقيم اذلي هو املرتـى، وقال يف الاكفر: ﴿

﴾ ]حممد: 8[.

وليس ِمْن تباُعٍد بني احلقيقة اللغوية والرشعية يف آية سورة حممد. قال الطاهر 

مفرساً لألصل بمعىن الضياع: »واإلضالل: اإلبطال واإلضاعة، وهو يرجع إىل الضالل. 

وأصله اخلطأ للطريق املسلوك للوصول إىل ماكن يراد وهو يستلزم املعاين األخر. وهذا 

اللفظ رشيق املوقع هنا ألن اهلل أبطل أعماهلم اليت تبدو حسنة، فلم يثبهم عليها من 

صلة رحم، وإطعام جائع، وحنوهما، وألن من إضالل أعماهلم أن اكن غلب أعماهلم 

عبثاً وسيئاً، وألن من إضالل أعماهلم أن اهلل خيب سعيهم فلم حيصلوا منه ىلع طائل 

للرسول  وكيدهم  تدبريهم  وأفسد  باطاًل،  اجليش  إطعامهم  وذهب  بدر  يوم  فانهزموا 

حد، ثم توالت انهزاماتهم يف املواقع لكها، قال تعاىل:
ُ
  فلم يشفوا غليلهم يوم أ

﴿

﴾ ]األنفال: 36[)2(.

معاين القرآن وإعرابه للزجاج )5/5(، معاين القرآن للنحاس )459/6(، اهلداية إىل بلوغ انلهاية )168/1(، اتلفسري   )1(
الكتاب  تفسري  يف  الوجزي  املحرر   ،)314/4( اتلزنيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف   ،)118/4( للواحدي  الوسيط 

العزيز )109/5(، تفسري القرطيب )224/16(.
اتلحرير واتلنوير )74/26(.  )2(
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الضالل  »وأصل  والغ:  الضالل  بني  تفريقه  يف  العسكري  هالل  أبو  وقال 
اهلالك«)1(، وال شك أن هذا ليس أصاًل للضالل، وإنما اهلالك نتيجة للضالل اذلي 
هو الضياع، وسواء اكن الضائع تائها يف مفازة من إنسان أو حيوان ثم انقطع فهلك أو 

اكن الضائع من امللكفني تاه عن طريق احلق فَهلََكتُه يف اآلخرة وعيُد ربه.
* * *

﴾ ]اذلاريات: 59[. قال تعاىل: ﴿

واكنوا  العظيمة.  ُو 
ْ
ل ادلَّ وأصله:  وانلصيب.  احلظ  نوب(:  و)اذلَّ قتيبة:  ابن  قال 

ىلع  وانلصيب«:  »احلظ  ماكن  نوب«  »اذلَّ فُجعل  ذنوٌب.  واحٍد  للك  فيكون  يَْستَقون 
االستعارة)2(.

------------------
أراد ابن قتيبة باألصل هنا اللكمة اليت اشتق منها املعىن، وقد أطبق أهل اللغة 
الفراء:  قال  ادللو.  من  مأخوذ  وأنه  انلصيب،  باآلية  املراد  أن  ىلع  واتلفسري  واملعاين 
انلَِّصيب  إىل  بها  تذَهُب  العرَب  ولكن  العظيمة،  ُو 

ْ
ل ادلَّ العرب:  كالم  يِف  »واذلنوب 

. َوبذلَِك أىت اتلفسرُي: فإنَّ لذلين َظلموا حّظاً من العذاِب، كما نَزَل باذلين من  واحلظِّ
قبلهم«)3(.

ٌو يف كتابه »تأويل مشلك 
ْ
ويف هذه املواضع نفسها رصح ابن قتيبة باألصل أنه َدل

حممد وأبو  السمعاين،  املظفر  وأبو  طالب  أيب  بن  ميك  كذلك  به  ورصح   القرآن«، 
ابن عطية، وأبو عبد اهلل القرطيب. وذهب باألصل إىل طريقة االقتسام الزخمرشي، 

الفروق اللغوية )ص392(.  )1(
غريب القرآن البن قتيبة )ص423(.  )2(

معاين القرآن للفراء )90/3(، وانظر: جماز القرآن )228/2(، تأويل مشلك القرآن )ص97(، جامع ابليان )447/22(،   )3(
معاين القرآن وإعرابه للزجاج )59/5(، اهلداية إىل بلوغ انلهاية )7111/11(، اتلفسري الوسيط للواحدي )182/4(، 
تفسري السمعاين )265/5(، الكشاف عن حقائق غوامض اتلزنيل )407/4(، تفسري ابن عطية = املحرر الوجزي يف 

تفسري الكتاب العزيز )183/5(، تفسري القرطيب )57/17( اتلحرير واتلنوير )30/27(.
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قاة يتقسمون املاء، فيكون  نوب: ادللو العظيمة، وهذا تمثيل، أصله يف السُّ فقال: »اذلَّ
ُصوٌل 

ُ
أ اُء 

َوابلَْ َوانلُّوُن  اُل  اذلَّ »)َذنََب(  فارس:  ابن  وقال  ذنوب«)1(.  وهلذا  ذنوب،  هلذا 
َظِّ َوانلَِّصيِب«، ثم اسرتسل 

ْ
ِء، َواثلَّاِلُث اَكحل ْ ُر اليشَّ َخُر ُمؤَخَّ

ْ
ُجْرُم، َواآل

ْ
َحُدَها ال

َ
ثاََلثٌَة: أ

فلم  انلصيب  هو  اذلي  اثلالث  وأهمل  األولني،  لألصلني  املشهورة  املعاين  ذكر  يف 
يتعرض هل)2(.

