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احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه كما حيب ربنا ويرضى،والشكر له على ما أوىل من نعم 

سابغة،وأسدى،أمحده سبحانه وهو الويل احلميد وأتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد.

�Ƣđ�ǞǧƾƬǈǻÂ�ǾǸǠǻ�Ƣđ�Ƥ ǴƴƬǈǻ�¨®ƢȀǋ�Ǿǳ�Ǯ ȇǂǋ�ȏ�ǽƾƷÂ�ƅ¦�ȏ¤�Ǿǳ¤�ȏ�À¢�ƾȀǋ¢Â

نقمه،ونّدخرها  عّدة لنا" يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم"،وأشهد أن 

له،وصفيه من خلقه وخليله صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله جنوم املهتدين،و حممدا عبده ورسو 

رجوم املعتدين،ورضي اهللا عن صحابته األبرار الذين قاموا حبق صحبته وحفظ شريعته وتبليغ دينه 

إىل سائر أمته،فكانوا خري أمة أخرجت للناس.

الة والسالم على نبيه فإن من أحب قال الثعاليب يف فقه اللغة:"أما بعد محد اهللا على آالئه والص

اهللا أحب رسوله املصطفى صلى اهللا عليه وسلم،ومن أحب النيب العريب أحب العرب،ومن أحب 

�ƨȈƥǂǠǳ¦�Ƥ Ʒ¢�ǺǷÂ�§ǂǠǳ¦Â�ǶƴǠǳ¦�ǲǔǧ¢�ȄǴǟ�Ƥ Ƭǰǳ¦�ǲǔǧ¢�¾Ǆǻ�Ƣđ�Ŗǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƥ Ʒ¢�§ǂǠǳ¦

�ƅ¦�ǽ¦ƾǿ�ǺǷÂ�ƢȀȈǳ¤�ǾƬŷ�» ǂǏÂ�ƢȀȈǴǟ��Ƥ Ǜ¦Â�ǂƥƢƯÂ�Ƣđ�řÉǟ لإلسالم وشرح صدره لإلميان وآتاه

حسن سريرة فيه،اعتقد أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم خري الرسل،واإلسالم خري امللل،والعرب 

خري األمم،والعربية خري اللغات واأللسنة،واإلقبال على تفهمها من الديانة.......

وأجنم األرض،فنسوا يف ....وقد قيض اهللا هلا حفظة وخزنة من خواص الناس وأعيان الفضل 

خدمتها الشهوات،وجابوا الفلوات،ونادموا القتنائها الدفاتر،وسامروا القماطر(شيء تصان به 

�Ƕǜǻ�Ŀ�¦ȂǳƢƳ¢Â�ǶĔƢǨƳ¢�Ƣǿ®°¦Ȃǋ�ƾȈȈǬƫ�Ŀ�¦ÂǂȀǇ¢Â�ǶȀǟƢƦǗ�ƢēƢǤǳ�ǂǐƷ�Ŀ�¦ÂËƾǯÂ�ǂƥƢƄ¦Â�Ƥ Ƭǰǳ¦

دة،وعّمت املصلحة،وتوفرت قالئدها أفكارهم،وأنفقوا على ختليد كتبها أعمارهم،فعظُمت الفائ

  العائدة.

وكلما بدأت معارفها تتنّكر،أو كادت معاملها تتسّرت،أو عرض هلا ما يشبه الفْرتة رّد اهللا تعاىل 

عليها الكره،فأهّب رحيها،ونفق سوقها،بفرد من أفراد الدهر أديب،ذي صدر رحيب،وعزمية 

يتعّصب للعربية،فيجمع مشلها ويكرم راتبة،ودراية صائبة،ونفس سامية، ومهة عالية،حيب األدب و 
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أهلها،وحيرك اخلواطر الساكنة إلعادة رونقها،ويستثري احملاسن الكامنة يف صدور املتحلني 

����������ƢȀǨƟƢǘǳÂ�ƢȀǨƟ¦ǂǗ�¿ȂǇ°�ǺǷ�ƢǨǟ�ƢǷ�ƾȇƾš �Ŀ�ƨǟ°ƢƦǳ¦�©ƢǨȈǳƘƬǳ¦�ȆǟƾƬǈȇÂ�Ƣđ

و أو املبالغة أن نقول إّن اللغة قال الدكتور مصطفى أمحد عبد العليم:"قد ال يكون من ِقَبل الزه

مع املنهج  –من وجهة نظرنا  –العربية من أفضل اللغات[والقول بتفاضل اللغات ال يتناىف 

العلمي وإن خالف يف ذلك أكثر علماء اللغة املعاصرين؛ذلك أن التفاضل كائن بني كل 

غريها وحىت بني الرسل شيء؛بني البشر وبني الدواب،ويف األطعمة واألشربة والثمار واألمكنة و 

تلك الرسل فّضلنا واملالئكة،والقرآن يقرر هذه احلقيقة يف أكثر من موضع إذ يقول تعاىل:"

ونفّضل بعضها على .]ويقول سبحانه عن األطعمة:"253"[سورة البقرة بعضهم على بعض

ية �<4ǴǬǠǳ¦�ǶēƢǰǴǷÂ�ǶȀƦǿ¦ȂǷ�Ŀ�ÀȂƫÂƢǨƬȇ�ǂǌƦǳ¦�Ãǂǻ�ǺŴÂ"[سورة الرعد بعض في األُكل

�ƢȀǧÂǂǛÂ�Ƣǿ®°¦ȂǷÂ�ƢȀǐƟƢǐƻ�Ŀ�©ÂƢǨƬƫ�©ƢǠǸƬĐ¦Â�§ȂǠǌǳ¦�ÃǂǻÂ�ƨȈǻƢǸǈŪ¦Â�ƨȈǈǨǼǳ¦Â فكيف

  ال تتفاضل اللغات؟

�ƨǤǳÂ�ÀƢȇ®ȋ¦�Śƻ�Ȃǿ�Äǀǳ¦�¿ȐǇȍ¦�ƨǤǳÂ�Ƥ Ƭǰǳ¦�ǲǔǧ¢�Ȃǿ�Äǀǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ƣđ�¾Ǆǻ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ȆȀǧ

احلضارات وأنفعها للبشرية،لغة األمة العربية اليت خري األمم،ولغة احلضارة اإلسالمية اليت هي أعرق 

توفر هلا من الدقة واملنطقية والبيان واملرونة والوفاء باملعاين ما ال يعرف له نظري يف غريها من 

  اللغات.

�§ǂǤǳ¦�̈ǀƥƢȀƳ�ǺǷ�ÀȂǨǐǼŭ¦�Ƣđ�» ŗǟ¦Â�§ǂǠǳ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨǬȈǬū¦�ǽǀǿ�½°®¢�ƾǫÂ

ر ...الدليل على أّن العرب هـ):"والبد من ذك255يقول أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ (

أنطق،وأّن لغتها أوسع،وأّن لفظها أدّل، وأّن أقسام تأليف كالمها أكثر،واألمثال اليت ضربت فيها 

.]1/384أجود وأسري".[البيان والتبيني،

ويقول يف موضع آخر:"والبديع مقصور على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة".[البيان 

.]4/55والتبيني،
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ف علماؤنا القدامى بالكالم عن فضيلة العربية؛بل تطرّقوا إىل احلديث عن عدد من ومل يكت

اخلصائص اليت جتعلها من أفضل اللغات،وقد أيّدهم فيها املعاصرون من العرب والعجم،

نا لدراسة هذا النوع من ميدا (تأويل مشكل القرآن البن قتيبة)وقد اخرتت أن يكون كتاب 

 .التفسري 

التفسري االشتقاقي يف اللغة العربية على أمهيته فإنّه مل حيض بالبحث باعتباره ظاهرة هلا وموضوع 

ارتباطها بداللة املفردات وأصول املعاين،ومل تبحث باعتبارها طريقة من طرق شرح املفردات باستثناء 

حت إىل أمهية التفسري االشتقاقي لأللفاظ.
ّ
تلك اإلشارات العابرة يف أسطر معدودة مل

وتناولت بعض الدراسات هذه الظاهرة التفسريية حتت عناوين خمتلفة تبتعد قليال أو كثريا، وقد تتعرض 

  ألحد جوانب التفسري االشتقاقي 

، وخامتة.ثالثة فصولالبحث  كاآليت:مقدمة، مدخل،  وقد قسم

مقدمة هي عنواين، حتدثت فيها عن البحث ككل.

  مدخل حوى عنصرين مها:

املؤلِّف واملؤلَّف .أوال:التعريف ب

ثانيا:مفاهيم املصطلحات؛ حوت املعاين اللغوية واالصطالحية ملفردات العنوان:القرآن الكرمي، 

التفسري، التأويل، االشتقاق، الداللة، مشكل.

دراسة تحليلية لمحتويات المؤلَّف، والمصادر المعتمدة فيه. فكان بعنوان: الفصل األولأّما 

إىل دراسة كل باب من أبواب تأويل مشكل القرآن ألن جّل أبوابه له عالقة تطرقت يف هذا الفصل 

�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ�̈°ƢǠƬǇȏ¦Â�±ƢĐƢǯ��ȆǫƢǬƬǋȏ¦�ŚǈǨƬǳ¦Â�ÄȂǤǴǳ¦�ǲȈǏƘƬǳ¦�ƨȈǔǬƥ�ƾȈǠƥ��Â¢�Ƥ ȇǂǫ�ǺǷ

األبواب، وتعّرضت بعدها للتحّدث عن املصادر اليت اعتمدها ابن قتيبة يف كتابه هذا؛ كالقرآن الكرمي 

  النبوي الشريف والقراءات واللهجات العربية والشعر العريب... واحلديث

مظاهر التجدد الداللي، وظاهرة تعدد األصول االشتقاقية عند ابن فعنوانه هو: الفصل الثاينأّما 

  قتيبة.
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تناولت فيه عنصرين هو اآلخر متثال يف:مظاهر التجدد الداليل عند ابن قتيبة كتخصيص املعىن 

¦ ��ƨƦȈƬǫ�Ǻƥ¦�ƾǼǟ�ƨȈǫƢǬƬǋȏ¦�¾ȂǏȋ¦�®ƾǠƫ�̈ǂǿƢǛÂ��Ǿǟ¦Ȃǻ¢Â�±ƢĐƢƥ�Â¢�̈°ƢǠƬǇȏƢƥوتعميمه ونقله سو 

  ورأيه منها.

التفسير االشتقاقي عند ابن قتيبة، وصياغته لألصول االشتقاقية.بعنوان: الفصل الثالثوجاء 

كتاب   ضّم هذا الفصل أيضا عنصرين اثنني مها:تفسري ابن قتيبة ألكثر من أربعني مفردة جاءت يف

[ سورة آل عمران، وأخر متشابهات..."اهللا تعاىل وقع مشكل يف تأويلها دخلت يف قوله تعاىل:"...

.]،والعنصر الثاين هو صياغة ابن قتيبة لألصول االشتقاقية بني تصريح باألصل وعدم 7من اآلية 

تصريح،وإحياء به، وكيفية التصريح به...

  حث اليت توصلت إليها.وأخريا خامتة عرضت فيها ألهم نتائج الب

وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا وهذا جهدي املقل، وال أقول إال كما قال إخوة يوسف ليوسف:"..

ال خيلو من  -ككل األعمال- فعملي هذا ]، .88سورة يوسف، من اآلية الكيل وتصّدق علينا.."[

ألجر أو األجرْين، النقائص والثغرات، وال يسلم من الزالت واهلفوات، حسيب من ذلك إصابة ا

من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن تصديقا لقول الرسول األعظم والنيب األكرم، سيد الثقلني:"

  ".اجتهد فأخطأ فله أجر

�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�śưƷƢƦǴǳ�̈ƾƟƢǧ�¦̄�ƢǠƳǂǷ�ÀȂǰȇ�À¢Â���ƢǻƢǈƸƬǇ¦�¦ǀǿ�ǞǓ¦ȂƬŭ¦�ȆưŞ�ȄǬǴȇ�À¢�¾ƘǇ¢�ƅ¦

  مستقبال.

  والســــــــــــــــالم عليكــــــــــــــــــــــم ورحـــــــمــــــة اهللا وبركــــــــــــــــــــــــــــــــاته

"ـــة الزهـــــــــــــــــــراءالطالبة:"خليفـــــــــــــــــــة فاطمـــــــــــــــ                               
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أوال:التعريف بالمؤلف والمؤلِّف:

  ابن قتيبة... أديب الفقهاء و محدث األدباء... من هو... تعريف عنه... سيرته الذاتية:

.االسم و الكنية و النسب 

.املولد و النشأة 

.الوفاة 

.مشايخ ابن قتيبة 

.تالميذ ابن قتيبة 

.العمل بالقضاء و التدريس 

.ثقافة ابن قتيبة 

 احملدث الفقيه.ابن قتيبة 

.ابن قتيبة الناقد األديب 

.ابن قتيبة و املعارف العامة 

.ابن قتيبة األديب اللغوي 

.مصنفات ابن قتيبة 

ملا أنشئت بغداد و أصبحت حاضرة اخلالفة و مقر احلكم، أقبل الناس على سكناها، و امتد ليها 

اهرة بقصورها و مساجدها و حدائقها العمران، فغذت يف سنوات قليلة واسعة األرجاء، مجيلة البناء، ز 

و مرافقها، و جذبت إليها أهل العلم، و الفضل، و ذوي األدب و املعرفة، يلقون يف كنفها كل تقدير 
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�©ƢǬǴŞ�ƾƳƢǈŭ¦�©ȌƬǷƢǧ��ǞȈƴǌƫ�Â�ÀȂǟ�ǲǯ�ƢĔƢȈǟ¢Â�ƢȀƟ¦°±Â�Â�ƢȀƟƢǨǴƻ�ǺǷ�ÀÂƾŸ�Â��¾ȐƳ¤�Â

ازدهرت حلقات اجلدل و املناظرة، و احتشد الفقه و احلديث و اللغة و األدب وعلم الكالم، و 

ببغداد أئمة العلم، و نوابغ األدب، و جهابذة الفقه، و أعالم احلديث، و كبار الشعراء، و عباقرة 

املوسيقى و الغناء، و حتولت بغداد إىل جامعة كربى تظل هؤالء مجيعا، و كان ابن قتيبة واحدا ممن 

�®¦ƾǤƦƥ�ǶǴǠǳ¦�©ƢǬǴƷ�Ƕđ�ƪ ǻ¦®±¦

 يكون ابن قتيبة؟فمن 

 االسم و الكنية و النسب:-1

والقتييب نسبة إىل  1امسه عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة مب مسلم، و كنيته: أبو حممد، و يقال له: القتيب

و - 2ÀƢǫƢƻ�Ǻƥ¦�ƅ¦�ƾȈƦǟ�̈°¦±Â�Ŀ�ƢȈǓƢǫ�Ƣđ�¿Ƣǫ¢�Ǿǻȋ��3جده، و يقال له: الدينوري نسبة إىل الدينور

و يقال له أيضا: املروزي نسبة إىل بلد  -بروزاية: أن ابن قتيبة من أهل الدينور 4قد انفرد السمعاين

  أو مرو العظمى يف خراسان. 5الشاهجان" أبيه "مرو

و يقال له الكويف، و البغدادي، نسبة إىل مكان والدته و سكناه، و يقال له: اجلبلي، نسبة إىل 

  اجلبل.

نسبة إلى القتب: واحد األقتاب و ھي األكف التي توضع على نقالة أحمال الجمل.-1
)545ص 2الدینور من مدن الجبل قرب قرمیسین (ینظر معجم البلدان ج-2
ینظر تراجم شخصیات الرسالة.-3
م ن.-4
أما من نسبھ إلى (مروالروذ) غیر صحیح ألن النسبة إلیھا مروروذي/ مّروذي.-5
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يدعوه  1هذه األلقاب املتعددة، فأبو الطيب احلليبو هكذا سجل أقدم من ترجم له من العلماء 

يدعوه اجلبلي، 9يدعوه الكويف، و البريوين8يدعوه املروزي، و ابن الندمي7بالدينوري، و الزبيدي

 المولد و النشأة:-2

يرى أنه ولد يف الكوفة، و 10، فابن الندميبني بغدادو  الكوفةاختلف العلماء يف مسقط رأسه بني 

أنه ولد يف بغداد، و تابعه 12، و ابن األثري، و يرى اخلطيب البغدادي11تابعه على ذلك ابن األنباري

، و يرجح الباحثون و املعاصرون أن مسقط رأسه الكوفة، ألنه دعي 14و القفطي 13عليه السمعاين

ن مصادر والدته يف الكوفة هي األقدم و أنه بالكويف يف املصادر القدمية و مل يدع بالبغدادي، و أ

15قضى آخر حياته يف بغداد و كانت بداية حياته بني الكوفة و البصرة

أما سنة والدة ابن قتيبة فقد أغفلها مرتمجوه األوائل، و ال هو أشار إليها أو سجلها، و مل يثبتها 

يزيل هذه الغشاوة، متخذا سنة ل 2تالميذه، مما شكل غموضا، و جاء يف القرن السابع ابن خلكان

هـ تارخيا ملولده، دون أن يذكر مصدرا أو دليال...213

  الوفاة:-3

�ƨǼǇ�Ŀ�¦ȂǨǴƬƻ¦��©Ȃǰǈǳ¦�ȄǴǟ�¦ȂǬǨƫ¦�ǶĔƘǯ�Â��ƨƦȈƬǫ�Ǻƥ¦�®ȐȈǷ�Ǻǟ�ÀȂŦŗŭ¦�ƪ ǰǇ�Äǀǳ¦�ƪ ǫȂǳ¦�Ŀ

و يذكر  3هـ اعتمادا على رواية أمحد القاضي276حيدد  2فالزبيدي -أعين وفاة ابن قتيبة–الوفاة 

ینظر تراجم شخصیات الرسالة.-1،7،8،9،10،11،12،13،14
.73ص1األمر عن قضاة صر جأضافھا الكندي. ینظر رفع -15

ینظر تراجم أعالم الرسالة-2،2،3،4،5،6،7،8
.3مقدمة تأویل مشكل القرآن للسید أحمد صقر ص-9

ینظر تراجم أعالم الرسالة.-10
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هـ مع 276سنة  8و ابن خلكان 7والدوري6الروايتني، و يرجح ابن األثري5، و ابن األنباري4السمعاين

هـ سنة وفاة ابن قتيبة...أما 276هـ. و مييل الباحثون املعاصرون إىل تأكيد سنة 270ذكرهم سنة 

ح صيحة شديدة، مث سبب وفاته فيكاد مرتمجوه جيمعون على أنه: أكل هريسة فأصاب حرارة، مث صا 

أغمي عليه إىل وقت صالة الظهر، مث اضطرب ساعة، مث هدأ، فمازال يتشهد إىل وقت السحر، مث 

  مات. 

 مشايخ ابن قتيبة:-4

ذا نفس طلعة، تواقة إىل املعرفة، دفعته إىل أن يتعلق من كل علم  -منذ شبابه الباكر–"كان ابن قتيبة 

ه ذلك أن يغشى جمالس علماء احلديث و التفسري و بسبب، و أن يضرب فيه بسهم ، و قد اقتضا

الفقه و النحو و اللغة و الكالم و األدب و التاريخ، فغشي من جمالسهم ما غشي، و ثقف عنهم ما 

ثقف، مما مكن له من أسباب القوة، و هيأ من وسائل التفوق و التربيز.

مشاهري دهره، و أخذ عن كثري و قد تتلمذ ابن قتيبة لطائفة من أعالم عصره، و روى عن مجع من

9من أعيانه و أمثاله، نذكر منهم ما يلي:"

حيث يقول يف عيون األخبار "حدثين أيب، عن أيب العتاهية"10والده: مسلم بن قتيبة)1

...1أمحد بن سعيد اللحياين)2

 هـ)231 - هـ139(2أبو عبد اهللا حممد بن سالم اجلمحي البصري)3

 هـ)238 - هـ 161( 3املعروف بابن راهويةأبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم )4

ینظر تراجم أعالم الرسالة-1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15،16،17،18،19
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 هـ)243 -هـ 166( 4حرملة بن حيي النجييب)5

 هـ)242(ت  5القاضي حيي بن أكثم)6

 هـ)246(ت  6أبو عبد اهللا احلسني بن احلسني بن حرب السلمي املروزي)7

 هـ)246 -هـ 148( 7دعبل بن علي اخلزاعي الشاعر)8

8هـ)248بن البهلول الباهلي البصري (ت أبو عبد اهللا: حممد بن حممد بن مرزوق بن بكري )9

أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الزبادي تلميذ سيبويه، و األصمعي، و أيب عبيدة (ت )10

9هـ)249

10هـ)255أو  250أو  248أبو حامت سهل بن حممد السجستاين (ت )11

11ـ)ه252حممد بن زياد بن عبيد اهللا بن زياد بن الربيع الزيادي البصري امللقب بيؤيؤ (ت )12

12هـ)253أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن حممد الصواف الباهلي البصري (ت )13

13هـ)253أبو عبد اهللا حممد بن حيي بن أيب حزم القطعي البصري (ت )14

14هـ)254أبو اخلطاب زياد بن حيي بن زياد احلساين البصري (ت )15

15هـ)254شبابة بن سوار (ت )16

16هـ)254أبو عثمان اجلاحظ (ت )17

17هـ)257يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري (ت أبو )18

18هـ)257أبو طالب زيد بن أخزم الطائي البصري (ت )19

19هـ)257أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي (ت )20
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1هـ)257أبو سهل الصفار عبدة بن عبد اهللا اخلزاعي الكويف نزيل البصرة (ت )21

2هـ)260يب بن مهران العبدي (ت عبد الرمحان بن بشر بن احلكم بن حب)22

3أبو بكر حممد بن خالد بن خداش بن عجالن املهلي البصري الضرير)23

4أبو سعيد امحد بن خالد الضرير)24

5عبد الرمحان بن عبد اهللا بن قريب ابن أخ األصمعي)25

:6يقول أمحد صقر

��ǶȀƟƢũ¢�Ǻǟ�§ǂǟ¢�ǺŲ�ǶǿŚǣ�Ǻǟ�ǀƻ¢�ƢǸǯ��¿Ȑǟȋ¦� ȏƚǿ�Ǻǟ�ƨƦȈƬǫ�Ǻƥ¦�ǀƻ¢��Â�ƢȀǸđ¢�ǺŲÂ

كما أخذ عن الكتب   -و أضاف قائال–اكتفى بأن يقول: حدثنا بعض مشاخينا" أو حنو ذلك 

املسموعة و غري املسموعة من كتب العرب و العجم. و هذه ينابيع ثقافته الغزيرة. و مناهل معارفه 

.7اجلمة"

 تالميذ ابن قتيبة:-5

  قال أمحد صقر:

عدد كبري، نذكر منهم ما يلي: -يعين ابن قتيبة–و قد تتلمذ له 

8ابنه أبو جعفر أمحد بن عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة بن مسلم الدينوري)1

9هـ)298أمحد بن مروان املالكي (ت )2

ینظر تراجم أعالم الرسالة-1،2،3،4،5
.38مقدمة تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ألحمد صقر ص -6
.6،7مقدمة تأویل مشكل القرآن للسید ألحمد صقر ص -7
ینظر تراجم أعالم الرسالة-8،9،10،11،12،13،14
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10هـ)309أبو بكر حممد بن خلف بن املرزبان (ت )3

11هـ)313أبو القاسم إبراهيم بن حممد بن أيوب بن بشري الصائغ (ت )4

12)323بد الرمحان بن حممد بن عيسى السكري (تأبو حممد عبيد اهللا بن ع)5

13هـ)334أبو القاسم عبيد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا بن بكري التميمي (ت )6

14هـ)335اهليثم بن كليب الشامي (ت )7

1هـ)340 - هـ 248قاسم بن أصبغ األندلسي ()8

2هـ)355 - هـ  657عبد اهللا بن جعفر بن درستويه الفسوي ()9

3هـ)348 مب حممد بن جعفر بن حممد األزدي (ت أبو القاسم عبيد اهللا)10

4أبو بكر أمحد بن احلسني بن إبراهيم الدينوري)11

5أبو بكر أمحد بن حممد بن احلسن الدينوري)12

6هـ)343أبو عبد اهللا حممد بن أيب األسود البليت (ت )13

7هـ)298أبو اليسر إبراهيم بن أمحد الشيباين البغدادي (ت )14

8حممد بن عمرية األروائي املروزيأبو العباس أمحد بن )15

9هـ)342أبو العباس حممد بن علي بن أمحد الكرجي (ت )16

10هـ)343أبو رجاء حممد بن حامد بن احلارث البغدادي (ت )17

ینظر تراجم أعالم الرسالة-1،2،3،4،5،6،7،8،9،10
.38مقدمة تأویل مشكل القرآن للسید ألحمد صقر ص-11
تراجم أعالم الرسالة.ینظر -12،13
14
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  و عقب أمحد صقر قائال:

�ƨǻƢǷƘƥ�¦ȂǔĔ�Â�ƢȀǔǠƥ�Â¢�ƢȀǴǯ�ǾƦƬǯ�ǾȈǴǟ�¦Â£ǂǫ�Â�ƨƦȈƬǫ�Ǻƥȏ�¦ÂǀǸǴƬƫ�ǶĔ¢�ȄǴǟ�ƢǼǨǫÂ�Ǻȇǀǳ¦�Ƕǿ� ȏƚǿ�

.11ها على اآلفاق"نشر 

 العمل بالقضاء و التدريس:-6

�ŚƬƻ¦��̧ǂǌǳ¦Â�ƨǤǴǳ¦�¿ȂǴǟ�ǺǷ�ǂǧ¦Â�ǖǈǬƥ�ǀƻ¢�Â�ƨǧǂǠŭ¦�ǺǷ�ǲĔ�Â��ƨƦȈƬǫ�Ǻƥ¦�®Ȃǟ�ƾƬǋ¦�À¢�ƾǠƥ

�Â�Ƕđ�ǲǐƫƢǧ��śƯƾƄ¦�Â� ƢȀǬǨǳ¦Â� ƢǸǴǠǳ¦�ǺǷ�ƨǟƢŦ�Ƣđ�ÀƢǯ�Â��² °Ƣǧ�®Ȑƥ�ǺǷ�°ȂǼȇƾǳ¦�ƨǼȇƾŭ�ƢȈǓƢǫ

ث مث عاد إىل بغداد و اتصل بأيب احلسن عبيد اهللا بن حيي بن تدارس معهم مسائل الفقه و احلدي

و كان جيمع بينهما وشائج من  14، و أهدى له كتابه أدب الكاتب13وزير اخلليفة املتوكل 12خاقان

  العلم و األدب.

استقر ابن قتيبة يف بغداد، و أقام حلقة للتدريس، يقرأ كتبه على تالميذه الذين التفوا حوله و كانت 

 رته قد بلغت اآلفاق.شه

 ثقافة ابن قتيبة:-7

كان ابن قتيبة مرآة لثقافة عصره الواسعة، فهو حمدث متمكن روى عن أئمة احلديث و حفاظه، و له 

7��ƢŠ�Â��Ƕđ�ǂƯƘƫ�ƾǬǧ�ǾǷƢȇ¢�Ŀ�ƨǘǋƢǻ�ƪ. و مبا أن املعتزلة6و املناظرة 5و اجلدل 4بصر بعلم الكالم ǻƢǯ

بينهم و بني أهل السنة، و يبدو أن آراء املعتزلة قد أعجبته  كان يدور وسط العلماء آنذاك من جدل

  يف بداية املر فمال إليها.
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و  9و املعتصم 8و من قرأ التاريخ العباسي يعلم أن املعتزلة أثاروا حركة فكرية واسعة يف عصر املأمون

أن كثريا من الكتب اليونانية و غريها من خمتلف الثقافات قد نقلت إىل العربية، و أثرت يف ثقافة 

العصر ...و ابن قتيبة كان قد اجته يف مطلع حياته إىل علم الكالم و كان معجبا بذاك اجلدل املعتزيل 

و انتصر  10ر املتوكلو كان قد اجته إىل حلقات املتكلمني و أخذ عنهم إال أنه غري طريقه يف عص

ألهل السنة و احلديث، و قد أفاده اطالعه على آراء املتكلمني يف جداله معهم و مقارعتهم احلجة 

باحلجة، و ذلك يف معرض دفاعه عن أهل السنة.

�ƢǸȈǧ�ǞȈǴǓ�Â��Ƕē¦ÂǄǣÂ�ǶēƢƷȂƬǧ�Â�śǸǴǈŭ¦�ƺȇ°Ƣƫ�Â��ǶȀǷƢȇ¢�Â�§ǂǠǳ¦�ƺȇ°ƢƬƥ�ŃƢǟ�°ƚǷ�Ȃǿ�Â

م القرآن، و فوق ذلك أديب لغوي تشهد مؤلفاته على علو كعبه و متيزه يف عصر يتصل بالفقه و علو 

  امتأل بالنوابغ يف ميادين اللغة و األدب.

... إن ابن قتيبة كان من أغزر علماء املسلمني إنتاجا، و أكثرهم تنوعا فلم يقتصر إنتاجه على فن 

العربية واإلسالمية، ميده يف ذلك ذكاء واحد أو اثنني، بل ضرب بسهم وافر يف أكثر ميادين الثقافة

1فطري و موهبة عظيمة، و عزمية قوية، و مهة عالية، وشغف باملعرفة ملك عليه نفسه..."

 ابن قتيبة المحدث الفقيه:-8

3ƨȇ¦ÂǂǳƢƥ�¦ȂǸƬǿ¦�ǺŲ�¿ƢǜǠǳ¦�śƯƾƄ¦�ǺǷ�ƢǸđ¦ǂǓ¢�Â4و مسلم 2مل يكن ابن قتيبة حمدثا مثل البخاري

، و إمنا كان معينا جبانب آخر حيتاج إىل ثقافة عربية واسعة، و وقوف على مناهج 5و التصنيف

المقال مأخوذ من األنترنیت حول تعریف ابن قتیبة.-1
ینظر تراجم أعالم الرسالة.-2،3
الروایة: معنى الروایة عند المحدثین: حمل الحدیث و نقلھ و إسناده إلى من عزي إلیھ بصیغة من صیغ األداء.-4
.. و التصنیف أعم منھ (أي من التألیف) إذ ھو جعل الشيء ".35/1التصنیف: قال حاجي خلیفة في كشف الظنون -5

أصنافا ممیزة، و ھذا حسب األصل..."
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املتكلمني و طرائقهم يف اجلدل و املناظرة، هذا اجلانب هو جانب الدفاع عن احلديث، و شرح 

حبجة األدب  8خمتلفه، و رد الشبهات عن أهله والذوذ عنهم، و لذا لقبه ابن تيمية7،و تأويل6غريبه

ب للدفاع عن أهل احلديث، و ميثل كتابه "تأويل خمتلف احلديث" هذا االجتاه يف التأليف، املنتص

و االختالف و له كتب ال تزال حبيسة  9حيث وضعه ليوفق بني األحاديث اليت يدعى فيها التناقض

املكتبات تدور حول احلديث مثل "غريب احلديث"، و "إصالح غلط أيب عبيد يف غريب احلديث".

و هو الكتاب الذي سندرسه –فيما يتصل بالدراسات القرآنية كتابه املعروف "مشكل القرآن" و له 

و قوة البيان،  -القدرة على الكالم–تكلم فيه عن العرب و ما خصهم اهللا به من العارضة  - بإذن اهللا

±ƢĐ¦�̧Ƣǈƫ¦�Â10ن و القول يف منالقرآ 12و التناقض واالختالف،  واملتشابه11و وجوه القرآن و اللحن

°ƢǐƬƻȏ¦Â��» ǀū¦�Â��̈°ƢǠƬǇȏ¦�Â��±ƢĐ¦1و خمالفة ظاهر اللفظ 3و الزيادة فيه2و تكرار الكالم ،

.معناه، و اللفظ الواحد 

غریب: الغریب في االصطالح ھو الغامض من الكالم و كلمة غریبة ... و أوضحوا المقصود من الكالم الغریب -6
بقولھم: كالم بعید عن الفھم"

.تأویل: ینظر تعریف مصطلح تأویل في المدخل-7
ینظر تراجم أعالم الرسالة-8
التناقض ھو القول بوجود شيء و عدم وجوده في وقت واحد و بمعنى واحد. و ھو القول باجتماع صفتین متناقضتین -9

في شخص واحد...
المجاز: سنتطرق لھ خالل البحث إن شاء هللا-10
اللحن في اللغة: الخطأ و المیل-11
فالمحكم ما كان بینا ظاھرا . و المتشابھ ما خفي معناه على كثیر من الدراسة ال یعلمھ إال المتشابھ ھو عكس المحكم -12

هللا و الراسخون في العلم

االستعارة: سنتطرق إلیھا خالل البحث.-1
تكرار الكالم: سنتطرق إلیھ خالل البحث.-2
الزیادة فیھ: سنتطرق إلیھ خالل البحث-3



التفسیر االشتقاقي لداللة مفردات تأویل مشكل القرآن البن قتیبة

18

 ابن قتيبة الناقد األدبي:-9

تصدى ابن قتيبة لفن النقد األديب، وأودع منهجه النقدي يف كتابه (الشعر والشعراء )مث أردفه بكتابه 

الشعر ).(معاين 

فالكتاب األول استهّله ابن قتيبة مبقدمة يف غاية األمهية، وضع فيها أصول النقد املعروفة يف عصره، 

ومجع قدرا من مقاييس الّنقاد وأحكامهم، مث اجتهد يف بسط آرائه النقدية ومقاييسه العاّمة اليت تالئم 

  الشعر اجلديد الذي ازدهر يف عصره....

، والسباع والوحوش، 1د تناول فيه أبوابا من املعاين املختلفة، مثل:النساء والغزلوأّما الكتاب اآلخر فق

واإلبل واخليل، ويذكر ما جاء فيها من الشعر، مث يشرح غريبه......

ابن قتيبة والمعارف العاّمة:-10

د يف  كان ابن قتيبة ملما بالفارسية، ومطلعا على كثري مما جاء يف الكتب السماوية مرتمجا فقد استشه

  كثري من آرائه مبا جاء يف التوراة واإلجنيل.

ووضع ابن قتيبة عددا من كتب املعارف العاّمة اليت متتاز باالختصار والتنوع، واإلملام بضروب املعرفة 

�Ǯ اإلنسانية Ǵƫ�ƨǷƾǬǷ�Ŀ�ļƘȇÂ�» ǂǘƥ�ƢȀǼǷ�¿Ƣŭȍ¦Â��Ƣđ�®ËÂǄƬǳ¦Â�ƢȀƬǧǂǠǷ�ń¤�ƨǨǬưŭ¦�ƨǬƦǘǳ¦�«ƢƬŢ�Ŗǳ¦�

على فنون كثرية من املعارف، تبدأ من مبتدأ اخللق  - كما يقول مؤلفه  –الكتب(املعارف) ويشمل 

�Â�ǽ®ȏÂ¢Â��ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�œǼǳ¦�°ƢƦƻ¢Â��ƢĔȂǘƥ�Â�§ǂǠǳ¦�ǲƟƢƦǫÂ� ƢȈƦǻȋ¦�ǎ ǐǫÂ��ǾȈǳ¦ȂǷÂ�ǾƳ¦Â±¢

1
التغني بالجمال،وإظھار الشوق إلیھ، والشكوى من فراقھ، الغزل ھو فن شعري یھدف إلى التشبب بالحبیبة ووصفھا عبر الغزل بفتح الزاي:ھو -

إبراز محاسنھا ومفاتنھا وھو ینقسم إلى قسمین:الغزل العذري، والغزل الصریح......
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ورواة، كما تعّرض 1وتراجم الصحابة املشهورين واخللفاء مث تراجم العلماء من فقهاء وحمّدثني ونّسابني

للمساجد املشهورة وبنائها، وتناول أيام العرب املعروفة وفتوح املسلمني وغري ذلك.

تابة، وأملّ فيه بضروب وله كتاب(عيون األخبار)وضعه لكّتاب الدولة أو ملن يريد أن يشتغل بالك

املعرفة اليت تعينه يف عمله، من التبّصر بأحوال الدنيا، واإلملام خببايا النفس، وإدراك أمور السياسة 

وتدبري احلكم، وقسمه إىل عشرة كتب هي:

كتاب السلطان، واحلرب، والسؤدد، والطبائع واألخالق، والعلم، والزهد، واإلخوان، واحلوائج، 

  اء.والطعام، والنس

  ابن قتيبة األديب اللغوي:-11

كان ابن قتيبة إىل جانب علمه باللغة أديبا واسع االضطالع، صاحب ذوق وبيان، ناقدا نافذ 

، ومجع إىل جانب ذلك 2البصرية، عاملا ببواطن اجلمال يف األدب، له مقّدمات يف أصول النقد األديب

وهو يف ذلك سار على الّدرب الذي كثريا مما يّتصل بثقافة الكاتب واألديب من معارف عاّمة،

4أبو حنيفة الدينوري،واألديب املوسوعي 3أبو عثمان اجلاحظ انتهجه من قبل أديب العربية الكبري

كما -،ولذا كان كثري من كتبه األدبية يدور حول تربية امللكة األدبية، وإرشاد طبقة الُكتّاب وتعليمهم

  االجتاه خري متثيل.......وميثل كتابه(أدب الكاتب)هذا - ذكرنا

1
واألسر المحلیة ویسمى عالم األنساب نّسابة(ویكیبیدیا).النسابون ھم المھتمون بعلم األنساب:وھو علم مھتم بأنساب القبائل والعشائر-

2
قد األدبي النقد األدبي:دراسة ونقاش وتقییم وتفسیر األدب، یعتمد النقد األدبي الحدیث غالبا على النظریة األدبیة وھي النقاش الفلسفي لطرق الن-

ّظرین......(ویكیبیدیا).وأھدافھ، ورغم العالقة بینھما فإّن النقاد األدبیین لیسوا دوما من
3

ینظر تراجم أعالم الرسالة.-
4

ینظر تراجم أعالم الرسالة.-
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  من مصنفات ابن قتيبة:-12

1�ƢēËƾǟ�ƪصنف ابن قتيبة مصنفات ǤǴƥ�̈Śưǯ–مصنفا، نذكر 65 -فيما يقول أبو عالء املعري

  بعضها:

 كتاب الوزراء.-

 كتاب صناعة الكتابة.-

 كتاب الصيام.-

 كتاب فضل العرب والتنبيه على علومها.-

 تفسري غريب القرآن.-

 كتاب املعارف.-

 املسائل واألجوبة يف احلديث واللغة. كتاب-

 كتاب تأويل مشكل احلديث.-

 كتاب العلم.-

 كتاب إعراب القرآن.-

 كتاب دالئل النبوة.-

 كتاب جامع الفقه.-

 معجزات النيب صلى اهللا عليه وسلم.-

1
.(لمن أراد االضطالع على جل المصنفات).29، 7مقدمة تأویل مشكل القرآن البن قتیبة، ص -
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 كتاب آداب القراءة.-

 .-الكتاب املدروس  –كتاب تأويل مشكل القرآن -

  كتاب تأويل مشكل القرآن البن قتيبة:

يعد هذا الكتاب من أنفس الكتب يف الرد على ما أثاره امللحدون و الزنادقة يف الطعن بالقرآن، و أنه 

يشتمل على أشياء مشكلة، و قد انربى ابن قتيبة لعرضها و الرد العلمي عليها مؤيدا أقواله باألدلة 

النقلية و العقلية املقنعة، و لذلك جاءت موضوعاته يف مخسة عشر بابا.

سبب التأليف و الغاية النبيلة اليت كان يسعى إليها ابن الغرض من تأليف الكتاب:- أ

�Ŀ�ǲǴŬƢƥ�ǽȂǸē¦�ǺŲ�ǾȈǧ�śǼǟƢǘǳ¦�ȄǴǟ�®ǂǳ¦�Â�ƅ¦�§ ƢƬǯ�Ǻǟ�§ ǀǳ¦�Ȇǿ�§ ƢƬǰǳ¦�ǺǷ�ƨƦȈƬǫ

النظم و اإلعراب فوقف عند القضايا املشكلة فيه دافعا تلك التهم واحدة تلوى األخرى 

ه.إلثبات تفوقه و إعجاز 

قال ابن قتيبة: "و قد اعرتض كتاب اهللا بالطعن ملحدون و لغوا فيه و هجروا، واتبعوا ما تشابه منه 

ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله بإفهام كليلة، و أبصار عليلة، و نظر مدخول، فحرفوا الكالم عن 

لفساد النظم، و مواضعه، و عدلوه عن سبله، مث قضوا عليه بالتناقض، واالستحالة، و اللحن، و ا

1االختالف"

و أدلوا بذلك بعلل رمبا أمالت الضعيف الغمر، و احلدث الغر، و اعرتضت بالشبه يف القلوب و 

2قدحت بالشكوك يف الصدور.......

22تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -1
م ن/ص ن-2
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مث اسرتسل ابن قتيبة يف احلديث عن غرض التأليف قائال: "فأحببت أن أنضح عن كتاب اهللا، و 

1ني البينة، و أكشف للناس ما يلبسون".أرمي من ورائه باحلجج، و الرباه

 منهج ابن قتيبة في الكتاب:- ب

ذكر حممد حسني الصغري أن ابن قتيبة يلحق شأو العلماء الذين اعتمدوا املنهج اللغوي يف التفسري، 

  حيث قال: "....إال أن رؤوس هذا املنهج يف التفسري ثالثة بدون منازع:

) معاين القرآن.هـ) يف كتابه 207أبو زكريا الفراء  

) هـ) يف كتابه جماز القرآن.209/210أبو عبيدة بن املثىن  

) هجري) يف كتابه معاين القرآن.311أبو إسحاق الزجاج  

. مث بني 2و يلحق شأوهم ويداين ختصصهم ابن قتيبة يف كتابه: "تأويل مشكل القرآن وغريب القرآن"

نب اللغوي، ومتحض الشتقاق املفردات طبيعة هذا املنهج فقال: "وهو املنهج الذي عين باجلا

وجذورها، وشكل األلفاظ وأصوهلا، فجاء مزجيا بني اللغة والنحو واحلجة والصرف والقراءات، وكان 

مضماره الكشف وإبانة استعماالت العرب وشواهد أبياته، فابتين األصل اللغوي بكثري من أبعاده 

.3ظ والكلمات واملشتقات"على الغريب واملشكل والشوارد واألوابد يف األلفا

  قال اإلمام بن قتيبة:

.23تأویل مشكل القرآن ص/-1
1المبادئ العامة لتفسیر القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق، محمد حسان الصغیر -2
م ن/ ص ن.-3
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"فألفت هذا الكتاب، جامعا لتأويل مشكل القرآن مستنبطا ذلك من التفسري بزيادة يف الشرح و 

�Â��±ƢĐ¦�ǞǓȂǷ�ƾǻƢǠŭ¦�Ǿƥ�Ä°ȋاإليضاح و حامال ما أعلم فيه مقاال إلمام مطلع على لغات العرب،

طريق اإلمكان، من غري أن أحكم فيه برأي، أو أقضي عليه بتأويل.

و مل جيز يل أن أنص  باإلسناد إىل من له أصل التفسري، إذ كنت مل أقتصر على وحي القوم حىت  

كشفته، و على إميائهم حىت أوضحته، و زدت يف األلفاظ و نقصت، وقدمت و أخرت، و ضربت

.1لبعض ذلك األمثال و األشكال، حىت يستوي يف فهمه السامعون"

  و قد قال الدكتور حممد بن علي بن حممد الصامل عن كتاب: "تأويل مشكل القرآن". 

"....وميتاز الكتاب بأمانة املؤلف و ورعه و حياديته و يظهر ذلك يف عدم التأويل و احلكم بغري 

ند إليهم، و كذلك كان رده على خصومه مهذبا، يقف عند علم، يف نقله عن املفسرين، فلم يس

حدود الشبهة، و الرتكيز على جالء املشكل دون خوض يف األعراض، أو املذاهب و األديان، 

باإلضافة إىل التنظيم و التبويب الدقيق، و قد عزى بعض املؤلفني ذلك إىل إملام ابن قتيبة باللغة 

ثقافتهم الناضجة، ورمبا يعود ذلك أيضا إىل أّن ابن قتيبة يصدر الفارسية، و وقوفه على لغة الفرس و 

احلديث عن مسألة دقيقة، و هي الرد على الطاعنني يف القرآن، لذا كان مهّه اإلفهام و دفع الشبهة، 

فكان حذرا من االستطراد وتشعب القول و خلط الكالم، و مهتما بوحدة املوضوع و الرتكيز على 

.2الفكرة"

  و مالك العوضي:و قال أب

23تأویل مشكل القرآن لبن قتیبة ص-1
أ.د محمد بن علي بن محمد الصامل/صحیفة المدینة.-2



التفسیر االشتقاقي لداللة مفردات تأویل مشكل القرآن البن قتیبة

24

  "-رمحه اهللا-"تأويل مشكل القرآن البن قتيبة من الكتب املمتعة البن  قتيبة كعادته يف كتبه مجيعا 

و ترجع أمهية هذا الكتاب إىل أنه من أوائل الكتب اليت اهتمت بعلم الوجوه والنظائر، و كذلك علم 

ا، و يبدو يل ـ و اهللا أعلم ـ أنه االشتقاق و أصول الكالم، سابقا ابن فارس و ابن جين، و غريمه

  استفاد كذلك من اخلليل ـ رمحه اهللا ـ.

و كذلك اهتم ابن قتيبة حبروف املعاين يف القرآن، و باأللفاظ املشكلة، و كذلك اهتم بكثري من 

�ƨǣȐƦǳ¦�ǶǴǟ�°Ȃǘƫ�² °ƾȇ�À¢�®¦°¢�Ǻŭ�¦ƾƳ�ƾȈǨǷ�¦ǀǿ�Â��°ƢȀǛȍ¦�Â�ƨȇƢǼǰǳ¦�Â�±ƢĐƢǯ�ƨǣȐƦǳ¦�§ ¦Ȃƥ¢

.1رجاين. ألّن مجيع كتب البالغة اليت جاءت بعده تقريبا جاءت أو جرت على طريقتهقبل اجل

 تقسيم و ترتيب الكتاب:- ت

قال حمقق الكتاب السيد أمحد صقر عن تقسيم الكتاب و ترتيبه."و قد ذكر ابن قتيبة يف مقدمته   

�Ŀ�ƢĔƢǼƬǧ¦�Â��§ǂǠǳ¦�Ƥ ǿ¦ǀǷ�ǶȀǧ�Â��ǾǸǴǟ�Ǟǈƫ¦�Â�ǽǂǜǻ�ǂưǯ�ǺǷ�ȏ¤�ǾǧǂǠȇ�ȏ�À¡ǂǬǳ¦�ǲǔǧ�À¢

من األساليب، و ما خص به اهللا لغتها دون مجيع اللغات، فانه ليس يف مجيع األمم، أمة أوتيت 

��Ƣđ¦ǂǟ¤�Â�ƢȀǛƢǨǳ¢�ňƢƦǷ�Ŀ�§ǂǠǳ¦�¾ƢƷ�ǂǯ̄ �Ľ�����§ǂǠǳ¦�ǾƬȈƫÂ¢�ƢǷ�¾ƢĐ¦�̧Ƣǈƫ¦�Â�ÀƢȈƦǳ¦�Â�ƨǓ°ƢǠǳ¦

و ألوان فروقها بني معاين األلفاظ، و حتدث عّما هلا من الشعر الذي أقامه اهللا هلا مقام الكتاب 

�¦ƾȈǬǷ�ƢđƢǈǻȋ�Â��ƢǜǧƢƷ�Ƣđ¦®ȉ�Â��Ƣǟ®ȂƬǈǷ�ƢȀǷȂǴǠǳ�ǾǴǠƳÂ��ƢǿŚǤǳ  و ألخبارها ديوانا، ال يرث

2على الدهر و ال يبيد على مر الزمان......"

  ي.مقال بعنوان الفوائد المنتقات من تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ألبي مالك العوض-1
.78مقدمة تأویل مشكل القرآن للسید أحمد صقر ص -2
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"و للعرب جمازات يف الكالم، و معناها طرق القول و مآخذه ففيها: االستعارة و  20مث قال يف ص 

التمثيل و القلب و التقدمي و التأخري، و احلذف و التكرار، و اإلخفاء واإلظهار، و التعريض و 

الكناية و اإليضاح، و خماطبة الواحد خماطبة اجلميع، و اجلميع خطاب الواحد، و اإلفصاح، و

الواحد و اجلميع خطاب االثنني، و القصد بلفظ اخلصوص ملعىن العموم، و بلفظ العموم ملعىن 

1اخلصوص....".

  و قال السيد أمحد صقر:

اختالف أنواعها، مث عقد أبوابا للرد "بدأ ابن قتيبة كتابه باحلكاية عن الطاعنني، فسرد مطاعنهم على 

عليهم يف وجوه القراءات، و ما ادعوه على القرآن من اللحن، و ما حنلوه من التناقض و االختالف 

بني آيه، و ما قالوه يف املتشابه، كما أجاب عن قوهلم: ماذا أراد بإنزال املتشابه يف القرآن، من أراد 

2لعباده اهلدى والبيان.."

ǂǘǳ¦�ƪ¼�� مث ذكر بعد ƦǠǌƫ�ǾƦƦǈƥÂ��ǾƬȀƳ�ǺǷ�ÀƢǯ�śǳÂƘƬŭ¦�ǖǴǣ�ǂưǯ¢�Àȋ��±ƢĐ¦�§ ¦Ȃƥ¢�Ǯ ǳ̄

  واختلفت النحل.

�©ƢǤǳ�Â�ǂǠǌǳ¦�ǺǷ��ƨǴưǷƘƥ�ǾƦǬǠȇ��ƅ¦�§ ƢƬǯ�Ŀ�ƢȀǼǷ�Ȅƫ¢�ƢǷ�ǂǯǀȇ�Ǿǻ¢�±ƢĐ¦�§ ¦Ȃƥ¢�®¦ǂȇ¤�Ŀ�ǾƬǬȇǂǗ�Â

العرب، و ما استعمله الناس يف كالمهم.

79مقدمة تأویل مشكل القرآن للسید أحمد صقر ص -1
.80م ن/ص -2
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ملقلوب، مث باب احلذف و االختصار، و باب تكرار الكالم و و قد بدأ بباب االستعارة، مث باب ا

1الزيادة فيه، و باب الكناية و التعريض و باب خمالفة ظاهر اللفظ معناه

  و اسرتسل السيد أمحد صقر قائال:

�Â�ƨǳƢƸƬǇȏ¦�Ƣđ�À¡ǂǬǳ¦�ȄǴǟ�Ȅǟ®¦�Ŗǳ¦�» Âǂū¦�ǲȇÂƘƫ�§ Ƣƥ�Ȃǿ�Â�§ ƢƬǰǳ¦�Ŀ�§ ¦Ȃƥȋ¦�§ Ƣƥ�ǂǯ̄ �Ľ�

حدث عن احلروف املقطعة واختالف املفسرين فيها مث خلص من الكالم عليها إىل فساد النظم، فت

الكالم على مشكل سور القرآن فيذكر ما يف السور منه مث يؤوله، و لكنه مل يرتب السور على حسب 

ترتيبها املعروف يف املصحف، بل ذكرها حسب ما عّن له من مشاكلها، و قد ال يستويف الكالم على 

ور اليت يذكرها، فيعيد ذكرها مرة أو مرات، مثلما فعل يف سورة البقرة و األنعام و النحل مشاكل الس

2و النساء"

"فقد حتدث عن مشكل السورتني األوليني يف أربعة مواضع، و حتدث عن مشكل الثانيتني يف ثالثة 

مواضع، كما أنه مل يعرض لكل سور القرآن و السورة الوحيدة اليت استوىف تأويلها و شرحها  كلها من 

ار"إن" و بني السور اليت ذكرها هي سورة اجلن ملا فيها من إشكال وغموض مبا وقع فيها من تكر 

3اختالف القراءة يف نصبها و كسرها واشتباه ما فيها من قول اهللا وقول اجلن"

  و قال السيد أمحد صقر مسرتسال يف عرض أبواب كتاب تأويل مشكل القرآن

"و بعد أن فرغ ابن قتيبة من تأويله ملشكل السور اليت ذكرها عقد بابا عظيمس القدر، بالغ األمهية  

واحد للمعاين املختلفة حتدث فيه عن نيف و أربعني لفظا من األلفاظ اليت جاءت و هو باب اللفظ ال

80مقدمة تأویل مشكل القرآن للسید أحمد صقر ص -1
.80/81مقدمة تأویل مشكل القرآن للسید أحمد صقر -2
81مقدمة تأویل مشكل القرآن للسید أحمد صقر ص 3
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يف القرآن متحدة املباين خمتلفة املعاين، كالقضاء و البالء و األمة والرؤية و اإلمام و اإلسالم و الفتنة 

1و السلطان و الضالل و النسيان و احلساب والكتاب".

ري حروف املعاين، و مشاكلها من األفعال اليت ال تتصرف كأين "مث ذكر ابن قتيبة بعد ذلك باب تفس

2و أين و لوال و لوما و ال جرم و تعاىل و هلم و رويدا و لدن".

3" مث ختم كتابه بباب دخول بعض حروف الصفات مكان بعض..."

4" و يف آخر الكتاب ملحق لتفسري بعض ما فيه أعين يف كتاب املشكل من األحاديث و األمثال"

ن/ ص ن.م-1
م ن/ ص ن-2
.82م ن/ ص -3
.579تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -4

*في كتاب قضیة اإلعجاز القرآني وأثرھا في تدوین البالغة العربیة للدكتور عبد العزیز عرفة في الباب األول فصل 
ھذا المصدر. بعنوان: الدفاع عن النضم القرآني واألدب العربي بوجھ عام فعل ما كتب ھنا أخذ من
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  ثانيا:مفاهيم المصطلحات:

  تعريف القرآن لغة واصطالحا:

  لغة:

، ومنه قوله قرأ،قراءة، وقرآنااملشهور بني علماء اللغة، أّن لفظ القرآن يف األصل مصدر مشتق من:

مث نُقل لفظ القرآن من املصدرية وُجعل 1"إّن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.تعاىل:"

َعَلما.

قال الزرقاين يف كتابه (مناهل العرفان ):"أّما لفظ القرآن فهو يف اللغة مصدر مرادف للقراءة مث نُقل 

من هذا املعىن املصدري، وُجعل امسا للكالم املعجز املنزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم من باب 

وقوانني االشتقاق وإليه ذهب املصدر على مفعوله، ذلك مما خنتاره استنادا إىل موارد اللغة إطالق 

2الّلحياين ومجاعة."

  اصطالحا:

"القرآن الكرمي كالم اهللا منه بدأ، بال كيفية قوال، وأنزله على رسوله وحيا، وصّدقه املؤمنون على ذلك 

حقا، وأيقنوا أنه كالم اهللا تعاىل باحلقيقة، ليس مبخلوق ككالم الربية، فمن مسعه فزعم أنه كالم البشر 

  ر....فقد كف

1
.17/18سورة القیامة، آیة -

2
.14/ص1مناھل العرفان في علوم القرآن، للشیخ محمد عبد العظیم الزرقاني، ج-
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وإنّه لكتاب عزيز، ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من وصفه منزله بقوله سبحانه:"

كتاب أحكمت آياته ثّم فّصلت من لدن حكيم ، كما وصفه جّلت قدرته بقوله:"1"حكيم حميد

2،3".خبير

"حقا إن آيات القرآن الكرمي يف غاية الدقة واإلحكام، والوضوح والبيان، أحكمها حكيم، وفّصلها 

معجزا من الناحية البالغية والتشريعية والعلمية، - أي القرآن العظيم -خبري، وسيظل هذا الكتاب

لتحريف حتقيقا أدىن شيء من اوالتارخيية، وغريها إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، مل يتطرق إليه 

.....4"إنّا نحن نّزلنا الذكر وإنّا له لحافظونلقوله تعاىل:"

لقد فاق هذا الكتاب املبارك كل ما تقدمه من الكتب السماوية، وكانت منزلته فوق منزلتها، قال 

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ، وقال سبحانه:"5"وإنّه في أّم الكتاب لدينا لعلي حكيمتعاىل:"

6،7"بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مصّدقا لما

بأمور، منها:أنّه زاد  -وإن كان الكل من عنده-قال علماء التفسري:"وعلّو القرآن على سائر كتب اهللا

عليها بسور كثرية، فقد جاء يف احلديث أّن نبيّنا حمّمدا صلى اهللا عليه وسلم ُخّص بسورة احلمد، 

رضي اهللا عنه قال:"إن السبع  8مي عن عبد اهللا بن مسعودوخواتيم سورة البقرة، ويف مسند الدار 

مثل الزبور، وسائر القرآن بعد هذا فضل".2مثل اإلجنيل، واملثاين1مثل التوراة، واملئني9الّطوال

1
.41/42سورة فصلت، آیة-

2
.1،2سورة فصلت، آیة -

3
مقال بعنوان:صفحات تعریفیة بالقرآن الكریم.-

4
.9سورة الحجر، آیة -

5
.4سورة الزخرف، آیة -

6
.48سورة المائدة، آیة -

7
مقال بعنوان:صفحات تعریفیة بالقرآن الكریم.(بتصرف)-

8
بنظر تراجم أعالم الرسالة.-

9
ونس.السبع الطوال من أول سورة البقرة إلى آخر سورة األعراف.....واختلفوا في السابعة أھي األنفال وبراءة لعدم وجود البسملة بینھما أم ی-
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وأخرج اإلمام أمحد والطرباين، عن واثلة بن األسقع، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:"أُعطيت 

الزبور املئني، وأُعطيت مكان اإلجنيل املثاين، وُفّضلت وال، وأُعطيت مكان مكان التوراة السبع الطّ 

.....3باملفصل

حقا إن القرآن الكرمي بألفاظه ومعانيه كالم اهللا، وهو املنهج السماوي للبشر كاّفة، وللخلق عاّمة، 

قضائه الذي إليه وهو املرجع األول يف أمور دين املسلمني، وهو احلكم الذي إليه حيتكمون، وفصل 

4ينتهون......"

  فسير لغة:التَّ 

، الفسر: اإلبانة و كشف املغطى.5اإليضاح و التبيني، قال صاحب القاموس

6ملريض...افالطبيب بالنظر يكشف على علة 

لغويني يف معىن التفسري أقوال طريفة و متعددة، و كلها تلتقي يف معىن البيان والكشف و اإليضاح."ل

أنه قال: "مأخذ التفسري من املفسر و هو البيان، قال: و 8عن اخلليل بن أمحد 7الليثفقد ذكر 

التفسرة اسم البول الذي تنظر فيه األطباء و تستدل به على مرض البدن، وكل شيء يعرف به تفسري 

  الشيء فهو تفسرته"

1
ي السور التي تزید على مئة آیة،أو تقاربھا.والمئون:ھ-

2
]ألنھا تثنى أي تكرر أكثر مما تثنى الطوال والمئون.100المثاني:ھي السور التي تلي المئین في عدد اآلیات[عدد آیاتھا أقل من -

3
لقرآن الكریم.المفصل ھو ما یلي المثاني من قصار السور، وقد اختلف في أولھ....واتفقوا على أن منتھاه آخر ا-

4
مقتبس من مقال بعنوان:صفحات تعریفیة بالقرآن الكریم.-

صاحب القاموس المحیط ھو الفیروز أبادي.-5
).2مقال على االنترنیت بعنوان: معنى التفسیر لغة و اصطالحا (الدرس -6
ینظر تراجم أعالم الرسالة.-7
المرجع نفسھ.-8
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َوَال يَْأُتوَنَك ىل: "و قد وردت لفظة (التفسري) يف القرآن الكرمي يف موضع واحد و هو يف قوله تعا

َناَك بِاْلَحقِّ َوَأْحَسَن تـَْفِسيًرا 1."ِبَمَثٍل ِإالَّ ِجئـْ

  يف معىن اآلية: أي تفصيال.2و قال ابن عباس

من معاجم اللغة يتبني لنا أن التفسري يستعمل لغة يف الكشف احلسي، و لعل قول اخلليل السالف و 

 كتبه تعريف التفسري اصطالحا ما  قوال العلماء يف"و لعل أمجع أ3الذكر يقوم دليال على ذلك..."

حيث قال: "و التفسري يف االصطالح: علم يبحث  5يف كتابه مناهل العرفان يف علوم القرآن 4الزرقاين

6يبحث فيه عن القرآن الكرمي من حيث داللته على مراد اهللا تعاىل بقدر الطاقة البشرية"

، و 11القراءاتكعلم اللغة و ببعض العلوم املساعدة   -كما أسلفنا الذكر–و يستعان يف التفسري 

و أسباب النزول، و الفقه و أصول الفقه، مع اإلملام بأصول الدين و قواعده.12املنسوخالناسخ و 

�Â�Ƣē°Ȃعند تعريفه ملصطلح التفسري فهو: "علم نزول اآلية و س 7و يؤكد هذا املعىن قول الزركشي 

�Â�ƢȀƼǇƢǻ�Â�ƢȀđƢǌƬǷ�Â�ƢȀǸǰŰÂ�ƢȀȈǻƾǷ�Â¢�ƢȀȈǰǷ�Ƥ Ȉƫǂƫ�Ľ��ƢȀȈǧ�ƨǳ±ƢǼǳ¦�©¦°Ƣǋȍ¦�Â�ƢȀǐȈǏƢǫ¢

.8منسوخها، و خاصها و عامها، و مطلقها و مقيدها، وحمكمها و مفسرها"

�Â�ƢǿŐǟ�Â��ƢȀȈĔÂ�ƢǿǂǷ¢�Â��ƢǿƾȈǟÂ�Â�ƢǿƾǟÂ�Â��ƢȀǷ¦ǂƷ�Â�ƢŮȐƷ�ǶǴǟ���¦ȂǳƢǬǧ�¿Ȃǫ�ƢȀȈǧ�®¦±�Â

.2أمثاهلا"

33سورة الفرقان، اآلیة -1
تراجم أعالم الرسالة.ینظر-2
التفسیر و التأویل لغة و اصطالحا، ملتقى أھل الحدیث.-3
ینظر تراجم أعالم الرسالة.-4
المؤلف الزرقاني.-5
التفسیر و التأویل لغة و اصطالحا، ملتقى أھل الحدیث.-6
ینظر تراجم أعالم الرسالة.-7
و التأویل لغة و اصطالحا، ملتقى أھل الحدیث.المقال كلھ مأخوذ من االنترنیت بعنوان التفسیر -8
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  التفسير اصطالحا:

  فقد عرفه العلماء بتعاريف كثرية منها:

·�¦1�ƢȀǷƢǰƷ¢Â�ƢēȏȂǳƾǷ�Â�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳقال أبو حيان ƢǨǳƘƥ�ǪǘǼǳ¦�ƨȈǨȈǯ�Ǻǟ�ǾȈǧ�Ʈ ƸƦȇ�ǶǴǟ���

.2اإلفرادية و الرتكيبية و معانيها اليت حتمل عليها حركة الرتكيب و تتمات ذلك"

  شرح هذا التعريف:

  يف التعريف يشمل مجيع العلوم الدينية و الدنيوية. :جنسعلمقوله 

  بذلك.: يشمل علم القرآن لتعلقه يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآنو قوله 

  .: أي مدلوالت تلك األلفاظ و هو علم اللغة لتعلقه ببيان معاين األلفاظƢēȏȂǳƾǷ و قوله

.3التعريف و علم البيان: يشمل علم و أحكامها اإلفرادية و الرتكيبيةو قوله 

و ما داللته عليه  4داللته عليه باحلقيقةما : يشمل و معانيها اليت حتمل عليها حالة الرتكيبو قوله 

±ƢĐƢƥ.5

8›7و التاريخ و القصص 6: هو معرفة النسخ و سبب النزولو تتمات ذلكوقوله  

ینظر تراجم أعالم الرسالة.-1
.1/23البحر المحیط في التفسیر -2
علم البیان ھو علم البالغة.-3
سنتحدث عنھا عند تطرقنا للمجاز و الحقیقة.-4
سنتحدث عنھ خالل الموضوع.-5
هللا علیھ و سلم فتنزل بمقتضاھا اآلیات القرآنیة و األحكام ھي الحوادث التي كانت تحدث على عھد الرسول صلى -6

التشریعیة.
ھي القصص القرآنیة التي حكاھا ربنا في القرآن الكریم.-7
).2المقال مأخوذ من االنترنیت بعنوان: معنى التفسیر لغة و اصطالحا (الدرس -8
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 التأويل لغة:

، أنه مأخوذ من الرجوع. يقال: آل يؤول أوال و مآالة، و يقال هو مأخوذ من اإليالة و هي السياس‹

َوَأْحَسُن ل عن الشيء االرتداد عنه، و أّول الكالم يعين فسره. قال تعاىل: "ألوْ يعين رجع. و ا

12›أي و أحسن تفسريا 1"تَْأِويًال 

"التأويل التأويل يف اللغة هو من آل يؤول إىل كذا أي يرجع إليه، و يقول الرازي يف خمتار الصحاح: ‹

ه، و ه و عيالُ أتباعُ الرجلِ تفسري ما يؤول إليه الشيء، و قد أوله تأويال و تأوله مبعىن [فسره]، و آلُ 

  ه"ه أيضا أتباعُ آلُ 

  و قد وردت كلمة "التأويل" يف سبعة عشر موضعا من القرآن الكرمي و كلها حتوم حول هذه املعاين:

َمكَّنَّا لُِيوُسَف ِفي اْألَْرِض َولِنـَُعلَِّمُه ِمْن تَْأِويِل وََكَذِلَك تأويل األحاديث: ".../1

2..."اْألََحاِديثِ 

3"َوَما َنْحُن بَِتْأِويِل اْألَْحَالِم ِبَعاِلِمينَ تأويل األحالم: ".../2

َسأُنـَبُِّئَك بَِتْأِويِل َما َلْم َتْسَتِطْع َعَلْيِه تأويل األعالم و تبيان ما يقصد منها: ".../3

ًراصَ  .4"بـْ

6›5"َوَما يـَْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَّهُ ما يتعلق باملتشابه الذي ال يعلمه إال اهللا: ".../4

.35اآلیة من سورة اإلسراء، -1
.21سورة یوسف، من اآلیة -2
.44سورة یوسف، من اآلیة-3
.78سورة الكھف، من اآلیة -4
.7سورة آل عمران، من اآلیة -5
المقال مأخوذ من االنترنیت بعنوان التفسیر و التأویل لغة و اصطالحا، ملتقى أھل الحدیث.-6
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، فقال: "التأويل 11يف كتابه: تقريب التذمرية -رمحه اهللا- 1و عرفه العالمة فضيلة الشيخ ابن عثيمني

.12الرجوع"لغة: ترجيح الشيء إىل الغاية املراد منه، من اَألْوِل و هو 

  التأويل اصطالحا:

من قوم إىل ته ختتلف من قرن آلخر، و و أما مصطلح التأويل فمصطلح مشكل، ذلك أن استعماال‹

آخرين، و من بيئة ثقافية إىل أخرى، و من مث تعددت و تنوعت تعريفاته، فمنها ما يفتقر إىل الدقة 

يصبح معه داللة املصطلح واضحة جلية و العلمية، و منها ما يتسم بالتدقيق و التحديد التام الذي 

  ينبغي يف حتديد داللته االصطالحية التفريق بني جيلني: 2التأويل كما وضح ابن تيمية

 السلف الصاحل./1

 متأخري املتفقهة و املتكلمة و احملدثة و املتصوفة و حنوهم./2

  فعند األوائل جند له معنيني:

افقا لظاهره أم خمالفا له، و من مث يكون التأويل تفسري الكالم و بيان معناه، سواء كان مو - أ

و التفسري شيئا واحدا، أي مرتادفني.

حيث يقول عند تفسريه آلي الذكر  3و هذا هو املعىن نفسه الذي استعمله حممد جرير الطربي

.4حنو ذلك"ختلف أهل التأويل يف هذه اآلية و احلكيم: "القول يف تأويل قوله كذا و كذا. و ا

.3›على التفسري و البيان -كما أسلفنا–حممول و كله 

ینظر تراجم أعالم الرسالة.-1
ینظر تراجم أعالم الرسالة.-2
نفس المرجع السابق.-3
مقال من االنترنیت بعنوان: التفسیر و التأویل لغة و اصطالحا، ملتقى أھل الحدیث.-4
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›�Ǿǳ�Ǧ ǳƢű�ǂƻȉ¦�Â�ǂǿƢǜǳ¦�ǶǴǠǳ¦�Ǫǧ¦Ȃȇ�ƢŷƾƷ¢��śǸǈǫ�ń¤�ǶǈǬǼȇ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ǲȇÂƘƬǳ¦�Â

فإذا كان موافقا للعلم الظاهر،  فهو إما صحيح مقبول أو باطل مردود أو ملتبس فيتوقف عنه.

باطل شرعا، و القائل به إما ملحد زنديق أو جاهل أما إذا كان التأويل خمالفا للعلم الظاهر فهو 

  .ضال

و املتأّول باملعىن األخري مطالب بأمرين:

 أن يبني احتمال اللفظ للمعىن الذي محله عليه و ادعى أنه املراد منه.-

 أن يتبني الدليل الذي أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إىل معناه املرجوح.-

فاسدا و ضربا من التالعب بالنصوص، و محلها على اهلوى و صرفها و بدون ذلك يكون التأويل 

عن معناها احلقيقي املستفاد من ظاهرها، و تعطيل لشرائع اهللا، و كل ذلك مالحظ يف تفاسري الفرق 

1›الضالة

فإذا كان الكالم عن طلوع الشمس فالتأويل هو نفس طلوعها، هو نفس املراد بالكالم،‹- ب

هو لغة  -رمحه اهللا–أي هو نفس احلقيقة املوجودة يف الواقع اخلارجي، و هذا يف نظر ابن تيمية 

�Ƣđ�¾Ǆǻ�Ŗǳ¦�À¡ǂǬǳ¦

عن املعىن  اللفظأما عند متأخري املتفقهة و املتكلمة و احملدثة و املتصوفة، فالتأويل هو صرف 

اجح إىل املعىن املرجوح لدليل يقرتن به. و هذا التأويل هو الذي جند املتكلمني قد استعملوه يف الر 

معظم كتبهم. و يتجلى ذلك يف موقفهم من آيات الصفات. ومن مث يتضح لنا أن القول بالباطن هو 

مقال مأخوذ من االنترنیت بعنوان: التفسیر و التأویل لغة واصطالحا، ملتقى أھل الحدیث.-1
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األخري  املعىن 1األساس الذي جعلهم يقصرون داللة التأويل على هذا املعىن. و استغلت الباطنية

بعد أن استدلوا على حديث ينسب إىل الرسول صلى اهللا عليه و سلم: "للقرآن ظهر و –للتأويل 

بطن" أو "للقرآن باطن" فراحوا يفسرون القرآن الكرمي وفق هواهم، و تبعا ألذواقهم و مواجيدهم 

ذكور فمن هذا احلديث فقال: "أما احلديث امل -رمحه اهللا–الباطلة شرعا، و قد رد ابن تيمية 

.2›األحاديث املختلفة اليت مل يروها أحد من أهل العلم و ال يوجد يف شيء من كتب احلديث"

أما تعريف فضيلة الشيخ العالمة ابن عثيمني للتأويل فهو: "رد الكالم إىل الغاية املرادة منه بشرح 

  و يطلق على ثالثة معان" 3معناه أو حصول مقتضاه

:األول، التفسير

توضيح الكالم بذكر معناه املراد به، و منه قوله تعاىل عن صاحيب السجن خياطبان يوسف: و هو 

َنا بَِتْأِويِلهِ "... و قول النيب صلى اهللا عليه و سلم البن عباس رضي اهللا عنهما: "اللهم فقهه 4..."نـَبِّئـْ

  يف الدين و علمه التأويل".

  اسخني يف العلم الذين يعلمون تأويله"و سبق قول ابن عباس رضي اهللا عنهما: "أنا من الر 

  و منه قول ابن جرير و غريه من املفسرين: تأويل قوله تعاىل: أي تفسريه.

�ǶǴǠǳ¦�ǲǿȋ�¿ȂǴǠǷ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ǲȇÂƘƬǳ¦�Â���¾ȂǬȈǧ�śǸȈưǟ�Ǻƥ¦�ƺȈǌǳ¦�ǪǴǠȇ‹5.

:الثاني، مآل الكالم إلى حقيقته

فرقة من الفرق الضالة كالروافض و الخوارج و غیرھم.-1
و التأویل لغة و اصطالحا، ملتقى أھل الحدیث.مقال مأخوذ من االنترنیت بعنوان: التفسیر-2
مقال من االنترنیت بعنوان: التأویل اصطالحا یطلق على ثالثة معان، ابن عثیمین.-3
.36سورة یوسف، من اآلیة --4
مقال من االنترنیت بعنوان: التأویل اصطالحا یطلق على ثالثة معان، ابن عثیمین.-5
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يف حق اهللا، كنه ذاته و صفاته اليت ال يعلمها  "فإن كان خربا فتأويله نفس حقيقة املخرب عنه و ذلك

1غريه و إن كان طلبا فتأويله امتثال املطلوب"

ما ينتظر هؤالء املكذبون إال وقوع حقيقة ما  أي2..."َهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ تَْأِويَلهُ مثال اخلرب قوله تعاىل: "‹

ْبُل َقْد َجَعَلَها هَ أخربوا به من البعث و اجلزاء.و منه قوله تعاىل عن يوسف: " َذا تَْأِويُل ُرْؤيَاَي ِمْن قـَ

ƢčǬÈƷ �Ȇ ďƥÈ°"...3‹4.

رضي اهللا عنها: "كان النيب صىب اهللا عليه و سلم يكثر أن يقول يف  5و مثال الطلب: قول عائشة‹

ركوعه و سجوده: سبحانك اللهم ربنا و حبمدك، اللهم اغفريل. يتأول القرآن"، أي ميتثل ما أمره اهللا 

َواًجا *ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتُح يف قوله: " به َفَسبِّْح *َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن ِفي ِديِن اللَِّه َأفـْ

.6"*ِبَحْمِد رَبَِّك َواْستَـْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّابًا 

.7..."اللَُّه اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّبَاَوَأَحلَّ و يقول: فالن ال يتعامل بالربا يتأول قول اهللا تعاىل: "...

ƢǠǫ¦Â�½°ƾȈǧ�ǞǬȇ�ŕƷ�¾ȂȀů�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ǲȇÂƘƬǳ¦�Â*‹8

نفس المرجع السابق.-1
.53رة األعراف، من اآلیة سو-2
.100سورة یوسف، من اآلیة -3
مقال من االنترنیت بعنوان: التأویل اصطالحا یطلق على ثالثة معان، ابن عثیمین.-4
ینظر تراجم أعالم الرسالة.-5
سورة النصر.-6
.275سورة البقرة، من اآلیة -7

:-رحمھ هللا–* یقول الشیخ العالمة ابن عثیمین 
..." (آل عمران) وما يعلَم تَْأوِيلَه ِإلَّا اللَّه والراسخُون في الْعلْمِ يقُولُون َآمنَّا بِه كُلٌّ من عنْد ربنَاقولھ تعالى: "...فأما 

الوقف فیھا لى حقیقتھ بناء على فیحتمل أن یكون المراد بالتأویل فیھا التفسیر و یحتمل أن یكون المراد بھ مآل الكالم إ
الوصل.و

) یتعین أن یكون المراد بھ مآل الكالم إلى حقیقتھ ألن حقائق ما أخبر هللا بھ عن نفسھ ِإلَّا اللَّهفعلى قراءة الوقف عند قولھ (
و عن الیوم اآلخر ال یعلمھا إال هللا عز و جل، و على قراءة الوصل یتعین أن یكون المراد بھ التفسیر ألن تفسیره معلوم 

Ύϣϫ�ϝϳϭ́ΗϠϟ�ϥΎϳϧόϣϟ�ϥΫϫ�ϭ����ϰϟΎόΗ�ͿΎΑ�ϪϣϠϋ�ιلل ΗΧϳ�ϼϓ�ϡϠόϟ�ϲϓ�ϥϳΧγέالسنة و المعنیان المعروفان في الكتاب و
كالم السلف.

مقال من االنترنیت بعنوان: التأویل اصطالحا یطلق على ثالثة معان، ابن عثیمین.-8
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الثالث، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه:

1و إن شئت فقل: صرف اللفظ عن ظاهره إىل معىن خيالف الظاهر لدليل يقتضيه"‹"

اصطالح كثري من املتأخرين الذين تكلموا يف الفقه وأصوله، و هو الذي عناه  قال ابن عثيمني: و هذا

أكثر من تكلم من املتأخرين يف تأويل نصوص الصفات. و هل هو حممود أم مذموم؟ و هل هو حق 

.2›*أم باطل؟

  الفرق بين التفسير و التأويل:

ك أقوال متعددة، فمنهم من قال: دأب العلماء على التفريق بني التفسري و التأويل، و هلم يف ذل‹

"التفسري هو حتقيق املعىن و ذلك ال يكون إال من قبل اهللا تعاىل، و التأويل هو على احتمال اللغات، 

  .أن يتأوله بلغته اللغةفلكل واحد من أهل 

و منهم م نقال: "التفسري هو ذكر القصص و ما أنزل فيه، و التأويل هو ما يتحمله معىن 

.3الكالم..."

