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 لخصامل
ة ومعرفة معاين كلامت األلفاظ هو الطريق املوصل لتفسري كتاب  م باللغإن العل

درجة   عىل  األوائل  املفرسون  كان  وهلذا  مبني،  عريب  بلسان  نزل  أنه  إذ  تعاىل،  اهلل 

من   وغريها  باللغة  العلم  من  العلوم   العلوم،كبرية  بشتى  مؤلفاهتم  وذخرت 

الطرب اإلمام  كان  هؤالء  ومن  الباوالفنون،  اللغوي  اآلخذ  ي  الفقيه،  واملفرس  رع 

والش  اللغة  وق ـبعلوم  حـرع،  كتـد  املعـابـوى  بـه  اـفسيـتـروف  كثيـلطبر  مـري  ن  ـ را 

   وم.ـون والعلـالفن

منهجه   من  كان  بال  وقد  القرآنية  اللفظة  يتناول  أنه  تفسريه  تحليل  يف 

الع لغة  يف  معانيها  أوجه  وبيان  املناسباللغوي،  واملعنى   اآليات،لسياق    رب، 

يصل  وكثرير  حتى  وذلك  األقوال،  تلك  عىل  العريب  الشعر  من  شواهد  يذكر  ما  ا 

 ظ القرآين.للمعنى املراد من اللف

ا عن معان  ستة  اإلمام الطربي يف تفسريه يف  أحصيت ما ذكره  وقد   عرش موضعر

رب، ال ُيعرف يف لغة العنية منقولة عن األوائل بأن هذا املعنى غريب، و أللفاظ قرآ

 م العرب، أو ليس عليه شاهد من العربية، إىل غري ذلك. كاليف يأت أنه مل أو 

املواضع   هذه  الدراسة  تناولت  للتفسري    –وقد  الكامل  اجلرد  بالتحليل    -بعد 

بي من  والتدقيق  والتحقيق  التفسريي،  والبيان  القرآنية  اللغوي  اللفظة  معنى  ان 

 ا من عدمه.ومدى استعامل العرب هل

ا ال أغلب هذإىل أن  لدراسة  وتوصلت  عرب ذلك ه املواضع بالفعل ال يستعمل 

املواضع   هذه  بعض  وأن  الطربي،  إليه  أشار  الذي    مواضع  ثالثة  حوايل  –املعنى 

لغة العرب،   يف استعامل هلا وأن الصواب، فيها الطربي جرير ابن جانب  قد  – تقريبا

 ن الكريم. سواء كان يف الشعر العريب أو القرآ

  . العرب   كالم ،  مسموعغري ،  لغة العرب ،الطربي  ملفتاحية:الكلمات ا 
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 املقدمة
أن ال إله إال اهلل، وحده ال رشيك له، أال له اخللق ، وأشهد عاملنيلا رب حلمد هللا

واألمر، تبارك اهلل رب العاملني. وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، الذي أرسله ربنا 

به واتبعه   آمن  آله وصحابته ومن  للعاملني، صىل اهلل وسلم وبارك عليه وعىل  رمحة 

 الدين.  إىل يوم

 وبعد: 

ة بمنن كثرية عظيمة، وكان من آالئه ونعمه أن  هذه األمعىل    اىلهلل تعا  امتنفقد  

قيض هلا من العلامء من حيفظ هبم دينه، فأفنوا أعامرهم يف احلفظ والدرس، وتدوين  

العقول   فيها  عملت  قد  مدققة،  ممحصة  الناس  إىل  وإيصاهلا  وترتيبها،  العلوم 

الأنظار اآلالف من العلوالقلوب، ومرت عليها   ن  إلينا م  وصلتى  حتفحول،  امء 

وفهمها،   دراستها  سوى  علينا  يبق  ومل  نصب،  وال  جهد  وال  تعب،  وال  عناء  غري 

اهلل  يرث  تعاىل حتى  للناس، إلقامة دين اهلل  ودركها ووعيها، وتعليمها وتدريسها 

 تعاىل األرض ومن عليها.

، (ـه103)ويف  بن جرير الطربي، املتومن هؤالء األعالم اإلمام أبو جعفر حممد  

مجع  قف والفقه    د  التفسري  مسائل  فجمع  والعلوم،  الفنون  خمتلف  تفسريه  يف 

 والعقيدة والدعوة واللغة وغريها.

فالقرآن   الكريم،  القرآن  آيات  فهم  يريد  ملن  األول  الباب  هي  اللغة  وتعترب 

اللغ بفهم  إال  القرآن  يفهم معنى  بالعربية، وال  نزل   نمة وأرسارها، وكثري  الكريم 

القراآل يتونآيات  وهذا  ية  منها،  واإلعرايب  النحوي  املعنى  بيان  عىل  معناها  قف 

الكريم،  القرآن  اجلانب من األمور الرضورية ألي مفرس، فال يستطيع أحد تفسري 

التامة بعلم العربية، وبيان أرسار الكلامت  وبيان معانيه دون أن يكون لديه املعرفة 

 شتقاقها. وإعراهبا وا
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يف هذا اجلانب، حيث اشتمل تفسريه »جامع  الطربي    ابن جريرمام  إلوقد برز ا

من   كثري  عىل  الطربي«،  »تفسري  باسم  ُيعرف  والذي  القرآن«،  آي  تفسري  يف  البيان 

املسائل اللغوية، وكان من منهج اإلمام الطربي يف تفسريه االهتامم باجلانب اللغوي 

الغريبة املوبيان معاين األلفاظ  املعاين  الولفة  تخ ، وذكر  تشهد هلا بام د، ويسحاللفظ 

بذلك بل خيتار بينها ويرجح األنسب واألليق منها   كتفيورد يف الشعر العريب، ومل ي

 لبيان املعنى املراد من اللفظ. 

وقد انتقد الطربي بعض اآلراء واألقوال اللغوية التي ال تناسب العربية، ومل ترد  

تسمع يف شع ومل  تعفيها،  وال  غريه،  وال  ف   فرر  اللغة،  يقول  ثكيف  ما  ا  أحد   عنرير

ه  ـ س عليـ وع(، أو ليـسم ـر مـي ـة(، أو )غـي ـربـي العـروف فـعـ ر مـيـ ذا غـوال )وه ـاألق

 خ. ـل إ. .د.ـاهـش 

  يف كام    يعند اإلمام الطرب  سموع يف لغة العربهذه الدراسة غري امل  يفوأتناول  

 م. ي، واهلل تعاىل أسأل أن جيعله خالصا لوجهه الكرتفسريه 

 أسباب اختياره:مهية املوضوع و أ
 تتلخص أمهية املوضوع وأسباب اختياره يف النقاط التالية: 

الطربي   اإلمام  حازها  التي  الكبرية  بلغ    املكانة  فقد  اآلفاق  تعاىل،  علمه 

 كلها، وانترش صيته يف ربوع األرض.

القرآن، لإلمام الطرب البيان يف تأويل آي  ي، وألنه القيمة العلمية لتفسري جامع 

ة،  ـوعـن ـتـ ارَف مـعـى، ومـا شتـوم ـلـع  م  ـة، ضـيـ برـا العـنـت ـبـكت ـول مـن أصـل مـصأ

 زة. ـزيـَد عـوائ ـوف

، وال ينبغي أن فهم القرآن الكريم يتوقف عىل فهم املعنى اللغوي للفظ القرآين

 تفسري القرآن إال بام يوافق العربية.

 سبق إليه أحد من الباحثني. مل ي –عىل حد علمي  –أن هذا املوضوع 
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 : سابقةدراسات اللا
أقف د  مل  املوضوعساب  راسةعىل  هذا  تناولت  أول  قة  الدراسة  هذه  وتعد   ،

 .   يتفسري اإلمام الطرب عاجلت هذا اجلانب يف يالدراسات الت

 منهج البحث: 
يقوم البحث عىل املنهج االستقرائي أوالر يف مجع ما ذكر اإلمام الطربي أنه غري  

ث تفوع يف كالم العرب بعد جرد المسم  لتحلييل يف  م املنهج الوصفي واسري كامالر. 

ه ثم دراسة  املفرسين،  وعند  العربية  أهل  عند  معناها  وبيان  وحتليلها  األلفاظ  ذه 

التحليلناالستاملنهج   هذا  عن  ينتج  ما  أهم  املنهج  باطي الستخالص  إىل  إضافة   ،

 . ن واللغوينيي بأقوال غريه من املفرس يالطربمقارنة أقوال اإلمام  املقارن املعتمد يف

 خطة البحث:
 : مقدمة، ومتهيد، وسبع عرشة مسألة، وخامتة.لبحث عىليشتمل ا

 اره، ومنهجه، وخطة الدراسة. املقدمة، وتشمل: أمهية املوضوع وأسباب اختي

 التمهيد: ويشتمل عىل ترمجة موجزة لإلمام الطربي وتفسريه.

 .ن مع البرصم ال يكوأن اخلت املسألة األوىل:

 . م)جربيل( بفتح اجلي راءةق لثانية:ا  املسألة

 .  ﴾ھ ھ ہ ﴿ : اىلـع ـوله تـيف ق "إال "معنى  ة:ـــالثـ املسألة الث
 .  ﴾ڱڱ ڳ  ڳ ڳ﴿ :)الوزر( يف قوله تعاىلتفسري  املسألة الرابعة:
 . ﴾پپ ٻ ٻ﴿: نى )فالق( يف قوله تعاىلـمع  ة:ـاملسألة اخلامس

 .   ﴾حئ جئ﴿ :ما جاء يف تفسري قوله تعاىل ة:املسألة السادس
 .   ﴾ہۀ ۀ    ڻ ڻ﴿ :يف قوله تعاىلاء راد بالسوــامل ألة السابعة:سامل 

 .  ﴾ ۓے ے ھ ھ ﴿ :ه تعاىلـول ـة يف قــالواليـاملراد ب املسألة الثامنة:
 .  ﴾ ھ ھ ھ﴿ :ه تعاىلـولـاملراد باخلالفني يف ق املسألة التاسعة:



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ثاينال ددـــعال      ة ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

375 

 . -بالضم  –ىل ُسُقف ْقف عمجع َس  :العاشرةاملسألة  
 .   ﴾مبخب حب جب﴿: وله تعاىللشغف يف قنى اعم عشرة: حلاديةاملسألة ا

 .   ﴾ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ ﴿ :املقصود بقوله تعاىل عشرة: نية املسألة الثا
 معنى احلور. عشرة: ثالثة املسألة ال

ا تعاىل  عشرة:  لرابعة املسألة  قوله  يف  أوزعني     ھ ہ ہ ہ﴿  :معنى 

 .  ﴾ھ

 .  ﴾ۅ   ۋ﴿ :معنى قوله تعاىل عشرة: امسةاخل  املسألة   
 . ﴾ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿  : عاىلبقوله ت املراد عشرة: دسةسا املسألة ال 
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 التمهيد

 : «اجلامع» ترمجة موجزة لإلمام الطربي وتفسريه

  :  :ومولده امسه ونسبه أوًلا
الطربي   بن غالب  كثري  بن  يزيد  بن  بن جرير  ُيكنتعاىل  هو حممد  بـأيب  ،  ى 

له ولد ي أنه مل يكن  املؤرخون عىل  فر، بل سمى بـجعجعفر، وُعرف بذلك، واتفق 

النبي  إ ا بآداب الرشع احلنيف، فقد كان  التزامر  ×نه مل يتزوج أصالر، ولكنه تكن ى 
 . (2)  (1)ُيطلِق الُكنَى عىل أصحابه

. قال  (4)   ربستان ، وكانت والدته بآُمل عاصمة إقليم ط ( 3) ( م 839= هـ 224) ُولِد سنة  

   .(5)«ه وفاتنيد، وأقام هبا إىل حاستوطن الطربي بغدا» اخلطيب البغدادي:
 : نشأته: نيااث

وحفظ   والده  كنف  يف  صاحلة  نشأة  اجلليل  إمامنا  وكتب  نشأ  الكريم  القرآن 

ما  العلم ورسعان  والرغبة يف  والذكاء  النباهة  فيه  وتفرس  منذ صغر سنه  احلديث 

عقله، وبدت علي الشجريي، حكايتفتح  القايض  يقول  النبوغ واالجتهاد  ة  ه خمايل 

 
طالب    (1) أيب  بن  لعيل  تكنيته  ذلك:  له:    من  وقال  تراب،  تراب"بأيب  أبا  أخ"قم  يف  رج.  البخاري  ه 

األدب كتاب  ترابصحيحه،  بأيب  التكني  باب   ،  (8/45)( رقم  ك 6204،  مسلم،  وصحيح  تاب  (، 

 (.2409، رقم ) ،(4/1874 )ن أيب طالب فضائل عيل بفضائل الصحابة، باب من 

إسامعيل(  2) الفداء  أليب  والنهاية،  البداية  )املتوىف  ينظر:  الدمشقي  ثم  البرصي  القريش  كثري  بن  عمر   : بن 

 .( 11/165)م:  1986 -هـ  1407لبنان  -بريوت  هـ( طبعة دار الفكر774

بو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل هاب الدين أ)إرشاد األريب إىل معرفة األديب ( لشاألدباء    نظر: معجمي  (3)

)املتوىف: احلموي  حتقيق:626الرومي  طبعة:    إحسان  هـ(  بريوتعباس  اإلسالمي،  الغرب  :  دار 

(18/48). 

