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 اهلجريالتفسري يف أوربا يف القرن الرابع عشراجتاهات  

 )الكوسويف( خري الدين خوجه .د


مجعاً  – يف تفسري غريب القرآن تعقبات ابن قتيبة على أبي عبيدة
 ودراسة

 الشمراينبن عليوي عليوي بن عبداهللا . د



 دراسة تطبيقية على  - و ما بعدهاأسباب حذف الم الكلمة أمن
 سورة آل عمران

سالم عبداهللا حممود عاشور .د



 الصحيح (منهج اإلمام مسلم يف التفسري من خالل كتابه ( 
  احلريبالصاعديبن عبداهللا أمرية بنت عيل . د



وأصول الشبه املثارة حوله دالالت الوحي يف القرآن الكريم 
  د بن عبدالعزيز التوجيري الزهراء بنت حمم.د



من منظور الشيخ حممد الفاضل ابن عاشور يف  مسرية علم التفسري
 "التفسري ورجاله:"كتابه

 بن حممد احلسيني  حليلعبد الرمحن. د



 



 

 
 

 
 
 
 
 





 

 عليوي بن عبداهللا الشمراني. د
 

 
 

 
  

 عليوي بن عبداهللا الشمراين .د
 كليـة الرتبيـة -عـضو هيئـة التـدريس بقـسم الدراسـات اإلسـالمية  •

 . جامعة تبوك–واآلداب 
 كليـة – اإلسـالمية الدراسـات قسم من املاجستري درجة عىل حصل •

 القـاري عـيل مـال مـنهج:(بأطروحتة ، سعود امللك جامعة – ةالرتبي
 . )الفرقان  وأرسار القرآن أنوار تفسريه يف

 كليـة – اإلسـالمية الدراسات قسم من الدكتوراه درجة عىل حصل •
ــة ــة – الرتبي ــك جامع ــة – ســعود املل ــد (:بأطروحت ــيح قواع  الرتج
 ) .نويروالت التحرير عاشور ابن تفسري يف العرب بلغة املتعلقة

 



 

 
 



 

 
 

 ملخص البحث
 ) .ِتعقبات ابن قتيبة عىل أيب عبيدة يف تفسري غريب القرآن (

 : اسم الباحث
 – كليـة الرتبيـة واآلداب – جامعـة تبـوك –عليوي بن عبداهللا الـشمراين .  د

 .قسم الدراسات اإلسالمية 
 : امللخص

 وأشـار إىل أشــهر شــيوخه ،ُعـرض الباحــث إىل ترمجـة خمتــرصة أليب عبيــدة  
ّثـم عـرف بكتابـه .وذكر أبرز مؤلفاتـه .  وبعض أقوال العلامء فيه ،وتالميذه

 .جماز القرآن 
 وثنـاء العلـامء ،يـذه  وأشار إىل شيوخه وتالم،البن قتيبة أعقب ذلك برتمجة  

 .ّ ثم عرف بكتابه تفسري غريب القرآن ،عليه
 فذكر املواضع التـي رصح فيهـا ،قصد الباحث إىل صلب موضوع البحث  

 فوجد أن ابن قتيبـة تعقـب أبـا عبيـدة يف تـسعة ،أليب عبيدة   ابن قتيبة بتعقبه
 .مواضع 

 وذكر ، املفرسين وقارهنا بأقوال،قام الباحث بدراسة تلك املواضع التسعة  
 . ومن ثم رجح بني تلك األقوال ،أشهر أدلتهم

بعد الدراسة واملقارنة وجد الباحث أن الصواب كان مع ابن قتيبة يف سبعة   
 .مواضع من تلك املواضع التسعة 

تبني أن ابن قتيبة وإن بنـى كتابـه عـىل االختـصار إال أن ذلـك مل يمنعـه مـن   
 .ومن ثم نقده والرد عليه باألدلة دون إسهاب  ،اإلشارة إىل كالم أيب عبيدة

 . جاءت خامتة البحث بذكر النتائج التي ظهرت أثناء الدراسة   



 

 
 



 

 
 

 املقدمة 
 وعــىل آلــه وأصــحابه ، والــصالة والــسالم عــىل رســول اهللا،احلمــد هللا

 ... وبعد ، ومن سار عىل هنجهم إىل يوم الدين،وأتباعه
 وجـاء وفـق ،رآن نـزل بلـساهناوالقـ ،فإن لسان العرب أوسـع األلـسنة

ً كـان لزامـا ،ّ وتطلـع لفهـم معانيـه وأحكامـه، تفسريه  فمن رام معرفة،بياهنا
ــرب ــة الع ــرف لغ ــه أن يع ــا،علي ــا يف كالمه ــضلع بطرائقه ــننها يف ، ويت  وس

 .خطاهبا
 ، وتنوعـت أفناهنـا،وقد صنف أئمة اإلسالم مصنفات تعددت فنوهنـا

 .قرآن وفهم أحكامه واحتدت يف غايتها ؛ لبيان معاين ال
ــه ــان معاني ــك األعــالم مــن صــّنف يف غريــب القــرآن وبي  ،ومــن أولئ

 وقـد حـوى ،" تفـسري غريـب القـرآن "كاإلمام ابن قتيبة يف كتابه املوسوم بـ
كــل ":  فــ،ذاك الكتـاب فوائـد وفرائـد بثهــا ابـن قتيبـة يف ثنايـا هــذا الكتـاب

َالصيد يف جوف الفرا َ".  
 جمـاز "كتاب أيب عبيدة ذائع الصيت املعروف بــوقد أفاد ابن قتيبة من 

 فنجده ،ً بل كان ناقدا يف مواطن عدة،ابن قتيبة جمرد ناقل   ومل يكن"القرآن 
 . ويرد عليه قوله ،يتعقب أبا عبيدة يف اختياره

ُ فقد مجعت ،ُ والشأن ما ذكرت لك،ُوملا كان األمر عىل ما وصفت لك
 :  وسميته،تلك التعقبات يف هذا البحث

 ًمجعا ودراسة )تعقبات ابن قتيبة عىل أيب عبيدة يف تفسري غريب القرآن ( 
 : وإليك ثالثة أمور يف هذه املقدمة



 

 
 

 : أسباب اختيار املوضوع ً:أوال
 .ْ منزلة هذين الكتابني إذ مها من أوائل املصنفات يف غريب القرآن -١
 .ة  حماولة الكشف عن منهج ابن قتيبة يف تعقباته أليب عبيد-٢
 . معرفة منزلة تلك التعقبات التي أشار إليها ابن قتيبة -٣
 الوقوف عىل بعض قواعد الرتجيح التي أومـأ إليهـا ابـن قتيبـة واعتمـد -٤

 .عليها يف نقده 
 : خطة البحث :ًثانيا

 . وفهارس ، وخامتة، ومبحثني،جاء البحث يف مقدمة
 .ما تطالعه اآلن  :فاملقدمة

 املبحث األول
 وتعريف بكتابيهام ، وابن قتيبة، عبيدةترمجة أليب

 : وفيه أربعة مطالب
 .ترمجة أليب عبيدة  :املطلب األول
  ." جماز القرآن " :تعريف بكتاب أيب عبيدة :املطلب الثاين

 .ترمجة البن قتيبة  :املطلب الثالث
  ." تفسري غريب القرآن " :تعريف بكتاب ابن قتيبة :املطلب الرابع
 املبحث الثاين

 ِتعقبات ابن قتيبة عىل أيب عبيدة
 : وفيه تسعة مطالب

ْمعنى الضعفني  :املطلب األول ِّ. 



 

 
 

 .ًمعنى فارغا :املطلب الثاين
 .ًمعنى مسحورا :املطلب الثالث
 .معنى لواقح  :املطلب الرابع

 .ّداللة رد األيدي إىل األفواه :املطلب اخلامس
 .معنى يأمترون  :املطلب السادس 

ْ معنى الصور  :املطلب السابع ُّ. 
َمعنى السكر  :املطلب الثامن َّ. 
 .معنى املقوين  :املطلب التاسع

 . اخلامتة 
 . الفهارس 

 : منهج البحث :ًثالثا
  واستخلـصت تلـك املواضـع التـي رصح، قمت بقراءة كتاب ابن قتيبـة-١

 .فيها ابن قتيبة بتعقبه أليب عبيدة 
ع النقد التي وجهها إليه ابن  واستحرضت مواض، قراءة كتاب أيب عبيدة-٢

 .قتيبة 
 ، اقترص البحث عىل املواضع التي رصح فيها ابن قتيبة بتعقبه أليب عبيدة-٣

 وأشـري إىل القاعـدة التــي ،ًفـأذكر عنوانـا يـدل عــىل املـسألة موضـع الدراســة
 ،ًاعتمد عليها ابن قتيبة يف ترجيحه وتعقبه مقتبسا تلـك القاعـدة مـن كالمـه

 وأجتهد يف ذكـر أدلـة ، ثم أذكر أشهر أقوال املفرسين، قتيبةوأورد كالم ابن
 وأختم ذلك بالرتجيح والنتيجة التي ظهـرت مـن خـالل الدراسـة ،األقوال



 

 
 

 .واملوازنة 
لئال أثقل البحـث  مل أنقل من كالم املفرسين إال ما دعت إليه الرضورة ؛ -٤

ــدة فــأذكر كالمــه ؛ ليتــضح مــراده– النقــول بتلــك  ويظهــر ، حاشــا أبــا عبي
  .-اختياره

 وأومــأت إىل ،ّ وخرجــت األحاديــث النبويــة، عــزوت اآليــات القرآنيــة-٥
 ورشحـت غريبهـا إن مل يـرد بيانـه يف ، و عزوت الـشواهد الـشعرية،درجتها

وتالميـذ أيب  إال ما ذكرته مـن شـيوخ  ومل أترجم لألعالم. كالم من أوردها 
 .عبيدة وابن قتيبة حني التعريف هبام 

قد كففت القلم عن اإلسهاب واإلطناب يف أحـايني كثـرية ؛ خـشية  هذا و  
  ." حسبك من القالدة ما أحاط بالعنق " و ، عن الغاية اإلطالة واخلروج

 . أو وقع اخلطأ والنسيان ، أو قرص البنان،وأعتذر إليك إن ضعف البيان  
 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد سيد ولد عدنان 

  
 

 
 

 
 
 



 

 
 




 املطلب األول 
 )١(  ترمجة أيب عبيدة 

 : اسمه ونسبه
َ أبو عبيدة معمـر بـن املثنـى، البحر، العالمة،اإلمام َْ  ، التيمـي مـوالهم،ُ
 . صاحب التصانيف ، النحوي،البرصي

 : مولده
 ) .هـ١١٠(:  واألقرب أنه ولد سنة،اختلف يف مولده

 : )٢(شيوخه
  .)٣( أحد القراء السبعة ، أبو عمرو بن العالء البرصي-١

                                                
: ُّ، وطبقــات النحــويني واللغــويني، للزبيــدي)٥٤٣: ص: ( ارف، البــن قتيبــةاملعــ:  انظــر)١(

ــديم)١٧٥: ص( ــن الن ــدادي)٥٨: ص: (، والفهرســت، الب ــب، للبغ ــاريخ اخلطي : ، وت
، وســري أعـــالم النـــبالء، )٥/٢٣٥: (، ووفيــات األعيـــان، البــن خلكـــان)١٥/٣٣٨(

يدة معمـر بـن املثنـى أبو عب، و)٢/٢٩٤: (، وبغية الوعاة، للسيوطي)٩/٤٤٥: (للذهبي
-٩: ص : (ودوره يف الكتابة التارخيية، رسالة ماجستري، للباحث إهيـاب فـوزي احلجـي

١٤٥ . ( 
 أبـو عبيـدة معمـر "انظر رسالة املاجستري املوسومة بــ . ً أليب عبيدة أكثر من سبعني شيخا )٢(

 ) ٥٦: ص:  (، للباحث إهياب فوزي احلجي"بن املثنى ودوره يف الكتابة التارخيية 
شـيخ . العريان، أبو عمرو بن العالء بن عامر التميمي املـازين البـرصي : ّزبان، وقيل:  هو)٣(

مـات يف . وكـان مـن أعلـم النـاس بـاألدب والعربيـة والقـرآن والـشعر . القراء والعربيـة 
= 



 

 
 

  .)١( النحوي، بن حبيب البرصييونس -٢
  .)٢(هشام بن عروة بن الزبري اإلمام الكبري-٣

 : تالميذه
 .)٣(ِّ عيل بن املديني اإلمام املحدث -١
 .)٤(  ُ أبو عبيد القاسم بن سالم اإلمام ذو الفنون-٢

                                                

، واملوسوعة امليـرسة )٦/٤٠٧: (سري أعالم النبالء، للذهبي: انظر. هـ ١٥٧: حدود سنة =
: م أئمــة التفــسري واإلقــراء والنحــو واللغــة، لوليــد بــن أمحــد الــزبريي وآخــرينيف تــراج

)١/٩١٤. ( 
هو يونس بن حبيب أبو عبـدالرمحن الـضبي مـوالهم، البـرصي، إمـام النحـو، كانـت لـه )١(

معـاين القـرآن، واللغـات، : مـن مؤلفاتـه. حلقة ينتاهبا الطلبة واألدبـاء وفـصحاء العـرب
، )٨/١٩١: (ســري أعــالم النــبالء، للــذهبي: انظــر. ـ هــ١٨٣: مــات ســنة. والنــوادر 

واملوســوعة امليــرسة يف تــراجم أئمــة التفــسري واإلقــراء والنحــو واللغــة، لوليــد بــن أمحــد 
 ) .٣/٢٩٨٢: ( الزبريي وآخرين

هو هشام بن عروة بن الزبري بن العوام األسدي، أبو املنـذر القـريش، اإلمـام الثقـة، شـيخ )٢(
 ) .٦/٤٦: (سري أعالم النبالء، للذهبي: انظر. هـ ١٤٦: مات سنة. اإلسالم 

 عيل بن عبداهللا بن جعفر البرصي، أبو احلـسن، املعـروف بـابن املـديني، أمـري املـؤمنني يف )٣(
ســري أعــالم النــبالء، : انظــر. هـــ ٢٣٤: مــات ســنة. احلــديث، العــامل باألســانيد وعللهــا 

 ) .١١/٤١: (للذهبي
ُ، أبو عبيد اهلروي، البغـدادي، اإلمـام، احلـافظ، املجتهـد، ذو َّالقاسم بن سالم بن عبداهللا)٤(

ًالفنون، كان إماما يف القراءات، حافظا للحديث، رأسا يف اللغة وعلومها  ً : مـن مؤلفاتـه.ً
: مــات ســنة. غريــب احلــديث، وكتــاب القــراءات، والغريــب املــصنف يف علــم اللــسان 

، واملوسـوعة امليـرسة يف تـراجم )١٠/٤٩٠: (سري أعالم النبالء، للذهبي: انظر. هـ٢٢٤
 ) .٢/١٨٣٨: ( أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة، لوليد بن أمحد الزبريي وآخرين



 

 
 

  .)١(م السجستاين النحوي اللغوي أبو حات-٣
 : عقيدة أيب عبيدة

ِنسب أبو عبيد  ، وقد أشار إىل ذلك بعـض تالميـذه، إىل رأي اخلوارجةُ
ِ ومن ألف يف الفرق، وإليك أشهر من اهتمه بذلك،ومعارصيه ّ : 

 وممن كان يرى رأي اخلوارج أبو عبيدة معمـر " :ْاجلاحظ إذ يقول عنه
ومل يكــن يف األرض خــارجي وال مجــاعي أعلــم  ،بــن املثنــى مــوىل تــيم مــرة

 )٢("بجميع العلوم منه 
ً كـان يكرمنـي بنـاء عـىل أننـي مـن " :ويقول أبو حاتم السجستاين عنه

  .)٣("سجستان  خوارج
َكان الغريب وأيام العرب أغلب عليه " :وقال عنه ابن قتيبة  ال وكان ،َ

 ، يـبغض العـربوكـان ،ً وخيطـئ إذ قـرأ القـرآن نظـرا،يقيم البيت إذا أنشده
ًوألف يف مثالبها كتبا   .)٤("  يرى رأي اخلوارجوكان ،ِ

ــو احلــسن األشــعري ــة " :ويقــول أب ــامء باللغ  وهــو مــن – ومــن العل
                                                

سهل بن حممد بن عثامن السجستاين ثم البرصي، أبو حاتم، املقـرئ، النحـوي، اللغـوي، )١(
. العامـةإعراب القرآن، واختالف املصاحف، وما يلحـن فيـه : صاحب التصانيف ومنها

، واملوسـوعة امليـرسة )١٢/٢٦٨: (سري أعالم النبالء، للـذهبي: هـ انظر٢٥٥: مات سنة
:      ( يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغـة، لوليـد بـن أمحـد الـزبريي وآخـرين

٢/١٠١٨. ( 
 ) .١/٢٨٠: (البيان والتبيني، للجاحظ)٢(
 ) .٩/٤٤٧: (سري أعالم النبالء، للذهبي)٣(
 ) .٥٤٣: ص: (املعارف، البن قتيبة)٤(



 

 
 

ً وكان صفريا،املثنى   ُ أبو عبيدة معمر بن–اخلوارج  ُ)٢(")١(. 
ُوالذي يظهر أن أبا عبيـدة إن صـحت نـسبته إىل اخلـوارج فإنـه مل يكـن 

 " : يقـول الـدكتور حممـد الـشيخ عليـو،ذا املذهب وال من أركانـهًرأسا يف ه
 لكنه مل يكن يأبـه ،ويف تقديري أن أبا عبيدة كان يرى أصول اخلوارج العامة

 بدليل عدم وجـود كـالم ،بام كانت ختتلف فيه فرقهم من املسائل واألحكام
  .)٣( "...له حيدد فرقته يف مصنفاته 

 : أقوال العلامء فيه
 وقد سبق يشء - ،ُالم العلامء يف أيب عبيدة بني املدح والقدحاختلف ك

 :  وإليك بعض ما قيل-من ذلك
 أعلــم مــن األنــصاريكــان أبــو زيــد  " :ِّفقــد أثنــى عليــه املــربد بقولــه

األصمعي وأيب عبيدة بالنحو، وكانا بعده يتقاربان، وكان أبـو عبيـدة أكمـل 
  . )٤( " القوم

 إال العـرب عـن حيكـي ال كـان " :وقـال ،وأثنى عليه عـيل بـن املـديني

                                                
 اختلف يف نـسبة الـصفرية، ولعـل أقـرب األقـوال أن هـذه الفرقـة تنـسب إىل عبـداهللا بـن )١(

صفار التميمـي الـذي كـان مـع ابـن األزرق يف بدايـة أمـره، ثـم انفـصل عنـه عنـدما وقـع 
خلوارج والشيعة، دراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني ا: انظر. اخلالف بني قادة اخلوارج 
 ) .٧٢: ص: (للدكتور أمحد حممد جيل

 ) .١/١٨٤: (مقاالت اإلسالميني)٢(
 ) .٨١٥: ص: (مناهج اللغويني يف تقرير العقيدة إىل هناية القرن الرابع اهلجري)٣(
 ) .٥/٢٣٧: ( وفيات األعيان، البن خلكان)٤(



 

 
 

  .)١(" الصحيح اليشء
 ومـع ،قد كان هذا املرء من بحـور العلـم " :ّوبني الذهبي منزلته فقال 
 صـىل اهللا - وال العـارف بـسنة رسـول اهللا ،ذلك فلم يكن باملاهر بكتاب اهللا

وكــان  ، بــىل، وال البــصري بالفقــه واخــتالف أئمــة االجتهــاد،-عليــه وســلم 
 ولـه نظـر يف ، واملنطـق وأقـسام الفلـسفة، مـن معرفـة حكمـة األوائـلمعـاىف

  .)٢("املعقول 
 ،ووقائعهـا العـرب أيـام يف كثـرية ٌكتب وله ... " :وقال عنه األزهري

ًخمـال وكـان ،العـرب وأخبـار والغريـب ،الـشعر عليه الغالب وكان  بـالنحو ُ
 ِّغـث لكـل ًجامعـا ،العـرب مثالـب بنـرش ًمغـرى ذلك مع وكان ،اخلطأ كثري

 مـن العـرب عن يروي فيام به وموثوق ،اجلهة هذه من ٌمذموم وهو ،وسمني
  .)٣(" الغريب

َوكان " :وانتقده السيوطي فقال َ   .)٥(" )٤(ًا شعوبي َ
 ،ًالرجل كان عاملا بلـسان العـرب وأشـعارها وأسـاليب كالمهـا: قلت

 ،طع عـىل صـحتهًوأما اهتامه بالشعوبية فام زال اهتاما حتى يقوم الـدليل القـا

                                                
 ) .١٥/٣٣٨: ( تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)١(
 ) .٩/٤٤٧: (م النبالء، للذهبي سري أعال)٢(
 ) .١/١٣: ( هتذيب اللغة)٣(
ُالـشعوبية"): ٣/١٤٤: (َّ يقول الزبيدي يف تـاج العـروس)٤( َّ َوهـم فرقـة ال تفـضل العـرب : ُِ ََ ِّ َ َُ ِ

ِعىل العجم، وال ترى هلم فضال عىل غريهم ِ ْ ََ َ ََ ْ ًَ َ َُ َ َ َ". 
 ) .٢/٢٩٥: ( بغية الوعاة)٥(



 

 
 

 .)١(واألصل الرباءة 
 : مصنفاته

 وكتـاب ،جمـاز القـرآن : ومنهـا،)٢(أبو عبيـدة ممـن أكثـر مـن التـصانيف
 .  وكتاب اخليل، وكتاب النقائض،تسمية أزواج النبي صىل اهللا عليه وسلم

  :وفاته
 . )٣( ) هـ ١١٠( : وقيل سنة). هـ ١٠٩( :تويف أبو عبيدة سنة

                                                
. د الشيخ عليو بكالم رصني حول اهتام أيب عبيـدة بالـشعوبية حتدث الدكتور حمم:   قلت)١(

-٨١٥: ص: (منـاهج اللغـويني يف تقريـر العقيـدة إىل هنايـة القـرن الرابـع اهلجـري: انظر
٨١٨. ( 

أن تـصانيف أيب عبيـدة تقـارب مـائتي ) ٥/٢٣٨: ( ذكـر ابـن خلكـان يف وفيـات األعيـان)٢(
وأشـار الباحـث . مائة وتسعة كتب ) ٥٨: ص: (وذكر ابن النديم يف الفهرست. مصنف 

 " أبو عبيدة معمر بـن املثنـى ودوره يف الكتابـة التارخييـة "إهياب فوزي احلجي يف رسالته 
 ) .٥٣ -٣٦: ص( ًإىل مائة وستة وثامنني كتابا أليب عبيدة 

 ) .٥/٢٤٣: (وفيات األعيان، البن خلكان:  انظر)٣(



 

 
 

 املطلب الثاين
 يف بكتاب جماز القرآن أليب عبيدةالتعر

ُ وإنـام سـمي بـذلك لكثـرة ،)١() جمـاز القـرآن (  مل يسم أبو عبيدة كتابه بــ-١
                                                

 باسم كتابه وبيـان الـسبب الـذي أيب عبيدةترصيح جاء يف بعض املصادر التارخيية :  قلت)١(
 الفـضل بـن الربيـع إىل البـرصة يف اخلـروج ّ أرسـل إيل": دعاه إىل تأليفه،  يقول  أبو عبيدة

خرب عن جتربه، فأذن يل، فـدخلت، وهـو يف جملـس لـه طويـل ُإليه، فقدمت عليه، وكنت أ
قـى إليهـا إال عـىل كـريس عريض فيه بساط واحد قد مأله، ويف صدره فرش عاليـة ال يرت

 ه عىل واستدناين حتى جلست معّوهو جالس عليها، فسلمت بالوزارة، فرد وضحك إيل
أنشدين، فأنشدته من عيون أشـعار أحفظهـا : شه، ثم سألني وألطفني وبسطني، وقالافر

قد عرفت أكثر هذه، وأريد من ملح الشعر، فأنشدته، فطرب وضحك : جاهلية، فقال يل
أتعرف : ثم دخل رجل يف زي الكتاب له هيئة، فأجلسه إىل جانبي، وقال لهوزاد نشاطه، 

ُهذا أبو عبيدة، عالمة أهل البرصة، أقدمناه لنستفيد من علمه، فدعا : ال، قال: هذا؟ قال َ
ئلت عـن مـسألة، ُ، وقـد سـً إليـك ملـشتاقاُإن كنـت: له الرجل وقرظه لفعله هذا، وقال يل

ــأذن يل أن أعرفــك إياهــا؟ قلــ               Mq      p o : قــال اهللا تعــاىل: هــات، قــال: تأفت
   rL )مل يعرف رف مثله، وهذا ُوإنام يقع الوعد واإليعاد بام قد ع) ٦٥: الصافات. 

