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  ة ـدمــالمق
  

الحمد هللا رب العالمين ، الحمد هللا الواحد األحد الفـرد الـصمد حمـداً ال                  

انقضاء له وال حد حمداً يليق بجالل وجهه الكريم و سلطانه العظيم ، و الصالة و                

بينا محمد عليه أفـضل      ، حبيبنا و شفيعنا في يوم الدين ن         نبي الرحمة  ىم عل الالس

 بهـديهم   ى آله و أصحابه التقاة الطاهرين ومن أهتـد        ىالصالة وأتم التسليم و عل    

  . نهجهم إلي يوم الدين وسار على

ة كتاب المفردات في غريب القـرآن       ن من دواعي اختياري لدراس    فإ وبعد    

 أن) األصـفهاني (و المعروف بالراغب    . لصاحبه الحسين بن محمد بن المفضل       

راغب من العلماء الذين لم يشتهروا ولم يحظوا بالكثير من االهتمام بين الدارسين             ال

ـ      أن لي جلياً    تضحاخاصة في زماننا هذا ، ومن خالل بحثي          ر  بدايـة حياتـه غي

نه كان مغموراً ال يحب أن يشتهر و يظهـر          معروفة عند الكتاب و المؤرخين و أ      

لفاته في األدب و اللغة و علوم       عرفه الناس من خالل مؤ    بمرور األزمان   و  علمه  

القرآن ، و جاء كتابه المفردات في مقدمة الكتب المتخصصة في تفسير الغريب و              

  .نال االستحسان من العلماء و المفسرين 

هجـه و طريقتـه     ن أسلوب الراغب وم    الضوء على  إللقاءفجاء هذا البحث      

الكاتب فـي معالجـة     المتفردة التي تميز بها في كتابه ، ومحاولة لمعرفة أسلوب           

 ) اهللا عليه و سلم    صلى(سنة الرسول   ألفاظ القرآن الكريم من خالل القرآن نفسه و         

  .و الشعر العربي الفصيح 

التـي  وقد واجهتني بعض الصعوبات تمثلت في قلة المصادر و المراجـع              

 لحياته في كثير من     نه كان مغموراً ولم يرد تفصيلٌ     كر الراغب وهذا أل   ورد فيها ذ  

المصادر و المراجع وكان منهج دراستي لهذا الكتاب منهجاً تحليلياً ووصفياً تتبعت            

  .فيه المفردات في الكتاب و طريقة المؤلف في عرضها 

  : النحو اآلتي ى ثالثة فصول جاءت علقسمت البحث إلى  

ل هذا الفـصل    مو أشت ) عرفة الغريب مسيرة الراغب االصفهاني و    (:الفصل األول   
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أما مصادر البحث فتتلخص في كتب التراجم من مثـل كتـاب األعـالم ؟                 
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Abstract 
 

 This research tackled the study , the syllabus and the style of the 

book Al mufradat fi Greeb Alguran for Al hussien Ibn Muhammed Ibn 

Almufadal . who is called with Elragib Alasfahani . 

 This study depends on the analytical . deductive descriptive style . 

through tracingt the method of the book in explaining and in traducing 

words . 

 The researcher talked in the first chapter the life of the writer , his 

life , his books in the language literature and religion besides his way in 

thinking . 

 Also the study explained what is meant by the strange expressions 

in the holy Quran , moreover , it talked the books , of explaining holt 

Quran from the angle of its meaning and what is meant by it . 

 In the second chapter the reasea cheer tackeled  the Mouthed in his 

book , Almufradat which the ordering of the book came according to the 

letters of the lexicon and the way of explaining the words though the 

Quran and suna and the standard Arabic Poetry , Also algreeb benefited 

from the sciences of the language like syntax and philology and the 

language usage in explaining the Quran for ibn gutieba because both of 

them specialized in explaining the strange words din Quran except the 

other science that have a relation ship with  the holy Quran . 

 In the end of this study the research spoke a book in this style that 

we did not find in other writes it be come we find details . also he brought 

the views of the philosophers . so his book is considered a language 

lexicon . 
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  المبحث األول                                           

  فــريف المؤلــتع                              
  

يبدئ علمه وأن يعرفه عامة الناس      يبدو أنه كان مغموراً اليحب أن            

أعوذ باهللا أن أكون ممن مدح "  ومايؤكد هذا قوله في كتابه محاضرات اَألدباء قال ,

وهجاها وممن أزري بعقله إلعجابة بفعله فقد قيل اليزال  فعابها بذلك ,نفسه وزكاها 

  1... )) المرء في فسحٍة من عقله مالم يقل  شعراً أو يصنف كتاباً 

اسم مؤلف الكتاب وفي تاريخ وفاته كتاب في العلماء و ال اختلف                

 ورد أن الراغب , أن نذكر بعضاً مما  جاء من ذكره في كتب التراجم ونحاول,

 أبو القاسم األصفهاني أو األصبهاني ,األصفهاني هوالحسين بن محمد بن المفضل 

شتهر حتي كان ا و أهل أصبهان أديب من الحكماء والعلماء من,المعروف بالراغب 

"  .لىايقرن باإلمام الغز
2  

من يفتح لعلماء  ومن ا,وأصبهان من أعظم المدن وأشهرها بأرض فارس 

الهمزة وهم األكثر وكسرها آخرون منهم السمعاني وأبوعبيد البكري 

  3) األندلسي 

  

 ,بلسان الفرس سم مركب ألن األصب البلد اأصبهان "  دريد ابن      قال       

   4" فكأنه يقال بالد الفرسان,اسم الفارس وهان 

  "ها كثير من العلماء واُألدباء والكُتاب يإلالمدن نَسب عالم وهي من أ

 1 غير ماذكرته من روايات أخري متعددة سموجاء في تسميتها بهذا اال
                                     

 ,7 ص,1 البي القاسم حسين بن محمد الراغب األصفهاني ج–محاضرات اُألدباء ومحاورات البلغاء  1

  .م1961 لبنان – بيروت –دارمكتبة الحياة 
  

 , 2ركلي ج ذف خير الدين اليلأ ت– قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين –األعالم  - 2

  .279 ص , 2ط 
  

 – المجلد األول – للشيخ اإلمام شهاب الدين أبي عبيد اهللا ياقوت الحموي الدومي البغدادي – معجم البلدان -  3

 م1955 -هـ 1374 بيروت -  دار صادر206ص 
  206 ص – المصدر السابق  4
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 إلىة  الذريع,محاضرات األدباء "      ويذكر أن للراغب مؤلفات متعددة منها 

 جامع التفاسير أخذ منه ,"  األخالق ويسمي أخالق الراغب ,مكارم الشريعة 

 – في الحكمة , تفصيل النشأتين, حل متشابهات القرآن ,البيضاوي في تفسيرهـ 

 2" وعلم النفس 

الحسين بن محمد المفضل المعروف :" كر الراغب أيضاً أنه ذ     ومما ورد عن 

 .3 حكيم , مفسر , لغوي ,أديب " القاسم أبو " بالراغب األصفهاني 
 

 ولم يذكر صاحب 4ن تحقيق البيان قي تأويل القرآ : " ومن تصانيفه ورد أيضاً

 بأن اكتفى وإنما ,كتاب معجم المؤلفين أكثر مما أوردناه عنه من حياة الراغب 

 وهذا يؤكد أنه كان 5 "م 1108 - هـ 502" يصدر الحديث عنه بتاريخ لوفاته 

  .راً اليحب أن يشتهر بين الناس ويذاع ذكره مغمو

يذكره صاحب كتاب كشف الظنون اختالفا يسيرا في اسم الراغب حظ  ونال

اإلمام المعروف بالراغب األصفهاني  بن محمد بن مفضل الحسين:" حيث يقول 

 أفانين ,أخالق الراغب :  له من الكتب,هـ خمسمائة 500نزيل بغداد توفي سنة 

 6البالغة
 
 . مفضل ابن: نا اختلف تاريخ وفاته وقال وه
 

  

                                                                                                           
 206 ص –انظر معجم البلدان  1

 279 ص –  الذركلي -األعالم  2

 دمشق – المكتبة العربية   –عمر رضا كحالة     / تأليف 4 ج   –لكتب العربية    تراجم مصنفي ا   – معجم المؤلفين     3

  59 ص,4 ج–م 1957 -1376 مطبعة الترفي بدمشق –

   59 ص – هنفس 4

 59 ص–نفسه  5

حـاجي  (  المولي مصطفي بن عبد القسطنطيني الرومي الحنفـي          –كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون        6

 256 ص, 5م) خليفة 
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األصفهاني كان في أوائل المائة  وفي طبقات المفسرين أن  ظهور الراغب

  1الخامسة وأنه كان عالماً بأنواع العلوم وماهراً في التفسير 

 توفي ,مفضل بن محمد األصبهاني أبوالقاسم الراغب  : " اسمهوجاء فيه أن 

 2ئة سنة خمس وثالثين وخمسما

  وهنا جاء تاريخ وفاته مختلفاً عن سابقه وكذا األمر في تسميته مفضل 

إن تاريخ الراغب في نشاته األولي يكاد يكون غير معروف وجل ماورد من 

 يذكر هذا المحقق محمد أحمد ,وفاته وعن مصنفاته   وتاريخ اسمه في انحصر ذكره

راغب في نشأته األولي غير تاريخ ال{:خلف اهللا في تقديمه لكتاب الراغب بقوله 

إال بعد  األمر الذي نراه في حياة الكثيرين من الذين لم تعرف حياتهم ,معروف 

 , ويختلف الناس في تاريخ وفاته ,وقيادتهم للحياة الفكرية في أيامهم بروز مواهبهم 

   الناس في تاريخ وفاته اختلف وكما , هـ 565فهو عند المتقدمين سنة 

ه الديني فهو سني عند البعض وشيعي عند البعض اآلخر يختلفون في مذهب

   "3 }اآلخريني عندومعتزل

ويبدو لي من : وذكر الدكتور محمد أحمد خليفة إستنتاجاً له حيث يقول 

   4)  الشديد لإلمام علي كرم اهللا وجهه أنه كان من الشيعة احترامه

  

  

  

  

                                     
 , 168 ص –سليمان بن صالح الخذي /  تحقيق – تأليف  أحمد بن محمد األدنه وي –ت المفسرين انظرطبقا 1

  المدينة المنورة –الناشر مكتبة العلوم والحكمة . م 1997 -هـ 1417,  1ط 

  168 ص –نفسه  2

    خلف محمد أحمد. أعده د–الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني  .ب القرآنالمفردات في غري 3

 .المحقق   مقدمة–اهللا 

 . مقدمة المحقق–المصدر السابق  4
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يكون في موضع وتفصيل ذلك  ولعل الحديث عن مذهب الراغب في العقيدة 

 ه ونستعين علي ذلك بمقارنة آرائه في تفسيره ومواقفه وردوِد.آخرمن هذا الفصل 

  .على بعض الفرق والطوائف 

بن محمد األصبهاني الراغب المفضل ( وعند بعض المؤلفين أن الراغب هو 

  . 1 وكان في أوائل المائة الخامسة , صاحب المصنفات ,

 وقد كان في ظني أن [: مانصه ,تابه أورد عنه اإلمام السيوطي في ك

الراغب معتزلي حتي رأيتَ بخط الشيخ بدر الزركشي علي ظهر نسخٍة من القواعد 

ذكر اإلمام فخر الدين الرازي في تأسيس : "  عبد السالم مانصه بنالصغري ال

 .] 2التقديس في األصول أن أبا القاسم الراغب من أئمة السنة 

وهذه فائدة حسنة فإن كثيراً من الناس يظنون أنه : "  قال,إلىوقرنه بالغز

  . 3" معتزلي 

 عند صاحب سير أعالم النبالء تحدث فيها عن ىونجد للراغب ترجمة َأخر

 وينعت الراغب بأوصاٍف حيث , اختالف المؤلفين في تاريخ وفاتهبعض مؤلفاته و

 بن محمد المفضل  أبو القاسم الحسين, المحقق الباهر ,العالمة الماهر :" يقول عنه 

 كان من أذكياء , صاحب التصانيف ,األصبهاني الملقب بالراغب األصبهاني 

  . " 4 لم أظفر له بوفاٍة والبترجمة ,المتكلمين 

  

  

  

  

                                     
محمد الفضل :  تحقيق – للحافظ جالل الدين عبد الرحمن السيوطي –بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  1

 م1965 , هـ 1384 مطبعة عيسي البابي الحلبي وشكاه , 297 ص , 1 ط, 1أبراهيم ج 

 .297 ص –المصدر السابق  2

 297 ص–نفسه  3

/ ة حققه وعلق عليه , 18 ج ,1374 -هـ 748اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفي  4

  مؤسسة الرسالة بيروت . 120 ص –شعيب األرنؤوط 
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"  بتسميته انفردومما سبق من ذكر الراغب نلحظ أن اإلمام السيوطي        

 وورد في ," الحسين بن محمد بن مفضل(وسماه صاحب كشف الظنون " المفضل 

   .1)الحسين بن المفضل بن محمد : " فهرست الخزانة التيمورية 

وهو "   مكارم الشريعة إلىريعة ذال"     من التصانيف المطبوعة للراغب كتاب 

 وكتابه ,دائماً في رحالته  كان يحمله معه  إلىكتاب جليل يذكَر فيه أن اإلمام الغز

ل لفظ في اآليات القرآنية وأتي بالشواهد من المفردات وهو كتاب تتبع  فيه دوران ك

حقيق وضبط محمد سيد ت طبع ب,و رتبه علي األلف باء  , القرآن والسنة والشعر

  . كيالني 

 طبع بمطبعة ثمرات الفنون ببيروت ,وله كتاب تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين 

وهو من  " محاورات اٌألدباء" كما له مؤلفات في األدب مثل كتاب  . هـ1319

جزئين يضم مختارات من األخبار و األقوال و األشعار طبع بجمعية المعارف 

   .هـ1305بالقاهرة 
   .2 منه اإلمام البيضاوي في تفسيره استفادو" جامع التفاسير" وطبع أيضاً من مؤلفاته   

 وكتاب حل ,أسرار التأويل وغرة التنزيل " تبه المخطوطة كتاب ن كُمو          

   .عتقادابهات القرآن و أدب الشطرنج وله كتاب في االمتش

 يذكر اإلمام السيوطي أنها كانت في , المؤلفين ىووفاة الراغب أثارت خالفاً لد

  3أوائل المائة الخامسة 

  . 4في سنة خمسمائة من الهجرة      وعند غيره فإن وفاة الراغب 

  

  

  

  

                                     
  . 121 ص  -  18 ج– شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان – الذهبي –سير أعالم النبالء  1

 , 279 ص– 2 ط , 2 ج–كلي  الذر–األعالم  2

 297 ص-2 السيوطي ج–بغية الوعاة  3

 256 ص– 5 حاجي خليفة ج–كشف الظنون  4
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ولم يذكر البيهقي في ( اته بقوله ويذكر صاحب سير أعالم النبالء وف             

 هامشه أن وفاته كانت سنة ىله تأريخ وفاة وإنما ذكر عل" تأريخ حكماء اإلسالم

أن وفاته  )108: 3(  وفي فهرسة الخزانة التيمورية ,هـ في أصح الروايات 402

   1 هـ503سنة 

  

   2 م1108 – ه 502عالم وفاته كانت سنة وفي كتاب األ

 الصواب حيث ورد في أكثر من موضع إلىكون هو األقرب ولعل هذا األخير ي

 وبوفاته طويت صفحة ,)هـ502( أي أوائل المائة السادسة ,ريخ امايقارب هذا الت

علمية ذاخرة بالعلوم والمعارف فقد ترك لمن جاء بعده من العلماء والباحثين تراثاً 

 وخاصة في علم هولممن تن وخذ عنه وتأثر به الكثيرأ ,علمياً وادبياً ودينياً ضخماً

 هغني الكتب وأكثرها فائدة فهو قاموس ِللغة بما حواأ من هعد كتابيالتفسير ولذلك 

قوال العرب الفصحاء وهذه فائدة عظيمة فكانت كتب غريب وأمن شواهد الشعر 

غريب (قدم المؤلفات في هذا المجال كتاب أ للمعاجم ومن ىول األةالقرآن هي النوا

 أن المعاجم ى، وهذا يدلنا عل  هـ141عيد البكري المتوفي سنه بي سأل) القرآن

  .نشأتها قرآنية

فكان كتاب المفردات غنياً بعلوم اللُّغة وآراء كبار المفسرين والفالسفة كما           

  . األمثال والردود علي بعض أهل الطوائف والفرقىحو

  

  

  

                                     
   .120 ص– 18 ج–  الذهبي–سير أعالم النبالء 1
  .280 ص– الذركلي –االعالم  2
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  المبحث الثاني

  عتقادمذهب الراغب في اال
  

في غريب القرآن للراغب لمفردات المتأمل في كتاب ا                

 األصفهاني يبدو له جلياً من خالل بعض الردود علي أصحاب الفرق من الجبرية

 الرب إلى الفعل حقيقة عن العبد وإضافته نفيالجبر هوو: " وغيرها أنَّه سنيِّ 

 للعبد فعالً والقدرة  التثبت أصناف فالجبرية الخالصة هي التي والجبرية, الىتع

هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة :  والجبرية المتوسطة , الفعل أصالً ىعل

 . 1" أصالً 

ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية : " والمعتزلة                 

 من ىلفظ القدرية يطلق عل: والعدلية وهم قد جعلوا لفظ القدرية مشتركاً وقالوا 

  . 2 " ه وشرهقول بالقدر خيري

 قديم والقدم أخص الىالقول بأن اهللا تع: عتقاد  والذي يعم هذه الطائفة من اال        

قادر بذاته حي ,  ونفوا الصفات القديمة أصالً وقالوا هو عالم بذاته ,وصف ذاته 

  . 3 النه لوشاركته هذه الصفات في القدم لشاركته في األلوهية ,بذاته 

ون أن العبد قادر ٌُ خالق ألفعاله خيرها وشرها مستحق علي مايفعله ثواباً وهم ير

  .4 وظلم إليه شر أن يضافالى منزهوعقاباً في الدار اآلخرة والرب تع

  5 هـ 295متوفي سنة لأصحاب محمد بن عبد الوهاب الجبائي ا:" والجبائية 

له تؤكد ذه المواقف  وكل ه,وغير هذه من الفرق التي رد الراغب عليهم في كتابه 

  .سنة والجماعة أنه كان على مذهب أهل ال

                                     
 محمد الوكيل    عبد العزيز  -اني تحقيق   ت تأليف أبي الفتح عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرس          –الِملل والنحل    1

  .41 لبنان ص– بيروت – دار الفكر للطباعة والنشر –

 43نفسه ص  2

  43نفسه ص  3

 45انظر نفس المصدر ص 4

 78 نفسه ص 5
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له مفردات . كان في أوائل المائة الخامسة :" طي ويقول عنه السي             

 الثالثة وكان في ظني أن ى وقفت عل, والمحاضرات ,القرآن وأفانين البالغة 

ي ظهر نسخة من  حتي رأيتَ بخط الشيخ بدر الدين الزركشي عل,الراغب معتزلي 

ذكر اإلمام فخر الدين الرازي في "  ألبي عبد السالم مانصه ىالقواعد الصغر

 , الىوقرنه بالغز" تأسيس التقديس في األصول أن أبا القاسم الراغب من أئمة السنة 

  ولنقف نحن على) 1قال وهي فائدة حسنة فإن كثيراً من الناس يظنون أنه معتزلي 

  . أصحاب الفرق ىلمفردات من ردوده علبعض ماورد في كتاب ا

 المفردة التي 2  }هم شيئاً إالَ بإذن اهللا  وليس بضاِر{ الىفي قوله تع            

 بين العلم و اإلذن فرقُُُُُُُُُُُُُُ لكنقيل معناه بعلمه :"  يقول – إذن - تناولها الراغب هنا

به راضياً منه الفعل أم لم  فيما فيه مشيئه اليكاد يستعمل إالفإن اإلذن أخصُ  و

 فمعلوم أن فيه 3] بإذن اهللا الّ إ تموت أنوماكان لنفٍس:" فإن قوله . يرض به 

 ففيه أن) 4 اهللا  إال بإذِنن أحٍد ِمِه ِبارينض ِبموما ه "  (الىوقوله تع. مشيئته وأمره 

يها إمكان  أوجد في اإلنسان قوةً فالىمشيئته من وجه وهو أنه الخالف أن اهللا تع

 فيضره ولم يجعله كالحجر الذي اليوِجعه الضرب يظلمه  منقبول الضرب من جهة

 بإذن فمن هذا الوجه يصح أن يقال أنه. والخالف أن إيجاد هذا اإلمكان من فعل اهللا 

   "5 ومشيئته يلحق الضرر من جهة الظالم اهللا

                                     
 138 – 1 ط – 2أبو الفضل إبراهيم ج     محمد  /  السيوطي تحقيق    – بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة          1

 297  ص-1965 -هـ 

  10 -المجادلة  2

  100 -نس يو 3

 120- البقرة  4

 19المفردات ص  5
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اء أئمة السنة ر الراغب في هذه المفردة مطابق آلهإليوماذهب               

 أنه متصرف في ى عدلٌُُُُ في أفعاله بمعنالىوالذين يرون أن اهللا تع: " ( والجماعة 

وهو ملِكه وِملِكه يفعل مايشاء ويحكم مايريد والعدل عندهم وضع الشئ في موضعه 

   1)  المشيئة والعلمالتصرف في الملك علي مقتضى

 لىاوسمي الذين يدعون أن اهللا تع " :في مفردة جبر يقول الراغب              

ة  المعاصي في تعارف المتكلمين مجبرة وفي قول المتقدمين جبريىيكره العباد عل

وج2" ية ِرب   

 فقد قِِيل سمي بذلك من 3 ) المتكبِّر  الجبارالعزيز( : الىوفي قوله تع              

 ثم يذكر الراغب , 4) ائض نعمةرت الفقير ألنه هو الذي يجير الناس بفقولهم جب

وقيل ألنه يجبر : " ه الجبرية ويدفعه بحجة ألهل اللغة يقولإليرأي يطابق مايذهب 

: " ودفع بعض أهل اللغة ذلك من حيث اللفظ فقال . الناس أي يقهرهم علي مايريده 

ظ جبر  فُأجيب عنه بأن ذلك من لف, ِمن ُأجبرت ىاليقال من أفعلت فعال ُُ فجبار اليبن

وأنكر جماعة من المعتزلة . الجبر والتفويض المن لفظ اإلجبار : المروي في قوله 

الى قد وليس ذلك بمنكٍر فإن اهللا تع.  اهللا عن ذلك الى فقالوا يتعالمعنىذلك من حيث 

 ىنفكاك لهم منها حسبما تقتضيه الحكمة اإللهية ال علأجبر الناس على أفعال ال ا

  5"  الموت والمرض والبعث ىلة وذلك كإكراههم علماتتوهمة الغواة الجه
  

  

 وعلى .  6" نيا  الدمنا بينهم معيشتهم في الحياِةس قَنحن " : الىوقال تع             

  7"  ماتقتضيه الحكمة أن يقهر عليه ى وصف بالقاهر وهو اليقهر إال علهذا الحد

                                     
 – تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل ،      – أبو الفتح عبد الكريم بن أبي بكر أحمد          – الشهرستاني   –الملل والنحل    1

  .42 بيروت لبنان ، ص –دار الفكر للطباعة 

 91 - ص–المفردات  2

 23 -الحشر 3

 .  91 الراغب ، ص –المفردات  4

 91ص  - المفردات  5
  32-الزخرف  6

 91 ص –المفردات  7
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 في قوله – سوا –يدة وهي  يظهر فيها مذهب الراغب في العقىمفردة أخر         

  .  1" ىستوا العرِش الرحمن على: " تعالى 

ألرض أي  له  مافي السموات ومافي اىستووقيل معناه ا: "         يقول الراغب 

  . 2 " ه إياالىستقام الكل علي مراده بتسوية اهللا تعا

 ى خلق آدم علأن اهللا) : " لى اهللا عليه وسلمص( ويعلق الراغب علي قوله           

  . 3"صورته 

فالصورة أراد بها ماخص اإلنسان من الهيئة المدركة بالبصر : " يقول          

 ى علالى اهللا سبحانه وتعإلى كثير من خلقه وإضافته ىوالبصيرة وبها فضله عل

  . 4"  عن ذلك الى تع, سبيل البعضية والتشبيه بيل الملك ال علىس
  

 يقول  "5ويبقي وجه ربك ذو الجالل واإلكرام : "  الىوفي قوله تع          

 باألعمال الى اهللا تعإلىقيل ذاته وقيل أراد بالوجه هاهنا التوجه : " الراغب 

 قيل أن ,  7)  اهللا ِهجو ِلمكُمطِع إنما نُ ( الى بقوله تعى  يربط هذا المعن6" الصالحة 

  8"الوجه في كل هذا ذاته 

  9 "  بيديلما خلقتُ"   :الى في قوله تع– يد –سيره لمفردة تف        ومن هذا أيضاً 

 وخص لفظ  اليد ,ز وجلختراعه الذي ليس إال له ع  فعبارة عن توليه لخلقه با

 وقيل معناه بنعمتي التي , ال لنتصور منه تشبيهاً المعنىختصاص ليتصور لنا ا

  10"رشحتها لهم 

                                     
 5 آية -طه  1

  260المفردات ص  2

 2080 رقم الحديث -  364 ص – 4 ج – البي حجر العسقالني –فتح الباري بشرح صحيح البخاري  3

 300 ص –نفسه  4

 27-سورة الرحمن  5

  536 ص - المفردات  6

 9سورة اإلنسان آية  7

 536 ص – المفردات 8

 75 -سورة ص  9

 576 ص –المفردات  10
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ه من بعِده  عليه وسلَّم و أصحابصلى اهللاومذهب أهل السنة هو مذهب النبي 

ستواء معلوم والكيفية اال: "  اهللا عنهما إذ قال يوتابعيهم ومنهم مالك بن أنس رض

مجهولةٌُُ واإليمان به واجب و السؤال عنها بدعة ومثل أحمد بن حنبل رحمه اهللا 

  1"  األصفهاني ومن تابعهم يبن علد وسفيان الثوري وداؤو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
 93ص  - الشهرستاني – الملل والنحل  1
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  المبحث الثالث

  معنى القريب في القرآن الكريم
  

 منها علي ,      الغريب من الكالم يقصد به في لغة العرب معاني عدة         

 , وقد غرب عنا يغرب غرباً ,الذهاب والتنحي عن الناس : الغرب : " سبيل التمثيل 

 قال ,بعد  والىالنو: والغربة والغرب ,نحاه :  وأغربه وغربةُ ,وغرب و أغرب 

   :ساعدة بن جؤية

    

  1 متغرب لنجٍد طائفٌهنْ    ِم          بصري و أصبح جالساً  ىنتهثم ا

  