 ينظر: املرجع السابق.( 4)

عيل   (5) بن  أمحد  بكر  أليب  بغداد،  تاريخ  بن    بن  ينظر:  )املتوىف: ثابت  البغدادي  اخلطيب  مهدي  بن  أمحد 

 . (2/549)م: 2002  -هـ 1422بريوت الطبعة: األوىل،  -الغرب اإلسالمي  ، طبعة دارهـ(463
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وصليت بالناس وأنا   ،لقرآن ويل سبع سننيحفظت ا»   أنه قال:عن اإلمام الطربي  

. ولقد غمره والده بالرعاية  (1)«احلديث وأنا ابن تسع سننيوكتبت    ،ابن ثامين سنني

الرتبيةالعناية واالو مناهج  املسلمني يف  أن    هتامم كام هي عادة  اإلسالمية، وخاصةر 

تفاءل   رؤيا  رأى  خرير والده  فقد هبا  تأويلها  عند  أبو   ا  يف  هرأى  ابنه  رؤيا  أن  منامه   

الرسول يدي  بني  يدي   × واقف  بني  يرمي  وهو  باألحجار،  مملوءة  خمالة  ومعه 

اهلل له:  × رسول  فقال  رؤياه   ٍ ُمَعربر األب عىل  يف  »، وقص   إن كرب نصح  ابنك  إن 

 . «ن رشيعة ربهدينه، وذب  ع

  ب له يف طـزةر لـف ـحـت م ـانـا فكـلرؤيذه اــهـه بـنـر ابـبـخأد  ـرار ق ـدوا أن جريـب ـيو

 .(2) العلم وحتصيله

بمواهب فطرية متميزة، جبله اهلل عليها، وتفضل   متتع اإلمام الطربي  ولقد  

الفاضلة،  احلميدة، واألخالق  الصفات  من  بمجموعة  كام حفلت حياته  هبا،  عليه 

وم املرشفة؛  اوالسرية  هذه  وذكا  :لصفاتن  يف ؤنبوغه  والدقة  حفظه  ورسعة  ه 

 احلفظ كام بينا يف ما سبق.  

التي وصلإو ُكُتبه  أبو احلسن عبد اهلل  ن  تنا ألكرب دليل عىل ذلك، حتى قال عنه 

واهلل إين ألظن أبا جعفر الطربي قد نيس مما حفظ إىل أن مات »بن أمحد بن املفلس:  

 . (3)«ما حفظه فالن طول عمره 

ذلـلادةر عـيوز  كـى  زاهـورع  ن  اـك  عـار  عــابـدار  مـفـيـفـدار  قـ واضـتـار  ال ـعار 

  :رـي ـن كثـبه اـعن

 
ا  (1) بن  تاريخ  جرير  بن  حممد  وامللوك،  الرسل  تاريخ   = اآلميليزلطربي  غالب  بن  كثري  بن  جعفر يد  أبو   ،

دباء،  (، ومعجم األ1/15هـ، )1387  -الطبعة الثانية    بريوت،  –اث  الرتهـ(، دار  310الطربي )املتوىف:  

 (.18/49ابق )مرجع س

 (.31(، واإلمام الطربي، للزحييل )ص18/49معجم األدباء، ) (2)

 (.62)ص  يل(، واإلمام الطربي، للزحي18/69معجم األدباء، ) (3)

http://islamstory.com/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
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ال» من  والزهاوكان  واعبادة  تأخذهدة  ال  احلق  يف  والقيام  لومة    لورع  ذلك  يف 

 . (1)«الصاحلني راوكان من كب...  الئم،

احلياة  عن  وعزف  والتأليف  للتدريس  فجلس  بغداد  يف  احلال  به  استقر  وقد 

والكتابة   للعلم  االنقطاع  يف  إمعانا  حكومية  مناصب  أية  يتوىل  أن  ورفض  العامة 

القضاء فرفض وعرضوا عليه فقد عرضوا ع  ،ياسةا يف حياة احلكم والسوزهد ليه 

أيضا حتى   فرفض  وق   هعاتبه أصحاباملظامل  بغداد  يف ذلك  يعقوب يف  برحبة  نزل  د 

كان كالقارئ ال  »وعكف عىل العبادة والقراءة واإلمالء والتصنيف حتى قيل فيه:  

القرآن إال  احلديث  ،يعرف  إال  يعرف  ال  إال كاو  ،وكاملحدث  يعرف  ال  لنحوي 

ال  ،النحو احلسابوكاحلاسب  إال  يعرف  عاملا    ،  بالعبادات  عاملا  كان  جامعا  فلقد 

 . (2)«ت كتبه وكتب غريه وجدت لكتبه فضال عىل غريهاوإذا مجع ،مللعلو

 مصنفاته:اثلثا :  
 من أهم وأشهر مؤلفات اإلمام الطربي، ما ييل: 

 بتفسري الطربي.  جامع البيان يف تأويل القرآن، املعروف -1

 ربي. ك، املعروف بتاريخ الطاألمم وامللو اريخت -2

 املذيل. كتاب ذيل  -3

علامء  -4 أحك  اختالف  يف  باختالف األمصار  املعروف  اإلسالم،  رشائع  ام 

 الفقهاء وهو يف علم اخلالف. وغريها. 

 وفاته:رابعاا :  
 . (3) م 923  لسنة هـ، املوافقة  310من شهر شوال سنة    26عشية يوم األحد    تويف  

 
 (.11/166هاية، )البداية والن( 1)

 (.16-1/15ي )للطربتاريخ امللوك واألمم ( 2)

  ابن   بكر  أيب  بن  إبراهيممس الدين أمحد بن حممد بن  يب العباس شوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أل  (3)

 .(4/192)  لبنان  بريوت – صادرهـ(، دار 681: توىفامل) اإلربيل الربمكي خلكان
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كثري قال شعر  »  :ابن  ويف  سنني،  بخمس  الثامنني  ناهز  عمر  عن  الطربي  تويف 

منعوا  ورعاعهم  احلنابلة  عوام  بعض  داره الن  يف  ودفن  كثري،  سواد  وحليته  رأسه 

و هنارا  الرفض،  دفنه  إىل  رماه  نسبوه  من  اجلهلة  مباإلحلادومن  وحاشاه  ذلك ،  ن 

وله، وإنام تقلدوا  علام وعمال بكتاب اهلل وسنة رس   مالكله. بل كان أحد أئمة اإلس

عنـذل بـأب ك  مـكـي  بـم ـحـر  الظـد  داود  حيريـاهـن  ويرميه ـ،  فيه  يتكلم  كان  ث 

 . (1) «بالعظائم وبالرفض

ا إال اهلل، وُص   ه اجتمع يف جنازتوقد  » ه عدة شهور  يلر عىل قربمن ال حيصيهم عددر

ا  ليالر  وهنارر
الكائنة    هرامن يوم االثنني غد ذلك اليوم يف د  ، وُدفِن يف أضحى النهار(2) 

 . (3) «برحبة يعقوب ببغداد

 :تفسريه جامع البيانخامسا :  
وأجل   أهم  من  التفسري  كتاب  الطربى  يعترب  اإلمام  اهلل  كتب  كتب  فقد   ،

 تعاىل له القبول يف األرض. 

 .(4) «د مثلهمل يصنف أح»: اإلمام النووي عنه قال

تيمية:   وقال ابن  اإلسالم  جرير»شيخ  بن  حممد  أجلر  الطربي وتفسري  من  هو 

ا قدرر وأعظمها  ا:  (5) «التفاسري  أيضر وقال  النا».  أيدي  يف  التي  التفاسري  س  وأما 

 
 (. 11/167هاية )البداية والن (1)

 .(205 /52) خ دمشقتاري ،(548/ 2تاريخ بغداد ) (2)

تاج الدين طبقات الشافعية الكربى،  (،  3/90الرواة )  (، إنباه18/40)األدباء    معجم  السابقان نفسهام ،  (3)

ا الدين  تقي  بن  الوهاب  )املتوىف:  عبد  والنرش  771لسبكي  للطباعة  الثانية، واهـ(، هجر  الطبعة  لتوزيع، 

 (.3/332)وفيات األعيان (، 3/126) هـ3141

الدين حييى بن رشفاللغات،  األسامء وب  هتذي  (4) )املتو  أليب زكريا حميي  الكتب 676ىف:  النووي  دار  هـ( 

 (.  1/78) لبنان، –العلمية، بريوت 

مللك فهد هـ(، جممع ا728ية )املتوىف:  يمقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تتجمموع الفتاوى،    (5)

   (.13/361) م9519هـ/1416للطباعة، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
http://www.hikm4.com/vb/tags.php?tag=%C7%E1%D8%C8%D1%ED
http://www.hikm4.com/vb/tags.php?tag=%C7%E1%D8%C8%D1%ED
http://www.hikm4.com/vb/tags.php?tag=%C7%E1%D8%C8%D1%ED
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حممد  تفسري  مق  فأصحها  يذكر  فإنه  الطربي،  جرير  باألسانيد  بن  السلف  االت 

 . (2)«. والكلبي(1)ينقل عن املتهمني كمقاتل بن بكري الثابتة، وليس فيه بدعة، وال

خ اإلسالم الذهبي:   . (3)«وله كتاب التفسري، مل يصنف أحد مثله»وقال مؤرر

القفطي:   عنه  م»وقال  الكبار،  التصانيف  ان وصنف  القرآن  تفسري  ُيَر  ها  مل  لذي 

 . (4) «وال أكثر فوائدأكرب منه، 

لتوجيه   تفاسري وأعظمها... فإنه يتعرضلاأجلُّ    وكتابه »  السيوطي: احلافظ   وقال

 . ( 5) «، واإلعراب واالستنباط، فهو يفوقها بذلك األقوال وترجيح بعضها عىل بعض

 

 

 

 

 
 

 
امل  (1) يف  بكذا  بن  سليامن  بن  مقاتل  ولعله:  املطبوع،  يع   هشري؛ ألنصدر  يُ ال  فيمن  من نْرف  التفسري  عنه  قل 

 يسمى مقاتل بن بكري.

 املصدر السابق. (2)

 (.14/270م، )1985هـ/1405بعة الثالثة، لطري أعالم النبالء، للذهبي، مؤسسة الرسالة، اس (3)

ر  هـ( دار الفك646أبو احلسن عيل بن يوسف القفطي )املتوىف:    جلامل الدين  عىل أنباه النحاة،إنباه الرواة    (4)

 (.3/89، )م1982 - هـ1406 األوىل،: الطبعة بريوت –القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية   -العريب 

ية هـ(، اهليئة املرص911ي )املتوىف:  الدين السيوط  عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل  ،اإلتقان يف علوم القرآن(  5)

 (.2/190)  م،1974هـ/1394للكتاب، العامة 
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 املسألة األوىل
 البصر يكون مع أن اخلتم ال

 . [7]البقرة:  ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ﴿ اىل:يف قوله تع

: نص اإلمام الطربي:   أوًلا
ان  اإلمذكر   الطربي  ام  تفسري    جرير  اآلية،يف   ٿ﴿   قوله: »  قال:  هذه 

: خرب مبتدأ بعد متام اخلرب عام ختم اهلل جل ثناؤه عليه من جوارح  ﴾  ٹ ٿ

  ﴾ ٿ ٿ﴿:همرفوعة بقول  ﴾ ٹ﴿الكفار الذين مضت قصصهم، وذلك أن
دلي أنفذلك  عىل  مل  خرب  قوله:ه  وأن  عند   ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ﴿بتدأ،  تناهى  قد 

 ملعنيني: الصحيحة عندنا  القراءةهو   وذلك ﴾ ٿٿ ٺ ﴿قوله:

وانفراد    أحدمها: بتصحيحها،  الشهادة  عىل  والعلامء  القراء  من  احلجة  اتفاق 

اع احلجة عىل وكفى بإمج  املخالف هلم يف ذلك وشذوذه عام هم عىل ختطئته جممعون؛

 شاهدا عىل خطئها.ة قراءته ختطئ

وال يف خرب عن   كتاب اهلل،  ء منأن اخلتم غري موصوفة به العيون يف يش  والثاين:

 . (1) «، وال موجود يف لغة أحد من العرب×رسول اهلل 

 اثنياا: دراسة املسألة:
 جه:أو عدةوقد ُحكي فيه  ،﴾ ٹ ﴿اختلف العلامء يف قراءة لفظ  

 خرب مقدم . "عىل أبصارهم "و  ، مؤخرمبتدأ  رفع عىل أنهبال :ولألا

الئق،االنتصاب    :الثاين فعٍل  إضامر  وَجَعَل  أي  عىل   : . غشاوةر أبصارهم  عىل 

إ أشار  ما  قلوهبم  وهو  وتقديره: ختم عىل  الطربي،  اإلمام  ثم جعل  ليه  وسمعهم، 

 عىل برصهم غشاوة. 