 : إنام كلم اهللا العرب عىل قدر كالمهم، أما سمعت قول امرئ القيس: فقلت
 ومسنونة زرق كأنياب أغوال     أيقتلني واملرشيف مضاجعي  
وهم مل يروا الغول قط، ولكنه ملا كان أمر الغول هيوهلم أوعـدوا بـه، فاستحـسن الفـضل   

 يف القـرآن ملثـل هـذا ًذلك، واستحسنه السائل، واعتقدت من ذلك اليـوم أن أصـنع كتابـا
وأشباهه، وملا حيتاج إليه من علمه، فلـام رجعـت إىل البـرصة عملـت كتـايب الـذي سـميته 

إبـراهيم : هو من كتاب الوزير وجلـسائه، يقـال لـه: ، فقيل يلاملجاز، وسألت عن الرجل
ِبن إسامعيل بن داود الكاتب  َ ْ ، )١٥/٣٤١: (تـاريخ بغـداد، للخطيـب البغـدادي:  انظر"ِ

= 



 

 
 

 .مرة ) ٨٧٠( فقد ذكر كلمة املجاز نحو ،ورود هذا اللفظ يف كتابه
 أبــو عبيــدة حــني يطلــق كلمــة املجــاز فــإنام أراد اإلشــارة إىل بيــان معنــى -٢

 ومل يـرد باملجـاز حـرصه ،العرب يف كالمهـا أو أسلوب من أساليب ،غريب
 .البالغة  يف املجاز قسيم احلقيقة الذي يذكره أهل

 بـل ، يعد كتاب جماز القرآن من أوائل الكتب املـصنفة يف غريـب القـرآن-٣
 .)١(يصّنف يف الغريب  رصح بعضهم أنه أول كتاب

 العـرب  قصد أبو عبيدة من كتابه املجاز بيـان أن مـن تـضلع بمعرفـة لـسان-٤
ّوأبـان أبـو عبيـدة أن القـرآن عـريب ال . )٢(وسننها فقد هتيأ لفهم القرآن ومعانيـه 

  .)٣( وما جاء فيه مما يظن أنه معرب فذاك عىل اتفاق األلفاظ وتقارهبا،معرب فيه
 وإملامـه ، اعتمد أبـو عبيـدة يف كتابـه عـىل معرفتـه الواسـعة بلغـة العـرب-٥

 أتيت " : عمر اجلرمي أيبولق  ويدل لذلك، وأساليب بياهنا،بمعاين كالمها
ن أخـذت هـذا يـا ّعم: فقلت له) أي كتابه جماز القرآن ( أبا عبيدة بيشء منه 

 أبا عبيدة؟ فإن هذا خالف تفسري الفقهاء؟
هذا تفسري األعراب البوالني عىل أعقاهبم، فـإن شـئت فخـذه، وإن  :فقال يل

  .)٤("شئت فذره
                                                

 ) . ٥/٢٣٦: ( ، ووفيات األعيان، البن خلكان)١٠/٢٠٧: (واملنتظم، البن اجلوزي =
 ) .٥٤: ص: ( فهرسة، ابن خري اإلشبييل:  انظر)١(
 ) .١/٨: (جماز القرآن: انظر )٢(
 ) .١/١٧: (جماز القرآن:  انظر)٣(
 ) .١٧٦: ص: (ُّ طبقات النحويني واللغويني، للزبيدي)٤(



 

 
 

 التـي يوردهـا إمـا ،ًدة ديوانا للشواهد الـشعرية يعد جماز القرآن أليب عبي-٦
 أو داللة عىل أسلوب من أساليب العرب التي نزل عليها ،ًبيانا ملعنى غريب

 .)١(ًشاهدا) ٩٥٢( وقد بلغت تلك الشواهد الشعرية ،القرآن
 ،)٢(مسألة من مسائل النحـو) ١٠٠( عرض أبو عبيدة يف املجاز إىل نحو -٧

فلم يكن أبو عبيـدة يتقيـد بـرأي  ،ة ملدرسة نحويةوال يمثل جماز القرآن نرص
 وللرجـــل رأيـــه ،ً فقـــد كـــان معـــارصا ألوائلهـــم،البـــرصيني أو الكـــوفيني 

 .واختياره
 . جماز القرآن ال يمثل نرصة ملذهب اعتقادي -٨ 
 أقوال السلف يف كتابه ؛ وذاك يتفـق مـع املـنهج الـذي ة مل يذكر أبو عبيد-٩

رى أن تفــسري الــسلف يقــوم عــىل علمهــم بلغــة ْارتــسمه لكتابــه ؛ إذ كــان يــ
وكـأن أبـا عبيـدة أراد أن يـشري إىل املعـني       ،)٣( وسـننها يف كالمهـا ،العرب

 . الذي كان السلف ينهلون منه 
 : منهج أيب عبيدة يف جماز القرآن يتلخص فيام ييل -١٠

 ،القــرآن( :  قـدم بمقدمــة خمتــرصة لكتابــه ذكـر بعــض املــصطلحات مثــل-أ

                                                
 ) .٢/٣١٧: (جماز القرآن: انظر.  ذكر أرقام تلك الشواهد الدكتور فؤاد سزكني)١(
 سـالم عبـداهللا :املـسائل النحويـة يف جمـاز القـرآن أليب عبيـدة ورأيـه فيهـا، للباحـث: انظر)٢(

 ) .١١٠-١٠٦: ( حممود عاشور
وإغفال أيب عبيدة ملا جاء عـن الـسلف، أو عـدم نظـره : قلت) . ١/٨: (جماز القرآن: انظر)٣(

التفــسري اللغــوي للقــرآن : انظــر.للــسياق جعــل كتابــه عرضــة للنقــد يف بعــض املــواطن 
 ) .٣٥٧-٣٤٧: ص: ( الكريم، للدكتور مساعد الطيار



 

 
 

  .)١( ) واآلية ،ورةوالس
ِ ذكر عقب ذلك مجلة من األساليب العربيـة الـواردة يف القـرآن-ب  فأشـار ،َ

 .)٢(ًإىل نحو عرشين أسلوبا
 . رتب كتابه عىل تريب سور املصحف -ج
 . يذكر اسم السورة -د
 . وإنام يفرس مجلة من آياهتا ، مل يعرض آليات السورة كلها-هـ
 .ألساليب العربية يف اآليات  وا،باأللفاظ الغريبة ُ عني-و
 تفسريه وبيانه يقوم عىل ذكر الشواهد من كالم العرب وأشعارها، لبيان -ز

 . أو توضيح أسلوب ،غريب
 .)٣(ًواآلثار قليل جدا   إيراده للقراءات-ح

                                                
 ) .٧-١/١: (لقرآنجماز ا:  انظر)١(
 ) .١٩-١/٨: (جماز القرآن:  انظر)٢(
مل : قلــت. أحاديــث ) ٦(ًموضــعا، وذكــر نحــو ) ١٧( أشـار إىل بعــض القــراءات يف نحــو )٣(

 . يذكر أبو عبيدة أقوال السلف يف التفسري 



 

 
 

 املطلب الثالث
 )١(ترمجة ابن قتيبة

 : اسمه
بـن قتيبــة  عبـداهللا بـن مـسلم ، أبـو حممــد،ذو الفنـون ،الكبـري ،العالمـة

وري ّالدينَ َ ِْ   .)٣( صاحب التصانيف،)٢(ِّ
 : مولده

 ).هـ٢١٣( : ولد ابن قتيبة سنة
 : شيوخه

  .)٤( إسحاق بن راهويه-١
                                                

: ، وتــــاريخ اخلطيــــب، للبغــــدادي)١٠٥: ص: (الفهرســــت، البــــن النــــديم:  انظــــر)١(
: ،  و وفيات األعيان، البـن خلكـان)١٢/٢٧٦: (بن اجلوزي، واملنتظم، ال)١١/٤١١(
: ،، والبداية والنهايـة، البـن كثـري)١٣/٢٩٦: (،  وسري أعالم النبالء، للذهبي)٣/٤٢(
، واملوسوعة امليرسة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة، لوليد بن )١١/٥٦(

 ) .٢/١٤١٤: ( أمحد الزبريي وآخرين
ْن أعامل اجلبل، قرب مهذان، وينسب إىل الدين َور مجاعـة كثـرية مـن أهـل األدب  مدينة م)٢( ِّ

وتقـع دينـور يف : قلـت) . ٢/٥٤٥: (معجم البلدان، لياقوت احلمـوي: انظر. واحلديث 
 .غريب إيران يف منطقة إقليم كردستان 

 ) .١٣/٢٩٦: (سري أعالم النبالء، للذهبي)٣(
يمــي، أبـو يعقــوب بــن راهويــه، اإلمــام الكبــري، إمــام إسـحاق بــن إبــراهيم بــن خملــد التم)٤(

مــن . املــرشق، ســيد احلفــاظ، أحــد األعــالم، وعلــامء اإلســالم، واملجتهــدين مــن األنــام 
ســري أعــالم : انظـر. هـــ ٢٣٨: مــات سـنة. كتــاب الـسنن، واملــسند، والتفـسري : تـصانيفه

= 



 

 
 

  .)١( حممد بن سالم اجلمحي-٢
  .)٢( أبو حاتم السجستاين النحوي اللغوي-٣

 : تالميذه
 . )٣(أمحد بن عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة ،ابنه أبو جعفر-١
ُبن درستويه  ا-٢ ُ)٤(. 

 .)٥( قاسم بن أصبغ -٣ 
                                                

ــذهبي = ــرسة يف تــراجم أئمــة ال)١١/٣٥٨: (النــبالء، لل تفــسري واإلقــراء ، واملوســوعة املي
 ) .١/٤٦٢: ( والنحو واللغة، لوليد بن أمحد الزبريي وآخرين

ًكان عاملا، أخباريا، أديبـا، بارعـا .ُحممد بن سالم بن عبيداهللا اجلمحي بالوالء، أبو عبداهللا )١( ً ً ً
: مـات سـنة. طبقات الـشعراء اجلـاهليني واإلسـالميني، وغريـب القـرآن : من تصانيفه. 

، واملوسوعة امليـرسة يف تـراجم )١٠/٦٥١: ( أعالم النبالء، للذهبي سري: انظر. هـ٢٣٢
 ) .٣/٢١٠٢:    ( أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة، لوليد بن أمحد الزبريي وآخرين

  ) .٥:  ص: (  سبقت ترمجته)٢(
ً كان حيفظ كتب أبيه، وحدث هبا كلها حفظا بمرص، وتـوىل القـضاء بمـرص )٣( : مـات سـنة. ّ

 ) .١/٢٩٣: (معجم األدباء، للحموي: انظر. هـ ٣٢٢
ُعبد اهللا بن جعفر بن درستويه الفاريس النحوي، أبو حممد، أحد من اشتهر وعـال قـدره،  )٤( ُ

ِّوكثـر علمـه، صــحب املـربد، وكــان شـديد االنتــصار للبـرصيني يف النحــو واللغـة، ومــن  ُ ِ َ
: مـات سـنة.  وغـري ذلـكرشح فصيح ثعلب، وأرسار النحو، ومعـاين الـشعر،: مصنّفاته
، وبغيــــة الوعـــــاة،  )٩٨: ص: (كتــــاب البلغــــة، للفريوزآبــــادي: انظــــر. هـــــ ٣٤٧

 ) .٢/٣٦(للسيوطي
قاســم بــن أصــبغ بــن حممــد بــن يوســف، اإلمــام، احلــافظ، حمــدث األنــدلس، أبــو حممــد )٥(

: مـات سـنة. مـسند مالـك، املنتقـى يف اآلثـار، كتـاب األنـساب : القرطبي، مـن تـصانيفه
= 



 

 
 

 : عقيدة ابن قتيبة
ْ وقـد رصح بـذلك إذ يقـول،ابن قتيبة من أهل السنة واجلامعة ولـو  " :ّ

 أن ننتقــل عــن أصــحاب احلــديث ونرغــب عــنهم إىل - رمحــك اهللا-أردنــا 
وعـن نظـام  ،خلرجنا من اجـتامع إىل تـشتت ،ونرغب فيهم،أصحاب الكالم

 ألن أصـحاب  ؛وعـن اتفـاق إىل اخـتالف ،نس إىل وحـشةوعن أ ،إىل تفرق
وعىل أنه  ،احلديث كلهم جممعون عىل أن ما شاء اهللا كان وما مل يشأ ال يكون

وعىل أن اهللا تعـاىل  ،وعىل أن القرآن كالم اهللا غري خملوق ،خالق اخلري والرش
 وعـىل اإليـامن بعـذاب القــرب ال ،وعـىل تقــديم الـشيخني ،رى يـوم القيامـةـُيـ

 ، ومــن فــارقهم يف يشء منهــا نابــذوه وباغــضوه،خيتلفــون يف هــذه األصــول
  .)١( "...وبدعوه وهجروه 

ــه  ــة عن ــن تيمي ــول اب ــسبني إىل أمحــد" :ويق ــن املنت ــة هــو م ــن قتيب  ، اب
ــرصين ملــذاهب الــسنة املــشهورة،وإســحاق  ولــه يف ذلــك مــصنفات ، واملنت

 فإنـه خطيـب ،تزلـة للمع هو ألهـل الـسنة مثـل اجلـاحظ :ويقال... متعددة 
  . )٢(" كام أن اجلاحظ خطيب املعتزلة ،السنة

                                                

، واملوسوعة امليـرسة يف تـراجم )١٥/٤٧٢: (سري أعالم النبالء، للذهبي: انظر. هـ ٣٤٠ =
 ) .٢/١٨٣٣: ( أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة، لوليد بن أمحد الزبريي وآخرين

 ) .٦٤: ص: (تأويل خمتلف احلديث)١(
. قـه ُاهتـم ابـن قتيبـة بـتهم يف عقيدتـه وعلمـه وخل: قلـت) . ١٧/٣٩١: (جمموع الفتاوى)٢(

وقد عـرض الـدكتور عـيل بـن نفيـع . وتلك التهم ال تثبت، بل هي جمازفات ال أساس هلا
 ) .١٢٥-١٠٨: ص: (عقيدة اإلمام ابن قتيبة: العلياين تلك التهم ودحضها يف كتابه



 

 
 

 :  ثناء العلامء عليه
 ،والنحـو ،باللغـة ًعاملـا ،يرويه فيام ًصادقا وكان"يقول عنه ابن النديم 

  .)١( " والتأليف التصنيف كثري ،والفقه ،والشعر ،ومعانيه القرآن وغريب
ــه ــ ثقــة كــان " :و قــال اخلطيــب البغــدادي عن  صــاحب وهــو ،ًفاضــال ًادين

 .  )٢(" املعروفة والكتب ،املشهورة التصانيف
ــه ــن اجلــوزي عن ــول اب ــا" :ويق ــا ك ــةًن عامل ــاً، ثق ــه  ،ً، فاضــالً، دين ول

  .)٣(" التصانيف املشهورة
 .)٤( " مفيدة كلها وتصانيفه " :ويقول ابن خلكان
 ، واألخبـار،ً وكـان رأسـا يف علـم اللـسان العـريب" :وقال عنه الذهبي

  .)٥("وأيام الناس 
النحوي اللغـوي صـاحب املـصنفات البديعـة  ": ويقول عنه ابن كثري

  .)٦(" نافعة    املفيدة املحتوية عىل علوم مجة
 : مصنفاته

: ، ومـن أشـهر مـصنفاته)٧(ابن قتيبة كثري التصنيف يف خمتلـف الفنـون 
                                                

 ) .١٠٥: ص: (الفهرست)١(
 ) .١١/٤١١: (تاريخ بغداد)٢(
 ) .١٢/٢٧٦: (املنتظم)٣(
 ) .٣/٤٢: (وفيات األعيان)٤(
 ) .١٣/٢٩٨: (سري أعالم النبالء)٥(
 ) .١١/٥٦: (البداية والنهاية)٦(
 ) .١٠٦-١٠٥: ص: (الفهرست، البن النديم: انظر)٧(



 

 
 

وتأويــل ،وتأويل مــشكل القرآن، وغريــب احلــديث،تفــسري غريــب القــرآن
 .  وأدب الكاتب ، والشعر والشعراء     وعيون األخبار،،تلف احلديثخم

 : وفاته
  .)١( )هـ٢٧٦( : تويف ابن قتيبة سنة

 
 
 

                                                
 ) .١١/٤١١: (تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي: انظر)١(



 

 
 

 املطلب الرابع
 التعريف بكتاب تفسري غريب القرآن البن قتيبة

 
 ، وكشف عن طريقته الـسائر عليهـا،أبان ابن قتيبة عن منهجه يف كتابه

ُفتـتح كتابنـا هـذا بـذكر أسـامئه احلـسنى، وصـفاته َن " : كتابـه فقال يف مقدمة ْ َ ُ ِ َ
ــك ألفاظــا ُالعــال خــرب بتــأويلهام واشــتقاقهام؛ ونتبــع ذل ً؛ فنُ ُ ِ ْ ُ ُ ُ كثــر تردادهــا يف ِ ْ َ

ُّمل نر بعض السور أوىل هبا من بعـض؛ ثـم نبتـدئ يف تفـسري غريـب  ،الكتاب
ْالقرآن، دون تأويل مشكله ً إذ كنا قد أفردنـا للمـشكل كتابـ ؛ُ ْ َ ًا جامعـا كافيـا،ْ ً    

 .بحمد اهللا
ْوغرضنا الذي امتثلناه يف كتابنا هذا ْأن نخترص ونكمل :َ ِّ وأن نوضـح ،ُ

َونجمــل؛ وأن ِ ْ ــة عــىل       ُ ــر الدالل ــذل، وال نكث ــظ املبت ــشهد عــىل اللف َال نست َ ُِّ ُ َ ََ ِ ْ ْ
َاحلرف املستعمل؛ وأن ال نحشو كتابنا بالنحو وباحلديث واألسانيد َّفإنا لو . ُ

َالحتجنا إىل أن نأيت بتفـسري الـسلف ؛لنا ذلك يف نقل احلديثفع  رمحـة اهللا -ِ
َ بعينه؛ ولو أتينا بتلك األلفاظ كان كتابنا كسائر الكتب التـي ألفهـا -عليهم  َْ َّ َ َ

ْنقلة احلديث؛ ولو تكلفنا بعد اقتصاص اختالفهم، وتبيـني معـانيهم، وفتـَق  ُ ََ ِ َ ْ َّ ُ َ َ
َمجلهم بألفاظنـا، وموضـع اال ِ َ َختيـار مـن ذلـك االخـتالف، وإقامـة الـدالئل ُ ِ
ْ ألسهبنا يف القول، وأطلنـا الكتـاب؛َعليه، واإلخبار عن العلة فيه  ْ وقطعنـا ،ْ

َّمنه طمع املتحفظ، وباعدناه من بغية املتأدب؛ وتكلفنا من نقل احلديث، مـا  ُ ِّ ُِّ َ ُ َْ ْ
اه وكفيناه ِقد وقينَ ُِ وكتب أصحاب وكتابنا هذا مستنبط من كتب املفرسين، . ُ

َمل نخرج فيه عن مذاهبهم، وال تكلفنا يف يشء منه بآرائنا غري   .اللغة العاملني َّ



 

 
 

ِمعانيهم، بعد اختيارنـا يف احلـرف أوىل األقاويـل يف اللغـة، وأشـبهها بقـصة  َ َ َ ْْ َِ َ
َونبذنا منكر التأويل، ومنحول التفسري، اآلية َْ َ َُ َ ََ ")١(.  