* * *
﴾ ]انلجم: 5[. قال تعاىل: ﴿

احلَبْل«؛  »قَُوى  من  وأصله   . جربيُل   ﴾ ﴿ قتيبة:  ابن  قال 
ويه طاقاته. الواحدة: قوة)3(.

متابعاً  احلبل،  قُوى  وأنه من  اللكمة  اشتقاق  مأخذ  هنا  باألصل  قتيبة  ابن  أراد 
بهذا اخلليل بن أمحد، فقال ملمحاً لألصل: »جعل مصدر الَقوِّي ىلع فعالة، والشعراء 
ه، أخذ من  رْس اخللق ُمِمرُّ

َ
تتلكفه يف انلعت الالزم. ورجل شديد الُقَوى، أي: شديد أ

قُوى احلبل. والُقّوُة )طاقة من طاقات( احلبل، واجلميع: الُقَوى«)4(. وتبعهما ناصاً ىلع 
َقاُف 

ْ
األصل االشتقايق بعد أن نص ىلع األصل املحوري ابن فارس فقال: »)قَوَِي( ال

َخُر ىلَعَ 
ْ

ٍة وَِخاَلِف َضْعٍف، َواآل َحُدُهَما ىلَعَ ِشدَّ
َ
أ ُمتَبَايِنَاِن، يَُدلُّ  ْصاَلِن 

َ
أ َاُء 

ْ
َواُو َوايل

ْ
َوال

ْصُل َذلَِك ِمَن 
َ
ِعيِف. َوأ : ِخاَلُف الضَّ َقوِيُّ

ْ
ُة، َوال ُقوَّ

ْ
ُل ال وَّ

َ ْ
. فَاأل ِخاَلِف َهَذا وىلََعَ قِلَِّة َخرْيٍ

ُمْقوِي: 
ْ
قِْوَياُء. َوال

َ
ْصَحابُُه َوإِبِلُُه أ

َ
ي أ ِ

َّ
ُمْقوِي: اذل

ْ
َبِْل. َوال

ْ
ٍة ِمْن قَُوى احل ُقَوى، َويِهَ مَجُْع قُوَّ

ْ
ال

َشِديُد  ْي 
َ
أ ُقَوى، 

ْ
ال َشِديُد  َورَُجٌل  قَُواُه.  اَكبَْت  َفرَتَ إَِغَرتَُه  ْد  جُيِ لَْم  إَِذا  َوتََرُه،  ُيْقوِي  ي  ِ

َّ
اذل

ِق«)5(.
ْ
َل

ْ
رْسِ اخل

َ
أ

الكشاف عن حقائق غوامض اتلزنيل )407/4(.  )1(
مقاييس اللغة )361/2(، ورجعت ألكرث من طبعة أحترى لكمة اآلية هنا فلم أجد.  )2(

غريب القرآن البن قتيبة )ص427(.  )3(
العني )236/5(.  )4(

مقاييس اللغة )36/5(.  )5(
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وأما معىن اآلية فعامة أهل املعاين والغريب واتلفسري ىلع أن القوى مجع قوة وأن 

.)1(
 املراد به جربيل

* * *

﴾ ]انلجم: 6[. قال تعاىل: ﴿

ة«: الَفتُْل)2(. ﴾ ]انلجم: 6[؛ أي ذو قوٍة. وأصل »الِمرَّ قال ابن قتيبة: ﴿
------------------

املعىن  أخذ  أين  ومن  اللكمة  اشتقاق  أصل  إىل  املوضع  هذا  يف  قتيبة  ابن  أشار 
قبل دورانه يف ألفاظ مشهورة، فجعله من )مرة الفتل( متابعاً للخليل يف هذا، فقال: 
﴾، أي: سوّي،  ﴿ : ق. وقوهل

ْ
رْسِ اخلَل

َ
ة: ِشّدُة أ ُة الَفتْل. والِمرَّ ُة: ِشدَّ »والِمرَّ

صحيُح  قويٌّ  أي:  َسوّي،  ِمّرة  وذو  َسِوّياً.  قَِوّياً  اهلُل  َخلََقُه  الّسالُم  عليه  جربيَل  يعين: 
«)3(. وممن رصح باألصل  ْمٌر ُمَمرٌّ

َ
ْمَرْرتُه إمراراً، وأ

َ
ابَلَدن. واملرير: احلبُل الَمْفتول. وقد أ

ٍة معناه: ذو قوة، قاهل قتادة وابن زيد والربيع، ومنه قول  كذلك ابن عطية فقال: »وُذو ِمرَّ
ة سوي«. وأصل املرة من مرائر  انليب : »ال حتل الصدقة لغين وال ذلي ِمرَّ

احلبل، ويه َفتْلُه، وإحاكم عمله«)4(.

ة ويه القوة)5(. ومعىن اآلية عندهم ىلع خالف: وأكرث األقوال ىلع: الِمرَّ

الوسيط  اتلفسري   ،)7142/11( انلهاية  بلوغ  إىل  اهلداية   ،)498/22( ابليان  جامع   ،)236/2( القرآن  جماز  انظر:   )1(
القرطيب  تفسري   ،)694 )ص693،  القرآن  غريب  يف  املفردات   ،)284/5( السمعاين  تفسري   ،)193/4( للواحدي 

)85/17(، اتلحرير واتلنوير )95/27(.
غريب القرآن البن قتيبة )ص427(.  )2(

العني )262/8(.  )3(
املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز )196/5(.  )4(

جماز القرآن )236/2(، معاين القرآن وإعرابه للزجاج )70/5(، اتلفسري الوسيط للواحدي )193/4(، تفسري السمعاين   )5(
)285/5(، املفردات يف غريب القرآن )ص763(، املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز )196/5(، التسهيل لعلوم 

