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 منهج ابن قتيبة في كتابه

 تفسير غريب القرآن

 

 د. محمود حسين الزهيري

 أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها

 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية

 

 ملخص البحث 

يهدف هذا البحث إلى إظهار منهج ابن قتيبة في كتابه تفسير غريب  الربر،ن  
ظ في سياقه وأين وقب  فبي الربر،ن الكبري . شخصيته العلمية. وبيان تتبعه اللف ةوتجلي

ومببببن أيببببن اسببببترى معلوماتببببه و رافتببببه  والاريرببببة التببببي وظببببف فيهببببا الشببببعر العربببببي 
وشواهده لتأكيد ما يذه  إليه  واستعانته بالحديث الشريف في بيبان معنبى اليريب . 
حيث كان يميل إلى االختصار واإليجاز. وكان منهجه مبنهج المبرجو ولبيل الناقبل 

ل  لمبببا يرولبببه سبببصبببو  ولبببيل المتببباب   فكشبببف البحبببث  بببن  رليبببة يرظبببة ال تستوالم
السابرون دون تمحبي  واختببار. كمبا هبدف البحبث إلبى تجليبة اريرتبه الاريفبة فبي 
تفسبببير الربببر،ن ببببالرر،ن نفسبببه  وكبببذلئ اريرتبببه فبببي دقبببال  المعببباني الليويبببة وتبببببادل 

حث إلى أن اريرته كانت الحروف أماكنها وقدرته  لى التفري  بينها. وسيخل  الب
قريببببة مبببن المعببباج  والربببواميل لكنهبببا مرتببببة حسببب  السبببور وا يبببات. وقدرتبببه  لبببى 

 اإللما  بعلو  الرر،ن والرراءات الرر،نية لبيان مكانته العلمية والفكرية.
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 لمقدمةا

في كتابه الموسو  بب: تفسير غري  الربر،ن منهجباو وسبااو فبي  (2)نهج ابن قتيبة
العلميببة  فأشبببه مببا يكببون مختصببراو لكتابببه مشببكل الرببر،ن. ولعلببه جعببل  تناولببه المبباد 

 (3). إال إنه في اال نين يلمل االختصار واإليجاز(1)أحدهما للمشكل وا خر لليري 
 لديه.

لكنه يشرح أحياناو إذا أحل أنها في حاجة إلى التوضيو والبيان  فيرف  ندها 
 موضحاو مستجلياو أمرها.

نيفه حملتببببه  لببببى االختصببببار فببببي بعضببببها  فرببببد ذكببببر ويبببببدو أن ك ببببر  تصببببا
  ومبن ظبواهر اختصباره أنبه لب  يتوقبف  نبد (4)السابرون أنه صاح  مصنفات ك يبر 

ك يبر مبن الرضبايا التبي يابول شبرحها  وكبان حولهبا خبءف العلمباء  فاختفبت  نببده 

                                                           

ب  هبب123هببو أبببو محمببد   بداللببه بببن مسببل  بببن قتيبببة الببدينورا المببروزا الكاتبب  صبباح  التصببانيف  ولببد سببنة  (2)
وسببكن بيببداد  وولببي قضبباء الببدينور  كببان مببن ال رببات مببن أهببل السببنة  أخببذ  ببن  لمبباء  صببره  ك سببحا  بببن 

له  د  مصبنفات منهبا غريب  الربر،ن  وغريب  الحبديث  وأد  الكاتب     راهويه  والسجستاني  واشتيل بالتدريل
ن محمببد بببن أحمبد بببن   مببان  هبب. الببذهبي: شببمل البدي172نباو تببوفي سببنة يد و يبون اخخبببار  وكبان  رببة فاضببءو 

   2993-هببببب2423(  9)   تحريبببب : شببببعي  اخرنببببالوا  ملسسببببة الرسببببالة ا23/192سببببير أ ببببء  النبببببءء  
 بيروت. 

  دار الفكببر 3/439العسببرءني: الحببافظ شببها  الببدين  أبببو الفضببل أحمببد بببن  لببي بببن حجببر  لسببان الميببزان   
 للابا ة.

-هبببب2391  دار الكتببب  العلميبببة  بيبببروت   -أ-  أحمبببد صبببرر   انظبببر مردمبببة محرببب  تفسبببير غريببب  الربببر،ن (1)
2971.  

  دار 224الله بن مسل  بن قتيبة  تأويبل مشبكل الربر،ن  تحريب  أحمبد صبرر   انظر  الدينورا  أبو محمد  بد (3)
ا     نببدما يربول:  إن الببذين  نببد ربببئ: يعنبي المءلكببة   وقولببه:  فأذاقهبب2912(  3) الكتب  العلميببة  بيببروت  ا

اللببه لبببال الجببوو والخببوف   أصببل الببذوا  بالضبب   بب  قببد يسببتعار فيوضبب  موضبب  االبببتءء واالختبببار  فهببو فببي 
 المشكل يشرح ويوضو  لكنه في اليري  يختصر.

 .23/197سير أ ء  النبءء   (4)
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ب اَخسبانيد وقلبتا الشببواه را  فببي قضبايا النحبو واإل بب د إال فيمبا ال ببد منببه  ولب  َيخ 
   كان ال بد من اإلشار  إليها.(2)وخءفاته إال في مواان محدد 

ولمبببببا كبببببان الكتبببببا  موسبببببوماو بالتفسبببببير فببببب ن المتوقببببب  منبببببه أن يعبببببر   راء 
المفسببرين والليببويين  إال أنببه لبب  يفعببل ولبب  يشببر إلببى خءفبباته   ولبب  يك ببر مببن تعببداد 

تابباو ميسبوراو يتناولبه النبال أقواله   أو ترجيحها إال فبي مبواان محبدد . فكأنبه أراده ك
سببببهءو دون تعريببببد ومتاهببببات اخببببتءف  ومعببببارئ تببببرجيو  فتببببرئ ذلببببئ الميببببدان لمببببن 
يبح ببون  نببه فببي كتبب  التفسببير الماولببة. فببالتز  بمببا شببراه  لببى نفسببه برولببه فببي 
المردمببة: )وغرضببنا الببذا امت لنبباه فببي كتابنببا هببذا َأن نختصببر ونكمببل  وأن نوضببو 

 لبببببى اللفبببببظ المبتبببببذل  وال نك بببببر الداللبببببة  لبببببى الحبببببرف ونجمبببببل  وأن ال نستشبببببهد 
(1)المستعمل  وأن ال نحشو كتابنا بالنحو والحديث واخسانيد...(

. 
ويكون بذلئ نحا نحبو المعباج  والربواميل  ومبا يشببهها فبي بيبان معنبى اللفبظ 
المفبببرد  ويضبببر   بببن باقيهبببا صبببفحاو  لظهبببور معناهبببا المبببراد منهبببا  فكانبببت  نايتبببه 

 اليري  فرا  أو ما يظهر أنه غري  في سياقه أو تركيبه.منصبة  لى 
 منهجه في تناول الغريب

سبببحانه  –تنبباول ابببن قتيبببة بدايببة ألفبباظ اسبب  الببذات العليببة وصببفاتها المردسببة 
وهي مما يك ر ورودها في الربر،ن الكبري   فأخبذ فبي إيرادهبا مبينباو معانيهبا.  -وتعالى

  السالم المؤمن المهيمناته السء . قال: وتلئ أولى اختصاراته فيرول:  ومن صف
 .(3)السء  كما يرال  بدالله (  ومنه سمي الرجل  بد13)الحشر: 

فببذكر االسبب    بب  دلببل  ليببه بمببا جبباء فببي الرببر،ن الكببري  ب يببات سببمى اللببه بهببا 
السببء  و بداللببه  فلببوال أنببه اسبب  بمببا درف فببي المجتمبب  مببن تسببمية  بدنفسببه   بب  أكببد 

                                                           

 .  - -مردمة المحر     (2)
 .3تفسير غري  الرر،ن    (1)

 .2   الساب  نفسه (3)
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ه سببببحانه لمبببا أجمببب  النبببال وتوافربببوا  لبببى التسبببمية ببببذلئ  ويسبببتارد مبببن أسبببماء اللببب
أحياناو فيبذكر معباني متبوافر  فبي الليبة فيربول:  ومنبه يربال السبء   لبيك   يبراد: اسب  
السء   ليك   كما يرال اس  الله  لبيك ... ويسبمى الصبوا  مبن الربول سبءماو خنبه 

 .(2)سل  من العي  واإل   

يببان بنبباء االسبب  ووزنببه  فيرببول:  ومببن صببفاته قببدول  وهببو   أحيانبباو لبويتاببر  
  وكبذلئ اسب :  المهبيمن وهبو (1)حرف مبني  لبى فعبول  مبن الربدل  وهبو الاهبار  

الشببهيد فيشببير إلببى ... خن أهببل النظببر مببن أصببحا  الليببة يببرون أن مهيمنبباو اسبب  
 .(3)مبني من ،من  كما بني بيار من مبيار وبياار من بار 

ذا كان اال س  ممبا يجبوز إاءقبه  لبى الَخلنب  مبن أسبماء البذات العليبة  ف نبه وا 
يذكره مستو باو ما جاء في لسان العر   ويسترصى أساسها الليوا توضيحاو وشرحاو 
لمدلولببه  كمببا فببي اسبب  الببر  فيرببول:  ومببن صببفاته الببر   والببر  المالببئ  يرببال: هببذا 

            :ه سببببببببببببحانهر  البببببببببببدار  ور  الضبببببببببببيعة  ور  اليبببببببببببء : أا مالكبببببببببببه قبببببببببببال اللببببببببببب
 ارجععإ ىلععك ربعع ( :أا َسببيكدئ  وال يرببال لمخلببو  هببذا الببر  معرفبباو 55يوسببف  )

باخلف والء   كما يرال الله  إنمبا يربال: هبذا ر  كبذا  فيَعبرإلف باإلضبافة  خن اللبه 
 .(4)مالئ كل شيء  ف ذا قيل الر  دل تن اخلف والء   لى معنى العمو ... 

لة اللفظ بناء  لى التعريف والتنكير ليدلل  لى أنبه ببالتعريف ال ففرإل  بين دال
 يوصف به إال الله سبحانه وتعالى. 

                                                           

 .7   لرر،نتفسير غري  ا (2)

 .1الساب     (1)

 .22الساب     (3)

 .9الساب     (4)
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. وذكبببر أوزانهبببا ومبببا جببباء  لبببى (2)و ربببد بابببباو الشبببترا  َأسبببماء البببذات المردسبببة
ببل  وفعببول.  بب   ابببف  صببييتها الصببرفية كفعيببل بمعنببى فا ببل  وفعيببل بمعنببى م فنعا

: كبرياء الله  َجدُّ الله  ومجد الله  وفضل اللبه  وحمبد الله م ل إلى لى ما أضيف 
 .(1)الله

ونفذ من خءل منهج االختصار إلى اإلشار  إلبى حبروف تكبرر حضبورها فبي 
كببالجن  واإلنببل  والبب رءن   (3)الرببر،ن الكببري   فعرببد لهببا باببباو واسببتو   حروفبباو ك يببر 

بلبيل والشبياان  والشبرئ  واللعببن  والجحبد  والظلب   والفسب   والنفببا    والمءلكبة  وا 
 والكفر  والبهتان  والفجور  والتزكية  وغيرها.