 :  عدة نقاطويمكن أن نعرض كتاب ابن قتيبة يف
 ولكنــه أشــار يف مقدمتــه الــسابقة إىل ، مل يــسم ابــن قتيبــة كتابــه رصاحــة-١

  ."  ثم نبتدئ يف تفسري غريب القرآن" : بقوله   موضوع الكتاب
 :  فجاء عىل النحو التايل، ذكر ابن قتيبة ترتيب كتابه-٢
 . )٢(" وإظهار معانيه، اشتقاق أسامء اهللا وصفاته" :ً عقد بابا بعنوان-أ

  .)٣("باب تأويل حروف كثرت يف الكتاب  : أتبع ذلك بذكر-ب
 ،ً مرتبا كتابه وفـق ترتيـب املـصحف، رشع بعد يف تفسري غريب القرآن–ج 

 . ثم الغريب من ألفاظها مع بيان معناها ،يذكر اسم السورة
 .ابن قتيبة كتابه عىل اإلجياز واالختصار   بنى-٣
 والـراجح ، يف تأويل اآلية هو املختار عنـده املعنى الذي يذكره ابن قتيبة-٤

 . كام أفصح عن ذلك ،لديه
 أو ، اعتنى ابن قتيبة يف كتابه بذكر الشواهد الشعرية لبيان معنـى غريـب-٥

ًشـاهدا ) ٢٢٠( وقـد بلـغ عـدد تلـك الـشواهد نحـو ،للداللة عـىل أسـلوب
                                                

 ) .٤-٣: ص: (تفسري غريب القرآن)١(
ــرآن:  انظــر)٢( ــاب ). ٢٠-٦: ص: (تفــسري غريــب الق ــذكر يف هــذا الب ًفظــا وبــني ل) ٢٦(ف

 .معانيها
كلمـة تكـررت يف ) ٤٠(ذكر حتت هـذا البـاب ) . ٣٧-٢١: ص: (املصدر السابق :  انظر)٣(

 .بعض سور القرآن، وبني معناها 



 

 
 

 .ًشعريا 
ًحديثا نبويا)٣٠(أورد ابن قتيبة نحو -٦ ً)١(.  
تب عىل االخـتالف يف القـراءات اخـتالف املعنـى ذكـر ذلـك ابـن  إذا تر-٧

 .ًموضعا ) ٤٧( وقد ذكر نحو،قتيبة
 . اهتم ابن قتيبة ببيان اشتقاق الكلمة -٨
 كتاب تأويل مشكل القـرآن البـن قتيبـة أسـبق مـن كتابـه تفـسري غريـب -٩

 . ولذا كثرت اإلحالة عليه ،القرآن
 . يدة والفراء انتفع ابن قتيبة من كتايب أيب عب-١٠
 وقد أوضـح سـبب ذلـك ،ً أقوال السلف قليلة جدا يف كتاب ابن قتيبة-١١

 .يف مقدمته 
 
 

                                                
 ) . ٥٥٥: ص: (تفسري غريب القرآن: كام يف ترقيم السيد أمحد صقر)١(
 



 

 
 




 
ْمعنى الضعفني: املطلب األول ِّ 

 .القول الذي يؤيده سياق اآليات أوىل من غريه  :قاعدة
نظرنـا يف سـياق  ،دت أقواهلم وتعد،إذا اختلف املفرسون يف تفسري آية

اآليات فأوىل األقوال وأرجحها حينئذ ما اتفق وسياق اآليات ؛ ألن انتظـام 
 .وتشتيته الكالم أوىل من تفريقه

ً وتعقب أبا عبيـدة مـستندا إىل داللـة ،هبذه القاعدة ّوقد رجح ابن قتيبة
ــسياق ــاىل ،ال ــه تع ــد قول   M½ ¾ ¿ À Á Â Ã : فعن
Ä Å  Æ  ÈÇ É Ê Ë Ì ÍL )١( . 

ــول ــال M Ä Å  Æ  ÇL": يق ــو  ق ــدة أب ــل :عبي  ُجيع
  .َعبيدة أيب قول معنى هذا. اثنني ال ًثالثة ُالواحد

 :أي  M " # $ % &L :ُبعـد يقول ألنه كذاك؛ أراه وال
ْيطعهـــام ُ.     M'  ( ) *  +L )ـــدل فهـــذا ؛ )٢  أن عـــىل ُّي

َّثم )ِّالضعفني( ْمثالن :ًأيضا َ ِ. 
ْعفني،ِضــ فيجعـل ُالعـذاب، اهلــ َضاعفيـ :أراد وكأنـه  ُّكــل ْثلـني،ِم أي َ

                                                
 ) .٣٠: ( سورة األحزاب)١(
 ) .٣١: ( سورة األحزاب)٢(



 

 
 

ُمثلـه :اليشء وضعُف. اآلخر ضعُف منهام واحد ٍعمـرو أبـو قـرأ ولـذلك. ِ ْ َ: 
َّيضعْف( ْللمثل )َّضعفُي( أن رأى ألنه  )١( )َُ  .ذلك فوق ملا )ضاعفُي(و ِ

ْبــضعفني ككافأتــ ًدرمهــا َأعطيتنــي إن :الرجــل يقــول كــام وهــذا َ  أي- ِ
ِزوجني؛ ُأعطيتك ًفردا َعطيتنيأ فإن -بدرمهني ْ  MZ  :ُومثلـه. اثنـني يريـد َ

[ \ ] ^L َمثلني أي ْ ِ")٢(.  

 : أقوال املفرسين
 : ذكر املفرسون يف معنى هذه اآلية قولني

ْاملـثالن: أن املـراد بالـضعفني :القول األول  وهـذا ، فيكـون العـذاب مـرتني،ِ
  :منهم و ، وهو قول مجاهري أهل التفسري،اختيار ابن قتيبة
، ومكـي بـن )٦( والـسمرقندي ،)٥( والنحـاس،)٤( والزجاج،)٣(الطربي

                                                
ــن اجلــزر)١( ــول اب ــرشيق ــراءات الع ــه النــرش يف الق ــوا "): ٢/٣٤٨: (ي يف كتاب ُواختلف َ َ ْ : ِيف َ

M  Æ Å  ÄL َفقرأ َ َ ُابن َ ٍكثري ْ ِ ُوابن َ ْ ٍعامر َ ِ ِبالنُّون َ ِوتـشديد ِ ِ ْ َ ِالعـني َ ْ َ َوكـرسها ْ ِ ْ َ ْمـن َ ِ 
ِغري ْ ٍألـف َ ِ َقبلهـا َ َْ ِونـصب، َ ْ َالعـذاب ََ ََ َوقـرأ، ْ َ َ ُأبـو َ ٍجعفـر َ َ ْ ِوالبـرصيان، َ َّ َ َِ ْ ِاليـاءِب ْ َ ِوتـشديد ْ ِ ْ َ ِالعـني َ ْ َ ْ 

َوفتحها َِ ْ ْمن َ ِغري ِ ْ ٍألف َ ِ َقبلها َ َْ ِورفع َ ْ َ ُالعذاب َ ََ َوقرأ، ْ َ َ َالباقون َ ُ َكـذلك َْ ِ َ َّإال َ ْأهنـم ِ َُّ ِبتخفيـف َ ِ ْ َ ِالعـني ِ ْ َ ْ 
ٍوألف ِ َ َقبلها َ َْ َ ". 

 ) .٣٥٠: ص: ( تفسري غريب القرآن)٢(
 ) .٢٠/٢٥٥: (جامع البيان:  انظر)٣(
 ) .٤/٢٢٦: (معاين القرآن وإعرابه:  انظر)٤(
 ) .٥/٣٤٣: (معاين القرآن الكريم:  انظر)٥(
 ) .٣/٥٥: (بحر العلوم:  انظر)٦(



 

 
 

ـــــي )٢( وابـــــن اجلـــــوزي، )١(أيب طالـــــب ، )٤(، والبيـــــضاوي )٣(، والقرطب
ــسفي ــان،)٦( واخلــازن ،)٥(والن ــو حي ــسعود،)٨(واإلجيــي ،)٧( وأب ــو ال  ،)٩( وأب
  .)١٢( وابن عاشور،)١١( واآللويس،)١٠(والشوكاين

ّاآلية دل عـىل أن أزواج النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم سياق  :دليل هذا القول
ّ تبـني أن املـراد – فـإذا كـان ذلـك كـذلك - يؤتني األجر عىل الطاعـة مـرتني

 .بالضعفني من العذاب أن يكون مرتني كذلك 
ْأن املراد بالضعفني من العذاب أن جيعل العذاب ثالثة أعذبة : القول الثاين ُ، 
ــول ــول وهــذا ق ــدة إذ يق  أي  M Ä Å  Æ  ÇL " :ْأيب عبي

 وضـعفي الـيشء ،ألن ضـعف الـيشء مثلـه ؛جيعل هلا العذاب ثالثـة أعذبـة 

                                                
 ) .٩/٥٨٢٧: (اهلداية إىل بلوغ النهاية:  انظر)١(
 ) .٤/٣٧٢: (زاد املسري:  انظر)٢(
 ) .١٣/١٧٤: (اجلامع ألحكام القرآن:  انظر)٣(
 ) .٥/١١: (أنوار التنزيل:  انظر)٤(
 ) .٣/٤٤٠: (مدارك التنزيل:  انظر)٥(
 ) .٥/٢٥٧: (لباب التأويل:  انظر)٦(
 ) .٧/٢٢٠: (البحر املحيط:  انظر)٧(
 ) .٣/٣٥٠: (تفسري اإلجيي:  انظر)٨(
 ) .٧/١٠١: (إرشاد العقل السليم:  انظر)٩(
 ) .٤/٢٧٦: (فتح القدير:  انظر)١٠(
 ) .٢١/١٨٤: (روح املعاين:  انظر)١١(
 ) .٢١/٣١٩: (التحرير والتنوير:  انظر)١٢(



 

 
 

 ،جيعل اليشء شيئني حتى يكـون ثالثـة :أي )ُيضاعف(  : وجماز،مثال اليشء
 .)١( " جيعل اليشء شيئني : أي)فَّعَضُي(و :فأما قوله

نــى ذلــك أن ومع )ُيــضاعف(: القــراءة املتــواترة يف اآليــة :دليــل هــذا القــول
ــيشء إىليــضاف  ــة يكــون حتــى مــثاله، ال ــه ثالث  وعــىل هــذا فيحمــل ،أمثال

ِالضعفني من العذاب عىل أنه ثالثة أعذبة  ْ. 
 

 : الرتجيح
الذي يظهر أن الراجح اختيار ابن قتيبة ومجاهري أهل التفسري أن املـراد 

 :  وذلك ملا ييل،بالضعفني من العذاب يف اآلية أن يكون العذاب مرتني
 إال إذا ، و داللة السياق مقدمة عند التنـازع، سياق اآلية شاهد عىل ذلك-١

 . وال قرينة هنا،وجدت قرينة صارفة عن ذلك
 وإن كـان –ِّ الغالب يف كالم العرب أهنا تطلق الضعف وتريد بـه املثلـني -٢

 ولكـن األوىل – )٢(ال ينكر يف كالمها إطالق الضعف عىل ما زاد عىل املثلني
 . خاصة وقد شهد السياق بذلك ،آن عىل داللة الغالبمحل القر

َّضعف ــُي( :و) ُيـضاعف (  :وأما قول أيب عبيدة يف تفريقه بني داللـة َ (
 ال التفريـق بـني داللـتهام  فـذكر أن،أبو جعفر النحـاس فقد أجاب عن ذلك

 :أي واحـد ،)فَّعَضُيـ(و )ضاعفُيـ( يف واملعنـى ،اللغة أهل من أحد يعرفه

                                                
 ) .٢/١٣٦: ( جماز القرآن)١(
 ، )٩/٢٠٣: (لسان العرب، البن منظور:  انظر)٢(



 

 
 

 إليــك دفعــت ًدرمهــا ّإيل دفعــت إن :تقــول كــام ،مثلــني :أي ،ضــعفني جيعــل
  .)١(درمهني :يعني ،مثليه :أي ،ضعفيه
 : النتيجة

 .تعقب ابن قتيبة أليب عبيدة كان يف مكانه   
 
 
 
 
 
 
 

                                                
: ( ،  وجـــامع البيـــان، للطـــربي)٥/٣٤٤: (معـــاين القـــرآن الكـــريم، للنحـــاس:   انظــر)١(

٢٠/٢٥٥ . ( 



 

 
 

 ًمعنى فارغا: املطلب الثاين
 

ورجح ابن قتيبة بقاعدة الـسياق التـي سـبقت اإلشـارة إليهـا يف املثـال 
 Mj k  l m on p  q  :تعــاىل د قولــه ولــذا عنــ،الــسابق

r s t u  v  w x y  z  {  L)١( . 
ًفارغـا مـن  :قال أبو عبيـدة  Mj k  l m  onL  " :يقول

َمل يغرق :؛ أو قاللُاحلزن لعلمها أنه مل يقت ْ َ.  

ًكيـف يكـون فؤادهـا مـن احلـزن فارغـا يف  . وهذا من أعجب التفـسري ُ
ُوهل يربط إال عـىل قلـب! ؟  چہ ہ ہ  ۀ  ۀ چ :وقتها ذاك، واهللاُ سبحانه يقول َ ُ 

ألنـه ال .فـؤاده هـواء :ُوالعرب تقول للخـائف واجلبـان! اجلازع واملحزون؟
ًيعي عزما وال صربا ً ِ  .)٢(M) * L  :قال اهللا. َ

ً فقالوا أصـبح فارغـا مـن كـل يشء ،وقد خالفه املفرسون إىل الصواب
ــا مل هتــتم بــيشء  ــر موســى؛ كأهن ــن أم ــا هيــ-َّإال م ــيمم ــه احل َ إال أمــر -ُّتم ب ْ

  :أقوال املفرسين .)٣("ِولدها
اختلف املفرسون يف تفسري هذه اآلية فذكروا عـدة معـان مرجعهـا إىل 

 : قولني
ْفارغا من كل يشء إال مـن ذكـر موسـىأصبح فؤاد أم موسى  :القول األول ِ ِ ً           

                                                
 ) .١٠: ( سورة القصص)١(
 ) .٤٥: ( سورة إبراهيم)٢(
 ) .٣٢٨: ص: (القرآن تفسري غريب )٣(



 

 
 

 : وذهب إىل هذا املعنى .واحلزن عليه 
ــــــراء ـــــ)١(الفــ ــــــاج)٢(ـربي،والـــطـ ــــــاس)٣(،والـــزجــ                   ،)٤(،والنــحــ

 ،)٩(، والقرطبي)٨(والزخمرشي،)٧( والبغوي،)٦(، والواحدي)٥(والسمرقندي 
 ،)١٤( وابن كثـري،)١٣(،وأبوحيان)١٢( واخلازن ،)١١(، والنسفي)١٠(والبيضاوي
  .)١٨(، واآللويس)١٧( والشوكاين ،)١٦(، وأبو السعود)١٥(واإلجيي

                                                
 ) .٢/٣٠٣: (معاين القرآن:  انظر)١(
 ) .١٩/٥٢٨: (جامع البيان:  انظر)٢(
 ) .٤/١٣٤: (معاين القرآن وإعرابه:  انظر)٣(
 ) .٥/١٥٩: (معاين القرآن الكريم:  انظر)٤(
 ) .٣/٣٠٨: (بحر العلوم:  انظر)٥(
 ) .٨١٣: ص: (الوجيز:  انظر)٦(
 ) .٣/٥٢٥(: معامل التنزيل:  انظر)٧(
 ) .٣/٣٩٥: (الكشاف:  انظر)٨(
 ) .١٣/٢٥٤: (اجلامع ألحكام القرآن:  انظر)٩(
 ) .٤/٢٨٤: (أنوار التنزيل:  انظر)١٠(
 ) .٣/٣٣٠: (مدارك التنزيل:  انظر)١١(
 ) .٥/١٦٥: (لباب التأويل:  انظر)١٢(
 ) .٧/١٠١: (البحر املحيط:  انظر)١٣(
 ) .٦/٢٣٣: (تفسري القرآن العظيم:  انظر)١٤(
 ) .٣/٢٣٨: (تفسري اإلجيي:  انظر)١٥(
 ) .٧/٢٢٦: (إرشاد العقل السليم:  انظر)١٦(
 ) .٣/١١٥: (فتح القدير:  انظر)١٧(
 ) .٢٠/٤٨: (روح املعاين:  انظر)١٨(



 

 
 

 يدل ،  M t u  v  w xL :التعقيب بقوله تعاىل  : القولدليل هذا
 ولـذا ،عليه السالمعىل أن قلبها فرغ من كل يشء إال من احلزن عىل موسى 

 . والقول الذي يؤيده السياق أوىل من غريه ،ربط اهللا عىل قلبها
لعلمهـا عليـه ًفارغا من احلـزن أصبح فؤاد أم موسى  أن املعنى :القول الثاين

ــه مل  ــدة إذ يقــول. يغــرق أن  Mj k  l m  " :ِوهــذا قــول أيب عبي
nL أي ،ٌدم فرغ :منه قوهلم ،ها أنه مل يغرقمًفارغا من احلزن لعل :جمازه: 

 .)١( "وال دية فيه ،ال قود فيه
  .)٤(وابن عاشور ،)٣( والعكربي،)٢(األخفش  :وقال هبذا املعنى

يقنـت بوعـد اهللا تعـاىل ّإن أم موسـى عليـه الـسالم أ :قـالوا :دليل هذا القـول
 . وحينئذ فرغ قلبها من احلزن عىل موسى عليه السالم ،بحفظ ابنها
 : الرتجيح

 وأن ،الذي يظهر أن الراجح قول ابن قتيبة ومـن وافقـه مـن املفـرسين
أن قلــب أم موســى  Mj k  l m  onL      :معنــى قولــه تعــاىل

 : وذلك ملا ييل ،ًأصبح فارغا من كل يشء إال من ذكر موسى واحلزن عليه
 واملعنى الذي يؤيـده الـسياق ، أن هذا القول هو القول األنسب للسياق-١

                                                
 ).٢/٩٨: (جماز القرآن)١(
 ) .٥٥٣: ص: (معاين القرآن:  انظر)٢(
 ) .٢/١٠١٧: (التبيان يف إعراب القرآن:  انظر)٣(
 ) .٢٠/٨٠: (التحرير والتنوير:  انظر)٤(



 

 
 

 .أوىل من غريه 
ْ هذا املعنى يتفق وما علم من شفقة األم وشدة وجدها عـىل أوالدهـا بـام -٢ ُ

 !ً أو خشية عليهم مكروها ؟،ّ فكيف إذا أمل هبم كرب،أودع يف نفسها
 وقول اجلامعة أوىل من غريه مـا مل ،املفرسين ذهب إىل هذا القول مجاهري -٣

 .تقم حجة عىل خالفه 
 : وجياب عن قول أيب عبيدة ومن وافقه
 . وللظاهر املتبادر من اخلطاب ،بأن قوهلم خمالف لسياق الكالم

 : النتيجة
 .تعقب ابن قتيبة أليب عبيدة كان يف مكانه 

 
 
 
 



 

 
 

 ًمعنى مسحورا: املطلب الثالث
 

 وال حاجة ملعنـى ،ين القرآن عىل أحسن الوجوه وأوضحهاحتمل معا :قاعدة
 : مستكره

 ومعـاين القـرآن هـي كـذلك يف ،القرآن نزل بأحـسن األلفـاظ وأمجلهـا
 فـال حاجـة إىل أن تفـرس معـاين – فـإذا كـان األمـر كـذلك -احلسن والبيان 

 .ُ ويف املعاين الواضحة اجللية غنية عن ذلك ،القرآن عىل وجه مستكره
ا ابن قتيبة يتعقب أبا عبيدة وحيكم عىل املعنى الذي ذهب إليه وقد رأين

ُويف أقـوال الـسلف غنيـة عـن ذاك  ،ال ينبغـي القـول بـه ،بأنه معنى مـستكره
 M¿ À  Á Â Ã   Ä Å Æ Ç  È  : ولذا عند قوله تعاىل،املعنى
É Ê  Ë  Ì Í  Î Ï Ð      Ñ  L)١( . 

ــة ــن قتيب ــاجو :أي   MÇ  È ÉL " :يقــول اب َمتنَ ــسار بعــضهم  :نُ ُّي َ ُ
  .بعضا

MÍ   Î Ï Ð  Ñ  L ذا سـحر، أي ًبرشا يريدون :قال أبو عبيدة ٍ ْ َ
ٍذا رئة  َ  . ؟  ولست أدري ما اضطره إىل هذا التفسري املستكره  .ِ

َقـال جماهـد يف قولـه. وقد سبق التفسري من السلف بام ال استكراه فيه ُ: 
MÏ Ð ÑLِخمدوعا؛ ألن الـس : أي ً ُْ وقـالوا يف  .عـةحر حيلـة وخديَ

   (  ) 'M ؟ و َمـن أيـن ختـدعون :أي )٢(MÖ × Ø L  :قولـه
                                                

 ) .٤٧: ( سورة اإلرساء)١(
 ) .٨٩: ( سورة املؤمنون)٢(



 

 
 

* +  L)َأي من املعللني )١ ِ َّ  : وقال امرؤ القيس.  َُ
ِونسحر بالطعام َّ ُ َْ  )٢(ِ وبالرشاب ُ

َّأي نعلل، فكأنا نخدع َ ِوقال لبيد. ُ َ : 
َعصافري من هذا األنام املس        َّ فإننا؟َفيم نحن :فإن تسألينا ُ ِحر ُ َّ)٣( 
َّأي املعلل  .يريدون خدعتني. ْسحرتني بكالمك :والناس يقولون. َُ

  ؛يـدل عـىل هـذا التأويـل )٤(MÓ Ô  Õ Ö × L  :وقوله
ٌ ذا رئة، مل يكن يف ذلك مثل رضبوهًألهنم لو أرادوا رجال َ َ ٍ َ ولكنهم ملا أرادوا . ِ

ً خمدوعا ًرجال ُْ ِ كأنه باخلديعة سحر -َ . ّ شـبهوهًوتـشبيها رضبـوه، ً كان مثال-ُ
ِّوكأن املرشكني ذهبوا إىل أن قوما يعلمونـه وخيدعونـه وقـال اهللا يف موضـع . ً

  )٥(M! " # $ % & ' L  :آخر حكاية عنهم

ال جيوز أن يكـون   )٦(M© ª « ¬ L  :وقول فرعون
ٍإين ألظنك إنسانا ذا رئة؛ وإنام أراد :أراد به َ ِ ًإين ألظنك خمدوعا :ً ُْ َ َ ")٧( . 

                                                
 ) .١٥٣: ( سورة الشعراء)١(
ٍأرانا موضعني ألمر غيب: وصدر البيت) . ٧٨: ص: ( ديوان امرئ القيس)٢( ْ َ ِ َ ِ ِ ُ.  
 ).٤٧: ( ديوان لبيد)٣(
 ) .٤٨: ( سورة اإلرساء)٤(
 ) .١٠٣: ( سورة النحل)٥(
 ) .١٠١: ( سورة اإلرساء)٦(
 ) .٢٥٧-٢٥٥: ص: ( تفسري غريب القرآن)٧(



 

 
 

 : ملفرسينأقوال ا
 وإليــك ،ذكـر املفـرسون عـدة أقـوال يف املـراد باملـسحور يف هـذه اآليـة

 : أشهر أقواهلم
 وممـن ، وهـذا اختيـار ابـن قتيبـة،املخدوع :أن املراد باملسحور :القول األول

   :ذهب إليه من املفرسين
، واخلطيـــب )٤( واخلـــازن ،)٣(، والواحـــدي)٢(والنحـــاس،)١(جماهـــد

  .)٥(الرشبيني
 : ذا القولأدلة ه

 وال ينبغـي محـل ، معاين القـرآن حتمـل عـىل أحـسن الوجـوه وأوضـحها-١
 . وهذا التأويل واضح الداللة ال استكراه فيه ،مستكره  معانيه عىل معنى

ٍ ذا رئــةً ألهنــم لـو أرادوا رجــالسـياق اآليــات يؤيــد هـذا املعنــى ؛ -٢ َ  يأكــل ِ
ٌ، مل يكن يف ذلك مثل رضبوهويرشب َ  .  لهَ

  . هذه اآلية تدل عىل هذا التأويل  نظائر-٣
ِاملجنون الذي سحر فاختلط عقله :أن املراد باملسحور :القول الثاين  وذهب ،ُ

                                                
: ، وبحــر العلــوم، للــسمرقندي)٤/١٦١: (معــاين القــرآن الكــريم، للنحــاس:  انظــر)١(

 .ومل أهتد إليه يف تفسري جماهد املطبوع ) . ٢/٣١٤(
 ) .٤/١٦١: (معاين القرآن الكريم:  انظر)٢(
 ) .٦٣٦: ص: (الوجيز:  انظر)٣(
 ) .٤/١٦٣: (لباب التأويل:  انظر)٤(
 ) .٣/٣٤٦: (الرساج املنري:  انظر)٥(



 

 
 

 :  ومنهم ،إىل هذا ملعنى مجاهري أهل التفسري
 وأبـو ،)٥( والنـسفي،)٤( والـرازي،)٣(، وابن اجلوزي)٢( وابن عطية ،)١(مقاتل
ــري ،)٦(حيــان  وابــن ،)١٠( واإلجيــي،)٩(والبقــاعي ،)٨( والثعــالبي،)٧( وابــن كث

  . )١٤( وابن عاشور،)١٣( والسعدي، )١٢( واآللويس،)١١(عجيبة 
 : أدلة هذا القول

 ويزاد عىل ذلك بأن أشـهر داللـة لكلمـة ،هي أدلة القول األول نفسها
ِهو ذاك املجنون الذي سحر فغلب عىل عقله ) مسحور( ُ ِ ُ. 

