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

وتجلية شخصيته العلمية .وبيان تتبعه اللفظ في سياقه وأين وقب فبي الربر،ن الكبري .
ومب ببن أيب ببن اسبببترى معلوماتب ببه و رافتب ببه والاريرب ببة التب ببي وظب ببف فيهبببا الشب ببعر العربب ببي
وشواهده لتأكيد ما يذه

إليه واستعانته بالحديث الشريف في بيبان معنبى اليريب .

حيث كان يميل إلى االختصار واإليجاز .وكان منهجه مبنهج المبرجو ولبيل الناقبل
والمصببو ول ببيل المتبباب
السابرون دون تمحبي

فكش ببف البحببث ببن رليببة يرظ ببة ال تستس بل لم ببا يرول ببه

واختببار .كمبا هبدف البحبث إلبى تجليبة اريرتبه الاريفبة فبي

تفس ببير الرب بر،ن ب ببالرر،ن نفس ببه وك ببذلئ اريرت ببه ف ببي دق ببال المع بباني الليوي ببة وتب ببادل

الحروف أماكنها وقدرته لى التفري بينها .وسيخل
قريب ببة م ببن المع بباج والرب بواميل لكنه ببا مرتب ببة حسب ب

البحث إلى أن اريرته كانت

الس ببور وا ي ببات .وقدرت ببه ل ببى

اإللما بعلو الرر،ن والرراءات الرر،نية لبيان مكانته العلمية والفكرية.
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المقدمة
نهج ابن قتيبة

()2

في كتابه الموسو بب :تفسير غري

الربر،ن منهجباو وسبااو فبي

تناولببه المبباد العلميببة فأشبببه مببا يكببون مختص ب اور لكتابببه مشببكل الر بر،ن .ولعلببه جعببل

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

()3

لديه.
لكنه يشرح أحياناو إذا أحل أنها في حاجة إلى التوضيو والبيان فيرف ندها

موضحاو مستجلياو أمرها.

ويبب ببدو أن ك ب ببر تصب ببانيفه حملتب ببه لب ببى االختصب ببار فب ببي بعضب ببها فرب ببد ذكب ببر
السابرون أنه صاح

مصنفات ك يبر

()4

ومبن ظبواهر اختصباره أنبه لب يتوقبف نبد

ك يبر مبن الرضبايا التبي يابول شبرحها وكبان حولهبا خبءف العلمباء فاختفبت نببده
( )2هببو أبببو محمببد

بداللببه بببن مسببل بببن قتيبببة الببدينورا المببروزا الكات ب

صبباح

التصببانيف ولببد سببنة 123هب ب

وسببكن بيببداد وولببي قضبباء الببدينور كببان مببن ال رببات مببن أهببل السببنة أخببذ ببن لمبباء ص بره ك سببحا بببن
راهويه والسجستاني واشتيل بالتدريل له د مصبنفات منهبا غريب

الربر،ن وغريب

الكاتب

الحبديث وأد

و يبون اخخبببار وكبان رببة فاضبءو دينباو تببوفي سببنة 172هبب .الببذهبي :شببمل البدين محمببد بببن أحمبد بببن
سب ببير أ ب ببء النب بببءء  192/23تحري ب ب  :شب ببعي

مببان

اخرنب ببالوا ملسسب ببة الرسب ببالة ا (2423 )9هب ب ب2993-

بيروت.
العسببرءني :الحببافظ شببها

الببدين أبببو الفضببل أحمببد بببن لببي بببن حجببر لسببان المي بزان  439/3دار الفكببر

للابا ة.
( )1انظ ببر مردم ببة محرب ب تفس ببير غريب ب

الرب بر،ن أحم ببد ص ببرر

-أ -دار الكتب ب

العلمي ببة بي ببروت 2391ه ب ب-

. 2971
( )3انظر الدينورا أبو محمد بدالله بن مسل بن قتيبة تأويبل مشبكل الربر،ن تحريب أحمبد صبرر
الكتب

العلميببة بيببروت ا (2912 )3

 224دار

نببدما يربول :إن الببذين نببد ربببئ :يعنبي المءلكببة وقولببه :فأذاقهبا

اللببه لبببال الجببوو والخببوف أصببل الببذوا بالض ب ب قببد يسببتعار فيوض ب موض ب االبببتءء واالختبببار فهببو فببي
المشكل يشرح ويوضو لكنه في اليري
( )4سير أ ء النبءء .197/23

يختصر.

151

اخَسبانيد وقل ا
بت الشبواهد إال فيمبا ال ببد منببه ولب َيخب
وخءفاته إال في مواان محدد

()2

فببي قضبايا النحبو واإل ب ار

كان ال بد من اإلشار إليها.

راء
ولم ب ببا ك ب ببان الكت ب ببا موس ب ببوماو بالتفس ب ببير فب ب ب ن المتوقب ب ب من ب ببه أن يع ب ببر
المفسبرين والليببويين إال أنببه لب يفعببل ولب يشببر إلببى خءفبباته ولب يك ببر مببن تعببداد
أقواله أو ترجيحها إال فبي مبواان محبدد  .فكأنبه أراده كتابباو ميسبو اور يتناولبه النبال
س ببهءو دون تعري ببد ومتاه ببات اخ ببتءف ومع ببارئ ت ببرجيو فت ببرئ ذل ببئ المي ببدان لم ببن
يبح ببون نببه فببي كت ب التفسببير الماولببة .فببالتز بمببا شببراه لببى نفسببه برولببه فببي
المردمببة( :وغرضببنا الببذا امت لنبباه فببي كتابنببا هببذا أَن نختصببر ونكمببل وأن نوضببو
ونجم ب ببل وأن ال نستش ب ببهد ل ب ببى اللف ب ببظ المبت ب ببذل وال نك ب ببر الدالل ب ببة ل ب ببى الح ب ببرف
()1
المستعمل وأن ال نحشو كتابنا بالنحو والحديث واخسانيد. )...
ويكون بذلئ نحا نحبو المعباج والربواميل ومبا يشببهها فبي بيبان معنبى اللفبظ
المفببرد ويض ببر ببن باقيه ببا ص ببفحاو لظهببور معناه ببا المب براد منهببا فكان ببت نايت ببه
منصبة لى اليري فرا أو ما يظهر أنه غري في سياقه أو تركيبه.
منهجه في تناول الغريب
تنبباول ابببن قتيبببة بدايببة ألفبباظ اس ب الببذات العليببة وصببفاتها المردسببة – سبببحانه
وتعالى -وهي مما يك ر ورودها في الربر،ن الكبري فأخبذ فبي إيرادهبا مبينباو معانيهبا.
وتلئ أولى اختصاراته فيرول :ومن صفاته السء  .قال :السالم المؤمن المهيمن
(الحشر )13 :ومنه سمي الرجل بدالسء كما يرال بدالله (.)3
ب دلببل ليببه بمببا جبباء فببي الر بر،ن الك بري ب يببات سببمى اللببه بهببا

فببذكر االس ب

نفسببه ب أكببد بمببا درف فببي المجتمب مببن تسببمية بدالسببء و بداللببه فلبوال أنببه اسب
( )2مردمة المحر
( )1تفسير غري
( )3الساب نفسه

 .-الرر،ن
.2

.3
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مببن أسببماء الل به سبببحانه لمببا أجم ب النببال وتوافر بوا لببى التسببمية بببذلئ ويسببتارد
أحياناو فيبذكر معباني متبوافر فبي الليبة فيربول :ومنبه يربال السبء
ليك كما يرال اس الله لبيك  ...ويسبمى الصبوا

السء

واإل (.)2

سل من العي

لبيك يبراد :اسب

مبن الربول سبءماو خنبه

ويتاببر أحيان باو لبيببان بنبباء االس ب ووزنببه فيرببول :ومببن صببفاته قببدول وهببو
حرف مبني لبى فعبول مبن الربدل وهبو الاهبار

()1

الشببهيد فيشببير إلببى  ...خن أهببل النظببر مببن أصببحا

وكبذلئ اسب  :المهبيمن وهبو
الليببة يببرون أن مهيمن باو اس ب

مبني من ،من كما بني بيار من مبيار وبياار من بار (.)3
الخنلب مبن أسبماء البذات العليبة ف نبه
واذا كان االس ممبا يجبوز إاءقبه لبى َ

يذكره مستو باو ما جاء في لسان العر

ويسترصى أساسها الليوا توضيحاو وشرحاو

لمدلولببه كمببا فببي اسب الببر فيرببول :ومببن صببفاته الببر

والببر المالببئ يرببال :هببذا

ر الب ب ب ب ببدار ور الض ب ب ب ب ببيعة ور الي ب ب ب ب ببء  :أا مالكب ب ب ب ببه ق ب ب ب ب ببال اللب ب ب ب ب به س ب ب ب ب بببحانه:

ارجععإ ىلععك رب ع ( يوسببف )55 :أا َس بيكدئ وال يرببال لمخلببو هببذا الببر معرف باو
فيع إلبرف باإلضبافة خن اللبه
باخلف والء كما يرال الله إنمبا يربال :هبذا ر كبذا َ
ت اخلف والء
مالئ كل شيء ف ذا قيل الر دل ن

لى معنى العمو .)4( ...

ففر بين داللة اللفظ بناء لى التعريف والتنكير ليدلل لى أنبه ببالتعريف ال
إل
يوصف به إال الله سبحانه وتعالى.
( )2تفسير غري

الرر،ن

( )1الساب

.1

( )3الساب

.22

( )4الساب

.9

.7
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و رببد باب باو الشببترا أَسببماء الببذات المردسببة( .)2وذكببر أوزانهببا ومببا جبباء لببى
صببييتها الص برفية كفعيببل بمعنببى فا ببل وفعيببل بمعنببى م نف اعببل وفعببول .ب اببف

لى ما أضيف إلى الله م ل :كبرياء الله َج ُّد الله ومجد الله وفضل اللبه وحمبد
الله(.)1
ونفذ من خءل منهج االختصار إلى اإلشار إلبى حبروف تكبرر حضبورها فبي

الر بر،ن الك بري فعرببد لهببا باب باو واسببتو

حروف باو ك يببر

()3

كببالجن واإلنببل وال ب رءن

والمءلكبة وابلبيل والشبياان والشبرئ واللعببن والجحبد والظلب والفسب

والنفببا

والكفر والبهتان والفجور والتزكية وغيرها.
ويببرا الباحببث أن ذلببئ ي َعب ُّبد مببن مناق ب
ل ببى الترتي ب ب تحاشب ببياو للتكب برار واإلحالب ببة لب ببى مواانهب ببا كلم ببا ذكب ببرت فب ببي السب ببور
كتابببه واريرتببه المنظمببة التببي قامببت

وا يببات ففببي حدي ببه ببن الجببن يرببول :الجببن مببن االجتن بان وهببو االسببتتار يرببال

وجب إلبن
للببدرو جإلنببة خنهببا سببترت ويرببال :أجإلنبه الليببل أا :جعلببه مببن سبواده فببي جنببة َ
ليه الليل وانما سموا اجنباو السبتتاره

ف ببي ب بباقي الح ببروف

()5

بن أبصبار اإلنبل ( .)4وتباب الاريب نفسبها

ب ب تا ببر بع ببد ذل ببئ إل ببى معن ببى الس ببور وا ي ببة والم بباني

والمفصل و،ل حمي (.)2

وينل َحببظ الحببرف إذا كببان مببن اخلفبباظ التببي أدخلهببا اإلسببء أو اب إلبوَر معناهببا
وبلور مصالحها فكأنه ينظر إلبى تباريا اللفبظ وشبيوو اسبتخدامه بعبد نبزول الربر،ن
( )2انظر غري

الرر،ن

( )1الساب

.29-21

( )3الساب

.12

.21-2

( )4الساب نفسه.
( )5الساب

.33-12

( )2الساب

.37-33
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الكري كلفظ النفا فيرول :والنفبا فبي الليبة مبأخوذ مبن نافرباء اليرببوو وهبو ج نحبر

من حجرته يخرف منه إذا أخذ ليه الجحر الذا دخل فيه ...والنفا لفبظ إسبءمي
ل ب تكببن العببر قبببل اإلسببء تعرفببه ( .)2ويتبباب اللفببظ ومببا جببرا ليببه مببن دالالت
جديد بعد نزول الرر،ن الكري

()1

وبعد شيوو اإلسء .