نفس المرجع السابق.-1
بیانا لھذا النوع من التأویل:* قال العالمة الشیخ ابن عثیمین 

یعمل بھ و یكون من المعنى األول للتأویل و ھو التفسیر ألن تفسیر أنھ إذا دل علیھ دلیل صحیح فھو محمود"و التحقیق
الكالم تأویلھ إلى ما أراده المتكلم بھ سواء كان على ظاھره، أم على خالف ظاھره ما دمنا نعلم أنھ مراد المتكلم. مثال ذلك 

" فإن هللا تعالى یخوف عباده بإتیان أمره في المستقبل و لیس یخبرھم بأمر أتى و َأتَى َأمر اللَّه فَلَا تَستَعجِلُوهھ تعالى: "قول

" فإن ظاھر جِيمفَِإذَا قَرأتَ القُرآن فَاستَعذ بِاللَّه من الشَّيطَانِ الر". و منھ قولھ تعالى: "َلَا تَستَعجِلُوه انقضى بدلیل قولھ: "
اللفظ إذا فرغت من القراءة و المراد إذا أردت أن تقرأ القرآن ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یستعیذ إذا أراد أن یقرأ 

ال إذا فرغ من القراءة.
الرحمن "و جدیرا بأن یسمى تحریفا ال تأویال. مثال ذلك قولھ تعالى: و إن لم یدل علیھ دلیل صحیح كان باطال مذموما

ͿΎΑ�ϕϳϠϳ�Ύλعلَى العرشِ استَوى ΎΧ�˷ϭϠϋ�ε έόϟ�ϰϠϋ�ϼϋ�ϰϟΎόΗ�ௌ�ϥ�ϩέϫΎυ�ϥΈϓ�� ،عز و جل، و ھذا ھو المراد
تأویلھ إلى أن معناه استولى و ملك تأویل باطل مذموم، و تحریف للكلم عن مواضعھ ألنھ لیس علیھ دلیل صحیح.و
تأویل اصطالحا یطلق على ثالثة معان، ابن عثیمین.مقال من االنترنیت بعنوان: ال-2
وان: التفسیر و التأویل لغة و اصطالحا، ملتقى أھل الحدیث.مقال من االنترنیت بعن-3
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"و خالصة القول أنه يتعني علينا التفريق بني جيلني من املفسرين، فاألول منهما كان يستعمل 

��ƢǸȀǼȈƥ�¼ǂǧ�ƾǬǧ�ƢǸȀǼǷ�ňƢưǳ¦�ǲȈŪ¦�ƢǷ¢��ÀƢǧ®¦ŗǷ�ƢǸĔ¢�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�Â��ƾƷ¦Â�ŘǠŠ�ŘǠŠ�śǜǨǴǳ¦

ري ذاته، ذلك أن ، و هلذا داللة واضحة على طبيعة التفس2، و التأويل للمعقول1لفعني التفسري للمنقو 

السلف الصاحل كانوا يعتمدون يف تفسريهم النقل و العقل معا دون التفريق بينهما، و كان شعارهم يف 

ذلك أن صريح املعقول يوافق صحيح املنقول. وهذا االجتاه واضح يف تفسري اإلمام الطربي و اإلمام 

.3ابن تيمية و ابن كثري و غريهم من مفسري أهل السنة"

تشكل ثنائية ضدية  - يف األعم و األغلب–لف فقد أصبحت تفاسريهم للذكر احلكيم "أما اخل

حادة. فهناك تفاسري بنيتها األساسية النقل، و أخرى تعتمد أساسا العقل فكان تفريقهم بني 

.4›*طبيعته يف عصرهم" اصطالحي التفسري و التأويل تقريرا لواقع التفسري و

  النتيجة:

  ميكن أن خنلص إليها بعد هذا اجلدل تتمثل يف النقاط التالية:و النتيجة اليت ‹ 

-�ƢǸĔ¦–مبعىن واحد فهما مرتادفان و هو الشائع. - أي التفسري و التأويل 

المنقول ھو نصوص القرآن و السنة الصحیحة.-1
المعقول لالجتھادات و االجتماعات.-2
المقال السابق.-3
إلى -أي التفسیر–یقول أستاذ التعلیم العالي بجامعة شعیب الدكالي الجدیدة بالمغرب: "... و علماء التفسیر غالبا یقسمونھ *

منھجین أساسیین ھما:
التفسیر بالمأثور.-1
التفسیر بالمعقول أو الرأي.-2

ا التقسیم یتسم بالخطورة و الخلط، فخطورتھ و یرجعون إلیھما كل ضروب و أنواع التفاسیر التي ألفھا العلماء، إال أن ھذ

. و العقل و النقلتتجلى في مساھمتھ في إحداث انشطار شخصیة و عقلیة اإلنسان المسلم إلى ثنائیة ضدیة حادة و صارمة 

كأن األمرین ال یمكن الجمع بینھما، في حین یثبت واقع دیننا اإلسالمي الحنیف أن النقل الصحیح ال یتعارض مع العقل

یمكننا من الذي جني على أمتنا و ال زال. والصریح، و ھذا المبدأ المنھجي العظیم یخلصنا من الوقوع في مطب االنشطار

تجاوز ثنائیة العقل  والنقل إلى حلول و إمكانات أخرى متاحة...
: التفسیر و التأویل لغة و اصطالحا، ملتقى أھل الحدیث.مقال من االنترنیت بعنوان-4
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أن التفسري أعم من التأويل: فالتفسري يستعمل أكثر من اتأويل و التأويل يستعمل أكثر يف -

 ا.الكتب اإلهلية أما التفسري فيستعمل فيها و يف غريه

-�ƨȇȉ¦�» ǂǏ�ȂȀǧ�ǲȇÂƘƬǳ¦�ƢǷ¢��ƢĔƘǋ�Â�ƨȇȉ¦�¾ÂǄǻ�Ä¢�¾ÂǄǼǳ¦�§ ƢƦǇ¢�Ǻǟ�¿Ȑǰǳ¦�Ȃǿ�ŚǈǨƬǳ¦

.1›**ملعىن حمتمل يوافق ما قبلها و ما بعدها غري خمالف للكتاب و السنة

  االشتقاق لغة:

ǲǏȂǳ¦�̈ǄǸđ�ƾȇǄǷ��ǲǠƬǧ¦��À±Â�ȄǴǟ�ǪƬǋ¦�ǲǠǨǳ�°ƾǐǷ�¼ƢǬƬǋȏ¦2  .و التاء. مشتق من مادة (ش. ق

ق) املرتبطة مبعىن عام واحد و هو "االنصداع يف الشيء، قال ابن فارس: "الشني و القاف أصل 

.3واحد صحيح يدل على انصداع يف الشيء... تقول شققت الشيء أشقه شقا إذا صدعته"

اسل الداليل معان و هو معرب عن حدث فعلي حمدث للشيء، و منه تولدت و تفرعت عن طريق التن

حيمل عليه و ينشق منه على معىن  خمتلفة بينها نسبيا باستعماالت مناسبة. قال ابن فارس: "مث

.4"االستعارة

، 6أي فتصدع.منه اشتق عن طريق التناسل الداليل 5ورد يف املقاييس: "شقق احلطب شقه فتشقق"

و يف حديث البيعة "شقيق الكالم . 7تشقيق الكالم، فقالوا: "و شقق الكالم: أخرجه أحسن خمرج"

مقال من االنترنیت بعنوان: معنى التفسیر لغة و اصطالحا (الدرس الثاني).-1
و ھي في العربیة ظاھرة صوتیة...لیست أكثر من تحریك خفیف أو صویت لجأ إلیھ المتكلم العربي في بدایة الكلمة -2

حیث تمنع طبیعة التركیب المقطعي لھذه اللغة البدء بصوت صامت غیر متلو بحركة (األصوات العربیة/ د. كمال ص 
186.(

.3:170مقاییس اللغة/ -3
م. ن/ ن. ص.-4
. ن/ ن. ص.م-5
ھذا المصطلح أطلقتھ الدكتورة ھي سمتھ كعنوان لمذكراتھا.-6
اللسان (ش ق ق).-7



التفسیر االشتقاقي لداللة مفردات تأویل مشكل القرآن البن قتیبة

41

.1/143المزھر -9

. و نقل ابن دريد ما أنشده األصمعي عن أيب 1عليكم شديد. أي التطلب فيه ليخرجه أحسن خمرج

  عمرو أو عن يونس:

َديَاِويٌن َتَشقَُّق بِاملَِدادِ ***َعَداِين َأن أَُزوَرِك أُمَّ َبْكٍر 

تشقيق املواد االشتقاقية للكالم كتشقيق احلطب من حيث التصدع، فلما كان تصدع احلطب "فصورة 

يرتتب عليه تفكيكه إىل أجزاء كانت املواد االشتقاقية أشبه به مبا يرد عليها من حركات و زوائد: 

تصديرا، و حشوا، و تذليال، مما ينتج عنه تشكيل مشتقات من مواد اشتقاقية خمتلفة فيأخذ منها

أنسبها يف تأدية املقصد من الكالم، و هو مفاد تفسريهم حلديث البيعة: تشقيق الكالم عليهم 

.2شديد. بالتطلب فيه ليخرجه أحسن خمرج"

تناسل بني مفاد تصدع احلطب و بني مفهوم ما  - املستعمل–"فنظرا لذلك حدث يف ذهن املبدع 

الكالم، فانسّل عن ذلك مشتق شقيق الكالم و حيصل للمواد االشتقاقية حني صياغة منها مشتقات 

  ما إن اكتسبت مادة (ش ق ق) معىن تفريع الكالم انطلقت يف العمليات االشتقاقية لتأدية مفاده.

مشاال مع ترك ا و : اشتق يف الكالم أو اخلصومة، أخذ ميينو اشتقوا منه على وزن (افتعل) فقالوا

رؤية يف وصفه امرأة بكثرة الصخب و اخلصومة: تشتق  القصد. و يف املعىن نفسه ذكر ابن جين قول

هذا كقولك: تتصرف يف الباطل، أي تأخذ يف ذق. و وضح ابن جين ذلك بقوله: "و يف الباطل املمت

. و من املعىن األصلي ملادة (ش ق ق) و هو االنصداع يف الشيء اشتقوا عن طريق 3ضروبه و أفانينه"

ء، فقالوا: يقال لنصف الشيء الشق. و إذا أرادوا أخذ طريق التناسل الداليل: "الشق" لنصف الشي

م. ن/ ص. ن-1
.10تناسل الدالالت االشتقاقیة للمادة االشتقاقیة ص -2
.10تناسل الدالالت االشتقاقیة للمادة االشتقاقیة ص -3
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شق صاغوا منه (افتعل) فقالوا: اشتق الشيء: أخذ شقه. و مصدره االشتقاق و هو أخذ شق 

.1الشيء"

"و نظرا ملا يرتتب على تصدع الشيء من صريورته جزئني، بالنسبة ملا ينشطر سطرين، أو أجزاء 

يء أو جزؤه، فتناسل مفاد ما يرتتب على تصدع الشيء مع بالنسبة لغريه، َعنَّ معىن نصف الش

مفهوم جزء الشيء، سواء كان نصفه أم أحد أجزائه، فانسل مشتق: الشق: لنصف الشيء، قياسا 

.2على ذلك ميكننا إطالق الشق: على جزء من أجزاء الشيء نفسه"

حسب ما يقتضيه هذا "و ما إن اكتسبت املادة معىن النصف انطلقت يف العمليات االشتقاقية 

مصدره االشتقاق، عىن أخذ شقه، أي نصفه أو جزئه، و املعىن.فصاغوا على وزن افتعل اشتق الشيء مب

.3مبعىن أخذ شق الشيء"

"مما تقدم نستخلص، معنيني: اإلخراج و األخذ اللغويان، و مها رديفتان، تعاقبتا يف استعمال 

ƻȋ¦�±ƢƬǷ¦�Â��¼ƢǬƬǋȐǳ�ǶǿƾȇƾŢ�Ŀ�� ƢǸǴǠǳ¦��ǲǠƬǧ¦�§ �ǶēȏƢǸǠƬǇ¦�Ŀ�ǾǗƢƦƫ°ȏ��«¦ǂƻȍ¦�Ǻǟ�ǀ

لتناسبهما يف األداء املعنوي، لذا صيغ املصطلح على هذه الصيغة، و ملا كان الكالم يّتسم بأخذ 

بعضه من بعض عن طريق التناسل الداليل استعملوا له كلمة االشتقاق فقالوا: و االشتقاق أخذ 

.4الكلمة من الكلمة"

.11تناسل الدالالت االشتقاقیة للمادة االشتقاقیة ص -1
م ن/ ص ن.-2
م ن/ ص ن.-3
.11تناسل الدالالت االشتقاقیة للمادة االشتقاقیة ص -4
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  اصطالحا:

أخرى مع توافقهما يف اللفظ و تناسبهما يف املعىن، ليدل *اصطالحا فهو أخذ [كلمة من كلمة]"أما 

  اختلفا حروفا و هيئة. -أي ألجل هذه الزيادة–بالثانية على معىن األصل بزيادة مفيدة ألجلها 

ها،  ملعىن و األحرف األصول و ترتيبأو االشتقاق هو نزع لفظ من آخر أصل له بشرط اشرتاكهما يف ا

كاشتقاق اسم الفاعل َضاِرٌب و اسم املفعول َمْضُروٌب و الفعل تضارب أو َضاَرَب و غريها من 

املصدر الضَّرب على رأي البصريني أو من الفعل َضَرَب على رأي الكوفيني.

هذا النوع من االشتقاق هو أصل أنواع االشتقاق و أكثر أنواع االشتقاق ورودا يف اللغة العربية و 

«�¤�ƾȈȈǬƬƥ�Ëȏ¤�ǽŚǣ�ńأكثره ǂǐǼƫ�ȏ�Â�ǾȈǳ¤�» ǂǐǼƫ�ƢĔƜǧ�¼ƢǬƬǋȏ¦�ƨǸǴǯ�ƪ ǬǴǗ¢�¦̄¤�Â��ƨȈŷ¢�Ƣ

و قد تناوله الّصرفّيون و الّلغويون على حّد سواء، إال أن علماء الّصرف يتناولونه بالبحث من حيث 

ي من هيئات الكلمات و صورها يف االشتقاق، أما علماء الّلغة فيبحثون فيه من جهة أخرى، أ

حيث اشرتاك الكلمتني يف احلروف و يف املناسبة بينهما يف املعىن دون اهتمام باحلركات و 

.1السكون"

  "و قد تطور تصور القدماء لالشتقاق و مر بعدة مراحل:

فعند ابن دريد يف كتابه "االشتقاق" يفهم أن املقصود منه: رد كلمة على سبيل الكشف عن معناها 

  معنوية بني لفظتني. وشيجةوجود  -أعين ابن دريد–هلا. و كان يكفي عنده  إىل ما يعتقد أنه أصل

مقال مأخوذ من االنترنیت بعنوان: االشتقاق حاضنة اللغات و المصطلحات.-1
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من الصفة �Â�¼ƢǬƬǋ¦�ƢǸȀǼȈƥ�ÀȂǰȈǳ�śƬđƢǌƬǷهو ميارس هذه العملية دون ضوابط فيأخذ من املصدر 

الحظ عليه قصره خضاع اجلامد لالشتقاق أيضا. كما ياملشبهة و من الفعل حينا، بل حياول إ

�ǾƥƢƬǯ�Ŀ�ȆƳƢƳǄǳ¦�ƢǷ¢�¼ƢǬƬǋȏ¦�¾ƢĐ�ǎ ǫƢǻ�°Ȃǐƫ�ȂȀǧ��¾ƢǠǧȋ¦�ÀÂ®� Ƣũȋ¦�ȄǴǟ�¼ƢǬƬǋȏ¦

"اشتقاق أمساء اهللا تعاىل و صفاته" فيقدم تصورا أوضح حيث يعدد أمورا أربعة يف ربط عالقة 

  ملعىن.هي: الوزن، اسم الصيغة، األصل، وااشتقاقية 

ضبط االشتقاق حىت خيرجوا من الفوضى املعتمدة على جمرد  -لغوينيقبل ال–و قد حاول النحاة 

احلدس يف رصد العالقات بني الكلمات فقصروا فيه الصلة اللفظية على الصيغ املعروفة و الصلة 

زمانية و مكانية و آلية، فقصروه بذلك على النحوية من: فاعلية و مفعولية و  املعنوية على املعاين

  ع ذلك بقوا خمتلفني اختالفا كبريا يف تعريفه و حدوده و مداه.الصيغ املعروفة، و م

و قد قامت على هذا األساس أغلب املعاجم العربية، و تبىن هذا التصور بقوة ابن فارس يف أصول 

.1املقاييس فأقام على جذور كل واحد منها عنوانا ألسرة اشتقاقية تربط أصوال عامة و معىن مشرتكا"

  و الصرف وضعوا شروطا لالشتقاق ليكون صحيحا. و من هذه الشروط: "و لكن علماء النحو

ليناسب املشتق األصل يف احلروف من حيث العدد و الرتتيب، و املعترب املناسبة يف مجيع -

احلروف األصلية، فإن االستباق من السبق مثال يناسب االستعجال من العجل يف حروفه الزائدة و 

 السبق. املعىن و ليس مشتقا منه بل من

مأخوذ من مقال من االنترنیت بعنوان: االشتقاق في اللغة العربیة (منتدى اللغة العربیة).-1
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ليوافق املشتق األصل يف املعىن إما مع زيادة كالضرب فإنه للحدث املخصوص و الضارب -

فإنه لذات ما له ذلك احلدث، و إما بدون زيادة كاشتقاق الضرب من ضرب على مذهب الكوفيني.

املشتق فرع مأخوذ من لفظ آخر و لو كان أصال يف الوضع غري مأخوذ من غريه مل يكن -

 مشتقا.

لكن ما هو هذا األصل املشتق منه؟ أهو املصدر أم الفعل، أم شيء آخر؟.و 

، فالبصريون يرون أن أصله هو املصدر، يف حني *اختلف البصريون و الكوفيون يف أصل االشتقاق

  يرى الكوفيون أن الفعل هو أصل االشتقاق و احتج كل فريق بأدلة.

  و أما حجج البصريني فهي: 

 ور الفعل عنه.مسي املصدر مصدرا لصد-

املصدر يدل على شيء واحد أي احلدث، أما الفعل بصيغته على شيئني و مها احلدث و -

.1الزمان احملصل، مبا أن الواحد أصل االثنني فاملصدر أصل الفعل"

"املصدر يدل على زمان مطلق أما الفعل فيدل على زمان معني مبا أن املطلق أصل للمقيد، -

 فاملصدر أصل الفعل.

املصدر اسم و االسم يقوم بنفسه و يستغين عن الفعل، هذا و الفعل ال يقوم بنفسه بل يف -

حاجة إىل االسم و ال يستغين بنفسه، و ما ال يفتقر إىل غريه أوىل أن يكون أصال مما ال يقوم بنفسه.

 املصدر مثال واحد حنو: الضرب و الفعل له أمثلة و صيغ خمتلفة.-

ل من االنترنیت بعنوان: االشتقاق حاضنة اللغات و المصطلحات (دیوان العرب) للدكتور فرھاد دیو مأخوذ من مقا-1
ساالر و ھو أستاذ مساعد بجامعة آزاد اإلسالمیة، ترج.
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  :و أما حجج الكوفيني فهي

املصدر يذكر تأكيدا للفعل حنو: ضرب ضربا و رتبة املؤكَّد قبل رتبة املؤكِّد.-

هناك أفعال ال مصادر هلا مثل أفعال املدح و الذم و التعجب، فلو كان املصدر أصال ملا -

 خال من هذه األفعال الستحالة وجود الفرع من غري أصل.

بة العامل قبل رتبة املعمول وجب أن يعمل الفعل يف املصدر حنو: ضربت ضربا، و مبا أن رت-

 يكون املصدر فرعا عن الفعل.

.1إن املصدر يصح لصحة الفعل و يعتل العتالله مثل: ذهب ذهابا/ رمى رميا"-

  "هذا و قد تضاربت اآلراء يف حجم الدائرة اليت يشملها االشتقاق من الكلم:

،فمثال قال الدكتور صبحي الصاحل: بعضهم يرون أن الكلم بعضه مشتق و بعضه غري مشتق

أما الرأي العلمي اجلدير بأن ننتصر له فهو ما ذهب إليه املؤلفون يف االشتقاق كقطرب، األصمعي، 

، الرماين، و ابن خالويه من أن بعض الكلم مشتق و بعضه غري مشتق.  الزجاجاألخفش، ابن دريد، 

سيبويه، اخلليل، أبو عمرو، أبو اخلطاب، كما قال السيوطي: اختلفوا يف االشتقاق األصغر، فقال

عيسى بن عمر، األصمعي، ابن زيدون، ابن األعرايب، و الشيباين، و طائفة: بعض الكلم مشتق و 

 بعضه غري مشتق.

 و قالت طائفة أخرى من املتأخرين اللغويني: الكلم كله مشتق و نسب هذا إىل سيبويه و

 الزجاج.

مأخوذ من مقال االشتقاق حاضنة اللغات و المصطلحات للدكتور فرھاد دیو ساالر.-1
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يشتق بعض الكالم من ة العرب هل هلا قياس، و هل قال ابن فارس: باب القول على لغ

أن للغة العرب قياسا، و أن العرب تشتق بعض الكالم  -إال من شد منهم–بعض؟ أمجع أهل اللغة 

من بعض، و أن اسم اجلن مشتق من االجتنان و أن اجليم و النون تدالن أبدا على السرت، تقول 

هذا جنني، أي هو يف بطن أمه أو مقبور، و أن اإلنس من العرب للدرع: ُجنَّة، و َأَجنَُّه الليل، و

.1الظهور، يقولون آنست الشيء: أبصرته"

"و على هذا سائر كالم العرب، علم ذلك من علم و جهله من جهل. قلنا: و هذا أيضا مبين على 

أن اجلن  فن الذي وقفنا على ان االجتنان التسرت هو الذي وقفنا على ما تقدم من قولنا يف التوفيق،

  مشتق منه.

 و طائفة قليلة من الباحثني القدامى قالوا: إن الكلم كله أصل و ليس منه شيء اشتق من

 غريه.

و الرأي األرجح أن نقول: إن أصل االشتقاق ليس واحدا، بل الصحيح أن العرب اشتقت من 

ل مث األمساء مث األمساء و األفعال و احلروف لكن بدرجات متفاوتة، و أكثر ما اشتق منه األفعا

.2احلروف، و هذا ما يراه عدد من الباحثني احملدثني"

  االشتقاق مخسة أقسام:‹

االشتقاق الصريف (الصغري)، الكبري، األكرب، اإلبدايل، و الكبار.

م ن-1
للغات و المصطلحات للدكتور فرھاد دیو ساالر.مأخوذ من مقال االشتقاق حاضنة ا-2
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:تعريف االشتقاق الصرفي (و هو ما يسميه ابن جني بالصغير أو األصغر)

مع تناسبهما يف املعىن و اتفاقهما يف حروف املادة و هو أخذ كلمة من أخرى بتغيري يف الصيغة 

  األصلية و ترتيبها.

أو بعبارة أخرى: "ذلك أخذ الكلمات من املادة بواسطة إقحام احلركات يف الصوامت سواء اقتصرنا 

.1على هذا اإلقحام أي التحول الداخلي أو أضفنا إىل استخدام طريقة اإللصاق"

�ǢȈǏ�¼ƢǬƬǋ¦��¼ƢǬƬǋȏ¦�¦ǀǿ�ǺǷ��Â�̈°ȂȀǌŭ¦�©ƢǬƬǌŭ¦�¼ƢǬƬǋ¦�Ǯ ǳǀǯ�Â��ƾȇǄŭ¦�Â�®ǂĐ¦�ǺǷ�¾ƢǠǧȋ¦

هي: اسم الفاعل، اسم املفعول، الصفة املشبهة، اسم التفضيل، امسا الزمان و املكان، و اسم اآللة. 

ضرب، َأضرَب، ضاَرَب، َتَضرََّب، تضارب، استضرب،  و اشتقاق غري هذه األمساء املشتقة مثل:

َرب، ِمْضراب، َضرَّاب، ...اخل. فهذه املشتقات و غريها من مادة (ض ر ب) ضارٌب، مضروب، مضْ 

احتفظت برتتيب حروفها و معناها سار يف مجيع ما يشتق منها. و قد أخذت من مصدر "الضرب" 

2و أكرب أصول االشتقاق يف العربية"و املصدر ه

  تعريف االشتقاق الكبير (القلب اللغوي أو المكاني):

االشتقاق الكبري فهو أن يكون بني الكلمتني اتفاق يف حروف املادة األصلية من دون ترتيبها أو و أما 

تناسب يف املعن  أو باألحرى أن نقول: "به حنصل على جذور خمتلفة من مادة ذات صوامت مشرتكة 

بواسطة التقليب، مثل: كرب، كرب، ربك، ركب، برك.

.م. ن-1
.م ن-2
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دة الواحدة معىن جامعا يسري يف مجيع ما تصرف منها، و ذهب ابن جين إىل أن لتقاليب حروف املا

تقليبا، و للخماسية  24للرباعية قاليب، و ت 6عقد لذلك بابا مساه االشتقاق األكرب و للمادة الثالثية 

  تقليبا. 120

فمادة (ج ب ر) تدل تقاليبها: ج ب ر / ج ر ب/ ب ج ر/ ب ر ج/ ر ج ب/ ر ب ج على 

  القوة و الشدة.

  ق س و للقوة و االجتماع.و تقاليب 

.1و تقاليب (م ل س) لإلصحاب و املالينة

  تعريف االشتقاق األكبر (اإلبدال اللغوي):""

و أما االشتقاق األكرب فهو أن يكون بني الكلمتني تناسب يف املعىن و اتفاق يف بعض حروف املادة 

الصويت أم مل تكن. و به حنصل  األصلية و ترتيبها سواء كانت احلروف املتغايرة متناسبة يف املخرج

على تنوعات من اجلذور بواسطة تغيري أحد الصوامت األصلية مثل: نبأ/ نبت/ نبح/ نبذ/ نرب/ نبز/ 

نبس/ نبش/ نبض/ نبط، و غري ذلك من األلفاظ اليت أوردها الذين يعتقدون بالثنائية املعجمية ذ، و 

ما يرون أن احلرف الثالث يزاد تنويعا للمعىن العام هي أن األصل يف األلفاظ العربية ثنائي ال ثالثي ك

  الذي يدل عليه األصل الثنائي.

و يتميز االشتقاق األكرب و اإلبدال اللغوي عن اإلبدال الصريف الواقع لضرورة صوتية، فاإلبدال 

  املخرجالصريف هو إبدال صوت من كلمة بصوت آخر يقع عادة بني األصوات املتقاربة يف احليز و 

مقال مأخوذ من االنترنیت بعنوان، االشتقاق حاضنة اللغات و المصطلحات للدكتور فرھاد دیو ساالر.-1
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و التاء طاء يف اصطلح و أصلها اصتلح و اختلف  دال الواو ألفا يف صام و أصلها من َصَومَ كإب

النحاة يف عدد حروفه أما اإلبدال اللغوي فهو أوسع من حيث احلروف و يشتمل حروفا غري موجودة 

األول، و اختلفوا يف القدر، فمنهم من قال: يشمل مجيع حروف اهلجاء و ضيق جماله يف اللفظ 

.1رون بأن تكون احلروف متعاقبة متقاربة املخرج"آخ

  "و من أمثلة االشتقاق األكرب:

  صهل/ زأر/ سعل فهذه األفعال الثالثة كل منها يدل على صوت.

.صهل يدل على صوت احلصان 

.زأر يدل على صوت األسد 

.سعل يدل على صوت اإلنسان 

(اهلاء اهلمزة العني) أحرف صفريية، وو نالحظ باملقارنة بني كل منها و ما يقابله أن (ص ز س) 

أحرف حلقية، و الالم املشرتكة يف فعلني أخت الراء يف الفعل الثالث (زأر) فهي احنرافية.

  االشتقاق األكرب أول من قال به ابن جين حيث قال يف اخلصائص "باب االشتقاق األكرب":

كان يستعني به، و خيلد إليه،   - هللارمحه ا–"هذا موضوع مل يسمه أحد من أصحابنا، غري أن أبا علي 

مل يسمه، و إمنا كان يعتاده عند الضرورة، و يرتوح  -مع هذا–إعواز االشتقاق األصغر، لكنه مع 

إليه، و يتعلل به، و إمنا هذا التقليب لنا حنن، و سرتاه فتعلم أنه لقب مستحسن و ذلك أن 

.2االشتقاق عندي على ضربني: كبري و صغري"

مقال مأخوذ من االنترنیت بعنوان، االشتقاق حاضنة اللغات و المصطلحات للدكتور فرھاد دیو ساالر.-1
مأخوذ من االنترنیت بعنوان، االشتقاق حاضنة اللغات و المصطلحات للدكتور فرھاد دیو ساالر.مقال -2
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  و عرف الكبري و مساه األكرب حيث قال: -كما مر–صغري مث عرف ال‹ 

"و أما االشتقاق األكرب فهو أن تأخذ أصال من األصول الثالثية فتعقد عليه و على تقاليبه الستة 

معىن واحد، و جتمع عليه الرتاكيب الستة، و ما يتصرف من كل واحد منها عليه".

.1›ويل إليهو إن تباعد شيء من ذلك رد بلطف الصنعة و التأ

  مالحظة:

2"إن االشتقاق الصغري يهم الصريف و الكبري و األكرب يهمان اللغوي"

  "االشتقاق اإلبدالي:

و هو اتفاق املشتق و املشتق منه يف بعض احلروف و اختالفهما يف بعضها لكن يشرتط يف احلرفني 

مثل:  -يعتقد به العلماء كلهمو إن مل –الذين خيتلفان أن يكونا من خمرج واحد يف اجلهاز الصويت 

�ƢŷȐǯ�Ʈ ȈŞ�§°ƢǬƬǷ�ŘǠǷ�ȄǴǟ�Àȏƾȇ�Â� ƢŮ¦Â�śǠǳ¦�ĿǂƷ�Ŀ�ÀƢǨǴƬź�̄¤�°ƢǸū¦�ǪĔ�Â�§ ¦ǂǤǳ¦�ǪǠǻ

3يدالن على الصوت"

  االشتقاق الكبار:

و ذلك ما يعرف بالنحت، و هو أخذ كلمة من بعض حروف كلمتني أو كلمات أو من مجلة مع 

تناسب املنحوتة و املنحوت منها يف اللفظ و املعىن، مثل: 

بسملة، سبحلة، وحيعلة من بسم اهللا الرمحان الرحيم، سبحان اهللا، و حي على الفالح.

:أو من املركب العلم املضاف املشتق املنسوب، مثل

م ن-1
م ن-2
مقال مأخوذ من االنترنیت بعنوان، االشتقاق حاضنة اللغات و المصطلحات للدكتور فرھاد دیو ساالر.-3
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1عبشمي، عبدري، و مرقسي. بالنسبة إىل: عبد مشس، عبد الدار، و امرئ القيس"

  مالحظة:

"إن النحت طريقة من طرائق توليد األلفاظ، مع أنه قليل االستعمال يف اللغة العربية و لكنه شائع يف 

وليد غريها من اللغات اهلندية األوروبية. على عكس االشتقاق الذي هو القاعدة األساسية يف ت

.2األلفاظ يف اللغة العربية"

�ǶȀǇƢǼƠƬǇȏ�śȈǧǂǐǳ¦�À¢�Śǣ��̈ƾȇƾŪ¦�ƢȀǛƢǨǳ¢�ƾȈǳȂƫ�Â�ƢēƢǸǴǯ�² ƢǇ¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�¼ƢǬƬǋȏ¦�

باألفعال املشتقة مدة طويلة قرروا منع االشتقاق من اجلامد، و دراسة احملدثني هلذه الظاهرة أثبتت أن 

سار الكتاب واملؤلفني عرب العصور على هذا النهج، و  العرب اشتقت من اجلامد بكل أقسامه. و

).  إيديولوجيةهذا االشتقاق كثرب يف العربية املعاصرة من مثل: قربصة (قربص)، أمركة (أمريكا)، أدجلة (

كما يكثر اشتقاق األفعال التالية: متحور، متوضع، متوسم، مذهب، منهج، و متركز. على شاكلة ما 

.3اج و ما بعده من أمثال: متذهب، متدرع، متنطق، متندل، و متسكن"عرفته عربية عصر االحتج

كما يعتقد الدكتور فاروق مواسي يف كتابه القيم "من أحشاء اللغة" يف مثل هذه االشتقاقات هو ‹ 

�śǗǂǌƥ�Ǻǰǳ�Â�Ƣđ� ¦ƾƬǫȏ¦�ǺǰŻ�Â�¿ƢǸƬǿȏ¦�ǪƸƬǈƫ�ƨȇȂǤǳ�̈¢ǂƳ�ƢȀȈǧ�À¢

 إىل حتديد و تدقيق، فال نقول مثال (تطري) مبعىن أال تنافس معىن آخر، ألن اللغة حباجة

ركب الطائرة، (تشمم) مبعىن اشرتى الشمام، ألن هناك املعىن اآلخر املعروف.

م ن.-1
م ن.-2
م ن.-3
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 ر اللفظة اجلديدة حنو (فكسست) أو السخرية يف اختياأال يسبب ذلك يف التقعر اللفظي

عجن، مها، فما املانع من: سلت فاكسا، فاألفضل (فكسلت)، أؤيد التجديدات إذا وردت يف سياقأر 

.1مأسس، متأسس، متخطر، متصرف..."

  فوائد االشتقاق و أغراضه:‹ 

إن االشتقاق يكتسب أمهية بالغة يف اللغة العربية، بل ذهب بعضهم إىل وجوب تقدم تعلمه على 

علم النحو، أي علم التصريف و هو نوع من أنواع االشتقاق بل هو أمهها وأكثرها ورودا، و يف ذلك 

اله املتنقلة، أال الثابتة، و النحو إمنا ملعرفة أحو يقول ابن جين: "فالتصريف إمنا هو معرفة أنفس الكلمة 

ترى أنك إذا قلت: قام بكٌر، رأيت بكرًا، ومررت ببكٍر فإنك إمنا خالفت بني حركات حروف 

اإلعراب الختالف العامل و مل تعرض لباقي الكلمة، و إذا كان كذلك فقد كان من الواجب على 

نبغي أن يكون أصال من أراد معرفة النحو أن يبدأ مبعرفة التصريف ألن معرفة ذات الشيء الثابتة ي

قبله مبعرفة النحو مث  بذيءملعرفة حاله املتنقلة، إال أن هذا الضرب من العلم ملا كان عويصا صعبا 

جيء به بعد ليكون االرتياض يف النحو موطئا للدخول فيه، و معينا على معرفة أغراضه و معانيه و 

.2على تصرف احلال"

ضافة إىل هذا العلم للتوسع، رأينا من الواجب أن نركز عليه ماسة إ"و مبا أن اللغة العربية يف حاجة 

إىل أنواع املشتقات املذكورة أعاله و هو اشتقاق الكلمات و األلفاظ من غري املصدر و الفعل و 

العربية بالقاهرة قياسية هذا الضرب من  اللغةأكثرت العرب من هذا النوع من االشتقاق، و رأى جممع 

االشتقاق حاضنة اللغات و المصطلحات للدكتور فرھاد دیو ساالر.مقال مأخوذ من االنترنیت بعنوان، -1
م ن.-2
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إليه يف العلوم و من هذه الكلمات العربية املركبة جمموعة كبرية، نأخذ منها  االشتقاق لشدة احلاجة

  على سبيل املثال و الزيادة يف العلم ال على سبيل احلصر.

أكثرت العرب االشتقاق من أمساء األعيان: كالذهب، اجلمل، البحر، النمر، اإلبل، اخلشب، احلجر، 

.1ر، ختّشب، استحجر، تبّغل"حتّمل، أحبر، تنمّ و البغل. فقالوا: ذّهب،

"و اشتقوا من أمساء األعيان املعربة كالدرهم، والفهرس، فقالوا: َدرَهَم و َفهَرَس، ويقال من الكهرباء و 

.2البلور: َكْهَرَب و بـَْلَوَر"

��°ǂǫ�Â��§ ċǂǠŭ¦�ƾǷƢŪ¦�ǶǇȏ¦�Â�ĺǂǠǳ¦�ƾǷƢŪ¦�ǶǇȏ¦�ǺǷ�¼ƢǬƬǋȏ¦�ƾǟ¦Ȃǫ�ǞǸĐ¦�¦ǀǿ�ǞǓÂ�ƢǸǯ�

تصاغ َمفَعَلة قياسا من أمساء األعيان الثالثية األصول للمكان الذي تكثر فيه هذه كذلك أنه 

األعيان، سواء كانت من احليوان أم النبات أم من اجلماد، فيقال: مبقرة و ملبنة و مأسدة.

الصناعي بقلة و أخذته من أمساء املعاين و األعيان كاجلاهلية و كما استعملت العرب املصدر 

  و الفروسية و األلوهية. اإلنسانية

رأى جممع اللغة أيضا قياسية صنع هذا املصدر لشدة احلاجة إليه يف العلوم والفنون حيث قال: إذا 

أريد صنع مصدر من كلمة يزداد عليها ياء النسب و التاء فيقال: االشرتاكية، اجلمالية، الرمزية، 

"اشتقت العرب أيضا من أمساء األعضاء، فقالوا: رأسه، أذنه، عانه. إذا أصاب 3احلمضية، و القلوية"

م ن. -1
مقال االشتقاق حاضنة اللغات و المصطلحات.-2
م ن.-3
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�ǶǇ¦�ǺǷ�§ǂǠǳ¦�ǪƬǋ¦�ƢǷ�¦Śưǯ��¾ƢǬǧ��ȆǇƢȈǫ�¼ƢǬƬǋȏ¦�¦ǀǿ�À¢�ǞǸĐ¦�Ã¢°��ǾǼȈǟ�Â�Ǿǻ̄¢�Â�ǾǇ¢°

1العضو فعال للداللة على إصابته... و على هذا ترى اللجنة قياسيته"

ن، فقالوا: أصاف، أخرف، أضحى، أربع، أصبح، أمسى: إذا "و اشتقت العرب أيضا من أمساء الزما

2دغل يف الصيف و اخلريف و الضحى و الربيع الصباح و املساء"

�Ȅƫ¢�¦̄¤��¿Ƙǋ¢��ǺǸǟ¢��Ƕē¢��¼ǂǟ¢��ƾų¢��ǺǇǂƻ��¦ȂǳƢǬǧ��ÀƢǰŭ¦� Ƣũ¢�ǺǷ�§ǂǠǳ¦�ƪ ǬƬǋ¦�ƢǸǯ�

�¿Ƣǌǳ¦�Â�ÀƢǸǟ�Â�ƨǷƢē�Â�¼¦ǂǠǳ¦�Â�¦ƾų�Â�ÀƢǇ¦ǂƻ3

4قيس و أمريكا"يس، تأمرك: إذا انتسب إىل نزار و اء األعالم، فقالوا: تنزر، تق"و اشتقت من أمس

جوِرَب من اجلورب، دّبج من ا مثال: املكهرب من الكهرباء،من الكلمات املعربة، فقالو "االشتقاق 

الديباج، التأكسد/ تأكسد املعدن من األكسدة، التمغنط من املغنطيس/ املمغنط (اسم املفعول)/ 

  املغنطة.

أي حسبته واحدا، ثنيته أي جعلته اثنني، ثلثت : أحدته او أيضا اشتقت من أمساء األعداد، فقالو 

5القوم أي صرت هلم ثالثا"

األصوات، فقالوا: فأفأ أي ردد الفاء، جأجأ بإبله: إذا دعاها لتشرب بقوله: و اشتقت من أمساء 

.6جىء جىء"

1نعم"الىل، أنعم: إذا قال سوف و ال و من حروف املعاين، فقالوا: سوف،"و اشتقت 

م ن.-1
م ن.-2
م ن.-3
م ن.-4
مقال االشتقاق حاضنة اللغات و المصطلحات.-5
م ن.-6
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صلي مع زيادة "إن ثبات حروف املادة األصلية فيما اشتق منها و داللة املشتقات على معىن املادة األ

مرتابطة أشد الرتابط، و على هذا النوع من االشتقاق يقوم القسم  اللغةادته صيغتها جبعل ألفاظ فيه أف

أقسام االشتقاق دورانا، و هو مما أمجع عليه  اللغويون األعظم من منت اللغة العربية، و هلذا هو أكثر 

الشتقاق بني ألفاظ إال القليلني منهم، و من خصيصة هذه اللغة هنا الرتابط احملكم الذي حيفظه ا

.2العربية"

األصلي من الزائد من احلروف مثل: إقامة من (قوم)، و معرفة مادة معرفة "و مبا أن االشتقاق طريقة 

األلفاظ اليت يطرأ التغيري على بعضها كالدعاء (د ع و)، و مييز به الدخيل يف اللغة العربية كالسرادق 

¦ƢǸǴǯ�ƾȈǳȂƫ�Â��ƢēƢǸǴǯ�ǲǇƢǼƫ�Â�Ƣǿ®¦ȂǷ�ƾǳ¦ȂƫÂ�ƨǤǴǳ©�و اإلستربق فهو أهم وسيلة من وسائل منو 

جديدة للداللة على معان مستحدثة. هلذا اختذ العلماء هذه الوسيلة لنقل العلوم و وضع 

املصطلحات. هذا القسم من أقسام االشتقاق وسيلة من وسائل توليد كلمات جديدة للداللة على 

.3معان مستحدثة"

التعمق يف فهم كالم العرب و بعده فهم كالم اهللا سبحانه يف قرآنه، اجلليل "و مبا أن مثرة هذا العلم 

�¦ǀǿ�Ŀ�¦ȂǨǳ¢�Ǻȇǀǳ¦�śǷƾǬƬŭ¦�ǺǷ��ǶēƢƥƢƬǯ�Â�ǶǴǠǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�śǨǼǐŭ¦�ǒ Ǡƥ�ń¤�̈ǂƥƢǟ�©¦°Ƣǋ¤�Śǌǻ�ƢǼǿ

�°®�Ǻƥ¦��®Őŭ¦��ȆǴǿƢƦǳ¦�ǂǐǻ�Ƣƥ¢��Ǌ Ǩƻȋ¦�Ǻǈū¦�Ƣƥ¢��ȆǠǸǏȋ¦�ǂǯǀǻ�À¢�ǺǰŻ�Ǿƥ�¦ȂǸƬǿ¦�Â�¾ƢĐ¦��ƾȇ

4الزجاجي، الزجاج، أبا عبيد البكري األندلسي، الرماين، أبا جعفر النحاس، و ابن خالويه..."

م ن.-1
م ن.-2
م ن.-3
م ن.-4
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ابن فارس يف كتابه معجم مقاييس "لكن ابن دريد أول من ذكر أصوال كثرية يف كتاباته، مث أكمل 

�ÀƢǯ�ƢǸǯ��ƨǤǴǳ¦�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̈Śưǯ�©ȏÂƢŰ�ÄƾȈǿ¦ǂǨǳ¦�ƾŧ¢�Ǻƥ�ǲȈǴƼǴǳ�ƢǸȀǴƦǫ�ǺǷ  و يف هذا

  نطلق. سينفع القارئ الكتب البالية:امل

  نزهة األحداق: العالمة حممد بن علي الشوكاين. -

  العلم اخلفاق من علم االشتقاق: صديق خان. -

  االشتقاق و التعريب: عبد القادر املغريب. -

  االشتقاق: عبد اهللا أمني. -

  من أسرار اللغة: الدكتور إبراهيم أنيس. -

  الدكتور علي عبد الواحد فقه اللغة: -

  فقه اللغة العربية و خصائصها: إميل يعقوب. -

.1و غريهم كثريون"

"�ǎ ƟƢǐŬ¦�Ȃǿ�Â�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǶȈǬǳ¦�ǾƥƢƬǯ�Ŀ�řƳ�Ǻƥ¦� ¦°¡�ǒ Ǡƥ�ǂǯǀǻ�¦Śƻ¢�Â

�ȂŴ��Ƣē¦ȂǏ¢�ǺǷ� ƢȈǋȌǳ� Ƣũ¢�¦ȂǬƬǋ¦�

اخلَازبَاز، البط، الواق، غاق، حاء، عاء، و هاء"

يشتق من اجلوهر، كالنبات من النبت."املصدر 

  و من احلرف حنو: الالالة و اللوالة"

االشتقاق حاضنة اللغات و المصطلحات.مقال -1
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  "الناقة من التنوق يف الشيء و حتسينه.

اجلمل فـََعل من اجلمال.

  الوشاء فعال من الوشي.

  و ما بالدار دبيج و هو فعيل من الديباج.

  و إنسان فعالن من انس.

  أخذت منه"و كلها ألفاظ متالقية املعىن يف االشتقاق مما 

  "اشتقو امسا للناقة من لفظ اجلمل فقالوا مجالية تشبيها هلا يف شدته و علو خلقته"

.1"َهْلَمْمُت مشتق من هلّم اليت أصلها َهاوُِملَّ"

"كثر اشتقاق األفعال من األصوات اجلارية جمرى احلروف، حنو: هاهيت، سأسأت، شأشأت، 

  جر".حأحأت، حاحيت، و عاعيت. و هذا كثري يف الز 

"اشتقوا أفعاال من املركبات، حنو: بسملت، هيللت، و حوقلت"

"كثري من األفعال مشتق من احلروف، حنو: لوليت يل، الليت يل، و سّوف. و مجيع تصرفات (ن ع 

  م) إمنا هو من حرف اجلواب نعم.

و مجيع تصرفات "ب ج ل) إمنا هو من َجبََل مبعىن حسبك".

°ÂǂĐ¦�Â�°ƢŪ¦�ǺǷ�ƪ ǬƬǋ¦�Â� ً(بأيب أنت) بعد أن تعتقد تركيبه اشتقاقا صوتيا لقلت: بأبأت به بئباء

و بأبأة و صار حنو زلزل زلزاال و زلزلة بل اشتق منه بَِئب على وزن ِعَنب"

االشتقاق حاضنة اللغات و المصطلحات (مقال من األنترنیت)-1
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"ال يستنك أن يكون يف األمساء غري اجلارية على األفعال معاين األفعال حنو: مفتاح، منسج، مسعط، 

عاثر، فهي من: الفتح، النسج، اإلسعاط الندل، الدور، احلوش، و منديل، دار، حائش، حائط، و 

.1احلوط،القور و فيها كلها معاين األفعال املالقية هلا يف االشتقاق"

 الداللــــــــة اللغويــــــــــــــــــــــة:لغـــــــــــــــــــــة و اصطالحـــــــــــــــــا:

 لغــــــــــــــة:

داللة إىل مادة (د ل ل )اليت جاء استعماهلا يف معجم لسان العرب بعّدة "تعود كلمة ال

معاٍن،اقتصرنا منها على ما حيملنا إىل إمكانية صياغة معناها االصطالحي لعالقته مبفهومها 

(مفهوم الداللة اللغوية)حيث ورد يف املعجم:"ودلَّه على الشيء يدلُّه دالّ وداللة فاندّل:سّدده 

إليه،ودللته فاندّل.....إليه،أي هداه 

�ń¤�ƾǠƥ�ÄƾƬē�Ń¢�ŘǠŠ�Ǫȇǂǘǳ¦�ȄǴǟ�Ë¾ƾǼƫ�ƢǷ¢�ǂƻȉ�¾ȂǬȇ�ƢȈƥ¦ǂǟ¢�ƪ Ǡũ�°ȂǐǼǷ�Ȃƥ¢�¾Ƣǫ

الطريق؟وقد دلّه على الطريق يدلّه َداللة و ِداللة.... والفتح أعلى:أي:هداه وسّدده.

 وأورد صاحب املعجم ما أنشده أبو عبيد فقال:"وأنشد أبو عبيد:

2إنـــــــّي امــــــــــــرؤ بالطـــــــــــــــرق ذو دالالت."

"إذن:الداللة يف اللغة مشتقة من الفعل (دّل):أرشد،سّدد،وّجه...... يف حنو قوله تعاىل:"هل 

أدّلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم"وقوله تعاىل:"إذ متشي أختك فتقول هل أدّلكم على 

أي:أرشدكم،وأوّجهكم،وأهديكم.....فداللة اللفظ هي هدايته إىل معناه وتوجيهه من يكفله"

��ÀƢȈƦǳ¦Â�ƨȇ¦ƾŮ¦Â�ǽƢǼǠǷ�ń¤�®Ƣǋ°ȍ¦Â�ǾƷƢǔȇ¤Â� Ȇǌǳ¦�ƨǻƢƥ¤�Ǻǟ�ƨǤǳ�«ǂţ�ȏ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ȆǿÂ�ǾȈǳ¤3

م ن.-1
2

.4تناسل الدالالت االشتقاقیة للمادة االشتقاقیة(اللغویة)رسالة دكتوراه لألستاذة:ھّني سّنیة.ص 
3

لم الداللة.مقال مأخوذ من االنترنیت بعنوان:علم الداللة/مفاھیم أولیة في ع
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 اصطالحــــــــــــــــــا:

ȇ¤�ȆǤƦǼȇ�ÄȂǤǴǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƨǳȏƾǴǳ�ȆƷȐǘǏȏ¦�ŘǠŭ¦�®°Ȃǻ�À¢�ǲƦǫ راد ما ذكره الباحثون ـ خاصة

 العرب ـ يف حتديد هذا املصطلح.

 قال ابن سينا يف حتديد داللة اللفظ:

"ومعىن داللة اللفظ أن يكون إذا ارتسم يف اخليال مسموع اسم ارتسم يف النفس معىن،فتعرف 

."النفس أّن هذا املسموع هلذا املفهوم،فكّلما أورده احلّس على النفس التفتت إىل معناه

وقال الغزايل:"اعلم أّن املراتب فيما تقصده أربع:واللفظ يف الرتبة الثالثة؛فإّن للشيء وجودا يف 

األعيان،مث يف األذهان،مث يف األلفاظ،مث يف الكتابة،فالكتابة دالة على اللفظ،واللفظ دال على 

 املعىن الذي يف النفس والذي يف النفس هو مثال املوجود يف األعيان."

الشريف اجلرجاين يف التعريفات،الداللة بقوله:وذكر 

"هي كون الشيء حبالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر،والشيء األول هو الدال،والثاين هو 

1املدلول."

"فالداللة من هذا النص؛هي تالزم بني شيئْني؛حيث تعلم حالة الشيء(وهي املدلول)من حالة 

خترج عن تضافر الدال واملدلول،حيث تصبح للكلمات  أخرى هو عليها(وهي الدال)فهي إذن ال

والعالمات اللغوية معاٍن ودالالت يصطلح على مدلوهلا،وقد يكون من املفيد اإلشارة إىل متييز 

لطيف بني(الداللة) وبني(املعىن)،حيث يستطيع املتأّمل احلصيف أن حيّدد املعىن يف مقصوٍد 

واحلركة والنماء يف حمور املعاين........وبذلك يكون  ثابت،ساكن،يف حني الداللة تكتسب التوالد

".(2 signification)حمطة يف حمور الداللة( sens)املعىن 

1
م نفســـــــــــــــــــھ.

2
مقال مأخوذ من االنترنیت بعنوان:علم الداللة/مفاھیم أولیة في علم الداللة.
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 مصطلــــــــــح علـــــــــــــــم الداللـــــــــــــــــة:

"علم الدَّاللة،وعلم الدِّاللة،والدَّالالت،والدَّاللية...كلها مصطلحات جندها يف الدرس الداليل 

أو يف اإلجنليزية (sémantique)العريب احلديث،وهي مجيعا تقابل ما يعرف يف الفرنسية بـ

ألول مرة يف عنوان مقال (sémantique)ونالحظ مصطلح (semantics)بـ:

دار .وتبعه يف ذلك :1883/عام Michel Bréal/1 بريال مشالللفرنسي:

"الصادر عام la vie des mots/يف كتابه:"حياة األلفاظ/Darmesteter/2مسترت

3.وتطرق فيه إىل مسائل داللية متعّددة".1887

كتابه الذي أّسس به لعلم الداللة   /Michel Bréalبريال مشالنشر  1987ويف عام 

         « Essai de sémantique science de signification »      بعنوان:"

تعريفــــــــــــــــــه:

"يسوق الدارسون تعريفات عّدة لعلم الّداللة منها:

هو:دراسة املعىن والعلم الذي يدرس املعىن وهو ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية 

املعىن،وهو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توّفرها يف الرمز حىت يكون قادرا على محل 

ة بني الرمز اللغوي ومعناه،ويدرس تطور معاين الكلمات املعىن هو فرع من علم اللغة يدرس العالق

��ƨǤǴǳ¦�©ƢǸǴǯ�śƥ�©ƢǫȐǠǳ¦Â�ÄȂǤǴǳ¦�±ƢĐ¦Â�ňƢǠŭ¦�̧ȂǼƫÂ�ƨȈź°ƢƬǳ¦4

1
ینظر تراجم أعالم الرسالة.

2
م نفســـــھ.

3
مقال مأخوذ من االنترنیت بعنوان:علم الداللة/مفاھیم أولیة في علم الداللة.

4
م نفســــــھ.
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 موضوعـــــــــــــــه واهتماماتــــــــــــــــــه:

ما "كل هذه التعريفات السابقة تتفق يف أّن موضوع علم الداللة هو دراسة املعىن ومالبساته،و 

ميكن أن يرتبط بالرموز اللغوية لتأدية املعاين الكافية للتواصل الناجح،وهذه الرموز ذات أمهية 

�ƨǤǴǳ¦�ƪ ǧǂǟÂ�ƢȀǈǨǻ�Śǣ�ƢƠȈǋ�ǲưŤ�ƢĔȋ�±ȂǷ°�©ƢǸǴǰǳ¦��ǲȈǫ�ƾǫÂ�ÀƢǈǻȍ¦�ń¤�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƨǏƢƻ

��ƨȈǧǂǠǳ¦�ƨȈƫȂǐǳ¦�±ȂǷǂǳ¦�ǺǷ�¿Ƣǜǻ�ƢĔƘƥ

،مما جعله 1ذهب إىل ذلك عبد السالم املسّديولقد منا علم الداللة احلديث وتشعب،كما ي

قطب الدوران يف كل حبث لغوي،لذلك بات أوسع جماال من أي علم آخر يدرس املفردات أو 

والدراسة  lexicologie املعجم أو املصطلح،وكل ما يسمى اليوم بعلم صناعة املعجم 

 TerminologieواملصطلحيةNéologieوعلم املصطلح  lexicographie  املعجمية

2؛ينضوي مجيعا حتت مصطلح(علم الداللة احلديث)".

"إن أي دراسة للغة البد أن تسعى إىل الوقوف على املعىن الذي يقصده املتكلم من إنتاج 

السلسلة الكالمية،بدءا باألصوات وانتهاء باملعجم،مرورا بالبناء الصريف وقواعد الرتكيب،وما 

3ملقام االجتماعية والثقافية."يضاف إىل ذلك كّله من معطيات ا

"يقول أحد الّدارسني يف هذا املعىن:"...إّن النشاط الكالمي ذا الداللة الكاملة ال يتكّون من 

مفردات فحسب؛وإمنا من أحداث كالمية أو امتدادات نطقية تكون مجال،تتحدد معاملها 

أو وقفات أو حنو ذلك" اتبسكت  

الصعوبات اليت تواجه الباحث،ألنه أمام معان متجددة،وتدخلها ولذلك فاستنباط املعىن من أكرب 

 شروط كثرية قبل استخدامها.ويعتمد استنباط املعىن على النقاط التالية:

1
ینظر تراجم أعالم الرسالة.

2
مقال مأخوذ من االنترنیت بعنوان:علم الداللة/مفاھیم أولیة في علم الداللة.

3
م نفســـــــــھ.
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ـ حتديد داللة األلفاظ املفردة خارج السياق.1  

حتديد داللة األلفاظ خارج السياق. -2  

دراسة معاين اجلمل. -3  

طاب.ضبط مقام الرتكيب يف سياق اخل -4  

عدم إغفال املعىن االجتماعي للمفردة أو اجلملة أو التعبري. -5  

دون إمهال املعىن احلضاري أو الديين.... وما إىل ذلك. -6  

وعلم الداللة ليس مقتصرا على عامل اللغة  وحده،بل هو متعلق بعدد كبري من العلوم 

علم الرتبية،النقد اإلنسانية:الفلسفة،املنطق،علم االجتماع،علم األجناس البشرية،

األديب،البالغة.....

وتظهر أمهيته عند رجال األعمال،ومصّممي الّدعاية واإلشهار،ورجال السياسة(خطب 

1وتصرحيات)،املؤرخني،واألطباء وغريهم....."

علم الداللة علم حديث النشأة،قدمي التناول ـ وإن مل يسّم كذلك ـ يبحث يف دراسة املعىن،وكل 

اته،والداللة ليست شيئا ثابتا،بل هي متغّرية العتبارات زمنية واجتماعية،وبيئية متعلقاته ومالبس

2واقتصادية،وسياسية ولغوية و.....وهنا تبدو صعوبة مهّمة عامل الداللة."

1
م نفســـــــــھ.

2
م نفســـــــــھ.



التفسیر االشتقاقي لداللة مفردات تأویل مشكل القرآن البن قتیبة

64

 تعريف المشكل:

املشكل:هذه الكلمة على وزن ُمْفِعل، وهي مأخوذة من املادة اللغوية(ش ك ل )اليت تعين يف أصل 

1اللغوي:الشبه واملثل.وضعها 

والتشابه بني الشيئني يقود إىل االلتباس أحيانا، ومن ذلك قول العرب يف اإلبل 

والغنم:األشكل:وهو الذي ختتلط فيه احلمرة بالبياض، كأن لونه قد أشكل على الناس، لذا فإن  

2كل خمتلط مشكل، ومنه قيل لألمر املشتبه مشكل.

 اصطالحا:

االختالط أو االلتباس احلاصل بني آيتني متقاربتني يف املعىن حبيث "املشكل من القرآن:هو 

.3يصعب التوفيق بينهما من دون اإلمعان يف الفكر"

  مصطلح(أصل):

  تعريف األصل لغة واصطالحا:

ورد يف لسان العرب أن:"األصل:أسفل كل شيء ومجعه أصول ال يَكسَّر على غري ذلك،وهو لغة:

  وأصل الشيء صار ذا أصل:قال أمية اهلذيل:اليأصول،يقال:أصل مؤصَّل...

لعرضك ما مل جيعل الشيء يأُصلوما الشغل إال أين متهيٌِّب     

وكذلك تأّصل.

4ويقال:استأصلت هذه الشجرة أي ثبت أصلها....وأّصل الشيء:قتله علما فعرف أصله"

عليه،وتأّصل:أُصل.واستأصل الشيء:ثبت أصله وقوَي."وأّصل الشيء:جعل له أصال ثابتا يبىن 

5أصل الشيء:أساسه الذي يقوم عليه ومنشؤه الذي ينبت منه"

1
.1/80، وینظر بصائر ذوي التمییز:34التعریفات:-
2

.159/ص 7لسان العرب، ج-
3

في كتابیھ تأویل مشكل القرآن وتفسیر غریب القرآن، د.یونس حمش خلف محمد، معھد إعداد المعلمات، الموصل.مقال:منھج ابن قتیبة -
4

.11/16لسان العرب،
5

.20معجم الوسیط،مجمع اللغة العربیة،مادة(أصل)،
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  اصطــــــالحا:

1قال اجلرجاين:"األصل هو ما يبىن عليه غريه"

وقال حسن املصطفوي:"األصل الواحد هو املعىن احلقيقي واملفهوم األصيل املأخوذ يف مبدأ االشتقاق 

2يف متام صيغ االشتقاق" الساري

  مصطلحات مرادفة لألصل االشتقاقي:

�ȄǴǟ�ǪƦǘǼƫ�̈°ƢƦǠǳƢǧ�ÄȂǼǠŭ¦�̧ǂǨƬǳ¦�ń¤�Ä®ƚŭ¦�ƨȈǫƢǬƬǋȏ¦�̈®Ƣŭ¦�ŘǠǷ�Ƣđ�řǠǻÂ/الداللة االشتقاقية:1

وعلى ما ميكن أن  –حسب االصطالح واملفهوم الشائع لدى علماء اللغة  –املعىن األصلي الوحيد 

التناسل الداليل لداللة املادة شتقاقية من أصول اشتقاقية متوّلدة عن طريق يكون للمادة اال

3".االشتقاقية

هذا املصطلح استعمله حممد حسن جبل خالل معاجلته لفكرة الداللة احملورية يف /الداللة المحورية:2

االستعماالت معجم مقاييس اللغة البن فارس حيث عرفه قائال:"املعىن الذي يتحقق حتققا علميا يف 

4املصوغة من هذا اجلذر"

استعمل ابن قتيبة مصطلح (األصل) كثريا عند معاجلته ملفردات تأويل مشكل القرآن؛وذلك ليوضح 

  .األصول االشتقاقية لداللة هذه املفردات

1
.34التعریفات،الجرجاني،

2
.34تحقیق كلمات القرآن،حسن المصطفوي،

3
.19ھني سنیة،تناسل الدالالت االشتقاقیة،

4
.09عبد الكریم محمد حسن جبل،–دراسة تحلیلیة نقدیة –الداللة المحوریة في معجم مقاییس اللغة 
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 أوال:دراسة تحليلية لمحتويات المؤلف:

كتابه تأويل املشكل القرآن ببيان وجه اإلعجاز القرآين فقرر أنه املعجز " بادر بن قتيبة يف صدر  

قال: "و قطع منه مبعجز التأليف أطماع الكائدين، و أبانه بعجيب 1بتأليفه البديع و نظمه العجيب"

2النظم عن حيل املتكلفني"

  مث بني أسرار النظم القرآين فيما يلي:

النسق الصويت البديع الناشئ من تقسيم احلركة و السكون ما فيه من اجلمال التوقيعي الفريد و -1

فيه تقسيما عادال، و توزيع حروف املد و الغنة بالقسطاس املستقيم، فيتمكن القارئ له من ترجيع 

�ȏ�Â�Ǿƫ ¦ǂǫ�ǺǷ�ǲŻ�Ȑǧ��°¦ǂǬƬǇ¦�Â�ǾƬƷ¦°�ƢǿƾǼǟ�ƾƴȈǧ�ƨǴǏƢǨǳ¦�ƨȇƢĔ�ń¤�ǲǐȇ�ŕƷ�Ǿƥ�ņŗǳ¦�Â�ǾƫȂǏ

و إذا مسعه السامع و طرق أذنه  3و جعله متلوا ال ميل على طوال التالوة"يسأم من تالوته قال: "

جواهر ألفاظه و أجراس حروفه يف وصفها و شبكهما و ترتيب أوضاعهما فيما بينهما شعر بلذة و 

.4صاخت أذنه لسماعه حبب و شغف. قال: و غضا "ومسموعا ال متجه اآلذان"

وم خارجة من متناول البشر.قال: "ال خيلق على كثرة ما فيه من معاين خالدة وما حواه من عل-2

5الرد و عجيبا ال تنقضي عجائبه و مفيدا ال تنقضي فوائده."

ما فيه من املعان اخلالدة البالغية اليت تعتمد على دقة التعبري و إجادة التصوير بأسلوب يثري -3

اخليال و حيفز على العمل، و قد ذكر منها ابن قتيبة عقب رأيه هذا "االجناز" الذي هو التعبري عن 

األفعال التي بین معقوفتین وردت بالفعل المضارع فحولتھا الى الماضي.-1
3تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -2
م ن / ص ن.-3
م ن / ص ن-4
م ن / ص ن-5
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من لفظه، و ذلك معاين الكثري بدقة و عمق بألفاظ قليلة قال: و مجع الكثري من املعاين يف القليل 

معىن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم "أوتيت جوامع الكلم" مث قال فان شأت أن تعرف ذلك 

1�ǪǴƻ�ǲǯ�¦ǀđ�Ǿǳ�ǞŦ�Ǧ"ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلينَ فتدبر قوله تعاىل: " Ȉǯ

2عظيـم...

اإلجياز يف سائر الكالم و يظهر تفوق األول على الثاين قال: يف  مث يقارن بني إجياز النظم القرآين، و

فدل على جبنهم و استشرافهم  3"َيْحَسُبوَن ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيِهْم ُهُم اْلَعُدوُّ قوله تعاىل يف املنافقني: "

  لكل ناعر ومرهج على اإلسالم و أهليه و أخذ الشاعر و أىن له هذا االختصار فقال:

ǟ�ƢĔ¢�Ȃǳ�Âصفورة حلسبتها            ***            مسومة تدعوا عبيدا و أزمنا  

4يقول لو طارت عصفورة حلسبتها من جنبك خيال تدعو هاتني القبليتني.

و يرى ابن قتيبة انه من املمكن إدراك  5مث قال ابن قتيبة: "و هذا يف القرآن أكثر من أن نستقصيه"

سائر النظم و ذلك يكون بالذوق األديب القائم على الرتبية  سر إعجاز النظم القرآين و تفوقه على

�ǶȀƦǿ¦ǀǷ�ǶȀǧ�Â�§ǂǠǳ¦�¿ȂǴǟ�ƨǧǂǠǷ�Â�Ƣđ¦®¡�Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǇ¦°®�Â�ǶȀǧ�Ƣǿ®ƢǸǟ�Ŗǳ¦�ƨǸȈǴǈǳ¦�ƨȈƥ®ȋ¦

و تفننهم يف أساليب و خمتلف ضروب الكالم        قال: "إمنا يعرف فضل القرآن من كثر نضره و 

199اآلیة فسورة االعترا-1
.3،4تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص-2
4سورة المنافقون اآلیة -3
..8تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص-4
.9م ن / ص -5
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ƢǤǴǳ¦�ǞȈŦ�ÀÂ®�ƢȀƬǤǳ�Ǿƥ�ƅ¦�ǎ©�اتساع علمه و فهم  ƻ�ƢǷ�Â�Ƥ ȈǳƢǇȋ¦�Ŀ�ƢĔƢǼƬǧ¦Â�§ǂǠǳ¦�Ƥ ǿ¦ǀǷ1

�ÀÂǂǌǟ�Â�ƨȈǻƢť�ȄǴǟ�ƨȈǼƦǷ�ƢȀǛƢǨǳƘǧ�©ƢǤǴǳ¦�ǞȈŦ�Ƣđ�ƪ ǫƢǧ�©¦ǄȈŠ�ƅ¦�ƢȀǐƬƻ¦�Ãǂȇ�ƢǸǯ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳƢǧ

 حرفا و هي أقصى طوق اللسان و ألفاظ مجيع األمم على رأيه ورمبا يف زمنه قاصرة عن مثانية و

عشرين و هلا اإلعراب الذي جعله اهللا وشيا لكالمها و حلية لنظامها و فارقا يف بعض األحوال بني 

فيها االشتقاق و بذلك و غريه  2الكالميني املتكافئني و املعنيني املختلفني و ذكر لذلك أمثلة ..."

نه ليس يف مجيع أصبحت قادرة على أن تتحمل ذلك القدر اهلائل من الكالم املعجز أما العرب "فا

�§ǂǠǳ¦�ǾƬȈƫ¢�ƢǷ�¾ƢĐ¦�̧Ƣǈƫ¦Â�ÀƢȈƦǳ¦�Â�ƨǓ°ƢǠǳ¦�ǺǷ�ƪ ȈƫÂ¢�ƨǷ¢�ǶǷȋ¦3�Â�¿Ȑǰǳ¦�Ŀ�©¦±ƢĐ¦�ǶȀǴǧ

معناها طرق القول و مآخذه ففيها االستعارة و التمثيل و القلب و التقدمي و التأخري و احلذف 

اإليضاح و خماطبة الواحد خماطبة والتكرار و اإلخفاء و اإلظهار و التعريض و اإلفصاح و الكناية و 

اجلميع و اجلميع خماطبة الواحد و الواحد و اجلميع خطاب االثنني والقصد بلفظ اخلصوص ملعىن 

4العموم و بلفظ العموم مبعىن اخلصوص ..."

�ƨƸȈƸǐǳ¦�ƢȀǼǯƢǷ¢�Ŀ�©¦±ƢĐ¦�Ǯ Ǵƫ�¾ƢǸǠƬǇ¦�ǺǷ�ǶȀǼǰŤ�ƨȇȂǫ�ƨǣȐƥ�ƨǇƢŞ�ÀȂǠƬǸƬȇ�¦ȂǻƢǯ�Â

ن إذا ارجتل كالما يف نكاح أو محالة أو ختصيص أو صلح أو ما أشبه ذلك مل "فاخلطيب منهم كا

يأت به من واد واحد بل يفتنت فيختصر تارة إرادة التخفيف و يطيل تارة إرادة اإلفهام و يكرر تارة 

إرادة التوكيد و خيفي بعض معانيه حىت يغمض أكثر السامعني و يكشف بعضها حىت يفهمه بعض 

.12م ن / ص -1
.14تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -2
.12م ن / ص -3
.21-20تأویل مشكل القرآن البن قتیبة -4
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ري إىل الشيء و يكين الشيء و تكون غايته بالكالم على حسب احلال و قدر احلفل األعجمني و يش

و كثرة احلشد و جاللة املقام مث ال يأيت بالكالم كله مهذبا كل التهذيب و مصفى كل التصفية بل 

جتده ميزج و يشوب ليدل بالناقص على الوافر و بالغث على الثمني  ولو جعله كله جنرا واحدا 

Ƣđ�ǾǈƼƦǳ".1ءه و سلبه ماءه

و مع فنيتهم األدبية القوية القادرة على اخللق و االبتكار كانت أيضا تستطيع التمييز بني اجليد 

والرديء و احلسن و األحسن من الكالم و دليل ذلك قوهلم للشاعر إذا زال عن سننهم "ساندت و 

2أقويت و ألفيت و أوطأت "

القدرة و التفوق و أن العرب اشتهروا بالفصاحة و البيان و و الدليل على أن اللغة العربية متتاز ب

طالقة اللسان ذلك الشعر الذي تركوه و تلك اآلثار األدبية اليت خلفوها "فلقد أقام اهللا تعاىل الشعر 

�Ƣǿ°ƢƦƻȋ�Â�¦ƾȈǬǷ�ƢđƢǈǻȋ�Â�ƢǜǧƢƷ�Ƣđ¦®ȉÂ�Ƣǟ®ȂƬǈǷ�ƢȀǷȂǴǠǳ�ǲǠƳ�Â�ƢǿŚǤǳ�§ ƢƬǰǳ¦�¿ƢǬǷ�§ǂǠǴǳ

ى الدهر و ال يبيد على مر الزمان وحرسه بالوزن و القوايف و حسن النظم و جودة ديوانا ال يرث عل

التعبري من التدليس و التغيري فمن أراد أن حيدث فيه شيئا عسر ذلك عليه و مل خيفى له كما خيف يف 

�3الكالم املنشور"ƨȈǳƢƬǳ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦�ń¤�ƨƦȈƬǫ�Ǻƥ¦�ǲǐȇ�¦ǀđ�Â

اهللا عليه و سلم القرآن الكرمي "كما جعل علم كل نيب من إن اهللا جعل معجزة حممد صل -1

4املرسلني من أشبه األمور مبا يف زمانه املبعوث فيه ....."

13مشكل القرآن البن قتیبة صتأویل-1
(سنة كرمھا في ھذه المصطلحات في معجم المذكرة ان شاء هللا)18م ن / ص -2
..18أویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -3
.12أویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -4
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"إن القرآن الكرمي نزل بكل مذاهب العرب يف كالمها و لذلك ال يقدر أحد من الرتاجم على -2

بشية والرومية و ترمجت الثوراة و أن ينقله إىل شيء من األلسنة كما نقل اإلجنيل عن السريانية إىل احل

�����§ǂǠǳ¦�̧Ƣǈƫ¦�±ƢĐ¦�Ŀ�ǞƦƬƫ�Ń�ǶƴǠǳ¦�Àȋ�ƨȈƥǂǠǳƢƥ�ńƢǠƫ�ƅ¦�Ƥ Ƭǯ�ǂƟƢǇ�Â�°ȂƥǄǳ¦1

وان املعاصرين لنزول القرآن كانوا يدركون وجه إعجاز القرآن بطبعهم العريب السليم و بذوقهم -3

م قال: "فالعلماء مغمورون و بكثرة األديب األصيل أما عصر ابن قتيبة فقد كسدت فيه سوق العل

اجلهل مقمعون فأبعد غايات كاتبنا يف كتابته أن يكون حسن اخلط قومي احلروف و أعلى منازل أديبنا 

أن يقول من الشعر أبياتا يف مدح قتيبة أو وصف كأس وأرفع درجات لطيفنا أن يطالع شيئا من تقومي 

مث يعرتض على كتاب اهللا بالطعن و هو ال يعرف  الكواكب و ينظر يف شيء من القضاء وحد املنطق

2معناه و على حديث رسول اهللا صل اهللا عليه و سلم بالتكذيب و هو ال يدري من نقله..."

مث ينعي على معاصريه تقصريهم يف تربية ملكتهم األدبية بالطريقة اليت رمسها واليت تقوم على دراسة 

Ū¦�́ ȂǐǼǳ¦�ǶȀǧÂ�Ƣđ¦®¡�Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦و بطول املمارسة  يدة القدمية دينية كانت أو غري دينية

  يستطيع الذوق أن حيكم على النظم القرآين ويدرك سر تفوقه على سائر النظم. 

مث عقد مقارنة بني طعن املعاصرين له يف القرآن الكرمي وبني طعن املعاصرين لنزول القرآن قال: -4

"وقد اعرتض كتاب اهللا بالطعن ملحدون و لغوا فيه وهجروا و ابتغوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و 

.21م ن / ص -1
.3–2أدب الكاتب ص -2
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عدلوه عن سبله  ابتغاء تأويله بإفهام كليلة وأبصار عليلة ونظر مدخول فحرفوا الكالم عن مواضعه و

1مث قضوا عليه بالتناقض واالستعالة يف اللحن و فساد النظم و االختالف..."

"ولو كان ما نصلوا إليه على تقديرهم و تأوهلم لسبق إىل الطعن به من مل يزل رسول اهللا صل اهللا 

موطن بعد عليه و سلم حيتج عليه بالقرآن و جيعله العلم لنبوته و الدليل على صدقه و يتحداه يف 

موطن على أن يأيت بسورة من مثله و هم الفصحاء والبلغاء و اخلطباء و الشعراء و املخصوصون من 

بني مجيع األنام باأللسنة احلداد واللدد يف اخلصام مع اللب و النهي و أصالة الرأي و قد وصفهم اهللا 

ون: هو قول الكهنة و مرة بذلك يف غري موضع من الكتاب و كانوا مرة يقولون: هو سحر و مرة يقول

�Ŗǳ¦�ƨȀŪ¦�ǺǷ�ǽȂƥƾƷ�ǶĔ¢�©Ƣȇ¦Âǂǳ¦�ǺǷ� Ȇǋ�Ŀ�ƢǼǤǴƥ�ȏ�Â�ǶȀǼǟ�ƅ¦�ȆǰŹ�Ń�Â�śǳÂȋ¦�ŚǗƢǇ¢��

2حدبه منها الطاعنون."

  من أجل ذلك كله ألف كتاب تأويل مشكل القرآن ليكشف للناس ما يلبسون.

 مث ذكر مطاعن الطاعنني يف:-5

لقراء خيتلفون "فهذا يرفع ما ينصبه ذاك وذاك خيفض ما طعنهم يف اختالف القراءات فا

 و ادعائهم وجود زيادة يف كتاب اهللا و وجود اللحن و اخلطأ فيه وكذلك التناقض. 3يرفعه هذا"

"إىل آخر ما تعلقوا  4و قوهلم "ماذا أراد بإنزال املتشابه يف القرآن من أراد لعباده اهلدى البيان

و ذكر احلجة عليهم و متخض رده عن مسائل  به و قد رد عليهم ابن قتيبة

.22تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص-1
.23-22/ ص م ن -2
.25تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص-3
.32م ن/ ص -4



التفسیر االشتقاقي لداللة مفردات تأویل مشكل القرآن البن قتیبة

73

بالغية.........أجاب ابن قتيبة على قول الطاعنني يف أمر املتشابه قائال: "إن القرآن نزل بألفاظ 

العرب و معانيها و مذاهبها يف اإلجياز و االختصار و اإلطالة و التوكيد و اإلشارة إىل الشيء و 

 إىل اللقن و إظهار بعضها وضرب األمثال هلا خفي.إغماض بعض املعاين حىت ال يظهر عليه 

و لو كان القرآن كله ظاهرا مكشوفا حىت يستوي يف معرفته العامل و اجلاهل لبطل التفاصيل بني الناس 

و سقطة احملنة و ماتت اخلواطر و مع احلاجة تقع الفكرة و احليلة ومع الكفاية يقع العجز و 

� فكان ابن قتيبة يرى أن 1البالدة."À¦ǂǷ¢�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ƨđƢǌƬŭ¦�¾¦Ǆǻ¤�ǺǷ�ƨǸǰū¦

أوهلما أن الق ران نزل بلغة العرب و لغتهم على صربني: أحدمها الواضح املوجز الذي ال -

�Â�©¦°Ƣǋȍ¦�Â�©ƢȇƢǼǰǳ¦Â�±ƢĐ¦�ȄǴǟ�ǂƻȉ¦�Â��ǽǂǿƢǛ�Śǣ�ǲǸƬŹ�ȏ�Â�ǾǠǷƢǇ�ȄǴǟ�ȆǨź

 ب من ألفاظهم البديع من كالمهم.....التلميحات و هذا الضرب هو املستحلى عندهم الغري

-�ȆǴǬǠǳ¦�ǂƥƾƬǳ¦Â�ÄǂǰǨǳ¦�ǲǸǠǳ¦�ń¤�ÃȂǟ®�Â�ƢưƷ�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ƨđƢǌƬŭ¦�®ȂƳÂ�Ŀ�À¤�ňƢưǳ¦

مث شرح ابن قتيبة أصل التشابه و هو عنده "أن يشبه اللفظ يف الظاهر و املعنيان خمتلفان قال اهللا عز 

أي متفق املناضر، خمتلف الطعوم...."ُمَتَشاِبًها"َوأُُتوا ِبِه "وجل يف وصف مثرة اجلنة: 

�ǾƬȀƳ�ǺǷ�śǳÂƚƬŭ¦�ǂưǯ¢�ǖǴǣ�ÀȋÂ��Ǿƥ�¢ƾƬƥ¦�±ƢĐ¦�Ŀ�ÀȂǰȇ�ƢǷ�ǂưǯ¢�ǲǰǌŭ¦�ÀƢǯ�ƢŭÂ

المجاز:

�Â�¿Ȑǰǳ¦�Ŀ�©¦±ƢĐ¦�§ǂǠǴǳÂ���¾Ƣǫ�¿Ȑǰǳ¦�ÀȂǼǧ�ǞȈŦ�ȄǴǟ�ǾǬǴǗƘǧ�±ƢĐ¦�ǶȀǧ�Ŀ�ƨƦȈƬǫ�Ǻƥ¦�ǞǇȂƫ

معناها طرق القول و مآخذه و فيها االستعارة و التمثيل و القلب والتقدمي و التأخري و احلذف و 

.86تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص-1
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الواحد خماطبة و خماطبة التكرار و اإلخفاء و اإلظهار و التعريض و اإلفصاح والكناية و اإليضاح 

اجلميع و اجلميع خماطبة الواحد و الواحد و اجلميع خطاب االثنني و القصد بلفظ اخلصوص ملعىن 

  العموم و بلفظ العموم مبعىن اخلصوص ..."

كما استعمله باملعىن املقابل للحقيقة و ذلك واضح من مقدمة الباب الذي فتحه للمجاز يف كتابه 

�Â�ƅ¦�śƥ�ǾȈƦǌƬǳ¦�ǶǿȂƫ�Ŗǳ¦�ƨȇ±ƢĐ¦�°Ȃǐǳ¦�ǒتأويل مشكل القرآن و اليت حتد Ǡƥ�®Â°Â�Ǻǟ�ƢȀȈǧ�ª

خملوقاته يف الكتب املقدسة.....و جدل اليهود و النصارى حول هذه الصور و اختالفهم يف فهمها 

.......