ويببرا الباحببث أن ذلببئ ي َعبببدُّ مببن مناقبب  كتابببه واريرتبببه المنظمببة التببي قامبببت 
 لببببى الترتيبببب  تحاشببببياو للتكببببرار  واإلحالببببة  لببببى مواانهببببا كلمببببا ذكببببرت فببببي السببببور 

ان  وهببو االسببتتار  يرببال وا يببات  ففببي حدي ببه  ببن الجببن يرببول:  الجببن مببن االجتنبب
نإلببة  خنهببا سببترت  ويرببال: أج للببدرو ن ببة  وَجببنإل نإلببج  ه  الليببل أا: جعلببه مببن سببواده فببي ج 

نباو السبتتاره   بن أبصبار اإلنبل  نما سموا جا . وتباب  الاريب  نفسبها (4) ليه الليل  وا 
 ببب  تابببر  بعبببد ذلبببئ إلبببى معنبببى السبببور   وا يبببة  والم ببباني   (5)فبببي بببباقي الحبببروف

 .(2)فصل  و،ل حمي والم

ويلنَحببظ  الحبببرف إذا كبببان مببن اخلفببباظ التبببي أدخلهببا اإلسبببء   أو ابببوإلَر معناهبببا 
ربر،ن وبلور مصالحها  فكأنه ينظر إلبى تباريا اللفبظ وشبيوو اسبتخدامه بعبد نبزول ال

                                                           

 .21-2   غري  الرر،ن انظر (2)

 .29-21الساب     (1)

 .12الساب     (3)

 نفسه. الساب  (4)

 .33-12الساب     (5)

 .37-33الساب     (2)
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بر الكري   كلفظ النفا  فيرول:  حن  والنفبا  فبي الليبة مبأخوذ مبن نافرباء اليرببوو وهبو ج 
منه إذا أخذ  ليه الجحر الذا دخل فيه... والنفا  لفبظ إسبءمي  من حجرته  يخرف

مبببن دالالت  . ويتبباب  اللفببظ ومبببا جببرا  ليببه(2) لبب  تكببن العبببر  قبببل اإلسببء  تعرفبببه
 وبعد شيوو اإلسء . (1)جديد  بعد نزول الرر،ن الكري 

وينظبر إلبى اللفبظ أو الحببرف فبي سبياقه كيبف تحببول معنباه وتابور إلبى معببان  
جديبد  مبن خبءل سبوقها  وموضبعها فبي البن   أو الجملبة  فيربول حبين ذات ،فا  

يعر  للفظ السلاان:  السلاان الم لنئ والَرهنر  ف ذا ل  يكن ملئ وقهر  فهو بمعنبى 
)هببود:  ولقععد سرسععمنا موسععك ب ياتنععا وسععم ان مبععين  كرولبه تعببالى:  حجبة وبرهببان

  ففر  ببين اللفبظ مبن (3)(252)الصافات:  سم لكم سم ان مبين(  أو كروله: 92
خببءل السببيا  ومكانببه فيببه  أو الجملببة التببي وقبب  فيهببا اللفببظ  ويببد مها بشببواهد مببن 
الرر،ن نفسه  ليببين أن اللفبظ يجب  أن يلخبذ معنباه مبن خبءل سبياقه البذا ورد فيبه. 

ذا ق يكببد بسببيا  ف نمببا يعنبب الحجببة والبرهببان.  يفبب ذا أالببَ  فهببو بمعنببى الرهببر والملببئ  وا 
)البرببر :  يحسععبهم الجا ععل سغنيععا فعببل فببي لفببظ الجهببل  مببن قولببه تعببالى:  وكببذلئ
 .(4)(  ف نه ل  يرد الجهل الذا هو ضد العرل  إنما جهل الخبر  والمعرفة173

ويركبببز أحيانببباو  لبببى احتماليبببة المعنبببى  وتابببور اسبببتخدامه إلبببى معبببان متعبببدد  
يعوم تعيتي السعما  فيربول: ليخرف إلى المعنى الم راد  وهو واحد م  احتماليبة غيبره  

(  أا باَجدن   ي ربال إن الجبال  فيبه كبان يبرا بينبه وببين 25)الدخان:  بدخان مبين
بل قيل للجوو د خان  ليببل اخر  فبي سبنة  السماء دخاناو من شد  الجوو  ويرال: 

                                                           

 ارتبات بالرر،ن الكري .في تفريره بين السور  بالهمز وغيرها خنها  34  وانظر  19   غري  الرر،ن (2)

انظبببر موقببب  الحضبببارية  معهبببد اخبحببباث والتنميبببة الحضبببارية  مبببنهج اببببن قتيببببة فبببي كتابيبببه تأويبببل مشبببكل الربببر،ن  (1)
   .www.ALHADHARIYAوتفسير غري  الرر،ن  د. يونل حمش خلف 

 .31تفسير غري  الرر،ن    (3)
 .91 الساب    (4)

http://www.alhadhariya/
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 عرفهعععا لهعععم  وفبببي قولبببه تعبببالى: (1)  وكبببذلئ فعبببل فبببي لفبببظ الظبببن(2)الجبببد ... 
 .(4)(1)الرمر:  سحر مستمروقوله تعالى:   (3)(2)محمد: 

وال يظبببن أنبببه فعبببل ذلبببئ إال لتعبببدد المعببباني لبببدا المفسبببرين السبببابرين لبببه  أو 
المعاصرين  فنرل  ن ابن  بال وغيبره مبن المفسبرين السبابرين  لكبن الاببرا وهبو 
مببن معاصببريه ف نببه يببذكر تعببدد المعنببى فببي اللفببظ  بب  يببرجو أحببدهما برولببه:  وأولببى 

  وهي اريرة متبعة  ند الابرا في كتابه جام  البيان (5)بالصوا  هو كذا  اخقوال
 ببن تأويببل الرببر،ن  المعببروف  بتفسببير الابببرا   ولعلببه تببأ ر بببابن قتيبببة فببي اريرتببه 
باإلشببار  إلببى اخقببر  للصببوا  فيرببول ابببن قتيبببة:  أا قريببة أصببحا  السبببت  نكبباالو  

ها ليتعظوا بها  ويربال لمبا ببين يبديها مبن أا  بر  لما بين يديها من الررا  وما خلف
ذنوبه   وما خلفها من صيده  الحيتان في السبت  وهي قول قتاد   واخول أ جب  

 .(2)إلي 

ذا تبين له معنى ذه  إليه بعب  المفسبرين خابأ  أشبار إليبه ووضبحه ممبا  وا 
به  فيربول فبي لفبظ صبفراء  مبن قولبه تعبالى:  صعفرا   ل  من كء  العبر   وصبوإل

(   وقد ذه  قو  إلى أن الصبفراء  السبوداء  وهبذا غلبا فبي 29)البرر : اقإ لونهاف
نما يكون ذلئ في نعوت اإلبل  يرال: بعير أصفر أا أسود...  مما  نعوت البرر  وا 

                                                           

 .451   تفسير غري  الرر،ن (2)

 .452الساب     (1)

 .459الساب     (3)

 .432الساب     (4)

  دار 9/155انظر: الابرا: أبو جعفر محمد بن جرير  جام  البيان  ن تأويبل الربر،ن  تحريب  محمبود شباكر   (5)
(  وانظبببر 13: اخنفبببالخسبببمعه ( )إحيببباء التبببراث العرببببي  فبببي تفسبببيره لرولبببه تعبببالى: )ولبببو  لببب  اللبببه فبببيه  خيبببراو 

 ( سور  التوبة.7) ا ية 25/95

  فببي إيببراده الجملببة نفسببها فببي 515   411   311   124  وانظببر   51تفسببير غريبب  الرببر،ن    (2)
 ترجيحه الرول اخصو  واخقر .
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يببدلل  لببى أنببه أراد الصببفر  بعينهببا قولببه: فبباق  لونهببا  والعببر  ال ترببول: أسببود فبباق  
نما ترول: أسود حالئ  .(2)  وأحمر قاني  وأصفر فاق  فيما أ ل   وا 

وظهبببرت ببببذلئ شخصبببيته   نبببدما رد هبببذا المعنبببى  مصبببوباو لبببه بنببباء  لبببى مبببا 
 لمببه مببن كببء  العببر  فببي وصببف اخلببوان  لكنببه اسببتدرئ متواضببعاو حتببى ال يرابب  
باخمر  بل حس  ظنه ومنتهى  لمه حتى ال تلخذ  ليه  وهذا منهج العلمباء  لبى 

 يستدركون خوفاو من الخاأ والمأخذ. الرغ  من غلبة ظنه   لكنه 

في استخدامه فبي معبان  مترارببة  ففبي قولبه ويشير إلى أصل الفعل  أو اللفظ 
(  يرول:  أا ذ بو لييبر اللبه  وذكبر  نبد ذبحبه 3)المالد :  لغير المه سُِ ل  تعالى: 

هبءل الحبج منبه  أا البتكل(1)غير اس  الله    . واستهءل الصبي منه  أا صوته  وا 
ب يجابببه والتلبيببة  فببربا بببين معنببى اإلهببءل أصببءو أنببه رفبب  الصببوت والببذكر  وكلهببا 
ترج  إلى معنى رف  الصوت  وارتفا ه  ند أمر محدد  سواءو أكان من الصبي  أ  

 .(3)الحاف  ند التلبية  أ  الذبو  ويتب  المنهج نفسه  ند لفظ المتردية  والجوارح

ء  لببى شببواهد مببن ا يببات  أو الحببديث  أو ويببرجو أحيانبباو معنببى  لببى ،خببر بنببا
            قععععاب قوسععععين سو سدنععععككببببء  العببببر  كونببببه أولببببى بالصببببوا   ففببببي قولببببه تعببببالى: 

( يربببول:  أا قبببدر قوسبببين  بببربيين  وقبببال قبببو  الربببول: البببذراو أا كبببان مبببا 9)البببنج : 
سببل : بينهمببا قببدر ذرا ببين  والتفسببير اخول أ جبب  إلببي  لرببول النبببي صببلى اللببه  ليببه و 

                                                           

 .53تفسير غري  الرر،ن    (2)

 .245الساب     (1)

 .242  245الساب     (3)
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  والرببد  (2))لرببا  قببول أحببدك  مببن الجنببة أو موضبب  قببده  خيببر مببن الببدنيا ومببا فيهببا(
 .(1)السوا 

وي لحبببظ ا تمبببباده  لبببى الليببببة أساسببباو  خن العببببر  ال تعبببرف إال الرببببول المعلببببو  
لديها     أسند ذلئ بحديث شريف  ليد   رأيه وما يذه  إليه  مما أالره العر   لى 

 أدواته .
 ومزاجعه مععن تسععنيمسبها يعبر  للفببظ التسبني   مبن قولببه تعبالى: وبالاريربة نف

:  أا من  لوٍّ  وأصل هذا من سبنا  البعيبر  ومنبه تسبني  (3)( فيرول17)الماففين: 
 الربور  وهذا أ ج  إلي   لرول المسي  بن  لل في وصف امرأ :

ني   شا بج تَ بفا من َ لن  زابببا للنمَ ببَأنإل برايَرتاهبك  ارايَبتن َ رَ بسن
  يريد جبءو 

ويلمببل  نببد ابببن قتيبببة تفا ببل با يببة حتببى ينفببذ إلببى  مبب  الفهبب   مببن خببءل 
تركيببزه الشببديد  لببى الصببور  أيببن هببي  ومبباذا تريببد أن تسببتجل  مببن النظببر  فتحببدإلث 

 ا:  ذهب  إلبى شبجرها ال إلبى أرضبها  خن اخنهبار تجبر (4) ن وصف الجنبة  قبالءو 
 تحته الشجر .