وينظبر إلبى اللفبظ أو الحببرف فبي سبياقه كيبف تحببول معنباه وتابور إلبى معببان

ذات ،فا جديبد مبن خبءل سبوقها وموضبعها فبي البن

أو الجملبة فيربول حبين

يعر للفظ السلاان :السلاان المنلئ والرَ نهر ف ذا ل يكن ملئ وقهر فهو بمعنبى
حجبة وبرهببان كرولبه تعببالى :ولقععد سرسععمنا موسععك ب ياتنععا وسععم ان مبععين( هببود:
 )92أو كروله :سم لكم سم ان مبين( الصافات)252 :

()3

ففر ببين اللفبظ مبن

خببءل السببيا ومكانببه فيببه أو الجملببة التببي وق ب فيهببا اللفببظ ويببد مها بش بواهد مببن
الرر،ن نفسه ليببين أن اللفبظ يجب

أن يلخبذ معنباه مبن خبءل سبياقه البذا ورد فيبه.

فب ذا أالب َ فهببو بمعنببى الرهببر والملببئ واذا قكيببد بسببيا ف نمببا يعنبي الحجببة والبرهببان.
وكببذلئ فعببل فببي لفببظ الجهببل مببن قولببه تعببالى :يحسععبهم الجا ععل سغنيععا ( البرببر:
 )173ف نه ل يرد الجهل الذا هو ضد العرل إنما جهل الخبر والمعرفة(.)4

ويركببز أحيان باو لببى احتماليببة المعنببى وتاببور اسببتخدامه إلببى معببان متعببدد

ليخرف إلى المعنى المراد وهو واحد م احتماليبة غيبره فيربول :يعوم تعيتي السعما

بدخان مبين( الدخان )25 :أا با َج ند
السماء دخاناو من شد الجوو ويرال :بل قيل للجوو دخان ليببل اخر

يربال إن الجبال فيبه كبان يبرا بينبه وببين

( )2غري

 19وانظر

الرر،ن

فبي سبنة

 34في تفريره بين السور بالهمز وغيرها خنها ارتبات بالرر،ن الكري .

( )1انظببر موق ب الحضببارية معهببد اخبحبباث والتنميببة الحضببارية مببنهج ابببن قتيبببة فببي كتابيببه تأويببل مشببكل الر بر،ن

وتفسير غري الرر،ن د .يونل حمش خلف .www.ALHADHARIYA
( )3تفسير غري
( )4الساب

الرر،ن
.91

.31
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الجببد ...

()2

(محمد)2 :

()3

وك ببذلئ فع ببل ف ببي لف ببظ الظ ببن

()1

وفببي قول ببه تع ببالى :عرفهعععا لهعععم

وقوله تعالى :سحر مستمر( الرمر.)4()1 :

وال يظ ببن أن ببه فع ببل ذل ببئ إال لتع ببدد المع بباني ل ببدا المفسب برين الس ببابرين ل ببه أو

المعاصرين فنرل ن ابن بال وغيبره مبن المفسبرين السبابرين لكبن الاببرا وهبو
مببن معاص بريه ف نببه يببذكر تعببدد المعنببى فببي اللفببظ ب يببرجو أحببدهما برولببه :وأولببى

اخقوال بالصوا

هو كذا

()5

وهي اريرة متبعة ند الابرا في كتابه جام البيان

ببن تأويببل الربر،ن المعببروف بتفسببير الابببرا ولعلببه تببأ ر بببابن قتيبببة فببي اريرتببه

باإلشببار إلببى اخقببر للصبوا

فيرببول ابببن قتيبببة :أا قريببة أصببحا

السبببت نكبباالو

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

إلي (.)2

واذا تبين له معنى ذه
ل من كء العبر

إليه بعب

المفسبرين خابأ أشبار إليبه ووضبحه ممبا

وص إلبوبه فيربول فبي لفبظ صبفراء مبن قولبه تعبالى :صعفرا

فاقإ لونها( البرر  )29:وقد ذه

قو إلى أن الصبفراء السبوداء وهبذا غلبا فبي

نعوت البرر وانما يكون ذلئ في نعوت اإلبل يرال :بعير أصفر أا أسود ...مما
( )2تفسير غري

الرر،ن

( )1الساب

.452

( )3الساب

.459

( )4الساب

.432

.451

( )5انظر :الابرا :أبو جعفر محمد بن جرير جام البيان ن تأويبل الربر،ن تحريب محمبود شباكر  155/9دار
إحيبباء الت براث العربببي فببي تفسببيره لرولببه تعببالى( :ولببو ل ب اللببه فببيه خي ب اور خسببمعه ) (اخنفببال )13 :وانظببر
 95/25ا ية ( )7سور التوبة.

( )2تفسببير غري ب

الر بر،ن

 51وانظببر

ترجيحه الرول اخصو واخقر .

124

311

157

411

 515فببي إي براده الجملببة نفسببها فببي

يببدلل لببى أنببه أراد الصببفر بعينهببا قولببه :فبباق لونهببا والعببر ال ترببول :أسببود فبباق

فيما أ ل وانما ترول :أسود حالئ وأحمر قاني وأصفر فاق (.)2
وظهببرت بببذلئ شخصببيته

نببدما رد هببذا المعنببى مصببوباو لببه بنبباء لببى مببا

لمببه مببن كببء العببر فببي وصببف اخلبوان لكنببه اسببتدرئ متواضببعاو حتببى ال يرا ب

باخمر بل حس

ظنه ومنتهى لمه حتى ال تلخذ ليه وهذا منهج العلمباء لبى

الرغ من غلبة ظنه لكنه يستدركون خوفاو من الخاأ والمأخذ.

ويشير إلى أصل الفعل أو اللفظ في استخدامه فبي معبان مترارببة ففبي قولبه
تعالى :س ُ ِل لغير المه( المالد  )3 :يرول :أا ذبو لييبر اللبه وذكبر نبد ذبحبه
غير اس الله ( .)1واستهءل الصبي منه أا صوته واهبءل الحبج منبه أا البتكل

ب يجابببه والتلبيببة ف بربا بببين معنببى اإلهببءل أص بءو أنببه رف ب الصببوت والببذكر وكلهببا
اء أكان من الصبي أ
ترج إلى معنى رف الصوت وارتفا ه ند أمر محدد سو و
الحاف ند التلبية أ الذبو ويتب المنهج نفسه ند لفظ المتردية والجوارح(.)3

ويببرجو أحيان بوا معنببى لببى ،خببر بنبباء لببى ش بواهد مببن ا يببات أو الحببديث أو
كب ببء العب ببر كونب ببه أولب ببى بالص ب بوا ففب ببي قولب ببه تعب ببالى :قععععاب قوسععععين سو سدنععععك

(الببنج  )9 :ير ببول :أا ق ببدر قوس ببين ب بربيين وق ببال ق ببو الر ببول :ال ببذراو أا ك ببان م ببا
بينهمببا قببدر ذ ار ببين والتفسببير اخول أ جب

( )2تفسير غري

الرر،ن

إلببي لرببول النبببي صببلى اللببه ليببه وسببل :

.53

( )1الساب

.245

( )3الساب

.242 245

151

قببول أحببدك مببن الجنببة أو موض ب قببده خيببر مببن الببدنيا ومببا فيهببا)

(لرببا

()2

والرببد

السوا (.)1
لديها

ويلح ببظ ا تم بباده ل ببى اللي ببة أساسب باو خن الع ببر ال تع ببرف إال الر ببول المعل ببو

أدواته .

أسند ذلئ بحديث شريف ليد

وبالاريربة نفسبها يعبر

رأيه وما يذه

إليه مما أالره العر

لى

للفببظ التسبني مبن قولببه تعبالى :ومزاجعه مععن تسععنيم

(الماففين )17 :فيرول( :)3أا من ٍّلو وأصل هذا من سبنا البعيبر ومنبه تسبني
الربور وهذا أ ج إلي لرول المسي بن لل في وصف ام أر :
يريد جبءو

ت َ رَا ار
اف من َنلبج تَب نسني اشب َيب ن

َن ا
كبأ إل
بريرَتاه با لنل َمب ب از

ويلمببل نببد ابببن قتيبببة تفا ببل با يببة حتببى ينفببذ إلببى م ب الفه ب مببن خببءل
تركيبزه الشببديد لببى الصببور أيببن هببي ومبباذا تريببد أن تسببتجل
ن وصف الجنبة قبالءو( :)4ذهب

مببن النظببر فتحب إلبدث

إلبى شبجرها ال إلبى أرضبها خن اخنهبار تجبرا

تحته الشجر .

الصبور

وتلئ لفتبة تببدا تفا لبه مب ا يبات ولعبل َم نبن دقب النظبر واسبتو
بكامببل جزلياتهببا أيببن تريببد أن ترببف المتلرببي ي ارهببا كمببا ذكببر ابببن قتيبببة :أن اخنهببار
( )2البخببارا :أب بو بداللببه محمببد بببن إسببما يل صببحيو البخببارا حببديث رق ب  1793كتببا
الكت

العلمية بيروت ا (2421 )2هب. 2991-

( )1تفسير غري
( )3الساب

الرر،ن

.411

 515ل أ بر لبى البيبت فبي ديبوان المسبي

مببن إشببار ابببن قتيبببة إلببى أنببه مببن شببعر المسببي

ببن لبل وال فبي كتب

انظببر :شببعر المسببي

منشورات جامعة ملتة  2994ا (2425 )2هب . 2994
( )4الساب

الجهبباد والسببير دار

.43

159

اخد

والمعباج

لبى البرغ

بببن لببي تحري ب د .أنببور أبببو سببويل

تجرا تحت الشجر لتكون أمت في التصوير والتلوين .ويبدو أن ابن قتيبة أفاد تلئ
النظببر وتببدقي الصببور مببن الفبراء فببي كتببا

معبباني الربر،ن حبين يرببول :ذهب

إلببى

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

 .)45أا يلت م لها مرات ولو قال يضبعفها لكبان مبر واحبد
لى الوزن والصيية.