تباعد  :أي بعد يقال أغرب عني أي : غرب : "  ورد قياس     وفي نفس ال   

النفي عن البلد الذي وقعت  (: التغريب و2 )ه أمر بتغريب الزانينَأ(ومنه الحديث 

 ى ومن هنا فالغريب في لغة العرب إنما قصد به األلفاظ بعيدة المعن3 )فيه الجناية

. فهام والغامضة في معانيها حيث اليتناولها الفهم إال عن بعٍد ومعاناة فكرعن األ

الغريب من الكالم إنما هو : " يقول اإلمام أبوسليمان حمد بن محمد الخطابي 

الناس إنما هو البعيد عن الوطن  كما أن الغريب من ,الغامض البعيد عن الفهم 

 وجهين أحدهما يراد به بعيد ى والغريب من الكالم يقال به عل,المنقطع عن األهل 

 والوجه اآلخر أنَه يراد , فكر ةناايتناوله الفهم إال عن بعٍد ومع  وغامضه الىالمعن

لغاتهم نا الكلمة من إليبه كالم من بعدت به الدار من شواذ قبائل العرب فإذا وقعت 

   "4ستغربناها ا

  

                                     
             – اإلمام العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظـور األفريقـي المـصري                  –لسان العرب    1

  . مادة غرب – 639 دار صادر بيروت لبنان ص -1990ه 1410 1المجلد األول ط 
  .194 ص– 5 ج–البخاري بن حجر العسقالني  بشرح صحيح –فتح الباري  2

 639نفسه ص  3

  1203 -  ص 2 ج – حاجي خليفة –كشف الظنون  4
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كان اللسان  . األخير هو المقصود حينما نقول غريب القرآن ىوهذا المعن

 ,العربي في الجاهلية وفي بداية التاريخ اإلسالمي صحيحاً فصيحاً اليدخله الخلل 

 وأصحابه يعرفون عن القرآن وعلومه )صلى اهللا عليه وسلَّم  (وكان الرسول

يهم لم ولكن معارفهم رضوان اهللا عل. عرفوه من بعد ماعرفه العلماء وفوق ما

 ولم تجمع في كتب مؤلفة ألنهم لم تكن لهم ,مدونة توضع على ذلك العهد كفنون 

   .1ف ألي التدوين والتإلىحاجة 

 مشاهير الصحابة و ة الراشدة وجاء عهد بني أمية وهمت عهد الخالفىنقضثم ا

 ويصح ,بالكتابة والتدوين لرواية والتلقين ال نشر علوم القرآن باإلىالتابعين متجهة 

  .أن نعتبر هذه الهمة تمهيداً لتدوين القرآن 

 عباس ابن و,األربعة الخلفاء " هم وفير في هذه الرواية بس رأس من ضرب ىوعل( 

 وكلهم من  األشعري وعبد اهللا بن الزبيرى وأبوموس,زيد بن ثابت و مسعود ابن و,

  . 2) م الصحابة رضوان اهللا عليه

مجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والحسن ( رأس التابعين في تلك الرواية ىوعل

ه عبد الرحمن ومالك ابنالبصري وسعيد بن جبير و زيد بن أسلم بالمدينة وعنه أخذ 

   .3)  التابعين رضي اهللا عنهم أجمعينبن أنس من تابعي

  

  

  

  

  

  

                                     
مؤسسة التاريخ  -21 ص -1 ج – محمد عبد العظيم الزرقاني -انظر مناهل العرفان في علوم القرآن   1

 1991 -هـ 1412لبنان  – بيروت –العربي 

 24 ص –نفسه  2

  .24المصدر السابق ص 3
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في التوسع وخالط العرب غير وفي تلك الفترة أخذت الدولة اإلسالمية             

 األلسن ونشأ جيل تعلم من اللسان العربي مايكفيه للمخاطبة وتركوا امتزجتجنسهم ف

 فكان البد من تدوين علوم القرآن الكريم وكان اإلتجاه . هذا الحال استمرماعداه و

فسير قبل كل شيئ الى التفسير باعتباره أبو العلوم القرآنية ومن أوائل الكاتبين في الت

 وتفاسيرهم جامعة ألقوال ,شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح :" 

   .1) الصحابة والتابعين وهم من علماء القرن الثاني

 وقيل أن أول  [ألهم اهللا جماعة من أهل المعارف فانبروا لحراسة هذا العلم الشريف 

التمييمي البصري المتوفي سنة من جمع في هذا الفن شيئاً أبوعبيدة معمر بن المثني 

    .2)  هـ 210

         وهذا الرأي لبعض العلماء وهناك من سبق أباعبيدة في التأليف في غريب 

هـ والكسائي المتوفي سنة 141القرآن مثل أبي سعيد البكري المتوفي سنة 

  .هـ189

د منها         أورد الزمخشري في كتابه أساس البالغة معاني عدة لكلمة غرب نور

 أبعده ,غربه : " مايفيد معنى الغريب والمراد به حين يستخدم أللفاظ القرآن يقول 

   .3" وإذا أمعنت الكالب في طلب العير قالوا غربت " وغرب بعد 

إذا جاء بغرائب الكالم أي نوادره وقد غربت هذه الكلمة أي :" وتكلم فأغرب 

   .4" غمضت فهي غريبة 

         

  

  

  

  

                                     
  24 ص – 1 الزرقاني ج –مناهل العرفان  1

 1203 حاجي خليفة المجلد الثاني  ص–كشف الظنون  2

 673 أبوالقاسم محمود بن عمر ص – الزمخشري –أساس البالغة  3

 673نفسه ص  4
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         وهكذا فالغريب من ألفاظ القرآن لم يقصد به الوحشي المخل بالفصاحة     

  .لتنزه القرآن الكريم عن ذلك فهو أفصح كتاب وأسمى بيان 

ويتبادر سؤال إلى األذهان وهو هل وردت في القرآن الكريم كلمات خارجة عن 

  لغات العرب أم ال ؟

ن كالم مركب علي أساليب غير         الخالف بين األئمة أنه ليس في القرآ

 وأن فيه أسماء أعالم لمن لسانه غير لسان العرب كإسرائيل وجبريل ,العرب 

وعمران ونوح ولوط واختلفوا هل وقع فيه ألفاظ غير أعالم مفردة من غير كالم 

  .العرب 

ذهب القاضي أبوبكر بن الطيب والطبري وغيرهما إلى أن ذلك             ( 

ومافيه من األلفاظ التي تنسب إلى سائر , فإن القرآن عربي فصيح  ,اليوجد فيه 

اللغات إنما اتفق فيها أن تواردت اللغات عليها فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة 

   .1) وغيرهم 

  , أي األلفاظ غير العربية ,وذهب بعضهم إلى وجود مثل هذه األلفاظ في القرآن 

صلى (تخرج القرآن عن كونه عربياً مبيناً وال النبي وقالوا إن تلك األلفاظ لِقلِتها ال

  .عن كونه بلسان قومه بعث إليهم ) اهللا عليه وسلم

إن "  ومنه ,قام من الليل : ونشأ . الكوة :  المشكاة  [         ومن مثل هذه األلفاظ 

الحجارة والطين بلغة :  السجيل ,  والقسطاس الميزان بلغة الروم 2" ناشئة الليل 

وجه األرض :  والتنور ,البحر بالسريانية : اليم , الجبل :  الطور ,لفرس ا

  .3 ]بالعجمية

 وحقيقة هذه األلفاظ أنها في األصل أعجمية لكن [:           قال ابن عقبة 

  4]استعملتها العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوجه 

  

                                     
 49 ص – المجلد األول – ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي –الجامع ألحكام القرآن  1

 6 آية –المزمل سورة  2

  49 القرطبي ص–الجامع  3

  49نفسه ص 4
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 ,ط لسانهم ألسنة أخرى             ونعلم أن العرب كانت لهم تجارة و أسفار فخال

وربما كان سبباً في أن يعرف العرب ألفاظاً أعجمية ويستعملون هذه األلفاظ في 

عربي الفصيح ووقع بها البيان أشعارهم ومحاوراتهم فجرت هذه األلفاظ مجرى ال

أصله غير عربي و في هذا  هذا الوجه نزل بها القرآن الكريم في استعمال ماوعلى

  .واإلحاطة وربما عد ذلك من إعجاز القرآن الكريم  الشمول داللة على

           وختام الحديث عن معني غريب اللفظ في اللغة بما ورد في المعجم 

و الكالم , ابتعد عنه : غرب عن وطنه غرابة وغربة " : غرب " الوسيط في مادة 

  1" غرائب  -وتجمع على غرباء , غمض وخفي فهو غريب : غرابة 

تى بالغريب في كالمه أي البعيد عن الفهم ومن هنا يبدو جلياً أن الراغب       وأ

األصفهاني في كتابه المفردات إنما قصد إلى شرح وتوضيح هذه األلفاظ واستعمل 

في شرحها شواهد من الشعر وأقوال فصحاء العرب وهم من بعدت بهم الديار ولم 

  .يخالط ألسنتهم شئ من كالم غير فصيٍح 

 فيكون بذلك قد أزال ,لراغب للّفظة معنى إال أورده واستشهد عليه واليدع ا

 أكثر  الغريب من األلفاظ هي الدالة علىوورد أيضاً أن. غموضها فتتجلي لألذهان 

غمض :  غير معنى غرب كفرحمن األلفاظ هي الدالة على: ِغرب م: " من معنى 

  2" وخفي 

        

  

  

  

                                     
 قـام   – اإلدارة العامة للمعجميات وإحيـاء التـراث         – مجمع اللغة العربية     –  الجزء األول     –المعجم الوسيط    1

مطبعـة  , 647 ص   – محمد علي النجار     – حامد عبد القادر     – أحمد حسن الزيات     –بإخراجه أبراهيم مصطفي    

  . تركيا–تانبول  إس–دار الدعوة 
 – تحقيق مكتبة التـراث      -هـ  817 الفيروز آبادي المتوفي     – مجد الدين محمد بن يعقوب       –القاموس المحيط    2

 . مادة غرب – م1998 دمشق – 6 نعيم العرقسوسي ط– إشراف –مؤسسة الرسالة 
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 وهو , كبيراً باأللفاظ الغريبة في القرآن الكريم            وأولى الراغب اهتماماً

 المفسر إدراكها معرفتها هي النواة  األولى التي يجب على: لفاظ يعتبر أن علم األ

إن أول مايحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية ومن العلوم : " يقول 

ظ القرآن في كونه أول  فتحصيل معاني ألفا,اللفظية   تحقيق األلفاظ المفردة 

  .1"المعاون في بناء مايريد أن يبنيه 

            وهذه النظرة الثاقبة ليست في علوم القرآن فقط بل في كل علم من علوم 

  .الشرع 

           وألفاظ القرآن الكريم هي لب كالم العرب فكان البد من معرفة هذه 

  . يقدموا على تفسير كتاب اهللا تعالى األلفاظ وبخاصةً  للفقهاء  والمفسرين قبل أن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
 . مقدمة المؤلف –  مكتبة األنجلو المصرية– أشرف عليه  محمد أحمد خلف اهللا – الراغب –المفردات  1
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  المبحث الرابع 

   للغريبتناول كتب التفسير

  
              أفرد هذا العلم بالتصنيف عدد جم من العلماء وكانت بداية هذا العلم 

 وكان في ,) النبي صلى اهللا عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين ( في عهد أصحاب 

يب القرآن الكريم الصحابي الجليل عبد اهللا بن عباس رضي مقدمة من فسروا غر

اهللا عنهما وذلك من خالل األسئلة التي طرحها عليه نافع بن األزرق حيث ورد في 

بيناعبد اهللا بن عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير ( ذلك 

ا إلى هذا الذي يجترئ علي قم بن:  فقال نافع بن األزرق لنجدة بن عويمر ,القرآن 

  :تفسير القرآن بماال علم له به فقاما إليه فقاال 

إنَا نريد أن نسألك عن أشياء في كتاب اهللا فتفسرها لنا وتأتينا بمصادقة من كالم 

سالني :" فقال بن عباس , فإن اهللا تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين ,العرب 

بن عباس على مسائل نافع بمثابة نواة لتفسير فكانت إجابات  , 1" عما بدا لكما 

  .غريب القرآن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
 – 1 ج -هــ   911 المتوفي سنة    – الشافعي   – جالل الدين عبد الرحمن السيوطي       -اإلتقان في علوم القرآن      1

 157ص
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 كتباً في هذا المجال أبوعبيدة معمر بن المثنى التميمي            وممن ألَفوا

ومن أشهر هذه المؤلفات , وأبوعمر الزاهد وابن دريد " المجاز " صاحب كتاب 

دات يعد من أحسن هذه وكتاب المفر, كتاب العزيزي وهو شيخ بن األنباري 

  .المؤلفات

هو : " يذكر صاحب كتاب البرهان في علوم القرآن في حديثه عن الغريب مانصه 

وأبو , "كتاب المجاز " أبوعبيدة : " وقد صنف فيه جماعة منهم , معرفة المدلول 

ومن أحسنها , ومن أشهرها كتاب بن عزيز " ياقوتة الصراط " عمر غالم ثعلب 

  1" ات كتاب المفرد

فالمراد به " قال أهل المعاني " وحيث رأيت في كتب التفسير : " وقال ابن الصالح 

  2" مصنفو الكتب في معاني القرآن كالزجاج ومن قبله 

ؤلفات في غريب القرآن وإعرابه وقد اهتم ُأولئك الرجال بهذا العلم الرفيع فصنفوا م

د أخرج البيهقي من حديث أبي  فق, وديننا الحنيف أمر بذلك , تتجلى معانيه حتى

 وأخرج مثله عن عمرو ابن ," أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه : " هريرة مرفوعاً 

من قرأ القرآن  : " عمرو بن مسعود موقوفاً  وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعاً 

 ومن قرأه بغير إعراٍب كان له بكل ,وأعربه كان له بكل حرٍف عشرون حسنة 

  3 " حرف عشره حسنات

 وليس المراد به اإلعراب المصطلح ,المراد بإعرابه معرفة معاني الفاظه         " 

  4" عند النحاة وهو ما يقابل اللحن 

  

  

  

                                     
 . 35محمد أبو الفضل إبراهيم ص /  تحقيق –اإلمام بدر الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي  1
هـ حققه  237 – المتوفي   – بن المبارك اليزيدي      ألبي عبد الرحمن عبد اهللا بن يحي       –غريب القرآن وتفسيره     2

 م1985 - هـ 1405 -1 ط–محمد سليم الحاج 
  149ص  – 1 ج– السيوطي –اإلتقان  3
  .157نفسه ص 4



 20

وعلى الخائض في ذلك التثبت , ألن القراءة مع فقده ليست قراءة وال ثواب فيها 

  .والرجوع إلى كتب أهل الفن وعدم الخوض بالظن 

وهم , هم رضوان اهللا وهم العرب العرباء وأهل الغة الفصيحة         والصحابة علي

نجدهم أحياناً توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معانيها فلم يقولوا , من نزل القرآن عليهم 

أخرج أبوعبيد في الفضائل عن أبراهيم التميمي أن أبابكر الصديق . ( فيها شيئاً 

سماٍء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا أي : " فقال " وفاكهٍة وأبا : " سئل عن قوله

   1"قلتُ في كتاب اهللا بما ال أعلم 

 , ] وفاكهة وأبا [         وأخرج عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ علي المنبر

إن هذا لهو : هذه الفاكهة قد عرفناها فما األبُ ؟ ولما رجع إلى نفسه فقال : " فقال 

  2الكلف ياعمر 
 ىكنت ال أدري ما فاطر السموات حت: " ن ابن عباس قالوأخرج عن طريق مجاهد ع(

  3) أنا ابتدأتها :  يقول,أتاني إعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها 

:  قال ابن عباس ماكنت أدري ماقوله :          وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال 

تعال ُأفاتحك :  ثبت ذي يزن  حتى سمعت قول,"  ربنا أفتح بيننا وبين قومنا بالحِق 

  4" أي أخاصمك : 

  

  

  

  

  

  

                                     
 149 ص– 1 السيوطي ج -اإلتقان   1
  نفس الصفحة –انظر المصدر السابق  2
 149 ص –نفسه  3
  150 ص–نفسه  4



 21

ماكانوا ) صلى اهللا عليه وسلم (               وهذه النماذج تؤكد أن أصحابه 

يجترئون علي تفسير المفردات الغريبة والغامضة إالَ إذا وجدوا لها شواهد من 

  .فصيح لغة العرب و أقوالهم 

 ,اره من أوائل ماجمع في تفسير الغريب باعتب" المجاز " إذا تأملنا في كتاب 

وقد عرفنا سابقاً أن البعض يرى أنَه أي أبوعبيدة أول من جمع كتاباً في هذا المجال 

وعن ) صلى اهللا عليه وسلم( وه من النبي فنراه يؤكد أن القرآن عربي وأن من سمع,

ي على أصحابه لم يحتاجوا في فهمه إلى السؤال عن معانيه ألن القرآن كان يجر

  .ألسنتهم وحمل خصائص لغتهم من زيادةٍ  وحذٍف وإضمار وتقديم وتأخير 

, غريب القرآن " تتصل بالقرآن مثل ىوعن اسم كتاب أبي عبيدة وردت اسماء آخر

  1"إعراب القرآن , معاني القرآن 

 هل جميعها ألبي عبيدة أم أنها ,ويتساءل كثير من الباحثين عن هذه المؤلفات 

  سمى واحد ؟ معدودة والم

يقول محمد فؤاد سزكين وهو محقق وباحث علق على كتاب المجاز وحقق نصوصه 

والذي نظنه أن ليس ألبي عبيدة غير كتاب المجاز و أن هذه األسماء ُأخذت من : " 

  2) الموضوعات التي تناولها المجاز 

جاز كذا م" ومهما كان األمر فإن أبا عبيدة يستعمل هذه الكلمات : " وقال أيضاً 

 ومعنى هذا أن كلمة المجاز عنده عبارة عن الطرق التي يسلكها القرآن في ,وتأويله 

  .3"تعبيراته 

  

  

  

  

                                     
 تحقيـق محمـد فـؤاد       - هـ   210 المتوفي سنة    – التميمي   عمر بن المثنى   صنعه أبوعبيدة م   –مجاز القرآن    1

 . مقدمة الكتاب –م 1981 ه 1401 2 مؤسسة الرساله بيروت  ط– 17 ص– 1 ج –سزكين 
  18 مقدمة المحقق – القاهرة مكتبة الخانجي 1 أبوعبيدة ج –مجاز القرآن  2
 18 ص–المصدر السابق  3
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أول كتاب جمع في غريب القرآن : " وفي فهرست ابن خير اإلشبيلي أن 

   .1" ومعانيه كتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى وهو كتاب المجاز 

لنتعرف من , لكتب التي تناولت غريب القرآن      وإذا نظرنا في مؤلف آخر من ا

معاني "نجد بين أيدينا كتاب , خالله على فهم صاحبه وتناوله لمعنى غريب القرآن 

وكتاب التراجم ,  يذكر المحققون أنه أهم اآلثار التي خلفها –للزجاج " القرآن 

القرآن معاني " يضعونه دائماً في رأس القائمة في كتبه واالسم الكامل للكتاب 

  " .وإعرابه 

  2هذا كتاب إعراب القرآن ومعانيه " يقول عنه صاحبه في تقديمه له 

 وإنما نذكر مع -       فقدم اإلعراب على المعنى ويؤكد هذا قوله بعد ذلك 

أفال ( اإلعراب المعنى والتفسير ألن كتاب اهللا ينبغي أن يتبين اال ترى أن اهللا يقول 

نا على التدبر و النظر ولكن الينبغي ألحٍد أن يتكلم إال فحض, ) يتدبرون القرآن 

  .3" على مذهب اللغة أو مايوافق نقل أهل العلم 

       فالزجاج أولى اهتماماً كبيراً بإعراب القرآن الكريم وتوصل إلى معاني 

  .األلفاظ الغريبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
 19 - ص – 1 أبوعبيدة ج –مجاز القرآن  1
 – ه 1408 1 ط1 شلبي ج شرح وتحقيق عدره–معاني القرآن وإعرابه الزجاج بن إسحق أبراهيم بن السري  2

 بيروت لبنان
 185 ص–المصدر السابق  3
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 وجمع ,ي النحوي           جاء بعد أبي عبيدة أبوالحسن النضر بن شميل المازن

   .1" هـ  204توفى سنة , أكثر منه 

        ثم جمع أيضاعبد الملك بن قريب األصمعي كتابا أحسن فيه وأجاد وكذلك 

وغير هؤالء من " غريب اآلثار " محمد بن المستنير المعروف بقطرب وسمى كتابه 

  .األئمة الذين انبروا لخدمة هذا العلم الشربف 

أبوالحسن سعيد بن مسعدة األخفش : " كشف الظنون منهم         وذكر صاحب 

أحدى وعشرين ومأئتين والنضر بن شميل البصري ) هـ221(األوسط المتوفى سنة 

    .   2)  "هـ203(المتوفي سنة 

ومن أحسنها المفردات : (             وقال السيوطي في اإلتقان عن كتب الغريب 

وكيفما اختلفت هذه المؤلفات في ة  ن وخمسمائو ست وتسع) هـ596(للراغب 

 مثل كتاب أبي حيان – لغات القرآن , معاني القرآن ,مجاز القرآن " تسمياتها 

  3" تحفة األريب بما في القرآن من الغريب " األندلسي والمسمى أيضاً 

  .فإنها تدور في فلك تفسير المفردات الغريبة في القرآن الكريم 

 األمر أن هؤالء المؤلفين قدموا خدمة التقدر لكتاب اهللا  وأهم مافي هذا            

  .العزيز ولسالكي طريق المعرفة و االطالع في تفسير القرآن الكريم 

  

  

  

  

  

  

  

                                     
 1207 المجلد الثاني ص – حاجي خليفة –كشف الظنون  1
 157 ص– 1 السيوطي ج –اإلتقان  2
 14 ص– 1985 1045 1ليزيدي طا –غريب القرآن وتفسيره  3
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   غريب القرآن بالشعر قضية االحتجاج على

  

 ,              إذا أخذنا كتاب المفردات نموذجا لكتب التفسير في غريب القرآن 

وأنكر ,  بالشعر العربي الفصيح ,معاني مفردات القرآن  وجدناه يستشهد على

 ,إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعرأصالً للقرآن : " البعض على النحويين ذلك وقالوا 

  1 " القرآن وهو مذموم في القرآن والحديثىكيف يجوز أن يحتج بالشعر عل: " وقالوا

وليس : " ن األنباري        والرد على هؤالء نجده عند الكثيرين يقول أبوبكر ب

 بل أردنا تبيين الحرف الغريب , للقرآن الكريم أصٌلاألمر كما زعموه أن الشعر 

: " وقوله تعالى " إنَا جعلناه قرآناً عربياً : "  ألن اهللا تعالى يقول ,من القرآن بالشعر 

الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا الحرف : وقال ابن عباس " بلسان عربي مبين 

   2"  القرآن الذي أنزله اهللا بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه من

وكثيرأ مافسر بن عباس رضي اهللا عنهما مفردات القرآن بما صادقها من كالم 

أخبرني : " العرب ومن ذلك مسائل نافع بن األزرق حيث ورد أنه قال البن عباس 

العزون حلق الرفاق قال :  قال,"  ن الشّماِل ِعِزين عن اليميِن وع: " بقول اهللا تعالى 

  :وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال نعم أما سمعت عبيد بن األبرص وهو يقول : 

  

  3"فَجاءوا يهرعون إليِه حتى             يكُونُوا حول ِمنْبِرِه ِعِزيناَْ" 

  

  

  

  

                                     
 157 ص – 1 السيوطي ج –اإلتقان  1
  157  ص - نفسه  2
  157  ص - نفسه  3
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أخبرني عن قوله : " س                 ويستمر نافع في أسئلته يقول البن عبا

وهل تعرف العرب ذلك : قال .  قال الوسيلة الحاجة ] وابتَغُوا إليِه اَلْوِسيلةْ[: تعالى

  :؟ قال نعم أما سمعت عنترة بن شداد يقول 

   وسيلةٌ          إن الرِّجاَل لهم إليِك 

يأخُذُوِك تكح بي                                               إن1ِلي وتخَض"   

              وعلى هذه الوتيرة يمضي نافع في توجيه أسئلته ويمضي ابن عباس 

  2" في اإلجابة عنها حتى يمر على نحو مئتين وخمسين موضعاً من الذكر الحكيم 

 ماغرب من ىوعلى هذا سار الراغب ومن سبقوه في االستعانة بالشعر العربي عل

  .ألفاظ القرآن الكريم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  157 -1ج  -  السيوطي –اإلتقان  1
م ص  2002  - هـ  1423 – 2 ط – بقلم عبد الكريم بكار      –ابن عباس رض اهللا عنهما مؤسس علوم العربية          2

   األردن- عمان –عالم دار األ - 62
 



 26

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
  منهج كتاب المفردات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يالفصل الثانـ
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 منهج كتاب المفردات
          

  تمهـــيد

يب القرآن يلحظ فيه طريقةً إن الناظر  في كتاب المفردات في غر          

ومنهجا سار عليه صاحب الكتاب في عرضه وتقديمه لمفردات القرآن واضحة، 

  .الكريم 

 ثم أنه و  أول مانراه في كتابه أن المفردات فيه شملت القرآن كله              

ي كتابه عند بعض المحققين م ولهذا سورتب الكتاب على نظام المعاجم اللغوية 

   1)معجم مفردات ألفاظ القرآن (

  

كتابه  كما قسم , نظر فيه الراغب إلى أصل الكلمات مجردةً من الزيادة            

 فيبدأ بكتاب , ورتَّبه بحسب حروف المعجم ) كتاباً (  منها  كالًىإلى أقسام سم

  .إلى نهاية حروف المعجم ...  ثم كتاب الباء ,األلف 

  

يحدثنا صاحب الكتاب عن هذه الطريقة المنهجية التي اتبعها في تقديمه          

مالء  كتاب مستوٍف فيه وقد استخرت اهللا تعالى في إ: " ... لكتابه حيث يقول 

مفردات ألفاظ القرآن على حروف التهجي فنقدم ما أوله األلف ثم الباء على ترتيب 

  2. " حروف المعجم معتبراً فيه أوائل حروفه األصلية دون الزوائد 
 

نجدها تعني _ منهج _           في بداية الحديث عن منهج الكتاب نقف عند كلمة 

  .  غاية معينة أو هدٍف محدد الطريق  المتبع لتحقيق
  

تعني كلمة  منهج في           " :  " أصول البحث العلمي "  ورد في  كتاب              

     أو هي الخيط  غير المرئي ,البحث العلمي الطريق المؤدي إلى الهدف المطلوب 

                                     
  .بطه وصححه أبراهيم شمس الدين  الراغب ض-المفردات  1

  . مقدمة المؤلف – المفردات  2
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تبعاً  قصد الوصول إلى الحقائق العلمية ,الذي يشد البحث من بدايته إلى نهايته 

   1" . لقواعد يستضيئ بنورها الفكر 

على ضوء هذا التعريف المختصر نحاول جاهدين أن نتتبع الراغب  في          

كتاب المفردات  وكيف أنه استطاع أن يفسر األلفاظ الغريبة في القرآن الكريم 

وطريقته في ذلك والتي جعلت كتابه من أفضل الكتب في التفسير ويشهد على ذلك 

 يقول السيوطي في ,ناء الكثير واالستحسان من قبل معاصريه ومن أتى  بعده الث

أفرده بالتصنيف خالئق اليحصون منهم : " معرض حديثه عن غريب القرآن 

 ومن أشهرها كتاب العزيزي فقد أقام في ,أبوعبيدة وأبو عمر الزاهد وابن دريد 

 ومن أحسنها كتاب ,باري تأليفه خمس عشرة سنةً يحرره هو وشيخه أبوبكر بن األن

  .                                                       2" المفردات للراغب 

  

قدم له خير تقديم يدل على مدى حرصه واهتمامه بكتاب أن يفتتح كتابه بعد 

 حتى يصل إلى نهاية – ثم أبد – أبا – بكلمة يصدره  بكتاب األلف ف,اهللا عز وجل 

 –هنا يظهر لنا ترتيباً داخلياً يشمل كل الكلمات المبدوءة بهذه الحروف كتاب األلف و

 المنهج إلى نهاية كتاب الخ ويسير على هذا ... - أج – أ ث – أت –أب 

  .المفردات

  

  

  

  

  

  

  

  
                                     

   32 م ص 1989 3ط .   صفاء يونس الصفاوي , قبيس سعيد الفهاوي ,محمد أزهر سعيد السماك  1
  157 ص 1 السيوطي ج –اإلتقان  2
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  المبحث األول 

  في الكتابطريقة تناول المفردات 

  
ن أي  أنه فسر  تفسيره للمفردات  على  القرآي  اعتمد الراغب ف              

 والشك أن هذه ,القرآن بالقرآن وهذا مسلك معروف عند العلماء والمفسرين 

الطريقة من أرفع وأعلى مراتب التفسير حيث أن اهللا تعالى هوالعالم والخبير بآيات 

وإذا بدلنا آيةً مكان آيٍة واُهللا أعلم بما ينزِّل قالوا : "  قال تعالى ,كتابه والمراد منها 

   1" ما أنت مفتْر إنَّ

ونسوق بعض ،   والناظر في كتاب المفردات يرى هذه الطريقة جلية واضحة 

  .النماذج الميسرة 

الكيد ضربٌ  من : "  يقول – كيد -مفردة " الكاف " في كتاب               

وقد يكون مذموماً وممدوحاً وقد يستعمل في المذموم أكثر وكذلك , حتيال اال

  قال بعضهم 3" وُأمِلي لهم إن كيِدي متين : "   وقوله تعالى 2" المكر االستدراج و

أراد بالكيد العذاب والصحيح أنه هو اإلمالء  واإلمهال المؤدي إلى العقاب كقوله 

 فخص الخائنين 4" كيد الخائنين يهديدادو إثماً إن اهللا الزإنما نُمِلي لهم ِلي: " تعالى 

ألِكيدن : " كيد من لم يقصد بكيده خيانة ككيد يوسف بأخيه وقوله دي تنبيهاً أنه قد يه

 كُم5" أصنام.   