                                                
 ) .٢/٢٦٠: (تفسري مقاتل:  انظر)١(
 )٤٦١ /٣: (املحرر الوجيز:  انظر)٢(
 ) .٣٥٥: ص: (نزهة األعني النواظر:  انظر)٣(
 ) .٢٠/٣٥٢: (مفاتح الغيب:  انظر)٤(
 ) .٢/٢٦٣: (مدارك التنزيل:  انظر)٥(
 ) .٦/٤٠: (بحر املحيطال:  انظر)٦(
 ) .٥/٨٣: (تفسري القرآن العظيم:  انظر)٧(
 ) .٣/١٣١: (اجلواهر احلسان:  انظر)٨(
 ) .٤/٣٩١: (نظم الدرر:  انظر)٩(
 ) .٣/١٤٦: (، و)٢/٣٩٣:  (تفسري اإلجيي:  انظر)١٠(
 ) .٣/٢٠٥: (البحر املديد:  انظر)١١(
 ) .١٥/٨٩: (روح املعاين:  انظر)١٢(
 ) .٤٥٩: ص: ( الكريم الرمحنتيسري:  انظر)١٣(
 ) .١٨/٣٢٩: (التحرير والتنوير:  انظر)١٤(



 

 
 

 ،)١(رئـة : أي،رْحَسـالـذي لـه  :ة املراد باملسحور يف هـذه اآليـ: القول الثالث
  :ْ إذ يقول، وهذا قول أيب عبيدة،مثلكمبرش يأكل ويرشب فهو ولذا 

" MÍ  Î Ï Ð  ÑL ما تتبعـون  :كقولك،ما تتبعون :أي
َإال رجال مسحورا، أي له س ً ُوهـو أيـضا مـ ،رْحً وكـذلك كـل دابـة أو  ،رَّحَسً

 : ِّر الرئة، قال لبيدْحَّلسًرا، واْحَألن له س؛ مسحور  طائر أو برش يأكل فهو
ِعصافري من هذا األنام املسحر         َّ فإننا؟َفيم نحن :فإن تسألينا َّ َ ُ ُ 

ِونسحر بالطعام وبالرشاب  : )٢(وقال َّ ُ َْ ُ 
َفأرادوا أن يكون مل،َألن أهل السامء ال يأكلون؛ ُنغذي  :أي َ  .)٣(" ًكاَ

  . )٤(وذهب إىل هذا املعنى مكي بن أيب طالب
 : ل هذا القولدلي

 وعليــه فــإن املــرشكني أرادوا بقــيلهم ذاك صــد ،ِّر الرئــةْحَّالــس :قــالوا
 . فام هو إال برش مثلهم يأكل ويرشب ،الناس عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

 فاملـسحور يـراد ،ّجوز بعض املفرسين محل اآليـة عـىل معنيـني :القول الرابع
وذهـب إىل هـذا  ،و يأكـل ويـرشب فهـ،ِالذي لـه رئـة : به  ويراد،املجنون :به

                                                
ْ السحر)١( ِمـا التـزق بـاحللقوم واملـرئ مـن أعـىل الـبطنالرئة، وعىل : يطلق عىل: َّ ْ َ ُ ْ َْ َ ْ َِ ُ ْمـن قلـب -َ َ

ٍوكبد ورئة ٍَ َِ : ّ، وتـاج العـروس، للزبيـدي)٤/٣٤٨: (لسان العرب، البـن منظـور:  انظر-ِ
)١١/٥١٠. ( 

 )٢٤: ص: (امرىء القيس كام سبق:  أي)٢(
 ) .١/٣٨١: ( جماز القرآن)٣(
 ) .٨/٥١٧٩: (، و)٦/٤٢١٨: (اهلداية إىل بلوغ النهاية:  انظر)٤(



 

 
 

  .)٢( وأبو السعود،)١(الطربي :القول
 : دليل هذا القول

يمكن أن يستدل هلذا القول بأنه إذا أمكـن محـل القـرآن عـىل أكثـر مـن 
 .معنى فهو أوىل ؛ فذاك من خصائص الكالم البليغ 

 الرتجيح 
 ، وهو قـول مجـاهري أهـل التفـسري،الذي يظهر أن الراجح القول الثاين

ِاملجنون الذي سحر فاختلط عقله :أن املراد باملسحور  :  وذاك ملا ييل،ُ
 . قوة أدلتهم -١
 ومعـاين القـرآن حتمـل ، أن هذا املعنى هو املتبادر الـشائع عنـد اإلطـالق-٢

 .عىل املعروف املشهور يف لسان العرب 
 : وجياب عن األقوال األخرى

ْ وإن كـان لـه - املخـدوع :سحور قول ابن قتيبة ومن وافقه بأن املراد بامل-١
إال أن هـذا املعنـى لـيس هـو  -حظ من النظر ؛ ألن الـسحر حيلـة وخديعـة 

 .املتبادر عند اإلطالق 
قد أجاب عن . الذي يأكل ويرشب  : قول أيب عبيدة بأن املراد باملسحور-٢

 .هذا القول وتوىل الرد عليه ابن قتيبة فأجاد وأحسن 
بأن محل اآليـة عـىل  : جياب عن ذلك،عىل املعنيني القول بأن حتمل اآلية -٣

                                                
 ) .١٧/٤٦٠: (جامع البيان:  انظر)١(
 ) .٥/١٧٦: (إرشاد العقل السليم:  انظر)٢(



 

 
 

 أما إذا ، وال قرينة مرجحة،أكثر معنى إنام حيسن إذا كانت املعاين كلها سائغة
 أو كـان أحـد تلـك املعـاين فيـه نظـر فـال يـصار إىل ،وجدت قرينـة للرتجـيح

 .القول بذلك 
َولذا تعقب ابن كثري ابن جرير الطربي يف تصويبه ُ  ": دةلقـول أيب عبيـ ّ

ئي يأتيـه بـام اسـتمعوه مـن ِوفيه نظر؛ ألهنم إنام أرادوا هاهنا أنه مسحور له ر
  .)١(" الكالم الذي يتلوه

 : النتيجة
 .تعقب ابن قتيبة أليب عبيدة كان يف مكانه   
 
 
 
 

                                                
 ) .٥/٨٣: ( تفسري القرآن العظيم)١(



 

 
 

 معنى لواقح: املطلب الرابع
 

 فذكر أن تفسري القرآن يكون عىل ،رجح ابن قتيبة بالقاعدة السابقة
 : وإليك كالمه عند قوله تعاىل،املعاين دون معنى مستكرهأحسن 

MX Y  Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b  
c L)١( . 

 هي إنام )لواقح( :عبيدة أبو قال MX Y  Z L " :ْإذ يقول
 .تنتجه كأهنا. السحاب وتلقح الشجر تلقح أهنا يريد . ملقحة مجع ُمالقح،
 العـرب جيـد وهـو. هاالسـتكرا هبذا التفسري هذا إىل اضطره ما أدري ولست
َّالطرمـاح قـال. ًالقحـا والـريح لـواقح، الرياح تسمي ِ ًبـردا وذكـر ِّ  عـىل َّمـده ُْ

 : به يستظلون الشمس يف أصحابه
ِقلٌق ِألفنَان َ َالريا ْ ٍلالقح ِح       ِّ ِ ها ِ َمنْ ْوحائل ِ ِ َ َ)٢( 

. ًعقـيام :ويـسمون الـشامل أيـضا. الشامل :واحلائل.  اجلنوب :فالالقح
ِّقال كثري. ًكام سموا اجلنوب القحا. التي ال حتملوالعقيم  َ ُ : 

َومر بسفساف الّرتاب عقيمها  َُ َ َ ُّ َِ ِ َِ ِ ْ ِ)٣( 
                                                

 ) .٢٢: ( سورة احلجر)١(
َّ ديوان الطرماح)٢( ِ يصف الربد أنـه : وقلق. رضوهبا وأنواعها : أفنان الرياح) . ٢١١: ص: (ِّ

 .يضطرب وخيفق لرضب الرياح 
ِّ ديـــوان كثـــري عـــزة)٣(  . إذا مـــستثابات الريـــاح تنـــسمت: وصـــدر البيـــت ) .١٥٠:  ص: (ُ

س أســا: انظــر .من والربكــة التــي يرجــى خريهــاُ ذوات الــيالريــاح: مــستثابات الريــاحو
= 



 

 
 

 ألهنا حتمل السحاب - ً أي حامال- ًيعني الشامل، وإنام جعلوا الريح القحا
ِّوتقلبه وترصفه، ثم حتمله فينزل َوقـال أبـو وجـزة . ُفهـي عـىل هـذا احلامـل. َ َ ْ َ

َيذكر محريا ور َ ْدت ماءً َ : 
هن يف مسك ٍحتى رعني الشوى منْ َِ َ ْ َّ ُ َ ََّ َ َ ِمن نسل جوبة اآلفاق مهداج        َّ َ َْ َ َّ َ ِْ ِ ِِ َ ِ ْ)١( 

أدخلـن قـوائمهن يف املـاء حتـى صـار  :؛ أي)سلكن الشوى( :ويروى
َاملاء هلا كاملسك ُثم ذكر أن املاء من نسل ريح جتوب البالد. وهي األسورة. َ َ ْ َ. 

وممــا . ّ ألهنــا محلتــه وهــو ســحاب وحلتــه؛ كالولــدفجعــل املــاء للــريح
 ½¾ ¼ « Mµ ¶ ¸ ¹  º  :قوله تعاىل هذا يوضح
¿ À Á  Â Ã   L)٣( " محلت :أي )٢( . 

 : أقوال املفرسين
إىل عـدة  ) لـواقح (ـبـ ) الريـاح ( يف توجيـه وصـفاختلـف املفـرسون 

  :أقوال
ِأن لواقح :القول األول  مـل حتّ أن الريـاحأي حوامـل، واملعنـى ،ِمجع القح :ّ

ّاملاء والسحاب وتقلبه وترصفه ثم تـستدره ِْ َ َ ّ  وذهـب ، وهـذا قـول ابـن قتيبـة،ّ
                                                

 ) .١/١١٨: (البالغة، للزخمرشي =
َسـلكن ": ًشـارحا هـذا البيـت) ٤/٣٦: ( يقول األزهري يف هتذيب اللغة)١( ُاألتـن ِيعنـي ْ ُ  .

َّشواهن أدخلن ُ َمسك يف  .قوائمهن: أي َ َكاملسك صار ماء يف أي: َ  ذلك جعل ثم، أليدهيا َ
ِنسل من املاء ْ  ."محلته ألهنا :كالولد   للريح املاء فجعل، البالد جتوب ريح َ

 ) . ٥٧: ( سورة األعراف)٢(
 ) . ٢٣٧: ( تفسري غريب القرآن)٣(



 

 
 

  . )٣( والشنقيطي،)٢( وصديق حسن خان،)١(النسفي :إليه
 : أدلة هذا القول

، وتريــد بــذلك أهنــا )لــواقح ( جــاء يف لــسان العــرب وصــف الريــاح بـــ -١
 .حوامل للمطر

  M¿  À Áقوله تعـاىل  وذاك يف  ذا املعنى ورد يف القرآن ما يؤيد ه-٢
Â Ã   L  فعىل هذا تكون الريح القحة بمعنى حاملة حتمل ،محلتأي 

 .السحاب 
ِأن لـواقح : :القول الثـاين َ أي ذات لقـاح ،عـىل جهـة النـسبة ،ِمجـع القـح :ّ َ- 

 : ومنه قول النابغة –ذو متر  : وتامر :ذو لبن : أي ،البن :كقوهلم
ٍّكليني هلم َ ِ ِ ِ يا أميمة ناصبِِ ِ َ َ َ َْ ِ وليل أقاسيه بطىء الكواكب            َُ ِ ِ َِ َ َْ ِ َ َُ ٍ)٤( 

  .)٥( عىل جهة النسب،ذو نصب :أي :)ناصب(: فقوله
                                                

 ) .٢/٢٢٦: (مدارك التنزيل:  انظر)١(
 ) .٧/١٥٩: (فتح البيان:  انظر)٢(
 ) .٢/٢٦٨: (أضواء البيان:  انظر)٣(
: قولــه"): ٢/٣٢١: (يقــول البغــدادي يف خزانــة األدب) . ١٣: ص: ( ديــوان النابغــة)٤(

ًأمر من وكلت األمر إليه وكال من باب وعد، ووكوال: كليني ً إذا فوضته إليـه واكتفيـت : ٌ
مــن :  بمعنــى منــصب)ناصــب  (و. تــرخيم أمامــة، وهــي بنتــه،  تــصغري) أميمــة (و . بــه

ذي : النصب وهو التعـب، فجـاء بـه عـىل طـرح الزائـد، ومحلـه سـيبويه عـىل النـسب، أي
دعينـي هلـذا : يقـول. أكابده: ) أقاسيه (و . ذو خوف: طريق خائف أي: نصب، كام يقال

ًاهلم املتعب ومقاساة الليل البطيء الكواكب بالسهر؛وال تزيـديني لومـا وعـذال؛ وجعـل  ً
  ."ًبطء الكواكب دليال عىل طول الليل كأهنا ال تغرب فينقيض الليل

 ) .٢/٣٢٢: (خزانة األدب، لعبدالقادر البغدادي:  انظر)٥(



 

 
 

َ أن الرياح ذات لقاح :ومعنى اآلية  . فتلقح السحاب والشجر ،َ
  . )٣( وأبوحيان، )٢( والراغب األصفهاين،)١(الثعالبي :وذهب إىل هذا

 .ورود هذا املعنى يف أحاديث العرب وأشعارها  : القولدليل هذا
ِ مجـع ملقحـة،مالقـح : أي،أن معنى الريـاح لـواقح :القول الثالث ْ ِ وملقـح ،ُ ْ ُ
ِّ وردت الكلمــة إىل أصــلها ،ًختفيفــا املــيم تحــذفاســم فاعــل ف  ،)٤( )لقحــة(ُ

ــه،القحــة جتمــع كــام فجمعهــا ــاح ملقحــة ف  وعلي ِالري ــح ،لغريهــاُ  فهــي تلق
  MX Y " : ولـذا يقـول، والشجر، وهذا قول أيب عبيـدةالسحاب

Z L حـة للـسحاب، والعـرب قـد ِقْلُألن الـريح م؛ مالقـح  جماز :جمازها
ّ كقول هنشل بـن حـرى ،ألهنا تعيده إىل أصل الكالم؛ تفعل هذا فتلقي امليم  َِ َ ْ َ

 : يرثى أخاه
ٍليبك يزيد بائس لرضاعة ِ ٌ ُُ َّوأشعث ممن طوحته الطوائ     َ َْ  )٥(ُحَّ

ِفحذف امليم ألهنا املطاوح ِ َ.  

                                                
 ) .٢/٢٩٢: (ناجلواهر احلسا:  انظر)١(
 ) .٧٤٤: ص: (مفردات ألفاظ القرآن:  انظر)٢(
 ) .٥/٤٣١: (البحر املحيط:  انظر)٣(
 ) .٤/١٧٩: (املقتضب، للمربد:  انظر)٤(
يزيــد بالنــرص والكــرم للــذليل وطالــب يــصف الــشاعر ف .املــرشف عــىل اهلــالك : الطــائح)٥(

 فأرشف عىل دة السنني أصابته شمناملعروف، فيقصده الضارع للخصومة، ويلتجئ إليه 
، ولـسان العـرب، البـن )١/٣٠٧: (خزانـة األدب، لعبـدالقادر البغـدادي: انظر.اهلالك 
 ) .٢/٥٣٦: (منظور



 

 
 

 :  وقال رؤبة
ِْخيرجن من أجواز ليل غاض ِ ٍ َ ْ ُ)١( 

ِأي مغىض ُ.  
 : َّوقال العجاج

ْتكشف عن مجاته دلو الدال َّْ ُ ِ ِ َِ َ )٣(" )٢(.  
 ،)٦( وابـــــن كثـــــري،)٥( واخلــــازن،)٤(الواحـــــدي :وذهــــب إىل هـــــذا

 .)٧(والسعدي
                                                

ِنــضو قـداح النَّابــل النَّــوايض: وعجــز البيــت).٨٢: ص: (  ديـوان رؤبــة)١( ِ ِ ِ َ ْ : وليلــة غاضــية .َ
 ) .١٥/١٢٨: (لسان العرب، البن منظور: انظر.شديدة الظلمة

َعباءة غ: وعجز البيت). ١/٢٤٤: (ديوان العجاج )٢( ً ْراء من أجن طالْثَ ٍ ْ َ يقول ابـن قتيبـة،  . َ
ْهو اجلاذب للدلو ليخرجهـا، يقـال منـه: َّالدايل " ): ٦١٢: ص:  ( يف أدب الكاتب َّ َ دال : ُ

ُيدلو، و ْ ْ املديل (َ َهـو املـستقي، يقـال): ُ ْ ُأدىل دلـوه : ُ َ َ ْْ َ ولـو قـال ، ستقيإذا ألقاهـا يف املـاء ليـ: َ
ْالعجاج املديل لكان أشبه بام أراد، ولكنه أراد القافية، وعلم أن الدايل واملديل جيـوز أن يوصـف  ُْ ُ

ويقـول اجلـواليقي يف رشح  . " فأراد يكـشف عـن املـاء دلـو املـستقي: هبام املستقي بالدلو، قال
ئهـا، والـدايل اجلـاذب مجع مجة، ومجة البئر اجـتامع ما: تّواجلام "): ٣٠١: ص: (أدب الكاتب

: والعبايـة. للدلو من البئـر ليخرجهـا، ويقـال الـدايل معنـاه صـاحب الـدلو، كـالالبن والتـامر 
ألنـه ال ؛ -الطحلـب:  أي–ويعني بالعباية ما عىل املاء من الغلفق . الكساء، والغثراء كالغرباء 

 ."طال عليه طالء وهو ما ألبسه. املتغري : نِواألج. يورد 
 ) .١/٣٤٨: (القرآن جماز )٣(
 ) .١/٥٩٠: (الوجيز:  انظر)٤(
 ) .٤/٦٣: (لباب التأويل:  انظر)٥(
 ) . ٤/٥٣٠: (تفسري القرآن العظيم:  انظر)٦(
 ) .٤٣٠: ص: (تيسري الكريم الرمحن:  انظر)٧(



 

 
 

 : أدلة هذا القول
ــالم العــرب ورود هــذا األســلوب -١ ــى ،يف ك  مــن إطــالق الفاعــل بمعن

ِمفعل ْ)١(.  
ُ ســياق اآليــات يؤيــد هــذا املعنــى ؛ فــإذا لقحــت الريــاح الــسحاب نــزل -٢ ّ

ــإذن اهللا-املطــر ــاىل، - ب ــه تع  \ ] MX Y  Z  : وتأمــل قول
] ̂  L . 

َ فالريــاح القحــة ملقحة،أن الريــاح لــواقح ومالقــح :القــول الرابــع ِّ  القحــة،ُ
ِّملقحة إلو ، املاء ملهاحل وممـن  فيـه، عملهـا  وذاكوالشجر السحاب لقاحهاُ

 ،)٥( والزجــاج،)٤( والطــربي،)٣( األخفــش،)٢(الفــراء : ّفــرس اآليــة عــىل هــذا
 ،)٩( والــــــرازي،)٨( وابــــــن عطيــــــة،)٧( والنحــــــاس،)٦(والسجــــــستاين

                                                
 ) .٢/٢٢: (اخلصائص، البن جني:  انظر)١(
 ) . ٢/٨٧: (معاين القرآن:  انظر)٢(
 ) . ٥٠٨: ص: (نمعاين القرآ:  انظر)٣(
 ) .١٧/٨٦: (جامع البيان:  انظر)٤(
 ) .٣/١٧٧: (معاين القرآن وإعرابه:  انظر)٥(
 ) .٤٠٢: ص: (نزهة القلوب:  انظر)٦(
القحــة والقــح عــىل ّالنحــاس يــرى أن : قلــت) .٤/٢٠: (معــاين القــرآن الكــريم:  انظــر)٧(

النـسب أي جهـة القح عىل  جيوز أن يقال هلا -١:  عىل أحد معنينييأيتاحلقيقة بال حذف 
 . وجيوز أن يقال هلا القح أي حامل -٢.ذات لقاح، كأهنا تلقح السحاب والشجر 

 ) ٣/٣٥٦: (املحرر الوجيز:  انظر)٨(
 ) .١٩/١٤٠: (مفاتح الغيب:  انظر)٩(



 

 
 

ـــي ـــضاوي ،)١(والقرطب ـــسعود،)٢(والبي ـــو ال ـــشوكاين،)٣(وأب وابـــن ،)٤( وال
 .)٥(عاشور

 فالريـاح ،سـائغ أن حيمـل عـىل كـال املعنيـني) لـواقح(لفظ  :لدليل هذا القو
 ومحـل ألفـاظ القـرآن عـىل ،)٦(لواقح فهي حاملة للمطر، وملقحة للسحاب

 مامل تكن قرينـة مانعـة ، فذاك من خصائص الكالم البليغ،أوسع املعاين أوىل
 .من ذلك 
 : الرتجيح

 ، عىل معنيـنيتدل) لواقح (  وأن ،القول الرابع الذي يظهر أن الراجح
 وال ، وذاك جـار عـىل أسـلوب العـرب يف كالمهـا، وملقحة،فالرياح القحة

 .قرينة مانعة من محل اللفظ عىل أوسع معانيه 
بأن اختيار أحد املعاين لـيس بـأوىل مـن املعنـى  :وجياب عن األقوال األخرى

ً مادام االستعامل واللفظ والسياق سائغا للقول هبا مجيعا ،اآلخر ً. 
يف محله لواقح عىل معنى مالقح -َقول أيب عبيده  وصف ابن قتيبةوأما 

قال " :ْ فريد عليه بقول ابن جني إذ يقول،ّ بأنه قول فيه استكراه واضطرار–

                                                
 ) .١٠/١٥: (اجلامع ألحكام القرآن:  انظر)١(
 ) .٣/٣٦٦: (أنوار التنزيل:  انظر)٢(
 ) .٥/٧٢: (لعقل السليمإرشاد ا:  انظر)٣(
 ) .٣/١٢٧: (فتح القدير:  انظر)٤(
 ) .١٤/٣٧: (التحرير والتنوير:  انظر)٥(
 ) .٥/٢١٠: (معجم مقاييس اللغة، البن فارس:  انظر)٦(



 

 
 

؛ ألن الــريح  مالقــح :وقياســه  MX Y  Z L ": اهللا عــز وجــل
حـت ِقَ فـإذا ل،حت هـيِقَوقد جيوز أن يكون عىل ل. تلقح السحاب فتستدره

 لقحت السحاب، فيكون هـذا ممـا اكتفـى فيـه بالـسبب مـن املـسببت أَكَزَف
")١(. 

