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ابن السكيت (ت٢٤٤ :ه) ومنهجهُ في التفسير اللغوي آليات من
القرآن الكريم من خالل كتاب ِه (إصالح المنطق).
ذكوان عبد الرزاق خليل
تدريسي في كلية اإلمام األعظم (رحمه هللا) الجامعة
(قدم للنشر  ,٢0٢٢ /٤/19قبل للنشر )٢0٢٢ /5 /16
المستخلص
ض لها ابن السكيت المتوفى
إشتمل هذا البحث على دراسة بحثيّة منهجيّة لآليات التي ت ّ
َعر َ
سنة244(:ه) من خالل كتابه الشهير (:إصالح المنطق).
وقد اهت َّم ابن السكيت بكتاب هللا تعالى من جانب اللغة العربيّة وأسرارها ،فنراه في ضوء
كتابه (إصالح المنطق) من جانب يذكر األلفاظ المقصودة ثم يذكر معناها مستشهدا ً بالقرآن و
الحديث و الشعر ،ومن جانب آخر يذكر األلفاظ التي لحنَ فيها العا ّمة ،فكثيرا ً ما يخلطها بالحديث
عن األلفاظ الفصيحة التي لم تستعملها.
تفسيرا لغويًّا ؛ وذلك
فأردتُّ في هذا البحث أن أتناول جهوده اللغوية في تفسير القرآن الكريم
ً
من خالل كتابه (:إصالح المنطق).
ي ،الوجوه والنظائر.
الكلمات الدَّالَّة  :ابن الس ّكيت ،إصالح المنطق ،التفسير اللغو ّ
ي ،اللفظ ّ

Ibn al-Skeet (d. 244 AH) and his approach to
linguistic interpretation of verses from the
Noble Qur’an through his book (Reformation
).of Logic
Dhakwan Abdul Razzaq Khalil
Teaching at the College of the Great Imam (may God have
mercy on him) University

Abstract
This research contains a systematic research study of the verses
presented by Ibn Al-Skeet, who died in the year: 244 of the
)Ibn al- Prophetic Hijrah – in his famous book: (Reformation of Logic
Skeet was interested in the Book of Allah Almighty for the side of
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the Arabic language and its secrets, so we see it in his book from
one side that mentions the intended words and then mentions their
meaning, citing the Qur’an, hadith and poetry. On the one hand, he
mentions the expressions about the melody of the common people,
as he often mixes them with talking about the eloquent words that
he did not use
In this research, the researcher tackles the efforts of this linguist
imam in interpreting the Noble Qur’an linguistically, through his
book:
Key words: Ibn al-Skeit, reforming logic, linguistic and verbal
interpretation, faces and analogies

َّ
املقدمـة:

اَّللِ الهر ْْحَ ِن الهرِحي ِم
بِ ْس ِم ه
احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على سيدان حممد الصادق الوعد األمني  ،وعلى آله وأصحابه أمجعني ،
اللهم أخرجنا من ظلمات اجلهل والوهم إىل أنوار املعرفة والعلم  ،ومن وحول الشهوات إىل جنات القرابت.
بعد :فال خيفى ِمن أَ ّن أشرف العلوم وأعظمها هو (علم التفسير)  ،فهو من العلوم واسعة
ّأما ُ
المعرفة ،وتحتاجه األمة في حياتها بصورة شديدة ،وقد رفع هللا مكانة وقدر المفسرين ،كما أنه
سبحانه وتعالى ع ّدهُم المرجع للعباد حتى يفقهوا كالم هللا وكذا التعرف على المطلوب منه والتأمل
في سياق ألفاظه ،وهذا يكفي لجعل علم التفسير من أفضل العلوم وأشرفها ،هذا وقد بذل مجع كثري من
العلماء اجلهود يف تفسري القرآن الكرمي لغويا وبياني ا ،ومن أولئكم العلماء األعالم :اإلمام اجلليل ابن الس ّكيت (رْحه هللا).

هظر إىل جهود اإلمام ابن السكيت يف تفسري القرآن الكرمي
سبب الدراسة:
ُّ
فأردت يف هذا البحث أن َ
ألفت الن َ
لغوي ،وذلك من خالل كتابه القيم( :إصالح املنطق) .
تفسريا ا
ا

هذه الدراسة اشتملت على مقدمة ومتهيد ،ومبحثني ،وخامتة ،وكما يلي:

التّمهيد :عن ابن الس ّكيت:
مت فيه عن :امسه ونسبه ،وكنيته ،ولقبه ووالدته ،ونشأته وجممل حياته ،وشيوخه ،وتالمذته ،وثناء العلماء
وتكلّ ُ
عليه ،ومؤلفاته وآاثره ،ووفاته.

اللغوي للقرآن الكرمي وأثر أيب يوسف ابن الس ّكيت:
األول :التّفسري
واملبحث ّ
ّ
وهو يشتمل على مطلبني ،وهي:
اللغوي:
األول :تعريف التّفسري
املطلب ّ
ّ

اللغوي:
واملطلب الثاين :أمناط التّفسري
ّ

واملبحث الثاين :جهود أيب يوسف ابن الس ّكيت يف تفسري آايت القرآن الكرمي:
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وهو يشتمل على مطلبني ،وهي:

األول :مصادر أيب يوسف ابن الس ّكيت يف تفسري آايت القرآن الكرمي:
املطلب ّ

اللغوي:
واملطلب الثاين :منهج أيب يوسف ابن الس ّكيت يف تفسريه
ّ
أبهم ما حت ّقق يف البحث.
واخلامتة :خالصة ّ

التّـمهيد:

يف حياة ابن الس ّكيت (ت٢٤٤ه).
وسنتناول يف هذا التمهيد ،امسه ونسبه ،وكنيته ،ولقبه ووالدته ،ونشأته وجممل حياته ،وشيوخه ،وتالمذته ،وثناء
العلماء عليه ،ومؤلفاته وآاثره ،ووفاته.
سبُه:
ا
أوًل :اس ُـمه ونَ َ
()1
الّتاجم والسري  :أ ّن اسم ابن السكيت هو :يعقوب بن إسحاق بن الصباح .
ورد يف ّ
اثنيااُ :كنـيتُه:
اشتهر ابن السكيت بكنية وهي (:أبو يوسف)

( . )2

اثلثاا :لقبُه :
املؤدب) (.)3
شيخ بلقب (:ابن السكيت) وهو األكثر شهرة  ،وكذلك (البغدادي) ،و(النحوي) ،و( ّ
اشتهر ال ُ
ابعا :وًلدتُه:
را
ولِد يف (خوزستان) ( )٤بني البصرة وفارس سنة (1٨٦ه) (.)5
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_____________
( )1وفيات االعيان 3٩5/1 :؛ الوايف ابلوفيات 1٤٠ /٧ :
( )2سري أعالم النبالء 15/23 :؛ األعالم 1٩5 /٨ :
( )3سري أعالم النبالء 15 /23 :؛ البداية والنهاية 2٤٧ /1٠ :
( )٤وهي إقليم يقع بني البصرة وفارس أُطلق عليها فيما بعد اسم االهوواز وكوان ذلوك قبول اإلسوالم لكون بعود الفوتح اإلسوالمي تبودل امسهوا إىل
األحواز .ينظر  :فتوح البلدان :ص2٦٨
( )5اإلعالم 1٩5 /٨ :؛ معجم األدابء 11/3 :

وجممل حياتِه:
خامسا :نشأتُه
ا
ُ
نشأ ابن السكيت يف مدينة البصرة مث انتقل اىل ببغداد ،وتعلّم فيها واشتهر ابللغة والفلسفة واألدب والشعر  ،وله
مؤدابا  ،فتعلّم يعقوب  ،وصار إماما يف النحو واللغة واالدب ،ولقي يف حياته
من التصانيف حنو عشرين كتااب  ،وكان أبوه ّ
مو ووا يلقو وواه أمثالو ووه مو وون فالسو ووفة األُمو ووم ،وأصو وواب عنو وود املو ووأمون ( )1واملعتصو ووم ( )2منزلو وةا وإكرامو و ا عظيمو ووني ،واتصو وول ابملتوكو وول
( )٤
العباسووي( ،)3فعهوود اليووه بتأديووب أوالده ،وجعلووه يف عووداد ندمامثووه ،مث قتلووه لسووبب جمهووول ،وقيوول  :سووأله عوون ابنيووه املعتووز
( )5
أحب اليه أم احلسن واحلسني؟ فقوال ابون السوكيت  " :وهللا إ ّن قنواا خوادم عل ّوي خوري منوك ومون ابنيوك!"
واملؤيد  :أمها ّ
فأمر األتراك فداسوا بطنه ،أو سلوا لسانه (.)٦

____________
()1هووو :اخلليفووة العباسووي السووابع أبووو العبوواس  ،عبوود هللا بوون هووارون الرشوويد بوون حمموود املهوودي بوون أ جعفوور املنصووور ولوود يف بغووداد سوونة
(1٧٠ه) وتويف غازي يف طرسوس سنة (21٨ه) .سري أعالم النبالء 2٧3/1٠:
( )2هو  :اخلليفوة العباسوي الثوامن أموري املوؤمنني  ،أبوو إسوحاق حممود املعتصوم ابون أموري املوؤمنني هوارون الرشويد ابون أموري املوؤمنني املهودي
حممد بن أموري املوؤمنني أ جعفور عبود هللا املنصوور يقوال لوه املوثمن لعودة اسوباب ولود يف بغوداد سونة (1٧٩ه) وتوويف يف سوامراء سونة (22٧ه).
البداية والنهاية 2٨3 /1٤ :
( )3هووو :اخلليفووة العباسووي أبووو الف وول  ،جعفوور بوون املعتصووم ابهلل حمموود بوون الرشوويد هووارون بوون املهوودي بوون املنصووور  ،القرشووي العباسووي