 
بن كثري بن غالب اآلميل، أبو   الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن جرير بن يزيدتفسري    (1)

 .(1/262)م، 2000 -هـ 1420ىل، الطبعة األو، هـ(، مؤسسة الرسالة 310جعفر الطربي )املتوىف:
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إِسقاط    :الثالث »وعىل أبصارهم« معطوفار   ويكون،  حرف اجلراالنتصاُب عىل 

 . ( 1)   غشاوة م ب وعىل َسْمعهم وعىل أبصاره التقدير: ختم اهلل عىل قلوهبم  عىل ما قبله، و

املعنى  :الرابع يف  خَلَتم  املالقي  املصدر  موضع  ُوِضع  اسامر   » »ِغشاوةر يكوَن  ،  أن 

رت، فكأنه ق « عىل سبيل م تغشتَ يل: »وَخ ألن  اخلَْتَم والَتْغشَية يشرتكاِن يف معنى السر يةر

ار بصاُرهم خمتومالتأكيد، فهو من باب »َقَعْدُت جلوسار« وتكوُن قلوهُبم وسمعُهم وأ

 . (2)اةر ليها ُمَغش  ع

يكون مع واجلمهور من املفرسين عىل قراءة الرفع يف )غشاوة(؛ ألن اخلتم ال      *

 . -كام ذكر اإلمام الطربي –البرص 

 . (3)ليس يقع عىل األبصاراخلتم  إنقال:  ونص عىل هذا األخفش، حيث

اجلاثية سورة  يف  تعاىل:  قوله  ذلك  قال:    ، ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿  :ونظري  ثم 

 خل البرَص يف معنى اخلتم. يد فلم، [23]اجلاثية:  ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿   قوله تعاىل:وذكر اإلمام ابن كثري: أن الوقف التام عىل  

الطبع  ﴾  ٹ ٿ ٿ﴿وقوله    ، ﴾ ٿٿ فإن  تامة،  القلبكي  مجلة   ون عىل 

 .(4) تكون عىل البرص-الغطاء وهي-وعىل السمع، والغشاوة 

 
النص  (1) املفضوقراءة  عن  مروية  واالبب  الوقف  يف  املكتفى  ينظر:  عاصم.  عن  بنل  عثامن  بن    تدا،  سعيد 

 . ( 19ص )   م،  2001-هـ 1422امر، الطبعة األوىل  دار ع هـ(، 444)املتوىف: عثامن بن عمر أبو عمرو الداين

الكتاب  (2) علوم  يف  املصون  اا  الدر  أبو  الد ملكنون،  عبد  بن  يوسف  بن  أمحد  الدين،  شهاب  ائم  لعباس، 

 .(1/112)دمشق،  هـ(، دار القلم،756مني احللبي )املتوىف: املعروف بالس

)املتوىف:   ثم البرصي، األخفش األوسطالقرآن لألخفش، أبو احلسن املجاشعي بالوالء، البلخي    معاين  (3)

 .(1/36) م،1990 -هـ 1114 ،1هـ(، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط 215

هـ(، 774قريش البرصي ثم الدمشقي )تعمر بن كثري ال   سري القرآن العظيم، أبو الفداء إسامعيل بنتف(  4)

 .(1/175)م، 1999 -هـ 4201طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة الثانية دار 
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 ومنه قول الشاعر: 

ــَت َزوْ  ا لي ــَ دَ ي ــَ ْد غ ــَ ِك ق ــَ  اج

 

دار ُمَتقَ   ــر ا لــــ ــْ ْيفار وُرحمــــ ــَ  ســــ

 . (1)املعنى: متقلدا سيفا وحامال رحما 

 

 

 

 
 

 
هـ(، دار 711ور )املتوىف:  نظن ابن مضل، مجال الديينظر: لسان العرب، حممد بن مكرم بن عىل، أبو الف(  1)

 . (2/593)هـ، 1414 -ريوت، الطبعة الثالثة ب –صادر 
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 املسألة الثانية

 قراءة )جربيل( بفتح اجليم

  :  لطربي: اإلمام ا   نصأوًلا
 ک ک ک ک ڑ      ڑ ژ ژ ﴿تفسري قوله تعاىل:  ي يفام الطربقال اإلم

 :[97]البقرة:  ﴾ گ گ گ
البرصي» احلسن  عن  كثري    ذكر  بن  اهلل  يقأهنوعبد  كانا  بفتح ام  )جربيل(  رآن: 

قراءة غري جائزة القراءة هبا، ألن فعيال يف وهي  اجليم. وترك اهلمز. قال أبو جعفر:  

 . (1)«رب غري موجودلعكالم ا

 ة املسألة:اثنياا: دراس
لغة  كذ إحدى عرشة  )جربيل(  لفظ  قراءة  يف  العلامء  الطربي   –ر  اإلمام  حكى 

 : ، وهي-بعضها

 جاز. اء من غري مهز، وهي لغة أهل احلاجليم والرجربيل، بكرس  األوىل:

من غري مهز  الثانية: ساكنة  ياء  وبعدها  الراء،  وكرس  اجليم  بفتح  ىل  ع  »َجربيل« 

 ابن كثري، وابن حميصن. سن البرصي، ووزن: )َفعليل(، وهبا قرأ احل

، رة عىل وزن: َجربعيلبفتح اجليم والراء، وبعدها مهزة مكسو  »َجربئيل«:   الثالثة: 

 عمش، ومحزة، والكسائي.هبا قرأ األو

ح اجليم والراء ومهزة بني الراء والالم، مكسورة من غري مد َجربئِل، بفت  الرابعة:

 اصم.زن َجربِعل، رواها أبو بكر عن عو عىل

قراءة أبان عن   وهيئِّل« بفتح اجليم وكرس اهلمزة وتشديد الالم،  »َجرب  :اخلامسة

 ى بن يعمر.عاصم وحيي

 
 .(2/389)تفسري الطربي، ( 1)



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ثاينال ددـــعال      ة ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

385 

 ع األلف.زة مكسورة بعدها ياء ميل، هبم ائجرب السادسة:

 يل بيائني بعد األلف أوالمها مكسورة.جرباي السابعة:

 م.يم ونون مكان الالجلَجربين، بفتح ا الثامنة:

 ء: هي لغة بني أسد.اجليم وبنون، قال الفرا ربين، بكرسجِ  التاسعة:

 ياء.   ليس بعدها   رة األلف مع مهزة مكسو   ، بفتح اجليم وإثبات »جربائل«  العاشرة:

 .(1)زة مكسورة بعدها ياء ونونجربئني، بفتح اجليم مع مه احلادية عشرة:

الث  * اللغة  فهو  الشاهد  اجليانأما موضع  بفتح  )َجربيل(  لغة  وهي  م وكرس  ية، 

، (2) غري مهز عىل وزن: )َفعليل(، وهبا قرأ احلسن البرصي ، وبعدها ياء ساكنة من  الراء

 موجودة يف لغة العرب. أهنا غري  ذكر اإلمام الطربي ي ماوه

اللغ وهذه  الفراء:  أرى قال  وال  )َفعليل(،  الكالم  يف  ليس  ألنه  أشتهيها،  ال  ة 

 . (3)إال وهو صواب؛ ألنه اسم أعجميا احلسن قرأه

)َجرب عىل  بلغة  لفظ  يل(  يف  ترد  قد  وإنام  العرب،  كالم  يف  ليست  فعليل  وزن 

 شاعر: العجم. ومنه قول ال

ْو وُ  ــَ ُث ل ــْ ْ بَِحي ــَ ْت خل ــَ اِزن ــَ  ٌم بَِأمْجَِعه

 

ْمِوياَل َما     (4)َواَزْنَت ِريَشةر ِمْن ِريــِش ســَ

 .(5) يست من كالم العرب ل فلفظ: )سمويال(، عىل وزن فعليل، وهي 

 
التفسري، مج  ينظر: زاد املسري يف   (1) الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي )املتوىف:  علم  أبو  ال الدين 

 .(1/91) ،هـ 1422 ،1ط بريوت، –الكتاب العريب ار هـ(، د597

ا. ينظر: النرش يف القراءات العرش وهي قرا( 2)  . (1/37)ءة ابن كثري أيضر

هـ(، 207لمي الفراء )املتوىف:  اهلل بن منظور الدي  كتاب فيه لغات القرآن، أبو زكريا حييى بن زياد بن عبد  (3)

  .(31ص)، هـ 1435ضبطه وصححه: جابر بن عبد اهلل الرسيع، 

 .(2/117)كري عسمجهرة األمثال، أبو هالل ال (4)

ا  (5) عبد  أبو  خالويه،  بن  أمحد  بن  احلسني  العرب،  كالم  )املتوىف:  هللليس يف  مكة  370  الثانية،  الطبعة  هـ(، 

   .(273ص)م، 1979 -هـ 3991املكرمة، 
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 الثالثةاملسألة 
 ﴾  ھ ھ ہ  ﴿ :" يف قوله تعاىل"إال معنى

: نص اإلمام الطربي:   أوًلا
 ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ﴿   تفسري قوله تعاىل:قال اإلمام الطربي يف

 :[150]البقرة:  ﴾ ھ ھ
: وال الذين  "إال الذين ظلموا منهم"يتبني خطُأ قول من زعم أن معنى قوله:  »

النفُي األول معناه، لكان   . ألن ذلك لو كان "الواو" بمعنى "إال"هم، وأن منظلموا 

هلم نحو    ×أْن يكون هلم ُحجة عىل رسول اهلل    -عن مجيع الناس   وأصحابه يف حتوُّ

ب ذلك:بم   -وجوههم  الكعبة  بعد  قوله  ذكر  يف  يكن  ومل  املراد،  املعنى  عن  إال  "  يرنرا 

 أو يوصف به. يتعاىل عن أن ُيضاَف إليه  ذيإال التلبيس ال "الذين َظلموا منهم 

وّجهت   إذا  الكالم  معنى  خروج  مع  معنى  "وإال"هذا  ومعنى  "الواو"  إىل   ،

 المها بمعنىن ك يشء م  يف   "إال "  العرب. وذلك أنه غرُي موجودةالعطف= من كالم  

 . (1)«، إال مع استثناء سابق قد تقدمها"الواو "

 اثنياا: دراسة املسألة:
 يشء من كالم العرب  ى )الواو( يف( ال تأيت بمعنالطربي أن )إالر  يرى ابن جري

 إال مع استثناء سابق قد تقدمها.

القائل:   ع»كقول  إال  القوم  أخاكسار  إال  ا  ا  «مرر عمرر إال  بمعنى:  وأخاك، ، 

مـئ ـنـحي   "إال"ن  وـكـفت عم ـؤّدي ـذ  تـة  عـا  لت"الواو"ه  ـنـؤدي  الثانية   "إال"ق  ـل ـعـ، 

 .(2) األوىل  "إال"بـ

أن   عبيد  أبو  ب  "إال"وزعم  املوضع  هذا  الواو ىف  قال:منزلة  كأنه   ۀ ۀ ﴿ ، 

 
 .(205-3/204)تفسري الطربي، ( 1)

 .(3/205)بق، ع السااملرج (2)
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   .(1)للذين ظلمواوال  ﴾ ہ ہ  ہ
ا قول الكوفيني، واستشهدوا  بقول الشاعر:  وهو أيضر

لُّ أٍخ  ُه ُمَفارِ وكــــُ  وهُ َأخــــُ قــــَ

 

َدان  ــَ ُر َأبِيــَك إِال  الَفْرق  َلَعمــْ

 . (2) أي: والفرقدان 

 تكون  العربية إنامهذا صواب يِف التفسري، خطأ يِف  »ك، فقال: ذل وقد انتقد الفراء  

 .(3) «إال بمنزلة الواو إذا عطفتها عىل استثناء قبلها

الواو كون بمعنى  ال ت  "ال إ"واز ذلك، فقالوا: إن  البرصيون عىل القول بج   ردو

،  والواو للجمع   األول، حكم  ألن إال لالستثناء، واالستثناء يقتيض إخراج الثاين من  

 . (4)حدمها بمعنى اآلخرفال يكون أ  جلمع يقتيض إدخال الثاين يف حكم األول؛وا

 فيظهر من هذا: 

ا وخطأ ذلك أكثر العلامء إالتأيت بمعنى الواو وإن كان بعي  "إال"أن القول بأن     در

أنه    أنه قد ورد الطربي  ابن جرير  العرب مثله، وعىل هذا فإن قول اإلمام  يف كالم 

 علم. الصواب ملا تقدم. واهلل أالعرب قد جانبه م موجود يف كال غري

 
 

الل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حييى بن  ه   أبو  ينظر: الوجوه والنظائر أليب هالل العسكري،  (1)