 : النتيجة
 .تعقب ابن قتيبة أليب عبيدة مل يكن يف مكانه 

 

                                                
 ) .٢/٢٢: ( اخلصائص)١(



 

 
 

 ّداللة رد األيدي إىل األفواه:  املطلب اخلامس
 

 .القول الذي تؤيده آية أخرى أوىل من غريه  :قاعدة
 فــأوىل تلــك ، وتعــددت أقــواهلم،إذا اختلــف املفــرسون يف معنــى آيــة

 ،ًاملعاين بالتقديم ما شهد له آية أخرى ؛ وذاك أن القرآن يفـرس بعـضه بعـضا
 .ويدل بعضه عىل بعض 

ّ وتعقـب أبـا عبيـدة ،وقد أومـأ ابـن قتيبـة إىل هـذه القاعـدة ورجـح هبـا
 :  ويدلك عىل ذاك حديثه عند قوله تعاىل،ّوضعف قوله

 MX  Y    Z   [ \    ]    ^ _    `   a     b 
c  d  fe  g h i kj l m n o  

p q r s t u    v  w x  y z { | } 
~ �   L)١(.  

 مـا تركـوا :عبيـدة أبـو قـال   Mo p q rL ": ْإذ يقول
ِيسلموا ومل به، مرواُأ ُ. 

 :واملعنـى! الـيشء عـن أمـسك إذا فيـه؛ يف َيـده َّرد :قال ًأحدا أعلم وال
ُّردوا  : الشاعر قال كام. وغيظا ًحنقا هاعلي ُّعضوا :أي أفواههم، يف أيدهيم َ

َيردون ُّ ِفيه ِيف َُ ْعرش ِ ِاحلسود َ ُ َ)٢( 
                                                

 ) .٩: ( سورة إبراهيم)١(
ــة : انظــر)٢( ــري، البــن قتيب : لألزهــري، وهتــذيب اللغــة، )٨٣٤: ص.: (كتــاب املعــاين الكب

: وعجــز هــذا البيــت). ١٢/١١٣: (، واجلــامع ألحكــام القــرآن، للقرطبــي)١٤/١٧٠(
= 



 

 
 

ُيغيظون أهنم :يعني  قـول ونحـوه العـرش، أصـابعه عـىل يعض حتى َاحلسود َ
َاهلذيل ُ:  

َقد  َى أنـَْفنأَ ُله أزمـِامـَ ْ َ ُ َفأضحى يعض عيل الوظيفا        ُهـَ َِ َ َ َ ََّ َ َ ُّ ْ َ)١(  
َّ أفناهــا بــالعض، فأضــحى يعــض عــيل قــد أكــل أصــابعه حتــى :يقــول ُّ

ُوظيَف الذراع، وهكذا فرس هذا احلرَف ابن مـسعود ُ واعتبـاره قولـه عـز ،)٢(ِ ُ
  .)٤( " )٣(M|  }  ~  �  ¡  ¢  £ L   :وجل يف موضع آخر

 : أقوال املفرسين
 ودونـك أشـهر تلـك ،ذكر املفـرسون عـدة معـان يف تفـسري هـذه اآليـة

  :األقوال
عىل ًوحنَقا  ً غيظا،ُّفعضوا عليها ،وا أيدهيم يف أفواههمُّأهنم رد :القول األول

 وذهب إىل ، واختيار ابن قتيبة، وهذا قول ابن مسعود ريض اهللا عنه،الرسل
 : هذا القول من املفرسين

                                                

ّحتى يعض عيل األكفا  = ُ ّ ّ َ َ   . 
: ْ األزم"): ١٢/١٦: (قال ابن منظور يف لـسان العـرب). ٢/٧٣: (ديوان اهلذليني: انظر)١(

:  يف اللـسانًوقال أيـضا . "شدة العض بالفم كله، وقيل باألنياب، واألنياب هي األوزام
ِّمستدق الذراع والساق مـن اخليـل واإلبـل ونحومهـا، واجلمـع: الوظيف "): ٩/٣٥٨( ُّ َ ْ ُ :

ِاألوظفة ْ َ ".  
 ) .١٦/٥٣١: (جامع البيان، للطربي:  انظر)٢(
 ) .١١٩: ( سورة آل عمران)٣(
 ) .٢٣١-٢٣٠: ( تفسري غريب القرآن)٤(



 

 
 

 ،)٥( والنيـسابوري،)٤( والقرطبـي،)٣( والواحـدي، )٢( والنحـاس، )١(الطربي
  . )٦(وأبو حيان

 : أدلة هذا القول
ِرد اليد إىل الفم  : واملعنى املفهوم من مجلة،كالم املعروفال هذا-١ ّ. 
 واملعنـى الـذي يـدل عليـه القـرآن أوىل مـن ، هذا القول تؤيده آية أخرى-٢

 .غريه 
 . وداللة السياق من قرائن الرتجيح ، سياق اآليات يشهد هلذا التأويل-٣

َأن هذا مثل رضبه اهللا تعاىل لبيان إعراضـه :القول الثاين   ولـذا ،م عـن احلـقَ
 Mo p q  " :ْ وهــذا قـول أيب عبيـدة إذ يقــول،سـكتوا فلـم جييبـوا

rL   وا عـام أمـروا بقولـه مـن ّفـَل، وموضعه موضـع كَجماز املث :جمازه
أمـسك إذا مل : أي   ، يـده يف فمـهّرد :ومل يؤمنوا به ومل يسلموا، ويقـال ،احلق
 .)٧("جيب

                                                
 ) .١٦/٥٣٤: (جامع البيان:  انظر)١(
 ) .٣/٥٢٠: (اين القرآن الكريممع:  انظر)٢(
 ) .٥٧٨: ص: ( الوجيز:  انظر)٣(
 ) .٩/٣٤٥: (اجلامع ألحكام القرآن:  انظر)٤(
 ) .٧/٣٢١: (غرائب القرآن:  انظر)٥(
 ) .٥/٣٩٧: (البحر املحيط:  انظر)٦(
 ) .١/٣٣٦: ( جماز القرآن)٧(



 

 
 

 أن هـذا القـول )٢(لـشوكاين وذكر ا،)١(األخفش :وذهب إىل هذا املعنى
 وفرس السعدي اآلية عـىل هـذا ،أقرب إن ثبت هذا االستعامل يف لغة العرب

  .)٣(املعنى
 وطريقـة خطاهبـا ،جـاء يف سـنن العـرب يف كالمهـا :قـالوا :دليل هذا القول

 والقـرآن ، فيـه يـده يفّقـد رد :للرجل إذا أمسك عن اجلـواب وسـكتقوهلا 
 . لبيان معانيه  فهي طريق،نزل بلسان العرب

  M t :بوا الرسـل، وردوا علـيهم بـأفواههم، فقـالواّكذأهنم  :القول الثالث
u    v  w x  y z { | } ~ �   L، ـــــول  وهـــــذا ق
  . )٥( واختاره ابن كثري، وقتادة،)٤(جماهد

 ويؤيـد قـول جماهـد " :ابن كثري يف ترجيح هـذا القـول قال :دليل هذا القول
ـــتامم الكـــالم ـــك ب ـــسري ذل  | } M t  u    v  w x  y z :تف

} ~ �   Lِّتفـسري ملعنـى رد أيــدهيم يف  -واهللا أعلــم -هـذا    فكـأن َ
 .)٦(" أفواههم

                                                
ــي:  انظــر)١( ــان، للثعلب ــي، واجلــامع ألحكــام ال)٥/٣٠٧: (الكــشف والبي : قــرآن، للقرطب

: ، وفـــتح القـــدير، للـــشوكاين)٥/٣٩٨: (، والبحـــر املحـــيط، أليـــي حيـــان)٩/٣٤٦(
 .، ومل أهتد إليه يف كتاب معاين القرآن، لألخفش )٣/٩٧(

 ) .٣/٩٧: (فتح القدير:  انظر)٢(
 ) .٤٢٢: ص: (تيسري الكريم الرمحن:  انظر)٣(
 ) .١٢٥: ص: (تفسري جماهد:  انظر)٤(
 ) .٤/٤٨١: ( القرآن العظيمتفسري:  انظر)٥(
  ) .٤/٤٨١: ( تفسري القرآن العظيم)٦(



 

 
 

 :أشاروا بأيـدهيم إىل ألـسنتهم ومـا نطقـت بـه مـن قـوهلم أهنم :القول الرابع 
Mt u v  w  x L إقناطـا ،هذا جوابنا لكم ليس عندنا غريه :يأ ً

 ورجحه ابـن املنـري ،)١(خمرشي إىل قوة هذا املعنىّونبه الز . هلم من التصديق
  .)٣( واختاره اآللويس،)٢(يف حاشيته عىل الكشاف

        يف حاشـيته عـىل–قـال ابـن املنـري يف تـرجيح هـذا القـول  :دليل هـذا القـول
 عــىل املــصنف نبــه الــذي الوجــه هــذا الوجــوه هــذه وأقــوى " : -الكــشاف
ً قـوال يـامناإل مـن الرسل إقناطهم ألن؛ كذلك كان وإنام ،بالقوة اختصاصه

  .)٤("الكفر يف حلسدهم املناسب هو الفم يف اليد بوضع ًوفعال
أهنــم ردوا نعمهــم  :املعنــى و، الــنعماملــراد هبــاأن األيــدي  :القــول اخلــامس

 . )٥(ًجحودا هلا  بأفواههم
 ،ًأهنم كانوا يـضعون أيـدهيم عـىل أفـواه الرسـل ردا لقـوهلم :القول السادس

  .)٧( وإىل هذا املعنى ذهب مقاتل،)٦(ا قول احلسنوهذ
                                                

 ) .٢/٥٤٢: (الكشاف:  انظر)١(
 .املصدر السابق :  انظر)٢(
 ) .١٣/١٥٢: (روح املعاين:  انظر)٣(
 ) .١(مع حاشية ابن املنري عليه، حاشية ) ٢/٥٤٢: (الكشاف:  انظر)٤(
، )٣/١٢٥: (والنكـت والعيـون، للـامرودي، )٣/١٥٦: (معاين القـرآن، للزجـاج:  انظر)٥(

 ) .٢/٥٤٢: (والكشاف، للزخمرشي
ـــاموردي:  انظـــر)٦( ـــون، لل ـــة)٣/١٢٥: (النكـــت والعي ـــن عطي ـــوجيز، الب : ، واملحـــرر ال

)٣/٣٢٦. ( 
 ) .٢/١٨٥: (تفسري مقاتل:  انظر)٧(



 

 
 

ًأهنم وضعوا أيدهيم عىل أفواههم إخفاء لشدة الـضحك مـن  :القول السابع
 :وذهـب إىل هـذا القـول.  وذاك عىل سبيل االستهزاء بالرسل ،كالم الرسل
  .)١(ابن عاشور

 أشـاروا ،إين رسـول اهللا إلـيكم : أهنم كانوا إذا قال هلـم نبـيهم :القول الثامن
ــواههم  بأصــابعهم إىل ــه  :أف ــذيبا ل ــه ،ًأن اســكت تك ــه أبــو ،ًوردا لقول  قال

  .)٢(صالح
يمكن أن يستدل هلذه األقوال أن ألفـاظ اآليـة صـاحلة  :)٣(دليل هذه األقوال

 .ُلتحمل عىل كل معنى مما ذكر 
 : الرتجيح

 وأن ،الذي يظهر أن الراجح قول ابن قتيبة ومـن وافقـه مـن املفـرسين
 وذلـك ،األفواه العض عليها مـن شـدة احلنـق والغـيظ  نى رد األيدي إىلمع

 . وسالمتها من النقد ،لقوة أدلة هذا القول
 : وجياب عن األقوال األخرى

الـسكوت  :بأن املراد برد األيدي إىل األفواه ومن وافقه قول أيب عبيدة ً:أوال
  :  يرد عليه بام ييل،واالمتناع عن اجلواب

للرجل إذا أمسك عن م أن يكون ورد يف لسان العرب قوهلا  أنكر بعضه-١
                                                

 ) .١٣/١٩٦: (التحرير والتنوير:  انظر)١(
، )٤/٣٤٨: (، وزاد املسري، البن اجلـوزي)٣/١٢٤: (النكت والعيون، للاموردي:  انظر)٢(

 ). ٩/٣٤٥: (واجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي
 . من القول اخلامس إىل القول الثامن )٣(



 

 
 

ْوإن ثبـت هـذا يف كـالم العـرب فـإن  . )١( فيهقد رد يده يف :وسكت اجلواب
 والقرآن إنام حتمـل ،تأويل اآلية به خالف الظاهر املتبادر من ألفاظ وسياقها

 .املال عىل النادر قليل االستع،معانيه عىل الشائع املستعمل يف لسان العرب
ْوهذا أيضا قول ال وجه لـه" :ّ ضعف الطربي هذا القول فقال عنه-٢ َ  ألن ،ً

ِاهللا عز ذ  فقـد ،  M t  u v wL : قـد أخـرب عـنهم أهنـم قـالوا،رهْكَّ
 .فلم يسكتوا   .)٢(" أجابوا بالتكذيب

 والقـول الـذي أشـار الزخمـرشي إىل ، واختيـار ابـن كثـري،قـول جماهـد: ًثانيـا
ــ ــأن املــراد ب ــه، ب ــواهقوت ــه مــن  :رد األيــدي إىل األف اإلشــارة إىل مــا نطقــوا ب

بأن اآلية جاءت بأسلوب العطف ؛ والعطـف  : جياب عنه،التكذيب للرسل
 الظـاهر عنـدي " :َ ولذا تعقـب الـشنقيطي ابـن كثـري فقـال،يلزم منه املغايرة

 ؛ ألن العطف بالواو يقتـيض -رمحه اهللا تعاىل –خالف ما استظهره ابن كثري 
 اآليـة Mo p L  :ّ فيدل عىل أن املراد بقولـه،ما بعده ملا قبلهمغايرة 

    .)٣("غري الترصيح بالتكذيب باألفواه 
َ وأن املعنى ردوا نعم الرسل بأفواههم ،النعمة :القول بأن املراد باليد: ًثالثا ِ .

                                                
َابـن قتيبـة يف إنكـاره أن يكـون هـذا ) ٥/٣٩٨: (تعقب أبو حيان يف البحر املحـيط:  قلت)١(

 سمع، هذا أبو عبيدة وومن سمع حجة عىل من مل ي ": ُاألسلوب سمع عن العرب، فقال
  . " األخفش نقال ذلك عن العرب

تعقب أبو حيان ما قاله الطربي، ولكنه تكلف القول : قلت) . ١٦/٥٣٦: ( جامع البيان)٢(
 ) .٥/٣٩٨: (البحر املحيط: انظر. يف ذلك 

 ) .٢/٢٤٣: ( أضواء البيان)٣(



 

 
 

  :جياب عنه
حتـى أنكـره بعـض أهــل  ،يـدي عـىل الـنعم قليــل يف االسـتعاملاألمحـل  -١

  .)١(عىل أياد  جتمع النعمة بمعنىيداملعروف أن الواملشهور  ،اللغة
 يلزم عىل هذا املعنى محـل الكـالم عـىل املجـاز دون قرينـة تؤيـد ذلـك أو -٢

 .تدل عليه 
جياب  . ًيضعون أيدهيم عىل أفواه الرسل ردا لقوهلمالقول بأن الكفار  :ًرابعا
يف اآليــة عائــدة إىل  ؛ إذ الــضامئر بأنــه يلــزم مــن ذلــك تــشتيت الــضامئر :عنــه

 وال قرينـة عــىل ، وتفريـق الـضامئر خـالف األصـل مـامل تكـن قرينـة،الكفـار
 .التفريق يف هذه اآلية 

القــول بــأن رد الكفــار أيــدهيم إىل أفــواههم كــان مــن بــاب إخفــاء  :ًخامــسا
 وسـياق ،خمالفـة سـياق الكـالم بأنـه يلـزم مـن ذلـك :جيـاب عنـه. الضحك 

 كفــار أيــدهيم إىل أفــواههم كــان مــن بــاب الغــيظّاآليــات يــدل عــىل أن رد ال
 . ال من باب إخفاء الضحك ،واحلنَق 
 أشـاروا ،إين رسـول اهللا إلـيكم :أهنم كانوا إذا قال هلم نبيهمالقول ب :ًسادسا

بـأن يلـزم مـن  :جيـاب عنـه. ًأن اسـكت تكـذيبا لـه  :أفواههم  بأصابعهم إىل
والــسياق،  داللـة األلفـاظذلـك محـل الكـالم عــىل غـري الظـاهر املتبـادر مــن 

                                                
): ١/٢٧٩: ( اخلـصائصيقول ابن جني يف) . ١٣/١٩٣: (روح املعاين، لآللويس:  انظر)١(

. اليد التي هي العضو، قالوا فيهـا أيـد البتـة:   ...  باب يف االستغناء باليشء عن اليشء "
 أكثـر مـا تـستعمل يف الــنعم ال يف ) أيـاد (فأمـا أيـاد فتكـسري أيـد ال تكـسري يــد، وعـىل أن 

  ." ًوقد جاءت أيضا فيها. األعضاء



 

 
 

 .واملعنى الذي يؤيده ظاهر الكالم أوىل بالتقديم 
 : النتيجة

 .تعقب ابن قتيبة أليب عبيدة كان يف مكانه   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 معنى يأمترون: املطلب السادس
 

 وسياق الكالم له أثر يف بيان ،األلفاظ قوالب املعاين ودالئل عليها
ْ أما إن ،ظ واملعنى وسياق الكالم فذاكاللف اتسق  فإذا،املعاين ووضوحها

ِمحل   وأن اللفظ،اخلطأ  ضاد املعنى اللفظ وما يدل عليه فتلك أمارة عىل ُ
 MÇ È  :  وقد تعقب ابن قتيبة أبا عبيدة عند قوله تعاىل،عىل غري معناه

É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð  Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö 
 Ø ×L)١( .  

ــك نيتــشاورو :عبيــدة أبــو قــال   MÑ  Ò ÓL " :فقــال  في
 : الشاعر بقول َواحتج. ليقتلوك

ْمخر ِّكأين!ٍعمرو َبن ُأحار ِ ُويعدو           َ ْ ْيأمتر ما ِاملرء عىل َ ِ َ ْ َ)٢( 

                                                
 ) .٢٠: ( سورة القصص)١(
واختلف يف نسبة هذا البيت، ولذا يقول عبـدالقادر ) . ١٥٠: ص: ( القيس ديوان امرىء)٢(

) أي المـرئ القـيس  (وأثبت هذه القصيدة لـه ") : ١/٣٧٤(البغدادي يف خزانة األدب 
وزعـم األصـمعي يف روايتــه عـن أيب عمـرو بــن . أبـو عمـرو الـشيباين واملفــضل وغريمهـا

  . " ...معشربيعة بن ج: ال لهالعالء أهنا لرجل من أوالد النمر بن قاسط، يق
ِواخلمـر ( .  مـرخم حـارث):  حار (و ء، هلمزة للنداا: وإليك رشح مفردات هذا البيت َ (

ْالذي به بقية سكر، وقيل . جـار: وعـدا عليـه. خالطه: أيُ أو حب، هو الذي خامره داء: ُ
َإذا ائتمر أمرا غري : َأي، ْويعدو عىل املرء ما يأمتر: ومعنى ْ ْ َ ََ ً َ َ ْ َرشد عـدا عليـه فأهلكـهِ َ َ ٍ َ : انظـر . َ

 ) .٤/٢٦: (، ولسان العرب، البن منظور)١/٣٧٤: (خزانة األدب، للبغدادي



 

 
 

ٌبني غلط وهذا ٌومضادة تدبر، ملن ّ  . للمعنى َّ
 :أراد وإنـام! وخري؟ بركة ُواملشاورة فيه، شاور ما املرء عىل يعدو كيف

 وقـع حفـرة حفـر َمـن( :قـوهلم :ومثله. الرش من للناس به ّهم ما عليه يعدو
 . )١()فيها

ُّهيمــون أي MÏ  Ð   Ñ L :وقولــه ُّيــدلك. بــك َِ ُ  ذلــك عــىل َ
مر ُقول َتولب بن ِالنَّ ْ َ : 

ْاعلمن َ َ ٍمؤمتر َّكل ْأن ْ َ َُ ٌخمطئ     ْ ِ ْ َأحيانا َّالرأي يف ُ َ ْ 
ْيصب مل َفإذا  َرش ِ ِاللوم ُبعض َكان    ًداـَ يانا َّ َثنْ َ ُ)٢( 
 أن مـن بد فال مشاورة بغري فعل ما وفعل ُهواه ركب من كل أن :يعني

ْيصب مل فإذا. ًأحيانا َخيطئ ًرشدا ُ ْ ُالمه ُ ْمرتني ُالناس َ  بغـري َاألمر لركوبه ًمرة :َ
 .لغلطه ًومرة مشاورة،
 )٣(M< = > L  :وجل عز ُقوله ًأيضا ذلك عىل يدلك ومما

ِيرد مل ُتشاوروا، ُ َ ُّمهوا :أراد وإنام َ ِواعتزموا ،به ُ  هـو :تفـسريه يف وقـالوا. عليـه َ
ّترض ال أن ِ  .باملرأة ُالزوج وال بزوجها، ُاملرأة ُ

َعبيدة، أبو إليه ذهب الذي املعنى أراد ولو َأوىل لكان ُ  إن( :يقول أن به ْ
ُيتآمرون َاملأل َ َ َ ُيستأمر :أي) فيك َ ِْ َ  . )٤(" ًبعضا ُبعضهم َ

                                                
 ) .٢٧٠: ص: (األمثال، أليب عبيد القاسم بن سالم:  انظر)١(
 ) .١٣٥: ص: ( ديوان النمر بن تولب)٢(
 ) .٦: ( سورة الطالق)٣(
 ) .٣٣١-٣٣٠: ( تفسري غريب القرآن)٤(



 

 
 

 : أقوال املفرسين
 وإليـك تلـك ،)يأمترون بـك ( : ين يف املراد بقولهتنوعت أقوال املفرس

 : األقوال
 ، وهـذا قـول ابـن قتيبـة،ّهيمون بك :)يأمترون بك ( أن معنى  :القول األول

 .عىل هذا املعنى  )١(وتابعه النحاس
 وممـن فـرس ،يتـشاورون يف قتلـك :)يـأمترون بـك (  :أن معنـى :القول الثاين

  :اآلية عىل هذا املعنى
وأبـــو ،)٥(والبيـــضاوي ،)٤( والقرطبـــي،)٣( والـــرازي،)٢(الزخمـــرشي

ـــري،)٦(حيـــان  ،)١٠( واإلجيــي،)٩(، وأبــو الــسعود)٨(وابــن عــادل ،)٧( وابــن كث
 . )١٢( وابن عاشور،)١١(واآللويس

                                                
 ) .٥/١٧٠: (معاين القرآن الكريم: ظر ان)١(
 ) .٣/٣٩٩: (الكشاف:  انظر)٢(
 ) .٢٤/٥٨٨: (مفاتح الغيب:  انظر)٣(
 ) .١٣/٢٦٦: (اجلامع ألحكام القرآن:  انظر)٤(
 ) .٤/٢٨٨: (أنوار التنزيل:  انظر)٥(
 ) .٧/١٠٦: (البحر املحيط:  انظر)٦(
 ) .٦/٢٢٦: (تفسري القرآن العظيم:  انظر)٧(
 ) .١٥/٢٣٣: (اللباب يف علوم الكتاب: ظر ان)٨(
 ) .٧/٢٣٠: (إرشاد العقل السليم:  انظر)٩(
 ) .٣/٢٤١: (تفسري اإلجيي:  انظر)١٠(
 ) .٢٠/٥٨: (روح املعاين:  انظر)١١(
 ) .٢٠/٩٥: (التحرير والتنوير:  انظر)١٢(



 

 
 

 ، يــأمر بعــضهم بعــضا بقتلــك :)يــأمترون بــك (  :أن معنــى: القــول الثالــث
  .)٣(ابن أيب زمنني و،)٢( والسجستاين، )١(الزجاج : املعنى وذهب إىل هذا
بـام اشـتمله اللفـظ مـن معـان ) يأمترون بـك  (  :أن يفرس قوله: القول الرابع
  MÏ ": ْ إذ يقـول، وبـذلك فـرس اآليـة أبـو عبيـدة، الكـالم تتفق وسياق
Ð  Ñ  ÒLهيمون بك ويتـوامرون فيـك ويتـشاورون فيـك  : جمازه

مرقال  ،ويرتئون َتولب بن ِالنَّ ْ َ : 
اس قد َأرى النَّ َ ْل حادثة يؤمترـويف ك        ِ أحدثوا شيمةَ َ ُ)٤( 

 : وقال ربيعة بن جشم النمري
ْأحار بن عمرو كأين مخر ِ َ ْويعدو عىل املرء ما يأمتر          َ َ ِ 

 )٥(" فربام كان هالكه مـن ذلـك ،ما يرى لنفسه فريى أنه رشد :ما يأمتر
. 