انتقل هذا اجلدل إىل املسلمني بعد أن مت االمتزاج و ترمجة الكتب و نقبوا عن مثل هذه الصور يف 

ǂǘǳ¦�Ƕđ�ƪ¼�القرآن ا ƦǠǌƫ�Â�ǲȇÂƘƬǳ¦�Ŀ�² ƢǼǳ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ǖǴǣ�ǾƬȀƳ�ǺǸǧ�±ƢĐ¦�ƢǷ¢�Â���¾Ƣǫ��ŉǂǰǳ

1و اختلفت النحل".

�Ǿȇ¢°�Ŀ�ƶǓÂ�Ľ�ƢȀƬǬȈǬƷ�ń¤�Ã°ƢǐǼǳ¦�ƢȀǧǂǏ�Â�ǲȈųȍ¦�Ŀ�©ǂǯ̄ �Ŗǳ¦�ƨȇ±ƢĐ¦�°Ȃǐǳ¦�ǒ Ǡƥ�ǂǯ̄ �Ľ

 أيب وادعوا أيب و أشباه قال: "فالنصارى تذهب يف قول املسيح عليه السالم يف اإلجنيل أذهب إىل

2هذا إىل األبوة و الوالدة"

و علق ابن قتيبة على رأيهم بقوله "ولو كان املسيح قال هذا بنفسه خاصة دون غريه ما جاز هلم أن 

�ǾǳȂǬȇ�Ȃǿ�Â�Ǧ -تبارك وتعاىل عما يقولون علوا كبريا-يتأولوه هذا التأويل يف اهللا  Ȉǰǧ�±ƢĐ¦�ƨǠǇ�ǞǷ

ع لغريه كقوله حني فته فاه بالوحي: "إذا تصدقت فال تعلم مشالك مبا فعلت يف الكثري من املواض

.103تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -1
م ن / ص ن.-2
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ميينك فان أباك الذي يرى اخلفيات جتزيك به عالنية و إذا صليتم فقولوا يا أبانا الذي يف السماء 

1فليتقدس امسك وإذا صمت فاغسل وجهك وادهن رأسك لئال يعلم بذلك غري أبيك".

هو قول اهللا تعاىل لداود عليه السالم "سيولد لك غالم يسمى يل ابنا وأمسى  مث أورد مثاال من الزبور و

2له أبا".

3و مثاال من التوراة و هو قول اهللا ليعقوب عليه السالم" أنت بكري".

و تأويل هذا عند ابن قتيبة أنه يف رمحته وبره وعطفه على عباده الصاحلني كاألب الرحيم على ولده و 

��ƢǸȀǧ�ƢǸȀȈǴǟ�¬Âǂǳ¦� ƢǬƥÂ�ƢǸđ�À¦ƾƥȋ¦�¿¦Ȃǫ�Àȋ�ȆǷ¢�ǄƦƼǴǳ�Â�ĺ¢�¦ǀǿ� ƢǸǴكذلك قال املسيح ل

.4كاألبوين الذين منهما النشأة وحبضانتهما النماء"

مث أتى بأمثلة من الشعر العريب و من القرآن الكرمي و ال يصرفها على حقيقتها بل تأوهلا تأوال جمازيا 

Ƿ�ƢĔȋ�ƢǷ¢�µ °ȋ¦�ȆǸǈƫ�§ǂǠǳ¦�ƪ ǻƢǯÂ���¾Ƣǫ��ƢȀȈǧ�Â�Ƕē¦Ȃǫ¢�ƢȀǼǷ�Â�ǶȀǠƳǂǷ�ƢȀȈǳ¦�Â�ǪǴŬ¦�ÃƾƬƦ

  كفايتهم" و قال: أمية ابن أيب الصلة: 

  و األرض معقلنا و كانت أمنا             ***             ففيها مقابرنا و فيها نولد

فَأُمُُّه َهاِويٌَة"و قال اهللا تعاىل يف الكافر: "
5

.6ومأواه و مربيته و كانت النار للكافر كذلك  جعلها أمهو ملا كانت األم كافلة الولد و غاذيته 

م ن / ص ن.-1
م ن / ص ن.-2
م ن / ص ن.-3
104-103تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص-4
9سورة القارعة آیة -5
104تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -6
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�Ŀ�ǚǨǴǳ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�ȂǿÂ�» ÂǂǠŭ¦�ȆǣȐƦǳ¦�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�Ŀ�±ƢĐ¦�ƨǸǴǯ�®°Â¢�ƨƦȈƬǫ�Ǻƥ¦�À¢�ǪƦǇ�ƢŲ�ƶǓ¦Ȃǧ

�Ǻȇǀǳ¦�ƨǳǄƬǠŭ¦�Ǧ ǳƢź�Ǿǻ¢�ȏ¤�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�±ƢĐƢƥ�ÀȂǳȂǬȇ�ǺŲ�Ǿǻ¢�Â�ƨǤǴǳ¦�ǲǏ¢�Ŀ�Ǿǳ�ǞǓÂ�ƢǷ�Śǣ

�Ǿǻ¢�ń¤�ǾǷȐǯ�Â�ƅ¦�¾Ȃǫ�Ŀ�¿Ȃǫ�Ƥيغالون يف  ǿ̄ �Â���¾Ƣǫ�ǾǷȐǯ�Â�ƅ¦�¾Ȃǫ�Ŀ�ǾȈǧ�ÀȂǠǇȂƬȇ�Â�±ƢĐ¦

��±ƢĐ¦�ń¤�À¡ǂǬǳ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�ǽȂǧǂǏ�Â�ňƢǠǸǴǳ�®ƢŸ¤�Ȃǿ�ƢŶ¤�Â�ƨǬȈǬū¦�ȄǴǟ�ƢǷȐǯ�ȏ�Â�ȏȂǫ�ǆ Ȉǳ

  كقول القائل مال احلائط فمال و قل برأسك إىل يريد بذلك امليل خاصة و القول فضل 

َوَأْوَحى رَبَُّك ِإَلى و هو اهلام منه للمالئكة كقوله " 1"اْسُجُدوا ِآلََدمَ قال بعضهم يف قوله للمالئكة " و

َنا طَائِِعيَن"أي أهلمها ...و قالوا يف قوله للسماء و األرض " 2"النَّْحلِ  مل 3ِاْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها قَالََتا أَتـَيـْ

�Â�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�¾Ƣǫ���ƢƬǻƢǰǧ�ƢǸĔȂǰȈǳ�̈°ƢƦǟ�¦ǀǿ�ƢŶ¤�Â��ƢǷÂƾǠǷ�Ƥيقل اهللا و مل يقوال و كيف خيا Ǘ

  صفه لناقته:

  تقول أذا درأت هلا وضييت             ***             أهذا دينه أبدا و دينــي

  أكل الدهر حل و ارحتـال             ***            أما يبقي علىي و ال يقيين

�ƪو هي مل تقل شيئا من هذا و لكنه  ǻƢǯ�ƢĔ¢�Ȃǳ�ƢȀȈǴǟ�ȄǔǸǧ�¾Ȑǰǳ¦�Â�ƾȀŪ¦�ǺǷ�¾ƢƷ�Ŀ�Ƣǿ¡°

.4ممن يقول لقالت مثل الذي ذكر"

و إىل آخر ما أورد من أمثلتهم و تأوهلم هلا تأوال جمازيا و قد رد عليهم ابن قتيبة ردا لغويا و موضحا 

  أمرين:

.34سورة البقرة آیة-1
68سورة النحل آیة -2
11سورة فصلت آیة -3
.107–100تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -4
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  األمر األول:

�¾Ƣǫ�Â�ƨǫƢǼǳ¦�ƪ ǳƢǫÂ�ǾǴǷ¢�Ä¢�Ņ¤�Ǯ Ǉ¢ǂƥ�ǲǫ�Â�¾ƢǸǧ�ǖƟƢū¦�¾Ƣǫ�¾ƢǬȈǧ�±ƢĐ¦�ǾȈǧ�ǞǬȇ�¾ȂǬǳ¦�À¤�

البعري وال يقال يف مثل هذا املعىن تكلم و ال يعقل الكالم إىل بنطق بعينه خال موضع واحد و هو أن 

لك معىن فيه فكأنه  تتبني يف شيء من املوات عربة و موعظة فتقول خرب ، و تكلم ، و ذكر ألنه د

  كلمك و قال الشاعر:

  وعظتك أجدات صمت                ***                ونعتك ألسنة خفـــت 

  وتكلمت عن أوجــه                ***                تبلى وعن صور سبـت

  وأرتك قربك يف القبور               ***                وأنت حي مل متـــت 

َزْلَنا َعَلْيِهْم ُسْلطَانًا فـَُهَو يـََتَكلَُّم ِبَما َكانُوا بِِه ُيْشرُِكوَن"ا قول اهللا عز وجل: "و من هذ َأْم أَنـْ
آي أنزلنا 1

.2عليهم برهانا يستدلون به فهو يدهلم

  األمر الثاني:

�ǖǬǈȇ�À¢�ǖƟƢū¦�®¦°¢�¾ȂǬƬǧ�°¦ǂǰƬǳƢƥ�ƾǯȂƫ�ȏ�Â�°®Ƣǐŭ¦�ƢȀǼǷ�«ǂţ�ȏ�±ƢĐ¦�¾ƢǠǧ¢�À¤� و ال تقول أراد

احلائط أن يسقط إرادة شديدة و قالت الشجرة فمالت و ال تقول قالت الشجرة فمالت قوال 

  شديدا".

.35سورة الروم آیة -1
110-109تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -2
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إىل احلقيقة ألن اهللا أكد  1وََكلََّم اللَُّه ُموَسى َتْكِليًما"و بناء على ذلك يصرف كالم اهللا يف قوله "

��ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�Ŀ�Â�±ƢĐ¦�ǾǼǟ�ȄǨǻ�Â�¿Ȑǰǳ¦�ŘǠǷ�°ƾǐŭƢƥ ِإنََّما قـَْولَُنا ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدنَاُه َأْن نـَُقوَل َلُه ُكْن

فـََيُكوُن"
.3فأكد القول بالتكرارو أكد املعىن بامنا2

Ŀ�ǶȀǨǳƢź�Â�Ƣđ�¦ÂƾȀǌƬǇ¦�Ŗǳ¦�©Ƣȇȉ¦�Ŀ�ǶȀȈǴǟ�®ǂȇ�ǀƻ¢�Ľ رأيهم قال: أما قول من قال منهم إن 

َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن ُيَكلَِّمُه اللَُّه ِإالَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء اهلام، "4اْسُجُدوا ِآلََدَم"قوله للمالئكة "

أي إهلاما فما ننكر أن القول قد يسمى وحيا و االمياء وحيا والرمز باحلاجبني و الشفتني 5ِحَجاٍب"

اإلهلام وحيا و كل شيء دللت به فقد أوحيت به غري أن اهلام النحل تسخريها الختاذ البيوت  وحيا و

6و سلوك السبل و األكل من كل الثمرات و قال العجاج وذكر األرض. "وحى هلا القرار فاستقرت"

ِإالَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يَُكلَِّمُه اللَُّه أي سخرها الن تستقر فاستقرت و إما قوله "

فالوحي األول ما أراه اهللا تعاىل األنبياء يف منامهم  ِحَجاٍب َأْو يـُْرِسَل َرُسوًال فـَُيوِحَي بِِإْذنِِه َما َيَشاُء"

و الكالم من وراء حجاب تكليمه موسى و كالمه بالرسالة إرساله الروح األمني بالروح من أمره إىل 

  من يشاء من عباده.

.164سورة النساء آیة -1
40سورة النحل آیة -2
111تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص-3
.11سورة األعراف آیة -4
.51سورة الشورى آیة -5
.112-111تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص--6
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و ال يقال ملن أهلمه اهللا كلمه اهللا ملا أعلمتك من الفرق بني الكالم و القول و ال جيوز إن يكون قوله 

للمالئكة و إبليس و طول مراجعته له يف السجود و اخلروج من اجلنة و النظر إىل يوم البعث إهلاما 

1هذا ماال يعقل و ان كان ذلك تسخريا فكيف يسخر لشيء ميتنع منه؟"

َنا طَائِِعيَن"تأوهلم يف قوله جل و عز للسماء و األرض " و أما انه عبارة  2ْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها قَالََتا أَتـَيـْ

  عن تكوينه هلما...

و ما يف نطق جهنم و نطق األرض و السماء من العجب و اهللا تبارك و تعاىل ينطق اجللود و األيدي 

.3بالتسبيحو األرجل و يسخر اجلبال و الطري 

�±ƢĐ¦�±¦ȂƳ�¿ƾǠƥ�śǴƟƢǬǳƢƥÂ�±ƢĐƢƥ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ȄǴǟ�śǼǟƢǘǳ¦�ȄǴǟ�®ǂǳ¦�ń¤�ǲǬƬǻ¦�Ľ

�ń¤�ǾȈǳ¤�¾ƾǠȇ�ȏ�ǶǴǰƬŭ¦�À¢�Â�ǾǼǟ�ǽǄǼǷ�À¡ǂǬǳ¦�Â�§ ǀǰǳ¦�¢�±ƢĐ¦�ÀƘƥ�ǶȀȀƦǋ�Â�À¡ǂǬǳ¦�§ȂǴǇ¢�Ŀ

��ǶŮ�ƶǓÂ�Â�ǂǜǼǳ¦� ȂǇÂ�ǲȀŪƢƥ�ǶȀǸē¦�Âإذا ضاقت به احلقيقة فيستعري و ذلك حمال على اهللا تعاىل

��Ǿǻ¢�¦ȂǸǟ±�ǶĔƜǧ�±ƢĐƢƥ�À¡ǂǬǳ¦�ȄǴǟ�ÀȂǼǟƢǘǳ¦�ƢǷ¢�Â���¾Ƣǫ�ŚƦǠƬǳ¦�ƢȀǼǟ�ŘǤƬǈȇ�ȏ�ƨȇȂǤǳ�̈°ÂǂǓ�±ƢĐ¦�À¢

كذب ألن اجلدار ال يريد و القرية ال تسأل و هذا من أشنع جهالتهم و أدهلا على سوء نظرهم و قلة 

  أفهامهم.

ǯ�±ƢĐ¦�ÀƢǯ�Ȃǳ�Â ذبا و كل فعل ينسب إىل غري احليوان باطال كان أكثر كالمنا فاسدا ألنا نقول نبت

البقل و طالت الشجرة و أينعت الثمرة و أقام اجلبل و رخص السعر و نقول كان هذا الفعل منك 

.112م ن / ص -1
.11سورة فصلت آیة-2
113تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص-3
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يف وقت كذا و كذا و الفعل مل يكن و إمنا كون و نقول كان اهللا و كان مبعىن حدث و اهللا عز و جل 

.1ل شيء بال غاية مل حيدث فيكون بعد أن مل يكنقبل ك

، و 3"َفَما رَِبَحْت ِتَجارَتـُُهْم ، و إمنا يعزم عليه و يقول تعاىل "2"فَِإَذا َعَزَم اْألَْمرُ و اهللا تعاىل يقول: "

.5و إمنا كذب به 4"َوَجاُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب إمنا يربح فيها و يقول "

َقضَّ ر لقوله "و لو قلنا للمنك ƢȈĔ¦�ȄǨǋ�ȄǴǟ�°¦ƾƳ�Ŀ�ȐƟƢǫ�ƪ°�6"ِجَدارًا يُرِيُد َأْن يـَنـْ ǻ¢�ƪ Ǽǯ�Ǧ Ȉǯ

رأيت جدارا ماذا؟ مل جيد بدا من أن يقول جدار يهم أن ينقض أو يكاد أن ينقض أو يقارب أن 

ينقض و أيا ما قال فقد جعله فاعال و ال أحسبه يصل إىل هذا املعىن يف شيء من لغات العجم إال 

.7مبثل هذه األلفاظ

�ǾǸǈȇ�Ń�À¦�Â�Ƣǔȇ¢�ȆǴǬǠǳ¦�±ƢĐ¦�Ǻǟ�ƢǨǋƢǯ�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�±ƢĐ¦�̧ȂǫÂ�Ǻǟ�̧Ƣǧƾǳ¦�ǺǷ�ƨƦȈƬǫ�Ǻƥ¦�ȆȀƬǼȇ�Â

�̈°ƢǠƬǇȏ¦�ǺǷ�ǶǴǟ¢�±ƢĐ¦�À¢�ƶȈǓȂƬƥ�À¡ǂǬǳ¦�ǲǰǌǷ�ǲȇÂƘƫ�ǾƥƢƬǯ�Ŀ�ǾƸƬǧ�Äǀǳ¦�±ƢĐ¦�§ Ƣƥ�ǶƬź�Ľ

ƢȀȈǧ�ǞǬȇ�±ƢĐ¦�ǂưǯ¢�Àȋ�̈°ƢǠƬǇȏ¦�§ ƢƦƥ�¢ƾƦǻ�Â��¾Ƣǫ8.

  االستعارة:

إذا كان اجلاحظ هو أول من قابلنا و قد ذكر تعريفا لالستعارة فيما نعلم فان ابن قتيبة هو أول من 

  عقد هلا بابا يف كتابه هذا.

132صتأویل مشكل القرآن البن قتیبة -1
21سورة محمد آیة-2
.16سورة البقرة آیة-3
.18سورة یوسف آیة-4
.132تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص-5
.77سورة الكھف آیة -6
.133تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص-7
.134م ن / ص -8
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�ǺǷ�Ƥ Ʀǈƥ�Ƣđ�ȄǸǈŭ¦�ÀƢǯ�¦̄¤�ƨǸǴǰǳ¦�ÀƢǰǷ�ƢȀǠǔƬǧ�ƨǸǴǰǳ¦�ŚǠƬǈƫ�§ǂǠǳƢǧ��¾ƢǬǧ�ƢȀǨȇǂǠƬƥ�ǽ¢ƾƥ

.1األخرى أو جماورا هلا أو مشاكال

، فقد أخذ ابن قتيبة هذا 2كان اجلاحظ عرفها بقوله: "تسمية الشيء باسم غريه إذا قام مقامه"  فإذا

�Â¢�ƢŮ�¦°ÂƢů�Â¢�Ãǂƻȋ¦�ǺǷ�Ƥ Ʀǈƥ�Ƣđ�ȄǸǈŭ¦�ÀƢǯ�¦̄¤���¾ƢǬǧ�ȆǴǏȋ¦�ǚǨǴǳƢƥ�ǾƬǴǏ�śƥ�Â�ȄǸǈŭ¦

¦Ȃǻ¢�ǲƻ®¢�ÀƢǯ�À¦�Â�ƨȈǬȈǬū¦�ƨǸǴǰǳ¦�Â�ƨȇ±ƢĐ¦�ƨǸǴǰǳ¦�śƥ�ƨǫȐǘǳ¦�ƶǓȂǧ�Ãǂƻȋ¦�±ƢĐ¦¸3مشاكال"

  مع االستعارة.

لقد خطى ابن قتيبة باالستعارة خطوات فهو قد وضح املستعار له و املستعار منه قال: يف قوله تعاىل 

َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا َيْمِشي ِبِه ِفي النَّاسِ " أي كان كافرا فهديناه و جعلنا له  4"َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا فََأْحيَـيـْ

.كما  5ي به فاستعار املوت مكان الكفر و احليات مكان اهلداية و النور مكان اإلميانإميانا يهتد

.7يريد اطالعنا عليهم فاستعار العثار مكان التبيني و الظهور 6"وََكَذِلَك َأْعثـَْرنَا َعَلْيِهمْ قال: "

َواْلُمْرَسَالِت "  و أحيانا كان يعلق على بعض األمثلة مبا يشري إىل اجلامع فقال يف قوله تعاىل:    

8�ǲǏ¢�Â�ǲƳÂ�Ǆǟ�ƅ¦�°ȂǷ¢�ǺǷ�Ǿƥ�ǲǇǂƫ�ƢŠ�ƢǔǠƥ�ƢȀǔǠƥ�¦ȂǴƬȇ�ƨǠƥƢƬƬǷ�ƢĔ¢�ƾȇǂȇ�ƨǰƟȐŭ¦�řǠȇ"ُعْرفًا

9هذا من عرف الفرس ألنه سطر مستو بعضه يف أثره بعض فاستعري للقوم يتبع بعضهم بعض.

.135تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص-1
الجاحظ.-2
.135تیبة صتأویل مشكل القرآن البن ق-3
.122سورة األنعام آیة -4
.140تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -5
.21سورة الكھف آیة -6
.139تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -7
.1سورة المرسالت آیة-8
.166تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص-9
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ِإنَّا َجَعْلَنا فقال يف قوله تعاىل " و ثارة كان يعلق على االستعارة مبا يكشف عن أصلها و هو التشبيه

و بني الغرض  2أي قبضنا أيديهم عن اإلنفاق يف سبيل اهللا مبوانع كاألغالل 1ِفي َأْعَناِقِهْم َأْغَالًال"

َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم السََّماُء َواْألَْرُض من االستعارة و كشف عن دورها يف التعبري فقال يف قوله تعاىل "

تقول العرب إذا أرادتتعظيم مهلك رجل عظيم الشأن رفيع املكان عام النفع كثري 3ا ُمْنَظرِيَن"َوَما َكانُو 

الصنائع أظلمت الشمس له وكسف القمر لفقده و بكته الريح و الربق والسماء و األرض يريدون 

�ƪ Ǹǟ�Â�ƪ Ǵſ�ƾǫ�ƢĔ¢�Â�Ǿƥ�ƨƦȈǐŭ¦�Ǧ ǏÂ�Ŀ�ƨǤǳƢƦŭ¦4  يف املعىن فالغرض من االستعارة عنده املبالغة

�Ǯ ǳ̄�ǆ ȈǳÂ���¾ƢǬǧ�§ ǀǰǳ¦�¼°ƢǨƫ�̈°ƢǠƬǇȏ¦�ÀƘƥ�¿Ȑǰǳ¦�Ŀ�ƨƦȈƬǫ�Ǻƥ¦�ǂǸƬǇ¦�Â�Ƣđ�Ä®ƚŭ¦�ŘǠŭ¦

��ǾȈǧ�ǲƟƢǬǳ¦�Ƥ ǿǀǷ�» ǂǠȇ�Ǿǳ�ǞǷƢǈǳ¦�Â�ǾȈǴǟ�ÀȂƠǗ¦ȂƬǷ�ǶȀǠȈŦ�ǶĔȋ�§ ǀǰƥ2

و لعله قصد بقوله و السامع له يعرف مذهب القائل فيه معناه املتأخرون من النصب املستعري قرينة 

  السامع من ظاهر األسلوب و الكاذب ال يقيم قرينة.التصرف 

و كفى بابن قتيبة أنه قد حشد كثريا من األمثلة لالستعارة و شرحها و علق عليها مبا أفاد البالغيني 

�ƨȈǼǰŭ¦�Â�ƢȀǼǷ�ƨȈŹǂǐƬǳ¦�ƢȀȈǟȂǼƥ�̈°ƢǠƬǇȏ¦�ƪ Ǵſ�ƢĔ¢�Â�ǽƾǠƥ�ǺǷ

  باب المقلوب: 

تأويل مشكل القرآن) بابا للمقلوب بدأه باحلديث عن استعمال فتح ابن قتيبة يف كتابه هذا (أعين 

  اللفظ يف معىن لفظ آخر لعالقة التضاد بينهما ألغراض بالغية اقتضاها األسلوب و املقام.

.8سورة یس آیة -1
.149تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -2
.29سورة الدخان آیة -3
.167/168تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -4-2
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فقد يكون الغرض النظري و التفاؤل قال: "ومن املقلوب أن يوصف الشيء بضد معناه للتطيري 

بالسالمة، و للعطشان: ناهل أي سينهل، يعنون يروي، و والتفاؤل كقوهلم للديغ: سليم تفاؤال 

1�µللغالة: مفازة أي منجاة وهي مهلكة" ǂǤǳ¦�ÀȂǰȇ�ƾǫ�Â�ǲǇǂŭ¦�±ƢĐ¦�ǺǷ�¦ǀǿ�ÀȂǯ�ƶǓ¦Â�Â�

.2البالغي املبالغة يف الوصف كقوهلم للشمس، جونة لشدة ضوئها وللغراب، أعور حلدة بصره

.3أبو البيضاء و لألبيض أبو اجلونو قد يكون الغرض االستهزاء كقوهلم للحبشي: 

و واضح كون هذا من االستعارة 4ِإنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَِّشيُد"و من هذا القول قوم شعيب: "

.5التهكمية

و جعل من املقلوب إرادة أحد املعنيني من ألفاظ األضداد قال: "ومن ذلك أن يسمى املتضادان 

فََأْصَبَحْت  للصبح صرمي و لليل صرمي قال اهللا تعاىل:     "باسم واحد و األصل واحد فيقال 

وكان الذي صاغ هذا املوضع و بالتايل االستعمال جماورة الصبح  7أي سوداء كالليل 6َكالصَّرِيِم"

.8الليل، قال: "ألن الليل ينصرم عن النهار و النهار ينصرم عن الليل"

ألفاظ األضداد وقال: "وللظلمة سدفة  و للضوء  و سياق الكالم هو الذي حيدد املعىن املراد من

.9سدفة و أصل السدفة السرت فكان الظالم إذا أقبل سرت للضوء، و الضوء إذا أقبل سرت للظالم"

.185م ن/ ص -1
185تأویل مشكل القرآن ص-2
م ن / ص ن.-3
.87سورة ھود آیة -4
.185تأویل مشكل القرآن ص-5
.20سورة القلم آلیة -6
.186/187تأویل مشكل القرآن ص-7
187م ن / ص -8
م ن / ص ن.-9
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و قد تكون العالقة بني املعنيني املتضاديني املوضوع هلذا اللفظ وجود الصفة يف كل منهما قال "ومن 

صارخ، ألن املستغيث يصرخ يف استغاثته واملغيث يصرخ يف ذلك قوهلم للمستغيث صارخ وللمغيث 

  إجابته و لليقني ظن وللشك ظن ألن يف الظن طرفا من اليقني...."

و قد تكون العالقة أو الصلة بني  1و للمشرتي: شار، وللبائع: شار، ألن كل واحد منهما اشرتى.

ية فمثال: قالوا للكبري جلل و للصغري املعنيني املتضاديني و اليت سوغت إطالق لفظ واحد عليهما نسب

جلل ألن الصغري قد يكون كبريا عند من هو أكرب منه والكبري قد يكون صغريا عند من هو أصغر منه 

فكل واحد منهما  كبري صغري و هلذا جعلت البعض مبعىن كل ألن الشيء بكون كله بعضا لشيء 

2فهو بعض وكل...

«��ƨƸǏ�ÀƢȈƥ�ń¤�Ǿŷو جعل من املقلوب التقدمي و التأخري ǂǐȇ�ǲƥ�ƢȈǣ�Ȑƥ�ƢƴĔ�ǾȈǧ�ƲȀǼȇ�ȏ�Ȃǿ�Â�

األسلوب قال: و من املقلوب أن يقدم ما يوضحه التأخري و يؤخر ما يوضحه التقدمي كقول اهللا تعاىل 

َدنَا ثُمَّ أي فاين عدو هلم ألن من عاديته عاداك و كذلك قوله "3فَِإنـَُّهْم َعُدوٌّ ِلي ِإالَّ َربَّ اْلَعاَلِميَن""

َتَدلَّى" فـَ
5أي تدىل فدنا ألنه تدىن للدنو و دنا بالتديل.. 4

و سار ابن قتيبة على هذا املنوال يف كل األمثلة اليت أوردها فإذا امتنع التأويل محل القلب على الغلط 

6و نزه القرآن الكرمي عنه قال: ومن املقلوب ما قلب على الغلط...

.188-187تأویل مشكل القرآن ص-1
.189م ن/ ص-2
.77سورة الشعراء آیة -3
.8سورة النجم آیة -4
.193تأویل مشكل القرآن ص -5
.198م ن / ص -6
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�Â�����§ȂǴǬŭ¦�ǺǷ�Ä¢�̧ȂǼǳ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�©Ƣȇȉ¦�ǒ و خالف بعض اللغويني الذين تأولوا Ǡƥ

�ȏ�ńƢǠƫ�ƅ¦�Â��ƢȀƬȇƢĔ�Ŀ�¾Ƣǫ�ƨȈǧƢǬǳ¦�Â�À±Ȃǳ¦�ƨǷƢǫȍ�©¦°ÂǂǓ�¦ȂƦǰƫ°¦� ¦ǂǠǌǳ�ƨǴưǷȋ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�®°Â¢

1يغلط و ال يضطر.

  اإليجاز:

  عرف ابن قتيبة اإلجياز بنوعية إجياز احلذف وإجياز القصر.

عرض له يف صدر كتابه مشكل القرآن من غري تسمية عندما و صف النظم أما إجياز القصر فقد ت

القرآين بأنه مجع الكثري من معانيه يف القليل من لفظه و مساه االختصار ومثل له من القرآن الكرمي و 

  من كالم العرب كما أوضحناه يف البداية 

ف واالختصار ومثل له بفيض من أما إجياز احلذف فقد فتح له بابا يف هذا الكتاب بعنوان باب احلذ

  األمثلة من القرآن الكرمي و كالم العرب.

  و إجياز احلذف له نوعان من ذلك:

" ِإًذا إن حتذف املضاف و تقييم املضاف إليه مقامه و جتعل الفعل له كقوله تعاىل

َناَك ِضْعَف اْلَحَياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت" أي ضعف عذاب احلياة و ضعف عذاب املمات  2َألََذقـْ

 قال اهلذيل: 

  ميشي بيننا حانوت مخر            ***            من اخلرس الصراصرة القطاط

1أراد صاحب حانوت اخلمر فأقام احلانوت مقامه.

.203تأویل مشكل القرآن ص-1
.75سورة االسراء آیة-2
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        و من ذلك أن توقع الفعل على شيئني و هو ألحدمها و تدمر لآلخر فعله كقوله

 أي و ادعوا شركاءكم. قال الشاعر:2ا َأْمرَُكْم َوُشرََكاءَُكْم"فََأْجِمُعو "

  متقلدا سيفـا ورحمـا  ***          و رأيت زوجك يف الوغى         

.3أي متقلدا سيفا و حامال رحما

 و من ذلك أن يأيت بالكالم مبنيا على أن له جوابا فيحذف اجلواب اختصارا لعلم

أراد لعذبكم 4َوَلْوَال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُه َوَأنَّ اللََّه رَُءوٌف رَِحيٌم"املخاطب به كقوله تعاىل "

5فحذف..

" لَْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب و جعل منه حذف املعادل بعد سواء فقال يف قوله تعاىل

ُلوَن َآيَاِت اللَِّه َآنَاَء اللَّْيِل  فذكر أمة واحدة و مل يذكر بعدها  6َوُهْم َيْسُجُدوَن"أُمٌَّة قَاِئَمٌة يـَتـْ

.7أخرى و سواء تأيت للمعادلة بني اثنني فما زاد

" ومل يذكر  8َأْم َمْن ُهَو قَاِنٌت َآنَاَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَاِئًما"و كذلك الضد قال يف قوله تعاىل

يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن َال يـَْعَلُموَن"ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذينَ ضد هذا ألن يف قوله تعاىل "
9

.و كذلك بعد اهلمزة كقول أيب ذئيب:                                                       10دليال على ما أراد

.210تأویل مشكل القرآن ص -1
.71سورة یونس آیة -2
.214-213-212تأویل مشكل القرآن ص-3
.20سورة النور آیة -4
214تأویل مشكل القرآن ص-5
.113سورة آل عمران آیة -6
.215م ن / ص -7
.9سورة الزمر آیة -8
.9سورة الزمر آیة -9

214تأویل مشكل القرآن ص-10
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���ƢđȐǗ�ƾǋ°¦�Ä°®¦�ƢǸǧ�ǞȈũ ألمره     ***     عضيت هلا القلب إين           

1أراد ارشد هو أم غي؟ فحذف

 2َكَرَماٍد اْشَتدَّْت ِبِه الرِّيُح ِفي يـَْوٍم َعاِصٍف"جعل منه حذف الكلمة و الكلمتني كقوله "و

3يقول أراد يف يوم عاصف الريح فحذف الن ذكر الريح قد تقدم فكان فيه دليل... 2َعاِصٍف"

3دليل...

" ق و من االختصار القسم بال جواب إذا كان يف الكالم بعده مايدل على اجلواب كقوله

ُهْم فـََقاَل اْلَكاِفُروَن َهَذا َشْيٌء َعِجيٌب *اْلَمِجيِد َواْلُقْرَآنِ  *َبْل َعِجُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمنـْ

َنا وَُكنَّا تـَُرابًا َذِلَك رَْجٌع بَِعيٌد" 5نبعث مث قالوا: ذلك رجع بعيد أي ال يكون.... 4أَِئَذا ِمتـْ

�ȂǬǯ�ƢēƢƦƯ¤�ŘǠŭ¦�Â�¿Ȑǰǳ¦�ǺǷ�ȏ�» ǀŢ�À¤�ǾǼǷ�Â" تَاللَِّه تـَْفَتأُ َتْذُكُر له سبحانه

.7أي ال تزال تذكر يوسف6يُوُسَف"

" َحتَّى تـََواَرْت و جعل ابن قتيبة من االختصار أن تظهر لغري مذكور قال يف قوله تعاىل

.9يعين الشمس و مل يذكرها قبل ذلك 8بِاْلِحَجاِب"

.216م ن/ ص -1
.18براھیم آیة سورة إ-2
.217م ن / ص -3
.3-2-1سورة ق آیة -4
.224-223/م ن -5
.85سورة یوسف آیة -6
.225تأویل مشكل القرآن ص-7
.32سورة ص آیة -8
.226م ن / ص -9
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كثريا من األمثلة تناولت حذف   و انتهى ابن قتيبة من باب احلذف و االختصار و قد حشد فيه

  الكلمة و الكلمتني و اجلملة و حذف احلرف و االسم والفعل.

و لكنه اشرتط إلجياز احلذف إن يكون معلوما لدى السامع و إال خيل احلذف باملعىن املراد إال انه يف 

  بعض األمثلة قد يدق و خيفي بعض اخلفاء فيحتاج إىل حسن تات...

  اإلطناب:

تيبة و تعرض لبعض صوره و ذلك يف الباب الذي عقده يف كتابه هذا أعين تأويل املشكل عرفه ابن ق

  حتت عنوان باب تكرار الكالم و الزيادة فيه.

و رأى إن ظاهرة التكرار موجودة يف القرآن الكرمي ألنه نزل بلغة العرب وعلى مذاهبهم يف فن القول 

1...و من مذاهبهم التكرار إرادة التوكيد واإلفهام.

فكأن  فابن قتيبة إذا أجاز التكرار يف البيان العريب بعامة حدد له املقام والغرض الذي يستدعيه

اإلطناب عنده بعد وقوعه يف موقعه التعبري عن املعىن بعبارة زائدة حبيث حتقق الزيادة فائدة فان كانت 

الزيادة يف اللفظ لغري فائدة فقد خرج األسلوب عن مراتب البالغة و مل يكن أطنابا بل كان الزائد 

األسلوب القرآين و األدب  تطويال أو حشوا فكالمها عيب يف الكالم .......أما تكرار املعىن يف

  العريب يأيت ألغراض بالغية و هو على نوعني:

  ويكون لغرض. 2: تكرار املعىن والكالم من جنس واحد و بعضه جيزئ عن بعضالنوع األول

.285تأویل مشكل القرآن ص -1
.235تأویل مشكل القرآن ص-2
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التوكيد وحسم األطماع و مثل ابن قتيبة هلذا النوع بقول القائل يف كالمه (واهللا ال -أ 

و علق على هذا املثال بقوله إذا أراد التوكيد و حسم األطماع من  1أفعله مث و اهللا ال أفعله

َكالَّ َسْوَف أن يفعله كما تقول و اهللا أفعله بإضمار ال إذا أراد االختصار و منه قوله تعاىل "

تـَْعَلُموَن ،ثُمَّ َكالَّ َسْوَف تـَْعَلُموَن"
ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا *فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا و قوله " 2

"3،4

فَِبَأيِّ َآَالِء أن يكون التكرار لتعدد املتعلق إرادة اإلفهام و التقرير قال يف قوله تعاىل "-ب 

بَاِن" رَبُِّكَما ُتَكذِّ
فانه عدد يف هذه السورة مناءه ذكر عباده آالءه و نبههم على قدرته ولطفه خبلقه  5

ǽǀđ�ƢȀǨǏÂ�ƨǴƻ�ǲǯ�ǂǯ̄ �ǞƦƫ¢�Ľ  اآلية و جعلها فاصلة بني كل نعمتني ليفهمهم النعم و يقررهم

�������Ƣđ6

و من التكرار لغرض التوكيد و يكون بإعادة اللفظ نفسه و لكن بتغيري حرف فيه  -ج 

�ƢƬȈǻƢƯ�Ƣē®Ƣǟ¤�ǺǷ�¦ȂǌƷȂƬǇ¦�Â�ƢǿƾȈǯȂƫ�®¦°Ƙǧ�ƨǨǐǳ¦�© ƢƳ�ƢŠ°�Â�¾Ƣǫ�ƢƬȈǻƢƯ�Ǿƫ®Ƣǟ¤�ǺǷ�ƨǳƢƸƬǇ¦

�ÂŚǣ�Â�̈ƾƷ¦Â�ƨǸǴǯ�ƢĔȋ ا منها حرفا مث أتبعوها األوىل كقوهلم عطشان نطشان كرهوا أن يقولوا

.7عطشان عطشان فأبدلو من العني نونا و كذلك قوهلم حسن بسن و شيطان ليطان

  تكرار املعىن بلفظني خمتلفني و يكون ألغراض منها: النوع الثاني:

م ن / ص ن.-1
.4-3سورة التكاثر آیة -2
6-5سورة االنشراح آیة -3
.236-235م ن / ص -4
.13سورة الرحمان آیة -5
.240-239م ن / ص -6
.236/237تأویل مشكل القرآن ص -7
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�Â�°ƾǤǳ¦�Ǻǟ�½ƢĔ¢�Â� ƢǧȂǳƢƥإشباع املعىن و االتساع يف األلفاظ و ذلك كقول القائل آمرك -أ 

�ǲǏ¦ȂƬǳƢƥ�ǂǷȋ¦�Â�̧ƢǘǬǻȏ¦�Ǻǟ�ǶǯƢĔ¢�Â�ǲǏ¦ȂƬǳƢƥ�ǶǯǂǷ¡�Â�°ƾǤǳ¦�Ǻǟ�ȆȀǼǳ¦�Ȃǿ� ƢǧȂǳƢƥ�ǂǸºǳ¦

.1هو النهي عن التقاطع

2"ِفيِهَما فَاِكَهٌة َوَنْخٌل َورُمَّانٌ لبيان فضل املكرر و حسن موقعه كقوله سبحانه "-ب 

عن اجلملة اليت أدخلهما فيها لفضلهما و حسن والنخل و الرمان من الفاكهة فأفردمها 

.3موقعهما

َحاِفظُوا َعَلى الصََّلَواِت و قد يكون للرتغيب يف املكرر و التشديد ألمره كقوله سبحانه "-ج 

.5و هي منها فأفردها بالذكر ترغيبا فيها و تشديدا ألمرها 4"َوالصََّالِة اْلُوْسَطى

للتوكيد ذكر الزيادة فهي تكون للتوكيد أيضا قال: و أما الزيادة و بعد أن انتهى ابن قتيبة من التكرار 

  يف التوكيد كقوله تعاىل:

6��Ǯ"يـَُقوُلوَن بَِأْفواِهِهْم َما لَْيَس ِفي قـُُلوِبِهمْ " ǳ̄�ÀƢǯ�ƢŶ¤Â�ƢǻȐǧ�ƨǸǴǯ�±ƢĐƢƥ�¾ȂǬȇ�ƾǫ�ǲƳǂǳ¦�Àȋ

ǶȀƬǼǈǳƘƥ�ÀȂǳȂǬȇ�ǶĔ¢�ƢǼǸǴǟƘǧ�ǽŚǣ�ÀƢǈǳ�ȄǴǟ�̈°Ƣǋ¤�Â¢�ƢƥƢƬǯ7.

تكلم عن الزيادة يف احلروف كزيادة ال، و الباء، و الالم، و على، و عن، و ان الثقيلة، و ان مث 

.1اخلفيفة، و إذا، و ما، و واو النسق، و إال، و من، و ذكر أمثلة لكل حرف

.240م ن / ص -1
.68سورة الرحمان آیة -2
.240م ن / ص -3
.238سورة البقرة آیة -4
م ن / ص ن.-5
.167سورة آل عمران آیة -6
.241تأویل مشكل القرآن ص-7
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و رأى أن الزيادة قد تقع يف األلفاظ فضال عن احلروف فقد يزاد لفظ الوجه كما فقوله تعاىل" أي إال 

خمالفا ما عليه احملققون من جتنب الزائد على بعض احلروف الواردة يف القرآن إذا الزائد ماال معىن  2هو

  له و كالم اهللا منزه عن ذلك.

  الكناية و التعريض:

لتزيد يف تعرض ابن قتيبة للكناية و هي عنده أنواع و هلا مواضع فمنها أن تكين اسم الرجل باألبوة  

راسلته أو كتبت إليه إذا كانت األمساء قد تتفق أو لتعظمه يف املخاطبة بالكنية الداللة عليه إذا أنت 

¾ƢȀƬǯȏ¦�Ǻǟ�Őţ�Â�ƨǰǼū¦�ȄǴǟ�¾ƾƫ�ƢĔȋ3.

و جعل من الكناية التعريض و التورية قال و من هذا الباب التعريض و العرب تستعمله يف كالمها  

�Â�Ǧ ǌǰǳ¦�ǺǷ�ǺǈƷ¢�Â�Ǧ ǘǳ¢�Ȃǿ�ǾƳȂƥ�Ƣē®¦°¤�ǢǴƦƬǧ�¦Śưǯ التصريح ويعيبون الرجل إذا كان يكاشف

.4يف كل شيء و يقولون ال حيسن التعريض إال ثلبا

ِإْذ َدَخُلوا و قد جاء التعريض يف القرآن الكرمي فمن ذلك ما خرب اهللا سبحانه به من النبأ اخلصم "

ُهْم قَاُلوا َال َتَخْف َخْصَماِن بـََغى بـَْعُضَنا عَ  نَـَنا بِاْلَحقِّ َوَال َعَلى َداُووَد فـََفزَِع ِمنـْ َلى بـَْعٍض فَاْحُكْم بـَيـْ

ِإنَّ َهَذا َأِخي َلُه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن نـَْعَجًة َوِلَي نـَْعَجٌة َواِحَدٌة فـََقاَل َأْكِفْلِنيَها َوَعزَِّني مث قال " 5"ُتْشِطْط 

.88سورة القصص آیة -1
.254م ن / ص -2
.256م ن / ص -3
.243تأویل مشكل القرآن ص--4
.22سورة ص آیة-5
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ن النساء بذكر و إمنا هو مثل ضربه اهللا سبحانه له ونبهه على خطيئته به ووري ع 1"ِفي اْلِخطَابِ 

.2النعاج

  باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه:

فتح له بابا يف كتابه هذا أعين تأويل مشكل القرآن و مجع حتته فنونا من التعبري جاءت على خالف 

  مقتضى الظاهر منها.

استعمال اخلرب يف اإلنشاء و يكون للدعاء على جهة الذم ال يراد به الوقوع كقول اهللا -1

ْنَساُن َما َأْكَفَرهُ و قوله " 3"قُِتَل اْلَخرَّاُصونَ عز و جل: " قَاتـََلُهُم اللَُّه و قوله " 4"قُِتَل اْإلِ

و قد يراد به التعجب من إصابة الرجل يف منطقه أو يف شعره أو رميه قاتله  5أَنَّى يـُْؤَفُكوَن"

.6قاتله اهللا ما أحسن ما قال وأخزاه اهللا ما أشعره وهللا دره ما أحسن ما احتج به

2-� ¦ǄŪ¦�ǾǼǟ�ŐǠȇÂ�ƨȈƦƦǈǳ¦�ǾƬǫȐǟ�Äǀǳ¦�ǲǇǂŭ¦�±ƢĐƢƥ�ǺȇǂƻƘƬŭ¦�ƾǼǟ�» ǂǟ�ƢǷ�ǾǼǷ�ƾǟÂ

اللَُّه *ِإنََّما َنْحُن ُمْستَـْهزُِئون عن الفعل مبثل لفظه و املعنيان خمتلفان حنو قول اهللا تعاىل "

.23سورة ص آیة -1
.266تأویل مشكل القرآن ص-2
.10سورة الذاریات آیة -3
.17سورة عبس آیة -4
.30سورة التوبة آیة -5
.276تأویل مشكل القرآن ص-6
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هي من املبتدئ 2َئٌة ِمثْـُلَها"َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيِّ أي جيازيهم جزاء االستهزاء " 1"َيْستَـْهِزُئ ِبِهمْ 

.3سيئة و من اهللا عز و جل جزاء

و منه خروج االستفهام عن حقيقته فيكون للتقرير قال: و منه أن يأيت الكالم على -3

أَأَْنَت قـُْلَت لِلنَّاِس اتَِّخُذوِني َوأُمَِّي ِإَلَهْيِن مذهب االستفهام و هو تقرير كقوله سبحانه "

4.5"ِمْن ُدوِن اللَّهِ 

َعِن *َعمَّ يـََتَساَءُلوَن و قد يكون للتعجب (ومنه أن يأيت على مذهب االستفهام وهو تعجب كقوله "

كأنه قال عما يتساءلون يا حممد؟ مث قال عن النبأ العظيم يتساءلون و قد يكون   6"النََّبِإ اْلَعِظيمِ 

  للتوبيخ كقوله تعاىل:

َيْأُخذَُكْم " 7.8َعَذاُب يـَْوٍم َعِظيٍم"َوَال َتَمسُّوَها ِبُسوٍء فـَ

وعد منه صيغة األمر و خروجها عن حقيقتها قال: (ومنه يأيت الكالم على لفظ -4

��ǾǳȂǬǯ�ƾȇƾē�ȂǿÂ�ǂǷȋ¦ 9.10"اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم.

و قوله تعاىل           1"َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكمْ أو يقصد بلفظ األمر التأديب كقوله: "     

2.3"َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ "

.15-14سورة البقرة آیة -1
.40سورة الشورى آیة -2
.277تأویل مشكل القرآن ص-3
.116سورة المائدة آیة -4
.279تأویل مشكل القرآن ص -5
.2-1سورة النبا آیة -6
.156سورة الشعراء آیة -7
.280-279م ن / ص -8
.40سورة فصلت آیة -9

.280تأویل مشكل القرآن ص-10
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ًراكقوله "  اإلباحةو قد يراد من لفظ األمر  4"َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخيـْ

5.6"َوَأِقيُموا الصََّالةَ و قد يكون أمرا و هو فرض كقوله تعاىل "

 و منه عام يراد به خاص.-5

َوأَنَا َأوَُّل كقوله سبحانه حكاية عن النيب صل اهللا عليه وسلم "  قال: "و منه عام يراد به اخلاص

و مل يرد كل املسلمني و املؤمنني ألن  8"َوأَنَا َأوَُّل اْلُمْؤِمِنينَ و حكاية عن موسى "7اْلُمْسِلِميَن"

9األنبياء قبلهما كانوا مؤمنني و مسلمني و امنا أراد مؤمين زمانه ومسلميه"

َوْلَيْشَهْد َعَذابـَُهَما طَائَِفٌة ِمَن واحد و اثنان كقوله "و منه مجع يراد به -6

.11واحد و اثنان فما فوق10اْلُمْؤِمِنيَن"

و العرب تقول  12"َهُؤَالِء َضْيِفي َفَال تـَْفَضُحونِ و منه واحد يراد به مجيع كقوله "-7

.13فالن كثري الدرهم و الدينار و يريدون الدراهم و الدنانري

وتقول 1َواْلَمَالِئَكُة بـَْعَد َذِلَك َظِهيٌر"يع صفة الواحد حنو قوله "و منه أن تصف اجلم-8

.2قوم عدل

.2سورة الطالق أیة -1
.34سورة النساء أیة -2
م ن / ص ن.-3
.33سورة النور آیة -4
.43سورة البقرة آیة -5
م ن / ص ن -6
.163سورة األنعام آیة -7
.143سورة األعراف آیة -8
.281م ن / ص -9

.2سورة النور آیة -10
.282م ن / ص-11
.68سورة الحجر آیة -12
.284تأویل مشكل القرآن ص-13
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و منه أن يوصف الواحد باجلمع حنو قوهلم برمة أعشار و ثوب أهدام و أمسال و نعل -9

.3أمساط أي غري مطبقة

وعد منه االلتفات قال: و منه أن ختاطب الشاهد بشيء مث جتعل اخلطاب له -10

"َحتَّى ِإَذا ُكْنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِبِهْم ِبرِيٍح طَيَِّبٍة ب كقوله عز وجل: على لفظ الغائ

 وكذلك أيضا أن جتعل خطاب الغائب للشاهد كقول اهلذيل:                      4َوَفرُِحوا"

5يا ويح نفسي كان جده خالد          ***          و بياض وجهك للرتاب األعفر

يَا جيتمع شيئان و ألحدمها فعل فيجعل الفعل هلما كقوله سبحانه " و منه أن-11

ْنِس أََلْم يَْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكمْ  .7و الرسل من اإلنس دون اجلن 6"َمْعَشَر اْلِجنِّ َواْإلِ

و منه أن جيتمع شيئان فيجعل الفعل ألحدمها أو تنسبه ألحدمها و هو هلما  -12

َها"َوِإَذا رََأْوا ِتَجارَةً كقوله " 8.9َأْو َلْهًوا انـَْفضُّوا ِإلَيـْ

فَِإْن َلْم و منه أن خياطب الرجل بشيء مث جيعل اخلطاب لغريه كقوله تعاىل ("-13

 اخلطاب للنيب صل اهللا عليه و سلم. 10"َيْسَتِجيُبوا َلُكمْ 

.4سورة التحریم آیة -1
.285م ن / ص -2
.286م ن / ص -3
.22سورة یونس آیة-4
.290-289م ن / ص -5
.130سورة األنعام آیة-6
.287-286م ن / ص -7
.11سورة الجمعة آیة -8
.288تأویل مشكل القرآن ص-9

.14سورة ھود آیة -10
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يدلك  1"ُهوَ "فَاْعَلُموا أَنََّما أُْنِزَل ِبِعْلِم اللَِّه َوَأْن َال ِإَلَه ِإالَّ مث قال للكفار  -14

ُتْم ُمْسِلُمونَ على ذلك قوله " 3.)2"فـََهْل أَنـْ

و منه أن تأمر الواحد و االثنني والثالثة فما فوق أمرك االثنني فتقول افعال -15

.5اخلطاب خلزنة جهنم أو زبانيتها 4"أَْلِقَيا ِفي َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيدٍ قال اهللا تعاىل "

6"قَاَل َربِّ اْرِجُعونِ اجلميع كقوله سبحانه "و منه أن خياطب الواحد بلفظ -16

�řǠȇ�ǶȀǼǷ�ƾƷ¦Ȃǳ¦�ǾǳȂǬȇ�ƢǼǴǠǧ�ǺŴ�¦ȂǳȂǬȇ�À¢�ǶȀƦǿ¦ǀǷ�ǺǷ�Àȋ�½ȂǴŭ¦�¦ǀđ�Ƥ ǗƢź�ǺǷ�ǂưǯ¢Â

.7نفسه فخوطبوا مبثل ألفاظهم

و منه أن يتصل الكالم مبا قبله حىت يكون كأنه قول واحد و هو قوالن حنو -17

وََكَذِلَك مث قال " 8"َدَخُلوا قـَْريًَة َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعزََّة َأْهِلَها َأِذلَّةً ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا قوله "

9و ليس هذا من قوهلم......يـَْفَعُلوَن" 

(و من باب ظاهر خمالفة اللفظ معناه أن يأيت الفعل و على بنية املاضي و -18

َر أُمٍَّة ُأْخرِجَ هو دائم أو مستقبل كقوله " أي أنتم خري أمة كقوله  10"ْت لِلنَّاسِ ُكْنُتْم َخيـْ

.2)1"أََتى َأْمُر اللَِّه َفَال َتْستَـْعِجُلوهُ "

م ن /آیة ن.-1
م ن /آیة ن.-2
.290م ن / ص -3
.24سورة ق آیة -4
.291م ن / ص -5
.99سورة المؤمنین آیة -6
.293م ن /ص -7
.34سورة النمل آیة -8
.294م ن / ص -9

.110سورة آل عمران آیة -10
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َال َعاِصَم اْليَـْوَم و منه أن جييء املفعول به على لفظ الفاعل كقوله سبحانه "-19

4"َداِفقٍ ُخِلَق ِمْن َماٍء أي ال معصوم من أمره و قوله " 3"ِمْن َأْمِر اللَِّه ِإالَّ َمْن رَِحمَ 

َأَوَلْم يـََرْوا أَنَّا َجَعْلَنا َحَرًما ¢6��ǾǳȂǫ�Â�Ƣđ�ȆǓǂǷ�Ä"ِفي ِعيَشٍة رَاِضَيةٍ و قوله " 5أي مدفوق

 أي مؤمونا فيه.7َآِمًنا"

.8ĻƢǯ�ǂǇÂ�ǶƟƢǻ�ǲȈǳ�¾ȂǬƫ�§ǂǠǳ¦�Â�Ƣđ�¦ǂǐƦǷ�Ä¢9""َوَجَعْلَنا َآيََة النـََّهاِر ُمْبِصَرةً و قوله  

أي  10"َبِديُع السََّماَواِت َواْألَْرضِ يل مبعىن مفعل حنو قوله "و أن يأيت فع-20

.11مبدعها

12و فعيل يراد به فاعل حنو حفيظ و قدير ومسيع...-21

ِإنَُّه َكاَن َوْعُدُه و منه أن يأيت الفاعل على لفظ املفعول به و هو قليل كقوله "-22

ƢčȈÊƫÌƘÈǷ"13 14أي آتيا.

.1سورة النحل آیة -1
.295م ن / ص -2
.43سورة ھود آیة -3
.6سورة الطارق آیة -4
.296تأویل مشكل القرآن ص-5
.7سورة القارعة آیة -6
.67سورة العنكبوت آیة -7
.12سورة اإلسراء آیة -8
ن.م ن / ص -9

.117سورة البقرة آیة -10
.297م ن / ص -11
م ن / ص ن.-12
.67سورة مریم آیة -13
.298م ن ص -14
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 ثانيا:مصادر ابن قتيبة المعتمدة في كتابه:تأويل مشكل القرآن:

اعتمد ابن قتيبة يف كتابه هذا ـ أعين مشكل تأويل القرآن ـ على عّدة مصادر وذلك لالستشهاد 

واالستدالل على دالالت املفردات املشَكلة وأصوهلا االشتقاقية،وهذه املصادر هي:القرآن 

العريب،واللهجات العربية،وبعض األمثال الكرمي،القراءات القرآنية،احلديث النبوي الشريف،الشعر 

 واألقوال املأثورة عند العرب.وفيما يلي تفصيل وبيان ذلك:

القــرآن الكريم وقراءاتــه: -1

 أـ القـرآن الكريم:

"اهتّم ابن قتيبة باالستشهاد بالقرآن الكرمي يف تفسري قسم من املفردات االشتقاقية،ويُعّد القرآن 

ألكرب،فهو أفصح لسان عرفته األّمة العربية،والسّيما هو كالم اخلالق سبحانه الكرمي كتاب العربية ا

"تع1وتعاىل،إذ يعّد الذروة العليا يف البيان العريب الذي ال يباريه وال يوازيه بيان......  

3إذ تأيت مبعىن (احلتم)واستدّل ابن قتيبة على هذا األصل االشتقاقي2ومن ذلك كلمة(القضاء)

من القرآن الكرمي.قال:"....كقوله عز وجل:"فيمسك اليت قضى عليها  بشواهد كثرية

5ففسرها بالرجوع إىل أصلها االشتقاقي قائال:"أي:حتمه عليها."4املوت"

1
قد تقدم التعریف بالقرآن الكریم في المدخل.

2
وما بعدھا.441انظر تأویل مشكل القرآن البن قتیبة،ص 

أعني األصل االشتقاقي لمادة(قضى).
3

4
.42سورة الزمر،اآلیة 

5
.441شكل القرآن البن قتیبة،ص تأویل م

.منھج ابن قتیبة في كتابیھ تأویل مشكل القرآن وتفسیر غریب القرآن؛د/یونس 2،العدد3تع:مأخوذ من مجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیة،المجلد 
حمش خلف محمد(الموصل).
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وال يكتفي بإيراد شاهد قرآين واحد،بل يورد أكثر من شاهد،كما يف هذه اللفظة نفسها ـ أعين 

لكرمي.قال:"......كقوله تعاىل:"وقضى رّبك أّال القضاء ـ إذ أتت يف مواضع أخرى من القرآن ا

ا  أمر حتم 2،وقال مفسرا إياها:"أي:أمر"1تعبدوا إّال إياه"
ّ
،وعّلل هذه التسمية قائال:"ألنه مل

حماوال إرجاع هذا االستعمال(القضاء:احلتم)إىل األصل االشتقاقي(قضى).3باألمر"  

لمة (اإلمام)؛قال:"قال اهللا تعاىل ومن ذلك أيضا استشهاده بالقرآن الكرمي يف تفسري ك

5،فسرها قائال:أي:يؤّمت بك،ويقتدى بسّنتك."4إلبراهيم:"إّين جاعلك للناس إماما"

ويف موضع آخر،ذكر ابن قتيبة أن األصل االشتقاقي للبالء هو:االختبار،موضحا ذلك مبعاجلته 

حىت إذا بلغوا النكاح فإن  لبعض استعماالت هذه املاّدة،واستشهد بقوله تعاىل:"وابتلوا اليتامى

6آنستم منهم رشدا"

واسرتسل يف إيراده الشواهد القرآنية.كقوله تعاىل:"إّن هذا هلو البالء 7قال:"أي: اختربوهم."

،ومثل هذا كثري يف كتاب تأويل مشكل القرآن.9وقوله:"وبلوناهم باحلسنات والسيئات"8املبني"

وء االستعمال القرآين هلا،ويأيت بعّدة شواهد يف فابن قتيبة إذن حيّدد داللة األلفاظ يف ض

املسألة الواحدة،لكي يوضح األصل االشتقاقي ويكشف عن تفريعاته ومعانيه اجلديدة. 

 ب/ القــراءات القرآنيـة:

"نالت القراءات القرآنية حظا وافيا من عناية ابن قتيبة هلا،والسيما أنّه قد اّختذها أعداء الّدين سبيال 

هذا الّدين. للطعن يف

1
.23سورة اإلسراء،اآلیة 

2
.441تأویل مشكل القرآن البن قتیبة،ص 

3
م ن / ص ن .

4
.124سورة البقرة،اآلیة 

5
.459تأویل مشكل القرآن البن قتیبة،ص 

6
.6سورة النساء،اآلیة 

7
.469تأویل مشكل القرآن البن قتیبة،ص 

8
.106سورة الصافات اآلیة 

9
.168سورة األعراف،اآلیة 
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.....فبعد أن أورد (تع) قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:"نزل القرآن على سبعة أحرف،كّلها 

�©ƢǤǳ�ǞƦǇ�ƢĔ¢�¿Ȃǫ�Ã¢°�̄¤�Ʈ ȇƾū¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨǴǸƬƄ¦�ǽȂƳȂǳ¦�>ǂǯ̄@��ǶƬƠǋ�Ǧ Ȉǯ�¦Â ǂǫƢǧ�Ç» Ƣǯ�Ç» Ƣǋ

ǲȈǫ�ƢǷ�ǲǯ>ȄǨǻ@�Ľ�Ǯ ǳ̄�ń¤�ƢǷÂ�ȆĔÂ�ǂǷ¢Â�¿¦ǂƷÂ�¾ȐƷ�Ȇǿ�Â¢�ƨǸǴǰǳ¦�Ŀ  عن هذا احلديث من

.قال:"واحلرف يقع على املثال املقطوع من حروف 1وجوه و[فّندها]،مث [بّني] داللة احلرف يف اللغة"

2املعجم،وعلى الكلمة الواحدة ويقع احلرف على الكلمة بأسرها،واخلطبة كّلها والقصيدة بكماهلا."

حّد علمه ـ أعين ابن قتيبة ـ مث "و[نفى]وجود حرف يف كتاب اهللا تعاىل قرئ على سبعة أوجه على 

[عمد] بعد ذلك إىل تفسري املقصود من احلديث املذكور،[فرأى]أّن وجوه اخلالف يف القراءات 

.قال:3القرآنية ترد على سبعة أوجه"  

�ǾƳÂ¢�ƨǠƦǇ�ƢēƾƳȂǧ�» ȐŬ¦�ǽȂƳÂ�©ǂƥƾƫ�ƾǫÂ�4:

§��ËŚǤȇ�ȏÂـ أّوهلا االختالف يف إعراب الكلمة أو يف حركة بنائها مبا ال يزي ƢƬǰǳ¦�Ŀ�Ƣē°ȂǏ�Ǻǟ�ƢȀǴ

5معناها......"

"والوجه الثاين أن يكون االختالف يف إعراب الكلمة وحركات بنائها مبا يغّري معناها وال يزيلها عن 

���������§ ƢƬǰǳ¦�Ŀ�Ƣē°ȂǏ6

�ǲȇǄȇ�ȏÂ�ƢǿƢǼǠǷ�ËŚǤȇ�ƢŠ�Ƣđ¦ǂǟ¤�ÀÂ®�ƨǸǴǰǳ¦�» ÂǂƷ�Ŀ�» ȐƬƻȏ¦�ÀȂǰȇ�À¢�Ʈ ǳƢưǳ¦�ǾƳȂǳ¦Â�

�������Ƣē°7صو 

��������ƢǿƢǼǠǷ�ËŚǤȇ�ȏÂ�§ ƢƬǰǳ¦�Ŀ�Ƣē°ȂǏ�ËŚǤȇ�ƢŠ�ƨǸǴǰǳ¦�Ŀ�» ȐƬƻȏ¦�ÀȂǰȇ�À¢�Ǟƥ¦ǂǳ¦�ǾƳȂǳ¦Â�8

1
.277منھج ابن قتیبة في كتابْیھ:تأویل مشكل القرآن وتفسیر غریب القرآن،د/یونس حمش خلف محمد(الموصل)ص 

2
.35تأویل مشكل القرآن البن قتیبة،ص 

3
.277منھج ابن قتیبة في كتابْیھ:تأویل مشكل القرآن وتفسیر غریب القرآن،د/یونس حمش خلف محمد(الموصل)ص 

قوفتین رددت زمانھا إلى الماضي ألنھا كانت في المضارع.تع:األفعال التي بین مع
4

.36/37تأویل مشكل القرآن البن قتیبة،ص 
5

،ومیُسرة.280؛وأطھَر لكم،بالرفع والنصب،وقولھ:"فنظرة إلى میَسَرة"سورة البقرة78من أمثلة ذلك:"ھؤالء بناتي ھن أطھُر لكم"سورة ھود،
6

،وبعد أََمة.45،ورّبنا باَعد بین أسفارنا،وقولھ:"واّدكر بعد أُّمة"یوسف 19سفارنا"سبأ نحو قولھ تعالى:"رّبنا باِعد بین أ
7

،وننشرھا.....259نحو قولھ تعالى:"وانظرإلى العظام كیف ننشزھا"البقرة 
8

،وكالعھن.5نحو قولھ:"كالصوف المنفوش"القارعة 
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������ƢǿƢǼǠǷÂ�Ƣē°ȂǏ�ǲȇǄȇ�ƢŠ�ƨǸǴǰǳ¦�Ŀ�» ȐƬƻȏ¦�ÀȂǰȇ�À¢�ǆ ǷƢŬ¦�ǾƳȂǳ¦Â�1

2"والوجه السادس أن يكون االختالف بالتقدمي والتأخري......"

3يكون االختالف بالزيادة والنقصان........"والوجه السابع أن 

وبعد أن [عرض]هذه الوجوه اليت ذكرها،بّني أّن هذه االختالفات يف القراءات ال تؤدي إىل تغيري 

املعاين،فداللة اآليات يف كّل قراءة من هذه القراءات مل حيصل فيها أّي طارئ،ومن مثّ ال يتغّري معها 

لذلك[أبدى] رأيه يف القراءات القرآنية،واضعا يف ذلك منهجا أّي حكم من أحكام الّدين.....و 

صحيحا"؛إذ [قال]:"كل ما كان منها موافقا ملصحفنا غري خارج من رسم كتابته؛جاز لنا أن نقرأ 

4به."

الحــديث النبـوي الّشـريف: -2

رده يف تتّبعه اعتمد ابن قتيبة يف تأويله ملشَكل القرآن على احلديث النبوي الشريف،ومن ذلك ما أو 

الستعماالت لفظة(املــــــــوىل)؛فعند تأصيله هلا قال:"املوىل:املعِتق،املوىل:املعَتق،واملوىل:عصبة 

فابن قتيبة استشهد بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:"أّميا امرأة نكحت بغري أمر 5الرجل."

 موالها،فنكاحها باطل."6قال:"بغري أمر ولّيها."7

�Ŀ�¾Ƣǫ�º�ƢēȏƢǸǠƬǇ¦�řǟ¢�º�ومن استشهاده باحلديث النبوي الشريف ما أورده يف تتّبعه للفظة(الصـــالة

فأعطى شاهدا هو 1وقال يف تفريعه هلا:"الصالة من اهللا:الرمحة واملغفرة."8تأصيلها:"الصالة:الدعاء."

2واغفر هلم." قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:"اللهّم صّل على آل أيب أوىف."قال:"يريد:ارمحهم

1
ادة ینظر القراءات الشاذة البن خالویھ كما أشار إلى ذلك السید أحمد صقر في ،وطلح منضود.ولالستز29نحو قولھ تعالى:"وطلع منضود"الواقعة 

تحقیق كتاب تأویل مشكل القرآن.
2

.19نحو قولھ تعالى:"وجاءت سكرة الموت بالحق"و"جاءت سكرة الحق بالموت"سورة ق 
3

....35نحو قولھ تعالى:"وما عملت أیدیھم"و"وما عملتھ أیدیھم"سورة یس 
4

.42كل القرآن البن قتیبة،ص تأویل مش
5

.455م ن / ص 
6

.455انظر تخریج الحدیث:ھمش تأویل مشكل القرآن البن قتیبة،ص 
7

تأویل مشكل القرآن البن قتیبة،ص ن.
8

.460تأویل مشكل القرآن البن قتیبة،ص 
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ففي تأصيله ملفردة (الصـالة)؛استفاد ابن قتيبة من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذي 

 يعطي الداللة نفسها واليت يشري إليها األصل االشتقاقي.

 فابن قتيبة إذن استشهد باألحاديث النبوية يف تأصيله للمفردات القرآنية.

 3- الشعــر العـربي:

قتيبة من االستشهاد بالشعر العريب القدمي،لبيان استعمال مفردة من املفردات،وهذا شائع [أكثر]ابن 

ومألوف يف معظم املسائل اليت [تطّرق] إليها يف كتاب تأويل مشكل القرآن.

واألمثلة كثرية ال ميكن حصرها؛ومن ذلك أنّه عندما أراد تأويل قوله تعاىل:"وإن يكاد الذين كفروا 

ا مسعوا الذكر"ليزلقونك بأبص
ّ
3�ǺǷ�ÈǮارهم مل ÉǬ

ÊǳÌǄÉºȇ�®Ƣǰȇ�¦ƾȇƾǋ�¦ǂǜǻ�Ǯ Ȉǳ¤�ÀÂǂǜǼȇ�ǶËĔ¢�ƾȇǂȇ��¾Ƣǫ

واستشهد على ورود مثل هذا األسلوب يف الشعر العريب،فقال:"ومثله قول 4شّدته،أي:ُيسِقطك."

 الشاعر:

5يتقارضـون إذا التقوا يف موطن***نظرا يزيل مواطئ األقدام              

6بعضهم إىل بعض نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء،يزيل األقدام عن مواطئها....."قال:"أي ينظر 

 واسرتسل يف االستشهاد   بالشعر قائال:

"قال الشاعر يف وصف مفازة تنزو من خمافتها قلوب األدّالء:

كأّن قلـوب أدّالئها ***معّلقة بقـرون الظّباء

ل امرئ القيس:وقال:"وهذا مثل قو   

1
م ن / ص ن.

2
.461م ن / ص 

3
.51سورة القلم،اآلیة 

4
.170ة،صتأویل مشكل القرآن البن قتیب

5
.171تأویل مشكل القرآن البن قتیبة،ص 

6
م ن /ص ن .
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وال مثل يوم يف قدار ظللتـه ***كأّين وًأصحايب على قرن أعفرا

1أي:كأنّا من القلق على قرن ظيب،فنحن ال نستقر وال نسكن."

 "......كقول النابغة يف وصف سيوف:

2تقـّد الّسلـوقي املضاعف نسجـه ***وتوقـد بالّصفاح نار احلبـاحب

�ƪ ƥƢǏ¢�¦̄¤�°ƢǼǳ¦�Ä°ȂƬǧ�µ °ȋ¦�ǢǴƦƫ�ŕƷ�² °ƢǨǳ¦Â�ƢŮƢƷ�ǽǀǿ�Ŗǳ¦�̧Â°ƾǳ¦�ǞǘǬƫ�ƢËĔ¢�ǂǯ̄ ��¾Ƣǫ

3احلجارة."

 واسرتسل يف االستشهاد بالشعر فقال:

 "وقول النمر بن تولب يف صفة سيف:

4تظّل حتفـر عنـه إن ضربت به***بعد الذراعيـن والساقيـن واهلـادي

5يف األرض  بعد أن قطع ما ذكر،واحتاج أن حيفر عنه ليستخرجه من األرض.""يقول:رسب 

 ومثله قول املهلهل:

6ولـوال الرّيـح أمسع أهل حْجـر***صليل البيـض تُقرع بالذّكــــور

 وقال قيس بن اخلطيم يصف طعنة:

Ƣǿ ¦°Â�ƢǷ�ƢĔÂ®�ǺºǷ�ǶƟƢǫ�ÃǂºȇƢȀǬƬǧ�©ǂºĔƘǧ�ȆǨǯ�Ƣđ�ƪ ǰǷ7

 وقال أيضا:

1
.172م ن /ص 

2
.173م ن /ص 

3
م ن /ص ن.

4
م ن / ص ن .

5
م ن / ص ن .

6
.174م ن / ص 

7
م ن / ص ن .
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1لو أنّـك تلقي حنظال فـوق بيضـنا***تدحرج عـن ذي سامه املتقارب

"يقول:تراّص القوم يف القتال حىت لو أّن ملقيا ألقى على بيضهم حنظال جلرى عليها كما جيري على 

2األرض ومل يسقط لشّدة تراصفهم."

 وقول عنرتة:

3والطّعـن مّين سابـق اآلجالوأنا املنّية يف املواطـن كّلها***

 وقال بشار:

4إذا ما غضبنا غضبة مضريّة ***هتكنا حجاب الشمـس أو قطرت دما

 وقال طريح الثقفي:

لو قـلت للسيـل:دع طريقك والــ***موج عليه باهلضب يعتلـج                  

5الرتّد أوساخ أو لكان له *** يف سائر األرض عنك منعــــرج

وقال ابن مّيادة:

ƢđƢƴƷ�Ǯ ȈǴǟ�ǞǴǘƫ�Ƕºǳ�ǆ Ǹǌǳ¦�ȄǴǟƪ Ǹǈǫ¢�ÀȐȈǟ�ǆ Ȉǫ�ƢǈȈǫ�ËÀ¢�ȂºǳÂ
6

وقال الطّرماح:

7ولو أّن حرقوصا على ظهر قملـة***يكّر على صفى متيم لـوّلت

 وقال آخر يذكر حديث امرأة :

1
.174تأویل مشكل القرآن البن قتیبة،ص 

2
م ن / ص ن .

3
.175م ن / ص 

4
م ن / ص ن .

5
م ن /ص ن .

6
م ن / ص ن .

7
.176م ن / ص 
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1تى أصحابه وهـو منضجحديث لو أّن اللحم يصلى حبرّه***غريضا أ

استشهد ابن قتيبة بأكثر من عشرة أمثلة ليستدّل على ورود أساليب يف القرآن كانت موجودة عند 

العرب يف اجلاهلية وهذا يدل على أّن القرآن نزل بلغة العرب.

 4- اللهجات العربيــة:

سبحانه وتعاىل أمر رسول  "إّن الّدين اإلسالمي دين السماحة واليسر،ومن تيسريه على الناس أن اهللا

�©ƢǤǴǳ¦�Ŀ�ǞǈƬǷ�ǶŮ�ÀȂǰȈǳ�Ƕē¦®Ƣǟ�ǾȈǴǟ�©ǂƳ�ƢǷÂ�ǶēƢǤǴƥ�² ƢǼǳ¦�¥ǂǬȇ�À¢�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ƅ¦

2ومتصّرف يف احلركات،كما يّسر عليهم يف أمور دينهم"

 واحلديث عن اللهجات قريب مما قلناه يف القراءات.

للهجات العربية أو ما يسمى وجوه القراءات وأفرد له اعتمد ابن قتيبة يف تأويله مشكل القرآن على ا

بابا أمساه:باب الرّد عليهم يف وجوه القراءات؛استهّله بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم:"نزل 

القرآن على سبعة أحرف،كّلها شاٍف كاٍف،فاقرءوا كيف شئتم."

مواضع منه،فاهلمزة على سبيل املثال "ومن ظواهر اللهجات العربية يف القراءات القرآنية،ما جنده يف 

حتقَّق عند قبيلة وتسهَّل عند قبيلة أخرى،ويف ذلك[قال]ابن قتيبة:"والتميمي يهمز والقرشي ال 

يهمز."وليس األمر مطلقا،بل هو مبين على الغالب يف القبيلتني اللتْني ختضعان لعوامل البيئة،فبيئة متيم 

ا جندها تْؤثر استعمال اهلمزة اليت هي من أشّد وأشّق احلروف البدوية متيل إىل الّشّدة والتفخيم،لذ

العربية اليت تالئم البيئة البدوية،يف حني جند البيئة احلضرية املمثلة ببيئة قريش متيل إىل التسهيل والتيسري 

وفقا للقوانني اللغوية واالجتماعية،ألّن اللغة متيل إىل التسهيل والتخفيف،وهذه ظاهرة حتمية يف 

3تطّور اللغوي واالجتماعي"ال

1
م ن / ص ن .

2
(منھج ابن قتیبة في كتابیھ تأویل مشكل القرآن وتفسیر غریب القرآن،د/ یونس حمش خلف 2،العدد 3مجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیة المجلد 

.280محمد،(الموصل)ص 
3

م ن /ص ن .



التفسیر االشتقاقي لداللة مفردات تأویل مشكل القرآن البن قتیبة

106

1"ومن طريقة النطق واستعمال األصوات،ميكننا أحيانا أن نعرف البيئة اليت تعيش فيها القبيلة..."

�ǾǳȂǫ�Ŀ�ƢǸǯ�ƢǼȈǟ� Ƣū¦�©ȂǏ�¾ƾƦƫ�ƢĔ¢�̄¤�ǲȇǀǿ�ƾǼǟ�ǽƾų�ƢǷ�ƨǴȈƦǬǳ¦�ȄǴǟ�©Ȃǐǳ¦�ƨǳȏ®�ǺǷÂ�

�ƪ ƸƦǏƘǧ�ŕǟ�ǶǿƾǼǟ�ŕƸǧ�śƷ�ŕƷ�ǶēǂǸǣ�Ŀ�Ƕǿ°ǀǧ��ńƢǠƫ هذه الظاهرة مسة مميزة لبين

2هذيل..."

"هذا قسم من ظواهر اللهجات العربية اليت وردت يف القرآن الكرمي،وقد اختذ ابن قتيبة من هذه 

الظاهرة موقفا واضحا،وهو القبول واالستحسان،ومن مثّ[عّلل]هذا القبول بأّن الرسول صلى اهللا عليه 

يدخلوا يف دين اهللا أفواجا من غري عنت وال مشقة،ويف وسلم أراد أن يكسب أبناء هذه القبائل؛لكي 

ذلك[قال]:"ولو أن كل فريق من هؤالء أمر أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفال وناشئا 

3وكهال،الشتّد ذلك عليه وعظمت احملنة فيه."

1
م ن /ص ن .

2
م ن / ص ن .

3
.281م ن / ص 
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األصول عند ابن قتيبة:مظاهر التجدد الداللي وظاهرة تعدد   

مظاهر التجدد الداللي عند ابن قتيبة:أوال:  

يعد جتدد الداللة من الظواهر الشائعة يف كل اللغات،وقد أدرك الدارسون ملراحل منو اللغة عرب 

أطوارها التارخيية ذلك،وقد دعت إليه الضرورة امللحة،فاملفردات وجدت ليتبادهلا الناس بينهم عرب مرور 

عىن.الزمن وتعاقب األجيال،وأثناء ذلك حيدث ما يعرف باالحنراف يف الداللة أو امل

 وميكن تقسيم هذا االحنراف على النحو التايل:

ختصيص الداللة ( تضييق املعىن ). -1    

تعميم الداللة ( توسيع املعىن ). -2    

3-���±ƢĐ¦���ŘǠŭ¦�ǲǬǻÂ¢�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�¾Ƣů�ŚȈǤƫ

 1/:تخصيص المعنى:
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ألفاظا كانت تدل على معان يف "يعد هذا املظهر من أهم وأبرز ما لفت نظر ابن قتيبة،ذلك أن مثة 

لغة العرب،فلما جاء اإلسالم اكتسبت تلك املعاين خصوصية شرعية،ومن هنا قسم املعىن إىل:

أصلي:وهو ما تدل عليه الكلمة يف لغة العرب؛وإسالمي هو ما نزل به القرآن الكرمي،أو جاء يف 

وعن ذلك قال:1احلديث النبوي."  