٤
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البغدادي ،ولد سنة ( 2٠5ه) ،وبويع عند موت أخيه الواثق ،ومات سنة (٨٦1ه) مقتوال .سري أعالم النبالء 31/12 :
( )٤ه ووو :اخلليف ووة العباس ووي أب ووو عب وود هللا  ،حمم وود  .وقي وول  :ال وزبري ب وون املتوك وول جعف وور ب وون املعتص ووم حمم وود ب وون الرش وويد ه ووارون ب وون امله وودي
العباسي ،ولد سنة (232ه) واستخلف وهو ابن عشرين سنة أو دوهنا ،ومات سنة (255ه) مقتوال .سري أعالم النبالء 533 /12 :
( )5هو :اخلليفة العباسي ا ِإل َمام ال ُْم َؤيد ِاب هَّلل ُحمَ همد ابْن ا ِإل َمام املتَو َوكل على هللا إِ ْمسَاعِيل ابْن ا ِإل َموام الْ َقا ِسوم بون ُحمَ همود ولود سونة (35٤ه)،
ومت خلعه من والية العهد مرتني ،تويف سنة (٤٠3ه) .البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع 3٤3/1 :
( )٦سري أعالم النبالء 15/23 :؛ البداية والنهاية 2٤٧ / 1٠ :

سادسا :شيو ُخه:
ا
( )1
أخذ ابن السكيت علومه عن مجاعة من العلماء  ،منهم:
 .1ابن األعرا ّ (ت3٤٠ :ه) (. )2
اجلمحي (ت232 :ه)(. )3
حممد بن سالم
ّ .2
ّ
 .3أبو عمرو الشيبانّ (ت2٠٦ :ه) (.)٤
سابعا :تالمذتُه:
ا
( )5
العلم عن ابن السكيت مجاعة من العلماء  ،منهم:
أخذ َ
 .1اْحد بن داود  ،أبو حنيفة الدينوري (ت2٨2 :ه) (.)٦
 .2ابو عكرمة ال يب (ت25٠ :ه)(.)٧
 .3اْحد بن فرح املفسر (ت3٠3 :ه) (. )٨
 .٤أبو سعيد العسكري (ت3٨2 :ه)(.)٩
 .5ميمون بن هارون الكاتب (ت2٩٧ :ه) (.)1٠

_____________

( )1البلغة ٦٤/1 :؛ بغية الوعاة 2٤٩ /2 :؛ معجم األدابء 11/3 :
( )2هووو :أبووو عبوود هللا حمموود بوون زيد بوون األع ورا ا ووا ي ولوود يف الكوفووة سوونة (15٠ه) وتووويف يف سووامراء سوونة (ت3٤٠ه ) .سووري
أعالم النبالء ٦٨٨ /1٠:
( )3هو :حممد بن سالم بن عبد هللا اجلمحي البصري كان من اهل الف ل واالدب ولد يف البصرة سنة (13٩ه) وتويف يف بغوداد سونة
(ت232ه)  .سري أعالم النبالء ٦51 /1٠ :
ع َّد من الثقات ورواة الحددديث ،وكددان
( )٤هوو  :أبو عمرو إسحاق بن مِ رار الشيباني نحوي وعالم لغة عربيةُ ،
له اهتمام بالشعر حيث جمع أشعارا ً ألكثر من ثمانين قبيلة .ولد أبو عمرو واستقر فددي الكوفددة سددنة
(11٠ه) وهو أعجمي األصل ،انتقل بعدها إلى بغداد وظددل فيهددا حتددى مماتدده سددنة (  2٠٦ه ) .سوري
أعالم النبالء٩5/5 :
( )5سري أعالم النبالء 1٦ /23 :؛ وفيات األعيان3٩5 /1 :
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( )٦هو :أْحد بن داود الدينوري النحوي  ،تلميذ أبن السكيت ،وهو عامل مسلم وكان حنوي ولغوي ،ومهندسا ،وفلكيا ،أخذ علمه عون
العلماء البصريني والكوفيني ولد يف دينور اإليرانية سنة ( 212ه) وتويف سنة (  2٨2ه)  .سري أعالم النبالء٤22 /13 :
( )٧هو :عامر بن عمران بن زيد أبو عكرمة ال يب أديب عراقي من اهل سامراء كان لغوي يف أخالقه شراسوة توويف سونة ( 25٠ه ).
األعالم25٤/3 :
( )٨هو :العالمة اإلمام  ،املقرئ  ،املفسر أبو جعفر  ،أْحد بن فرح بن جايل العسكري مث البغدادي  ،ال رير ،تويف يف الكوفة سونة (
 3٠3ه)  .سري أعالم النبالء1٦٤ /1٤ :
( )٩هو :اإلمام احملدث األديب العالمة أبو أْحد  ،احلسن بون عبود هللا بون سوعيد العسوكري  ،صواحب التصونيف ،ولود سونة (2٩3ه)
وتويف سنة ( 3٨2ه) .سري أعالم النبالء٤1٤/1٦ :
( )1٠ه ووو :ميم ووون ب وون ه ووارون ب وون أابن أب ووو الف وول م وون أه وول بغ ووداد ،كات ووب ،ص وواحب أخب ووار وآداب وأش ووعار ت ووويف س وونة (2٩٧ه ).
األعالم3٤2 /٧ :

اثمناا :ثناء العلماء عليه:

املؤرخون على ابن السكيت ،وإليك ذكر قسم من أقوا م:
أثىن العلماء و ّ
_1قال ثعلب (ت2٩1 :ه) ( " :)1أمجع أصحابنا أنه مل يكن بعد ابن األعرا ّ أعلم ابللغة من ابن
السكيت " (.)2
( )3
مسعت ثعلب ا يقول  :عدي بن زيد العبادي أمري املؤمنني
 _2قال أبو سهل بن زيد (ت35٠ :ه) ُ " :
يف اللغة  .وكان يقول قريبا من ذلك يف ابن السكيت " (.)٤
()5
أيت
املاد (ت2٨٦:ه) عن كتابه إصالح املنطق الذي يدور حمور هذا البحث حوله " :ما ر ُ
 _3وقال ّ
للبغداديني كتااب أحسن منه " (. )٦
 _٤قال ثعلب  " :ما عرفنا البن السكيت خربة قط " (.)٧
ـاره:
ا
اتسعا :مؤلّفاتُـه وآث ُ
كتب ابن السكيت مؤلهفات كثرية منها:
َ
 .1إصالح املنطق:
وهو الكتاب الذي قام هذا البحث على دراسة منهج ابن السكيت يف تفسري آيت القرآن الكرمي اليت عرض
حيث اللغة ،قال املاد  " :ما رأيت للبغداديني كتااب احسن منه " ،وقيل  :كتاب
ا ،وبيان جهوده يف التفسري من ُ
(إصالح املنطق) كتاب بال خطبة ،وقال ثعلب ( " :إصالح املنطق) كتاب نفيس مشكور يف اللغة "( ،)٨بعض العلماء
قال :ما عا على جسر بغداد كتاب يف اللغة مثل(إصالح املنطق ) (.)٩

__________________
()1

هو :أْحد بن حيىي بن زيد بن سيَار النحوي  ،أبو العباس  ،كان إمام الكوفيني يف النحو يف عصره ،ولد سنة (2٠٠ه) وتويف سنة

( 2٩1ه) .سري أعالم النبالء 5/11 :
اتريخ اإلسالم 553 /1٨ :
()2

٦
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هو :اإلمام احملدث الثقة  ،مسند العراق ،أبو سهل  ،أْحد بن حممد بن عبدهللا بن زيد بن عباد القطان البغدادي ولد سنة
()3
(25٩ه) يف بغداد وتويف سنة (35٠ه) يف بغداد .سري أعالم النبالء 522 /15 :
سري أعالم النبالء 1٦ /23 :
()٤
هو :إمام النحو ابو العباس حممد بن يزيد بن عبد األكا األزدي البصري النحوي صاحب كتاب (الكامل) ولد ابلبصرة سنة
()5
(21٠ه) وتويف سنة (2٨٦ه)  .سري أعالم النبالء 5٧٧ /13 :
األعالم 1٩5 /٨ :
()٦
()٧

سري أعالم النبالء 1٦ /23 :

()٨
()٩

ينظر :املصدر نفسه15 /23 :
وفيات األعيان 2٤1/٨ :

 .2األلفاظ.
 .3األضداد.
 .٤القلب وا ِإلبدال.
 .5شرح ديوان حطيئة .
 .٦شرح ديوان قيس ابن اخلطيم.
 .٧شرح ديوان عروة بن الورد.
 .٨سرقات الشعراء.
 .٩األمثال.
 .1٠املقصور واملمدود (.)1