 ،)٧(لثعلبـي ا،)٦(الطـربي  :وممن فرس اآليـة بـام حـواه اللفـظ مـن معـان
، )١٠( والعـــز بـــن عبدالـــسالم ،)٩( والواحـــدي، )٨(ومكـــي بـــن أيب طالـــب 

                                                
 ) .٤/١٣٨: (معاين القرآن وإعرابه:  انظر)١(
 ) .٥١٨: ص: ( غريب القرآن:  انظر)٢(
 ) .٣/٣٢١: (تفسري القرآن العزيز:  انظر)٣(
 ) .٦٤: ص: ( ديوان النمر بن تولب)٤(
 ) .٢/١٠٠: ( جماز القرآن)٥(
 ) .١٩/٥٤٧: (جامع البيان:  انظر)٦(
 ) .٧/٢٤٢: (الكشف والبيان:  انظر)٧(
 ) .٨/٥٥٠٩: (اهلداية إىل بلوغ النهاية:  انظر)٨(
 ) .٨١٥: ص: (الوجيز:  انظر)٩(
 ) .٢/٤٨٤: (تفسري العز بن عبدالسالم: انظر )١٠(



 

 
 

  .)٢( والشوكاين،)١(والنسفي
يمكن أن يستدل لألقوال السابقة كلها بـأن لفـظ اآليـة صـالح  :أدلة ما سبق

 .ُلكل معنى مما ذكر 
 : الرتجيح

 ،لـكيتـشاورون يف قت أي) يأمترون بـك (  :الذي يظهر أن األقرب أن معنى
  : ويدل لذلك،ًويأمر بعضهم بعضا بذلك 

 مامل خيالف ذلك سياق ، أن املعاين التي حتتملها ألفاظ القرآن تعترب مرادة-١
  .)٣(الكالم

 ،ُ ائتمـر القـوم" : يقول األزهري، أصل هذه اللفظة عائد إىل هذه املعاين-٢
ً إذا أمر بعضهم بعضا ،وتآمروا  واختصموا ،ااقتتل القوم وتقاتلو :كام يقال.ُ

  . )٤( "  إذا تشاوروا،ُوائتمر القوم. ..وختاصموا 
ثم ... قبول أمر اآلمر فهو مطاوع أمره  :ِ وأصل االئتامر" :يقول ابن عاشور

ِشاع إطالق االئتامر عىل التشاور ؛ ألن املتشاورين يأخذ ِ َ ُبعضهم أمر بعـض  ِ
  .)٥("فيأمتر به اجلميع 

                                                
 ) .٣/١٨٥: (مدارك التنزيل:  انظر)١(
 ) .٤/١٦٥: (فتح القدير:  انظر)٢(
 ) .٨١٥: ص: (الوجيز:  انظر)٣(
 ) .٤/٢٦: (لسان العرب، البن منظور: ، وانظر)٢١٢-١٥/٢١١: ( هتذيب اللغة)٤(
:  كلامت القرآن الكريم، للمـصطفويالتحقيق يف: وانظر) . ٢٠/٩٦: ( التحرير والتنوير)٥(

)١/١٥٩. ( 



 

 
 

 ،هيمون بك :بمعنى) يأمترون بك( :سري قولهوجياب عن قول ابن قتيبة يف تف
 : بام ييل

 ، وإحيـاء القـصة، أن هذا التأويل ليس هو الظاهر املتبادر من ألفاظ اآلية-١
ــأل قــد جــاوزوا مرحلــة اهلــم إىل مرحلــة أمــر بعــضهم بعــضا بقتلــه ًبــل امل ّ، 

 .وتشاورهم يف طريقة اخلالص منه 
 ولكـن قـد ، أصـلها الغالـبذاك  قول ابن قتيبة أن الشورى بركـة وخـري-٢

 . أو لسوء املوضوع املستشار فيه ،تنحرف عن ذلك إما لسوء املستشارين
ــ-٣ ــن قتيب ــاىلة قــول اب ــرد مل )١(M< = > L  : أن قــول اهللا تع ِي ُ 

ُتشاوروا، َ ُّمهوا :أراد وإنام َ ِواعتزموا به، ُ َّ ال يـسلم لـه هـذا القـول. عليـه َ  بـل ،ُ
 ،ـر باملعروفاآلية دالة عىل التشاور واألم

 كاالشتوار بمعنى ،االئتامر بمعنى التآمر " :يقول الزخمرشي عند هذه اآلية  
وليأمر  :واملعنى.  إذا أمر بعضهم بعضا،ائتمر القوم وتآمروا :يقال. التشاور

  .)٢(" ًبعضكم بعضا
هـــو خطـــاب لـــألزواج  M< = > L  " :ويقـــول الـــشوكاين

ــام هــو ا :أي ،توالزوجــا ــنكم ب ــشاوروا بي ــروف غــري منكــرت ــل  ،ملع وليقب
ليـأمر بعـضكم  :وأصـل معنـاه ،بعضكم من بعـض مـن املعـروف واجلميـل

  .)٣("  بام هو متعارف بني الناس غري منكر عندهمًبعضا
                                                

 ) .٦: ( سورة الطالق)١(
 ) .٤/٥٥٩: ( الكشاف)٢(
، واجلامع ألحكام )٢٣/٤٦١: (جامع البيان، للطربي: وانظر) . ٥/٢٤٥: ( فتح القدير)٣(

= 



 

 
 

ــة-٤ ــى أرادلــو " : قــول ابــن قتيب ــذي املعن ــه ذهــب ال ــدة أبــو إلي َعبي  : أي-ُ
َأوىل لكان -التشاور ُيتآمرون َاملأل َ إن( :يقول أن به ْ َ َ فقد أجـاب عـن .  )يكف َ

 ًويفتعلـون يـأيت كثـريا ، وزنـه يفتعلـون) يأمترون (و " :ذلك ابن عطية فقال
وذهل ابن قتيبة إىل أنـه         .تزاوج  :ومنه ازدوج بمعنى ،يتفاعلون :بمعنى

 .)يتأمرون(وقال لو كان ذلك لكان  ،ًبمعنى يأمر بعضهم بعضا
ويف  ،يفتعــل بمعنــى يتفاعــلوذهــب عنــه أن  :قــال الفقيــه اإلمــام القــايض  

  .)١( " M< = > L   :القرآن
 : النتيجة

 .تعقب ابن قتيبة أليب عبيدة مل يكن يف مكانه   
 
 
 
 

                                                

 ) .٢٨/٣٢٩: (،  والتحرير والتنوير، البن عاشور)١٨/١٦٩: (القرآن، للقرطبي =
 ) .٤٦/٢٨٢(:  املحرر الوجيز)١(



 

 
 

 املطلب السابع
ْمعنى الصور ُّ 

 

 .ّالقول الذي يؤيده احلديث النبوي مقدم عىل غريه : قاعدة
 وثبــت عــن النبــي صــىل اهللا عليــه ،إذا اختلـف املفــرسون يف معنــى آيــة

 فـذاك القـول املؤيـد باحلـديث النبـوي هـو ،وسلم ما يؤيد أحد تلك املعـاين
وقـد ركـن ابــن قتيبـة إىل هــذه . َّ واملعنــى املـرجح عـىل غــريه ،القـول املعتمـد

ــه إياهــا،القاعــدة ــدة ملخالفت ــا عبي ــه، وتعقــب هبــا أب ــك قول ــول  وإلي  :ْإذ يق
"M¾ ¿ À Á   L )ْصو مجع وهو :عبيدة أبو قال )١ ْصو :يقال. َرةُ  َرةُ

َوصور َوصور ُ َ. 
ُسورة ومثله :قال َ ُوسوره البناء ُ  : وأنشد. ُ

ِرست إليه يف أعايل السور ُّ ُِ َ َ ُ ْ)٢( 
ِينفخ يف صور الناس :أي. وسور املجد أعاليه :قال َ ُ. 

ْالصو :وقال غريه ْالقرن بلغة قوم من أهل اليمن، وأنشد :رُّ َ : 
ْنحن نطحناهم غداة اجلمعني َ َْ ْ ُ ْْ ََ َ َبالضابحات يف غبار النَّقعني            ََ َْ ِ ُ ِ ِ َّ 

َنطحا شديدا ال كنَطح الصورين ُّ ًِ َ ً َِ ْ)٣( 
                                                

 ) ٨٧: ( سورة النمل)١(
  ) .٤٩:  ص: ( انظر الشاهد بتاممه)٢(
َصوت نفس الفرس إذا عـدا : والضبح) . ٤/٤٧١: (لسان العرب، البن منظور:  انظر)٣( َ .

 ) .٢٤٧: ص: ( فقه اللغة، للثعالبي: انظر



 

 
 

 لقـول رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه ؛َّعجـب إيل مـن القـول األول َوهذا أ
َكيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه وحنَى جبهته، ينتظر متـى ( : وعىل آله ْ ََ َ ْْ ُ َ

  . )٢(" )١( )ْيؤمر فينفخ
 : فرسينأقوال امل

ْاختلف املفرسون يف املراد بالصور إىل قولني ُّ : 
ْأن املراد بالـصور :القول األول ُّ  وهـذا اختيـار ابـن ،ُالقـرن الـذي يـنفخ فيـه :ّ

 :  وفرس اآلية عىل هذا املعنى مجاهري املفرسين،قتيبة
، )٧( والـسمرقندي ،)٦( والنحـاس،)٥(والزجاج ،)٤(والطربي ،)٣(مقاتل

 ومكـــــــــــي بـــــــــــن أيب ،)٩( والثعلبـــــــــــي،)٨(وابـــــــــــن أيب زمنـــــــــــني
                                                

حبـان يف ،  وابـن )٨٦٧٨: (، ح)٤/٦٠٣: (كتاب األهوال:  أخرجه احلاكم يف املستدرك)١(
كتاب الرقاق، باب األذكار، ذكر األمر ملـن انتظـر األمـر يف الـنفخ الـصور، أن : صحيحه

واحلـديث خمتلـف فيـه،   فقـد ) . ٨٣٢: (، ح)٣/١٠٥: (حسبنا اهللا ونعم الوكيـل: يقول
بعد سـياق ) ٢/١٧١(أشار احلاكم إىل ضعفه، ووافقه الذهبي، وقال ابن كثري يف تفسريه 

 ." روي هذا من غري وجه، وهو حديث جيدوقد ": هذا احلديث
 ) .٢٦-٢٥: ص: ( تفسري غريب القرآن)٢(
 ) .٢/٣٤١: (تفسري مقاتل:  انظر)٣(
 ) .١١/٤٦٣: (جامع البيان:  انظر)٤(
 ) .٢/٢٦٤: (معاين القرآن وإعرابه:  انظر)٥(
 ) .٦/١٩٢: (معاين القرآن الكريم:  انظر)٦(
 ) .١/٤٧٩: (بحر العلوم:  انظر)٧(
 ) .٢/٧٨: (تفسري ابن أيب زمنني:  انظر)٨(
 ) .٤/١٦٠: (الكشف والبيان:  انظر)٩(



 

 
 

ـــن اجلـــوزي،)٢( والبغـــوي،)١(طالـــب ـــرازي،)٣( واب ـــي،)٤( وال  ،)٥(والقرطب
ـــزي)٦(والنيــســابوري ـــازن،)٧(وابــــن جـ وابــن  ،)٩(وأبــــو حيــان ،،)٨( واخلـ

 ،)١٣( وأبــو الــسعود،)١٢( واإلجيـــي،،)١١( وابـن عــادل،)١٠(كثــري
  .)١٧(، وابن عاشور)١٦(رشيد رضا  وحممد ،)١٥( واآللويس،)١٤(والشوكاين

                                                
 ) .٨/٥٤٧٤: (اهلداية يف بلوغ النهاية:  انظر)١(
 ) .٢/١٣٤: (معامل التنزيل:  انظر)٢(
 ) .٣/٦٩: (زاد املسري:  انظر)٣(
 ) .١٣/٣٠: (مفاتح الغيب:  انظر)٤(
  .)٧/٢٠: (اجلامع ألحكام القرآن:  انظر)٥(
 ) .٣/١٠٠: (غرائب القرآن:  انظر)٦(
 ) .١/٤٧٥: (التسهيل لعلوم التنزيل:  انظر)٧(
 ) .٢/١٤٧: (لباب التأويل:  انظر)٨(
 ) .٧/٩٤: (البحر املحيط:  انظر)٩(
 ) .٣/٢٨١: (تفسري القرآن العظيم:  انظر)١٠(
 ) .٢٢٦ /٨: (اللباب يف علوم الكتاب:  انظر)١١(
 ) .١/٥٥٠(تفسري اإلجيي :  انظر)١٢(
 ) .٦/٣٠٣: (إرشاد العقل السليم:  انظر)١٣(
 ) .٢/١٣٠: (فتح القدير:  انظر)١٤(
 ) .١٦/٤٤: (روح املعاين:  انظر)١٥(
 ) .٧/٤٤٣: (تفسري القرآن احلكيم:  انظر)١٦(
 ) .٧/٣٠٨: (التحرير والتنوير:  انظر)١٧(



 

 
 

 : أدلة هذا القول
ْ ثبت يف السنة النبوية أن الـصور قـرن يـنفخ فيـه-١  عبـد اهللا بـن  فقـد روى،ُّ

عمرو ريض اهللا عنهام أن أعرابيا أتى النبي صىل اهللا عليـه وسـلم فـسأله عـن 
  .)١(" قرن ينفخ فيه " : قال،رْوُّالص

 .والتفسري النبوي مقدم عىل غريه 
 # " !M  : يدل لذلك قوله تعاىل، آيات القرآن تؤيد هذا املعنى-٢

$ % & ' ( ) *  +  , - /. 0 1 2 3 4 
5 6 7   L)ْاملــراد بالــصور كــان  ولــو  )٢ َمجــع صــورة ( ر َوُّالــص :ُّ ْ ُ (

ْىل أن املراد بـه الـصوروهذا يدل ع. )فيهن( أو )فيها(فخ ُن ثم :لقال القـرن  :ُّ
  .)٣(الذي ينفخ فيه 

ُّأن الصور   :لقول الثاينا يف األجـساد نفخ الـ :وعىل هذا فاملعنى  ،ةَرْوُمجع صّ
  :ْ إذ يقول، وهذا قول أيب عبيدة،عند البعثاألرواح لتعاد إليها 

                                                
ــستدرك)١( ــر:  أخرجــه احلــاكم يف امل ــسري ســورة الزم ــسري، تف ــاب التف : ، ح)٢/٤٧٣: (كت

وأخرجـه . ووافقـه الـذهبي  . هذا حديث صحيح اإلسـناد ومل خيرجـاه: ، وقال)٣٦٣١(
باب إخباره صىل اهللا عليه وسـلم عـن البعـث وأحـوال النـاس يف : ابن حبان يف صحيحه

: ، ح)١٦/٢٠٣(ذلك اليوم، ذكر األخبار عن وصف الصور الذي ينفخ فيه يوم القيامة 
ثبت يف احلديث أن رسول اهللا صـىل  "): ٥/٣١٥: (  تفسريهوقال ابن كثري يف) . ٧٣١٢(

ُّاهللا عليه وسلم سئل عن الصور، فقال ِ َقرن ينفخ فيه": ُ ٌ َُ" .  
 ) .٦٨: ( سورة الزمر)٢(
 ) .٣/٦٩: ( زاد املسري، البن اجلوزي:  انظر)٣(



 

 
 

"  MB C  D  FE L ة تــنفخ فيهــا روحهــا فتحيــا، َرْوُيقــال إهنــا مجــع صــ
وارتفـع، َسور املدينـة واحـدهتا سـورة، وكـذلك كـل مـا عـال  :بمنزلة قوهلم
 : كقول النابغة

ًأمل تر أن اهللاَ أعطاك سورة َّ ُترى كل ملك دوهنا يتذبذب   َ ََ َ ْ ََّ َ َ ٍَ )١( 
َّوقال العجاج َ : 

ِفرب ذي رسادق حمجور ٍ َ ُ َُّ ِرست إليه يف أعايل السور     َ ُِّ ِ ُِ ْ)٢( 
 : أعاليه؛ وقال جرير :َسورة املجد :ومنها

َملا أتى خرب الزبري تواض َُّ ََ َِ ْ ُ َ َ َ ْعتَّ ُ سور املدينة واجلبال اخلشع       َ ُ ََّ ْ ُ ِْ ُ)٤(" )٣(.  
  .)٥(وارتىض البخاري هذا املعنى يف صحيحه

 : أدلة هذا القول
َإن صـور مجـع صـورة :قالوا -١ ْ ُ ْ  فـإذا كـان ذلـك كـذلك فـاملراد بـالنفخ يف ،ُ

ْالصور هنا نفخ األرواح يف األجساد  ُّ. 
 بفـتح )رَوُّيف الـص( :ز وأبـو املتوكـلقرأ احلسن ومعاذ القـارئ وأبـو جملـ -٢

ْ وهذا يدل عىل أنه مجع صورة ،الواو ُ)٦(.  

                                                
 ) .١٩: ص: ( ديوان النابغة)١(
ــة)٢( ــن رؤب ــوان العجــاج ب ــسفري : ، وصــدر البيــت)١/٣٤١: ( دي . أشــوس عــن ســفرة ال

 .الذي يميش بني القوم بالصلح : والسفري. الصلح : والسفارة. املتكرب : واألشوس
 ) .١/٩١٣: ( ديوان جرير)٣(
 ) .١/١٩٦: ( جماز القرآن)٤(
 ) .٦/٥٥: (كتاب تفسري القرآن الكريم، سورة األنعام: صحيح البخاري:  انظر)٥(
: ، واملحرر الوجيز، البن عطيـة)٤٥: ص: ( الفتاح القايضالقراءات الشاذة، لعبد:  انظر)٦(

= 



 

 
 

 : الرتجيح
ّ أن ، وهو قول مجاهري أهـل التفـسري، الذي يظهر أن الراجح قول ابن قتيبة  

ْاملراد بالصور القرن الذي يـنفخ فيـه  ولـسالمتها مـن ، وذلـك لقـوة أدلـتهم،ُّ
 .املعارضة 

ْدة أن املراد بالصوروجياب عن قول أيب عبي َمجع صورة :ُّ ْ   : بام ييل،ُ
َ القــول بــأن الــصور مجــع صــورة هــذا -١ ْ ُ ْ ُ  ،يف لغــة العــربلــيس بمعــروف ّ

 يف )٢(،ولذا أمجع القراء عـىل فـتح الـواو)١(رَوُص :ةَرْوُص    واملستعمل يف مجع
 . )٣(Mp q r L : قوله تعاىل

َيف الصور(  قراءة -٢  ،قـراءة شـاذة مل تثبـت -ْورةُ مجع ص–بتحريك الواو ) ُّ
                                                

 ) .٤/١٢٨: (، والبحر املحيط، أليب حيان)٢/٣٠٩( =
: يقـول األزهـري يف هتـذيب اللغـة) . ٦/١٩٢: (معاين القـرآن الكـريم، للنحـاس:  انظر)١(

ــه، : قــال الفــراء "): ١٢/١٦٠( ــذكر ســبق مجعــه واحدت ــظ الواحــد ال َكــل مجــع عــىل لف ُ َ ٍ ُّ
ّه بزيادة هاء فيه، وذلك مثـل الـصوف والـوبر والـشعر والقطـن والعـشب، فكـل ُفواحدت ْ َ َ

َواحد من هذه األسامء اسم جلميع جنسه، فإذا أفردت واحدته زيدت فيها هاء، ألن مجيع  ْ ُْ ِ ْ ُ ٌ
ًهذا الباب سبق واحدته، ولو أن الصوفة كانت سابقة للصوف لقـالوا َ َصـوفة وصـوف، : َ ُ ٌ َ

َوبرسة وبرس، كام ُْ ٌُ َغرفة وغرف، وزلفة وزلف :  قالواَ َ ُْ ُ َ ُْ ُ. 
ْوأما الصو  ُر القرن فهو واحد ال جيوز أن يقال واحدته صُّ ُ ُ َْ ُرة، وإنام جتمع صورة اإلنـسان ْوُ َ

َصورا، ألن واحدته سبقت مجعه َ ُْ َ ْ َ ً ".  
: ، وتفسري القرآن احلكـيم، ملحمـد رشـيد رضـا)١٣/٢٩: (مفاتح الغيب، للرازي:  انظر)٢(

)٧/٤٤٣. ( 
 ) .٦٤: (سورة غافر)٣(



 

 
 

ْالصور (  بل القراءة املتواترة  .)١(بواو ساكنة ) ُّ
ر ألضـاف َوُّاملراد نفخ الروح يف تلـك الـص لو كان … " : يقول الرازي-٣

ــنفخ إىل نفــسه  ــك ال ــخ األرواح يف الــص؛ تعــاىل ذل ــضيفه اهللا إىل َوُّألن نف ر ي
 $ M :وقال ،)٢(M¾ ¿ À Á Â Ã  L  :نفسه، كام قال

% & '  L)٣( Mt u  v w L ر بمعنى ْوُّوأما نفح الص
 M´ µ  ¶        ¸    L  : فإنه تعاىل يضيفه ال إىل نفسه كام قال،النفخ يف القرن

 - ,  +  * ( ) ' & % $ # " !M  :وقال)٤(
/. 0 1 2 3 4 5 6 7  L)٦(" )٥(.  