اتلزنيل )316/2(.
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وقيل: اخللق احلسن، وقيل: العقل الراجح. قال الطاهر مقدماً القول باتلأسيس 
ىلع اتلكرار، إذ تقدم معىن القوة: »واملرة، بكرس امليم وتشديد الراء املفتوحة، تطلق 
ىلع قوة اذلات وتطلق ىلع متانة العقل وأصاتله، وهو املراد هنا؛ ألنه قد تقدم قبله 
يزنل  اذلي  امللك  بأنه  يشعر  الوصف  بهذا  جربيل  وختصيص  القوى،  بشديد  وصفه 
إنها  حيث   - بعبارته  األقوال  بني  ومجع  واألنبياء«)1(.  الرسل  ىلع  احلكمة  بفيوضات 
القولني يف ذلك بالصواب قول من قال:  متالزمة - ابن جرير الطربي فقال: »وأوىل 
عىن باملّرة: صحة اجلسم وسالمته من اآلفات والعاهات. واجلسم إذا اكن كذلك من 
ريد به: 

ُ
أ اإلنسان، اكن قوياً، وإنما قلنا إن ذلك كذلك؛ ألن املرة واحدة املرر، وإنما 

ذو مرة سوية، وإذا اكنت املّرة صحيحة، اكن اإلنسان صحيحاً«)2(.
* * *

قال تعاىل: ﴿
﴾ ]امللك: 3[.

﴾ ]امللك: 3[؛ أي اضطراب واختالٍف،  قال ابن قتيبة: ﴿
وأصله من »الفوت«، وهو: أن يفوت يشء شيئاً، فيقَع اخللُل ولكنه متصٌل بعُضه ببعض)3(.

------------------
أشار أبو عبد اهلل هنا إىل أصل اتلفاوت وأنه مأخوذ من الفوت، وهو أن يفوت 
الراغب من غري ترصيح باألصل: »واتلََّفاوُُت:  فيقع اخللل؛ وتبعه يف هذا  يشء شيئاً 
االختالف يف األوصاف، كأنه ُيَفوُِّت وصف أحدهما اآلخر، أو وصف لّك واحد منهما 
﴾ ]امللك: 3[، أي: ليس فيها ما خيرج عن  اآلخر. قال تعاىل: ﴿

اتلحرير واتلنوير )95/27(.  )1(
جامع ابليان )499/22(.  )2(

غريب القرآن البن قتيبة )ص474(.  )3(
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مقتى احلكمة«)1(. وذكره الزخمرشي ملمحاً باألصل فقال: »تفاوت أي: من اختالف 
واضطراب يف اخللقة وال تناقض، إنما يه مستوية مستقيمة. وحقيقة اتلفاوت: عدم 
اتلناسب، كأن بعض اليشء يفوت بعضاً وال يالئمه. ومنه قوهلم: خلق متفاوت. ويف 
نقيضه: متناصف)2(. وكذلك السمني احلليب من غري ترصيح باألصل: »واتلفاوُت: عدُم 

اتلناُسِب؛ ألنَّ بعض األجزاِء َيُفوت اآلَخَر«)3(.
وغري بعيد من هذا قول أهل املعاين واتلفسري يف معىن اتلفاوت املنف عن خلق 

السموات، فقالوا: »االختالف واالضطراب واخللل والعيب«)4(.
يف  حيصل  كما  اتلفاوت  أسباب  من  فإنه  االضطراب  إال  للتفاوت  نتائج  ولكها 

اختالل الكون عند القيامة.
 وأما ابن فارس فاختار أصاًل حمورياً مبنياً ىلع ضد الفوت وهو اإلدراك: »)فَوََت( 
ِْه. ُيَقاُل: 

َ
وُُصوِل إِيل

ْ
ِء َوال ْ َصيٌْل َصِحيٌح يَُدلُّ ىلَعَ ِخاَلِف إِْدَراِك اليشَّ

ُ
َواُو َواتلَّاُء أ

ْ
َفاُء َوال

ْ
ال

ْي لَْم يُْدرِْك َهَذا َذاَك. َوااِلفِْتيَاُت: 
َ
يْئَاِن: َتبَاَعَد َما بَيْنَُهَما، أ ُء فَْوتاً. َوَتَفاوََت الشَّ ْ فَاتَُه اليشَّ

 ُيْفتَاُت َعلَيِْه، 
َ

ِء ُدوَن ااِلئِْتَماِر. ُيَقاُل: فُاَلٌن ال ْ  اليشَّ
َ

بُْق إِىل َفوِْت، َوُهَو السَّ
ْ
افِْتَعاٌل ِمَن ال

ْمِرهِ«)5(.
َ
ٌء ُدوَن أ  ُيْعَمُل يَشْ

َ
ْي ال

َ
أ

ق أبو هالل العسكري بني اتلفاوت واالختالف، فقال: »أن اتلفاوت لكه مذموم،  وفرَّ
ومن   ،]3 ]امللك:   ﴾ ﴿ فقال:  فعله،  عن  تعاىل  اهلل  نفاه  وهلذا 
﴾ ]املؤمنون: 80[،  االختالف ما ليس بمذموم، أال ترى قوهل تعاىل: ﴿