 "الصالة:الدعاء. قال اهللا تعاىل:وصّل عليهم إّن صالتك سكٌن هلم2.أي:ادع هلم.....وقال 

4. يعين:دعاءه."3تعاىل:ومن األعراب من يتخذ ما ينفق قربات عند اهللا وصلواِت الرسول

ومثل لفظ الصالة ألفاظ كثرية خّصصت بعد جميء اإلسالم ونزول القرآن؛فأصبحت تدّل على معان 

.....إخل.5شرعّية:كالشرك،واجلحود،والكفر،والظلم،والفسق،والزكاة  

وإن كان اجلاحظ قد سبق ابن قتيبة إىل اإلشارة إىل أثر اإلسالم يف اللغة؛فإّن ابن قتيبة قد سبق إىل 

�¦®¦ƾƬǷ¦�ȏ¤�̈ƾȇƾŪ¦�ňƢǠŭ¦�ƪ ȈǈǴǧ�̈ƾȇƾŪ¦�ňƢǠŭ¦�ƨǧǂǠǷ�ń¤�Ƣđ�ÃƾƬȀȇ�ƢǇ¦Őǻ�ƨȇȂǤǴǳ¦�ňƢǠŭ¦�ǲǠƳ

ك املعاين اللغوية،وتطورا يدل على قدرة العربية على استيعاب كل ما هو جديد،لكّنه استيعاب لتل

.....6ميّت إىل األصل بسبب أدركه من أدركه وجهله من جهله

ومثال ذلك تفسريه اللغوي ألصل الكفر يف اللغة؛إذ قال يف تفسري قوله تعاىل:كمثل غيث أعجب 

بالكفار ههنا:الزراع،واحدهم كافر،وإّمنا ّمسي كافرا ألنه إذا ألقى البذر يف .قال:فإّمنا يريد 7الكفار نباته

يف األرض كفره،أي:غطّاه.وكّل شيء غطيته فقد كفرته،ومنه قيل:تكّفر فالن يف السالح :إذا تغّطى 

.....8.ومنه قيل لليل كافر ،ألنه يسرت بظلمته كل شيء

 تعميم المعنى:

1
.19اللة اللفظ عند ابن قتیبة[دراسة وصفیة تحلیلیة في ضوء علم اللغة الحدیث]إعداد الد/محمد بن سعید بن إبراھیم الثبیتي.ص مفھوم د

2
.103سورة التوبة /

3
.9سورة التوبة/

4
.460تأویل مشكل القرآن ، ص 

5
.20مفھوم داللة اللفظ عند ابن قتیبة.للد/ محمد بن سعید بن إبراھیم الثبیتي، ص 

6
.21-20م ن / ص 

7
.20سورة الحدید/ 

8
.76-75تأویل مشكل القرآن ، ص 
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.وهو تعميم 1مظاهر[الّتجّدد]الّداليل وإن مل ينّصص على ذلك صراحةتنّبه ابن قتيبة هلذا املظهرمن 

و"يعين أن يصبح عدد ما تشري إليه 3أو"توسيع املعىن"2الداللة ويسّميه البعض بـ "توسيع اخلاص"

الكلمة أكثر  من السابق ،أو يصبح جمال استعماهلا أوسع من قبل"إذ يقع هذا النوع من أشكال 

4ا حيدث االنتقال من املعىن اخلاص الدال عليه إىل معىن أعّم وأمشل."الّتجديد الداليل عندم

ويرى إبراهيم أنيس أن "تعميم الّدالالت أقّل شيوعاً يف الّلغات من ختصيصها،وأقّل أثراً يف تطّور 

5الّدالالت وتغّريها."

ِوْرداً"؛فلفظ الوِْرد كان ومن أمثلة ذلك يف العربية أّن أصل الوِْرد إتيان املاء،مثّ صار إتيان كّل شيء 

6يُطلق على نوع خاص من اإلتيان[وهو املاء]،مثّ ُعّمم على كّل ضروبه."

ومن أمثلة التعميم يف كتاب"تأويل مشكل القرآن"قول ابن قتيبة يف (الَذنوب) بفتح الدال املعجمة:

��ǶđƢƸǏ¢�§ȂǻÈ̄�ǲưǷ�ÅƢƥȂǻÈ̄�¦ȂǸǴǛ�ǺȇǀǴǳ�ËÀƜǧ�ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�ǾǼǷÂ�
8اً ونصيباً."قال:أي:حظّ 7

مثّ عّلق قائال:

9"وأصل الَذنوب:الدلو،وكانوا يستسقون املاء،فيكون هلذا ذنوب وهلذا ذنوب....."

ويف اللسان:"وقال الفرّاء:"الَذنوب يف كالم العرب:الدلو العظيمة،ولكّن العرب تذهب به إىل الّنصيب 

10واحلّظ....."

أي لكلٍّ دلٌو من املاء أصبحت تعين احلّظ والّنصيب يف  فبعدما كانت الَذنوب تعين االستسقاء بالّدلو؛

�ǶđƢƸǏ¢�Ƥ Ȉǐǻ�ǲưǷ�§ ¦ǀǠǳ¦�ǺǷ�ÅƢƦȈǐǻ�¦ȂǸǴǛ�ǺȇǀǴǳ�Ä¢�ƨŻǂǰǳ¦�ƨȇȉ¦�Ŀ�ƢǸǯ� Ȇǋ�Ëǲǯ

1
.23مفھوم داللة اللفظ عند ابن قتیبة للد/ الثبیتي ص 

2
.232في علم الداللة،عبد الكریم محمد حسن جبل ص 

3
.243علم الداللة،أحمد مختار عمر. ص 

4
.218ینظر المصدر نفسھ/ص ن،وفقھ اللغة وخصائص العربیة.محمد مبارك.ص 

5
.154داللة اللفاظ،إبراھیم أنیس.ص 

6
.76التأصیل االشتقاقي في تفسیر ابن قتیبة لداللة غریب القرآن.ابن عابد مختاریة(رسالة ماجستیر).ص 

7
.59سورة الذاریات/ 

8
.150تأویل مشكل القرآن .ص 

9
ن.م ن / ص 

10
.150ھامش تأویل مشكل القرآن. ص 

دم استعارة تع:قال الدكتور:محمد بن سعید بن ابراھیم الثبیتي :"وظاھر كالم المؤلف أنھ یخلط بین االستعارة والمجاز المرسل فلیس في تمثیلھ المتق
اع العالقة بین المعنى القدیم والمعنى واحدة بل ھو من قبیل المجاز المرسل قطعاً،ولكن كالمھ یدل أیضا على أنھ أدرك نوعین من أنو

الجدید،فالسببیة والمجاورة من عالقات المجاز المرسل،وأما المشاكلة فھي من خصائص االستعارة"[وسیتم بیان ذلك ضمن البحث]
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 وسائل تجديد داللة األلفاظ:

�¾Ƣů�ŚȈǤƫ�Â¢�ŘǠŭ¦�ǲǬǻ��ºƥ�ǾǼǟ�ďŐÉǟ�ƢǷ�ȂǿÂ�· ƢǨǳȋ¦�ƨǳȏ®�̧ǂǨƫ��ǲƟƢǇÂ�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ

.حيث أّن داللة األلفاظ فيه تنتقل من جمال إىل آخر،وهي ال تنكمش فيتضاءل احمليط 1االستعمال"

الذي تتحّرك فيه بعد اّتساع وعموم،وال يتحّول جماهلا كذلك من ضيق وخصوصية إىل تعميم ومشول ملا 

.وذلك كما قال الدكتور عبد الكرمي حممد حسن جبل:"لوجود عالقة أو ملمٍح 2ليس هلا من قبل"

3ٍك بينهما سوّغ هذا االنتقال."مشرت 

" يعّد ابن قتيبة من الّسابقني إىل بيان أسباب هذا املظهر ـ أعين نقل املعىن ـ من مظاهر التطور 

4الداليل" ـ كما قال الدكتور حممد بن سعيد بن إبراهيم الثبييت ـ 

وقال 5كان منه بسبب....."قال ابن قتيبة:"والعرب تسمِّي الّشيء باسم الّشيء إذا كان جماوراً له أو  

�ÀȂǳȂǬȈǧ�ÅȐǯƢǌǷ�Â¢�ƢŮÅ¦°ÂƢů�Â¢�Ãǂƻȋ¦�ǺǷ�Ƥ Ʀǈƥ�Ƣđ�ȄËǸǈŭ¦�ÀƢǯ�¦̄¤�ƨǸǴǰǳ¦�ŚǠƬǈƫ�§ǂǠǳƢǧ��ÅƢǔȇ¢

للنبات:نوء؛ألنّه يكون عن الّنوء عندهم.قال رؤبة بن العجاج:

وجـّف أنـواء السَّحاب املرتـزق

6من الّسماء ينزل،فيقال:"مــازلنا نطــــأ السمــــاء حتــــى أتينـــــاكم"ويقولون للمطر مساء،ألنّه

 قال الشاعـر:

7إذا سقـط الّسمـاء بأرض قـوم  ***  رعيناه وإن كانوا غضاباً تع

التجديد عن طريق االستعارة: -أ  

معنى االستعارة في اللغة واالصطالح: -1  

1
.247علم الداللة أحمد مختار عمر،ص 

2
.314علم الداللة العربي،فایز الدایة،ص 

3
.246د حسن جبل،ص علم الداللة،عبد الكریم محم

4
.26مفھوم داللة اللفظ عند ابن قتیبة،محمد بن سعید بن إبراھیم الثبیتي،

5
،أو المصدر السابق.21أدب الكاتب،ابن قتیبة،ص 

6
.125تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ،ص 

7
م ن / ص ن .
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  ـ لغـــــــــة:

معجم لسان العرب وردت كلمة االستعارة يف باب العني يف ماّدة (عور)،قال ابن منظور يف "يف 

1ذلك:"ومنها تعّور واستعار:طلب العارية.واستعاره الّشيء واستعاره منه:طلب منه أْن يعريه إيّاه....."

  ـ اصطــــــــــــــالحاً:

"االستعارة اّدعاء معىن احلقيقة يف الّشيء للمبالغة يف الّتشبيه؛مع طرح ذكر املشّبه من البّني،كقولك:

ـاِم..........." 2لقيـُت أَسـداً فِـي احلمَّ

وهي عند عبد القاهر اجلرجاين ـ كما يقول يف كتابه (أسرار البالغة):"اعلم أّن االستعارة يف اجلملة أن 

الوضع اللغوي معروف تدّل الّشواهد على أنّه اختّص به حني ُوِضع،مثّ يستعمله  يكون للفظ أصل يف

3الشاعر يف غري ذلك األصل وينقله إليه نقالً غري الزٍم،فيكون هناك كالعاريــــــة."

وجاء تعريف االستعارة عند الّسكاكي بقوله:"تعليق العبارة على غري ما ُوِضعت له يف أصل اللغة على 

قل لإلبانة،وعند األكثر:َجْعُل الّشيِء الّشيَء ألجل املبالغة يف الّتشبيه؛كقولك:لســــان جهة النّ 

4احلـال،وزمـام احلكـم، وال أزيـد على احلكايــة."

وقد حتّدث اجلاحظ عن االستعارة يف كتابه(البيان والتبييـــــن)فعرّفها بقوله:"االستعارة تسمية الّشيء 

5ه."باسم غريه إذا قام مقام

وقال ثعلب يف االستعارة:"وهو أن يستعار للّشيء اسم غريه،أو معىن سواه،كقول امرئ القيس يف 

 صفة الليل ؛فاستعار وصف مجل:

ا متطّـى بصلبـه *** وأردف أعجازاً وناء بكلكـل....."
ّ
6فـقلت له مل

 االستعـــارة عنـد ابن قتيبة:

1
:منتقى البالغة العربیة،بقلم مشرفة قسم البالغة:فاطمة محمد ابن مقال بعنوان:معنى االستعارة في المعاجم اللغویة وفي االصطالح ضمن منتدى

حمید.
2

م ن.
3

.27م ن .أو أسرار البالغة لعبد القاھر الجرجاني ص 
4

م ن .
5

م ن .
6

م ن .
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حتّدث ابن قتيبة عن االستعارة يف كتابه "تأويل مشكل القرآن"عندما تعّرض ِلما أشكل على 

املفّسرين من آيات القرآن وألفاظه،وخباّصٍة األلفاظ اليت استـُْعِملت يف غري ما ُوِضعت له يف أصل 

Ƿ�Ƥ Ʀǈƥ�Ƣđ�ȄËǸǈŭ¦�ÀƢǯ�¦̄¤�ƨǸǴǰǳ¦�ÈÀƢǰǷ�ƢȀǠǔƬǧ�ƨǸǴǰǳ¦�ŚǠƬǈƫ�§ǂǠǳƢǧ��¾ƢǬǧ�ƨǤǴǳ¦ ن األخرى،أو

1جماِوراً هلا،أ, مشاِكًال....."

��Ç¼ƢÈǇ�Ǻǟ�ÉǦ ÈǌÌǰÉȇ�È¿Ȃȇ��ËǲƳÂ�ËǄǟ�ǾǳȂǫ�ƅ¦�§ ƢƬǯ�Ŀ�̈°ƢǠƬǇȏ¦�ǺǸǧ��ǾǳȂǫ�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�ƨǴưǷȋ¦�ǺǷÂ
2

3أي:عن شّدة من األمر،كذلك قال قتادة،وقال إبراهيم:عن أمر عظيــٍم."

وأّوَل قائًال:

مٍر عظيٍم حيتاج إىل معاناته واجلّد فيه؛مشّر عن ساقه،فاستعريت "وأصل هذا أّن الرجل إذا وقع يف أ

4الّساق يف موضع الّشّدة"

 واستشهد ببيت من الشعرلـ:دريد بن الصمة قال:

5"كميـُش اإلزاِر خارٌج نصف ساقه*** صبوٌرعلى اجلالء طّالع أجنـد

7"وال يُظلمون نقريا"6يال"وقال يف مثال آخر:"ومنه قول اهللا عز وجّل:"واليُظلمون فت

�®¦°¢�ƢËŶ¤Â�ǾǼȈǠƥ�Ǯ ǳ̄�ÀȂǸǴǜÉȇ�ǶËĔ¢�®ǂȇ�ŃÂ�ƢǿǂȀǛ�Ŀ�̈ǂǬǼǳ¦��ŚǬǼǳ¦�Â��̈¦ȂǼǳ¦�ËǪǋ�Ŀ�ÀȂǰȇ�ƢǷ��ǲȈƬǨǳ¦�Â

��ǺÌȇŚǬū¦�ÌśȀǧƢƬǳ¦�Ǻȇǀǿ�°¦ƾǬǷ�ȏÂ�ƢƠȈǋ�§ Ƣǈū¦�Ŀ�¦ȂǸǴǜÉȇ�Ń�¦ȂƦǇȂƷ�¦̄¤�ǶËĔ¢
8

 واستشهد بقول النابغة الذبياين:

9مع اجليـش ذا األلوف ويغـزو *** مثّ ال يرزأ العدو فتيـال""جي           

ويف مثاٍل آخرقال:

1
.135تأویل مشكل القرآن البن قتیبة،ص 

2
.42سورة القلم.اآلیة 

3
.137تأویل مشكل القرآن البن قتیبة،ص 

4
م ن / ص ن .

5
م ن /ص ن .

6
.71/وسورة اإلسراء ،اآلیة 49سورة النساء،اآلیة 

7
.24سورة النساء ،اآلیة 

8
.138تأویل مشكل القرآن البن قتیبة،ص 

9
م ن / ص ن .
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� ¦Ȃǿ�ǶēƾƠǧ¢Â��ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�ǾǼǷÂ1�ŕƷ� ¦Ȃǿ�ȂȀǧ�ƢȈǳƢƻ�ÀƢǯ�¦̄¤�ÀƢǰŭ¦�Àȋ�Å¦Śƻ�ȆǠƫ�ȏ�ƢĔ¢�ƾȇǂȇ�

2يشغله الشيء"

 وقال يف مثال آخر:

.وأّوهلا قائًال:أي  3نوراً ميشي به يف الناس""ومنه قوله عز وجل:"أَو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له

كان كافراً  فهديناه وجعلنا له إمياناً يهتدي به سبل اخلري والنجاة؛"كمن َمثُله يف الظلمات ليس خبارٍج 

5أي يف الكفر.فاستعار"املوت"مكان الكفر،و"احلياة" مكان اهلداية،و "النور" مكان اإلميان."4منها"

5اإلميان."

وقال أيضاً:

7أي سرتا وحجابا ألبصاركم".6"وقال:"وهو الذي جعل لكم الليل لباساً"

 واستشهد بقول ذي الرمة:

"ودويٍّة مـثل السماء اعتسفتها *** وقــد صبغ الليل احلصى بسواد.

8أي:ملا ألبسه الليل سواده وظلمته،كان كأنه صبغه..."

كامال يف كتابه"تأويل مشكل القرآن"وذكر أمثلة كثرية فقد أفرد لالستعارة بابا    

 المجـاز:

 قال األستاذ:موالي إدريس ميموين:

�Ǧ ǌǰƫÂ��±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦�Ʈ ƸƦǷ�ƢȀǼǟ�Ʈ ȇƾū¦�Ŀ� ƢǷƾǬǳ¦�Ƥ ȀǇ¢�Ŗǳ¦�Ʈ ƷƢƦŭ¦�śƥ�ǺǷÂ����

دراستهم له عن إدراكهم جلوانب هامة من [التجدد ]الداليل ؛حيث تتعرض ألفاظ اللغة ـ على مدى 

1
.43سورة إبراھیم ،اآلیة 

2
.139تأویل مشكل القرآن البن قتیبة،ص 

3
.122سورة األنعام،اآلیة 

4
.122سورة األنعام ،اآلیة 

5
.140تأویل مشكل القرآن البن قتیبة،ص 

6
.47سورة الفرقان،اآلیة 

7
.144تأویل مشكل القرآن البن قتیبة،ص 

8
م ن / ص ن.
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ف االستعمال،وبفعل مؤثرات متنوعةـ ألنواع من [التجدد] الداليل تتصل حبياة اللغة الزمن،ويف ظرو 

1وجتارب أهلها املتعددة".

 وأضاف قائال:

"وما دمنا بصدد احلديث عن[التجدد]الداليل،الذي أدركه األصوليون واللغويون ونبهوا إليه،نورد قول 

احلقيقة فهي يف اللغة مأخوذة من احلق،واحلق  اآلمدي فيه:"االسم ينقسم إىل ما هو حقيقة وجماز.أما

تع2هو الثابت الالزم وهو نقيض الباطل..."  

�ÀȐǧ�±ƢƳ�¾ƢǬȇ�ǾǼǷÂ�¾ƢƷ�ń¤�¾ƢƷ�ǺǷ�¾ƢǬƬǻȏ¦�ȂǿÂ�±¦ȂŪ¦�ǺǷ�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�̄ȂƻƘǷ���ȂȀǧ�±ƢĐ¦�ƢǷ¢����

ستعماله من جهة كذا إىل جهة كذا"وهناك من األصوليني من حّده بقوله:"هو اللفظ املتواضع على ا

يف غري ما ُوِضع له أوال يف اللغة ملا بينهما من التعلق،ومن مل يعتقد كونه وضعيا،أبقى احلّد حباله 

3وأبدل املتواضع عليه باملستعمل......."

�ǾȈǧ�¦ÂƾƬǿ¦�Ǻȇǀǳ¦�ǲƟ¦Âȋ¦�śȇȂǤǴǳ¦�®ȂȀƳ�ǺǷ�ƢǷƢǿ�ƢƦǻƢƳ�±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦�Ŀ�Ʈ ƸƦǳ¦�ƨǳƘǈǷ�ƪ ǴǤǋ�ƾǫÂ

ǟ�¾ƾƫ�ƨƦǫƢƯ�©¦ǂǜǻ�ń¤�Ǻƥ¦�ƾŧ¢�¾ȂǬȇ�±ƢĐ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƨǳȏƾǳ¦�ƨȀƳ�Ŀ�ÄȂǤǴǳ¦>®ƾƴƬǳ¦@ȆǟÂ�ȄǴ

�ǺǷ�ƨǬȈǬū¦�ËÀ¤��Ǿǐǻ�ƢŠ�±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦�ƢǧǂǠǷ�±ƢĐ¦Â�¿Ȑǰǳ¦�ǪƟƢǬƷ�Ŀ�§ǂǠǳ¦�ǺǼǇ�§ Ƣƥ��Ŀ�² °Ƣǧ

قولنا:حق الشيء إذا وجب،واشتقاقه من الشيء احملقق وهو احملكم،تقول:ثوب حمقق النسج:أي 

من الكالم يصدِّق بعضه بعضا من قولنا:حق وحقيقة.ونص  حمكمه...وهذا جنس

4احلِقاق.فاحلقيقة:الكالم املوضوع موِضعه الذي ليس باستعارة وال متثيل،والتقدمي فيه وال تأخري."

 "قال الشاعر:

تسربل جلد وجه أبيك إنا *** كفيناك احملّققة الرِّقَاقا

1
مقال من االنترنیت بعنوان:قضایا الداللة في اللغة العربیة بین األصولیین واللغویین(الحقیقة والمجاز)موالي إدریس میموني.

2
م نفســــھ.

3
م نفســــــــــــــھ.

تع:مجاز:(بالغة)من ویكیبیدیا،الموسوعة الحرة:المجاز لغة:التجاوز والتعّدي ،وفي االصطالح اللغوي ھو صرف اللفظ عن معناه الظاھر إلى 
لحرفي،والمجاز من الوسائل البالغیة التي معنى مرجوح بقرینة،أي أن اللفظ یقصد بھ غیر معناه الحرفي بل معنى لھ عالقة غیر مباشرة بالمعنى ا

تكثر في كالم الناس،البلیغ منھم وغیرھم ولیس من الكذب في شيء كما توّھم البعض وھي تصنف مع علم البیان.
4

  ني.مقال من االنترنیت بعنوان:قضایا الداللة في اللغة العربیة بین األصولیین واللغویین(الحقیقة والمجاز)بقلم:موالي إدریس میمو
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Ƴ�ǺǷ�̄ȂƻƘǸǧ��ǽƾǼǟ�±ƢĐ¦�ƢǷ¢Â�¦ǀǿ��² °Ƣǧ�ƢǼȈǴǟ�±ƢƳÂ�ÀȐǧ�ƢǼƥ�±ƢƳ��¾ȂǬƫ�ƢȈǓƢǷ�ŔǇ¦�¦̄¤�±ȂŸ�±Ƣ

هو الفصل،مث تقول:جيوز أن تفعل كذا أي:ينفذ وال يرد وال مينع.وتقول:عندنا دراهم وضع وازنة 

�¦ǀȀǧ�ƢȀǼǷ�ƢđǂǬǳ�Ƣǿ±¦ȂƳÂ�Ƣǿ±Ƣů�±Ȃš �ȆȀǧ�ƨǻ±¦Â�Ǻǰƫ�Ń�À¤Â�ǽǀǿ�À¢�Ä¢�ƨǻ±¦Ȃǳ¦�±¦ȂƳ�±Ȃš �Ãǂƻ¢Â

از أي:إن الكالم احلقيقي ميضي لسننه ال يعرتض عليه،وقد يكون غريه جيوز جوازه لقربه تأويل قولنا:جم

1منه،إال أن فيه من تشبيه واستعارة وكف ما ليس يف األول."

 واستطرد األستاذ موالي إدريس ميموين قائال:

®ȂƳÂ�ȄǴǟ�ƨǳ¦®�ƨǴưǷȋ�ƨǴȇȂǘǳ¦�ǶēƢǌǫƢǼǷÂ�§ǂǠǳ¦�śȈǣȐƦǳ¦�Ʈ ȇƾƷ�ǂǯǀƬǻ�ƢǼǴǠǳÂ������ÀƢǈǴǳ¦�Ŀ�±ƢĐ¦

هـ )يف كتابه "جماز القرآن"وعز 210العريب وإفراده بالتصنيف،كما فعل أبو عبيدة معمر بن املثىن(ت 

هـ)من الشافعية يف كتابه"اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع  660الدين بن عبد السالم(ت 

ǴƟƢǬǳ¦�Ŀ�ǺǠǘǳ¦�ƨȈǔǫ�ń¤�ǂǰƦǷ�ƪ ǫÂ�Ŀ�ƨƦȈƬǫ�Ǻƥ¦�°Ƣǋ¢�ƢǸǯ��±ƢĐ¦ ني به يف القرآن

�ǖƦƻ�ƾǬǧ�¼ƾǐǳ¦�ŚǤƥ�ǾǨǐȇ�À¢�ǶǿÂ�±ƢĐ¦�Ŀ�¬ƾǫ�ǺǷÂ��ǾǳȂǬƥ�ňƢƳǂŪ¦�ǽƢǯ±�ƢǷ�Ǯ ǳ̄Â�Ǟƫ���ŉǂǰǳ¦

2خبطا عظيما،ويهدف ملا ال خيفى....."

 [التجدد]الداللي وأوجه التمييز بين الحقيقة والمجاز: 

 قال األستاذ موالي إدريس ميموين:

سبق تقدميها يف بداية هذا البحث مدى أمهية ما ذهب إليه القدماء "يتبني من خالل التعريفات؛اليت 

�Ņȏƾǳ¦>®ƾƴƬǳ¦@ǲƷ¦ǂǷ�ǞǇÂ¢Â�¼®¢�ǺǷ�̧ȂǓȂǷ�Ȃǿ�Äǀǳ¦�±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦�̧ȂǓȂŭ�ǶŮÂƢǼƫ�ƾǼǟ

3لأللفاظ........إذن احلقيقة هي:"استعمال اللفظ فيما ُوِضع له أوالً..."

ǟ�̈°ƢƦǟ�śȈǳȂǏȋ¦�¬ȐǘǏ¦�Ŀ�ȂȀǧ�±ƢĐ¦�ƢǷ¢ ن انتقال اللفظ إىل غري ما ُوِضع له لوجود عالقة بني

º>ÄƾǷȉ¦>¾Ƣǫ@�±ƢĐ¦�ǲŰÂ�ƨǬȈǬū¦�ǲŰ

1
م نفســـھ.

2
م نفســـھ.

3
م نفســــــــــــــــــھ.
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�Ǿǳ�ǞÊǓÉÂ�ƢǷ�Śǣ�Ŀ�ǲǸǠƬǈŭ¦�Â¢�ǾǳƢǸǠƬǇ¦�ȄǴǟ�ǞǓ¦ȂƬŭ¦�ǚǨǴǳ¦�Ȃǿ��±ƢĐ¦�ƾƷ�Ŀ�º�ǽǂǯ̄ �ƢǼǨǴǇ¢�ƢǸǯ

1يف االصطالح الذي به املخاطبة،ملا بينهما من التعلق...."

� "وقد ميز العلماءƢȀǼǷ�ǂǯǀǻ�ǽȂƳÂ�̈ƾǠƥ�±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦�śƥ

ـ أن يوقفنا أهل اللغة على أنّه جماز ومستعمل يف غري ما ُوِضع له،كما أوقفونا يف استعمال:أسد 

��±ƢĐ¦�©ƢƦƯ¤�Ŀ�¼ǂǘǳ¦�ÃȂǫ¢�ǺǷ�¦ǀǿÂ�ƾȈǴƦǳ¦Â�ÄȂǬǳ¦�Ŀ�°ƢŧÂ�̧ƢƴǋÂ2

أصال وبني ما نُقل له،قال القاضي عبد ـ "أن توجد صفة مشرتكة بني ما ُوِضع له اللفظ للداللة عليه 

�±Ƣů�Ǿǻ¢�ȄǴǟ�ƨǤǴǳ¦�ǲǿ¢�ƢǼǨǫȂȇ�À¢�±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦�śƥ�¼ǂǨǳ¦�ǽȂƳÂ�ǺǸǧ��ǎ ƼǴŭ¦�§ ƢƬǯ�Ŀ�§ ƢǿȂǳ¦

ومستعمل يف غري ما ُوِضع له،كما أوقفونا يف استعمال أسد وشجاع ومحار،يف القوي والبليد،وهذا 

3من أقوى الطرق يف ذلك"

تصرف بتثنية ومجع واشتقاق وتعلق مبعلوم،مث جتدها مستعملة يف موضع ال يثبت ـ "أن تكون الكلمة 

�À¦ǀǿ��¾ȂǬƫ�¼ƢǬƬǋȏ¦Â�ǞǸŪ¦Â�ƨȈǼưƬǳƢƥ�ƢȀǧǂǐƬǳ�¾ȂǬǳ¦�Ŀ�ƨǬȈǬƷ�ƢĔƜǧ�ǂǷ¢�ƨǜǨǳ�ǲưǷ�ǾȈǧ�Ǯ ǳ̄

أمران)و(وهذه أوامر اهللا)و(أمر يأمر أمراً فهو آمر)فيطلق هذا االسم على كل (آمر)إذ هو حقيقة 

ذلك من كان يف زمن واضع اللغة،ومن يأيت بعده قياسا،مث هي جماز عندما تستعمل يف فيه،فيشمل

4احلال والشأن واألفعال،عارية من هذه األحكام،كما يف قوله تعاىل:"وما أمر فرعون برشيد".

�² ƢǬȇ�Ȑǧ�ǾȈǴǟ�² ƢǬȇ�ȏÂ�©ƢǠȇǂǨƬǳ¦Â�ª ȂǠǼǳ¦�ǾǼǷ�ǪƬǌȇ�ȏ±ƢĐƢǧ�Ƣƥ¦ȂǏ�ǾǳƢǠǧ¢�ƨǴŦÂ�ǾǻƘǋ�ǆ Ȉǳ�Ä¢

ه.فال يقال:(اسأل البساط)،و(أسأل احلصري)و(أسال الثوب)مبعىن صاحبه،قياسا على(وأسأل علي

��Ŀ�±ƢĐ¦�Â�ƨǬȈǬū¦�À¤�Ľ�ǲǸǠƬǈŭ¦�±ƢĐ¦�ǺǷ�ǾƥǂǬǳ�Ǟƥǂǳ¦�Â�ǲǴǘǳ¦�ǲǇ��¾ƢǬȇ�ƾǫ�ÀƢǯ�À¤Â�����ƨȇǂǬǳ¦

و مبعىن كلمة (أمر)يفرتقان يف اجلمع،فجمع (أمر)الذي هو ضد النهي (أوامر) ،و مجع (أمر)الذي ه

5القصد(أمور)."

1
مقال بعنوان:قضایا الداللة في اللغة العربیة بین األصولیین واللغویین(الحقیقة والمجاز)بقلم الدكتور:موالي إدریس میموني.

2
م نفســــــــھ.

3
م نفســــــــھ.

4
م نفســــــــھ.

5
م نفســــــــھ.
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-�ƢĔȂǯ�ȄǴǟ�Ǯ ǳǀƥ�¾ƾƬǈȈǧ�ǞǻƢǷ�Śǣ�ǺǷ�ǂƻ¡�ǞǓȂǷ�Ŀ�®ǂǘƫ�ȏÂ�ǞǓȂǷ�Ŀ�ƨǸǴǰǳ¦�®ǂǘƫ�À¢�

جمازا،وذلك الن احلقيقة إذا وضعت لإلفادة شيء و حب أطرادها،و إالَ كان ناقضا للغة،فصار امتناع 

Ƭǯ�Ǯ ǳ̄�Â�±ƢĐ¦�ń¤�ƨǬȈǬū¦�¾ƢǬƬǻ¦�ȄǴǟ�ȏ¦®�ǾǻƢǰǷ¤�ǞǷ�®¦ǂǗȏ¦�¦ǀǯÂ�®ǂǘȇ�ȏ�ǾǻƜǧ�Ƣƥ¢�ƾŪ¦�ƨȈǸǈ

1تسمية ابن االبن ابنا."

-�Ȑǧ�ƾȈǯƘƬǳƢƥ�±ƢĐ¦�ÀÂȂǬȇ�ȏ�ƨǤǴǳ¦�ǲǿƘǧ�±ƢĐ¦�ÀÂ®�ƨǬȈǬū¦�©ƢǷȐǟ�ǺǷ�ƾȈǯƘƬǳƢƥ�¿Ȑǰǳ¦�ƨȇȂǬƫ�

يقولون:(أراد اجلدارإرادة)وال(قالت الشمس قوال)كـ (طلعت طلوعا) ،و كذلك ورد يف الشرع ألنه 

يف قوله تعاىل:"وكلم اهللا موسى تكليما" فتأكيده باملصدر يفيد احلقيقة،و أنه على طريق اللغة كما 

2أمسعه كالمه،و كلمه بنفسه،ال كالما قام بغريه." 

�±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦�śƥ�ǪȇǂǨƬǴǳ� ƢǸǴǠǳ¦�ƢȀǠǓÂ�Ŗǳ¦�¼ÂǂǨǳ¦�®ǂǇ�ňȂǸȈǷ�ǆ ȇ°®¤�ÄȏȂǷ�̄ƢƬǇȋ¦�ǞƥƢƫÂ

 وللتمييز بينهما قائال:

األسلوب كما يف قوله تعاىل:"ليس كمثله شيء"،فالكاف الزائدة حققت عدم ـ "وجود زيادة يف 

�Ŀ�̈°Ȃǐǳ¦�°¦ǂǰƫ�¿ƾǟ�ƪ ǬǬƷ�ƢĔ¢�ƶǓ¦Ȃǳ¦Â�ǾȈƦǌƬǳ¦�ȂǿÂ�ȐǏ¢�Ǿǳ�ƪ ǠǓÂ�ƢǸȈǧ�ǲǸǠƬǈƫ�Ń�ȆȀǧ�ƨȈǴưŭ¦

�ǆ Ȉǳ�ǽǂȇƾǬƬǧ�ǲƯƢǸƬǳ¦�ȆǨǻ�ƾȈǯƘƬǳ�©°ǂÉǯ�ǾȈƦǌƬǳ¦�ƨǸǴǯ�À¤��ȆǨǈǼǳ¦�¾ȂǬȇ�Ǯ ǳ̄�ĿÂ�Ƣđ�Ǧ ǐƬŭ¦�Śǣ

يل(مثل)زيادة.وتقديره(ليس كهو شيء)كقوله تعاىل:"فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به فقد مثله شيء)وق

3اهتدوا"وهذا ألن املراد هو نفي املثلية."

ـ "وجود نقص يف األسلوب حبيث ال يرتتب على هذا النقص إخالل كما جاء يف قوله تعاىل:"واسأل 

ب األول مدلوال مل يتضمنه وهو أهل،وهذا القرية"واملقصود:أهل القرية؛فرتتب على النقص يف األسلو 

4النقص اعتادته العرب فهو توسع وجتّوز."

 أنواع المجــاز:

1
م نفســـــــھ.

2
م نفســـــــھ.

3
  ني.مقال من االنترنیت بعنوان:قضایا الداللة في اللغة العربیة بین األصولیین واللغویین(الحقیقة والمجاز)بقلم الدكتور موالي إدریس میمو

4
م نفســــــــھ.
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�ÄȂǤǳ�±ƢůÂ�ȆǴǬǟ�±Ƣů�ÀƢǟȂǻ�±ƢĐ¦

 1/المجـاز العقـلي:

"هو إسناد الفعل أو ما يف معناه إىل غري ماهو له لعالقة بينهما مع وجود قرينة مانعة من اإلسناد 

�ÀȂǰȇ�ȆǬȈǬū¦�řƦŭ¦�®ƢǼǇƜƥ�ÀȂǰȇ�Â¢�ǽ°ƾǐǷ�Â¢�ǾǻƢǰǷ�Â¢�ǾǻƢǷ±�Â¢�ǲǠǨǳ¦�Ƥ ƦǇ�ń¤�Ä±ƢĐ¦�®ƢǼǇȍ¦

1للفاعل إىل املفعول أو املبين للمفعول إىل الفاعل."

 أمثلة:

ـ "اإلسناد إىل سبب الفعل:كأن نقول:"بّلط احلاكم شوارع املدينة."فإن احلاكم مل يبلط الشوارع 

 بنفسه ولكنه سبب التبليط.

ـ اإلسناد إىل الزمان:كأن نقول:"دارت يب األيام"،فاأليام ال تدور بل أنت تدور يف تلك األيام،فنسبة 

 الدوران إىل األيام جماز.

ـ اإلسناد إىل املكان:كأن نقول:"ازدمحت الشوارع".فإن الشوارع ال تزدحم بل الناس هي اليت تزدحم 

 فيها.فنسبة االزدحام إىل الشوارع جماز.

ـ اإلسناد إىل املصدر:كأن نقول:"فالن جّن جنونُه".فإن الذي جن هو فالن ولكن نسبته إىل املصدر 

 جماز.

�Äǀǳ¦� Ƣŭ¦�ǲƥ�ÄǂŸ�ȏ�ǂȀǼǳ¦�ÀƜǧ��ǂƸƦǳ¦�ń¤�°ƢĔȋ¦�Äǂš ��ƢǼǳȂǬǯ�ـ اإلسناد يف النسبة غري اإلسنادية

2فيه هو الذي جيري.

 2/ المجاز اللغـوي:

"وهو لفظ استخدم لغري معناه احلقيقي لعالقة معينة،فكثريا ما يستخدم االنسان لفظا وال يقصد 

معناه احلقيقي بل معىن آخر خمتلفا.فإذا قال أحد مثال:"رأيت أسدا يكِّرُّ على األعداء بسيفه."فهذه 

1
مجاز(بالغة)من ویكیبیدیا،الموسوعة الحرة.

2
م نفســــــــــــــــھ.
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اجلملة تدل على أن األسد املذكور يف اجلملة ليس األسد الذي نعرفه.والدليل على 

1ذلك(سيفه)فاألسد احلقيقي ال حيمل سيفا،وإمنا املقصود باألسد رجل شجاع....."

�śǟȂǻ�ń¤�ÄȂǤǴǳ¦�±ƢĐ¦�ǶǈǬǼȇÂ

�ƢǸȀǼǷ�ǲǯÂ�ǲǇǂŭ¦�±ƢĐƢƥ�Ȇũ�ȏ¤Â�̈°ƢǠƬǇȏƢƥ�ȄǸǈȇ�Ǯ ǳ̄�ƾǼǟÂ�ƨđƢǌŭ¦�Ȇǿ�ƨǫȐǠǳ¦�ÀȂǰƫ�À¢�ƢǷƜǧ�

رة حتتوي على أكثر من كلمة أو يف إما مفرد أو مركب،فاملفرد يكون يف كلمة واملركب يكون يف عبا

2الكالم عامة."

 أـ المجاز المفرد المرسل:

�ƢǼȈǟ�ÂƾǠǳ¦�ǞǓÂ��¾ƢǬȇ�ƾǫ�ȐưǷ���ƨđƢǌŭ¦�Śǣ�ƨǫȐǠǳ�ǞǓÂ�ƢǷ�Śǣ�Ŀ�ƨǼȇǂǬƥ�ǲǸǠƬǈŭ¦�ǚǨǴǳ¦�Ȃǿ�

صود على املدينة."فالعني هنا املعىن احلريف هلا هو عضو البصر عند االنسان أو احليوان أما املعىن املق

�ƨǫȐǟ�½ƢǼǿ�À¢�ȏ¤�śǠǳ¦�ǾƦǌȇ�ȏ�² ȂǇƢŪƢǧ�ƨđƢǌǷ�ƨǫȐǟ�ƪ ǈȈǳ�ƢǸȀǼȈƥ�ƨǫȐǠǳ¦Â�² ȂǇƢŪ¦�ȂȀǧ

موجودة فاجلاسوس موجود أصال كي ينظر إىل العدو ماذا يفعل.أما القرينة املطلوبة فهي أن العدو ال 

��±Ƣů�ƢĔ¢�ƾƥȐǧ�¦ǀƥÂ�ƨǼȇƾŭ¦�ȄǴǟ�ƨȈǬȈǬƷ�ƢǼȈǟ�Ǟǔȇ�À¢�ǞȈǘƬǈȇ3

فهي كثريةتع.نذكرمنها: أما العالئق  

 1ـ السببيـة:

"وهي إطالق اسم السبب على املسبب،وإن شئت فقل:إطالق العلة على املعلول وسواء كانت العلة 

 فاعلية أو قابلية أو صورية أو غائية.

مثال األول:قوهلم:"نزل السحاب أي املطر"،فإن السحاب يف الُعْرِف سبٌب فاعليٌّ يف املطِر كما 

رُّ حترُق الثوَب..."يقال:"النا

ومثال الثاين:قوهلم:"سال الوادي"،فإن السائل هو املاء،والوادي سبب قابل لسيل املاء فيه...

1
مجاز(بالغة)من ویكیبیدیا،الموسوعة الحرة.

2
م نفســــــــــــــھ.

3
م نفســــــــــــــھ.
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ومثال الثالث:إطالق اليد على القدرة،كقوله تعاىل:"يـــــــــد اهللا فوق أيديهم"واليد صورة خاصة يتأتى 

�¼ȐǗ¤�̈°ƾǬǳ¦�ȄǴǟ�ƢȀǫȐǗƜǧ��� Ȇǌǳ¦�ȄǴǟ�°¦ƾǫȏ¦�Ƣđ...السم السبب الصوري على السبب  

ومثال الرابع:تسمية العصري مخراً،ومنه قوله تعاىل:"قد أنزلنا علكم لباساً"وقوهلم:"رعينا الغيث"أي 

النبات الذي سببه الغيث...وقوله عليه الصالة والسالم:"اقرءوا على موتاكم يس".أي من 

Ǡǳ¦�ÀƘƥ�ǶǴǟ¦Â����ǾƦǴǇ�ǾǴǧ�ȐȈƬǫ�ǲƬǫ�ǺǷ��ǾǳȂǫÂ�ǂǔƬƷ¦�ƢĔȂǯ�¾ƢƷ�ƢĔȋ��ǞȈǸŪ¦�ǺǷ�ÃȂǫ¢�ƨȇƢǤǳ¦�ƨǴ

1ذهنية علة العلل..."

2/ المسّببيـة:

"وهي إطالق اسم املسبب على السبب،كتسميتهم املرض املهلك موتا ألن اهللا تعاىل جعله يف العباد 

����ǾǼǟ�ÀƢƦƦǈǷ�ƢǸĔȋ�¼Ȑǘǳ¦�Ǿƥ�ƾȇǂȇ��Ǯ ŧ°�ȆƟŐƬǇ¦Â�ÄƾƬǟ¦��Ǿƫ¢ǂǷȏ�ǲƳǂǳ¦�¾ȂǫÂ�©ȂǸǴǳ�ƢƦƦǇ2

 3/ التضـاد:

وهي تسمية الشيء باسم ضده،وأكثر ما يقع يف املتقابلني،كقوله تعاىل:"وجزاء سيئٍة سيئٌة مثلها"

أطلق على اجلزاء سيئة مع أنه عدل لكونه ضدها،ويف هذا رد الثاين إىل األول.

القصاص ليس مبعاقبة.وقوله:"وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به"وفيه رد األول إىل لفظ الثاين ألن   

واعلم أن العالقة يف إطالق اسم أحد املتقابلني على اآلخر...هو من قبيل االستعارة بتنزيل املقابل 

�¼ȐǗ¤�Ŀ�ƢǸǯ�¾£ƢǨƫ�Â¢�ÀƢƦŪ¦�ȄǴǟ�̧Ƣƴǌǳ¦�¼ȐǗ¤�Ŀ�ƢǸǯ�Ƕǰē�Â¢�ƶȈǴŤ�ƨǘǇ¦Ȃƥ�Ƥ ǇƢǼŭ¦�ƨǳǄǼǷ

3ء السيئة."البصري على األعمى،أو مشاكلة كما يف إطالق السيئة على جزا

 4/ الكليـة:

1
.67البحر المحیط،مباحث الحقیقة والمجاز،المجاز،فصل في سرد أنواع عالقات المجاز،بدر الدین بن محمد بھادر الزركشي،ص 

2
.70م ن ، ص 

3
.74م ن ، ص 
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�̈®ƢǠǳ¦�Àȋ�ǶȀǴǷƢǻ¢�Ä¢�ǶĔ¦̄¡�Ŀ�ǶȀǠƥƢǏ¢�¦ȂǴǠƳ��ńƢǠƫ�ǾǳȂǬǯ� ǄŪ¦�ȄǴǟ�ǲǰǳ¦�ǶǇ¦�¼ȐǗ¤�ȆǿÂ�

1أن االنسان ال يضع أصبعه يف أذنه..."

 5- الجزئية:

"وهي إطالق اجلزء وإرادة الكل،كقوهلم:"فالن ميلك كذا رأسا من الغنم أو ذبح كذا رأسا من 

 البقر".وكاستعمال العني اليت هي اجلارية يف اجلاسوس...

.2كقوله تعاىل:"فتحرير رقبة مومنة" املقصود:حترير إنسان مسلم كامل وليس رقبته فقط

 6/ العمومية والخصوصية:

3"كقولنا:"لعب املصريون يف مباراة كذا" نقصد وفدا من املصريني ال كلهم."

 7/ الالزميـة والملزومية:

4:"طلع الضوء؛واملقصود طلعت الشمس،أو قولنا:"مشيت يف الشمس؛أي يف حر الشمس.""مثال

 8/ اعتبار ما كان أو ما سوف يكون:

"كقولك ألخيك الذي يدرس الطب:"يا دكتور.أو كقوله تعاىل:"وآتوا اليتامى أمواهلم"أي بعد بلوغهم 

��ȄǷƢƬȇ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔ¢�¦°ƢƦƬǟ¦5

 9/ المجاورة:

1
.75م ن ، ص 

2
.76م ن ، ص 

3
مجاز(بالغة)من(ویكیبیدیا)،الموسوعة الحرة.

4
م ن. 

5
م ن.
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باسم ما جياوره،كإطالق لفظ"الراوية" على القربة اليت هي ظرف للماء،فإن "وهي تسمية الشيء 

�ƨǴǔǨǴǳ�ǖƟƢǤǳ¦��ǶŮȂǫ�¦ǀǯÂ����ƢŮ�Ǿƫ°ÂƢĐ�ŚǠƦǳ¦�ȄǴǟ�ǪǴǗ¢�Ľ�ŚǠƦǴǳ�ǶǇ¦�ǲǏȋ¦�Ŀ�ƨȇÂ¦ǂǳ¦�

�̈ŗǼǟ�¾ȂǬǯÂ�ƢƦǳƢǣ�ǺƠǸǘŭ¦�ÀƢǰŭ¦�°ÂƢš �ƢĔȋ�̈°ǀǬƬǈŭ¦

ليس الكرمي على القنا مبحرم. فشككـت بالرمح األصم ثيابه***                

1أراد بثيابه نفسه."

 10/ إطالق اسم الفـاعل أو المفعول على الفاعـل أو المفعـول أو المصـدر:

2"كقوله تعاىل:"فال عاصم اليوم من أمر اهللا"أي :ال معصوم،وكقوله تعاىل:"حجابا مستورا.أي ساترا.

 11/ اآلليـة:

أثرها،كقوله تعاىل:"وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه" أو  "وهي اليت فيها اآللة ويقصد 

 كقولنا:"يتكلم فالن مخسة ألسن.واملقصود:مخس لغات."

 12/ احملليـة:

ما ذكر فيه احملل وقصد به ما حيل به،كقولنا:"ركبت البحر"فهنا ذكر احملل(البحر)وقصد ما حيل 

 به(السفينة).

1
.77البحر المحیط،مباحث الحقیقة والمجاز،المجاز،فصل في سرد أنواع عالقات المجاز،بدر الدین بن محمد بھادر الزركشي،ص 

2
مجاز(بالغة)من ویكیبیدیا،الموسوعة الحرة.
ي:السببیة،المسببیة،المشابھة،التضاد،الكلیة،الجزئیة،إطالق ما بالفعل على ما بالقوة،المجاورة،اعتبار تع:بعض العلماء ذكر أكثر من ثالثین عالقة ھ

الزم على ما كان علیھ،اعتبار ما یؤول إلیھ،المجاز بالزیادة،المجاز بالنقصان،التعلیق الحاصل بین المصدر واسم المفعول أو الفاعل،إطالق اسم ال
لمحل،إطالق المنكر وإرادة المعّرف،إطالق المعرف بالالم وإرادة الجنس،إطالق النكرة وإرادة الجنس،إطالق اسم الملزوم،تسمیة الحال باسم ا

ن المقید على المطلق،تسمیة البدل باسم المبدل منھ،عكسھ كتسمیة األداء بالقضاء،القلب،التشبیھ،قلب التشبیھ،الكنایة،التعریض،االنقطاع م
ذم وعكسھ،ورود األمر بصیغة الخبر وعكسھ،ورود الواجب أو المحال في صورة الممكن،التقّدم والتأّخر،إضافة الجنس،ورود المدح في صورة ال

الشيء إلى ما لیس لھ،اإلخبار عن الشيء ووصفھ لغیره،تجاھل العارف.
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 13/ احلاليـة:

به احملل،كقوله تعاىل:"إن األبرار لفي نعيم"،فهنا ذكر احلال (النعيم) وأريد ما ذكر فيه احلال وقصد 

 احملل(اجلنة).

والعالئق كثرية ذكرنا املشهور منها،فكل ما استحسنه الذوق اللغوي جاز قوله.....تع

 ب- المجاز المركـب المرسل:

�ƨđƢǌŭ¦�Śǣ�ƨǫȐǠǳ�Ǿǳ�̧ȂǓȂŭ¦�ŘǠŭ¦�Śǣ�Ŀ�ǲǸǠƬǈŭ¦�¿Ȑǰǳ¦�Ȃǿ� وهو ال يشتمل على كلمات

1منفصلة...بل يقع يف املركبات اخلربية واإلنشائية."

 أمثلة:

 1/" التحســر:

 كقوله:"ذهب الصبا وتولت األيام...فإنه خرب يقصد منه إنشاء التحسر على ما فات من شبابه.

 2/ إظهار الضعـف:

 كقوله تعاىل:"رب إين وهن العظم مين..."أي أصبحت ضعيفا.

 3/ إظهار الســرور:

 كقوله تعاىل:"يا بشرى هذا غالم".

 4/ الدعاء:

 كقولنا:"هداك اهللا للسبيل السوي".

1
مجاز(بالغة)من ویكیبیدیا،الموسوعة الحّرة.
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 5/ إظهار عدم االعتماد:

1قال تعاىل:"هل آمنكم عليه إال كما أمنتكم على أخيه من قبل"."

 المجاز عنـد ابن قتيبـة:

276�Ŀ�±ƢĐ¦�Ʈقال الدكتور حممد حسني علي الصغري:"يبدو أن ابن قتيبة (ت Ş�ń¤�ƢǫƢƦǇ�ÀƢǯ�ºǿ

ضوء القرآن يف كتابه"تأويل مشكل القرآن"ولكن التحقيق يف املوضوع لديه مل ميثل عمال مستقال يف 

2هذا الباب،بل شكل بابا يف الكتاب..."

 مث أضاف الدكتور حممد حسني علي الصغري قائال:

ف من ذلك كان كالميا،ألن أكثر غلط "عقد ابن قتيبة بابا خاصا للمجاز يف كتابه.ويبدو أن اهلد

�À¢� ȏƚǿ�ÀƢǰǷƜƥ�ÀƢǯÂ�ǲƸǼǳ¦�ƪ ǨǴƬƻ¦Â�¼ǂǘǳ¦�Ƕđ�ƪ ƦǠǌƬǧ�ǲȇÂƘƬǳ¦�Ŀ�±ƢĐ¦�ƨȀƳ�ǺǷ�ÀƢǯ�śǳÂƘƬŭ¦

�ȄǴǟ�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ǾǼǷ�®°Â�ƢǷ�¦ȂǴǸŹ�À¢�ȏ�©ȏȏƾǳ¦�ǖǈƦƬƫÂ�ǂǷȋ¦�ǶǈƸȈǧ�±ƢĐ¦�ƨǠǇ�ń¤�¦ȂǠƳǂȇ

3احلقيقة فتضلهم الشبهات."

 واسرتسل قائال:

"وقد عمد ابن قتيبة ألبعاض من آيات القرآن الكرمي؛وشرح يف ضوئها ما يذهب إليه أهل التأويل 

�ȐȈǐǨƫÂ�ƨǴŦ�¦ȂǳƢǫ�ƢǷ�ȆǨǼȈǧ�±ƢĐ¦�̈ǂƟ¦®�ń¤�Ǯ ǳǀƥ�®ȂǠȈǳ�±ƢĐ¦�ÀÂ®�ƨǬȈǬūƢƥ�śǴƟƢǬǳ¦

¦�ƨƸǏ�ȄǴǟ�¦ƾȀǌƬǈǷ�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�±ƢĐ¦�ÀȐǘƦƥ�śǴƟƢǬǳ¦�ȄǴǟ�ǽ®°�ǺǷ�ƾȇǄŭ¦>�ƢǼȈǴǟ�ǂǷ�ƾǫÂ@ لقول به

�ǺǰŻ�ȏ�ƨǸƟƢǫ�©¦°ƢƦǟÂ�ƨǳÂ¦ƾƬǷ�· ƢǨǳȋ�ƨȈǷȂȈǳ¦�ǶēƢȈƷ�Ŀ�§ǂǠǳ¦�ƾǼǟ�ň¦ƾȈŭ¦�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ

��±ƢĐƢƥ�ȏ¤�ƢȀǴȇÂƘƫ4

1
م نفســـــــھ.

2
.24مجاز القرآن خصائصھ الفنیة وبالغتھ العربیة للدكتور محمد حسین علي الصغیر،ص 

3
.26-25م ن،ص 

4
.26م ن ،ص 
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 وقال الدكتور أيضا:

�ƨǬȈǬū¦Â�ƢǻƢȈƷ¢�±ƢĐ¦�ǽ°ƢƦƬǟƢƥ�°ƢƸƬǧ�±ƢĐƢƥ�ƨǬȈǬū¦�ǖǴź�ƾǫ�Ǿǻ¢�ƨƦȈƬǫ�Ǻƥ¦�ƾǼǟ�ǚƷȐŭ¦�ǺǰǳÂ�

ة من اآليات القرآنية دليال على املوضوع.جمازا،وحيشر لذلك مجل  

فهو كما يرى أستاذنا الدكتور بدوي طبانة:"ال يرى يف إرادة احلقيقة عجبا يف مثل قوله تعاىل:"ائتيا 

طوعا أو كرها"وقوهلما:"أتينا طائعني"أو قوله:"هل امتألت" فتقول:"هل من مزيد"ألن اهللا تبارك وتعاىل 

1ل ويسخر اجلبال والطري بالتسبيح."يُنطق اجللود واأليدي واألرج

�ǲǸǠƬǈȇÂ�ǽǂǰǧ�ǲȈÉŸ�ȂȀǧ�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�±ƢĐ¦�¶ƢƦǼƬǇ¦�Ŀ�ƨȇ®ƢȀƬƳ¦�ƨǇ°ƾǷ�Ƥ ƷƢǏ�ƨƦȈƬǫ�Ǻƥ¦�À¢�Ǫū¦Â�

�ǶȀǨǳ�ƢǧȐƻ�±ƢĐ¦�©ƢƦƯ¤�Ŀ�ȆǷȐǰǳ¦�ǾƦǿǀǷ�ǪǬƸȈǳ�ň¡ǂǬǳ¦�±ƢĐ¦�ǽƢǼǰƬǇ¦�Ŀ�ȆǣȐƦǳ¦�ǾǇƾƷ

2الطاعنني بوقوعه يف القرآن."

إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم الرمحن وّداً"يرى أنه ليس كما ففي قوله تعاىل:"

�Őǳ¦�ń¤�ƢƦƦŰ�ƾȀƬĐ¦�ǎ ǴƼŭ¦�Ãǂƫ�ƪ ǻƘǧ�ƨƦŰ�®ƢƦǠǳ¦�§ȂǴǫ�Ŀ�ǶŮ�ǲǠŸ�Ǿǻ¢�®¦°¢�ƢŶ¤Â�ÀȂǳÂƘƬȇ

والفاجر،مهيبا،مذكورا باجلميل،وحنوه قول اهللا سبحانه وتعاىل يف قصة موسى عليه السالم:"وألقيت 

حمبة مين"،مل يرد يف هذا املوضوع أين أحببتك؛وإن كان حيبه،وإمنا أراد أنه حببه إىل القلوب عليك 

وقربه من النفوس،فكان ذلك سببا لنجاته من فرعون،حىت استحياه يف السنة اليت يقتل فيها 

3الولدان."

ومترسه يف طالقة "ويستمر ابن قتيبة يف عملييت االستنباط واالستدالل عليه من خالل ذائقته الفنية،

�ǺǷ�¦ǀǿÂ�ǲƦǫ�Ǟ �ǺǷ�ǲËǏƘƫ�ƾǫ�Ǻǧ�ǾǻƘǯÂ�ƨȈƷȐǘǏȏ¦�ǽ®ÂƾƷ�ƾǠƥ¢�ń¤�±ƢĐƢƥ�Ƥ ǿǀȈǧ�ĺǂǠǳ¦�ÀƢȈƦǳ¦

��Ä±ƢĐ¦�ƾǠƦǳ¦� ¦ǂǬƬǇ¦�Ŀ�ƨƦȈƬǫ�Ǻƥ¦�©¦ǄȈŲ4

1
م ن ،ص ن.

2
م ن ،ص ن.

3
.27-26مجاز القرآن خصائصھ الفنیة وبالغتھ العربیة للدكتور محمد حسین علي الصغیر،ص 

4
.27م ن ،ص 
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 واسرتسل الدكتور قائال:

ن ليس "ولعل من طريق ما استدل عليه بسجّيته الفطرية قوله تعاىل:"وجعلنا نومكم سباتا"فيذهب أ

السبات هنا النوم،فيكون معناه:فجعلنا نومكم نوما،ولكن السبات الراحة،أي جعلنا النوم راحة 

ألبدانكم،ومنه قيل:يوم السبت،ألن اخللق اجتمع يوم اجلمعة وكان الفراغ منه يوم السبت،فقيل لبين 

ة.وأصل إسرائيل:اسرتحيوا يف هذا اليوم،وال تعملوا شيئا،فسمي يوم السبت؛أي:يوم الراح

السبت:التمدد،ومن متدد اسرتاح،ومنه قيل:رجل مسبوت،يقال:سبتت املرأة شعرها،إذا نفضته من 

1العقص وأرسلته،مث قد يسمى النوم سباتا ألنه بالتمدد يكون."

 وعلق الدكتور قائال:

�Ǿǳ�śǴǏƚŭ¦�ǺǷ�ÀƢǯ�ǲȀǧ�À¡ǂǬǳ¦�±Ƣů�ƨƦȈƬǫ�Ǻƥ¦�ǶȀǧ�ȆǟȂǓȂŭ¦�ǂǜǼǳ¦Â��Ņȏƾǳ¦�¼ÂǀƬǳ¦�¦ǀđ� هذا ما

اعتقده حبدود غري مبالغ فيها،شاهدها عشرات الصفحات يف تأويل مشكل القرآن وقد خصصها 

�Ŀ�śƬǸȀǷ�śƬǘǬǻ�ń¤�ƨƦȈƬǫ�Ǻƥ¦�ǪƦǇ�ƾǫ����̧ȂǓȂŭ¦�Ŀ�̈ǄÈƴǼŭ¦�ª ȂƸƦǳ¦�̧Â°¢�ǺǷ�ËƾǠÉȇ�ƢŠ�À¡ǂǬǳ¦�±ƢĐ

 خدمة جماز القرآن:

�ǽË®°Â�Ǯ ǳ̄�ǾƬǌǫƢǼǷÂ�ǾȈǧ�±ƢĐ¦�̧ȂǫÂ�Ŀ�À¡ǂǬǳ¦ األولـــــى:إشارته منذ عهد مبكر إىل مسألة الطعن على

�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ĿÂ�§ǂǠǳ¦�ƾǼǟ�Ä±ƢĐ¦�ª Â°ȂŭƢƥ�śǼǟƢǘǳ¦�ȄǴǟ

الثانيـــــــــة: إيراده مفردات علَمي املعاين والبيان يف صدر كتابه بأمسائها االصطالحية الدقيقة اليت تعارف 

Đ¦�ƨǸǴǯ�¿¦ƾƼƬǇ¦�ËÀ¤Â�ǽǂǐǟ�Ǻǟ�ÀÂǂƻƘƬŭ¦�ƢȀȈǴǟ.از مبفهومها العام  

�±ƢůÂ�ƨǬȈǬƷ�ń¤�¿Ȑǰǳ¦�Ƕǈǫ�Ǿǻȋ�ƨǬȈǬƸǴǳ�ÅƢǸȈǈǫ�±ƢĐ¦�ǲǠƳ�ƾǬǧ�¿ƾǬƫ�ƢǷ�ȄǴǟ�̈®Ƣȇ±Â

1
م ن ،ص ن.
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وذهب إىل أّن أكثر الكالم إمنا يقع يف باب االستعارة،وهكذا شأن كل ما هو أصيل أن يعطيك 

1الدقة قدر املستطاع."

 أصـــل االشتقاق عنـد ابن قتيبـة:

 جـذور المسـألة:

قال فرهاديوساالر:"البد يف املشتق ـ كان امسا أو فعال ـ من أن يكون له أصل،ألن املشتق فرع مأخوذ 

من لفظ آخر، ولو كان أصال يف الوضع غري مأخوذ من غريه مل يكن مشتقاً،ولكن ما هو هذا 

 األصل املشتق منه؟أهو املصدر أم الفعل أم شيء آخر؟

2ختصار ـ هذا اخلالف بني البصريني والكوفيني."يف ذلك خالف بني العلماء،ونذكرـ با

يف حني يرى المصدر اختلف البصريون والكوفيون يف أصل االشتقاق؛فالبصريون يَرْوَن أن أصله 

3أصل االشتقاق،واحتّج كّل فريق بأدلّة."الفعل الكوفيون أّن 

 أما حجج البصريني فهي:

يدّل على شيء واحٍد ـ أي احلدث ـ أّما الفعل فيدّل "مسُِّي املصدُر مصدراً لصدور الفعل عنه،واملصدر

بصيغته على شيئني ومها:احلدث والزمان احملّصل،ومبا أّن الواحد أصل االثنني؛فاملصدر أصل الفعل.

كما أّن املصدر يدّل على زمان مطلق،أّما الفعل فيدّل على زماٍن معّني،ومبا أّن املطلق أصٌل 

4للمقّيد؛فاملصدر أصٌل للفعل.

1
.28-27مجاز القرآن خصائصھ الفنیة وبالغتھ العربیة للدكتور محمد حسین علي الصغیر،ص

2
من موقع دیوان العرب مقال بعنوان:االشتقاق حاضنة اللغات والمصطلحات،بقلم:فرھادیوساالر.

3
م نفســـــــھ.

4
م نفســــــــھ.
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ومن احلجج أيضاً قوهلم أّن املصدر اسم واالسم يقوم بنفسه ويستغين عن الفعل،يف حني أّن الفعل ال 

يقوم بنفسه بل يف حاجٍة إىل االسم وال يستغين بنفسه؛وما ال يفتقر إىل غريه أوىل بأن يكون أصالً مما 

 ال يقوم بنفسه.

وأْيضاً قوُهلم أّن املصدَر مثاٌل واحٌد؛حنو:الضـرب،والفعل له أمثلة وصيغ خمتلفة."1

وتابع قائالً:

"وأّما أهّم حجج الكوفيني فهي قوهلم بأّن:

املصدر يذكر تأكيداً للفعل حنو:ضربُت ضرباً ،ورتبة املؤكَّد تأيت قبل رتبة املؤكِّد وهناك أفعاٌل ال مصادر 

من هذه األفعال الستحالة هلا،مثل:أفعال الذّم،واملدح،والتعّجب...فلو كان املصدر أصالً ملا خال 

2وجود الفرع من غري أصٍل.

ومن احلجج أيضاً؛أّن الفعل يعمل يف املصدر حنو؛ضربت ضرباً ومبا أّن رتبة العامل قبل رتبة املعمول 

وجب أن يكون املصدر فرعاً عن الفعل،وكذلك املصدر يصّح لصّحة الفعل ويعتّل 

العتالله،مثل:ذهب ذهاباً،رمى رمياً.3

الدكتورة هين سنية:إّن اختالف العلماء يف أصل االشتقاق نظرا لعدم الوصول فيه إىل قوٍل وقالت 

فصٍل استمّر سارياً بني الباحثني،إذ مل يقتصر االجنذاب حنو أحد الرأيني على القدماء وحسب وإّمنا 

4استمّر أيضاً عند احملدثني؛فمنهم من رّجح الفعل ومنهم من رّجح املصدر.

ًة:وأضافت قائل

فمن رأى الفعل منطلقاً للعمليات االشتقاقية عّلل ترجيحه له استناداً إىل عملّية العملّية االشتقاقية  

كـ:عبد اهللا أمني حيث قال:"غري أّن قواعد االشتقاق ُوِضعت يف كتب النحو والصرف وغريها 

1
م نفســـــــھ.

2
.قاق حاضنة اللغات والمصطلحات،بقلم:فرھادیوساالر.من موقع دیوان العرب مقال بعنوان:االشت

3
م نفســـــــھ.

4
.82رسالة دكتوراه بعنوان :تناسل الدالالت االشتقاقیة للمادة االشتقاقیة (اللغویة) ھّني سّنیة .ص 
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كان وغريها من األفعال الشتقاق املصادر واملشتقات املشهورة وهي:أمساء الفاعل واملفعول والزمان وامل

1ومل يوضع شيء من هذه القواعد الشتقاق األفعال وهذه املشتقات من املصادر." 

وأضافت قائلًة أيضاً:

وتبعه يف هذا التعليل الباحث:فرحات عّياش بقوله:"غري أنّه من العسري أن يظفر أحٌد بالّدليل القاطع 

ومل يبق أمامنا إالّ االعتماد على القرائن اليت تدّل على واحلّجة الدامغة لرتجيح أحد الرأيني عن اآلخر،

��ƨȈƥǂǠǳ¦�Ƥ Ƭǰǳ¦�Ƣđ�ǂƻǄƫ�Ŗǳ¦�©ƢǸǴǰǳ¦�Ƥ Ǵǣ¢�¼ƢǬƬǋ¦�°ƾǐǷ�Ȃǿ�ǲǠǨǳ¦�ËÀ¢
2

وقالت الدكتورة هّين سّنية:

ومن رأى املصدر منطلقاً للعمليات االشتقاقية،الباحث املختار كرمي عند معاجلته للجذر اللغوي وبيان 

لغة العربية،حيث قال:"وتتمثل هذه الوحدات اليت نعتربها أوىل باجلذرية أوال فيما أطلق مفاده يف ال

�Ë² ¢�ǲưŤ�°®Ƣǐŭ¦�ǽǀǿ�ª ƾū¦�ǶǇƢƥ�ǾȇȂƦȈǇ�ǽƢËũ�ƾǫÂ�®ËǂĐ¦�ȆƯȐưǳ¦�°ƾǐŭ¦�ƶǴǘǐǷ�̈ƢƸǼǳ¦�ǾȈǴǟ

3العربية عنها يتناسل اجلّم الغفري من اللغة..."

طلق للعمليات االشتقاقية:حممد حسن حسن جبل،وقد صرّح بأّن ومن اْحملدثني الذين رأوا أّن الفعل من

الفعل هو أصل املشتقات قائًال:"لكن إذا كان علينا أن خنتار موقفاً مع أّي الرأيني نقول:إّن الفعل هو 

األْوىل بأن يكون أصًال،أي مصدراً للمشتقات اللفظية املشهورة:اسم الفاعل،واسم املفعول...إخل 

4صدر واملرّة واهليئة."وُيضّم إليها امل

هذا عن املؤيّدين سواء لرأي الكوفة أم لرأي البصرة،وكان هناك حمايدون مل مييلوا ألّي من الرأيني،منهم 

الباحث :متّام حّسان الذي أخذ موقفا حمايدا حول مسألة أصل االشتقاق،حيث قال:"والذي أراه 

�ƨǬȇǂǗ�ń¤�ǶȀƬǬȇǂǗ�ȄǴǟ�Ƣđ�ÀȂȈǧǂǐǳ¦�¾ƾǠأجدى على دراسة هذه املشكلة(مشكلة االشتقاق)أن ي

1
.13م ن؛ وینظر قول عبد هللا أمین في :(االشتقاق لـ: عبد هللا أمین) ص 

2
.82اسل الدالالت االشتقاقیة للمادة االشتقاقیة(اللغویة) ھّني سّنیة،ص رسالة دكتوراه بعنوان:تن

3
.أو ینظر قول الباحث المختار كریم في:مراجعة لنظریة الجذور واالشتقاق في الفصحى،للمختار كریم،مجلة مجادلة السائد في 83م ن / ص 

.126اللغة واألدب والنقد،ص 
4

.57اقي في تفسیر ابن قتیبة لداللة غریب القرآن ؛ ابن عابد مختاریة،ص رسالة ماجستیر بعنوان:التأصیل االشتق
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املعجميني...وإذا صح لنا أن نُوِجد رابطة بني الكلمات فينبغي لنا أالّ جنعل واحدة منها أصالً 

لألخرى،وإّمنا نعود إىل صيغ املعجميني بالربط بني الكلمات بأصول املادة،فنجعل هذا الربط 

قاق،وبذلك نعترب األصول الثالثة أصل االشتقاق باألصول الثالثة أساس منهجنا يف دراسة االشت

�¾ȂǏȋ¦�ǽǀǿ�ń¤�Ƥ ǈǼǻ�À¢�ǞȈǘƬǈǻ�ȏ�¦ǀđÂ�Ǯ ǳǀǯ�ƢȀǼǷ�ǪƬǌǷ�ȆǓƢŭ¦�ǲǠǨǳ¦Â�ƢȀǼǷ�ǪƬǌǷ�°ƾǐŭƢǧ

الثالثة أّي معىن معجمي على حنو ما صنع ابن جّين وإّمنا جنعل هلذه األصول معىن وظيفيا :هو ما 

1املفردات."تؤّديه من دوٍر يف تلخيص العالقة بني 

نستنتج من هذا القول أّن منطلق العمليات االشتقاقية عند الباحث متّام حّسان هو (األصل 

�ƨǟȂǸů�śƥ�ƨǯŗǌŭ¦�» ÂǂƸǴǳ�ƾȇǂš �º�ƢēǂǯǀǷ�Ŀ�ƨȈËǼǇ�Ëřǿ�ƨưƷƢƦǳ¦�ǾǧËǂǠƫ�ƢǸǯ�º�Ȃǿ�Äǀǳ¦Â�ȆǸƴǠŭ¦

عضها من بعض ِوفق مبدأ الكلمات املتوفرة عليها،دون تعيني أيٍّ من أصوهلا املعنويّة املتعّددة املتفرّع ب

 تناسل الدالالت االشتقاقية للمادة االشتقاقية(اللغوية)...2

قال فرهاديوساالر:     

 .....هذا وقد تضاربت اآلراء يف حجم الدائرة اليت يشملها االشتقاق من الكلم:قال الدكتور:

صاحل:"أّما الرأي يرى بعضهم أّن الكلم بعضه مشتق وبعضه غري مشتق،فمثالً قال الدكتور صبحي ال

العلمي اجلدير بأن ننتصر له؛فهو ما ذهب إليه املؤلفون يف االشتقاق  

كقطرب،واألصمعي،األخفش،ابن دريد،الزجاج،الرماين،وابن خالويه من أّن بعض الكلم مشتق 

وبعضه غري مشتق،كما قال السيوطي:"اختلفوا يف االشتقاق األصغر،فقال سيبويه،واخلليل،وأبو 

خلطاب،وعيسى بن عمر،واألصمعي،وأبوزيد وابن األعرايب،والشيباين،وطائفة:بعض الكلم عمرو،وأبو ا

3مشتق وبعضه غري مشتق."

1
.58رسالة ماجستیر بعنوان:التأصیل االشتقاقي في تفسیر ابن قتیبة لداللة غریب القرآن ؛ ابن عابد مختاریة ؛ /ص 

2
.93م ن / ص ن ؛ أو یراجع تناسل الدالالت االشتقاقیة ،ھني سنیة،ص 

3
لعرب مقال بعنوان:االشتقاق حاضنة اللغات والمصطلحات،بقلم:فرھادیوساالر.من موقع دیوان ا
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1وقالت طائفة أخرى من املتأخرين  اللغويني:الكلم كله مشتق؛وُنِسب هذا إىل سيبويه والزجاج."

م من بعض؟قال ابن فارس:"باب القول على لغة العرب هل هلا قياس،وهل ُيشتق بعض الكال  

أمجع أهل اللغة ـ إالّ من شّذ منهم ـ أّن للغة العرب قياساً،وأّن العرب تشتق بعض الكالم من 

بعض،وأّن اسم اجلّن مشتق من االجتنان، وأّن اجليم والنون تدّالن أبداً على الّسرت،تقول العرب 

،وأّن اإلنس من للدرع:ُجنَّة،وأجَّنَُّه الليل،وهذا جنني،أي هو يف بطن أمِّه أو مقبورٌ 

2الظهور،يقولون:آَنْسُت الشَّْيَء:أْبَصْرتُه."

وعلى هذا سائر كالم العرب،عِلم ذلك من عِلم،وجِهله من جِهل...وطائفة قليلة من الباحثني 

3القدامى قالوا:إّن الكلم كله أصل وليس منه شيء اشتق من غريه."

اً بل الصحيح أّن العرب اشتقت من األمساء " والرأي األرجح أن نقول:إّن أصل االشتقاق ليس واحد

واألفعال واحلروف لكن بدرجات متفاوتة،وأكثر ما اشتق منه األفعال مث األمساء مث احلروف،وهذا ما 

تع4يراه عدد من الباحثني احملدثني ."  

 أصـل االشتقـاق عند ابن قتيبة:

اللغوي،لطائفة من املفردات،لكنه مل حيدد حتّدث ابن قتيبة يف كتابه(تأويل مشكل القرآن)عن األصل 

رأيه فيما إذا كان الفعل عنده هو أصل االشتقاق أم املصدر.واملالحظ من خالل تتّبعي لتفسريه 

اللغوي ملفردات الكتاب أنّه كان مرة يرد هذه املفردات إىل الفعل ومرة يعيدها إىل املصدر.

ومن أمثلة رّده أصل االشتقاق إىل الفعل قوله يف أصل لفظة(القضـاء):

2أي:حتمه عليها".1"أصل قضى:َحَتَم،كقوله عز وجل:"فيمسك اليت قضى عليها املوت."

1
م نفســـــــــــــھ.

2
من موقع دیوان العرب مقال بعنوان:االشتقاق حاضنة اللغات والمصطلحات،بقلم:فرھادیوساالر..

3
م نفســـھ.

4
م نفسـھ.

تع:وھذا ما أرجحھ أنا أیـــــــــــــضاً.
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وكقوله أيضاً يف أصل لفظة (اهلـــــدى):

،وقوله تعاىل:"اهدنا إىل سواء 3"أصل َهَدى:أرشد،كقوله تعاىل:"عسى ريب أن يهديين سواء السبيل"

5قال:أي:أرشْدنا".4الصراط"

�أما جǮ ǳ̄�ƨǴưǷ¢�ǺǷÂ�°ƾǐŭ¦�ń¤�Ƣē®ƢǟƜƥ�ƢȀǴËǏ¢�ƾǬǧ�Ãǂƻȋ¦�©¦®ǂǨŭ¦�ǲ

،"وأصل السجود التطأطؤ 8،"وأصل الفْيء الرجوع"7،"وأصل اهلَْزم الكْسر"6"وأصل التزكية الزيادة"

،"احلرج أصله 11،"السبب أصله احلبل"10،"وال أرى أصل هذا احلرف[القنوت]إالّ الطاعة"9وامليل"

،"الرجم أصله 14،"وأصل اخللق التقدير"13[يعين الكرم]وإن اختلف فأصل الشرف"،"وهذا 12الضيق"

16،"وأصل هذا كله[يعين السعي]املشي واإلسراع".15الرمي"

من خالل تتبعي لتأصيل ابن قتيبة للمفردات اليت أوردها يف كتابه تأويل مشكل القرآن الحظت أنّه 

اللتني أرجع أصلهما إىل الفعل عاد قرّدمها إىل  يرد معظم املفردات إىل املصدر وحىت يف املفردتني

،مث عاد فقال:"ُمثَّ َيِصُري احلَْتُم 17املصدر،مثالً يف لفظة( القضـاء) قال:"أصل قضى َحَتَم"

،مث عاد فقال:"مث يصري اإلرشاد 19،وكذلك لفظة(اهلـدى)قال:"أصل هدى:أرشد"18ِمبََعاٍن"

1
.42سورة الزمر،اآلیة 

2
.441تأویل مشكل القرآن البن قتیبة،ص 

3
.22سورة القصص،اآلیة 

4
.22سورة ص ،اآلیة 

5
.443تأویل مشكل القرآن البن قتیبة،ص 

6
.344م ن / ص 

7
.351م ن / ص

8
.416م ن / ص 

9
م ن / ص ن.

10
.452م ن / ص 

11
.464/ ص تأویل مشكل القرآن البن قتیبة

12
.484م ن / ص 

13
.495م ن / ص 

14
.507م ن / ص 

15
.508م ن / ص 

16
.510م ن / ص 

17
.441م ن / ص 

18
م ن / ص ن .

19
.443م ن / ص 
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ل إىل وجهة النظر البصرية[املصدر هو األصل].ولكن ما ،لكن هذا ال يعين أّن ابن قتيبة ميي1مبعاٍن"

استنتجته من خالل استقرائي ملؤلَّف ابن قتيبة أنّه مل يكن مهتّماً بتحديد ِوجهة نظره يف هذه املسألة 

بل صّب جل اهتمامه يف تأويل اإلشكاالت والشبهات اليت اّدعاها املّدعون على كالم رب العاملني 

ا وإيضاح املشكل منها.وسعى جاهداً إىل دحضه  

مبدأ ِوحـدة وتعـّدد األصــول االشتقاقية:

نعين بوِحدة األصول االشتقاقية أن يكون للمادة اللغوية أو االشتقاقية أو اجلذر اللغوي أصل اشتقاقي 

واحد أو داللة اشتقاقية واحدة ترجع إليها أو تتناسل منها مجيع االستعماالت املتفّرعة.

أن يكون هلا أكثر من أصل. ونعين بالّتعّدد  

وحـدة وتعـّدد األصـول االشتقاقيـة في العربيــة:

ميكن عّد ابن فارس من اللغويني األوائل الذين اهتّموا بإجياد صلة بني املدلوالت املختلفة للجذر 

اللغوي الواحد وحماولة إرجاعها إىل أصوهلا وتوضيح هذه الصلة ما استطاع إىل ذلك سبيال،وإن مل 

ختل املعجمات السابقة مثل الَعْني واَجلْمَهَرة من مثل هذه اإلشارات ولكن بصورة متفرقة فردية حىت 

�Ŗǳ¦�ƨȈǳȏƾǳ¦�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�Ʈ ƸƦȇ�ÅȐǷƢǰƬǷ�ÅƢǸƴǠǷ�řƦȇÂ�ƨǸǬǳ¦�ń¤�Ƣđ�ǞǧƾȈǳ�² °Ƣǧ�Ǻƥ�ƾŧ¢� ƢƳ

2لفتت انتباهه..."

احلذق باللغة،وَتَكنُّه أسرارِها،وفهم أصوهلا،إذ يرد إّن ابن فارس يف كتابه(املقاييــس) قد بلغ الغاية يف 

3مفردات كل مادة من مواد اللغة إىل أصوهلا املعنوية املشرتكة فال يكاد خيطئه التوفيق..."

1
م ن / ص ن .