  

                 

                                     
   101 آية  -سورة النحل   1
    461 ص – الراغب –المفردات  2
   183سورة األعراف آية  3
   462ورة ص اآلية س 4
    57األنبياء أية  5
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اعتماده المباشر والواضح فى تفسيره " كيد "  هذه المفردة يويظهر ف            

   .ىعلى القرآن الكريم الذى وجد فيه خير بيان لما ذهب اليه من معن

  

ننظر كيف أنّه يقوي معانيه بشواهد من القرآن " األلف " ي كتاب               وف

ياهم نسب أو دين أو أهل الرجل من يجمعه وإ: "  يقول  – أهل –في لفظة : الكريم 

 فأهل الرجل في األصل من يجمعه  .ا من صناعة وبيت وبلدممايجري مجراه

   1" وإياهم مسكن واحد 

ت الرجل لمن يجمعه وإياهم نسب وتُعورف في             ويجوز به فقيل أهل بي

إنما : " أسرة النبي عليه الصالة والسالم مطلقاً إذا قيل أهل البيت لقوله عز وجل 

   2" . يِريد اهللا ِليذِهب عنكُم الرِّجس أهُل البيِت 
          

ماذهب   بمعان متعددة وجاء باآلية ليقوي بعض – أهل – هنا جاء للمفردة        

   .ىإليه فوافقت اآلية في معناها ما أراده الراغب من إيصال المعن

وندلف إلى كتاب آخر داخل كتاب المفردات لنأخذ لفظة أخرى ونرى كيف         

  .يعالج الراغب هذه المعاني بآيات القرآن الكريم 

 بدواً يءالشبدأ : "  يقول – بدأ – نجد مفردة –                      في كتاب الباء 

 ثم يأتى لنا بالمواضع التي وردت بها الكلمة من و 3" ظهر ظهوراً : وبداء أي 

   4" . لَهم سيئاتُ ماكَِسبوا اوبد :"تعالىالقرآن الكريم في مثل قوله 

والبدو خالف الحضر و يؤكد هذا المعنى من القرآن الكريم بقوله : "           يقول 

   5" َ  ِمن البدووجاء ِبكُم: " تعالى 

                                     
    502ص  -الراغب   –المفردات   1
    33األحزاب آية   2

   .57 -  الراغب  - المفردات   3 
   48 اآلية –الزمر   4
  100يوسف اآلية   5
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يعرض ويقال للمقيم بالبادية باٍد كقوله تعالى  : مكان  يبدوا مايعن فيه أي           

   .1" لوأنَّهم بادون في األعراب "  

 ويستفيد الراغب ,           وهنا أيضاً نجد أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضاً 

  .ة فى تفسيره من هذه الخصلة ليجعلها قاعدة مهمة وأساسي

 – بتل –           ومما جاء فى هذا الشأن فى كتاب الباء عند تناوله لمفردة 

 أي انقطع فى العبادة وأخلص النية 2" وتَبتّْل إليِه تبِتيالً : " الواردة فى قوله تعالى 

 يختص به و يؤكد المؤلف هذا المعنى  بآية أخرى من القرآن تشمل فى نقطاعاًا

  . االنقطاع في العبادة معناها مضمون

   

:"  أشار بقوِلِه عز وجلَ  ىوإلى هذا المعن : " 3                    يقول الراغب  

  4" قُل اُهللا ثم زرهم 

                  ومما جاء في هذا السياق أيضاً في كتاب القاف عند تعرضه 

ا ِمن قَريٍةٍ  كانتْ ظالمةً  وكَم قَصمن:" لى اوالتى وردت في قوِلِه تع" قصم " لمفردة 

 و أي حطمناها وهشمناها وذلك عبارة عن الهالك  و ويسمى الهالك قاصمة 5"

 وتظهر لنا جلياً المطابقة الكاملة 6 " ىوماكُنْا مهِلِكي القر: "لى االظهر و يقول تع

كل من للمعنيين من حيث أنَهما يوِصالن إلى فهم واحد أراده القرآن الكريم وبينه في 

  .الموضعين 
 وهي حرف حمل – النون – وختام هذا الجزء مفردة وردت في كتاب          

 شمول كتابه المفردات وإحاطته معني المفردة أتى به الراغب في كتابه ليؤكد مدى

النون هي :يقول " : نون "  والمفردة هي  ، بما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ

                                     
   20األحزاب آية  1 

    80المزمل آية   2
   41 ص– الراغب  -   المفردات  3

   .91 آية – األنعام  4
   .11 أية –ياء األنب  5
  59  اية – القصص  6
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ِمي يونس ذا  والنون الحوت العظيم وس1" ن والقلم  :" ىلا قال تع,الحرف المعروف 

   3  "مهقلتا ألن النون كان قد 2" وذا النون : " النون في قوله 
  

فوا            وجاء من بعد الراغب علماء تخصص بعضهم في تفسير القرآن وألَّ

 في إيضاح أضواء البيان" كُتُباً في هذا المجال أذكر منها علي سبيل المثال كتاب 

دفع "  هما ,لمؤلفه محمد األمين بن مختار الجكني الشنقيطي وبذيله كتابان " القرآن 

هام اإلضطراب عن آيات الكتاب ومنع جواز المجاز في المنزل للتعبد واإلعجاز يإ

  .لمؤلف نفسه ل

      وهذا الكتاب تخصص في تفسير القرآن بالقرآن وهو يفيد الدارسين في هذا 

  .ائدة عظيمة المجال ف

عتمد عليها صاحب كتاب المفردات في تفسيره هي ا      المرجعية الثانية التي 

صلى اهللا عليه وماصح عنه )  اهللا عليه وسلم ى صل(ى سنةُ المصطف,السنة المطهرة 

 ونعلم علم – من أقواله التي رواها عنه أصحابه رضوان اهللا عليهم أجمعين وسلم

 وفي عرِف المفسرين أن  ،يه وسلم أفصحُ  من نطق بالعربيِة  اهللا علىقين أنه صلالي

صلى اهللا  أحاديث الرسول إلىإذا لم يجدوا معناها في الذكر الحكيم رجعوا  الكلمة

 )صلى اهللا عليه وسلم( فهو ُأوتي جوامع الكلم وكان أصحاب الرسولعليه وسلم

  .ه في كل ماغاب أو غمض معناه عليهمإلييرجعون 

 ى ليستشِهد بها علصلى اهللا عليه وسلمستعان الراغب بسنة الرسول الذلك         

  .مايورده من من معاني لمفردات القرآن الكريم  

 نذكر ونقف ,      وهذه الطريقة سار عليها الراغب في أكثر من موضع في مؤلفه 

   .قياسعلي بعض ماأورده في هذا ال

البدن الجسد لكن البدن يقال :  يقول 4" دن ب"  نجد مفردة – الباء -        في كتاب  

                 ومنه قيل ثوب مجسد ومنه قيل ,عتباراً باللون اعتباراً بعظم الجثة لكن الجسد يقال ا

                                     
  1 أية – سورة القلم  1
   87 اية -األنبياء   2
   146 , 108, 46 وانظر الصفحات 533المفردات ص   3
  44  ص–المفردات   4



 33

صلى اهللا عليه ( ذلك ماروي عن النبي ى وعل,مراة باِدن وبدين                ا

  .أي كبرت وأسننتُ  ) سجود فإني قد بدنت التبادروني بالركوع وبال() وسلم

ستبشر إذا وجد مايبشره من ا: "   يقول 1 -  بشر -وفي مفردة                

 : " لىا وردت الكلمة في قوله تع، ىالبشارة والبشر:  ويقال للخبِر السارْ  ,الفرج 

في الحياِةىربشَم الُله 2 " يا وفي اآلخرِةنْ الد.  

نقطع الوحي ا:" ) اهللا عليه وسلم ى صل(ه من قولهإلي ماذهب ى عل ويأتي بالشاهد

  " . له ىها المؤمن أو تُراولم يبق إال المبِشراتُ وهي الرؤيا الصالحة التي ير

 إلى نالحظ كيف لجأ –أي كتاب الباء : وفي نفس الكتاِب                         

قرآن يقول عند تفسيره لمفردة  اهللا عليه وسلم لشرح مفردات الىسنة الرسول صل

 ى روي عنه صل– باطِن أمرك ىطالع علال تستعار البطانة لمن تخصه با3 - بطن 

ستخلف من خليفة إال كانت له امابعث اهللا من نبي وال : " اهللا عليه وسلم قال 

  ) . بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانةٌ تأمره بالشِر وتحضه عليه ،بطانتان 

 مفردات شرح الراغب معانيها ى نقف عل– الثاء – وفي كتاب                    

: "  يقول 4 ثرب –ومثال ذلك )  اهللا عليه وسلمىصل(مستعيناً بأحاديث الرسول 

 ةُمأنت زإذا  : صلى اهللا عليه وسلم روي عنه  ،التقريع والتقهير بالذنب : التثريب 

  ) .أحدكم فليجلدها وال يثربها 

 يقول الجهدُ  5 - جهد – نقف عندها وهي في كتاب الجيم ى  ومفردة ُأخر         

 اهللا عليه ىصل( قال  ،ليد واللسان اتكون ب والجهود الطاقة والمشقة والمجاهدة

  ) .جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم ): ( وسلم

ت  سميى والحم ،الحميم الماء الشديد الحرارة "  يقول 6 - حم –وفي كتاب الحاء 

                : " صلى اهللا عليه وسلم ذلك قوله  ىبذلك إما لما فيها من الحرارة المفرطة وعل
                                     

  52 ص  -  المفردات  1
  64  اية – يونس   2
  57 ص -  المفردات  3
  84المصدر السابق ص   4

  106  ص-  نفسه  5 
  36ص  -نفسه   6
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 النار التي أعدها اهللا لمن عصاه في اسمومعلومٌ  أن جهنم "   من فيح جهنم ىالحم

  .الحياة الدنيا والنار مصدر للحرارة 

 يورد لنا مواضع وردت - 1 دثر – نجدها في كتاب الدال ىمفردةٌ أخر         

  2" رس ود ألواحٍٍ ذاِت علىناهلْموح : " الى في مثل قوله تعالىفيها في كتاب اهللا تع

 مفردات القرآن بأحاديث الرسول ىستشهاده علا يواصل الراغب                 

يقول الرحم  3" رحم "  يتعرض لمفردة – الراء – وفي كتاب , اهللا عليه وسلم ىصل

 ي اإلحسان إلى والرحمة رقة تقتض,مرأة رحوم تشتكي رحمها م المرأة وارح

إنَه لما خلق الرحم قال له ) : " صلي اهللا عليه وسلم( هذا قول النبي ىالمرحوم وعل

ي فمن وصلِك وصلته ومن قطعِك  شققت اسمك من اسم ،رحمن وأنت الرحم أنا ال :

 قطعته. "  

 الثاني الذي رآه ىعنالم)  اهللا عليه وسلمىصل(ل            فيعضد بحديث الرسو

  .شتقاق الكلمة من الرحمن للكلمة وهو ا

ستفاد كثيراً من األثر الذي وصل ا          اليفوتنا أن نذكر أن الراغب األصفهاني 

 وهم وبالشك أصحاب منطٍق صلى اهللا عليه وسلمنا من أقوال أصحاب الرسول يإل

 اهللا ىصل(ن الكريم وذلك ألخذهم  هذا العلم من الرسول وبيان وعلم بتفسير القرآ

 معاني المفردات من أقوال الخلفاء ىفيذكر الراغب بعض الشواهد عل) عليه وسلم

  .الراشدين وغيرهم من فصحاء العرب 

 يقول – " ىقض" مفردة ل ذلك في تفسير ى نجد شاهداً عل– القاف –       في كتاب 

 أخص من الى والقضاء من اهللا تع "4ن ذلك أو فعالً ل األمرقوالً كاالقضاء فص

 , فالقدر هو التقدير والقضاء هو الفصل والقطع ,القدرألنه الفصُل بين التقدير  

 وهذا كما ,بمنزلة الكيل المعد للكيل والقضاء بمنزلة  القدروذكر بعض العلماء أن 

                                     
  176 ص -المفردات  1
  13سورة القمر آية  2
  198 دار إحياء التراث ص – الراغب –المفردات  3
  423 ص - نفسه   4
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أتفر من " اعون بالشام ا أراد الفرار من الط لمعنهقال أبوعبيدة لعمر رضي اهللا 

  ."  قدر اهللا إلىأفر من قضاء اهللا : القضاء ؟ قال 

 كالم سيدنا عمر أن القدر مالم يكن قضاء فمرجو أن يدفعه ىومعن               

  . اهللا أمراً فال رآد له ى فإذا قض,اهللا 

ُ  يستشهد بقول سيدنا علي كر1) جبر ( –  وفي مفردة               م اهللا  نجده

 علي في اإلصالح المجرد نحو قول وقد يقال الجبر تارةً: " وجهه يقول الراغب 

  ."  حبةومنه قولهم للخبز جابر بن : " رضي اهللا عنه

 فيه تفسيراً لمفردات القرآن ى الجزء األخير من هذا المبحث نر               

 فالقرآن عربي ,م خبارهأالكريم من خالل ماورد من كالم العرب في أشعارهم و

                . عباده ىفصيح مطابق وموافق لِلسان العرب وهذه نعمة أنعم بها اهللا عل

 عباده وجسيم إن من عظيم نعم اهللا على:" طبري قال أبوجعفر محمد بن جرير ال

 , ضمائر صدورهم يبينون  عن مامنحهم من فضل البيان الذي به, خلقه ىمننه عل

 عليهم المستصعب فبه  به فذلل به منهم األلسن وسهلئم نفوسهم يدلون عزاىوبه عل

 وبه بينهم , حاجاتهم به يتوصلون إلى و, يسبحون ويقدسون إياه يوحدون وإياه به

  . 2" يتحاورون فيتعارفون ويتعاملون 

 ألسنة أقوامهم وذلك ىعل  أن يرسل أنبياءهالى اهللا تعة ومن حكم               

  .بيانه لهم واضحاً ال لبس فيه  يكون ىحت

وكل كتاب  " :ماذكره الطبري رحمه اهللا بقوله           يؤكد هذا المعنى      

ه إلي ه ُأمٍة فإنما أنزله بلسان من أنزله أو أرسلإلىُأنزل علي نبي ورسالة أرسلها 

وإذا ) م اهللا عليه وسلَّىلص(  نبينا محمد إلىواتضح بما قلنا أن كتاب اهللا الذي ُأنزل 

عربياً فيبين أن القرآن عربي وبذلك نطق )  اهللا عليه وسلَّمىلص( كان لسان محمد 

        3" إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون : " محكم تنزيل ربنا فقال جل ذكره 

                                     
   90 ص - الراغب –المفردات  1
    5 الجزء األول ص -هـ 210 الطبري المتوفي سنة –جامع البيان علي تأويل آي القرآن  2

   5 الجزء األول ص -هـ 210توفي سنة  الطبري الم–جامع البيان علي تأويل آي القرآن  3
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 ىكتاب اهللا المنزل عل             كل هذا يؤكد بما اليدع مجاالً للشِك أن معاني 

 لىاتعاهللا موافقة لمعاني كالم العرب وإن باينها كتاب )  اهللا عليه وسلم ىصل( نبينا 

  .ل بها سائر الكالم والبيان ِضبالفضيلة والرفعة التي فُ

 ومن , ضوء الشعر العربي الفصيح مذهب قديم ى         تفسير القرآن الكريم عل 

سيدنا عبد اهللا بن   قولذلك ما ُأثر من أقوال الصحابة رضوان اهللا عليهم في مثل

 فإذا خفي علينا الحرف من  ،الشعر ديوان العرب  : " ماعباس رضي اهللا عنه

   .1)  ديوانها فإلتمسنا ذلك منهإلى رجعنا  ،القرآن الذي أنزله اهللا بلغة العرب 

مفردات القرآن الكريم ألن الشعر   هذا المنهج سار الراغب في تفسيرى        وعل

    .قاموس لغة العرب

 , مفردات القرآن بالشعر العربي كثير جداً عند الراغب ىستشهاد عل       واال

  .نورد منه شيئاً يسيراً يوضح منهجه في كتابه 

للبحث عن "  يقول 2 " أنَى"  – األلف -من أمثلة ذلك في كتاب                

كان الذي يورد الراغب الم.  أين وكيف ى ولذلك قيل هو بمعن,الحال والمكان 

 واإلناء ,أي وقته " ه انغير ناظرين إ:" لى اآن في قوله تعوردت فيه الكلمة في القر

  : نحوقول الحطيئة ,إذا كسر أوله قُِصر وإذا فُِتحَ  مد 

  3شاءُ   الِعي فطال ِبرىع   أو الشِّ             سهيٍلإلىوآنيت العشاء " 

واآلل أيضاً  ,  األهل يقال آل فالن يقول مقلوب عن4 آل - وعند تفسيره لمفردة

قال الشاعرالحال التي يؤول إليها أمره :  

  5ا لها ا عليها وإممسأحمل نفسي علي آلٍة                        فإ

                                     
  )157ص  ( 1 ج– جالل الدين السيوطي –اإلتقان في علوم القرآن  1
  33المفردات ص   2
   لبنان بدون تاريخ –دار صادر – بيروت – 54 ص–ديوان الحطيئة   3

  36المفردات ص   4

 – المكتبة الثقافية –ن الخنساء  ديوا–لخنساء تماضر بنت عمرو بن الحرث بن الرشيد بن رباح بن يقظة  ا 5

   لبنان –بيروت 
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 يقول البروج للقصور الواحد منها برج 1 - برج – الباء –          وفي كتاب 

 ويصح أن يراد بها 2 " وِجر الب ذاِتماِءوالس : " لىاوبه سمي بروج النجوم قال تع

 وأن يراد 3"  يدٍةشْ مي بروٍجنتم ِفولو كُ : " الىبروج في األرض في نحو قوله تع

ستعارة وتكون  االيلب سشيدة فيها علىستعمال لفظ المابها بروج النجم ويكون 

  : قال زهير ا  نحو مإلى ىاإلشارة بالمعن

ومنهاب أس بابا ينلن المنايماِءه     ولو نال أسباب الس4ِ ملَّس ب  

  : ماقال اآلخر إلىوإن تكن البروج في األرض تكون اإلشارة 

  لفآ أحبوٍش وأسود  أراجيُل    ه بابس يحرمران في ِغتُنْولو كُ

  5  ألثري قائفُ بها هاٍد    يحثُ  منيتي      كنتُإذا التتني حيثُ

  الخذالن ترك من يظن أن ينصر- 6 -  خذل –       وفي كتاب الخاء نجد مفردة 

  :ى وتخاذلت رحال فالن ومنه قول األعش, ولذلك قيل خذلت الوحشية ولدها, نصرته

   كسحجل من غيِربين مغلُوٍب تليِل خده      وخذول الرَِّ

  :وفي لسان العرب ورد هذا البيت بصيغٍة مختلفة وهي 

    لرجل من غير كسح وخذول ا       كُل وضاحٍ  كريِم جده  

   7نبيٌل جدهُ  "  مغلوب نبي"  :هذا البيت أورده الجوهري وغيره وابن بري 

 شرح معناها بفصيح ىيستعين صاحب الكتاب عل" النون "  في كتاب ى  مفردة أخر

 ونصف النهار , يقول نصف الشيئ شطره 89 - نصف –كالم العرب وهي 

  .نتصف او
                                     

  1البروج آية  1

 28  آية-  البروج 2

  79ةأي-النساء  3

   141هـ   ص 1405 2بيروت ط – دار الفكر –إحسان النص .   د- حياته وشعره–زهير بن أبي سلمي  4

  .283 ص –هارون  عبد السالم محمد – تحقيق و شرح أحمد محمد شاكر – دار المعارف –المفضليات  5

   150 ص  -المفردات    6

 – 2 المجلد – العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري –سان العرب  ل 7 

  م1990هـ1410 دار صادر بيروت –دار الفكر 

 518ص -المفردات 8
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  :صف من المقنعة الكبيرة قال الشاعربلغ نصفه ومقنعة النساء كانها ن

يفُِص النّطَقَ سِر تُ ولمدفَ          إسقاطه  1 " ِدإليتقتنا ب واتناولته  

      ونختم هذا الجزء من المبحث األول بمفردتين ُأخريين وردت ُأوالهما في 

 له  ونقصه حقاً صرف عنههتعن كذا يليُ الته  يقال2وهي لفظة ليت " الالم" كتاب 

   :3 يقول الشاعر  , وليت طمع وتمني,ليتاً 
  

  4م يِلتٍني عن هواها ليتُ لوليلة ذات دجي سريتُ              و

الصاحب المالزم : "   يقول5وهي صحب " الصاد "      وثانيهما وردت في كتاب 

هو إنساناً كان أو حيواناً أو مكاناً أو زماناً والفرق بين أن تكون مصاحبته بالبدن و

  : هذا قال ى أو بالعناية والهمة وعل ,األصل واألكثر
  

  يلِب قَ عنبتَما ِغ    ل               ي     عيِن  عنبتَ غِِنلِئ

قال , وبكر السمان أنشدنا أبوبكر بن األنباري قال أنشدنا أب : أماليه في لىاقال الق

  :ز قال أنشدنا مسعود بن بشر أنشدنا أبوعلى  الغ
  

  6ي لِب قَ عنبتَا ِغ لمى عيِن عنتَ      لئن ِغب  لم يخلق النوىذي لوشاءأما وال

 الذي قصده ىوختام هذا المبحث بما أنشده مسعود بن بشر مما يؤكد المعن

 وجَل ماجاء في هذا المبحث من , المصاحبة بالعناية والهمة ىالراغب من معن

ر عليه صاحب كتاب المفردات في نماذج إنما هي تُبيِن الطريق والنهج الذي سا

تناول مفردات القرآن الكريم من خالل القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأشعار 

  .فُصحاء العرب 

                                     
 هـ 1405 – 1  ط –   لبنان -  العلمية  دار الكتب – شرح عباس عبد الستار – ديوانه –النابغة الذبياني   1

    107 ص-

     475 ص -المفردات  2

  31 ص  13 المجلد – نقالً  عن لسان العرب –أبو محمد الفقعسي   3

  امعناها لم يصرفني عن قولي ليته كان كذ   4

  285المفردات ص   5

هـ 911 سنة ى المتوف– السيوطي ف اإلمام جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكرألي  ت-شرح شواهد المغني   6

  666 ص – القسم الثاني -
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  المبحث الثاني 

  ستقصاء المادة اللغوية للكلمةا

  

 عليه تمكن صاحب الكتاب اليخفىُل بين سطور كتاب المفردات  المتأمِّ             

 ىه من يقدم علإليلُغة العربية من نحو وصرف وغيرها مما يحتاج وإلمامه بعلوم ال

 وعند المفسرين فإن معرفة اللُغة واإلحاطة بها شرط البد من  ،تفسير كتاب اهللا

  .  المفسرىتوفره لد

 ىال ُأوت: سمعتُ مالك بن أنس يقول : "  بن نضلة المديني ى            قال يح

   .1" بلغات العرب إال جعلته نكاالً برجل يفسر كتاب اهللا غير عالٍم 

األنجلو المصرية فيما            جاء في مقدمة كتاب المفردات الذي نشرته مكتبة 

هذا الكتاب المفردات في : "  الكتاب من فائدة علمية ولغوية مانصه يخص ماحواه

تب غريب القرآن من خير الكتب التي ُأخرجت للناس وليس ذلك بأنه يتصل بخير الك

عامة وهو القرآن الكريم وإنما لما يحويه من فوائد كثيرة منها اللغوي ومنها الديني 

   .2... " ومنها الفلسفي 

 للمتخصصين في مجال اللُغات بما يورده من ى  وهو يقدم خدمةً كبر           

   . 3" الصيغ العديدة والمشتقات الكثيرة للمادة اللغوية 

ان المتخصصين  الطريقة المنهجية تثبت المعاني في أذهوهذه                    

 ى المفردة من القرآن الكريم فهذا يجعل من العسير نسيان المعنفإذا كان الشاهد على

  .ويكون ميسراً أن يتذكر الدارس الشاهد والدليل 

                                     
 – تحقيق محمد بن الفضل إبراهيم –ي ل اإلمام بدر الدين محمد بن عبد اهللا الزرك–البرهان في علوم القرآن   1

  292 ص – 1ج

   مقدمة المحقق – الراغب –المفردات   2

    مقدمة المحقق–المصدر السابق   3
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 نأخذ بعض النماذج التي تؤكد تمكن المؤلف سياق و مما ورد في هذا ال        

متعددة للكلمة ل للمادة اللغوية للكلمة وإيراد المعاني ااستقصاءهعلم اللُغة ووإحاطته ب