املفردات يف غريب القرآن )ص646(.  )1(
الكشاف عن حقائق غوامض اتلزنيل )576/4(.  )2(

ادلر املصون يف علوم الكتاب املكنون )378/10(.  )3(
معاين القرآن للفراء )170/3(، جامع ابليان )506/23(، معاين القرآن وإعرابه للزجاج )198/5(، اهلداية إىل بلوغ   )4(
الوجزي يف  املحرر  الكشاف عن حقائق غوامض اتلزنيل )576/4(،  السمعاين )7/6(،  تفسري  انلهاية )7591/12(، 
املصون يف  ادلر   ،)394/2( اتلزنيل  لعلوم  التسهيل   ،)208/18( القرطيب  تفسري   ،)338/5( العزيز  الكتاب  تفسري 

علوم الكتاب املكنون )378/10(، اتلحرير واتلنوير )17/29(.
مقاييس اللغة )457/4(.  )5(
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فهذا الرضب من االختالف يكون ىلع سنن واحد وهو دال ىلع علم فاعله، واتلفاوت هو 
االختالف الواقع ىلع غري سنن وهو دال ىلع جهل فاعله«)1(.

* * *
﴾ ]اجلن: 17[. قال تعاىل: ﴿

﴾ ]املدثر: 17[. وقال تعاىل: ﴿
﴾؛ أي: عذاباً شاّقاً. يقال: تصّعدين األمر؛ إذا  قال ابن قتيبة: ﴿
َدتيِْن ُخْطبَُة انلِّاكح«. ومنه قوهل: َديِن يشٌء ما تصعَّ  شق يلّع. ومنه قول عمَر: »ما تََصعَّ
؛ فُكينِّ  عود« ألنه شاقٌّ ﴾؛ أي: عقبًة شاقًة. ونرى أصَل هذا لكِّه من »الصُّ ﴿

به عن املشقات)2(.
------------------

حموري  أصل  أنه  ىلع  تدل  وعبارته  األصل  هذا  قتيبة  بن  اهلل  عبد  أبو  أورد 
اخلليل  ترصيح  من  األصل  هذا  إىل  سبقه  وقد  اللكمة؛  اشتقاقات  مجيع  فيه  يدخل 
الَكؤود  بمزنلة  أيضاً  عود  والصَّ مرشفاً.  ماكناً  ارتىَق  أي:  صعوداً،  صِعد  »صعد:  فقال: 
من عقبة، وارتكاب مشقة يف أمر. والعرب تؤنثه، وقول العرب: ألرهقّنك َصعودا، 
من  أشق  َصعود  يف  االرتكاب  ألن  ذلك،  واشتق  األمر.  من  مشقة  ألجشمّنك  أي: 

﴾؛ أي: مشقة من العذاب«)3(. ﴿ : االرتكاب يف َهبوط. وقول اهلل
اُل  َوادلَّ َعنْيُ 

ْ
َوال اُد  الصَّ ابن فارس فقال: »)َصَعَد(  ابن قتيبة يف هذا األصل  وتبع 

َوُيَقاُل:  َُدوِر، 
ْ
احل ِخاَلُف  ُعوُد،  الصَّ َذلَِك:  ِمْن  ٍة.  َوَمَشقَّ اْرتَِفاٍع  ىلَعَ  يَُدلُّ  َصِحيٌح  ْصٌل 

َ
أ

َكئُوُد، 
ْ
ال َعَقبَُة 

ْ
ال ُعوُد:  َوالصَّ ْرَفَع. 

َ
أ َماَكٍن  ِمْن  َُدوِر 

ْ
احل ُمَقابَلَُة  ِْصَعاُد: 

ْ
َواإل يَْصَعُد.  َصِعَد 

﴾ ]املدثر: 17[«)4(. ﴿ :
َ

ْمِر، قَاَل اهلُل َتَعاىل
َ ْ
ُة ِمَن األ َمَشقَّ

ْ
َوال

الفروق اللغوية )ص128(.  )1(
غريب القرآن البن قتيبة )ص491(.  )2(

العني )289/1(.  )3(
مقاييس اللغة )287/3(.  )4(
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ُعوُد: اذّلهاب  وكذلك الراغب، فقد ذكر األصل )الصعود( وعرفه فقال: »صعد الصُّ
ُعوِد واالحندار، وهما باذّلات واحد، وإنّما  ُعوُد واحلَُدوُر ملاكن الصُّ يف املاكن العايل، والصَّ
خيتلفان حبسب االعتبار بمن يمّر فيهما، فمىت اكن املاّر َصاِعداً يقال ملاكنه: َصُعوٌد، 
واحٌد،  األصل  ُعوُد يف  والصَّ ِعيُد  والصَّ َعُد  والصَّ َحُدور،  ملاكنه:  يقال  منحدراً  وإذا اكن 
. قال تعاىل: ﴿  َعُد يقال للَعَقبَِة، ويستعار للّك شاقٍّ ُعوُد والصَّ لكِن الصَّ
أي:   ،]17 ]املدثر:   ﴾ ﴿ وقال:  شاّقاً،  أي:  17[؛  ]اجلن:   ﴾
»ومن  فقال:  القرآن  مشلك  تأويل  يف  لللكمة  قتيبة  ابن  عرض  وقد  شاّقة«)1(.  عقبة 
قوهل: ومنه  الّشاقة.  العقبة  ُعود:  والصَّ أي شّق يلع.  األمر،  هذا  تصّعدين  قيل:   الّصعد 

﴾ ]املدثر: 17[«)2(. ﴿

وأما معىن اآلية فغري بعيد مما تقدم، واملراد عندهم مجيعاً: مشقة يالقيها املعذبون 
من أصناف اتلعذيب يف انلار عموماً، ومنها ما ورد يف بعض اآلثار أن يكلف بصعود 