عاشرا :وفاته:
ا
اتّفق أهل الّتاجم والسري على أن وفاة ابن السكيت يف اخلامس من رجب سنة( :اربع وأربعني ومامثتني) ،وقيول موات
مقتووال قتلووه املتوكوول لسوبب جمهووول ،وقيوول  :سوأله عوون ابنيووه املعتوز واملؤيوود :أمهووا أحوب اليووه أم احلسوون واحلسوني؟ فقووال ابوون
علي خري منك ومن ابنيك! فأمر األتراك فداسوا بطنه ،أو سلّوا لسانه ( ، )2ودفن يف بغداد
السكيت  :وهللا إ ّن قناا خادم ّ
( . )3

( )1معجم املؤلفني 2٤3/13 :؛ هدية العارفني٤51 /5 :
( )1شذرات الذهب 1٠1/3 :
( )2اتريخ اإلسالم 553 /1٨ :

٧
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األول:
املبحث ّ

اللغوي للقرآن الكرمي وأثر ابن الس ّكيت فيه:
التّفسري
ّ

اللغوي:
األول :تعريف التّفسري
املطلب ّ
ّ

فلنعرف هبما.
التّفسري
ّ
اللغوي :مصطلح مرّكب من كلمتنيّ ،

أوًلا  :التّفسري لـغةا:
وادة (فَ َس ور ف ْسوارا) مبعووىن :أابن إابن وةا ،ف وو( فسو َور الشوويءَ يف ِس وره) ابلكسوور ،و( يف ُس وره) ابل و ّوم :أابنووه،
هووو مووأخوذ موون مو ّ
والتّفسري مثله .وذكر بع ُهم :أ ّن التّفسري والتّأويل واملعىن واحد.
والفسر أي ا ا :كشف املغطّى ،والتّفسري :كشف املراد عن اللفظ املشكل(.)1

اصطالحا:
اثنيا :التّفسري
ا
الزركش و ّوي
تفاوت و ْ
وت عب ووار ُ
عرف ووه ّ
ات العلم وواء يف تعري ووف (:التّفس ووري) اص و ا
وطالحا ،ومك وون لن ووا ههن ووا أن ن ووذكر أمهه ووا ،فق وود ّ
(ت٧٩٤:ه) ( )2بقوله (:التّفسري علم يعرف به فهم كتاب هللا املنوّزل على نبيه حممد صلى هللا عليوه وسولم ،وبيوان معانيوه،
ِ
كمه ،واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقوراءات ،وحيتواج
واستخراج أحكامه وح َ
ملعرفة أسباب النوزول والنّاسخ واملنسوخ)(.)3
اثلثا :التفسري اللغوي:
اللغوي :منسوب إىل ( اللُّغة) ،واملقصود :اللغة العربيّة لغة القرآن الكرمي.
كما ال خيفى :أ ّن
ّ
ح ّد اللُّغة لغةا:
ِ
يعا هبا كل قوم عن أغر ِ
اضهم.
اللُّغة يف أصل وضعها يف اللغة العربيّة :هي اللّسان ،وح ّدها :أ ّهنا أصوات ِّ
ّ
اصطالحا:
ح ّد اللُّغة
ا
ذكر أبرزها وأشهرها:
ات العلماء يف تعريف ( اللُّغة)
ْ
اختلفت عبار ُ
ا
اصطالحا ،وإليك َ
()5
()٤
ِ
كل قوم عن أغراضهم) .
جن (ت3٩2 :ه) بقوله( :أصوات ّ
فقد ّ
يعا هبا ّ
عرفها ابن ّّ
( )1لسان العرب  ،55 / 5وينظر :املفردات يف غريب القرآن .3٨٠/ 1
( )2هو :أبو عبد هللا ،بدر الدين ،محمد بن بهادر بن عبد هللا َّ
له
ي ِ المصري ،فقيه شافعي ،أصولي وحمدثِِّّ ،
الز ْر َك ِش ِّ
مؤلفات في علوم كثيرةُ .ولد في القاهرة سنة )٧٤5ه) ،وتُوفي سنة )٧٩٤ه) .األعالم .٦٠ /٦
( )3الاهان يف علوم القرآن 13 / 1

ِ
بعد ذلك بعام،
بن ِج ّن
اللغوي ،و
( )٤هو:
املوصلي ،يُ ه
ُّ
ُّ
جنُ ،ولد يف سنة (321ه) ،وقِيل َ
كىن أب الفتح ،و يُلقهب اببن ّ
النحوي عُثما ُن ُ
ّ
وتويف سنة (3٩2ه) .األعالم 2٠٤/٤ :

( )5اخلصامثص.33 / 1 :

٨
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اللغوي :هو بيان معـاين القرآن الكرمي بـما ورد يف اللغة العربيّة ،والكشـف عـن ألفا ـه علـب حسـب
فالتّفسري
ّ

مقتضاها (.)1

اللغوي:
املطلب الثاين :أمناط التّفسري
ّ

يعتمد منطني رمثيسيّني مشهورين:
التّفسري
اللغوي عند أهل اللغة ُ
ّ

اللفظي:
ّأوهلما :البيان
ّ
وهو التعبري أبسلوب واضح سهل ،وهذا هو األصول يف البيوان عون املعوان ،أي :تفسوري اللفوظ مبوا يطابقوه مون لغوة

اللفظي).
وجدت ،وهذا ما يصطلح عليه مبصطلح (:التّفسري
العرب ،مع ذكر الشواهد إن
ْ
ّ
السياقي آلايت القرآن الكرمي:
واثنيهما :اًلهتمام ابملدلول
ّ
وهذا ما يصطلح عليه مبصطلح (:الوجوه والنظائر).
كل واحد من هذين النّمطني:
وإليك الكالم عن ّ

اللفظي:
األول :التّفسري
النّمط ّ
ّ
ِ
يستشه ُد عليه بشواهد شوعريّة
املفسر ،واللفظ املف هسر ،وقد
َ
وهذا النّمط من التّفسري ُ
حيصل فيه مطابقة بني اللفظ ّ
يستشهد عليه بشيء.
أو نثريّة من كالم العرب ،وأحيا اان ال
ُ

نقسم ما ورد عن أهل اللغة من تفسري إىل ثالثة أقسام رئيسيّة:
وميكن لنا أن ّ
يصرحوا يف تفسريهم بذكر الشواهد الشعريّة الواردة عن العرب:
القسم ّ
األول :أن ّ
وإليك ذكر مثالني على هذا القسم:

األول:
املثال ّ
(ح ْرد) -بقوله :ومعىن قوله جو هل وعوهزَ ﴿:و َغو َد ْوا َعلَوى َحو ْرد قَو ِد ِري َون﴾ (القلوم)25:
ّ
نص ابن الس ّكيت -يف تفسري َ
صد .
أي :على قَ ْ
وص عليووه ابوون السو ّكيت نقلَوه املفسورين موونهم اإلمووام أبووو جعفوور الطوواي (ت31٠ :ه)( )2عوون
وهووذا املعووىن الووذي نو ّ
()3
ورجحووه –بعوود أن ذكوور أق وو ااال ع و ّدة -بقولووه (:وإذا كووان ذلووك كووذلك وكووان
بعووض املتق و ّدمني كمجاهوود (ت1٠٤ :ه) ّ ،
صو َده ،ومنووه قووول
املعووروف موون معووىن ( احلَو ْرد) يف كووالم العوورب القصوود ،موون قووو م ( :قوود َحوَرَد فووالن َحو ْرَد فووالن) إذا قصو َود ق ْ
الراجز:
ّ
حرَد اجلنّ ِة املغلهه
وجاءَ سيل كان من أمر هللا
ُ
حيرد ْ
وح أ ّن ال ووذي ه ووو أوىل بتأوي وول اني ووة ق ووول م وون ق ووال :مع ووىن قول ووهَ ﴿:و َغ و َد ْوا َعلَ وى َح و ْرد
يع وون :يقص و ُود قص و َودها ،ص و ّ
اللغوي للقرآن الكرمي.3٨ :
( )1ينظر :التّفسري
ّ

حممد بن جرير بن يزيد الطاي اإلمام العالمة املفسر صاحب املؤلفات وصاحب أشهر التفاسري (جامع البيان يف أتويل
( )2هو :أبو جعفر ّ
القرآن) تويف سنة ( 31٠هو) .األعالم .٦٩ /٦

املفسر تويف سنة ( 1٠٤هو) .األعالم .2٧٨ /5
املخزومي
املكي
( )3هو :أبو ّ
التابعي ّ
ّ
ّ
احلجاج جماهد بن جا ّ

٩

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،18العدد ( ،)2لسنة 2022
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022

ِِ
استسروه بينَهم قادرين عليه يف أنفسهم)(.)1
قَادر َ
ين﴾ :وغدوا على أمر قد قصدوه واعتمدوه و ّ