َمبنن دقب  النظبر واسبتو   الصبور    لبه مب  ا يبات  ولعبل  تفا اوتلئ لفتبة تببد
بكامببل جزلياتهببا أيببن تريببد أن ترببف المتلرببي  يراهببا كمببا ذكببر ابببن قتيبببة: أن اخنهببار 

                                                           

  كتبببا  الجهببباد والسبببير  دار 1793  صببحيو البخبببارا  حبببديث رقبب  إسبببما يلاللبببه محمببد ببببن و  بدببببالبخببارا: أ (2)
  .2991-هب2421(  2) الكت  العلمية  بيروت  ا

 .411تفسير غري  الرر،ن    (1)

  ل  أ  بر  لبى البيبت فبي ديبوان المسبي  ببن  لبل  وال فبي كتب  اخد  والمعباج   لبى البرغ  515   الساب  (3)
  ابببن قتيبببة إلببى أنببه مببن شببعر المسببي   انظببر: شببعر المسببي  بببن  لببي  تحريبب  د. أنببور أبببو سببويل   مببن إشببار 

  .2994هب  2425( 2)    ا2994منشورات جامعة ملتة  

 .43الساب     (4)
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تحت الشجر لتكون أمت  في التصوير والتلوين. ويبدو أن ابن قتيبة أفاد تلئ  اتجر 
ين يرببول: ذهبب  إلببى النظببر   وتببدقي  الصببور  مببن الفببراء فببي كتببا  معبباني الرببر،ن حبب

. وتببراه كببذلئ يببدق  النظببر فببي ا يببة ليميببز بببين اللفببظ المضببعف وغيببره  بنبباء (2)كببذا
)النسباء:  يضاعفها ويؤت من لدنعه : لى الوزن والصيية  فيرول في قوله تعبالى

ففبر  بينهبا بنباء  (1)(.  أا يلت م لها مرات  ولو قال يضبع فها لكبان مبر  واحبد  45
 . لى الوزن والصيية

ذا كانت اخلفاظ مترادفبة أو قريببة المعنبى  أو متسباوية فبي االسبتخدا   ف نبه  وا 
: النريببر  النراببة مببن النببوا ... الفتيببل  (3)بهببا جميعبباو فببي موضبب  واحببد فيرببول يببأتي

الرشببر  فببي باببن النببوا   الراميببر الفوقببة التببي تكببون فيهببا النببوا  . ويرببول  نببد قولببه 
م ىن الصععالك كانععت عمععك المعع: تعببالى م موقوتععا .  أا (4)(253)النسبباء:  ؤمنين كتابععا
 وىذا الرسععل سقتععتيرببال وقتبه اللببه  لبيه   ووقتببه أا جعلبه خوقببات  ومنبه:  موقتباو 

 (  ووقتت أيضاو مخففة .22)المرسءت: 
 أبنيتبه فبي الربر،ن الكبري   ليسترصبيوهو بذلئ يتب  اريربة تتبب  اللفبظ وجبذره و 

وه وردت  وهبببي اريربببة سبببب  بهبببا المعاصبببرين  معانيهبببا وجوانبهبببا  و لبببى أا الوجببب
  وهي تتب  اللفظ  أو ما يخصه من معنى في (5)والمحد ين في التفسير الموضو ي

 الموضوو الواحد  أين ورد في الرر،ن الكري .
                                                           

  دار السببرور  بيببروت  2/124انظببر: الفببراء: أبببو زكريببا يحيببى بببن زيبباد  معبباني الرببر،ن  تحريبب  أحمببد يوسببف   (2)
ن مبن الحجبار (  2/49ذه  إلى الاين فيبنفا فيهبا  ذهب  إلبى الهيلبة  وكبذلئ انظبر يرول: ي فبي تبذكير مبن: )وا 
 (.73)البرر : 

 .17تفسير غري  الرر،ن    (1)

 .219الساب     (3)

 .235الساب     (4)

اخردن   –  دار النفبالل 19الفتاح  التفسبير الموضبو ي ببين النظريبة والتابيب    انظر الخالدا: صءح  ببد (5)
  .2997(  2) ا
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ويلمببل فببي بعبب  جوانبب  تفسببيره أنببه منصبب   لببى ظبباهر اللفببظ  ال يجبباوزه 
ئ لدا العامإلة  والمتلرين  فتناول اللفبظ إلى أبعد منه  ربما ليكون قري  الفه  واإلدرا

 (2)في مواض  من كتابه كا تي:

 أا ل  يجد سعة. :ومن ل  يستا  منك  اوالو  -

 يعنى الحرالر. :صناتأن ينكو المح -

 : يعني اإلماء.يمانك  من فتياتك  الملمناتأفمما ملكت  -

 :  فالف.و،توهن أجورهن بالمعروف محصنات -

 : غير زوان.غير مسافحات -

 (.15أا متخذات أصدقاء. )النساء:  : متخذات أخدانوال -

ويبدو أنه أفاد هذه الاريرة من أبي  بيد  في كتاببه مجباز الربر،ن  إذ أ جب  
 :(1)بها وسار  ليها وسلئ مسلكها فيرول أبو  بيد 

ذا قالت المءلكة -  : م ل قالت المءلكة.وا 

 : من أخبار اليي  ما غا   نئ.باء اليي نمن أ -

 : أا  نده .ديه وما كنت ل -

 : قداحه .أقءمه  -

 (44-41: يض . )،ل  مران: يكفل -

                                                           

وفي مواضب  شبتى   453   175   121   159   152  وانظر  214تفسير غري  الرر،ن    (2)
 من كتابه.

  ملسسبببة الرسبببالة  2/93التيمبببي: أببببو  بيبببد   معمبببر ببببن الم نبببى  مجببباز الربببر،ن  تحريببب  محمبببد فبببلاد سبببزكين   (1)
 رة اتبعها أبو  بيد .  وهي اري215  2/215   وانظر: 2912(  1) بيروت  ا
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أحيانبباو أيببن ينتهببي بببه المعنببى  وأيببن يببت  بببه الكببء    ويرقبب  ابببن قتيبببة السببيا 
وهببببو مببببا أصببببالو  ليببببه  لمبببباء الرببببراءات والتجويببببد  بببببالوقف واالبتببببداء  ومببببواان 

ك سعععم هم وعمعععك خعععتم المعععه عمععك قمعععوبهم وعمععع  ففببي قولبببه تعببالى: (2)االسببتلناف

(. يرببول:  بمنزلببة اببب  اللببه  ليهببا  والخببات  بمنزلببة الابباب   7: )البرببر  سبصععار م
نمببا أراد أنببه أقفببل  ليهببا وأغلرهببا...  بب  قببال  ببز وجببل: و لببى أبصبباره  غشبباو    وا 

. فتبدل هبذه اللفتبة  لبى أنبه (1)ابتداء  وتما  الكء  اخول   ند قوله: و لى سبمعه  
فبي كتبا   (3)راء   ومصبالو الربراء  ومبواان الوقبف واالبتبداء لى  ل  بمواان الرب

 الله.
ذا كببان اللفببظ يحمببل ضببداو فببي المعنببى  أو معبباني مختلفببة  ف نببه يشببير إلببى  وا 
ذلئ ويوضحه  أو يررنه بما شابهه  ويبين المعنى المضاد  فيرول في قولبه تعبالى: 

نفسعه ابتغعا  مرضعات المعه يومن الناس من يشعر ( : أا يبيعهبا  157البربر   )
 .(4)يرال شريت الشيء إذا بعته  واشتريته  وهو من اخضداد 

ويايل الشرح والتعلي  في لفظ الررء  أهو الحي  أ  الاهبر  ويسبتعين  لبى 
:  وهي الحبي   وهبي اخاهبار أيضباو  (5)ذلئ بما جاء في الحديث الشريف  فيرول
ي صببلى اللببه  ليببه وسببل   فببي ... وقببال النبببواحببدها قببرء  ويجمبب   لببى أقببراء أيضبباو 

ن جعببببل ( 2)المستحاضبببة: )ترعببببد  بببن الصببببء  أيبببا  قرلهببببا( يريبببد أيببببا  حيضبببها... وا 
                                                           

  مكتببببة 31الكري   منبببار الهبببدا فبببي معرفبببة الوقبببف واالبتبببداء   ر اخشبببموني: أحمبببد ببببن محمبببد ببببن  ببببدانظببب (2)
  . 2973 - هب2393(  2الحلبي  مصر )

 .45تفسير غري  الرر،ن    (1)

حسبببين الزهيبببرا   انظبببر الجريسبببي: محمبببد مكبببي نصبببر  نهايبببة الربببول المفيبببد فبببي  لببب  التجويبببد  تحريببب : محمبببود (3)
  .1559( 2)   دار الجنان  ا159 

 .12-15تفسير غري  الرر،ن    (4)

 .17-12الساب     (5)

  دار الكتب  2/115  212الترمذا: أبو يحيى محمبد ببن  يسبى  الجبام  الصبحيو  تحريب : أحمبد شباكر  رقب   (2)
 العلمية  بيروت.
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الحي  قرأ  والاهر قرأ  خن أصل الررء في كء  العر : الوقبت . فهبو ينظبر إلبى 
اللفظ فبي أساسبه  نبد العبر   وكيبف اسبتخد    ب  يوضبو إن كبان مبن اخضبداد أو 

 أصل اللية والوض . مما تساوا استخدامه في

والبذا يظهبر  لببى تفسبير غريبب  الربر،ن  أنبه يتنبباول اخلفباظ فببي سبياقها وفببي 
موضببعها غالببباو مببن خببءل تركيبهببا  وال يتناولهببا مفببرد  إال فببي مببواان قليلببة  فيببورد 
الجملببببة أصببببءو   بببب  يأخببببذ اليريبببب   أو غيببببر المفهببببو  ليوضببببحه  ولببببيل كمببببا يفعببببل 

المصالو  وليل معجماو لمعاني المفبردات فبي الوقبت المفسرون  فهو ليل تفسيراو ب
نفسه  بل هو بين هذا وذائ  اختصاراو غالباو وشبرحاو فبي النبزر اليسبير منبه  وانظبر 

  15-14في كتابه تناوله للتراكي : الله يتوفى اخنفل  يو  النفا في الصور   
 (2)29  فمببا أصبببره   لببى النببار   31  شببعالر اللببه   32إقامببة الصببء    

 وكذلئ جرا في معظ  كتابه  لى هذا النس .

ويبببدو أنببه يشببير إلببى تببداخل اللفببظ مببن خببءل المعنببى  وسبببل اسببتخدامه فببي 
(  يربول:  قبال 54)البرحمن: ب ائنها معن ىسعتبر كء  العر   ففي قوله تعالى: 

 الفراء قد تكون الباانة ظهار   والظهار  باانبة  وذلبئ أن كبلإل واحبد منهمبا قبد يكبون
وجهبباو  ترببول العببر : هببذا ظهببر السببماء  وهببذا باببن السببماء  لظهرهببا الببذا نببراه... 

. ويايببل (1)وهببذا مببن  جبب  التفسببير  كيببف تكببون الباانببة ظهببار   والظهببار  باانببة 
منها وما غا   ن  يالوقوف  ندها ك يراو ويورد اخقوال  واخحاديث ليوضو ما خف

 المتلرين.

                                                           

 .177  217  212وانظر   (2)

 .442  تفسير غري  الرر،ن  (1)
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 القضايا المغوية والصرفية

لت الرضبايا الليويبة والصبرفية  اخسبال البذا قبا   ليهبا كتبا  اببن قتيببة  شك
تفسببير غريبب  الرببر،ن  فببالعنوان دال بذاتببه  لببى موضببو ه  فتفسببير اليريبب  أساسببباو 
يرو   لى اللية  ومراميها  ودالالتهبا  وكونبه قصبد اليريب   فبء ببدإل أن يكبون  ملبه 

ه ي ير قضايا ليويبة  ويحلبل اللفبظ إلبى او  لى اللية وتصاريفها  لذلئ يلحظ أنمنصب  
ما يحتمله من معان  أو ليات  وك يراو ما يورد وزن اللفظ وميزانبه وبنباءه. فيربول فبي 

:  الببودود  وفيببه قببوالن  هببو فعببول بمعنببى َمفعببول  كمببا (2)بعبب  أسببماء اللببه سبببحانه
يربببال: رجبببل هيبببو  أا مهيببب   يبببراد ببببه مبببودود  ويربببال هبببو فعبببول بمعنبببى فا بببل  

لببئ  غفبببور بمعنببى غبببافر  أا يبببود  ببباده الصبببالحين . فببأورد البببوزن والتصبببريف كرو 
 خدمة لمراده من التوضيو والشرح والتفسير.