)املتوىف:م العسكري  الطبعة  395نحو    هران  القاهرة،  الدينية،  الثقافة  مكتبة   -هـ  1428األوىل،  هـ(، 

 .(109ص)م، 2007

  ويني: البرصيني والكوفيني، عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهلل النحينظر: اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني  (2)

)املتوىف:ا األنباري  الدين  كامل  الربكات،  أبو  الع 577  ألنصاري،  املكتبة  األوىل  هـ(،  الطبعة  رصية، 

 .(1/218)م، 2003 -هـ1424

هـ(، دار 207)املتوىف:  الفراءقرآن، للفراء، أبو زكريا حييى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي  ال معاين (3)

 . (1/89)طبعة: األوىل، ال مرص، –املرصية للتأليف والرتمجة 

 .(1/218)لبرصيني والكوفيني، بني النحويني: ا ينظر: اإلنصاف يف مسائل اخلالف( 4)
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 الرابعةألة املس
 فسري )الوزر( مبعنى احلملت

 ﴾ ڱ  ڳ    ڳ  ڳ  ﴿ : يف قوله تعاىل
: نص اإلما  م الطربي: أوًلا

 ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ ﴿ :اىلري قوله تعقال اإلمام الطربي يف تفس

 :[31]األنعام:  ﴾ ں
بعضه» زعم  يف   "الِوْزر "أن  م  قد  كذلك  ذلك  أعرف  ولست  واحلمل.  الثقل 

 . (1) «ن العربشاهد، وال من رواية ثِقة ع

 اثنياا: دراسة املسألة:
إىل   الكريمة  اآلية  الكافرين اخلتشري  الذين كذبوا بحال هؤالء  اهلل  ارسين،  لقاء 

ويف   ىلوحال ندمهم وحرسهتم عىل تفريطهم يف حق اهلل تعا  نوا برسله،تعاىل ومل يؤم

القرآ  ويصور  أنفسهم،  وهم  حق  والندم  احلرسة  مشاهد  من  ا  مشهدر الكريم  ن 

 م عىل ظهورهم يوم القيامة. ون أوزارهحيمل

 . (2)م واخلطاياواملقصود باألوزار: اآلثا
ُجِل إَِذا َبَسَط َثْوَبهُ ْزُر:  واْلوِ  َي َفَجَعَل    مِحُْل الر  ْنُب   فِيِه املََْتاَع َومَحََلُه، َولَِذلَِك ُسمر الذ 

اَلُح، َواجْلَْمُع َأْوَزارٌ وِ  ا. َوَكَذا اْلِوْزُر: السر ْزرر
 (3). 

اإل ابوذهب  جرير  مام  الوزر    إىلالطربي  ن  تفسري  ال  أن  واحلمل  الثقل  بمعنى 

 اهد يف لغة العرب.يوجد له ش 

 
 .(11/732)تفسري الطربي،  (1)

الغيب،    (2) مفاتيح  الرازي،  تفسري  اهللينظر:  عبد  الرازي  أبو  التيمي  احلسني  بن  احلسن  بن  عمر  بن  حممد   

 الطبعة  بريوت،  –الرتاث العريب  هـ(، دار إحياء  606ي )املتوىف:  لر فخر الدين الرازي خطيب اامللقب ب

 .(12/514) ،هـ4201 - الثالثة

ا  (3) مقاييس  فارس،  ينظر:  البن  أبو  للغة،  الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  )املأمحد  توىف: احلسني 

 ر(. ، مادة )وز(6/108)م 1979 -هـ 1399هـ(، دار الفكر، 395
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ل  نه الثقل واحلمل، كام قال اجلوهري: أصنى الوزر أإال أن العلامء ذكروا يف مع

 ۉ ۉ ﴿  . وقوله تعاىل:(1) ْزُر: اإلثم، والثِْقُل، والكاَرُة، والِسالُح جلبُل. والوِ ا الَوَزرِ 

 . (2)أخرىأي ال حتمل حاملٌة مِحَْل  ، ﴾ ې ې ې

ة احلمل  أي ذنوهبم جعلها لثقلها بمنزلَن َأْوزاَرُهْم  َوُهْم حَيِْمُلو»وقال النحاس:  

 . (3)«ثقيل الذي حيمل عىل الّظهر ال
ا يف ق الوزر »قال:  ، ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿   ه تعاىل:ولوقال أيضر

 .(4) «يلالتمث زر عىليف اللغة احلمل الثقيل وقيل لإلثم و

الذنب    الوزر: احلمل والثقل، وأكثر ما يطلق يف احلديث عىل»ابن األثري:  وقال  

ره من األشياء املثقلة ظه  لـق ـثـا ي ـل مـم ـو وازر، إذا حـ هـزر ف ـال: وزر يـقـم. يـواإلث 

 . (5) «ومن الذنوب

 سبق:  ظهر مماي والذي

ابن جرير   تف   إن  العرب  ثقة عن  رواية  أو  بأن نفي وجود  بمعنى    الوزر  يد 

  ن الوزر بمعنى الثقل واحلمل وعىل هذا جرى الثقل واحلمل ، كام أنه مل ينف أن يكو

أنه  الوزر  يف تفسري  العلامء   اللغة  وهذا مبسوط يف كمل،  ل واحلالثق  بمعنىعىل  تب 

أن    شاهدار م  دهوالتفسري، وإن مل يذكر أح العريب عىل ذلك، إال  الشعر  من شواهد 

 
الصحا  (1) إح  ينظر:  نرص  أبو  العربية،  وصحاح  اللغة  )املتتاج  الفارايب  اجلوهري  محاد  بن  وىف: سامعيل 

 ، مادة )وزر(.(2/845)م، 1987هـ1407 بعةالرا الطبعة وت،بري –هـ(، دار العلم للماليني 393

 ، مادة )وزر(.(2/846)ع السابق، املرج( 2)

 . (2/8)إعراب القرآن، للنحاس ( 3)

 . (4/62)اس نحاب القرآن، للإعر (4)

املثرالنهاية يف غريب احلديث واأل  (5) السعادات  أبو  الدين  ابن عبد ، جمد  بارك بن حممد بن حممد بن حممد 

)املتوىف:  الشيباينالكريم   األثري  ابن  اجلزري  العلمية606  املكتبة  م 1979  -هـ  9913بريوت،    -  هـ(، 

(5/179). 
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  ﴾ ىئ مئ حئ جئ ی  ی ﴿  ريم، ومنه قوله تعاىل:آن الك القر مثيل ذلك يف

 .[416ألنعام:]ا  ﴾  ې ې ې ۉ ۉ ﴿وقوله تعاىل: .[87:]طه
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 املسألة اخلامسة
 قما جاء يف تفسري لفظ )فالق( مبعنى خال

 ﴾ پ ٻ ٻ﴿ : تعاىليف قوله 
: نص اإلمام الطربي:   أوًلا

 ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ   ﴿  :اإلمام الطربي يف تفسري قوله تعاىلقال  

 :[95ألنعام:]ا  ﴾  ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
، فقوٌل: إن مل  ، أنه خالق "فالق "  أما القول الذي حكي عن الضحاك يف معنى»

ا، ألنه ال   فره، ال أعكن أراد به أّنه خالق منه النبات والُغروس بفلقه إياي له وجهر

 .(1)«، بمعنى: خلق "فلق اهلل اليشء"يعرف يف كالم العرب:  
 اثنياا: دراسة املسألة:

فقيل أن فلق بمعنى  ،  ﴾پ ٻ ٻ﴿   معنىتفسريون يف  اختلف املفرس

،  "والنوى"ا ينبت من النبات، فأخرج منه الزرع.  شق، يعني: شق احلب  من كل م

 منه الشجر. ج خرَنواة، فأمن كل ما يغرس مما له 

ف ـي ـوق بمعـالـل:  وهـالـخنى  ـق  مـق،  عـو  الضـروي  وف ـ ن  روايـحاك،  عـي  ن  ـ ة 

 .   (2)اس ـب ـن عـاب
طربي أن هذا القول املروي عن الضحاك ال يعرف يف كالم الن جرير  ثم ذكر اب

 ي أن فلق: العرب، أ 

يف ا  يضر ري أ، وحكاه األزه(3) بمعنى خلق. وكذا ذكر أبو حيان يف البحر املحيط

 . (4) هتذيب اللغة 

 
 .(11/552)ري الطربي، تفس (1)

 .(11/551)لسابق، ا ينظر: املرجع (2)

املحيط(  3) البحر  يو  ينظر:  بن  حممد  حيان  أبو  التفسري،  حيان  يف  بن  يوسف  بن  عيل  بن  الدين  سف  أثري 

 .(4/915) هـ،1420 بريوت، –هـ(، دار الفكر  745ىف: ندليس )املتواأل

ر إحياء الرتاث داهـ(،  370وي، أبو منصور )املتوىف:  ينظر: هتذيب اللغة، حممد بن أمحد بن األزهري اهلر  (4)

 (. فلق) مادة ،(9/132) م،2001 وىل،األ الطبعة بريوت، –العريب 
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ا الزجاج يف معنى قوله تعاىل:    قال:  ،[69:  األنعام]  ﴾    ٹ ٹ ﴿  وذكره أيضر

وهو راجع إىل    ناه شاق الصبح،ن يكون معح وجائز أجائز أن يكون خالُِق اإلصبا »

 . (1) «حمعنى خالق الصب

عادل:   ابن  و»قال  ُيْعَرُف،  ال  قول  خالق،  بمعنى  )فالق(  بعضهم    ال هذا  قول 

إليه؛  فَ ْلتيُ  هذا  ُت  عىل  ألن  ذلك  ُيقال  ال  أيضار،  اك  ح  والض  عباس،  اْبن  عن  َمنُْقوٌل 

 . (2) «ِجَهِة الت ْفسري للتقريب

 : يتبني ومما سبق 

إذا    نأ يتوجه  بمعنى خلق  فلق  أن  يرى  بابن جرير  أّنهأراد  النبات   ه  منه  خالق 

ه ال  ا، ألنوجهر   رف لهال أع:  وأما إذا ُأريد به غري ذلك فيقول    والُغروس بفلقه إياه

 . وعىل هذا املعنى ال خالف وإشكال واهلل أعلم .    يعرف يف كالم العرب

 

 

 

 
 

 
هـ(، عامل  311اق الزجاج )املتوىف:  ي بن سهل، أبو إسح لقرآن وإعرابه، للزجاج، إبراهيم بن الرسمعاين ا  (1)

 .(2/274) م،1988 - هـ1408 األوىل الطبعة بريوت، –الكتب 

ج الدين عمر بن عيل بن عادل احلنبيل الدمشقي النعامين  اب، أبو حفص رساكتينظر: اللباب يف علوم ال  (2)

 . ( 302/ 8) م،  1998-  هـ 1419بعة األوىل،  بريوت / لبنان، الط   -ر الكتب العلمية  دا هـ(، 775ىف: تو)امل
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 املسألة السادسة
 ﴾حئ جئ﴿ :تعاىل تفسري قولهما جاء يف 

: نص اإلمام الطربي:   أوًلا
 حئ جئ ی ی ی ی ىئ ﴿ :فسري قوله تعاىلالطربي يف تقال اإلمام 

 : [59: عرافاأل]  ﴾ حت   جت   يب   ىب   مب   خب   حب   جب   يئ ىئ مئ
وا، تأويٌل ال وجه    –  "عفوا"ة يف معنى:  ادقتي قاله  وهذا الذ» أي أنه بمعنى رُسُّ

ها، إال  ء من كالمرسور، يف يشبمعنى ال  "العفو"  له يف كالم العرب. ألنه ال يعرف

وا بكثرهتم وكثرِة أمواهلم، فيكون ن أراد: أن يكو ا، وإن َبُعد لك ذ حتى رُسُّ  .(1) «وجهر
 اثنياا: دراسة املسألة:

 .(2) كثروا وكثرت أمواهلم وأوالدهم  بمعنى   )حتى عفوا(   ن أ   ىل ع فرسين مجهور امل

 . (3) لك وا بذ ول: حتى رُسُّ )حتى عفوا( ، يق : عن قتادة، يف قوله تعاىل سوى ما روي 

واملشهور    ك.ي عىل ذلك بأنه ال ُيعرف يف كالم العرب ذلرير الطربورد ابن ج

 ى كثروا.يف لغة العرب أن )عفوا( تكون بمعن

 :(4) ر اعِ الش   قول ومنه

ْيَف ِمنْهــا ضُّ الســ  ا ُنعــِ ــ   ولكن

 

ومِ   ِم كــُ  بَأْسُوِق َعافِياِت الل حــْ

 . (5) إِذا زادالبعري  عفا وبرُ قال: قد َأراَد كثريات الل حم، ي 

 
 . (12/576) الطربيتفسري  (1)

د بن حبيب البرصي البغدادي، محممد بن حم  ينظر: تفسري املاوردي = النكت والعيون، أبو احلسن عيل بن( 2)