()1

ففبر بينهبا بنباء

واذا كانت اخلفاظ مترادفبة أو قريببة المعنبى أو متسباوية فبي االسبتخدا ف نبه

يببأتي بهببا جميع باو فببي موض ب واحببد فيرببول( :)3النريببر النراببة مببن الن بوا  ...الفتيببل

الرشببر فببي باببن الن بوا الراميببر الفوقببة التببي تكببون فيهببا الن بوا  .ويرببول نببد قولببه

تعببالى :ىن الصععالك كانععت عمععك المعؤمنين كتابعا م موقوتعا م( النسبباء .)4()253 :أا

موقتباو يرببال وقتبه اللببه لبيه

ووقتببه أا جعلبه خوقببات ومنبه :وىذا الرسععل سقتععت

(المرسءت )22 :ووقتت أيضاو مخففة .

وهو بذلئ يتب اريربة تتبب اللفبظ وجبذره وأبنيتبه فبي الربر،ن الكبري ليسترصبي

معانيه ببا وجوانبه ببا و ل ببى أا الوجب بوه وردت وه ببي ارير ببة س ببب به ببا المعاصب برين
والمحد ين في التفسير الموضو ي

()5

وهي تتب اللفظ أو ما يخصه من معنى في

الموضوو الواحد أين ورد في الرر،ن الكري .

( )2انظببر :الف براء :أبببو زكريببا يحيببى بببن زيبباد معبباني الر بر،ن تحري ب أحمببد يوسببف  124/2دار السببرور بيببروت
يرول :يذه

إلى الاين فيبنفا فيهبا ذهب

إلبى الهيلبة وكبذلئ انظبر  49/2فبي تبذكير مبن( :وان مبن الحجبار )

(البرر .)73 :
( )1تفسير غري

الرر،ن

( )3الساب

.219

( )4الساب

.235

.17

( )5انظر الخالدا :صءح ببدالفتاح التفسبير الموضبو ي ببين النظريبة والتابيب
ا (. 2997 )2

125

 19دار النفبالل – اخردن

ويلمببل فببي بع ب

جوان ب

إلى أبعد منه ربما ليكون قري

في مواض من كتابه كا تي:

()2

تفسببيره أنببه منص ب

لببى ظبباهر اللفببظ ال يجبباوزه

العامة والمتلرين فتناول اللفبظ
الفه واإلد ارئ لدا إل

 ومن ل يستا منك اوالو :أا ل يجد سعة. أن ينكو المحصنات :يعنى الحرالر. فمما ملكت أيمانك من فتياتك الملمنات :يعني اإلماء. و،توهن أجورهن بالمعروف محصنات :فالف. غير مسافحات :غير زوان. وال متخذات أخدان :أا متخذات أصدقاء( .النساء.)15 :ويبدو أنه أفاد هذه الاريرة من أبي بيد في كتاببه مجباز الربر،ن إذ أ جب

بها وسار ليها وسلئ مسلكها فيرول أبو بيد (:)1
 واذا قالت المءلكة :م ل قالت المءلكة. -من أنباء اليي  :من أخبار اليي

نئ.

ما غا

 وما كنت لديه  :أا نده . أقءمه  :قداحه . يكفل :يض ،( .ل مران)44-41 :( )2تفسير غري

الرر،ن

 214وانظر

152

159

121

175

 453وفي مواضب شبتى

من كتابه.
( )1التيم ببي :أب ببو بي ببد معم ببر ب ببن الم ن ببى مج بباز الرب بر،ن تحريب ب محم ببد فب بلاد س ببزكين  93/2ملسس ببة الرس ببالة
بيروت ا ( 2912 )1وانظر 215 215/2 :وهي اريرة اتبعها أبو بيد .

122

ويرقب ابببن قتيبببة السببيا أحيانباو أيببن ينتهببي بببه المعنببى وأيببن يببت بببه الكببء
وهب ببو مب ببا أصب ببالو ليب ببه لمب بباء الر ب براءات والتجويب ببد بب ببالوقف واالبتب ببداء وم ب بواان

االسببتلناف

()2

ففببي قولببه تعببالى :خعععتم المعععه عمععك قمعععوبهم وعمعععك سعععم هم وعمعععك

سبصععار م( البرببر  .)7 :يرببول :بمنزلببة اب ب اللببه ليهببا والخببات بمنزلببة الابباب

وانمببا أراد أنببه أقفببل ليهببا وأغلرهببا ...ب قببال ببز وجببل :و لببى أبصبباره غشبباو
ابتداء وتما الكء اخول

ند قوله :و لى سبمعه ( .)1فتبدل هبذه اللفتبة لبى أنبه

لى ل بمواان الربراء ومصبالو الربراء ومبواان الوقبف واالبتبداء

()3

الله.

فبي كتبا

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

ومن الناس من يشعري نفسعه ابتغعا مرضعات المعه( البربر )157 :أا يبيعهبا
يرال شريت الشيء إذا بعته واشتريته وهو من اخضداد (.)4
ويايل الشرح والتعلي في لفظ الررء أهو الحي

أ الاهبر ويسبتعين لبى

ذلئ بما جاء في الحديث الشريف فيرول( :)5وهي الحبي
وهبي اخاهبار أيضباو
واحببدها قببرء ويجم ب لببى أق براء أيض باو ...وقببال النب بي صببلى اللببه ليببه وسببل فببي

المستحاض ببة( :ترع ببد ببن الص ببء أي ببا قرله ببا)( )2يري ببد أي ببا حيض ببها ...وان جع ببل
( )2انظب بر اخش ببموني :أحم ببد ب ببن محم ببد ب ببن ب ببدالكري من ببار اله ببدا ف ببي معرف ببة الوق ببف واالبت ببداء

 31مكتب ببة

الحلبي مصر (2393 )2هب . 2973 -
( )1تفسير غري

الرر،ن

.45

( )3انظببر الجريس ببي :محم ببد مك ببي نص ببر نهاي ببة الر ببول المفي ببد ف ببي لب ب التجوي ببد تحريب ب  :محم ببود حس ببين الزهي ببرا
 159دار الجنان ا (. 1559 )2
( )4تفسير غري
( )5الساب

الرر،ن

.12-15

.17-12

( )2الترمذا :أبو يحيى محمبد ببن يسبى الجبام الصبحيو تحريب  :أحمبد شباكر رقب  115/2 212دار الكتب
العلمية بيروت.

121

ق أر والاهر ق أر خن أصل الررء في كء العر  :الوقبت  .فهبو ينظبر إلبى

الحي

اللفظ فبي أساسبه نبد العبر

وكيبف اسبتخد

مما تساوا استخدامه في أصل اللية والوض .
والبذا يظهبر لببى تفسبير غريب

ب يوضبو إن كبان مبن اخضبداد أو

الربر،ن أنبه يتنبباول اخلفباظ فببي سبياقها وفببي

موضببعها غالب باو مببن خببءل تركيبهببا وال يتناولهببا مفببرد إال فببي م بواان قليلببة فيببورد
الجمل ببة أصب بءو ب ب يأخ ببذ اليريب ب

أو غي ببر المفه ببو ليوض ببحه ول ببيل كم ببا يفع ببل

المفسرون فهو ليل تفسي اور بالمصالو وليل معجماو لمعاني المفبردات فبي الوقبت
نفسه بل هو بين هذا وذائ اختصا اور غالباو وشبرحاو فبي النبزر اليسبير منبه وانظبر
في كتابه تناوله للتراكي  :الله يتوفى اخنفل يو النفا في الصور
 32شببعالر اللببه

إقامببة الصببء

 31فمببا أصبببره

15-14

لببى النببار

29

()2

وكذلئ جرا في معظ كتابه لى هذا النس .
ويبببدو أنببه يشببير إلببى تببداخل اللفببظ مببن خببءل المعنببى وسبببل اسببتخدامه فببي
كء العر

ففي قوله تعالى :ب ائنها معن ىسعتبر (البرحمن )54 :يربول :قبال

الفراء قد تكون الباانة ظهار والظهار باانبة وذلبئ أن ك إلبل واحبد منهمبا قبد يكبون
وجه باو ترببول العببر  :هببذا ظهببر السببماء وهببذا باببن السببماء لظهرهببا الببذا ن براه...
وهببذا مببن جب

التفسببير كيببف تكببون الباانببة ظهببار والظهببار باانببة ( .)1ويايببل

الوقوف ندها ك ي اور ويورد اخقوال واخحاديث ليوضو ما خفي منها وما غا
المتلرين.

( )2وانظر
( )1تفسير غري

.177 217 212
الرر،ن

.442

123

ن

القضايا المغوية والصرفية
شكلت الرضبايا الليويبة والصبرفية اخسبال البذا قبا

ليهبا كتبا

لى اللية ومراميها ودالالتهبا وكونبه قصبد اليريب

فبء ب إلبد أن يكبون ملبه

تفسببير غري ب
يرو

اببن قتيببة

الر بر،ن فببالعنوان دال بذاتببه لببى موضببو ه فتفسببير اليري ب

أساس باو

منصباو لى اللية وتصاريفها لذلئ يلحظ أنه ي ير قضايا ليويبة ويحلبل اللفبظ إلبى

ما يحتمله من معان أو ليات وك ي اور ما يورد وزن اللفظ ومي ازنبه وبنباءه .فيربول فبي
بعب أسببماء اللببه سبببحانه( :)2الببودود وفيببه قبوالن هببو فعببول بمعنببى َمفعببول كمببا
ير ببال :رج ببل هي ببو أا مهيب ب يب براد ب ببه م ببودود وير ببال ه ببو فع ببول بمعن ببى فا ببل

كرولببئ غفببور بمعنببى غببافر أا يببود ببباده الصببالحين  .فببأورد الببوزن والتص بريف
خدمة لمراده من التوضيو والشرح والتفسير.

ولَ َحببظ أن ك ي ب اور مببن الصببفات مببا جبباء لببى وزن واحببد جامع باو لهببا فببي نس ب
واحبد فيربول( :)1ومبن صبفاته مببا جباء لبى فعيبل بمعنببى فا بل نحبو قبدير بمعنببى

قادر ...ومن صفاته ما جباء لبى فعيبل مبا يكبون منهبا غيبر لفظهبا نحبو :قريب
وجليل ...وال يظن أنه فعل ذلئ إال ليجم تلئ الصفات في با

واحبد مبن خبءل

أوزانها والى مبا يبلول معناهبا إبب ار اوز لبداللتها واختصبا اور لمبا شبراه لبى نفسبه فبي

المردمة وتسهيءو

ب نعداو ن التكرار والتاويل والملل.