املثال الثاين:
ذكوور ابوون السو ّكيت معووىن النّجوود يف قولووه تعوواىل ﴿:وهووديناه النّجوودين﴾ (البلوود )1٠:أي طريووق اخلووري وطريووق الشوور،
وقال امرؤ القيس:
( )1
وآخر منهم جازع ََْن َد كبكب
غداة غدوا فسالك بطن خنلة
ُ
هجد :ما ارتفع من األرض ،واجلمع اَنُود وَنواد ،ويقوال للرجول اذا كوان ضوابطا
ويروى  :وآخر منهم سالك ََنْد كبكب ،والن ْ
لألمور غالبا ا :إنه لطالع ْأَنُد ،قال :وأنشدان أبو عمرو:
ِ ( )2
وقد كان لوال ال ُق ُّل طالع أَنُد
القل الفىت دون مهه
وقد يقصر ُّ
ب :قال النابغة الذبيان :
هج ُدَ :
العَرق وال َك ْر ُ
والن َ
( )3
يظل من خوفه املالح معتصما ابخليزرانة بعد األين والنجد
والنجد :لفظ يدل على اعتالء وقوة وإشراف  ،منه النجد الرجل الشجاع  ،وَند الرجل ينجد َندة إذا صار شجاعا.
هج َديْن﴾ يعن الطريقني  :طريق اخلري وطريق الشر؛ أي :بينامها له مبا أرسلناه من الرسل .والنجد .الطريق يف
﴿ َوَه َديْونَاهُ الن ْ
ارتفاع .وروي :النجدان  :الثدين؛ ألهنما كالطريقني حلياة الولد ورزقه .فالنجد  :العلو  ،ومجعه َنود ؛ ومنه مسيت "َند" ،
الرتفاعها عن اخنفاض هتامة .فالنجدان  :الطريقان العاليان (.)٤

يصرحوا يف تفسريهم بذكر الشواهد النثريّة الواردة عن العرب:
القسم الثاين :أن ّ
ونذكر مثالني على هذا القسم:
األول:
املثال ّ
يتِّعنِّاإلمامِّأبيِّعمروِّمعنىِّالسرِِّّ،فقالِّحكىِّلناِّأبوِّعمروِّ:قناةِّ
ِِِِِِِِِّّّّّّّّّنقلِّابنِّالسك ِّ
س َّرا ُءِّ،اذاِّكانتِّجوفاءِّ،والس ُِّرِّ:النكاحِّ،قالِّهللاِّجلِّوعزَِّ ﴿ِّ:ولَ ِك ْنِّالِّت ُ َوا ِعدُوه َُّنِّ ِس ِّر﴾ِِّّ(البقرةِّ:
َ
ِّ)٢٣٥والس ٌِّرِّ:واحدِّاألسرارِّ،وهيِّخطوطِّالكفِّ،ويقالِّ:فالنِّفيِّسرِّقومهِِّّ،اذاِّكانِّمنِّأفضلهمِّ،
تكتمِِّّ.
و ِس ُِّّرِّالوديِِّّ:أفضلِِّّموضعِّفيهِّ،وهيِّالس َُّرارةِّأيضاًِّ،والس ُِّرِّ،منِّاالسرارِّالتيِّ ِّ

( )1إصالح املنطق 3٨ :؛ جامع البيان 3٤ -33 /2٩؛ وينظر :جماز القرآن12٤ :؛ وتفسري القرآن للسمعانّ .25 /٦

1٠
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()1
()2
()3
()٤

البيت يف ديوان امرؤ القيس 31 :
البيت يف ديوان علقمة الفحل٤5 :
البيت يف ديوان العرب معلقة النابغة الذبيان33 :
إصالح املنطق ٤3 :؛ معجم مقاييس اللغة 3٩1/5 :؛ وينظر :اجلامع ألحكام القرآن٦5 /2٠ :

ِ
ي يصونع األَشوياءَ ِسوّرا مون قووم ِسوِّريِّني والسو ِريرةُ
ت واجلمع أَسرار ورجول ِسوِّر ي
َسرار اليت تكتم والسر ما أ ْ
َخ َفْي َ
السُّر من األ ْ
ّ
كال ِّسوِّر واجلمووع السوورامثر والس وريرةُ عموول السوور موون خووري أَو شوور وأَ َسوهر الشوويء كتمووه وأَظهووره وهووو موون األَضووداد سو َورْرتُه كتمتووه
َسروا الندامةَ ﴾ قيل أَظهروها (.)1
وسررته أ َْعلَنْته والوجهان مجيع ا يفسران يف قوله تعاىل  ﴿:وأ ُّ
وقوله ( :ولكن ال تواعدهن سورا) (البقورة ،)235 :أختلفووا يف السور املنهوي عنوه فقوال قووم  :هوو الوزان  ،كوان الرجول يودخل
على املرأة من أجل الزنية  ،فيقول ا :دعين فإن أوفيت عدتك أظهرت نكاحك  .وقال قوم معىن سرا  ،اي :ال ينكحها
سرا فيمسكها فإذا حلّت أظهر ذلك (.)2
املثال الثاين:
ذكوور ابوون الس و ّكيت معووىن (:عوودن)  :والعوودن :اإلقامووة ،يقووالَ :ع و َدن ابملكووان يعوودن بووه َع و ْد اان ،اذا أقووام بووه ،ومنووه
﴿:جنوات عودن﴾ (التوبوة ،)٧2:أي جنوات إقاموة؛ ومنوه مسوي بعود املعودن معودان؛ ألن أهلوه يُقيموون بوه ،و َعو َدن :اسوم بلوود
ابليَ َمن.
(يف جنات عدن)  :دار إقامة يعن هذا النعيم كله موع اإلقاموة وعودم التحوول  ،كاإلسوتقرار فيهوا واخللوود ال يعوّتيهم
فيها فناء وال تغري(.)3

ـدل عليهــا مــن كــالم العــرب يف
القســم الثالــث :أن يبيّنــوا معــل اللفظــة القرآنيّـة يف لغــة العــرب دون أن يــذكروا شــيناا يـ ّ

الشعر أو النّثر:
وإليك ذكر مثالني على هذا القسم:

األول:
املثال ّ
ذك وور اب وون الس و ّكيت مع ووىن ( حج وور) ،فق ووال ( :وحج ور اإلنس ووان ِ
وح ْج و ُره ،ويُق ورأ َ ﴿:ح ْج ورا َْحم ُج وورا﴾ و ﴿ ِح ْج ورا
َ ُْ
َْحم ُجورا﴾ (الفرقان.)22:
القاضي َحيجر حجرا  ،إِذا منَوعه ِمن التهصُّر ِ
حجر  ( :احلجر  ،مثَولهثَةا  :املنْع ) ِمن التهصُّر ِ
ف  .وحجر عليه ِ
ف يف مالِه
َ
ََ
ْ ُُ َ ّ
َ
َُ
ُْ ُ
َ ََ
ِ
ِ
ت
 .وال ُح ْجَر عنه  ،ال َمْن َع وال َدفْ َع ﴿ .ح ْجرا هْحم ُجورا ﴾ قوال ابون عبواس  :هوذا مون قوول املالمثكوة للمشوركني :أَي ُحجوَر ْ
عليكم البُ ْشَرى فال توُبَش ُهرون خبَري (.)٤

11
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_____________________
()1
()2
()3
()٤

إصالح املنطق23 :؛ لسان العرب35٦ /٤ :
التفسري الوسيط ٤2٩ /1 :
إصالح املنطق٤٩ :؛ أضواء البيان13٠/2 :
إصالح املنطق 3٠ :؛ اتج العروس 531 /1٠ :

ِ
(ح ْجرا َْحم ُجورا) وهي كلمة يتكلمون هبا عند لقاء عدو موتوور وهجووم انزلوة هامثلوة ي وعوهنا موضوع اإلسوتعاذة حيوث
يطلبون من هللا تعاىل أن منع املكروه فال يلحقهم فكان املعىن نسأل هللا تعاىل أن منع ذلك منعا وحيجره حجرا (.)1

املثال الثاين:
ذكر ابن الس ّكيت معىن ( شرب ا يم) ،فقال ( :ويروى َشربةِ ،
وش ْربة ،قال أبو عبيدة :ويقرأ ﴿ :فشاربون
ْ
شرب ا يم﴾ و ﴿ َشر ِ
ِ
ب ا ِي ِم﴾ (الواقعة  ،)55:قال  :والرفع واخلفض امسان من شربت ،والفتح مصدر
ب ا ي ِم﴾ و ﴿ش ْر َ
َْ
( )2
بت َش ْرااب .
كما تقول شر ُ
( شرب ا يم ) قرىء  :ابحلركات الثالث  ،فالفتح وال م مصدران  .وأما املكسور فبمعىن املشروب  ،أي  :ما
يشربه ا يم وهي اإلبل اليت هبا ا يام  ،وهو داء تشرب منه فال تروى  :مجع أهيم وهيماء  .واملعىن  :أنه يسلط عليهم من
طرهم إىل شرب
طرهم إىل أكل الزقوم هو كاملهل ؛ فإذا ملؤا منه البطون يسلط عليهم من العطش ما ي ّ
اجلوع ما ي ّ
احلميم الذي يقطع أمعاءهم  ،فيشربونه شرب ا يم (. )3
﴿فشاربون شرب ا يم﴾ أي يشربون هذا املاء احملرق مع ما طعموه من شجر الزقوم املوصوفة يف آية أخرى أبهنا ﴿
يغلي يف البطون كغَلي احلميم ﴾ ( الدخان  ) ٤٦ ، ٤5 :فيفيد أهنم يتجرعونه وال يستطيعون امتناع ا (.)٤

()1
()2
()3
()٤

إرشاد العقل السليم212/٦ :
إصالح املنطق٦٩ :
الكشاف٤٦3/٤ :
التحرير والتنوير31٠ /2٧ :
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النّمط الثاين :الوجوه والنّظائر:

وستناول يف هذا النمط املدلول اللغوي له وكما يلي :
تعريف الوجوه والنظائر لغةا:
(. )1
الوجوه :مجع ( الوجه) ،وهو معروف
والنّظامثر :األماثل ،والنّظري :املثل (.)2

ومعل الوجوه والنظائر:
ورت يف مواضووع مون القوورآن الكورمي علووى لفوظ واحوود ،وحركوة واحوودة  ،وأريود بكو ّول
أن تكوون الكلموة واحوودةا ،ذك ْ
معىن غري انخر ،فلفظ كل كلمة ذكرت يف موضع نظري للفظ الكلمة املذكورة يف املوضوع انخور ،وتفسوري كول كلموة
مكان ا
مبعووىن غووري معووىن االخوورى هووو الوجوووه .فووإذن النظوامثر :اسووم لأللفوواظ ،والوجوووه :اسووم للمعووان ،فهووذه االصوول يف وضووع كتووب
الوجووه والنظوامثر ،والوذي أراد العلمواء بوضوع كتوب الوجووه والنظوامثر أن يعرفّووا السوامع وذه النظوامثر أن معانيهوا تتلوف ،وانووه
ليس املراد هبذه اللفظة ما أريد ابنخرة ،وقد جت ّووَز واضوعوها فوذكروا كلموة واحودةا معناهوا يف مجيوع املواضوع واحود ،ك(البلود)
و(القري ووة) و (املدين ووة) و (الرج وول) و (اإلنس ووان) ،وحن ووو ذل ووك .إالّ أنّوه ي وراد ب (البل وود) يف ه ووذه اني ووة غ ووري (البل وود) يف اني ووة
األخرى .وهبذه (القرية) غري (القرية) يف انية األخرى (.)3
وقد ذكر ابن الس ّكيت  -يف ثناي كالمه يف كتاب إصالح املنطوق -منواذج تتلفوة مون هوذا الونّمط ،وإليوك ذك َور
مثالني منها:
األول:
املثال ّ
املرض ،إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها
صَره ُ
قال ابن السكيت يف معىن الفعل (حصر)  (:يقال :قد ْ
أح َ
ص وارا ،إذا ض وويقوا علي ووه ،ومن ووه قول ووه
ص و ُرونَهُ َح ْ
ص وَرهُ الع وودو َْحي ُ
 ،ق ووال هللا ع و ّوز وج و ّول ﴿:ف ووإن أحص وورمت﴾(البقرة ،)1٩٦:وق وود َح َ
صرت صدورهم﴾(النساء )٩٠:أي ضاقت ،ومنه :
تعاىلَ ﴿:ح ْ
ص ُر دوهنا جرامها (.)٤
َج ْرَداء َْحي َ

( )1لسان العرب555 /13 :
( )2املصدر نفسه 21٩ /5 :
( )3نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظامثر٨3 :؛ وينظر :جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية52٤ /1٦ :
( )٤البيت يف ديوان لبيد بن ربيعة العامري٤5 :
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هخلة ومنه قيل للمحبس حصري ،أي يُ َ يهق به على احملبوس ،قال هللا جول وعوز
أي ت يق صدورهم من طول هذه الن ْ
﴿ للكووافرين حصريا﴾(اإلس وراء )٨:أي حمبس و ا ،وموون رجوول حص وور وح ِ
ص وري ،وهووو ال ه ويِّق الووذي ال خيوورج مووع القوووم نووا اذا
َ ُ َ
اشّتوا الشراب ،وقال االخطل :
صور وال فيها بِ َس هوار(.)1
وشارب ربح ابلكاس اندمن ال ابحلَ ُ
حصر  :حصره حيصره وحصر :ضيق عليه وأحاط به .احلصري :ال يق البخيل .واحلصري :البارية .واحلصري :اجلنب قال
هللا تعاىل﴿ :وجعلنا جنهم للكافرين حصريا﴾ ( اإلسراء  .)٨:واحلصرية :موضع التمر ،وهو اجلرين .واحلصار :وسادة تلقى
على البعري ويرفع مؤخرها فيجعل كآخرة الرحل وحيشى مقدمها فيجعل كقادمة الرحل .تقول منه :احتصرت البعري.
واحلصر :العى .يقال :حصر الرجل حيصر حصرا ،مثل تعب تعبا .واحلصر أي ا :ضيق الصدر ،يقال حصرت صدورهم ،
أي :ضاقت (.)2
ِ ِ
صريا﴾ يف قوله( :ح ِ
ِ
ص اريا)  ،يف هذه انية الكرمة وجهان من التفسري معروفان
َ
قوله تعاىلَ ﴿ :و َج َعلْنَا َج َهن َهم للْ َكاف ِر َ
ين َح ا
عند العلماء ،كل منهما يشهد ملعناه قرآن ،إذ أن انية قد يكون فيها وجهان أو أوجه وكلها صحيح ويشهد له قرآن.
فنورد مجيع ذلك ألنه كله حق:
ضيهق عليه،
األول و أن احلصري :احملبس والسجن .من احلصر وهو احلبس .قال اجلوهري :يقال حصره حيصره حصراَ :
ِ
ِ
ك ثوُبُورا﴾ (الفرقان ،)13 :وحنو
ني َد َع ْوا ُهنَال َ
وأَحاط به .وهذا الوجه يدل له قوله تعاىلَ ﴿ :وإِذَا أُلْ ُقوا ِمْنو َها َم َكاانا َ
ضيِّق ا ُم َقهرن َ
ذلك من انيت.
الوجه الثان و أن معىن (ح ِ
ص اريا) أي فراشا ومهادا .من احلصري الذي يفرش .ألن العرب تسمي البساط الصغري حصريا.
َ
ِ
ويدل ذا الوجه قوله تعاىلَُْ ﴿ :م ِم ْن َج َهن َهم ِم َهاد َوِم ْن فَو ْوق ِه ْم َغ َواش﴾ (األعراف ،)٤1 :وحنو ذلك من انيت .واملهاد:
الفراش .قوله تعاىل﴿ :إِ هن َه َذا الْ ُق ْرآ َن يَو ْه ِدي لِلهِيت ِه َي أَقْو َوُم﴾ ( االسراء.)3( )٩ :

املثال الثاين:
ابن السكيت معىن الغرور فقال  :يف قوله تعاىل ﴿ :وال يغرنكم ابهلل الغرور﴾ (لقمان ،)33 :الغَُرور هنا:
نقل ُ
َ
الغرور هنا :ما اغّت به من متاع الدنيا.
الشْهيطان ،و﴿ متاع الغرور ﴾ (احلديد ،)2٠ :و ُ

_____________
( )1البيت يف ديوان األخطل11٦ :

1٤
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( )2إصالح املنطق2٠ :؛ الصحاح٤٦1 ،٤٦٠ ،٤5٩ /3 :
( )3أضواء البيان2٧ ،2٦/1٨ :

ِ
رور ما َغّرك من إِنسان وشيطان وغريمها وقوله تعاىل
غره يغُُّره َغارا وغُرورا وغّرة فهو َمغرور وغرير خدعه ،والغَ ُ
ّ
 ﴿:وال يغُهرنهكم ابهلل الغَرور﴾ قيل الغَرور الشيطان ،وجيوز الغُرور ب م الغني وقيل :الغُرور األَابطيل  ،وجيوز أَن يكون الغُرور
وشهود وقاعد وقُعود ،والغُرور ابل م ما ا ْغ ُّته به من متاع الدنيا ويف التنزيل العزيز﴿ :ال تَوغُهرنهكم احليواةُ
غار مثل شاهد ُ
مجع ّ
ظ﴿ .وال يغ وهرنهكم ابهلل
الوودنيا﴾ يقووول ال تَوغُوهرنهكم الوودنيا ف وِإن كووان لكووم ح ووظ فيهووا يَو وْنو ُقص موون ديوونكم ف ووال توُ و ْؤثِروا ذل ووك احل و ّ
الغَو ُرور﴾ والغَو ُرور الشوويطان يَوغُوُّر النوواس ابلوعوود الكوواذب والت ْهمنِيووة ،وقولووه تعوواىل ﴿ :وال يَوغُوّرنّكم ابهلل الغَورور﴾ يريوود بووه زينووة
خد َعك وسو هول
األَشياء يف الدنيا ،والغَُرور الدنيا صفة غالبة ،قوله تعاىل ﴿ :ي أَيها ا ِإلنسان ما َغهرَك بربِّك الكرمي﴾ أَي ما َ
ضعت ما وجوب عليوك وقوال غوريه موا غورك أَي موا خودعك بربِوك وْحلوك علوى مع ِ
صويته واألَ ْمو ِن مون عقابوه فوزيهن
لك حىت أَ َ ْ َ
ّ
ّ
لووك املعاصووي واألَمووانه الكاذبووة فارتكبووت الكبوامثر ومل َتَ ْفوه وأ َِمنْوت عذابووه وهووذا توووبيخ وتبكيووت للعبوود الووذي َْمو ُن مكو َور وال
خيافه (.)1

( )1إصالح املنطق23٧ :؛ لسان العرب11 ،1٠/5 :

املبحث الثاين:
جهود ابن الس ّكيت يف تفسري آايت من القرآن الكرمي:
األول:
املطلب ّ

مصادر ابن الس ّكيت يف تفسري آايت من القرآن الكرمي:
املنطق) .