وَلَحببظ أن ك يببراو مببن الصببفات مببا جبباء  لببى وزن واحببد  جامعبباو لهببا فببي نسبب  
:  ومبن صبفاته مببا جباء  لبى فعيبل بمعنببى فا بل  نحبو قبدير بمعنببى (1)واحبد  فيربول

اته ما جباء  لبى فعيبل  مبا يكبون منهبا غيبر لفظهبا  نحبو: قريب   قادر... ومن صف
وجليل...  وال يظن أنه فعل ذلئ إال ليجم  تلئ الصفات في با  واحبد  مبن خبءل 
لى مبا يبلول معناهبا  إببرازاو لبداللتها  واختصباراو لمبا شبراه  لبى نفسبه فبي  أوزانها  وا 

 والملل. المردمة  وتسهيءو     ب عنداو  ن التكرار والتاويل

أمببا حببروف الرببر،ن الكببري   ومببا فببي  نايببا ا يببات مببن ألفبباظ  ف نببه يشببير إلببى 
أصل اللفظ  إن جبرا  ليبه إدغبا   أو إببدال  أو غيبر ذلبئ  موضبحاو أساسبها البذا 

اختلفبببت   واخصبببل تبببدارأت    (  71)البربببر :  دارستم فيهعععافعععا:(3)بنيبببت  ليبببه  فيربببول

                                                           

 .21تفسير غري  الرر،ن    (2)

 .27-22الساب     (1)

 .54الساب     (3)
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لف ليسل  السكون للدال اخولى . فبين ما جرا فأدغمت التاء في الدال  وأدخلت اخ
 لبببى اللفبببظ مبببن خبببءل االسبببتخدا  والسبببهولة   لبببى  ببباد  العبببر  فبببي جريهبببا نحبببو 

 والععدك بولععد ا ال تضععار  :(2)السببهولة فببي كءمهببا ومنارهببا. وقببال فببي قولببه تعببالى
(.  بمعنبببى ال تضبببارر   ببب  أدغببب  البببراء فبببي البببراء . ويلحبببظ ذلبببئ فبببي 133)البربببر : 

. ولعله أراد بذلئ أن يرف الرارئ  لى أسبال اللفبظ  إبعباداو (1)من كتابه د  ان موا
 للبل واليمو  في بعضها  وهي  ناية واضحة وااءو  لى اللية واضو. 

ويرق  اببن قتيببة تببادل الحبروف فبي أماكنهبا  فيربول فبي لفبظ  مكبة  وبكبة  مبن 
م : قولبه تعبالى : (3)(92)،ل  مببران:  ىن سول بيعت وضععإ لمنعاس لمععذي ببكعة مباركعا

 بكة ومكة شيء واحد  والباء تبدل من المي   يرال سم د رأسه  وسب ده إذا استأصله  
وشبر الز   والز   ويربال: بكبة موضب  المسبجد  ومكبة: البلبد الحبرا  . فبذكر اللفببظ  
 بب  جبباء بمببا يشبببهه مببن الليببة  وم ببل بببه   بب  فببر  بينهمببا مببن حيببث المعنببى  وهببي 

تبادل الحروف. وَفتنو ،فا   جديد  في المعنى  وهذا التفري  مبن حيبث إشار  جميلة ل
بببرن إليبببه أببببو  بيبببد   وال الفبببراء فبببي كتابيهمبببا   إال أن هبببذا (4)تببببادل الحبببروف  لببب  ي شا

 .(5)التفري  والتوضيو ل  ير  للابرا  فأنكره  وبي ن فساد أصله

مببا فببي قولببه ويتبباب  ابببن قتيبببة تبببادل الحببروف فببي  ببد  مببواان مببن كتابببه  ك
(  فببببيلحظ إبببببدال التبببباء  217)،ل  مببببران: سو يكبععععتهم فينقمبععععوا خععععائبينتعببببالى: 

وانرءبهبببا إلبببى دال  نبببد أهبببل النظبببر  ويبببدلل  لبببى ذلبببئ بالشبببعر  وقبببول العبببر    ببب  

                                                           

 .19   تفسير غري  الرر،ن (2)

 .212  227الساب     (1)

 .257   الساب  (3)
 .117  ومعاني الرر،ن   97انظر مجاز الرر،ن    (4)

 .4/25انظر تفسير الابرا   (5)
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:  التاء والدال متراربتا المخرجين  والعر  تدغ  إحداهما فبي اخخبرا وتببدل (2)يرول
رت ال و  وهرده إذا خرقه. كذلئ كبت العدو وكبده إحداهما من اخخرا  كرولئ: ه

 وم له ك ير .

ن احتمبل اال نبين  نبد  ذا كان الفعل من ذوات اليباء  أو البواو  نبإلبه وببيإلن  وا  وا 
( 22)اخنفبببال: سو متحيعععزام ىلعععك فئعععةالعبببر   أشبببار إليبببه  كمبببا فبببي قولبببه تعبببالى: 

ن كبببان اللفبببظ  نحبببزت(:  تحبببوزت  وتحيبببزت باليببباء والبببواو  وهمبببا مبببن )ا(1)فيربببول . وا 
مسببتخدماو  لببى حببرفين أشببار إليببه  وأرجبب  الرببارئ إلببى كتابببه المشببكل لءزديبباد مببن 

(:  الرجبز 22: اخنفبال)رجز الشعي انفي قوله تعالى:  (3)البيان والمعرفة  فيرول
والببرجل يتعرفببان  لببى معببان  قببد ذكرتهمببا فببي كتببا  المشببكل . و رببد لهببا فصببءو أو 

 .(4)لمشكل مبيناو معانيها واستخداماتهاباباو في كتا  ا
ذا كبان تببادل الحبروف ممبا يبل ر فببي المعنبى  أو يتحبول إلبى معبان أخببرا   وا 
ن كان االختءف يسيراو  كلفظ النري   من قوله  مما استخدمته العر   أشار إليه  وا 

م  تعالى: لنكاية  :  والنرابة  وا(5)(  فيرول21)المالد :  وب ثنا منهم اثنك عشر نقيبا
شبببه بالعرافببة  ولعلببه اخبببتءف لببدا العببر  فببي لهجاتهبببا  ناشبب  مببن ناحيببة الجبببرل 

 وج منععا قمععوبهم قاسععيةالصبوتي  أو ابيعببة الصببوت نارباو  كمببا فببي قولببه تعبالى: 
:  الراسية والعاسبية والعاتيبة واحبد (2)(. فيرول في تبادل الحروف صوتاو 23)المالد : 

 من جراء جرل الصوت وانينه. وهي اليابسة  فاالختءف صوتياو 

                                                           

 .222تفسير غري  الرر،ن    (2)

 .271    الساب (1)

 .277الساب     (3)

  .2912(  3)   المكتبة العلمية ا472انظر تأويل مشكل الرر،ن    (4)

 .242تفسير غري  الرر،ن    (5)

 .241الساب     (2)
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ىنعه كعان وينفذ من خءل ذلئ إلى تعدد الليات في اللفبظ  ففبي قولبه تعبالى: 

م كبيععرام  ببو   وَحببو   وحببا    (2)(. يرببول1)النسبباء:  حوبععا :  وفيببه  ببءث ليببات: ح 
المهبور   ي:  يعن(1)( يرول4)النساء:  وآتوا النسا  صدقاتهن: وكذلئ قوله تعالى

قة . هببذا  لببى مسببتوا اخببتءف الليببة أمببا مببا واحببدها َصببد   ببدن قة  وفببي ليببة أخببرا: ص 
يتبعه أ ر في المعنى  من خءل اختءف اللية ف نه يوضحه  كمبا فبي قولبه تعبالى: 

 م :  الَكببرنه ههنببا بمعنببى (3)( يرببول29)النسبباء:  ال يحععل لكععم سن ترثععوا النسععا  كر ععا
ة... وال يربال او باو أو كرهباو بالضب   اإلكراه والرهر  فأما الكره بالض  فبمعنى المشبر

ففبببر  بينهمببببا خشببببية الوقببببوو فببببي الخابببأ  وبببببين مببببواان االسببببتخدا   وضبببببا اللفببببظ 
المناسبب  للمعنببى الموافبب  لببه  وتلببئ ميببز  البببن قتيبببة فببي إبببراز م ببل تلببئ المعبباني  

 .(4)واالختءف المعنوا المبني  لى اختءف صور  اللفظ

 الشوا د الش رية

الشبببعرية مرتكبببزاو الببببن قتيببببة فبببي تبببرجيو مبببا يبببذه  إليبببه  أو  تشبببكل الشبببواهد
توضببيو لفببظ أشببكل مببن خببءل سببياقه  فيسببتعين بالشبباهد الشببعرا زيبباد  فببي البيببان  

:  أا قبالوا وقبدروا لبيءو (5)( يربول12)النسباء:  بيت  ائفة معنهمففي قوله تعالى: 
 : (2)  قال الشا ر غير ما أ اوئ نهاراو 

                                                           

 .221تفسير غري  الرر،ن    (2)

 .229الساب     (1)

 .211الساب     (3)

  371  375  352  355  359  355  271  252  225  52انظبببر فبببي الرضبببايا الليويبببة والصبببرفية   (4)
392  411  437  493. 

 .232تفسير غري  الرر،ن    (5)

  .2921  وزار  ال رافة واإل ء   27ديوان اخسود بن يعفور  صنعة نورا حمودا الريسي    (2)
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ني َفلَببببببببببببببببببب ن   أرَ  مبببببببببببببببببببا بيإلت بببببببببببببببببببواَأتَبببببببببببببببببببون
 

ني بشبببببببببببببببب  ء  ن ك ببببببببببببببببرن يوكببببببببببببببببانوا َأتَببببببببببببببببون
 

والعبببر  تربببول هبببذا أمبببر ق بببدكر بليبببل  وف بببراا منبببه بليبببل  ومنبببه قبببول الحبببارث ببببن 
 (2)حلز :

ببببببببببببببببببا شبببببببببببببببببباءو فلمإل ببببببببببببببببببَره    ا َمع ببببببببببببببببببوا َأمن  َأجن
 

ضبببببببباء   ببببببببَبحتن َله بببببببب ن َضون وا َأصن ببببببببَبح   َأصن
 

 (1)وقال بعضه : بيت االفة  أا بدل  وأنشد:

ببببببببببببببببببببببَد الَملايبببببببببببببببببببببببَوبيإلببببببببببببببببببببببَت قَببببببببببببببببببببببون   لي َ بن
 

بببببببببببببداو َكف بببببببببببببوراو   ببببببببببببببئا قاَتلبببببببببببببَئ اللبببببببببببببه  َ بن
 

وهببذه منهجيببة اتبعهببا أبببو  بيببد   والفببراء  كلهبب  يفببزو إلببى الشببعر لتأييببد مذهبببه 
 .(3)ورأيه

ويببورد الشبباهد الشببعرا أحيانبباو إل بببات لفببظ مفببرد  أو ترريبب  معنبباه فيرببول: فببي 
   قال لبيد:  :  واحدها نفل(4)(2)اخنفال: يسيلون  عن األنفالقوله تعالى: 

بببببببببببببببببببببر  َنَفبببببببببببببببببببببلن  إان  َترنببببببببببببببببببببَوا رب نبببببببببببببببببببببا َخين
 

 وبببببببببببببببببب ذنا اللبببببببببببببببببه َرين ابببببببببببببببببى وَ َجبببببببببببببببببلن 
 

فشععرد بهععم مععن فيرببول فببي قولببه تعببالى:  (5)وقببد يببورده إل بببات ليببة أو لهجببة

 ( سم  به   بلية قريش  قال الشا ر: 57)اخنفال:  خمفهم
                                                           

-هبببب2417( 3)   دار المعرفبببة  ا132الزوزنبببي: أببببو  بداللبببه الحسبببين ببببن أحمبببد  شبببرح المعلربببات السبببب     (2)
 لبنان. –   بيروت 1552

 .9/292البيت ذكره الابرا لألسود بن  امر الاالي  تفسير الابرا  (1)

 .135  127  2/121  ومعاني الرر،ن  135  157  2/251/225انظر مجاز الرر،ن   (3)

 (.1)   ا99     البيت للبيد  شعر لبيد بين الجاهلية واإلسء   د. زكريا صيا 277تفسير غري  الرر،ن    (4)

 .3/137  والبيت في لسان العر  غير منسو   ماد  شرد  215   المرج  الساب  (5)
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وا ك بببببببببببببببببلإل َيبببببببببببببببببون   أَابببببببببببببببببوكف   باَخببببببببببببببببببااا
 

َد بابببببببببببببببي َحكبببببببببببببببي   َمَخافَبببببببببببببببَة أَ   نن ي َشبببببببببببببببرك
 

: (2)(  يربول4)محمبد:  حتك تضعإ الحعرب سوزار عا: وكما في قوله تعالى
   قال اخ شى:  أا يض  أهل الحر  السءح

زاَرهببببببببببببببببببببببببببا ببببببببببببببببببببببببببَددنت  لالنَحببببببببببببببببببببببببببرن ا َأون  وَأ ن
بببببببببببببببببجا داوَد يحبببببببببببببببببدا بهبببببببببببببببببا بببببببببببببببببنن َنسن  وما

 

بببببببببببببببيءو ذ ك بببببببببببببببورا بببببببببببببببواالو َوخن  راماحببببببببببببببباو اا
يببببببببببببرا يببببببببببببراو َفعا   لببببببببببببى أ ببببببببببببر الحببببببببببببيك  ا

 

: المنبون البدهر  قبال (1)( يربول35)الاور:  ريب المنونوفي قوله تعالى: 
 أبو ذلي : 

ببببببببببببببببب    بببببببببببببببببَن الَمن بببببببببببببببببونا َورينباهبببببببببببببببببا َتَتوجإل  َأما
 

ببببببببَزو   تبببببببب   َمببببببببنن َيجن  والببببببببدإلهنر  لببببببببيل بم عن
 

أن اخسبلو  والتركيب  فبي الجملبة ممبا  ويستعين بالشاهد الشعرا  ليدلل  لى
وما نقموا منهم ىال سن سغنا م المعه ي قوله تعبالى: استخدمته العر  في كءمها  فف

 وهذا كرول الشا ر:: (3)( يرول74)التوبة:  ورسوله من فضمه

ببببببببببببببببببببببوا ومبببببببببببببا َنرَبببببببببببببَ  النإلبببببببببببببال  مبببببببببببببنن أ ميبببببببببببببة إال ل مبببببببببببببببببببببون إنن َغضا  أنهببببببببببببببببببببب  َيحن
                                                           

  المكتبب  235  والبيببت فببي ديببوان اخ شببى  شببرح د. محمببد محمببد حسببين   459تفسببير غريبب  الرببر،ن    (2)
 الشرقي  بيروت.