يف   ، والبحر املحيط(2/242)بريوت/لبنان،    -العلمية    ، دار الكتبهـ(450ملتوىف:  الشهري باملاوردي )ا

 . (5/118)تفسري ال

 . (12/576) تفسري الطربي( 3)

َلبِيد بن ربيعة بن مالك البيت    (4) لبيد بن ربيعة العامري،  قيل العامري  ع  ، أبوللبيد بن ربيعة، ينظر: ديوان 

 . ( 120ص ) م،  2004  -هـ  1425األوىل،    الطبعة دار املعرفة،   هـ(،41الشاعر معدود من الصحابة )املتوىف:

أبو بكر، حممد بن القاسم بن حممد بن بشار بن احلااألضداد، البن    (5) بيان بن سامعة بن ألنباري،  سن بن 

)املتوىف:   األنباري  دعامة  بن  َقَطن  بن  بريوت  كامل  هـ(،328َفروة  العرصية،    -  هـ1407  لبنان،  –تبة 

 .(87 ص) م،1987
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 املسألة السابعة
 ﴾ ہۀ ۀ    ڻ ڻ﴿ : ىلااملراد بالسواء يف قوله تع

: نص اإلمام   الطربي: أوًلا
    ڻ ڻ ڻ ڻ    ں ں ڱ﴿  الطربي يف تفسري قوله تعاىل:اإلمام  ل  قا

 . [58: األنفال] ﴾ ھ ھ ہ ہ ہ ہۀ ۀ
بة، ألن  اين متقارهذه املع  وكذلك»وبعد أن ذكر أقوال أهل العلم يف ذلك، قال:  

وسط"لعدلا" ف  ،  يعلو  وكذلكال  عنه،  يقرّص  وال  احلق  عدل،    "الوسط"  وق 

الفريق  علم  علواستواء  فيام  بعضهم  ني  الفعل  لبعض  يه  من  عدل  املهادنة،  بعد 

معناه:   أن  من  مسلم  بن  الوليد  قاله  الذي  وأما  ف"املهل"ووسط.  له  م ،  أعلم  ال  ام 

ا يف كالم العرب  . (1) «وجهر

 املسألة:دراسة   اثنياا:
فقيل يف م لف  اخت تعاىل )عىل سواء(:  قوله  العلم يف  العدل، أي حتى  عنأهل  اه 

ع  بام  وعلمهم  علمك  بعضكاميعتدل  لقوهلم  ليه  واستشهدوا  املحاربة،  من  لبعض   

 ذلك بقول الراجز:  

 
ِ
َداء ُدِر األعـــْ وَه الغـــُ ْب ُوجـــُ  َواْْضِ

 

  
ِ
َواء وَك إىَل الســــ  ى جُيِيبــــُ  َحتــــ 

 .(2) ل ىل العديعني: إ 

 اه: الوَسط، من قول حسان:: معنوقيل  -

ا  َح َأْنصــَ ــْ ا َوي ــَ هِ  رِ ي وِل وَرْهطــِ ســُ  الر 
 

ِب   ــ  َد املُغي ــْ وَ َبع دِ  يِف ســَ  املُْلحــَ
ِ
 اء

 . (3) بمعنى: يف وسط الل ْحد 

 
 . (14/27) تفسري الطربي( 1)

التفسري، مجال الدينظر: زاد املسري  (2) الفرج عبد الرمحن بن عيل يف علم  أبو   بن حممد اجلوزي )املتوىف:  ين 

 . (2/220) هـ،1422 - األوىل الطبعة بريوت، –هـ(، دار الكتاب العريب 597

 . (14/27) الطربي ريتفس (3)
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وذهب آخرون إىل أن معناه: املهل، أي عىل مهل. وهذا األخري ليس له شاهد    -

 .(1) الطربي وغريهاإلمام ، كام ذكر من كالم العرب

القرآن  ، وشواهد ذلك يف (2) يةسووالسواء يف اللغة يدور معناها حول العدل والت 

آل عمران،  ]  ﴾  ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ﴿  ة، ومنه قوله تعاىل: العرب كثري الكريم ولغة  

 . [ 6]البقرة:    ﴾     پ  پ پ پ ٻ ٻ﴿ وقوله: ،[64
 لكن مل يذكر أحد من أهل اللغة أهنا تأيت عىل معنى املهل.

 

 

 

 
 

 
 .(5/341)تفسري  ر املحيط يف الينظر: البح (1)

امل(  2) القينظر:  أبو  القرآن،  غريب  يف  املفردات  حممد  بن  احلسني  األصفهانىاسم  بالراغب  )املتوىف: عروف 

 .(044ص)هـ، 1412 -دمشق بريوت، الطبعة األوىل  -هـ(، دار القلم، الدار الشامية 502
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 منةااملسألة الث
 ﴾ے ے ھ ھ ھ﴿ :وله تعاىلق املراد بالوالية يف

: نص اإلمام الطربي  : أوًلا
تعاىل قوله  تفسري  يف  الطربي  اإلمام   ۓ ۓے ے ھ ھ ھ ﴿:قال 

 .[73:نفال]األ  ﴾ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
قوله:» بتأويل  التأويلني  من    ،﴾ۓے ے ھ ھ ھ﴿وأوىل  قول 

أنصار بعض دون   أن بعضهم  اهلل ع  ىلة عداللأنه  املؤمنني، وقال: معناه:   ىلحتريم 

املقامَ  العرب من معنى   املؤمن  املعروف يف كالم  اهلجرة، ألن  دار احلرب وترك  يف 

الن"الويلّ " أنه  واملع،  معروف  صري  فغري  الوارث  فأما  والنسيب.  العم  ابن  أو:  ني، 

ن نى بعيد، وإذلك من معانيه، إال بمعنى أنه يليه يف القيام بإرثه من بعده. وذلك مع

 . (1)«له الكالمم تحي ن قدكا

 اثنياا: دراسة املسألة:
هنا اختلف املفرسون يف معنى الوالية يف هذه اآلية الكريمة، فقيل: أن الوالية  

 الوالية والنرصة، أي: بعضهم أعوان بعض وأنصاره. بمعنى

ن وقيل معنى ذلك: إن الكفار بعضهم أنصار بعض، وإنه ال يكون مؤمنرا من كا

 اجر. مل هيرب ر احلمقيامر بدا

أهن التوا  اوقيل  الطربي  (2) رث، أي بعضهم وارث بعض يف  ابن جرير  . ورجح 

 لغة العرب.  معروف يف معنى الوالية والنرصة. أما الوارث فغري

 
 . (41/87) تفسري الطربي (1)

والع   (2) النكت  للاموردي  ينظر:  ال(2/335)يون،  معامل  البغوي،  وتفسري  تف،  يف  حميي  تنزيل  القرآن،  سري 

دار طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة الرابعة، هـ(،  510ن مسعود البغوي )املتوىف:  السنة، أبو حممد احلسني ب

 .(2/312)م، 1997 -هـ 1417
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العـوأه الواليـي ـربـل  أن  عىل  بمعنـة  النـة  يق ـصـى  أي ــوالي  عيلم  ـهال:  ـرة.  ة 

 .(1) جمتمعون يف النرصة

 عنى النرصة.بم كرس، وهي ح والالفت(، بيشء لكم من واليتهم منوقرىء: )ما 

واعلم أن »أما محل معنى الوالية عىل املرياث فبعيد، وهلذا قال اإلمام الرازي:  

مشعر هبذا املعنى، ألن هذا اللفظ مشعر بالقرب عىل ما قررناه يف    والية غريلفظ ال

ث  اإلر فيد  ، وال ي(2) ويل له«»السلطان ويل من ال  مواضع من هذا الكتاب. ويقال:  

 ، [62]يونس:   ﴾ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿:عاىلال توق
كون  وهو  اإلرث،  غري  فيمكن محله عىل  القرب  تفيد  الوالية  بل  اإلرث  يفيد   وال 

 .(3)«ظام للبعض مهتام بشأنه خمصوصا بمعاونته ومنارصتهبعضهم مع

 

 

 

 
 

 
 ، مادة )ويل(. (15/407) : لسان العرب، البن منظورينظر( 1)

أ  (2) الورواه  يف  باب  النكاح،  كتاب  داود يف سننه،  رقم  (2/229)يل،  بو  والرتمذي يف سننه، 2083) ،   ،)

، وقال  (، من حديث عائشة  1102رقم )  ،(3/399)  اح، باب ما جاء ال نكاح إال بويلكتاب النك

 حديث حسن.أبو عيسى: 

 .(165/ 15)تفسري الرازي، مفاتيح الغيب ( 3)
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 املسألة التاسعة
 ﴾ھ ھ ھ﴿  :تعاىلاملراد باخلالفني يف قوله 

: نص اإل  طربي: الم ماأوًلا
اإل اقال  تعاىل:مام  قوله  تفسري  يف   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿لطربي 

 ہ ہ ہ    ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 :[84]التوبة:  ﴾ ھ ھ ھ ھ
ما قال ابن عباس. فأما ما قال قتادة    ، قوله: )اخلالفني(التأويل يفالصواب من  »

 يكن معهن  مل  ذاإ  له. ألن العرب ال جتمع النساءمن أن ذلك النساء، فقوٌل ال معنى  

والنون،    رجال، لقيل:  والبالياء  النساء  بذلك  معنيًّا  كان  ولو  والنون.  بالواو   

ه ما قلنا، من أنه أريد به:  ولكن معنا.  "مع اخلالفات"، أو  "فاقعدوا مع اخلوالف "

جال وأهل َزمانتهم، والضعفاء منهم، والنسا ء. وإذا اجتمع فاقعدوا مع مرىض الرر

والنساء تاخل  يف  الرجال  العرب  فإن  ارب،  عىل  الذكور  قيل: إلغلب  ولذلك    ناث، 
 . (1) «﴾ ھ ھ ھ﴿

 اثنياا: دراسة املسألة:
)اخل لفظ  املراد  أن  عىل  املفرسين  يفمجهور  الكريمة:الفني(  اآلية  املنافقني      هم 

تـ الذي اهلل  ــ رس   نـوا عـف ـلـخـن  وق ــرجـال ن  ـم  ×ول  الـدوا عــعـال،  مــغ ـن  ع  ـزو 

 ن. ـلميـسـم ـوال  ×ي ـب ـالن

)اخل تادة  ق  وذهب أن  جياهدوا، إىل  مل  باعتبارهم  والصبيان،  النساء  هم  الفني( 

 .(2) فقيل هلم اقعدوا معهم 
قتادة، مستدالر عىل ذلك   قاله  ابن جرير ما  العروضعف  النساء ب  بأن  ال جتمع 

 
 .( 405-14/044)تفسري الطربي،  (1)

 .(2/388)ينظر: النكت والعيون، للاموردي  (2)
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 ، بالياء والنون، وال بالواو والنون.  إذا مل يكن معهن رجال

العر جيويف  ال  وحدبية  النساء  عىل  مع  به   علني،فاهم  ويراد  خالفني  يقال  فال 

 النساء؛ وهلذا جاء يف موضع 

 .[87]التوبة:  ﴾  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ :آخر
ع ـم ـج ـرب تـلعاء، إذ اــسـ ع إال عىل النـقـف ال ي ـوالـخ ـال »  اري:ــبـن األنـال ابـق

 . (1) «لـواعـة: ف ـلـاعـف

 .(2) ال يربحن فاخلالفني: من الرجال، والنساء خوالف: الاليت خيُلفن يِف البيت ف

ن املقصود باخلالفني النساء، ال ُيعرف يف العربية مجع عىل  ن بأحلس وا  دةتافقول ق

 هذا الوزن ويراد به النساء، وهو ما ذكره ابن جرير الطربي وغريه، واهلل أعلم. 

 

 

 

 
 

 
 .(2/287)ينظر: زاد املسري يف علم التفسري ( 1)

 . (1/447)فراء عاين القرآن، للينظر: م( 2)
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 شرةة العاسألامل
 - بالضم - مجع َسْقف على ُسُقف 

: نص اإلمام الطربي:   أوًلا
 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ﴿ تفسري قوله تعاىل:يف    يقال اإلمام الطرب

 . [33]الزخرف:   ﴾ حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی
ُهن بضم  » والرُّ والقاف مجع سقف،  السني  ُقف بضم  السُّ أن  وقد زعم بعضهم 

الصوا وجه  فأغفل  رهن،  مجع  واهلاء  يف  الراء  يف  وذل  ذلك،ب  موجود  غري  أنه  ك 

وسكون   الفاء  بفتح  فعل  تقدير  عىل  اسم  العرب  جمموعالكالم  فعل،  عني  عىل  ا 

ُهن مثلهقُ فيجعل السُّ   .(1) «ف والرُّ
 اثنياا: دراسة املسألة:

اختلف العلامء يف قراءة )سقفا(، فقرأ ابن كثري وأبو عمرو: َسقفا، عىل التوحيد. 