اعتمد ابن السكيت على مجلة من املصادر يف تفسري آيت القرآن الكرمي اليت عرض لتفسريها يف كتابه (إصوالح

يد عن مئة آية قرآنيوة مون كتواب هللا ،وهوو يف أكثور املواضوع
وقد
أحصيت له يف كتابه (إصالح املنطق) عن ما يز ُ
ُ
يلوح يف مواضع قليلة جدا ابنية من دون أن يذكرها نص ا.
يصرح بذكر انية القرآنية ّ
نص ا ،وقد ّ
ّ
ِ
ذكر أبرز مصادره على هذا النّحو:
وإليك َ
أوًل :نقله وروايته عن شيوخه:
ا
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نقل ابن الس ّكيت -يف عرضه لتفسري آيت القرآن الكرمي -عن مشايخ كثُر من شيوخه الذين تل ّقى عنهم العلم،
ذكر اثنني من أشه ِر شيوخه:
وترج هبمَ ،
ّ
وإليك َ
.1ابن األعرايب (ت3٤0 :ه) (:.)1
نقل ابن الس ّكيت عن ابن األعرا يف مواضع كثرية يف كتاب إصالح املنطوق فيموا يتعلوق بتفسوري ألفواظ القورآن
وقد َ
الكرمي ،وإليك ذكر مثالني على نقله عنه:
األول:
املثال ّ
قال ابن الس ّكيت (:قال هللا عز وجل ﴿ :فخلف من بعدهم خلف﴾ (االعراف  ،)1٦٩:واملعىن فيه على ما
فحبَ َق َحْبو َقةا فتش هور ،فأشار إبيهامه حنو استه ،فقال  " :إهنا َخلْف نطقت
حدثن ابن األعرا  ،قال  :كان أعرا ي مع قوم َ
خ ْل افا" ،واملستخلف  :الذي حيمل املاء من بوعد إىل أهله ،واخلِْلف :ابلكسر  :واحد االخ َال ِ
ف ،وهي أطراف جلد ال رع
ْ
ُ
َ
ُُ
( )2
.
اَّلل َخلَف ا مما ذهب لك وال يقال
خلف  :نقيض قدام او األمام  ،واخلَلَ ُ
استَ ْخلَ ْفتَه من شيء تقول أَعطاك ّ
ف ما ْ
ف الولد الصاحل يَوْبو َقى بعد اإلنسان
وخل َفه َخيْلُ ُفه َخلَفا صار مكانه واخلَلَ ُ
َنت َخلْ ُ
َخلْفا وأ َ
ف ُسوء من أَبيك َ

( )1سبقت ترمجته.
( )2إصالح املنطق1٧ :

ف ،يقال
الص ِ
ف واخلالِفةُ الطهالِ ُح ،وقد يسمى خلَف ا بفتح الالم يف الطه ِ
األو ُل أ َْعَر ُ
واخلَلْ ُ
الح َ
وخلْف ا بْسكاهنا يف ّ
الح و ّ
إنه خلالِف بِني اخلَ ِ
الفة  ،ويف هؤالء ال َق ْوِم َخلَف ممن َم ى أَي يقومون َمقامهم ويف فالن خلَف من فالن إذا كان صاحل ا
َّ ُ
ف ال َق ْرن ْيت بعد ال َق ْرن وقد خلَفوا بعدهم خيلُفون ويف
ف ُه ْم أَي بئس البَ َد ُل ،واخلَلْ ُ
بئس اخلَلَ ُ
أَو طاحلا فهو َخلَف ،ويقال َ
ف ُسوء ال
ف من بعدهم خ ْلف أَضاعوا الصال َة﴾ بدالا من ذلك ألَهنم إذا أَضاعوا الصال َة فهم َخ ْل ُ
فخلَ َ
التنزيل العزيزَ ﴿ :
ف إال من األَشرار (.)1
َخيا ِر قَو ْراناكان أَو ولَدا ،وال يكو ُن اخلَلْ ُ
ف إاله من األ ْ
َحمالةَ وال يكو ُن اخلَلَ ُ

املثال الثاين:
قال ابن السكيت يف معىن انءَهُ :أي أثْو َقلَهُ ،قال هللا عز وجل﴿ :ما إن مفاحتوه لتنووء ابلعصوبة﴾ (القصوص)٧٦:
ِ
ِ
احلمل ،اذا اثقلك ،وانشد ابن األعرا :
أي توُثْقل العصبة ،ويقال  :نُوت ابحل ْمل ،اذا َهنَ ت به ُمثْقالا ،وقد انءَن ُ
إن َو َجدك ما أق ي الغرمي وإن حان الق اءُ وما رقت له َكبِدي
الع ُ ِد
إال عصا أرزن طارت برايتُها
تَونُو ْوءُ ضربتها ابلكف و َ

1٦
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أي تثقل ضربتها الكف والع د( .لتنوء ابلعصبة) أحسن ما قيل فيه :إن املعىن لتنء العصبة أي متيلهم بثقلها ،فلما
انفتحت التاء دخلت الباء كما قالوا هو يذهب ابلبؤس ،وموذهب البوؤس فصوار( :لتنووء ابلعصوبة) فجعول العصوبة تنووء أي
تنهض متثاقلة؛ كقولك :قم بنا أي أجعلنا نقوم يقال :انء ينوء نوءا إذا هنض (( . )2لتنوء ابلعصبة) أي :تنهض هبا وهو من
املقلوب معناه أن العصبة تنوء مبفاحته أي ينه ون هبا (.)3

_____________
( )1لسان العرب٨2 ،٨1 /٩ :
( )2إصالح املنطق  11٤ ، 113:؛ اجلامع ألحكام القرآن3٦1/1٠ :
( )3التبيان يف تفسري غريب القرآن33/1 :

اجلمحي (ت٢3٢ :ه):
.حممد بن سالم
ّ 2
ّ

نقل ابن الس ّكيت عنه يف موضع واحد فقط يف كتابه (إصالح املنطق)  ،وإليك ذكر مثال ما نقله عنه:
وقد َ

األول:
املثال ّ
قال ابن الس ّكيت :أخان حممد بن سالم اجلمحي قال :سألت يونس عن قول هللا جل وعز ﴿ :كيال يكن
دولة﴾ (احلشر )٧:فقال :قال أبو عمرو بن العالء  :الد ُّْولَة يف املال والد ْهولة يف احلرب ،قال  :وقال عيسى بن عمر :
كلتامها تكون يف احلرب واملال سواء ،قال :وقال :أما أان فوهللا ما أدري ما بينهما ( .)1ف مري يكون عامثد إىل ما أفاء هللا
ابعتبار كونه ماالا أي كيال يكون املال ُدولة  .و ُّ
الدولة ما يتداوله الناس من املال (.)2
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( )1إصالح املنطق٦٨ :
( )2التحرير والتنوير15٤ /٤ :

اثنياا :نقله عن العلماء الذين تق ّدموه:

ص وة يف
حوورص ابوون الس و ّكيت علووى نقوول أق ووال العلموواء الووذين تق و ّدموه يف س وامثر كتاب وه (إصووالح املنطووق)  ،وخا ّ
عرضه لتفسري آيت القرآن الكرمي.
وقد نقل عن مجع من أهل اللغة فيما يتعلّ ُق بتفسري ألفاظ القرآن الكرمي ،وهم على النّحو انيت:
املثل (ت٢09 :ه)(:)1
 أبو عبيدة ْمع َمر بن ّ
نقل عنه يف موضعني.
َ

األصمعي (ت٢١٥ :ه)(:)2
ّ
نقل عنه يف موضعني.
َ
كل واحد منهما:
نقل ابن الس ّكيت من كتبهم ،مع ذكر مثالني عن ّ
وإليك ذكر اثنني من العلماء الذين َ

الفراء (ت٢0٧:ه) (:)3
ّ .١
الفراء يف مواضع من كتابه إصالح املنطق ،وإليك ذكر مثالني على نقله عنه فيما يتعلّق
ذكر ابن الس ّكيت أقو َال ّ
وقد َ
بتفسري آيت القرآن الكرمي:

األول:
املثال ّ
ِ
الو ْج و ُد وال ِو ْجو ُد ،ويُق ورأ:
الو ْجود موون املَْقودرة ،و ُ
قووال ابوون السووكيت يف معووىن الفعوول (وجوود)  :قووال الف وراء :يقووال هووو َ
( )1هو :اإلمام العالمة البحر أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمي البصري النحوي صاحب التصانيف توىف سنة ( 2٠٩ه) .سري أعالم النبالء:
٤٤5 /٩
( )2هو  :اإلمام احلافظ حجة األدب أبو سعيد عبد امللك بن أصمع ولد يف البصرة وتويف سنة (215ه)  .سري أعالم النبالء 1٧٦ /1٠ :
( ) 3هو :العالمة صاحب التصانيف أبو زكري حيىي بن زيد بن عبدهللا االسدي الكويف صاحب الكسامثي ولد يف الكوفة سنة (1٤٤ه) كان
أبرع الكوفيني وأعلمهم يف اللغة والنحو وفنون األدب ،وتويف سنة (2٠٧ه) .اتريخ بغداد1٤٦ / 1٤ :
( )٤إصالح املنطق٦٩ :
( )5اتج العروس25٨/٩ :
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ِ
ِ
ِ
ِ
ك ،وقال يونس :أ قامثلها
تك والفتْ ُ
ك وال ُف ُ
﴿ ِم ْن ُو ْجد ُك ْم ﴾ و ﴿ َو ْجدكم﴾ و ﴿ ِو ْجدكم﴾ (الطالق  ،)٦ :ويقال :هو ال َفتْ ُ
()٤
ِ
الو ْج ُد  :الغِ َىن  ،ويوُثَولهث  ،ويف احملكم  :اليَ َسار وال هس َعةُ  ،ويف التنز ِيل
إال متاا ومتَاا ومتُاا ،ثالث لغات ،يعن متام الكالم  .و َ
العزيز  ﴿ :أ ِ
ث َس َكنتُم ّمن ُو ْج ِد ُك ْم ﴾ ( الطالق  ) ٦ :وقود قُو ِرىء ابلوثالث  ،أَي يف َسو َعتِكم وموا َملَ ْكوتُم
وه هن ِم ْن َحْي ُ
َسكنُ ُ
ْ
( . )5

املثال الثاين:

قال ابن السكيت يف معىن (جهد)  :واجلَ ْهد واجلُ ْه ُد ،قرئ ﴿ :والذين الجيدون اال جهدهم﴾ (التوبة
(ج ْه َد ُه ْم) ،قال الفراء  :اجلُهد الطاقة ،يُقال ُ :جهدي أي طاقيت ،وتقول  :اجهد َج ْهدك(.)1
 )٧٩ :و َ
ِ
ه
الو ْسع والطّاقَة  ،فأ َّما
الو ْس ُع والطّاقَةُ  ،وقيل  :مها لغتان يف ُ
الو ْسع ،وابل ّ ّم ُ :
اجلَ ْه ُد ابلفتح  ( :الطاقَةُ ) و ُ

ِ
فالفح ال َغريُ ،يف التنز ِيل﴿ :والذين ال جيدون اال جهدهم ﴾ ( التوبة  ) ٧٩ :قال الفراءُ  :اجلُ ْهد يف
يف املَش ّقة والغاية ُ
هاذه ِ
تقول  :هاذَا ُج ْه ِدي  ،أَي طَاقَيت  .وقُِرىء ﴿ والذين ال جيدون اال جهدهم ﴾ و ﴿ ُج ْه َد ُه ْم ﴾ ،
انية الطاقَةُ ُ ،
اج َه ْد َج ْه َدك ) يف هاذا األ َْم ِر  ،أَي ( ابل ْغ
ابل ّ ّم والفتح  ،اجلُ ْهد  ،ابل ّ ّم  :الطهاقَة  ،واجلَ ْهد  ،ابلفتح  ،من قولك ( َ
غايَوتَك ).
وْحَل عليها يف
كاجتَو َهد ) َج َه َد ( َدابوهتَه ) َج ْهدا (  :بَولَ َغ َج ْه َد َها ) َ ،
وج َه َد  ،كمنَ َع ) َْ ،جي َهد َج ْهدا َ ( :ج هد ْ ،
( َ
ال هسري َ ِ
َج َه َد َها ) (.)2
ْ
فوق طاقتها  ( ،كأ ْ

املثل (ت٢09ه) :
 .٢أبو عُبيدة ْ
مع َمر بن ّ

األول:
املثال ّ
قوال ابوون السووكيت يف معووىن (أَقَْ ْاتُوهُ)  :أي صووريت لووه قواا يوودفن فيووه ،قووال تعوواىل﴿ :مث أَماتووه فووأقاه ﴾ (عووبس :
 ،)21قووال أبووو عبيوودة :وقالووت بنووو متوويم للحجوواج ،وكووان قَوتَول صوواحل ا وصوولبه " :أقوواان صوواحل ا" ،وقوود أَقَْ ْاتوُهُ ،إذا دفنتووه (.)3
ال َق ْاُ مدفن ا ِإلنسان ومجعه قوُبُور وامل ْق َاُ املصدر وامل ْق َاة بفوتح البواء وضومها موضوع ال ُقبُوور  ،قوال الفوراء يف قولوه تعواىل ﴿ :مث
َ
َ
أَماته فأَقاه﴾ أَي جعله مقبورا ممن يوُ ْق َاُ ومل جيعله ممن يوُلْ َقى للطري والسباع وال ممن يوُلْ َقى يف النواويس كان القا مما أُكورم بوه
املسلم (.)٤
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()1
()2
()3
()٤

إصالح املنطق٧٤ :
اتج العروس535 ،53٤ /٧ :
إصالح املنطق٧2 :
لسان العرب٦٨ /5 :

اللغوي:
املطلب الثاين :منهج ابن الس ّكيت يف تفسريه
ّ
تق ودهم أ ّن كتوواب (إصووالح املنطووق) إّمن وا هووو كتوواب يف علووم اللغووة ،وقوود تطو ّور َق ابوون الس و ّكيت يف ثنووايه إىل تفسووري
اللغوي.
آيت كثرية من كتاب هللا ابلتّفسري
ّ
صوا،
يصرح بوذكر انيوة القرآنيّوة ن ا
كثريا بتفسري األلفاظ القرآنيّة وإي احها ،وقد ّ
اهتم ا
وقد تق ّدم :أ ّن ابن الس ّكيت ّ
صا.
يلوح أحيا اان ابنية من دون أن يذكرها ن ا
وقد ّ
ومكن لنا أن حن ِّدد منهج أ يوسف ابن الس ّكيت يف تفسريه اللغوي ِ
نيت القرآن الكرمي فيما يت:
ّ
َ
اللغوي.
 .1يَرجع ابن الس ّكيت اللفظة القرآنيّة إىل أصو ا اللغويّة الصحيحة يف كالمه يف التّفسري
ّ
اضع أخرى على اللفظة املراد تفسريها ،وهذا موا قود يطلَوق عليوه تفسوري (
.2
ّ
يستدل أحيا اان ابنيت القرآنيّة يف مو َ
ينعت بعلم ( الوجوه والنّظامثر) ،وقد تق ّدم احلديث عنه ،وذكران أمثلةا على مجيع ذلك.
القرآن ابلقرآن) ،وقد ُ
 .3يذكر الشواهد الشعرية أحياان استدالال يف نصرة قوله أو ترجيحه.
 .٤يذكر أحياان بعض وجوه القراءات املختلفة يف بيان األوجه اللغوية اليت يعرض بذكرها.
 .5يهتم بنقل أقوال اهل العلم من كتبهم بصورة خاصة ،مث يوضح قوله فيها ،وينقدها أخذا وردا.
هذه هي أبرز مالمح منهج ابن السكيت يف تفسريه اللغوي.
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اخلامتة:

يتبني لنا أمهّية هذا الكتاب النفيس بني
بعد هذه اجلولة املمتعة مع ابن الس ّكيت يف كتابه القيّم(:إصالح املنطق) ّ
كتب اللغة العربية الفذة  ،إذ حياول ابن السكيت دامثما أن يستشهد يف توضيح كالمه ببيان األلفاظ ابنيت القرآنية ،
ذاكرا الوجوه التفسريية اليت حتتملها تلك األلفاظ القرآنية.
نت فيها :امسه ونسبه ،وكنيته ،ولقبه ونِسبته ،وما
وقد َ
تناول هذا البحث يف متهيده ترمجةا وافية البن الس ّكيت ،بيّ ُ
مهمة ،ومبحثني وخامتة قد أوجزت فيها أهم نتامثج هذا البحث على النحو انيت:
إىل ذلك يف عشر نقاط ّ
 _1أن أسم أبن السكيت هو  :يعقوب بن اسحاق بن الصباح البغدادي.
 _2عظم أمهية التفسري اللغوي للقرآن الكرمي ،إذ الق رآن نزل ابللغة العربية من لدن احلكيم اخلبري  ،واللغة العربية تفتح أفاقا
واسعة يف بيانه وتفصيله وشرحه.
 _ 3عظم أمهية كتاب (إصالح املنطق) ألبن السكيت  ،فالكتاب عظيم النفع يف التفسري اللغوي نيت القرآن الكرمي وال
غىن لطالب العلم عنه أبدا.
 _٤أن أبن السكيت أعتمد على مجلة عظيمة من املصادر يف تفسريه اللغوي نيت القرآن الكرمي يف كتابه (إصالح
املنطق).
 _5أن جمموعة من أهل العلم ممن جاء بعد أبن السكيت – نقلوا ما أوضحه أبن السكيت من تفسري لغوي نيت
القرآن الكرمي ،وأفادوا منه يف كتبهم ومؤلفاهتم.