  .والشواهد علي تلك المعاني 

  : يقول 1" ام "  عند تفسيره لفظة سياق ومما ورد في هذا ال                   

   ."زاء األب وهي الوالدة القريبة التي ولدته والبعيدة التي ولدت من ولدته إاُألم ب" 

مين البيت آ : " لىا ذلك قوله تعىم القصد المستقيم وهو التوجه نحو مقصود وعلواَأل

 حد ى وذلك عل،ةُ فحقيقته إنما هو أن يصِيب ُأم دماِغِه ج  وقولهم أمه ش2" الحرام 

ُ  و رجلتُه وكبدتُه  ، منه لتُة الجارحة لفظ فعمايكون من أصاب ذلك نحو رأستُه

  .صيب هذه الجوارح وبطنتُه إذا ُأ

  

ستخدامها في اه من معاني عند إلي        فالراغب تتبع هذه المفردات وماتوِصل 

ويذهب أبعد من ذلك لينظر في تركيب الكلمة إذا ُأدِخلت عليها ،مواطن مختلفة 

 نحو أزيد في  ،وأم إذا قوبل به ألف اإلستفهام فمعناه أي: " يقول  ، ىحروفٌ أخر

الدار أم؟ أي أيهما  عمرو  ,ِردنحو  ، عن الف اإلستفهام فمعناهـ بلوإذا ج) أم

   .4" بل زاغت :   أي 3"زاغت عنهم األبصار 

  

 ى مثل أن تاتي محتملة لمعن, ى وقد تأتي أم محتملة لمعاني ُأخر               

 فْخِل فلن ي عهداًم عند اِهللاتُتخذَْأ لق : " لىااإلتصال واألنقطاع ومثال ذلك في قوله تع

   5"  ماال تعلمون  اِهللاى أم تقولون عل عهدهاُهللا

  

           

                                     
  63 ص –المفردات   1 

  63 ص –نفسه   2
  63آية –سورة ص   3
  63 ص – المفردات  4
  80آية , سورة البقرة   5
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 ى أيُ  األمرين كائن علىمعنبيجوز أن تكون معادلة :  قال الزمخشري 

   1"  ويجوز أن تكون منقطعةًوكون أحدهما ب لحصول الِعلم وسبيل التقرير 

يها الراغب أصل الكلمة                 في كتاب الباء نقف علي لفظة تتبع ف

أصل البرد خالف الحر فتارةً :  يقول – 2 برد– في مفردة ,وماتؤديه من معاني 

  .   كتسب برداً ايعتبر ذاتُه فيقال برد كذا أي 

 ويقال برده أيضاً وقيل قد جاء أبرد وليس ووبرد الماء كذا أي أكسبه برداً           

 , ويقال برد كذا إذا ثبت ثبوت البرد و بصحيح ومنه البرادة لما يبرد الماء

  .3  ) فيقال برد كذا أي ثبتوختصاص الحركة بالحر اختصاص الثبوت بالبرد كاو

وهكذا يتتبع الراغب األصفهاني الكلمة ويبحث عن أصلها في اللغة علي ألسنة قبائل 

  .ه ستعماالً للمفردة إال و أورداالعرب فاليترك 

برد : "  حيث يقول –) برد ( وغ معاني ُأخري لمفردة        يستطرد الراغب ويص

قتله ومنه السيوف البوارد وذلك لما يعرض الميت من عدم :  وبردهواإلنسان مات 

ما لما أ وقولهم للنوم برد والحرارة بفقدان الروح أو لمايعرض له من السكون 

م أن النوم يعرض من  البرد في ظاهر جلده أو لما يعرض له من السكون وقد عِل

 تْ تمها والتي لم موِت حين األنفستوفى ياُهللا: ( من جنس الموت لقوله عز وجلَ  

  4)  منامهافي

وعيش بارد أي طيب . أي نوما 5 ) وال شراباًا برداًهي ِفنووقُاليذُ : ( الىوقال تع

  .السكون عتباراً بما يجد اإلنسان من اللذة في الحرمن البرد أو بما يجد فيه من ا

  لهذه المفردة في شئ من االستطراد والتطويل          ويواصل الراغب شرحه

أتي بمعني جديد للمفردة من خالل استعمالها في غير الممل ألنه في كل موضوٍع ي

  .ع مختلفة مواض
                                     

 أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد اهللا بن هشام -معني اللبيب عن كتب األعاريب 1

   58 ص 1 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ج– ه 761األنصري المصري المتوفي سنة 

  47ص  –ت المفردا 2

  47المفردات ص  3

  42سورة الزمر آية  4
  24سورة النبأ  5
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ُ  في الطرق جمع البريد وهم الذين يلزم كل: "         يقول         واحد والبرد

عتبر فعله في تصرفه في المكان المخصوص به فقيل  معلوم ثم امنهم موضعا منه

 يجري مجري ه هو يبرد وقيل لجناحي الطائر بريداهُ  إعتباراً بأن ذلك منلكل سريٍع

البريد من الناس في كونه متصرفاً في طريقه وذلك فرع علي فرٍع علي حسب 

    1" شتقاق المايبيِن أصول ا

ج المطول يوضح ُأسلوب ومنهج صاحب الكتاب في تتبعه ولعل هذا النموذ          

 ى ثم يورد المعاني المناسبة لها مستنداً في كل ذلك عل,شتقاقهااُألصول الكلمات و

القرآن الكريم وسنة نبيه المصطفي صلي اهللا عليه وسلم وماصح وفصح من أشعار 

  .العرب وأقوالهم 

غة العربية يستفيد منه دارسوها قاموساً للّ هذا فإن كتاب المفردات يعد ى        وعل

  .في كل عصر 

 وهي ,هتم به الراغب األصفهاني في مؤلفه ا نوع آخر من األلفاظ الغريبة        

وهي .  متباينة  ونطقت بها ألسنوشتركت في معرفتها ُأمم مختلفة ااأللفاظ التي 

 ا وأخبارهاوردوها في أشعاره فعرفها العرب وأىبت من لغات ُأخراأللفاظ التي عرِّ

  . وتفوقه علي أصحاب اللسان الفصيح القرآن الكريم مؤكداً علي إعجازه فجاء بها و

إن سألنا : (        أفرد اإلمام الطبري لهذه األلفاظ باباً وقوالً يحدثنا فيه عنها يقول 

بمايفهمه وأن سائٌل فقال  إنك ذكرت أنه غير جائٍز أن يخاطب اهللا أحداً من خلقه إال 

 رسالة باللسان الذي يفقههُ ؟ فما أنت قائل فيما حدثكم به محمد بن حميد إليهيرسل 

قال حدثنا عنبسة عن أبي إسحق عن أبي . الرازي قال حدثنا حكام بن سليم 

 قال الِكفالن ضعفان من 2 " ِه رحمِتن ِمليِنفْ ِكمؤتكِِي: " األحوص عن ابي موسي 

   3" بشة  بلسان الح,األجر 

                                     
  47 ص –المفردات  1

  28 آية –سورة الحديد  2

  8 ص – الطبري –جامع البيان  3
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سلم بن  حدثنا :  فيما حدثكم به محمد بن خالد بن خداش األذدي  قال و(        

بن ا عن و بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران  قال حدثنا حمادوقتيبة 

 هو:   قال 1 " ت من قسورٍةفر: "  أنه سِئل عن قوله ،نهما عباس رضي اهللا ع

  2" شار وبالنبطية أريا وبالحبشة قسورة بالعربية األسد وبالفارسية 

                ومن حجة اإلمام الطبري علي صحة نسبة هذه األلفاظ للعرب وإن 

 أن تتفق األجناس   أنه غير مستنكر،لم تكن العرب قد نطقت بها قبل مجئ اإلسالم 

  .هارِفلتؤدى معني واحد في عواألمم المختلفة األلسن على ألفاظ معينة  

 -  نجد مفردة– الجيم –          ومثال لهذه األلفاظ في كتاب المفردات في كتاب   

 قيل وأصلها فارسي معرب وهو جهنام واهللا , لنار اهللا الموقدة اسم:  يقول 3 -جهنم 

  " .أعلم 

 : الى والتي وردت في قوله تع4 - دنر –          وكذا أورد في كتاب الدال لفظة 

 وقيل أصله ،ى النونين ياء  أصله ِدنّار فأبدل من إحد5" نار من أن تأمنه بدي" 

  . أي الشريعة جاءت به ,بالفارسية دين آر 
 يقول السردق فارسي معرب ليس 6 ومفردة أخري في كتاب السين هي سردق         

   7"أحاطَ ِبِهم سرادقها  : " الى مفرد ثالثة ألف وبعده حرفان قال تعاسمفي كالمهم 

  .يل بيت مسردق مجعولٌ  علي هيئة سرادق وق

 يقول اإلمام ، عربية أعجمية ىاأللفاظ أن تسمهذه            ومجمل القول في مثل 

حبشياً عربياً إذا  عربياً أعجمياً أو ىالصوا ب في ذلك عندنا أن يسم :" الطبري 

ا م كل أمٍة منه فليس غير ذلك من كال،ن له مستعملين في بيانها ومنطقها  ااُألمتاكان

ألفاظ أجناس أمم اسم اتفقت ذلك سبيل كل كلمة و ف، أن يكون إليها منسوباً منه بأولى

                                     
  51 اية –المدثر  1

  8 ص -جامع البيان   2

  107 ص – دار إحياء التراث –المفردات  3

  179نفسه ص  4

   75 آية –آل عمران  5

  233  ص-المفردات  6

  79الكهف آية  7 
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 فسبيل إضافته إلى كل جنس وها  ووجد ذلك مستعمالً في كل جنس من ،فيها ومعناها

   1" تفقت ألسن الفرس والعرب ا  ماوصفنا من الدينار والدرهم التى سبيلعلى

  

ستقصاء للمادة اللغوية للكلمة الما ذكر في بداية هذا المبحث من          مواصلة  

 الكلمة نذكر مفردات أخري يظهر فيها جلياً ماقصدنا  اشتقاقعند الراغب ومتابعة

  .ه من توضيح مذهب الراغب فى كتاب المفردات إلى

 : " إلى وردت في قوله تع– جم – نأخذ مفردة – الجيم –             في كتاب 

أي كثيراً من جمة الماء أي معظمه ومجتمعه : (  يقول 2" بون الماْل حبأ جما وتُِح

  .الذي جم فيه الماء عن السيالن 

وأصل الكلمة من الجمام أي الراحة لإلقامة وترك : "           ثم يقول الراغب 

غفير  والجم الو  الماء كأنه أجم أياماه وجمة البئر مكان يجتمع فيوتحمل التعب 

  "عتباراً لجمة الناصية اقرن لها   وشاة جما الوالجماعة من الناس 

 الى يقول النطفة الماء الصافي ويعبر بها عن ماء الرجل قال تع– نطف -         

 " :ثمجع في قراٍر مكْطفةً نُلناه ين "   

 ،ة ؤلؤة بالنطفة ومنه صبي منطف إذا كان في أذنه لؤلؤل           ويكني عن ال

 والناطف السائل من و وليلة نطوف يجئ فيها المطر حتي الصباح ووالنطف الدلو 

  .دى به لمعروف وفالن ينطف بسوٍء كقولك ين وفالن منطف اوالمائعات 

              

 نأمثل هذه النماذج في كتاب المفردات الحصر لها نلحظ فيها                

ستعماالً لغوياً للمفردة ورد في ا واليترك  الكتاب يبحث عن أصول المفرداتصاحب

  . ذلك سبيال إلىلغات العرب إال واجتهد في ذكره ما استطاع 

                                     
  9 ص 1 ج–الطبري –جامع البيان  1

  20 آية – الفجر  2
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 بعض المفردات التي إلى حيل وتفادياً لإلطناب في ذكر هذه المفردات ن

 وغيرها  -  درأ, 3 شهد  , 2 لغا ,  1 - سلط –كتاب مثل المفردات الوردت في 

ستتقصاء المادة اللغوية للكلمة مما يفيد الباحثين ا الراغب في الكثير مما يؤكد توسع

في معرفة معاني مفردات القرآن الكريم بصورة خاصة والباحثين في مجال اللغة 

  . بصورة عامة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  246المفردات ص 1

  470المفردات ص  2

  277نفسه ص  3
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  المبحث الثالث 

        

  االستعمال مسائل النحو والصرف وفيستطراده ا

  ا اللغوي وذكر بعض التفصيالت منه

  

 تفسير مفردات القرآن الكريم بعلوم اللغة ىاستعان األصفهاني عل                   

  وفي غير موضع من, وسخر هذه المعارف لخدمة كتاب اهللا عز وجل ,العربية 

الكتاب نلحظ مسائل في النحو والصرف يأتي بها الراغب موضحاً كيف أن هذه 

مفردات بحسب موقعها اإلعرابي والتغيير العلوم لها كبير األثر في تغيير معني ال

الذي يلحق بالكلمة عند تصريفها أو مايعرض لها من استعماالت لغوية تؤثر في 

  .  ه من مضامينإليمعناها وما تقود 

  

 ,والنجد الراغب يورد لنا مسائل في الخالف بين النحويين في مؤلفه              

راء الخليل بن أحمد الفراهيدى وسيبويه  النحوية يستند علي آئهوهو في غالب آرا

 التي اعتمدت عليها وهذه هي المدرسة األولى" بن قنبر أبو بشر عمر بن عثمان 

 والراغب يأخذ بأرجح هذه اآلراء ومدارس النحو من أمثال الكوفيين والبصريين 

ها المفردات وأحياناً قليلة إلي أصح المعاني التي يمكن ان تؤول إلىليتوصل بها 

قال : "  فنجده أحياناً يقول و بها بعض آراء المفسرين ندنالحظ أن له آراء خاصة يف

  : 1 ) ينِتي مِدي كَم أني لهمِلوُأ ( الىبعضهم في قوله تع

              

  

  

                                     
  264 دار إحياء التراث ص –المفردات  1
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والصحيح أنه هو اإلمالء واإلمهال , أراد بالكيد العذاب : " قال بعضهم 

يقول فقد قيل - ربح – في تفسيره لمفردة وفى مثل ماجاء " 1المؤدي إلى العقاب 

  .الشجروعندي أن الربح هاهنا اسم لما يحصل من الربح نحو النقص 

  

            ومثل هذه اآلراء قليلة في كتابه وله استطراد في علم المعاني وآراء 

  .فلسفية سنعرض لها فى موضٍع آخر من البحث 

 نجد في ,غب واستعان عليها بعلم النحو اا الرلفاظ التى ذكره من األ                

 قيل للسيل المار علىاألتيان مجئ بسهولة ومنه : "  يقول 2 -  أتي –كتاب األلف 

 فاستعمال اإلتيان هنا 3) شة تأتي الفاِح : ( الى وقوله تع،  وأتاوىيٌّوجهه أِت

وأتوته وتحقيقه جاء  و يقال أتيته 4) لقد جئت شيئاً فرياً ( كاستعمال المجئ في قوله 

  .ما من شأنه أن يأتي منه فهو مصدر في معني الفاعل 

  

فجعل " آتياً :"  قال بعضهم ،مفعولًُُ من أتيته ) مأتياً  : ( الى          وقوله تع

  .المفعول فاعالً وليس كذلك بل يقال أتيت األمر وأتاني األمر 

  

اء التي تعمل عمل الفاعل سمب األلة يورده بن هشام في با        وتحقيق هذه المسأ

 الحدث الجارى علي الفعل اسمهو : " ويحدثنا عن المصدر وهو أولها فيقول عنه 

كضرب و إكرام وشرطه أن ال يصغر واليحد بالتاء نحو ضربتين أو ضربتان 

 أو إطعاٍم( :واليتبع قبل العمل وأن يخلفه فعل مع أن أو ما وعمله منوناً أقيس نحو

  ). يتيماًذي مسغبٍةفي يوٍم ٍ

  

  

                                     
  264 ص – دار أحياء التراث –المفردات  1

  12المفردات ص  2

   15النساء آية  3

  27مريم آية  4
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واقول لما أنهيت حكم الفعل بالنسبة  )  اِهللا الناسولوال دفع: ( ومضافاً للفاعل أكثر 

اء وبدأت منها بالمصدر ألن الفعل سم اعمال أردفته بما يعمل عمل الفعل من االإلى

   1" منه علي الصحيح مشتقٌ

تضمناً لمعني الفاعل وهذا            ومايهمنا في هذه المسألة أن المصدريكون م

  .ماقصده الراغب حين شرح األتيان بمعني المجئ 

  

 وَأن سمينصبان اال: "  يقول 2          في كتاب األلف يأتي بحروف المعاني ِإن 

بعده جملة مستقلة وأن يكون مابعده  ن يكون مان ِإأويرفعان الخبر والفرق بينهما 

 وعلمت أنك ، نك تخرجأوبٍ  مجرور نحو أعجبني فى حكم مفرد يقع مرفوع ومنص

دخل عليه مايبطل عمله يقتضي إثبات الحكم ذا ُأإو.  وتعجبت من أنك تخرج ,تخرج 

 تنبيها علي النجاسة 3 "  نجسما المشركونإنَّ: " للمذكور وصرفه عما عداه نحو 

  .التامة هي حاصلة للمختص بالشرك 
  

ماحرم إال ذلك تنبيها  : أي 4 "  والدم الميتةم عليكُمرما حإنَّ : " الى         وقوله تع

  " .علي أن أعظم  المحرمات من المطعومات في أصل الشرع هو هذه المذكورات 

       
  

علي أن أفاد معني الحصر والقصر وهذا ماوضح في معني " ما "         فدخول 

 أن آلية الثانية في التنبيه علي وفي اواآليتين في إثبات النجاسة للمشرك الغيره 

 وهذه المعاني ماكان ،عظمها وأكثرها حرمة حرمات هو أمماذكرته اآلية من ال

ليتوصل إليها لوال معرفة وإلمام بهذا العلم الرفيع علم النحو وتمتع بهما الراغب 

                                     
 تأليف اإلمام أبي محمد عبد اهللا جمال الدين بن هشام األنصاري –معرفة كالم العرب شرح شذورالذهب في  1

الشركة , ه رتبه وعلق عليه وشرح شواهده عبد الغني الدقر          761 والمتوفي سنة    – ه   708 المولود في القاهرة     –
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      31 ص - الراغب-المفردات  2
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األصفهاني واليعني هذا أنه كان أمة في العلم وإنما هو ناقل مجيد وحافظ حاذق 

  .د ممن سبقوه وسخر ماوجده لخدمة كتاب اهللا العزيز استفا

  

      ويستمر الراغب األصفهاني مستشهداً علي صحة مايذهب إليه من معاني 

للبحث عن : " يقول   -  أنَّي -لمفردات القرآن الكريم بمسائل النحو فيأتي بمفردة 

وردت هذه  1" الحال والمكان ولذلك قيل هي بمعني أين وكيف لتضمنه معناهما 

  . أي من أين وكيف 2) أنَّي لِك هذا : ( المفردة في قوله تعالى 

  

وأنا ضمير المخبر عن نفسه وتحذف ألفه في الوصل :"              يقول الراغب 

  فحذف األلف أيضاً ) الكنَّا هو اُهللا ربِّي : ( في لغة وتثبت في لغة وقوله عز وجل 

  .من آخره 

 سما – يفسر الراغب المفردة 3) إذا السماء انْفطرت : ( الى            وفي قوله تع

سماء كل شيء أعاله فأنث ووجه ذلك أنها كالنخل في الشجر ومايجري :"  يقول –

   .4" مجراه من اسماء الجنس الذي يذكر ويؤنث ويخبرعنه بلفظ الواحد والجمع 

لفظ معناه معني الجمع " :             واسم الجنس بحسب ماجاء في كتب اللغة أنه 

وإذا زيدت علي آخره تاء التأنيث غالبا صار مفرداً أو هو مايفرق بينه وبين واجده 

   5" بزيادة تاء التأنيث غالباً في آخره 

  
شجرة وهذا هو النوع ,  شجر – تفاحة – تفاح –           ومن األمثلة علي ذلك 

ي صفته إما اإلفراد أو التذكير الغالب وهذا النوع إذا وصف أو أخبر عنه جاز ف
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على اعتبار اللفظ ألنه جنس أو معنى  التأنيث علي تأويل معني الجماعة ومن أمثلة 

  ). والنخُل باسقاتٌ (  :الى  وقوله تع1) أعجاز نخٍل خاويٍة : ( هذا النوع قوله تعالى 

وارة في قوله  ال– االسماء –               وتبعاً لهذه القاعدة يفسر الراغب مفردة 

أي األلفاظ والمعاني مفرداتها ومركباتها :"  يقول 2) وعلَّم آدم االسماء : ( تعالى 

وبيان ذلك أن االسم يستعمل علي ضربين أحدهما بحسب الوضع االصطالحي وذلك 

الثاني بحسب الوضع  األولي ويقال ذلك لألنواع  ،في المخبر عنه نحو رجل وفرس 

 والخبر عنه والرابط بينهما المسمى بالحرف وهذا هو المراد الثالثة المخبر عنه

   3" باآلية ألن آدم عليه السالم كما علم االسم علم الفعل والحرف 

  

           في كتاب السين نعرض لمفردة أخري لنعرف كيف أن الراغب اعتمد 

ا تكون  جاء في معناها أنه– سواء -على قواعد النحو في تفسيره والمفردة هنا هي 

   4"بمعنى مستٍو يوصف به المكان بمعنى أنه نصف بين مكانين 

  

  

" ليسوا سواء"             ويخبر  ِبسواء التي بمعنى مستٍو عن الواحد فما فوق نحو 

  5"ألنّها في األصل مصدر بمعنى االستواء 

 و هنا اخبر بها 6 ) سواء عليِهم ءأنذرتَهم أم لم تُنِْذرهم:(           وفي قوله تعالى 

  .كونها خبراً عما قبلها 
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االستيالء  ىعدي بعلى اقتضى معن ى  يقول مت1 - سواء –         عند الراغب 

 وقيل معناه استوي له مافي السموات وما 2) الرحمن على العرِش استوى:  ( لقوله 

نتهاء إليِه وإذا عدي بإلى اقتضي معنى اال،   مرادهىفي األرض أي استقام الكل عل

   .3)ثم استوى إلى السماءِِ وهي دخان : ( إما بالذات أو بالتدبر وعلي هذا 

  

         والمتدبر في معاني هذه الحروف اليخفى عليه كبير األثرالذي تحدثه من 

فروق في المعاني عند دخولها علي المفردات ولنرى هذا األثر في مكان آخر يذكر 

   . 4فيه الراغب حرف الباء 

فاألول , يحي أما متعلقٌ بفعل ظاهر معه أو متعلقاً بمضمر :           يقول 

 والثاني لآللة 5" وإذا مروا ِباللغِو مروا كراماً:" أحدهما لتعديه الفعل مثل : ضربان 

  خرج بسالحه: في موضع الحال نحو قطعه بالسكين والمتعلق بمضمر يكون : نحو 

  

 وفي قوله تعالى 6" وما أنتَ بمؤمٍن  لنا : " باء زائدة نحو           وربما تكون ال

 بل المقصود أنها ، قيل معناه تنبت الدهن وليس ذلك بالمقصود " تنبتُ بالدهِن : " 

 ما ىعل" بالدهن " ونبه بقوله . تنبت النبات ومعه الدهن أي و الدهن فيه موجود 

باء هاهنا للحال أي حاله أن فيه أنعم به علي عباده وهداهم على استنباطه وقيل ال

  .الدهن والسبب فيه أن الهمزة والباء اللتين للتعدية اليجتمعان 
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         والراغب في غالب مايورده من مسائل في النحو نجده ينقل عن سابقيه 

ويعتد بآرائهم وخاصة آراء الخليل وسيبويه واألمثلة علي ذلك ال تحصى في كتابه 

  في كتاب 1- لفف –نجد في المفردة , راً مستشهداً به علي ذلك أورد منها جزء يسي

  .2") جئنا بكم لفيفا: (" الالم في قوله تعالى 

   

و اللفيف من الناس المجتمعون " أي منضما بعضكم إلى بعض : "             يقول 

  ."من قبائل شتى وسمى الخليل كل كلمة اعتل منها حرفان أصليان لفيفا 

اللفيف أن تلف الحرف بالحرف أي : "   ورد مانصه 3 وفي كتاب العين           

تدعم ألن العي أصله العوي فاستقلوا إظهار الواو مع إلياء المتحركة فحولوها ياء 

  ".وأدغمها فيها 

الطهور : "  يستأنس برأي سيبويه يقول الراغب 4  -  طهر –           وفي مفردة 

، تطهرت طهوراً وتوضأت وضوءاً : سيبويه في قولهم قد يكون مصدراً كما حكاه 

ويكون اسما غير مصدر كالفطورفي كونه اسماً لما يفطر به يكون صفة كالرسول 

   .5)وسقاهم ربهم شراباً طهوراً : ( وعلى ذلك قوله تعالى 

  

          ويستمر الراغب في استشهاده علي مفرداته بقواعد النحو الواضحة 

: إذا عدي إلى مفعولين اقتضى معني العلم نحو : " يقول) رأى ( عل ويحدثنا عن الف

) ُأوتُوا اِلعلم رى الذِينواضحة أوردها ابن عقيل في قاعدةٌ نحوية وهذه 6) َ وي 

   7"شرحه أللفية بن مالك 
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  ولرأى الرؤيا أِنم ما لعلما               طالب مفعوليِن ِمن قبل انْتمى

انت رأى حلمية أي الرؤيا في المنام تعدت إلى مفعولين كما تتعدى إذا ك: " يقول

  .إليهما علم 

إنِّي : (عدية إلى مفعولين قوله تعالى الحلمية مت ) رأى(         ومثال استعمال 

جملة في موضع ) أعصر خمراً (  فالياء مفعول أول و1) أراِني أعصر خمراً

  .المفعول الثاني 

 –مفردة أخرى من حروف المعاني يوردها الراغب في كتابه وهى                  

وقالوا اتَّْخَذَ : (  وهي ضربان إما اإلبطالل نحو قوله تعالى – للتدارك – 2بل

كرمونم بْل عباد َولداً سبحانه وأما االنتقال من غرض و أي بل هم عباد 3) الرحمن 

 أنها التقع في التنزيل إال علي هذا الى آخر ووهم ابن مالك إذ زعم في شرح كافيته

قد أفلح من تزكَّى وذَكَر اسم ربِّه فصلى بْل تُؤِثرون : ( الوجه ومثاله قوله تعالى 

   4) الدنْيا الْحياةَ

  5"      وهي في ذلك كله حرف ابتداء العاطفة 

   

يث يقول عنها               وهي عند الراغب أيضاً بهذه الكيفية فى استخدامها ح

ضرب يناقض مابعده ماقبله لكن ربما يقصد به تصحيح : بل للتدارك وهي ضربان 

الحكم الذي بعده و إبطال ماقبله لكن ربما قصد به تصحيح الحكم الذي بعده وإبطال 

قالوا ءأنتَ : ( ومما قصد به تصحيح الثاني وإبطال األول في قوله تعالى , الثاني 

   6) ا أبراهيم قال بْل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم إن كانُوا ينطُقون فعلتَ هذا بآلهِتنا ي

 الثاني ى          وبل هنا تصحح المعني األول وتثبت الفعل إلبراهيم وتبطل المعن

  " .كبيرهم " أي إثبات الفعل للثاني وهو في اآلية 
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فأما : ( له تعإلى           ومما قصد به تصحيح المعني األول وإبطال الثاني في قو

 فقدر وأما إذا ما إبتاله يقُوُل ربِّي أكرمن همونع هه فأكرمرب إذا ما إبتاله األنسان

 اليتيم ونفيقُوُل ربِّي أهنن كال بْل التكرم 1) عليِه رزقَه.     
  