 . (2) عىل اجلميع -اف  والق السنيضّم ب -وقرأ الباقون ُسقفا 

ها  وتوجي  ،[26:]النحل            ﴾  ىئ ېئ ېئ ﴿ : ويستدل للقراءة األوىل بقوله تعاىل

 واحد معناه اجلمع.  ذلك إىل أنه بلفظ مهمن

 . (3)أما قراءة اجلمع )ُسقفا( بضّم السني والقاف: مجع سقيفة أو سقوف

ُقف بضم السني والقاف مج ع سقف،  وحكى اإلمام الطربي عن بعضهم: أن السُّ

سكون وفتح الفاء  ب  -)َفعل(  ال: وهذا غري موجود يف كالم العرب اسم عىل تقديرق

 . ُعل(عىل )فُ  جمموعا -العني  

 
 . (21/599) يتفسري الطرب (1)

هـ(،  377 األصل، أبو عيل )املتوىف:  ّس بن عبد الغفار الفار  ينظر: احلجة للقراء السبعة، احلسن بن أمحد  (2)

 .(6/148) م1993 -هـ 1413بعة الثانية، دمشق/بريوت، الط -ث دار املأمون للرتا

 . (21/598) يتفسري الطرب( 3)
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 .(1) فاء والعني. ونسبه أبو حيان إىل متيمال بضم

ُس  البيت، مجعه:  ُفُعٍل  (2) ُقٌف وحكى األصفهاين أن َسْقُف  َفْعٌل مُجَِع َعىَل  َوَهَذا   .

 . (3)«اِدرٌ َوُهَو نَ »: -قال الفيومي-

ا األخفش، حيث قال: قا   ، "ُرُهنٌ   "رهن جيمع عىل  ن  ل أبو عمرو: أومثله أيضر

 إال قليالر شاذار. "ُفُعل" ال جيمع عىل "الر َفعْ "حٌة؛ ألن  ي وهي قب

و"ُسُقٌف "و   "َسْقٌف "ومثله:   الن ْخَلةٍ "من    "َقْلٌب "و   "ُقُلٌب "و  "َقْلٌب "،    "َقْلِب 

 حَلِْد  "لـ "حُلُد"و  "حَلْد"و

 . (4) وهذا شاٌذ ال يكاد يعرف "الَقرْبِ 

 ويتبني مما سبق:

 ولكنه ليس مجع  عربجود يف كالم الومبالضم    "سقف"بأن  جرير يرى    ابن  نأ

وهو غري موجود يف   "َفْعل  "اسم عىل  ؛ ألنه    "بفتح السني وسكون الفاء  "سقف"

التقدير هذا  عىل  العرب  أهن  كالم  عىل  الضم  قراءة  يوجه  مجعولذلك  أو   ا  سقيفة 

  سقوف .

  واهلل أعلم.

 

 
املحيط يف(  1) بن حيان    البحر  بن يوسف  بن عيل  بن يوسف  أبو حيان حممد  الدين األندليس  التفسري،  أثري 

 .(9/371) هـ،1420 بريوت، – كرهـ(، دار الف745)املتوىف: 

(، هـ502صفهانى )املتوىف: عروف بالراغب األني بن حممد املاملفردات يف غريب القرآن، أبو القاسم احلس(  2)

 .(415ص)هـ، 1412 - 1ق بريوت، طدمش -دار القلم، الدار الشامية 

م احلموي، أبو العباس )املتوىف:  ث  الرشح الكبري، أمحد بن حممد بن عيل الفيومياملصباح املنري يف غريب    (3)

 .(1/802) بريوت  –هـ(، املكتبة العلمية 770نحو 

أبو احلسن املجااين القرآن، لألخينظر: مع (  4) البلخي ثم البرصي، املعرفش،  بالوالء،  وف باألخفش شعي 

 .(1/062)م، 1990 -هـ  1411هرة، الطبعة األوىل، هـ(، مكتبة اخلانجي، القا215األوسط )املتوىف: 
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 عشرة اديةحلا املسألة

 ﴾ مبخب حب جب﴿ :عنى الشغف يف قوله تعاىلم

:  طربي: مام النص اإل  أوًلا
 جئ    ی ی ی ی  ىئ ىئ ﴿  اإلمام الطربي يف تفسري قوله تعاىل:قال  

 :[30]يوسف:  ﴾ خت حت جت يب ىب مبخب حب جب يئىئ مئ  حئ

زيد» ابن  قاله  الذي  فان، خمتل  "الشعف"و   "الشغف "أن  يعنى    –  وهذا 

البغض  "الشعف "و له، ألن -  احلبيف    "غفلش ا"= و، يف  يف    "الشعف "  ال معنى 

 . (1) «جيهله ذو علم بكالمهمن أن ر مم احلب، أشهعموعنى ب بم كالم العر
 اثنياا: دراسة املسألة:

العلم ـلـتـاخ تعاىلـف  قوله  يف  )شغف(  معنى  يف    وكذا   ، ﴾مبخب حب جب﴿  اء 

 : (2) رسمها وقراءهتا

 قلب. غالف ال هوالشغف  أي اخرتق غشاء قلبها. ولغني: با –فقيل: شغفها 

 حبا.قد صدقها  نى:املعكون بالغني: يعني الصدق، وي -وقيل: شغفها 

 . ( 3)   من شعف رؤوس اجلبال، أي عمها بالعني: أي عمها باحلب،  –وقيل: شعفها 

أن    - إىل  زيد  ابن  و  "الشعف "و  "الشغف"وذهب  يف  "الشعف"خمتلفان،   ،

 .(4) حلبيف ا "ف الشغ"البغض = و 

 
 .(15/165)فسري الطربي، ت( 1)

 .(3/30)ن، للاموردي لنكت والعيو، وا(3/105)للزجاج قرآن، ينظر: معاين ال (2)

بَفتْح   (3) احل  )َشَعَف(  قراَءُة  وسعيالعني  ْعبِي  والش  َرَجاٍء  وَأيب  وَقتَاَدَة  ي  البرَْصِ البُنَايِن سِن  وثابٍت  ُجبرَْيٍ  بن    د 

و ْهِري   والزُّ وابنِ األَ وجُمَاِهٍد  للف   ْعَرِج  القرآن  معاين  انظر:  وغريهم.  والكشاف:  ( 42/ 2)  راء:َكثِرٍي   ،

 .(469ص)اف: واإلحت   ،   ( 463/ 2) 

 . (15/165) تفسري الطربي (4)
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الطربي  ورد جرير  الع  ابن  الشعف  بأن  ذلك  كالم  ىل  يف  املعنى  هبذا  يعرف   

 .إال بمعنى احلب يأتمل  ، والعرب

 .(1)الشعف بالعني: إحراق احلب القلب مع لذة جيدها

ُشِعف   قولك:  من  وهو  بالعني  َشَعَفَها(  )َقْد  وقوله  اجلبال،  رءوس  والشعف: 

 .(2) هبكّل مذ هِبَا. كأّنه َذَهَب هِبَا

 ته. ومنه قول امرئ القيس: ها، فكاد حيرقه حلد ب لقملعنى: وصل حبه إىل وا

عَ وقــ نــي أيقتل  فؤادهــا ْفُت د شــَ

 

ايِل    (3)كام َشَعَف املَْْهنُوَءَة الرجــُل الطــ 

ابن رد و –كام قال ابن زيد  –يف كالم العرب أن الشعف بمعنى البغض  ومل يأت 

 م. هلل أعلجرير الطربي عليه صحيح، وا

 

 

 

 
 

 
 ، مادة )شعف(. (1/279)غة، لألزهري ينظر: هتذيب الل( 1)

 . (2/42)للفراء ينظر: معاين القرآن، ( 2)

ا(  3) شواذ  تبيني  يف  املحتسب  بنلق ينظر:  عثامن  الفتح  أبو  )املتوىف:  راءات،  املوصيل  وزارة  392جني  هـ(، 

 . (1/339)م، 1999 -هـ1420ية، شئون اإلسالمملجلس األعىل للا-وقافاأل
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 عشرةنيةسألة الثاملا
 ﴾ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ ﴿ :املقصود بقوله تعاىل

: نص اإلمام الطرب   ي: أوًلا
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ ﴿ فسري قوله تعاىل:ربي يف تمام الطقال اإل

 :[28]النور:  ﴾ ڀ پ
بمعنى:   ﴾ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ﴿  هذا القول الذي قاله جماهد يف تأويل قوله:»

بعيد م العرب ال تكاد   ;العرب  كالم  مهوفمن  إن مل يكن لكم فيها متاع، قول  ألن 

 م.آدبني  حد منتقول: ليس بمكان كذا أحد، إال وهي تعني ليس هبا أ

األ وسائر  األمتعة  تقول وأما  فال  سبيلهم،  سبيله  كان  ومن  آدم،  بني  غري  شياء 

 . (1)«ذلك فيها

 اثنياا: دراسة املسألة:
العلامء يف   الطربي اختالف  ابن جرير  بقذكر   ٻ  ٻ ٱ﴿  :تعاىل  هولاملقصود 

 : ﴾ٻ ٻ

ا من أهلها فارجعوا  ين. املفرس رثعنها. وعليه أك فقيل: أي إن مل جتدوا فيها أحدر

 . (2)وقيل: املعنى إن مل جتدوا فيها متاعا فارجعوا. قاله جماهد

كالم    ورد يف  معروف  غري  بأنه  ذلك  يف  جماهد  قول  عىل  الطربي  جرير  ابن 

وهي تعني ليس هبا    ن كذا أحد، إالبمكا  س لين العرب ال تكاد تقول:  أل  ؛ العرب

 . (3) د من املفرسينأحد من بني آدم. وكذا قاله غري واح

القرطبي،الطرب  ووافق  اإلمام  ذلك  يف  هذا    ي  الطربي  وضعف  قال:  حيث 

 
 . (19/150) تفسري الطربي (1)

 .(4/176) ، واملحرر الوجيز، البن عطية (4/85)دي ينظر: النكت والعيون، للامور (2)

 .(4/176)طية بن عال ينظر: املحرر الوجيز، ( 3)
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التأويل، وكذلك هو يف غاية الضعف، وكأن جماهدا رأى أن البيوت غري املسكونة 

تدخ للداخلل  إنام  كان  إذا  إذن  لفظة  مت  اهي ف  دون  ورأى  البيت،   "املتاع"اع.  متاع 

تبطة  اآلية مرذه أن ه حـف. والصحيـه ضعي ـلـذا كـاب، وهـيـط والث ـس ـو البـالذي ه

 . (1) اـه ـلـبـا قـم ـب

 

 

 

 
 

 
 .(12/202)كام القرآن  امع ألحينظر: تفسري القرطبي، اجل( 1)
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 عشرة ثالثةاملسألة ال
 معنى احلور

: نص اإلمام الطربي:   أوًلا
تعاىل:قال   قوله  تفسري  يف  الطربي    ﴾   ہ ہ ہ ہ ﴿اإلمام 

 :[54ن:]الدخا 
معناها: أنه حيار فيها الطرف، قول ال د من أن احلور إنام  له جماهوهذا الذي قا»

 .(1) « معنى له يف كالم العرب

 ة املسألة:: دراساثنياا
العني يف   احلور: احلاء والواو والراء ثالثة أصول: أحدها لون، أي شدة بياض 

 . (2) ء دورااليششدة سوادها. واآلخر الرجوع، والثالث أن يدور 

ُة بياض العني يف شدّ َوَر أيضار واحلَ  ة سواِدها. يقال: امرأٌة حوراُء بيرنُة احلََوِر.  : ِشد 

ْت ع   . (3) ينُه احورارا. واحور الشئ: ابيضويقال: اْحَور 

 ،  ﴾  ہ ہ ہ ﴿:  قوله تعاىل  وعىل هذا املعنى محل اإلمام الطربي وغريه  

 . ( 4)   دهتّن: َحْوراء البياض، واح   يات وهن النق   ء، أي زّوجناهم أيضا فيها حورا من النسا 

  أما قول جماهد: أن احلور إنام معناها: أنه حيار فيها الطرف، قول ال معنى له يف

 مجع حوراء، كاحلمر مجع محراء.كالم العرب، ألن احلُور إنام هو 

ُج  ، واحلَْوُر: الرُّ ُ ُيَقاُل أما ما قاله جماهد فهو احلَْوُر، وهو بمعنى الت َحريُّ اَر  ح  :وُع. 