ررشي: أببو زيبد محمبد ببن أببي الخابا     والبيت خبي ذلي   جمهر  أشعار العر   ال415   المرج  الساب  (1)
 .534تحري :  لي البجاوا   

محمبببد ن قبببيل الرقيبببات  ديوانببه  تحريببب  د.واخبيبببات اخولببى لعبيبببد اللبببه ببب. 295   المرجبب  السببباب  (3)
  .2951-هب2371  دار صادر  بيروت 4يوسف نج    

  منشببورات دار مكتبببة الحيببا   25والبيبت اخخيببر للنابيببة الببذبياني  شببرح ديبوان النابيببة الببذبياني    
 بيروت.
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 وَأنإلهببببببببببببببببببببب  سببببببببببببببببببببباد   الملبببببببببببببببببببببوئا فبببببببببببببببببببببء
 

ببببببببببببببببببببببل و إالإل  لببببببببببببببببببببببيها   الَعببببببببببببببببببببببَر     َتصن
 

 ..... وكرول النابية:

ببببببببببب ببببببببببببَر َأنإل س ببببببببببببي وفه وال َ ين  َ  فاببببببببببببيه  َغين
 

 بهببببببببببنإل ف لببببببببببولئ مببببببببببنن قاببببببببببَراوا الَكتالابببببببببب ا 
 

وفي اشترا  أسماء الله الحسبنى  تبراه يستشبهد بالشبعر  ففبي حدي به  بن اسب  
 :(2)السء  يرول

 قال الشا ر:

بببببببببببببببببببببببببببر   يت حيكببببببببببببببببببببببببببب  بالسبببببببببببببببببببببببببببءَمةا أ  ُّ َبكن
 

ببببببببنن َسببببببببء ا  مببببببببئ ما  َفهَببببببببلن لببببببببئ بعببببببببد َقون
 

 وقد بين ذلئ لبيد  فرال:

ل  بببببب  اسبببببب   السإلببببببء ا  لينك مببببببا  إلببببببى الَحببببببون
 

تَبببببَذر بببببئا َحبببببوالو كبببببامءو َفرَبببببد أ ن  وَمبببببنن َيبن
 

  مما  د  وظهر في كتابه  ناية واضحة بالشعر  واستشهاده به  في مواض 
 .(1)يدلل  لى أنه كان يلجأ إليه ليوضو منهجه  ويليد ما يذه  إليه

 

 

                                                           

  21/119  والبيبببت اخول فبببي لسبببان العبببر  غيبببر منسبببو   مببباد  سبببل   7-2تفسبببير غريببب  الربببر،ن    (2)
   دار صادر  بيروت.1/127الرادر بن  مر  بيد  خزانة اخد   البيدادا:  بدوال اني لل

  421  435  173  132  111  279  233  53  24  23  1انظببببببببببر استشببببببببببهاده بالشببببببببببعر    (1)
   ومواان غيرها ك ير.529  559
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 شوا د الحديث النبوي الشريف

بببة  لببى الحببديث الشببريف  فببي مببواان  ببد  مببن كتابببه  تأكيببدَا و يتكبب   ابببن قتي
للمعنى المراد وتوضيحاو لما قد ال يفه  من ا يبة  فيشبرحها بب يراد الحبديث  إن كبان 

:  هببو م ببل قببول الرسببول صببلى اللببه  ليببه (2)ذلببئ يزيببل اإلشببكال واليمببو   فيرببول
ببنن َحبب ك َأخيببه فببء  (1)وسببل  ه  ف نإلمببا َأقنَابب   لَببه  قاانعببةو : )فَمببنن َقضببينت  لببه بشببيء  ما ببذن يأنخ 

ببَن النإلببار( وتععدلوا بهععا ىلععك الحكععام . فجبباء بالحببديث لتوضببيو معنببى قولببه تعببالى:  ما

م مععن سمععوال النععاس (. وليزيببل اإلشببكال فببي دفبب  المببال 211: )البرببر  لتععيكموا فريقععا
معا : خجل الظل  وأخذ ما ليل له به ح . وكما فبي لفبظ الخبء   مبن قولبه تعبالى

(  ف نبه أورد قبول الرسبول صبلى اللبه  ليبه 251)البربر :  له في اآلخرك معن خعال 
( أا ال(3)وسل   حظإل. : )َلي َليكَدنإل الله  هذا الدين بارون   ال َخءَ  َله  ن

م بععورام ويعببوإلل  لببى الحببديث فببي لفببظ بببور مببن قولببه تعببالى:   وكععانوا قومععا
:  وكان (4)هو الهءئ  أو المرغو   نه  فيرول( ليلكد معنى البور  و 21)الفرقان: 

ذ  بالله مانن َبوارا اخيك  .  رسول الله صلى الله  ليه وسل   يَتعوإل
( يبببذكر قبببول 24)اخنعبببا :  فعععا ر السعععموات واألر وفبببي قولبببه تعبببالى: 

  .ب: )كلُّ مولود  ي وَلد   لى الفاانَر ( أا ابتداء الخل(5)الرسول صلى الله  ليه وسل 

                                                           

 .75تفسير غري  الرر،ن    (2)

  كتبا  الحيبل  فمبن 2927الحديث  ن أ  سلمة رضي الله  نها  صبحيو البخبارا  محمبد ببن إسبما يل  رقب :  (1)
  .2991-هب2421( 2) قضيت له من ح  أخيه شيلاو دار الكت  العلمية  ا

 .2/532    والحديث ذكره الابرا في تفسيره59ر،ن   تفسير غري  الر (3)

مجبد البدين أببو  اخ يبر  والحديث أورده ابن اخ ير في النهايبة فبي غريب  الحبديث  اببن 322   المرج  الساب  (4)
   دار إحياء التراث  بيروت. 2/222السعدات  تحري  ااهر أحمد الزاوا 

   كتا  الجنالز.2315بخارا  رق  :   والحديث رواية ال252   المرج  الساب  (5)
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ويببوازن فببي المعنببى بنبباء  لببى الحببديث الشببريف  ليلكببد مببا يببذه  إليببه  ففببي 
يربببببول:  وال أراه إال مبببببن  (2)( 29)الواقعبببببة:  ال يصعععععدعون عنهعععععاقولبببببه تعبببببالى: 

 –الصداو الذا يعترا شرا  الخمبر فبي البدنيا  لربول النببي صبلى اللبه  ليبه وسبل  
 . صداو  وال َنَدامة ( )وَأننهار  مانن َكأنل  ما إانن بها –في وصف الجنة 

:  أا ال (1)( يرببول11)الواقعببة: فععي سععدر مخضععودوكمببا فببي قولببه تعببالى: 
 –شببوئ فيببه  كأنببه خضببد شببوكه أا قابب   ومنببه قببول النبببي صببلى اللببه  ليببه وسببل  

ك ها  وال ي عنَضد  َشَجر ها(-في المدينة  َضد  َشون  . : )ال ي خن
يبببذه  إليبببه  فببي كتاببببه تشبببكل واسببتعانته بالحبببديث فببي توضبببيو  أو تأييبببد مببا 

ببا وضبب   (3)حضببوراو  واضببحاو  ال سببيما أنببه وضبب  كتاببباو فببي غريبب  الحببديث  وكأنببه لم 
كتاباو في تفسبير غريب  الربر،ن  رأا أن الحبديث كبذلئ يك بر فيبه اليريب . ولمبا كبان 
الحديث الشريف المرج  ال اني في التشري   وكانت ا يات ربما يفسرها مبا يبرد مبن 

ا اللفظ نفسه الذا في الرر،ن الكري   ف ن استشهاده بالحديث الشبريف  أحاديث تحو 
كببان مببن بببا  الرجببوو إلببى مصببدرين  ظيمببين فببي الليببة واخلفبباظ. ويلحببظ أنببه يببورد 

اللفبظ   ءو  خنه يريد الجزلية التي تحبواالحديث أحياناو مجزأ  وال يأتي بالحديث كام
  وااء ببه  لببى الحببديث  وأشببعار أو تشببرح غريبببه. وتلببئ تشببكل روافببد مببن  رافتببه

 العر  حينما تصدا لموضوو غري  الرر،ن الكري .
 القرا ات القرآنية

                                                           

مببن كببأل مببا بهببا  4/15  22217/15  والحببديث فببي مسببند اإلمببا  أحمببد رقبب : 447تفسببير غريبب  الرببر،ن    (2)
  .2993 -هب2423(  2) من صداو  إشراف: د. سمير اه المجذو   المكت  اإلسءمي  ا

  كتببا  الحببج ال يعضببد شببوكه  والنهايببة البببن 2517والحببديث مببن روايببة البخببارا رقبب :  المرجبب  السبباب  نفسببه  (1)
 .1/39اخ ير  

  357  142  145  155  275  211  229  225  222  259  71انظببببببببببر اسببببببببببتعانته بالحببببببببببديث   (3)
   وغيرها ك ير.552  441  417  319  352



 

 
 

173 

أورد ابن قتيبة في كتابه تفسير غري  الرر،ن  بع  أوجبه الربراءات الرر،نيبة  إال 
أنها مختصر  غيبر مفصبلة  كلهبا تتمحبور حبول اخبتءف الليبة  أو اللهجبة  إشبار  إلبى 

في الداللة  لى معنى  أو فه  فو  فه   ليفتو ،فاقاو جديد  في المعنى تواف  الرراءتين 
 (2)(14)التكبببوير: ومعععا  عععو عمعععك الغيعععب بضعععنينوالتفسبببير  كمبببا فبببي قولبببه تعبببالى: 

بالضاد والظاء  فتكون بالظاء بمعنى مته  بما يخبر به  وبالضاد بمعنى البخل  ليل 
 ند  لماء الرراءات والرراء  ومشهور   نبد في ما ينفعك . وكء الرراءتين متواتر  بخيءو 

   ولكل  وجه في التفسير وهو ما أشار إليه في مكانه.(1)قراء اخمصار
ومن إشارته إلى الرراءات  نظر إلى اختءف الرراءتين  بزياد  حرف  أو نرصه  

  وقبد (3)(  ف نهبا تربرأ حاميبة  أراد حبار 12)الكهبف: عين حمئة: كما في قوله تعالى
مببن قببراء  نبباف   وابببن ك يببر  والبصببريان  وحفبب    (4)شببار إلببى قراءتهببا ابببن الجببزراأ

بيير ألف بعد الحاء وهمز الياء  وقرأ الباقون باخلف  وفتو الياء من غير همبز  لكبن 
:  ذات حمبأ   ومبن (5)فربال ابن قتيبة  ل  يوردهبا إيبراد الناقبل ببل وضبو معنبى اال نتبين

ستشبهد  لبى أحبد المعنيبين ببيبت مبن الشبعر موضبحاو معناهبا قرأ: حاميبة  أراد حبار   وا
 (2)وملكداو قر  المعنيين من روح ا ية  فرال:

 قال الشا ر يذكر ذا الررنين: 

ببببببببببَد م باهَببببببببببا  فَببببببببببَأَتى َمييببببببببببَ  الشإلببببببببببمنلا  نن
 

قَببببببببببببدا  ل بببببببببببب   و َببببببببببببأنا  َحرن  فبببببببببببي َ ببببببببببببيننا خ 
 

                                                           

 .527تفسير غري  الرر،ن     (2)

 . دار الكت  العلمية  بيروت.1/391لرراءات العشر  انظر  الجزرا: أبو الخير محمد بن محمد  النشر في ا (1)

 .175تفسير غري  الرر،ن    (3)

 .1/324النشر في الرراءات العشر   (4)

 .175تفسير غري  الرر،ن    (5)

 :ماد  خل   بن  2/325  والبيت  نس  في اللسان خمية بن أبي الصلت 175   المرج  الساب  (2)
 فبببببببببببببببببببببببرأا مييببببببببببببببببببببببب  الشبببببببببببببببببببببببمل  نبببببببببببببببببببببببد م بهبببببببببببببببببببببببا

 
 فببببببببببببببببببببي  ببببببببببببببببببببين ذا خلبببببببببببببببببببب  و ببببببببببببببببببببأا حرمببببببببببببببببببببد
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اء والببزاا  ( ف نهببا بببالر 159)البرببر : كيععف ننشععز اوذكببر فببي قولببه تعببالى: 
فيكببون معناهبببا ببببالراء نحييهبببا  وببببالزاا  نحبببرئ بعضبببها إلبببى بعببب  ونز جبببه  ومنبببه 

 .(2)يرال: نشز الشيء  ونشزت المرأ   لى زوجها

ويبدو أنه يورد ذلئ ليدلل  لى أن الشاهد الرر،ني في قراءاتبه المتعبدد   يكبون 
المعنببببى بببببل يوجببببه ذا أ ببببر واضببببو فببببي تفصببببيل الوجببببه الليببببوا والمعنببببى الببببداللي  

 ،فاقاو من الفه  والتفسير.  ويصوبه  ويعاي
  وقبد أشبار إلببى اوينظبر إلبى الربراءات الرر،نيبة   لبى أن بعضببها يعضبد بعضب

إنمببا هببو    ويبببين أن االخببتءف فببي الرببراءات (1)ذلبئ فببي كتابببه تأويببل مشببكل الرببر،ن
اخبتءف فبي أوجبه الزيباد  والبنر  واخبتءف الحبرف دون المعنبى  لبذلئ لب  يعببر  
لهبببذا االخبببتءف والتوضبببيو فبببي كتاببببه غريببب  الربببر،ن  اكتفببباءو بمبببا أورده فبببي تأويبببل 
المشكل. بل ذكر خءف اخوجه ووضو المعنى فرا. وركز  لبى اخبتءف الحبرف  

 .(3)أو الزياد   وما لها من أ ر  لى المعنى
وظهبببر أن تفسبببيره وتأويلبببه لحبببديث اخحبببرف السببببعة  التبببي ذكرهبببا فبببي كتاببببه 

والزركشي  في البرهان   (4)المشكل هو ما ا تمد  ليه ابن الجزرا في كتا  النشر
 في  لو  الرر،ن.

 عموم القرآن الكريم ومص محاته

يتضببو لمببن يرببرأ كتببا  تفسببير غريبب  الرببر،ن أن ابببن قتيبببة  كببان  لببى درايببة 
الرببر،ن الكببري  ومصببالحاته  فحفببل كتابببه ب شببارات تببدل  لببى معرفتببه وتمكنببه بعلببو  

                                                           

 .1/132  وهي قراء  متواتر   انظر النشر  95تفسير غري  الرر،ن    (2)

  وانظببر  مببنهج ابببن قتيبببة فببي كتابيببه تأويببل مشببكل الرببر،ن وتفسببير غريبب  41انظببر: تأويببل مشببكل الرببر،ن    (1)
 الرر،ن  بحث د. يونل حمش خلف.

  331  199  112  257  254  42ة  تفسببببير غريبببب  الرببببر،ن   انظببببر فببببي استشببببهاده بببببالرراءات الرر،نيبببب (3)
357  397  455  421  493. 

  وانظبر: الزركشبي: ببدر البدين محمبد ببن  بداللبه  البرهبان فبي  لبو  2/11انظر: النشر فبي الربراءات العشبر    (4)
  .1552-هب2411  دار الكت  العلمية  بيروت  2/177الرر،ن  
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ممبببا يربببول  وذلبببئ ب شبببارته إلبببى بعضبببها فبببي تربببدي  كتاببببه فبببذكر السبببور التبببي تعبببرف 
وهبي مصبالحات  لبو    (2)  والمفصل  والحوامي بالملين  والسب  الاوال  والم اني

كبببون المتلربببي  لبببى  لببب  بمببببا   لي(1)الربببر،ن  يبببذكرها المفسبببرون  ببباد  فبببي مربببدماته 
يوردونببه فببي  نايببا كتبببه   وكببذلئ كتبب  الرببراءات  فببابن الجببزرا ينرببل  ببن ابببن قتيبببة 

: وقببد وقفببت  لببى كببء  ابببن قتيبببة  وقببد حبباول مببا (3)تفسببيره اخحببرف السببب  فيرببول
وقبد تبدبرت وجبوه االخبتءف فبي الربراءات فوجبدتها سببعة  حاولنا بنحبو ،خبر. فربال: 

 اخول... .
د ذكببره أسببماء السببور   ءمببة  لببى نظببره الببدقي  فببي معبباني ا يببات التببي ويعبب

تتحدث  نها السور   فأورد أسماءو لسور الربر،ن الكبري   يظهبر أنهبا كانبت بنباءو  لبى 
ببل  فببي معبباني سببياقها وتببرادف أحكامهببا  ونظببر إليهببا الببدكتور  بببد الحميببد سببيد  تأمُّ

الربببر،ن  خنهبببا مخالفبببة لمبببا هبببو الببب   أنهبببا غيبببر مألوفبببة لمبببن لببب  يتعمببب  فبببي  لبببو  
. ولكببن المحربب  لكتابببه  أوردهببا فببي (4)معببروف مببن أسببمالها فببي المصببحف الشببريف

الحاشببية  وذكببر أنهببا كانببت فببي المخاببوا بهببذه اخسببماء غيببر المعروفببة  إال سببور  
 .(5)المسد  ف نه أ بتها باس  سور  الله 

                                                           

 .32-35رر،ن   انظر: تفسير غري  ال (2)

ومببا بعببدها  دار الكتببا  العربببي   2/59انظببر  الررابببي: أبببو  بداللببه محمببد بببن أحمببد  الجببام  خحكببا  الرببر،ن   (1)
-2/15وانظر: أبا حيان: محمد بن يوسف اخندلسي  البحر المحيا في التفسير   ناية صبدقي محمبد جميبل  

  .2991-هب2421  دار الفكر للابا ة  بيروت 12

 .2/17لنشر في الرراءات العشر  ا (3)

  اإلسببءميةوالشببلون  اخوقبباف  وزار  295انظببر: البب :  بدالحميببد سببيد  غريبب  الرببر،ن ورجالببه ومنبباهجه     (4)
 سلسلة  رافتئ اإلسءمية  الكويت.

 .545   539   532  وانظر   542تفسير غري  الرر،ن    (5)
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د  اإلسبببراء: بنبببي ومبببن اخسبببماء البببذا ذكرهبببا د. الببب   قولبببه: الفاتحبببة: الحمببب
إسببببراليل  الرمببببر: سببببور  اقتربببببت  الرلبببب : سببببور  نببببون  قببببريش: اإليببببءف  المببببا ون: 

 . (1)  وربما كان يذكرها بأه  إشاراتها  أو بماالعها وفواتحها (2)أرايت

ويعببرف اببببن قتيببببة  لببى أسببببا  النبببزول  ويببورد المناسببببة باختصبببار شبببديد  ال 
جملتين  فل  يرف  ند أسبا  النزول بذكر يكاد يتجاوز بض  كلمات  أو جملة  أو 

االسبتاراد فبي الحاد ة كاملبة  ببل ب شبار  يسبير    لبى خبءف مبا  نبد المفسبرين مبن 
لبببى ذكبببر المناسببببة  وفبببي الوقبببت نفسبببه تبببرئ ك يبببراو مبببن مناسببببات النبببزول  فلببب  يعبببرف  

اسبات   فهنائ ك ير من المناسبات  والمن(3)الحميد ال ذكرها  خءفاو لما ذكر د.  بد
المهمة أغفل ذكرها  كمناسبة سور  المجادلة  و بل  والضحى  ومناسببة أواخبر سبور  

ك(4)اخحزا النحل  وقصة اخنفال  و،ية التيم   وسور   َر المناسبة في ك يبر . ف غفاله ذا
من كتابه  أمبر يبد و إلبى اليراببة  خنبه ذكبر بعب  المناسببات وأغفبل مناسببات ك يبر  

ة اخنفبببال  والمجادلبببة  و بببل  واخحبببزا ذ فهبببل يعببود ذلبببئ إلبببى مهمببة جبببداو  م بببل قصبب
غفببال غيببر الصببحيو  وهببذا أمببر بعيببد فبب ن المناسبببات  ا تمبباده  لببى الصببحيو منهببا  وا 

  وغيرهبببا  أ  أنبببه (5)السبببابرة ممبببا جببباءت ببببه أحاديبببث صبببحيحة  كببباخحزا  والمجادلبببة
ختصبار  يظهببر أن ا تمبد  لبى معرفبة المتلرببين للمناسببة  أ  هبي اريربة مببن ابر  اال

ا تمباده  لببى المناسبببة  كببان فيمببا يعبين  لببى فهبب  ا يببة فرببا   ب  يتببرئ مببا سببواه  خنببه 
 ركز كتابه  لى شرح اليري  وتفسيره  وأضر   ن باقيه صفحاو.

                                                           

 وقد سا  ك يراو من أسمالها غير المألوفة.. 292-295غري  الرر،ن رجاله ومناهجه     (2)

   ف نه ذكرها بفواتحها  ح  الزخرف  ح  الشورا....395   392   311انظر    (1)

 .211انظر غري  الرر،ن رجاله ومناهجه     (3)

 .532  524  452  351  149  277 217   انظر تفسير غري  الرر،ن  (4)

  وفببببي قصببببة المجادلبببببة  4791  4792حببببديث رقببببب   314ارا  انظببببر فببببي ،يببببات اخحبببببزا   صببببحيو البخبببب (5)
(  2)   دار ابببن حببز   بيببروت  لبنببان  ا11الرزوينببي:  بداللببه محمببد بببن يزيببد  سببنن ابببن ماجببه  حببديث رقبب  

 .27/175  وتفسير الررابي: 1552-هب2411
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وكمبا تحبدث  ببن مناسببة النببزول ف نبه ذكبر الناسببا والمنسبوي  كمببا فبي حدي ببه 
  يقونععه فديععة   ععام مسععكينوعمععك الععذين ي ببن ،يببة الصببو   مببن قولببه تعببالى: 

فمعععن شعععهد معععنكم الشعععهر وهبببذا منسبببوي برولبببه تعبببالى:  :(2)(. فربببال214)البربببر : 

. لكنهببا كانببت نببادر  (1)(. وكمببا فببي حدي ببه  ببن ،يببة الوصببية215)البرببر : فميصععمه
جداو  ولعل ذلئ يعود إلى خءف العلماء أصبءو حبول الناسبا والمنسبوي  فلب  يبرد أن 

 ن كتابه ال يحتمل م ل هذه الخءفات والنزا اتذخ ؛يدخل في خءفات

وتناسرها ونهاياتها  وأنكر الزياد  والنر   المفضي  ا ياتوأشار إلى رلول 
ولمعن خعاف مقعام إلى تييير المعنى  أو تأويله إلى غيبر مبراده  ففبي قولبه تعبالى: 

جنببة تكببون فببي العربيببة  ( ينرببل  ببن الفببراء  قولببه: وقببد42)الببرحمن:  ربععه جنتععان
 : (3)بعضه  أنشدني واحد   قال:

َتينن بببببببببببببببببببيَن َمبببببببببببببببببببرإل  َوَمهنَمهَبببببببببببببببببببيننا قَبببببببببببببببببببدن ما
 

َتيننا  ت ببببببببببببببببه بالسإلببببببببببببببببمنتا ال بالسإلببببببببببببببببمن  َقَاعن
 

... قبال وذلبئ للربوافي  والربوافي تحتمبل. فبذكر يريد مهمهاو واحداو وسبمتاو واحبداو 
ه  ذلئ  ن الفر اء     ابف  ليبه برولبه:  وهبذا مبن أ جب  مبا حمبل  ليبه كتبا  اللب

 –جببل  نبباله  –ونحببن نعببوذ باللببه مببن أن نتعسببف هببذا التعسببف  ونجيببز  لببى اللببه 
ف نكاره  لبى الفبراء  كبان أن تربوإلل  لبى اللبه  (4)الزياد  والنر  في الكء  لرأل ،ية 

بيير دليل  أفضى إلى إخءل بالمعنى المراد خجل مناسبة رلول ا ية  لكنه نظر 
                                                           

 .73تفسير غري  الرر،ن    (2)

 .71   الساب  نفسه (1)

(. غير أن جملة قدمين أ بتت بب )1/42منسو   ماد  سمت   البيت في لسان العر   غير (3)  .  َقَذَفيننا

  وقبد أيبد الزركشبي رأا اببن قتيببة 92-2/95. وانظبر البرهبان فبي  لبو  الربر،ن  439تفسبير غريب  الربر،ن    (4)
 فيما ذه  إليه.
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ة  أو نرصبببه خجبببل رلول ا يبببة ممبببا ال يخبببل إلبببى زيببباد  الحبببرف فبببي نهايبببة الكلمببب
نمببا يجببوز فببي رلول (2)بببالمعنى المببراد  وخن العببر  أجرتببه فببي كءمهببا  فرببال :  وا 
             ومعععععععععععا سدرا  ما يععععععععععععةا ا أن يزيبببببببببببد هببببببببببباءو للسبببببببببببكت  كرولبببببببببببه تعببببببببببببالى: 

( أو بحببذف 25)اخحببزا : وتظنععون بالمععه الظنونععا(  وألفبباو كرولببه: 25)الرار ببة: 
م ورئيععامببن الحببرف  كرولببه:  همببز  (  لتسببتوا رلول ا ا   لببى 74)مببري : سثاثععا

 مذه  العر  في كءمها .

  جبباءت ةويبببدو أنببه أجبباز ذلببئ خجببل  أن الرببراءات الرر،نيببة واخحببرف السبببع
بزيببباد  حبببرف  أو نرصبببه  بشبببرا أال يخبببل ببببالمعنى  أو يكبببون ضبببداو  أو نفيببباو لحكببب  

 .(1)شر ي
ه االختصبار  كمبا ذكبر فبي المردمبة  فب ن إشبارته إلبى وبما أنبه أخبذ  لبى نفسب

الرضببايا الفرهيببة كانببت يسببير   ولبب  تظهببر فببي  نايببا كتابببه إال إذا اضببار لببذلئ  مببن 
خءل اختءف الرراء في اللفظ  فكان يبذكرها باختصبار شبديد  كبأن يربول  نبد قولبه 

الد   يرال  .  أن ينرا   نهن(3)(111)البرر : وال تقربو ن حتك ي هرنتعالى: 
ن لببب  تيتسبببل بالمببباء  ومبببن قبببرأ ياإلهبببرن أراد  َاه بببرت  وَاهَبببرت  إذا رأت الاهبببر  وا 

. (4)وكببذلئ فببي إشببارته إلببى اإلضببرار بالمالرببة .ييتسببلن بالمبباء  واخصببل يتاهببرن 
ولعببببل ذلببببئ يعببببود إلببببى منهجببببه فببببي االختصببببار  وتفسببببير اليريبببب  فرببببا  فالرضببببايا 

 شرح وبيان  ولها كتبها المخصصة لذلئ.والمسالل الفرهية في حاجة إلى اول 
 األقوال الميثورك

                                                           

 .فراء أيضاو   في حدي ه  ن لفظ: ونهر  في نرله  ن ال434  وانظر  445   تفسير غري  الرر،ن (2)

 انظر بحث منهج ابن قتيبة في كتابيه تأويل مشكل الرر،ن  وتفسير غري  الرر،ن. (1)

 .14تفسير غري  الرر،ن    (3)

   وكلها إشارات يسير  جداو للرضايا الفرهية.244  212   92   11انظر الساب     (4)
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ا تمببد ابببن قتيبببة فببي كتابببه تفسببير غريبب  الرببر،ن   لببى اخقببوال المببأ ور   فببأورد 
منها ما يعينه في شرح اليري  وتفسيره  فأورد قول   مان رضي الله  نه  في تفسبير 

( 71)البربر : ب ىال سمانيومنهم سميون ال ي ممون الكتالفظ اخماني في قوله تعالى: 
مببا اختلرببت  :  ومنببه قببول   مببان رضببي اللببه  نببه:  مببا تينيببت وال تمنيببت  أا: (2)فرببال

)الكهبف: فضعربنا عمعك آذانهعم فعي الكهعفالباال . وكروله فبي تفسبير قولبه تعبالى: 
قد ضبر  اللبه  لبى أصبمخته  . وقولبه فبي    أا أنمناه   وم له قول أبي ذر: (1)(22

  ومنبه قبول (3)(27)الجبن:                  يسعمكه ععذابام صع دام تعالى: شرح قوله 
 ما تصعإلدني شيء ما تصع دتني خابة النكاح .  مر: 

. وتعببد هببذه اخقببوال (4)ويبورد ك يببراو مببن أقببوال العببر  فببي بيانببه وشببرحه لليريبب 
ه المببأ ور  واخم بببال معينبببة فبببي فهببب  مبببراده مببن بيبببان معنبببى اللفبببظ  أو توضبببيو شبببرح

 وتأكيداو لما يذه  إليه من معنى.

ولمببببا كببببان الرببببر،ن متشببببابهاو م بببباني  يصببببد  بعضببببه بعضبببباو  ويفسببببر بعضببببه 
  فبب ن أقببر  المعبباني مببا كببان يفسببر الرببر،ن بببالرر،ن  وكببذلئ الببن  المبببدو (5)بعضبباو 

يشير بعضه إلى بع   ف ن ابن قتيبة اتخذ من الرر،ن الكري  نفسبه شبرحاو لمواضب  
هبذه الاريربة  اريفبة فبي مكانهبا  ذات داللبة  لبى وضبوح الربر،ن أخرا منه  وتبدو 

)البرر : في  غيانهم ي مهونلمن تدبره و رف مواضعه  ففي تفسيره لروله تعالى: 

                                                           

 .4/327خ ير    والرول لع مان  في النهاية البن ا55تفسير غري  الرر،ن    (2)

  والربول خببي ذر فبي لسبان العبر   مباد  صبما  ونصبه: فضبر  اللبه  لبى أصبمختنا 124   المرج  الساب  (1)
 .3/35بهنا حتى أضحينا. تفما ان

  وانظبر فبي اخقبوال المبأ ور  خشبخا  بعيبنه  3/35  وقبول  مبر  أورده اببن اخ يبر  492   المرج  الساب  (3)
 331  344  391  442  445  453. 

   وغيرها.112  159  223  244  232  215  225  53  34  31  15   المرج  الساب  (4)

 .25/149انظر الجام  خحكا  الرر،ن    (5)
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 ىنعععا لمعععا  غعععك المعععا   ومنبببه قولبببه تعببالى:  :  أا  تبببوه  وتكببببره (2)(  يرببول25
   ب  جباء مبن الربر،ن   ففسر الاييان  لبى أنبه  لبو وتكببر( أا:   ء 22)الحاقة: 

ستيمرون الناس بالبر الكري  نفسه ما يلكد ما يذه  إليه. ومنه تفسير قوله تعالى: 

نسعوا المعه   كمبا قبال:  (  قبال:  أا: وتتركبون أنفسبك 44)البرر : وتنسون سنفسكم

(  ففسببر النسببيان بببالترئ وأورد ا يببة التببي تببدل  لببى اإلهمببال  27)التوبببة:فنسععيهم
)الزمر:  يكور الميل عمك النهارموض  ،خر. وكذلئ في قوله تعالى: والترئ من 

ىذا   ومنبه كبور العمامبة  ومنبه قولبه:  :  وأصبل التكبوير اللبف والجمب (1)(  يرول5

جمعببببت ولف ببببت . وقببببال فببببي قولببببه تعببببالى:   :( أا2)التكببببوير:  مس كععععورتالشعععع
غضعععععبان سسعععععفا  :غضببببببني فأسبببببفت أا: أ   يربببببال: ،سبببببفني(3)(255)اخ بببببراف

(. وواضبو 55)الزخبرف:  فممعا آسعفونا انتقمنعا معنهمفيضبت  ومنه قولبه تعبالى: 
تتبعببه  يببات اللببه فببي مواضببعها مببن الرببر،ن الكببري   ليبببين مببا يريببد الببذها  إليببه مببن 
معنببى  ويواكبب  ا يببات فببي سببياقها  وأمبباكن ورودهببا ليكببون أقببر  للفهبب   وأصببو  

تببي تبعهببا صبباح  أضببواء البيببان فببي إيضبباح للمعنببى. وتبببدو أنهببا الاريرببة نفسببها ال
 .(4)الرر،ن بالرر،ن

ويظهبر أن ابببن قتيببة اتخببذ مبن هببذه الاريرببة منهجباو فببي التوصبل إلببى المعنببى 
المببببراد  فك ببببر فببببي كتابببببه إيببببراد ا يببببات مببببن موضبببب  ،خببببر ليفسببببر الموضبببب  نفسببببه 

 .(5)ويشرحه

                                                           

 .42تفسير غري  الرر،ن    (2)

 .311   الساب  (1)

 .273الساب     (3)

  355  2/352ي إيضبباح الرببر،ن بببالرر،ن  انظببر الشببنرياي  محمببد اخمببين بببن محمببد المختببار  أضببواء البيببان فبب (4)
 مابعة المدني  الملسسة السعودية بمصر. ومواض  هذا الكتا  كلها شاهد   لى تفسير الرر،ن بالرر،ن.

   ومواض  أخرا غيرها.351  332  211  251  12  57  47  33  35انظر تفسير غري  الرر،ن    (5)
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ري  حسبب  ويلحببظ أن ابببن قتيبببة رتبب  كتابببه بنبباء  لببى ترتيبب  سببور الرببر،ن الكبب
تتابعها في المصحف الشريف  وحس  ترتي  ا ية ورقمها  بناء  لى مبا يظبن أنبه 
من اليري   أو في حاجة إلى توضيو  خءفاو لاريرة الراغ  اخصفهاني فيما بعد. 

 لبببى نسببب  -معجببب  مفبببردات ألفببباظ الربببر،ن  -صبببنف كتاببببه  (2)فالراغبب  اخصبببفهاني
وقب  فبي أيبة سبور  أو ،يبة. فيبأتي بالجبذر  المعج  حس  جذر اللفبظ  وال يعنيبه أيبن 

    يعاف  ليه كل ما جاء من تصاريفه في الرر،ن الكري .

ويعبببد مبببنهج اببببن قتيببببة  سبببيراو مبببن وجبببه  سبببهءو مبببن وجبببه ،خبببر  أمبببا سبببهولته 
فتكون لمن  رف مواض  ا يات والسور  وأدا  النظبر فبي كتبا  اللبه. لكبن  سبرها 

  فعليببه حينلببذ أن يرجبب  إلببى المعجبب  المفهببرل يكمببن فببيمن لبب  يعببرف السببور  وا يببة
تفسبير  –خلفاظ الرر،ن  ليعرف اللفظ في ،يته وسورته    يعود إلى كتا  اببن قتيببة 

وربما يكون ابن قتيببة قصبد مبن ذلبئ تتبب  اللفبظ اليريب  فبي مكانبه  –غري  الرر،ن 
رده معجمباو  من ا ية والسور   ولب  يبدر فبي خلبده ترتيب  المعجب  وألفاظبه  ف نبه لب  يب

بببل شببرحاو لليريبب . وفببي الوقببت نفسببه لبب  يجعببل كتابببه تفسببيراو بالمصببالو المعببروف 
  ول  يجعله معجماو بالمصالو المعروف بين المعجميين  إنما ببين (1)بين المفسرين

 اهتمامه  لى اليري  فرا  في سياقه ومكانه من ا ية والسور . هذا وذائ؛ فص   
رافببة ابببن قتيبببة الليويببة  والنحويببة  والشببر ية  وظهببر فببي نهايببة هببذا البحببث  

لمامه بعلو   صره المختلفة وتلئ ال رافة السالد  في تلئ البرهة من الزمان  وتلئ  وا 

                                                           

الحسين بن محمد  معج  مفردات ألفاظ الربر،ن  تحريب : نبدي  مر شبلي   انظر: اخصفهاني  الراغ   أبو الراس   (2)
 دار الفكر للابا ة  بيروت.