          واهتم الراغب كثيراً في تفسيره بإرجاع الكلمات  والعودة بها الى 

 تبعه متابعة وذلك 2 يقول تلي –درها وهذا يفيد كثيرا في إدراك المعني تلي مصا

 وِتلْو وتارة بالقراءة أو –يكون تارة بالجسم وتارة باالقتداء في الحكم ومصدرهُ تُلو 

  .تدبر المعني ومصدرهـ تالوةً 
  

 سبيل ىاإلتباع عل أراد هنا 3) والقَمر إذْا تَالها : (                 وفي قوله تعالى 

  .االقتداء وذلك أن القمر يقتبس من نور الشمس فهو لها بمنزلة الخليفة 

  .                 وهذا المعني اقتبسه الراغب من مصدر الكلمة تلو أي المتابعة 

 أي يقتدي به ويعمل 4) ويتلُوه شاهد ِمنْه : (                وفي قوله تعالى 

والتالوة تختص بإتباع كتب اهللا المنزلة تارة ) لون آيات اهللا ويت( بموجب قوله 

  .بالقراءة باالرتسام لما فيها من أمٍر ونهي وترغيب وترهيب 
  

               كما ذكرت سابقا أنه اعتد كثيراً بآراء سابقيه من النحويين ونراه 

وفي فصل , في غير موضع من الكتاب , أيضاً يأخذ بأقوال من سبقوه في التفسير 

أما في هذا المبحث فأورد مفردة , آخر سنعرض لهذه اآلراء بشئ من التفصيل 

  . واحدة دلل بها على ماذهب إليه 
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وقلن : (  الواردة في قوله تعالى 1              في كتاب الحاء المفردة حاشى 

أبوعلي الفسوي وقال , هي تنزيه واستثناء : " أي بعدا منه قال أبوعبيدة 2) حاشَ ِهللا 

 وليس بحرفٍ  ،  مثله ىحاشى ليس باسم ألن حرف الجر اليدخل عل: رحمه اهللا 

ألن الحرف اليحذف منه مالم يكن مضعفاً تقول حاش وحاشى فمنهم من جعل حاش 

  .أصالً في بابه وجعل منه لفظة الحوش والوحش ومنه حوشي الكالم 

  

  

ماً ومتعديا ويقال بشرته فأبشر  الز وأبشر يكون- 3             وفي مفردة بشر 

قال أبشَّرتموِني على أن مسِني الِكبر فبم , قالوا التوجل إنَّا نُبشِّرك بغالٍم عليٍم (

  )تبشروِن قالوا بشرناك بالحقِِ 

  

 فمن البشرى وإذا خفف فمن السرور ويقال بشرته َلقُإذا ثَ:            قال الفراء 

هو من بشرتُ األديم :  قال ابن قتيبة ، بر وقال سيبويه فأبشر فبشر نحو جبرته فج

  .إذا رققت وجهه وقال معناه فليضمر نفسه 

       وفي بعض المفردات نلحظ أن الراغب يستعين بآراء النحويين من غير  أن 

 الواردة في قوله 4- نبت –يذكر اسماء والجهه معينة وعلى هذا ماجاء في مفردة 

نباتا موضوع موضع :  قال النحويين 5)  أنْبتكُم من األرِض نباتاً واُهللا:(  تعالى 

  اإلنبات  وهو مصدر وقال بعضهم حال ال مصدر ونبه بذلك أن اإلنسان هو من 
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وجه نبات من حيث أن بدأه ونشأته من التراب وأنه ينمو نموا وإن كان له 

لقكُم ِمن تُراٍب ثُم ِمن هو الذي خ: ( وصف زائد علي النبات وعلي هذا نبه بقوله 

   1) نُطَفٍة 

         وهذا اليعني أنه لم تكن له آراء خاصة في مسائل النحو ولكن األكثر أنه 

 ومن آرائه التي ينفرد بها أحيانا كما وجدناها في بعض مفرداته ونقل عن سابقيه 

ل فى والحال تستعم: "  عنده أن الحال والصفة بمعني واحد يقول - حول –مثل 

اللغة العربية للصفة التي عليها الموصوف في تعارف أهل المنطق لكيفية سريعة 

  . 2" الزوال نحو حرارة وبرودة 
  ج

وصف فضله مسوق لبيان هيئة صاحبه أو "              وعند أهل اللغة أن الحال 

 3) فخرج ِمنْها خائفاً : (  نحو ,أو مضمون الجملة قبله " تأكيده أو تأكيد عامله 

جنس يدخل تحته الحال والصفة وقولى فضله فصل مخرج للخبر " وصف " فقولي 

   4" زيد قائم : نحو 
             

 كبيراً في كتابه لمسائل متعددة من علم الصرف  جزاًأفرد الراغب               

 واستفاد أيما فائدة من هذا العلم في تفسير مفردات القرآن فنجد اإلعالل واإلبدال و

يطرأ علي المفردات من تغيير إثر  اإلدغام وغيرها مما يساعد كثيراً في معرفة ما

  .دخول هذه التغيرات عليها 
  معرفة التصريف أو علم الصرف وردت بصيغ مختلفة ترجع كلها بال       

هو مايلحق الكلمة  ببنيتها وينقسم قسمين " خالف الى معني واحد ومما ورد في ذلك 
  الكلمة علي صيغ مختلفة بضروب من المعاني وينحصر في أحدهما جعل: 

 و التصغير والتكبير والمصدر واسمي الزمان والمكان واسم الفاعل واسم المفعول
   .الممدود و والمقصور
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والثاني تغيير الكلمة لمعنى طارئ عليها وينحصر في الزيادة والحذف           
   1" واإلبدال والقلب والنقل واإلدغام 

       وفائدة هذا العلم أننا نحصل على معاني متشعبة عن وصف واحد أو فلنقل  

 وعلى هذا فهو اليقل عن علم النحو أهمية إن لم يكن يفوقه ألن وعن كلمة واحدة 

 ىالتصريف يهتم بذات الكلمة والنحو يهتم بما يعرض للكلمة ولهذا فهو علم ال غن

كلمة " وجد" اته علمه فاته المعظم ألنا نقولمن ف: " قال ابن فارس . " للمفسر عنه 

وفي الضالة وجدانا وفي  " وجدا " فقلنا في المال  ، مبهمة فاذا صرفناها اتضحت 

   2) لقاِسطون فكانُوا لجنََّهم حطباًوأما ا:(الغضب موجدة وفي الحزن وجدا وقال تعالى

 فانظر كيف 3) ب المقِسِطين وأقِْسطُوا إن اَهللا يِح: (                  وقال تعالى 

 قصد الجور ىففي اآلية األول , 4" تحول المعني بالتصريف من الجور الى العدل 

  .وفي الثانية قصد العدل 

       ومن هنا نعرف أن الراغب استعان بهذه العلوم إلدراكه الكامل أنها محور 

  .أساسي يعتمد عليه في تفسير المفردات 

لمساحة نتعرض لبعض المفردات في كتاب الراغب لنري كيف         وفي هذه ا

  .                     أن علم الصرف يؤثر في معاني المفردات 

 يقول 5 - الت -          أول مفردة في هذا السياق نجدها من كتاب الالم وهي 

  ثوه الالت والعزى صنمان وأصل الالت اهللا فحذفوا منه الهاء وأدخلوا التاء فيه وأن
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تنبيها علي قصوره عن اهللا تعالى وجعلوه مختصاً بما يتقرب به الى اهللا تعالى في 

   .  1) والت حين مناص : ( زعمهم وقوله 

تقديره الحين والتاء زائدة فيه كما زيدت في ثمتَ وربت :           قال الفراء 

س فقلبت الياء ألفاً أصله لي: ف ا قال أبوبكر العلّووعند بعض البصريين معناه ليس 

 وزيد فيه تاء ووأبدل من السين تاء كما قالوا ناتٌ في ناس وقال بعضهم أصله ال 

  .التأنيث تنبيها على الساعة أو المدة حين مناص 

         هذا النموذج يظهر فيه التغيير الكبير لمعني الكلمة كلما أرجعنا أصل الكلمة 

  .إلى تصريف معين 

 معني الت في أمرين أحدهما في حقيقتها وفي ذلك ثالث مذاهب واختلف في      ( 

أ حدهما أنها في . أحدها أنها كلمة واحدة فعل ماٍض ثم اختلف هؤالء علي قولين : 

 فانه  يقال الت 2) اليِلتْكُم ِمن أعماِلكُم شيئاً :( األصل بمعني نقص من قوله تعالى 

 فقلبت الياء الفا لتحركها وانفتاح ماقبلها والثاني أن أصلها ليس بكسر الياء. يليت 

  "وابدلت السين تاء 

  

ال النافية والتاء لتأنيث اللفظة كما في ثمتَ وربت و : والمذهب الثاني أنها كلمتين 

   .3) وجب تحريكها اللتقاء ساكنين وهذا رأي الجمهور 

اء زائدة في أول        والثالث  أنها كلمة وبعض كلمة وذلك أنها ال النافية والت

  . 4 "الحين قاله أبوعبيدة 

نرى كيف أن معرفة بناء األفعال ) الباء (          في كتاب آخر هو كتاب 

  :  الواردة في قوله تعالى – بعثر –تؤثرعلي معاني المفردات ومن ذلك المفردة 
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   .1) وإذا القبور بعِثرتْ (

 وهو هنا يستند علي رأي ، ثير مافيها أي قلب ترابها وأ:         يقول الراغب  

نحو تهلل : " من يرون تركيب الفعل الرباعي من ثالثيين ويدلل علي رأيه يقول 

مركب من " بعثر "  وعلي هذا فعنده أن ، ال اله إال اهللا وبسم اهللا : وبسمل إذا قال 

  .وأثير وأن البعثرة متضمنة لمعني الفعلين " بعث "

يه وجمهور النحاة البصريين إلى أن الرباعي والخماسي ذهب سيبو          " 

صنفان غير الثالثي ألن المجردة عندهم علي ثالث أحرف وأربعة وخمسة الزيادة 

 أما الفراء و الكسائي فقد قاال أن الزائد في الرباعي حرفه األخير وفيها والنقصان 

   .2" وفي الخماسي الحرفان األخيران 

  .ه المسألة ذهب مذهب الكسائي والفراء علي مايبدو         والراغب في هذ

 –  يورد الراغب مفردة 3) وال يأتِل أولُو الفضِل ِمنْكُم والسِّعِة : ( في قوله تعالى 

حلفت ورد هذا : قيل هو يفتعل من الوت وقيل هو من آليت "   يقول 4 -إلى 

  .ك مثل كسبت واكتسبت بعضهم بأن افتعل قلما يبني من أفعل إنما يبني من فعل وذل

 يقول الدرء الميل إلى أحد الجانبين وقوله تعالى 5وفي كتاب الدال يورد مفردة درأ 

 هو تفاعلتم أصله تدارأتم فأريد من اإلدغام تخفيفاً وأبدل من 6) فأدارئتُم ِفيها : ( 

  .التاء فسكن لإلدغام فاجتلب لها ألف الوصل فحصل على إفاعلتم 

يورد الراغب رأيا لبعض األدباء مفندا له مستندا في ذلك على علم             ثم 

  : قال بعض األدباء إدارأتم إفاعلتم وغلظ من أوجهٍ " ودراية بعلم الصرف يقول 
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 والثاني –إن إدارأتم علي ثمانية أحرف وإفنعلتم علي سبعة أحرف :            أوال 

لثالث أن الذي يلى الثاني دال فجعلها وا. أن الذي يلي الف الوصل تاء فجعلها دال 

  .تاء 

                    والرابع أن الفعل الصحيح العين اليكون مابعد تاء اإلفتعال منه 

 والخامس أنه هنا قد دخل بين التاء والدال واال     متحركا وقد جعله هاهنا ساكنا 

العين وليست بعين زائد وفي افتعلت اليدخل ذلك والسادس أنه ُأنزل األلف منزل 

  . وبعده حرفان وادارأتم بعده ثالثة أحرف ووالسابع أن افتعل قبله حرفان 

                 كل هذه االسباب يصوغها الراغب ليثبت أن أصل الميزان 

 وفيما بين اإلثنين فروق كبيرة وإدارأتم هو تفاعلتم وليس إفتعلتم " الصرفي للكلمة 

ميزانها الصرفي وجب تغيير م معني الكلمة فلو تغير أوردها  الراغب حتي يستقي

  .و ربما أدت لمعنى مغاير معناها أ

           ويعتمد الراغب أحيانا في التوصل إلى معاني مفرداته من خالل معرفة 

اشتقاق الكلمات وإرجاعها الى أصولها واالشتقاق كما جاء عند البعض أنه أخذ كلمة 

   1"  بينهما في اللفظ والمعني من كلمة أو أكثر مع تناسب
  

 علي أنها من 2) سرى (          وعلي ضوء هذا التعريف نراه يفسر مفردة 

سبحان الذي أسرى  بعبدهِِ : ( يقال سرى وأسرى وقال تعالى , سير بالليل " السرى 

وقيل أن أسرى ليست من لفظة سرى يسري وإنما هي من السراة وهي أرض ) ليالً 

أي ذهب به :  وعلى هذا المعني يكون معنى اآلية السابقة وأصله من الواو واسعة و

  .فى سراة من األرض وسراة كل شئ أعاله 

 فاشتقاق الكلمة من أصل معين يغير في معناها وفي تفسيرها وكال ن             إذ

فردة يعرِّف الراغب علم التصريف عند تناوله للم. المعنيين في اآلية السابقة صحيح 
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يقال . أو إبداله بغيره " الصرف رد الشئ من حالة إلى حالة : "  يقول 1"صرف " 

  .صرفته فانصرف 

 التى أوردها الراغب فيما رض لبعض المسائلعن        فى هذا الجزء         

 الكريم هو أفضل شك فيه أن القران ومما ال , اللغوى للمفردات يخص االستعمال

 به أهل اللسان الفصيح من خطباء تعالىى اهللا دمعجز الذى تحوأفصح البيان فهو ال

   أكثر من مكانرهم ممن أجادو فى البيان وهذا اإلعجاز والتحدي فيوشعراء وغي

لنا على  نزام ِم فى ريٍبموإن كنتُ ( :تعالى  من كتاب اهللا العزيز فى مثل قوله 

  2) ن قِيم صاِدنتُ كُ إن اِهللان دوِنم ِمهدائكُ شُدعوا والِهن مِث ِمورٍةوا بسنا فأتُعبِد

 اللغوى الصحيح للمفردة يكتمل به المعنى ويسهل على األفهام تناوله من واالستعمال

  . غير عنت وال تكلف 

كما أن رب كثير ال ,  الكثير ورب قليل يغني عن( لمعانى بقوله يذكر الجاحظ هذه ا

بل رب .  خطبة وتنوب عن رسالة  عني بل رب كلمة تغن،يتعلق به صاحب القليل 

  3. ) ولحظ  يدل على ضمير،تربى على إفصاح . كناية 

ومتى شاكل أبقاك اهللا اللفظ معناه وأعرب : ( خر آويذكر فى موضع             

ستكراه ذلك القدر لفقا وخرج من سماجة االعن فحواه وكان لتلك الحالة  وفقا ول

 وأجدر أن يمنع ونتفاع المستمع ن الموقع وباان قمينا بحسوسلم من فساد التكلف ك

 العائبين وأال تزال القلوب به عتراضن تناول الطاعنين ويحمى عرضه من اجانبه م

  4) . مورة والصدور مأهولة مغ

رف القران الكريم بينة وإن هذه المعانى التى ذكرها الجاحظ يعلمها ويراها كل من ع

  .ياته وسوره ظاهرة فى ألفاظه وآ
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والراغب األصبهانى أدرك هذه المعانى وبرع فى هذا المجال ففصل             

  .ستعمالها فى كتاب اهللا الحكيم اوفسر هذه المفردات مستفيدا من حسن 

 من كتاب األلف االستعمال اللغوى نأخذول النماذج التى يمكن عرضها فى باب أ

  1) مكن ( وهى مفردة 

 للشىء وعند غة الموضع الحاويند أهل الل المكان ع-:يقول الراغب           

 وذلك أن يكون  عرض وهو إجتماع جسمين حاوي ومحويبعض المتكلمين أنه

  ) .سطح الجسم الحاوى محيطا بالمحوى 

 ٍةوى قُِذ ( تعالىوقوله  ) قاً ضِياًانَكَها منْوا ِملقُوإذا اُ ( تعالىوردت المفرة فى قوله 

ى العرِش ِذعندِك مأى متكمن ذى قدر ومنزلة  ) .ين.  

  2)) جسد (( ستعمال كلمة وفى ا

ستعمال المفردة  ما ذهب إليه الخليل فى كتابه العين نرى ان الراغب يورد فى ا

الجسد لإلنسان وال يقال لغير اإلنسان جسد من خلق االرض وكل : ( حيث يقول 

 وكان عجل وم المالئكة والجن مهما يعقل فهو جسخلق ال يأكل وال يشرب من نحو 

وما جعلناهم جسدا  ( :تعالى كل وال يشرب ويصيح وقوله  يأسرائيل جسدا البني إ

  4 "علناهم خلقا مستيغنين عن الطعام ما ج :  "   أي3) ال يأكلون الطعام 

وايضا فإن الجسد ماله لون والجسم يقال : ( يضيف الراغب على هذا المعنى بقوله 

  5) الهواء  كالماء و لونلما ال يبين له

ستعمالها لما يصح لها من موضحا صحة اخرى ى كتاب الراء يذكر مفردة أف

  6 -ركض  -  والمفردة هىوالمعانى 
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: لى الراكب فهو إعداء مركوب نحو ول الركض الضرب بالرجل فمتى نسب إيق

 ضركَُأ : ( تعالىركضت الفرس ومتى نسب الى الماشى فوط االرض نحو قوله 

  1 ) كِلجِرِب

  2 ) م فيِهتُفِْرا أتلى موا إعِجوا وارضال تركُ : ( تعالىوفى قوله 

   .نهزامفنهى عن اإل

ران الكريم واإلجادة الفائقة فى  وهذا النموذج يبين تماما بالغة الق            

ات يبين فيها صاحب لحظ بعض المفردأيضا فى كتاب السين ن.م المفردات ستخداا

 ومن هذه الكلمات و هذه المفردات وما يليق بها من معانى ستعمالالكتاب كيفية ا

  3) سعى(

 كان أو  مر خيرايستعمل للحد فى األو   السريع وهو دون العدوشي الميقول السعي

  4 ) وراًكُشْم م سعيهوكان( قوله . شرا 

فيما بين الصفا   وخص السعي, وأكثر ما يستعمل السعي فى األفعال المحمودة 

   .ن المشيوالمروة م

  5 - )سلط  ( -  والمفردة الثانية هى

  6 ) مهطَ لسلَّ اُهللاولو شاء ( تعالىوردت فى قوله . يقول السالطة التمكن من القهر 

 وذلك فى الذم ولى المقال  وسالطة اللسان القوة عووالسليط الزيت بلغة أهل اليمن 

  .مراة سليطة أكثر استعماال يقال ا

  7 صدق –ستخدام مفردة ا عن ويحدثنا صاحب الكتاب
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  كانداًضيا كان أو مستقبال وعما في القول ماالصدق والكذب أصله: حيث يقول    

 فى الخير  فى القول وال يكونان فى القول إالالإول أو غيره وال يكونان بالقصد األ

  1  ) قيالً اِهللا من أصدقُومن : ( تعالىدون غيره من أصناف الكالم وعلى هذا قوله 

  .ستفهام واألمر والدعاء وقد يكونان بالعرض في غيره من أنواع الكالم كاال

طناب فى هذا الباب نحيل بالنظر لبعض المفردات التى وضح فيها بيان   لإلاًوتجاوز

      2 ) . , درك , ألك , بين ,ظن   ( – ومن أمثلة ذلك مادة االستعمال اللغوي
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  ثالفصل الثال
  مقارنة بين كتاب المفردات

  وكتاب تفسير غريب القرآن البن قتيبة
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  ل والمبحث األ
  مقارنة  من حيث منهج التأليف

  
إنه من دواعي اختيار كتاب تفسير غريب القرآن وعقد مماثلة بينة وكتاب 

 ممن سبقوا الراغب األصفهاني في التأليف في غريب 1 المفردات أن ابن قتيبة

من جملة مؤلفات آخرى من ) تفسير غريب القرآن(آن ، ثم أنه أفرد هذا الكتاب القر

  .القرآن واللغة واالدب ليكون متخصصاً في الغريب 

وهناك من ألفوا كتباً في هذا المجال وسبقوا الراغب أيضاً إال أن أكثرهم مزج 

ريب  فحواها تحمل الغ في بين الغريب والمشكل من اآليات فجاءت كتبهم عامة

  .وعلم المعاني والمجاز وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم 

  

                                     
الدينور سكن بغداد وهو صاحب التـصانيف        بين مسلم بن قتيبة الدينوري الكاتب من أهل       هو أبو محمد عبداهللا      1

أدب الكاتب وعيون األخبار    (ريب الحديث ، ومختلف  األحاديث والمعارف ومشكل القرآن ومشكل الحديث و             غك

اد الزيـادي   واألنوار وغيرها من الكتب الحسنة المفيدة وحدث عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن الحسن بن زي               

وابن حاتم السجستاني وأبي الخطاب زياد  بن يحي الحساني ، وروى عنه ابنه أحمد وعبداهللا بـن عبـدالرحمن                    

وقيل أن أباه مروري وأما هو فمولده ببغداد وأقام بالدينور مدة           (،  ) براهيم بن محمد بن أيوب الصائغ     االسكري و 

ه ثم هدأ فما زال يتشهد إلى وقـت الـسحر           يأغمي عل يها ومات فجأة صاح صيحة سمعت من بعد  ثم           إلفنسب  

 ) .ومات أول ليلة من رجب سنة ستة وسبعين ومائتين وقيل مات في ذي القعدة سنة سبعين ومئتين

   170للبغدادي ص/  وتاريخ بغداد 452للسمعاني ص  /  أنظر األنساب 
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  : وقد أوضح ابن قتيبة هدفه من تأليف كتابه في تقديمه له حيث يقول 

 فنخبر بتأويلهما ، وصفاته العال ،نفتتح كتابنا هذا بذكر أسمائه الحسنى (

اب لم نر بعض السور أولى بها  ونتبع ذلك ألفاظاً كثر ترددها في الكت،واشتقاقهما 

إذ كنا قد :  دون تأويل مشكله  ، ثم نبتدئ في تفسر غريب القرآن ،من البعض

     1) .أفردنا للمشكل كتاباً جامعاً كافياً ، بحمد اهللا

  : ويقول أبن قتيبة 

وقد أفردنا الغريب في كتاب مستقل رغبة عن اإلطالة في شرح المشكل وألن (

تخصصين قد يكون على فهم بالمشكل وإنما قد يستعصي علىه بعض القراء من الم

 ويؤكد هذه الفائدة من وفهم بعض الغريب فيجد الباحث حاجته دون طويل عناء 

وغرضنا الذي امتثلناه في كتابنا هذا أن تختصر ونكمل وأن : " الكتاب قول صاحبه

ة على الحرف   وال نكثر الدالل2نوضح ونجمل وأن ال نستشهد على اللفظ المبتذل

   3 .)المستعمل ، وأن ال نحشوا كتابنا بالنحو وبالحديث واألسانيد

  

            ويقول في موضع آخر وكتابنا هذا مستنبط من كتب المفسرين 

 وال تكلفنا فيه شئ منه ،وكتب اصحاب اللغة العاملين لم تخرج فيه عن مذاهبهم 

   5 )أويل ومنحول التفسيرونبذنا منكر الت(،  4) .بارائنا غير معانيهم 

             

  

  

                                     
 شرح ومراجعة الـشيخ بـراهيم محمـد         –  االمام أبو محمد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة        –تفسير غريب القرآن     1

ـ    – باشراف مكتب الدراسات والبحوث العربية االسالمية        –رمضان    - هــ    1411 – 1الل ط  دار ومكتبة اله

   .9م ، ص 1991

  .  10 ص –المصدر السابق  2

  .    مقدمة المؤلف10 ص – نفسه  3

   .    مقدمة المؤلف10 ص –نفسه  4

     . مقدمة المؤلف10 ص –نفسه  5
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 فنرى أنهما و  أول  ما يمكن النظر فيه منهج التأليف عند كل من المؤلفين    

 فالراغب رتب كتابه بحسب حروف الهجاء فجاء دون ، اختلفاً في ترتيب الغريب 

كتابه  فكان ،النظر إلى ترتيب بين السور واتخذ األصل المجرد أساساً لهذا الترتيب 

  .من أحسن المؤلفات على هذه الطريقة 

  

 أما ابن قتيبة فقد رتب غريبه بحسب السور القرآنية مع المحافظة على    

  .الغريب ترتيباً في أيات كل سورة 

اشتقاق أسماء اهللا : (وقبل أن يبدأ في تفسير غريب القرآن أفرد باباً سماه 

  ) .وصفاته وإظهار معانيها

  

 أسماء اهللا الحسنى مستشهداً على معانيها بالقرآن الكريم ذكر في هذا الباب

والشعر العربي وما صح من أقوال فصحاء العرب ، وأول ما جاء من ذلك تفسير 

قال أبو عبيدة وتقديرهما ) . هما صفتان مبنيتان من الرحمة(الرحمن والرحيم يقول 

   )1(. ندمان ونديم 

برأ اهللا الخلق يبروهم ، : ق ، يقال ومعني الباري الخال: ومن صفاته الباري 

والبرية الخلق وأكثر العرب والقراء على ترك همزها لكثرة ما جرت علىه األلسن 

وهي فعيلة بمعني مفعولة ، ومن الناس من يزعم أنها من بريت العود ، ومنهم من 

اب وقالوا لذلك لم يهمز ، وقد بينتُ هذا في كت. وهو التراب : يزعم أنها من البرى 

   )2(. القراءات وذكرت موضع اإلخبار منه 

 نموذج ثالث نأخذه من هذا الباب يظهر فيه جلياً مذهب ابن قتيبة في كتابه     

:  وهو الشهيد قال اهللا تعالى:ومن صفاته المهيمن : (يمن يقول وهو عند تفسيره للمه

   3) تاِب ، ومهيمناً عليِهِه من الِكوأنْزلنا إليك  الكتاب الحقّ مصدِّقاً لما بين يدي(

                                     
   . 12 ص – ابن قتيبة –تفسير غريب القرآن ) 1(

    .19 ص –نفسه ) 2(

   . 48 اآلية –سورة المائدة ) 3(
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.         أي شاهداً عليه ، هكذا قال ابن عباس في رواية أبي صالح عنه 

، وهذا أعجب إلي وإن كان ) أميناً عليه: ( وروي عنه من غير هذه الجهة أنه قال  

التفسيران متقاربين ألن أهل النظر من أصحاب اللغة يرون أن مهيمناً اسم مبني من 

  :قال الطرماح ) بطر(ا يبني بطير ومبيطر وبيطار من كم) آمن(

  1) كبزغ البطير الثقف رهن الكوارن(

  