 كاَر. واحلَْوُر: بعد ما 

َياَدِة ألَنه ُرُجوٌع ِمْن َحاٍل إىِل َحالٍ   . (5)النُّْقَصاُن َبْعَد الزر

 
 . (22/52) تفسري الطربي (1)

 ، مادة )حور(. (2/115)البن فارس مقاييس اللغة، ينظر:  (2)

 ، مادة )حور(.(2/639)للجوهري، الصحاح، ( 3)

 . (22/52) تفسري الطربي (4)

 .(4/217) ، البن منظورينظر: لسان العرب( 5)
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 عشرةلرابعة لة اأاملس
 ﴾ھ   ھ ہ ہ ہ﴿  :أوزعين يف قوله تعاىلعنى م

: نص اإلمام الطربي  : أوًلا
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ﴿  قال اإلمام الطربي يف تفسري قوله تعاىل:

 . [19نمل:]ال  ﴾ ۓ ے ے ھ ھ ھ   ھ ہ
ا:  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ﴿  وقوله تعاىل أيضر

 : [51:حقاف]األ  ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
أهلمني وحّرضني عىل    ﴾  ڤ  ﴿ زيد قوله:  فقد نقل ابن جرير الطربي عن ابن

 . (1) أن أشكر نعمتك التي أنعمت عيّل وعىل والدّي 

)رَ » قوله  يف  زيد  ابن  قاله  الذي  يوهذا  كان  وإن  َأْوِزْعنِي(  معنى إلي  ؤولبر  ه 

 . (2) «الكلمة، فليس بمعنى اإليزاع عىل الصحة

 اثنياا: دراسة املسألة:
الكريم يف القرآن  يف  أوزعني  لفظ  سور  ورد  يف  سورة موضعني:  ويف  النمل،  ة 

 يف كال املوضعني:  ﴾ ڤ ﴿األحقاف، واختلف املفرسون يف معنى 

 تادة.ه قلقا أشكر نعمتك التي أنعمت عيّل.فقيل: أوزعني، أي أهلمني أن 

مت عيل.  ـك التي أنعـ عمتـر نـكـي أن أش ـعلنـي: أي اجـنـ ى أوزعـل يف معن ـي ـوق

 اس.  ـن عبـه ابـالـق

ابن  وقد علق ابن جرير عىل كالم  .  (3) قاله ابن زيد   وقيل: أوزعني: أي حرضني.

 حرضني.  بمعنى   يف شواهد العربية أوزعني   يأت ، فلم زيد بأنه ليس عىل احلقيقة واملطابقة 

 
 .(19/440)تفسري الطربي، ( 1)

 .(22/115)تفسري الطربي، ( 2)

 .(8/222) التفسري  يف، والبحر املحيط (4/200)ينظر: النكت والعيون، للاموردي ( 3)
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العرب فأما أهل  ْمني، وتأويله يف عم يستية  أهْلِ لون أوزعني عىل معنى اإلهلام، أي 

نِْعمَ  ُشْكِر  َعْن  إال   األشياء  عن  نِي  ُكف  ِمنَْك تِ اللغة  يباِعُد  عام  ُكفني  َأي  ومنه (1) َك،   .

 . (2) يقال: َوَزْعُتُه عن كذا: كففته عنه

ْعُت اهللَ  زَ َتوْ اْس . ويقال:  (3) عىل لغة قريش   وقال أبو عبيد: أن معنى أهلمني، هو

 . (4)َفَأْوَزَعنِي أي اْسَتْلَهْمُتُه فَأهْلََمنِي

يتبني أن محل لفظ أوزعني عىل معنى التحري لغة  مل يستعمل يف  معنى    ضوهبذا 

  ، كام ذكر ابن جرير الطربي.عىل احلقيقة واملطابقة  العرب

 

 

 

 
 

 

 
 .(2/289) قرآن، للفراء  ، ومعاين ال(4/113)ينظر: معاين القرآن وإعرابه، للزجاج  (1)

 .(868ص)  يف غريب القرآن،املفردات ينظر: ( 2)

لـظـنـي(  3) القـ غ ـر:  الـائـبـات  القـل  يف  الكـواردة  بـريـرآن  القاسم  ُعبيد  أبو  )املتوىف: م،  البغدادي  سالّم  ن 

 . (9ص)هـ(، 224

 .(17/396)يف علوم الكتاب  ينظر: اللباب( 4)
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 عشرة امسةاخلاملسألة 
 ﴾ۅ ۋ﴿  :معنى قوله تعاىل

: نص    : طربيلاإلمام ا أوًلا
 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ﴿  ال اإلمام الطربي يف تفسري قوله تعاىل:ق

 .[26-25]املطففني:  ﴾    ې ې ۉ ۉ ۅۅ
بالصو» عندنا  ذلك  يف  األقوال  آخره اوأوىل  ذلك:  معنى  قال:  من  قول  ب 

 رشهبم خيتم هلا بريح املسك.  وعاقبته مسك: أي هي طيبة الريح، إن رحيها يف آخر
أوىل   ذلك  قلنا:  بااألقوإنام  ذلك  يف  كالم  أل  لصحة؛وال  يف  للختم  وجه  ال  نه 

العرب إال الطبع والفراغ، كقوهلم: ختم فالن القرآن: إذا أتى عىل آخره، فإذا كان  

يف   هال وج املاء  كان رشاهبم جاريرا، جري  إذا  يفهم  اجلنة،  أهل  للطبع عىل رشاب 

تعني  ،األهنار عليها وختتم،  فيطني  الدنان  يف  ا  معتقر يكن  أنومل  ذل    من  ك  الصحيح 

ا، وهو الذي ختم به الرشاب. وأما اخلتم جه  الو اآلخر وهو العاقبة واملرشوب آخرر

ا من كال  .(1) « م العرببمعنى: املزج، فال نعلمه مسموعر

 اثنياا: دراسة املسألة:
الطبع عىل اليشء ال يكون إال بعد    يدور معنى اخلتم يف اللغة حول الطبع، ألن

 .(2)بلوغ آخره

ر. وَخَتْمُت القرآَن: ـ ه بخيـم اهلل لـ تـوخم.  وـت ـخـم  وـا فهـتم ـخ  ءاليشت  ـتم ـوخ

 . (3)بلغت آخره

تُِمه َخْتامر َبَلَغ آخَره، وَختَ  َء خَيْ ْ  وخامِتَته:  مَ وَخَتم اليش 
ٍ
ء  اهلل ُ َلُه بَخري. وخاتُِم ُكلر يَشْ

 
 . (24/298) يتفسري الطرب( 1)

 م(. ، مادة )خت(2/245)ن فارس للغة، البينظر: مقاييس ا( 2)

 ، مادة )ختم(.(5/1908): الصحاح، للجوهري نظري (3)
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َء: َنقيض افَتَتْحُته. وخاَعاِقَبتُ  ْ وَرِة: آ مِتَةُ ُه وآِخُره. واْخَتَتْمُت اليش   .(1) خُرها السُّ

 وعىل هذا محل املفرسون قوله تعاىل عىل معان ال خترج عن ذلك: 

)ِخَتاُمُه ِمْسٌك( طينه مسك.  :  قيل: أن آخر رشاهبم خُيْتم بمسك جيعل فيه. وقيل

 . (2)وط بمسكلوقيل: ختامه مسك، أي املمزوج واملخ

ن»ال:  ـقـف  ذاـه  ريــطبال  ورد فال  املزج،  بمعنى:  اخلتم  موأما  ا  مسموعر ن  علمه 

 . (3) «لعربم اكال

اللفظ، قال:  ابن عطية يف تفسريه بعد أن ذكر األقوال يف تفسري هذا  وهلذا قال 

 . (4) بالرائحة املسكيةه واألظهر أنه خمتوم رشاب

وإنام املزج،  بمعنى  اخلتم  يعهد  مل  أنه  اليشء  وذلك  آخر  حول  معناه  أو    يدور 

 الطبع واهلل أعلم. 

 

 

 

 
 

 
 ، مادة )ختم(. (12/164)عرب، البن منظور ينظر: لسان ال( 1)

 . (19/265)، وتفسري القرطبي (4/417)لم التفسري  يف عينظر: زاد املسري( 2)

 غة .الل يف، وهو حجة مسعود وقائل ذلك هو عبد اهلل بن  ،(24/298)تفسري الطربي، ( 3)

 .(5/453)ري ابن عطية، املحرر الوجيز فست (4)
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 رةعش دسةاملسألة السا
 ﴾ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿  :وله تعاىل قلدين يفاملقصود با

: نص اإلمام الطربي:   أوًلا
 . [7]التني:  ﴾ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿قال اإلمام الطربي يف تفسري قوله تعاىل:

بالصواب قولو» القولني يف ذلك  اجلزاء    أوىل  املوضع:  الدين يف هذا  قال:  من 

وذلك   أحد  واحلساب،  اجلزا  معاينأن  العرب:  كالم  يف  ومنه الدين  واحلساب؛  ء 

 .(1) « يف كالمهم "احلكم "دين ُتدان. وال أعرف من معاين الدين   تم: كامقوهل

 اثنياا: دراسة املسألة:
احلساب، أي فام    والدين يف اآلية الكريمة، فقيل: هباختلف املفرسون يف املراد  

 . (2) بحكم اهلل، أي فام يكذبك بحكم اهلل يكذبك باحلساب، وقيل: معناه 

ر كمل ينالقول بأن معناه احلساب، وع  وضهذا امليف    ابن جرير الطربيوقد رجح  

 . املعنى  اذهبُيعرف يف لغة العرب  عىل الرغم من أنه ال القول بأنه يراد به حكم اهلل؛ 

الفراء:   بأعامهل  واملعنى:»قال  يدانون  الن اس  بأن  يكذبك  ال ِذي  َقاَل، فام  كأنه  م، 

لقنا اإلنسان عىل  ن خَلُه موالعقاب بعد ما تبني  واب  ـك بالثـ بـدر َعىَل تكذيـق ـن يـفم 

 .(3)«ما وصفنا

قال: ما  »كأنه  بعد  والعقاب،  بالثواب  تكذيبك  عىل  أي  ذلك،  عىل  يقدر  فمن 

 .(4) «زاءنا عىل خلق اإلنسان والدين واجلدرتظهر من ق

 
 .(516 – 24/515) تفسري الطربي( 1)

 .( 10/504)فسري ، والبحر املحيط يف الت(20/116)قرطبي ينظر: تفسري ال( 2)

 . (3/277)فراء ينظر: معاين القرآن، لل( 3)

 . (20/116) القرطبي ينظر: تفسري( 4)
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 اخلامتة

 : وبعد ،خاتم رسله، والصالة والسالم عىل وشكرهعد محد اهلل تعاىل ب

ام الطربي نص فيها عىل أهنا مل تسمع  إلم تفسري افهذه كانت استقراء ملواضع يف

خرب يف لغة العرب، أو ال توجد يف كالم العرب، أو غري مسموعة، أو ليس عليها  

العربية وشعرها، وقد   بالتحليل املخترص وبيان معناتمن شواهد  ها، وهذه  ناولتها 

 ت عليها من خالل هذه الدراسة، وهي:أهم النتائج التي وقف

 لطربي اللغوية. ر اة ابن جريِعظم مكان .1

نص   .2 موضعا  عرش  سبعة  عىل  وقفت  الطربي،  تفسري  كتاب  باستقراء  أن 

 الم العرب. يف ك الطربي فيها عىل أنه غري معروف 

 مع العني وال يعرف يف لغة العرب.  إن اخلتم ال يستقيم .3

قراءة شاذة، وال تأيت يف العربية كلمة عىل قراءة لفظ )جربيل( بفتح اجليم  إن   .4

 ن فعليل. وز

بـأتـى أن )إال( ال تـري علـبـالطص  ـن .5 الـنـعـم ـي  ة ــربيـواهد العـواو، وش ـى 

 ت ذلك. ـفـالـخ

 ذلك.  ر الطربي يفا ذكإن الوزر يأيت بمعنى احلمل، عىل غري م .6

 بمعنى شق. إن القول بأن فلق بمعنى خلق قول بعيد، واألصح أنه  .7

 عنى الرسور يف العربية. بم  يأيتإن العفو ال  .8

 ى املهل. معنالعربية بإن السوء ال يأيت يف  .9

 محل معنى الوالية عىل املرياث بعيد ال يستقيم يف العربية.  .10

اء؛ إذ ال يستقيم سل، وليس النلرجاإن املقصود باخلالفني هم املنافقني من ا  .11

 مجع النساء عىل هذا لوزن )فاعلني(. 
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من    إن .12 ذرية  )إال  قوله  يف  وهو الضمري  مذكور،  أقرب  إىل  يرجع  قومه( 

 سالم.موسى عليه ال

 يف العربية.  –بالضم  –قف ال جيمع عىل سقف السإن  .13

 إن الشغف ال يأيت بمعنى البغض يف العربية.  .14

 املتاع.  نىد( يأيت بمع)أح يف العربية أن يأتمل  .15

ة أن احلور  ــيـربـ م يف العـيستقي اض، ومل  ـي ـدة البـديـاء ش ـس ـن النـ ور مـح ـال .16

 ر. ـحيـنى التـبمع

 الوزع ال يأيت يف العربية عىل معنى حرضني. .17

ع، وال يستقيم أن يكون ـم الطبـت ـره، واخلـى آخـمعنـي بـأتـييء  ـام الش ـتـخ .18

 بمعنى املزج.