صخرة ملساء يف جهنم وغري ذلك)3(.
* * *

﴾ ]انلبأ: 36[. قال تعاىل: ﴿

ِحساباً؛  عطاًء  فالناً  أعطيُت  يقال:  كثرياً.  أي  ﴾؛  ﴿ قتيبة:  ابن  قال 
وأْحَسبُْت فالناً، أي أكرثُت هل. قال الشاعر:

ً
ــَيِّ إْن اكن جائعــا ــَد ال ــِي َوِل ِْســُبه إن اكن ليــس ِبائــِع)4)وُنْق ونُ

املفردات يف غريب القرآن )ص484(.  )1(
تأويل مشلك القرآن )ص244(.  )2(

انظر: معاين القرآن للفراء )194/3(، جماز القرآن )272/2(، تأويل مشلك القرآن )ص244(، جامع ابليان )664/23(،   )3(
معاين القرآن وإعرابه للزجاج )236/5(، اهلداية إىل بلوغ انلهاية )7773/12(، اتلفسري الوسيط للواحدي )367/4(، 
تفسري السمعاين )70/6(، املفردات يف غريب القرآن )ص484(، الكشاف عن حقائق غوامض اتلزنيل )629/4(، 
 ،)419/2( اتلزنيل  لعلوم  التسهيل   ،)19/19( القرطيب  تفسري   ،)383/5( العزيز  الكتاب  تفسري  يف  الوجزي  املحرر 

اتلحرير واتلنوير )240/29(.
ابليت منسوب المرأة من بين قشري يف: لسان العرب )312/1(، وتاج العروس )279/2(.  )4(
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ونرى أصَل هذا: أن يُعطيَه حىت يقوَل: حسيِب«)1(.
------------------

ذكر أبو عبد اهلل بن قتيبة أن أصل )حساباً( مشتق من قول اإلنسان - بعد إكثار 
العطاء هل -: حسيب، وهو يريد بهذا األصل مصدر املعىن وكيف بدأ، وقد سبق إىل هذا 
نَّ 

َ
َعَطاِء، َولَِكنَّ َمْعىَن َهَذا أ

ْ
َحداً ىلَعَ ال

َ
 ال حُيَاِسُب أ

َ
الفراء، فقال: »اهلُل َتبَارََك َوَتَعاىل

بَداً َحىتَّ َيُقوَل: َحْسيِب، َوَهَذا ال يَُكوُن إِال يِف 
َ
َنَِّة أ

ْ
 ُيْعِطي َعبَْدُه يِف اجل

َ
اهلَل َتبَارََك َوَتَعاىل

اِعِر: َما َسِمْعَت قَْوَل الشَّ
َ
َنَِّة، أ

ْ
اجل

ً
ــا ــَيِّ إِْن اَكَن َجائِع

ْ
ــَد ال ــِي َوِل ِبَائِــِعَوُنْق يْــَس 

َ
ل اَكَن  إِْن  ِْســُبُه  َونُ

:﴾ بَداً َحىتَّ َيُقوَل: َحْسيِب«)2(. ثم ذكره السجستاين فقال: »﴿
َ
 قَاَل: »ُيْعِطيِه أ

َحىتَّ  ُيْعِطيَه  ن 
َ
أ َهَذا  أصل  َوقَاَل:  َما كفاين.  ي 

َ
أ أحسبين؛  َما  ْعَطايِن 

َ
أ َوُيَقال:  اَكِفياً.  ي 

َ
أ

باألصل)4(،  مرصحاً  بنصه  اهلل  عبد  أيب  قول  نقل  فقد  القرطيب  وأما  حسيب«)3(،  َيُقول: 
وأملح الراغب إىل أن أصل اللكمة يه العدُّ فقال: »َحَسب احلساب: استعمال العدد، يقال: 
﴾ ]يونس: 5[،  ْحُسُب ِحَساباً وُحْسبَاناً، قال تعاىل: ﴿

َ
َحَسبُْت أ

﴾ ]األنعام: 96[، وقيل: ال يعلم حسبانه  وقال تعاىل: ﴿
ناراً،  معناه:  قيل:   ،]40 ]الكهف:   ﴾ ﴿ وجل:  عّز  وقال  اهلل،  إال 
وعذاباً، وإنما هو يف احلقيقة ما حياسب عليه فيجازى حبسبه«)5(، ورصح باألصل الطاهر 
أشياء،  عّد  إذا  بضمها،  حيُسب  السني  بفتح  َحَسب  مصدر  اسم  »وحساباً:  اعشور:  ابن 

ومجيع ما ترصف من مادة حسب متفرع عن معىن العد وتقدير املقدار«)6(.

غريب القرآن البن قتيبة )ص510(.  )1(
املجالسة وجواهر العلم )310/8(.  )2(

غريب القرآن للسجستاين )ص340(.  )3(
تفسري القرطيب )185/19(.  )4(

املفردات يف غريب القرآن )ص232(.  )5(
اتلحرير واتلنوير )47/30(.  )6(
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نُي  َاُء َوالسِّ
ْ
وأما ابن فارس فذكر الكفاية أصاًل والعد أصاًل، فقال: »)َحِسَب( احل

ْحُسبُُه َحْسباً وَُحْسبَاناً. قَاَل 
َ
َء أ ْ . َتُقوُل: َحَسبُْت اليشَّ َعدُّ

ْ
ُل: ال وَّ

َ ْ
ْرَبَعٌة: األ

َ
ُصوٌل أ

ُ
َاُء أ

ْ
َوابل

ٌء  يَشْ َتُقوُل:  ِكَفايَُة. 
ْ
ال اثلَّايِن:  ْصُل 

َ ْ
َواأل  .]5 ]الرمحن:   ﴾ ﴿  :