2
عنایة أحمد بن فارس بالداللة المحوریة[األصل االشتقاقي]في معجم مقاییس اللغة،لألستاذ الدكتور عبد الكاظم الیاسري ضمن مجلة آداب

.11)ص 2الكوفة،العدد(
3

عنایة أحمد بن فارس بالداللة المحوریة[األصل االشتقاقي]في معجم مقاییس اللغة،لألستاذ الدكتور عبد الكاظم الیاسري ضمن مجلة آداب 
..11)ص 2الكوفة،العدد(
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".....األصل االشتقاقي جلذر ما، هو املعىن الذي يتحقق حتققا علميا يف كل االستعماالت املصوغة 

من هذا اجلذر.يعين أّن هذا املعىن يتحقق يف كل استعماالت هذا اجلذر،قال ابن فارس يف:"(هــفّ )

(اهلاء والفاء أصل صحيح يدل على خّفة وسرعة يف سري وصوت)فلو قلنا أّن األصل االشتقاقي 

للجذر (هـــّف)هو:(خفة وسرعة يف سري أو صوت)معىن هذا أّن هذا املعىن متحقق يف كل 

 استعماالت هذا اجلذر.فمثال يقال:

اهلفيف:سرعة السري(فمعىن اخلفة والسرعة يف السري واضحة).ـ   

ـ الريح اهلّفافة:اخلفيفة اهلبوب(فمعىن اخلفة والسرعة يف سري الريح واضحة).

ـ قميص هفهاف:رقيق(مسُِّي بذلك خلفته).

ـ الشهد اهلّف:الرقيق القليل العسل(مسُِّي بذلك خلفته).

ا خفت من املاء)."ـ اهلّف:الذي هراق ماءه خّف من السحاب
ّ
1(مسُِّيت بذلك مل

                                                                      اهلفيـــف:سرعـــة السيــر.

 الريـح اهلفافة:اخلفيفة اهلبــوب.

اليهفـوف:األمحـــق(مسَُِّي بذلك خلّفة عقلـه).    

قميــٌص هفهــاف:رقيــق.

1
.15م ن / ص 



التفسیر االشتقاقي لداللة مفردات تأویل مشكل القرآن البن قتیبة

136

الشَّهــُد اهلِـــّف:الرقيـق القليـل العسـل.

اهلِـّف:الـذي هـراق مـاؤه وخـف مـن السحـاب.

1

    األصـل االشتقاقــي(هـ ف ).                                                          

"إّن نظرية األصل االشتقاقي للجذر حققت جناحاً باهراً،ووجدت هلا تطبيقات عملية يف عدد من 

املعاجم يف طليعتها املعجم القّيم املوسوم بـ:معجم مقاييس اللغة الذي صّنفه ابن فارس.فكل مدخٍل 

2نيها."يف هذا املعجم يبدأ باملعىن األصلي للجذر،قبل أن ُتسرد الكلمات املشتقة منه ومعا

"ولنضرب مثالً على ذلك باملدخل(س ج ل )؛قال ابن فارس:"السني واجليم والالم أصٌل واحٌد يدّل 

اَء 
َ
على انصباب املاء بعد امتالئه.من ذلك السَّْجلُ :وهو الّدلو العظيمة،ويقال:َسَجْلُت امل

َساَجَلة:
ُ
املفاخرة،واألصل يف الّدالء:إذا فَاْنَسَجل؛وذلك إذا صببُته،ويقال للضَّرِْع املمتلىء:َسْجل،وامل

ْسَجل:وهو 
ُ
َتَساَجَل الرُجالن؛وذلك تنازُعهما،يريد كل واحد منهما غلبَة صاحبه،ومن ذلك الشيء امل

3املبذول لكل أحد كأنّه قد ُصبَّ َصبّاً،.....ويقال للكتاب ِسِجّل فمن السَّْجل...."

ء أصٌل واحٌد وهو امتداد الشيء يف ِعَرض "واملدخل (ب س ط )؛قال ابن فارس:"الباء والسني والطا

أو غري ِعَرض،فالِبَساُط ما يـُْبَسط،والِبَساُط:األرض،وهي البسيطة،يقال:مكان بسيٌط وَبساط،.....ويد 

فالٍن ِبْسٌط؛إذا كان منفاقاً،والبْسطُة يف كل شيء:السََّعة،وهو بسيط اجلسم والباع والعلم،قال اهللا 

علم واجلسم"ومن هذا األصل وإليه يرجع قوهلم للّناقة اليت ُخلَِّيت هي وولدها تعاىل:"وزاده بْسطًة يف ال

تع 4ال ُمتنع منه:ُبْسط"وغريها من املداخل اليت يعمد فيها ابن فارس إىل ذكر األصل ومعناه."  

1
م ن / ص ن .

2
معجم مقاییس اللغة،لألستاذ الدكتور عبد الكاظم الیاسري ضمن مجلة آداب الكوفة عنایة أحمد بن فارس بالداللة المحوریة [األصل االشتقاقي]في 

.27) ص 2العدد(
3

م ن / ص ن .
4

م ن / ص ن .
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�ƪ Ţ�ƨǠǸƬĐ¦�· ƢǨǳȌǳ�ÀȂǰȇ�À¢�ƶƳǂŭ¦�ǺǷ�ÀƢǯ�¦̄¤��¾Ƙǈȇ�ǲƟƢǇ�Ë§ Éǂǧونقدا لنظرية وحدة األصل�

�ǲǏ¢�ǺǷ�ǚǨǴǳ¦�ƨȀƳ�ǺǷ�ƪمادة ل ǬƬǋ¦�ƢĔ¢�ƢŭƢǗ��¦ƾƷ¦Â�ƢȇȂǼǠǷ�ȐǏ¢�ƢȀǫƢǬƬǋ¦�Ƥ ǈƷ�̈ƾƷ¦Â�ƨȇȂǤ

1لغوي واحد،فما الذي جعل ابن فارس يضع لكثري من املواد اللغوية أكثر من أصل معنوي واحد؟

جند أن ابن فارس قد بني أسباب تعّدد األصل االشتقاقي للجذر اللغوي الواحد،إذ وجدنا أّن الداللة

احملورية قد تتعّدد عند ابن فارس لتعّدد األصول أو أّن األصل الواحد قد يكون له عّدة أصول 

اشتقاقية؛وعند مالحظة هذا الّتعّدد جنده يرجع إىل األسباب اليت قد تكون أسباباً عاّمة ترجع للتطور 

ين يف احلقل الداليل الداليل وأسبابه اليت ترجع إىل االستعمال واحلاجة،وأسباب خاّصة ترجع إىل تبا

لكل أصل من األصول،فعّد كل جذر دّل على أكثر من معىن وكانت املعاين مرتابطة أو بينها عالقة 

عّده أصالً واحداً،فيما فّرق بني مدلوالت اجلذر الواحد اليت ال جيمعها حقل داليل واحد وليس 

بينهما أيّة صلة فجعلها أصوالً متباينة....

اجلذر(أ ز ب )"اهلمزة والزاي والباء أصالن القصر والدقة وحنومها ،واألصل  ومن ذلك ما قاله يف

اآلخر النشاط والّصخب يف بغي....."،وكذلك ما قاله يف اجلذر(ب هـ ش )إذ يرى أّن له أصالن 

يدل أحدمها على شبه الفرح،واآلخر جنس من الّشجر....،ومنها ما جعل له ثالثة أصول أو 

هـ ل)"الباء واهلاء والالم أصول ثالثة :أحدها التخلية،والثاين جنس من  أكثر؛من ذلك اجلذر (ب

وكذلك يف اجلذر(ب ض ع )قال:"الباء والضاد والعني أصول 2الدعاء،والثالث قلة يف املاء"

3ثالثة:األول الطائفة من الشيء عضوا أو غريه،والثاين بقعة،والثالث أن يشفى شيء بكالم غريه."

..منھم تع:عول ابن فارس في استنباط األصل االشتقاقي في مقاییس اللغة على كثیر من العلماء ،وما نقلھ عنھم ُیعّد المادة األساسیة لمعجمھ...
ھـ) ، وأخذ األصول االشتقاقیة للجذور اللغویة من كثیر من 244ھـ) ، ابن السّكیت (321ھـ) ، ابن درید (210ھـ)، األصمعي (175(الخلیل 

العلماء منھم:خلف األحمر والكسائي والفراء وأبو عبید القاسم بن سالم وأحمد بن یحي ثعلب وغیرھم.

1
م ن / ص ن .

2
.27لمحوریة......ص عنایة أحمد بن فارس بالداللة ا

3
م ن / ص ن .
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رين من رفض فكرة تعّدد األصول االشتقاقية رفضاً تاّماً وهو الدكتور حممد لكن هناك من املعاص

حسن جبل حيث قال:"لقد واجهت صعوبات علمية يف سبيل الوصول إىل املعىن األصلي،أو املعىن 

 احملوري لكل تركيب.كان من أمهها على اإلطالق:

ذا التعّدد،ألنّه بدا يل أن العمل ـ ـ  إمكانية تعدد املعىن األصلي،حيث وجدُتين مدفوعاً إىل رفض ه

حينئذ ـ سيكون قليل اجلدوى،مبعىن أّنين قد أضطر إىل اقرتاح معىن أصلي لكل استعمال أو عدد من 

استعماالت الرتكيب فيكون للرتكيب الواحد مخسة معان حمورية أو أكثر، وهذا يعين بقاء احلاجة إىل 

�Ņ�ǪǨƫ¦Â�©ƢǟȂǸĐ¦�¾ȂǏ¢�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦�ÀƢȈƥ يف ذلك احلني أن ُوفِّقت يف رّد كل استعماالت بعض

الرتاكيب إىل معىن أصلي واحد،فحّفزين ذلك إىل حماولة شق طريقي يف الرسالة كّلها على هذا 

1النمط".

 وأضاف قائال:

"وهنا درست يف عمل اإلمام اجلليل أمحد بن فارس يف معجمه مقاييس اللغة؛فوجدت أنين ميكن أن 

رية اليت استنبطها لبعض الرتاكيب اليت هلا أصل واحد.وشجعين ذلك على املضي أرد األصول الكث

قدما.ومل تكن كل أبعاد قيمة ذلك ـ أعين رّد كل استعماالت الرتكيب إىل معىن واحد ـ ولضحة يف 

 ذهين متام الوضوح يف ذلك الوقت.

املعاين األصلية لكل كل ما هنالك أين رأيت ذلك النهج أقرب إىل النظرة املستقيمة من تعّدد 

تركيب.....وتبيَّنُت أّن املعىن احملوري قليالً ما يعرب عنه بكلمة واحدة،بل غالباً ما حيتاج إىل صياغة 

2مركبة لتشمل كل معاين استعماالت الرتكيب الواردة ..."

وقال أيضاً:

1
المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكریم وركائزه الفنیة.إعداد:د/محمد حسن حسن جبل،من مجلة آفاق خدمة النص والمصطلح في 

.606/607الدراسات القرآنیة.ص 
2

.607م ن / ص 
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املعىن األصلي الذي "كانت الصعوبة التالية هي استعصاء بعض االستعماالت على االنطواء حتت  

أستشعره.فمثال إذا كان املعىن اللغوي األصل(األصل االشتقاقي)للحج هو القصد،فما موقع ِحَجاج 

1العني مثال من ذلك القصد؟"

مث قال:"...مث باحملاوالت الكثرية وباملعونة من اهللا تعاىل هديت إىل إمكان إعادة النظر يف 

يب[املادة االشتقاقية]هو جتّوف صلب حيمي ما يدخل فيه،أي معىن(القصد)،هذا وإىل أّن معىن الرتك

أّن املعىن احملوري لرتكيب(ح ج ج )[األصل االشتقاقي ملادة حجج]حيتوي على معىن الصالبة و 

الكهفية ،والدخول يف كهف،وذلك كِحجاج العني،هذا؛وتبيَّنُت أّن املعىن احملوري قليالً ما يُعّرب عنه 

2ما حيتاج إىل صياغة مركبة لتشمل كل معاين استعماالت الرتكيب الواردة." بكلمة واحدة؛بل غالباً 

 مث أضاف قائال:

"...وهنا ّحنيُت معىن (القصد) عن أن يكون معىن حمورياً لرتكيب (ح ج ج)،وُصغُت املعىن احملوري 

للرتكيب[األصل االشتقاقي للمادة]هكذا:جتّوٌف كهفيٌّ ُصلٌب حييط مبا يف داخله:كِحجاج 

العني،والوقرة يف العظم وحفر الطريق،ومنه:رَأٌس َأَحّج:ُصلب(شديد حمكم على ما فيه ،وأعلى الرأس 

ِقْحف ُصلب حتته جتّوف كهفي)،واحتّج الشيء:َصُلب(ظاهره)ومنه:حجَّ اجلُرَْح:َسبَـَره ليعرف 

مة عندنا َغْوره(فهذا دخول لشيء صلب ـ وهو املسبارـ يف جتويف كالكهف فهو من اإلصابة.(والعا

�ċƲƷ�ǾǼǷÂ��Ǫǧȋ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�Ŗǳ¦�̈ȂƴǨǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�ƪ Ǵƻ®�ƢĔ¢�Ä¢�ƪ ƥǂǣ�Ä¢�ƪ ËƴƷ�ǆ Ǹǌǳ¦�¾ȂǬƫ

البيت:قصده(زاره)دخل حوزته وحرمه،ولعّل احلّج يف األصل كان دخول البيت(الكعبة)كما يف اآلية 

)ملن دخله،قال اآلتية ويف ختصيص احلج بزيارة بيت اهللا احلرام.....إشارة إىل أنه كهف ومأمن(ُصلب

تعاىل:"ومن دخله كان آمناً"فيرتّجح لدّي ـ أخذا من أن املعىن اللغوي احملرر للحج هو الدخول،ومن 

هذه اآلية أيضا ـ أّن احلج كان حيصل يف الزمن األول بدخول احلاّج البيت(الكعبة نفسها)دخوال 

/ص 2مما يف الدّر املنثور(ج حقيقيا،مث طرأ ما جعلهم يقتصرون على دخول حيِّزه وحرمه....ويؤخذ 

1
م ن / ص ن .

2
المعجم االشتقاقي المؤصل وركائزه الفنیة؛إعداد الدكتور محمد حسن حسن جبل،من مجلة آفاق خدمة النص القرآني والمصطلح في الدراسات 

.607القرآنیة.ص 
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)أنّه منذ اجلاهلية كان من جّر جريرة؛قتل أو سرق ...إخل مث جلأ إىل احلرم مل يـَُهْج ومل 270-272

1يُعاَقب حىت خيرج بنفسه..."

 وأضاف قائال أو متتبعا لفروع املادة:

 "والذي يف القرآن من هذا الرتكيب هو:

).19،والتوبة:97(احلج) وما يف (آل عمران:(أ)ـ حج البيت كما يف هذه اآلية،وكلمة 

(ب)ـ وكلمة(ِحَجج) مجع َحجة مبعىن عام ـ وهي مأخوذة من أن احلج ال يكون إال مرة كل عام (كما 

 نقول موسم).

�ǾƦǐǼȇ�Ä¢�ǾǜǨŹ�Ä¢ǂǴǳ�Ƥ ǴÉǏ�ËÄȂǫ�» ǂǛ�ƢĔƘǯ�Ä°ȂƄ¦�ŘǠŭ¦�ǺǷ�ȆǿÂ��ÀƢǿŐǳ¦�ǶǔǳƢƥ�º�ƨċƴÉū¦�º�«�

���¢�Ŀ�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�«ƢƷ�Äǀǳ¦�ń¤�ǂƫ�Ńويدعمه.(واَحملاجَّة:اǾƬċƴÉŞ�Ďǲǯ�ļƘȇ�Ʈ ȈƷ�¦ǀǿ�ǺǷ�ƨǳ®ƢĐ

3.ومنه كل الفعل (حاج)ومضارعه،و(يتحاّجون)وكل كلمة (ُحجة) بالضم."2ربه"

"ومن األصل(َحجَّ الرجل: نكص)فهذا تراجع وُغؤور إىل اخللف أو إىل ما يظنه مأمناً ـ 

ق ما يف نفسه مث أمسك(تراجع وارتداد إىل اجلوف أي إىل وكذا(حجحج):أراد أن يقول أو يندفع ِوف

ما يظن مأمناً).

"وحجحج عن الشيء:كّف وتوّقف وارتدع،وحتجحجوا باملكان:أقاموا به فلم يربحوا(اإلقامة باملكان 

تتأّتى من الدخول فيه).

4(هـ)ـ وأما حج مبعىن قصد،وزار،فمن الُغؤور يف حرم متجمع أي االجتاه إىل وسطه..."

 النتيجة:

1
.608م ن /ص 

2
.258سورة البقرة،اآلیة 

3
.609م ن / ص 

4
.609المعجم االشتقاقي المؤصل وركائزه الفنیة/ص 
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 قال الدكتور حممد حسن حسن جبل:

"أحادية املعىن احملوري[وحدة األصل االشتقاقي]معناها أن الرتكيب اللغوي[املادة االشتقاقية]يدور 

على معىن حموري واحد ال يتعداه،أي ال يكون للرتكيب الواحد عّدة(أصول)كما فعل اإلمام ابن 

1فارس كثرياً."

وقال أيضاً:

"...[إّن]التمّسك بأحادية املعىن احملوري ليس بدعة ابتدعها املعجم االشتقاقي املؤصل فقد سبق إىل 

ذلك يف جمالْني:

(أ)ـ املالحظات واحملوالت السابقة ملعجم مقاييس اللغة(تنظر تلك احملاوالت يف كتاب الداللة احملورية 

2يف معجم مقاييس اللغة البن فارس)."

رس يف علمه يف معجم مقاييس اللغة.لقد درس باحث حمدث عمل ابن فارس يف "(ب)ـ جهد ابن فا

معجمه من حيث تعدد األصول(أي املعاين احملوري لرتاكيب اللغة)وأحاديتها،وأجرى إحصاء أقدمه 

 هنا:

)جذرا(تركيباً).4631ـ جمموع ما عرض له ابن فارس يف معجمه(

)جذور منها.1808ـ أغفل ابن فارس استنباط املعىن احملوري لـ(  

)جذرا منها .2823ـ جممل عدد اجلذور اليت عني هلا ابن فارس دالالت حمورية(  

)جذرا.2346ـ اجلذور اليت عّني ابن فارس لكل واحد منها معىن حموريا واحدا(  

)جذرا.477ـ اجلذور اليت لكل واحد منها أكثر من معىن حموري(  

3ائة تقريبا".بامل 83ـ نسبة اجلذور ذات الداللة األحادية 

 وأضاف قائال:

1
.628م ن / ص 

2
.629م ن / ص 

3
م ن / ص ن .
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"إن الذي سبق به ابن فارس يستدل به ـ مع ما يف املعجم االشتقاقي املؤصل ـ على أن أحادية املعىن 

احملوري[وحدة األصل االشتقاقي]لرتاكيب اللغة العربية هي حقيقة علمية ثابتة،ذلك أن الدراسة اليت 

 أخذنا منها هذا اإلحصاء ذكرت:

ور اليت جعل هلا ابن فارس أكثر من معىن حموري،ذكر ابن فارس نفسه أن تلك (أ)ـ أن بعض اجلذ

1املعاين املتعّددة  ميكن أن تعود إىل معىن واحد".

(ب)ـ أن صاحب املعجم االشتقاقي أعاد بعض (اجلذور)اليت عني هلا ابن فارس أكثر من معىن حموري 

 أعادها إىل معىن حموري واحد.

احملوري لكل تركيب هي أمر منوط جبهد الباحث ومعلوماته عن العرب والعربية فكأّن أحادية املعىن 

2وإصراره على الوصول إىل معىن حموري واحد لكل تركيب (مادة اشتقاقية)".

تركيب ،رّد كال منها بكل االستعماالت الواردة فيه إىل معىن  2300"املعجم االشتقاقي املؤصل عاجل 

 حموري واحد.

ن القول بأّن أحادية املعىن احملوري حقيقة ثابتة يف اللغة العربية ومتجّذرة فيها لكل ما سبق ميك

3أيضاً."

مث حتّدث الدكتور عن قيمة ثبوت أحادية املعىن احملوري للمواد اللغوية من بينها:"أّن اللغة ليست 

رّجح هذا يف ضوء ـ  عشوائية وأّن هذه األحادية تعّد متّيزا للغة العربية عن سائر اللغات البشرية.وقد

كما قال ـ ما يعرفه عن بعض اللغات األوروبية والرتاث احلي املستعمل من اللغة العربية والذي يرجع 

عام على األقل،وقال أيضا أن  العربية تعد أيضا من أنقى اللغات أي أخالها من  1500إىل حنو 

وري تعين أيضا عالقة ما بني األلفاظ األلفاظ املستعارة من اللغات األخرى...وإّن أحادية املعىن احمل

ومعانيها.وهي تعين آلية لضبط تفسري كثري من االستعماالت اللغوية املختلف يف تفسريها،وآلية 

1
.629المعجم االشتقاقي المؤصل وركائزه الفنیة،ص 

2
م ن / ص ن .

3
.630م ن / ص 
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لتحرير تفسري ما مل خيتلف فيه.وهي أيضا تساعد يف احلكم على مدى صحة اّدعاءات كون بعض 

1املفردات معربة[أي أن أصلها غري عريب]."

ع بني الرأيني كالدكتور مساعد الطّيار،إذ يقول:وهناك من مج

"...وقد يكون للفظة أصل واحـد تدور عليه تصريفات(اشتقاقات)الكلمة يف لغة العرب، وقد يكون 

 هلا    أكثر من أصل".2

 واستشهد قائال:

"ومن أمثلة األلفاظ القرآنية اليت يكون هلا أصل واحد، لفظ:(األليــــــــم)،قال ابن 

هـ):"األلف والالم وامليم أصل واحد وهو:الوجع"،وعلى هذا فإّن تصرفات مادة(أ ل 395تفارس(

م) ترجع إىل هذا املعىن الكلي،فكل تقليباته يف القرآن ويف استعمال العرب يعود إىل معىن 

�ÀȂƥǀǰȇ�¦ȂǻƢǯ�ƢŠ�ǶȈǳ¢�§ ¦ǀǟ�ǶŮÂ�ƢǓǂǷ�ƅ¦�Ƕǿ®¦Ǆǧ�µ ǂǷ�ǶđȂǴǫ�Ŀ��ńƢǠƫ�ǾǳȂǬǯ�ǞƳȂǳ¦3 وقوله

���ÀȂƳǂȇ�ȏ�ƢǷ�ƅ¦�ǺǷ�ÀȂƳǂƫÂ�ÀȂŭƘƫ�ƢǸǯ�ÀȂŭƘȇ�ǶĔƜǧ�ÀȂŭƘƫ�¦ȂǻȂǰƫ�À¤�¿ȂǬǳ¦� ƢǤƬƥ¦�Ŀ�¦ȂǼē�ȏÂتعاىل

4وكان اهللا عليما حكيما".

 وقال أيضا الدكتور مساعد الطيار:

"معرفة أصل اشتقاق اللفظ يفيد يف مجع مجلة من املفردات القرآنية املتناثرة بتصريفات متعددة حتت 

حد.وهذه املعرفة تسوق إىل تفسري اللفظ يف سياقه،حبيث يعرب عنه مبا يناسبه يف هذا معىن كل وا

السياق،ويعرب عنه مبا يناسبه يف السياق اآلخر،وكلها ترجع إىل املعىن االشتقاقي الكلي".5

 واستشهد قائال:

دل على ،فمادة (وسق)ت6"18والقمر إذا اتسق  17"ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل:"والليل وما وسق 

مجع وضم واحتواء،ولفظتا (وسق و اتسق)مشتقة منها،فمعىن اآلية األوىل:والليل وما مجع وحوى 

1
.631-630م ن / ص 

2
مقال بعنوان:المفردة القرآنیة للدكتور:مساعد بن سلیمان الطّیار.

3
.10سورة البقرة،اآلیة 

4
.104سورة النساء،اآلیة 

5
ة القرآنیة للدكتور:مساعد الطّیار.مقال بعنوان:المفرد

6
.18-17سورة االنشقاق،اآلیة 
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�̈®ƢǷ�ÀȂǰƫ�¦ǀđÂ.ًوضم من جنوم وغريها.ومعىن اآلية األخرى:والقمر إذا اجتمع واكتمل فصار بدرا

اللفظتني من أصٍل واحدٍ ،وهو اجلمع والضّم".1

وذكر مثاال آخراً فقال:

لفظ (أيٍد)مبعىن قوي،وقد ورد هلذا األصل عّدة تصريفات[اشتقاقات أو فروع]،منها:" ومنها 

قوله تعاىل:"إذ قال اهللا يا عيسى بن مرمي اذكر نعميت عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس 

 تكلم الناس يف املهد وكهال وإذ علمتك الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل وإذ ختلق من الطني كهيئة

الطري بإذين فتنفخ فيها فتكون طريا بإذين وتربىء األكمه واألبرص بإذين وإذ خترج املوتى بإذين وإذ  

2كففت بين إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إال سحر مبني."

ولو كانوا آباءهم أو وقوله تعاىل:"ال جتد قوما يؤمنون باله واليوم اآلخر يواّدون من حاّد اله ورسوله 

بروٍح منه ويدخلهم جنات  �Â�ÀƢŻȍ¦�ǶđȂǴǫ�Ŀ�Ƥأيّدهم Ƭǯ�Ǯ ƠǳÂ¢�ǶēŚǌǟ�Â¢�ǶĔ¦Ȃƻ¤�Â¢�Ƕǿ ƢǼƥ¢

�Ƕǿ�ƅ¦�§ǄƷ�ËÀ¤�ȏ¢�ƅ¦�§ǄƷ�Ǯ ƠǳÂ¢�ǾǼǟ�¦ȂǓ°Â�ǶȀǼǟ�ƅ¦�ȆǓ°�ƢȀȈǧ�ǺȇƾǳƢƻ�°ƢĔȋ¦�ƢȀƬŢ�ǺǷ�Äǂš

3املفلحون"

وقوله تعاىل:"اصْرب على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا األيـــد إنّه أواب".4

وإنا ملوِسعون".5  وقوله تعاىل:"والسماء بنيناها بأيـدٍ 

وقوله تعاىل:"ولقد آتينا موسى الكتاب وقّفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مرمي البّينات و أيّدناه

�ÀȂǴƬǬƫ�ƢǬȇǂǧÂ�ǶƬƥǀǯ�ƢǬȇǂǨǧ�ĻŐǰƬǇ¦�ǶǰǈǨǻ¢�ÃȂē�ȏ�ƢŠ�¾ȂǇ°�Ƕǯ ƢƳ�ƢǸËǴǰǧ¢�² ƾǬǳ¦�¬Âǂƥ
6

"فاملعىن الذي ترجع إليه األلفاظ(أيّدتك/أيّدهم/ أيّدناه/ذا األيد/ بأيد)كّلها ترجع إىل معىن 

7القّوة(قّويتك/قّواهم/قّويناه/ذا القّوة/ بقّوة)"

1
مقال:المفردة القرآنیة ،د/مساعد الطّیار.

2
.110سورة المائدة،اآلیة 

3
.22سورة المجادلة،اآلیة 

4
.17سورة ص ،اآلیة 

5
.47سورة الذاریات،اآلیة 

6
.87سورة البقرة،اآلیة 

7
مقال:المفردة القرآنیة،د/مساعد الطّیار.
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ومنها قوله تعاىل:"وسع كرسيه السموات واألرض وال يؤوده حفظهما"1وقوله تعاىل:"وإذا املوؤودة 

فلفظ:ال يؤوده مبعىن ال يثقله.واملوؤودة هي البنت اليت ُتدفن وهي حّية،وإذا أرجعت اللفظ 2سئلت"

�ǲǏ¢�ń¤�ƨǜǨǴǳ¦�ƪ ǠƳǂǧ�ƪ ƫƢǷ�ŕƷ�§ ¦ŗǳƢƥ�ƪ ǴǬƯ¢�ƢËĔȋ�̈®Â£ȂǷ�ƪËũ�ƢĔ¢�©ƾƳÂ�ǾǫƢǬƬǋ¦�ǲǏ¢�ń¤

3(يؤوده/ موؤودة)ترجعان إىل أصل واحد وهو الثقل".الثقل،فصارت لفظيت

ويقول الدكتور مساعد الطيار فيما خُلص إليه:

�· ƢǨǳ¢�ËÀ¢�º�ƢǿŚǈǨƫ�¾ƢƷ�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�ƨǜǨǴǳ¦�Ƣđ�ËǂŤ�Ŗǳ¦�ǲƷ¦ǂŭ¦�řǠȇ�º�̧ȂǓȂŭ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ņ�¢ǂǗ�ƢŲÂ����

 القرآن ال خترج عن مخس مراحل وهي:

 األولـى:أن تأيت اللفظة على األصل االشتقـاقي.

الثانيـة:أن تأيت اللفظة على االستعمال الغالب عند العرب،ويف هذه احلال يكون فيها معىن األصل 

 االشتقاقي.

الثالثة:أن يكون للفظ استعمال سياقي،وهو ما استفاد منه أصحاب(الوجوه والنظائر)فركبوا كتبهم 

 منه".

ويعقب قائال:"واالستعمال السياقي قد يرجع إىل أصل اللفظة االشتقاقي،وقد يرجع إىل املعىن الغالب 

يف استعمال اللفظة عند العرب،وهو على كل األحوال ال خيلو من األصل االشتقاقي."

الرابعــــــــــة:املصطلح الشرعي وهذا كثري يف القرآن واملقصود به أن يكون استخدام اللفظ يف القرآن 

واحلج واجلهاد،وغريمها.والسنة على معىن خاص كالصالة والزكاة 

وعّقب قائًال:"واملصطلح الشرعي البد أن يكون راجعا من جهة املعىن إىل األصل االشتقاقي،وقد 

4يكون راجعا إىل أحد املعاين اليت غلب استعمال اللفظ فيها عند العرب".

 واسرتسل قائال:

1
.255سورة البقرة،من اآلیة 

2
.8سورة التكویر،اآلیة 

3
مقال:المفردة القرآنیة .د/مساعد الطّیار.

4
م نفســـــــــــــھ.
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اخلامـــــس:املصطلح القرآين،وهو أخص من املصطلح الشرعي،ومن االستعمال السياقي ألن املراد به أن 

يكون اللفظ يف القرآن جائيا على معىن معني من معاين اللفظ،فيكون معىن اللفظ األعم قد ُخّص يف 

القرآن جبزء من هذا املعىن العام،أو يكون له أكثر من داللة لغوية؛فتكون إحدى الدالالت هي 

ثال(شطر/ وصف)].[ذكر فيما بعد م1املستعملة هلذا اللفظ يف القرآن..."  

ومن الباحثني الذين يرْون بوحدة األصل كذلك صبحي الصاحل،حيث قال:

"وأهم ما يف االشتقاق األصغر ارتداد التصاريف املختلفة املتشعبة عن املادة األصلية إىل معىن جامع 

2مشرتك بينهما يغلب أن يكون معىن واحدا ال أكثر".

رة وحدة األصل طاغية على آرائهم أكثر من فكرة التعدد الحظت من خالل هؤالء الباحثني أّن فك

وهم ال ينكرون التعدد ألنه موجود ولو بنسبة ضئيلة؛هذا حسب علمي وما استقرأته من هذه 

البحوث وهذا ما أميل إليه أنا أيضاً.

 وحدة و تعدد االصل عند ابن قتيبة:

3القرآن]بتفسري بعض املفردات قام ابن قتيبة يف آخر كتابه[أي يف مؤخرة كتاب تأويل مشكل 

املشكلة تفسريا لغويا اشتقاقيا و تتّبع معانيها الواردة يف القرآن الكرمي،فذكر لكل مفردة أصال اشتقاقيا 

 و أعقبه بتفريعات أو فروع هلذا األصل.

و من خالل تتبعي هلذه املفردات الحظت أن ابن قتيبة مييل إىل وجهة النظر اليت تقول بوحدة 

. األصل  

 و من أمثلة ذلك ما يلي:

"الرُّوح و الرِّيح و الَرْوح من أصل واحد اكتنفته معان تقاربت،فبين لكل معىن اسم من ذلك األصل و 

 خولف بينها يف حركة البنية.

1
مقال:المفردة القرآنیة،د/ مساعد الطّیار.

2
م نفســــھ.

3
مفردة منھا:القضاء،الھدى،األّمة،العھد،القنوت،الّدین،الضالل،اإلیمان،الصالة،الظلم،البالء،الفتنة،الرجس 44نحو

الرجز،الضّر،الحرج،الروح،النسیان.........
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و النَّاروالنُّور من أصل واحد،كما قالوا: املْيل و املَيل و مها مجيعا من َمال،فجعلوا املَيل بفتح الياء فيما  

كان ِخلقة فقالوا:يف عنقه مَيل و يف الشجرة مَيل و جعلوا املْيل بسكون الياء فيما كان فعال 

1فقالوا:مال عن احلق مْيال و فيه ميل علي أي حتامل."

"و قالوا اللَسن و اللْسن و اللِسن،و هذا كله من اللسان،فاللَسن جودة اللسان ،و اللْسن العذل و 

لْسناً أي عذلُته و أخذته بلساين،و اللِسن:اللغة يقال لكل قوم لسن.اللوم،و يقال:لسْنت فالنا 

و قالوا:َمحل الشجرة بفتح احلاء و ْمحل املرأة بفتح احلاء،و قالوا ملا كان على الظهر ِمحل و األصل 

 واحد."2

و قال أيضا:"أصل قضى:حتم...مثّ يصري احلتم مبعان... و هذه كلها  فروع ترجع إىل أصل واحد 

3".

 وقال يف موضع آخر:

وقال:"وأصل هذا كله[يعين السعي]املشي 4"وهذا[يعين الكرم] وإن اختلف فأصله الشرف."

5واإلسراع."

[يعين األمر].6ويف مفردة األمر قال:"وهذا كله وإن اختلف فأصله واحد".  

روف وهنا (هذا يف احل7وقال أيضا:"وال أحسب الذنب ّمسي جرماً إالّ من هذا،ألنّه كسب واقرتاف".

 احلرف هو ال جرم).

لكن هذا ال يعين أنّه ينكر فكرة تعّدد األصول االشتقاقية ومن أمثلة التعّدد قوله يف مفردة (الدين):

9وفّسرها قائال:أي يوم اجلزاء والقصاص......".8"الدين:اجلزاء.ومنه قوله تعاىل:"مالك يوم الدين"

 واألصل الثاين قال:

1
.485تأویل مشكل القرآن البن قتیبة،ص 

2
م ن / ص ن .

3
.441تأویل مشكل القرآن البن قتیبة،ص 

4
.495م ن / ص 

5
.510ن / ص م 

6
.515م ن / ص 

7
.551م ن / ص 

8
.4سورة الفاتحة،اآلیة 

9
.453تأویل مشكل القرآن البن قتیبة /ص 
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ن"،واستشهد بقول الشاعر:"والّدين:امللك والسلطا

لئـن حللت جبّو يف بين أسـد *** فـي دين َعْمـرٍوحالت دوننا فـدك

1وفّسرها بقوله:"أي يف سلطانه."

 واألصل الثالث قال:

ومنه قوله عز وجّل:"يومئذ 2"والدين:احلساب،ومنه قوله تعاىل:"منها أربعة حرم ذلك الدين القّيم"

�¢3��ǶđƢǈƷ�Äدينهم احلق"يوفيهم اهللا ȐƟƢǫ�ƢǿǂËǈǧÂ

1
م ن / ص ن .

2
.36سورة التوبة،اآلیة 

3
.25سورة النور،اآلیة 
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  مفردة: 40أوال:تفسير ابن قتيبة ألكثر من 

  قال ابن قتيبة في تأصيله للفظة "القضاء"

َها اْلَمْوَت""أصل "قضى": حتم، كقول اهللا عز و جل:  فـَُيْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَليـْ
2أي حتمه عليها1

  يربط املعاين املختلفة هلذا األصل به يقول:و لكي 

.3"َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه""مث يصري احلتم مبعان"، كقوله تعاىل: 

2ابن قتيبة: أي أمر. و علل قائال: "ألنه ملا أمر حتم باألمر" قال

َنا ِإَلى بَِني إْسرائِيَل ِفي اْلِكَتاِب""قال ابن قتيبة يف معىن آخر للقضاء يف تأويل قوله تعاىل:  4َوَقَضيـْ

�ŐŬ¦�̧ȂǫȂƥ�ǶƬƷ�µ °ȋ¦�Ŀ�ÀÂƾǈǨȈǇ�ǶĔ¢�ǶǿŐƻ�Ƣŭ�Ǿǻȋ���ȐƟƢǫ�ǲǴǟ�Â��ǶǿƢǼǸǴǟ¢��Ä¢2.

فـََقَضاُهنَّ َسْبَع َسَمَواٍت""للقضاء هو: الصنع، يف قول اهللا تعاىل:  و املعىن اآلخر
أي: صنعهن. و  5

  أي: فاصنع ما أنت صانع.6َما أَْنَت قَاٍض""فَاْقِض قوله تعاىل: 

أي:  7فََأْجِمُعوا َأْمرَُكْم َوُشرََكاءَُكْم ثُمَّ َال َيُكْن َأْمرُُكْم َعَلْيُكْم ُغمًَّة ثُمَّ اْقُضوا ِإَليَّ""و مثل قوله تعاىل: 

2أي: "اعملوا ما أنتم عاملون و ال تنظرون"

  ليدعم به تأويله القضاء بالصنع فقال: قال أبو ذؤيب:مث انتقل ابن قتيبة إىل شاهد من كالم العرب 

1و عليهمــا مسرودتــان قضامهــا***داود أو صنـع السوابـغ تبــــع

.42سورة الزمر، اآلیة -1
.441تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -2
.23سورة اإلسراء، اآلیة -3
.4سورة اإلسراء، اآلیة -4

.441األقوال التي بین مزدوجتین البن قتیبة في تأصیل كلمة القضاء في كتاب تأویل مشكل القرآن ص 
.12سورة فصلت، اآلیة -5
.72سورة طھ، اآلیة -6
.71سورة یونس، اآلیة -7
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  أيصنعهما داود و تبع.

  لكن ابن قتيبة مل يربط معىن الصنع باحلتم. 

  و استخرج للقضاء معىن آخر و هو الفراغ فقال:

  اهللا عنه:"و قال اآلخر يف عمر ابن اخلطاب رضي 

2قضيت أمــورا ثـم غـادرت بعدهــا*** بوائــج فـي أكمامهـا لـم تفتـق

.3أي: عملت أعماال ألن كل من عمل عمال و فرغ منه فقد ختمه و قطعه

مث أتى ابن قتيبة باستعماالت خمتلفة للقضاء، فقال: "و منه قيل: قاض ألنه يقطع على الناس األمور 

ض إىل أصل احلتم، و قيل قضي قضاؤك أي فرغ من أمرك، و قالوا فأرجع استعمال قا 4و حيتم

.5للميت قد قضى أي فرغ

و هنا أرجع هذه املعاين إىل معىن الفراغ، و صرح بعد االنتهاء من تفريعات أصل القضاء بوحدة 

  األصل قائال:

6"و هذه كلها فروع ترجع إىل أصل واحد"

  رعت عن أصل واحد و هو احلتم.فقد اعترب ابن قتيبة هذه املعاين فروعا تف

فالقضاء حتم، و األمر حتم بالتنفيذ، و اإلعالم حتم باحلدوث، و الفراغ حتم بقطع األمر و ختمه 

  و االنتهاء منه.

.441و لشرح البیت ینظر تأویل مشكل القرآن ھامش ص 19دیوان أبي ذؤیب ص -1
.442ینظر ھامش تأویل القرآن البن قتیبة ص -2
.442تأویل القرآن البن قتیبة ص -3
م.ن/ ن.ص-4
م. ن/ ن. ص-5
م. ن/ ن. ص-6
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  قال ابن قتيبة في ما أورده للفظة "الهدى":

ى رَبِّي َأْن يـَْهِديَِني َسَواَء َوَلمَّا تـََوجََّه تِْلَقاَء َمْدَيَن قَاَل َعسَ ، كقول اهللا تعاىل: "1"أصل هدى: أرشد

.2"السَِّبيلِ 

َوَما ُكْنُتْم "و ربط املعاين املختلفة هلذا األصل بقوله: "مث يصري اإلرشاد مبعان، كقول اهللا تعاىل: 

َأنَّ اللََّه َال يـَْعَلُم َكِثيًرا َتْسَتِتُروَن َأْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم َسْمُعُكْم َوَال أَْبَصارُُكْم َوَال ُجُلودُُكْم َوَلِكْن ظَنَـْنُتْم 

  أي "بينا هلم". 3"ِممَّا تـَْعَمُلونَ 

ْبِلِهْم ِمَن اْلُقُروِن َيْمُشوَن ِفي َمَساِكِنِهْم ِإنَّ ِفي و قول اهللا تعاىل: " َأَوَلْم يـَْهِد َلُهْم َكْم َأْهَلْكَنا ِمْن قـَ

  م".أي "أومل يبني هل 4"َذِلَك َآلَيَاٍت َأَفَال َيْسَمُعونَ 

َناُهْم ِبُذنُوِبِهْم َوَنْطَبعُ و قوله تعاىل: " َأَوَلْم يـَْهِد لِلَِّذيَن َيرِثُوَن اْألَْرَض ِمْن بـَْعِد َأْهِلَها َأْن َلْو َنَشاُء َأَصبـْ

  أي "أمل يبني هلم".  5"َعَلى قـُُلوِبِهْم فـَُهْم َال َيْسَمُعوَن 

.6هذه بالبيان" مث مجع بني هذه األمثلة بقوله: "فاإلرشاد يف مجيع

َويـَُقوُل "وبعدها انتقل إىل نوع آخر من اإلرشاد فقال: "و منها إرشاد بالدعاء كقول اهللا عز وجل: 

  أي نيب يدعوهم. 7"الَِّذيَن َكَفُروا َلْوَال أُْنِزَل َعَلْيِه َآيٌَة ِمْن رَبِِّه ِإنََّما أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ قـَْوٍم َهادٍ 

.443تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -1
.22سورة القصص، اآلیة -2
.22سورة فصلت، اآلیة -3
.26سورة السجدة، اآلیة -4
.100سورة األعراف، اآلیة-5
.443تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -6
.7سورة الرعد، اآلیة -7
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َراِت َوِإقَاَم الصََّالِة َوِإيَتاَء "و يف قوله تعاىل:  َنا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اْلَخيـْ َوَجَعْلَناُهْم أَِئمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َوَأْوَحيـْ

  أي يدعون. 1"الزََّكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِدين

َنا ِإلَْيَك ُروًحا ِمْن َأْمرِنَا َما ُكْنَت َتْدِري َما الْ " يَماُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا وََكَذِلَك َأْوَحيـْ ِكَتاُب َوَال اْإلِ

  أي تدعو. 2"نـَْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدنَا َوِإنََّك لَتَـْهِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

فاإلرشاد بالدعاء و الدعاة و الّدعوة هداية.

قَاَل َربـَُّنا الَِّذي أَْعَطى باإلهلام كقوله تعاىل: "و قال ابن قتيبة يف نوع آخر من اهلداية: و منها اإلرشاد 

أي صورته من اإلناث مث هدى، أي أهلمه إتيان األنثى.3"ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُمثَّ َهَدى

  أي هدى الذكر باإلهلام و اإلرشاد إلتيان األنثى. 4"َوالَِّذي َقدََّر فـََهَدىو قوله تعاىل: "

.تعمن اهلداية و اإلرشاد باإلهلام نوع آخر

َذِلَك لِيَـْعَلَم أَنِّي َلْم َأُخْنُه بِاْلَغْيِب َوَأنَّ اللََّه َال يـَْهِدي  "مث قال: و منها إرشاد باإلمضاء كقوله تعاىل: 

  أي ال ميضيه و ال ينفذه. ويقال: ال يصلحه. 5"َكْيَد اْلَخائِِنينَ 

  و مما سبق يتبني لنا أن:

  الدعوة أو اإلهلام أو اإلمضاء.اهلداية إرشاد بالبيان أو 

  و عن هذه التفريعات استعمل ابن قتيبة عبارة "و بعض هذا قريب من بعض".

.73سورة األنبیاء، اآلیة -1
.52سورة الشورى، اآلیة -2
.50سورة طھ، اآلیة -3
.3سورة األعلى، اآلیة -4
.52سورة یوسف، اآلیة -5



التفسیر االشتقاقي لداللة مفردات تأویل مشكل القرآن البن قتیبة

154

و إن مل يصرح بوحدة األصل إال أن استقراءه لتفريعات لفظة اهلدى حييل إىل أنه  -ها هنا–ابن قتيبة 

1من بعض".ألنه قال يف األخري "و بعض هذا قريب  -أعين وحدة األصل–من أنصار ذلك 

  قال ابن قتيبة فيما أورده عن أصل لفظة "األمة":

َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة "أصل األمة: الصنف من الناس و اجلماعة" و ذلك كقول اهللا عز وجل: "

َزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ لِيَ  بَـَعَث اللَُّه النَِّبيِّيَن ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن َوأَنـْ ْحُكَم بـَْيَن النَّاِس ِفيَما اْختَـَلُفوا فـَ

نَـُهْم فـََهَدى ال لَُّه الَِّذيَن ِفيِه َوَما اْختَـَلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن ُأوُتوُه ِمْن بـَْعِد َما َجاَءتْـُهُم اْلبَـيـَِّناُت بـَْغًيا بـَيـْ

وعلل قائال:  2"ي َمْن َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ َآَمُنوا ِلَما اْختَـَلُفوا ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ بِِإْذنِِه َواللَُّه يـَْهدِ 

  أي صنفا واحدا يف الضالل.

َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اْألَْرِض َوَال طَاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم َأْمثَاُلُكْم َما فـَرَّْطَنا و قول اهللا عز وجل: "

و علل بقوله: أي أصنافا، وأضاف قائال: و كل 3"◌َ ِهْم ُيْحَشُرونِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ثُمَّ ِإَلى رَبِّ 

صنف من الّدواب و الطري مثل بين آدم يف املعرفة باهللا و طلب الغذاء و توقي املهالك والتماس الدرء 

  مع أشباه هلذا كثرية.

.444تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -1
الصالحین".كني رشدي و أدخلني برحمتك في عبادصلى هللا علیھ و سلم في دعائھ: "اللھم ألھم* تعقیب: قال رسول هللا 

قولھ: ألھمني رشدي، و ھو بأبي و أمي الذي أوتي جوامع الكلم داللة و دلیل على ھدایة اإلرشاد باإللھام.
إلى إظھار االختالف بینھا، كما أنھ لم و ابن قتیبة لم یعرض إلى ھذه التفاصیل، فھو قام بإحصاء المعاني دونما اللجوء

یجمع جمیع اآلیات التي جاءت فیھا لفظة الھدایة باشتقاقاتھا المختلفة. فالسیوطي في اإلتقان قال: یأتي الھدى على سبعة 
عشر وجھا.

ن، و أرشاد بالدعوة، و توثیق: ابن قتیبة أورد أصل الھدایة إرشادا، ثم أورد فروع الھدایة المعنویة: أرشاد بالبیان و التبیی*
أرشاد باإللھام، ثم أرشاد باإلمضاء. و الھدایة كما قسمھا علماء الشرع نوعان: 

ϕϳϓϭΗ�ΔϳΩϫ�ϰϟΎόΗ�Ϳ�Δλ ΎΧ�ϩΫϫ�ϭ��
: و ھي خاصة بالرسل و األنبیاء و الدعاة و العلماء.ھدایة داللة

ھدایة داللة.فیمكن اعتبار ھدایة اإللھام ھدایة توفیق، و ھدایة البیان و الدعوة
.213سورة البقرة، اآلیة -2
.38سورة األنعام، اآلیة -3
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َوقَاَل الَِّذي َنَجا "" كقوله تعاىل: مث تصري األمة احلنيو قد تعرض إىل بيان فروع هذه اللفظة بعبارة: "

ُهَما َوادََّكَر بـَْعَد أُمٍَّة أَنَا أُنـَبُِّئُكْم بَِتْأِويِلِه فََأْرِسُلوِن  ُهُم اْلَعَذاَب و قويه تعالى: " 1"ِمنـْ َولَِئْن َأخَّْرنَا َعنـْ

ُهْم َوَحاَق ِبِهْم َما َكانُوا ِبِه ِإَلى أُمٍَّة َمْعُدوَدٍة لَيَـُقوُلنَّ َما َيْحِبُسُه َأَال يـَْوَم يَْأتِيِهْم لَْيَس َمْصرُ  وفًا َعنـْ

.2"َيْستَـْهزُِئونَ 

  و علل بقوله "سنني معدودة".

�ÀȂǓǂǬǼȇ�ÀǂǬǳ¦�² ƢǼǳ¦�ǺǷ�ƨǷȋ¦�ÀƘǯ���¾ƢǬǧ�śū¦�Â�ƨǷȋ¦�śƥ�ƨđƢǌŭ¦�ƨǫȐǟ�±¦ǂƥƜƥ�ƨƦȈƬǫ�Ǻƥ¦�¿Ƣǫ�Â

  يف حني فتقام األمة مقام احلني".

" كقول اهللا مث تصري األمة اإلمام الرباينللفظة األمة فقال: " و انتقل ابن قتيبة بعدها إىل فرع آخر

َراِهيَم َكاَن أُمًَّة قَانًِتا لِلَِّه َحِنيًفا َوَلْم َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكيَن "تعاىل:  .3"ِإنَّ ِإبـْ

و علل بقوله: "أي إماما يقتدي به الناس ألنه و من اتبعه أمة" و أضاف قائال: "فسمي أمة ألنه 

.4الجتماع"سبب ا

جعل ابن قتيبة هذا سببا لوصف اهللا تعاىل إبراهيم بأمة، لكنه ذكر سببا آخر لوصفه بذلك فقال: و 

قد جيوز أن يكون ّمسي أمة ألنه اجتمع عنده من خالل اخلري ما يكون مثله يف أمة" و من هذا يقال: 

.تعفالن أمة وحده. و قال: أي هو  يقوم مقام أمة"

.45سورة یوسف، اآلیة -1
.8سورة ھود، اآلیة -2
.120سورة النحل، اآلیة -3
.445تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -4
أمة".قال رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم: "زید بن عمرو بن نفیل یبعث یوم القیامة -*
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"و قد تكون األمة مجاعة العلماء كقول اهللا  -أعين لفظة األمة–يف فرع آخر لألمة و قال ابن قتيبة 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك عز و جل: " َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

" هنا مل يفسر ابن قتيبة عالقة هذا الفرع باألصل ألن و فسر بقوله: "أي يعلمون 1"◌َ ُهُم اْلُمْفِلُحون

و املعىن مل  - فأصل أمة كما أورده سابقا هو الصنف من الناس و اجلماعة–املعىن هنا هو األصل 

  خيرج عن أصله فاهللا تعاىل يعين مجاعة تتفقه يف الدين و هم العلماء.

ِإنَّا َوَجْدنَا َآبَاَءنَا َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى َآثَارِِهْم َبْل قَاُلواو بعدها قال: "األمة = الدين، قال تعاىل: "

َرُفوَها ِإنَّا َوَجْدنَا َآبَاَءنَا َعلَ *ُمْهَتُدوَن  ْريٍَة ِمْن َنِذيٍر ِإالَّ قَاَل ُمتـْ ى وََكَذِلَك َما َأْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِفي قـَ

  .-كما قال ابن قتيبة–أي على دين  2"أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى َآثَارِِهْم ُمْقَتُدونَ 

  و دعم قوله هذا بشاهد من كالم العرب و هو قول النابغة:

3حـلفت فلـم أتـرك لنفسـك ريبـة*** و هـل يأمثـن ذو أمـة و هـو طائـع

و مجع ابن قتيبة بني أصلني اشتقاقيني للفظة أّمة و مها اجلماعة و الدين، فقال: "األصل أنه يقال 

تمعون على دين واحد:أّمة".للقوم جي

�ǶĔȋ��ǲǴǟÂ��ǶǴǇ�Â�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ƾǸŰ�ƨǷ¢�śǸǴǈǸǴǳ�ǲȈǫ�¦ǀŮ�Â���¾ƢǬǧ��Ǯ ǳǀǳ�ƨǴưǷƘƥ�Ȅƫ¢�Â

  على أمر واحد.

و علل بقوله: جمتمعة على دين  1"َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا رَبُُّكْم فَاتـَُّقونِ و قال تعاىل: "

  وشريعة.

.104سورة آل عمران، اآلیة -1
.23-22سورة الزخرف، اآلیة -2
.446تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -3
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"َوَلْو َشاَء اللَُّه َلَجَعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء و قال اهللا عز و جل: 

.3أي: جمتمعة على اإلسالم 2َولَُتْسأَُلنَّ َعمَّا ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن"

  األمة هي الصنف من الناس و اجلماعة

  اجتماع مدة من الزمن. و رمبا مسي احلني أمة ألنه

  و مسي اإلمام أمة أما الجتماع الناس حوله أو الجتماع خصال اخلري فيه.

  و مسيت مجاعة العلماء أمة الجتماعهم على خصال اخلري و الدعوة إليها.

  و مسي الدين أمة ألنه سبب الجتماع صنف من الناس على شريعة ما.

قال:.4أورد ابن قتيبة في لفظة (العهد)

تعاألمان: عهد

ِتِهْم"قال تعاىل:    . و اليمني عهد.5"فَأَِتمُّوا ِإلَْيِهْم َعْهَدُهْم ِإَلى ُمدَّ

  . و الوصية عهد.6"َوَأْوُفوا ِبَعْهِد اللَِّه ِإَذا َعاَهْدُتْم"قال اهللا تعاىل: 

  . و احلفاظ عهد.7"أََلْم َأْعَهْد ِإلَْيُكْم يَا بَِني َآَدَم"قال اهللا عز و جل: 

  . و الزمان عهد.1قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: "إن حسن العهد من اإلميان"

.52سورة المؤمنون، اآلیة -1
.93سورة النحل، اآلیة -2
.446تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -3

سبب االجتماع.تعقیب: األولى أن یكون معنى "الدین" سابقا بمعنى "الجماعة" ألنھ
لیھ الخلیل قال: أصلھ: إدنا دال على معنى واحد. قد أومأ تعقیب: (عھد) العین و الھاء و الدال: أصل ھذا الباب عن-4

االحتفاظ بالشيء و أحداث العھد بھ و الذي ذكره من االحتفاظ ھو المعنى الذي یرجع إلیھ فروع الباب. [مقاییس اللغة، ج 
].167، ص 4
ن كان المقتول كافرا".إثم قتلھ فأنا بريء من القاتل و قال رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم: "من أمن معاھداتعقیب: -*
.4سورة التوبة، اآلیة -5
.91سورة النحل، اآلیة -6
.60سورة یس، اآلیة -7
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  يقال: كان ذلك بعهد فالن.

  قال:2أورد ابن قتيبة في لفظة (اإلّل)

�ÉǶ":"اإلّل: هو اهللا تعاىل، قال جماهد يف قوله سبحانه Éǿ � ÈǮ
ÊƠÈǳÂÉ¢ÈÂ�ÅƨċǷ

Ê̄� Èȏ ÈÂ� čȏ Ê¤�ÇǺ
ÊǷ Ìƚ ÉǷ�Ȇ

Êǧ�ÈÀȂÉƦÉºǫÌǂÈºȇ� Èȏ

  يعين اهللا عز و جل. 3اْلُمْعَتُدوَن"

و منه جرب "إّل" يف قراءة من قرأه بالتشديد.

و قال ابن قتيبة يف فرع آخر لإلّل:

**"و يقال للرحم: إّل. كما اشتق هلا الرحم من الرمحان"

  و علل بشاهد من كالم العرب و هو بيت من الشعر حلسان

4ّسقب مـن رأل النعـاملعمـرك إن إلّـك فـي قـريش*** كـإلِّ الـ

  و شرح ذلك بقوله: "أي رمحك فيهم. و قرابك منهم". 

َال مث جوز تأويل اآلية السابقة على الرحم و القرابة فقال: "و من ذهب باإلّل يف قوله تعاىل: "

�ÈÀÂÉƾÈƬÌǠÉǸ Ìǳ¦�ÉǶ Éǿ � ÈǮ
ÊƠÈǳÂÉ¢ÈÂ�ÅƨċǷ

Ê̄� Èȏ ÈÂ� čȏ Ê¤�ÇǺ
ÊǷ Ìƚ ÉǷ�Ȇ

Êǧ�ÈÀȂÉƦÉºǫÌǂÈºȇ  على ذلك بقوله: "فهو إىل الرحم" و علق

  وجه حسن". مث عاد ليعلل بشاهد من كالم العرب:

¿ƾǳ¦�Ǻǟ� ƢǈǼǳ¦�ƢȀȇƾȇƘƥ�©ËƾǏ�Â������������������ƢĔȂƦǫǂȇ�ȏ�Â�ƢǼȈǧ�Ƣŧ°�Ȃǟ®
5

.447ینظر ھامش تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -1
.449م.ن/ ص -2
.10آلیة سورة التوبة، ا-3

.449** تعقیب: ینظر ھامش تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص 
.449ینظر ھامش تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -4
م.ن / ص.ن.-5

تعقیب: ھذا التعلیق بین أن الرحم سمیت "إالّ" اشتقاقا من لفظة "اإلّل" و التي ھي من أسماء هللا تعالى مشابھة الشتقاق 
الرحمان.الرحم من 
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  ألن ابن قتيبة كان مهتما بتأويل ما أشكل من القرآن على الناس.

إىل تأويل معىن اآلية ككل. فما جاء به  يف هذه اللفظة انتقل من كونه يشرح األصل االشتقاقي لإللّ 

بعد ذلك مل يكن سوى شرح يدعم به ما كان يرمي أليه من أن املشركني مل يكرتثوا بروابط الدم بينهم 

  و بني املسلمني حني حاربوهم".

و قال يف تفريع آخر لإلّل:

.-اإلّل هو اهللا تعاىل–ألصلي "و يقال للعهد إّل. ألنه باهللا يكون" فكأمنا هذا املعىن تفرع عن املعىن ا

  فانتقل من كونه امسا للمعاهد إىل كونه امسا للعهد.

و هو كقولنا التعاقد ينتج  -أعين العهد–فهنا انتقلت اللفظة من اسم علم إىل اسم لنتيجة التعاهد 

  عنه عقد.

فاإلّل:

 يف لغة بين إسرائيل.–اسم من أمساء اهللا تعاىل -

 إمنا يكون باهللا.و اإلّل عهد ألن التعاهد -

-�ÀƢŧǂǳ¦�ǺǷ�ǶƷǂǳ¦�¼ƢǬƬǋƢǯ�Ë¾ȍ¦�ǺǷ�ƨǬƬǌǷ�ƢĔȋ�ƨƥ¦ǂǬǳ¦�Â�ǶƷǂǴǳ�ǶǇ¦

 و قال ابن قتيبة فيما أورده عن لفظة "القنوت":

.1القنوت: القيام

.451تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -1
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و جاء حبديث لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال: "و سئل صلى اهللا عليه و سلم: أي صالة 

1أفضل؟، فقال: طول القنوت"

2و علل ابن قتيبة قائال: "أي طول القيام"

  و قدم ابن فتيبة املثال على املعىن املتفرع يف املعىن الثاين للقنوت فقال:

3"َأْم َمْن ُهَو قَاِنٌت َآنَاَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَاِئًما"و قال تعاىل: 

�ÀȂǰƫ�¿ƢȈǬǳƢƥ�ƢĔȋ��ƨƦȈƬǫ�Ǻƥ5كما قال ا  4معلال بقوله: "أي أمَّْن ُهَو ُمَصٍل فسميت الصالة قنوتا"

فهنا العالقة عالقة جزء بالكل فالصالة ليست قياما فحسب و إمنا هي قيام و ركوع و سجود و 

تالوة. و لكنها مسيت قياما ألنه يغلب على املصلي بالليل القيام أو طول القيام و اهللا أعلم فالصالة 

.*بالنهار (مثال ال تسمى قنوتا حسب علمي)

  ابن قتيبة أيضا:و قال 

  "و روي عنه عليه الصالة و السالم أنه قال:

�ǶƟƢǐǳ¦�ƪ ǻƢǬǳ¦�ǲưǸǯ�ƅ¦�ǲȈƦǇ�Ŀ�ƾǿƢĐ¦�ǲưǷ�6.

.7و علل قائال: "يعين املصلي الصائم"

م.ن / ص.ن-1
م.ن / ص.ن-2
.9سورة الزمر، اآلیة -3
.451تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -4
م.ن / ص.ن.-5

* تعقیب: المعنى األول ممھد للمعنى الثاني.
.449لتوثیق الحدیث ینظر ھامش تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -6
.451تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -7
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و علل بقوله: "ألنه إمنا يدعو به  1مث أتى ابن قتيبة مبعىن آخر للقنوت فقال: "مث قيل للدعاء قنوت"

.2قائما يف الصالة قبل الركوع أو بعده"

  و بعدها أتى مبعىن آخر فقال:

. و علل بقوله: "ألن اإلمساك عن الكالم يكون يف 3"و قيل: اإلمساك عن الكالم يف الصالة قنوت"

ون فيه كالم للبشر، و يعين ال جيوز أن يك 4يف القيام، ال جيوز ألحد أن يأيت فيه بشيء غري القرآن"

دعم ابن قتيبة هذا املعىن بقول زيد ابن أرقم فقال: "قال زيد ابن أرقم: "كنا نتكلم يف الصالة حىت 

بَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَال تـَْعُضُلوُهنَّ َأْن يـَْنِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ ِإَذا تـََراَضْوا بَـ نزلت " نَـُهْم َوِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء فـَ يـْ

ُر َواللَُّه اْلَمْعُروِف َذِلَك يُوَعُظ ِبِه َمْن َكاَن ِمْنُكْم يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َذِلُكْم َأزَْكى َلُكْم َوَأْطهَ بِ 

ُتْم َال تـَْعَلُمونَ  6فنهينا عن الكالم وأمرنا بالسكوت" 5"يـَْعَلُم َوأَنـْ

  و أضاف ابن قتيبة قائال:

7هذا الوضع: مطيعني" "و يقال أنا قانتني يف

  و قال ابن قتيبة:

1"َوَلُه َمْن ِفي السََّماَواِت َواْألَْرِض ُكلٌّ َلُه قَانُِتونَ كقول اهللا عز و جل: "  و القنوت اإلقرار بالعبودية

.2و علل بقوله: "أي مقرون بعبوديته"

.452م.ن ص-1
.452م.ن ص-2
.452تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -3
م.ن/ ن.ص-4
.232سورة البقرة، اآلیة -5
.452لتوثیق القول ینظر ھامش تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -6
.452تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -7
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  و قال ابن قتيبة يف معىن أخر للقنوت:

.3"َواْلَقانِِتيَن َواْلَقانَِتاتِ " كقول اهللا عز و جل:  القنوت : الطاعة

  و علل قائال: "أي املطيعني و الطائعات"

َراِهيَم َكاَن أُمًَّة قَانًِتا لِلَّهِ و قول اهللا عز و جل: " .4"ِإنَّ ِإبـْ

  قال ابن قتيبة: "أي مطيعا"

".إالّ الطاعةو ال أرى أصل هذا احلرف رجح ابن قتيبة بعد إيراده ملعاين القنوت أصال له بقوله: "

5معلال رأيه بقوله: "ألن مجيع هذه اخلالل من الصالة و القيام فيها والدعاء و غري ذلك يكون فيها"

  قال ابن قتيبة عن لفظة "الدين":

ينِ و منه قوله تعاىل: " الدين: اجلزاء" 6"َماِلِك يـَْوِم الدِّ

  و القصاص" يوم اجلزاءو علل بقوله: "أي 

.26م، اآلیة سورة الرو-1
.452تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -2

" ھو الطاعة أیضا، أي كل لھ مطیعون [تفسیر كُلٌّ لَه قَانتُون أعني تأویل اآلیة "–تعقیب: یمكن أن یكون ھنا المعنى 

المصحف].
.35سورة األحزاب، اآلیة -3

" و أّولھا بالطائعین و الطائعات.والْقَانتَات والْقَانتينقال هللا تعالى في سورة األحزاب: "تعقیب: 
.120سورة النحل، اآلیة -4
ابن قتیبة ربط تسمیة كل من الصالة و الدعاء و اإلمساك عن الكالم في الصالة بالقیام، أما التفریعان األخیران لم یفعل، -5

فاإلقرار بالعبودیة لیس شرطا فیھ القیام و كذلك الطاعة.
ن قتیبة أصل الطاعة في معنى القنوت عن معنى القیام.لذلك رجح اب

فالطاعة إنما تكون في جمیع ما ورد من معان فالصالة طاعة و القیام لھا طاعة و السكوت فیھا طاعة و كذلك اإلقرار 
بالعبودیة و القیام.

.3سورة الفاتحة، اآلیة -6
إذا كان لك سلطان، إذا لو أنھ كان أقوى منك لما استطعت إدانتھ.* قول القائل: دنتھ بما صنع" مثال: لن تدینھ بما صنع إال



التفسیر االشتقاقي لداللة مفردات تأویل مشكل القرآن البن قتیبة

163

معلال: "أي جزيته مبا صنع". و "كما تدين  *قائال: "و منه يقال: ِدنـُْتُه مبا صنع"و يضيف ابن قتيبة 

.1تدان"

  و قال يف معىن آخر للدين:

  "و الدين: امللك و السلطان" و أتى بشاهد من كالم العرب فقال:

  و منه قول الشاعر:

2َفَدكُ  عمرو حالت دوننا دينلئن حللت بدو يف بين أسد          ***          يف 

  ".يف سلطانهقال ابن قتيبة: "أي 

�Â�¦Ȃǳ̄�Ä¢�¦Ȃǻ¦ƾǧ�ǶȀƬǴǳ®¢�Â�ǶēǂȀǫ�Ä¢�ǶȀǼȇ®¢�Â�¿ȂǬǳ¦�ƪ ǻÊ®��¦ǀǿ�ǺǷ�¾ƢǬȇ�Â���Ƣǔȇ¢�¾Ƣǫ�Â

  خضعوا".

  و قال ابن قتيبة:

"و الدين هللا إمنا هو من هذا"، و يضيف قائال: و منه قول القطامي:

3األديانا تدينككانت نوار            رمت املقاتل من فؤادك بعدما            ***  

.4و علل بقوله: "أي تذلك"

  و قال ابن قتيبة يف معىن آخر:

.5"َوَال َيِديُنوَن ِديَن اْلَحقِّ "و منه قول اهللا تعاىل: "

.453ینظر ھامش تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -1
م.ن/ ن.ص-2
م.ن/ ن.ص.-3
.454م.ن/ ص -4
.29سورة التوبة، اآلیة -5
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  قال ابن قتيبة: "أي ال يطيعونه".

  و قال يف معىن آخر للدين:

َها و منه قوله تعاىل: " *"و الدين: احلساب يُن اْلَقيِّمُ ِمنـْ .1"َأْربـََعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّ

.2"يـَْوَمِئٍذ يـَُوفِّيِهُم اللَُّه ِدينَـُهُم اْلَحقَّ و أتى مبثال آخر فقال: "و منه قول اهللا تعاىل: "

�ǶđƢǈƷ�Ä¢���ȐƟƢǫ�ǲǴǟ�Â**.

  و قال ابن قتيبة فيما أورده عن لفظة (المولى):

َوِإنِّي ِخْفُت " و منه قول اهللا عز وجل: "املعِتق، و املوىل عصبة الرجلاملوىل: املعِتق، أو املوىل: "

3"اْلَمَواِلَي ِمْن َورَاِئي

  علل ابن قتيبة قائال: ""أراد القربات".

  و جاء مبثال آخر فقال:

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم:

.1"أّميا امرأة نكحت بغري أمر موالها فنكاحها باطل"

الحساب.* ابن قتیبة لم یربط معنى الملك و السلطان بالجزاء و كذا معنى الذل و الخضوع و 
لكنھ ربط معنى الذل و الخضوع بالسلطان و معنى الطاعة بالذل و ذلك من خالل العبارات التي كان یوردھا في كل مرة 

كقولھ: و یقال من ھذا، إنما ھو من ھذا، و منھ.
و یملك الجزاء الدین: الملك و السلطان، و دخولك في دین السلطان یجعلك تدین بدینھ أي تتذلل و اخضع و ألنھ السلطان فھ

و الحساب. ألیس الجزاء بعد محاسبة و المحاسبة نتیجتھا جزاء؟.
�Ϫϟ�ϥϭΩΑόΗϣ�ϡϫ�Ύϣϧ·�ϭ�ΎΑΎϘϋ�ϭ�ϭϔϋ�ϡϬϳί ΎΟϳ�ϭ�ϕϼΧϟ�ϥϳΩϳ�ϱΫϟ�ϙϠϣϟ�ϭϫ�ϭ�ϥΎϳΩϟ�ϭϫ�ͿΎϓ�ϰϟΎόΗ�Ϳ�ϰϠϋϷ�ϝΛϣϟ�ϭ

بالذل و الخضوع.
36سورة التوبة، اآلیة -1
.25سورة النور، اآلیة -2

كأنما قصد ابن قتیبة ھاھنا بكلمة الحساب الحساب العددي. أما في اآلیة الثانیة فالحساب فیھا معناه الجزاء مع أنھ یمكن **
أن یكون الحساب في اآلیة الثانیة حسابا عددیا فأما الجزاء یوم القیامة سیكون حسابا عددیا للحسنات و السیئات.

بجنة و إما بنارفالمحاسبة على األعمال تقتضي جزاء إنا 
.5سورة مریم، اآلیة -3
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  بغري أمر وليها" و علل بقوله:

  و قال ابن قتيبة أيضا يف معىن آخر:

  "و قد يقال ملن تواله الرجل و أن مل يكن قرابة: موىل". قال تعاىل:

.2"َذِلَك بَِأنَّ اللََّه َمْوَلى الَِّذيَن َآَمُنوا َوَأنَّ اْلَكاِفرِيَن َال َمْوَلى َلُهمْ "

  ويل هلم". و علل قائال: "أي ويل املؤمنني و أن الكافرين ال

.3"يـَْوَم َال يـُْغِني َمْوًلى َعْن َمْوًلى َشْيًئاو قال تعاىل: "

  : "أي: ويل عن وليه شيئا ما بالقرابة أو بالتويل".و علل بقوله

  و قال ابن قتيبة يف معىن آخر:

"و احلليف أيضا: املوىل"، و أتى بشاهد من كالم العرب و هو بيت شعري للنابغة اجلحدي:

4ِخْلٍف الَ َمَواِيلَ قـَرَابٍَة           ***           و َلِكن َفِطيًنا َيْساَُلوَن األَتَاِويَاَمَواِيلَ 

هي سبب تسمية احلليف باملوىل ألنه  النصرةلكن ابن قتيبة مل يعلل سبب تسمية احلليف باملوىل، رمبا 

  ينصرك على عدوك.

  و قال ابن قتيبة بعدها:

ُفِسِهمْ قال اهللا عز و جل: " 5"النَِّبيُّ َأْوَلى بِاْلُمْؤِمِنيَن ِمْن أَنـْ

.455ینظر ھامش تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -1
.11سورة محمد، اآلیة -2
.41سورة الدخان، اآلیة -3
.456ینظر ھامش تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -4
.6سورة األحزاب، اآلیة -5
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�Ƕđ أوىلو أّول قائال: "يريد ذا دعاهم إىل أمر و دعتهم أنفسهم إىل خالف ذلك األمر كانت طاعته 

.1من طاعتهم ألنفسهم"

  قال ابن قتيبة عن لفظة "الضالل":

  " الضالل: احلرية و العدول عن احلق و الطريق"

�. و أتى مبثال فقال: "عن احلق كما يقال ضل عن الطريقو علل بقوله: "يقال: ضل  čȏ ƢÈǓ � È½Èƾ ÈƳ ÈÂÈÂ

2"فـََهَدى

  و أتى مبعىن آخر فقال:

.*"الضالل: النسيان" و علل قائال: "و الناسي للشيء عادل عنه و عن ذكره"

َعْلتـَُها ِإًذا َوأَنَ و أتى مبثال فقال: قال اله تعاىل: " . و علل: "أي "الناسني" 3"ا ِمَن الضَّالِّينَ قَاَل فـَ

  حكاية عن موسى عليه السالم".

  و أتى مبثال آخر فقال:

.4"َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُهَما فـَُتذَكَِّر ِإْحَداُهَما اْألُْخَرىقال اهللا عز و جل: "

  و علل: "أي: ن نسيت واحدة ذكرت األخرى".

  و قال يف معىن آخر للضالل:

1
منوا و أن الكافرین ال كأن یقول الولي ھو الناصر أي أن هللا ناصر الذین آلكن ابن قتیبة لم یشرح معنى الوالیة مثال -

و المولى ھو السید ألنھ یتولى العبد بالرعایة كفرد من العائلة فھو ولیھ و المولى ھو العبد المملوك.ناصر لھم. 
دمة و الدفاع عنھ و عن أموالھ".و في المقاییس قال ابن فارس: "السید یتولى العبد بالرعایة و العبد یتولى السید بالخ

.7سورة الضحى، اآلیة -2
ابن قتیبة لم یعلل الضالل بالعدول ھنا. لم یقل ضل عن الحق أي عدل.

* كأنما قصد بقولھ أن التذكر ھو الحق و الناسي عادل عن الحق بنسیانھ. و ابن قتیبة لم یربط معنى الھلكة بالعدول عن 
الحق و الطریق.

.20راء، اآلیة سورة الشع-3
.457. و للتعلیق على ینظر ھامش تأویل مشاكل القرآن البن قتیبة ص 282سورة البقرة، اآلیة -4
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َوقَاُلوا أَِئَذا َضَلْلَنا ِفي " و أتى مبثال فقال: "و منه قوله تعاىل: "اهللكة و البطالنو الضالل: "

1"اْألَْرضِ 

و علل قائال: "أي: بطلنا و حلقنا بالرتاب" و يقال" أضل القوم ميتهم أي قربوه" و أتى بشاهد آخر 

  فقال:

  صل].. أي قابروه [لكنه مل يعلل ارتباطها باأل2و آب مضلوه بعني جلية

  الضالل 

  احلرية و العدول عن احلق             النسيان                     اهللكة و البطالن             

من عدل عن احلق، ضل و أضل و نسي كما نسى و دليل ذلك قوله تعاىل: "قال ريب مل حشرتين 

أتتك آياتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسى". النسيان هنا ليس مبعناه احلقيقي فاهللا  أعمى قال كذلك

تعاىل كما قال يف اآلية على لسان نبيه موسى عليه السالم: "قال فما بال القرون األوىل قال علمها 

عند ريب ال يضل ريب و ال ينسى" و هنا النسيان يف اآلية هو كذلك أتتك آياتنا فضللت عنها و 

�Ǯ Ǵē�¿ȂȈǳ¦�Ǯ ǳǀǰǧ�Ǫū¦�Ǻǟ�ƪ ǳƾǟ

الضال حائر، و احلائر إما أن يهتدي و ما أن يعدل عن احلق و ذا عدل عن احلق وإذا مات على 

  ذلك هلك يف النار.

.457. و للتعلیق على ینظر ھامش تأویل مشاكل القرآن البن قتیبة ص 10سورة السجدة، اآلیة -1
.458ینظر ھامش تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -2
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  و قال ابن قتيبة عن لفظة "إيمان":

َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإنِّي ". و أتى مبثال فقال: "قال اهللا تعاىل إلبراهيم: "ائتَمْمَت به"إمام: أصله ما 

  . و علل بقوله: "أي يؤمت بك و يقتدى بسنتك".1"ِإَماًما

  و قال يف معىن آخر:

  "مث جيعل الكتاب ماما يؤمت به مبا أحصاه. و مثال ذلك كما قال ابن قتيبة:

2"يـَْوَم َنْدُعوا ُكلَّ أُنَاٍس بِِإَماِمِهمْ قال اهللا تعاىل: "

Ŧ�Äǀǳ¦�ǶđƢƬǰƥ�Ä¢���ȐƟƢǫ�ǲǴǟ�Â."عت فيه أعماهلم يف الدنيا  

َناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبينٍ و قال اهللا تعاىل: " .3"وَُكلَّ َشْيٍء أْحَصيـْ

  و يشرح قائال: "يعين كتابا أو يعين اللوح احملفوظ".

  و أضاف معىن آخر فقال:

ال كما ق- "و قد جيعل الطريق ماما". و علل بقوله: "ألن املسافر يأمت به و يستدل". و مثال ذلك 

  . و علل قائال: "أي بطريق واضح". 4"َوِإنـَُّهَما لَِبِإَماٍم ُمِبينٍ قال اهللا تعاىل: " - ابن قتيبة

  و يف املقاييس: يف اجلدر االشتقاقي (أم).

  اإلنسان إمام يؤمت به بأفعاله.

  و الكتاب إمام يؤمت مبا أحصاه.

.124آلیة سورة البقرة، ا-1
.71سورة اإلسراء، اآلیة -2
.12سورة یس، اآلیة -3
.79سورة الحجر، اآلیة -4
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  و الطريق إمام يؤمت مبعامله.

.1مّتِبعاإلمام ُمتََّبع و املأموم 

  قال ابن قتيبة عن لفظة "الصالة":

.2"َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصَالَتَك َسَكٌن َلُهمْ "الصالة: الدعاء لقول اهللا تعاىل: "

��ǶđȂǴǫ�ǾȈǳ¤�ǺƠǸǘƫ�Â�ǶȀǼǰǈȇ�ƢŲ�Ǯ ǳ̄�À¤���» ƢǓ¢�Â���ǶŮ�̧®¦��Ä¢���ǾǳȂǬƥ�ǲǴǟ�Â

ُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َويـَتَِّخُذ َما يـُْنِفُق قـُُربَاٍت ِعْنَد َوِمَن اْألَْعَراِب َمْن يـُْؤمِ و قال اهللا عز و جل: "

  . علل: "يعين دعاءه".3"اللَِّه َوَصَلَواِت الرَُّسولِ 

  و أتى بشاهد من كالم العرب فقال: و قال األعشى يذكر اخلمر و اخلمار:

4صلى على َدنـَِّها و ارتسمو قابلها الريح يف َدنـَِّها               ***              و

  و علل قائال:"أي دعا هلا بالسالمة من الفساد و التغري" و قال يف معىن آخر للصالة:

.5: لقول اهللا تعاىل: "الرمحة و املغفرة: و الصالة من اهللا"

.6"ُأولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن رَبِِّهْم َورَْحَمةٌ و قال تعاىل: "

  وعلل: "أي مغفرة". 