 
 : النتيجة

 .تعقب ابن قتيبة أليب عبيدة كان يف مكانه   
 
 

                                                
 
 ) .٢٩: ( سورة احلجر)٢(
 ) .٩١: ( سورة األنبياء)٣(
 ) .٨: ( سورة املدثر)٤(
 ) .٦٨: ( سورة الزمر)٥(
 ) .١٣/٣٠: (مفاتح الغيب:  انظر)٦(



 

 
 

 املطلب الثامن
َمعنى السكر َّ 

 

 .القول املعروف عند أهل التفسري أوىل من غريه  :قاعدة
ًإذا اختلف املفرسون وكان أحد املعاين معروفا عند أهل التفسري فذاك 

 وتعقـب هبـا أبـا ،ّاملعنى يقدم عىل غريه ؛ وقد رجح ابـن قتيبـة هبـذه القاعـدة
 MF G H I J K :  وذلك عنـد قولـه تعـاىل،عبيدة 

L M ON  P   Q  R S T   U L )١(.  
ونزل هـذا قبـل حتـريم . ًمخرا :أي    MJ  K LL " :يقول

ُالـسكر :عبيـدة أبـو وقـال. والزبيـب التمـر :يعني MM  N L . اخلمر ََّ: 
  . )٢( " التفسري يف هذا أعرف ولست.  ُّالطعم

  :أقوال املفرسين

َ الـسكر"ر بــ وتنوعـت عبـاراهتم يف املـ،اختلفت أقوال املفـرسين  إىل "َّ
 : أقوال

َاملــــراد بالــــسكر :القــــول األول   وهــــذا قــــول،ّ قبــــل أن حتــــرم،اخلمــــر :َّ
 ،)٤( والفـــــراء،)٣(مقاتـــــل :  املعنـــــى  وذهـــــب إىل هـــــذا،ابـــــن قتيبـــــة

                                                
 ) .٦٧: ( سورة النحل)١(
 ) .٢٤٥: ص: (غريب القرآن:  انظر)٢(
 ) .٢/٢٢٨: (تفسري مقاتل:  انظر)٣(
 ) .٢/١٠٩: (عاين القرآنم:  انظر)٤(



 

 
 

 ،)٥( والبغــوي،)٤( وابــن العــريب،)٣( والواحــدي،)٢( والنحــاس،)١(والزجــاج
 وابـــن ،)٩(النـــسفي و،)٨( والبيـــضاوي، )٧(وابـــن اجلـــوزي ،)٦(والزخمـــرشي

 ،)١٤( وابــن عجيبــة،)١٣( واإلجيــي،)١٢( وابــن كثــري،)١١( واخلــازن ،)١٠(جــزي
  .)١٨( والشنقيطي،)١٧( وابن عاشور،)١٦( والسعدي،)١٥(والشوكاين

                                                
 ) .٣/٢٠٩: (معاين القرآن وإعرابه:  انظر)١(
 ) .٤/٨٢: (معاين القرآن الكريم:  انظر)٢(
 ) .٦١١: ص: (الوجيز:  انظر)٣(
 ) .٣/١١٢: (أحكام القرآن:  انظر)٤(
 ) .٣/٨٦: (معامل التنزيل:  انظر)٥(
 ) .٢/٦١٧: (الكشاف:  انظر)٦(
 ) .١٩٦: ص: (تفسري الغريبتذكرة األريب يف :  انظر)٧(
 ) .٣/٤٠٨: (أنوار التنزيل:  انظر)٨(
 ) .٢/٢٤٣: (مدارك التنزيل:  انظر)٩(
 ) .١/٤٣٠: (التسهيل لعلوم التنزيل:  انظر)١٠(
 ) .٤/١٠٠: (لباب التأويل:  انظر)١١(
 ) .٤/٥٨١: (تفسري القرآن العظيم:  انظر)١٢(
 ) .٢/٣٤٧: (تفسري اإلجيي:  انظر)١٣(
 ) .٣/١٤٢: ( البحر املديد: انظر)١٤(
 ) .٣/١٧٥: (فتح القدير:  انظر)١٥(
 ) .٤٤٣: ص: (تيسري الكريم الرمحن:  انظر)١٦(
 ) .١٤/٢٠٣: (التحرير والتنوير:  انظر)١٧(
 ) .٢/٤٠٤: (أضواء البيان:  انظر)١٨(



 

 
 

َاملعــروف يف لغــة العــرب إطــالق الــسكر :دليــل هــذا القــول ْاخلمــر ؛إذ عــىل  َّ
ْالعرب تطلق اسم السكر عىل ما حيصل به السكر َُّ ن بـاب إطـالق  وذلـك مـ،َّ

ِالسكر  إطالق  ومن،)١(املصدر وإرادة االسم َ ِ اخلمر عىلَّ ْ َ  : قول الشاعرْ
ُبئس الصحاة وبئس الرشب رشهبم ْ َ ُ َ َُ ْإذا مشت فيهم املزاء والس       ِ ُ َّ ُ ُكرَ َ )٢( 

َاملراد بالسكر :القول الثاين  ، رشبـه مـن ثـامر النخيـل واألعنـابَّالطعم مما حـل :َّ
ًأي طعام    MJ  K LL " :ْ إذ يقول،يدةأيب عب وهذا قول ْ  : ويقال،ُ

ٌطعام، وهذا له سكر أي :أي ً راَكَجعلوا لك هذا س ََ ً ْ َطعم، وقال جنْدل :ُ َ ْ ُ : 
َجعلت عيب األكرمني سكرا َ َ َِ ْ َ ْ ََ )٤(" )٣( . 

 وابـن عزيـز ،)٦( وابـن أيب زمنـني،)٥(الطـربي :وذهب إىل هـذا التأويـل

                                                
 ) .٤/٣٧٢: (، ولسان العرب، البن منظور)٢/٤٠٤: (أضواء البيان:  انظر)١(
ّواملزاء) . ١٠٩: ص: ( ديوان األخطل)٢( ُواملزاء: اسم من أسامء اخلمر، وقيل: ُ َّ  التـي اخلمر: ُ

، ولـسان )١٣/١٢٣: (هتـذيب اللغـة لألزهـري: انظـر. باحلامـضة وليست اللسان تلذع
 ) .٥/٣٠٧: (العرب، البن منظور

) . ٤/٣٧٢: (، ولسان العرب، البـن منظـور)١٠/٣٥: (هتذيب اللغة، لألزهري:  انظر)٣(
َالشاهد، وذكر أن محـل الـسكر يف البيـت ذا ُعقب الزجاج أبا عبيدة يف استدالله هبت: فلت َ

جعل فأنك جعلت تتخمر بأغراض الكرام، : اخلمر أشبه منه بالطعام، واملعنىعىل معنى 
معـاين القـرآن :  انظـر. شغفه بغيبـة النـاس ومتزيـق أعراضـهم جاريـا جمـرى رشب اخلمـر

 ) .٣/٢٠٩: (وإعرابه
 ) .١/٣٦٣: (لقرآن جماز ا)٤(
 ) .١٧/٢٤٦: (جامع البيان:  انظر)٥(
 ) .٢/٤٠٩: (تفسري ابن أيب زمنني:  انظر)٦(



 

 
 

 . )١(السجستاين
 .ورود هذا املعنى يف كالم العرب  :قولدليل هذا ال

عـن ابـن عبـاس ريض  :روي هـذا املعنـى .  النبيذ :َكرَّأن الس :القول الثالث
  .)٢( والسدي ، والشعبي، اهللا عنهام

َأن السكر :القول الرابع ّاخلل بلغة احلبشة: ّ  روي هذا املعنى عن ابن عباس ،َ
ّهو اخلل بلغ : وقال الضحاك،ريض اهللا عنهام   . )٣(ة أهل اليمن َ
َأن السكر :القول اخلامس ُّ يـسدما :َّ ُ مـأخوذ مـن سـكرت ،اجلـوع َ ْ َ ََ ْ ِ ُ َ إذا ،النهـرْ

ْسددته َ َ)٤(.  
 : الرتجيح

ّأن الراجح قول ابن قتيبة وهو قول مجاهري أهل التفسري أن الذي يظهر  ّ
َالـسكر هـو اخلمـر ّوالقـرآن يفـرس  ،املـشهور  ألن هـذا املعنـى هـو املعـروف،َ

 .املعروف املشهور يف لغة العرب ب
ّبأن ذلك املعنى وإن كـان لـه حـظ مـن النظـر إال : وجياب عن قول أيب عبيدة

ولـيس كـل مـا ثبـت يف . أنه ليس باملعنى األظهر املـشهور يف لـسان العـرب 

                                                
 ) .٢٦٦: ص: (نزهة القلوب يف تفسري غريب القرآن:  انظر)١(
ــان:  انظــر)٢( ــرآن، للجــصاص)١٧/٢٤٦: (جــامع البي ــام الق ، والنكــت )٥/٤: (، وأحك

 ) .٣/١٩٨: (والعيون، للاموردي
ــان:  انظــر)٣( ــاموردي) . ١٧/٢٤٦: (جــامع البي ، و زاد )٣/١٩٨: (والنكــت والعيــون، لل

 ) .٤/٤٦٤: (املسري، البن اجلوزي
 ) .٣/١١٢: (أحكام القرآن، البن العريب:  انظر)٤(



 

 
 

  .)١( بل للقرائن أثرها يف بيان املعنى،اللغة صح محل آيات القرآن عليه
ّ وذاك أن القـرآن نـزل عـىل أفـصح ، ظـاهرفـضعفها :وأما بقية األقوال

 . فلتحمل معانيه عىل أظهر املعاين ،اللغات
 : النتيجة

 .تعقب ابن قتيبة أليب عبيدة كان يف مكانه 
 
 
 

                                                
 ) .٢/٣٦٣: (قواعد الرتجيح عند املفرسين، للدكتور حسن احلريب:  انظر)١(



 

 
 

 املطلب التاسع
 معنى املقوين

 
 : املعنى الذي يؤيده الفهم الصحيح أوىل من غريه :قاعدة

 وكـان أحـد تلـك ،اين بتفسري اآليةإذا وقع التنازع بني املفرسين يف أوىل املع  
 فذاك املعنى هو الذي ينبغـي أن ،املعاين يؤيده الفهم الصحيح بطريق األوىل

 ولذا عند قوله ، وقد رأينا ابن قتيبة يتعقب أبا عبيدة هبذه القاعدة،يصار إليه
 .)١(MÂ Ã Ä  Å ÆL : تعاىل

 :وهـو واءالق لنزوهلم :بذلك سموا.  املسافرين : يعنيMÆ L " :يقول  
ْالقفر َ. 
ِاملقـوي :َعبيدة أبو وقال ْ ِنفـد إذا الرجـل؛ أقـوى :يقـال ؛ معـه زاد ال الـذي :ُ َ 
  .زاده

ـــذي أرى وال األول؛ إال التفـــسري أرى وال   ـــار أوىل ُمعـــه زاد ال ال  وال بالن
ــا َأحــوج ــذي مــن إليه ــه ال ــزاد مع ــل. ُال ــزاد ُصــاحب ب ــا ،هبــا أوىل ال  وإليه
  .)٢("أحوج

                                                
 ) .٧٣: ( سورة الواقعة)١(
 ) .٤٥١: ص: (ن تفسري غريب القرآ)٢(



 

 
 

 : ينأقوال املفرس
 :  وإليك بياهنا،للمفرسين أقوال يف معنى املقوين  

 وذهـب ، وهذا اختيار ابن قتيبـة، )١(املسافرون :باملقوين املراد :القول األول
 : إليه

 وأبـو ،)٦( وأبـو حيـان،)٥( والواحـدي،)٤( والزجـاج،)٣( واألخفش،)٢(الفراء
ـــسعود ـــان،)٧(ال ـــشوكاين،)٨( وصـــديق حـــسن خ ـــسعدي،)٩( وال  ،)١٠( وال

  . )١١(والشنقيطي
  :أدلة هذا القول

َ القواء -١ أقوت : يقال ولذا ، القفر اخلالية البعيدة من العمراني األرضهَ

                                                
جـامع : انظـر.  وقيده بعضهم باملسافر الذي ال زاد معه وال يشء، وهـذا اختيـار الطـربي )١(

 ) .٢٣/١٤٥: (البيان
 ).٣/١٢٩: (معاين القرآن:  انظر)٢(
 ).٥٩٦: ص: (معاين القرآن:  انظر)٣(
 ) .٥/٩٢: (معاين القرآن وإعرابه:  انظر)٤(
 ) .٢/١٣٨: (الوجيز:  انظر)٥(
 ) .٨/٢١٣: (البحر املحيط: نظر ا)٦(
 ) .٩/٣٣: (إرشاد العقل السليم:  انظر)٧(
 ) .١٣/٣٨٠: (فتح البيان:  انظر)٨(
 ) .٥/١٥٨: (فتح القدير:  انظر)٩(
 ) .٨٣٥: ص: (تيسري الكريم الرمحن:  انظر)١٠(
 ) .٧/٥٣٧: (أضواء البيان:  انظر)١١(



 

 
 

 فـإطالق املقـوين عـىل املـسافرين ألـصق مـن ،إذا خلـت مـن سـكاهنا :الـدار
 .حيث اللفظ واملعنى ؛ فالتفسري به أوىل 

وذلـك أهنـم يوقـدوهنا  ، أكثر من منفعـة املقـيمبالنار ة املسافرينمنفع أن -٢
  .وغري ذلك من املنافع ، وهيتدي هبا الضال، السباع  لتهرب منهمًليال

  أيبولقوهذا  ،هلمال الذين ال زاد معهم وال مهم  : املقوينّأن :ثاينالالقول 
ــدة ــول،عبي ــُامل MÅ ÆL  :ْ إذ يق ــاليوْق ــه وال م ــذي ال زاد مع  ، ال

 ،الكثـري املـال :يضع آخر املقو ومو،وكذلك الدار التي قد أقوت من أهلها
  .)١( " ٍوْقُ من مال فالن فإنه مِْرثْأك :يقال

ــثالقــول  ــد،أهنــم اجلــائعون :الثال ــن زي ــال اب اجلــائع يف كــالم  :املقــوي : ق
  .)٢(العرب

 : وذهـــب إىل هـــذا املعنـــى، واجلـــائعون،أهنـــم املـــسافرون :القـــول الرابـــع
  .)٤( وابن عاشور،)٣(اإلجيي

ِواملقـوي " :علـل ابـن عاشـور اختيـاره هلـذا املعنـى فقـال :دليل هذا القول ْ ُْ َ: 
ِالداخل يف القواء  َ َ ْ ِ ِّبفتح القاف واملد(َّ َْْ َ ْ ََ ِ ِ ِ املقوي ويطلق ،ْوهي القفر) ِ ْ عىل اجلائع ُْ
َ مـن القـوى ْإذ كال الفعلني مـشتق ،من الطعامخلت  :َ أي،ّألن جوفه أقوت ََ ْ ِ

 هـذا الوصـف يف هـذه اآليـة ليجمــع فإيثـار ... وفـراغ الـبطن ،وهـو اخلـالء
                                                

 ) .٢/٢٥٢: ( جماز القرآن)١(
 ) .٩/٢٧٦: (ة، لألزهريهتذيب اللغ:  انظر)٢(
 ) .٤/٢٥٢: (تفسري اإلجيي:  انظر)٣(
 ) .٢٧/٣٢٧: (التحرير والتنوير:  انظر)٤(



 

 
 

 ويـصطلون ،ِ فإن النار متاع للمسافرين يستـضيئون هبـا يف منـاخهم،املعنيني
زل فيـأوي ،هبا يف الـربد ُ ويراهـا الـسائر لـيال يف القفـر فيهتـدي إىل مكـان النـُّ ْ ً

 .)١(" ومتاع للجائعني يطبخون هبا طعامهم يف احلرض والسفر ،إليهم
ُ ممـا ذكـر يف األقـوال –فظ عىل ما حيتملـه مـن معنـى محل الل :القول اخلامس

، )٣(، وغالم ثعلب)٢(جماهد :إليه  وممن ذهب إىل هذا القول أو مال-السابقة
 ،)٨( وابن كثري،)٧( والنيسابوري،)٦( والنسفي،)٥( والبيضاوي،)٤(والزخمرشي
 . )٩(واآللويس

مزايـا الكـالم  ومـن ،ّأن اللفـظ صـالح ملـا قيـل مـن املعـاين :دليل هذا القـول
  . البليغ مجعه للمعاين الكثرية يف ألفاظ يسرية

 : الرتجيح
 بأن حيمل لفظ املقوين عـىل ،الذي يظهر أن الراجح قول ابن قتيبة ومن معه

 وألن املـسافرين هـم ، وذلك لشهرة هذا املعنـى يف كـالم العـرب،املسافرين
                                                

 ) .٢٧/٣٢٧: ( التحرير والتنوير)١(
 ) .٢٨٤: ص: (تفسري جماهد:  انظر)٢(
 ) .٥٠٣: ص: (ياقوتة الرصاط:  انظر)٣(
 ) .٤/٤٦٧: (الكشاف:  انظر)٤(
 ) .٥/٢٩١: (أنوار التنزيل:  انظر)٥(
 ) .٤/١٧٢: (مدارك التنزيل:  انظر)٦(
 ) .٦/٢٤٦: (غرائب القرآن:  انظر)٧(
 ) .٧/٥٤٣: (تفسري القرآن العظيم:  انظر)٨(
 ) .٢٧/١٥٠: (روح املعاين:  انظر)٩(



 

 
 

 .بالنار  أحوج من غريهم إىل االنتفاع
ّبأن املعاين التـي ذهبـوا إليهـا وإن كانـت سـائغة يف : قوالوجياب عن بقية األ

، إال أن داللة السياق وقرائن احلـال هلـا اعتبارهـا يف الرتجـيح )١(لغة العرب 
 ال يدل عىل عدم انتفاع غريهم   ثم إن ختصيص املسافرين بالذكر،واالختيار

 . ولكن انتفاع املسافرين هبا أظهر وأشهر،هبا
وقــد تقــرر يف األصــول أن مــن موانــع اعتبــار مفهــوم  " :يقــول الــشنقيطي  

ــظ واردا-املخالفــة  ــان ً كــون اللف ــا.  لالمتن ــرب مفهوم ــه ال يعت ــه تعلــم أن  ًوب
 لغــري املقــوين مــن ً ألنــه جــيء بــه لالمتنــان أي وهــي متــاع أيــضا،للمقــوين

  .)٢( "...احلارضين بالعمران
 : النتيجة

  .تعقب ابن قتيبة أليب عبيدة كان يف مكانه  
 
 
 
 
 
 

                                                
 ) .١٥/٢٠٦: (لسان العرب، البن منظور:  انظر)١(
 ) .٧/٥٣٦: (أضواء البيان:  انظر)٢(



 

 
 

 
 اخلامتة وأهم النتائج

 أرسدها يف ،أهم النتائج - وجاد بفضله ،ّ بعد أن من اهللا تعاىل بلطفه-إليك 
 : ِ لتبق منك عىل ذكر،نقاط
ــدة -١ ــشواهد ) جمــاز القــرآن( ُ كتــاب أيب عبي ــراد ال مــن أهــم الكتــب يف إي

 أو أسـلوب مـن أسـاليب العـرب التـي نـزل هبـا ،الشعرية لبيان لفظ غريـب
 .لقرآن ا
أبـدع صـاحبه يف بيـان غريـب ) تفـسري غريـب القـرآن(  كتاب ابن قتيبة -٢

 . وإجياز العبارة ، صاحب ذلك حسن اللفظ،ألفاظ القرآن
ُ اشــتمل البحــث عــىل تــسعة أمثلــة رصح ابــن قتيبــة بتعقبــه ونقــده أليب -٣ ّ

 أن الصواب كان مع ابـن قتيبـة ، ظهر للباحث بعد الدراسة واملقارنة،عبيدة
 . سبعة مواطن منها يف
 ثـم يتعقبـه ،ُابن قتيبة كان يشري إىل قـول أيب عبيـدة وإىل دليلـه باختـصار -٤

 .ًويستدل ملا يراه راجحا ،بعد ذلك
ً وكـان النقـد متجهـا إىل ،ُ كان ابن قتيبة عف اللسان يف تعقبه أليب عبيدة-٥

 .القول دون قائله 
ُ ثبت للباحث أن كثريا من التهم التي رمي -٦ ً  مها ، وابن قتيبة،هبا أبو عبيدةّ

 .ُبراء منها 
َ كتاب أيب عبيدة وابن قتيبة مها من اللبنات األول يف بيان غريب وألفاظ -٧

 . واإلفادة منهام أتم ، فالعناية هبام ألزم، وأساليبه،القرآن
 ،،،وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني



 

 
 

  املصادر واملراجعسفهر
 ،رسـالة ماجـستري،دة معمـر بـن املثنـى ودوره يف الكتابـة التارخييةأبو عبي -

 .هـ ١٤٢٦ ، جامعة النجاح الوطنية،للباحث إهياب فوزي احلجي
 ، املعروف بابن العـريب، أحكام القرآن، أليب بكر حممد بن عبداهللا املالكي-

ـــق ـــاء الـــرتاث العـــريب،عـــيل حممـــد البجـــاوي :حتقي  ، بـــريوت، دار إحي
 . هـ ١،١٤٢١ط
:  حتقيـق، حممد عبد اهللا بن مسلم بـن قتيبـة الـدينوري أليب،أدب الكاتب -

  . مؤسسة الرسالة،حممد الدايل
بن حممد   أليب السعود حممد،إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم -

  . بريوت،دار إحياء الرتاث العريب ،العامدي
 ،محــد، الزخمــرشي القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أ أليب،أســاس البالغــة -

ــق ــسود :حتقي ــون ال ــد باســل عي ــريوت ،حمم ــة، ب ــب العلمي  ،١ ط،دار الكت
 .هـ ١٤١٩

حمد األمـني بـن حممـد املختـار  مل،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن -
دار الفكـر للطباعـة و النـرش و التوزيـع  ،بن عبـد القـادر اجلكنـي الـشنقيطي