َ
َتَعاىل اهلُل 

بْتُُه«)1(. ْعَطيْتَُه َما يُرِْضيِه؛ َوَكَذلَِك َحسَّ
َ
اَلناً، إَِذا أ

ْحَسبُْت فُ
َ
ْي اَكٍف. َوُيَقاُل: أ

َ
ِحَساٌب، أ

 ولم يبتعد أهل املعاين واتلفسري عن معىن اإلكثار حىت الكفاية، فذكر اعمتهم:
عطية:  بن  حممد  أبو  قال  أخر.  أقوااًل  ذكر  بعضهم  أن  ىلع  اكفياً،  عطاًء   :﴾ ﴿
معناه:  واللغويني:  املفرسين  مجهور  فقال   ،﴾ ﴿ قوهل:  يف  املتأولون:  »واختلف 

حُمِْسباً، اكفياً يف قوهلم: أحسبين هذا األمر؛ أي كفاين، ومنه حسيب اهلل«)2(.

مصدر  اسم  »وحساباً:  فقال:  الطاهر،  والكفاية  واتلكثري  العد  معىن  بني  ومَجََع 
َحَسب بفتح السني حيُسب بضمها، إذا عد أشياء ومجيع ما ترصف من مادة )حسب( 
متفرع عن معىن العد وتقدير املقدار، فوقع حساباً صفة جزاء؛ أي هو جزاء كثري 

مقدر ىلع أعماهلم«)3(.

مقاييس اللغة )59/2(.  )1(
تأويل مشلك   ،)283/2( القرآن  األقوال يف: جماز  بقية  وانظر   ،)428/5( العزيز  الكتاب  تفسري  الوجزي يف  املحرر   )2(
القرآن )ص276(، جامع ابليان )174/24(، معاين القرآن وإعرابه للزجاج )275/5(، غريب القرآن للسجستاين 
)ص340(، تفسري القرطيب )185/19(، اهلداية إىل بلوغ انلهاية )8009/12(، اتلفسري الوسيط للواحدي )416/4(، 
تفسري السمعاين )141/6(، املفردات يف غريب القرآن )ص232(، الكشاف عن حقائق غوامض اتلزنيل )690/4(، 
املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز )428/5(، تفسري القرطيب )184/19(، التسهيل لعلوم اتلزنيل )446/2(، 

اتلحرير واتلنوير )47/30(.

اتلحرير واتلنوير )47/30(.  )3(
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اخلاتمة

احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه 
أمجعني، أما بعد:

فبعد يلال اكن مشعلها أبو حممد بن قتيبة حني وضع هل سابقة يف ألفاظ القرآن 
الكريم، فجعل هلا أصواًل وفرسَّ ومثَّل من خالل عبارة رسيعة لطيفة ال تُعيي الفهم 

وال تتشعب طواًل.
نهاية هذه  قبله وبعده ويف  ومن خالل عرض كالمه واستعراض كالم األئمة 
الصفحات، فإنه يطيب للباحث أن يلفت االنتباه ليشء من الوصايا وانلتائج، علَّ اهلل 

أن ينفع بها نفوساً تمر من هنا:
م زمانه، مما جيعل  أوالً: سابقة ابن قتيبة يف نصه ىلع األصل لللكمة القرآنية وتقدُّ

هذا ابلحث تنبيهاً هلذا السبق.
بدأ  االشتقاق من حيث  باألصل هو أصل  قتيبة  ابن  مراد  أن  الغالب  : يف 

ً
ثانيا

االستعمال، وهناك ما يصلح أن يكون أصاًل حمورياً من حيث ذكره.
فلعله هو من  الفضل هل،  أولوية  يسجل  اتلأصيل  قتيبة يف هذا  ابن  : سبُْق 

ً
ثاثلا

أطلق الرشارة األوىل باتلنبيه لألصل واعتبار االشتقاق األول، ثم تناوهلا ابن فارس من 
حيث ادلاللة املحورية؛ وال شك أن عمل ابن فارس أشد وأشق، فقد محل ىلع اعتقه 
مجيع ألفاظ ابلاب تلتبع األصل اذلي اختاره؛ وهلذا أرهقته بعض اجلذور كما يف بايب 

)عذر، عذب(، ويف لٍكّ خري.
: من تأمل انلظر يف هذا ابلحث وجد من املفرسين من هو دقيق يف عبارته 

ً
رابعا

وعميق يف اختياره، وممن أجاد وأفاد يف هذا ابن عطية والطاهر بن اعشور.
: أبو جعفر انلحاس، والواحدي، وابن عطية، والسمني احلليب، والطاهر 

ً
خامسا

ابن اعشور مفرسون جيري ىلع أقالمهم أصول للمفردة القرآنية، فيه خليقة باجلمع 
واملوازنة واتلوجيه.
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: ختتلف عباراتهم يف ادلاللة ىلع األصل بني الرصيح والكناية، ثم تعددت 
ً
سادسا

ألفاظ الكناية ىلع ما قدمته.

: ربما وِجد يشء من مقارنة وموازنة وتقديم قول ىلع قول آخر يف اجتهاد 
ً
سابعا

ابلاحث، ومهما يكن من صواب وزلل فهو خاضع الستقراء األلفاظ ثم ذائقة باحث 
عن آخر يف وزن اللكمة واحتماهلا للمعىن، وهذا بابه واسع، واملقصود من هذا لكه أن 

يف املفردة القرآنية منبعاً بلاحث وجمااًل ملتذوق وموقعاً ملتأمل.