.1و قال صلى اهللا عليه و سلم: "اللهم صلي على آل أيب أوىف"

.28ص1مقاییس اللغة البن فارس. ج-1
.103سورة التوبة، اآلیة -2
.99سورة التوبة، اآلیة -3
.460ینظر ھامش تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -4
.56سورة األحزاب: اآلیة -5
.157البقرة: اآلیة سورة -6



التفسیر االشتقاقي لداللة مفردات تأویل مشكل القرآن البن قتیبة

170

.*و علل بقوله: "يريد ارمحهم و اغفر هلم"

  و أتى مبعىن آخر للصالة فقال:

ُرَك َما يـَْعُبُد : قال تعاىل حكاية عن قوم شعيب: "2"و الصالة الدين" َأَصَالُتَك تَْأُمُرَك َأْن نـَتـْ

.3"َآبَاُؤنَا

  راءتك".قال: و يقال: "ق

  قال ابن قتيبة فيما أورده عن لفظة: "السبب و الحبل":

  "السبب أصله احلبل":

  مث قيل لكل شيء وصلت به إىل موضوع أو حاجة تريدها: سبب"

 -كمال قال ابن قتيبة–"تقول: فالن سبيب إليك، أو أوصلين إليك و ما بيين و بينك سبب أي 

  آصرة رحم أو عاطفة مودة".

  للطريق: سبب". و علل بقوله: "ألنه بسلوكه تصل إىل املوضع الذي تريده"."و منه قيل 

  . أي طريقا.4"أَتْـَبَع َسَبًبا َ قال تعاىل: "

  و قال ابن قتيبة:

.461ینظر ھامش تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -1
* الصالة بمعنى المغفرة أولى من الرحمة، المغفرة طریق إلى الرحمة و في الدعاء: "ربنا وسعت كل شيء رحمة و علما 

-إذا رحم غفر-فاغفر للدین تابوا و اتبعوا سبیلك". 
ا یكون بھا، إذ ال یقبل اإلسالم بغیرھا فھي عماد الدین كما قال رسول هللا صلى هللا سمیت الصالة دینا ألن الدین إنم-2

علیھ و سلم: "العھد الذي بیننا و بینھم الصالة فمن تركھا فقد كفر".
فالصدقة و الصیام و الحج موجودون في كل الشرائع و االختالف كامن في الصالة. لذلك فھي الفیصل في معرفة الدین و 

ركن العملي األول.ھي ال
و انتقلت الصالة من كونھا دعاء إلى كونھا فریضة و الدعاء جزء منھا أي انتقال من الجزء إلى الكل.

.87سورة ھود، اآلیة -3
.85سورة الكھف، اآلیة -4

** المفروض أن یكون الصرح ھو السبب و لیس الباب.
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�ƢŮȂƻƾƥ�ÀȂǰȇ� ƢǸǈǳ¦�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦�Àȋ���ǾǳȂǬƥ�ǲǴǟ�Â��Ƣđ¦Ȃƥ¢�� ƢǸǈǳ¦�§ ƢƦǇ¢�Â�**.

و أتى  1"ُلُغ اْألَْسَباَب * َأْسَباَب السََّماَواتِ َلَعلِّي أَبْـ : "- حكاية عن فرعون–قال اهللا عز و جل 

  بشاهد من كالم العرب فقال:

  و قال زهري:

2بسلم أسباب السماءو من هاب أسباب املنايا يـَنَـْلَنُه          ***          و لو نال 

  و قال ابن قتيبة:

.3"اللَّهِ َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل "و كذلك احلبل: و قال اهللا عز و جل: "

شرح قائال: "أي بعهد اهللا، و بكتابه" و علل بقوله: "يريد: متسكوا به ألنه وصلة لكم إليه و إىل 

  جنته".

  و قال أيضا:

" معلال: "ألن اخلائف مسترت مقموع و اآلمن منبسط باألمان متصرف و يقال لألمان أيضا حبل"

  فهو حبل له إىل كل موضع يريده"

  قال اهللا تعاىل:

لَُّة أَْيَن َما ثُِقُفوا ِإالَّ ِبَحْبٍل ِمَن اللَِّه َوَحْبٍل ِمَن النَّاسِ ُضرِ " .4"َبْت َعَلْيِهُم الذِّ

  و شرح قائال: "أي: بأمان".

.37-36سورة غافر: اآلیة -1
.464القرآن البن قتیبة ص انظر ھامش تأویل مشكل-2
.103سورة آل عمران، اآلیة -3
.112سورة آل عمران، اآلیة -4
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  و أضاف شاهدا من كالم العرب فقال:

  و قال األعشى:

1و إذا جتّوزها حبال قبيلة           ***           أخذت من األخرى إليك حباهلا

  ا قول امرئ القيس:و أم

2إين حببلك واصل حبلي              ***              و بريش نبلك رائش نبلي

  قال ابن قتيبة:

  "فإنه يريد: إين واصل بيين و بينك".

فيقرنان بأن يوصل  حبلو أصل هذا يكون يف البعيدين: يكونان مفرتقني و على كل واحد منهما 

  حبل هذا حببل هذا.

  : يذكر رجال سرى ليلة كلها:و قال أبو زيد

3ناط أمر الضعاف فاجتعل الليل             ***             كحبل العادية املمدود

.*يريد أن مسرية اتصل الليل كله فكان كحبل ممدود

  قال ابن قتيبة فيما أورده عن لفظة "الظلم":

.465انظر ھامش تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -1
م.ن/ ص.ن-2
.465انظر ھامش تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -3

سببا ألنھا كالحبل الموصل إلى الغایة و إلى * جعل السبب و الحبل معا ألن أحدھما كان أصال لآلخر سمیت الطریق 
الھدف لھا طرفان طرف انطالق و طرف وصول.

و سمیت أبواب السماء أسبابا انتقاال باالسم من الوسیلة إلى طرف الوصول و كذلك الحبل فقد سمي عھد هللا حبال ألنھ 
یوصل إلى مرضاتھ.

و األمان حبل تصل بھ إلى حیث تشاء (و هللا أعلم).
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: ويقال: "من شبه أباه قتيبةو قال ابن ". أصل الظلم يف كالم العرب: و ضع الشيء يف غري موضعه"

.1فما ظلم"

  قال: أي فما وضع الشبه غري موضعه"

  :فقالمث أتى باستعماالت الكلمة 

2: هو أن يشرب قبل إدراكه"وظلم السقاء"

3: و ظلم اجلزور، أن يعتبط، أي ينحر من غري علةو قال

  : و قال

.4"و أرض مظلومة: أي حفرت و ليست موضع حفر"

  :و قال

.5إلزم الطريق و ال تظلمه: أي ال تعدل عنه" "و يقال:

  قال ابن قتيبة:

و علل قائال: "ألن من جعل هللا شريكا فقد وضع الربوبية يف غري  6"مث قد يصري الظلم مبعىن الشرك"

.7"ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ موضعها". و يستشهد قائال: يقول اهللا سبحانه و تعاىل: "

.467انظر ھامش تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص لتوثیق المثل -1
.467انظر ھامش تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -2

كأن شربھ قبل إدراكھ ھو ظلم لھ و ھو من ضمن وضع الشيء في غیر موضعھ.
م.ن/ ن.ص-3

كأن نحره من غیر علة ھو ظلم.
م.ن/ ص.ن.-4

كأن ذلك ظلم لھا.
م.ن/ ص.ن-5

كأن عدولك عن الطریق ھو ظلم و وضع الشيء في غیر موضعھ.
ھنا انتقل المعنى من المادیات إلى المعنویات.-6
.13سورة لقمان، اآلیة -7
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1"يـَْلِبُسوا ِإيَمانـَُهْم ِبظُْلمٍ َوَلمْ و قال تعاىل: "

  - كما قال ابن قتيبة–أي: يشرك 

  و أتى مبعىن آخر للظلم فقال:

ُفَسُهْم َيْظِلُمونَ . قال تعاىل: "*و يكون الظلم: النقصان .2"َوَما ظََلُمونَا َوَلِكْن َكانُوا أَنـْ

  قال ابن قتيبة: أي ما نقصونا.

3"ْم َتْظِلْم ِمْنُه َشْيًئاَآَتْت ُأُكَلَها َولَ و قال تعاىل: "

و أضاف ابن قتيبة قائال: أي مل تنقص منه شيئا و منه يقال: ظلمتك حقك، أي نقصتك.

  و قال مستشهدا أيضا: و منه قوله تعاىل:

5"َال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيًئا"4"َوَال يُْظَلُموَن َشْيًئا"

  و قال يف معىن آخر للظلم فقال:

َنا َثُموَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفظََلُموا ِبَهااستشهد بقوله تعاىل: "و يكون الظلم: اجلحد و  قال أي:  6"َوَآتـَيـْ

�ńƢǠƫ�ƅ¦�ǺǷ�ƢĔƘƥ�¦ÂƾƸƳ

.*أي: جيحدون 7"ِبَما َكانُوا ِبَآيَاتَِنا َيْظِلُمونَ قال اهللا تعاىل: " -أعين ابن قتيبة–و قال أيضا 

.82سورة األنعام، اآلیة -1
* النقصان ھو موضع للشيء ففي غیر موضعھ و الموضع الحقیقي لألشیاء ھو إكمالھا و كمالھا. و ابن قتیبة لم یربط

معنى النقصان بوضع الشيء في غیر موضعھ.
.57سورة البقرة، اآلیة -2
.33سورة الكھف، اآلیة -3
.60سورة مریم، اآلیة -4
.54سورة یس، اآلیة -5
.59سورة اإلسراء، اآلیة -6
.9سورة األعراف، اآلیة -7

قرار فاإلنكار ظلم.* فإنكارھم آلیات هللا ھو وضع الشيء في غیر موضعھ و موضع األسر ھو اإل
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  قال ابن قتيبة في "البالء"

تَـُلوا اْلَيَتاَمى َحتَّى ِإَذا بـََلُغوا النَِّكاَح فَِإْن َآَنْسُتْم . قال اهللا عز و جل: "**الختبار"أصل البالء: ا َوابـْ

ُهْم ُرْشًدا .1"ِمنـْ

  قال ابن قتيبة: اختربوهم.

 . و قال: "يعين ما أمر به إبراهيم من ذبح ابنه صلوات2"ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَبَالُء اْلُمِبينُ و قال تعاىل: "

  اهللا عليهما".

  أي: اختربناهم. 3"َوبـََلْونَاُهْم بِاْلَحَسَناِت َوالسَّيَِّئاتِ و قال تعاىل: "

  مث أتى مبعىن آخر للبالء فقال:

"مث يقال للخري بالء و للشر بالء" و علل قائال: "ألن االختبار الذي هو بالء و ابتالء و يكون 

���ńƢǠƫ�ƅ¦�¾ȂǬƥ�ƾȀǌƬǇ¦�Â��ƢǸđ ُُلوك َنةً َونـَبـْ " و شرح بقوله: أي "خنتربكم بالشر ْم بِالشَّرِّ َواْلَخْيِر ِفتـْ

.***لنعلم كيف صربكم. و باخلري لنعلم كيف شكركم"

قال ابن قتيبة: فتنة، أي: اختبارا ومنه يقال: اللهم ال تبلنا إال باليت هي أحسن، أي: ال ختتربنا إال 

  باخلري و ال ختتربنا بالشر.

  يز املعاين عن بعضها. مثال:مث أتى بتصريفات مت

  قال : "يقال من االختبار: بلوته أبلوه بلوا.و االسم بالء.

.6سورة النساء، اآلیة -1
.106سورة الصافات، اآلیة -2
.168سورة األعراف، اآلیة -3

لضر *** لكن الناس غالبا ما ینسبون البالء إلى الشر. فحینما نقول مبتلى أو بالء فالذھن یتجھ مباشرة إلى االبتالء با
الشر.و
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  و من اخلري أبتليه أبليه إبالءا.

  و منه يقال: "يبلى و يويل". و استشهد عن هذا البيت من الشعر لزهري فقال:

.1فأبالمها خري البالء الذي يبلو

  الذي خيترب به عباده".و شرح ابن قتيبة قائال: "أي خري البالء 

.2"َذِلُكْم َبَالٌء ِمْن رَبُِّكْم َعِظيمٌ َوِفي "و من الشر: باله اهللا يبلوه بالءا. قال اهللا تعاىل: "

  أي نعمة عظيمة.

َناُهْم ِمَن اْآلَيَاِت َما ِفيِه َبَالٌء ُمِبينٌ " 3"َوَآتـَيـْ

  أي نعم بينة عظام.

  قال ابن قتيبة فيما أورده عن لفظة: "الرجز و الرجس":

. قال: أي 4"الرِّْجَز لَنـُْؤِمَننَّ َلكَ لَِئْن َكَشْفَت َعنَّا"الرجز: العذاب. قال تعاىل يف حكاية عن فرعون: "

  العذاب.

  و أضاف ابن قتيبة قائال: 

"مث قد يسمي كيد الشيطان رجزا، و علل قائال: "ألنه سبب العذاب".

.470-469قتیبة ص انظر ھامش تأویل مشكل القرآن البن -1
.49سورة البقرة، اآلیة -2
.33سورة الدخان، اآلیة -3
.134سورة األعراف، اآلیة -4

"فَلَما رَآه مستَقرا عنْده قَاَل هذَا من فَضِل ربي ِليبلُوني َأَأشْكُر َأم َأكْفُر** قال تعالى حكایة عن سلیمان: "
(النمل)

أي لیختبرني.
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.1"َويُْذِهَب َعْنُكْم رِْجَز الشَّْيطَانِ و استشهد بقوله تعاىل: "

  "مث انتقل ابن قتيبة إىل لفظة الرجس فقال: "و الرجس: الننت

  و قال أيضا:

َ◌فـََزاَدتْـُهْم رِْجًسا "مث قد يسمى الكفر و النفاق رجسا. و علل بقوله: ألنه ننت". قال اهللا تعاىل: "

. و شرح قائال: "أي: كفرا إىل كفرهم، أو نفاقا إىل نفاقهم".2"ِإَلى رِْجِسِهمْ 

.3"َوَيْجَعُل الرِّْجَس َعَلى الَِّذيَن َال يـَْعِقُلونَ و قال تعاىل: "

  مث عاد ابن قتيبة إىل لفظة "الرجز" فقال:

  يعين األوثان. 4"َوالرُّْجَز فَاْهُجرْ و قال اهللا عز و جل: "

  و علل قائال:

.*�ǾȈǳ¤�Ä®ƚƫ�ƢĔȋ -و الرجز العذاب–"مساها رجزا 

  قال ابن قتيبة عن لفظة "الفتنة":

  لتعلم جودته من رداءته": فتنة الذهب يف النار: إذا أدخلته إليها **الفتنة: االختبار"

ْبِلِهمْ و قال تعاىل: " تَـنَّا الَِّذيَن ِمْن قـَ شرح قائال: "أي اختربناهم. و قال اهللا تعاىل ملوسى  1"َوَلَقْد فـَ

تَـنَّاَك فـُُتونًاعليه السالم: " .2"َوفـَ

.11سورة األنفال، اآلیة -1
.125سورة التوبة، اآلیة -2
.100سورة یونس: اآلیة -3

الرجس ھاھنا أقرب للعذاب منھ للنتن و ابن قتیبة لم یشرح معنى الرجس في اآلیة.
.5سورة المدثر، اآلیة -4

ويجعُل الرجس علَى * فكأنما عودة ابن قتیبة إلى معنى الرجز توحي بمعنى العذاب في اآلیة األخرى في قول هللا تعالى: "

لُونقعلَا ي ينالَّذ."
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** الفتنة=االختبار
البالء=االختبار

َنتـُُهْم ِإالَّ َأْن قَاُلوا َواللَِّه رَبـَِّنا "و منه قوله: " .3"َما ُكنَّا ُمْشرِِكينَ ثُمَّ َلْم َتُكْن ِفتـْ

�Ǻǰȇ�ǶǴǧ�¾¦ƚǈǳƢƥ�ǶǿƾǼǟ�ƢǷ�ŐƬƻ¦�¦ȂǴƠǇ�śƷ�ǶĔȋ���ǾǳȂǬƥ�ǲǴǟ�Â��Ƕđ¦ȂƳ�Ä¢���ǾǳȂǬƥ�¬ǂǋ

  اجلواب عن ذلك االختبار إال هذا القول".

  مث أتى مبعىن آخر للفتنة فقال:

تَـُنوا اْلُمْؤِمِنيَن " قال اهللا عز و جل: "الفتنة: التعذيب"   . أي عذبوهم بالنار.4"َواْلُمْؤِمَناتِ ِإنَّ الَِّذيَن فـَ

.***. أي يعذبون5"يـَْوَم ُهْم َعَلى النَّاِر يـُْفتَـُنونَ و قال عز و جل: "

َنَتُكمْ و قال تعاىل: " §�6"ُذوُقوا ِفتـْ ¦ǀǠǳ¦�¦ǀđ�ƾȇǂȇ��ǶǰƬǼƬǧ�¦ȂǫÂ̄�ǶŮ�¾ƢǬȇ��Ä¢��

َنَة و قال اهللا تعاىل: " .7"النَّاِس َكَعَذاِب اللَّهِ فَِإَذا ُأوِذَي ِفي اللَِّه َجَعَل ِفتـْ

  مث قال ابن قتيبة يف معىن آخر للفتنة:

َزَل اللَُّه ": قال اله عز و جل: "و الفتنة: الصد و االستزالل" َواْحَذْرُهْم َأْن يـَْفِتُنوَك َعْن بـَْعِض َما أَنـْ

  أي : "يصدوك و يستزلوك". 8"ِإلَْيكَ 

.3سورة العنكبوت، اآلیة -1
.40سورة طھ، اآلیة -2
.23سورة األنعام، اآلیة -3
.10البروج، اآلیة سورة -4
.13سورة الذاریات، اآلیة -5

*** سمیت الفتنة تعذیبا ألن الذھب یفتن في النار و التعذیب بالنار یسمى فتنة و لما كانت النار العامل المشترك بین اختبار 
الذھب و تعذیب الناس سمیت كذلك.

.14سورة الذاریات، اآلیة -6
.10سورة العنكبوت، اآلیة -7
.49سورة المائدة، اآلیة -8
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َنا ِإلَْيكَ و قال اهللا عز و جل: " .1"َوِإْن َكاُدوا لَيَـْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحيـْ

ُتْم َعَلْيِه ِبَفاتِِنيَن * ِإالَّ َمْن ُهَو َصاِل اْلَجِحيمِ و قال أيضا سبحانه: " .2"َما أَنـْ

  مث أتى مبعىن آخر للفتنة فقال:

َنةٌ اهللا تعاىل: ""و الفتنة: اإلشراك و الكفر و اإلمث" كقول    . أي: شرك.3"َوقَاتُِلوُهْم َحتَّى َال َتُكوَن ِفتـْ

  شرك.

َنِة َسَقطُواو قال سبحانه: "   أي يف اإلمث. 4"َأَال ِفي اْلِفتـْ

َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتلِ و قال تعاىل: " .*. يعين الشرك5"َواْلِفتـْ

َنةٌ فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن عَ و قال سبحانه و تعاىل: " .6"ْن َأْمرِِه َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

  قال ابن قتيبة: "أي كفر و أمث"

ُفَسُكمْ و قال اهللا تعاىل: " تَـْنُتْم أَنـْ .**. قال ابن قتيبة: أي "كفرمت و آمثتموها"7"َوَلِكنَُّكْم فـَ

  و أتى مبعىن آخر للفتنة فقال:

:8"و الفتنة: العربة"

.73سورة اإلسراء، اآلیة -1
.163-162سورة الصافات، اآلیة -2

لم یربط بن قتیبة الصد باالختبار أو التعذیب.
ألیس الصد عن سبیل هللا و عن الحق عذابا بالنفس و الروح معا في الدنیا و اآلخرة أیضا.

.193سورة البقرة، اآلیة -3
.49اآلیة سورة التوبة، -4
.191سورة البقرة،  اآلیة -5

  فتنة. -و عذاب هللا ھو النار-* أصبح كل ما یكون سببا إلى عذاب هللا 
.63سورة النور، اآلیة -6

لم ال تكون فتنة ھاھنا بمعنى عذاب أي فلیحذر اللذین یخالفون عن أمره أن یصبھم عذاب من هللا (و هللا أعلم).
.14سورة الحدید، اآلیة -7

** قد یكون معنى فتنتم أنفسكم عذبتموھا لما نافقتم و جزاء المنافقین النار.
8

ابن قتیبة لم یربط معنى العبرة باالختبار. -
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َنًة لِْلَقْوِم الظَّاِلِمينَ رَبـََّنا َال َتجْ كقول اهللا تعاىل: " 1"َعْلَنا ِفتـْ

َنًة لِلَِّذيَن َكَفُرواو يف موضع آخر: " .2"َال َتْجَعْلَنا ِفتـْ

  قال ابن قتيبة:

"أي يعتربون أمرهم بأمرنا، فإذا رأونا يف ضر و بالء و رأوا أنفسهم يف غبطة ورخاء ظنوا أنفسهم على 

  حق و حنن على باطل".

تَـنَّا بـَْعَضُهْم بِبَـْعضٍ عز و جل: ""و كذلك قول اهللا  3"وََكَذِلَك فـَ

  أورد ابن قتيبة عن لفظة "الفرض"

  " و يقال: فرضت عليك كذا: أي أوجبته.الفرض: وجوب الشيء"

  أوجبه على نفسه. -كما قال ابن قتيبة- . أي: 4"َفَمْن فـََرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ قال اهللا تعاىل: "

  أي: ألزمتم أنفسكم. 5"فـََرْضُتمْ فَِنْصُف َما و قال تعاىل: "

أي: ألزمناهم، مث أضاف ابن قتيبة قائال: 1"َقْد َعِلْمَنا َما فـََرْضَنا َعَلْيِهْم ِفي َأْزَواِجِهمْ و قال تعاىل: "

"و قيل للصالة املكتوبة:  2"َفرِيَضًة ِمَن اللَّهِ و منه قوله يف آية الصدقات بعد أن عدد أهلها: "

.*م املرياث: فريضة"فريضة. و قيل لسها

الِِمیَن" (یونس: مثال:" َنا َال َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة لِْلَقْوِم الظَّ ، أي ال تجعلنا موضع اختبار لیعذبوا. و ھذا حكایة عن سحرة )85َربَّ
ٌة ِمْن َقْوِمِھ َعلَى َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْوَن َوَملَِئِھْم أَْن ن لما آمنوا. و اآلیة التي سبقتھا قال هللا تعالى: "فرعو یَّ َفَما آََمَن لُِموَسى إِالَّ ُذرِّ

). أي اختبارا لھم و بالءا فیعذبوا بنا.85). ثم قالوا الدعاء (یونس: 83َیْفِتَنُھْم". (یونس: 
َنا َال َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة لِلَِّذیَن َكَفُروا" (الممتحنة: و أآلیة األخرى ) أي ال تجعلنا اختبارا لھم.5"َربَّ

ا َبْعَضُھْم ِبَبْعٍض" (األنعام:  ) أي بلونا بعضھم ببعض لنختبرھم فكانوا موضع اختبار من هللا 53و قال تعالى: "َوَكَذلَِك َفَتنَّ
عز و جل.

.85سورة یونس، اآلیة -1
.5سورة الممتحنة، اآلیة -2
.53سورة األنعام، اآلیة -3
.197سورة البقرة اآلیة -4
.237سورة البقرة، اآلیة -5
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.3"َقْد فـََرَض اللَُّه َلُكْم َتِحلََّة أَْيَماِنُكمْ و قال تعاىل: "

قال ابن قتيبة: "أي أوجب لكم أن ُتَكفُِّروا إذا حلفتم".

  و أضاف ابن قتيبة معلقا:

"و بعض املفسرين جيعلها مبعىن: بني لكم كيف تكفِّرون عنها".

َزْلَناَها َوفـََرْضَناَهاُسورٌَة "و مثلها: "   . أي بيناها.4"أَنـْ

لكن ابن قتيبة أرجع معىن الفرض إىل الوجوب فقال: و قد جيوز يف اللغة أن يكون فرضناها: أوجبنا 

  العمل مبا فيها.

.5"ِإنَّ الَِّذي فـََرَض َعَلْيَك اْلُقْرَآَن َلَرادَُّك ِإَلى َمَعادٍ و قال اهللا تعاىل: "

  ال املفسرون فيه أنزل عليك القرآن" مث عاد فأرجعها إىل معىن الوجوب فقال:قال ابن قتيبة: "ق

  و قد جيوز يف اللغة أن يكون أوجب عليك العمل مبا فيه.

  . قال املفسرون: فيما أحل اهللا له.6"َما َكاَن َعَلى النَِّبيِّ ِمْن َحَرٍج ِفيَما فـََرَض اللَّهُ قال تعاىل: "

  ل:مث ربطها مبعىن الواجب فقا

.*"و قد جيوز يف اللغة أن يكون إما أوجب له من النكاح، يعين نكاح أكثر من أربع"

.50سورة األحزاب، اآلیة -1
.11سورة النساء، اآلیة -2

* و كل ھذه فرائض ألنھا واجبة، من قام بھا أجر و من تركھا أثم
.2سورة التحریم، اآلیة -3
.1، اآلیة النورسورة -4
.85سورة القصص، اآلیة -5
.38سورة األحزاب، اآلیة -6

و تتبعھ لمعانیھا یجعلنا نستنتج أنھ -الفرض–* ابن قتیبة لم یورد لفظة أصل و فروع و لكن مساره في تتبع فروع اللفظة 
فیھا لفظة فرض في القرآن یعتبر األصل ھو وجوب الشيء لذلك ضمن الوجوب جمیع المعاني و الفروع التي وردت 

الكریم.
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  قال ابن قتيبة في لفظة "الخيانة":

  "اخليانة: أن يؤمتن الرجل على شيء فال يؤدي األمانة فيه"

يقال لكل خائن سارق و ليس كل سارق خائنا، و القطع جيب على السارق و ال جيب على اخلائن" 

  علل قائال: "ألنه مؤمتن".و 

  و استشهد ببيت من الشعر فقال:

  قال النمر بن تولب:

1و ن ببين ربيعة بعد وهب            ***            كراعي البيت حيفظه فخانا

  و قال ابن قتيبة أيضا:

"و يقال لناقض العهد: خائن" و علل قائال: "ألنه أُِمَن بالعهد و ُسِكَن إليه فغدر ونكث". و

  أي نقضا للعهد. 2"َوِإمَّا َتَخاَفنَّ ِمْن قـَْوٍم ِخَيانَةً استشهد بقول اهللا تعاىل: "

ُهمْ و كذلك قول اهللا تعاىل: " .3"َوَال تـََزاُل َتطَِّلُع َعَلى َخائَِنٍة ِمنـْ

  قال ابن قتيبة:

  "و يقال لعاصي املسلمني: خائن" و علل بقوله: "ألنه مؤمتن على دينه"

4"يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال َتُخونُوا اللََّه َوالرَُّسوَل َوَتُخونُوا َأَمانَاِتُكمْ عز و جل: "و استشهد بقوله 

.477انظر ھامش تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -1
.58سورة األنفال، اآلیة -2
.13سورة المائدة، اآلیة -3

أي كما قال ابن قتیبة: غدر و نكث.
كأن الخیانة ارتبطت بنقض العھد و نكثھ.

.27سورة األنفال، اآلیة -4
�Ϫϟϭγέϟ�ϭ�Ϳ�ϲλ ΎόϟΎϓ��ϲΗϟ�ΔϧΎϣϸϟ�ϊ ϳο ϣ�ϱ�ϝΟ�ϭ�ί ϋ�ௌ�Ωϧϋ�ϥϣ�ϡϠγ�ϭ�ϪϳϠϋ�ௌ�ϰϠλ �ϝϭγέϟ�ϪΑ�˯ΎΟ�Ύϣϟ�ϥΎΧ�ϭϫ

حملوه إیاھا.
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.*قال: يريد املعاصي

1"َعِلَم اللَُّه أَنَُّكْم ُكْنُتْم َتْخَتانُوَن أَنـُْفَسُكمْ و قال اهللا تعاىل: "

  قال ابن قتيبة: أي ختونوها باملعصية.

  عن لفظة "اإلسالم": قال ابن قتيبة

َوَال تـَُقوُلوا ِلَمْن (اإلسالم هو التحول يف السلم) أي يف االنقياد واملتابعة و استشهد بقول اهللا تعاىل: "

  وشرح قائال: (انقادا لكم و تابعكم). 2"أَْلَقى ِإلَْيُكُم السََّالَم َلْسَت ُمْؤِمًنا

و اسلم أي دخل يف السلم مث شرحها بعالقة (و االستسالم مثله) يقال سلم فالن ألمرك و استسلم 

�ǲƻ®�¦̄¤�ǖƸǫ¢�Â�ǞȈƥǂǳ¦�Ŀ�ǲƻ®�¦̄¤�ƨǠƥ°¢�Â� ƢƬǌǳ¦�Ŀ�ǲƻ®�¦̄¤�ǲƳǂǳ¦�ŕǋ¢�¾ȂǬƫ�ƢǸǯ�¾ƢǬǧ�ƨđƢǌŭ¦

قَاَلِت يف القحط مث قال (فمن اإلسالم متابعة و انقياد باللسان دون القلب) و منه قوله تعاىل: "

أي انقدنا من خوف السيف و كذلك قوله  3"ْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنااْألَْعَراُب َآَمنَّا ُقْل َلْم تُـ 

أي كما قال ابن قتيبةانقاد له و أقر  4"َوَلُه َأْسَلَم َمْن ِفي السََّماَواِت َواْألَْرِض َطْوًعا وََكْرًهاتعاىل: "

و القلب) و منه قوله تعاىل  به املؤمن و الكافر و قال أيضا (فمن اإلسالم متابعة و انقياد باللسان

ُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي لِلَِّه و قوله أيضا: " 5"قَاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِمينَ عن إبراهيم عليه السالم: "

.187سورة البقرة، اآلیة -1
.94سورة النساء، اآلیة -2
.14سورة الحجرات، اآلیة -3
.83سورة آل عمران، اآلیة -4
.131سورة البقرة، اآلیة -5
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وشرح بقوله: انقدت هللا بلساين و عقدي و أضاف ابن قتيبة قائال: و الوجه زيادة و  1"َوَمِن اتـَّبَـَعنِ 

  يف اجلاهلية قال فيه: 2استشهد ببيت من الشعر لزيد بن عمروا بن نفيل اسرتسل يف شرح ذلك مث

3أسلمت وجهي ملن أسلمت            ***             له املزن حتمل عذبا زالال

  قال ابن قتيبة: أي انقادت له املزن.

  ة "اإليمان":أورد ابن قتيبة عن لفظ

أي مبصدق لنا و قال:  4"ِبُمْؤِمٍن لََنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقينَ َوَما أَْنتَ (اإلميان هو التصديق) لقوله تعاىل: "

  أي تصدقوا. 5"َذِلُكْم بِأَنَُّه ِإَذا ُدِعَي اللَُّه َوْحَدُه َكَفْرُتْم َوِإْن ُيْشَرْك بِِه تـُْؤِمُنواَ "

وعده و قال ابن قتيبة يف استعماالت اللفظية و العبد مؤمن باهللا أي مصدق و اهللا مؤمن مصدق ما 

  أو قابل إميانه و يقال يف الكالم ما أومن بشيء مما تقول أي ما أصدق به مث قال:

َذِلَك بِأَنـَُّهْم (فمن اإلميان تصديق باللسان دون القلب) كإميان املنافقني و استشهد يف قوله تعاىل: "

ابه يف لفظية اإلسالم فقال  ¢6ǌŭ¦�ǾƳȂƥ�Ȅƫ¢�Ľ�ǶđȂǴǬƥ�¦ÂǂǨǯ�Â�ǶȀƬǼǈǳƘƥ�¦ȂǼǷ¡�Ä"َآَمُنوا ثُمَّ َكَفُروا

  كما كان من اإلسالم انقيادا باللسان دون القلب.

.20یة . سورة آل عمران، اآل-1
27والمعارف ص17-3/15راجع منار في األغاني -2
.480تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص--3
.17سورة یوسف، اآلیة -4
.12سورة غافر، اآلیة -5
.3سورة المنافقون، اآلیة -6
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ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُأولَِئَك (فمن اإلميان تصديق باللسان القلب) يقول اهللا تعاىل: "

ُر اْلَبرِيَّةِ  ا قال ابن قتيبة (كما كان من 1Ǹǯ�ÀƢŻȍ¦�Â�¿ȐǇȍ¦�śƥ�ƨđƢǌǷ�ǾƳÂ�Ƣǔȇ¢�ƢǼǿÂ"ُهْم َخيـْ

  اإلسالم انقياد باللسان والقلب)

َوَما يـُْؤِمُن و قال ابن قتيبة أيضا و من اإلميان تصديق ببعض و تكذيب ببعض قال اهللا تعاىل: "

اهللا كما أورد ابن قتيبة مشركي العرب إن سألتهم من خلقهم قالوا   2"َأْكثـَُرُهْم بِاللَِّه ِإالَّ َوُهْم ُمْشرُِكونَ 

  و هم مع ذلك جعلوا له شركاء.

َلْم و قال ابن قتيبة: و أهل الكتاب يؤمنون ببعض الرسل و الكتب و يكفرون ببعض لقوله تعاىل: " فـَ

َفُعُهْم ِإيَمانـُُهْم َلمَّا رََأْوا بَْأَسَنا 3�ǶȀǴǯ�Ƕđ�¦ȂǼǷƚȇ�Ń�̄¤�Ƥ"َيُك يـَنـْ Ƭǰǳ¦�Â�ǲǇǂǳ¦�ǒ ǠƦƥ�řǠȇ

مث قال 4ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئيَن"اىل: "قال ابن قتيبة: وأما قوله تع

"َمْن َآَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلَِخرِ سبحانه و تعاىل "

َواْليَـْوِم بِاللَِّه " منهم بقلبه "َمْن َآَمنَ فعلق ابن قتيبة قائال: فان هؤالء قوم آمنوا بألسنتهم فقال تعاىل: "

  " فأول اآلية اآليت كأنه قال إن املنافقني و الذين هادوا.اْآلَِخرِ 

  قال ابن قتيبة فيما أورده عن لفضه "الضر"

َفُعوَنُكْم َأْو َيُضرُّونَ ضد النفع" لقوله عز و جل: " -بفتح الضاد - "الضر ُقْل َال وقال: " 1"َأْو يـَنـْ

¦čǂÈǓ � Èȏ ÈÂ�ƢÅǠ ÌǨÈºǻ�Ȇ
Êǈ ÌǨÈºǼÊǳ�ÉǮ ÊǴÌǷÈ¢"2  و شرح بقوله أي ال أملك حر نفع و ال دفع ضر وقال يف معىن آخر

.7سورة البینة، اآلیة -1
.106سورة یوسف، اآلیة -2
.85سورة غافر، اآلیة -3
.62ة، اآلیة سورة البقر-4
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باللَِّه َواْليَـْوِم " وقال: "3"َوِإْن َيْمَسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ آخر للضر "و الضر الشدة و البالء" لقوله تعاىل:

َنا و قال يف استعمال آخر "فمن الشدة قحط املطر" لقوله: " 4"اْآلَِخرِ  النَّاَس رَْحَمًة ِمْن بـَْعِد َوِإَذا َأَذقـْ

.5"َضرَّاءَ 

" و قال أيضا: "و منه املرض َوِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ ِفي اْلَبْحرِ قال ابن قتيبة و منه اهلول كقوله تعاىل: "

ْنَساَن ُضرٌّ " و قول اهللا عز و جل: "أَنِّي َمسَِّنَي الضُّرُّ كقول أيوب عليه السالم: " فَِإَذا َمسَّ اْإلِ

َعانَا".دَ 

َلْن َيُضرُّوا اللََّه َشْيًئا َوَسُيْحِبُط َأْعَماَلُهْم".و قال أيضا يف آخر: و منه النقص كقول اهللا عز و جل: "

  قال ابن قتيبة فيما أورده عن لفضه "الحرج":

قال ابن قتيبة أي  6"َفَال َيُكْن ِفي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنهُ احلرج أصله الضيق و من الضيق الشك كقوله: "

الشك و علل قائال إن الشاك بشيء يضيق صدرا به مث أتى مبعىن آلخر للحرج فقال و من احلرج 

َوَال َعَلى الَِّذيَن َال َيِجُدوَن َما أي إمث مث قال: " 7"لَْيَس َعَلى اْألَْعَمى َحَرجٌ اإلمث و استشهد بقوله: "

َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم  الضيق فقال: "وأما الضيق بعينه" فقوله: "أي إمث مث عاد إىل معىن 8"يـُْنِفُقوَن َحَرجٌ 

.73سورة الشعراء، اآلیة -1
.188سورة األعراف، اآلیة -2
.17سورة األنعام، اآلیة --3
.177سورة البقرة، اآلیة -4
.21سورة یونس، اآلیة -5
.2سورة األعراف، اآلیة -6
.61سورة النور، اآلیة -7
.91سورة التوبة، اآلیة -8
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يِن ِمْن َحَرجٍ  و منه و قال ابن قتيبة  2"َيْجَعْل َصْدرَُه َضيـًِّقا َحَرًجاأي الضيق و قال تعاىل: " 1"ِفي الدِّ

  منه احلرج و هي الشجرة امللتفة

  قال ابن قتيبة فيما أورده عن لفضه "الروح".

اكتنفته معاين تقاربت فبين لكل معىن اسم من ذلك األصل و  3الريح و الرَّوح من أصل واحدالرُّوح و 

و خولف بينهما يف حركة البنية و اسرتسل ابن قتيبة يف الشرح فقال النور و النار من أصل واحد كما 

وا يف عنقه ميل و قالوا املْيل و املَيل و هم مجيعا من مال فجعلوا املَيل بفتح الياء فيما كان خلقة فقال

يف الشجرة ميل و جعلوا امليل بسكون الياء فيما كان أمرا فقالوا مال عن احلق ميال و فيه ميل علي 

أي حتامل و أتى مبثال آخر فقال: "و قالوا اللَِّسُن واللَّْسُن واللِّْسُن و هذا كله من اللسان فاللسن 

  النا لسنا أي عذلته.جودة اللسان و اللسن والعدل و اللوم و يقال لسنت ف

  و أخذته بلساين واللسن اللغة يقال لكل قوم لسن مث أتى مبثال آخر فقال:

"و قالوا محل الشجرة بفتح احلاء و محل املرأة بفتح احلاء و قالوا ملا كان على الظهر محل و األصل 

  . مث علق قائال:4واحد

.5يف أشباه هلذا كثرية و قد ذكرنا منها طرفا يف صدر الكتاب

قال ابن قتيبة و أما الرُّوْح فـَرٌُح األجسام الذي يقبضه اهللا عند املمات و الُروْح جربيل عليه السالم قال 

ويعين جربيل و يقال للمالئكة  2"َوأَيَّْدنَاُه ِبُروِح اْلُقُدسِ و قال: " 1"نـََزَل ِبِه الرُّوُح اْألَِمينُ تعاىل: "

.78سورة الحج، اآلیة -1
.125األنعام، اآلیة سورة-2
مقاییس اللغة البن فارس ص.-3
مقاییس اللغة البن فارس.-4
عائدا الى لفضة الروح.16-15تأویل مشكل واحد أحمد صقر في الھامش ص -5
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Ʀǈǻ�¬¦Â°¢�ǶĔ¤�ȐƟƢǫ�ǲǴǟ�Â�ÀȂȈǻƢƷÂǂǳ¦ƨǬǴƼǴǳ�ƨƦǈǻ�ƢĔȋ�ÀȂǼǳ¦�Â�Ǧ ǳȋƢƥ�¬Âǂǳ¦�ń¤�¦Ȃ3   كما قال

  رقباين و الشعراين.

  و قال يف معىن آخر.

و الَروح: النَّفخ. مسى روحا ألنه ريح خترج عن الروح و استشهد بأبيات من الشعر لذي الرمة يذكرنا 

4نارا قدحها

  ذراعا وال شربافلمــا بدت كفنتهــا وهي طفلــة    ***    بطلساء مل تكمل 

  ***     بروحك واقتته هلـا قيتـة قدرا     5وقلت ارفعهــا إليــك وأحيهــا

***    عليها الِصبا وجعل يديك هلا سرتا6وظاهر هلا من يابس الشخن واستعن

قال ابن قتيبة: "قوله يعين ذا الّرمة و أحيها بروحك: أي أحيها بنفخك "واملسيح روح اهللا" و علل 

نَـَفْخَنا ِفيَها ِمْن ه ألنه نفخة جربيل يف درع مرمي ونسب الروح إىل اهللا ألنه بأمره كان يقول اهللا: "بقول فـَ

يعين نفخة جربيل عليه السالم و قد جيوز أن يكون مسّي روح اهللا ألنه بكلمته كان قال اهللا  7"ُروِحَنا

  كن فكان و كالم اهللا روح و علل قائال:

.193سورة الشعراء، اآلیة -1
.253سورة البقرة، اآلیة -2
.486تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص--3
.486قرآن البن قتیبة صتأویل مشكل ال-4
.487-486م ن/ص-5
.487م ن/ص-6
.91سورة األنبیاء، اآلیة -7
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في اللسان نقال عن التھذیب  األزھري.488ھذه العبارة كما یقول السید أحمد صقر في تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -12

يـُْلِقي الرُّوَح ِمْن َأْمرِِه َعَلى َمْن موت الكفر و استشهد بقوله تعاىل: ""ألنه حياة من اجلهل و 

َنا ِإلَْيَك ُروًحا ِمْن َأْمرِنَاو قال: " 1"َيَشاءُ  و زاد ابن قتيبة على ذلك فقال: و رمحة اهللا  2"وََكَذِلَك َأْوَحيـْ

فـََرْوح ة كذلك قال املفسرين و من قرأ: "و شرح قائال أي برمح 3"َوأَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنهُ روح قال تعاىل: "

بضم الراء أراد فرمحة و رزق، و الرحيان: الرزق، قال: الّنمر بن تولب:4َورَْيَحانٌ 

5سـالم اإللـه ورحيانـة                ***                ورمحته ومساٌء ِدَررٌ 

و هذا شاهد لتفسري املفسرين كما قال  6"نٌ فـََرْوٌح َورَْيَحاو مجع بني الرزق و الرمحة كما قال تعاىل: "

و من قرأ  7ابن قتيبة، و أضاف ابن قتيبة قائال: "قال أبو عبيدة فروح أراد حياة وبقاء ال موت فيه

  فروح و رحيان بالفتح أراد الراحة و طيب النسيم.

  أي من رمحته. 8"َوَال تـَْيَئُسوا ِمْن َرْوِح اللَّهِ و قال أيضا: و قد تكون الروح الرمحة لقوله: "

Ƣđ�ÀƢǻȂǰȇ�ƨƷ¦ǂǳ¦�Â�É¬ÌÂÈǂǳ¦�Àȋ�ÅƢƷÂ°�ƢǿƢũ��ȐƟƢǫ�ǲǴǟ�Â
12

  ه "الرؤية".ظقال ابن قتيبة فيما أورده عن لف  

  الرؤية املعاينة:

.15سورة غافر، اآلیة -1
.52سورة الشورى، اآلیة -2
.22سورة المجادلة، اآلیة -3
.89سورة الواقعة، اآلیة --4

488-487وللتعلیق على اآلیة ینضر تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص
.488تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ینضر-5
.89سورة الواقعة، اآلیة -6
.488ینضر تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -7
.87سورة یوسف، اآلیة -8
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َوِإَذا رَأَْيَت َثمَّ و قوله: " 1"َويـَْوَم اْلِقَياَمِة تـََرى الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى اللَِّه ُوُجوُهُهْم ُمْسَودَّةٌ كقوله تعاىل: "

  أي عاينت. 2"رَأَْيَت نَِعيًما

  الرؤية أعلم:

أي أمل يعلموا، و قال: 3"َكانـََتا رَتْـًقاَأَوَلْم يـََر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السََّماَواِت َواْألَْرَض  كقوله تعاىل: "

لَِتْحُكَم بـَْيَن النَّاِس ِبَما أي يعلم، وقال: "5"َوَأرِنَا َمَناِسَكَناأي أعلمنا، و قال: "4"َوَأرِنَا َمَناِسَكَنا"

7"َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتابِ أََلْم تـََر ِإَلى الَِّذيَن ُأوُتوا أي علمك اهللا، و قال املفسرون يف قوله: "6"َأرَاَك اللَّهُ 

  أمل ختربوا و كذلك أكثر ما يف القرآن. 7"اْلِكَتابِ 

  قال ابن قتيبة فيما أورده عن لفضه "النسيان".

  النسيان ضد احلفظ:

.9"َال تـَُؤاِخْذِني ِبَما َنِسيتُ و قوله: " 8"َ◌ِإنِّي َنِسيُت اْلُحوتَ لقوله: "

النسيان، الرتك:

ْبُل فـََنِسيَ َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإَلى كقوله: " فذوقوا بما نسيتم لقاء . أي ترِك، وقوله: "10"َآَدَم ِمْن قـَ

  أي تركناكم. 1"ِإنَّا َنِسيَناُكمْ  -أي مبا تركتم اإلميان بلقاء هذا اليوم-يومكم هذا 

.60سورة الزمر، اآلیة -1
.20سورة اإلنسان، اآلیة -2
.30سورة األنبیاء، اآلیة -3
.128سورة البقرة، اآلیة -4
.6سورة سبأ، اآلیة -5
.105سورة النساء، اآلیة -6
.23سورة آل عمران، اآلیة -7
.63سورة الكھف، اآلیة -8
.73سورة الكھف، اآلیة -9

.115سورة طھ، اآلیة -10
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َنُكمْ وقال: "    أي ال ترتكوا ذلك. 2"َوَال تـَْنَسُوا اْلَفْضَل بـَيـْ

"الّصاعقة والصعق".قال ابن قتيبة فيما أورده عن لفضه 

":الّصعق، املوت"

أي  4"َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقاو قال: " 3"َفَصِعَق َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اْألَْرضِ قال عز و جل: "

يدلك ذلك  5"فـََقاُلوا َأرِنَا اللََّه َجْهَرًة فََأَخَذتْـُهُم الصَّاِعَقُة ِبظُْلِمِهمْ ميتا مث رد اهللا إليه حياته و قال: "

  وقال يف معىن آخر: 6"ثُمَّ بـََعثْـَناُكْم ِمْن بـَْعِد َمْوِتُكمْ على املوت كما قال ابن قتيبة، و قال تعاىل: "

":الصاعقة، العذاب"

7"أَْنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة ِمْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُمودَ كقوله: "

":الّصاعقة، نار من السحاب"

و علق ابن قتيبة على هذه املعاين فقال: "و أراها  8"الصََّواِعَق فـَُيِصيُب ِبَها َمْن َيَشاءُ َويـُْرِسُل لقوله: "

�ǶȀƬǴƬǫ�Ä¢�ǶȀƬǬǠǏ��¾ƢǬȇ��ƪ ǴƬǫ�ƪ ƥƢǏ¢�¦̄¤�ƢĔȋ�ƨǬǟƢǐǳƢƥ�ƨȈũ

أليس إرسال اهللا للنار عذابا، و عذب اهللا الكفار بالصواعق موتا هلم و إبادة.

  لفضه "األخذ".قال ابن قتيبة فيما أورده عن 

":األخذ، أصله باليد مث يستعار يف مواضع"

.14سورة السجدة، اآلیة -1
.237سورة البقرة، اآلیة -2
.68سورة الزمر، اآلیة -3
.143سورة األعراف، اآلیة -4
.153یة سورة النساء، اآل-5
.56سورة البقرة، اآلیة -6
.13سورة فصلت، اآلیة -7
.13سورة الرعد، اآلیة -8
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َويَْأُخُذ أي قبلتم عهدي، و قال: "1"َوَأَخْذُتْم َعَلى َذِلُكْم ِإْصِريفيكون مبعىن القبول لقوله: "

  أي يقبلها. 2"الصََّدقَاتِ 

َها َعْدلٌ و قال: "   أي اقبله. 4"ُخِذ اْلَعْفوَ أي ال يقبلها. و قال: " 3"َوَال يـُْؤَخُذ ِمنـْ

  ": احلبس و األسرو يكون مبعىن "

فَاقْـتـُُلوا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم أي احبسه، و قال: "5"َفُخْذ َأَحَدنَا َمَكانَهُ لقوله: "

أي ائسروهم، و احبسوهم، و يقال: األسري األخيذ.6"َوُخُذوُهمْ 

":األخذ، التعذيب"

  أي تعذيبه. 7"رَبَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرىوََكَذِلَك َأْخذُ قال تعاىل: "

�ÊǾÊƦÌǻÈǀÊƥ�ƢÈǻÌǀو قال: " Èƻ È¢� čȐ Éǰ Èǧ"8 .أي عذبنا  

  أي ليعذبوه أو ليقتلوه. 9"َوَهمَّْت ُكلُّ أُمٍَّة ِبَرُسوِلِهْم لَِيْأُخُذوهُ و قال: "

  قال ابن قتيبة فيما أورده عن لفضه "السلطان".

  ":السلطان: امللك والقهر"

.81سورة آل عمران، اآلیة -1
.104سورة التوبة، اآلیة -2
.48سورة البقرة، اآلیة -3
.199سورة األعراف، اآلیة -4
.78سورة یوسف، اآلیة -5
.5سورة التوبة، اآلیة -6
.102اآلیة سورة ھود، -7
.40سورة العنكبوت، اآلیة -8
.5سورة غافر، اآلیة -9
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"َوَما َكاَن َلُه و قال:  1"َوَما َكاَن ِلي َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم ِليتعاىل: "قال 

.2َعَلْيِهْم ِمْن ُسْلطَاٍن"

":السلطان، احلجة"

أي حجة. و  3"َوُسْلطَاٍن ُمِبينٍ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبَآيَاتَِنا و استشهد بعدة آيات من القرآن كقوله: "

أي  5"َأْم َلُكْم ُسْلطَاٌن ُمِبينٌ أي حجة يف كتاب اهللا. و قال: " 4"َما َلْم يـُنَـزِّْل ِبِه ُسْلطَانًاو قال: "

  أي حجة و عذر. 6"َأْو لََيْأتِيَـنِّي ِبُسْلطَاٍن ُمِبينٍ حجة و قال عز و جل: "

  قال ابن قتيبة فيما أورده عن لفضه "الخلق".

":اخللق، التخّرص"

أي خترصون  8"َوَتْخُلُقوَن ِإْفًكاأي و خرصهم للكذب، و قال: "7"ِإْن َهَذا ِإالَّ ُخُلُق اْألَوَّلِينَ لقوله: "

، و العرب تقول للخرافات 10أي افتعال للكذب "9ِإْن َهَذا ِإالَّ اْخِتَالقٌ خترصون كذبا، و قال: "

  آخر:، و قال ابن قتيبة يف معىن 11أحاديث اخلَْلقِ 

":اخلَْلُق: التصوير"

.22سورة إبراھیم، اآلیة -1
.21سورة سبأ، اآلیة -2
.23سورة غافر، اآلیة -3
.151سورة آل عمران، اآلیة -4
.156سورة الصافات، اآلیة -5
.21سورة النمل، اآلیة -6
.137سورة الشعراء، اآلیة -7

.506وللتعلیق على اآلیة واختالف في القراء في قرأتھا ینضر تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص 
.17سورة العنكبوت، اآلیة -8
.7سورة ص، اآلیة -9

.506ینضر تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -10
م ن / ص ن.-11
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أي تصويره، و قال يف معىن آخر:1"َوِإْذ َتْخُلُق ِمَن الطِّيِن َكَهْيَئِة الطَّْيرِ و استشهد بقوله تعاىل: "

":اخلَْلَق: األمناء واالبتداء"

َها َزْوَجَهاقال عز و جل: " و قال ابن قتيبة: "أصل  2"ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنـْ

، و استشهد ببيت من الشعر قال فيه زهري:3"أصل اخللق: التقدير و منه قيل خالقه األدمي"

4و ألنت تفري ما خلقت و بعض القوم خيلق مث ال يفري

  و قال يف معىن آخر:

  ":اخللق الدين"

َليـُغَيـُِّرنَّ َخْلَق اللَِّه"أي لدين اهللا و قال:  5"َال تـَْبِديَل ِلَخْلِق اللَّهِ كقوله: " أي أدينه و 6"َوَآلَُمَرنـَُّهْم فـَ

  يقال تغيري خلقه باخلصاء و بشك اآلذان و أشباه ذالك.

  ه "البأس و البأساء".ظقال ابن قتيبة فيما أورده عن لف

  ":البأس والبأساء: الشدة"

7لِلَِّذيَن َأْشرَُكوا أَْيَن ُشرََكاؤُُكُم الَِّذيَن ُكْنُتْم تـَْزُعُموَن"َويـَْوَم َنْحُشُرُهْم َجِميًعا ثُمَّ نـَُقوُل قال تعاىل: "

  و أضاف ابن قتيبة قائال:

.110سورة المائدة، اآلیة -1
.189سورة األعراف، اآلیة -2
.507ینضر تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص --3
.507ینظر تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص --4
.30سورة الروم، اآلیة -5
.119سورة النساء، اآلیة -6
.22سورة األنعام، اآلیة -7
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  أي عذابنا 1"فـََلمَّا رََأْوا بَْأَسَنا": قال اهللا تعاىل: "البأس: الشدة بالعذاب"

.2"فـََلمَّا َأَحسُّوا بَْأَسَناو قال تعاىل: "

  أي ميعنا من عذاب اهللا. 3"يـَْنُصُرنَا ِمْن بَْأِس اللَّهِ َفَمْن و قال تعاىل: "

  و قال يف معىن آخر:

.4"َعَسى اللَُّه َأْن َيُكفَّ بَْأَس الَِّذيَن َكَفُروا": قال اهللا تعاىل: "البأس: الشدة بالقتال"

ٍة َوُأوُلو بَْأٍس َشِديدٍ و قال تعاىل: " .5"قَاُلوا َنْحُن ُأوُلو قـُوَّ

نَـُهْم َشِديدٌ " و قال تعاىل: .6"بَْأُسُهْم بـَيـْ

.7"َوِحيَن اْلَبْأسِ و قال تعاىل: "

  قال ابن قتيبة فيما أورده عن لفضة "الرجم":

.8"َوَجَعْلَناَها رُُجوًما لِلشََّياِطينِ "الرجم: أصله الرمي": كقوله تعاىل: "

  و شرحها بقوله: "أي: مرامي".

  مث قال ابن قتيبة:

����ǶƳǂǳƢƥ�ÀȂǴƬǬȇ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔȋالقتل مث يستعار فيوضع موضع"ǾǳȂǬƥ�ǲǴǟ�Â���

.84سورة غافر، اآلیة -1
.12سورة األنبیاء، اآلیة -2
.29سورة غافر، اآلیة -3
.84النساء، اآلیة سورة -4
.33سورة النمل، اآلیة -5
.14سورة الحشر، اآلیة -6
.177سورة البقرة، اآلیة -7
.5سورة الملك، اآلیة -8
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"و روي أن ابن آدم قتل أخاه رمجا باحلجارة، و قتل رمجا باحلجارة. فلما كان أول القتل كذلك مسي 

  رمجا و إن مل يكن باحلجارة"

  أي: لنقتلنكم 1"لَنَـْرُجَمنَُّكمْ و منه قول اهللا تعاىل: "

  أي تقتلون. 2"َربِّي َورَبُِّكْم َأْن تـَْرُجُمونِ َوِإنِّي ُعْذُت بِ و قال تعاىل: "

  أي لقتلناك. 3"َوَلْوَال رَْهُطَك َلَرَجْمَناكَ و قال تعاىل: "

  و قال ابن قتيبة يف معىن آخر للرجم:

  "و يوضع موضع الشتم" و علل بقوله: ألن الشتم رمي لذلك يقال: قذف فالن فالنا إذا شتمه".

  أي ألشتمنك. 4"َألَْرُجَمنَّكَ قول أيب إبراهيم له: "و أصل القذف: الرمي، و منه 

  "و يوضع موضع الظن":

  أي ظنا. 5"رَْجًما بِاْلَغْيبِ و منه قول اهللا تعاىل: "

  و علل بقوله: "رجم بالظن كأنه رمى به"

  "و الرجم: اللعن و الطرد" لعن و منه قيل: "ذئب لعني: أي طريد"

 ألنه يطرد برجم الكواكب.و إمنا قيل للشيطان رجيم، أي: طريد. 

  أورد ابن قتيبة عن لفضة "السعي":

1"َوَجاَء رَُجٌل ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى"السعي: اإلسراع يف املشي" قال اهللا تعاىل: "

.18سورة یس، اآلیة -1
.20سورة الدخان، اآلیة -2
.91سورة ھود، اآلیة -3
.46سورة مریم، اآلیة -4
.22سورة الكھف، اآلیة -5
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  أي "يسرع يف مشيته" و هو العدو أيضا.

يعين: املشي. و يقال: املعاونة له على  2"فـََلمَّا بـََلَغ َمَعُه السَّْعيَ "و السعي باملشي": قال اهللا تعاىل: "

  أمره

  أي: امشوا. قرأ بعض السلف: فامضوا إىل ذكر اهللا 3"فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَّهِ و قال تعاىل: "

  أي: مشيا. كذلك قال بعض املفسرين. 4"ثُمَّ اْدُعُهنَّ يَْأتِيَنَك َسْعًياو قال تعاىل: "

  "و السعي: العمل"

.5"فَُأولَِئَك َكاَن َسْعيـُُهْم َمْشُكورًاقال اله تعاىل: "

  أي: عمل هلا عملها. 6"َوَمْن َأرَاَد اْآلَِخَرَة َوَسَعى َلَها َسْعيَـَهاو قال تعاىل: "

  أي جدوا يف ذلك. 7"َوالَِّذيَن َسَعْوا ِفي َآيَاتَِنا ُمَعاِجزِينَ و قال تعاىل: "

لكم لشىت، أي خمتلف.أي عم 8"ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشتَّىو قال تعاىل: "

  و علق ابن قتيبة قائال:

  "و أوصل هذا كله: املشي و اإلسراع فيه".

  ة "المحصنات":ظأورد ابن قتيبة عن لف

  "اإلحصان: هو أن حيمي الشيء و مينع منه"

.20اآلیة سورة القصص، -1
.102سورة الصافات، اآلیة -2
.9سورة الجمعة، اآلیة -3
.260سورة البقرة، اآلیة -4
.19سورة اإلسراء: اآلیة -5
.19سورة اإلسراء: اآلیة -6
.51سورة الحج، اآلیة -7
.4سورة اللیل، اآلیة -8
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  ":و احملصنات من النساء"

  ذوات األزواج و علل قائال: ألن األزواج أحصنوهن و منعوا منهن.

.1"َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما َمَلَكْت أَْيَماُنُكمْ قال تعاىل: "

  -أعين ابن قتيبة–و قال أيضا 

": ألن احلرة حتصَّن و حتصِّن و ليست كاألمة. و قال اهللا و احملصنات: احلرائر إن مل يكّن متزوجات"

.2"اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناتِ َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًال َأْن يـَْنِكَح تعاىل: "

  يعين احلرائر. 3"فـََعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذابِ و قال تعاىل: "

  يعين العفائف. 4"َوالَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناتِ ": قال تعاىل: "و احملصنات: العفائف"

َنَت ِعْمَراَن و قال تعاىل: "   أي عفت. 5"الَِّتي َأْحَصَنْت فـَْرَجَهاَوَمْرَيَم ابـْ

  قال ابن قتيبة فيما أورده عن لفضة "المتاع":

  "املتاع: املدة"

6"َوَلُكْم ِفي اْألَْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحينٍ قال اهللا تعاىل: "

َنٌة َلُكْم َوَمَتاٌع ِإَلى ِحينٍ و قال تعاىل: " و منه يقال: "متع النهار". و يقال:  7"َوِإْن َأْدِري لََعلَُّه ِفتـْ

  "أمتع اهللا بك".

.24سورة النساء، اآلیة -1
.25سورة النساء، اآلیة -2
.25اء، اآلیة سورة النس-3
.4سورة النور، اآلیة -4
.12سورة التحریم، اآلیة -5
.36سورة البقرة، اآلیة -6
.111سورة األنبیاء، اآلیة -7



التفسیر االشتقاقي لداللة مفردات تأویل مشكل القرآن البن قتیبة

199

  و قال ابن قتيبة:

"Ƣđ�ǞǨƬǼȇ�Ŗǳ¦�©ȏȉ¦��̧ ƢƬŭ¦�Â" :َوِممَّا يُوِقُدوَن َعَلْيِه ِفي النَّاِر اْبِتَغاَء ِحْلَيٍة َأْو ": قال اهللا تعاىل

1"َمَتاعٍ 

  و منه قال ابن قتيبة:

.2"َجَعْلَناَها َتْذِكَرًة َوَمَتاًعا لِْلُمْقوِينَ َنْحنُ " قال تعاىل: "و املتاع: املنفعة"

َعاِمُكمْ و قال تعاىل: " .3"َمَتاًعا َلُكْم َوِألَنـْ

4"ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوطََعاُمُه َمَتاًعا َلُكْم َولِلسَّيَّارَةِ و قال تعاىل: "

َر َمْسُكونٍَة ِفيَها َمَتاٌع َلُكمْ لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتْدُخُلوا بـُيُ و قال تعاىل: " . وشرح قائال: 5"وتًا َغيـْ

6أي ينفعكم و يقيكم من احلر و الربد يعين اخلانات. ومنه متعة املطلقة

  قال ابن قتيبة فيما أورده عن لفظة "الحساب":

  أي كثريا 7"َجَزاًء ِمْن رَبَِّك َعطَاًء ِحَسابًا"و احلساب: الكثري" قال اهللا تعاىل: "

و يقال: أحسبت فالنا، أي: أعطيته ما حيسبه، أي يكفيه. و استشهد ببيت من الشعر يقول فيه 

  اهلذيل:

1فلم ينتبه حىت أحاط بظهره           ***           حساب و رجل كاجلراد يسوم

.17سورة الرعد، اآلیة -1
.73سورة الواقعة، اآلیة -2
.33سورة النازعات، اآلیة -3
.96سورة المائدة، اآلیة -4
.29سورة النور، اآلیة -5
ما وصلت بھ بعد الطالق.-6
.36سورة النبأ، اآلیة -7
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  و قال يف معىن آخر:

َنا ِحَسابـَُهمْ "احلساب: اجلزاء" قال اهللا تعاىل: "   أي جزاءهم. 2"ثُمَّ ِإنَّ َعَليـْ

3"ِإْن ِحَسابـُُهْم ِإالَّ َعَلى رَبِّي َلْو َتْشُعُرونَ و قال تعاىل: "

  و علل بقوله: "ألن اجلزاء يكون باحلساب"

  و قال ابن قتيبة:

.4"َفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَسابًا َيِسيًرا"و احلساب: احملاسبة" قال اهللا تعاىل: "

  ة "األمر":ظأورد ابن قتيبة عن لف

  أي: يقضي القضاء. 5"يَُدبـُِّر اْألَْمَر ِمَن السََّماِء ِإَلى اْألَْرضِ ": قال تعاىل: "القضاءاألمر: "

  أي: القضاء. 6"َأَال َلُه اْلَخْلُق َواْألَْمرُ و قال تعاىل: "

نَـُهمْ ": قال اهللا تعاىل: "و األمر: الدين" َحتَّى َجاَء أي: دينهم. و قال تعاىل: " 7"فـَتَـَقطَُّعوا َأْمَرُهْم بـَيـْ

.8"اْلَحقُّ َوَظَهَر َأْمُر اللَّهِ 

نَـُهْم َأْمَرُهمْ ": قال اله تعاىل: "و األمر: القول"   يعين: قوهلم. 9"ِإْذ يـَتَـَنازَُعوَن بـَيـْ

.512ینظر ھامش تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -1
.26سورة الغاشیة، اآلیة -2
.113سورة الشعراء، اآلیة -3
.8سورة االنشقاق، اآلیة -4
.5سورة السجدة، اآلیة -5
.54سورة األعراف، اآلیة -6
.53سورة المؤمنون، اآلیة -7
.48سورة التوبة، اآلیة -8
.21سورة الكھف، اآلیة -9
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.53سورة الشورى، اآلیة -12

أي: وجب العذاب. و قال  1"َوقَاَل الشَّْيطَاُن َلمَّا ُقِضَي اْألَْمرُ ": قال اله تعاىل: "و األمر: العذاب"

.2"يَض اْلَماُء َوُقِضَي اْألَْمرُ َوغِ تعاىل: "

.3"أََتى َأْمُر اللَِّه َفَال َتْستَـْعِجُلوهُ ": قال اهللا تعاىل: "و األمر: القيامة"

ْبُتْم َوَغرَّْتُكُم اْألََماِنيُّ َحتَّى َجاَء َأْمُر اللَّهِ و قال تعاىل: "   . أي القيامة أو املوت.4"َوتـََربَّْصُتْم َواْرتـَ

نَـُهنَّ ": قال تعاىل: "الوحيو األمر: " .5"يـَتَـنَـزَُّل اْألَْمُر بـَيـْ

  أي: جزاء ذنبها. 6"َفَذاَقْت َوبَاَل َأْمرَِها": قال تعاىل: "و األمر: الذنب"

  "و هذا كله و إن اختلف فأصله واحدو علق ابن قتيبة بعد كل هذا بقوله: "

  إمنا يكون بأمر اهللا"و علل بقوله: "و يكىن عن كل شيء باألمر ألن كل شيء يكون ف

"فسميت األشياء أمورا، ألن األمر سببها"

.12"َأَال ِإَلى اللَِّه َتِصيُر اْألُُمورُ يقول اهللا تعاىل: "

  قال ابن قتيبة فيما أورده عن لفظة "الوحي":

  "الوحي: كل شيء دللت به من كالم أو كتاب أو إشارة أو رسالة"

ُهْم َوِعْظُهْم َوُقْل استشهد بقول اهللا تعاىل: "و  ُأولَِئَك الَِّذيَن يـَْعَلُم اللَُّه َما ِفي قـُُلوِبِهْم فََأْعِرْض َعنـْ

ُفِسِهْم قـَْوًال بَِليغًا 1"َوُأوِحَي ِإَليَّ َهَذا اْلُقْرَآُن ِألُْنِذرَُكْم بِِه َوَمْن بـََلغَ . و قال تعاىل: "7"َلُهْم ِفي أَنـْ

.22سورة إبراھیم، اآلیة -1
.44سورة ھود، اآلیة -2
.1سورة النحل، اآلیة -3
.14سورة الحدید، اآلیة -4
.12سورة الطالق، اآلیة -5
.9سورة الطالق، اآلیة -6
.63سورة النساء، اآلیة -7
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  "إرسال جربيل بالقرآنو علق بقوله: "فهذا 

ƢčȈÊǌ"و قال تعاىل: " Èǟ ÈÂ�Å̈Èǂ Ìǰ Éƥ�¦Ȃ ÉƸ ďƦÈǇ �ÌÀÈ¢�ÌǶ ÊȀ ÌȈÈǳ
Ê¤�Ȅ ÈƷ ÌÂÈƘÈǧ"2 أي أشار و أومأ  

  "و قال بعض املفسرين: كتب إليهم"

  قال أبو حممد:

3"َثَالثََة أَيَّاٍم ِإالَّ رَْمًزاَآيـَُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاسَ "و التفسري األول أعجب إيل ألنه قال يف موضع آخر "

  و الرمز: حتريك الشفتني أو احلاجبني أو العينني. و ال يكون كتابا".

  مث أتى مبعىن آخر للوحي فقال:

َوَأْوَحى رَبَُّك ِإَلى . و قال تعاىل: "4"َوِإْذ َأْوَحْيُت ِإَلى اْلَحَوارِيِّينَ ": كقوله تعاىل: "و الوحي: إهلام"

.5"النَّْحلِ 

َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن ُيَكلَِّمُه اللَُّه ِإالَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء ": كقول اهللا تعاىل: "و الوحي: إعالم يف املنام"

.6"ِحَجاٍب َأْو يـُْرِسَل َرُسوًال فـَُيوِحيَ 

  ":و الوحي: إعالم بالوسوسة من الشيطان"

.7"ِإَلى َأْولَِياِئِهمْ َوِإنَّ الشََّياِطيَن لَُيوُحوَن قال تعاىل: "

ْنِس َواْلِجنِّ يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإَلى بـَْعٍض زُْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًاو قال تعاىل: " .1"َشَياِطيَن اْإلِ

.19سورة األنعام، اآلیة -1
.11سورة مریم، اآلیة -2
.41سورة آل عمران، اآلیة -3
.111سورة المائدة، اآلیة -4
.68سورة النحل، -5
.51سورة الشورى، اآلیة -6
.121سورة األنعام، اآلیة -7
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  أي أمرها. 2"بَِأنَّ رَبََّك َأْوَحى َلَها": قال اهللا تعاىل: "و الوحي: أمر"

  و قال الراجز:

3وحى هلا القرار فاستقرت

  القرار: فقرت. يعين أألرض و يقال: سخرها.أي أمرها ب

  قال ابن قتيبة عن لفظة "الفرح":

أي  4"َحتَّى ِإَذا ُكْنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِبِهْم ِبرِيٍح طَيَِّبٍة َوَفرُِحوا ِبَها": قال تعاىل: "الفرح: املسرة"

ُسرُّوا.

ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما استشهد بقوله تعاىل: " ": و علل بقوله: ألنه عن املسرة يكون" وو الفرح: الرضا"

  أي رضوا. 6"َفرُِحوا ِبَما ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلمِ أي رضوان. و قال تعاىل: " 5"َلَدْيِهْم َفرُِحونَ 

  ": و علل بقوله: "ألن ذلك عن إفراط السرور"و الفرح: البطر و األشر"

.8"ِإنَُّه َلَفِرٌح َفُخورٌ و قال تعاىل: " 7"ِإنَّ اللََّه َال ُيِحبُّ اْلَفرِِحينَ قال تعاىل: "

.9"َذِلُكْم ِبَما ُكْنُتْم تـَْفَرُحوَن ِفي اْألَْرضِ و قال تعاىل: "

  و قد تبدل احلاء يف هذا املعىن هاء فيقال: "فره" أي "بطر"

.112سورة األنعام، اآلیة -1
.5سورة الزلزلة، اآلیة -2
.512ینظر ھامش تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص -3
.22سورة یونس، اآلیة -4
.53سورة المؤمنون، اآلیة -5
.83سورة غافر، اآلیة -6
.76سورة القصص، اآلیة -7
.10سورة ھود، اآلیة -8
.75سورة غافر، اآلیة -9
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  أي: أشرين بطرين. 1"َوتـَْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَباِل بـُُيوتًا فَارِِهينَ قال تعاىل: "

  تبدل من احلاء لقرب خمرجيهما. نقول: مدحته و مدهته مبعىن واحد.و اهلاء 

  قال ابن قتيبة عن لفظة "الفتح":

َوابـَُها": كقول اهللا عز و جل: "الفتح: أن يفتح املغلق" 2"َحتَّى ِإَذا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبـْ

ْتٌح ِمَن ": كقوله عز و جل: "و الفتح: النصر" فـََعَسى اللَُّه َأْن و قوله تعاىل: " 3"اللَّهِ فَِإْن َكاَن َلُكْم فـَ

  و علل قائال: "ألن النصر يفتح اهللا به أمرا مغلقا" 4"َأْن يَْأِتَي بِاْلَفْتِح َأْو َأْمٍر ِمْن ِعْنِدهِ 

  و قال يف معىن آخر للفتح:

ل ": و علل بقوله: "ألن القضاء فصل لألمور و فتح هلا أشكل منها" واستشهد بقو و الفتح: القضاء"

َفُع الَِّذيَن َكَفُروا *َويـَُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَفْتُح ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن اهللا عز و جل: " ُقْل يـَْوَم اْلَفْتِح َال يـَنـْ

  يعين يوم القيامة. 5"ِإيَمانـُُهمْ 

  و علل قائال: "ألنه يقضي اهللا فيه بني عباده".

�ǶȀǴƬǫ�Â�Ǯو يقال: "أراد فتح مكة ال ينفع الذين كفروا إمي ǳ̄�ǶȀǠǨǼȇ�ǶǴǧ�Ǧ Ȉǈǳ¦�» Ȃƻ�ǺǷ�ǶĔƢ

.6خالد بن الوليد"

نَـَنا بِاْلَحقِّ و قال عز و جل: "   أي خري القضاة. 7"َوُهَو اْلَفتَّاُح اْلَعِليمُ - أي: يقضي–ثُمَّ يـَْفَتُح بـَيـْ

.149سورة الشعراء، اآلیة -1
.73سورة الزمر، اآلیة -2
.141سورة النساء، اآلیة -3
.52سورة المائدة، اآلیة -4
.29-28سورة السجدة، اآلیة -5
ترجمة خالد بن الولید.-6
.26سورة سبأ، اآلیة -7
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  مث أتى ابن قتيبة باستعماالت لفظة الفتح يف لغة العرب فقال:

  بيين و بينك الفتاح" يعين احلاكم."و قال أعرايب آلخر ينازعه: 

ْتًحا ُمِبيًناو قال ابن عباس يف قول اهللا تعاىل عز و جل: " 1"ِإنَّا فـََتْحَنا َلَك فـَ

فقالت: فتح اهللا بيين وبينك. أي: حكم  2كنت أقرأها و ال أدري ما هي حىت تزوجت بنت ِمْشرَح

  اهللا بيين و بينك.

  أورد ابن قتيبة عن لفظة "الكريم":

أي: أفضلكم. وقال تعاىل:  3"ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْـَقاُكمْ لكرمي: الشريف الفاضل": قال تعاىل: ""ا

  أي: شرفناهم و فضلناهم. 4"َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني َآَدمَ تعاىل: "

َتَك َهَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ و قال تعاىل حكاية عن إبليس: " ل تعاىل يف أي: فضلت. و قا 5"َأرَأَيـْ

َتَالُه رَبُُّه فََأْكَرَمهُ موضع آخر: " .7"َربُّ اْلَعْرِش اْلَكرِيمِ أي: فضله. و قال تعاىل: " 6"ِإَذا َما ابـْ

ِإنِّي أُْلِقَي ِإَليَّ ِكَتاٌب  أي: شريفا. و قال تعاىل: " 8"َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخًال َكرِيًماو قال عز و جل: "

  أي: شريف لشرف كاتبه. و يقال: شريف باخلتم. هذا تعليل ابن قتيبة. 9"َكرِيمٌ 

  "و الكرمي: الصفوح": و علل بقوله: "و ذلك من الشرف و الفضل"

.1سورة الفتح، اآلیة -1
.493ولتفسیر اآلیة ینظر ھامش تأویل مشكل القرآن ص 

.493ھامش تأویل مشكل القرآن ص -2
.13سورة الحجرات، أآلیة -3
.70سورة اإلسراء، اآلیة -4
.62ء، اآلیة سورة اإلسرا-5
.15سورة الفجر، اآلیة -6
.116سورة المؤمنون، اآلیة -7
.31سورة النساء، اآلیة -8
.29سورة النمل، اآلیة -9
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  أي: صفوح. 1"فَِإنَّ رَبِّي َغِنيٌّ َكرِيمٌ قال اهللا تعاىل: "

  أي الصفوح. 2"َما َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكرِيمِ و قال تعاىل: "

أي: كثري. "و الكرمي:  3آخر: "و الكرمي: الكثري الكرم": قال اهللا تعاىل: "و رزق كرمي"و قال يف معىن 

  الكرمي: احلسن": و علل قائال: و ذلك من الفضل.

َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكرِيمٍ قال اهللا تعاىل: " َبتـْ   أي حسن. 4"َأَوَلْم يـََرْوا ِإَلى اْألَْرِض َكْم أَنـْ

َوُقْل َلُهَما قـَْوًال  أي: حسن يبتهج به. و قال تعاىل: " 5"ُكلِّ َزْوٍج بَِهيجٍ ِمنْ و كذلك قول اهللا تعاىل: "

  أي حسنا. 6"قـَْوًال َكرِيًما

  "و هذا و إن اختلف فأصله الشرفو علق ابن قتيبة بعد ذكره لكل هذه املعاين بقوله: "

  قال ابن قتيبة على لفظة "المثل":

مثله كما يقال شبه الشيء و شبهه. قال اهللا تعاىل: "املثل مبعىن الشبه": يقال هذا مثل الشيء أو 

أي: شبه اللذين كفروا  7"َمَثُل الَِّذيَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اتََّخَذْت بـَْيًتا"

  شبه العنكبوت.

ُلوا التـَّْورَاَة ثُمَّ َلْم َيحْ و قال تعاىل: " 8"ِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًاَمَثُل الَِّذيَن ُحمِّ

  أي: شبههم احلمار.

.40سورة النمل، اآلیة -1
.6سورة االنفطار: اآلیة -2
.4، و سبأ اآلیة 26، و النور اآلیة 50، و الحج أآلیة 4سورة األنفال: اآلیة -3
.7الشعراء، اآلیة سورة -4
.7، و ق اآلیة 5سورة الحج، اآلیة -5
.23سورة اإلسراء، اآلیة -6
.41سورة العنكبوت، اآلیة -7
.5سورة الجمعة، اآلیة -8
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  و قال يف معىن آخر:

  عربة ملن بعدهم. 1"َفَجَعْلَناُهْم َسَلًفا َوَمَثًال ِلْآلَِخرِينَ "و املثل: العربة": كقول اهللا عز و جل: "

  ي: عربة.أ 2"َوَجَعْلَناُه َمَثًال لَِبِني ِإْسَرائِيلَ و قوله تعاىل: " 

  و قال يف معىن آخر للمثل:

َهارٌ "و املثل: الصورة و الصفة": كقول اهللا عز و جل: " أي  3"َمَثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن ِفيَها أَنـْ

  أي صفة اجلنة.