أمببا حببروف الر بر،ن الك بري 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
بنيببت ليببه فيرببول(:)3فعععادارستم فيهعععا( البرببر )71 :اختلفببت واخصببل تببدارأت

( )2تفسير غري

الرر،ن

( )1الساب

.27-22

( )3الساب

.54

.21

124

فأدغمت التاء في الدال وأدخلت اخلف ليسل السكون للدال اخولى  .فبين ما جرا
ل ببى اللف ببظ م ببن خ ببءل االس ببتخدا والس ببهولة

ل ببى بباد الع ببر ف ببي جريه ببا نح ببو

السببهولة فببي كءمهببا ومنارهببا .وقببال فببي قولببه تعببالى(:)2ال تضععار والععدك بولععد ا

(البر ببر .)133 :بمعن ببى ال تض ببارر ب ب أدغب ب الب براء ف ببي الب براء  .ويلح ببظ ذل ببئ ف ببي

()1
مواان د من كتابه  .ولعله أراد بذلئ أن يرف الرارئ لى أسبال اللفبظ إبعباداو

للبل واليمو
ويرق

في بعضها وهي ناية واضحة وااءو لى اللية واضو.

اببن قتيببة تببادل الحبروف فبي أماكنهبا فيربول فبي لفبظ مكبة وبكبة مبن

قولبه تعبالى :ىن سول بيعت وضععإ لمنعاس لمععذي ببكعة مباركعا م،( ل مبران:)3()92 :
بكة ومكة شيء واحد والباء تبدل من المي يرال سمد رأسه وسبده إذا استأصله

وشبر الز والز

ويربال :بكبة موضب المسبجد ومكبة :البلبد الحب ار  .فبذكر اللفببظ

ب جبباء بمببا يشبببهه مببن الليببة وم ببل بببه ب فببر بينهمببا مببن حيببث المعنببى وهببي

إشار جميلة لتبادل الحروف .وفَتنو ،فا جديد في المعنى وهذا التفري مبن حيبث
تب ببادل الح ببروف لب ب ي اش ب نبر إلي ببه أب ببو بي ببد وال الفب براء ف ببي كتابيهم ببا( )4إال أن ه ببذا

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

ويتبباب ابببن قتيبببة تبببادل الحببروف فببي ببد م بواان مببن كتابببه كمببا فببي قولببه

تع ببالى :سو يكبععععتهم فينقمبععععوا خععععائبين،(ل م ب بران )217 :ف ببيلحظ إب ببدال التب بباء
وانرءبهببا إلببى دال نببد أهببل النظببر ويببدلل لببى ذلببئ بالشببعر وقببول العببر

( )2تفسير غري

الرر،ن

.19

( )1الساب

.212 227

( )3الساب

.257

( )4انظر مجاز الرر،ن

 97ومعاني الرر،ن

( )5انظر تفسير الابرا .25/4

.117
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ب

يرول( :)2التاء والدال متراربتا المخرجين والعر تدغ إحداهما فبي اخخبرا وتببدل

إحداهما من اخخرا كرولئ :هرت ال و وهرده إذا خرقه .كذلئ كبت العدو وكبده
وم له ك ير .
واذا كان الفعل من ذوات اليباء أو البواو إلنببه وببيإلن وان احتمبل اال نبين نبد
العببر أش ببار إليببه كم ببا فببي قول ببه تعببالى :سو متحيعععزا م ىلعععك فئعععة(اخنف ببال)22 :
فيرببول( :)1تحببوزت وتحيببزت باليبباء وال بواو وهمببا مببن (انحببزت)  .وان كببان اللف ببظ
مسببتخدماو لببى ح برفين أشببار إليببه وأرج ب الرببارئ إلببى كتابببه المشببكل لءزديبباد مببن
البيان والمعرفة فيرول( )3في قوله تعالى :رجز الشعي ان(اخنفبال :)22 :الرجبز
والببرجل يتعرفببان لببى معببان قببد ذكرتهمببا فببي كتببا المشببكل  .و رببد لهببا فصبءو أو
باباو في كتا المشكل مبيناو معانيها واستخداماتها(.)4
واذا كبان تببادل الحبروف ممبا يبل ر فببي المعنبى أو يتحبول إلبى معبان أخببرا
مما استخدمته العر أشار إليه وان كان االختءف يسي اور كلفظ النري من قوله
تعالى :وب ثنا منهم اثنك عشر نقيبا م( المالد  )21 :فيرول( :)5والنرابة والنكاية
شبببه بالع ارفببة ولعلببه اخببتءف لببدا العببر فببي لهجاتهببا ناش ب مببن ناحيببة الجببرل
الصبوتي أو ابيعببة الصببوت نارباو كمببا فببي قولببه تعبالى :وج منععا قمععوبهم قاسععية
(المالد  .)23 :فيرول في تبادل الحروف صوتاو( :)2الراسية والعاسبية والعاتيبة واحبد
وهي اليابسة فاالختءف صوتياو من جراء جرل الصوت وانينه.

( )2تفسير غري

الرر،ن

( )1الساب

.271

( )3الساب

.277

( )4انظر تأويل مشكل الرر،ن
( )5تفسير غري
( )2الساب

الرر،ن
.241

.222

 472المكتبة العلمية ا (. 2912 )3
.242

122

وينفذ من خءل ذلئ إلى تعدد الليات في اللفبظ ففبي قولبه تعبالى :ىنعه كعان
حوب عا م كبيععرا م( النسبباء .)1 :يرببول( :)2وفيببه ببءث ليببات :حببو

وحببو
َ

وحببا

وكذلئ قوله تعالى :وآتوا النسا صدقاتهن( النساء )4 :يرول( :)1يعني المهبور
صببدقة وفببي ليببة أخببرا :صب نبدقة  .هببذا لببى مسببتوا اخببتءف الليببة أمببا مببا
واحببدها َ
يتبعه أ ر في المعنى من خءل اختءف اللية ف نه يوضحه كمبا فبي قولبه تعبالى:
ال يحععل لكععم سن ترثععوا النسععا كر عا م( النسبباء )29 :يرببول( :)3ال َكب نبره ههنببا بمعنببى
اإلكراه والرهر فأما الكره بالض فبمعنى المشبرة ...وال يربال او باو أو كرهباو بالضب
فف ببر بينهم ببا خش ببية الوق ببوو ف ببي الخا ببأ وب ببين مب بواان االس ببتخدا وض بببا اللف ببظ

المناس ب

للمعنببى المواف ب لببه وتلببئ ميببز البببن قتيبببة فببي إب براز م ببل تلببئ المعبباني

واالختءف المعنوا المبني لى اختءف صور اللفظ(.)4

الشوا د الش رية
تش ببكل الشب بواهد الش ببعرية مرتكب ب اوز الب ببن قتيب ببة ف ببي ت ببرجيو م ببا ي ببذه

إلي ببه أو

توضببيو لفببظ أشببكل مببن خببءل سببياقه فيسببتعين بالشبباهد الشببعرا زيبباد فببي البيببان
()5
ففي قوله تعالى :بيت ائفة معنهم( النسباء )12 :يربول  :أا قبالوا وقبدروا لبيءو

غير ما أ اوئ نها اور قال الشا ر(:)2

( )2تفسير غري

الرر،ن

( )1الساب

.229

( )3الساب

.211

.221

( )4انظببر فببي الرضببايا الليويببة والص برفية

371 375 352 355 359 355 271 252 225 52

.493 437 411 392
( )5تفسير غري

الرر،ن

.232

( )2ديوان اخسود بن يعفور صنعة نورا حمودا الريسي
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 27وزار ال رافة واإل ء . 2921

أَتَب ب ب ب ب ب ب ب ب نبوني َفلَ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ن أر َ مب ب ب ب ب ب ب ب ببا بيإلت ب ب ب ب ب ب ب ب بوا

حلز :

وكب ب ب ب ب ب ب ببانوا أَتَب ب ب ب ب ب ب ب نبوني بش ب ب ب ب ب ب ب بيء نكب ب ب ب ب ب ب ب نبر

والعببر ترببول هببذا أمببر ق ب كدر بليببل وفب ابرا منببه بليببل ومنببه قببول الحببارث بببن

()2

ا
فلمب ب ب ب ب ب ب ب ببا
باء إل
أن
َج َمع ب ب ب ب ب ب ب ب بوا أ نَمب ب ب ب ب ب ب ب ب َبره شب ب ب ب ب ب ب ب ب و

ض نوضب ب ب بباء
َصب ب ب ب َبب ن
حت لَه ب ب ب ب ن َ
َصب ب ب ب َببحوا أ ن
أ ن

وقال بعضه  :بيت االفة أا بدل وأنشد:
الملاي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب
َو إلبي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب َ
بت قَ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب نبولي َ نب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب َبد َ

()1

بئ الل ب ب ب ب ب ببه َ نب ب ب ب ب ب ببداو َكف ب ب ب ب ب ببو اور
ب ب ب ب ب ب ب ابئ قاتَل ب ب ب ب ب ب َ

وهببذه منهجيببة اتبعهببا أبببو بيببد والفبراء كلهب يفببزو إلببى الشببعر لتأييببد مذهبببه

ورأيه(.)3

معنبباه فيرببول :فببي

ويببورد الشبباهد الشببعرا أحيانباو إل بببات لفببظ مفببرد أو ترريب
قوله تعالى :يسيلون عن األنفال( اخنفال :)4()2:واحدها نفل قال لبيد:
إان تَ نرب ب ب ب ب ب ب ب ب ب َبوا ربنب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا َخ نيب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر َن َفب ب ب ب ب ب ب ب ب ب نبل

وبب ب ب ب ب ب ب ب ب ا
ذن الل ب ب ب ب ب ب ب ببه َرني ا ب ب ب ب ب ب ب ببى و َ َج ب ب ب ب ب ب ب ب نبل

()5

فيرببول فببي قولببه تعببالى :فشععرد بهععم مععن

وقببد يببورده إل بببات ليببة أو لهجببة

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

 132دار المعرف ببة ا (2417 )3ه ب ب-

( )2الزوزن ببي :أب ببو بدالل ببه الحس ببين ب ببن أحم ببد ش ببرح المعلر ببات الس ببب
 1552بيروت – لبنان.
( )1البيت ذكره الابرا لألسود بن امر الاالي تفسير الابرا .292/9

( )3انظر مجاز الرر،ن  135 157 225/251/2ومعاني الرر،ن .135 127 121/2
( )4تفسير غري

( )5المرج الساب

الرر،ن

 277البيت للبيد شعر لبيد بين الجاهلية واإلسء د .زكريا صيا

 215والبيت في لسان العر غير منسو

121

ماد شرد .137/3

 99ا (.)1

أاَ ب ب ب ب ب ب ب ب كبوف باخَب ب ب ب ب ب ب ب ب ا
باا او ك ب ب ب ب ب ب ب ب إلبل َي ب ب ب ب ب ب ب ب نبو

َم َخافَب ب ب ب ب ب ب بةَ أَ نن ي َش ب ب ب ب ب ب ب كبرَد باب ب ب ب ب ب ببي َحك ب ب ب ب ب ب ببي

وكما في قوله تعالى :حتك تضعإ الحعرب سوزار عا( محمبد )4 :يربول(:)2

أا يض أهل الحر السءح قال اخ شى:
وأَ ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب َبد ندت لانل َحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب نبر ا أ نَوزَارهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا
داود يح ب ب ب ب ب ب ب ببدا به ب ب ب ب ب ب ب ببا
و امب ب ب ب ب ب ب ب نبن َن نس ب ب ب ب ب ب ب ب ابج َ