ويبىق هلذا اجلهد أنه مرتبط بآدمية باحثه وضعفه وحدود علمه، وأنه يف يفء سرت 
اهلل عليه، ولغريه التسديد، واهلل املستعان وال حول وال قوة إال باهلل.
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فهرس املصادر واملراجع

إحتاف فضالء البرش بالقراءات األربعة عرش: للشيخ أمحد ابلنا ادلميايط، حتقيق:  •
د. شعبان حممد إسماعيل، اعلم الكتب، الطبعة األوىل )1407 ـه- 1987م(.

الرشاد يف معرفة علماء احلديث: أبو يعىل اخللييل، خليل بن عبد اهلل بن أمحد  •
ابن إبراهيم بن اخلليل القزويين، املحقق: د. حممد سعيد عمر إدريس، مكتبة 

الرشد، الرياض، الطبعة األوىل )1409ه(.
أضواء ابليان يف إيضاح القرآن بالقرآن: حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي،  •

انلارش: دار الفكر للطباعة و النرش و اتلوزيع، بريوت، بلنان.
األعالم: خري ادلين بن حممود بن حممد بن يلع بن فارس الزريلك ادلمشق، دار  •

العلم للماليني، الطبعة اخلامسة عرشة )2002م(.
إنباه الرواة ىلع أنباه انلحاة: مجال ادلين أبو احلسن يلع بن يوسف القفطي )ت: 646ه(،  •

حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العرصية، بريوت، الطبعة األوىل )1424ه(.
بغية الواعة يف طبقات اللغويني وانلحاة: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل ادلين  •

السيويط، املحقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العرصية، بلنان، صيدا.
تـاج العـروس من جواهـر القاموس: حمّمد بـن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسـيين،  •

بيـدي )ت: 1205ه(، املحقـق: جمموعـة مـن  أبو الفيـض، امللّقـب بمرتـى الزَّ
املحققـني، طبعة الكويت، انلـارش: دار اهلدايـة )1424ه(.

تاريخ السالم ووفيات املشاهري واألعالم: شمس ادلين أبو عبد اهلل حممد بن  •
دار  اتلدمري،  السالم  عبد  عمر  املحقق:  اذلهيب،  قَايْماز  بن  عثمان  بن  أمحد 

الكتاب العريب، بريوت، الطبعة اثلانية )1413 ـه- 1993م(.
تاريخ العلماء انلحويني من ابلرصيني والكوفيني وغريهم: أبو املحاسن املفضل  •

ابن حممد بن مسعر اتلنويخ، حتقيق: ادلكتور عبد الفتاح حممد احللو، انلارش: هجر 
للطباعة والنرش واتلوزيع واإلعالن، القاهرة، الطبعة اثلانية )1412 ـه- 1992م(.
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تأويل مشلك القرآن: أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ادلينوري )ت: 276ه(،  •
حققه: السيد أمحد صقر، طبع بمطبعة عيىس ابلايب احلليب اعم )1373ه(، ثم 

صّور ونرشته دار الرتاث بالقاهرة اعم )1393ه(، ثم طبع عدة طبعات.
اتلحرير واتلنوير: حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن اعشور )ت: 1393ه(،  •

ادلار اتلونسية للنرش )1984م(.
التسهيل لعلوم اتلزنيل: أبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن جزي،  •

املحقق: ادلكتور عبد اهلل اخلادلي، رشكة دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت، الطبعة 
األوىل )1416ه(.

تفسري الطربي )جامع ابليان عن تأويل آي القرآن): أبو جعفر حممد بن جرير  •
الطربي )ت: 310ه(، حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل 

)1420ه(.
املروزي  • أمحد  بن  اجلبار  بن عبد  بن حممد  منصور  املظفر،  أبو  القرآن:  تفسري 

إبراهيم  بن  يارس  املحقق:  489ه(،  )ت:  الشافيع  ثم  احلنف  اتلمييم  السمعاين 
وغنيم بن عباس بن غنيم، انلارش: دار الوطن، الرياض، السعودية، الطبعة األوىل 

)1418 ـه- 1997م(.
تهذيب األسماء واللغات: أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، عنيت  •

بنرشه وتصحيحه واتلعليق عليه ومقابلة أصوهل: رشكة العلماء بمساعدة إدارة 
الطباعة املنريية، دار الكتب العلمية، بريوت، بلنان.

اجلامع ألحاكم القرآن = تفسري القرطيب: أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر  •
ابن فرح األنصاري اخلزريج شمس ادلين القرطيب، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم 
أطفيش، انلارش: دار الكتب املرصية، القاهرة، الطبعة اثلانية )1384 ـه- 1964م(.

مجهرة اللغة: أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت: 321ه(، املحقق:  •
رمزي منري بعلبيك، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة األوىل )1987م(.
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ادلر املصون يف علوم الكتاب املكنون: أبو العباس شهاب ادلين أمحد بن يوسف  •
ابن عبد ادلائم املعروف بالسمني احلليب، املحقق: ادلكتور أمحد حممد اخلراط، 

انلارش: دار القلم، دمشق.
سري أعالم انلبالء: شمس ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايْماز  •

شعيب  الشيخ  بإرشاف  املحققني  من  جمموعة  املحقق:  748ه(،  )ت:  اذلهيب 
األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة اثلاثلة )1405 ـه- 1985م(.

طبقات املفرسين: أمحد بن حممد األدنه وي، املحقق: سليمان بن صالح اخلزي،  •
مكتبة العلوم واحلكم، السعودية، الطبعة األوىل )1417 ـه- 1997م(.