  قال ابن قتيبة عن لفظة "الضرب":

.4"َفَضْرَب الرِّقَابِ "الضرب: باليد": كقول اهللا تعاىل: "

.5"َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ تعاىل: "و قوله 

  و قال يف معىن آخر:

ُتْم ِفي َسِبيِل اللَّهِ "و الضرب: املسري" قال اهللا تعاىل: " َوَآَخُروَن . و قال تعاىل: "6"ِإَذا َضَربـْ

.7"َيْضرِبُونَ 

  و قال يف معىن آخر أيضا:

.56سورة الزخرف، اآلیة -1
.59سورة الزخرف، اآلیة -2
.15سورة محمد، اآلیة -3
.4سورة محمد، اآلیة -4
.34سورة النساء، اآلیة -5
.94سورة النساء، اآلیة -6
.20سورة المزمل، اآلیة -7
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َفَال َتْضرِبُوا لِلَِّه و قال تعاىل: " 1"َضَرَب اللَُّه َمَثًال تعاىل: ""و الضرب: التبيني و الوصف": قال 

  أي: ال تصفوه بصفات غريه و ال تشبهوه. 2"اْألَْمثَالَ 

  أورد ابن قتيبة عن لفظة "الزوج":

3"َوأَنَُّه َخَلَق الزَّْوَجْيِن الذََّكَر َواْألُنـَْثى"الزوج: اثنان و واحد": قال اهللا تعاىل: "

  كل واحد منهما زوجا.  فجعل

  يعين األصناف. 4"َخَلَق اْألَْزَواَج ُكلََّها ِممَّا تـُْنِبُت اْألَْرضُ "و هو مبعىن الصنف": قال تعاىل: "

نَـْينِ و قال تعاىل: "   أي مثانية أصناف. 5"َثَمانَِيَة َأْزَواٍج ِمَن الضَّْأِن اثـْ

َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكرِيمٍ َأَوَلْم يـََرْوا ِإَلى اْألَْرِض َكْم و قال تعاىل: " َبتـْ 6"أَنـْ

  أي من كل صنف حسن

َها َزْوَجَها"و الزوج: القرين": قال اهللا تعاىل: " 7"َوَخَلَق ِمنـْ

  أي: قرناءهم. 8"اْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا َوَأْزَواَجُهمْ و قال تعاىل: "

  أي: قرنت نفوس الكفار بعضها ببعض. 9"َوِإَذا النـُُّفوُس ُزوَِّجتْ و قال تعاىل: "

  أي قرناهم 1"َوَزوَّْجَناُهْم ِبُحوٍر ِعينٍ و منه قوله تعاىل: "

.75سورة النحل، اآلیة -1
.74سورة النحل، اآلیة -2

.497و لتفسیر اآلیة ینظر ھامش تأویل مشكل القرآن ص 
.45سورة النجم، اآلیة -3
.36سورة یس، اآلیة -4
.143سورة األنعام، اآلیة -5
.7سورة الشعراء، اآلیة -6
.1سورة النساء، اآلیة -7
.22سورة الصافات، اآلیة -8
.7سورة التكویر، اآلیة -9
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و العرب تقول: زوجت إبلي، إذا قرنت بعضها ببعض.

  صياغة األصول االشتقاقية::ثانيا

  :صياغة االصول االشتقاقية عند قدامى اللغويين العرب:/1

أصال أّن لكل مادة اشتقاقية من املواد العربية  –أعين منهم القدماء  –استنتج بعض اللغويني العرب 

�اشتقاقيا śȈǇƢǇ¢�śǿƢš ¦�«ƢƬǼƬǇȏ¦�¦ǀǿ�Ǯ ǴǇ�Ʈ ȈƷ�ƢēȏƢǸǠƬǇ¦�ǶǜǼȇ

  االتجاه التطبيقي:-1

.54سورة الدخان، اآلیة -1
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وذلك أثناء يتمثل هذا االجتاه يف الصور اليت ظهرت من خالهلا فكرة التفسري االشتقاقي[التأصيل]

شرح ومعاجلة بعض اللغويني الستعماالت بعض املواد اللغوية؛حيث أخذت هذه املعاجلة صورتني 

  مها:

  الصورة األولى:-أ

�ǲǏȋ¦�¦ǀǿ� ȂǓ�Ŀ�ƢēȏƢǸǠƬǇ¦�ǒ Ǡƥ�ƨŪƢǠǷÂ�ƨȇȂǤǴǳ¦�̈®ƢǸǴǳ�ȆǫƢǬƬǋȏ¦�ǲǏȋƢƥ�ƶȇǂǐƬǳ¦

  وأحيانا أثناءها.االشتقاقي،ويكون هذا التصريح إما بعد املعاجلة وإما قبلها 

:التصريح باألصل االشتقاقي قبل المعالجة  

  ومن أمثلة ذلك:

"والَعْقم أصله من الّلي ومنه قيل لضرب من 1هـ)310قول كراع النمل(-

الوْشي

عْقٌم،ألن بعض خيوطه ملوي ببعض،ومنه قيل امرأة عقيم ال تلد؛كأّن رمحها ُعِقمت عن 

فقد صرح   2عقيم،والربح عقيم،كل ذلك ال ينتج خريا"الوالدة،ورجل عقيم وامللك عقيم،والدنيا

كراع النمل عن األصل االشتقاقي ملادة(ع ق م)وهو:اللّي،مث عاجل ثالثة من االستعماالت 

  املشتقة منها يف ضوء هذا األصل.

:"وأصل البعث:إثارة الشيء من حمله  3هـ)310وقول الطربي(-

  ...بعثت فالنا

الذي هو فيه للتوجه فيها،ومن ذلك قيل ليوم القيامة؛يومحلاجيت إذا أقمته من مكانه 

4البعث،ألنه يوم يثار الناس فيه من قبورهم ملوقف احلساب."

1
انظر تراجم أعالم الرسالة.

2
.664إصالح المنطق البن السكیت 

3
انظر تراجم أعالم الرسالة.

4
.85-2/84تفسیر الطبري:جامع البیان،
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صرح هنا بأن األصل االشتقاقي ملادة (ب ع ث )هو:إثارة الشيء من  –رمحه اهللا  –الطربي 

املادة يف ضوء هذا األصل حمله،وتصرحيه كان قبل املعاجلة،مث عاجل ثالثة من استعماالت هذه 

  االشتقاقي.

:"وأصل النبذ:الرمي،يقال:نبذت الشيء 1هـ)340وقول الزجاجي(-

  من يدي:إذا رميته.... مث

ْعرض عنه،ومنه مسي النبيذ؛ألنه يرتك حىت يُْدرِك،واملنبوذ:امللفوظ،ألن أمه 
ُ
يستعمل يف املرتوك وامل

.2نبذته:أي رمت به"

  التصريح باألصل االشتقاقي أثناء المعالجة:

 ومن أمثلة ذلك:

قول ابن قتيبة"واآلذان هو إعالم الناس للصالة،ومنه قول اهللا جل -

 وعز:"وأذان 

:أذنتك وأصله من اإلذن واألذنأي:إعالم من اهللا... 3من اهللا ورسوله"

4باألمر فأذنت،أي:أعلمتك به فعلمت،يريد أوقعته يف أذنك"

االشتقاقي ملادة(أذن)بعد معاجلته هاهنا صرح ابن قتيبة باألصل 

�ƨŪƢǠǷ�ǲǏ¦Â�ǲǏȋƢƥ�ǾŹǂǐƫ�ƾǠƥÂ�ƢēȏƢǸǠƬǇ¦�ǺǷ�śǳƢǸǠƬǇȏ

 استعماالت أخرى للمادة نفسها.

1
انظر تراجم أعالم الرسالة.

2
.98تفسیر رسالة أدب الكاتب،الزجاجي،

3
.3سورة التوبة

4
.1/172غریب الحدیث،ابن قتیبة،
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"فطمت املولود أفطُمه فطما إذا قطعت 1هـ)321وقول ابن دريد( -

عنه الّرضاع،وأصل الفْطم:القطع...ويقول الرجل للرجل:ألفطمّنك عن  

2ألقطعّن طمعك عنه"كذا وكذا،أي 

صرح ابن دريد باألصل االشتقاقي ملادة(ف ط م )؛وذلك بعد أن عاجل 

استعماال واحدا من استعماالت هذه املادة مث واصل إيراده 

 الستعماالت أخرى.

  التصريح باألصل االشتقاقي بعد المعالجة:

 ومن أمثلة ذلك:

:"احليُص:احلْيد عن 3هـ)170قول اخلليل( -

يص؛احمليد،يقال:هو حييص عين،أي:حييد،وهو الشيء،واحمل

�Ǻǟ�Ƣđ�¦ȂǏƢƷ�¾Ƣǫ�ƾȈŰ�Ä¢�ǎ ȈŰ�ǂǷȋ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�Ǯ ǳƢǷÂ�řǐȇƢŹ

 قصدهم حماصا.

أي:حمادا،وحْيص بْيص:ينصبان،يتكلم به عند اختالط األمر؛تقول:ال 

4تزال تأتينا حبيص بيص....وأصل احليص:الضيق"

صرح اخلليل بأن األصل االشتقاقي ملادة (ح ي ص )هو:الضيق،وذلك بعد أن عاجل بعض 

 استعماالت هذه املادة.

هـ):"والفصال:الفطام.276وقول ابن قتيبة (  

1
انظر تراجم أعالم الرسالة.

2
.3/110الجمھرة،ابن درید،

3
انظر تراجم أعالم الرسالة.

4
.379-1/378العین،الخلیل،
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فصيل،ألنه فصل عن  –إذا قطع عن الرضاع  -يقال:فصلت الصيب؛إذا فطمته.ومنه قيل للحوار

أمه،وأصل الفصل:التفريق"1

التفريق وذلك بعد معاجلته صرح ابن قتيبة باألصل االشتقاقي ملادة(ف ص ل)وقال بأن أصله 

 الستعمالني من استعماالت املادة.

 –بالتحريك  –هـ):"الرََّزغة 650وقول الصاغاين(-

الوَحل،واجلمع:َرزٌَغ....وأرزَغ املطُر األرَض:إذا بّلها وبالغ ومل 

ُيِسل.....ويقال:احتفر القوم حىت أرزغوا:أي حىت بلغوا الطني 

الريح:إذا جاءت الرطب....وقال ابن فارس:أرزغت 

بندى....والرتكيب[والرتكيب يقصد به املادة اللغوية(رزغ)]يدل على لثق 

2وطني"

صرح الصاغاين هاهنا ببعض استعماالت مادة(رزغ)وبعد معاجلته هلذه االستعماالت صرح 

 باألصل االشتقاقي للمادة وهو:اللثق والطني.

ل هذه األمثلة اليت يصرح فيها باألصل القدامى مليئة وزاخرة مبث 3وعموما فإن كتب اللغويني

االشتقاقي سواء قبل أو بعد  أو أثناء املعاجلة،وخباصة معجم مقاييس اللغة البن فارس الذي بىن 

وقد  -أي ذكر األصول االشتقاقية ملواد اللغة العربية   –معجمه بكامله على هذا األساس 

ئعة يف كتب اللغويني كابن فارس وابن الحظنا أيضا أن كلمة(أصل)كانت موجودة منذ القدم وشا

قتيبة وغريهم.ومنهم من استبدهلا مبصطلحات أخرى:كـ:الرتكيب يدل على...وهذا ما أورده 

 الصاغاين.

1
.89تفسیر غریب القرآن،ابن قتیبة،

2
.37العباب الزاخر واللباب الفاخر،الصاغاني،حرف الغین،فصل الر اء،

3
،معاني القرآن 467.وتأویل مشكل القرآن،ابن قتیبة،مادة(ظلم)1/419ینظر غریب الحیث،أبو عبید،مادة (وقب)

.73،واشتقاق األسماء لألصمعي(دھثم)2/109وإعرابھللزجاج،مادة(فرض)
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 ب- الصورة الثانية:

 عدم التصريح باألصل االشتقاقي واإليحاء به من خالل المعالجة للمواد اللغوية :

 ومن أمثلة ذلك:

هـ):"واملكفور:املغطى،يقول قد بُعد عهد هذه الدار باألنيس فغطي 215قول أبو زيد األنصاري(

على رمادها،ومن هذا مسي الكافر كافرا ألنه يغطى على قلبه.ويقال:الليل كافر من هذا وهو  

1كثري".

�Ŗǳ¦�Ƣēȏȏ®Â�ƢēȏƢǸǠƬǇ¦�ƨŪƢǠǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ��°�» �½�̈®Ƣŭ�ȆǫƢǬƬǋȏ¦�ǲǏȋ¦�«ƢƬǼƬǇ¦�Ƣǻ®°¢�¦̄¤Â

زيد األنصاري فإننا نقول:أنه التغطيه.أوردها أبو   

هـ):"الصلتان:من االنصالت وهو االجنراد من العمد،ويف السري يقال:مر 216وقول األصمعي(

منصلتا،إذا مّر مرا سريعا،وقال أعشى باهلة:

 طاوي املصري على العزاء منصلت           بالقوم ليلة ال ماء وال شجر

انقضت:انصلتت منقضة،ويقال:سيف صلت:إذا جرد من غمده وقد ويقال للعقاب،إذا هي 

2أصلت سيفه:ويقال رجل صلت اجلبني:إذا منكشف الشعر بارزا".

مل يصرح األصمعي باألصل االشتقاقي ملادة(ص ل ت )وهو االجنراد؛إال أن رّده مجيع 

استعماالت هذه املادة إليه دّل على ذلك.

عند شرحه ملفردة (حاقف)يف قوله صلى اهللا عليه وسلم:"أنه مر هو  3هـ)224وقال أبو عبيد(

وأصحابه وهم حمرمون بظيب حاقف يف ظل شجرة فقال:يا فالن قف هاهنا حىت مير الناس،ال يرْبه 

أحد"قال:حاقف:يعين الذي قد احنىن،وتثىن يف نومه،وهلذا قيل للرمل إذا كان منحنيا 

1
.573النوادر،أبو زید األنصاري،

2
.75-74اشتقاق االسماء،االصمعي،

3
انظر تراجم أعالم الرسالة.



التفسیر االشتقاقي لداللة مفردات تأویل مشكل القرآن البن قتیبة

215

إمنا مسيت   1 تبارك وتعاىل:"إذ أنذر قومه باألحقاف"حِقف،ومجعه:أحقاف،ويقال يف قول  اهللا

�Ǧ ǫȂǬƷ¦�ƾǫ�ŘŴ¦�¦̄¤� ȆǌǴǳ�¾ƢǬȇ�ǾǼǷÂ���¾ƢǷǂǳƢƥ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔȋ�¦ǀđ�ǶŮ±ƢǼǷ2

معاجلة أيب عبيد هلذه االستعماالت األربعة املشتقة من مادة(ح ق ف )دليل على أن أصل هذه 

 املادة هو :االحنناء.

أنضيت البعري،إذا حسرته أهزلته...وقد نضوت السيف:إذا  هـ):"وقد244وقول ابن السكيت(

سللته من غمده،وقد نضوت ثويب عين:إذا ألقيته،وقد نضا خضابه،أي:ذهب لونه ونصل،وقد 

3نضا الفرس اخليل:إذا تقّدمها وانسلخ منها "

من معاجلة ابن السكيت لإلستعماالت املشتقة من مادة(ن ض و )،ميكن استنتاج األصل 

4قي هلذه املادة وهو (جترد الشيء بقوة مما يغشاه)االشتقا

كتجريد السيف من غمده الذي يغطيه،وإلقاء الرجل ثيابه عنه،وزوال لون اخلضاب الذي كان 

���Ƣđ�ƢǬǏȏ�̈ǂǌƦǳ¦�Ȃǈǰȇ

أعين عدم التصريح –بصورته الثانية  -أعين االجتاه التطبيقي-وهناك أمثلة كثرية هلذل االجتاه

واليت تقوم على استنباط األصل من خالل معاجلة استعماالت املادة  –اقي باألصل االشتق

5االشتقاقية دومنا التصريح به.

االتجاه النظري:يتمثل هذا االجتاه بعض قدامى اللغويني بوجود هذه اخلاصية اهلامة اليت ميزت 

�ƢēȏƢǸǠƬǇ¦�ǶȈǜǼƫÂ�ƨȇȂǤǴǳ¦�®¦Ȃŭ¦�ǲƳ�¾ȂǏ¢�ƨǧǂǠǷ�Ŀ�ƪ ŷƢǇÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦ ومثل هذه التقريرات

متواجدة بكثرة يف تراثنا اللغوي،منها:

1
.21سورة األحقاف

2
.411-1/410غریب الحدیث،أبو عبید

3
.268إصالح المنطق،ابن السكیت،

4
.16الداللة المحوریة في معجم مقاییس اللغة،عبد الكریم محمد حسن جبل،

5
275-273ك ت ب ))/الزینة في الكلمات العربیة االسالمیة،أبو حاتم الرازي،–(معالجتھ الستعماالت من مادة 3/1328ینظر الكامل،المبرد،

(معالجتھ الستعماالت من مادة(ح ك م ).
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يف مادة(ك ت ب)حيث  2هـ)370الذي أورده األزهري( 1هـ)255قول ِمشر بن محَدَوْيه (

قال:"كل ما ذكر أبو زيد يف الكْتب قريب بعضه من بعض وإمنا هو مجعك بني الشيئني"3

)مرتابطة بعضها ببعض وتعود إىل أصل فشمر بن محدوْيه يؤكد أن استعماالت مادة(ك ت ب 

واحد هو:اجلمع بني الشيئني،وهو يقّر أبا زيد األنصاري يف قوله.

5:"كالم العرب إذا تقاربت ألفاظه فبعضه آخذ برقاب بعض"4هـ)286وكذلك قول املربد(

فهذا تصريح على ترابط استعماالت كل مادة لغوية يف العربية وهذا الرتابط هو أساس فكرة 

التأصيل االشتقاقي أو كما مسته الدكتورة هين سنية :التناسل الداليل،ولقد أدار الزجاجي 

استعماالت (ح ك م )حول معىن املنع حني حتدث عن اشتقاق اسم اهللا تعاىل(احلكيم)..."وقد 

بني اشتقاقها من (َحَكَمة اللجام)اليت متنع الفرس من اجلموح على راكبه،حيث قال:"وكذلك 

شعب من هذا مث يتسع ويستعمل يف مقاربه وجمانسه،وكذلك أكثر كالم العرب إمنا له سائر ما يت

6أصل منه تشعبه،مث يستعمل يف أشياء كثرية مقاربة له وجمانسة

كالم الزجاجي يوحي بوضوح تام بفكرة التأصيل االشتقاقي،فهو يؤكد أن لكل مادة لغوية أصال 

ملادة وتنسّل عنه.اشتقاقيا تتفرع منه سائر استعماالت هذه ا

 ثانيا:صياغة ابن قتيبة لألصول االشتقاقية في تأويل مشكل القرآن:

 صاغ ابن قتيبة األصول االشتقاقية لدالالت املفردات املؤولة يف القرآن الكرمي من خالل:

1/طرق التعبير عن األصل االشتقاقي في دالالت تأويل مشكل القرآن:اتبع ابن قتيبة يف  

طريقتني  -أثناء تفسريه لدالالت املفردات املؤولة يف القرآن الكرمي -كل القرآنكتابه تأويل مش

مها: 

1
انظر إلى تراجم أعالم الرسالة.

2
انظر تراجم أعالم الرسالة.

3
.10/150تھذیب اللغة،األزھري،مادة(كتب)

4
انظر تراجم أعالم الرسالة.

5
.62-61اشتقاق اسماء هللا،الزجاجي،

6
.61اشتقاق اسماء هللا،الزجاجي،



التفسیر االشتقاقي لداللة مفردات تأویل مشكل القرآن البن قتیبة

217

التصريح باألصل االشتقاقي لداللة المفردة المؤولة المعنى:إما عن طريق ذكر مصطلح 

 (أصل)وإما بعدم ذكره.

االيحاء باألصل االشتقاقي لدالة المفردة المؤولة المعنى:وذلك بإيراد هذا األصل االشتقاقي 

 من خالل االستعمال اللغوي الشائع عند العرب.

أ-التصريح باألصل االشتقاقي:

صرح ابن قتيبة باألصل االشتقاقي يف مواطن عّدة من الكتاب وكان هذا التصريح أحيانا يكون 

 بذكر مصطلح(أصل) وأحيانا بعدم ذكره:

  التصريح باألصل االشتقاقي مع ذكر مصطلح(أصل):

قتيبة مصطلح(أصل)معّربا به عن األصل االشتقاقي،ومن ذلك نذكر بعض استعمل ابن 

األمثلة،منها:

 قول ابن قتيبة يف مفردة[القضاء]:"أصل قضى:حتم."فيمسك اليت قضى عليها املوت"1

2أي:حتمه عليها."

وقوله يف مفردة[اهلدى]:"أصل هدى:أرشد،كقوله:"عسى ريب أن يهديين سواء 

5،أي: أرشدنا."4إىل سواء الصراط"وقوله:"اهدنا 3السبيل"

وقوله يف مفردة [األمة]:"أصل األمة:الصنف من الناس واجلماعة،كقوله عز وجل:"كان الناس أمة 

،أي:صنفا واحدا يف الضالل،"فبعث اهللا النبيئني"وكقوله عز وجل:"إال أمم 6واحدة"

1
.42سورة الزمر

2
.441تأویل مشكل القرآن،ابن قتیبة،

3
.22سورة القصص 

4
.22سورة ص 

5
.443تأویل مشكل القرآن،ابن قتیبة،

6
.213سورة البقرة 
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فة باهللا،وطلب أي:أصناف،وكل صنف من الدواب والطري مثل بين آدم يف املعر 1أمثالكم"

2الغذاء،وتوقي املهالك،والتماس الذرء،مع أشباه هلذا كثرية."

4أي:يؤمت بك،ويقتدى بسنتك."3إماما." 

5الكتاب:ما كتبه اهللا يف اللوح مما هو كائن"أصل وقوله يف مفردة[الكتاب]:"

6احلبل." أصلهوقوله يف مفردة[السبب واحلبل]:"السبب 

  الظلم يف كالم العرب:وضع الشيء يف غري موضعه."أصل وقوله يف مفردة[الظلم]:"

7ويقال" من أشبه أباه فما ظلم"أي:فما وضع الشبه غري موضعه."

البالء:االختبار،قال جل وعال:"وابـتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح أصل وقوله يف مفردة[البالء]:"

يعين:ما أمر به إبراهيم من  9املبني" أي: اختربوهم،وقال:"إّن هذا هلو البالء8فإن آنستم منهم رشدا"

10ذبح ابنه صلوات اهللا عليهم"

  وغري هذه األمثلة كثري يف كتاب التأويل.

:(أصل)التصريح باألصل االشتقاقي دون ذكر مصطلح  

  صرح ابن قتيبة يف تأويل بعض املفردات باألصل االشتقاقي دون ذكر مصطلح(أصل)وبني ذلك:

يف قوله سبحانه:"ال يرقبون يف مؤمن إال وال  11هو:اهللا تعاىل،قال جماهدقوله يف مفردة[اإلّل]:"اإللّ 

13يعين اهللا عز وجل ومنه(جربإّل)يف قراءة من قرأه بالتشديد"12ذمة"

يف هذا املثال ذكر ابن قتيبة أن األصل االشتقاقي لإلّل هو اهللا واكتفى بالتصريح دون إيراد 

  مصطلح(أصل).

1
.38سورة األنعام 

2
.445ل مشكل القرآن،ابن قتیبة،تأوی

3
.124سورة البقرة 

4
.459تأویل مشكل القرآن،ابن قتیبة،

5
.462تأویل مشكل القرآن،ابن قتیبة،

6
.464م ن ،

7
.467م ن ،

8
.6سورة النساء،

9
.106سورة الصافات،

10
.469تأویل مشكل القرآن،ابن قتیبة،

11
انظر تراجم أعالم الرسالة.

12
.10سورة التوبة،

13
.449تأویل مشكل القرآن،ابن قتیبة،
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أي:يوم 1(الدين)"الدين:اجلزاء ،ومنه قوله تعاىل:"مالك يوم الدين"ومثال آخر يف قوله عن مفردة 

2اجلزاء والقصاص.ومنه يقال:"دنته مبا صنع:أي:جزيته مبا صنع.وكما تدين تدان"

  فهنا أيضا صرح ابن قتيبة بأن األصل االشتقاقي ملفردة الدين هو اجلزاء دون ذكر مصطلح (أصل).

لضالل)حيث قال:"الضالل احلرية و العدول عن احلق و الطريق" وورد ذلك أيضا يف تأويله ملفردة (ا

4"3ووجدك ضاال فهدى"  يقال ضل عن احلق،كما يقال :ضل عن الطريق و منه قوله تعاىل:"

وهذا املثال كسابقْيه صرح فيه ابن قتيبة باألصل االشتقاقي دومنا ذكر ملصطلح(األصل).

  ب التأويل.واألمثلة يف هذا الصدد أيضا متعّددة يف كتا

:االيحاء باألصل االشتقاقي  

  أوحى ابن قتيبة يف غري ما موطن باألصل االشتقاقي ومل يصرح به ومن ذلك:

5قوله يف مفردة[احملصنات]"اإلحصان هو أن حيمي الشيء ومينع منه"

 هنا مل يصرح ابن قتيبة بأصل املادة فيقول(ح ص ن )أصلها االشتقاقي املنع واحلماية.وقد عاجل عدة

كقوله :"احملصنات من النساء:ذوات   - (ح ص ن ) -استعماالت هلذه املفردة أو هلذه املادة.

6األزواج.ألن األزواج أحصنوهّن ومنعوا منهّن"

فتأويالته توحي بأّن "أصل املادة هو املنع واحلماية.

وىل:عصبة الرجل،ومنه ومثال آخر يف تأويله ملفردة(املوىل)حيث قال:"املوىل:املعِتق،واملوىل:املعَتق.وامل

أي القرابات.....وقال 7قول اهللا عز وجّل:"وإّين خفت املوايل من ورائي وكانت امرأيت عاقرا"

9أي ويل عن وليه شيئا إما بالقرابة أو بالتويل."8تعاىل:"يوم ال يغين موىل عن موىل شيئا"

1
.4سورة الفاتحة،

2
.453تأویل مشكل القرآن،ابن قتیبة،

3
.7سورة الضحى،

4
.457تأویل مشكل القرآن،ابن قتیبة،

5
.511تأویل مشكل القرآن،ابن قتیبة،

6
م ن ،ص ن .

7
.5سورة مریم،

8
.41سورة الدخان،

9
.455تأویل مشكل القرآن،ابن قتیبة،
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القرابة أو التويل؛لكنه أوحى  ابن قتيبة هاهنا مل يصرح باألصل االشتقاقي فيقول:"املواالة أصلها من

  بذلك من خالل استعماالت املادة فقط.

  خالصة:

ذكرنا آنفا أن ابن قتيبة صرح باألصل االشتقاقي لدالالت مفردات تأويل مشكل القرآن متبعا يف 

ذلك سبيلْني مها:

بذكر املصطلح املعرب عنه. -التصريح باألصل االشتقاقي:أ 

  بعدم ذكر املصطلح املعرب عنه. -ب                               

.اإلحياء باألصل االشتقاقي  
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 تراجم أعـالم الرسالة:

 -الفتح بن خاقان:(000-247هـ-000- 861م)

الفتح بن خاقان بن أمحد بن غرطوج،أبو حممد:أديب،شاعر،فصيح،كان يف غاية الفطنة و 

املتوكل العباسي أخا له،و استوزره و جعل له إمارة  الذكاء،فارسي األصل،من أبناء امللوك،اختذه 

الشام على أن ينيب عنه،و كان يقّدمه على مجيع أهله و ولده،و اجتمعت له خزانة كتب حافلة 

من أعظم اخلزائن،و أّلف كتابا(اختالف امللوك)و كتابا يف(الصيد و اجلوارح)و كتاب(الروضة و 

 الزهر)و قتل مع املتوكل.

 -السمعاني:أبو سعد(506-562هـ):

هو أبو سعد عبد الكرمي ابن اإلمام احلافظ أيب بكر حممد ابن العالمة:أبو املظفر السمعاين منصور 

هـ يف مدينة 506شعبان  21بن عبد اهللا التميمي السمعاين املروزي الشافعي.ولد يوم اإلثنني 

 مرو.

ينهم الباصرة،و إليه انتهت قال احلافظ بن األثري:كان أبو سعد واسطة عقد البيت السمعاين،ع

�Ƣđǂǣ�Â�µ °ȋ¦�¼ǂǋ�ń¤�Ʈ ȇƾū¦�Â�ǶǴǠǳ¦�Ƥ ǴǗ�Ŀ�ǲƷ°�Ƕē®ƢȈǇ�ƪ ǴǸǯ�Ǿƥ�Â�ǶȀƬǇ¡°

 قال اإلمام الذهيب:اإلمام احلافظ الكبري األوحد الثقة حمدث خراسان.

و قال اإلمام السبكي:حمّدث املشرق،و صاحب التصانيف املفيدة املمتعة،و السؤدد و األصالة.

فاته:األمايل،األنساب،الصدق يف الصداقة،سلوة األحباب و رمحة األصحاب،تاريخ من مؤل

هـ يف مرو و دفن فيها.562مرو... تويف احلافظ أبو سعد السمعاين سنة   

 -أبو الطيب الحلبي:
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أبو الطيب عبد الواحد بن علي احلليب اللغوي،تلميذ أيب عمر الزاهدي،و حممد بن حييي 

ابن خالويه معاصره.قتل عند دخول الدمستق مدينة حلب،سنة الصويل،و كان ينافس 

م.991هـ/381  

 -الزبيـدي:

هو اإلمام العالمة،احلافظ احملّدث،الشاعر األديب املؤرخ،أمحد بن أمحد بن عبد اللطيف بن أيب 

هـ 812رمضان  12بكر أبو العباس زين الدين الشرجي احلنفي.ولد اإلمام الزبيدي ليلة اجلمعة 

م و تقوى،فأبوه الفقيه املتقن،و جّده العامل النحوي،غري أنّه مل حيظ  باإلجتماع  لبيت عل

�ĺ¢�Ǻƥ�ƾŧ¢�ƺȈǌǳ¦�ǽƢËũ�Ǯ ǳǀǳ�Â�ƢǸȈƬȇ�ƢǼǷƢǷ¤�ƾǳȂǧ�ƾǳȂȇ�À¢�ǲƦǫ�ǾȈƥ¢�ń¤�ƨËȈǼŭ¦�ƪ ǬƦǇ�ƾǬǧ�ƢǸđ

بكر الرداد باسم أبيه،أّما جّده...فقد توّيف قبل ذلك بإحدى عشرة سنة،و قد أخذ اإلمام 

هـ)بصحبة الفقيه 835يدي العلوم يف مدينته زبيد بادئ األمر،مثّ رحل إىل مّكة املكّرمة سنة(الزب

الصاحل الشرف أيب القاسم  بن أيب بكر الُعْسُلِقي فحّجا و زارا،و انتفع اإلمام بصحبته،و لقي 

مبّكة مجاعة من العلماء منهم:اإلمام حممد بن أمحد الفاسي،و كان أكثر نبوغه على الشيخ

احملّدث سليمان بن إبراهيم العلوي.

 -ابــــن النديـــــــــــــم:

م أو 955سبتمرب  17هو أبو الفرج حممد بن إسحاق بن حممد بن إسحاق ،تويف يف 

م.أبوه هو الورّاق.أديب و كاتب سرية و مصنف و جامع فهارس عريب شيعي صاحب 998

ملصادرمن الكتب و املقاالت العربية يف الكتاب املعروف:"كتاب الفهرس"و الذي مجع فيه كل ا

زمنه،ال يعرف الكثري عن حياته و ال سبب كنيته بأيب الندمي عاش ببغداد و عمل كاتبا و خطاطا 

 و نساخا للكتب و هي مهنة ورثها عن أبيه.

 -البيرونــــــــــــــــــي:
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فيلسوفا و فلكّيا و م).كان رّحالة و973هـ/362أبو الرحيان حممد بن أمحد البريوين(سبتمرب

جغرافيا و جيولوجيا و رياضّيا و صيدلّيا و مؤّرخا و مرتمجا لثقافات اهلند، وصف بأنه من بني 

أعظم العقول اليت عرفتها الثقافة اإلسالمية،و هو أّول من قال إّن األرض تدور حول 

رقون م وأطلق عليه املستش1048هـ/ 440...تويف سنة 120حمورها،صّنف كتبا تربو عن 

 تسمية:بطليموس العرب.

 -الخطيب البغـدادي:

�Ä®¦ƾǤƦǳ¦�Ƥ ȈǘŬƢƥ�» ÂǂǠŭ¦�ƪ ƥƢƯ�Ǻƥ�ȆǴǟ�Ǻƥ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�Ǻƥ�ƾŧ¢24  مجادى الثاين

م)مؤرّخ عريب.1002هـ/392

أورد ابن خلكان يف كتابه وفيات األعيان ترمجة اخلطيب البغدادي،فقال:احلافظ أبو بكر أمحد بن 

مهدي بن ثابت البغدادي،املعروف باخلطيب،صاحب تاريخ بغداد و علّي بن ثابت بن أمحد بن 

غريه من املصنفات،كان من احلفاظ املتقنني،و العلماء املتبحرين،و لو مل يكن له سوى التاريخ 

لكفاه،فإنّه يّدل على اطالع عظيم،و صّنف قريبا من مائة مصّنف،و فضله أشهر من أن 

ملي،و القاضي أيب الطيب الطربي و غريمها،و كان فقيها يوصف،و أخذ الفقه عن أيب احلسن احملا

م.1002هـ/مارس463ذي احلّجة  7فغلب عليه احلديث و التاريخ...تويف يوم اإلثنني   

كان يقول:شربت ماء زمزم ثالث مرّات،و سألت اهللا عز و جّل ثالث حاجات،آخذ بقول النّيب 

جة األوىل:أن أحّدث بتاريخ بغداد،و صلى اهللا عليه و سّلم:"ماء زمزم ملا شرب له".فاحلا

الثانية:أن أملي احلديث جبامع املنصور،و الثالثة:أن أدفن إذا مّت عند قرب بشر احلايف....

 من شعره قوله:

لو قيل ما تتمّىن؟ قلت يف عجل:

أخا صدوقا أمينا غري خّوان

إذا فعلت مجيال ظّل يشكرين 

وإن أسأت تلّقاين بغفران
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سخط و حال رضى  و يسرت العيب يف  

و حيفظ الغيب يف سّر و إعالن

و أين يف اخللق هذا عّز مطلبه 

فليس يوجد ما كّر اجلديدان

 -ابن األنباري:

ابن األنباري اإلمام احلافظ اللغوي ذو الفنون أبو بكر حممد بن القاسم بن بشار بن 

هـ...272األنباري،املقرئ النحوي.ولد سنة   

شيخنا أبو بكر حيفظ فيما قيل ثالث مائة ألف بيت شاهد يف القرآن.قال أبو علي القايل:كان   

قلت: هذا جييء يف أربعني جمّلدا.

قال أبو علي التنوخي:كان ابن األنباري ميلي من حفظه،ما أملى من دفرت قّط.

و قال حممد بن جعفر التميمي:ما رأينا أحدا أحفظ من ابن األنباري،و ال أغزر من علمه،و 

ه أنّه قال:أحفظ ثالث عشر صندوقا.حدثوين عن

قال أبو بكر اخلطيب:كان ابن األنباري صدوقا ديّنا من أهل السّنة.

هـ.304صّنف يف علوم القرآن،و الغريب و املشكل،و الوقف و االبتداء...مات سنة   

 -ابن األثير:

عبد الكرمي بن  ابن األثري الصاحب العالمة الوزير ضياء الدين أبو الفتح نصر اهللا بن حممد بن

عبد الواحد الشيباين اجلزري املنشأ،صاحب كتاب:"املثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر".

هـ و حتّول منها مع إخوته و أبيه،فنشأ باملوصل،و حفظ 558مولده جبزيرة ابن عمر يف سنة 

القرآن،و أقبل على النحو و اللغة و الشعر و األخبار.

كتاب"الوشي"له:حفظت من األشعار ماال أحصيه،مثّ اقتصرت على الدواوين أليب و قال يف أّول  

 متام و البحرتي و املتنيب فحفظتها....
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�ƨǼǇ�ǂƻȉ¦�ǞȈƥ°�Ŀ�ËĿȂƬǧ�µ ǂǷ�Â�ǾƥƢƬǰƥ�Ƣđ�ª ËƾƷ�Â�̈ËǂǷ�Śǣ�ȏȂǇ°�®¦ƾǤƥ�¿ƾǫ�°ƢƴǼǳ¦��Ǻƥ¦�¾Ƣǫ

شديدة.هـ.و قيل:كان بينه و بني أخيه عّز الّدين مقاطعة و جمانبة 637  

 -القفطـي:

القاضي األكرم الوزير األوحد مجال الّدين أبو احلسني علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباين 

 القفطي املصري صاحب:"تاريخ النجاة".

و له"أخبار املصنفني و ما صنفوه"و" أخبار السلجوقية"و"تاريخ مصر"و كان عاملا متفّننا،مجع من 

هـ.646وزر حبلب.مات يف رمضان سنة الكتب شيئا كثريا يتجاوز الوصف.و   

 -ابن خلكان:

:ابن خلكان قاضي القضاة مشس الّدين أبو العّباس أمحد بن 17/588قال ابن كثري يف البداية:

حممد ابن إبراهيم بن أيب بكر بن خلكان الشافعي أحد األئمة الفضالء بدمشق و السادة العلماء 

يّامه قضاء القضاة من سائر املذاهب فاشتغلوا و الصدور  الرؤساء،و هو أّول من جّدد يف أ

باألحكام بعد ما كانوا نّوابا له،و قد كان املنصب بينه و بني ابن الصائغ دوال،يعزل هذا تارة و 

يوّىل هذا،و قد دّرس ابن خلكان يف عّدة مدارس مل جتتمع لغريه....

م.1282هـ/681و توّيف و دفن يف سفح جبل قاسيون بدمشق سنة   

احلافظ الذهيب:كان إماما فاضال متقنا،عارفا باملذهب،حسن الفتاوى،جّيد القرحية،بصريا قال 

بالعربّية عالّمة يف األدب و الشعر و أيام الناس،كثري االضطالع،حلو املذاكرة،وافر 

احلرمة....كرميا جوادا ممّدحا و قد مجع كتابا نفيسا يف"وفيات األعيان".

):و من حماسنه أنه كان ال جيسر أحد أن 7/648ذرات الذهب(قال ابن العماد احلنبلي يف ش

 يذكر  أحدا عنده بغيبة.

 -ابن المنادي:
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هو أبو احلسني أمحد بن جعفر بن حممد بن عبيد اهللا بن صبيح املعروف بابن املنادي،ولد يف 

م.869هـ/256بغداد عام   

يرويه،حمصال ملا ميليه،صنف كتبا  كان ابن املنادي حمّدثا،ثقة،أمينا،عاملا،ورعا،صدوقا،و حجة فيما

كثرية،و مجع علوما مجّة،و ما يسمع من مصنفاته إالّ أقّلها.

مسع من جّده حممد بن عبيد اهللا،و حممد بن اسحاق الصغاين،و العّباس بن حممد الدوري،و زكريا 

اكر ابن حيىي املروزي،و حممد بن عبد امللك الدقيقي،و أيب البخرتي عبد اهللا بن حممد بن ش

العنربي و أيب داوود السجستاين،و عيسى بن جعفر الوراق،و أبو يوسف القلوسي،و غريهم  

 كثري...

م و دفن يف مقابر اخليزران عند تربة أخيه عمر بن املنادي.947هـ/336تويف أبو احلسني عام   

 -أحمد القاضي:

د السجزي احلنفي اخلليل بن أمحد بن حممد بن اخلليل،اإلمام القاضي،شيخ احلنفية أبو سعي

الواعظ،قاضي مسرقند،مسع أبا القاسم البغوي،وحيي بن صاعد وإمام األئمة ابن خزمية،وأبو العباس 

السراج،وحممد بن إبراهيم الديبلي املكي،وابن جوصا،ومجاعة.

روى عنه:احلاكم،وأبو يعقوب إسحاق القراب،وعبد الوهاب بن حممد اخلطايب،وجعفر املستغفري 

وي وحملم بن إمساعيل الضيب اهلروي.وأبو در اهلر   

وقع يل حديثه عاليا،وكان من أحسن الناس وعظا وتذكريا.

هـ.378هـ ومات بفرغانة يف سنة 289مولده يف سنة   

قال احلاكم:"هو شيخ أهل الرأي يف عصره وكان من أحسن الناس كالما يف الوعظ،ومن شعره:

فيــان فــي نقـــل األحـاديث سيـــداسأجعــل لـي النعمــان فـي الفقــه قــدوة وس  

 ويف ترك ما مل يعنين عن عقيدتـــــي سأتبع يعقـوب العـــــــــال وحممــــــــدا

 وأجعل درسي من قراءة عاصـــــــم ومحزة بالتحقيق درســــــــا مؤكـــــــــدا

شت سرمدا.وأجعل يف النحو الكسائـــــــــي قدوة ومن بعده الفـــــــــراء ما ع  
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 النـووي:

اإلمام النووي رمحه اهللا هو حمىي الّدين بن شرف بن حسن بن حسني بن مجعة بن حزام 

احلازمي،العامل حمىي الدين أبو زكريا النووي الدمشقي،الشافعي شيخ املذهب،و كبري الفقهاء يف 

هـ 649سنة هـ و بلده نوى قرية من قرى حوران بالشام،قدم دمشق 631زمانه،ولد بنوى سنة 

 وقد حفظ القرآن.....

مثّ اعتىن بالتصنيف،فجمع شيئا كثريا،منها ما أكمله و منها ما مل يكمله،فما كمل شرح مسلم و 

�Ƥ ȇǀē�Â�ǾƸȈƸǐƫ�Â�ǾȈƦǼƬǳ¦�ǂȇǂŢ�Â�ÀƢȈƦƬǳ¦�Â�°Ƣǯ̄ ȋ¦�Â�śūƢǐǳ¦�µ Ƣȇ°�Â�«ƢȀǼŭ¦�Â�ƨǓÂǂǳ¦

 األمساء و اللغات و غري ذلك....

على جانب من الزهادة و العبادة و الورع و التحري،و كان ال يضّيع  و قد كان اإلمام النووي

شيئا من أوقاته،و حّج يف مّدة إقامته بدمشق،و كان يأمر باملعروف و ينهى عن املنكر.توّيف يف 

هـ.675رجب سنة  24ليلة   

مـسلم بن قتيبة: -

 هو والد العالمة الكبري عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة.

أحـمد بن سعيد اللحياني: -

أمحد بن سعيد أبو العباس اللحياين اهلذيل حمّدث،نقل عن اإلمام أمحد بن حنبل،صاحب اإلمام 

أيب عبيد القاسم بن سالم،و من شيوخ اإلمام ابن قتيبة....

-ابن سـالم الجمحي:

ف  حممد بن سالم بن عبد اهللا بن سامل اجلمحي أبو عبد اهللا البصري موىل قدامة بن مطعون،صنّ 

هـ و اعتّل 222كتاب"طبقات فحول الشعراء"و كان من أهل الفضل و األدب،قدم بغداد سنة 

فأهدى إليه األكابر أطباءهم،و كان فيمن أهدي إليه ابن ماسويه،فلّما جّس نبضه قال:"ما أرى 
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بك من العلة مثل ما أرى بك من اجلزع". فقال:"و اهللا ما ذاك حلرص على الدنيا مع اثنتني و 

نني سنة و لكن اإلنسان يف غفلة حىت يوقظ بعّلة و لو وقفت وقفة بعرفات و زرت قرب رسول مثا

اهللا صلى اهللا عليه و سّلم زورة و قضيت أشياء يف نفسي لسهل علّي ما اشتّد من هذا"فقال ابن 

ماسويه:"ال جتزع فقد رأيت يف عروقك من احلرارة [...] قوة ما إن سّلمك اهللا من العوارض 

هـ.232ك عشر سنني أخرى".فوافق كالمه قدرا فعاش بعد ذلك عشر سنني و مات يف سنة بّلغ  

ابيضت حليته و رأسه و له سبع و عشرون سنة،أسند عن محاد بن سلمة و غريه و روى عنه عبد اهللا بن 

 اإلمام أمحد و غريه ....

و عامة احملّدثني على صدقه و ثقته....

-ابن راهـويه:

م)اإلمام 853-778هـ/238-هـ161احلنظلي التميمي املروزي ( إسحاق بن راهويه

الكبري،شيخ املشرق،سّيد احلفاظ،أحد أئّمة املسلمني،و علماء الّدين،اجتمع له احلديث و الفقه 

 و احلفظ و الصدق و الورع و الزهد.

ن نزل نيسابور،و رحل إىل العراق و احلجاز و اليمن و الشام و عاد إىل خراسان. روي عن اب

علّية،و ابن عيينة،و ابن مهدي،و عبد الّرزاق،و غريهم،و روت عنه اجلماعة سوى ابن ماجة.

قال اإلمام أمحد عنه:إسحاق إمام من أئّمة املسلمني،و قال نعيم بن محاد:إذا رأيت اخلراسين 

§ǂǤŭ¦�Â�¼ǂǌŭ¦�ǲǿ¢�¼ƢƸǇ¤�®ƢǇ�ȆǷ°¦ƾǳ¦�¾Ƣǫ�Â�ǾǼȇ®�Ŀ�ǾǸËēƢǧ�ǾȇȂǿ¦°�Ǻƥ�¼ƢƸǇ¤�Ŀ�ǶËǴǰƬȇ

 بصدقه....

و عبارته الشهرية:"مضت السنة يف أصحاب النّيب صلى اهللا عليه و سّلم يف...مثّ يسوق املسألة.

-  حرملة بن يحيى النجيبي:

هو اإلمام أبو عبد اهللا حرملة بن حيىي بن عبد اهللا بن حرملة بن عمران بن قراد النجييب 

املصري،صاحب الشافعي،و أحد رواة مذهبه اجلديد مبصر.
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ان إماما جليال،رفيع الشأن،كثري الرواية و احلديث،أكثر اإلمام مسلم من الرواية عنه يف ك

 صحيحه.

من مصنفاته:املختصر املسمى بامسه:"خمتصر حرملة"الذي دّون فيه أقوال الشافعي و 

مذهبه،كمختصر املزين و البويطي و كذلك املبسوط.

 و من الفوائد عن حرملة:

يقول:ما حلفت باهللا صادقا و ال كاذبا قّط. قال حرملة:مسعت الشافعي

و قال و مسعته يقول:ما تقّرب إىل اهللا عز و جّل بعد أداء الفرائض بأفضل من طلب العلم.

هـ.243توّيف حرملة رمحه اهللا سنة   

-القاضي يحـــــي بن أكــــــــثـــــم:

املروزي، مث البغدادي ولد يف ابن حممد بن قطن،قاضي القضاة،الفقيه العالمة أبو حممد التميمي

 خالفة املهدي.

و مسع من:عبد العزيز بن أيب حازم،و ابن املبارك،و عبد العزيز الدراوردي و جرير بن عبد 

احلميد،و سفيان بن عيينة و غريهم.

حّدث عنه :الرتمذي و أبو حامت و البخاري خارج صحيحه،و آخرون.و له تصانيف منها  

 كتاب"التنبيه".

لحة الشاهد كان واسع العلم بالفقه،كثري األدب،حسن العارضة،قائما بكل و قال ط

معضلة،غلب على املأمون حىت مل يتقّدمه عنده أحد مع براعة املأمون يف العلم وكانت الوزراء ال 

تربم شيئا حىت تراجع حيىي بن أكثم،رئي يف النوم،وأنه غفر له وأدخل اجلنة.

هـ .242ذة منصرفه من احلّج يوم مجعة يف ذي احلّجة سنة قال السراج يف تارخيه:مات بالرب  

 أبـــــو عبـــــد اللـــــــه الحسيــــــــن بــــن الحســـــــــن:
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هـ)نزيل 246هـ،وقيل:245أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن حرب السلمي املروزي(

مكة،صاحب ابن املبارك.

د اهللا بن املبارك،عبد الرمحن بن مهدي،عبد من شيوخه:سفيان بن عيينة،سليمان بن حرب،عب

العزيز بن أيب عثمان الرازي،الوليد بن مسلم وغريهم.

ومن تالميذه:حممد بن عيسى الرتمذي،حممد بن يزيد بن ماجه،عمران بن موسى الفريايب وغريهم.

قال الذهيب:اإلمام احلافظ الّصادق،جاور مبكة،ومجع وصّنف،وهو راوي كتاب"الزهد"ألمحد.

قال أبو حامت:صدوق،ووثّقه ابن حبّان ومسلمة بن قاسم.

من مصنفاته:الصيام،الرب والصلة.

 دعبل الخزاعي:

امسه حممد بن علي بن رزين بن ربيعة اخلزاعي؛من مشاهري شعراء العصر العباسي،اشتهر بتشيعه 

 آلل علي بن أيب طالب وهجائه الالذع للخلفاء العباسيني.

هـ ولقبته الداية بدعبل،لدعابة كانت فيه.....148ولد يف الكوفة سنة 

مل يكتف دعبل اخلزاعي بنبوغه يف الشعر الذي صار يستشهد به يف إثبات معاين األلفاظ ومواد 

اللغة.....فقد نبغ يف األدب والتاريخ وأّلف فيهما،كما اشتهر بروايته للحديث وبسريته مع 

بوغه ومقدرته على سبك القصائد املتينة وحسن اخللفاء والوزراء.....وديوانه خري شاهد على ن

 اختياره للمواضيع.

لقد أسرف دعبل يف هجاء الناس فكان حتفه على يد أحد مهجويه..... ضربت ظهر قدمه 

هـ.220بعكاز مسموم فمات من الغد ودفن يف سنة   

 المتوكل علـى اهللا:

ون بن املهدي بن املنصور؛القرشي اخلليفة أبو الفضل جعفر بن املعتصم باهللا حممد بن الرشيد هار 

هـ 232هـ وبويع عند موت أخيه الواثق يف ذي احلجة سنة 205العباسي البغدادي،ولد سنة 
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،حكى عن أبيه،وحيي بن أكثم وكان أمسر مجيال،مليح العينني،حنيف اجلسم،خفيف 

العارضني،َربـَْعة،وأّمه امسها شجاع.

�Ǟǧǂƥ�¼Ƣǧȉ¦�ń¤�Ƥقال خليفة بن خياط:استخلف املتوكل،فأظهر ا ƬǯÂ�ǾǈǴů�Ŀ�Ƣđ�ǶǴǰƫÂ�ƨËǼČǈǳ

هـ فأعجبته،وعزم على املقام 244احملنة،وبسط السُّّنة،ونصر أهلها،وقد قدم دمشق يف صفر سنة

��������Ƣđ� ƢǼƦǳƢƥ�ǂǷ¢Â�ƢȀȈǳ¤�Ǯ Ǵŭ¦�ǺȇÂ¦Â®�ǲǬǻÂ�Ƣđ

وإمساعيل وأّمهما للمتوكل من البنني:املنتصر حممد،وموسى وأمهما حبشية،وأبو عبد اهللا املعتز

قبيحة،واملؤيد إبراهيم وأمحد وهو املعتمد،وأبو احلميد وأبو بكر وآخرون وقد ماتت أمه شجاع 

هـ يف شوال 247دينار من العني،ويف سنة  5000قبله بسنة وخلفت أمواال ال حتصر من ذلك

 منها كان مقتل اخلليفة املتوكل على اهللا على يدي ولده املنتصر.....

 المعتزلــة:

هـ)يف البصرة يف أواخر العصر 131هـ/80فرقة كالمية سنية،ظهرت يف بداية القرن الثاين اهلجري(

 األموي وقد ازدهرت يف العصر العباسي.

اعتمدت املعتزلة على العقل يف تأسيس عقائدهم،وقّدموه على النقل،وقالوا بأّن العقل والفطرة 

بشكل تلقائي؛ومن أشهر املعتزلة اجلاحظ واخلليفة السليمة قادران على متييز احلالل من احلرام 

 العامل املأمون.

بدأت املعتزلة بفكرة أو بعقيدة واحدة مث تطور خالفها فيما بعد ومل يقف عند حدود تلك املسألة 

بل جتاوزها ليشكل منظومة من العقائد واألفكار،واليت يف مقّدمتها األصول اخلمسة الشهرية اليت 

�ال يعّد معتزليا ȆǿÂ�Ƣđ�ǲǬȇ�Ń�ǺǷ

التوحيــــــــــــد:ويعنون به إثبات وحدانية اهللا ونفي املثل عنه،وقالوا أّن صفاته هي عني ذاته فهو عامل 

 بذاته قادر بذاته.....ال بصفات زائدة عن الذات.......
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العـــــــــــــــدل:ويعنون به قياس أحكام اهللا على ما يقتضيه العقل واحلكمة وبناء على ذلك نـََفْوا أمورا 

وأوجبوا أخرى؛فنَفْوا أن يكون اهللا خالقا ألفعال عباده.......وقالوا إّن العقل مستقل بالتحسني 

والتقبيح،فما حّسنه العقل كان حسنا وما قّبحه كان قبيحا وأوجبوا الثواب والعقاب عليه.

المنزلة بيـن منزلتيـن:.....يعتقد املعتزلة أّن الفاسق يف الدنيا ال يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه،وال 

 يسمى كافرا بل هو يف منزلة بني هاتني املنزلتني........

الوعد والوعيد:واملقصود به إنفاذ الوعيد يف اآلخرة على أصحاب الكبائر وأّن اهللا ال يقبل فيهم 

هّنم....شفاعة،و ال خيرج أحدا منهم من النار فهم كفار خارجون عن املّلة خملدون يف نار ج

األمر بالمعروف و النهي عن المنكر:

...قال اإلمام األشعري يف املقاالت:"و أمجعت املعتزلة إالّ األصم على وجوب األمر باملعروف و 

النهي عن املنكر مع اإلمكان و القدرة باللسان و اليد و السيف كيف قدروا على ذلك ،فهم 

����ǶȀǬǈǧ�®ǂĐ�°ȂŪ¦�ƨǸƟ¢�¾ƢƬǫ�ÀÂǂȇ

افة إىل:باإلض  

نفيهم رؤية اهللا عز و جّل ال يف الدنيا و ال يف اآلخرة....-

قوهلم بأّن القرآن خملوق و قالوا إن اهللا كّلم موسى بكالم أحدثه يف الشجرة.-

نفيهم علّو اهللا و تأولوا استواءه على العرش استيالء.-

نفيهم شفاعة النّيب ألهل الكبائر من أمته.-

نفيهم كرامات األولياء.قالوا لو ثبتت كرامات األولياء الشتبه الويل بالنيب...  -  
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 المأمون:

م يف اليوم الذي 786هـ/170هو عبد اهللا بن هارون الرشيد سابع خلفاء بين العباس،ولد عام 

ويل فيه والده اخلالفة،و كانت أّمه فارسّية امسها "مراجل".

والده العهد و هو يف الثالث عشرة من عمره بعد أخيه  و قد ماتت يف نفاسها به،والّه

األمني،....

�ǲȈŻ�ÀƢǰǧ�ƢȀǼȈƥ�ǪȈǧȂƬǳ¦�Ƥ Ǡǐȇ�Ŗǳ¦�ƨǔǫƢǼƬŭ¦�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦�śƥ�ƪ ǠŦ�ƢËĔƘƥ�ÀȂǷƘŭ¦�ƨǇƢȈǇ�ƪ Ǹǈƫ¦

إىل الفرس تارة مثّ إىل العلويني تارة أخرى مثّ مييل إىل أهل السنة و اجلماعة تارة ثالثة،فاستطاع 

املرنة أن جيمع بني املواقف املتناقضة و أن يرضي مجيع األحزاب و يتغلب على  بتلك السياسة

 معظم الصعاب....

كان يقول:أنا و اهللا أستلذ العفو حىت أخاف أالّ أؤجر عليه،و لو عرف النّاس مقدار حمّبيت للعفو 

كّله....لتقرّبوا إّيل بالذنوب،و قال:إذا أصلح امللك جملسه،و اختار من جيالسه،صلح ملكه  

لقد وصفه الواصفون بأنّه من أفضل رجال بين العباس حزما و عزما و حلما و علما و رأيا 

ودهاء،و قد مسع احلديث عن عدد كبري من احملدثني،و برع يف الفقه و اللغة العربية و التاريخ و  

 كان حافظا للقرآن الكرمي.

من أقواله أنّه قال:

بّد منه على كّل حال،و منهم كالدواء حيتاج إليه يف حال الناس ثالثة:فمنهم مثل الغداء ال 

املرض،و منهم كالداء مكروه على كل حال.

بينما كان املأمون يف أراضي الدولة البيزنطية يف آخر غزواته و هو بالبدندون مشال طرطوس أصابته 

دفن    هـ أدركته الوفاة فحمل إىل طرطوس و218من رجب سنة  18محى مل متهله كثريا و يف 

����Ƣđ
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 المعـتصم:

أبو إسحاق حممد املعتصم باهللا بن هارون الرشيد بن املهدي بن املنصور ثامن اخللفاء 

هـ،يقال له املثمن؛لوجوه:منها أنّه ثامن ولد العباس،ومنها أنّه ثامن 179العباسيني،ولد سنة 

....و منها أنّه بقي يف اخللفاء من ذريته،ومنها أنه فتح مثاين فتوحات....و قتل مثانية أعداء

هـ يف شعبان و 180اخلالفة مثاين سنني،و مثانية أشهر،و مثانية أيّام و قيل:يومني،و أنّه ولد سنة 

سنة و منه أنّه خّلف مثانية بنني و مثاين 48هو الشهر الثامن،و أنّه توّيف و له من العمر 

بنات،.....

ذلك أنّه كان يرتّدد معه إىل الكتّاب غالم،فمات قالوا:و كان أميّا ال حيسن الكتابة و كان سبب

الغالم،فقال له أبوه الرشيد:ما فعل غالمك؟ قال:مات و اسرتاح من الكتاب،فقال له أبوه 

الرشيد:و قد بلغ منك كراهة الكّتاب إىل أن جتعل املوت راحة منه؟و اهللا يا بّين ال تذهب إىل 

كان يكتب كتابة ضعيفة....  الكّتاب بعدها.فرتكوه فكان أمّيا،و قيل،بل  

هـ فأصيب عقب ذلك بعلته اليت قضت عليه يوم 227احتجم املعتصم يف أّول يوم من حمّرم سنة 

اخلميس لثماين ليال مضت من شهر ربيع األّول من تلك السنة....

و يقول السيوطي أنّه ملا احتضر جعل يقول:

 أخافك من قبلي و ال أخافك من قبلك،و "ذهبت احليلة فليس يل حيلة" "الّلهم إّنك تعلم أينّ 

أرجوك من قبلك،و ال أرجوك من قبلي".و كان معروفا بطيبة الّنفس و كان من أعظم اخللفاء و 

 أكثرهم هيبة.

 البخاري:

هو حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه  اجلعفي النسب،أبو عبد اهللا بن أيب احلسن 

البخاري من مدينة خبارى يف خراسان الكربى (أوزبكستان حاليا) و أصله من مدينة خبارى و هو 
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أقرانه،و  احلافظ إمام أهل احلديث يف زمانه و املقتدى به يف أوانه،و املقدم على سائر أضرابه و

 كتابه(اجلامع الصحيح)أمجع العلماء على قبوله و صحته.

هـ و مات أبوه و هو صغري،فنشأ يف حجر 194شوال  13ولد اإلمام البخاري ليلة اجلمعة 

أمه،فتوّجه إىل حفظ احلديث و هو يف املكتب،و قرأ الكتب املشهورة و هو ابن ست عشرة 

عني ألف حديثا سندا و متنا،أصيب بصره و هو سنة،حىت قيل انّه كان حيفظ و هو صّيب سب

صغري،فرأت أّمه يف منامها إبراهيم اخلليل يقول:"يا هذه قد رّد اهللا على ولدك بصره بكثرة 

 دعائك(أو قال:بكائك)فأصبح بصريا".

متتع اإلمام البخاري بصفات عذبة و مشائل كرمية،ال تتوافر إالّ يف العلماء املخلصني و هذه 

ليت صنعت اإلمام البخاري:اإلقبال على العلم،و اجلّد يف حتصيل العلم،كان كرميا الصفات هي ا

مسحا ورعا،قوّي احلفظ و الذاكرة وهبه اهللا منذ طفولته قّوة يف الذكاء و احلفظ من خالل هذه 

�Ƥ Ǵǘǳ�ǲƷ°���Ǧ ǫ¦ȂǷ�̈Ëƾǟ�Ŀ�ƢŮ�µ ËǂǠƫ�Ŗǳ¦�©¦°ƢƦƬƻȏ¦�ÃȂǫ¢�Ƣđ�ÄËƾƸƬǳ¦�̧ƢǘƬǇ¦�̈ǂǯ¦ǀǳ¦

وق على أقرانه فيه و من كلماته قوله:"ال أعلم شيئا حيتاج إليه إّال و هو يف الكتاب احلديث و تف

 و السنة". 

قال أبو العّباس الدعويل كتب أهل بغداد إىل البخاري:

....املسلمون خبري ما حييت هلم...و ليس بعدك خري حني تفقد...و قال الفالس كل حديث ال 

 يعرفه البخاري فليس حبديث...

هـ عند صالة العشاء و صلى عليه يوم العيد بعد 256شّوال 1نت وفاته ليلة عيد الفطرو كا

الظهر و كفن يف ثالثة أثواب بيض ليس فيها قميص و ال عمامة وفق ما أوصى به و كان عمره 

سنة. 62يوم مات   
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 مسـلم:

-هـ206أبو احلسني مسلم بن احلّجاج بن مسلم بن ورد ابن كوشاذ القشريي النيسابوري(

م) من أهم علماء احلديث عند أهل السنة و اجلماعة و هو مصنف  875-م822هـ)و(261

كتاب صحيح مسلم الذي يعترب ثاين أصّح كتب احلديث بعد صحيح البخاري،أخذ عن أمحد 

بن حنبل و إسحاق بن راهويه،و تتلّمذ على اإلمام البخاري.

قبيلة قشري،و نشأ يف أسرة كرمية،و تأّدب يف بيت ولد يف نيسابور من أسرة عربّية أصلية ترجع إىل 

علم و فضل...تذكر كتب الرتاجم أّن اإلمام مسلم كان يعمل بالتجارة،و كانت له أمالك و 

ضياع مكنته من التفرغ للعلم،و القيام بالرحالت الواسعة إىل األئّمة األعالم الذين ينتشرون يف 

 بقاع كثرية من العامل اإلسالمي.

يب:عقد أليب احلسني مسلم بن احلّجاج جملس للمذاكرة،فذكر له حديث مل قال الذه

يعرفه،فانصرف إىل منزله و أوقد السراج،و قال ملن يف الّدار:ال يدخل أحد منكم هذا البيت،فقيل 

له:أهديت لنا سّلة فيها متر،فقال:   قّدموها إّيل،فقّدموها إليه،فكان يطلب احلديث و يأخذ مترة 

بح و قد فين التمر و وجد احلديث،و قال احلاكم:زادين الثقة من أصحابنا أنّه منها فيمضغها فأص

 مات".

قال فيه شيخه حممد عبد الوهاب الفراء:"كان مسلم من علماء الّناس و أوعية العلم".

قال ابن خلكان:"صاحب الصحيح،أحد األئمة احلّفاظ،و أعالم احملّدثني".

زرعة و حممد ابن إمساعيل و الدارمي و مسلم".... و قال بندار:"احلفاظ أربعة:أبو  

 ابن تيمية:
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هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن حممد بن تيمية،تقي الّدين 

هـ أحد علماء 661ربيع األّول 10أبو العّباس النمريي و لقبه"شيخ اإلسالم"ولد يوم االثنني 

 احلنابلة. 

االت عّدة أمهها:الفقه و احلديث و العقيدة و أصول الفقه و الفلسفة و املنطق و اشتهر يف جم

الفلك و كما أنّه كان بارعا يف شرح احلساب و اجلرب،....

 ولد يف حران و هي بلدة تقع حاليا يف اجلزيرة الفراتية بني اخلابور و الفرات....

و انتقدوا عليه أمورا يعتقدون أنه قد  كثر مناظروه و خمالفوه من علماء عصره و من جاء بعدهم

����ǽǂǐǟ� ƢǸǴǟ�̧ƢŦ¤�ȄǴǟ�Ƣđ�«ǂƻ

بدأ تقي الدين حياته بتعّلم القرآن،فحفظه صغريا و تعّلم التفسري و الفقه و قد أفىت و له سبع 

عشرة سنة،و شرع يف اجلمع و التأليف من ذلك الوقت،و ما كاد أن يبلغ من العمر احلادية و 

م فخلفه فيها ابنه تقي 1283هـ/682يف والده عبد احلليم فقيه احلنابلة سنة العشرين حىت تو 

سنة و قد كان جيلس باجلامع األموي بعد صالة  22الدين أبو العّباس و قد كان عمره إذا ذاك 

هـ 726اجلمعة على منرب قد هيئ له لتفسري القرآن العزيز.دخل السجن يف شهر شعبان سنة 

لسفر لزيارة قبور األنبياء و الصاحلني و مكث فيه حىت مرض الشيخ قبل بسبب مسألة املنع من ا

هـ ومل يعلم أكثر الناس 728ذي القعدة 20وفاته بعشرين يوما،و قد مات يف ليلة يوم االثنني 

مبرضه حىت فوجئوا مبوته،ذكر خرب موته مؤذن القلعة على منارة اجلامع وتكّلم به احلرس على 

بذلك واجتمعوا حول القلعة حىت أهل الغوطة واملرج وفتح باب القلعة األبراج فتسامع الناس 

فامتألت بالرجال والنساء وصّلي عليه بعد صالة الظهر وكانت جنازته عظيمة جّدا وأقّل ما قيل 

�ǲƦǫ�ƨȈǧȂǐǳ¦�̈ŐǬǷ�Ŀ�Ǻǧ®�Ľ�Ǧ ǳ¢�ƨƟƢǸǈŨ�ȄǴǟ�ÀÂƾȇǄȇ�ǶĔ¢�ǂưǯȋ¦Â�ƢǨǳ¢�ÀȂǈŨ�Ƕǿ®ƾǟ�Ŀ

 العصر بقليل.....

 الجاحظ:



التفسیر االشتقاقي لداللة مفردات تأویل مشكل القرآن البن قتیبة

238

اجلاحظ الكناين هو أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب بن فزارة الليثي الكناين 

هـ)أديب عريب كان من كبار أئمة األدب يف العصر العباسي،ولد يف 255هـ/159البصري(

البصرة وتويف فيها.نشأ فقريا،وكان ذميما قبيحا جاحظ العينني،عرف عنه خفة الروح وميله إىل 

.اهلزل والفكاهة....  

�ȆǠǸǏȋ¦Â�¼®±ǂǨǳ¦Â�ǂȇǂƳ�ǒ ƟƢǬǻ�§ ƢƬǯ�Ǧ ǳƚǷ�̈ƾȈƦǟ�ĺ¢�ȄǴǟ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶǴǟ�ǀƻ¢

الراوية املشهور صاحب األصمعيات،وأيب زيد األنصاري،ودرس النحو على األخفش،وعلم 

الكالم على يد إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام البصري،كان متصال ـ باإلضافة التصاله بالثقافة 

ية ـ بالثقافات غري العربية كالفارسية واليونانية واهلندية......العرب  

ويورد ياقوت احلموي قوال أليب هّفان ـ وهو من معاصريه ومعاشريه ـ يقول فيه:"مل أر قّط وال 

مسعت من أحّب الكتب والعلوم أكثر من اجلاحظ،فإنّه مل يقع بيده كتاب قّط إال استوىف قراءته  

ب إذ ذاك يف أن يفرد الصفحات الّطوال مرّات عدة يف كتبه للحديث عن كائنا ما كان وال عج

 فوائد الكتب وفضائلها وحماسنها.......

انتهج اجلاحظ يف كتبه ورسائله أسلوبا حبثيا أقل ما يقال فيه إنّه منهج حبث علمي مضبوط 

شمول بنزوع واقعي ودقيق،يبدأ بالشك ليـُْعَرض على النقد ومير باالستقراء على طريق التعميم وال

 وعقالين.....

�¿Ƣǟ�Ŀ�ǾƬȇƢĔ�Ǻǟ�ŚËǈǳ¦�§ ƢËƬǯ�ª ËƾƸƬȇÂ868 هـ وقد نّيف على التسعني 255م املوافق لسنة

سنة،وله مقالة يف أصول الدين وإليه تنسب اجلاحظية،وقد هّده شلل أقعده وشيخوخة 

يه صف من الكتب صاحلة،عندما كان جالسا يف مكتبته يطالع بعض الكتب احملببة إليه؛فوقع عل

أردته ميتا.لقد مات اجلاحظ مدفونا بالكتب،خملفا وراءه كتبا ومقاالت وأفكارا مازالت خالدة 

 حىت اآلن.

 أبو حنيفة الدينوري:
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أبو حنيفة أمحد بن داود الدينوري(نسبة إىل الدينور وهي بني مهذان وكرمنشاه يف إيران)عامل مسلم 

م.أّلف كتاب"النبات"الذي رتب فيه 828النبات؛ولد سنة من أصل كردي وامللقب بشيخ علماء 

النباتات على حروف املعجم،واهتم بكل ما قيل فيها نثرا وشعرا حىت أواخر القرن الثالث 

اهلجري،كان منهجه يف تأليف كتابه يعتمد على وصف بضع مئات من النباتات اليت رآها 

بنفسه،أو مسع عنها من األعراب الثقات.......

الدينوري إىل ما نقل عن زياسقوريذوس العامل اإلغريقي الذي اشتهر مبعرفته بالنباتات  وأضاف

الطبية إضافات أساسية وأصبح بذلك عمدة األطباء والعشابني ونُِقلت عنه أكرب كتب الصيدلة  

م.895هـ/282كمفردات األدوية البن البيطار.تويف سنة   

 ابن مسعـود:

ليل،فقيه األمة حليف بين زهرة وأحد أوائل املهاجرين حيث عبد اهللا بن مسعود الصحايب اجل

هاجر اهلجرتني وصلى إىل القبلتني،وأول من جهر بقراءة القرآن،توىل قضاء الكوفة وبيت املال يف 

 خالفة عمر وصدر من خالفة عثمان.

عليه  كان رجال حنيفا قصريا،وكانت قدمه تتعرى إذا صعد النخل جللب التمر لرسول اهللا صلى اهللا

وسلم،ومرة ضحك الصحابة لدّقة ساقيه؛فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:"َلرِجل عبد اهللا 

أثقل يف امليزان يوم القيامة من جبل أحد"وهو صاحب نعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان 

حسن الصوت حني يتلو القرآن وكان إذا هدأت العيون قام فُسِمع له دوّي كدوّي النحل.

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:"إنّه مل يكن قبلي نيب إال أعطي سبعة رفقاء جنباء وزراء وإّين 

أعطيت أربعة عشر:محزة ،وجعفر،وعلي،وحسن،وحسني،وأبو بكر،وعمر،واملقداد،وعبد اهللا بن 

مسعود،وأبو ذر،وحذيفة ،وسلمان،وعمار وبالل".....
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عليه وسلم سبعني سورة وكان كثري الشغف  أخذ ابن مسعود من ِيفِّ رسول اهللا صلى

 بالقرآن.قال:"من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد".

 ومن أقواله:

 "ما دمت تذكر اهللا فأنت يف صالة و إن كنت يف السوق".

"أعظم اخلطايا الكذب،و سب املؤمن فسوق،و قتاله كفر،و حرمة ماله كحرمة دمه،و من يعف 

ف اهللا عنه،و من يكظم الغيظ يأجره اهللا و من يغفر يغفر اهللا له و من يصرب على الرزية يعقبه يع

 اهللا خريا منها".

مل يعلم عثمان بدفنه فعاتب الزبري على ذلك و كان عمر عبد اهللا بن مسعود يوم تويف بضعا و 

الدرداء فقال:"ما ترك هـ و ملا مات ابن مسعود نعي إىل أيب 33ستني سنة،و قيل بل تويف سنة 

هـ.32بعده مثله".تويف باملدينة و دفن بالبقيع سنة   

 الليث:

الليث بن سعد بن عبد الرمحن بن عقبة الفهمي،أبو احلارث اإلمام الفقيه احلافظ احلجة،شيخ 

هـ.كان 94اإلسالم يف مصر،ولد يف قرية قلقشنذة من أعمال حمافظة القليوبية بلدتا مصر سنة 

افر بن خالد بن ثابت بن ظاعن الفهمي من قبيلة فهم  القيسية  املضرية فانتسب موىل آلل مس

 هلم....

تلقى الليث العلم عن كبار شيوخه يف مصر،مثل:يزيد بن أيب حبيب و جعفر بن ربيعة و غريمها 

من املصريني و من غري املصريني ،مثال:نافع املدين،و عطاء بن أيب مليكة و أبو الزبرياملّكي و 

يل و حيىي بن سعيد و غريهم.عق  

قال اإلمام الشافعي:"الليث أفقه من مالك،إالّ أّن أصحابه مل يقوموا به". 
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روي عن عبد اهللا بن شعيب عن أبيه قال:قيل لليث:أمتع اهللا بك إنا نسمع منك احلديث ليس 

.يف كتبك.فقال:او كل ما يف صدري يف كتيب،لو كتبت ما يف صدري ما وسعه هذا املركب"

قال ابن بكري:"كان الليث فقيه البدن،عريب اللسان حيسن القرآن و النحو و حيفظ احلديث و 

الشعر،حسن املذاكرة،كان ثريا كرميا.....

هـ يوم مجعة و 175قال حيىي بن بكري و سعيد بن أيب مرمي:تويف الليث للنصف من شعبان سنة 

زة الليث فما شهدت جنازة أعظم صّلى عليه موسى بن عيسى.و قال خالد الصديف:شهدت جنا

 منها.

 الليث بن المظـفر الكناني:

أحد أهّم علماء اللغة العربية،و صاحب اخلليل ابن أمحد الفراهيدي،و هو الذي أكمل كتاب 

معجم العني و نشره،و كان من أكتب الّناس يف زمانه،بارع األدب،بصريا بالشعر و الغريب و 

بني به،و هو حفيد نضر بن سّيار الكناين آخر والة خراسان النحو،و كان كاتبا للربامكة معج

 للدولة األموية.

 الخـلـيـل:

اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي األزدي اليحمدي،أبو عبد الرمحن،من أئّمة اللغة و 

�ĺ¢�Ǻƥ�ƅ¦�ƾƦǟ�Ãƾǳ�² °®�Â�Ƣđ�Ƣǧ°Ƣǟ�ÀƢǯ�Â�ȄǬȈǇȂŭ¦�ǺǷ�ǽǀƻ¢�µ ÂǂǠǳ¦�ǶǴǟ�ǞǓ¦Â�Â�§ ®ȋ¦

ق،احلضرمي هو أيضا أستاذ سيبويه النحوي ولد و مات يف البصرة،و عاش فقريا إسحا

صابرا،كان شعت الرأس،شاحب اللون،قشف اهليئة،متمزق الثياب،متقطع القدمني،مغمورا يف 

الّناس ال يعرف.

 قال النضر بن مشيل:ما رأى الراؤون مثل اخلليل و ال رأى اخلليل مثل نفسه".
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العديد من العلماء الذين أصبح هلم شأن عظيم تلقى العلم على يديه 

منهم:سيبويه،األصمعي،الكسائي، النضر بن مشيل،هارون بن موسى النحوي،وهب بن جرير،علي 

بن نصر اجلهضمي.و حّدث عن أيوب السختياين،و عاصم األحول،و العوام بن حوشب ، و 

غالب القطان،و عبد اهللا بن أيب إسحاق.

ى العلم على يد علماء البصرة مثل أيب عمرو بن العالء و عيسى م تلق718-هـ100ولد عام 

بن عمر الثقفي و غريهم.رغم هذا العلم الغزير و تلك العقلية اخلالفة املبتكرة املتجاوزة حدود 

الزمان و املكان،ظل الفراهيدي زاهدا ورعا واسع العلم فال يوجد عامل لغوي اتفق املؤرخون على 

حه،كما اتفقوا على اخلليل،فكان حقا ابن األمة العربية اليت أثر فيها فكرا نبل أخالقه و مساحة رو 

 و سلوكا و خلقا....

طرأت بباله فكرة وضع علم العروض عندما كان يسري بسوق الصّفارين،فكان لصوت دقدقة 

مطارقهم على نغم ممّيز و منه طرأت بباله فكرة العروض اليت يعتمد عليها الشعر العريب....

ؤلفاته:معجم العني،كتاب العروض،كتاب الشواهد....من م

م خبالفة هارون الرشيد....789هـ/174تويف يف البصرة بشهر مجادى اآلخرة سنة   

 ابن عـباس:

عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم،صحايب جليل و ابن عّم النيب حممد صلى اهللا عليه 

و ترمجان القرآن.ولد ببين هاشم قبل اهلجرة بثالث  و سّلم.حْرب األمة و فقيهها و إمام التفسري

م و كان رسول اهللا دائم الدعاء البن عباس فدعا أن ميأل اهللا جوفه علما 619-618سنني سنة 

و أن جيعله صاحلا و كان يدنيه منه و هو طفل و يرّبت على كتفه و هو يقول:الّلهم فقهه يف 

الّدين و عّلمه التأويل.



التفسیر االشتقاقي لداللة مفردات تأویل مشكل القرآن البن قتیبة

243

 1660ابن عباس الصحايب اجلليل ال يتجاوز ثالث عشرة سنة و قد روي له  تويف رسول اهللا و

 حديثا.زوجته هي مشيلة بنت أيب حناءه.

لغزارة علم ابن عباس الصحايب اجلليل لقب بالبحر إذ مل يتعّود أن يسكت عن أمر سئل عنه،وقد 

 قال:"سلوين عن التفسري فإن ريب وهب يل لسانا سؤوال وقلبا عقوال".

ن ابن عباس ميتلك هذه الثروة الكربى من العلم فحسب،بل كان ميتلك معها ثروة أكرب من مل يك

أخالق العلم وأخالق العلماء؛فهو يف جوده وسخائه إمام وعامل...لقد كان معاصروه يتحّدثون 

فيقولون:"ما رأينا بيتا أكثر طعاما وال شرابا وال فاكهة وال علما من بيت ابن عباس".وهو طاهر 

لب،نقي النفس،ال حيمل ألحد ضغنا وال غال،وهوايته اليت ال يشبع منها؛هي متنيه اخلري لكل الق

 من يعرف ومن ال يعرف من الناس.

فيقول عن نفسه:"إين آليت على اآلية من كتاب اهللا فأود لو أن الناس مجيعا علموا مثل الذي 

كم بالقسط فأفرح به وأدعو له أعلم،وألين ألمسع باحلاكم من حكام املسلمني يقضي بالعدل وحي

وما يل عنده قضية،وإين ألمسع بالغيث يصيب للمسلمني أرضا فأفرح به،وما يل بتلك األرض 

 سائمة."

وهو عابد قانت أواب،يقوم من الليل،ويصوم من األيام،وال ختطئ العني جمرى الدموع حتت 

يف قراءته بعض آيات الزجر خديه،إذ كان كثري البكاء كلما صلى،وكلما قرأ القرآن،فإذا بلغ 

والوعيد وذكر املوت،والبعث؛عال نشيجه وحنيبه،وهو إىل جانب هذا 

شجاع،أمني،حصيف.....وهو يؤثر السالم على احلرب والرفق على العنف......

م بالطائف وقد نزل يف 687هـ/68تويف حرب هذه األمة الصحايب اجلليل عبد اهللا بن عباس سنة 

بن عبد اهللا وحممد بن احلنفية والعباس بن حممد بن عبد اهللا بن العباس  قربه وتوىل دفنه:علي

 وصفوان وكريب.
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�ǂưǯ¢�ȏÂ�ƢËƦǳ�Őǯ¢�ȏÂ�ƢǸȀǧ�ǂǔƷ¢�¦ƾƷ¢�ƪ ȇ¢°�ƢǷ��©ƢǸǴǰǳ¦�ǽǀđ�́ ƢǫÂ�ĺ¢�Ǻƥ�ƾǠǇ�ǾǨǐȇ

علما،وال أوسع علما،من ابن عباس....."