وكان األصل . 2) شك المبيطر إذ يشِفي ِمن العضِد(        وقال النابغة 

: مؤيمن ثم قلبت آله مزة هاء لقرب مخرجهما كما تقلب في أرقت الماء فيقال 

   3)هرقت الماء(

 هذه النماذج يستطيع أن يدرك أن صاحب الكتاب نقل  الناظر في         

آراء من السابقين في تفسيره  وسار على طريقهم في تفسير غريب القرآن بالشعر 

  . واللغة 

 تباب تأويل حروف كثر(ية كتابه باب آخر سماه ا كما نجد أيضاً في بد     

ت القرآنية وكثر  من األلفاظ التي وردت في اآليااًعالج فيه كثير) (في الكتاب

الخروج عن : في اللغة : (يقول ) الفسق: (تردادها في سور القرآن الكريم ومن هذا 

 أي 4) .إلَّا إبليس كان من الجنِّ فَفسقَ عن أمر ربِِّه: (الشئ ومنه قول اهللا جل وعز 

   5 .ت الرطبة إذا خرجت من قشرها يقال فسقهومن: خرج من طاعته ، قال القراء : 
  

في اللغة مصدر شركته في األمر ) : الشرك( ومن هذه األلفاظ أيضاً     

يراد في المزارعة . أن معاذ أجاز بين أهاللمين الشرك : ( أشركه ، وفي الحديث 

                                     
   .279 ص– 2 ط– تحقيق عزة حسن –الطرماح  1
  .19 ص–) ت. ط . د  (–  طبعة  دار المعارف - تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم –ديوان النابغة الذبياني  2
   .17 ص – ابن قتيبة – تفسير غريب القرآن 3
   .31 ص –تفسير غريب القرآن  4
  .30 ص –نفسه  5
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: " ، فكان الشرك باهللا هو أن يجعل له شريك قال ) ن أو ثالثةأن يشترك فيها رجال

)شِْركُونم م1) .وما يؤمن أكثرهم باهللا إلّا وه   
  

لبيك ال شريك لك إال شريك هو : كانت تلبية أهل الجاهلية :  قال أبوعبيدة     

   2. فأنزل اهللا هذه اآلية . لك تملكه وما ملك 
  

 حيث و في النماذج السابقة تبدو لنا وجود تشابه بين ابن قتيبة والراغب      

 يكثر عند ابن قتيبة  وان كان النقل عن السابقينوهما نقل واخد عن سابقيه يان كل

 وجود التماثل واالختالف بينهما نحاول جاهدين ان نقف عليها  ، الراغبأكثر من 

  .من خالل هذا المبحث وذلك من خالل تتبع ابن قتيبة في مؤلفه 
  

أوالً رأينا أن الراغب اعتمد في تفسيره على القرآن الكريم والسنة المطهرة 

   3.والشعر العربي الفصيح 
  

 فابن قتيبة في تفسيره  ،همايبة نجد هذه الطريقة مع خالف بينند ابن قت    وع

 أو فلنقل أنه ال يسهب وال  ،ال يهتم بمسائل النحو والصرف وعلم المعاني واالشتقاق

يطيل في تفصيل هذه المسائل وإنما يذهب لما يريده من معاني مباشرة أخذاً في ذلك 

  . بأصح األقول عن المفسرين وأهل اللغة 
  

عند تفسيره اآلية السادسة كلمة ) الحمد(         ونأخذ من ذلك في سورة 

  4). وإنك لتهِدي إلى ِصراٍط مستقيم: (الطريق ومثله : (يقول ) الصراط(

                                     
    106 أية –سورة يوسف  1
 .30ص ,  ابن قتيبة -تفسير غريب القرآن   2
  .انظر الفصل الثاني  3
  .52 اآلية –سورة الشوري  4
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:  يقول 1) أتأمرون الناس بالبرِّ وتَنسون أنفُسكُم: (ومن ذلك أيضاً في سورة البقرة 

  .أي تركوا اهللا فتركهم  2) نسوا اهللا فَنَِسيهم: (ل أي وتتركون أنفسكم ، كما قا

   

         فهنا نجده  يفسر القرآن بالقرآن من غير أن يفصل أو يبحث لمعاني 

 أما عند الراغب فخالف ذلك   ،أخرى للمفردة وإنما يكتفي بالمعنى المراد في اآلية

إال وأتي به وساق له  في لغات العرب جاءت به ىفانه ال يكون يترك للمفردة معن

الشواهد والراغب قد يأتي للكلمة بمفردات أخرى قريبة من معناها ويكون بينهما 

خالف في االستعمال اللغوي ثم يفصل في هذه المعاني وعلى ذلك مثالً نأخذ المفردة 

الخيانة والنفاق وأحد إال أن الخيانة تقال اعتباراً بالعهد : ( يقول الراغب  3 خون–

 فالخيانة مداخلة مخالفة الحق  ،نثم يتداخال  ، والنفاق يقال اعتباراً بالدين ،ةواالمان

: ناً وعلى ذلك قوله األمانة يقال خنت فال: ض الخيانة  ونقي ،بنقض العهد في السر

   4) .ال تَخُونُوا اَهللا والرسوَل وتخُونُوا أماناِتكُم(
  

واالختيان مراودة : يقول        ثم يواصل الراغب في توضيح وجوه المعنى ف

الخيانة ولم يقل تخونوا أنفسكم ألنه لم تكن منهم الخيانة بل كان منهم االختيان فإن 

  :ك هو المشار إليه بقوله تعالىاالختيان تحرك شهوة األنسان لتحري الخيانة وذل

  5) . إن النفس ألمارةٌ بالسوِء(

  

  

                                     
 .  44 اآلية –سورة البقرة  1
   .67 اآلية –سورة التوبة  2
   . 169 ص –ار التراث  دار احب–المفردات  3
 . 27 اآلية –سورة األنفال  4
   .53 اآلية –سورة يوسف  5
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 إيراد كل اشتقاقات الكلمة    فالراغب سار على هذه الطريقة من      

  .ومعرفة معانيها ومكان ورودها في القرآن الكريم واإلتيان  بالشواهد عليها 

  

          أما ابن قتيبة في تفسيره للغريب يذكر أسباب النزول في كثير من 

نجد مثال هذا في مثل ما ورد في اآلية , المواقع ولربما يرى في ذلك خدمة للمعنى 

   1) .  يستِحي أن يضرب مثالً ما بعوضةً فما فوقُها إن اهللا ال( 

    

لما ضرب اهللا المثل بالعنكبوت في سورة العنكبوت وبالذباب : (         يقول 

ما هذهـ  األمثال التي ال تليق باهللا عز وجل ؟ :  قالت اليهود وفي سورة الحج 

  . 2) أن اهللا ال يستحي من الذباب والعنكبوت(فأنزل اهللا 

  

نزلت في :  يقول ابن قتيبة 3) وِهللا المشِرِق والمغِرب: (وأيضاً في قوله تعالى

 وناس أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله  كانوا في سفر فعميت عليهم القبلة 

فصلى ناس قبل المشرق وآخرون قبل المغرب وكان هذا قبل أن تحول القبلة إلى 

 اهتمامه بذكر أسباب نزول اآليات وذلك في  ونموذج اخير ندلل به على4. الكعبة 

   5) . يا ُأختَ هارون : (قوله تعالى

  

 كأنهم و هارون فشبهوها به كان في بني إسرائيل رجل صالح يسمى( يقول 

   6) . ياشبه هارون في الصالح: ياأخت هارون : قالوا 

          

                                     
   .  26 اآلية –سورة البقرة ) 1(

 45 ابن قتيبة ص –تفسير غريب القرآن ) 2(

   .  115سورة البقرة اآلية ) 3(

   . 60 ص – ابن قتيبة –تفسير غريب القرآن ) 4(

  .28 اآلية –سورة مريم ) 5(

   233ريب القرآن  ص تفسير غ) 6(
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لنزول إال نادراً إذا ما           أما الراغب األصفهاني فقد ابتعد عن ذكر أسباب ا

رأى في ذلك خدمة للمعنى ومن ذلك في كتابه في باب األلف المفردة إلى الواردة 

قيل نزل ذلك في ( يقول الراغب 1) . وال يأتِل ُأولُوا الفضِل ِمنكُم: (في قوله تعالى

   2) . أبي بكر وكان قد حلف على مسطح أن يزوي عنه فضله

  أي 3) إن شاِنَئك هو األبتَر: (في قوله تعالى) بتر(وفي كتاب الباء في مفردة 

  . المقطوع الذكر 

وذلك أنهم زعموا ان محمداً : ( يذكر الراغب سبب نزول اآلية بقوله بقوله 

فنبه تعالى أن الذي , صلى اهللا عليه وسلم ينقطع ذكره إذا انقطع عمره لفقدان نسله 

4) . ينقطع ذكره هو الذي يشنؤه  

في كتاب المفردات مواطن أخرى ذكرت فيها أسباب النزول غير ما وال توجد 

 أورد الراغب فيها أيضاً سبب نزول 5ذكرت ومفردة أخيرة في كتاب الباء هي بيت 

  .اآلية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
   . 22 اآلية –سورة النور ) 7(

   26 ص – الراغب –المفردات ) 8(

   . 2 اآلية –سورة الكوثر ) 8(

   . 41 ص –نفسه ) 1(

   . 69 ص –انظر المفردات ) 2(
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  المبحث الثاني

   على الغريبشهادستمقارنة من حيث اال

            

أخذ   ،لتشريع االسالمي إن السنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاني في ا

الراغب بها في تفسير غريب المفردات ورأينا هذا في كتابه في أكثر من موضع 

    1. وأوردنا النماذج على ذلك 
  

         وحين يستشهد الراغب بالسنة النبوية إنما يكون ذلك من جملة شواهد 

 طريقته آخرى يوردها من األشعار واألمثال وغيرها من فصيح األقوال وهذه هي

  . من تفسير المفردات 
  

       أما عند ابن قتيبة فاألمر مختلف قليالً وهذا يرجع إلى منهجه في كتابه 

وعلى هذا فإن ، حيث أنه قصد االختصار واإلجمال وبلوغ المعنى من غير إطالة 

كان الشاهد من السنة النبوية اكتفي به غالباً من غيره ونورد بعض النماذج من 

 أي يخون في 2) وما كان لنَِبيِّ أن يِغْل: (د بالسنة ومثال ذلك في اآلية االستشها

ال أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة : (معناه قول النبي صلى اهللا عليه وسلم . الغنائم 

: فأقول, يامحمد :  فيقول ا ،ال أعرفن كذ، ال أعرفن كذا , على عنقه شاة لها رغاء 

  3) .ال أعرفن لك شيئاً قد بلغت

  

  

  

  

                                     
   . 6 ص – انظر الفصل الثاني 1

  ) . 6آية  (– العمران  آل2

   . 102 ص – ابن قتيبة –  تفسير غريب القرآن 3
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             وهنا استشهد أبن قتيبة على الكلمة بالمعنى الذي يقود إليه  الحديث 

وهذا النوع من االستشهاد قليل عند الراغب ، وهو معنى الخيانة الحاصلة بالسرقة 

وأيضاً في قوله .ألنه دائماً ما يستشهد على الكلمة بما يطابق معناها ولفظها مباشرة 

ال تعيير عليكم بعد هذا : ( يقول ابن قتيبة 1)  تثَريب عليكُم اليومقاَل ال: ( تعالى

: إذا  أفسد وفي الحديث : يقال ثرب علينا : اليوم بما صنعتم أصل التثريب اإلفساد 

  2. أي ال يعيِّرها بالزني ) . إذا زنت أمةُ أحدكم فليجلدها الحد وال يثرب(

 غير ما 3ابه في مواضيع آخرى ويورد ابن قتيبة االستشهاد بالسنة في كت

  . ذكرت 

) صلى اهللا عليه وسلَّم( من المؤلفين أخذ بأقوال النبي  وعلى هذا فإن كالً   

مع وجود الفارق الكبير بين كليهما من حيث التفصيل واإلطالة عند الراغب 

  .واالختصار واالكمال عند ابن قتيبة 

   

الكتابين وكيف أخذ بها كل في   ونقف على أقوال الصحابة والتابعين في    

يقول اإلمام ابن كثير في , كتابه واألخذ بأقوالهم  مذهب معروف عند المفسرين 

إذا لم تجد التفسير في القرآن وال في السنة وال وجدته عن الصحابة : ( مقدمة كتابه 

ة فقد رجع الكثير من األئمة عن ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آي

عرضتُ : (في التفسير كما قال محمد بن اسحق ثنا ابان بن صالح عن مجاهد قال 

المصحف على ابن عباس ثالثة عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل أية 

  4) . منه وأسأله  عنها

  

                                     
  . 92 اآلية –ورة يوسف  س1

  . 190 ص – ابن قتيبة –  غريب القرآن 2

   . 23 اآلية – سورة المرسالت 419  انظر ص 3

 -هـ  774 المتوفي سنة    – الدمشقي عماد الدين ابي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي          –  تفسير القرآن العظيم      4

  .   مقدمة الكتاب –م 1986 1المجلد األول ط
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كسعيٍد بن جبير وعكرمة مولى ابن : ( ثم يذكر تابعين من مثل            

 والحسن البصري ومسروق بن األجدع وسعيد بن عباس وعطاء بن أبي رباح

المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من 

   )1() . التابعين وتابعيهم
  

 ونقف )2(وأقوال الصحابة عند الراغب ذكرت بعض منها من قبل         

ء ابن عباس وخاصة ما أخذ من آرا، على جزء آخر منها في كتاب المفردات 

 في مثل ما ورد في تفسير  ، فقد كثرت آراؤه عند الراغب ، رضي اهللا عنهما

وقال ابن عباس رضي : ( يقول الراغب 3) وأولى األمر: (مفردة أمر في قوله تعالى

   )4() . هم الفقهاء وأهل الدين المطيعون هللا: اهللا عنهما 
  

 وكذا األمر وكثيرة في كتابه والمواضع التي أخذ فيها الراغب برأي ابن عباس 

عند ابن قتيبة فقد أوضح في مقدمة كتابه أن جل ما أخذ به في تفسيره مستنبط من 

آراء وأقوال أهل العلم والمفسرون وهؤالء أخذوا بدورهم مما وجوده من تفسير 

   5) صلى اهللا عليه وسلَّم(أصحاب الرسول 
  

غب في أكثر من مفردة أوردها وكذلك  األخذ بتفسير التابعين نجده عند الرا

الصفرة لون من األلوان التي : ( يقول الراغب – صفر –في كتابه نأخذاً بعضاً منها 

بقرةٌ صفراء : (  قال الحسن في قوله 6) بين السواد والبياض وهي إلى السواد اقرب

  . أي سوداء 7) فاقع لونَها

  

                                     
  .  المقدمة –بق  المصدر السا1

   . 8 ص – انظر الفصل الثاني 2

   . 59 اآلية – النساء 3

   . 30 ص – المفردات 4

  .  ابن قتيبة المقدمة – انظر تفسير غريب القرآن 5

   .293 ص – المفردات 6

   . 69 اآلية – سورة البقرة 7
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 2) غير باٍغ وال عاٍد( تعالى الواردة في قوله1  - بغي –        وفي المفردة 

قال , أي غير طالب ما ليس له طلبه وال متجاوز لما رسم له : ( يقول الراغب 

غير باع : الحسن غير متنأول للذة وال متجأوز سد الجوع وقال مجاهد رحمة اهللا 

  ) . على امام وال عاد في المعصية طريق الحق

بة نذكر منه ما أورده في تفسير         ومما ورد في هذا الشأن عند ابن قتي

   3) ويلعنهم الالِعنُون: (اآليات

إذا تالعن اثنان وكان أحدهما غير : (         قال ابن مسعود رضي اهللا عنه 

رجعت اللعنة على المستحق لها فإن لم يستحقها أحد منهما رجعت ، مستحق لللعِن 

  4) . إلى اليهود

  

كان :  قال ابن عباس 5) ليكُم القصاصكُِتب ع: (     وفي قوله تعالى

  6. القصاص في بني إسرائيل ولم تكن فيهم الدية 

  

أال (   وبعض من ما أورده من آراء التابعين في مثل ما جاء في تفسير اآلية 

   7) إنما طائرهم عند اِهللا

  

وكل إنسان ألزمناه طيره : (كان الحسن ومجاهد يقرؤون :   يقول ابن قتيبة 

جرت له طير الشمال فالطير : نقه بال الف والمعنيان  سواء ألن العرب تقول في ع

  .  والطائر الواحد ،الجماعة 

  

                                     
   . 60 ص – المفردات 1

   . 173 ص – البقرة 2

   . 159 اآلية – سورة البقرة 3

   . 63 ص – تفسير غريب القرآن 4

   .178 سورة البقرة اآلية 5

   . 66 ص – تفسير غريب القرآن 6

   . 131 اآلية – سورة األعراف 7
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                    المبحث الثالث                     

         مسائل اللغة في الكتابين                          

               

 أن الراغب األصفهاني يولي اهتماماً كبيراً            في كتاب المفردات رأينا

بعلوم اللغة ويذكر آراء أهل اللغة في كل مسالة يعرض لها وأكثر ما أخذه من آراٍء 

عن الخليل وسيبويه واألصمعي والكسائي وغيرهم واستشهد على معاني المفردات 

  .بالشعر العربي 

  

ن بشئ من االختصار من        وهذه المسألة نجدها عند ابن قتيبة أيضاً ولك

 إنما يأخذ بأصح وغير تفصيل لمسائل النحو وال خوض في خالف أو غير ذلك 

 أما التفصيل في مسائل النحو والصرف واألراء واألقوال عن أهل اللغة والفصحاء 

  . فقد أفرد له كتباً آخرى  وأحال الرجوع إليها 

  

  . عند ابن قتيبة      وفي هذا المبحث نعرض بعض المسائل وكيف جاءت 

 أو بدأت وابدأ باسم اهللا : يقول اختصار كأنه قال ) بسم اهللا) (الحمد(في سورة 

  1. باسم اهللا 

  

         وهنا توصل إلى المعنى مباشرة ولم يفصل هذه المسالة والتي نجدها عند 

تداء  االبىالجالب للباء معن: (الزجاج مثالً تأخذ حيزاً أكبر من التفصيل يقول فيها 

 إال أنه لم يحتج لذكره بدأت ألن الحال وكأنك قلت بدأت باسم اهللا الرحمن الرحيم 

) باسم اهللا(في اللفظ وكان األصل ) باسم اهللا(تنبئ أنك مبتدئ وسقطت األلف من 

   2) . ألنها األلف وصل دخلت ليتوصل بها إلى النطق بالساكن

    

                                     
   . 39 ص –تفسير غريب القرآن ) 1(

   45 ص –هـ الجزء األول 3براهيم بن السري المتوفي سنة ا الزجاج أبي إسحق –آن واعرابه رمعاني الق) 2(
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وهذا , ا االسم لعرب تقول هذوا: ويستشهد الزجاج على ما ذهب إليه بقوله 

   1 )باسم الذي في كل سورة سمه: (اسم قال الراجز 

 قولنا اسم أنه مشتق من السمو ىومعن: (وفي اشقاق الكلمة يقول الزجاج 

تقول :  الباء اإللصاق ىوزعم سيبويه أن معن: والسمو الرفعة واألصل فيه سمو 

وهي مكسورة أبداً ألنه ال معنى لها , كتبت بالقلم والمعنى أن الكتابة ملصقة بالقلم 

  2) . إال بالخفض

ومن هنا فإن ابن قتيبة أخذ في هذه المسألة النحوية بما تضمنه قول الزجاج 

  . فيها وأخذ بمختصرها واكتفي به إليضاح المعنى 
  

أي أن : ( يقول ابن قتيبة 3) ما منَعك ألّا تسجد إذ أمرتُك: ( وفي قوله تعالى

   4) زائدة للعلة التي ذكرناها في المشكل ) ال( تسجد و 
  

 والْمستَغِْفِرين والْمنِفِقين والْقَاِنِتين والصاِدِقين الصاِبِرين: (وفي قوله تعالى

  6.  والقنوت يتصرف على وجوه قد بيناها في كتاب المشكل ، المصلين 5)ِباَألسحاِر
  

 النحو والصرف مطلقاً ولكنه ال يقف وال يعني هذا أنه ال يتعرض لمسائل

  . عندها إن توصل للمعاني من غير إيرادها 
          

 ِمن الْمعذِّرون وجاء(ئل في مثل قوله تعالى ومما تعرض له من المسا

 عذَاب ِمنْهم رواْكَفَ الَِّذين سيِصيب ورسولَه اللّه كَذَبواْ الَِّذين وقَعد لَهم ِليْؤذَن اَألعراِب

7)  َأِليم   

                                     
   . 45 ص –في الهامش أن هذا الرجز انشده أبوزيد لرجل من كلب  - الزجاج –آن و أعرابه معاني القر 1

   . 46 ص – الزجاج – معاني القرآن 2

   . 12 اآلية –عراف  سورة األ3

   . 143 ص – ابن قتيبة – تفسير غريب القرآن 4

   . 17 اآلية – عمران آل سورة 5

   . 92 صفحة – نفسه 6

  .  90ية  اآل–سورة التوبة  7
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: يقال ،  إنما يعرضون ما ال يريدون أن يفعلوه ، يقول هم الذين ال يجدون

 يقال المعذرون هم المعتذرون ، حذرت،إذا قصرت واعتذرت : عذرت في األمر 

   1 ) .ُأدِغمت التاء في الذال

  

وأصله : ابن قتيبة يقول 2 )قال عفريتٌ من الِجنِّ: (       وفي قوله تعالى

   3. زيدت التاء فيه ) عفر(

صددت :  يضجون يقال 4) إذا قومك ِمنه يصدون: (      وفي قوله تعالى

 وهو التصفيق والياء فيه مبدلة من ،  والتصدية منه ، إذا ضججت  ، أصد صداً 

   5.صديت : بثالث داالت فقلبت األخرى ياء فقالوا  ) صددت(دال كان األصل فيه 

يتربصن : (ومن استشهاده على الغريب بالشعر في مثل تفسيره لقوله تعالى

يقول وهي الحيض وهي األطهار أيضاً واحدها قرء أيضاً 6) بأنفسهن ثالثةُ قروٍء 

  :قال األعشي 

  وفي كِل عٍم أنتَ جاِشم غزوٍة        تَشد ألقصاها عِزيم غرائكــا 

   7       لما ضاع فيها من قروِء نسائكا مورِّثة ماالً وفي الحيِّ رفعـةُ

  الغنائم واحدها نفل   , 8)األنفال: (وفي قوله تعالى

  :قال لبيد 

  9أن تقوي ربنا خير نفٍل               وبإذِن اهللا ريِثي وعجِل 

                                     
  78 ص – ابن قتيبة –تفسير غريب القرآن  1

 .139 االية –النمل  2

   .277نفسه ص  3

 57سورة الزخرف اآلية  4

  340نفسه ص  5

  .228 اآلية –سورة البقرة  6

  .78 ص–نفسه  7

  .1 اآلية –سورة األنفال  8

   . 153المصدر السابق ص  9
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  أي الت حين مهرب والنوص 1) والتَ ِحين مناص: (           وقوله تعالى

  : لبوص التقدم قال امرؤ القيس التأخر في كالم العرب وا

 عنها خطوةً وتبوص فتقصر       2أِمن ذكر ليلي إذ نأتك تنوص   

كما يهتم ابن قتيبة باشتقاق األلفاظ ونسبتها إلى أصولها ومثال ذلك في قوله 

 ونري أصل هذا كله من الصعود   ً، أي عذاباً شاقا3) يسلكه عذاباً صعداً: (تعالى

   4. ه عن المشقات ألنه شاق فكنى ب

 –قال أصحاب اللغة :  يقول 5) ويدِخلُهم الجنةَ عرفَها لهم: (وفي قوله تعالى

  6. أي طيب : طعام معرف : عرفها لهم طيبها يقال 

 كان أصله  ، ماء ظاهر يقال هو مفعول من العين7) ومعين: (وفي قوله تعالى

   8)  وبر مكيل  ، معيون كما هو يقال ثوب مخيط
  

يتساوى كالً من الراغب وابن قتيبة في أن كل منهما نقل آراء السابقين من 

وبرغم هذا   ، وابن قتيبة سبق الراغب في التأليف في غريب القرآن  ، المفسرين

 عبيدة معمر  فكل منهما أخذ عن أبي،تكاد تكون المصادر التي اعتمدا عليها واحدة 

ي وكل هؤالء سبقوا ابن قتيبة والراغب وعن األخفش والزجاج والكسائ , بن المثنى

  . في التأليف في تفسير القرآن 
  

 ،            فجاء كتابا غريب القرآن للراغب وابن قتيبة حاويان آلراء هؤالء

يكتفي بها أحيانا اإلثنان ونجد أن كالً منهما يخالف أحيانا أباعبيدة في بعض آرائه 

  .ويوافقه في أخرى 

   
                                     

   . 3 سورة ص اآلية 1

   . 324ص – ابن قتيبة –  تفسير غريب القرآن2

   . 17 اآلية – سورة الجن 3

   . 253 ص – ابن قتيبة – تفسير غريب القرآن 4

   . 6 اآلية – سورة محمد 5

   352 ص – ابن قتيبة – تفسير غريب القرآن 6

  281 ص – ابن قتيبة – المصدر السابق 7

  281المصدر السابق ص 8
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  وخالفه في بعضها في 1 أخذ بأقوال أبي عبيدة في كتابه والراغب كثيراً ما

وُألبيِّن لكُم بعض الذي تختلفون : ( في قوله تعالى2مثل قوله في تفسير مفردة بعض 

  3) ِفيِه

   4 ) ِحمامهاأو يرتبط بعض النفوس(:  قال أبو عبيدة  أي كل الذي كقول الشاعر 
  

 )ن األشياء على أربعة أضرب وذلك أ      وفي قوله هذا قصور نظر منه
 ه كامالً منقول عنه وال يزيد عليهوكثر األخذ عنه عند ابن قتيبة فنجد أحيانا تفسير5

المحراب سيد :  قال أبو عبيدة 6) والمحراب: (ابن قتيبة شيئاً ومن ذلك في قوله 

فاليوم : ( وفي قوله تعالى7). المجالس ومقدمها وأشرفها وكذلك هو من المسجد 

والفجوة البلوة ما ارتفع ،  قال أبوعبيدة نلقيك على فجوة من األرض 8) يك ببدنكننج

  9. من األرض 

      كما خالف ابن قتيبة أبا عبيدة في كثير من أقواله  وردها واحتج على ما 

  10) وَأصبح فُؤاد أم موسى فاِرغاً: (ذهب إليه  ومن ذلك في تفسير قوله تعالى
  
  

) لم يغرق: فارغاً من الحزن لعلمها أنه لم يقتل أو قال : (دة        قال أبو عبي

واهللا سبحانه , وهذا من أعجب التفسير كيف يكون فؤادها فارغاً في وقتها ذلك , 

, وهل يربط إال على قلب الجازع والمحزون ! ؟) لوال أن ربطنَا على قلبها: (يقول 

  .والعرب تقول للخائف والجبان فؤاده هواء 

                                     
  .  طبعة دار احياء التراث 533 ، 524  ،141 ، 200 ، 330 ، 118 انظر المفردات ص 1

   . 59 المصدر السابق ص 2
   .63 اآلية –سورة الزخرف  3
 –تحقيق عبد السالم محمد هارون .   الجاهليات البي بكر محمد بن القاسم االنباري -شرح القصائد الطوال  4