 انظر: نصار: حسين محمد  كت  غري  الرر،ن. (1)
http: //www.ghrib.net/vb/showthread. Php?=26722 page=1. 
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  فظهببر بمظهببر المعتببدل المتببزن  (2)البيلببة المزدحمببة باخفكببار والخصببومات الفكريببة
اف  وال الببببذا سببببلئ منهجبببباو وسببببااو واريرببببة واضببببحة  ال تعببببرف الشبببباا أو االنحببببر 

التعسف في الرول  بل أنكر  لى هلالء تعسفه   وبعده   ن الصوا   وميله  إلى 
الشبباذ   ومبب  ذلببئ ف نببه لبب  يكتببف بببأن يفسببر اليريبب   بببل إنببه أحيانبباو ك يببر   اخقببوال

ليببزداد  ؛(1)يحيببل مببا يببرا فيببه حاجببة إلببى توضببيو  إلببى كتابببه  تأويببل مشببكل الرببر،ن
يضاحاو لما ير ول  فكأنه جعل كتابه هذا لليري  المختصر  وا خر المتلري معرفة وا 

لما يرا أنه في حاجة إلى شرح وتوس   إال أنه فبي نهايبة  –تأويل مشكل الرر،ن  –
الحببديث  ببن منهجببه  تبببين بوضببوح تتببب  اليريبب  فببي كتابببه  ومحاولتببه اإلفبباد  مببن 

اللبه  ليبه  صبلى  اللية العربية  من شعرها  وأم الها  وأقوالهبا  ومبن حبديث الرسبول
وسببل    بب  كببان أاببرف مببا فببي كتابببه هببو توظيببف ،يببات الرببر،ن الكببري  لشببرح بعضببها 
بعضببباو  فبببي دقبببة واضبببحة وقبببدر   لبببى اإلحاابببة ب يبببات الربببر،ن ومعرفبببة مراميهبببا فبببي 

 سياقها ونسرها.
  :الخاتمة

تبين في نهاية البحث أن غري  الرر،ن الكري  يشكل حضوراو واضحاو وهذا ما  -2
 إلى تصنيف هذا الكتا . د ا ابن قتيبة

ويفببر  بينهببا بنبباءو   ن اليريبب  تببزول غرابتببه بتتببب  اللفببظ فببي الرببر،ن الكببري وأ -1
  لى استخدا  الرر،ن الكري  نفسه    بناءو  لى تيير الصيية الصرفية.

تفسبير الربر،ن  يتبين كذلئ أفضل اريرة لمعرفة اليري  في الربر،ن الكبري  هب -3
 بالرر،ن.

                                                           

الملسسبببة العربيبببة للدراسبببات   11-27انظبببر: الحسبببيني: إسبببحا  موسبببى  اببببن قتيببببة  ترجمبببة هاشببب  يببباغي    (2)
  .2915(  بيروت  2) والنشر ا

  352  311  145  151  211  45  44  42انظببببر فببببي إحالتببببه  لببببى كتببببا  تأويببببل مشببببكل الرببببر،ن    (1)
   وغيرها.539  477  432
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دو  -4 غامها في بع  ألفاظ اليري  كبان يفبتو ،فاقباو واسبعة أن تبادل الحروف وا 
ويزيببل اللببل  نهببا إذا مبا نظببر إلبى جببذرها الليبوا ومببا   مبن التصببور والفهب 

بدال.  جرا  ليها من إدغا  وا 

ولبيل   أن منهج ابن قتيبة كان منهج المختصر والميسبر للتوضبيو والشبرحو  -5
 للخءف والتشعي  في المعنى.

وأك بببر مبببن  هبببذا الكتبببا  مبببن  رافبببة  صبببره  ه فبببيأفببباد اببببن قتيببببة فبببي منهجببب -2
 وتبين بذلئ سعة ااء ه و رافته المتنو ة. ؛الشواهد

لبببذلئ رجببو أقببواالو ورد بعضبببها  ؛كببان منهجببه مببنهج المبببتفح  ولببيل الناقببل -7
 وابتعد  ن التعسف والشاا.  وأسرا أخرا

ك ببر  الشببواهد الحدي ببة والشببعرية واخقببوال تببدل  لببى تمكنببه مببن  لمببه وفهمببه  -1
 وتبرز تميزه في كتابه.

لبذلئ خبء مبن أيبة  ؛كتابه يعد مرجعاو ليوياو من حيث التفسير الليبوا فحسب  -9
 ،راء فرهية أو شر ية إال في النزر اليسير.
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 قائمة المصادر والمراجإ

 الرر،ن الكري . -2
ابببن اخ يببر: مجببد الببدين أبببو السببعدات  النهايببة فببي غريبب  الحببديث  تحريبب :  -1

 ر إحياء التراث  بيروت.ااهر أحمد الزاوا  دا

الكري   منببار الهببدا فببي معرفببة الوقببف اخشببموني: أحمببد بببن محمببد بببن  بببد -3
  .2973 - هب2393(  2) واالبتداء  مكتبة الحلبي  بمصر  ا

اخصببفهاني: الراغبب  أبببو الراسبب   الحسببين بببن محمببد  معجبب  مفببردات ألفبباظ  -4
 .الرر،ن  تحري : ندي  مر شلي  دار الفكر للابا ة  بيروت

البخبببارا: أببببو  بداللبببه محمبببد ببببن إسبببما يل  صبببحيو البخبببارا  دار الكتببب   -5
  .2991 - هب2421(  2) العلمية  بيروت  ا

 الرادر بن  مر  خزانة اخد   دار صادر  بيروت.البيدادا   بد -2

الترمببذا: أبببو  يسببى محمببد بببن  يسببى  الجببام  الصببحيو  تحريبب : أحمبببد   -7
 شاكر  دار الكت  العلمية  بيروت.

يمبببي: أببببو  بيبببد   معمبببر ببببن الم نبببى  مجببباز الربببر،ن  تحريببب : محمبببد فبببلاد الت -1
  .2912(  بيروت  1) سزكين  ملسسة الرسالة  ا

الجزرا  أبو الخير محمد بن محمد  النشر في الرراءات العشبر  دار الكتب   -9
 العلمية  بيروت.

الجريسبي: محمبد مكببي نصبر  نهايبة الرببول المفيبد فبي  لبب  التجويبد  تحريبب :  -25
  .1559(  2) ود حسين الزهيرا  دار الجنان  امحم

الحسيني: إسحا  موسى: اببن قتيببة  ترجمبة هاشب  يباغي  الملسسبة العربيبة  -22
  .2915(  بيروت  2) للدراسات والنشر  ا
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اببببن حنببببل: أحمبببد ببببن حنببببل  مسبببند اإلمبببا  أحمبببد  إشبببراف: د. سبببمير ابببه  -21
  .2993 - هب2423(  2) المجذو   المكت  اإلسءمي  ا

بو حيبان: محمبد ببن يوسبف اخندلسبي  البحبر المحبيا فبي التفسبير   نايبة: أ -23
  .2991-هب2421صدقي محمد جميل  دار الفكر للابا ة  بيروت  

الفتاح  التفسير الموضو ي بين النظرية والتابي   دار الخالدا: صءح  بد -24
  .2997اخردن    (2) النفالل  ا

تابيببه تأويببل مشببكل الرببر،ن  خلببف: د. يببونل حمببش  مببنهج ابببن قتيبببة فببي ك -25
وتفسبببببببير غريببببببب  الربببببببر،ن  موقببببببب  الحضبببببببارية  معهبببببببد اخبحببببببباث والتنميبببببببة  

www.ALHADHARIYA. 

دينورا: أبو محمد  بدالله بن مسل  بن قتيبة: تأويل مشبكل الربر،ن  تحريب :  -22
 (.3) أحمد صرر  دار الكت  العلمية  بيروت  ا

ر غريببب  الربببر،ن  تحريببب : أحمبببد صبببرر  دار الكتببب  العلميبببة  بيبببروت  تفسبببي -27
  .2971 - هب2391

البببذهبي: شبببمل البببدين محمبببد ببببن أحمبببد ببببن   مبببان  سبببير أ بببء  النببببءء   -21
-هبببب2423(  9) تحريببب : شبببعي  االرنبببالوا  ملسسبببة الرسبببالة  بيبببروت  ا

2993.  

   دار اللبببه ببببن قبببيل  ديوانبببه  تحريببب   د. محمبببد يوسبببف نجبببالرقيبببات:  بيد -29
  .2951 -هب 2371 صادر  بيروت 

الزركشبببي: ببببدر البببدين محمبببد ببببن  بداللبببه  البرهبببان فبببي  لبببو  الربببر،ن  دار   -15
  .1552 - هب2411الكت  العلمية  بيروت  

http://www.alhadhariya/
http://www.alhadhariya/


 

 
 

112 

محمبببد اخمبببين ببببن محمبببد المختبببار  أضبببواء البيبببان فبببي إيضببباح  الشبببنرياي: -12
 الرر،ن بالرر،ن  مابعة المدني  الملسسة السعودية  بمصر.

أبو جعفر محمد بن جرير  جام  البيان  ن تأويل الرر،ن  تحريب :  ابرا:ال -11
 - هببببب2412(  2) محمببببود شبببباكر  دار إحيبببباء التببببراث العربببببي  بيببببروت  ا

1552.  

 اخوقببافالحميببد سببيد  غريبب  الرببر،ن ورجالببه ومنبباهجه   وزار  البب : د.  بد -13
  .2912اإلسءمية  سلسلة  رافتئ  

ين  أبببو الفضببل  أحمببد بببن  لببي بببن حجببر  العسببرءني: الحببافظ شببها  الببد -14
 لسان الميزان  دار الفكر للابا ة.

 ابببببوا: فبببببوزا  المعلربببببات العشبببببر  دراسبببببة ونصبببببو   الشبببببركة اللبنانيبببببة   -15
 بيروت.

اء: أبو زكريا  يحيى بن زيباد  معباني الربر،ن  تحريب : أحمبد يوسبف  دار رإل الف -12
 السرور  بيروت.

 :جمهببر  أشببعار العببر   تحريبب  الررشببي: أبببو زيببد  محمببد بببن أبببي الخاببا   -17
  لي البجاوا.

الررابببي: أبببو  بداللببه محمببد بببن أحمببد  الجببام  خحكببا  الرببر،ن  دار الكتببا   -11
 العربي.

 (.1) لبيد: شعر لبيد بين الجاهلية واإلسء   د. زكريا صيا   ا -19

ابببن ماجبببة:  بداللبببه ببببن محمببد ببببن يزيبببد  سبببنن ابببن ماجبببة  دار اببببن حبببز     -35
  .1552 - هب2411(  2) بيروت  ا
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ابببن منظببور: أبببو الفضببل  جمببال الببدين محمببد بببن مكببر   لسببان العببر   دار  -32
 صادر  بيروت.

ميمببون بببن قببيل: ديببوان اخ شببى  شببرح: د. محمببد محمببد حسببين  المكتبب   -31
 الشرقي  بيروت.

 نصار: حسين محمد  كت  غري  الرر،ن  بحث  -33

http//www.ghrib.net/vb/showthread.php?t=26722&page=1 

 لنابية الذبياني  شرح ديوان النابية  منشورات دار مكتبة الحيا   بيروت.ا -34

يعفببور: اخسببود  ديببوان اخسببود بببن يعفببور  صببنعة: نببورا حمببودا الريسببي   -35
  .2921وزار  ال رافة واإل ء   