 قال ابن عمر:"ابن عباس أعلم الناس مبا أنزل على حممد".

 الز رقاني:

حممد عبد العظيم الزرقاين من علماء األزهر مبصر،من أهايل اجلعفرية يف احملافظة الغربية من 

هـ،خترج بكلية 14مصر،ونسبته إىل زرقان وهي بلدة تابعة حملافظة املنوفية.ولد يف مطلع القرن 

�¿Ƣǟ�Ŀ�̈ǂǿƢǬǳƢƥ�ĿȂƫÂ�Ʈ ȇƾū¦Â�À¡ǂǬǳ¦�¿ȂǴǠǳ�ƢǇ°ƾǷ�Ƣđ�ǲǸǟÂ�Ǻȇƾǳ¦�¾ȂǏ¢1367م.1948/هـ  

 من كتبه:

مناهل العرفان يف علوم القرآن. -  

حبث يف الدعوة واإلرشاد. -  

 الزركشـي:

�Ŀ�ƨǯ°ƢǌǷ�ǾǳÂ�ª ƾŰÂ�ǾȈǬǧ�Äǂǐŭ¦�Ȇǌǯ°Ǆǳ¦�ƅ¦�ƾƦǟ�Ǻƥ�°®Ƣđ�Ǻƥ�ƾǸŰ�Ǻȇƾǳ¦�°ƾƥ�ƅ¦�ƾƦǟ�Ȃƥ¢

هـ.رحل إىل حلب وأخذ عن الشيخ 794هـ،وتويف سنة 745علوم كثرية،ولد يف القاهرة سنة

الدين األذرعي وأخذ من علماء حلب وسافر إىل دمشق ومسع احلديث من شيوخها...شهاب   

 ترك اإلمام الزركشي تراثا علميا رائعا ومن مؤلفاته:

البحر احمليط يف أصول الفقه. -  

سالسل الذهب يف أصول الفقه. -  

الربهان يف علوم القرآن...... -  
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أعالم الساجد بأحكام املساجد وغريهم. -  

 أبو حيان:

م).1344 -1256هـ/745 -654أبو حيان األندلسي(  

حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان،اإلمام أثري الدين األندلسي الغرناطي،النفزي،نسبة 

إىل نفزة قبيلة من الرببر،حنوي عصره،ولغويه ومفسره وحمّدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه،ولد 

ت عن أيب جعفر بن الطباع،والعربية عن أيب مبطخشارس؛مدينة من حاضرة غرناطة،وأخذ القراءا

احلسن األبذي ومجاعة،وتقدم يف النحو،وأقرأ يف حياة شيوخه باملغرب،ومسع احلديث باألندلس 

وأفريقيا واإلسكندرية ومصر واحلجاز من حنو مخسني وأربعمائة شيخ،وأكب على طلب احلديث 

دب والتاريخ واشتهر امسه،وطار صيته،وأخذ وأتقنه وبرع فيه،ويف التفسري والعربية والقراءات واأل

عنه أكابر عصره،قيل كان له إقبال على الطلبة األذكياء وعنده تعظيم هلم،وهو الذي جسر الناس 

�Ǻƥ¦�ƨǷƾǬǷ�Ǻǟ�¾ȂǬȇ�ÀƢǯÂ�ƢȀǔǷƢǣ�ǶŮ�¬ǂǋÂ�Ƣē ¦ǂǫ�Ŀ�ǶȀƦǣ°Â�Ǯ ǳƢǷ�Ǻƥ¦�©ƢǨǼǐǷ�ȄǴǟ

ية،واإلقراء جبامع األقصر،وكانت احلاجب:طهذه حنو الفقهاء"،وتوىل تدريس التفسري باملنصور 

عبارته فصيحة،ولكنه يف غري القرآن يعقد القاف قريبا من الكاف.

من تصانيفه:البحر احمليط يف التفسري،وخمتصره النهر،التذييل والتكميل شرح 

التسهيل،إرتشاف الضرب وغري هذه وتلك كثري مما صنف أبو حيان.

  ابن فـارس:

م)لغوي:أي إمام لغة 1004هـ/395بن زكريا القزويين الرازي(ت أبو احلسني أمحد بن فارس 

  وأدب.

قال القفطي:"واختلفوا يف وطنه فقيل:كان من قزوين وال يصح ذلك وإمنا قالوه ألنه كان يتكلم 
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بكالم القزاونة،والذي عليه أكثر العلماء أن أصله من قزوين،وأقام مدة يف مهذان مث انتقل إىل 

  ها نسبته.الري فتويف فيها وإلي

البن فارس مؤلفات كثرية،وهو من العلماء الذين ألفوا يف عّدة فنون يف اللغة واألدب والبالغة 

  واألصول والتفسري.من هذه التصانيف:

  معجم مقاييس اللغة. -

  األمايل. -

  ذم الغيبة. -

  الصاحيب. -

  غريب إعراب القرآن. -

  مسائل يف اللغة. -

  عبـد السالم المسـدي:

م،حتّصل على 1945جانفي  26م بن عبد السالم املسدي ولد بصفاقس(تونس)عبد السال

م،مث أصبح 1979م،حتصل على دكتوراه الدولة سنة 1969إجازة يف اللغة العربية بتونس عام 

م،ُعنيِّ سفريا لدى جامعة الدول 1989إىل  1987وزيرا للتعليم العايل والبحث العلمي من 

إىل 1990سفريا لدى اململكة السعودية من  م مث1990إىل  1989العربية من 

  م وهم عضو احتاد الكتاب التونسيني.1991م،استأنف التدريس يف اجلامعة منذ أكتوبر 1991

حتصل على جوائز عّدة وله مؤلفات كثرية يف اللسانيات......
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  عبد اهللا العاليلي:

  م)1914/1996(

يف عائلة متوسطة تشتغل يف التجارة،وصف ولد املفكر الشيخ عبد اهللا العاليلي يف بريوت   

�ƨȈǻƢǸưǠǳ¦�ƨȇ°ȂǗ¦ŐǷȍ¦�°ƢȈĔ¦Â������ńÂȋ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�§ǂū¦�̧ ȏƾǻ¦�ǞǷ�ƾǳÂ�ǾËǻ¢�Ǯ ǳ̄�ƨƦȈƠǰǳƢƥ�ǾƬǳȂǨǗ

  اليت كانت بالده جزء منها.

أمضى نشأته األوىل يف كتاتيب بريوت ....التحق مبدرسة احلرج اليت أّسستها مجعية املقاصد 

م تاريخ انتقاله إىل األزهر يف 1624ث تلقى مبادئ القراءة والعلوم حىت عام اإلسالمية حي

م،انتسب يف السنة التالية إىل كلية احلقوق 1936القاهرة حيث تابع دروسه إىل حني خترجه سنة 

بالقاهرة ولكنه اضطر إىل قطع دراسته والعودة إىل بريوت بسبب نشوب احلرب العاملية 

عد عودته مهمة التدريس يف اجلامع العمري الكبري ببريوت وزاستمر فيه الثانية........تسلم ب

ثالث سنوات خيطب يف املصلني داعيا إىل نبذ الطائفية واالنتفاضة ضد االنتداب 

الفرنسي.....وانطالقا من قول الفيلسوف ديكارت "أنا أفكر إذن أنا موجود"ربط العاليلي بني 

  :"أنا أفكر بفكر عريب فإذن أنا موجود عريب"....اللغة القومية والفكر القومي قائال

كان توجه العاليلي توجها قوميا فأّكد دوما على الوحدة العربية والقومية العربية أكثر مما كان يف 

  اجتاه الدعوة لتوحيد األمة اإلسالمية أو التأكيد على الرابطة الدينية.

ǳ¦�ǞǷƢĐ¦�®ƢŢ¦�ǂŤƚǷ�Ŀ�¦Ȃǔǟ�ƅ¦�ƾƦǟ�ƺȈǌǳ¦�ÀƢǯ ذي انعقد يف دمشق بدعوة من جلنة الثقافة

  التابعة جلامعة الدول العربية....

 م وكتبت عنه جملة ميدل ايست الربيطانية......1996ديسمرب  3تويف الشيخ يف 
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  صبحي الصالح:

�ƨǼǇ�ƾǳÂ�Ǻȇ±°ƢƦǳ¦�ƨȈǻƢǼƦǴǳ¦�ƨǼǈǳ¦�Ǻȇƾǳ¦� ƢǸǴǟ�ƾƷ¢Â�ȄǴǟȋ¦�Ȇǟǂǌǳ¦�ȆǷȐǇȍ¦�ǆ ǴĐ¦�ǆ ȈƟ°

م يف ساقية اجلنزير يف بريوت،الصاحل حائز على دكتوراه يف 1986أكتوبر  7يف  م واغتيل1926

  علوم العربية كان قد درس سابقا يف اجلامعة اللبنانية وجامعة دمشق.

......شهيد أهل السنة،أمني عام رابطة علماء لبنان،األمني العام للجبهة اإلسالمية الوطنية يف 

�ǞǷƢĐ¦�Ȃǔǟ�ȆǷȐǇ¤�ǂǰǨǷ�ÀƢǼƦǳ العلمية يف القاهرة ودمشق وبغداد وأكادميية اململكة املغربية.ولد

م،واآلداب من جامعة القاهرة 1949هـ/1368يف طرابلس حصل على العاملية من األزهر سنة 

  م والدكتوراه يف اآلداب من جامعة السوربون بباريس.....1950هـ/1369سنة 

ور والتقّدم.......يرى أن ال شيء جيعل جوهر اإلسالم يتعارض مع التط

وقال:"هذه شريعة عدل كّلها،ورمحة كّلها،وحكمة كّلها،.....وطالب باحرتام حق احلياة،ورفع 

الظلم والعدوان عن اإلنسان وضرورة كّف اجلاين بالقصاص،أّلف:علوم القرآن،وعلوم 

احلديث،والنظم اإلسالمية وتطورها..........

  محمد المبارك

ر الداعية،حممد بن عبد القادر بن حممد املبارك احلسين،ولد يف دمشق سنة هو العامل الوزير،واملفك

م،نشأ يف أسرة معروفة بالعلم والتقوى والصالح،فجّده حممد املبارك كان من 1912هـ/1331

علماء اللغة العربية،له نثر وشعر وله آثار مروية تدل على فضله ومَلَكِته.

مث الثانوية يف مدارس دمشق وكان متفوقا يف دراسته خاصة يف درس حممد املبارك املرحلة االبتدائية 

  اللغة العربية والرياضيات....

كان حممد املبارك ينتظم يف الصباح يف الدراسة النظامية ويف املساء يدرس على شيخ علماء الشام 

  يف عصره الشيخ حممد بدر الدين احلسيين....
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القدماء بآثارهم اليت قرأها:ابن تيمية وتلميذه ابن  وكان ممن أثروا يف توجيه املبارك الفكري من

  القيم اجلوزية....

.....عاد حممد املبارك من باريس جمازا يف األدب العريب ويف علم االجتماع وقد تعرف فيها على 

  مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وكان يرتدد على نواديهم ويتعاون معهم....

السياسية حملاربة االحتالل،والتدريس فهو مل يرتك وظيفته. كانت حياته حافلة بالنشاطات

من مؤلفاته:عبقرية اللغة العربية،فقه اللغة وخصائص العربية،القرآن عريب اخلطاب....

وله عشرات البحوث واملقاالت املنشورة عن موسوعة الفقه اإلسالمي وعن تاريخ الرياضيات عند 

مني .......فضال عن الكثري من احملاضرات يف أقطار املسلمني،والتجارب العلمية عند املسل

  الدول العربية.....

كان الشيخ يتمىن املوت باملدينة املنورة وأن يدفن بالبقيع وقد حتقق له ذلك،تويف بعد حماضرة 

هـ وكان يقول حينما مير على مقربة 1402صفر  7ألقاها جبّدة يوم بثالثة أيام يوم اخلميس 

  يدفن يف البقيع".البقيع:"هنيئا ملن 

ابـن جّني:

هـ ونشأ وتعلم النحو فيها على يد أمحد 322أبو الفتح بن جين عامل حنوي كبري،ولد باملوصل عام

بن حممد املوصلي األخفش،ويذكر ابن خلكان أّن ابن جين قرأ األدب يف صباه على يد أيب علي 

  الفارسي.....

  احلمداين وكان املتنيب حيرتمه..... التقى ابن جين باملتنيب يف حلب عند سيف الدولة

بلغ املتنيب يف علوم اللغة العربية من اجلاللة ما مل يبلغه إال القليل،له ما يفوق اخلمسني كتابا 

أشهرها كتاب اخلصائص الذي يتحّدث فيه عن بنية اللغة وفقهها......

ة مل يصل إليها إال عاش ابن جين يف عصر ضعف الدولة العباسية ومع ذلك وصل إىل مرتبة علمي

 هـ.392القليل،وكانت وفاته سنة 
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  الطبــــــــــــــــــري:

حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الشهري باإلمام أبو جعفر الطربي.ولد الطربي يف 

هـ،وترىب يف أحضان والده وغمره برعايته،وتفّرس فيه النباهة 224طربستان يف مدينة آمل،عام 

بة يف العلم؛فتوىل العناية به ووّجهه منذ الطفولة إىل حفظ القرآن الكرمي......والذكاء والرغ

رأى أبوه رؤيا أن ابنه واقف بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه خمالة مملوءة باألحجار 

وهو يرمي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،وقّص األب الرؤيا على معّرب فقال له:"إّن 

ك إن كرب نصح يف دينه،وذّب عن شريعة ربّه".ابن

  كانت هذه الرؤيا حمفزة للطربي على االجتهاد......

كان الطربي موهوب الغرائز،وقد كان ذا ذكاء خارق،وذهن حاد،حفظ القرآن وهو ابن سبع 

سنني،وصلى بالناس وهو ابن مثاين سنني،وكتب احلديث وهو ابن تسع سنني.وكان يتمتع حبافظة 

نادرة،......وكان على جانب كبري من الورع والزهد واحلذر من احلرام....وكان الطربي زاهدا يف 

الدنيا،غري مكرتث مبتاعها ومفاتنها،وكان يكتفي بقليل القليل أثناء  طلبه للعلم،....كان عفيف 

رها إىل أن اللسان حيفظه عن كل إيذاء،وكان متوقفا عن األخالق اليت ال تليق بأهل العلم وال يؤث

مات،وكان عفيف النفس أكثر من ذلك فهو مع زهده ال يسأل أحدا،مهما ضاقت به 

النوائب،ويعّف عن أموال الناس،ويرتفع عن العطايا،و كان شديد التواضع و كان ال حيمل احلقد 

و الضغينة ألحد،و يعفو عمن أساء إليه....

أهّم كتبه: تفسري الطربي/تاريخ الطربي....

اإلمام النووي:أمجعت األمة على أنّه مل يصّنف مثل الطربي"...قال عنه 

م.تويف عن عمر 923هـ/310شوال  26تويف الطربي وقت املغرب عشية يوم األحد 

85�ǒيناهز ǧǂǳ¦�ń¤�ǽȂƦǈǻ�Â�¦°ƢĔ�ǾǼǧ®�¦ȂǠǼǷ�ǶȀƟƢǟ®�Â�ƨǴƥƢǼū¦�¿¦Ȃǟ�ǒ Ǡƥ�ËÀȋ�ǽ°¦®�Ŀ�Ǻǧ®�ƨǼǇ

  رايب فقال:و كانت هذه هي حمنته رثاه أبو سعيد األع

قام ،ناعي العــلوم أمجع ملا    ***      قام ناعي حمـمد بن جريـر.
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  ابن عـــثيمين:

مارس  29أبو عبد اهللا حممد بن صاحل بن سليمان بن عبد الرمحن العثيميني الوهييب التميمي(

اململكة  هـ يف عنيزة إحدى مدن1347رمضان  27م)ولد يف ليلة 2001يناير 1929-11

العربية السعودية،جّده عثمان اشتهر بالعثيميني فصارت األسرة تنسب هلذا اجلّد...

  هـ يف اجلامع الكبري بعنيزة يف عهد شيخه عبد الرمحن السعدي.1370بدأ بالتدريس منذ عام 

  ألقى حماضرات علمية داخل اململكة و خارجها عن طريق اهلاتف.

  هـ حىت وفاته...1405الكرمي اخلريية يف عنيزة منذ تأسيسها عام  توّىل رئاسة مجعية حتفيظ القرآن

متّيز بتحليه بأخالق العلماء الفاضلة اليت من أبرزها الورع و رحابة الصدر و قول احلق و العمل 

  ملصلحة املسلمني و النصح خلاصتهم و عامتهم.

يف يوم وفاته دخل يف له مؤلفات عديدة...عاىن الشيخ من االلتهاب الرئوي و من السرطان و 

  غيبوبة 

هـ 1421شّوال 15إىل الساعة السادسة إّال عشر دقائق.أعلنت وفاته قبيل مغرب يوم األربعاء 

مبدينة جّده و صلّي عليه يف املسجد احلرام بعد صالة العصر يوم اخلميس و دفن مبّكة املكّرمة...

  ابــــــــــن كثــــــــــــيـــــــر:

عماد الّدين إمساعيل بن عمر بن كثري ابن ضوء بن كثري بن زرع القرشي املعروف بابن  أبو الفداء 

كثري عامل مسلم و مفت،و حمّدث و حافظ و مفّسر و مؤرّخ و عامل بالرجال،و مشارك يف اللغة 

و له نظم كان والده عمر بن كثري خطيب مسجد مبدينة بصري و يعود أصله إىل البصرة اليت نزح 

الّشام.منها إىل 

تنازع األشاعرة و السلفية يف أمر معتقده ألّن شيخه ابن تيمية،و له شيوخ كثر و تالميذ أكثر و 

  مؤلفات عديدة من أشهرها:تفسري القرآن الكرمي و البداية و النهاية.

  سنة. 74هـ عن 774شعبان  26تويف يوم اخلميس 
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هورة.دفن بوصية منه يف تربة شيخ و كان قد فقد بصره يف آخر حياته،كانت له جنازة حافلة مش

  اإلسالم ابن تيمية مبقربة الصوفية.

  ابــــــــــن دريـــــــــــــــــد:

-م837هـ/223أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد بن عتاهية االزدي البصري الدوسي(

م)من نسل ملك العرب مالك بن فهم الدوسي االزدي هو عامل و شاعر و أديب 933هـ/321

  ن أعظم شعراء العرب كان يقال عنه" ابن دريد أعلم الشعراء و أشعر العلماء".عريب م

كان أبوه وجيها من وجهاء البصرة،لع كتابه العظيم "مجهرة اللغة".و تقّلد ابن دريد ديوان فارس 

يف عهد اخلليفة املقتدر أبو الفضل جعفر فكانت كتب فارس ال تصدر إالّ عن رأيه...

عليه و كان سخّيا ال ميسك درمها و ال يرّد حمتاجا و قد خترج على يديه الكثري أثىن علماء كثريون 

من العلماء منهم أبو الفرج األصفهاين و أبو علّي القايل...

رجب  23تويف يف بغداد و دفن يف املقربة العباسية املعروفة (مقربة احليزران)ليلة السبت 

  م.933هـ/321

  أحــــــــــمـــــــــــــــد صقـــــــــر:السّيد 

  م)1989-1915هـ/1334-1410(

سيد بن أمحد بن حممد صقر أحد علماء اللغة و األدب و احلديث،من كبار احملققني،ولد بقرية 

صفط تراب مبركز احمللة يف مصر ألسرة علم معروفة و خترّج بكلية اللغة العربية باألزهر و عمل 

  يف غريه.بالتدريس فيه و 

رحل إىل الكويت ّمث عاد لبالده خبريا بوزارة الثقافة فمدّرسا لعلوم احلديث بكّلية أصول الدين 

�Â�ƨȈǷȐǇȍ¦�ª ȂƸƦǳ¦�ǞǸĐ�ƨǷƢËǠǳ¦�ƨǻƢǷȋ¦�ǾȈǳ¤�©ƾǼǇ¢�Â�ƢȈǴǠǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ȄǴǟ�ƢǧǂǌǷ�Â�ƨËȇǂǿ±ȋ¦

  من حتقيقاته الكثرية:

سري غريب القرآن كالمها البن قتيبة /شرح السنة الصاحيب يف فقه اللغة /تأويل مشكل القرآن و تف

�ǶǿŚǣ�Â�ÄŐǘǴǳ�°ƢƯȉ¦�Ƥ ȇǀē��ÄȂǤƦǴǳ
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و أّلف "املدخل اىل فتح الباري" "املدخل إىل معرفة السنن و اآلثار" "املدخل إىل كتاب السنن 

  للبهيقي".

كان صعب املزاج مييل إىل العزلة و لكنه كان كرمي الّلقاء يف بيته.

  اروق مواســــــــــــي:فـــــــــــ

.حفظ منذ يفاعته الكثري من 11/10/1941ولد األديب فاروق إبراهيم مواسي يف باقة الغربية 

�ƨǼǇ�ƨȇȂǻƢưǳ¦�ǾƬǇ¦°®�ȄĔ¢�ƨȈǼȇƾǳ¦�ǲȈƫ¦ŗǳ¦�Â�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�°Ȃǈǳ¦1959  و ما لبث أن عمل يف

عليم يف املدارس و ظّل يف سلك الت1961الصحافة احمللية و على إثر ذلك عّني معّلما يف 

م لكنه ما زال يعمل حماضرا يف كّلية القامسي يف باقة 1996املختلفة حىت أحيل على التقاعد يف 

حصل  2011حصل مؤّخرا على لقب حماضر كبري: الدرجة األوىل و يف 2007الغربية،يف سنة 

  على درجة األستاذية :بروفيسور.

عميد شؤون الطلبة و رئيس مركز اللغة العربية فيها كان رئيس قسم اللغة العربية فيها بعد أن كان 

...و عني عضوا يف جلنة 2007-1998حاضر يف الكلية العربية يف يف حيفا بدءا من سنة 

  ...1984إعداد منهاج قواعد اللغة العربية يف جامعة حيفا بدءا من سنة 

  م....2005ة سنة مث ثاني 1989فاز مواسي جبائزة التفرغ لإلبداع من وزارة الثقافة سنة 

  محمـــــــــد حســـــــــــين الصغـــــــــــيـــــــــر:

هو عامل دين شيعي عراقي معاصر،و أحد شعراء املشهورين يف العراق،ولد يف مدينة النجف عام 

و أكمل دراسته يف  1952م و التحق باحلوزة العلمية(مدرسة دينية)يف النجف عام 1940

.حصل 1952لدراسات العليا يف احلوزة)للمرجع أبو القاسم اخلوئي عام البحث اخلارج (مرحلة ا

م.أكمل 1969على جائزة الرئيس مجال عبد الناصر للدراسات العليا يف جامعة القاهرة عام 

دراسته العليا يف جامعة القاهرة و جامعة بغداد و جامعة درم الربيطانية.حصل على الدكتوراه يف 

م.حصل على درجة 1979رجة شرف االوىل عام اآلداب بدرجة امتياز و د

م كما أنه مؤسس الدراسات العليا يف جامعة الكوفة و قد 1988األستاذية(بروفيسور)عام 
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م كما حصل على درجة األستاذ األول 1993حصل منها على درجة األستاذ األول عام 

  م.2001املتمّرس عام 

اه يف الدراسات القرآنية و األصولية و رسالة ماجيستري و دكتور  257أشرف و ناقش أكثر من 

  احلديثية و البالغية و النقدية.

  مؤلفا... 30حبثا علميا و  60أصدر أكثر من 

  موالي ادريـــــــــــس ميمونـــــــــــــي:

م بالرشيدية،مدينة باجلنوب 1/1/1966الدكتور موالي ادريس ميموين أستاذ جامعي،ولد يف 

  الشرقي للمغرب.

بالرشيدية.و إجازة يف اآلداب شعبة اللغة العربية  1986شهادة البكالوريا دورة ماي حصل على 

�ǪËǴǠƬȇ�̧ȂǓȂǷ�Ŀ�ǽ¦°ȂƬǯƾǳ¦�ǲȈǼǳ�ƨƷÂǂǗ¢�ǂǔƷ¢�©ƢȈǻƢǈǳ�ǎ ǐţ�ƢȈǴǠǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�¿ȂǴƥ®�Ƣđ¦®¡�Â

باخلطاب.أستاذ علوم اللغة العربية و اللسانيات بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية/عضو اجلمعية 

غربية لألساتذة الباحثني،عضو املنتدى الوطين للتعليم العايل و البحث العلمي.امل

  محــــــــــمد حســــــــــــــن جبــــــل:

الشيخ احملقق املدقق يف لغة العرب،صاحب التصانيف و املؤلفات.مدّون املعجم االشتقاقي 

  املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي.

  زهر.أستاذ أصول اللغة جبامعة األ

أستاذ بكلية القرآن الكرمي و العميد األسبق لكلية اللغة العربية جبامعة األزهر باملنصورة و قد 

�ƢǷ�ń¤�ƢēƢƸǨǏ�ǲǐƫ�ƨǸƼǓ�©¦ƾǴů�ƨǠƥ°¢�Ŀ�ǂǨǈǳ¦�¦ǀǿ�«¦ǂƻ¤�Ŀ�ǲȈǴŪ¦�ŃƢǠǳ¦�̈ǂǇ¢�ƪ ǸȀǇ¢

  صفحة.... 2500يزيد على 

  محـــــمد بن علـــي بن محــــمد الصــــــــــــامل:

 أستاذ بكلية اللغة العربية جبامعة اإلمام بالرياض.
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  :التدرج العلمي و الوظيفي

  هـ. 5/9/1398عّني معيدا يف قسم البالغة و النقد بكلية اللغة العربية يف -1

  هـ.6/6/1405مثّ حماضرا يف القسم نفسه يف -2

  هـ.24/11/1410مثّ أستاذا مساعدا يف -3

  هـ.17/8/1418مثّ أستاذا مشاركا يف -4

  هـ. 28/3/1426مثّ أستاذا يف -5

  أبــــــــو مالــــــــك العـــوضـــــي:

  وائل العوضي و الكنية أبو مالك على اسم أكرب أبنائه و له من األوالد أيضا مسلم و أمحد.

هـ.اجلنسية مصري و اإلقامة بالرياض 1394سنة،ولد سنة  35و هو مهندس حاسب آيل سنة 

د عدد من املشايخ كـ(فهمي عبد الواحد عيد،و حلمي عبد القادر مكاوي،و عبد تتلمذ على ي

اهلادي الفقي،و حممد فاضل البغدادي و يقول عنهم:

�ȂƸǼƥ�řǷ�Őǯ¢�ǶȀËǴƳ�Â�ƢǸȈǇ�ȏ�ǶȀƟƢũƘƥ�ƾȈǋ¢�À¢�řȈǨǰȇ�Â�Ǻȇ°ȂȀǌǷ�Śǣ�ǶĔ¢�řËǸȀȇ�ȏ�

لسابق ذكرهم.حياول جرد املطوالت و سنة مييل للعلوم العربية و الشرعية بإرشاد من أساتذته ا40

كما - استخالص الفوائد منها و خاصة من كتب األئمة املتقدمني.و له مهّة و سرعة يف القراءة

  .....-يقول عن نفسه

  محــــــــــــمد الشــــــوكانــــــــــي:

كبار حممد بن علي بن حممد الشوكاين،أحد أبرز علماء أهل السنة و اجلماعة و فقهائها،من  

�ǺǸȈǳ¦�Ŀ�ÀƢǯȂǋ�̈ǂƴđ�ƾǳÂ�ǺǸȈǳ¦� ƢǸǴǟ1173 هـ 1229هـ و نشأ بصنعاء،و ويل قضاءها سنة

�ƨǼǇ�Ŀ�Ƣđ�ƢǸǯƢƷ�©ƢǷ�Â1250.هـ  

....ظّل ينتقل بني العلماء،يتلقى عليهم،و يستفيد منهم،حىت صار إماما يشار إليه بالبنان،و 

ن اليمن و اهلند و غريمها حىت طار رأسا يرحل إليه،فقصده طالب العلم و املعرفة لألخذ عنه،م

صيته يف مجيع البالد،و انتفع بعلمه كثري من النّاس.و قد تأثّر اإلمام الشوكاين بشخصيات كثرية 
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من العمالقة الذين كانوا قبله:منهم من بلده اليمن،و أشهرهم:العالمة حممد بن إبراهيم الوزير،و 

لعالمة احلسن بن مهدي املقبلي(ت هـ)و ا1182العالمة حممد بن إمساعيل األمري(ت 

هـ)و منهم من غري بلده و مل يكونوا يف عصره،على 804اجلالل(ت  هـ) و احلسني أمحد 1108

  هـ).728هـ)و شيخ اإلسالم ابن تيمية(ت 456رأسهم:إمام الدنيا ابن حزم األندلسي(ت 

  هـ.1255مجادى اآلخرة سنة  27تويف الشوكاين يف ليلة األربعاء 

  مؤلفا من أشهرها: 114مؤلفاته بلغت 

  نيل األوطاريف احلديث. -

  فتح القدير يف التفسري....-

  عبـد القـادر المغربي:

،وهو من أسرة علمية عريقة يف الّدين و 1867ولد عبد القادر املغريب يف الّالذقية عام 

الفضل،...كانت أسرة املغريب أسرة قضاء و فتيا يف تونس منذ عهد بعيد،....

ى عبد القادر العلم يف طرابلس الشام،على يد أبيه و أفاضل رجاالت أسرته و كبار علماء تلق

  بلدته.

....اطلع عبد القادر على جريدة العروة الوثقى اليت كانت تصدر من باريس على يد اإلمامني 

ا و  األفغاين و حممد عبده و أعطاها كل وقته دراسة و تفهما،و كان يعين بشرح ألفاظها و تعبريه

كذلك انتقادها،و مل تؤثر عليه العروة الوثقى من الناحية اللغوية فحسب،بل من الناحية الفكرية 

حيث تعّلم منها كيف يفهم النص الديين فهما صحيحا مراعيا قوانني اللغة و قواعد بالغتها....

الربهان ...ملا استدعاه اإلمام عبده إىل مصر...عند عودته إىل طرابلس الشام،أنشأ املغريب جريدة 

  رزحت سوريا حتت االحتالل الفرنسي لزم الشيخ داره و عكف على التأليف...

�Äǀǳ¦�ƾȀƬĐ¦�ƨŪƢǠǷ�§ ®ȋ¦Â�ƨǤǴǳ¦�Â�Ǻȇƾǳ¦�ƢȇƢǔǫ�ƢǸđ�ŀƢǟ�¾¦ËȂƳ�ǂǰǧ�Â�¾ƢËȈǇ�ǶǴǫ�ĺǂǤǸǴǳ�ÀƢǯ

�Ŀ�ǲƳȋ¦�ǽƢǧ¦Â�ŕƷ�Ƣđ¦®¡Â�ǾƬǤǳÂ�ǾǼȇ®�ƨǷƾƻ�Ŀ�ȂǳƘȇ�ȏ7  آثارا وقد خلف لنا  1956يونيو

  جليلة.



التفسیر االشتقاقي لداللة مفردات تأویل مشكل القرآن البن قتیبة

257

  من مؤلفاته:

  ـ كتاب االشتقاق والتعريب.

  ـ كتاب عثرات اللسان يف اللغة.

  ـ كتاب األخالق والواجبات.

  إبراهيم أنيس: 

)؛عامل مصري من أعالم اللغة ومؤصلي  1978ـ 1398/1906ـ1326أنيس،إبراهيم (

ر العلوم،وحصل على دبلومها الدراسات اللغوية املعاصرة يف العامل العريب،ولد بالقاهرة،التحق بدا

م ،كان له نشاط أديب وفّين وخباّصة القصص املسرحي.رأس مجعية 1930العايل سنة 

التمثيل؛ومن متثيلياته:الشيخ املتصايب،وقام بنفسه بدور البطل يف هذه التمثيلية.

حصول م أجرت وزارة املعارف مسابقة الختيار أعضاء بعثة دراسية إىل اجنلرتا لل1933ويف سنة 

على الدكتوراه،ففاز فيها وأرسل إىل هناك حيث حصل على البكالوريوس من جامعة لندن سنة 

  م.1941م والدكتوراه 1939

�ƨǼǇ�̈ǂǿƢǬǳƢƥ�ÄȂǤǴǳ¦�ǞǸĐƢƥ�¦ŚƦƻ�ŚƬƻ¦����1948 م وشغل بعد ذلك منصب العمادة لكلية

  م......1958م للمرة األوىل،مثّ الثانية سنة 1955دار العلوم سنة 

صى يف بعض مناقشاته العلمية بأن تتوّجه البحوث إىل دراسة اللهجات العربية العاّمية يف العامل أو 

العريب لنصل منها إىل أصل العربية والسامية،كما اهتّم قبيل وفاته بدراسة ظاهرة الطاء والظاء عند 

  البدو الليبيني.

أهّم مؤلفاته:

الشعر ، اللهجات العربية ، مستقبل اللغة العربية األصوات اللغوية ، من أسرار اللغة ، موسيقى 

�̈ǂǿƢǬǳƢƥ�ÄȂǤǴǳ¦�ǞǸĐ¦�ƨËǴů�Ŀ�̈°ȂǌǼǷ�ª ƢŞ¢�ǾǳÂ�ƨǯŗǌŭ¦
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  علي عبد الواحد وافي:

رائد من رّواد علم االجتماع العريب،مصري اجلنسية،ولد يف أم درمان بالسودان حيث كان والده 

ن الكرمي، وخترّج يف دار العلوم العليا عام مدّرساً،تعّلم يف األزهر يف مصر،فحفظ القرآ

م،درس الفلسفة وعلم االجتماع جبامعة السوربون يف باريس،حصل على البكالوريوس عام 1925

م،عمل مدّرساً لعلم 1931م مثّ درجة الدكتوراه يف علم االجتماع من اجلامعة نفسها عام 1928

ة،والعديد من اجلامعات العربية؛كجامعة أم النفس والرتبية واالجتماع يف األزهر وجامعة القاهر 

درمان بالسودان، وقسنطينة باجلزائر،وجامعة حممد اخلامس بالرباط، وجامعة حممد بن سعود 

بالرياض،وتقّلد مناصب أكادميية عديدة.....

�¿Ƣǟ�ƨǧƢǬưǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ ǴĐ¦�ǺǷ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�¿ȂǴǠǴǳ�ƨȇǂȇƾǬƬǳ¦�ƨǳÂƾǳ¦�̈ǄƟƢƳ�ƶÊǼÉǷ1989.م  

  :إميل يعقوب

إميل بديع يعقوب باحث يف علوم اللغة العربية وحمقق معاصر له العديد من الشروح والتعليقات 

على الكثري من الكتب األم يف اللغة العربية كشرح شذور الذهب البن هشام 

األنصاري...باإلضافة إىل املعجم املفّصل يف الشواهد العربية وهو كتاب نافع مشهور...

،درس يف مدرسة بلدته 27/11/1950الكورة حمافظة لبنان الشمايل يف  ولد يف كفر عقا قضاء

وخترج من دار املعّلمني يف طرابلس،ُعنيِّ مدّرسًا يف التعليم االبتدائي،نال شهادة الدكتوراه يف اللغة 

�ƨǼǇ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦1980 م القّديس يوسف يف بريوت،التحق للتدريس يف كلية اآلداب يف

م نال دكتوراه أخرى من اجلامعة اللبنانية وهو حاليا أستاذ العلوم 1990ة،ويف سنة اجلامعة اللبناني

اللغوية يف كلية اآلداب يف طرابلس والدراسات العليا يف بريوت ورئيس قسم اللغة العربية يف كلية 

  اآلداب يف اجلامعة اللبنانية ( الفرع الثالث ).

عربية حنواً وأدباً...إلميل يعقوب العديد من املؤلفات يف اللغة ال

  ـ شرح كتاب األلفاظ الكتابية.

  ـ شرح املفصل البن يعيش.
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  ـ حتقيق كتاب شرح شذور الذهب.

جزءاً ). 14ـ املعجم املفصل يف الشواهد العربية (

  ـ املعجم املفصل يف املذكر واملؤنث.

  ـ قاموس املعني الوايف ( فرنسي/عريب ).

  ـ املمنوع من الصرف.

  اإلعراب واإلمالء.ـ معجم 

  ـ املعاجم اللغوية العربية بدايتها وتطورها.

فايــز الّدايـــة:

م،تلقى علومه يف دمشق وخترّج يف جامعتها حامالً 1947من مواليد دمشق ـ دوما يف سورية 

م،أستاذ يف جامعة 1978إلجازة يف اللغة العربية،ّمث نال املاجستري والدكتوراه من جامعة القاهرة 

  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.حلب؛

  من مؤلفاته:علم الداللة العريب...

  أحمد مختار عمر:

  ). 2003أفريل  04ـ  1933مارس  17القاهرة ( 

تشّرب أمحد خمتار عمر حّب اللغة مبّكراً يف بيت والده األستاذ عبد احلميد عمر الذي كان من 

  رجال الرتبية والتعليم...

التحق باألزهر ّمث دار العلوم،وقد حصل على الليسانس منها بتقدير امتياز حفظ القرآن صغرياً،ّمث 

مع مرتبة الشرف الثانية...وحصل على املاجستري يف علم اللغة من كلية دار العلوم بتقدير 

م فجمع 1967امتياز...مثّ حصل على الدكتوراه يف علم اللغة من جامعة كمربيدج بربيطانيا عام 

�ƢǸđ¦Ȃƥ¢�ǞǇÂ¢�ǺǷ�̈ǂبني الرتاث واملعاص

  ويشهد للدكتور خمتار عمر ريادته يف العربية بثالثة أعمال هي:

ـ كتابه "يف علم الداللة "الذي يعّد األشهر واجلامع املانع يف مادته ورؤاه.1
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ـ طَْرقُه لعدد من مباحث علم اللغة العربية اليت مل يسبق لغريه فيها نصيب،من قبيل كتابه"اللغة 2

  وكتابه " اللغة والنوع".واللون" 

ـ صناعة املعجم العريب نظرا وتطبيقا،فكان كتابه "صناعة املعجم العريب" الصادر يف سنة 3

  هو األول يف جماله عربيا...  1999

  اهليئات اليت ينتمي إليها:

  .1990ـ مستشار للجنة املعجم العريب األساسي 

  .1990ام ـ هيئة معجم البابطني للشعراء العرب املعاصرين ع

  .1977ـ عضو اللجنة العلمية الدائمة للرتقيات باجلامعة املصرية عام 

  ـ عضو جممع اللغة العربية بالقاهرة.

  .1999ـ عضو جممع اللغة العربية بليبيا عام 

�¿Ƣǟ�ŕƷ��ƨǧƢǬưǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ ǴĐƢƥ�ƨȇȂǤǴǳ¦Â�ƨȈƥ®ȋ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ƨǼŪ�Ȃǔǟ�º2003.

  كـــراع النـــــــمــــل:

أبو احلسن علي بن احلسن بن احلسني اهلنائي الدوسي امللّقب بكراع النمل اللغوي النحوي هو 

  هـ . 310هـ و قيل  307هـ و قيل  316تويف سنة 

ّمسي بكراع النمل لدمامته و قيل لقصره، سكن مصر و أخذ علم اللغة من أهل الكوفة و البصرة 

ارف على عادة علماء عصره،و إّمنا قصر نفسه ، و مل يكن كراع النمل واسع الثقافة متعدد املع

على الدراسات اللغويّة و فقه اللغة و املعاجم .

لـــــــــه يف اللغة و النحو عّدة كتب منها:

االوزان , املنجد أو املنّجد يف اللغة , املنتخب او املنتخب من غريب كالم العرب ....-

  الــــــــزجـــــــــــاجـــي:

هـ يف طربية ،هو النحوي عبد الرمحن بن إسحاق 240عبد الرمحن الزجاجي تويف عام أبو القاسم 

  الزجاجي كنيته أبو القاسم النحوي.
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  لـــــــه عدد من املصنفات يف اللغة و النحو و هي :

  كتاب اجلمل يف النحو.-

  كتاب شرح خطبة أدب الكاتب .-

  شرح أمساء اهللا احلسىن.-

  كتاب االماين.-

  ــــانــــــي: الصـــــاغ

م بالصاغاين 1181هـ/577رضي الدين ،احلسن بن حممد بن احلسن بن حيدر علي ولد يف عام 

  م)أحد أئمة اللغة العربية الكبار يف القرن السابع اهلجري.1252(ت 

  مؤلفاته:

  العباب الزاخر و هو معجم كبري.-

  التكملة و الذيل و الصلة لكتاب تاج اللغة و صحاح العربية.-

  أبو زيـــــــــــــــد االنــــــــــــــصاري:

هـ) لغوي من أئمة 215- 122أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت اخلورجي االنصاري البصري (

األدب ،غلب عليه اللغات و النوادر و الغريب.قال ابن خلكان "و كان يرى رأي القدر،و كان 

  ثقة يف روايته".

عيان كما يلي:"منها كتاب "القوس و الرتس" و  األ د ابن خلكان مؤلفاته يف وفياتو أور 

بل" و كتاب "بيوتات العرب" و كتاب "ختفيف اهلمزة" و كتاب "القضيب" و كتاب "اإلكتاب

"الوحوش" و كتاب "الفرق" و كتاب "فعلت و أفعلت" و كتاب "املصادر" و غري ذلك و لقد 

  رأيت له النبات كتابا حسنا مجع فيه أشياء غريبة " .

  صـــــــــــمــــعـــي:اال

م) 831- 740هـ/216-121عبد امللك بن قريب بن عبد امللك بن علي بن أصمع الباهلي (

رواية العرب و أحد أئمة العلم باللغة و الشعر و البلدان.مولده و وفاته يف البصرة، كان كثري 
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� ƢǨǴŬ¦�Ƣđ�Ǧ ƸƬȇ�Â��Ƣǿ°ƢƦƻ¢�ȄǬǴƬȇ�Â�ƢȀǷȂǴǟ�ǆ ƦƬǬȇ�Ä®¦ȂƦǳ¦�Ŀ�» ¦ȂǘƬǳ¦Â�������   كان يسميه

  صمعي".أينا أحد أعلم بالشعر من األ:"ما ر  (شيطان الشعر)،قال األخفش

  أحضرهم حفظا. ، وأعلمهم بالشعر للغة، و"كان أتقن القوم اللغوي:و قال أبو الطيب 

  "صوت صفري البلبل".قصائده:....متتع األصمعي بشهرة واسعة.....من أشهر 

  من مؤلفاته:

لفاظ/غريب احلديث/غريب اخلمر/االشتقاق/األصمعيات/األصوات/األضداد/األاإلبل/أمساء 

  القرآن/ما اتفق لفظه و اختلف معناه/ما اختلف لفظه و اتفق معناه/ و غريها كثري.

  أبو عبــــــــيــــد القاســــــــم  بن ســــــالم:

مبدينة هراة ،و كان  م770هـ/154هو أبو القاسم بن سالم اخلراساين اهلروي،لغوي ولد سنة 

  أبوه عبدا روميا لرجل من أهلها.

�ƨǼǇ�¾ËȂŢ�Ľ�ǺȇǂǌǠǳ¦�ǺǇ�ǢǴƥ�À¢�ń¤�ǶËǴǠƫ�ƢđÂ>ÀƢƬǈǻƢǤǧ¢�Ŀ�ǞǬƫ@�̈¦ǂǿ�Ŀ�ƾȈƦǟ�Ȃƥ¢�Ƙǌǻ179 هـ

يف بالد كثرية مثل الكوفة و بغدادو كذلك إىل طرطوس و مدن الشام حيث تعّلم عن فقهائها و 

هـ و �ƨǼǇ�ƾȈƦǟ�Ȃƥ¢�ƲƷ������Ƣƥ®ƚǷ�Ƣđ�ǲǸǠǧ�̈¦ǂǿ�ń¤�ǞƳ°�219مفّسريها و حنوييها و لغوييها مثّ 

  هـ.210أقام مبكة إىل أن تويف سنة 

  من مؤلفاته:

الغريب املصّنف أو غريب املصّنف/غريب احلديث.

  ابـــــــن السكيــــــــــــــــــــــت:

يكىن بأيب يوسف يعقوب إمام من ائمة اللغة العربية و عامل حنوي و أديب شهري ،اشتهر بتشّبعه.

بن اسحاق بن السكيت الدروقي األهوازي البغدادي النحوي املؤدب،مؤلف كتاب "إصالح 

املنطق"دّين خّري،حجة يف العربية.....

  أشهر تصانيفه:

�ǽƢǼǠǷ�Ǧ ǴƬƻ¦�Â�ǾǜǨǳ�ǪǨƫ¦�ƢǷ�· ƢǨǳȏ¦�Ƥ ȇǀē
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  قيل عنه:"كان إليه املنتهى يف اللغة..."

إىل صديق له : قد عرضت حاجة اليك،فإن جنحت فالفاين منها قال ابن السكيت : كتب رجل 

حظي،و الباقي حظك،و إن تعذرت فاخلري مظنون بك و العذر مقدم لك و السالم.

  شــــــــمــــر بـــــن حمــــــدويـــــــــه:

سه، بعد مشر محدويه (أبو عمرو) واحدا من اللغويني الذين أسهموا يف بناء املعجم العريب و تأسي

إذ رحل يف عنفوان شبابه من هراة إىل العراق لكتابة احلديث و لقاء ابن االعرايب و مجاعة من 

  اللغويني......

خلف مشر آثارا لغويا......غري أن تلك اآلثار مفقودة ال يعرف عنها شيئ غري إشارات يف  

  كتبالطبقات و اللغة.....

  هـ.255له كتاب إمسه (اجليم)و تويف سنة 

  ـــــــــري: األزهــ

أبو منصور حممد بن أمحد اهلروي.امللّقب باألزهري نسبة إىل جّده األزهر عامل من علماء اللغة 

م).ولد يف هراة 980-895هـ/370-282العربية .عاش يف العصر العباسي يف الفرتة ما بني (

  أشهرها يف فقه اللغة  يف خرسان،مثّ انتقل إىل بغداد أّلف العديد من الكتب و املصنفات

��ƨǤǴǳ¦�Ƥ ȇǀē

المــــــــبــــــــّرد : 

م)و تويف عام 825هـ/210أبو العّباس حممد بن يزيد بن عبد األكرب املعروف باملربّد،ولد (

  م) هو أحد العلماء اجلهابذة يف علوم البالغة و النحو و النقد.899هـ/286(

  عاش يف العصر العباسي يف القرن الثالث اهلجري.

د حلسن وجهه،و قيل :لدقته و حسن جوابه......لقب باملرب 

بعد وفاة املازين صار املربد زعيم اللغويني بال منازع،وإمام عصره يف األدب واللغة من بعد 

  شيخه.....
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قال عنه اخلطيب البغدادي:"كان فاضال موثوقا يف الرواية"وقال ابن كثري:"كان ثقة ثبتا فيما 

  ينقله".

  من مؤلفاته:

اللغة واألدب/املقتضب/ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن الكامل يف 

�ƨǓÂǂǳ¦�¼ƢǬƬǋȏ¦�ƾȈĐ¦

  مجاهـــــــــد:

م)موىل السائب بن أيب السائب القرشي،ويعرف 722- 642هـ/104- 21جماهد بن جرب(

ا اختصارا يف املصادر والكتب الرتاثية مبجاهد،وهو إمام وفقيه وعامل،ثقة وكثري احلديث،وكان بارع

  يف تفسري وقراءة القرآن الكرمي واحلديث النبوي.

  قال اإلمام الثوري:"خطوا التفسري من أربعة:جماهد وسعيد بن جبري وعكرمة والضحاك.

  أبو حاتم الرازي:

هوأبو حامت أمحد بن محدان بن أمحد الورسامي الليثي فيلسوف ومتكلم امساعيلي،تويف 

ب آخر بعنوان (اجلامع) فيه فقه وغري ذلك،ويكّىن أبو هـ ،وإليه ينسب كتاب(الزينة)وكتا322سنة

  حامت الرازي عند الكثري من املؤلفني بأيب حامت اللغوي.

قيل عنه:"كان من أهل الفضل واألدب واملعرفة باللغة،مسع احلديث كثريا وله تصانيف........

  ارنست رينو:

ليسوع اليت دعا فيها إىل نقل )،مؤرخ وكاتب فرنسي،اشتهر برتمجته 1892-1823فرباير 28(

املصادر الدينية نقدا تارخييا علميا وإىل التمييز بني العناصر التارخيية والعناصر األسطورية املوجودة 

 يف الكتاب املقدس.
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  جورج سارتون:

،درس العربية 1884أوت  21صيديل ومؤرخ بلجيكي يعترب مؤسس علم تاريخ العلوم،ولد يف 

،ألقى حماضرات حول فضل العرب على الفكر 1932-1931ية يف بريوت يف اجلامعة االمريك

  .1956مارس22االنساين،وكان موته يف 

قال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:"مل يكن حممد صلى اهللا عليه وسلم نيب االسالم 

�ǶĔƢȇ®¢Â�Ƣđ�śǸǴǰƬŭ¦�² ƢǼƳ¢�» ȐƬƻ¦�ȄǴǟ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�œǻ�ǲƥ�Ƥ ǈƸǧ

  سيجريد هونكه:

يف هامبورغ،كانت مستشرقة أملانية معروفة  1999جوان  15-) يف كيل 1913أفريل   26(

�̈ǂǜǻ�¿ȐǇȎǳ�ǂǜǼƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�ƢēƢȈƷ�ǂƻ¡�Ŀ�ƢȀǼǟ�ǂȀƬǋ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�¾Ƣů�Ŀ�ƢēƢƥƢƬǰƥ

  معتدلة.

  كارلو ألفونسو نلينو:

ية عن "تاريخ علم الفلك عند )هو مستشرق إيطايل،طبعت حماضراته بالعرب 1872-1938(

،كما طبعت حماضراته عن"تاريخ اآلداب العربية من اجلاهية حىت عصر بين 1911العرب"روما 

  أمية"بعد وفاته.

  ابنته هي املستشرقة ماريا نلينو.

  لويس ماسينيون:

)من أكرب مستشرقي فرنسا وأشهرهم،تعلم لويس 1962أكتوبر  31- 1883جويلية  25( 

كية والفارسية واإلجنليزية،كتب عن سلمان الفارسي،توىل لويس حترير "جملة الدراسات العربية والرت 

  اإلسالمية"وأصدر بالفرنسية"حوليات العامل اإلسالمي".

   وليم مارسيه:

)وهو مستشرق فرنسي اهتم خصوصا باللغة الرببرية واللهجة العربية املغربية،من 1872-1956(

 التميمي"إىل الفرنسية.آثاره ترمجة"ديوان أوس بن حجر 
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  أحمد عبد الرحيم السائح:

من مواليد حمافظة قنا بصعيد مصر.حصل على الدكتوراه يف العقيدة والفلسفة من كلية أصول 

هذا  –الدين،جامعة األزهر،عضو احتاد الكتاب مبصر.من مؤلفاته:أضواء على احلضارة اإلسالمية 

ك يف مؤمترات دولية،وندوات خمتلفة،يعمل بكلية .....شار  - هو اإلسالم وحاجة اإلنسانية إليه 

  أصول الدين والدعوة جامعة األزهر وكلية الشريعة جامعة قطر.

Michel Bréal :

Michel Jules Alfred Bréal, né à Landau le 26 mars 1832 et

mort a paris le 25 novembre 1915,est un linguiste français,

souvent considéré comme le fondateur de la sémantique

moderne .

Arsène Darmesteter :

Est un érudit du judaïsme et philologue français du XIXe

siècle (château Salins, le 5 janvier 1846-Paris, le 16 novembre

1888.

Carl Brockelmann :

(17 september 1868-6 may 1956)German Semiticist,was the

foremost orientalist of his generation .(History of Arabic

literature)which included all writers in Arabic to 1937.
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  "     التفسير االشتقاقي لداللة مفردات تأويل مشكل القرآن البن قتيبة. " 

والذي يـُْعىن  التفسري االشتقاقيسريها، وأوضحت هذه الرسالة تناولت ( املفردات اللغوية ) وطرق تف

ببيان أصل اشتقاق األلفاظ، وتطورها الداليل، وداللتها على املعىن، وتعليل تسميتها، وتوضيح الرابطة 

االشتقاقية بني األصل والفرع، بأدوات وألفاظ تدّل عليه.

(تأويل مشكل القرآن البن قتيبة )، من خالل هذا البحث واملتمثل يف طريقة التفسري االشتقاقي يف 

وتعريف على منهج ابن قتيبة يف تفسريه أو تأويله للمفردات املشكلة يف القرآن الكرمي تفسريا لغويا، 

وتأصيله هلا تأصيال اشتقاقيا، استنتجت، أو استنبطت عدة نتائج، أذكر منها:

مى اللغويني، واملفسرين والبالغيني / فكرة التفسري االشتقاقي قدمية، حيث عاجلها العديد من قدا1

�ƨȇȂǤǴǳ¦�ǶēƢǨǳƚǷ�ǺǸǓ�§ǂǠǳ¦

2�¾Ƣǰǋȍ¦�ƢǿǂǿƢǛ�Ŗǳ¦�Ʈ ȇ®ƢƷȋ¦Â�©Ƣȇȉ¦�Ǻǟ�¿Ƣđȍ¦�ƨǳ¦±¤�Ŀ�ƨǠƳƢǻ�ƨǬȇǂǗ�Ȃǿ�ȆǫƢǬƬǋȏ¦�ŚǈǨƬǳ¦��

  والغموض.

/ اعتماد ابن قتيبة على التفسري االشتقاقي والتأصيل اللغوي يف تفسريه للغريب، وتأويله للمشكل.3

الذين نافحوا عن القرآن الكرمي واللغة العربية، ودافعوا عنهما ضد / ابن قتيبة يعد من جهابذة اللغة، 4

  املغرضني واملعارضني.

  .األصل ) (طلح االشتقاقي للمفردة املؤّولة مبص/ عّرب ابن قتيبة عن األصل5

"وهذه كلها فروع يؤيّد فكرة وحدة األصل، والدليل هي أقواله: –حسب ما بدا يل  –/ ابن قتيبة 6

ترجع إلى أصل واحد، وبعض هذا قريب من بعض، وهذا وإن اختلف فأصله الشرف، وأصل 

، ثم تتفرع منه معان ترجع هذا كله:المشي واإلسراع فيه، وهذا كله وإن اختلف فأصله واحد

  ..."إلى هذا األصل

عّدة أصول ملادة اشتقاقية واحدة، وقد ة تعدد األصول،ودليل ذلك إيراده / ابن قتيبة ال ينفي فكر 7

ورد ذلك يف تفسريه االشتقاقي لعدة مفردات؛ مثل:الضالل، الفتنة، الضر......
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ورد أحيانا يف بداية املعاجلة وأحيانا أثناءها وأحيانا  /ذكر ابن قتيبة لألصل االشتقاقي للمادة اللغوية8

Ʀǈǳ¦Â��ƢȀƬȇƢĔ�Ŀ اهتماما ب يف ذلك أن اهتمام ابن قتيبة كان منصبا على الدفاع عن القرآن ومل يكن

  .حمضا لغويا

/ اعتمد ابن قتيبة يف تأويله املشكل على املنهج اللغوي متبعا يف ذلك من سبقه من األئمة كأيب 9

  عبيدة والفراء والطربي....

للغويني، ولكنه مصدر بالغي أكثر ألنه / يعّد كتاب " تأويل مشكل القرآن "مصدرا لغويا هاما 10

حتّدث عن جوانب بالغية.

هو ما أشكل على الناس فهمه، ومل يكن معناه وجود  مشكلصود من كلمة تبّني أّن املق/11

  مشكل يف القرآن الكرمي.

/ متّيزت مفردات تأويل مشكل القرآن بالتجّدد والتغري الداليل، وذلك عن طريق:تعميم وختصيص 12

.ƢĐ¦Â�̈°ƢǠƬǇȏ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ± املعىنونقل 

/ البن قتيبة مواقف متعددة اجتاه تفسريات األئمة اليت كان يلجأ إليها أحيانا لتفسري مفردة من 13

مفردات التأويل، متثلت يف املفاضلة بينها، أو التقومي لبعضها، أو الربط بني املتقارب منها، أو انفراده 

  بالرأي يف املسألة.

قتيبة مبنهج العلماء الذين سبقوه يف جمال تفسري معاين القرآن أو غريبه أو مشكله أو  / تأثر ابن14

جمازه، وطريقتهم يف الشرح والرتتيب؛ تأثر واضح.

15�ǂǠǌǳ¦Â�Ǧ ȇǂǌǳ¦�ÄȂƦǼǳ¦�Ʈ ȇƾū¦Â�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳƢƥ�ǽ®ƢȀǌƬǇ¦�Ŀ�ǲƟ¦Âȋ¦�ƲÌĔ�ƲÈĔ�ƨƦȈƬǫ�Ǻƥ¦��

  واألمثال املأثورة عند العرب.

ة لغوي واسع الثقافة، ملم باللغة والشعر واحلديث، إمام فذ، عامل متمّكن، وصفه / ابن قتيب16

  الذهيب بقوله:"وعاء من أوعية العلم".

/ دفاع ابن قتيبة عن القرآن الكرمي بكل ما أويت من قوة وعلم ومعارف، ليزيل الشبهات عن أفهام 17

العامة، ويُغرض ويغيظ أعداء الدين املرتبصني بأهله.
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ظل آخر هذه األمة يتصل بأوهلا يف نسيج متقن، من غري أن تذهب معاملها،  بسبب االشتقاق /18

خّلفه السلف من تراث على األجيال بعدهم. ما أو يـَْنَبِهمَ 

/ االشتقاق يسّهل إجياد صيغ جديدة من اجلذور القدمية، حبسب احتياجات العرب.19

  ن تقنيات وخمرتعات هو االشتقاق./ سبيلنا إىل تعريب مصطلحات العصر احلاضر م20

/ لغتنا العربية لغة ثرية وزاخرة باملفردات اليت ال حصر هلا إذا ما رجعنا إىل ما يسمى(البنك 21

اللغوي)؛ أو املهمل من املفردات؛ فتقليبات املادة الواحدة فيها مستعمل ومهمل، واملهمل هو 

  .الذخرية اللغوية

قاق استبدال املصطلحات األجنبية بكلمات عربية فصيحة هي / يستطيع العريب عن طريق االشت22

أحسن تعبريا، وأدّق داللة على مفهومها.

�ǺǷ�ƪ ينابيع/ القرآن الكرمي، اللغة العربية، ابن قتيبة، ثالثة 23 Ǩǌƫ°¦��ƢđƢƷ°�Ŀ�ƪ ǴÉƳ��ƢȀǠǷ�ƪ ǨǫȂƫ

��¾ȏǄǳ¦�§ ǀǠǳ¦�ƢȀǼȈǠǷƞƳȏ�ǲǯ�ǞƫǂǷÂ��ƞǷƢǛ�ǲǯ�®°ȂǷ�ƢĔ¢�ƪ ǨǌƬǯ¦Âǯ�ǂƼǧÂ���ǲǯ�ǄǟÂ��ĺǂǟ�ǲ

  .لغوي

وحبمد الباري ونعمة منه وفضل ورمحة نضع قطراتنا األخرية عرب ثالثة موانئ بني تفكر وتعقل يف 

، وال نزيد على ما قال التفسير االشتقاقي لداللة مفردات تأويل مشكل القرآن البن قتيبة 

غده:لو ُغّري هذا لكان أحسن، ولو ، إال قال يف األصفهاين:"رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا يف يومه

زيد كذا لكان ُيستحسن، ولو ُقّدم هذا لكان أفضل، ولو تُرك هذا لكان أمجل، وهذا من أعظم 

الِعرب؛ وهو دليل على استيالء النقص على مجلة البشر..."

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال ويف خامتة البحث أذّكر نفسي وغريي بقول اهللا تعاىل:"

.]110[الكهف، لحا وال يشرك بعبادة ربه أحدا"صا

أسأل اهللا أن ينفع به من قرأه، وأن يتجاوز عين اخلطأ واجلهل والسهو، فال شيء ميكن قبوله بشكل 

مطلق، وال رفضه بشكل مطلق.
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ولقد ختمت بذا اخلتام مقاليت***وعلى اإلله توكلي وثنائي 

واألهواء إن كان توفيق فمن رب الورى***والعجز للشيطان 

ويزيد يف النعماء ها أدعو الذي بدعائه***ميحو اخلطأيف حين 

سبحانك اللهم وحبمدك    ***أستغفرك وأتوب من أخطائي 

اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلّ 
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  / القرآن الكرمي.1

  الشريف./ احلديث النبوي 2

  ت.-ط، د-أدب الكاتب، ابن قتيبة، حتقيق وتعليق: حممد الدايل، بريوت، مؤسسة الرسالة، د/3

/ أسرار البالغة يف علم البيان، عبد القاهر اجلرجاين، تصحيح: السيد حممد رشيد رضا، بريوت: 4

  .1988هـ/1409لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

5�Ȃƥ¢��ƨȈƥǂǠǳ¦�°¦ǂǇ¢����ǪǌǷ®��°ƢǘȈƦǳ¦�ƨƴđ�ƾǸŰ��ǪȈǬŢ��Ä°ƢƦǻȋ¦�ƾȈǠǇ�Ǻƥ�Ǻŧǂǳ¦�ƾƦǟ�©ƢǯŐǳ¦

®��ĺǂǠǳ¦�ȆǸǴǠǳ¦�ǞǸĐ¦�©ƢǟȂƦǘǷ-ت.-ط، د  

/ اشتقاق أمساء اهللا، أبو القاسم بن عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي، حتقيق:الدكتور عبد احلسني 6

  .1986هـ/1406مبارك، بريوت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 

/ االشتقاق ودوره يف منو اللغة، فرحات عياش، اجلزائر، ابن عكنون، ديوان املطبوعات اجلامعية، 7

.1995ط، -د

ن دريد، حتقيق:عبد السالم حممد هارون، مصر، مطبعة / االشتقاق، أبو بكر حممد بن احلسني ب8

  .1958هـ/1378ط، -السنة احملمدية، د

، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر، الطبعة األوىل، / االشتقاق، عبد اهللا أمني، القاهرة9

  .1956هـ/1376

/ إصالح غلط أيب عبيدة يف غريب احلديث، ابن قتيبة، حتقيق عبد اهللا اجلبوري، بريوت، دار 10

  .1983هـ/1403الغرب اإلسالمي، الطبع األوىل، 

د السالم هارون، القاهرة، / إصالح املنطق، ابن السكيت، شرح وحتقيق: أمحد حممد شاكر، وعب11

  ت.- دار املعارف، الطبعة الرابعة، د

/ األضداد يف اللغة، حممد بن القاسم حممد بن بشار األنباري، ضبط وتصحيح: الشيخ حممد 12

عبد القادر سعيد الرافعي، والشيخ أمحد الشنقيطي، مصر، كفر الطماعني، املطبعة احلسينية املصرية، 

  ت.-ط، د-د
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يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني، أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد بن / اإلنصاف 13

سعيد األنباري، حتقيق ودراسة: الدكتور جودة مربوك حممد مربوك، مراجعة:الدكتور رمضان عبد 

.2002التواب، مصر، القاهرة، مكتبة اخلاجني، الطبعة األوىل، 

زجاجي، حتقيق:مازن املبارك، بريوت، لبنان، دار / اإليضاح يف علل النحو، أبو القاسم ال14

  .1996هـ/1416النفائس، الطبعة السادسة، 

/ بلغة املشتاق يف علم االشتقاق، حممد ياسني عيسى الفاداين املكي، القاهرة،دار مصر للطباعة، 15

  ت.-ط، د-د

بريوت، دار اجليل، / البيان والتبيني، أبو عثمان عمرو اجلاحظ، حتقيق:عبد السالم حممد هارون،16

  ت.- ط،د-د

دار الفكر، / تأويل خمتلف احلديث، ابن قتيبة، حتقيق وتعليق:حممد عبد الرحيم، لبنان، بريوت، 17

  .1995هـ/1415ط، -د

رح ونشر:السيد أمحد صقر،املكتبة العلمية،  الطبعة الثالثة، / تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، ش18

  1981ه/1401

ا يف القرآن من الغريب، أبو حيان األندلسي، تصحيح:طاهر النعساين، / حتفة األريب مب19

  .1962هـ/1345سورية:محاة، مطبعة اإلخالص، 

مة املصطفوي، الطبعة / حتقيق كلمات القرآن، حسن املصطفوي، مركز نشر آثار العال20

.2000األوىل،

الدكتور علي حسني البواب، / تذكرة األريب يف تفسري الغريب، أبو الفرج بن اجلوزي، حتقيق: 21

  .1986هـ/1407اململكة العربية السعودية، الرياض، مكتبة املعارف، الطبعة األوىل، 

تفسري رسالة أدب الكاتب، أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي، حتقيق الدكتور:عبد /22

.1995ط، -الفتاح سليم، الكويت، دار العروبة، د
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البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر حممد جرير الطربي، حتقيق / تفسري الطربي، جامع23

  .2001هـ/1423الدكتور:عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، القاهرة، دار هجر، الطبعة األوىل، 

/ تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة، حتقيق:السيد أمحد صقر، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، 24

  .1978هـ/ 1398

كملة، أبو علي احلسن بن أمحد الفارسي، حتقيق:الدكتور حسني الشاذيل فرهود، اجلزائر، / الت25

.1984ديوان املطبوعات اجلامعية، 

26�ƾǸŰ�ƨǠƳ¦ǂǷ��ŅȐǿ�ǺǈƷ�ȆǴǟ�ǪȈǬŢ��Äǂǿ±ȋ¦�ƾŧ¢�Ǻƥ�ƾǸŰ�°ȂǐǼǷ�Ȃƥ¢��ƨǤǴǳ¦�Ƥ ȇǀē��

  ت. -ط/د -مجة، دعلي النجار، القاهرة، اجلزء العاشر، الدار املصرية للتأليف والرت 

مجهرة اللغة، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية /27

  هـ.1344حبيدر آباد الدكن، الطبعة األوىل، 

  ت.-ط/د- / اخلصائص، أبو الفتح عثمان بن جّين، حتقيق:حممد علي النجار، املكتبة العلمية، د28

.1984اهيم أنيس، مصر، مكتبة األجنلو املصرية املصرية، الطبعة اخلامسة، / داللة األلفاظ، إبر 29

.2002ط، -/ الداللة اللفظية، حممود عكاشة، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية، د30

/ الداللة احملورية يف معجم مقاييس اللغة(دراسة حتليلية نقدية)، الدكتور عبد الكرمي حممد حسن 31

.2003كر، الطبعة األوىل، جبل، دمشق، دار الف

دراسات يف فقه اللغة، الدكتور صبحي الصاحل، الطبع الثامنة، دار العلم للماليني، بريوت، /32

1980.

دار، -/ رسالة االشتقاق، ابن السراج، حتقيق:مصطفى احلدري حممد علي الدرويش، دمشق، د33

.1973ط،-د

  ت.-ط، د-سيد أمحد، املكتبة التوفيقية، د/ شرح املفصل، ابن يعيش، حتقيق:أمحد السيد 34

/ الصاحيب يف فقه اللغة العربية وسنن العرب يف كالمها، أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا، 35

  .2007هـ/1428تعليق:أمحد حسن بسج، بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 
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قيق:الدكتور إمييل يعقوب، والدكتور حممد / الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري، حت36

  .1999هـ/1420نبيل طريفي، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 

العباب الزاخر واللباب الفاخر، احلسن بن حممد بن احلسن الّصغاين، حتقيق:الشيخ حممد حسن /37

.1980ط، -آل ياسني، اجلمهورية العراقية، دار الرشيد للنشر، د

/ العربية الفصحى، هنري فليش، تعريب وحتقيق:عبد الصبور شاهني، الطبعة الثانية، دار املشرق، 38

.1983ش.م.م، بريوت، لبنان، 

/ عقيدة اإلمام ابن قتيبة، الدكتور علي بن نفيع العلّياين، اململكة العربية السعودية، الطائف، 39

  .1991هـ/1412مكتبة الّصّديق، الطبعة األوىل، 

/ العلم اخلفاق من علم االشتقاق، حممد صديق حسن خان، حتقيق:نذير حممد مكتيب، الطبعة 40

  .1985ه/1405األوىل، دار البصائر، دمشق، سورية، 

/ علم االشتقاق نظريا وتطبيقيا، حممد حسن حسن جبل، القاهرة، مكتبة اآلداب، الطبعة 41

  .2006هـ/1426األوىل، 

.1998خمتار عمر، القاهرة، عامل الكتب، الطبعة اخلامسة، / علم الداللة، أمحد 42

/ علم الداللة العريب النظرية والتطبيق(دراسة تارخيية، تأصيلية، نقدية)، الدكتور فايز الداية، 43

.1666سورية، دمشق، دار الفكر، الطبعة الثانية، 

الطبعة الثانية، / غريب احلديث، أبو عبيد، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، 44

  .2002ه/1424

مطبعة العاين، الطبعة / غريب احلديث، ابن قتيبة، حتقيق:الدكتور عبد اهللا اجلبوري، بغداد، 45

  .1977ه/1397األوىل، 

/ غريب القرآن، السجستاين، تصحيح وضبط وتعليق:جلنة من أفاضل العلماء، مكتبة ومطبعة 46

  .1963ه/1382ط، -علي الصبيح وأوالده، د
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/ فقه اللغة وخصائص العربية، حممد املبارك، لبنان، دار الفكر، الطبعة الثانية، 47

  .2005ه/1426

/ فقه اللغة وسر العربية، أبو منصور إمساعيل الثعاليب، بريوت، لبنان، منشورات دار مكتبة احلياة، 48

  ت.- ط/د-د

عة جلنة البيان العريب، القاهرة، / فقه اللغة، الدكتور علي عبد الواحد وايف، الطبعة الرابعة، مطب49

  .1956ه/1375

ط، -/ يف أصول النحو، سعيد األفغاين، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية، د50

  .1994ه/1414

/ يف علم الداللة (دراسة تطبيقية يف شرح األنباري للمفضليات)، دكتور عبد الكرمي حممد حسن 51

.1996ط، -جبل، دار املعرفة اجلامعية، د

/ القاموس احمليط، الفريوز آبادي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة 52

  ه.1301للمطبعة األمريية، 

/ الكامل،أبو العباس حممد بن يزيد املربد، حتقيق وتعليق:حممد أمحد الدايل، لبنان، بريوت، 53

  .1997ه/1418مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 

، سيبويه، حتقيق وشرح:عبد السالم حممد هارون، الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن فنرب/54

  ت.-ط/د-القاهرة، مكتبة اخلاجني، د

/ كتاب التعريفات، السيد الشريف علي بن حممد اجلرجاين، اإلسكندرية، دار الندى لإلنتاج 55

  ت.-ط/د-الثقايف والتوزيع، د

، ضبط وتنسيق:الدكتور أمحد عبد السالم، ختريج ل العسكري/ كتاب مجهرة األمثال، أبو هال56

األحاديث:أبو هاجر حممد سعيد بن بيوين زغلول، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 

  .1988ه/1408
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/ كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية، أبو حامت أمحد بن محدان الرازي، تعليق:حسني بن 57

الطبعة األوىل،  اهلمذاين اليعريي احلرازي، صنعاء، مركز الدراسات والبحوث اليمين، فيض اهللا

  .1994ه/1415

، حتقيق:الدكتور عبد / كتاب العني (مرتبا على حروف املعجم )، اخلليل بن أمحد الفراهيدي58

ىل، احلميد هنداوي، لبنان، بريوت، منشورات حممد بيضون، دار الكتب العلمية، الطبعة األو 

  .2002ه/1424

  ت.- ط/د-، د/ لسان العرب، ابن منظور، بريوت، دار صادر59

.1988/ اللغة العربية كائن حي، جرجي زيدان، لبنان، بريوت، دار اجليل، الطبعة الثانية، 60

.1994/ اللغة العربية معناها ومبناها، متام حّسان، املغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة، 61

فندريس، ترمجة:األستاذ عبد الرمحن الدواخلي، والدكتور حممد القصاص، مطبعة جلنة / اللغة، 62

.1950البيان العريب، القاهرة، 

.1999/ مدخل إىل فقه اللغة، الدكتور أمحد خمتار قّدور، دار الفكر، دمشق، 63

د سزكني، / جماز القرآن، أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمي، عرض وتعليق:الدكتور حممد فؤا64

  ت.-ط/د-القاهرة، مكتبة اخلاجني، د

وتعليق:حممد أمحد جاد  جالل الدين السيوطي، شرح/ املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، عبد الرمحن 65

املوىل بك، وعلي حممد البجاوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، مكتبة دار الرتاث، الطبعة 

  ت.-الثالثة، د

/ معاين القرآن، أبو احلسن سعيد بن مسعدة األخفش األوسط، حتقيق:الدكتورة هدى حممود 66

  .1990ه/1411مكتبة اخلاجني، الطبعة األوىل، قراعة، القاهرة، 

الطبعة الثالثة، / معاين القرآن، أبو زكريا حيي بن زياد الفراء ، بريوت، عامل الكتب، 67

  .1983ه/1403
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إبراهيم بن الّسري الّزجاج، شرح وحتقيق:دكتور عبد اجلليل به، أبو إسحاق/ معاين القرآن وإعرا68

  .1988ه/ 1408عبده شليب، بريوت، عامل الكتب، الطبعة األوىل، 

معايري فقه اللغة، فخري خليل النجار، األردن، / املعاين واملباين لرتاكيب اللغة العربية يف ضوء 69

  .2009ه/ 1430عة األوىل، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطب

  .1989ه/ 1409/ معجم ألفاظ القرآن الكرمي، جممع اللغة العربية، مصر، 70

ه/ 1425/ املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، مصر، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، 71

2004.

حممد هارون، دار / معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني بن فارس بن زكريا، حتقيق:عبد السالم 72

  .1989ه/ 1399ط، -الفكر، د

  ه.1356/ مفتاح العلوم، السكاكي، القاهرة، مكتبة مصطفى البايب احلليب، 73

/ املفردات يف غريب القرآن، أبو القاسم احلسني بن حممد األصفهاين، حتقيق وضبط:حممد سيد  74

  ت. -ط، د-كيالين، لبنان، بريوت، دار املعرفة، د

من كالم العرب، أبو احلسن علي بن احلسن اهلنائي؛كراع النمل، حتقيق:الدكتور حممد  املنتخب/ 75

  .1989ه/1409بن أمحد العمري، اململكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، الطبع األوىل، 

/ مفهوم داللة اللفظ عند ابن قتيبة[دراسة وصفية حتليلية يف ضوء علم اللغة احلدبث]إعداد 76

  بن سعيد بن إبراهيم الثبييت. الد.حممد

/ جماز القرآن خصائصه الفنية وبالغته العربية، للد.حممد حسني علي الصغري.77

/ نزهة الطرف يف علم الصرف، أمحد بن حممد امليداين، حتقيق:الدكتور السيد حممد عبد املقصود 78

  .1982ه/1402درويش، دار الطباعة احلديثة، الطبعة األوىل، 

ر يف اللغة، أبو زيد األنصاري، حتقيق:حممد عبد القادر أمحد، بريوت، دار الشروق، / النواد79

  .1981ه/1401الطبعة األوىل، 

_ رسالة ماجستري،التأصيل االشتقاقي يف تفسري غريب القرآن البن قتيبة، ابن عابد خمتارية.
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  )هين سنية._ رسالة دكتوراه:تناسل الدالالت االشتقاقية للمادة االشتقاقية(اللغوية

_ عناية امحد بن فارس بالداللة احملورية[األصل االشتقاقي]يف معجم مقاييس اللغة،أ.د:عبد الكاظم 

.2الياسري ضمن جملة آداب الكوفة، العدد

_ املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي وركائزه الفنية، إعداد الد.حممد حسن حسن جبل، 

  ملصطلح يف الدراسات القرآنية.من جملة آفاق خدمة النص وا

_ مقال بعنوان:املفردة القرآنية، للد:مساعد الطيار.

  املقاالت:

  )2_ مقال بعنوان:معىن التفسري لغة واصطالحا (الدرس 

_ مقال بعنوان:التفسري والـتأويل لغة واصطالحا، ملتقى أهل احلديث.

  ابن عثيمني._ مقال بعنوان:التأويل اصطالحا يطلق على ثالثة معان، 

مقال بعنوان:االشتقاق حاضنة اللغات و املصطلحات.ديوان العرب، للد.فرهاريوساالر، وهو _

أستاذ مساعد جبامعة آزاد اإلسالمية، ترج.

_ مقال بعنوان:االشتقاق يف اللغة العربية، منتدى اللغة العربية.

ح ضمن منتدى:منتقى البالغةالعربية، _ مقال بعنوان:معىن االستعارة يف املعاجم اللغوية ويف االصطال

  بقلم مشرفة قسم البالغة فاطمة حممد بن محيد.

��±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦��śȇȂǤǴǳ¦Â�śȈǳȂǏȋ¦�śƥ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ƨǳȏƾǳ¦�ƢȇƢǔǫ�À¦ȂǼǠƥ�¾ƢǬǷ�B موالي إدريس

  ميموين.
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الملخص

التفسیر االشتقاقي لداللة مفردات تأویل مشكل القرآن البن :"بـتحتوي الرسالة المعنونة

ثم مدخل اشتمل على تعریف الكلمات المفتاحیة على مقدمة قمت فیھا بتصمیم البحث،"قتیبة

كما حوت .....التفسیر، الداللة، االشتقاق، وتعریف ابن قتیبة صاحب المصدر:للبحث كـ

دراسة تحلیلیة لمحتویات المؤلف، والمصادر الرسالة ثالثة فصول، األول كان بعنوان،

وتفنید المصادر التي اعتمدھا ابن قتیبة فیھ ،تطرقت فیھ إلى تحلیل المصدرالمعتمدة فیھ،

كالقرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف، والشعر واللھجات العربیة، والفصل الثاني 

تطرقت فیھ دد الداللي ، وظاھرة تعدد األصول االشتقاقیة عند ابن قتیبة،مظاھر التج:بعنوان

أما الفصل الثالث  فكان إلى مظاھر التجدد الداللي كتعمیم المعنى وتخصیصھ،

وقد حوى ھدا .وصیاغتھ لألصول االشتقاقیةالتفسیر االشتقاقي عند ابن قتیبة ،:بعنوان

ة لغویة في القرآن الكریم وقع  إشكال في تأویلھا مفرد40الفصل تفسیر ابن قتیبة ألكثر من 

.عند البعض

:الكلمات المفتاحیة

؛الداللة؛االشتقاق؛التفسیر؛وحدة وتعدد األصول؛التجدد الداللي؛األصل االشتقاقي

.اللھجات العربیة؛الحدیث؛القرآن؛التفریع
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