  .573 ص– 4ط
   .59المفردات ص  5
  .36آل عمران اآلية  6
  .94 ص – ابن قتيبة –ن تفسير غريب القرآ 7
   . 92سورة التوبة اآلية  8
  . 173 ابن قتيبة ص –تفسير غريب القرآن  9

   . 10 اآلية –سورة القصص  10
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 من كل شئ إال من 1لفه المفسرون إلى الصواب فقالوا أصبح فارغاً  وقد خا

    2. أمر موسى 

وتظهر آراؤه الخاصة في كتابه والتي بينها بعد أن يأخذ من المفسرين ما قالوه 

   3) وكُل انساٍن ألزمناه طائره في عنُِقِه( : ومن هذا ما جاء في قوله تعالى

ما عمل من خير أو شر ألزمناه : سرون وقال المف, حظه : قال أبو عبيدة 

وهذان التفسيران يحتاجان إلى تبين والمعنى فيما أري واهللا أعلم فهو الزم . عنقه 

  4). قد لزم عنقه : عنقه والعرب تقول لكل ما لزم األنسان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  .  10 اآلية – سورة القصص1

   . 281 ابن قتيبة ص – تفسير غريب القرآن 2

   . 13 اآلية – سورة االسراء 3

    .215 ص – ابن قتيبة  – تفسير غريب القرآن 4
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  بعارالمبحث ال

  ازــديث عن المجــح

  
 ألبي )كتاب المجاز(عن جزء من هذا البحث للحديث   كان البد من إفراد

ابن ثم الستفادة الراغب و في الغريب ،   باعتباره من السابقينعبيدة معمر بن المثنى
  .ة منه كما مر في  المبحث السابققتيب

وأن الذين سمعوه من الرسول , كان أبو عبيدة يرى أن القرآن نص عربي 
ه إلى السؤال عن معانيه ومن الصحابة لم يحتاجوا في فهم) صلى اهللا عليه وسلَّم (

ألنهم كانوا في غنى عن السؤال ما دام القرآن جارياً على سنن العرب في أحاديثهم 
  .)1(ومحاوراتهم  وما دام يحمل كل خصائص الكالم العربي

وفي القرآن مثل ما في الكالم العربي من وجوه اإلعراب ومن الغريب : (يقول
   .)2() ومن المعاني

ي كتابة مجاز القرآن منهج يعتمد على فهم النصوص ومنهج أبي عبيدة ف
 ويكثر عنده ،العربية فنجده يولي اهتماماً بالناحية اللغوية في القرآن الكريم 

فته عن االشتغال ر وعنايته بجانب اللغة ص،االستشهاد على اآليات بالشعر العربي 
وقد .ض لذلك بالقصص القرآني وتتبع أسباب النزول إال إذا   اقتضي النص التعر

 وظل كتابة بين الدارسين ، ممن جاءوا بعده وناستفاد من كتاب المجاز الكثير
: وفي قوله تعالى. مرجعاً أصيالً طوال العصور على الرغم من النقد الذي سدد إليه 

)3 ) وعد اهللاِِ ال يخِلف اُهللا وعده .  
  : أحدهما : وعد اهللا منصوب من موضعين  : " يقول 

وعدا من اهللا فصار في موضع , وهم من بعد غلبهم سيغلبون  (:على قولك 
الذي قبله ألنه وقد ينصبون المصدر إن كان غير مصدر الفعل , سيغلبون , مصدر

 – فعل –ألنه قد يجوز أن يكون في موضع : والثاني, في موضع مصدر ذلك الفعل 
   .4   ) يفعل–وفي موضع 

                                     
عارضه بأصوله وعلق   .  هـ   210ني التميمي المتوفي سنة       صيغة أبن عبيدة معمر بن المث       - مجاز القرآن      1

 8 ص– الجزء األول -.  الدكتور محمد فؤاد سزكين -ه يعل

   .8  ص - المصدر السابق  2

  61 سورة الروم آية 3

 119 ص 2 مجاز القرآن ج 4



 85

  
 أيات القرآن من خالل األشعار واألقوال والًكتابه متناهكذا سار أبو عبيدة في 

  .وأراءه في النحو واللغة 
  

وكذلك  , ورأينا أن الراغب األصفهاني أخذ بعض آراء أبي عبيدة في كتابه 

إال أن كالهما اختلف عن أبي عبيدة حيث أنهما سارا على , األمر عند ابن قتيبه 

أما أبو عبيدة فقد اعتمد , تابعين طريقة التفسير بالمأثور من تفسير كبار الصحابة وال

  .على معرفته  باللغة العربية أكثر فجاء تفسيره بالرأي 
  

وهذا األمر كان يتحاشاه كثير من المعاصرين له من اللغويين المحافظين فقد (  

  .1) تعرض مسلك أبي عبيدة هذا لكثير من النقد

اسم : القرآن  (:   وافتتح أبو عبيدة كتابه بالحديث عن القرآن حيث يقول 

وإنما سمي قرآناً ألنه , وال يسمى به شئ من سائر الكتب غيره , كتاب اهللا خاصة 

  : اؤه قال اهللا جل ثن, يجمع السور فيضمها وتفسير ذلك في آية من القرآن 

  . تأليف بعضه إلى بعضه: مجازه . 2) إن علينا جمعه وقرآنْه(

, ة ألنها كالم متصل إلى  انقطاعه واآلية من القرآن إنما سميت آي: ( ويقول 

   .3) و انقطاع معناه قصة ثم قصة

ويوضح أسماء بعض , ثم يفصل في بعض المعاني المتعلقة بالقرآن الكريم 

ألنه يبدأ بها في أول القرآن " أم الكتاب " تسمى ) الحمد هللا: (السور ومن ذلك يقول 

   .4  " فيقرأ بها في كل ركعة قبل السورة, وتعاد قراءتها 

                                     
  16 ص 1  أبوعبيدة ج–مجاز القرآن  1

 17سورة القيامة اآلية  2

  2المصدر السابق ص  3

 6نفسه ص  4
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ثم يورد طرق وأسإليب وردت في القرآن الكريم وهي أسإليب معروفة عند 

ومن مجاز ما جاء من لفظ خبر الجميع                : " ومثال ذلك قوله,  العرب

ومن مجاز ) " اءفي موضع ظهر 1)والمالئكةُ بعد ذِلك ظِهير(على لفظ الواحد ، قال 

 2)لتي أقبلنا فيهاوسل القريةَِ التي كُنَّا ِفيها والِعير ا: (ما حذف وفيه مضمر ، قال

  3)ومن في العير, فهذا محذوف فيه ضمير مجازة ، وسل أهل القرية 

وتتواصل هذه المعاني في كتاب المجاز قبل أن يبدأ صاحبه في تفسير القرآن 

  .الكريم ابتداء من سورة الفاتحة

وهو بهذه الخدمة تعرض ألساليب اللغة العربية من بالغة ونحو ولهجات 

  .ب استعملها العر

مضمر ، " بسم اهللا " فمجاز تفسير قوله : ( ثم يبدأ كتابه بأم الكتاب يقول

بسم اهللا قبل كل شئ وأول كل شئ ونحو ذلك ، قال عبد اهللا بن : مجازه كأنك قلت

  : رواحه 

              بسم اإللِه  وبه بدينا

  4                                     ولو عبدنا غيره شقينا 

  هنا يتضح استشهاده بالشعر العربي والذي اعتمد عليه كثيراً في كتابه      و

  :   أي المخلوقين قال لبيد بن ربيعة 5)رب العالمين : ( وفي تفسير قوله تعالى

  . و وأحدهم عالم 6ما أن رأيتُ وال سمعتُ بمثلِهم في العالمينا 

  : ثل قوله تعالىكما أن أبا عبيدة اعتمد على أقول أهل اللغة ومن ذلك في م

 ) م لها خاِضعِين7) فظلَّتْ أعناقُه.   

  

                                     
 9 ص 1 ج–مجاز القرآن   1

 12سورة يوسف اآلية   2

 9مجاز القرآن ص   3

 20 ص 1 أبوعبيدة ج–مجاز القرآن   4

 1 سورة الفاتحة آية  5

 22 ص 1نقالً عن كتاب المجاز ج " 63 في الجزء الثان من ديوانه رقم  6

 4ة آي –الشعراء   7
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وزعم يونس عن أبي عمر أن خاضعين ليس من صفة األعناق وإنما : (يقول 

هي من صفة الكتابة عن القوم التي في آخر األعناق ، فكأنه في التمثيل فظلت 

ل الخبر والعرب قد تترك الخبر عن األول وتجع) هم(أعناق القوم في موضع مهم 

  .1)لآلخر

                                     
 الناشر مكتبة الخانجي – الجزء الثاني –كبن ز  محمد فؤاد س– أبو عبيدة معمر بن المثنى – مجاز القرآن  1

 .83 ص –بالقاهرة 
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  مساخالمبحث ال

  ابينــراءات في الكتــالق
  

استعان الراغب في تفسير المفردات بالقراءات ورواها أحيانا عن أصحابها 

كما أنه لم يشر إلى اختالف القراءات إال نادراً , وفي مواضع أخرى لم يعزها ألحد 

  .إذا ما رأى في ذلك خدمة للمعنى 

اإلتيان مجيء :  يقول الراغب – أتى –ابه نورد لفظه ومن هذه النماذج في كت

)  تأتي الفاحشة( وفي قراءة عبد اهللا 1)يأتين الفاحشة: (بسهولة ، قوله تعالى

 وقوله 2) لقد جئت شيئاً فريا :(فاستعمال اإلتيان كاستعمال المجيء في قوله تعالى 

  .5) يجيئون:  موصولة أي 4 وقراءة حمزة 3) ءاتوني زبر الحِديد(

فعلم القراءات له كبير األثر في التأثير على المعاني وجاء في تعريف هذا العلم 

علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقاً واختالفاً مع : (أنه 

   6) عزو كل وجه لناقله

وأن موضع هذا العلم كلمات القرآن الكريم من حيث أحوال النطق بها ، وهو 

  .م من أشرف العلوم الشرعية لتعلقه بالقرآن الكريم عل

ووضع هذا العلم أئمة القراء وقيل أبو عمر حفص بن عمر الدوري وأول من 

  .7 -هـ 224دون فيه أبو عبيد القاسم بن سالم  المتوفى  سنة 

                                     
  15 اآلية  - النساء 1

 27 سورة مريم آية  2

 96الكهف آية  3

في خالفة أبي جعفـر     هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات ولد سنة ثمانين وكان تاجرا عابدا متورعا توفى                 4

  هـ156المنصور سنة 

ن محمد سالم محيس  , ريق طيبة النشر    وهذا ما أورده صاحب كتاب المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من ط           

  المقدمة – داراألنوار –م 1978, هـ 1389 2ط

 13 المفردات ص  5

  المقدمة –المهذب  6

 .المقدمة . المصدر السابق  7
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درست العلم أي تناولت أثره بالحفظ : ( يقول الراغب– درس -وفي مفردة 

  .1) الكتاب(أي جاريت أهل) دارست (وقرئ ) ولوا درستوليق: (وقوله تعالى

واختالف القراءات ينتج عنه اختالف المعنى ومن ذلك أورد الراغب في تفسير 

: وقرئ,  أي تساقط النخلة 2) تساقطْ عليِك رطباً جنياً: ( يقول قرئ – سقط –مفردة 

أي يساقط ) يساقط عليك: (أي تتساقط فحذف إحدى التائين  وقرئ ) تساقط(

  .3)الجزع

  

:  الواردة في قوله تعالى– ظن –ومن ذلك أيضاً ما أورده في تفسير مفردة 

   4.بمتهم : أي ) وما هو على الغيِب بظَِنين(

        وعلى هذا النحو يسير الراغب في كتابه ويورد القراءات المختلفة ما 

  .دامت تخدم وتفيد المعاني 

بيراً بهذا العلم أيضاً فهو استفاد مما وجده عند وعند ابن قتيبه نجد اهتماماً ك

وأحيانا يعزو هذه القرارات ألصحابها وفى بعض , سابقيه من القراء ونقل عنهم 

  .المواضع ال يذكر ذلك 

)  نفٍس ما أسلفتهناِلك تتلُو كلُّ( ومما أورده بن قتيبه منها في مثل قوله تعالى
بالباء  أراد تختبر " تبلو" ومن قرأ . ا  تقرأ في الصحف ما قدمت من أعماله:  أي 5

وهى قراءه أهل ) يوم تبلى السرائر " وقال أبو عمرو وتصديقها . ما كانت تعمل 

   .6المدينة وكذلك حكيت عن مجاهد 

  

  

                                     
  174ب ص الراغ - المفردات  1

  25مريم آية  2

 243المصدر السابق ص  3

 329نفسه ص  4

  30يونس آية  5

 171 ابن قتيبة ص – تفسير غريب القرآن  6
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: من الوقار يقال :  يقول بن قتيبه   1 )وقرن في بيوِتكُن : ( وفى قوله تعالى 

بنصب القاف جعله من " وقَرن في بيوتكن  : " ومن قرأ. وقر في منزله يقر وقوراً

اقررن في بيوتكن فحذف الراء األولى : "القرار وكأنه من قر يقر ، بفتح القاف أراد 

  .2ظلت في موضع كذا : وحول فتحتها إلى القاف ، كما يقال

                                     
 33 اآلية –األحزاب  1

  .300تفسير غريب القرآن ص  2
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  المبحث السادس                              

  كتاب المفرداتيز به الراغب في ما تم               

       

  لم يكن الراغب األصفهاني سابقاً في تفسير غريب القرآن فقد سبقه كثير من 

  .األئمة والمفسرين 

  ويرى كثير من المحققين أن أول ما كتب في هذا العلم كتاب 

  .)1(هـ  210ألبي عبيدة معمر بن المثني التميمي المتوفى سنة "  المجاز" 

  : حيث يقول ) كشف الظنون ( ب ويؤيد هذا ما أورده صاح

وقيل أن أول من جمع في هذا الفن شيئاً أبو عبيدة معمر بن المثني التميمي ( 

هـ عشر ومائتين فجمع كتاباً صغيراً ولم تكن 210البصري المتوفى سنة ) التيمي( 

مبتدئ بشئ لم يسبق إليه يكون ( قلته لجهله بغيره وإنما ذلك ألمرين أحدهما أن كل 

أن الناس كان فيهم يومئذ بقية وعندهم معرفة فلم يكن :  ثم يكثر ، والثانيقليالً

    .)2() الجهل قد عم ، وله تأليف آخر في غريب القرآن 

وفي عهد الصحابة رضوان اهللا عليهم كان الناس على علم ومعرفة بعلوم اللغة 

سنين بعد الناس واشتقاقاتها ولم يكن هناك حاجة إلى التدوين والتأليف ، وبمرور ال

  .عن معرفة اللغة واختلطت األلسن فكانت الحاجة إلى التأليف 

ولعل جهود ابن عباس رضي اهللا عنهما تعد هي النواة األولي لتفسير غريب 

القرآن ومشكله وقد تطورت مالحظات ابن عباس وتفسيراته للغريب والمشكل وإلى 

  . ما عرف بتفسير غريب القرآن فيما بعد عهد الصحابة
  

حيث :  ( وقسم ابن عباس موقف الناس من تفسير القرآن إلى أربعة أقسام 

روى عبد الرزاق في تفسيره عن سفيان الثوري عن ابن عباس أنه قسم التفسير إلى 

:  يقول –وقسم ال يعذر أحد بجهالته , قسم تعرفه العرب في كالمها : أربعة أقسام

                                     
  .1203 ص – المجلد الثاني – حاجي خليفة – كشف الظنون  1

  .1203 ص – المصدر السابق  2
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ومن أدعي , وقسم ال يعلمه إال اهللا , صة  وقسم يعلمه العلماء خا–الحالل والحرام 

  . 1)علمه فهو كاذب

وهي مجموعة من األسئلة ألقاها نافع بن : (       وتعد مسائل نافع بن األزرق 

وتعد هذه المسائل وردود ابن . 2)األزرق أحد زعماء الخوارج على أبن عباس

  .رآن عباس عليها هي البدأية الحقيقية لنشأة علم التفسير وغريب الق

يرى  أن هذا " المجاز "       والناظر في كتب تفسير غريب القرآن من مثل كتاب 

: مقدمة الكتاب في معنى المجاز جاء في , الكتاب قد اشتمل على الغريب وغيره 

" و " مجاز كذا " ومهما كان األمر فإن أبا عبيدة  يستعمل في تفسيره هذه الكلمات (

, " تأويله كذا " و " تقديره كذا " و " غريبة كذا "و " معناه كذا" و " تفسيره كذا 

  .3)ومعنى هذا أن كلمة المجاز عنده تعني الطرق التي يسلكها القرآن في تعبيراته 

وكذا الحال في كتاب , وهذا يعني أن الكتاب لم يتخصص في الغريب فقط 

صر في هذا كتاب مخت: ( معاني القرآن وإعرابه للزجاج يقدم له صاحبه بقوله

   .)4() إعراب القرآن ومعانيه 

فجاء كتابه يحوي اإلعراب والمعاني والبالغة والغريب وعلوم آخرى من 

اللغة والقراءات وغيرها ومثله كتاب معاني القرآن للفراء حيث جاء في مقدمة 

كان هذا التركيب يعنى به ما يشكل في القرآن ويحتاج إلى بعض : ( تحقيق الكتاب 

    .)5()مه العناء في فه

                                     
   دار االعالم -هـ 1423 2 عبد الكريم بكار ط– مؤسس علوم العربية –ضي اهللا عنهما ابن عباس ر 1

  59ص 

 62نفسه ص  2

.  عارضه في أصوله وعلق عليه د      -هـ  210 أبوعبيدة معمر بن المثنى التميمي المتوفي سنة         –مجاز القرآن    3

  1محمد فؤاد سزكين ج

  مكتبة الخانجي القاهرة 18ص 

عبـد  . د:  شرح وتحقيـق     - هـ   311 أبن اسحق إبراهيم بن السري المتوفى سنة         –عرابه   معاني القرآن وإ    4

 . القاهرة – دار الحديث – 45 ص – 1 ج–الجليل عبده شلبي 

 - هــ    1403 – 3 ط   1 ج – هــ    207 أبن زكريا يحي بن زياد الفراء المتـوفى سـنة            – معاني القرآن     5

  .م1983 -11ص
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كل هذه المؤلفات وغيرها من الكتب التي سبقت كتاب المفردات جاءت عامة 

في فحواها ولم يتخصص الكثير منها في تفسير الغريب وإنما جاء الغريب من 

  . ضمن ما تحويه من علوم 

وهذه الفائدة يلحظها المطلع على كتاب المفردات حيث يجد فيه ضالته من 

  . معرفة هذا العلم 

ما تقدم من إشارات لهذه الكتب قصدنا من خالله ، القول أن كتاب المفردات وم

في غريب القرآن جاء متخصصاً في هذا المجال وشهد له الكثيرون بأنه من أحسن 

  .1ما ألف في هذا المجال 

  

حيث نراه يورد اراء           وتميز الراغب بأسلوب ندر أن يوجد عند غيره ،

تج باألمثال العربية ويفصل بعض المسائل مما يجعل قارئ فلسفية في كتابه ويح

  كتابه اليمل مما يجده من عظيم الفائدة ، ولهذا كان كتابه معجماً أللفاظ اللغة ،

ويظهر حسن أسلوبه بطريقة االشتقاق وتقسيم المعاني المختلفة للمفردة نورد منها 

يقال رجٌل رجس   قذر ،الرجس الشيئ ال: ( ويقول ) رجس : ( على سبيل التمثيل 

   .2" رجس من عمل الشيطان : " قال تعالى . ورجال أرجاس 

والرجس يكون على أربعة أوجه إما من حيث الطبع وإما من جهة العقل وإما 

من جهة الشرع ، وإما من كل ذلك كالميتة ، فان الميتة تعاف طبعاً وعقالً 

   .)3(وشرعاً

هداً على كل معنى بآيات الذكر الحكيم ويمضي الراغب في هذا التقسيم مستش

  .مما يرسخ هذه المعاني في أذهان الدارسين 

وِتلك : (ومما أورده من األمثال العربية المعروفة محتجاً به على قوله تعالى

  ) الصيف ضيعت اللبن:(يقول نحو قولهم . )4()األمثاُل نضِربها للناِس لعلَهم يتفكرون

                                     
 149 ص –م 1978 - هـ1398 – 4 ط1 السيوطي  ج–أنظر اإلتقان  1

 90سورة المائدة آية  2

  .195 ص – الراغب – المفردات  3

  .21 اآلية – سورة الحشر  4
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ك أهملت وقت اإلمكان أمرك وعلى هذا الوجه ما ضرب اهللا فان هذا القول يشبه قول

  .من األمثال في مثل اآلية السابقة 

عبارة عن قول في شئ يشبه قوالً في شئ آخر :(ويعرف الراغب المثل بقوله 

   .1) بينهما مشابهه ليبيِّن  أحدهما اآلخر ويصوره

ني األمثال وأقوال فيه تفسير معا" متضمناً " وعلى هذا يسير الراغب في كتابه 

الحكماء والفالسفة مما أعطي كتابه فائدة عظيمة فصار معجماً لأللفاظ ومجمعاً 

  .لآلراء واألمثال 

أخذ الراغب وتأثر به كثير ممن ألف في غريب القرآن ممن جاءوا بعده وجاء 

  .2في مقدمة المفردات أن الطبري استفاد من هذا  الكتاب

تفسير غريب ( على سبيل التمثيل صاحب كتاب وممن نقلوا آراء الراغب نذكر

: حيث نجد نقله في كتابه في كثير من اآليات في مثل قوله تعالى . )3()القرآن

ما يشتمل : ( القرابات ، واحدها رحم والرحم في غير هذا :  يقول 4) واألرحام(

 ، وهذا التفسير األخير هو نقل 5) على ماء الرجل من المرآة ويكون فيه الحمل

   .)6(نصي عن كتاب المفردات 

 هذا أيضاً ما نص 8) عالها بالنكاح:( يقول7) تغشاها:(وفي مثل قوله تعالي

9على معناه الراغب في كتابه  
، وغير هذه المواضع كثير من كتاب تفسير غريب  

  .10القرآن للصنعانى 

                                     
  .195دات الراغب ص المفر 1

 1 المفردات ضبط هيثم طعيمي دار إحياء التراث مقدمة الناشر ص  أنظر2

 1محمد ين حسن خالق ط      / ه  يقه وعلق عل   هـ  حق   1182 ت   – نعانيف محمد بن اسماعيل االمير الص     ألي ت  3

  . بيروت – دمشق – دار أبن كثير –م 2000 - هـ 1421

 1 سورة النساء آية 4

   .55تفسير غريب القرآن الصنعاني ص  5

  198 المفردات ص 6

  189 األعراف آية 7

  117 تفسير غريب القرآن الصفاني ص 8

  375 أنظر المفردات ضبط هيثم طعيمي ص 9

 وغيرها) 182-313-90-113-144( ريب القرآن الصفحات  تفسير غ10
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والناظر في كتاب المفردات يرى أن صاحبه لم يكن مجرد ناقل آلراء من 

وه وإنما كان على معرفة بلغات العرب وبعلوم العربية حيث نراه يرجح آراء سبق

ويرفض أخرى ، كما أنه على معرفة وإدراك بعلوم الفالسفة التي استفاد منها كثيراً 

  .في تفسيره ، فجاء كتابه بفائدة عظيمة للمتآخرين
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  ةـــالخاتم
  

دات في غريب القرآن، تناول هذا البحث دراسة منهج الراغب في كتابه المفر

ثم منهج تأليف الكتاب وأسلوب شرح . وأشتملت الدراسة على سيرة صاحب الكتاب

  .  المفردات فيه

كما أحتوت الدراسة على مقارنة تعتمد على عرض النماذج بين كتاب 

  .رآن البن قتيبهقالمفردات وكتاب تفسير غريب ال

صفهاني هو الحسين بن ومن خالل هذه الدراسة وضح لنا أن الراغب اال

  . محمد بن المفضل 

و الذي ، ) الراغب(الفضل بن محمد االصفهاني و سماه بعض المؤلفين 

  . )هـ502(كانت وفاته في أصح الروايات في أوائل المائة السادسة 

 وكان االهتمام بمذهبه في العقيدة لما له من وقد كان الراغب من أئمة السنة

  . تآثير في تفسير القرآن 

و أنه كما أن من نتائج هذه الدراسة توضيح معنى اللفظ الغريب فى القرآن 

فاظ الغامضة البعيدة عن األفهام و التى كانت تتحدث بها أفصح القبائل يقصد به األل

  .العربية 

 معرفة طريقة الراغب االصفهاني و منهجه ى إلوفي الفصل الثاني خلصنا

تقسيماً بحسب حروف المعجم ثم قسمه حيث رتب الكتاب ) المفردات(في كتابه 

ن يجمع أكبر أوهذه الطريقة هي التى مكنته من فجعل من كل حرف كتاباً داخلياً 

   . عدد من مفردات القرآن الكريم

و الحديث  على القرآن الكريم مفرداتلكما أن الراغب اعتمد في شرحه ل

   .النبوي الشريف و الشعر العربي الفصيح 

تأثير في لما لهذه العلوم من ض لمسائل في النحو و الصرف أنه تعرثم رأينا 

من النحويين و أهل في هذا الجانب على السابقين و اعتمد الراغب تفسير القرآن 

  .مأخوذة منهم اللغة فجاءت آراؤه 
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وفي الفصل األخير من البحث عقدت مقارنة بين كتاب المفردات للراغب و 

بحسب ترتيب سور حيث رتب األخير كتابه ة البن قتيبكتاب تفسير غريب القرآن 

  .القرآن الكريم 

في تفسير الغريب و إن أختلف منهج و كل من الكتابين جاء متخصصاً 

راء السابقين عند آومن وجوه التماثل بين الكتابين نلحظ ورود . التأليف لديهما 

  .كليهما 

، و غب و اختلفا من حيث االطالة و االسهاب وتفصيل المسائل عند الرا

  .جمال عند إبن قتيبة االختصار و اإل

 أن كتاب المفردات في تفسير القرآن من ومن كل ما سبق ذكره اتضح جلياً

لما حواه من اللهجات و معجماً للغة هذا المجال وعده البعض ف في لّأأحسن ما 

  .و مسائل اللغة علوم الفالسفة 

مجاالً للبحث في ارسين حيث يتيح للدبفائدة عظيمة للمتآخرين فجاء كتابه 

  .علمية مختلفة جوانب 
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  قائمة المصادر والمراجع
  

 – مجمع اللغة العربية   – 1 المعجم الوسيط ج   –)  حسن الزيات  إبراهيم مصطفى  (-1

 تركيا  – استانبول   – مطبعة دار الدعوة     –حياء التراث   اإلدارة العامة للمعجمات و إ    

  .م 1989 -هـ 1410

 -هـ  1405 – 2 ط – حياته و شعره     – بن أبي سلمي      زهير –) إحسان النص  (-2

  . بيروت لبنان – 1982

 من علماء القرن الحادي     – أحمد بن محمد     –) طبقات المفسرين  (–)  وي األدنه (-3