ارماحب ب ب ب ب ب ب باو ااب ب ب ب ب ب ب بواالو َو نخ ب ب ب ب ب ب ببيءو ذك ب ب ب ب ب ب ببو ار
بي ا ي ب ب ب ب ب ب اور فَ اعي ب ب ب ب ب ب ار
ل ب ب ب ب ببى أ ب ب ب ب ب ببر الح ب ب ب ب ب ك

وفي قوله تعالى :ريب المنون( الاور )35 :يربول( :)1المنبون البدهر قبال
أبو ذلي :
ا
المن ب ب ب ب ب ب ب ب ا
بون َورنيباه ب ب ب ب ب ب ب ببا تَتَ إل
وجب ب ب ب ب ب ب ب ب
أَم ب ب ب ب ب ب ب ب َبن َ

والب ب ب ب إلبد نهر لب ب ب ببيل بم نعت ب ب ب ب

ويستعين بالشاهد الشعرا ليدلل لى أن اخسبلو والتركيب

َمب ب ب ب نبن َي نجب ب ب ب َبزو
فبي الجملبة ممبا

استخدمته العر في كءمها ففي قوله تعبالى :وما نقموا منهم ىال سن سغنا م المعه
ورسوله من فضمه( التوبة )74 :يرول( :)3وهذا كرول الشا ر:

ومب ب ب ب ب ببا َنرَ ب ب ب ب ب ب َ إل
النب ب ب ب ب ببال مب ب ب ب ب ب نبن أميب ب ب ب ب ببة إال
( )2تفسببير غري ب

الر بر،ن

أنهب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي نحلم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببون إن َغ ا
ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببوا
ن
َ

 459والبيببت فببي دي بوان اخ شببى شببرح د .محمببد محمببد حسببين

 235المكت ب

الشرقي بيروت.
( )1المرج الساب

 415والبيت خبي ذلي

تحري  :لي البجاوا

( )3المرج ب السبباب
يوسف نج

جمهر أشعار العر

.534

 .295واخبيببات اخولببى لعبيببد اللببه ب بن قببيل الرقيببات ديوانببه تحري ب د.محمببد

 4دار صادر بيروت 2371هب. 2951-

والبيبت اخخيببر للنابيببة الببذبياني شببرح ديبوان النابيببة الببذبياني

بيروت.

الررشي :أببو زيبد محمبد ببن أببي الخابا
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 25منشببورات دار مكتبببة الحيببا

وأإلَنه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب س ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباد الملب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا
بوئ ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببء

إل
العب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب َبر
تَ ن
صب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلو إال لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي اه َ

 .....وكرول النابية:
وال َ نيب ب ب ب ب ب َ اف ب ب ب ب ببيه َغ ني ب ب ب ب ب َبر أ إل
َن س ب ب ب ب ببيوفه

او ال َكتالا ب ب ب ب ب ا
بهب ب ب ب ب إلبن فلب ب ب ب ببو ئل مب ب ب ب ب نبن اقب ب ب ب ب َبر ا

وفي اشترا أسماء الله الحسبنى تبراه يستشبهد بالشبعر ففبي حدي به بن اسب

السء يرول(:)2

قال الشا ر:
بءم اة أ ُّ َب نكب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببر
تحكي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بي بالسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب َ

فَه ب ب ب نبل ل ب ب ببئ بع ب ب ببد قَوم ب ب ببئ ام ب ب ب نبن س ب ب ببءا
َ
َ
ن

وقد بين ذلئ لبيد فرال:
السب ب ببءا نليكمب ب ببا
الحب ب ب نبول ب ب ب اس ب ب ب إل
إلب ب ببى َ

وم ب ب نبن َي نب ب ب ابئ َحب ب بوالو ك ب ببامءو فَرَ ب ببد أ ن تَب ب ب َذر
َ

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

( )2تفس ببير غريب ب

الرب بر،ن

وال اني للبيد خزانة اخد

 7-2والبي ببت اخول ف ببي لس ببان الع ببر غي ببر منس ببو

م بباد س ببل 119/21

البيدادا :بدالرادر بن مر  127/1دار صادر بيروت.

( )1انظب ب ب ب ببر استشب ب ب ب ببهاده بالشب ب ب ب ببعر

د مما

421 435 173 132 111 279 233 53 24 23 1

 529 559ومواان غيرها ك ير.

175

شوا د الحديث النبوي الشريف
يتكب ابببن قتيبببة لببى الحببديث الشبريف فببي مبواان ببد مببن كتابببه تأكيببداَ و
للمعنى المراد وتوضيحاو لما قد ال يفه من ا يبة فيشبرحها بب يراد الحبديث إن كبان

فيرببول( :)2هببو م ببل قببول الرسببول صببلى اللببه ليببه
ذلببئ يزيببل اإلشببكال واليمببو
()1
اب لَببه اق ن
(فمب نبن قَضب نبيت لببه بشببيء امب نبن َحب ك أَخيببه فببء يأنخب نذه ف إلنمببا أَ نق َ
اعبةو
وسببل َ :
امب َبن إل
النببار)  .فجبباء بالحببديث لتوضببيو معنببى قولببه تعببالى :وتععدلوا بهععا ىلععك الحكععام
لتععيكموا فريق عا م مععن سمععوال النععاس( البرببر  .)211 :وليزيببل اإلشببكال فببي دف ب المببال
خجل الظل وأخذ ما ليل له به ح  .وكما فبي لفبظ الخبء

مبن قولبه تعبالى :معا

له في اآلخرك معن خعال ( البربر  )251 :ف نبه أورد قبول الرسبول صبلى اللبه ليبه
()3
ا
رو ال َخء َ لَه ن ) أا ال حظإل.
وسل ( :لَي َلي َ
كد إلن الله هذا الدين ب ن
ويعب إلبول لببى الحببديث فببي لفببظ بببور مببن قولببه تعببالى :وكععانوا قومععا م بععورا م

(الفرقان )21 :ليلكد معنى البور وهو الهءئ أو المرغو
عوذ بالله ام نن َبو اار اخكي .
رسول الله صلى الله ليه وسل يتَ إل

نه فيرول( :)4وكان

وف ببي قول ببه تع ببالى :فعععا ر السعععموات واألر ( اخنع ببا  )24 :ي ببذكر ق ببول
(كل مولود يولَد لى ا
الرسول صلى الله ليه وسل (ُّ :)5
ا َر ) أا ابتداء الخلب .
الف ن

( )2تفسير غري

الرر،ن

.75

( )1الحديث ن أ سلمة رضي الله نها صبحيو البخبارا محمبد ببن إسبما يل رقب  2927 :كتبا
قضيت له من ح أخيه شيلاو دار الكت

( )3تفسير غري

( )4المرج الساب

الرر،ن

العلمية ا (2421 )2هب. 2991-

 59والحديث ذكره الابرا في تفسيره .532/2
الحبديث اببن اخ يبر مجبد البدين أببو

 322والحديث أورده ابن اخ ير في النهايبة فبي غريب

السعدات تحري ااهر أحمد الزاوا  222/2دار إحياء التراث بيروت.
( )5المرج الساب

الحيبل فمبن

 252والحديث رواية البخارا رق  2315 :كتا

172

الجنالز.

وي بوازن فببي المعنببى بنبباء لببى الحببديث الش بريف ليلكببد مببا يببذه

قولب ببه تعب ببالى :ال يصعععععدعون عنهعععععا( الواقعب ببة)29 :

()2

إليببه ففببي

يرب ببول :وال أراه إال مب ببن

الصداو الذا يعترا ش ار الخمبر فبي البدنيا لربول النببي صبلى اللبه ليبه وسبل –
في وصف الجنة – (وأ نَنهار ام نن َكأنل ما إا نن بها صداو وال َن َدامة) .
وكمببا فببي قولببه تعببالى :فععي سععدر مخضععود(الواقعببة )11 :يرببول( :)1أا ال

ومنببه قببول النبببي صببلى اللببه ليببه وسببل –

شببوئ فيببه كأنببه خضببد شببوكه أا قاب

ضد َش َجرها) .
ضد َش نوكها وال ي نع َ
في المدينة ( :-ال ي نخ َ

واسببتعانته بالحببديث فببي توضببيو أو تأييببد مببا يببذه
()3

حضببو اور

واضببحاو ال سببيما أنببه وضب كتابباو فببي غريب

كتاباو في تفسبير غريب

إليببه فببي كتابببه تشببكل

الحببديث وكأنببه لمببا وضب

الربر،ن رأا أن الحبديث كبذلئ يك بر فيبه اليريب  .ولمبا كبان
وكانت ا يات ربما يفسرها مبا يبرد مبن

الحديث الشريف المرج ال اني في التشري

أحاديث تحوا اللفظ نفسه الذا في الرر،ن الكري ف ن استشهاده بالحديث الشبريف
كببان مببن بببا

الرجببوو إلببى مصببدرين ظيمببين فببي الليببة واخلفبباظ .ويلحببظ أنببه يببورد

الحديث أحياناو مج أز وال يأتي بالحديث كامءو خنه يريد الجزلية التي تحبوا اللفبظ

أو تشببرح غريبببه .وتلببئ تشببكل روافببد مببن رافتببه وااء ببه لببى الحببديث وأشببعار
العر حينما تصدا لموضوو غري

الرر،ن الكري .

القرا ات القرآنية
( )2تفسببير غري ب

الر بر،ن

 447والحببديث فببي مسببند اإلمببا أحمببد رق ب  15/4 15/22217 :مببن كببأل مببا بهببا

من صداو إشراف :د .سمير اه المجذو

المكت

اإلسءمي ا (2423 )2هب. 2993 -

( )1المرج ب السبباب نفسببه والحببديث مببن روايببة البخببارا رق ب  2517 :كتببا

الحببج ال يعضببد شببوكه والنهايببة البببن

اخ ير .39/1
( )3انظب ب ب ب ببر اسب ب ب ب ببتعانته بالحب ب ب ب ببديث

357 142 145 155 275 211 229 225 222 259 71

 552 441 417 319 352وغيرها ك ير.
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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
تواف الرراءتين في الداللة لى معنى أو فه فو فه ليفتو ،فاقاو جديد في المعنى
()2
والتفسببير كمببا فببي قولببه تعببالى :ومعععا عععو عمعععك الغيعععب بضعععنين(التكببوير)14 :
بالضاد والظاء فتكون بالظاء بمعنى مته بما يخبر به وبالضاد بمعنى البخل ليل
بخيءو في ما ينفعك  .وكء الرراءتين متواتر ند لماء الرراءات والرراء ومشهور نبد
قراء اخمصار( )1ولكل وجه في التفسير وهو ما أشار إليه في مكانه.
ومن إشارته إلى الرراءات نظر إلى اختءف الرراءتين بزياد حرف أو نرصه
كما في قوله تعالى :عين حمئة(الكهبف )12 :ف نهبا ترب أر حاميبة أراد حبار ( )3وقبد
أشببار إلببى قراءتهببا ابببن الجببزرا( )4مببن ق براء نبباف وابببن ك يببر والبص بريان وحف ب
بيير ألف بعد الحاء وهمز الياء وق أر الباقون باخلف وفتو الياء من غير همبز لكبن
ابن قتيبة ل يوردهبا إيبراد الناقبل ببل وضبو معنبى اال نتبين فربال( :)5ذات حمبأ ومبن
قرأ :حاميبة أراد حبار واستشبهد لبى أحبد المعنيبين ببيبت مبن الشبعر موضبحاو معناهبا
()2
وملكداو قر المعنيين من روح ا ية فرال:

قال الشا ر يذكر ذا الررنين:
فَب ب ب ب بأَتَى مييب ب ب ب ب َ إل
الش ب ب ب ب نبم ا
ل نن ب ب ب ب َبد م باهَ ب ب ب ببا
َ
الرر،ن

( )2تفسير غري

ف ب ب ب ب ببي َ ب ب ب ب ب نبي ان خلب ب ب ب ب ب

وَب ب ب ب ب بأنا َح نرقَ ب ب ب ب ب ابد

.527

( )1انظر الجزرا :أبو الخير محمد بن محمد النشر في الرراءات العشر  .391/1دار الكت
( )3تفسير غري

الرر،ن

العلمية بيروت.