 . هـ ١٤١٥ ،بريوت
 ،ّد القاســم بــن ســالم بــن عبــد اهللا اهلــروي البغــداديُ عبيــ أليب،ألمثــال ا-

 . هـ١٤٠٠، ١ ط ،دار املأمون للرتاث ،عبد املجيد قطامش الدكتور :حتقيق
  . بريوت،دار الفكر ،لبيضاوىل، أنوار التنزيل-
 :حتقيـق ، الليث نرص بن حممد بن إبراهيم الـسمرقندي أليب،بحر العلوم  -



 

 
 

  .ت بريو،دار الفكر ،حممود مطرجي.د
 : حتقيـق،حمـد بـن يوسـف الـشهري بـأيب حيـان األندلـيس مل،البحر املحـيط 

 ، بــريوت،دار الكتــب العلميـة،، وآخـرينالـشيخ عـادل أمحــد عبـد املوجــود
 .م ١،٢٠٠١ ط، هـ١٤٢٢

أمحـد بـن حممـد بــن   البـن عجيبـة،البحـر املديـد يف تفـسري القـرآن املجيـد -
أمحـد عبـد اهللا  : حتقيـق،لفايساملهدي بن عجيبة احلسني اإلدرييس الشاذيل ا

 . هـ ١٤١٩ ،القاهرة ،حسن عباس زكى :الدكتور :النارش ،قرشى رسالن
 الفداء إسامعيل بن عمر بـن كثـري القـريش البـرصي  أليب،البداية والنهاية -

دار إحيـاء ،عـيل شـريي: صـوله وعلـق حواشـيهأ قـقحققه ود ،ثم الدمشقي
 . هـ ١٤٠٨    ،١ ط،الرتاث العريب

عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل  ل،ة الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاةبغي -
 ، لبنان ،املكتبة العرصية ،حممد أبو الفضل إبراهيم : حتقيق،الدين السيوطي

  .صيدا
عمـرو بـن بحـر بـن حمبـوب الكنـاين بـالوالء،  أليب عثامن ،البيان والتبيني -

  . هـ١٤٢٣ ،ل، بريوتدار ومكتبة اهلال :النارش،الليثي الشهري باجلاحظ
ّحمـد بـن حممـد بـن عبـد الـرزاق مل ،تاج العروس مـن جـواهر القـاموس - ّ ّ

  .دار اهلداية ،جمموعة من املحققني :حتقيق ،َّاحلسيني الزبيدي
 : حتقيـق، بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي، أليبتاريخ بغداد -
 .هـ ١٤٢٢ ،١ ط،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ، بشار عواد معروف.د

 ، حممد عبد اهللا بن مسلم بـن قتيبـة الـدينوري أليب،تأويل خمتلف احلديث -



 

 
 

 .هـ ١٤١٩، ٢ ط مؤسسة اإلرشاق، اإلسالمي    املكتب
 البقــاء عبــد اهللا بــن احلــسني بــن عبــد اهللا يب أل،التبيــان يف إعــراب القــرآن -

  .لبي ورشكاهعيسى البايب احل مكتبة ،عيل حممد البجاوي : حتقيق،العكربي
حمد الطاهر بن حممـد بـن حممـد الطـاهر بـن عاشـور  مل،التحرير والتنوير -

 .م  ١٩٨٤ ، تونس، الدار التونسية للنرش،التونيس
 دار الكتــب ، للحــسن املــصطفوي، التحقيــق يف كلــامت القــرآن الكــريم-

 .هـ ١٤٣٠ ،٣ ط، بريوت،العلمية
بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا،  القاسم، حممد أليب ،التسهيل لعلوم التنزيل -

رشكـة  :النـارش ، عبـد اهللا اخلالـدي.د  : حتقيـق،ابن جزي الكلبي الغرنـاطي
  . بريوت،دار األرقم بن أيب األرقم

 ،العلميــة الكتــب دار، الــرشبيني أمحــد بــن حمــد مل،املنــري الــرساج تفــسري -
  .بريوت

امللقـب بـسلطان  ،عز الدين عبـد العزيـز بـن عبـد الـسالم ل،تفسري القرآن -
 ، بـريوت،دار ابن حزم ،الدكتور عبد اهللا بن إبراهيم الوهبي : حتقيق،العلامء

 .هـ ١٤١٦، ١ط 
املعـروف  ، عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عيسى، أليبتفسري القرآن العزيز -

ِبابن أيب زمنني املالكي َ حممد بـن و، عبـد اهللا حـسني بـن عكاشـةأيب : حتقيـق،َ
 .هـ ١٤٢٣ ،١ ط، القاهرة،الفاروق احلديثة :ارشالن،مصطفى الكنز

 دار ابــن ، للــدكتور مــساعد الطيــار، التفــسري اللغــوي للقــرآن الكــريم-
 .هـ ١٤٢٢ ،١ ط،اجلوزي



 

 
 

 العامـة املـرصية اهليئـة: النـارش رضـا عـيل بـن رشـيد حمـد، ملاملنار تفسري -
  .م ١٩٩٠  ،للكتاب

 ،الـدينوري قتيبـة بـن مـسلم بـن اهللا عبد حممد  أليب،القرآن غريب تفسري -
 . هـ ١٣٩٨ ، بريوت،العلمية الكتب دار ،أمحد صقر :حتقيق

أبو حممد  : ضبط نصه، أليب احلجاج جماهد بن جرب القريش، تفسري جماهد-
 . هـ ١٤٢٦ ،١ ط، بريوت، دار الكتب العلمية،األسيوطي

 :قيـقحت ، بـشري بن سليامن بن مقاتل احلسن يبأل،سليامن بن مقاتل تفسري -
 .هـ ١٤٢٤، ١ط  ،بريوت ،العلمية الكتب ،فريد أمحد

حممد عـوض  : حتقيق،منصور حممد بن أمحد األزهري، أليب هتذيب اللغة -
 م٢٠٠١ ،١ ط،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،مرعب

ــارص بــن الــرمحن عبــد ل،املنــان كــالم تفــسري يف الــرمحن الكــريم تيــسري -  ن
 ،الرســالة مؤســسة ،اللوحيــق معــال بــن نالــرمح عبــد :حتقيــق      ،الــسعدي

 . هـ١،١٤٢٠ط
 :حتقيـقحمد بن جريـر بـن يزيـد الطربي، مل،جامع البيان يف تأويل القرآن -

 . هـ ١٤٢٠ ،١ ط،مؤسسة الرسالة ،أمحد حممد شاكر
 ،القرطبـي عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكـر أليب،اجلامع ألحكام القرآن -

 ،٢ ط،القاهرة ،دار الكتب املرصية ،يم أطفيشأمحد الربدوين وإبراه :حتقيق
 .هـ ١٣٨٤

 خملــوف بــن حممــد بــن الــرمحن عبــد ل،القــرآن تفــسري يف احلــسان اجلــواهر -
  .بريوت ،للمطبوعات األعلمي مؤسسة ،الثعالبي



 

 
 

 ،البغـدادي عمـر بـن القـادر عبد ،العرب لسان لباب ولب األدب خزانة -
، ٤ ط القـاهرة ،اخلـانجي كتبـةم، هـارون حممـد الـسالم عبد :ورشح حتقيق
 . هـ ١٤١٨

 ،عبداحلميـد هنـداوي. د : حتقيـق، أليب الفتح عثامن بن جني، اخلصائص-
 .هـ ١٤٢٤ ،٢ ط، بريوت،دار الكتب العلمية

 للـدكتور أمحـد ،دراسة عن الفرق يف تـاريخ املـسلمني اخلـوارج والـشيعة -
 ، الريـاض،ةمركز امللك فيصل للبحوث والدراسـات اإلسـالمي،جيل  حممد

 .هـ ١٤٠٨ ،٢ط
 دار الكتـب ،مهدي حممـد نـارص الـدين : رشحه وقدم له، ديوان األخطل-

 .هـ ١٤١٤ ،٢ ط، بريوت،العلمية
 .م ١٩٢٧ ، مطبعة آدلف، ديوان األعشى مع رشح أيب العباس ثعلب-
ــاح- ــوان الطرم َّ دي ــه،ِّ ــي بتحقيق ــزة حــسن.د : عن ــريب،ِع ــرشق الع  ، دار ال

 .هـ١٤١٤ ،٢ ط،بريوت
عبداحلفيظ . د : حتقيق، رواية األصمعي ورشحه، ديوان العجاج بن رؤبة-

 . دمشق ، مكتبة أطلس،السطيل
 ، دار املعرفــة،ّمحــدو طــامس : اعتنــى بــه ورشحــه، ديــوان النابغــة الــذبياين-

 .هـ ١٤٢٦، ٢ ط ،بريوت
 دار ،حممـد نبيـل طريفـي. د : مجـع ورشح وحتيقـق، ديوان النمر بن تولب-

 .م ٢٠٠٠، ١ ط ، بريوت،صادر
  .٢ ط،م١٩٩٥ ، دار الكتب املرصية بالقاهرة، ديوان اهلذليني-



 

 
 

ُامــر ديـوان - ْ القــيس بــن حجــر بــن احلــارث الكنــديىءْ عبــد  :اعتنــى بــه ،َ
 . هـ ١٤٢٥ ،٢ ط ، بريوت ،دار املعرفة ،الرمحن املصطاوي

 دار ،نعامن حممد أمـني طـه. د : حتقيق، ديوان جرير برشح حممد بن حبيب-
  .٣ ط،القاهرة،ملعارفا

 دار ،وليم بن لـورد الـربويس : اعتنى بتصحيحه، ديوان رؤبة بن العجاج-
 . الكويت ،ابن قتيبة

 ، بـريوت، دار الثقافـة،إحسان عبـاس. د : مجعه ورشحه،ُ ديوان كثري عزة-
 .هـ ١٣٩١

 ،١ ط ،املعرفة دار ،ّطامس محدو :به اعتنى ،العامري ربيعة بن لبيد ديوان -
 . هـ ١٤٢٥

َقدم له ،أليب منصور اجلواليقي ،رشح أدب الكاتب البن قتيبة - َّ مصطفى  :َ
  . دار الكتاب العريب، بريوت،صادق الرافعي

 ،ُحممد بـن حبـان البـستي أليب حاتم ،صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان -
 .هـ ١٤١٤ ،٢ ط، بريوت، مؤسسة الرسالة،شعيب األرنؤوط :حتقيق

حممد زهري  : حتقيق، البخاريإلمام حممد بن إسامعيل ل،صحيح البخاري -
  .هـ١٤٢٢ ،١ ط ،دار طوق النجاة، بن نارص النارص

ّ أليب بكــر حممــد بـــن احلــسن الزبيـــدي ، طبقــات النحــويني واللغـــويني-
  .٢ ط، دار املعارف،حممد أبو الفضل إبراهيم : حتقيق،األندليس

 ، مكتبـة الـصديق،يـع العليـاين للدكتور عيل بن نف، عقيدة اإلمام ابن قتيبة-
 .هـ ١٤١٢ ١ ط،الطائف



 

 
 

نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني  ل،غرائب القرآن ورغائب الفرقان -
 ،دار الكتــب العلميــة ،الــشيخ زكريــا عمــريان :حتقيق،النيــسابوري  القمــي
 .هـ  ١٤١٦، ١ ط ،بريوت

 أيب ،السجـستاين ُعزيـر بـن حمـد مل،القلـوب بنزهة املسمى القرآن غريب -
 ط ،سوريا ،قتيبة دار ،مجران الواحد عبد أديب حممد : حتقيق ،ُالعزيري بكر
 .هـ ١٤١٦، ١
 الطيب حممـد صـديق خـان بـن حـسن أليب ،ُفتح البيان يف مقاصد القرآن -

ــوجي ّعنـي بطبعــه وقـدم لــه وراجعـه، البخـاري القنَّ َ عبــد اهللا بـن إبــراهيم  :ِ
َاملكتبة العرصية للطب ،َاألنصاري َّ رش، صيداَ َاعة والنّ َ  . هـ ١٤١٢ ،َ بريوت،ْ

 بـن حمـد، ملالتفسري علم من والدراية الرواية فني بني اجلامع القدير فتح -
  .بريوت ،الفكر دار ،الشوكاين حممد بن عيل

محـدو  : حتقيـق، أليب منـصور عبـدامللك الثعـالبي، فقه اللغة ورس العربيـة-
 .هـ ١٤٢٥ ،١ط، بريوت،دار املعرفة،طامس

 الفرج حممد بن إسحاق بن حممد الـوراق املعـروف بـابن  أليب، الفهرست-
 .هـ ١٤١٧ ،٢ ط،بريوت ،دار املعرفة ،إبراهيم رمضان : حتقيق،النديم

حممـد فـؤاد  :وضـع حواشـيه ، أليب بكـر حممـد بـن خـري اإلشـبييل، فهرسة-
 .هـ ١٤١٩ ،١ ط، بريوت، دار الكتب العلمية،منصور

اإلمـام جمـد الـدين حممـد بـن يعقـوب  : تـأليف،اللغة كتاب البلغة يف أئمة -
 ، املكتبـة العـرصية،ّبركـات يوسـف هبـود : اعتنى به وراجعه،الفريوزآبادي

 .هـ ١٤٢٢، ١ ط،بريوت



 

 
 

 أليب حممـد عبـداهللا بـن مـسلم بـن ، كتاب املعـاين الكبـري يف أبيـات املعـاين-
 .هـ ١٤٠٥ ،١ ط، بريوت، دار الكتب العلمية،قتيبة الدينوري

 ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل ىف وجوه التأويل -
ــن عمــر الزخمــرشىأليب ــاب العــريب، القاســم حممــود ب ــريوت، دار الكت  ، ب

  . هـ١٤٠٧
ــان - ــشف والبي ــي أليب،الك ــراهيم الثعلب ــن إب ــد ب ــن حمم ــحاق أمحــد ب  إس

سـتاذ األ :مراجعة وتـدقيق ،اإلمام أيب حممد بن عاشور :حتقيق ،النيسابوري
 . هـ ١٤٢٢، ١ط ، بريوت،دار إحياء الرتاث العريب ،نظري الساعدي

 إبـراهيم بـن حممـد بـن عـيل الـدين عـالء ل،التنزيل معاين يف التأويل لباب -
 .هـ ١٣٩٩ ،بريوت ،الفكر دار، باخلازن الشهري البغدادي

حفص عمر بن عـىل ابـن عـادل الدمـشقى أليب  ، يف علوم الكتاباللباب -
 دار ، وآخــرين،عــادل أمحــد عبــداملوجود :الــشيخ :حتقيــق وتعليــق ،احلنــبىل

 .هـ ١٤١٩، ١ ط، بريوت،الكتب العلمية
 ،املـرصي األفريقـي منظور بن مكرم بن حممد البن منظور ،بالعر لسان -
  .١ط،بريوت ،صادر دار
 عارضه بأصوله وعلـق ، أليب عبيدة معمر بن املثنى التميمي، جماز القرآن-

 . القاهرة ، مكتبة اخلانجي،اد سزكنيحممد فؤ :عليه
 العبـاس أمحـد بـن عبـد احللـيم بـن تيميـة تقي الدين أيب ل،جمموع الفتاوى -

جممـع امللـك فهـد  :النـارش ،عبد الرمحن بن حممد بن قاسم :املحقق ،احلراين
ــسعودية ــة ال ــة، اململكــة العربي ــة النبوي  ،لطباعــة املــصحف الــرشيف، املدين



 

 
 

 .هـ ١٤١٦
 حممد عبد احلـق بـن غالـب  أليب،جيز يف تفسري الكتاب العزيزاملحرر الو -

عبـد الـسالم عبـد الـشايف  :حتقيق،بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندليس
 .هـ ١٤٢٢ ،١ ط بريوت، دار الكتب العلمية،حممد

 الربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود أليب ، مدارك التنزيل وحقائق التأويل-
ــسفي ــشي،الن ــشعار :خ حتقيــق ال  ، بــريوت،دار النفــائس ،مــروان حممــد ال
 .م ٢٠٠٥

سـالم  : للباحـث، املسائل النحوية يف جماز القـرآن أليب عبيـدة ورأيـه فيهـا-
سلــسلة الدراســات ( جملــة اجلامعــة اإلســالمية ،عبــداهللا حممــود عاشــور

 .م ٢٠٠٤، العدد الثاين،املجلد الثاين عرش) اإلنسانية 
ــستدرك - ــىل امل ــد أليب ،الــصحيحني ع ــاكم اهللا عب ــن حممــد احل  اهللا عبــد ب

 دار ،عطــا القــادر عبـد مــصطفى :حتقيـق ،البيــع بـابن املعــروف النيـسابوري
  .هـ ١٤١١ ،١ ط ،بريوت – العلمية الكتب

ثـروت  :حتقيـق ، حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري أليب، املعارف-
  . م١٩٩٢، ٢ ط،قاهرةاهليئة املرصية العامة للكتاب، ال : النارش،عكاشة

 حممد احلسني بن مسعود بن حممد بـن  أليب،معامل التنزيل يف تفسري القرآن -
 ،دار إحيــاء الــرتاث العــريب ،عبــد الــرزاق املهــدي :، حتقيــقالفــراء البغــوي

  . هـ١٤٢٠   ،١ ط،بريوت
 يوســف أمحــد : حتقيــق،الفــراء زيــاد بــن حييــى زكريــا يب أل،القــرآن معــاين -

  .مرص ، والرتمجة للتأليف املرصية دارال ،ن وآخري،نجاتى



 

 
 

 عـامل ،عبداألمري حممـد أمـني. د  : دراسة وحتقيق، لألخفش، معاين القرآن-
 .هـ ١٤٢٤، ١ ط، بريوت،الكتب

حاس أمحد بن حممد بن إسـامعيل بـن أليب ، الكريممعاين القرآن - َّ جعفر النَّ
ز إحيــاء الــرتاث  مركــ،الــشيخ حممــد عــيل الــصابوين :حتقيــق،يــونس املرادي

 .هـ ١٤١٠ ،١ ط، مكة املكرمة،العريب
َّ للزجاج،معاين القرآن وإعرابه -  .هـ١٤٠٨ ،١ ط، بريوت،عامل الكتب ،َّ
 :حتقيـق ،احلموي الرومي اهللا عبد بن ياقوت اهللا عبد أليب ،األدباء معجم -

 .هـ ١،١٤١٤ط،بريوت اإلسالمي، الغرب دار ،سعبا إحسان
 عبـد اهللا يـاقوت بـن عبـد اهللا الرومـي ب الـدين أيبشها لـ،معجم البلدان -

 .م ٢،١٩٩٥ط،دار صادر، بريوت ،احلموي
 التيمـي احلـسني بـن احلسن بن عمر بن حممد اهللا عبد  أليب،الغيب مفاتح -

 ،العـريب الرتاث إحياء دار ،الري خطيب الرازي الدين بفخر امللقب الرازي
  .هـ ١٤٢٠،بريوت

عــدنان صــفوان  : حتقيــق،لراغــب األصــفهاين ل، مفــردات ألفــاظ القــرآن-
 .هـ ١٤٢٣ ،٣ط، دمشق، دار القلم،داوودي

 أليب احلـسن عـيل بـن إسـامعيل ، مقاالت اإلسالميني واخـتالف املـصلني-
 ، مكتبـة النهـضة املـرصية،حممد حميـي الـدين عبداحلميـد : حتقيق،األشعري
 .هـ ١٣٦٩، ١ ط،القاهرة

َّعبـد الـسالم حممـد  :حتقيـق ،الـرازيمحد بن فارس بـن  أل،اللغةمقاييس  -
ُهارون  .هـ ١٤٢٣ ،احتاد الكتاب العرب : النارش،َ



 

 
 

 األزدي، أبـو العبـاس، حمد بن يزيـد بـن عبـد األكـرب الـثاميل مل،املقتضب -
  .بريوت ،عامل الكتب ،حممد عبد اخلالق عظيمة : حتقيق،املعروف باملربد

 للدكتور ، القرن الرابع اهلجريمناهج اللغويني يف تقرير العقيدة إىل هناية -
 .هـ١٤٢٧، ١ط،  الرياض،مكتبة دار املنهاج،حممد الشيخ عليو حممد

امل الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرمحن بـن  جل،ملنتظم يف تاريخ األمم وامللوك -
مصطفى عبد القادر و  ،حممد عبد القادر عطا : حتقيق،عيل بن حممد اجلوزي

 .هـ ١٤١٢ ،١ ط،دار الكتب العلمية، بريوت ،عطا
 لوليـد ،والنحـو واللغـة املوسوعة امليرسة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء -

 ، بريطانيــــا، إصــــدارات جملــــة احلكمــــة،بــــن أمحــــد الــــزبريي وآخــــرين
 .هـ١،١٤٢٤ط
امل الـدين أيب الفـرج ، جلـنزهة األعني النـواظر يف علـم الوجـوه والنظـائر -

مؤسـسة  ، الكريم كاظم الـرايضحممد عبد: حتقيق ،عبد الرمحن بن اجلوزي
 .هـ ١٤٠٤ ،١،ط بريوت،الرسالة

 املطبعـة ،عىل حممـد الـصباغ : حتقيق، للجزري، النرش يف القراءات العرش-
 . التجارية الكربى

 ،البرصي املاوردي حبيب بن حممد بن عيل احلسن  أليب،والعيون النكت -
ــ دار ،الــرحيم عبــد بــن املقــصود عبــد بــن الــسيد :حتقيــق ــة بالكت  ،العلمي
 .بريوت

اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القـرآن وتفـسريه، وأحكامـه، ومجـل  -
ّ حممد مكي بن أيب طالب محـوش بـن حممـد بـن خمتـار ، أليبمن فنون علومه َ



 

 
 

جمموعة رسائل جامعية بكلية الدراسـات  :املحقق ،القييس القرطبي املالكي
 ،الشاهد البوشيخي :د.  بإرشاف أ جامعة الشارقة،،العليا والبحث العلمي

 ، كليـة الــرشيعة والدراســات اإلســالمية،جمموعـة بحــوث الكتــاب والــسنة
  .هـ  ١٤٢٩، ١ ط ،جامعة الشارقة

 ،عـيل بـن أمحـد الواحـدي أليب احلـسن ،الوجيز يف تفسري الكتـاب العزيـز -
ـــق ـــدنان داوودي :حتقي ـــم  ،صـــفوان ع ـــشامية و، دار القل ـــدار ال  ،١ ط،ال
 .هـ ١٤١٥

 بـن أمحـد الـدين شـمس بـاس، أليب العالزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات -
 ،عبـاس إحـسان : حتقيـق،الربمكي خلكان ابن بكر أيب بن إبراهيم بن حممد
  .بريوت – صادر دار
 أليب عمــر بــن حممــد بـــن ، ياقوتــة الــرصاط يف تفــسري غريــب القـــرآن-

حممـد بـن يعقـوب .د : حتقيـق، املعروف بغالم ثعلـب،عبدالواحد البغدادي
 .هـ ١٤٢٣، ١ ط ، املدينة املنورة، مكتبة العلوم واحلكم،الرتكستاين