الناشر مكتبة  . م  1997 -هـ  147 1 ط – تحقيق سليمان بن صالح الغزي       –عشر  

  .العلوم و الحكم المدينة المنورة 

 للعالمة المـولى    –كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون         –) حاجي خليفة  (-4

  . دار الفكر – المجلد الخامس –طنطيني الرومي الحنفي  بن عبد اهللا القسمصطفى

  ) .ت:ط(دون .  بيروت لبنان – دار صادر – ديوانه –) الحطيئة (-5

دكتور  تحقيق   – العين   – أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي         –) الخليل (-6

   .5 ج–مهدي المخزومي و إبراهيم السامراني 

  . بيروت لبنان – المكتبة الثقافية – ديوان الخنساء –) الخنساء (-7

 منشورات مكتبة النهضة    – الصرف في كتاب سيبويه       أبنية –) خديجة الحديثي  (-8

   .1 ط–م 1965 -هـ 385 بغداد –

 تحقيـق وشـرح     –سن بن دريد     أبوبكر محمد بن الح    – االشتقاق   –) ابن دريد  (-9

  . مكتبة الخانجي القاهرة – 3 ط–عبد السالم محمد هارون 

حمد بن عثمان   أ سير أعالم النبالء ، االمام شمس الدين محمد بن           –) الذهبي (-10

 حققه و علق عليـه شـعيب        – 18ج  . م  1374 -هـ  748 سنة   ى المتوف –الذهبي  

  . بيروت –رسالة مؤسسة ال. األرنؤوط ، محمد نعيم العرقوسي 

 2 ط – 1 الدكتور محمد حسين الـذهبي ج      – التفسير  و المفسرون      –) الذهبي (-11

  .م 1976 -هـ 1396
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 - أبو القاسم الحسين بن محمد         –المفردات في غريب القرآن     /  أ –) الراغب (-12

 –تحقيق و ضبط محمـد سـيد كيالنـي         ) هـ502(المعروف بالراغب االصفهاني    

 -هــ  318 الطبعـة األخيـرة    – مصر   – البابي الحبلي    ىفشركة و مطبعة مصط   

  .م 1961

 منشورات محمد   –ن   ضبط إبراهيم شمس الدي    –" معجم مفردات الفاظ القرآن     / " ب

  .م 2004 -هـ 1425 دار الكتب العلمية بيروت – بيضون ىعل

 أبو القاسم الحسين بن محمد      –محاضرات األدباء و محاورات الشعراء و البلغاء        / ج

  .م 1961 دار مكتبة الحياة – 1 ج–

 منـشأة المعـارف     –سلوبي معاصـرة و تـراث        البحث األ  –) رجاء عبيد  (-15

  .م 1992 جالل حزي و شركاه –باالسكندرية 

 شرح  –براهيم بن السري    إسحاق  إ أبو   – معاني القرآن و إعرابه      –) الزجاج (-16

ـ 1407-1ط -1 ج – دكتور عبد الجليل عبده شـلبي        –و تحقيق     –م  1988 -ـ  ه

  .بيروت لبنان 

 قاموس تراجم ألشهر الرجال و النساء من العـرب و           – االعالم   –) الزركلي (-17

   .2 ط– 2 ج– خير الدين الزركلي –المستعربين و المستشرقين 

 البرهان في علوم القرآن اإلمام بدر الدين محمد بن عبـد اهللا             -)  الزركشي (-18

  شر بيروت  لناشر دار المعرفة للطباعة و الن      ا 1 ج –تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم      

  .بنان ل

 بـن   ى أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن يح       – غريب القرآن و تفسيره      –) الزيدي (-19

 -هــ  1405-1هـ حققه محمـد سـليم الحـاج ط   237 ى سنة المتوف.. المبارك  

  .م 1981

 –حمد عبد العظـيم      األستاذ م  – مناهل العرفان في علوم القرآن       –) الزرقاني (-20

  . بيروت لبنان – 1مؤسسة التاريخ العربي ج

 دار الكتـب    –" أبو القاسم محمود بن عمـر     "  أساس البالغة    –) الزمخشري (-21

  . القاهرة – توفيق عقيقي –الحديثة 
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جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر       " شرح شواهد المغني    / " أ –) السيوطي (-22

  . دار مكتبة الحياة بيروت لبنان -هـ 911 المتوفي سنة –السيوطي 

 و بأسفل الصحائف إعجاز القرآن تـأليف الفاضـل          –االتقان في علوم القرآن     / ب

  . مصر– البابي الحلبي ىم مطبعة مصطف1978-هـ1398 4 ط– 1 ج–الباقالني

 – تحقيق محمد أبو الفضل ابـراهيم        –بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة        / ج

  .م 1965 –ه 1384 البابي الحلبي يمؤسسة عيس -  1ط-1ج

 – أبو الفتح عبد الكريم بن أبي بكر أحمد          – الملل و النحل     -)  الشهر ستاني / (25

  . بيروت لبنان – دار الفكر للطباعة و النشر –تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل 

جريـر  أبو جعفر محمد بن     " جامع البيان عن تأويل أي القرآن      " –) الطبري (-26

   .1988 بيروت لبنان – دار الفكر – 1هـ ج210 سنة  المتوفى–الطبري 

 – 2 ط – دار الـشرق العربـي       – عزة حسن    – تحقيق دكتور    –) الطرماح( -27

  .م 1994 -هـ 1414

لي الهمداني     ي العق  – القضاء بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل              ي قاض –)   ابن عقيل   (   -28

لمولود سنة     –المصري     لمتوف    و  -هـ  698 ا لفية   لىهـ ع  976 سنة ىا  اإلمام    أ

لك                      ما بن  لدين  ا جمال  محمد  اهللا  عبد  بي  أ لثبت  ا لحجة  ج –ا لعصرية      1  ا لمكتبة  ا  

  .هـ 1409للطباعة و النشر طبعة منقحة 

و الحياة اللغويـة     باألساليب الرفيعة    ه النحو الوافي مع ربط    –) عباس حسن  (-29

ستاذة و المتخصصين   و المفضل لأل– القسم الموجز لطلبة الجامعات – 1المتجددة ج 

  .م  1119 – دار المعاراف بمصر -

 –بن عباس رضي اهللا عنهما مؤسس علـوم العربيـة            ا –) عبد الكريم بكار   (-30

   دار األعالم عمان االردن –م 2002 -هـ 1422 – 2الدكتور عبد الكريم بكار ط

 ى المتـوف  –مي  ى التي ثن أبو عبيدة معمر بن الم     – مجاز القرآن    –) أبو عبيدة  (-31

 2 ط1 ج–هـ عارضه بأصوله و علق عليه الدكتور محمد فؤاد سـزكين            210سنة  

  . مؤسسة الرسالة بيروت لبنان -م 1981 - هـ 1401 –
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 القاموس المحيط تاليف العالمة مجد الدين محمد بن يعقوب          –) الفيروز آبادي  (-32

في مؤسسة الرسالة باشراف     تحقيق مكتب تحقيق التراث      -هـ  817 سنة   ى المتوف –

  .م 1998 دمشق – 6 ط–محمد نعيم العرقوسي 

هـ 207 سنة   ى المتوف – أبو زكريا يحي بن زياد       – معاني القرآن    –) الفراء (-33

  . بيروت –م 1984 -هـ 1403 – 3 ط– 1 ج-

 – أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصراي – الجامع ألحكام القرآن–) القرطبي (-34

  .م 1988 -هـ 1408 – 1 ط– دار الكتب العلمية لبنان –ول المجلد األ

 أبـي   ئمام  المقـر    اإل – التبصرة في القراءات السبع      –) القيرواني القرطبي  (-35

 المتـوفى   –محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني             

  .م 1045 -هـ 437سنة 

إلمام أبو محمد بن عبيد اهللا بن مـسلم          ل – تفسير غريب القرآن     –) ابن قتيبة  (-36

 بإشـراف مكتـب     – شرح ومراجعة الشيخ إبراهيم محمـد رمـضان          –بن قتيبة   ا

  .الدراسات و البحوث العربية اإلسالمية 

 لإلمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن – العظيم تفسير القرآن –) ابن كثير  (-37

 بيروت  – دار و مكتبة الهالل      –ول   المجلد األ  -هـ  774 –كثير القرشي الدمشقي    

  .م 1986 – 1 ط–لبنان 

 عمـر   – 4 ج – الكتب العربية    نفيتراجم مص  " – معجم المؤلفين    –) كحالة (-38

  .م 1957 -هـ 1376 – مطبعة الترفي – المكتبة العربية بدمشق –رضا كحالة 

بي حفص   الحافظ العالمة سراج الدين أ     – تفسير غريب القرآن     –) ابن الملقن  (-39

 – لألنـصاري الـشافعي       النحـوي   التحـول  – بن احمد    ىعمر بن أبي الحسن عل    

م 1987 -هـ  1408 – 1 ط – تحقيق سمير طه المجذوب      –ت  قالمعروف بابن المل  

  . المزرعة – بيروت –

 – طبعة دار المعارف     – تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم       – ديوانه   –) النابغة( -40

  ) .ت:ط(دون 
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 أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم بـن           – لسان العرب    –) ورابن منظ ( -41

 -هــ  1410 – 1 ط– دار الفكـر  – المجلد الثـاني    –منظور األفريقي المصري    

  .م 1990

 المهذب في القراءات العشر و توجيهها عن طريق طيبة –) محمد سالم حسين (-42

 دار األنوار   –م  1978 -هـ  1389 – 2 ط –محمد سالم محيسن    /  تأليف د  –النشر  

  .للطباعة 

 –) اويفصفاء يـونس الـص    ) (قيس سعيد الفهاوي  )  (محمد أزهري السماك   (-43

  .م 1989 – 3 ط–أصول البحث العلمي 

 البـن حجـر     – بشرح صـحيح البخـاري       –فتح الباري    –) االنباريبن  ا (-44

اث  دار الريان للتـر    – فؤاد عبد الباقي     – تحقيق محب الدين الخطيب      –العسقالني  

   .4 ج–القاهرة 

 – 6 ط – عبد الرحمن بن حنبكـة       – العقيدة االسالمية و اسسها      –) الميداني ( -45

  .م 1992 -هـ 1412 دمشق -دار القلم  

 االمـام أبـو     –شرح شزور الذهب في معرفة كالم العرب        /  أ –) ابن هشام  (-46

 و علق   ة رتب -هـ  761 -هـ  708ري  انصمحمد عبد اهللا جمال الدين بن هشام األ       

 سوريا دمشق   – الشركة المتحدة للتوزيع     – عبد الغني الدقر     –عليه و شرح شواهده     

  .م 1984 -هـ 1404 –

 1 ج – تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد        –مغني اللبيب عن كتب االعاريب      / ب

  . بيروت – صيدا – المكتبة العصرية –

اب الدين أبـي عبـد اهللا       مام شه  الشيخ اإل  – معجم البلدان    –) ياقوت الحموي  (-48

 دار صادر للطباعة    – المجلد األول    –ياقوت بن عبد اهللا الحموي الرومي البغدادي        

  .م 1955 -هـ 1374 بيروت –و النشر 
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  ملخص الدراسة 
  

تناول موضوع هذا البحث دراسة المنهج و األسلوب في كتاب المفردات في              

  .المعروف بالراغب األصفهاني غريب القرآن لمؤلفه الحسين بن محمد بن المفضل 

من خالل  .  األسلوب التحليلي االستقرائي الوصفي      ىاعتمدت هذه الدراسة عل     

  .تتبع منهج الكتاب في شرح و تقديم المفردات 

 بدتناولت في الفصل األول حياة المؤلف و سيرته و مصنفاته في اللغة و األ               

  .و الدين و مذهبه في االعتقاد 

ة المراد من اللفظ الغريب في القرآن الكـريم و تنـاول            كما وضحت الدراس    

  .كتب التفسير للغريب من حيث معناه و المراد به 

وفي الفصل الثاني تعرضت لمنهج كتاب المفردات و الـذي جـاء ترتيـب                

من " المفردات" المفردات فيه بحسب ترتيب حروف المعجم ، وكانت طريقة تفسير           

ستفاد الراغب  الشريفة و الشعر العربي الفصيح ، كما        خالل القرآن الكريم و السنة ا     

  ال اللغوي في شرح مفردات القرآن من علوم اللغة مثل النحو و الصرف و االستعم

وفي الفصل الثالث عقدت مقارنة بين كتاب المفردات و كتاب تفسير القـرآن           

علـوم  البن قتيبة ، حيث تخصص كتابيهما في تفسير غريب القرآن دون غيره من ال             

  .المتعلقة بالقرآن الكريم 

وفي ختام هذه الدراسة تحدثت عما تميز به الراغب في كتابه من أسلوب ندر                

أن يوجد عند غيره ، حيث ال يمل القارئ لكتابه من ممارسته لما يجده في الكتـاب                 

يراد آلراء الفالسفة ، ولهذا جـاء  إمن تفصيل للمسائل و احتجاج باألمثال العربية و  

 .ه مفعماً بألفاظ اللغة ، ولذلك يعد هذا الكتاب معجماً لغوياً كتاب
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Abstract 
 

 This research tackled the study , the syllabus and the style of the 

book Al mufradat fi Greeb Alguran for Al hussien Ibn Muhammed Ibn 

Almufadal . who is called with Elragib Alasfahani . 

 This study depends on the analytical . deductive descriptive style . 

through tracingt the method of the book in explaining and in traducing 

words . 

 The researcher talked in the first chapter the life of the writer , his 

life , his books in the language literature and religion besides his way in 

thinking . 

 Also the study explained what is meant by the strange expressions in 

the holy Quran , moreover , it talked the books , of explaining holt Quran 

from the angle of its meaning and what is meant by it . 

 In the second chapter the reasea cheer tackeled  the Mouthed in his 

book , Almufradat which the ordering of the book came according to the 

letters of the lexicon and the way of explaining the words though the Quran 

and suna and the standard Arabic Poetry , Also algreeb benefited from the 

sciences of the language like syntax and philology and the language usage 

in explaining the Quran for ibn gutieba because both of them specialized in 

explaining the strange words din Quran except the other science that have a 

relation ship with  the holy Quran . 

 In the end of this study the research spoke a book in this style that 

we did not find in other writes it be come we find details . also he brought 

the views of the philosophers . so his book is considered a language lexicon 

. 

  



  قائمة المصادر والمراجع
  

 مجمع اللغة العربية    – 1 المعجم الوسيط ج   –) إبراهيم مصطفي حسن الزيات    (-1

 – اسـتانبول    – مطبعة دار الدعوة     – التراث   أحياء اإلدارة العامة للمعجمات و      –

  .م 1989 -هـ 1410تركيا 

هـ 1405 – 2 ط – حياته و شعره     – زهير بن أبي سلمي      –) إحسان النص  (-2

  . بيروت لبنان – 1982 -

 مـن علمـاء القـرن       – أحمد بن محمد     –) طبقات المفسرين  (–) األدنة وي  (-3

و . م  1997 -هــ   147 1 ط – تحقيق سليمان بن صالح الغزي       –الحادي عشر   

  .الناشر مكتبة العلوم و الحكم المدينة المنورة 

مة المولي   للعال – كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون         –) حاجي خليفة  (-4

  . دار الفكر – المجلد الخامس –مصطفي بن عبد اهللا القشطنطيني الرومي الحنفي 

  ) .ت:ط(دون .  بيروت لبنان – دار صادر – ديوانه –) الحطينة (-5

 تحقيـق   – العـين    – أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي         –) الخليل( -6

   .5ج –دكتور مهدي المخزومي و إبراهيم السامراني 

  . بيروت لبنان – المكتبة الثقافية – ديوان الخنساء –) الخنساء (-7

 منـشورات مكتبـة     – أبنيت الصرف في كتاب سـيبويه        –) خديجة الحديثي  (-8

   .1 ط–م 1965 -هـ 385 بغداد –النهضة 

 تحقيق وشرح   – أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد        – االشتقاق   –) ابن دريد   ( -9

  . مكتبة الخانجي القاهرة – 3 ط–ارون عبد السالم محمد ه

 سير أعالم النبالء ، االمام شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان             –) الذهبي (-10

 حققه و علق عليه شـعيب       – 18ج  . م  1374 -هـ  748 المتوفي سنة    –الذهبي  

  . بيروت –مؤسسة الرسالة . األرنؤوط ، محمد نعيم العرقوسي 

 2 ط – 1 الدكتور محمد حسين الذهبي ج     – المفسرون    و التفسير   – )الذهبي (-11

  .م 1976 -هـ 1396



 أبو القاسم الحسين بن محمـد        –المفردات في غريب القرآن     / أ –) الراغب( -12

 –تحقيق و ضبط محمد سيد كيالني       ) هـ502( المعروف بالراغب االصفهاني     -

 -هــ   318 الطبعة األخيـرة     – مصر   –شركة و مطبعة مصطفي البابي الحبلي       

  .م 1961

 منـشورات   – ضبط إبراهيم شمس الـديثن       –" معجم مفردات الفاظ القرآن     / " ب

  .م 2004 -هـ 1425 دار الكتب العلمية بيروت –محمد علي بيضون 

 أبو القاسم الحـسين بـن       –محاضرات األدباء و محاورات الشعراء و البلغاء        / ج

  .م 1961 دار مكتبة الحياة – 1 ج–محمد 

 منـشأة المعـارف     – البحث االسلوبي معاصرة و تـراث        –)  عبيد رجاء( -15

  .م 1992 جالل حزي و شركاه –باالسكندرية 

 – أبو اسحاق ابراهيم بـن الـسري         – معاني القرآن و إعرابه      –) الزجاج (-16

م 1988 -هـ  1407-1ط-1 ج – دكتور عبد الجليل عبده شلبي       –شرح و تحقيق    

  . بيروت لبنان –

 قاموس تراجم ألشهر الرجال و النساء من العرب و          – االعالم   –) الزركلي( -17

   .2 ط– 2 ج– خير الدين الزركلي –المستعربين و المستشرقين 

 البرهان في علوم القرآن اإلمام بدر الدين محمد بن عبد اهللا            - ) الزركشي (-18

 الناشر دار المعرفة للطباعـة و النشـشر         1 ج –تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم      

  .بيروت لبنان 

 أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن يحي بن         – غريب القرآن و تفسيره      –) الزيدي( -19

  .م 1981 -هـ 1405-1هـ حققه محمد سليم الحاج ط237المتوفي .. المبارك 

 – األستاذ محمد عبد العظيم      – مناهل العرفان في علوم القرآن       –) الزرقاني( -20

  .ت لبنان  بيرو– 1مؤسسة التاريخ العربي ج

 دار الكتـب    –" أبو القاسم محمود بن عمر    "  أساس البالغة    –) الزمخشري( -21

  . القاهرة – توفيق عقيقي –الحديثة 

جالل الدين عبد الرحمن بـن أبـي        " شرح شواهد المغني    / " أ –) السيوطي( -22

  . دار مكتبة الحياة بيروت لبنان -هـ 911 المتوفي سنة –بكر السيوطي 



 و بأسفل الصحائف إعجاز القرآن تأليف الفاضـل         – في علوم القرآن     االتقان/ ب

   مصر–م مطبعة مصطفي البابي الحلبي 1978-هـ1398 4 ط– 1 ج–الباقالني

 – تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم       –بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة        / ج

  .م 1965 –ه 1384 مؤسسة عيس البابي الحلبي -  1ط-1ج

 – أبو الفتح عبد الكريم بن أبي بكر أحمد  – الملل و النحل     - ) هر ستاني الش(/ 25

  . بيروت لبنان – دار الفكر للطباعة و النشر –محمد الوكيل تحقيق عبد العزيز 

أبو جعفر محمد بن جرير     " جامع البيان عن تأويل أي القرآن      " –) الطبري( -26

   .1988بيروت لبنان  – دار الفكر – 1هـ ج210 المتوفي سنة –الطبري 

 العقلي الهمداني   – قاض القضاء بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل          –) ابن عقيل ( -27

هـ علي ألفيـة الغمـام      976 و المتوفي سنة     -هـ  698 المولود سنة    –المصري  

 المكتبـة العـصرية    1 ج –الحجة الثبت أبي عبد اهللا محمد جمال الدين بن مالـك            

  .هـ 1409للطباعة و النشر طبعة منقحة 

 النحو الوافي مع ربطة باالساليب الرفيعة  و الحياة اللغوية           –) عباس حسن  (-28

 و المفـضل لالسـتاذة و       – القسم المـوجز لطلبـة الجامعـات         – 1المتجددة ج 

  .م  1119 – بمصر  دار المعاراف-المتخصصين  

 – اتبن عباس رضي اهللا عنهما مؤسس علوم العربيـة           –) عبد الكريم بكار  ( -29

 دار األعالم عمان االردن     –م  2002 -هـ  1422 – 2الدكتور عبد الكريم بكار ط    

.  

 المتوفي  – أبو عبيدة معمر بن المثني التيممي        – مجاز القرآن    –) أبو عبيدة  (-30

 2 ط 1 ج –هـ عارضه بأصوله و علق عليه الدكتور محمد فؤاد سزكين           210سنة  

  .بنان  مؤسسة الرسالة بيروت ل-م 1981 - هـ 1401 –

 القاموس المحيط تاليف العالمة مجد الـدين محمـد بـن          –) الفيروز آبادي ( -31

 تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة        -هـ  817 المتوفي سنة    –يعقوب  

  .م 1998 دمشق – 6 ط–باشراف محمد نعيم العرقوسي 

هـ 207  المتوفي سنة– أبو زكريا يحي بن زياد – معاني القرآن –) الفراء (-32

  . بيروت –م 1984 -هـ 1403 – 3 ط– 1 ج-



 أبو عبد اهللا محمد بـن أحمـد         – الجامع ألحكام القرآن الكريم      –) القرطبي (-33

 -هــ   1408 – 1 ط – دار الكتب العلميـة لبنـان        – المجلد األول    –األنصراي  

  .م 1988

ري أبـي    االمام  المق   – التبصرة في القراءات السبع      –) القيرواني القرطبي  (-34

 المتوفي  –محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني             

  .م 1045 -هـ 437سنة 

 لإلمام أبو محمد بن عبيد اهللا بن مسلم         –  تفسير غريب القرآن   –) ابن قتيبة  (-35

 بإشـراف مكتـب     – شرح ومراجعة الشيخ إبراهيم محمـد رمـضان          –بن قتيبة   

   .بية اإلسالميةالدراسات و البحوث العر

عماد الدين أبي الفداء إسماعيل     لإلمام   – تفسير القرآن الكريم     –) ابن كثير ( -36

 – دار و مكتبـة الهـالل     – المجلد األول    -هـ  774 –بن كثير القرشي الدمشقي     

  .م 1986 – 1 ط–بيروت لبنان 

  عمر – 4 ج –تراجم مصطفي الكتب العربية      " – معجم المؤلفين    –) كحالة( -37

  .م 1957 -هـ 1376 –مطبعة الترفي  – المكتبة العربية بدمشق –رضا كحالة 

 الحافظ العالمة سـراج الـدين أبـي         – تفسير غريب القرآن     –) ابن الملقن ( -38

 – التحـول لألنـصاري الـشافعي        –حفص عمر بن أبي الحسن علي بن احمـد          

ـ 1408 – 1 ط – تحقيق سمير طـه المجـذوب        –المعروف بابن الملفت      - هـ

  . المزرعة – بيروت –م 1987

 أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بـن          – لسان العرب    –) ابن منظور  (-39

 -هــ   1410 – 1 ط – دار الفكـر     – المجلد الثاني    –منظور األفريقي المصري    

  .م 1990

 المهذب في القراءات العشر و توجيهها عن طريـق          –) محمد سالم حسين   (-40

 دار  –م  1978 -هـ  1389 – 2 ط –محمد سالم محيسن    / د تأليف   –طيبة النشر   

  .األنوار للطباعة 

 –) صفاء يونس الفـصاوي   ) (قيس سعيد الفهاوي  )  (محمد أزهري السماك   (-41

  .م 1989 – 3 ط–أصول البحث العلمي 



 – 6 ط– عبد الرحمن بن حنبكـة  – العقيدة االسالمية و اسسها   –) الميداني (-42

  .م 1992 -هـ 1412 دمشق -دار القلم  

 االمام أبـو    –شرح شزور الذهب في معرفة كالم العرب        /  أ –) ابن هشام ( -43

 رتية و علق    -هـ  761 -هـ  708محمد عبد اهللا جمال الدين بن هشام النصري         

 سـوريا   – الشركة المتحدة للتوزيـع      – عبد الغني الدقر     –عليه و شرح شواهده     

  .م 1984 -هـ 1404 –دمشق 

 1 ج– تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد    –ب عن كتب االعاريب     مغني اللبي / ب

  . بيروت – صيدا – المكتبة العصرية –

 الشيخ االمام شهاب الدين أبي عبـد اهللا         – معجم البلدان    –) ياقوت الحموي ( -45

 دار صادر للطباعة – المجلد األول   –ياقوت بن عبد اهللا الحموي الرومي البغدادي        

  .م 1955 -هـ 1374 بيروت –و النشر 



  :ملخص الدراسة 
  

تناول موضوع هذا البحث دراسة المنهج و األسلوب في كتاب المفـردات              

في غريب القرآن لمؤلفه الحسين بن محمد بـن المفـضل المعـروف بالراغـب               

  .األصفهاني 

مـن  . اعتمدت هذه الدراسة علي األسلوب التحليلي االستقرائي الوصـفي            

  .ب في شرح و تقديم المفردات خالل تتبع منهج الكتا

تناولت في الفصل األول حياة المؤلف و سيرته و مصنفاته فـي اللغـة و                 

  .اآلداب و الدين و مذهبه في االعتقاد 

كما وضحت الدراسة المراد من اللفظ الغريب في القرآن الكريم و تنـاول               

  .كتب التفسير للغريب من حيث معناه و المراد به 

ني تعرضت لمنهج كتاب المفردات و الذي جـاء ترتيـب           وفي الفصل الثا    

" المفـردات " المفردات فيه بحسب ترتيب حروف المعجم ، وكانت طريقة تفسير           

من خالل القرآن الكريم و السنة الشريفة و الشعر العربي الفصيح ، كمـا أسـتفاد          

الراغب من علوم اللغة مثل النحو و الصرف و االستعمال اللغـوي فـي شـرح                

  .ات القرآن مفرد

وفي الفصل الثالث عقدت مقارنة بين كتاب المفردات و كتاب تفسير القرآن              

البن قتيبة ، حيث تخصص كتابيهما في تفسير غريب القرآن دون غيره من العلوم              

  .المتعلقة بالقرآن الكريم 

وفي ختام هذه الدراسة تحدثت عما تميز به الراغب في كتابه من أسـلوب                

د غيره ، حيث ال يمل القارئ لكتابه من ممارسته لما يجـده فـي      ندر أن يوجد عن   

الكتاب من تفصيل للمسائل و احتجاج باألمثال العربية و ايراد آلراء الفالسـفة ،              

 .ولهذا جاء كتابه مفعماً بألفاظ اللغة ، ولذلك يعد هذا الكتاب معجماً لغوياً 