.175

( )4النشر في الرراءات العشر .324/1
( )5تفسير غري

الرر،ن

( )2المرج الساب
ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برأا مييب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب

.175
 175والبيت نس

في اللسان خمية بن أبي الصلت  325/2ماد خل

الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمل ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد م به ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا
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فب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببين ذا خل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب

بن

:

و ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأا حرمب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد

وذكببر فببي قولببه تعببالى :كيععف ننشععز ا(البرببر )159 :ف نهببا بببالراء وال بزاا
فيكببون معناهببا بببالراء نحييهببا وبببالزاا نحببرئ بعضببها إلببى بع ب ونز جببه ومنببه
يرال :نشز الشيء ونشزت الم أر لى زوجها(.)2
ويبدو أنه يورد ذلئ ليدلل لى أن الشاهد الرر،ني في قراءاتبه المتعبدد يكبون
ذا أ ب ببر واضب ببو فب ببي تفصب ببيل الوجب ببه الليب ببوا والمعنب ببى الب ببداللي بب ببل يوجب ببه المعنب ببى
ويصوبه ويعاي ،فاقاو من الفه والتفسير.
وينظبر إلبى الربراءات الرر،نيبة لبى أن بعضببها يعضبد بعضبا وقبد أشبار إلببى
ذلبئ فببي كتابببه تأويببل مشببكل الربر،ن( )1ويبببين أن االخببتءف فببي الربراءات إنمببا هببو
اخبتءف فبي أوجبه الزيباد والبنر واخبتءف الحبرف دون المعنبى لبذلئ لب يعببر
باء بم ببا أورده ف ببي تأوي ببل
له ببذا االخ ببتءف والتوض ببيو ف ببي كتاب ببه غريب ب الرب بر،ن اكتف ب و
المشكل .بل ذكر خءف اخوجه ووضو المعنى فرا .وركز لبى اخبتءف الحبرف
أو الزياد وما لها من أ ر لى المعنى(.)3
وظه ببر أن تفس ببيره وتأويل ببه لح ببديث اخح ببرف الس بببعة الت ببي ذكره ببا ف ببي كتاب ببه
المشكل هو ما ا تمد ليه ابن الجزرا في كتا النشر( )4والزركشي في البرهان
في لو الرر،ن.
عموم القرآن الكريم ومص محاته
تفسببير غري ب

يتضببو لمببن ير ب أر كتببا

الر بر،ن أن ابببن قتيبببة كببان لببى د اريببة

بعلببو الر بر،ن الك بري ومصببالحاته فحفببل كتابببه ب شببارات تببدل لببى معرفتببه وتمكنببه
( )2تفسير غري

الرر،ن

 95وهي قراء متواتر انظر النشر .132/1

( )1انظببر :تأويببل مشببكل الر بر،ن

 41وانظببر مببنهج ابببن قتيبببة فببي كتابيببه تأويببل مشببكل الر بر،ن وتفسببير غري ب

الرر،ن بحث د .يونل حمش خلف.
( )3انظب ببر فب ببي استشب ببهاده بب ببالرراءات الرر،ني ب بة تفسب ببير غري ب ب

الر ب بر،ن

331 199 112 257 254 42

.493 421 455 397 357
( )4انظر :النشر فبي الربراءات العشبر  11/2وانظبر :الزركشبي :ببدر البدين محمبد ببن بداللبه البرهبان فبي لبو
الرر،ن  177/2دار الكت

العلمية بيروت 2411هب. 1552-
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ممببا يرببول وذلببئ ب شببارته إلببى بعضببها فببي ترببدي كتابببه فببذكر السببور التببي تعببرف

بالملين والسب الاوال والم اني والمفصل والحوامي

الرب بر،ن ي ببذكرها المفس ببرون بباد ف ببي مر ببدماته
يوردونببه فببي نايببا كتبببه وكببذلئ كتب

()1

()2

وهبي مصبالحات لبو

ليك ببون المتلر ببي ل ببى لب ب بم ببا

الربراءات فببابن الجببزرا ينرببل ببن ابببن قتيبببة

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

اخول. ...

ءمببة لببى نظ بره الببدقي فببي معبباني ا يببات التببي

ويعبد ذك بره أسببماء السببور

باء لبى
تتحدث نها السور فأورد
أسماء لسور الربر،ن الكبري يظهبر أنهبا كانبت بن و
و
تأمببل فببي معبباني سببياقها وت برادف أحكامهببا ونظببر إليهببا الببدكتور بببد الحميببد سببيد
ُّ
ال ب

أنهببا غيببر مألوفببة لمببن ل ب يتعم ب فببي لببو الر بر،ن خنهببا مخالفببة لمببا هببو

معببروف مببن أسببمالها فببي المصببحف الشبريف( .)4ولكببن المحرب لكتابببه أوردهببا فببي
الحاشببية وذكببر أنهببا كانببت فببي المخاببوا بهببذه اخسببماء غيببر المعروفببة إال سببور

المسد ف نه أ بتها باس سور الله (.)5

( )2انظر :تفسير غري

الرر،ن

.32-35

( )1انظببر الررابببي :أبببو بداللببه محمببد بببن أحمببد الجببام خحكببا الر بر،ن  59/2ومببا بعببدها دار الكتببا
وانظر :أبا حيان :محمد بن يوسف اخندلسي البحر المحيا في التفسير

العربببي

ناية صبدقي محمبد جميبل -15/2

 12دار الفكر للابا ة بيروت 2421هب. 2991-
( )3النشر في الرراءات العشر .17/2
( )4انظببر :ال ب  :بدالحميببد سببيد غري ب

الربر،ن ورجالببه ومنبباهجه

 295وزار اخوقبباف والشببلون اإلسببءمية

سلسلة رافتئ اإلسءمية الكويت.
( )5تفسير غري

الرر،ن

 542وانظر

532

539

175

.545

وم ببن اخس ببماء ال ببذا ذكره ببا د .الب ب

قول ببه :الفاتح ببة :الحمب بد اإلسببراء :بن ببي

إس ب براليل الرمب ببر :سب ببور اقتربب ببت الرل ب ب  :سب ببور نب ببون ق ب بريش :اإليب ببءف المب ببا ون:
أرايت

()2

وربما كان يذكرها بأه إشاراتها أو بماالعها وفواتحها

()1

.

ويعببرف ابببن قتيبببة لببى أسبببا النببزول ويببورد المناسبببة باختصببار شببديد ال
يكاد يتجاوز بض كلمات أو جملة أو جملتين فل يرف ند أسبا النزول بذكر
الحاد ة كاملبة ببل ب شبار يسبير لبى خبءف مبا نبد المفسبرين مبن االسبتاراد فبي
ذكببر المناسبببة وفببي الوقببت نفسببه تببرئ ك ي ب وار مببن مناسبببات النببزول فل ب يعببرف لببى
ذكرها خءفاو لما ذكر د .بدالحميد ال ( )3فهنائ ك ير من المناسبات والمناسبات
المهمة أغفل ذكرها كمناسبة سور المجادلة و بل والضحى ومناسببة أواخبر سبور
النحل وقصة اخنفال و،ية التيم وسور اخح از ( .)4ف غفاله اذك َر المناسبة في ك يبر
من كتابه أمبر يبد و إلبى الي ارببة خنبه ذكبر بعب المناسببات وأغفبل مناسببات ك يبر
مهمببة جببداو م ببل قص بة اخنفببال والمجادلببة و بببل واخح ب از ذ فهببل يعببود ذلببئ إلببى
ا تمبباده لببى الصببحيو منهببا واغفببال غيببر الصببحيو وهببذا أمببر بعيببد فب ن المناسبببات
الس ببابرة مم ببا ج بباءت ب ببه أحادي ببث ص ببحيحة ك بباخح از والمجادل ببة( )5وغيره ببا أ أن ببه
ا تمبد لبى معرفبة المتلرببين للمناسببة أ هبي اريربة مببن ابر االختصبار يظهببر أن
ا تمباده لببى المناسبببة كببان فيمببا يعبين لببى فهب ا يببة فرببا ب يتببرئ مببا سبواه خنببه
ركز كتابه لى شرح اليري وتفسيره وأضر ن باقيه صفحاو.

( )2غري

الرر،ن رجاله ومناهجه

( )1انظر
( )3انظر غري

311

392

 .292-295وقد سا ك ي اور من أسمالها غير المألوفة.

 395ف نه ذكرها بفواتحها ح الزخرف ح الشورا....

الرر،ن رجاله ومناهجه

( )4انظر تفسير غري

الرر،ن

( )5انظب ببر فب ببي ،يب ببات اخح ب ب از

.211

.532 524 452 351 149 277 217
صب ببحيو البخ ب بارا

 314حب ببديث رق ب ب  4791 4792وفب ببي قصب ببة المجادلب ببة

الرزوينببي :بداللببه محمببد بببن يزيببد سببنن ابببن ماجببه حببديث رق ب  11دار ابببن حببز بيببروت لبنببان ا ()2
2411هب 1552-وتفسير الررابي.175/27 :
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وكمبا تحبدث ببن مناسببة النببزول ف نبه ذكبر الناسببا والمنسبوي كمببا فبي حدي ببه

ببن ،يببة الصببو مببن قولببه تعببالى :وعمععك الععذين ي يقونععه فديععة

ععام مسععكين

(البر ببر .)214 :فر ببال( :)2وه ببذا منس ببوي برول ببه تع ببالى :فمعععن شعععهد معععنكم الشعععهر

فميصععمه(البرببر .)215 :وكمببا فببي حدي ببه ببن ،يببة الوصببية( .)1لكنهببا كانببت نببادر

جداو ولعل ذلئ يعود إلى خءف العلماء أصبءو حبول الناسبا والمنسبوي فلب يبرد أن
يدخل في خءفات؛ خن كتابه ال يحتمل م ل هذه الخءفات والن از اتذ
وأشار إلى رلول ا يات وتناسرها ونهاياتها وأنكر الزياد والنر

المفضي

إلى تييير المعنى أو تأويله إلى غيبر مبراده ففبي قولبه تعبالى :ولمعن خعاف مقعام

ربععه جنتععان( الببرحمن )42 :ينرببل ببن الف براء قولببه :وقببد تكببون فببي العربيببة جنببة

واحد قال :أنشدني بعضه (:)3

ا
بين َم ب ب ب ب ب ب ب ب ب إلبرتَنين
َو َم نه َمهَب ب ب ب ب ب ب ب ب نبي ان قَب ب ب ب ب ب ب ب ب نبد م ب ب ب ب ب ب ب ب ب َ

بالسب ب ب ب ب ب ب ب نبمتَني ان
بالسب ب ب ب ب ب ب ب نبم ات ال إل
قَاَ نعتب ب ب ب ب ب ب ببه إل

يريد مهمهاو واحداو وسبمتاو واحبداو ...قبال وذلبئ للربوافي والربوافي تحتمبل .فبذكر
ابف ليبه برولبه :وهبذا مبن أ جب

ذلئ ن الفراء

مبا حمبل ليبه كتبا

اللبه

ونحببن نعببوذ باللببه مببن أن نتعسببف هببذا التعسببف ونجيببز لببى اللببه – جببل نبباله –
في الكء لرأل ،ية

الزياد والنر

()4

ف نكاره لبى الفبراء كبان أن تر إلبول لبى اللبه

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

( )2تفسير غري
( )1الساب نفسه

.71

( )3البيت في لسان العر
( )4تفسبير غريب
فيما ذه

.73

الربر،ن
إليه.