وأسأل هللا تعاىل أن يتقبل من هذا اجلهد ،وان ال أدعي الكمال يف العمل ،ولكن اسأله اإلخالص والقبول ،
ولعلي شاركت العلماء السابقني والالحقني ولو بشيء يسري ،واحلمدهلل رب العاملني ،والصالة والسالم على املبعوث رْحة
للعاملني سيدان حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
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فهرس املصادر واملراجع:
القرآن الكرمي

 _1إرشاد العقل السليم إىل مزاي القرآن الكرمي :حممد بن حممد العمادي أبو السعود (ت ٩٨2ه) ،
دار إحياء الّتاث العر  ،بريوت (د.ت).
 _2إصالح املنطق :ابن السكيت (ت 2٤٤ه) ،حتقيق :أْحد حممد شاكر وعبد السالم حممد هارون  ،دار املعارف ،
مصر ( ،د .ت).
 _3أضواء البيان يف إي اح القرآن ابلقرآن :حممد األمني بن حممد بن املختار اجلكن الشنقيطي (ت 13٩3ه)  ،دار
الفكر  ،بريوت – لبنان ،سنة  1٤15هو 1٩٩5 -م
 _٤األعالم :خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي (ت13٩٦ه)  ،دار العلم للماليني،
ط،5سنة 2٠٠2م.
 _5البداية والنهاية :لإلمام احلافظ ا الفداء امساعيل بن كثري الدمشقي (ت  ٧٧٤ه)  ،حتقيق :علي شريي ،دار إحياء
الّتاث العر  ،ط1٤٠٨ ،1سنة ه 1٩٨٨ .م .
 _٦البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع  :حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكان (ت125٠ه) ،دار
املعرفة ،بريوت( ،د .ت).
 -٧الاهان يف علوم القرآن :أبو عبد هللا حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي (ت٧٧٤ه)  ،حتقيق :حممد أبو الف ل
ابراهيم  ،دار املعرفة ،بريوت  ،سنة 13٩1ه.
 _٨بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة :جالل الدين عبد الرْحن السيوطي (ت ٩11ه)  ،حتقيق :حممد أبو الف ل
ابراهيم  ،املكتبة العصرية  ،لبنان – صيدا ( ،د .ت).
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 _٩البلغة يف تراجم أمثمة النحو واللغة :جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدي (ت ٨1٧ه) ،دار سعد
الدين ،ط ،1سنة 1٤21ه 2٠٠٠ ،م.
 _1٠اتج العروس من جواهر القاموس :حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسين الزبيدي (ت 12٠5ه) ،دار ا داية،
(د.ت).
 _11اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم :س الدين حممد بن أْحد بن عثمان الذهيب (ت 13٩٨ه)  ،دار
الكتاب العر  ،لبنان_ بريوت ،ط ،1سنة 1٤٠٧هو 1٩٨٧ -م.
 _12اتريخ بغداد :أْحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي (ت ٤٦3ه ) ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ( ،د.ت).
 _13التبيان يف تفسري غريب القرآن  :أْحد بن حممد بن عماد الدين بن علي أبو العباس شهاب الدين (ت ٨15ه) ،
حتقيق :ضاحي عبد الباقي  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت ،ط ،1سنة 1٤23ه.
 _1٤التحرير والتنوير :حممد الطاهر بن عاشور (ت 13٩3ه) ،دار سحنون  ،تونس  ،سنة 1٩٩٧م.
 _15تفسري القرآن  :أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعان (ت ٤٩٨ه) ،حتقيق :يسر بن ابراهيم وغنيم
بن عباس بن غنيم  ،دار الوطن  ،الريض ،ط ،1سنة 1٤1٨ه.
 _1٦التفسري اللغوي للقرآن الكرمي :د .مساعد بن سليمان الطيار  ،دار ابن اجلوزي ( ،د .ت).
 _1٧التفسري الوسيط للقرآن الكرمي :حممد سيد الطنطاوي ،دار هن ة ،مصر  ،ط( ،1ال.ت).
 _1٨جامع البيان عن أتويل آي القرآن :أبو جعفر حممد بن جرير الطاي (ت31٠ه) ،دار الفكر ،بريوت  ،سنة
1٤٠5ه.
 _1٩اجلامع ألحكام القرآن :أبو عبد هللا حممد بن أْحد االنصاري القرطيب (ت٦٧1ه)  ،دار الكتب املصرية ،القاهرة ،
ط ،2سنة 13٨٤ه1٩٦٤ ،م.
 _2٠اخلصامثص :أبو الفتح عثمان ابن جن (ت 3٩2ه) ،حتقيق  :حممد علي النجار ،عامل الكتاب ،بريوت ( ،ال.ت).
 _21ديوان االخطل  :غياث بن غوث بن طارقة أبو مالك األخطل  ،حتقيق :مهدي حممد انصر الدين ،دار الكتب
العلمية  ،ط ،2سنة 1٤1٤ه1٩٩٤ ،م.
 _22ديوان اإلسالم :س الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرْحن بن الغزي (ت11٦٧ه) ،حتقيق :سيد كسروي حسن،
دار الكتب العلمية  ،بريوت _ لبنان  ،ط ،1سنة 1٤11ه1٩٩٠ ،م.
 _23ديوان العرب :د .عامثض القرن ،دار املنهاج( ،د.ت).
 _2٤ديوان امرئ القيس :امرئ القيس  ،دار الكتب العلمية ،سنة 2٠٠٩م.
 -25ديوان علقمة الفحل :السيد أْحد صقر ،مكتبة احملمودية ،القاهرة ،ط ،1سنة 1353ه1٩35 ،م.
 _2٦ديوان لبيد بن ربيعة العامري :لبيد بن ربيعة العامري ،دار صادر ،سنة 1٩٩٩م.
 _2٧سري أعالم النبالء :س الدين أبو عبد هللا حممد بن أْحد بن عثمان الذهيب (ت ٧٤٨ه)  ،مؤسسة الرسالة،
ط،3سنة 1٤٠5ه1٩٨5 ،م.
 _2٨شذرات الذهب يف أخبار من ذهب :لعبد احلي بن أْحد العكري الدمشقي (ت1٠٨٩ه) ،دار الكتب العلمية ،
(د.ت).
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 _2٩الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية :إمساعيل بن ْحاد اجلوهري (ت3٩3ه) ،حتقيق :أْحد عبد الغفور عطار،
ط ،1القاهرة ،سنة  13٧٦ه  1٩5٦ -م
 _3٠فتوح البلدان  :ابو احلسن البالذري ،دار الكتب العاملية ،بريوت1٩٧٨ ،م.
 _31الكشاف عن حقامثق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :أبو القاسم حممود بن عمر الزتشري اخلوارزمي
(ت53٨ه )  ،حتقيق  :عبد الرزاق املهدي ،دار إحياء الّتاث العر  ،بريوت( ،د.ت).
 _32لسان العرب :حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري (ت٧11ه) ،دار صادر  ،بريوت ،ط( ،1د.ت).
 _33جماز القرآن :أبو عبيدة معمر بن املثىن (ت 2٠٩ه) ،حتقيق :حممد فؤاد  ،مطبعة اخلاَني ،مصر ،ط13٨1 ،1ه.
 _3٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أبن تيمية :مجع وترتيب عبد الرْحن العاصري ،مكتبة النه ة احلديثة  ،مكة  ،سنة
1٤٠٤ه.
 _35املصنف يف األحاديث واناثر :أبو بكر عبد هللا بن حممد بن أ شيبة (ت235ه) ،حتقيق :كمال يوسف احلوت،
مكتبة الرشد ،الريض ،ط ،1سنة 1٤٠٩ه.
 _3٦معجم األدابء :أبو عبد هللا يقوت بن عبد هللا الرومي احلموي (ت٦2٦ه) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
سنة 1٤11ه.
 _3٧معجم البلدان :أبو عبد هللا يقوت بن عبد هللا الرومي احلموي (ت٦2٦ه) ،دار الفكر  ،بريوت ( ،د.ت).
 _3٨معجم املؤلفني :عمر رضا كحالة  ،مكتبة املثىن  ،دار إحياء الّتاث العر  ،بريوت( ،د.ت).
 _3٩املفردات يف غريب القرآن :أبو القاسم احلسني بن حممد األصفهان (ت٤25ه) ،حتقيق :حممد سيد كيالن ،دار
املعرفة  ،لبنان ( ،د.ت).
 _٤٠مقاييس اللغة :أ احلسني أْحد بن فا ِرس بن زَك ِرّي  ،حتقيق  :عبد ال هسالم حممد َه ُارون ،احتاد الكتاب العرب،
ط ،1سنة  1٤23هو 2٠٠2 ،م.
 _٤1مناهل العرفان يف علوم القرآن :حممد الزرقان ( ت13٦٧ه) ،دار الفكر ،لبنان ،ط ،1سنة 1٤٦1ه.
 _٤2نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظامثر :أبو الفرج عبد الرْحن بن اجلوزي (ت5٩٧ه) ،حتقيق :حممد عبد
الكرمي كاظم الراضي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط ،1سنة 1٤٠٤ه.
 _٤3هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني :إمساعيل ابشا البغدادي (ت 133٩ه) ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
سنة 1٤13ه.
 _٤٤الوايف ابلوفيات :صالح الدين الصفدي(ت٧٦٤ه) ،مطبعة وزارة املعارف ،استنبول ،سنة 1٩٤٩ه.
 _٤5وفيات االعيان وأنباء أبناء الزمان :أبو العباس أْحد بن حممد بن أ بكر بن خلكان (ت٦٨1ه) ،حتقيق :إحسان
عباس ،دار الثقافة ،لبنان( ،د.ت).

2٤

2022  لسنة،)2(  العدد،18  اجمللد، جملة أحباث كلية الرتبية األساسية
College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022)

25