 ية.  يف العرباهللإن الدين ال يأيت بمعنى حكم  .19

ومجع    فإينوأخريَا   ودراسته  اجلانب  هذا  بمعاجلة  كتب   باقي  يفمسائله  أوىص 

خ  التيالتفسري   من  له  مناهج عرضت  بني  واملقارنة  الكتب  هذه  استقراء  الل 

 يراد ما يتعلق بذلك من مسائل . إ يفاملفرسين  
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 املراجعو املصادرفهرس 

ع  .1 يف  القرآنلو اإلتقان  عم  ا،  جالل  بكر،  أيب  بن  الرمحن  )املتوىف:  بد  السيوطي  لدين 

 م. 1974هـ/ 1394للكتاب،   العامة املرصية  هـ(، اهليئة  911

القاسم األضداد  .2 بن  بكر، حممد  أبو  األنباري،  بشا   ، البن  بن  ابن حممد  بن  بن  ر  حلسن 

تبة العرصية،  هـ(، املك283  َقَطن بن دعامة األنباري )املتوىف:بن َفروة بن  بيان بن سامعة  

 م. 1987  -هـ  1407لبنان،    –بريوت 

الــــبــإن .3 علــــاه  أنـرواة  النـــبـــى  القفطي  اـمـجل  ةاـــــحـاه  يوسف  بن  عيل  احلسن  أبو  الدين  ل 

الفض646)املتوىف:  أبو  حممد  حتقيق  طبعةهـ(  إبراهيم  ال  ل  العريب دار  القاهرة،    -  فكر 

 . م1982  -هـ  1406بريوت الطبعة: األوىل،    –ومؤسسة الكتب الثقافية 

النحوينياإلنصاف يف مسائل اخللف بني .4 الرمحن بن  البرصيني والكوفيني، عبد    حممد   : 

)املتوىف:  األنباري  الدين  كامل  الربكات،  أبو  األنصاري،  اهلل  عبيد  املكتبة    هـ(،577بن 

 م. 2003 -هـ1424طبعة األوىل  رصية، الالع

ا .5 يوسف بن عيل  فسريلتالبحر احمليط يف  بن  أبو حيان حممد  أثري  ،  بن يوسف بن حيان 

 ـ. ه1420  بريوت، –هـ(، دار الفكر 745األندليس )املتوىف:  الدين 

والنهاية  .6 ا  البداية  ثم  البرصي  القريش  كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  لدمشقي  أليب 

 . م6198 -هـ  1407لبنان   -ـ( طبعة دار الفكر بريوت ه774ىف: )املتو

القرآن  .7 علوم  يف  االربهان  عبد  أبو  اهلل،  عبد  بن  حممد  الدين  بدر  الزركيش  هلل  هبادر  بن   

 م. 1957  -هـ  1376ىل،  ة األو هـ(، الطبع 794)املتوىف: 

آلميل،  ن غالب ازيد بن كثري ب، حممد بن جرير بن ياتريخ الطربي = اتريخ الرسل وامللوك .8

 هـ. 8713  -بريوت، الطبعة الثانية   –الرتاث ر هـ(، دا310)املتوىف:الطربي  أبو جعفر  

بغداد  . 9 بكاتريخ  أليب  اخلطيب  ،  مهدي  بن  أمحد  بن  ثابت  بن  عيل  بن  أمحد  ادي  البغدر 

ـ  2214بريوت الطبعة: األوىل،    -طبعة دار الغرب اإلسالمي  هـ(،  463)املتوىف:   . م 2002  -ه
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بن  دمشق  اتريخ . 10 احلسن  بن  عيل  القاسم  أبو  عساكر،  البن  بابن  هب،  املعروف  اهلل  ة 

ـ  1415عة والنرش والتوزيع عام النرش:  الفكر للطبا هـ(، دار  571:  )املتوىف عساكر    م. 1995  -ه

البغويتفسري  . 11 القرآن،  ،    تفسري  التنزيل يف  أبو  معامل  السنة،  بن حميي  احلسني  سعود  م   حممد 

 م. 1997  -هـ  1417عة،  اب الر هـ(، دار طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة  510:  )املتوىف البغوي  

حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي  مفاتيح الغيب، أبو عبد اهلل ،  تفسري الرازي .12

بفخر  الرازي   )املتوىف:  امللقب  الري  خطيب  الرازي  الرتاث  606الدين  إحياء  دار  هـ(، 

 . هـ 1420  -ثة  الثال ة  بريوت، الطبع –العريب 

ن كثري بن  ل آي القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بوي، جامع البيان عن تأ تفسري الطربي .13

أبو  اآلميل،  )املتوىف:    غالب  الطربي  الرسالة،  هـ(،  310جعفر  األوىل،  مؤسسة  الطبعة 

 م. 2000  -هـ  1420

العظيم .14 القرآن  عمرتفسري  بن  إسامعيل  الفداء  أبو  الق  ،  كثري  البرصبن  ثم  ريش  ي 

 م. 1999  -هـ  1420ع، الطبعة الثانية زيوالتو هـ(، دار طيبة للنرش774)تالدمشقي  

والع  .15 النكت   = املاوردي  حميونتفسري  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  بن  ،  حبيب  مد 

البغدادي،  ال )املتوىف:  برصي  باملاوردي  العلمية  450الشهري  الكتب  دار    -هـ(، 

 . نان بريوت/لب

الواللغات  األمساء  هتذيب .16 رشف  بن  حييى  الدين  حميي  زكريا  أليب  )املتوىف:  نو،  وي 

 لبنان.   –بريوت مية،  دار الكتب العلهـ(  676

هـ(، دار  370نصور )املتوىف:  ي اهلروي، أبو م، حممد بن أمحد بن األزهر ب اللغة هتذي .17

 م. 2001بريوت، الطبعة األوىل،   –العريب إحياء الرتاث  

للقرا . 18 السبعة احلجة  األصل،  ء  الفارّس  الغفار  عبد  بن  أمحد  بن  احلسن  عيل  أب،  و 

ـ  1413بعة الثانية،  دمشق/بريوت، الط   -ون للرتاث  دار املأم هـ(،  377)املتوىف:   م. 1993  -ه

، أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن  علوم الكتاب املكنون  الدر املصون يف  .19

 هـ(، دار القلم، دمشق. 756توىف:  لبي )املف بالسمني احلعبد الدائم املعرو
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يف  .20 املسري  التفسريع  زاد  عب لم  الفرج  أبو  الدين  مجال  حممد  ،  بن  عيل  بن  الرمحن  د 

 هـ. 1422،  1وت، ط بري –اب العريب هـ(، دار الكت597وزي )املتوىف:  اجل

النبلء  .21 أعلم  الشيخ سري  بإرشاف  املحققني  من  جمموعة  حتقيق  للذهبي  شعيب    ، 

 . م1985هـ /1405مؤسسة الرسالة الطبعة:  الثالثة،   ؤوط طبعةاألرنا

 م. 1985  /هـ 1405الثالثة،  رسالة، الطبعة، للذهبي، مؤسسة السري أعلم النبلء  .22

الل .23 اتج  العربية الصحاح  وصحاح  أبغة  الفارايب  ،  اجلوهري  محاد  بن  إسامعيل  نرص  و 

 م. 1987  هـ1407عة  الطبعة الراب  بريوت،  –دار العلم للماليني هـ(،  393)املتوىف:  

الكربى .24 الشافعية  ات  طبقات  )لداج  السبكي  الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  املتوىف:  ين 

بعة هجر للطباعة  تاح حممد احللو طد. عبد الفوَ   مود حممد الطناحيد. حم:  هـ( حتقيق 771

 هـ. 1413والنرش والتوزيع الطبعة: الثانية، 

م  . 25 بن  أمحد  املفسرين  األدنه طبقات  علم  مد  من  عشروي  احلادي  القرن  بن    اء  سليامن 

 م. 1997  -هـ 1417ة: األوىل،  الطبع   السعودية   –كتبة العلوم واحلكم  م   اخلزي طبعة صالح 

عبد اهلل بن منظور الديلمي الفراء    حييى بن زياد بن   ، أبو زكريااب فيه لغات القرآنكت .26

 هـ. 1435 الرسيع،  هـ(، ضبطه وصححه: جابر بن عبد اهلل207)املتوىف: 

الكتابا .27 علوم  يف  عمر  للباب  الدين  رساج  حفص  أبو  احلنبيل    بن،  عادل  بن  عيل 

، الطبعة األوىل،  لبنانبريوت / -الكتب العلمية هـ(، دار  775ين )املتوىف: النعامالدمشقي 

 م. 1998-هـ  1419

العرب  .28 ابن منظور  لسان  الدين  الفضل، مجال  أبو  ىف:  )املتو، حممد بن مكرم بن عىل، 

 هـ. 1414 -بريوت، الطبعة الثالثة  –دار صادر هـ(، 711

الكرميغال .29 القرآن  يف  الواردة  القبائل  عُ ـأب  ، ت  الـيـبـو  بـ اسـقـد  سـم  اـن  دادي  ــغـبـلاّلم 

 هـ(. 224)املتوىف: 

العرب  .30 يف كلم  )املتوىف:  ليس  اهلل  عبد  أبو  خالويه،  بن  أمحد  بن  احلسني  هـ(،  370، 

 م. 9197  -هـ  1399ملكرمة،  الطبعة الثانية، مكة ا
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الفتاوى .31 أبجمموع  الدين  تقي  )املتوىف:  و  ،  تيمية  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  العباس 

 م.  1995هـ/1416ة،  للطباعهـ(، جممع امللك فهد  728

القر احملتسب   .32 شواذ  تبيني  )املتوىف:  اءاتيف  املوصيل  جني  بن  عثامن  الفتح  أبو   ،

 م. 1999  -هـ 1420، ئون اإلسالمية عىل للشاملجلس األ-األوقافوزارة  هـ(،392

أبو  ثم احلموي،  ، أمحد بن حممد بن عيل الفيومي  غريب الشرح الكبري  يف املصباح املنري   .33

 بريوت.   –العلمية هـ(، املكتبة 770وىف: نحو العباس )املت 

وإعرابه مع  .34 القرآن  الزجاج اين  إسحاق  أبو  سهل،  بن  الرسي  بن  إبراهيم  للزجاج،   ،  

 م. 8819  -هـ 1408بريوت، الطبعة األوىل   –  عامل الكتب  هـ(،131)املتوىف: 

القرآن  .35 ب معاين  املجاشعي  احلسن  أبو  لألخفش،  البرصي،  ،  ثم  البلخي  الوالء، 

بة اخلانجي، القاهرة، الطبعة األوىل،  هـ(، مكت215)املتوىف:  باألخفش األوسط  عروف  امل

 م. 1990  -هـ  1411

الفراءيى بن زياد بن  ريا حي، للفراء، أبو زكمعاين القرآن .36  عبد اهلل بن منظور الديلمي 

 مرص، الطبعة: األوىل.  – املرصية للتأليف والرتمجةهـ(، دار  207املتوىف:  )

هاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت  إىل معرفة األديب ( لش )إرشاد األريب    م األدابءمعج .37

ار الغرب  ن عباس طبعة:  دإحسا  هـ( حتقيق:  626احلموي )املتوىف:  بن عبد اهلل الرومي  

 اإلسالمي، بريوت. 

األصفهانى  عروف بالراغب  ، أبو القاسم احلسني بن حممد امل ات يف غريب القرآن رداملف  . 38

 هـ. 1412  -  1ق بريوت، ط دمش   -، الدار الشامية  هـ(، دار القلم 502توىف:  )امل 

، أبو احلسني  لرازي، البن فارس، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني امقاييس اللغة  .39

 . م 1979  -هـ  9913دار الفكر،  هـ(،  395)املتوىف: 

واًلبتدا، .40 الوقف  يف  بن  امن  عث   املكتفى  عثامن  بن  سعيد  الداين  عمبن  عمرو  أبو  ر 

 م. 2001  -هـ 1422األوىل الطبعة   هـ(، دار عامر،444)املتوىف: 



 بدير العتييببن طان سل  د.    ب: إهنا ليست يف لغة العر فسريهت يف الطربي ابن جرير اإلمام لارات اليت قاالعب

418 

بن  د بن حممد املبارك بن حمم  عادات، جمد الدين أبو السالنهاية يف غريب احلديث واألثر  .41

الكري  عبد  ابن  )املتوىف:  م  حممد  األثري  ابن  اجلزري  امل606الشيباين  العلمية  هـ(،    -كتبة 

 م. 1979 -هـ 9139بريوت،  

والنظائرالوج .42 العسك  وه  هالل  بن  أليب  سهل  بن  اهلل  عبد  بن  احلسن  هالل  أبو  ري، 

)املتوىف: العسكري  مهران  بن  حييى  بن  ا395نحو    سعيد  مكتبة  الدينية،  هـ(،  لثقافة 

 م. 2007  -هـ 1428ألوىل،  ا الطبعةالقاهرة،  

إبراهيم  بن  لدين أمحد بن حممد  ، أليب العباس شمس ااء الزمانوفيات األعيان وأنباء أبن .43
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