غير منسو

ماد سمت  .42/1غير أن جملة قدمين أ بتت بب (قَ َذفَني ان).

 .439وانظبر البرهبان فبي لبو الربر،ن  92-95/2وقبد أيبد الزركشبي رأا اببن قتيببة

177

إل ببى زي بباد الح ببرف ف ببي نهاي ببة الكلمب بة أو نرص ببه خج ببل رلول ا ي ببة مم ببا ال يخ ببل
بببالمعنى الم براد وخن العببر أجرتببه فببي كءمهببا فرببال( :)2وانمببا يجببوز فببي رلول
باء للس ب ب ب ب ببكت كرول ب ب ب ب ببه تع ب ب ب ب ببالى  :ومعععععععععععا سدرا ما يععععععععععععة
ا ا أن يزي ب ب ب ب ببد ه ب ب ب ب ب و

(الرار ببة )25 :وألف باو كرولببه :وتظنععون بالمععه الظنونععا( اخح ب از  )25:أو بحببذف
همببز مببن الحببرف كرولببه :سثاث عا م ورئيععا(مبري  )74 :لتسببتوا رلول ا ا
مذه

لببى

العر في كءمها .
ويبببدو أنببه أجبباز ذلببئ خجببل أن الر براءات الرر،نيببة واخحببرف السبببعة جبباءت

بزيبباد حببرف أو نرصببه بشببرا أال يخببل بببالمعنى أو يكببون ضببداو أو نفي باو لحك ب

شر ي(.)1

وبما أنبه أخبذ لبى نفسبه االختصبار كمبا ذكبر فبي المردمبة فب ن إشبارته إلبى

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

تعالى :وال تقربو ن حتك ي هرن(البرر  .)3()111 :أن ينرا نهن الد يرال
اهَ ببرت إذا رأت الاه ببر وان لب ب تيتس ببل بالم بباء وم ببن قب ب أر ياإله ببرن أراد
اه ببرت و َ
َ
ييتسببلن بالمبباء واخصببل يتاهببرن  .وكببذلئ فببي إشببارته إلببى اإلض برار بالمالرببة(.)4
ولعب ببل ذلب ببئ يعب ببود إلب ببى منهجب ببه فب ببي االختصب ببار وتفسب ببير اليري ب ب

فرب ببا فالرضب ببايا

والمسالل الفرهية في حاجة إلى اول شرح وبيان ولها كتبها المخصصة لذلئ.
األقوال الميثورك
( )2تفسير غري

الرر،ن

 445وانظر

 434في حدي ه ن لفظ :ونهر في نرله ن الفراء أيضاو.

( )1انظر بحث منهج ابن قتيبة في كتابيه تأويل مشكل الرر،ن وتفسير غري
( )3تفسير غري
( )4انظر الساب

الرر،ن
11

الرر،ن.

.14
92

 244 212وكلها إشارات يسير جداو للرضايا الفرهية.
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ا تمببد ابببن قتيبببة فببي كتابببه تفسببير غري ب

منها ما يعينه في شرح اليري

الر بر،ن

وتفسيره فأورد قول

لببى اخق بوال المببأ ور فببأورد

مان رضي الله نه في تفسبير

لفظ اخماني في قوله تعالى :ومنهم سميون ال ي ممون الكتاب ىال سماني(البربر )71 :

فرببال( :)2ومنببه قببول

مببان رضببي اللببه نببه :مببا تينيببت وال تمنيببت أا :مببا اختلرببت

الباال  .وكروله فبي تفسبير قولبه تعبالى :فضعربنا عمعك آذانهعم فعي الكهعف(الكهبف:

)22

()1

أا أنمناه وم له قول أبي ذر :قد ضبر اللبه لبى أصبمخته  .وقولبه فبي

شرح قوله تعالى :يسعمكه ععذابا م صع دا م

مر :ما تصعإلدني شيء ما تصعدتني خابة النكاح .

(الجبن)27 :

()3

ومنبه قبول

ويبورد ك يب اور مببن أقبوال العببر فببي بيانببه وشببرحه لليريب ( .)4وتعببد هببذه اخقبوال

المببأ ور واخم ببال معينببة فببي فه ب م براده مببن بيببان معنببى اللفببظ أو توضببيو شببرحه
وتأكيداو لما يذه

إليه من معنى.

ولمب ببا كب ببان الر ب بر،ن متشب ببابهاو م ب بباني يصب ببد بعضب ببه بعض ب باو ويفسب ببر بعضب ببه
بعض باو( )5ف ب ن أقببر المعبباني مببا كببان يفسببر الر بر،ن بببالرر،ن وكببذلئ الببن المبببدو
ف ن ابن قتيبة اتخذ من الرر،ن الكري نفسبه شبرحاو لمواضب
يشير بعضه إلى بع
أخرا منه وتبدو هبذه الاريربة اريفبة فبي مكانهبا ذات داللبة لبى وضبوح الربر،ن
لمن تدبره و رف مواضعه ففي تفسيره لروله تعالى :في غيانهم ي مهون(البرر:

( )2تفسير غري
( )1المرج الساب

الرر،ن

 55والرول لع مان في النهاية البن اخ ير .327/4
 124والربول خببي ذر فبي لسبان العبر

مباد صبما ونصبه :فضبر اللبه لبى أصبمختنا

فما انتبهنا حتى أضحينا.35/3 .
( )3المرج الساب

 492وقبول مبر أورده اببن اخ يبر  35/3وانظبر فبي اخقبوال المبأ ور خشبخا

.453 445 442 391 344 331
( )4المرج الساب

 112 159 223 244 232 215 225 53 34 31 15وغيرها.

( )5انظر الجام خحكا الرر،ن .149/25
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بعيبنه

 )25يرببول( :)2أا تببوه وتكبببره
(الحاقة )22 :أا :ء ففسر الاييان لبى أنبه لبو وتكببر ب جباء مبن الربر،ن
الكري نفسه ما يلكد ما يذه إليه .ومنه تفسير قوله تعالى :ستيمرون الناس بالبر
وتنسون سنفسكم(البرر )44 :قبال :أا :وتتركبون أنفسبك كمبا قبال :نسعوا المعه
فنسععيهم(التوبببة )27:ففسببر النسببيان بببالترئ وأورد ا يببة التببي تببدل لببى اإلهمببال
والترئ من موض ،خر .وكذلئ في قوله تعالى :يكور الميل عمك النهار( الزمر:
 )5يرول( :)1وأصبل التكبوير اللبف والجمب ومنبه كبور العمامبة ومنبه قولبه :ىذا
الشععععمس كععععورت( التكب ببوير )2 :أا :جمعب ببت ولفب ببت  .وقب ببال فب ببي قولب ببه تعب ببالى:
غضعععععبان سسعععععفا( اخ ب ب براف )3()255 :ير ب ببال، :س ب ببفني فأس ب ببفت أا :أغض ب بببني
فيضبت ومنه قولبه تعبالى :فممعا آسعفونا انتقمنعا معنهم( الزخبرف .)55 :وواضبو
تتبعببه يببات اللببه فببي مواضببعها مببن الربر،ن الكبري ليبببين مببا يريببد الببذها إليببه مببن
معنببى ويواك ب ا يببات فببي سببياقها وأمبباكن ورودهببا ليكببون أقببر للفه ب وأصببو
للمعنببى .وتبببدو أنهببا الاريرببة نفسببها التببي تبعهببا صبباح أض بواء البيببان فببي إيضبباح
الرر،ن بالرر،ن(.)4
ومنببه قولببه تعببالى :ىنعععا لمعععا غعععك المعععا 

ويظهبر أن ابببن قتيببة اتخببذ مبن هببذه الاريرببة منهجباو فببي التوصبل إلببى المعنببى

الم ب براد فك ب ببر فب ببي كتابب ببه إي ب براد ا يب ببات مب ببن موض ب ب ،خب ببر ليفسب ببر الموض ب ب نفسب ببه

ويشرحه(.)5

( )2تفسير غري

الرر،ن

( )1الساب

.311

( )3الساب

.273

.42

( )4انظببر الشببنرياي محمببد اخمببين بببن محمببد المختببار أضبواء البيببان فبي إيضبباح الربر،ن بببالرر،ن 355 352/2
مابعة المدني الملسسة السعودية بمصر .ومواض هذا الكتا
( )5انظر تفسير غري

الرر،ن

كلها شاهد

لى تفسير الرر،ن بالرر،ن.

 351 332 211 251 12 57 47 33 35ومواض أخرا غيرها.
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ويلحببظ أن ابببن قتيبببة رتب

كتابببه بنبباء لببى ترتيب

تتابعها في المصحف الشريف وحس
من اليري

فال ارغ ب

ترتي

سببور الربر،ن الكبري حسب

ا ية ورقمها بناء لى مبا يظبن أنبه

أو في حاجة إلى توضيو خءفاو لاريرة الراغ

اخصببفهاني

المعج حس

()2

اخصفهاني فيما بعد.

صببنف كتابببه  -معج ب مفببردات ألفبباظ الر بر،ن  -لببى نس ب

جذر اللفبظ وال يعنيبه أيبن وقب فبي أيبة سبور أو ،يبة .فيبأتي بالجبذر

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

ويعببد مببنهج ابببن قتيبببة سببي اور مببن وجببه سببهءو مببن وجببه ،خببر أمببا سببهولته

فتكون لمن رف مواض ا يات والسور وأدا النظبر فبي كتبا

اللبه .لكبن سبرها

يكمببن فببيمن ل ب يعببرف السببور وا يببة فعليببه حينلببذ أن يرج ب إلببى المعج ب المفهببرل
خلفاظ الرر،ن ليعرف اللفظ في ،يته وسورته
غري

يعود إلى كتا

اببن قتيببة – تفسبير

الرر،ن – وربما يكون ابن قتيببة قصبد مبن ذلبئ تتبب اللفبظ اليريب

من ا ية والسور ولب يبدر فبي خلبده ترتيب

فبي مكانبه

المعجب وألفاظبه ف نبه لب يبرده معجمباو

بببل شببرحاو لليري ب  .وفببي الوقببت نفسببه ل ب يجعببل كتابببه تفسببي اور بالمصببالو المعببروف
بين المفسرين

()1

هذا وذائ؛ فص

ول يجعله معجماو بالمصالو المعروف بين المعجميين إنما ببين
اهتمامه لى اليري

فرا في سياقه ومكانه من ا ية والسور .