بكر  • أبو  السجستاين،  ُعزير  بن  حممد  القلوب:  بزنهة  املسىم  القرآن  غريب 
قتيبة، سوريا،  دار  انلارش:  الواحد مجران،  أديب عبد  املحقق: حممد  الُعزيري، 

الطبعة األوىل )1416 ـه- 1995م(.
ادلينوري )ت: 276ه(،  • قتيبة  بن  أبو حممد عبد اهلل بن مسلم  القرآن:  غريب 

املحقق: السيد أمحد صقر، انلارش: دار الكتب العلمية )1398 ـه- 1978م(.
الفراهيدي  • تميم  بن  بن عمرو  أمحد  بن  اخلليل  الرمحن  أبو عبد  العني:  كتاب 

دار  السامرايئ،  إبراهيم  د.  املخزويم،  مهدي  د.  املحقق:  173ه(،  )ت:  ابلرصي 
ومكتبة اهلالل.

الكشاف عن حقائق غوامض اتلزنيل: أبو القاسم حممود بن عمر بن أمحد، الزخمرشي  •
جار اهلل )ت: 538ه(، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة اثلاثلة )1407ه(.

املحقق:  • 209ه(،  )ت:  ابلرصي  اتلييم  املثىن  بن  معمر  عبيدة  أبو  القرآن:  جماز 
حممد فؤاد زسگني، مكتبة اخلانيج، القاهرة، الطبعة األوىل )1381ه(.

املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واليضاح عنها: أبو الفتح عثمان بن  •
األوقاف،  وزارة  إبراهيم،  الفضل  أبو  392ه(، حتقيق: حممد  )ت:  املوصيل  جين 

املجلس األىلع للشئون اإلسالمية، القاهرة، الطبعة األوىل )1420ه- 1999م(.
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املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز: أبو حممد عبد احلق بن غلب بن عبد الرمحن  •
ابن تمام بن عطية األندليس املحاريب )ت: 542ه(، املحقق: عبد السالم عبد الشايف 

حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل )1422ه(.

الزجاج • إسحاق  أبو  سهل،  بن  الرسي  بن  إبراهيم  وإعرابه:  القرآن   معاين 
)ت: 311ه(، حتقيق: عبد اجلليل عبده شليب، اعلم الكتب، بريوت، الطبعة األوىل 

)1408 ـه- 1988م(.

معاين القرآن: أبو جعفر أمحد بن حممد انلحاس، املحقق: حممد يلع الصابوين،  •
انلارش: جامعة أم القرى، مكة املكرمة، الطبعة األوىل )1409ه(.

 معاين القرآن: أبو زكريا حيىي بن زياد بن عبد اهلل بن منظور ادليليم الفراء •
الفتاح  عبد  انلجار،  يلع  حممد  جنايت،  يوسف  أمحد  املحقق:  207ه(،  )ت: 

إسماعيل شليب، ادلار املرصية للتأيلف والرتمجة، مرص، الطبعة األوىل.

الرازي  • القزويين  أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا  اللغة:  معجم مقاييس 
)ت: 395ه(، املحقق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر )1399 ـه- 1979م(.

بالراغب  • املعروف  حممد  بن  احلسني  القاسم  أبو  القرآن:  غريب  يف  املفردات 
ادلار  القلم،  دار  ادلاودي،  عدنان  صفوان  املحقق:  502ه(،  )ت:  األصفهاين 

الشامية، دمشق، بريوت، الطبعة األوىل )1412ه(.

بن  • أمحد  بن  اهلل حممد  عبد  أبو  ادلين  الرجال: شمس  نقد  يف  االعتدال  مزيان 
للطباعة  املعرفة  دار  ابلجاوي،  حممد  يلع  حتقيق:  اذلهيب،  قَايْماز  بن  عثمان 

والنرش، بريوت، بلنان، الطبعة األوىل )1382 ـه- 1963م(.

نزهة األبلاء يف طبقات األدباء: عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهلل األنصاري،  •
املنار،  مكتبة  السامرايئ،  إبراهيم  املحقق:  األنباري،  ادلين  كمال  أبو الرباكت، 

الزرقاء، األردن، الطبعة اثلاثلة )1405 ـه- 1985م(.
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اهلداية إىل بلوغ انلهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه وأحاكمه، ومجل من فنون  •
علومه: أبو حممد ميك بن أيب طالب مَحّوش بن حممد بن خمتار القييس القريواين 
ثم األندليس القرطيب املاليك، املحقق: جمموعة رسائل جامعية بكلية ادلراسات 
العليا وابلحث العليم، جامعة الشارقة، بإرشاف أ. د: الشاهد ابلوشييخ، انلارش: 
جامعة  اإلسالمية،  وادلراسات  الرشيعة  لكية  والسنة،  الكتاب  حبوث  جمموعة 

الشارقة، الطبعة األوىل )1429 ـه- 2008م(.
املحقق:  • الصفدي،  بن عبد اهلل  أيبك  بن  ادلين خليل  بالوفيات: صالح  الوايف 

أمحد األرناؤوط وتريك مصطىف، دار إحياء الرتاث، بريوت )1420 ـه- 2000م(.
يلع  • بن  حممد  بن  أمحد  بن  يلع  احلسن  أبو  املجيد:  القرآن  تفسري  يف  الوسيط 

الواحدي، انليسابوري، حتقيق وتعليق: الشيخ اعدل أمحد عبد املوجود، وآخرين، 
قدمه وقرظه: األستاذ ادلكتور عبد اليح الفرماوي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

بلنان، الطبعة األوىل )1415 ـه- 1994م(.
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس ادلين أمحد بن حممد بن  •

إبراهيم بن أيب بكر بن خلاكن الربميك اإلربيل )ت: 681ه(، املحقق: إحسان 
عباس، دار صادر، بريوت.
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