وظهببر فببي نهايببة هببذا البحببث رافببة ابببن قتيبببة الليويببة والنحويببة والشببر ية
والمامه بعلو

صره المختلفة وتلئ ال رافة السالد في تلئ البرهة من الزمان وتلئ

( )2انظر :اخصفهاني الراغ

أبو الراس الحسين بن محمد معج مفردات ألفاظ الربر،ن تحريب  :نبدي مر شبلي

دار الفكر للابا ة بيروت.
( )1انظر :نصار :حسين محمد كت

غري

الرر،ن.

http: //www.ghrib.net/vb/showthread. Php?=26722 page=1.
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()2

فظهببر بمظهببر المعتببدل المتببزن

ال ببذا س ببلئ منهجب باو وس ببااو وارير ببة واض ببحة ال تع ببرف الش بباا أو االنح ببراف وال
التعسف في الرول بل أنكر لى هلالء تعسفه وبعده

اخق بوال الشبباذ وم ب ذلببئ ف نببه ل ب يكتببف بببأن يفسببر اليري ب

ن الصوا

وميله إلى

بببل إنببه أحيان باو ك يببر

يحيببل مببا يببرا فيببه حاجببة إلببى توضببيو إلببى كتابببه تأويببل مشببكل الر بر،ن()1؛ ليببزداد

المتلري معرفة وايضاحاو لما يرول فكأنه جعل كتابه هذا لليري

– تأويل مشكل الرر،ن – لما يرا أنه في حاجة إلى شرح وتوس
الحببديث ببن منهجببه تبببين بوضببوح تتب ب اليري ب

المختصر وا خر
إال أنه فبي نهايبة

فببي كتابببه ومحاولتببه اإلفبباد مببن

اللية العربية من شعرها وأم الها وأقوالهبا ومبن حبديث الرسبول صبلى اللبه ليبه
وسببل

ب كببان أاببرف مببا فببي كتابببه هببو توظيببف ،يببات الربر،ن الكبري لشببرح بعضببها

بعض باو فببي دقببة واضببحة وقببدر لببى اإلحااببة ب يببات الر بر،ن ومعرفببة مراميهببا فببي

سياقها ونسرها.
الخاتمة:

 -2تبين في نهاية البحث أن غري الرر،ن الكري يشكل حضو اور واضحاو وهذا ما
د ا ابن قتيبة إلى تصنيف هذا الكتا .
باء
 -1وأن اليري ب تببزول غرابتببه بتتب ب اللفببظ فببي الر بر،ن الك بري ويفببر بينهببا بنب و
بناء لى تيير الصيية الصرفية.
لى استخدا الرر،ن الكري نفسه
و
 -3تبين كذلئ أفضل اريرة لمعرفة اليري
بالرر،ن.

في الربر،ن الكبري هبي تفسبير الربر،ن

( )2انظببر :الحس ببيني :إس ببحا موس ببى ابببن قتيب ببة ترجم ببة هاشب ب يبباغي

 11-27الملسس ببة العربي ببة للد ارس ببات

والنشر ا ( )2بيروت . 2915
( )1انظب ببر فب ببي إحالتب ببه لب ببى كتب ببا
 539 477 432وغيرها.

تأويب ببل مشب ببكل الر ب بر،ن
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352 311 145 151 211 45 44 42

 -4وأن تبادل الحروف وادغامها في بع ألفاظ اليري كبان يفبتو ،فاقباو واسبعة
مبن التصببور والفهب ويزيببل اللببل نهببا إذا مبا نظببر إلبى جببذرها الليبوا ومببا
جرا ليها من إدغا وابدال.
 -5وأن منهج ابن قتيبة كان منهج المختصر والميسبر للتوضبيو والشبرح ولبيل
للخءف والتشعي

في المعنى.

 -2أفبباد اب ببن قتيبببة ف ببي منهجب به فببي ه ببذا الكتببا

م ببن راف ببة ص بره وأك ببر م ببن

الشواهد؛ وتبين بذلئ سعة ااء ه و رافته المتنو ة.

 -7كببان منهجببه مببنهج المببتفح

ولببيل الناقببل؛ لببذلئ رجببو أق بواالو ورد بعضببها

وأسرا أخرا وابتعد ن التعسف والشاا.

 -1ك ببر الش بواهد الحدي ببة والشببعرية واخق بوال تببدل لببى تمكنببه مببن لمببه وفهمببه
وتبرز تميزه في كتابه.
 -9كتابه يعد مرجعاو ليوياو من حيث التفسير الليبوا فحسب ؛ لبذلئ خبء مبن أيبة
،راء فرهية أو شر ية إال في النزر اليسير.
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قائمة المصادر والمراجإ
 -2الرر،ن الكري .
 -1ابببن اخ يببر :مجببد الببدين أبببو السببعدات النهايببة فببي غريب
ااهر أحمد الزاوا دار إحياء التراث بيروت.

الحببديث تحريب :

 -3اخشببموني :أحمببد بببن محمببد بببن بببدالكري منببار الهببدا فببي معرفببة الوقببف
واالبتداء مكتبة الحلبي بمصر ا (2393 )2هب . 2973 -

 -4اخصببفهاني :ال ارغ ب

أبببو الراس ب الحسببين بببن محمببد معج ب مفببردات ألفبباظ

الرر،ن تحري  :ندي مر شلي دار الفكر للابا ة بيروت.

 -5البخ ببارا :أب ببو بدالل ببه محم ببد ب ببن إس ببما يل ص ببحيو البخ ببارا دار الكتب ب
العلمية بيروت ا (2421 )2هب . 2991 -

 -2البيدادا
-7

بدالرادر بن مر خزانة اخد

دار صادر بيروت.

الترمببذا :أبببو يسببى محمببد بببن يسببى الجببام الصببحيو تحري ب  :أحمببد

شاكر دار الكت

العلمية بيروت.

 -1التيمببي :أبببو بيببد معمببر بببن الم نببى مجبباز الر بر،ن تحري ب  :محمببد ف بلاد
سزكين ملسسة الرسالة ا ( )1بيروت . 2912

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

 -25الجريسبي :محمبد مكببي نصبر نهايبة الرببول المفيبد فبي لب التجويبد تحريب :
محمود حسين الزهيرا دار الجنان ا (. 1559 )2

 -22الحسيني :إسحا موسى :اببن قتيببة ترجمبة هاشب يباغي الملسسبة العربيبة
للدراسات والنشر ا ( )2بيروت . 2915
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 -21اب ببن حنب ببل :أحم ببد ب ببن حنب ببل مس ببند اإلم ببا أحم ببد إشب براف :د .س ببمير ا ببه
المجذو

المكت

اإلسءمي ا (2423 )2هب . 2993 -

 -23أبو حيبان :محمبد ببن يوسبف اخندلسبي البحبر المحبيا فبي التفسبير

صدقي محمد جميل دار الفكر للابا ة بيروت 2421هب. 2991-

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

نايبة:
دار

 -25خلببف :د .يببونل حمببش مببنهج ابببن قتيبببة فببي كتابيببه تأويببل مشببكل الر بر،ن
وتفس ب ب ببير غريب ب ب ب

الرب ب ب بر،ن موقب ب ب ب الحض ب ب ببارية معه ب ب ببد اخبح ب ب بباث والتنمي ب ب ببة

.www.ALHADHARIYA

 -22دينورا :أبو محمد بدالله بن مسل بن قتيبة :تأويل مشبكل الربر،ن تحريب :
أحمد صرر دار الكت

 -27تفس ببير غريب ب

العلمية بيروت ا (.)3

الرب بر،ن تحريب ب  :أحم ببد ص ببرر دار الكتب ب

العلمي ببة بي ببروت

2391هب . 2971 -
 -21ال ببذهبي :ش ببمل ال ببدين محم ببد ب ببن أحم ببد ب ببن
تحريب ب  :ش ببعي

. 2993

م ببان س ببير أ ببء الن بببءء

االرن ببالوا ملسس ببة الرس ببالة بي ببروت ا (2423 )9ه ب ب-

 -29الرقي ببات :بيدالل ببه ب ببن ق ببيل ديوان ببه تحريب ب

د .محم ببد يوس ببف نجب ب دار

صادر بيروت 2371هب . 2951 -
 -15الزركش ببي :ب ببدر ال ببدين محم ببد ب ببن بدالل ببه البره ببان ف ببي ل ببو الرب بر،ن دار
الكت

العلمية بيروت 2411هب . 1552 -
115

 -12الش ببنرياي :محم ببد اخم ببين ب ببن محم ببد المخت ببار أضب بواء البي ببان ف ببي إيض بباح
الرر،ن بالرر،ن مابعة المدني الملسسة السعودية بمصر.

 -11الابرا :أبو جعفر محمد بن جرير جام البيان ن تأويل الرر،ن تحريب :

محمبببود شب بباكر دار إحيب بباء الت ب براث العربب ببي بيب ببروت ا (2412 )2هب ب ب -
. 1552

 -13ال ب  :د .بدالحميببد سببيد غري ب

الر بر،ن ورجالببه ومنبباهجه وزار اخوقبباف

اإلسءمية سلسلة رافتئ . 2912

 -14العسببرءني :الحببافظ شببها

الببدين أبببو الفضببل أحمببد بببن لببي بببن حجببر

لسان الميزان دار الفكر للابا ة.

 -15ا ب ببوا :ف ب ببوزا المعلر ب ببات العش ب ببر د ارس ب ببة ونص ب ببو
بيروت.

الش ب ببركة اللبناني ب ببة

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

 -17الررشببي :أبببو زيببد محمببد بببن أبببي الخاببا

جمهببر أشببعار العببر

تحري ب :

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

 -19لبيد :شعر لبيد بين الجاهلية واإلسء د .زكريا صيا ا (.)1
 -35ابببن ماجببة :بداللببه بببن محمببد بببن يزيببد سببنن ابببن ماجببة دار ابببن حببز
بيروت ا (2411 )2هب . 1552 -
112

 -32ابببن منظببور :أبببو الفضببل جمببال الببدين محمببد بببن مكببر لسببان العببر
صادر بيروت.

دار

 -31ميمببون بببن قببيل :دي بوان اخ شببى شببرح :د .محمببد محمببد حسببين المكت ب
الشرقي بيروت.

 -33نصار :حسين محمد كت

غري

الرر،ن بحث

http//www.ghrib.net/vb/showthread.php?t=26722&page=1
 -34النابية الذبياني شرح ديوان النابية منشورات دار مكتبة الحيا بيروت.
 -35يعفببور :اخسببود دي بوان اخسببود بببن يعفببور صببنعة :نببورا حمببودا الريسببي
وزار ال رافة واإل ء . 2921
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